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  یو ضد وحدت عربستان سعود یر یراهبرد  کف

 در عرصه آموزش و رسانه
*

 چکیده
ــرا ــات بن یب ــار مطالع ــت در کن ــالم، الزم اس ــان اس ــؤثر در جه ــور م ــحض  ن،یادی

تحـول موافقـان  ریو سـ هـا یبند دسـته ها، تیها، فعال به رصد خاستگاه ییها پژوهش
 توانـد ی. رصـد مـنظم آن مـابـدیاختصـاص  ان،یعیمسـلمانان، خصوصـًا شـ ریتکف

بدهـد.  یاسـالم تمنـدان بـه وحـد موقع بـه مسـئوالن نظـام و عالقه به ییهشدارها
کشـور در عرصـه  یوانمنـداز ت ینشـانه مهمـ ات،یروزبودن حوزه اطالعات و عمل به

در  یراهبرد عربسـتان سـعود یمورد یاساس، با بررس نیاست. بر ا الملل نیروابط ب
)دهــه  ینترنتــیا دیــجد یها م.( و در حــوزه رســانه3364حــوزه آمــوزش )از حــدود 

در جهـان  عهیفعاالن ضد شـ نیتر دوسوم مهم بر  که بالغ شود یم.( مشخص م2444
 وخیخـود را از شـ دیـباواسـطه، عقا ای واسطه یآنکه ب ای دارند یسعود تیمل ایاسالم 

هدفمند  یا اتفاق دانست، بلکه برنامه توان یبسامد را نم نیاند. ا هرفته یسعود یسلف
 یها اسـتیدلخـواه عربسـتان در جهـان اسـالم اسـت کـه در س راتییتغ جادیا یبرا

دانشـجو در  –د استا یتیجمع سابقه یب ییجا آن کشور و در ضمن رصد جابه یآموزش
 مشهود است. یعربستان سعود

 ،یعربسـتان سـعود ،یهراسـ عهیش ه،یسلف ،ینترنتیا یها آموزش، رسانه :ها دواژهیکل
 .تیّ وهاب
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 مقدمه
زدن به اختالفات موجود میان مسلمانان، در پی دهرهونی جغرافیـای  دامناستعمار با 

است. اصـطالحاِت ن مسلمانان جهان اسالم و تغییر مفاهیِم داراالسالم و دارالحرب میا
سیاسـی دارنـد و در مسـائِل مربـوط بـه  ه)دارالکفر( جنبـ «دارالحرب»و  «سالمالدارا»
 1شوند. مسلمانان با غیرمسلمانان مطرح می« روابط خارجی»

های استعماری به بروز تفرقه و تضاد در جهان اسـالم،  با عنایت به توجه ویژه قدرت
ای از  نظری و بنیادین درباره وحدت اسالمی و تفرقـه، پـارهالزم است در کنار مطالعاِت 

های  عملیات، به شناسایی و ردیابی جریان -اطالعات  همطالعاِت دانشگاهی نیز به شیو
هونـه از  داخلی و خارجی موجود در جهان اسالم اختصاص یابنـد. رویکـرد نظـری این

و دشـمنان وحـدت اسـالمی در دوسـتان به این اصل قرار دارد که باید  همطالعات بر پای
 هو از بررسی آنها به مثاب داشتها )هاه پیدا و هاه ناپیدا( توجه  ای از شبکه قالب مجموعه

کنند و دارای  ای از ذّرات جدا از هم خودداری کرد. آن ذّرات وقتی معنا پیدا می مجموعه
وابـط ر هها شـوند. قـدرت کشـورها در عرصـ شوند که تبـدیل بـه انـواع شـبکه نقش می

 ها، از طریق رصد منظم و مستمر آنهـا برداری از این شبکه هرو یافتن و بهره الملل در بین
( وارد مصـر 3133)در اسـفند « هردان ایرانی جهان»ست. زمانی که هروهی کوچک از ا

تـا صـدور و شدند شبکه وسیعی از دشمنان وحدت اسالمی در آن کشـور فعـال شـدند 
که خاستگاه اعتقادی آنان   صورتی در 2ایرانیان پیش رفتند. فتاوی تکفیری علیه شیعیان و

شود. مثال مـذکور،  شدهان رژیم سعودی آشکار می ای پنهان از تربیت رصد شود، شبکه
(. frequencyای است هرچند ُخرد ولی رسا در تبیـین اهمیـت مفهـوم َبسـامد ) نمونه

بـودن یـا  ،«نـاُجور»و « ُجـور» یا به تعبیر دیگر« انحراف از هنجار»و « هنجار»مطالعٔه 
. دانسـتن بسـامد به اندازه بسامد آمـاری آنهـا ارزش نـداردای  یا اندیشه یک واقعهنبودِن 

                                              
 .324، صوطن و سرزمین و آثار هقوقی آ  از دیدگاه فق  اسالمی یا جغرافیای سیاسی اسالم ،علی . عمید زنجانی، عباس1

خوفاً من ال د اإلیرانی الشیعی فی مصار، عل ااء و دعااة األماة یعلناو  الحارب علای  ،: مالح، مصطفی.برای مثال نک 2.
شناسای  شیع  ،: صـداقت ثمرحسـینی، کامیـار.نـک ،های ضد ایرانی و شیعی در مصـر شرح بیشتر و نام چهرهبرای . اإلیرا 

 .1، جمعاصر اهل سنت



 

 

های مستمر و متناوب  شود اموِر اتفاقی و استثنایی، از رویه ها و وقایع، موجب می اندیشه
کند. در هـر اهمیت حرکت ن پاافتاده و کم جدا شوند و پژوهش در مسیر موضوعاِت پیش

صـورت بافـِت طبیعـی آن   ای سبک و سیاِق فرهنگی خاصی در جریان است که بـه دوره
دوره حضور دارد. این وضعیت از شمارٔه دفعاِت متناوِب تکرار پدیده یا اندیشـه شـناخته 

که به َبسامد محل تحصیل شیوخ سلفی تکفیـری مخـالف شـیعه و   صورتی شود. در می
التحصـیالن  تدریج بر تعداد فارغ ر توجه کنیم، خواهیم دید که بهایران، در چهار دهه اخی

تـدریج شـیوخ  شـود و از سـوی دیگـر، به های سـعودی افـزوده می مصری در دانشـگاه
 ،کنند؛ بنـابراین کرده در عربستان سعودی، تعالیم خود را در موطنشان بومی می تحصیل

نکـه خـود بداننـد، معـارف آ بسـا بی جمع کثیری، از طریق یک یـا چنـد واسـطه، و چه
 یکننـد. ایـن نشـان از سیاسـت آموزند و به کشور خود منتقـل می عربستان سعودی را می

هـای اجتمـاعی و فرهنگـی  . تغییـر بافتاستمنطقه در درازمدت  یتدریجی و رویکرد
روی  ،ویژه در حـوزٔه آمـوزش و پـژوهش بـه ،تری هرو تغییرات فرهنگی عمیق معمواًل در

کـه عبـدالملک  ؛ چناناست  شده  طی چندین دهه فعالیت هدفمند فراهم د که درده می
الزغبی، یکی از مخالفان وحدت اسالمی در مصر، بر ضرورت تغییر سـاختار علمـی و 

زعـم   عربستان سعودی که بـه هفرهنگی جهان اسالم و تربیت امت مطابق با منهج سلفی
کید م (!)از غلو است دور  او، اسالم معتدل و به  1کند. یتأ

کید بر اهمیت کسب چنین شناختی، بـه بررسـی موضـوع فـوق از  مقاله حاضر با تأ
ای  های آموزشـی و رسـانه خالل سیاسِت کالن عربستان سعودی در دو بخـش سیاسـت

 شود. هراسی نیز می طور محسوسی شامِل موضوع ایران  پردازد که به می
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 های آموزشی عربستان سعودی الف. سیاست

 ی وهابیت با پادشاهی سعودیپیوند  اریخ

در ای تاریخی  موجب معاهده  وهابی، سلفیه رسمی است که به هجریان اصلی سلفی
 با محمد بن سعود )حـاکم وقـت نجـد(،میان محمد بن عبدالوهاب ، .قه. 3306سال 

شناسی شیوخ سلفی و  ملتزم به حفظ حکومِت آل سعود است. از آن دوران تاکنون، شیعه
طبقه شکل هرفته است که محور اصلی بحث ما در اواخر طبقه سـوم و  وهابی در چهار

 اند از: طبقه چهارم آن است. آن طبقات عبارت
 (.قه. 3247-3330طبقه اول: دوران دعوت شیخ محمد بن عبدالوهاب )ـ 
( و موسـی جاراللـه .قه. 3122ی اطبقه دوم: عصر محمود شکری آلوسـی )متوفــ 

 (.قه. 3173ی اترکستانی )متوف
( و محمـد .قه. 3224-3114بـن عبداللـه بـن بـاز ) زیسوم: عصر عبدالعز هطبقـ 

 (.قه. 3224-3111ناصرالدین آلبانی )
 3360باز و آلبانی )مطالعات دانشگاهی از حـدود  طبقه چهارم: عصر شاهردان بنـ 

 به بعد(

حکومـت در  جدیـدبحـث، شـامل دوران  حلبه اعتبار حکومت سیاسی، موضوِع م
، بـا پادشـاهی ملـک 3342شود که از سال اشغال شهر ریاض در  ن سعودی میعربستا

با اکتشاف نفت در عربستان و فرزندانش آغاز شد. ( 3301-3342)پادشاهی عبدالعزیز 
پس از مـر  عبـدالعزیز، ( بر قدرت آل سعود افزوده شد. 3314و  3311های  )در سال

انـد از:  به دست هرفتند که عبارت ترتیب پسران ارشدش حکومت را به مطابق وصیت او،
فهـــد  ،(3342-3360خالـــد ) ،(3360 -3372فیصـــل ) ،(3372-3301ســـعود )

 (.-2430سلمان ) ،(2430 -2440عبدالله ) ،(3342-2440)
ویژه  بـه (؛ و2437تاکنون  -3303در دوران حکومت فرزندان عبدالعزیز آل سعود )

فمنـدی در آمـوزش و تبلیـغ فرقـه های هد از دوران ملک فیصل و ملـک خالـد، برنامـه



 

 

تر از عربستان سعودی، یعنی در سـطح جهـان اسـالم  ای بسیار وسیع وهابیت در هستره
 :، از جملهدنبال شد

 3373/.قه. 3143تأسیس دانشگاه اسالمی مدینه در دوران حکومت ملک سعود )ـ 
 در مدینه( .م

 ؛در ریـاض( 3363تشکیل هیئت کبار علمـای سـعودی در دوران ملـک فیصـل )ـ 
هیئت مذکور انتصاب پادشاه سعودی و نماینده هفتمـانی اسـت کـه بـر مراکـز رسـمی 

 1.آموزش سلفی در عربستان حاکم است
تأسیس دانشگاه اسالمی امام محمـد بـن سـعود در دوران حکومـت ملـک خالـد ـ 

 در ریاض( .م 3360/ .قه. 3130)
 3360/ .قه. 3130) توسعه دانشگاه ملک سعود در دوران حکومـت ملـک خالـدـ 

 واقع در ریاض (.م
جایزه جهانی ملک فیصل، تأسیس در دوران حکومت ملک خالـد )اولـین دوره آن ـ 

 .بود(ریاض ( در .م 3363) .قه. 3133در سال 

/ .قه. 3243القـری در دوران حکومـت ملـک خالـد ) تأسیس دانشگاه اسـالمی امـ 
 در مکه( .م 3344

ی دانشگاه اسالمی مدینه هسترش یافت کـه پـیش از ها از دوران ملک فیصل فعالیت
توجـه مسـلمانان بـه شده بـود.   ( تأسیس.م 3373/ .قه. 3143آن در زمان ملک سعود )

شهرهای مقدس مکه و مدینه و انحصار جواز تـدریس علـوم اسـالمی در میـان شـیوخ 
 3314مندی از ثروت عظیم نفتی )استخراج نفت از اواخـر دهـه  بهرهرسمی عربستان و 

امکانات بسیار مناسبی را برای تبلیغات دینی در سطح جهان اسالم مهیا کرده بـود. (، .م
م  3334های سلفی وهابی، تا اواخر دهه  در دوران هسترش و نوسازی مدارس و دانشگاه

 «های دولـِت سـعودی آمـوزش فراملـی در برنامـه»و  «یافته آموزش سازمان»دو ویژهی 
                                              

سپس عبدالعزیز بـن  .(.م3363یس اول آن هیئت بود )ئابراهیم آل الشیخ ر ؛. موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء1
 باز، به ریاست آن رسید. ، عبدالعزیز آل الشیخ از شاهردان بن3333( و با مر  او در سال .م 3360) باز



 

 

جهان اسالم را در مقابل خود بگذاریم و روی مراکز  هاهر نقشمشهود است؛ تا جایی که 
بـا  و کننـد، عالمـت بگـذاریم چاپ و انتشاراتی که به هدف تکفیـر شـیعه فعالیـت می

ا را به هم وصل کنیم و بار دیگر بر اساس ملیت نویسندهان و بـار دیگـر بـر هکش آن خط
طور ایـن  بکشیم، و همینهای متمایز از هم  اساس محل تحصیل آنها، خطوطی با رنگ

ای متـراکم و  ای ضد شیعی تکرار کنیم، ناههان خود را با شـبکه مسئله را با فعاالن رسانه
عربسـتان »ها بـه طـرز معنـاداری در  یابیم که رنگ می دهیتن یافته از خطوط درهم سازمان
رین شوند. بسیاری از وقایعی که در عربستان سعودی یا سوریه و بح متراکم می« سعودی

و یمــن و لبنــان و مصــر بــه غــرض تکفیــر شــیعه در جریــان اســت، در همــین شــبکه 
 اند. درک قابل

ها،  ها، دانشـگاه ترین فعاالن ضـد شـیعه در رسـانه های مهم همچنین، زمانی که نام
های سیاسی و طرفداران نظام پادشاهی عربستان سعودی، با هـم مقایسـه  احزاب و هروه

کـه هرچنـد  شوویم میمواجه « تکراری»های  مجموعه نام ابصورت معناداری   بهشوند، 
کـالن  یهذار هیامکانـات و سـرما هآنان فراتر از چند صد نفر نیست ولی به واسط هشمار

وهـابی و ضـدیت بـا مـذهب امامّیـه  -مالی، مدعی اجماع امت بر محور عقاید سلفی
صـالح در ایـن زمینـه،  ست.ا ها نیز یکی دیگر از آن شیوه استادانتبادل هدفمند  هستند.

 نویسد: رییس سابق دانشگاه اسالمی مدینه، می ،العبود
آنچه موجـب افـزایش تأثیرهـذاری عقیـده سـلفی صـالح و اسـتمرار آن )در دیگـر 

از  اسـتادانیهیری نهضت تعلیم در عربستان سعودی و اسـتفاده از  کشورها( شد، شکل
گاه اسـالمی )مدینـه( و دیگـر مصر در دانشگاه اسالمی امام محمد بـن سـعود و دانشـ

های عربستان بود؛ چراکه آن استادان در زمان مراجعت به جوامع خود، متأثر از  دانشگاه
های سعودی، به نشر و تبلیـغ آن در جوامعشـان  حال و هوای فضاهای آموزشی دانشگاه

 پرداختند و البته این اختصاص به مصر ندارد، هرچند ظهور آن در مصر بیشتر است. می
شئون حکومت در جمهـوری  هکه رییس سابق ادار ،برای مثال مستشار عبدالحلیم سعود

و نیز  1«شورای عالی امور اسالمی»عربی مصر و رییس کمیته اجرای اصول شریعت در 
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 1336-1335مصر بود، در سال درسی  1«شورای عالی نظارت بر هنر و ادبیات»عضو 
در دانشگاه اسالمی مدینه بود و او کسی است کـه عنوان استاد مهمان،   ، مدتی را به.قه.

مام مح د بن عبادالوهاب أو انتصاار الاپس از مراجعت به کشورش، کتابی را با عنوان 
بـه دلیـل اعتبـار دسـتاوردهای »آن آورده اسـت:  هنوشت کـه در مقدمـ ال نه  السلفی

ــن ــخنان و بهره اب ــی از س ــه تأس ــونی ب ــر کن ــاز عص ــدالوهاب و نی ــری از ت عب ــامی هی م
دستاوردهایش، این کتاب را نوشتم تا برای اهل بصیرت تـذکری باشـد کـه ایـن تـاریخ 

کشور عربستان سعودی کشـوری پیشـرو در  شود ... یعنی تاریخ اسالم تکرار می ،عظیم
 2.«اسالمی است هجامعه جهانی و آموزهار جامع

ذب آنـان اهل سنت دیگر کشورهای اسالمی برای ج استادانالبته سیاست دعوت از 
چـون شـیخ محمـد غزالـی هم ،آمیز نبـوده اسـت موفقیت هاه به سلفیه رسمی سعودی،

ــواردی (؛ .م 3337-3337/ .قه. 3112-3237) ــا م ــالم ام ــاد س ــد رش ــون محّم همچ
، نیـز هیـمیت مصحح و محقق معروف آثار ابن ،(.م 3347-3326/ .قه. 3126-3246)

ستیزی چون ناصر القفـاری را  شیعه که رسمًا به تابعیت سعودی درآمد و شاهردانهست 
 تربیت کرد.

 3237-3123محمد امان بن علی جامی )دیگر اثرهذاری، تبادل دانشجو بود.  هشیو
های مهم سلفی در دانشگاه اسـالمی  ( از شاهرداِن عبدالعزیز بن باز و از شخصیت.قه.

 نویسد: می العقیدة االسالمیة وتاریخهامدینه، در کتاب 
 ؛شـود درسی رایج در سعودی مجسم می هاز آثار دعوت مبارکه، در شیو دوم هاّما فقر

دروس دینـی،  همقرر دربار هشیو هجهات تعلیم و آموزش در سعودی، بر پای هکه هم چنان
ای سـلفی  در تمام مراحل آموزش، از ابتدایی تا پایان مطالعات عالی دانشـگاهی، شـیوه

شیوه سـلفی را از سـال اول  هعقیده بر پای هاست تا از این رهگذر، جوان سعودی، مطالع
 3تا مقطع دکتری توسعه دهد. یتدریج با ارتقای سطوح علم ابتدایی آغاز کند و آن را به

 نویسد: و در باب تربیت جوانان جهان اسالمی نیز می
                                              

 .. المجلس االعلی لرعایة الفنون واآلداب1
، عاال  اإلساالمیعقیدة الشیخ مح اد بان عبادالوهاب السالفیة وأثرهاا فای ال ،. عبود، صالح بن عبدالله بن عبدالرحمن2

 .743-744ص
 .322-321، صالعقیدة االسالمیة و تاریخها ،. جامی، محمد امان3



 

 

دانشگاه اسالمی مدینه نبوی و دانشگاه اسالمی امام محمد بـن سـعود در ریـاض، 
سلفیه، حتی در مناطقی  هدر انتشار عقید ستودنیح و فعالیتی موضعی کریم، عملی صال

اند.  دور از آفریقــا و شــرق آســیا و قــاره هنــد و در بســیاری از کشــورهای عربــی داشــته
شـوند، پـس از  صورت مهمـان وارد ایـن دو دانشـگاه می  دانشجویانی از آن کشورها به

کنند تـا  خود مراجعه می مدتی با اتمام تحصیل و اخذ درجات علمی مختلف، به کشور
 1صحیح سلفی را منتشر کنند. همردمانشان را اندرز دهند و در میانشان عقید

 هایی در  شریح سیاست آموزشی عربستان سعودی مثال
 یپا توان رد سهولت می با کمی بررسی میدانی از تحوالت جاری در جهان اسالم، به

های اسالمی جهان اسالم را مشاهده  سیطره بر هفتمان براینفوذ سلفیه وهابی و کوشش 
 :، از جملهها در این زمینه بسیار است کرد. مثال

کال األطروهاالتسال  ا( در پـژوهش .م 2433-3362حسام تمـام ). 3  ةخاوا  تک
که در فصلی از دیگـر کتـابش  2خوا  ال سل ینالا ةفی ج اع یةو صعود السلف یةخوانالا

شـواهد متعـددی از  ،بازنشـر شـده 3ةبال الراورخوا  ال سل ین سنوات ماا قالابا عنوان 
کرده  عرضهالمسلمین  کردن تدریجی جماعت اخوان سیاست عربستان سعودی در سلفی

 است.

حضور سعودی در کشورهای اسالمی با سیاست آموزشی آنها سخت هره خورده . 2
است. برای مثال، دولت سعودی با اعزام هیئتـی بـه موهادیشـو )پایتخـت سـومالی( بـه 

در  ،یاست شیخ محمدناصر العمودی، معاون وقت دبیر کـل رابطـة العـالم االسـالمیر
های خیریه و بشردوستانه آغاز کـرد.  تبلیغات خود را زیر پوشش کمک ،3374و  3372

ند و بعـدها دهای سعودی اعزام شـ متعاقب آن محصالنی با بورس سعودی، به دانشگاه
شـکل کردهان مراکـز سـعودی  تحصیل را وهابی سومالی -های سلفی بسیاری از جریان

« نورالدین علی علو»شیخ را سومالی « أنصار السنة المحمدیة»که جماعت  ؛ چناندادند
                                              

 .327. همان، ص1
کل األطروه ،: تمام، حسام.. نک2  .اإلخوا  ال سل ین ةفی ج اع ةو صعود السلفی ةاإلخوانی ةتسل  اإلخوا  تک
 .30-316صص، ةاإلخوا  ال سل ین سنوات ما قبل الرور ،. تمام، حسام3



 

 

های مدارس و شیوخ سـلفی سـعودی  کرده که از تحصیل ،( بنیان نهاد.م 3330-3337)
، فعال سیاسی و رییس حزب عدالت نیز محمد هدایه نور وحید 1؛هذاری شده است پایه

اندونزی و از اعضای مجلس آن کشور، دانشجوی کارشناسی ارشـد و دکتـری دانشـگاه 
اسالمی مدینه بوده است. او دوره کارشناسی ارشد خود را زیر نظر عبداللـه بـن محمـد 

دکتری خود را زیر نظر عبدالمحسن بـن حمـد العبـاد هذرانیـده اسـت.  هالغنیمان و دور
النـوافض للـروافض »دکتـری او ه یعی دارد. رسالهای او سبک و سیاقی ضد ش نامه پایان

تألیف میرزا مخدوم اسـت  النواقض لظهور الروافضاست که خالصه کتاب « للبرزنجی
هـای  نـام دارد. از دیگـر مثال« البـاطنیون فـی إندونیسـیا»و رساله مقطـع ارشـد او نیـز 

تمـامی ( اسـت کـه .م 3307 -صـالح )متولـد اریتـره الدین محمد  جاللتوجه،   جالب
مقاطع تحصیلی خود را در دانشگاه اسالمی مدینه هذرانده و متأثر از اسـتاد راهنمـایش 

( است. عنوان رساله دکتری ابن سبأ هقیقة ال خیالسعدی بن مهدی الهاشمی )نویسنده 
ه.ق( است. پدر او شیخ محمد  3231« )المهدی المنتظر عند الشیعة االثنی عشریة»او، 

 ه در اریتره و سودان بوده است.صالح از داعیان سلفی
از میـان دانشـجویان  2،مطابق هزارش رسـمی وزارت علـوم عربسـتان سـعودی . 1

ــگاه» ــی دانش ــیلی « های دولت ــال تحص ــعودی در س ــتان س ، .قه. 3243-3244عربس
نفر دانشجوی سـعودی  24643 ،دیگر  عبارت  اند. به بوده« خارجی»وپنج درصد  بیست

ملّیـت دانشـجویان  اند. رسعودی به تحصیل اشـتغال داشـتهنفر دانشجوی غی 31444و 
و توجـه ویـژه آن  دارد، دولت سعودیهای سیاست آموزشی  که نشان از اولویت ،مذکور

دهد،  های آتی شیوخ سلفی مصر، اردن، فلسطین و یمن نشان می کشور را به تربیت نسل
 چنین است:

 تعداد ملیت 
 نفر 21 امارات متحده عربی 3

                                              
 .در وبگاه الدین والسیاسة ،«مآالت الواقع . بدایات النشأة و.. السلفیة فی الصومال» ،علی، : عبدالعال.نک 1.
شناسای معاصار  شیع  ،: صـداقت ثمرحسـینی، کامیـارنک. شرح بیشتر در این زمینهبرای  ؛www.mohe.gov.sa: نک.. 2

   .سالمیمطالعات نوین دانشگاهی مخالفا  وهدت ا ،1، جاهل سنت



 

 

 نفر 164 ینبحر 2
 نفر 233 عراق 1
 نفر 04 عمان 2
 نفر 27 قطر 0
 نفر 344 کویت 7
 نفر 3743 اردن 6
 نفر 3342 فلسطین 4
 نفر 3202 مصر 3

 نفر 3336 یمن شمالی )پیش از وحدت دو یمن( 34
 نفر 632 یمن جنوبی 33
 نفر 1331 های غیرعربی دولت 32

عربستان سعودی در سال تحصیلی « های دولتی دانشگاه» ملیت دانشجویان خارجی ؛3تصویر شماره 
 .قه. 3244-3243

، سه دانشگاه اسالمی امام محمد بـن سـعود، .قه. 3247-3240در سال تحصیلی 
هراسـی( در  شـیعه هشناسی )به مثابـ شیعه هالقری و دانشگاه اسالمی مدینه که در زمین ام

های  نشـجویان خـارجی دانشـگاهدرصـد دا 10رفته  هم عربستان سعودی پرکارند، روی
 یوسـو تـوان سمت خوبی می در آمار فوق بـه اند. سعودی آن سال را به خود جذب کرده

دارند نیاز به آن در سایر کشورها که ی یریزی مدیران سعودی را برای تربیت نیروها برنامه
 منحصـر بـه صـرفاً های بعد نیز تقویت و تشـدید شـد و  مشاهده کرد. این روند در سال

 جذب دانشجو نماند.
های دولتـی عربسـتان  دانشـگاه .قه. 3212-3213آمـار سـال تحصـیلی  هبا مطالع

شود که این روند با سرعت و شتاب بیشتری ادامه یافته است. آمـار  سعودی مشاهده می
 به شرح زیر است: .قه. 3212-3213در سال تحصیلی  مقطع دکتریدانشجویان 

 ؛دانشجوی خارجی 324وی سعودی در برابر دانشج 646. دانشجویان جدید: 3
 ؛دانشجوی خارجی 742دانشجوی سعودی در برابر  2446. در حال تحصیل: 2



 

 

 ؛دانشجوی خارجی 13دانشجوی سعودی در برابر  110التحصیل سال قبل:  . فارغ1
چنین  .قه. 3212-3213در سال تحصیلی  مقطع کارشناسی ارشدآمار دانشجویان 

 است:
دانشــجوی  632نفــر دانشــجوی ســعودی در برابــر  6714جدیــد:  . دانشــجویان3

 ؛خارجی
ــیل: 2 ــال تحص ــر  21444. در ح ــعودی در براب ــجوی س ــجوی  2144دانش دانش

 ؛خارجی
دانشــجوی  34ســعودی در برابــر دانشــجوی  3614التحصــیل ســال قبــل:  . فارغ1

 ؛خارجی
توجـه   لبکشور سعودی نیز جا .قه. 3212-3213سال  استادانآمار کادر آموزشی 

نفر استاد غیرسعودی در  34106نفر سعودی و  26217در این سال  ،مجموع است. در
های  کـه دانشـگاه  صـورتی کردنـد. در های دولتی عربستان سعودی فعالیت می دانشگاه

نفـر  12224یابد و شامل  مراتب افزایش می غیرحکومتی را به آن اضافه کنیم این رقم به
شـود. از میـان ایـن  نفر عضو آموزشی غیرسعودی می 23626عضو آموزشی سعودی و 

نفـر غیرسـعودی  31322نفـر زن( و  2343نفر مرد و  7734نفر سعودی ) 3033عده، 
نفـر  0341انـد. همچنـین  نفر زن( دارای مدرک دکتـری بوده 1364نفر مرد و  3322)

د و نفر مـر 2403نفر غیرسعودی ) 0446نفر زن( و  2471نفر مرد و  2224سعودی )
 اند. نفر زن( مدرک کارشناسی ارشد داشته 2224

های  بیـانگر بخـش کـوچکی از وقـایع مهـم جـاری در دانشـگاه فقـطارقام فوق که 
یس سـابق دانشـگاه ئـر ،واقع ترجمـه آمـاری سـخنان صـالح العبـود سعودی است، در

 تر به آنها اشاره شد. و محمد امان الجامی است که پیش ،اسالمی مدینه



 

 

 ی راهبردهای گسترش سلفیه وهابیمبانی نظر 
عبدالعزیز بن باز، صالح العثیمـین و ناصـرالدین آلبـانی )مقـیم اردن( از مـؤثرترین 

ی بـر ناپـذیرانـد کـه نقـش انکار های مذهبی سلفیه رسمی در دوران معاصـر بوده چهره
ویژه در اردن و شـمال آفریقـا  جریان آموزشـی مخالفـان تقریـب مـذاهب اسـالمی، بـه

های سعودی، معتقـد بـود پیشـرفت سـلفیه در جهـان  ند. آلبانی همراه با سیاستا داشته
خالصـه « تصـفیه»و « تربیت» هاسالم بستگی تام به دو فعالیت دارد که آنها را در دو واژ

، آموزش نسلی است که قادر به تمییز روایـاِت صـحیح از «تربیت»مراد وی از  1.کرد می
های بعـدی منتقـل کنـد.  باشد و بتوانـد آن را بـه نسـل تیمیه( ضعیف )از دیِد پیروان ابن

 هنیز از دید او مبتنی بر روایتی است که بـر اسـاس آن، امـت بـه واسـط« تصفیه»مفهوم 
شود و خـروج  معامالت حرام، هرفتارشدن در زندهی دنیوی و ترک جهاد دچار ذلت می

د آلبانی باید بازهشت و این بازهشت از دی 2؛منوط به بازهشت به دینشان است فقطآن از 
به کتاب و سنت بر پایه فهم سلف صالح باشد که مطابق عقیده جمهـور سـلفیه اسـت. 

داننـد، تصـفیه  ها بـدعت می آنچه سلفی برای این بازهشت باید متون دینی و عقاید را از
هونـه  ای نداریم مگر آنکه از تصفیه و تربیت آغاز کنـیم. هـر هوید هی  چاره کرد. او می

 3ای نخواهد داشت. ی که بر این اساس نباشد، فایدهحرکت
 هسیاست تصفیه شامل پردازش مجدد منـابع اسـالمی در سـه هـروه عقیـد ،بنابراین

از احادیث و مطالبی شـد کـه وهابیـان آنهـا را  ،می، فقه اسالمی و تفسیر و حدیثاسال
اند.  مردهضعیف و موضوعه و از اسرائیلیات محسوب کرده و از آرای فقهی نادرسـت شـ

                                              
این زمینه حسن حلبـی، در  ؛14-13صص و 1ص التصفیة والتربیة و هاجة ال سل ین الیه ا، ،البانی، محمد ناصرالدین .1

التصفیة والتربیة عند الشیخ العالماة مح اد  شوقی بناسی کتابی با عنوانو  التربیةوالتصفیة لبانی کتابی با عنوان ااز شاهردان 
 اند. نوشته ناصر الدین األلبانی

إذا َتَبایْعُتْم ِباْلِعیَنِة َوَأَخْذُتْم َأْذَناَب البقر َوَرِضـیُتْم بـالزرِع وتـرکتم الجهـاَد »روایت از عبدالله بن عمر است:  ؛6، ص. همان2
 .«سلط اللُه علیکم ُذال اَل یْنِزُعُه حتی ترجعوا إلی دیِنکم

دیراً النبویة فی منهاج الادعوة السالفیة و یلیا  دعوتناا االربعو  ه ،«محمد موسی»ید سعحسین ادریس،  ؛13، صهمان. 3
جهاود الشایخ األلباانی فای  ،؛ عیزری شوبالی، عبدالرحمن بـن محمـد247ص، للشیخ االمام مح د ناصرالدین األلبانی

 .144ص، 3ج هیاة االلبانی آثاره و ثناء العل اء علی ، ،؛ شیبانی، محمد ابراهیم344ص ،الحدی  روایة و درایة



 

 

ضعی  الترغیاب ، ضعی  الجامع الصغیر، ضعی  أبی داود همچونهایی  آلبانی کتاب
کـه در حقیقـت بازنویسـی میـراث جهـان اسـالم بـا  1کـردبازنویسی را و ...  والترهیب

اهـر از شـده اسـت.  تیمیـه اخـذ معیارهایی بود که عمدتًا از محمد بن عبدالوهاب و ابن
 کنـیم،ستیز آلبانی توجـه  تربیت، به بررسی شاهردان شیعه درک الگوهای تصفیه و هزاوی

آفرین میان امـت  که میراث آلبانی ناتوان از تربیت الگویی شایسته و وحدت دید یمخواه
 اند از: اسالمی بوده است؛ برخی از شاهردان او عبارت

 2؛. احسان الهی ظهیر3
 ؛. ابواسحاق الحوینی2
یت انصار سنت مصر و مؤلـِف کتـاب شـرح رییس جمع . عبدالعظیم بدوی، نایب1

 ؛کتاب بطال  عقاید الشیعة
 ؛هقیقة الشیعة هتی الننخدع. عبدالله موصلی، مؤلف کتاِب 2
حقیقـة االحتفـال  ؛یةفضـائح الصـوف هـای عبدالرحمن عبدالخالق، مؤلف کتاب. 0

ابن عربـی صـاحب کتـاب )فصـوص الحکـم( إمـام مـن أئمـة الکفـر  ؛بالمولد النبوی
 ؛والضالل

رهـابیون أهـم السـلفیون أم المن هم اهای  ربیع بن هادی المدخلی مؤلف کتاب. 7
 ؛المهدی بین اهل السنة والروافض ؛الروافض؟

 ؛. زهیر بن محمد الشاویش، ناشر المکتب االسالمی عمان6
 ؛عمر سلیمان االشقر. 4
 ؛هایی چون کتب حذر منها العلماء . مشهور حسن آل سلمان اردنی، مؤلف کتاب3

 ؛مام العالمة محمد ناصرالدین األلبانیالقاموس البدع مستخرج من کتب ا

                                              
االربعو  هدیراً النبویة فی منهاج الادعوة السالفیة و یلیا  دعوتناا للشایخ االماام  ،«محمد موسی»حسین ادریس، سعید . 1

 .246، صمح د ناصرالدین األلبانی
زهار البساالین مان مواقا  العل ااء  ،: عفـانی، سـید بـن حسـین.نـک ؛بودبرخوردار حمایت ویژه دولت سعودی  از. او 2

 .232ص ،0ج، والربانیین



 

 

هـای الـدعوة السـلفیة بـین الطـرق الصـوفیة  علی حلبی اردنـی، مؤلـف کتاب. 34
مجمـل تـاریخ  ؛االفکـار )الشـیعیة(ن التصـوف ووالدعاوی الصحفیة و کشف الصلة بی

عاشوراء بـین هدایـة السـنة الغـراء و  ؛نشأة و انتشاراً  -الدعوة السلفیة فی الدیار األردنیة 
 ؛ضاللة البدعة الشنعاء

 ؛. علی الرملی، اردنی33
 ؛تروریست سوری –( از شیوخ تکفیری .قه. 3174. عدنان عرعور )متولد 32
الطلیعـة فـی الـرد علـی هایی چون  . مقبل بن هادی الوادعی یمنی، مؤلف کتاب31

لحاد الخمینی فـی الا؛ ل الرفض و االعتزالصعقة الزلزال لنسف أباطیل أه؛ غالة الشیعة
 ؛الشفاعة؛ أرض الحرمین

 ؛عبدالمحسن بن حمد العباد در دانشگاه اسالمی امام محمد بن سعود. 32
. عبدالعزیز البداح، در دانشگاه اسالمی امام محمد بن سعود که رساله دکتری او 30

 است. «حرکة التشیع فی الخلیج العربی»

 ای های رسانه ب. سیاست
ای و  هـای مـاهواره های آموزشـی سـعودی، در فعالّیت یکی از ابعاد اجرایی سیاست

هایی  های اینترنتی در داخل شبکه بیشتر وبگاهاینترنتی شیوخ سعودی متبلور شده است. 
 fبا نمادهـای  (Links)کاربرد پیوندهایی کنند و  تنیده و وابسته به هم فعالیت می درهم
هـای سـلفی بسـیار اسـت.  )یوتیـوب( در وبگاه you tubeر( و )تـوئیت tبوک( و  )فیس
هـای فکـری و  شوند و پیوندها بیانگر یارهیری ها از طریق پیوندها به هم متصل می وبگاه

 اعتقادی مقابل هم در فضای اینترنت هستند. پیوندها بیانگر ترجیحات افراد هستند و از
 یـهٔ شـود کـه بـر پا زبـان می هم یاعهیری اجتمـ ای از آنها موجِب شـکل رو مجموعه این

سایت »کنند. برای مثال، در زمان نگارش مقاله،  های اطالعاتی مشترک فعالیت می زمینه
کردن، متصل به  لینک( از طریق islampp.com« )جامع فتاوی اهل سنت و جماعت

خانــه عقیــده  ( و کتــابislamtxt.net« )اســالم تکــس»مهتــدین،  یتســه ســا



 

 

(aqeedeh.comاس )البرهـان اسـت.  یتسـا یرمجموعـهٔ خانه عقیده نیز ز ت و کتاب
سیاست رسمی دولت عربستان  یهٔ بر پا یتدهد که این سا توجه به این ارتباطات نشان می

بـاز،  بـنجهت نیست که پیوندهای شیوخ فتاوی آن بـه سـه سـایت  کند و بی فعالیت می
هردد که مرجع اصلی  می بازمحمد بن صالح العثیمین، عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین 

سؤال و جـواب  –االسالم »یا سایت  «یت جامع فتاوی اهل سنت و جماعتسا»فتاوی 
هونه ارتباطـات در درِک فعالیـت آن  ( هستند. شناخت اینislamqa.info/ar« )فتاوی

های دولت عربسـتان  ها اهمیت دارد و معمواًل محقق را متوجه خط مشی سیاست گاهوب
 کنند. ل شیعه و ایران میسعودی در قبا

سایت ضد وحدت اسالمی، که پیوندها به آنهـا  32درباره  1،در پژوهشی منتشرشده
ای کشـورهای غربـی اسـتفاده پربسامد بوده، مشخص شـد کـه تمـامی آنهـا از سـروره

 .(2: تصویر .)نک کنند می

 
 مذاهب اسالمیهای ضد شیعه و تقریب  موقعیت جغرافیایی سرورهای وبگاه - 2تصویر شماره 

کردن اتهام همکاری مستقیم آنـان بـا اسـتعمارهران غربـی  این لزومًا به معنای متوجه
شوند. نیز این برداشت  هایی سوار می نیست، اهرچه استعمارهران بر مطالب چنین وبگاه

بیگانـه اسـتفاده کننـد. اسـتفاده از ابـزار  یصحیح نیست که مسلمانان نباید از سـرورها
در خدمت تحقق وحـدت اسـالمی و نمـایش انسـجام مسـلمانان در برابـر  بیگانه، باید

                                              
شناسای  شیع  ،: صداقت ثمرحسینی، کامیـار.های مذکور و معیارهای انتخاب آنها نک فهرست کامل اسامی سایت برای 1.

 .های اینترنتی مخالفا  وهدت اسالمی رسان ، 2ج ،معاصر اهل سنت

1 5 3 4 
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 ایاالت متحده هلند بریتانیا آلمان کانادا

 سرور



 

 

افکنی در میان  هم ُقبح تفرقه دشمنانشان باشد. حتی اهر سرورهای آنان غربی نبودند، باز
 مسلمانان به قّوت خود باقی بود.

آغاز 
 مالکیت سرور نام سایت و نشانی سایت فعالیت

 بریتانیا  isl.org.ukرابطة اهل السنة فی ایران  3334
 شده است( )نشانی مالک آن در لندن ثبت 

 آمریکا islamway.comطریق االسالم  3334
 آمریکا )مدیریت از دوحه قطر( islamweb.netاسالم ویب  3344
 آمریکا sahab.netشبکة سحاب السلفیة  3334
 آمریکا )فعالیت در کویت( ansar.orgشبکة انصار اهل البیت  3333
 آمریکا )صفحه حوار هادئ مع الشـیعة( islamicweb.comلشبکة االسالمیة ا 3333

 آمریکا  almanhaj.netالمنهج  2444
 )با  مدیریت عثمان الخمیس در کویت(

 آمریکا  islamtoday.netاالسالم الیوم  2444
 )با مدیریت سلمان العوده در عربستان سعودی(

 آمریکا saaid.netصید الفوائد  2443
 آمریکا )مدیریت عربستان( arefe.comمحمد العریفی  2443

المختار االسالمی  -شبکة النور  2443
islamselect.net مریکاآ 

الردود علی الرافضة(  -مشکاة )بخش مکتبة  2442
almeshkat.net )آمریکا )مدیریت عربستان 

 آمریکا almoslim.netموقع المسلم  2442
 آمریکا islamlight.netشبکة نور االسالم  2442

شبکة نور االسالم )بخش ملفات: الروافض(  2442
islamlight.net آمریکا 

 مشکاة )شبکة مشکاة االسالمیة( 2442
almeshkat.net 

 آمریکا 
 )مدیریت در عربستان سعودی(

دلیل الباحثین عن حقیقة الرافضة  -البرهان  2442
alburhan.com 

 آمریکا 
 سعودی()فعالیت در عربستان 



 

 

آغاز 
 مالکیت سرور نام سایت و نشانی سایت فعالیت

 آمریکا )مدیریت از کویت( fnoor.comالحقائق الغائبة  -فیصل نور 2442
 ایتالیا )مدیریت از عربستان( -آمریکا dhr12.comدلیل حقائق الرافضة  2441

 آمریکا  almenhaj.netشبکة المنهاج االسالمیة  2441
 )با مدیریت زیاد بشیر ابو رجائی از اردن(

خصصة فی شؤون الفرق مجلة مت -الراصد  2441
 آمریکا alrased.netمن منظور اهل السنة 

های حقیقة الروافض و  دارای بخش –آمریکا  alathary.netشبکة األثری السلفیة  2441
 حقیقة الصوفیة

 شود( آمریکا )در مصر اداره می albainah.netالبینة  2441
 آمریکا islamstory.comقصة االسالم  2441
 آمریکا awfi.4t.comة فی السطور الرافض 2441
 آلمان midad.comموقع مداد  2442

آمریکا )مدیریت از عربستان سعودی،  aqeedeh.comکتابخانه عقیده  2442
 زیرمجموعه سایت برهان(

 آمریکا islamhouse.comسرای اسالم  2442
 ن(هلند )ثبت در آرژانتی wylsh.comلماذا ترکنا التشیع  -المهتدون  2442

االمام الخمینی عقیدته و فکره و منهجه و بیان  2442
 هلند )مدیریت از عربستان( khomainy.comحقیقته 

 آمریکا newshia.comصحوة الشیعة  2442

یخاطب آل البیت حول  موقع آل البیت 2442
 Alalbayt.com العالم

 آمریکا )مدیریت از عربستان(

 آمریکا alserdaab.comشبکة السرداب االسالمیة  2442
 آلمان islamancient.comاالسالم العتیق  2442

اجتماعی که فعاالن  هترین شبک بزر  –آمریکا  facebook.comبوک  فیس 2442
 کنند. ضد تقریب در آن فعالیت می

 youtube.comیوتیوب  2440
ترین  بزر  -سایت عمومی  –مالکیت آمریکا 

 های صوتی و تصویری سایت حاوی داده
 مخالفان تقریب.



 

 

آغاز 
 مالکیت سرور نام سایت و نشانی سایت فعالیت

 آمریکا almhdi.comالمهدی  2440
 آمریکا Aaa102.comملک التسجیالت الصوتیة  2440

 alalbet-al-fth.netسلفیة آل البیت  2440
 مصری( –هلند )زیر نظر سعید عبدالعظیم  al-fth.netالفتح االسالمی 

 حقیقة الرافضة االثنا عشریة –کسر الصنم  2440
kasralsanam.com آمریکا 

المکتبة الوقفیة للکتب المصورة  2440
waqfeya.com آمریکا 

 بریتانیا way2allah.comشبکة الطریق الی الله  2440

اخبار جهان اسالم  2440
islamworldnews.com آمریکا 

 وکالة الحق )اخبار عراق( 2440
haqnews.net )آمریکا )مدیریت از اردن 

 کانادا alukah.netآلوکة المجلس العلمی  2447

رؤیة مغایرة  -حرکة المقاومة االسالمیة لبنان 2447
Moqawamw.ws آمریکا 

 آمریکا  Alqadisiyya3.comالقادسیة  2447
 )با مدیریت  طه حامد الدلیمی از عراق(

 alsalafway.comطریق السلف  2447
 آلمان 

)دارای بخشی با عنوان الشیعة، خنجر فی ظهر 
 االمة(

 آمریکا Islamtube.comالم تیوب اس 2447
 آمریکا )فعالیت در عربستان( Sunnahway.netشبکة طریق السنة  2447
 متحده( آمریکا )مدیریت از ایاالت  dd-sunnah.netشبکة الدفاع عن السنة  2447
 آمریکا )مدیریت از مصر( manhag.netموقع منهج االسالمی  2447

ر پایه دامنه شبکه الله )ب ماذا تعرف عن حزب 2447
 متحده( آمریکا )مدیریت از ایاالت  hizb.dd-sunnah.netالدفاع عن السنة( 

 آلمان almwsoaa.comسوعة المو 2447



 

 

آغاز 
 مالکیت سرور نام سایت و نشانی سایت فعالیت

 آمریکا Ansaaar.comشبکة انصار آل محمد  2447
 آمریکا du3at.netالُدعاة  2447
 آمریکا ansarsunna.comمنتدی انصار السنة  2446
 آمریکا )به زبان فارسی( islamtxt.netس پاسخ به شبهات اسالم تک 2446

آمریکا )در داخل آن شبکه اجتماعی با عنوان  al-shaaba.netشبکة الدفاع عن الصحابة  2446
 منتدیات الدفاع عن الصحابة موجود است(

 آمریکا )در مجموع هشت سایت( islam.wsاالسالم  2446
 یکاآمر 11emam.comاحد عشر امام  2446

الجمعیة العلمیة السعودیة لعلوم العقیدة  2446
 آمریکا )مدیریت عربستان سعودی( aqeeda.orgواالدیان والفرق والمذاهب 

 آمریکا forsanelhaq.comفرسان الحق  2446
 آمریکا alrashead.netموسوعة الرشید  2446
 آمریکا Iraq4You.net السنة فی العراق  2446
 آمریکا sunni-news.netسنی نیوز  2444

دایرة المعارف شبکه اسالمی  2444
islamwebpedia.com آمریکا 

 آمریکا bidary.netبیداری اسالمی  2444
 آمریکا sunnionline.usسنی اون الین  2444
 آمریکا )مدیریت از عربستان( Aansar.com شبکة انصار اهل البیت 2444

عت سایت جامع فتاوی اهل سنت و جما 2444
Islampp.com 

آمریکا، )مدیریت از عربستان؛ منطبق با فتاوی 
 عثیمین و آلبانی( باز، ابن الفوزان، بن

 آمریکا aloloom.netشبکة العلوم السلفیة  2444
 آمریکا eld3wah.netة االسالمیة موقع الدعو 2444
 بریتانیا )لندن( alqayim.netشبکة الدین القیم  2444
 آمریکا )با مدیریت عمر الزید( ijtehadat.comاجتهادات  2444
 آمریکا t-w.inمکتبة شیخی االسالم  2444
 آمریکا )مدیریت ماهر القحطانی( al-sunan.orgمجلة معرفة السنن و اآلثار  2444
 آمریکا almohtadin.comالمهتدین  2443



 

 

آغاز 
 مالکیت سرور نام سایت و نشانی سایت فعالیت

 ه مصر(آمریکا )مدیریت در المنصور shaqaiqalnuman.comشقائق النعمان  2443
 آمریکا Mashahd.netالمشاهد  2443

 نختصر زمن لنقترب من الحقیقة -ایجاز 2443
ijaz-online.com )آمریکا )مدیریت در دبی 

مرکز التنویر للدراسات االستراتیجیة  2443
altanweer.net آمریکا 

 آمریکا alhda.orgطریق الهدی  2443
 کاآمری fatwaweb.com/fatawaفتاوی ویب  2443
 آمریکا )متأثر از عثمان الخمیس( abumishari.comموقع ابومشاری  2434
 آمریکا hqiqh.netالحقیقة للدراسات و البحوث  2434
 آمریکا islamage.comعصر اسالم  2434
 هلند jaraem.comجرائم الرافضة ضد اهل السنة  2434
 آمریکا gift2shias.comهدیة للشیعة  2434
 آمریکا dnsmcs.comا اصحابی ال تسبو 2434
 آمریکا al-offok.comموسوعة االفق  2433
 آلمان webalsalf.comموقع علماء السلف  2432
 آمریکا alrafida.comحقیقة الشیعة الرافضة  2432

موقع الحقیقة لجنة الدفاع عن عقیدة اهل  2432
 آمریکا haqeeqa.netالسنة فی فلسطین 

 .م 2432های اینترنتی ضد تقریب مذاهب اسالمی تا سال  ترین وبگاه فهرست مهم – 1تصویر 
مـیالدی  2434های ضد شیعی و ضد تقریب مذاهب اسالمی عمومًا در دهٔه  وبگاه

ای سلفی نیـز از همـان زمـان فعالیـت خـود را آغـاز  های ماهواره اند. کانال طراحی شده
دهـد حمـالت بـه شـیعه و  شان میکردند. توجه به این بسامد آماری اهمیت دارد؛ زیرا ن

یافتن اینترنت در جهان عرب رونـدی  هب اسالمی از همان ابتدای عمومیتمذا وحدت
 ای است. های تلویزیونی ماهواره زمان در پیوند با شبکه به رشد داشته است و هم رو



 

 

بررسـی اسـت در خـور های ضد شیعه )و ضد ایران( در چهار مرحله  فعالیت وبگاه
سـال آغـازین  2 ههـا در فاصـل هیری این وبگاه درصد شکل 30 .(0و  2ه )تصویر شمار

بوده است. این مرحله با ظهور اینترنت در جهـان اسـالم  .م 2442تا  3334آنها، یعنی 
و  ینـیهای واالی امـام خم هراسی همراه با نقد اندیشه شیعههمراه است و از همان زمان 

 انقالب اسالمی ایران بوده است.

 
 به تفکیک سال .م 2434های منتخب ضد تقریب در دهه  درصد تأسیس وبگاه – 2شماره تصویر 

)تغییر رژیم صدام در عراق( تـا  .م 2441سال  هها از فاصل درصد پیدایش وبگاه 22
های این دوره عمومًا متوجه نگرانی  )اعدام صدام( اتفاق افتاد. مضمون فعالیت .م 2447

کشی  بود و به شیعیان اتهاماتی از قبیل کوشش برای نسل از آنچه هالل شیعی نامیده شد،
های غربی برای نـابودی جوامـع اسـالمی زده شـد. در همـین  یا یاری قدرتاهل سنت 

در ادبیـات  «مجوسـی»و  «صفوی»شاهد استعمال وسیع ترکیباتی با دو اصطالح  ،دوره
 .رسید به اوج خود و یمن هراسی هستیم که در قیام مردم بحرین شیعه
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 های ضد شیعه و تقریب مذاهب اسالمی هیری و تجدید سازمان وبگاه مراحل شکل ـ 0تصویر 

هـا( کماکـان همـان  درصد آمار تأسـیس وبگاه 13)با  .م 2443تا  2446های  سال
کـه موجـب  ،های محـور مقاومـت جنـوب لبنـان اند و البته موفقیت مضامین دنبال شده

 همرحلـ را در پی داشـت.ها  ، تمرکز بیشتر سلفیمحبوبیت مقاومت در جهان اسالم شد
آمیز و مشکوک یاسر الحبیب  با اقدامات تحریک ، کهشکل هرفت .م 2434سوم در سال 

بـود کـه در شـهر لنـدن روی داد. در آن همـراه در توهین آشکار به مقدسات اهل سنت 
مرحلـه  .(0: تصویر .)نک 1کردندتشدید را ستیزی  شیعهادبیات  ،مخالفان تقریب ،سال

هـای تکفیـری در عـراق و سـوریه در  قیام مردم بحرین و یمـن و ظهـور جریـان ،چهارم
 هراسی در منطقه است. به بعد است که اوج شیعه .م 2432و  2433های  سال

                                              
 .41-44صص ،3، جشناسی معاصر اهل سنت شیع  ،. صداقت ثمرحسینی، کامیار1

 مرحله اول
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پیدایش سایت های •
ضد تقریب مذاهب 

 اسالمی

 مرحله دوم

 م 2116 -2113•

 سقوط صدام•

روی کار نمدن شیعیان  •
 سر عراق

 طرح هالل شیعی•

 مرحله سوم

  .م2111•

فعالیت اروه یاسر •
 الحبیب سر لندن 

رشد معناسار 
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 شیعه

 مرحله چهارم

 به  بعد.  م2111•

قیام مرسم بحرین و  •
یمن و ظهور 

جریانهای تکفیری 
 سر عراق و سوریه



 

 

 حلقه اصلی مخالفان وحدت اسالمی و ایران در اینترنت
ن شـناخت هـای سـلفی، امکـا شیعه و ایـران در وبگاه مکفراناصلی  هشناخت حلق

نفـر  321افراد منتخب بالغ بر کند.  های راهبردی عربستان سعودی را فراهم می سیاست
 13درصد( و کشـور مصـر )بـا  12که به لحاک ملیت، اتباع کشور عربستان )با  1هستند

کدام با پنج درصد( در صدر جدول قـرار دارنـد؛  آن کویت و اردن )هر از  درصد( و پس
د که آیا تعدد ملیت نشان از تنوع و پراکندهی دشمنان شیعه در اما برای آنکه مشخص شو
وجـه قـرار حل تافراد مذکور م« خاستگاه اعتقادی و آموزشی»جهان عرب است، ُمعرف 

 هرفت که نتایجی کاماًل متفاوت از بررسی تابعیت افراد داشت.

 

 
 نظرهراسان در جامعه مد  : وضعیت ملیت شیعه7تصویر شماره 

                                              
 .های اینترنتی مخالفا  وهدت اسالمی رسان  ،2ج همان،: .اسامی کامل آنها نک برای. 1
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 نظر : وضعیت شاهردان سعودی در میان جامعه مد6ره تصویر شما

 شناسـان سـلفی شـیعهشـود، از مجمـوع  می دیـدهکه در تصویر شماره هشـت  چنان
اند و در مراکـز آموزشـی آن کشـور  درصد آنان ملیـت سـعودی داشـته 12، شده بررسی

حضـور سعودی نیز ای از شیوخ سلفی غیر راد، مجموعهاند. عالوه بر این اف کرده تحصیل
شده مراکز آموزشی عربستان سعودی هستند. به این معنا که یـا  تربیت اً دارند که مستقیم

شـده یکـی از شـیوخ  یـا آنکـه تربیت ،اند کرده  های سعودی تحصیل در یکی از دانشگاه
 اند. جمعیت آماری را به خود اختصاص داده درصد 14اند. ایشان  سلفی سعودی بوده

اند که زمانی یکی از  سان از شاهردان ناصرالدین آلبانی بودهشنا شیعهشماری دیگر از 
یـا بـا یـک  ؛دانشگاه اسالمی امام محمد بن سعود و دانشگاه اسالمی مدینه بود داناتاس

 هشوند. تمامی ایشان هرایش به سلفی واسطه شاهردان شیوخ سلفی سعودی محسوب می
بـر هفـده نفـر   اینان بالغ رسمی سعودی )با شاخص هیئت کبار علمای سعودی( دارند.

 دهند. بررسی را تشکیل میتحت هراسان  درصد جمعیت شیعه 32واقع  شدند که در
صورت   شناسان سلفی به شیعهدرصد  22 فقطشود،  ه میدید( 6که در تصویر ) چنان

یـا  ؛اند نشـده  مستقیم یا با یک واسطه غیرمستقیم در مراکز رسمی سلفیه سعودی تربیت
ن نگارش این پژوهش اطالعاتی در این خصوص به دسـت نیامـد. هرچنـد آنکه در زما

تیمیه و محمد بـن عبـدالوهاب  توجهی از آنان نیز کاماًل متأثر از ادبیات ابن تعداد جالب
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این افراد  اینکه جالب هنکت .اند اند و در پایگاه رسمی خود به آن صریحًا اعتراف کرده بوده
 اند. )معمواًل پزشکی( جذب سلفیه شدهدیگری  هدر اثنای تحصیل در رشت

 نتیجه
کردن مناطق مختلـف رصد برایتعامل مؤثر با جهان اسالم، نیازمند ایجاد امکاناتی 

های موجـود در جهـان  ویژه جهان اسالم و شناخت عملیاتی از وقایع و جریان جهان، به
تان سعودی آموزش و رسانه عربس هتنید درهمرویکردهای  هاسالم است. از خالل مطالع

الملـل شناسـایی  روابـط بین هدر قباِل جهان اسالم، منابع کسب قـدرت آنـان در عرصـ
د. در میان مسلمانان، پیروان سلفیه و سلفیه وهابی، بیش از سایرین، بـه صـورتی شو می

هستند، اما بایـد  یتکنند. آنان به لحاک تعداد در اقل یافته در اینترنت فعالیت می سازمان
هیـرد. بـر  ه اقلیت فّعال، همواره ابتکـار عمـل را از اکثریـت خـاموش میداشت کتوجه 

تـدریج  د و اکثریت خـاموش، بهاقلیت فعال باشچه ، هر«تمارپی  سکو» یهٔ اساس نظر
 د.آی مثابٔه اقلیت در می  هیرد و اکثریت به اقلیت در مکان و منزلت اکثریت قرار می

تنیده و وابسته به یکـدیگر  هایی درهم شبکههای اینترنتی در داخل  امروزه بیشتر وبگاه
کننـد و فعالیـت در یکـی مسـتلزم فعالیـت در سـایرین اسـت. آمـوزش بـه  فعالیت می

حجـم معنـادار  های دیگری مانند سیاست، اقتصاد و رسـانه متصـل شـده اسـت. حوزه
یـا  ایـران عنوان کارشـناس مسـائل  های عربستان سعودی که به التحصیالن دانشگاه فارغ

اتفـاقی  ای هادثـحکند که با  کنند و بسامد باالی آن، مشخص می شناس فعالیت می یعهش
ای مواجـه نیسـتیم، بلکـه راهبـردی عظـیم در راسـتای تغییـرات  روابط منطقه هدر عرص

هسترده در جهان اسالم در جریان است که نشان از رویکرد عربستان سعودی به تقویت 
شـده  هـای افـراِد بررسی ملـل دارد. هرچنـد ملیتال های روابط بین نقش خود در عرصه

حلقٔه کارشناسان  هستند.هوناهون است، اما به لحاک اندیشه و اعتقاد، متعلق به سعودی 
 ای کوچک و محدود، اما پرکار است. های مخالف شیعه، حلقه اصلی رسانه



 

 

... به بندی سلفیه به سلفیه رسمی، جهادی، جامیه، سروریه و  چنین اهرچه تقسیم این
توجه است، اما آنچه باید   ها جالب های درونی سلفی ها و دشمنی لحاک شناخت دوستی

سـازی اسـت کـه  هـای بومی هـای مهـاجر و جریان ، جریانکننـدتوجه ما به آن مدیران 
دانشـجو در  -جایی هسترده استاد درصدد تغییر بافت سنتی جهان اسالم، از خالل جابه

آموختگان سلفی مصری،  های مهاجر مانند دانش جریان عربستان سعودی هستند. همین
دارنـد. افـزون بـر اینهـا،   سازی عقاید سعودی در جامعه مصر را بـر عهـده بومی هوظیف

واسطه فعالیت شیوخ سـلفی   های سلفیه رسمی، موجب شده است به یکسانی خاستگاه
آنهـا مشـابه ای مختلف، مضمون و محتوای تولیدات ضـد شـیعی  های ماهواره در شبکه

هراسـی در اینترنـت، بایـد  شیعه دهٔ یست که در مطالعٔه پدا همدیگر باشد. این بدان معنا
شناسی در عربستان )و سپس مصر( اختصاص داد  اولویت اول را به مراکز آموزشی شیعه

 تا خود اینترنت.
هیری از موقعیـت جغرافیـایی  عربستان سعودی از طریق امکانات عظیم مالی و بهره

های علمـی شـیوخ  نامه اش، درصـدد تغییـر شـجره لی خود، از طریق مراکز آموزشـیعا
های سلفیه حجاز است کـه بـا رویکـرِد نفـی وحـدت و بـرادری  نامه اسالمی، به شجره

ای را ایجاد کند که حتی حضور هردشگران ساده ایرانی  اسالمی میان شیعه و سنی، شبکه
 را در هی  کشور اسالمی برنتابد.
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