
 

 

  ١٤٠٠ـاییز و زمسـتان   ١٤ شـماره پژوهی، سـال هفـتمدوفصلنامه علمی پژوهشـی سـلفی

ـــد:   ١١/٠٤/١٤٠٠دریـــافــــت:  تاریـــخ ـــخ تأییــــ   ١١١-١٣٢صفحـــات:   ٠٤/٠٥/١٤٠٠تاریـــ

  
  های ها با تأکید بر سیاستشناسی وهابیایران

  م)۲۰۲۰ – ۱۹۰۲نشر کتاب در دولت سوم سعودی (
رحسینی   *کامیار صداقت 

  چکیده
هـا در وهابی شناسِی حاضر با رویکردی ساختاری به بررسی سیر تاریخی ایران ۀمقال

م) و تحوالت صـنعت نشـر در اثنـای آن ۲۰۲۰ – ۱۹۰۲طول دولت سوم سعودی (

هـا، توجـه وهابی به بسامد انتشار برخی از آثار معـروف و مـورد توجه پردازد و بامی

 از قبیل: کندی معنادار در سیر تحول تاریخی آنها را تشریح میالگوها

های بزرگ زمـانی و جغرافیـایی اسی در گسترههرهایی با مضمون ایرانتوزیع کتاب .۱

  در جهان اسالم.

ها و شناسـی سیاسـی در دانشـگاهایران ۀگونشناسی عقیدتی به ایران ۀگون. تحول از ۲

  .مراکز مطالعات راهبردی کشور عربستان سعودی

  . تحول صنعت نشر کتاب از ناشران اثرگزین به ناشران اثرآفرین.۳

هـا، از وقـایع مربـوط بـه حـج شناسـی وهابیتحول ایران. نقاط عطف تاریخی در ۴

  ایرانیان تا تأسیس دار التقریب در قاهره و پیروزی انقالب اسالمی ایران.

  های مختلف وهابیت.شناسی در میان نحله. معرفی ایران۵

ای سعودی را در گستره هراسِی ناپیدای ایران ۀشبکتوان گونه مطالعات میاز طریق این

تر از جغرافیای عربستان سعودی شناخت و متناسب با حضور جغرافیایی سیعبسیار و

  اش با آن مقابله کرد.و تاریخی

  وهابیت. ،امامیه ۀشیع ،آل سعود ،هراسیایران ،شناسیایران :هاکلیدواژه

   

                                              
  .هشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستادیار پژو *

kamyarsedaghat@gmail.com 
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  مقدمه
شناسی اسـت، شـامل شناسی و شیعهاسالم ۀکه بخش مهمی از آن در حوزشناسی ایران

ها و مظاهر تمدن ایرانی و شناساندن آن به ملـل دیگـر و حقیق در تمامی جنبهمطالعه و ت

همـواره بـا  ،حال، این دسـته از مطالعـاتبااین ١حفظ جایگاه واقعی آن در جهان است.

آمیختــه بـا اغـراض سیاســی و  ٢خاورشناسـی، ماننـِد رویکـردی علمـی دنبـال نشــده و 

شناسی عقیـدتی شناسی سیاسی و ایرانانتوان از ایرکه میچنانایدئولوژیک شده است؛ 

شناسی رایـج در عربسـتان سـعودی نـام بـرد. پژوهشـگاه غالب بر ایران ۀگوندو  ۀمثاببه

شناسی سیاسی است که بنـا بارزی از ایران ۀنموندر ریاض،  ٣المللی مطالعات ایرانبین

 یرانیانا یرغبه صدد شناختن و شناساندن ایران  بر اهداف دولت سعودی، بیش از آنکه در

 .های مسلمان از آن استباشد، در پی هراساندن ملت

گونه از مطالعات، پرداختن به تاریخ لشکرکشی نادرشاه به ُعمـان، برای مثال، در این

مطامع کنونی ایرانیان در جهان  ۀدربارهشدار  ۀمای و تنها از آن حیث اهمیت دارد که پایه

شناسی سیاسی، ساخِت واقعیِت دلخواه بـر شـناختن راندیگر، در ایبیان  به ٤عرب شود.

 شناسِی گیرد تا اهداف سیاسی دولت سعودی تأمین شود. ایرانپیشی می ،واقعیِت موجود

ای روشـمند از هـا، بـه شـیوههای رایج مذهبی در متـون وهابیسیاسی به دور از داللت

 یافکار عمـومهای خود به دنبال تلقین آموزهبههای قومی و نژادی طریق تحریک شکاف

یـا  ٥است؛ نظیر تشکیک در اهداف واقعی ایران در حمایت از مقاومت اسالمی در لبنان

  ٦ای مخدوش از نظام سیاسی آن.چهره ۀارائمنظور تمرکز بر تعارضات درونی در ایران به

شناسـی، رویکـردی عقیـدتی اسـت کـه هـا بـه ایراناز سوی دیگر، رویکـرِد وهابی

تیمیـه ها و الگوهـایی پیشـینی، برخاسـته از باورهـای ابنان را منوط به قالبشناخت ایر

صـدد  هراسـانه درکند و بـا توسـل بـه گفتمـانی شیعهق) و شاگردانش می۷۲۸(متوفی 
                                              

  .۴۳، صشناسیدرآمدی بر ایران. زرشناس، زهره، ١

  .۴۶۸و  ۵۲، ص شناسیشرق؛ سعید، ادوارد، ٣-٥همان، ص. ٢

 با نام ۲۰۱۶المعهد الدولي للدراسات اإلیرانیة. (تأسیس ریاض:  .٣
ً
» ت اإلیرانیـةمرکـز الخلـیج العربـی للدراسـا«م) سابقا

  .rasanah-iiis.orgکرد. به نشانی: فعالیت می

  .۱۶۲، صاالحتالل الفارسی لعمان فی القرن الثامن عشرالمریطب، منال عواد، . ٤

  .۶۲، ص۱۲، عإیران واألزمة في لبنانالعبیدی، مثنی، . ٥

ة عند الشیعة االثني عشریةابراهیم، احمد محمود،  .٦ َطة ومسألة الشرعیَّ
ْ
ل   .۲۴، ص۱۲، عالسُّ
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  تهییج مسلمانان علیه ایرانیان است. یجه،درنتسنی و  _ تعمیق دوقطبی شیعه

شناسـی عقیـدتی اریخی ایرانحاضر با رویکردی ساختاری به بررسی سـیر تـ ۀمقال

پردازد و با تحلیل بسامد برخی از محصـوالت ها در طول دولت سوم سعودی میوهابی

سـترهانتشارات وهابی
ُ
های زمـانی و جغرافیـایی مختلـف، بـه تبیـین الگوهـای هـا در گ

هـا در های توزیع آنبا سیاست شناسیهای ایرانپردازد که میان تألیف کتابمعناداری می

  داده است. های صنعت نشر رخان اسالم و دگرگونیجه

  هاشناسی نخستین وهابیایران
 ۲هرچند برخی از نویسندگان به اقامت محمد بـن عبـدالوهاب در شـهرهای همـدان (

هـای سال) و سفر او به ری و قم اشاره کرده و وی را مسـلط بـه زبان ۴سال) و اصفهان (

ای از یا نشـانه اقامت در ایرانثار خود وی، بازتابی از اما در آ ١اند؛فارسی و ترکی دانسته

 ۀمدرساگر او به تعلیم حکمِت مشاء و اشراق در  ٢شود.ها مشاهده نمیبه آن زبان تسلط

 بازتاب ٣اصفهان پرداخته بود، یهعباس
ً
 الرد علی الرافضة ۀرسالهای معرفتی آن در قاعدتا

انگاری نظیر مبحث شـبیه ،اب مذکورکتحالی است که محتوای این در .شدمنعکس می

گاهینانشان از  ٤،مذهب امامیه با یهود، نصارا و مجوس اش بـا مآخـذ و منـابع اصـلی آ

  امامیه دارد.

 تصـویری خیـالی و اغراق
ً
آمیـز شاگردان و پیروان محمد بن عبدالوهاب نیـز عمومـا

تـوان در ز آن را میای انمونـه .اندایرانی داشته _مذهب امامیه و حکمت اسالمی  ۀدربار

نام عبداللطیف بن ه او ب ۀنواداز البراهین االسالمیة فی الرد علی الشبهات الفارسیة  ۀرسال

ق) مشاهده کرد که بخشی از آن به رّد عقاید معتزله ۱۲۹۳عبدالرحمن بن حسن (متوفی 

 ق) و۳۳۹و برخی از اندیشمندان ایرانـی اختصـاص دارد. بـه بـاوِر او، فـارابی (متـوفی 

یعنـی  ،پرداختند و از مبلغان دین صابئیق) به پرستش ستارگان می۴۲۸سینا (متوفی ابن

و در ا ٥در میانشان مبعوث شـده بـود. دین مشرکانی بودند که حضرت ابراهیم خلیل
                                              

  .۵٦-۵٧، صلمع الشهاب في سیرة محمد بن عبد الوهاب. الریکی، حسن بن جمال بن احمد، ١

  .۳۶عثیمین بر همین نظر است. همان منبع، ص. ابن٢

  .۵٦-۵٧همان، ص. ٣

  . ۱٠٥ -١١٠، صرسالة فی الرد علی الرافضة. محمد بن عبدالوهاب، ٤

  .۶۸ص، المیة فی الرد علی الشبهات الفارسیةالبراهین االسعبداللطیف بن عبدالرحمن، . ٥
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کتابی دیگر، با انتساب پرستش قبور به شیعیان، عالوه بر ایرانیان، مسلمانان مصر و شام 

  ١را مشرک پنداشته است.

موضوعیت نداشـت و  ،خودخودیشناسی بههای اول و دوم سعودی، ایراندر دولت

هـا بـا اتکـا بـه یافـت. وهابیها معنا و مفهـوم میوهابی شناسِی تنها در چارچوب شیعه

ق) بر موضوعاتی نظیر ۱۲۰۶اثر محمد بن عبدالوهاب (متوفی  التوحیدهای کتاب آموزه

متمرکـز بودنـد کـه  ،، نـدای مردگـان و ماننـد آنزیارت قبـور، توسـل بـه اولیـای الهـی

 ۀدامنـچنین، کرد؛ اینایرانیان را فراهم می ازجملهها تکفیر غیر وهابی ینۀزم ،ناخواهخواه

 ۀدربـارکه بحـث تاآنجا ؛مذهب معینی اختصاص نداشتیا  به نژاد، قوم هاتکفیر وهابی

 
ّ
حمد بـن  نظیرِ  ،وخ متنفذ وهابیبالد کفر، بحثی رایج میان شی ۀمثاببهمکرمه  ۀحکم مک

ایرانیـان، در مکاتبـات دولـت اول سـعودی  ۀدربـارهـا گونه عقاید وهابیاین ٢عتیق بود.

ق) با ارسال ۱۲۲۹عبدالعزیز (متوفی  برای مثال، امیر سعود بن .داشتبازتاب صریحی 

شـاه یق)، او را به توحید دعوت کرد. فتحعل۱۲۵۰شاه قاجار (متوفی ای به فتحعلینامه

کید بر  ه آندر پاسخ ب از پیشـنهاد امیـر  یـهاماماسـالمی و توحیـدی  یدۀعقنامه، ضمن تأ

و برگزاری مجالس منـاظره  یتوهاب یدۀعقمنظور تبیین سعود برای اعزام عاِلمی وهابی به

ها نگاریالبتـه آن نامـه ؛سعودی را برعهده گرفت ۀفرستادبا امامیه استقبال کرد و امنیت 

شاه به فرزندش حسینعلی میرزا که از اتی را میان ایران و نجد گشودند. فتحعلیباب مراود

بی ایران و سواحِل خلیج فارس بود، دسـتور داد تـا تعـامالت امرای حاکم بر مناطق جنو

اما روابـط مـذکور بـا حمـالت  ٣ای را با امیر سعود برقرار کند؛دوستانه زمینی و دریایِی 

 ازجملهاهالی و زوار آن شهر  ۀوحشیانالی معال و قتل و غارت ها به کربدار وهابیدامنه

  ٥.کلی از میان رفتبه ٤ق)۱۲۱۶نظیر شیخ عبدالصمد همدانی (شهادت  ،برخی ایرانیان

هــا در دولــت اول و دوم ســعودی شناســی وهابیهای ایرانکلــی، شاخصــه طوربــه

  اند از:عبارت

                                              
  .۷۱ص، ۱، جمنهاج التأسیس والتقدیس في کشف شبهات داود بن جرجیسعبداللطیف بن عبدالرحمن،  .١

  .۷۴۲، صمجموعة الرسائل والمسائل النجدیة. مجموعة من العلماء، ٢

  .۲۴٧ -۲۴٩، صالمکاتبات المکّیةالواثقی، حسین، . ٣

  .۲۹۲، صشهداء الفضیلةالحسین، . نک: االمینی، عبد٤

  .۶۷، صحجاج ایرانی در دولت عثمانی (قرون سیزده و چهارده هجری قمری)دوغان، اسرا، . ٥
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 مدخلی مستقل. ۀمثاببهها و نه وهابی شناسِی شناسی در چارچوب شیعهایران. ١

 در قالب شـروح کتـاب  تیمیهگفتمان ابن ۀسلط. ٢
ً
و محمد بن عبدالوهاب خصوصا

 .التوحید

 جای شناختی عینی از آنان.اتکا به باورهای خیالی از ایرانیان به. ٣

  ۱۹۸۰ ۀپیش از ده - دولت سوم سعودی شناسِی ایران
کامـل  یطرۀسصدد  ق) در۱۳۷۳سعود (متوفی م که عبدالعزیز آل ۱۹۲۰ ۀدهدر سراسر 

ق) ۱۳۵۴المنار به مدیریت محمد رشید رضـا (متـوفی  مجلهبر حجاز بود، انتشارات و 

های فرهنگی و تبلیغی مورد حمایِت او در نشر عقاید شیوخ نجد و بـالتبع یکی از کانون

ز ُمروجـان ق) ا۱۳۷۸بعدها محمد حامد الفقـی (متـوفی  ١نویسی علیه امامیه بود.ردیه

» السنة والشیعة أو الوهابیة والرافضة«رشید رضا را با عنوان  هایهوهابیت در مصر، مقال

  نویسد:که میچناناشاراتی به ایران نیز شده بود؛  ،منتشر کرد که در آن
حتی جهانگردی ُسنی برایمان نوشته است کـه در یکـی از شـهرهای ایـران، 

بیت اسـت، پندارند مختص به اهلمی ای را کهبرخی از خطیبان شیعه سوره

چنـین قائـل بـه تحریـف قـرآن کردند. و ایندر روز جمعه بر منبر قرائت می

  ٢بودند.

وهابیت بر سیاست دولت سعودی، در برخی از مکاتبـات رسـمی دولـت  یدۀعقبازتاب 

شناسی اهمیت دارند؛ هرچنـد ایران ۀحوزها در که برخی از آنسوم سعودی مشهود است 

هـا و اختالفـات موجـود میـان نهادهـای سیاسـی و دینـی ررسی آن بایـد بـه تفاوتدر ب

شـهادت حـاجی ابوطالـب یـزدی  ۀواقعـکـه در چنانعربستان سـعودی توجـه داشـت؛ 

ای به دولت ایران (مورخ سـوم ق)، ملک عبدالعزیز با ارسال نامه۱۳۶۲(ذوالحجه سال 

 ۀمنزلـبهعذاب دنیـوی او و جهـنم را  ۀمنزلبهق) قتِل حاجی ایرانی را ۱۳۶۳الحرام محرم

چه جرمی از این بـاالتر کـه شخصـی «اش دانست. در آن نامه آمده بود: عذاب اخروی

 نکردنو ایرانیان را با ادعای شرکت» خدا، دشت و بیابان را بپیماید؟ ۀخانقصد تلویث به

                                              
؛ نیز پیرامـون انعکـاس دولـت ۲۰۱، صالملک عبدالعزیز و العمل الخیری السعودیةعمر بن صالح بن سلیمان الُعمری، . ١

  .الملك عبد العزیز آل سعود في مجلة المنار سعودی در المنار نک: أحمد إبراهیم أبو شوك،

والشیعة أو الوهابیة والرافضة حقائق دینیة تاریخیة اجتماعیة إصالحیة (الرسالة األولی و مقـدمتها محمد رشید رضا، السنة . ٢

  .۶۳، ۴۳، ۳۷، ۲۶، ۱۸، ۱۶، ص ۱. نیز ایران در آن کتاب: همان، ج۱۲، ص۱، جنشرت فی مجلة المنار)
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ل بایـد حـابااین ١در نماز جماعت حرم، خارج از جماعت مسلمین قلمـداد کـرده بـود.

ها غلبـه داشـت و توجه داشت که از حیث سیاسی، مصلحت آل سعود بر فتاوای وهابی

  شد.آتش اختالفات کم یا زیاد می شعله ،تناوببه

آن بـه ایـران  عمـدههـا در آن دوره کـه بخـش توجـه وهابی های مـوردیکی از کتاب

تانی (متـوفی از موسـی جاراللـه ترکسـ الوشیعة فی نقد عقائد الشیعةاختصاص داشت، 

و  ٢م، سفر خود را از ترکستان غربی آغاز کرد۱۹۳۰ق) بود. جارالله در پایان سال ۱۳۶۹

آنکـه خـود را نـاظری  باوجودبر یک سال و اندی در ایران و عراق اقامت داشت. او  بالغ

اش خطاب به عالمـان شـیعه، گانهدر آن کتاب و نیز در مسائل بیست ٣نامیدطرف میبی

شناسی خود کرد و آن را با عنـوان تیمیه را چارچوب اصلی ایرانابن ۀشناسانعهشیگفتمان 

 ۀدر میانـ الوشـیعهسـیر تـاریخی نشـر  ٤گزارش مشاهدات سفر خویش، بازنویسی کرد.

هراسی در سه ایرانهای توزیع کتاب ۀشبکم) نشان از الگوی ۲۰۱۸تا  ۱۹۳۵های (سال

شرق آسیا  ۀمنطققاره هند دارد که بعدها ا و شبهجغرافیایی غرب آسیا، شمال آفریق ۀمنطق

 اندونزی (با ناشرانی چون 
ً
یکی از  ٥بدان افزوده شدند.») الکوثر«و » ابن عمر«خصوصا

عقیـدتی در سـایر کشـورهای  شناسـِی نتشـار آثـار ایرانچنین رویکردی، ا یۀثانوتبعات 

ناگفته نمانـد ) ۱یر تصو ←(شان در آن مناطق بود. سازیبومی برایاسالمی و کوشش 

نـام محمـد ه م) جهانگردی مصـری بـ۱۹۳۴ ؛ق۱۳۵۲در سال (زمان با جارالله، که هم

جولة في ربوع الشـرق األدنـي بـین مصـر و رش سفر خود به ایران را در کتاب گزا ،ثابت

امـا او بـرخالف  ٦اساسی را علیـه شـیعیان مطـرح کـرد؛منتشر و اتهامات بی ،افغانستان

 رو، چنـدان مـورداالسالمی داشت و نه گرایشی به سلفیه و ازایـنوان شیخجارالله، نه عن

  ها قرار نگرفت.توجه وهابی

                                              
  .۳٣ -۳٦، صشهید مروه ،سکر، سّید علی، ابوطالب یزدیقاضی ع. ١

  .»د«، ص الوشیعة فی نقد عقائد الشیعةجارالله، موسی،  .٢

  .»ح –ز « »هـ«ص  ،همان. ٣

نگـاهی بـه الوشـیعة فـی نقـد موسی جارالله و سیر تحول فکری و سفرهایش ببینید: رنجبری حیدر باغی، احمـد،  ۀدربار. ٤

  .٥١-٦٠ص، آن هایعقاید الشیعة و ردیه

  .۴٢-۴٦، صوهابی –فرهنگ الفبایی اشخاص و تألیفات سلفی صداقت ثمرحسینی، کامیار، . ٥

المتعـة و اثرهـا فـی اإلصـالح : الفکیکی، توفیق، نک. ۱۹۳۴، جولة في ربوع افریقیة بین مصر و أفغانستانثابت، محمد، . ٦

  .۱۹، صاإلجتماعی
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  ۲۰۱۸١ -۱۹۳۵: الوشیعهسیر تاریخی نشر کتاب  .۱تصویر 

 در منـاطق  ۀشبکتوجه است که  جالب
ً
انتشارات مورد حمایت ملک عبدالعزیز نیز دقیقا

  )۲تصویر  ←( ٢وهابی مشغول بودند. _فی میراث سل به بازنشرِ  ذکرشده ۀگانسه

                                              
)؛ الفهـرس library.nlk.gov.kwجو در مکتبـة الکویـت الوطنیـة (وور با جستبسامد انتشار کتاب مذک بررسِی  ۀبر پای. ١

  )aruc.orgالعربي الموحد (

، طباعة الکتـب و وقفهـا عنـد الملـک عبـدالعزیز دراسـة تحلیلیـة و قائمـة ببلیوجرافیـةالشقیر، عبدالرحمن بن عبدالله،  .٢

  .٣١ -۳٣ -٧٢ص

مكتبة الكليات -مصر : ١٩٣٥

األزهرية
مكتبة الخفاجي–مصر : ١٩٣٦

سهيل  -پاكستان : ١٩٧٩

أكاديمي الهور با تصحيح محمد 

اسلم سهيل

سهيل  -پاكستان : ١٩٨٠

)تجديد چاپ(أكاديمي الهور 

مطبعة الكيالني  -مصر : ١٩٨٢

با مقدمه محمد احمد عرفه

سهيل  -پاكستان : ١٩٨٣

)تجديد چاپ(أكاديمي الهور 

دار الكتب  -مصر : ٣١٩٨

السلفية به كوشش محمد جميل 

غازي

)  تجديد چاپ(-مصر : ١٩٨٤

مكتبة الكليات األزهرية
دار بصائر–مصر : ٢٠٠٩

ميراث النبوة –مصر : ٢٠٠٩

للنشر والتوزيع

مصر دار الحرم للنشر: ٢٠١٠

الحسيني الحسيني به كوشش 

معدي

مكتبة اإلمام  -مصر : ٢٠١٤

مه و تحقيق ناصر دبا مقالبخاري 

القفاري

مصر مجلة االزهر: ٢٠١٤
مفكرون الدولية  -مصر : ٢٠١٨

للنشر والتوزيع
چاپ هاي بي  تاريخ و بي ناشر
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  ١مورد حمایت ملک عبدالعزیز آل سعود انتشارات ۀشبک .۲تصویر 

از علـی  الصراع بین االسـالم والوثنیـةملک سعود،  ۀدورها در دیگر کتاب مطرح وهابی

 کوتاهی با چاپ و توزیع کتاب  ۀفاصلق) بود که با ۱۴۱۶عبدالله القصیمی (متوفی 
ً
نسبتا

نظر از  صرف ،م) در قاهره منتشر شد. آن کتاب۱۹۳۷ق (۱۳۵۶ی جارالله، به سال موس

بـرای  .ایرانیان داشت ۀدرباراش در قبال عقاید امامیه، اشارات مختلفی مضمون تکفیری

عی بود که در بین ایرانیان  یدۀعقمثال، در سیاق اتهام انتساب 
ّ

تحریف قرآن به امامیه، مد

از شکست عثمـانی یا با طرح عناوینی چون شادی ایرانیان  ٢ستحافظ یا قاری قرآنی نی

ق) در تصرف بغـداد بـه ۶۷۲نصیرالدین طوسی (متوفی یا نقش خواجهاز روسیه تزاری 

ق) کوشید تا ایرانیان را دشمنان اسـالم و مسـلمانان معرفـی ۶۵۶دست هالکو (به سال 

ق) تجدید چـاپ ۱۳۹۹ ؛م۱۹۷۹کتاب مذکور، با پیروزی انقالب اسالمی ایران ( ٣کند.
                                              

  .۱۶٥ -۱۶٦همان، ص. ١

  .٧١-٧٢، صالصراع بین االسالم و الوثنیةه، القصیمی، علی عبدالل.  ٢

  .۱۸همان، ص.  ٣
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مکه مکرمه مطبعة ) مطبعة الحکومة( 
أم القری

قاهره

مطبعة المنار

المطبعة السلفیة

المطبعة المنیرة

مطبعة السنة المحمدیة

مطبعة السعادة

مکتبة والمطبعة الخانجی

ةمطبعة کردستان العلمی

دار المعارف
مطبعة دار إحیاء الکتب 

العربیة

دمشق
مطبعة الترقی

مطبعة االعتدال

بمبئی
المطبعة المصطفویة

المطبعة القیمة
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کتـاب  ۀمطالعـشد و در عباراتی بر روی جلد آن، رهبری انقـالب ایـران و پیـروانش بـه 

ها از گسترش انقالب اسـالمی ایـران و این امر نشان از نگرانی وهابی ١فراخوانده شدند.

  کارکردهای جدید بازنشر آن کتاب داشت.

ایرانی القصـیمی را  های ضدم) ادعا۱۳۸۹الدین الخطیب (متوفی مدتی بعد، محب

 ٢تکـرار کـرد. الخطوط العریضة لألسس التي قام علیها دیـن الشـیعة اإلمامیـة در کتاب

تغییـر مـذاهب  بـرایای هدفمنـد و سـاختاری ایرانیـان را بـه تعقیـب برنامـه ،الخطیب

او  ٣کـرد.مـتهم ق) ۱۳۶۶ ؛م۱۹۴۷مسلمانان سنی، از طریق دارالتقریب قاهره (تأسیس 

یان می ۀپرداخت و امیه را ساختهعقاید ام نظـری دیگـر  دانسـت و در اظهـارروزگار صـفو

شـان بـه قهـری عقیده یجۀنتمدعی بود که پذیرش کمونیسم در ایران توسط حزب توده، 

 ٥چـون آسوشـیتدپرس ،هـاییم) خبرگزاری۱۹۴۷در همان زمان ( ٤.مذهب امامیه است

حج به مشهد  یضۀفرو ایرانیان را به انتقال  اخباری را علیه ایرانیان در مصر و عراق منتشر

از حیث انتشار و توزیـع، یکـی از  الخطوط العریضة ...کتاب  ٦کردند.متهم می ،مقدس

های مختلفی از توزیع رایگان صدها ها در نوع خود است که گزارشپربسامدترین کتاب

ای (متـوفی کمـرهالله حاج میرزا خلیـل آیت ٧هزار نسخه از آن میان حاجیان شده است.

  نویسد:آن کتاب می ۀدر توصیف تبلیغات سعودی دربارق)  ۱۴۰۵
ـه و مدینـه، آن دو الخطوط العریضـه این کتاب نامبارِک 

ّ
، امسـال هـم در مک

 سنگر اصلی و اصالحی اسالم، برای کاشتن بذر فساد بین مسـلمین منتشـر

 _ار گویند ششصد هزار نسـخه یـا شصـت هـزآوری، میشده با رقم سرسام

  ٨شود.مجانی ... توزیع می _کمتر یا بیشتر 

صورت مجزا منتشر شـده بار به ۲۱حداقل  ۲۰۱۲تا  ۱۹۶۰های سال ۀفاصلآن کتاب در 

                                              
  همان، صفحه جلد..  ١

  .۳٢-۳٣، صالخطوط العریضة لألسس التي قام علیها دین الشیعة اإلمامیةالدین، الخطیب، محب.  ٢

  .۴۳و  ۸همان، ص.  ٣

  .۲۳همان، ص. ٤

برگـزاری معـروف آمریکـایی اسـت. (تأسـیس ) بنگـاه خAP(بـا حـروف اختصـاری  Associated Pressآسوشیتدپرس  .٥

  م)۱۸۴۶

  .٢٩-٣٥، صخاطرات غنی ،. غنی، قاسم٦

  .۱۱، صمع الخطیب فی خطوطه العریضةالله، الصافی، لطف. ٧

  .۲۰٣ -۲۰٤، صشیخ طوسی ۀهزارنویسندگان،  ۀمجموع. ٨
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 ١های اردو، مالزیایی و هوسایی ترجمه شده استو پس از انقالب اسالمی ایران به زبان

 فتاوای هیئت کبار علمای سعودی، 
ِ

یعه و انقـالب اسـالمی ش ۀدربارو همچنان از منابع

  ٢رود.شمار میبه ایران

  ۱۹۸۰ ۀدهپس از  ،یشناسی سعودایران
 کتابی با عنوانها پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، شناسی وهابیشاخص آثار ایران

ت۱۴۳۸از محمد بن سرور (متوفی  و جاء دور المجوس
ّ

ها با نـام دکتـر ق) است که مد

محمـد سـرور خـود  ٣شـد.سم حج به حاجیان عرضه میمحمد الغریب منتشر و در مو

میان آورده تا موانع توزیع آن در مصر سخن بهتفصیل از ناکامی انتشار کتابش در لبنان به

و تصریح دارد که توزیع آن سرانجام با کمک هیئت کبـار علمـای سـعودی بـه ریاسـت 

جلد از آن را خریـداری سی هزار م ،بازبن ٤ق) مهیا شد.۱۴۲۰ ی(متوفعبدالعزیز بن باز 

ونشان دیگر از کتاب مذکور با خرید تضمینی هیئت کبار سعودی نامها چاپ بیکرد و ده

شـکی «نویسـد: ) او در صفحات آغـازین آن کتـاب می۳تصویر ←( ٥صورت گرفت.

واحـد دارنـد کـه  یشۀرهمگی یک  ،نیست که دروزیان، نصیریان، بهاییان و اسماعیلیان

ع نیز خود مبتنی بر اصول مجوسیان و نه اسالمی است و سـرزمین تشیّ ع است و تشیّ  ،آن

  ٦»مجوسیان بالد ایران است.

                                              
  https://kfnl.gov.saهای مکتبة الملك فهد الوطنیة: ساس دادها. بر ١

اللجنـة الدائمـة «گـاه . در وب۱۱۴۶۱و  ۹۴۲۰و  ۸۸۵۲و  ۸۱۸۷هیئت کبـار علمـای سـعودی بـه شـماره:  نک: فتاوای. ٢

  www.alifta.gov.saش) ۱۳۹۴به نشانی: (بازدید: شهریور » للبحوث العلمیة واإلفتاء

  .١٩٨-٢٠٣، صدر حریم کعبهحجتی، . ٣

  .۱١-۱٣، صو جاء دور المجوسسرور، محمد، . ٤

  www.surour.net ش)۱۴۰۰(آخرین بازدید خرداد  به نشانی» زین العابدین.. سیرة ومسیرة الشیخ محمد سرور. «٥

  .١١-١٣، صو جاء دور المجوس. سرور، محمد، ٦
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  ۲۰۰۸١ -۱۹۸۱ و جاء دور المجوس:سیر تاریخی نشر کتاب  .۳تصویر 

آموختگان دانشگاه اسـالمی م، یکی از دانش۱۹۸۵تا  ۱۹۷۵های سال یانۀمهمچنین در 

به تـألیف  ٢،ق)، با حمایت دولت سعودی۱۴۰۷فی مدینه به نام احسان الهی ظهیر (متو

نـام ه الترجمان السنة پاکستان مبادرت کرد و جوانی بحرینی ب ۀادارها کتاب در و نشر ده

هراسی و مبـارزه بـا انقـالب اسـالمی ایران ق) راه او را در۱۴۲۳الله (متوفی محمد مال

  ٣ایران دنبال کرد.

ایران و وقوع جنگ تحمیلی نظام بعث عـراق  زمانی این دوران با انقالب اسالمیهم

کنده از عملیات روانی با هدف ایجاد تنفر دینـی گیری دورهموجب شکل ،علیه ایران ای آ

های حزب بعث، عالوه بـر عـراق، م شد. کتاب۱۹۸۰ ۀدهو نژادی از ایرانیان در سراسر 

 دار عمار) منتشر می
ً
المـدارس تـاب بـه کتوان ها میمیان آنشدند. از در اردن (خصوصا

م) ۱۹۹۳از فاضـل حسـین البـراک (متـوفی  دراسة مقارنه ،الیهودیة و االیرانیة في العراق

رئیس وقت سازمان اطالعات و امنیت عـراق اشـاره کـرد کـه بـا ادعـای وجـود ارتبـاط 

صـدد توجیـه عملیـات  های صهیونیسـتی، دریافته میان مدارس ایرانی با جنبشسازمان
                                              

  )https://kfnl.gov.sa) و مکتبة الملك فهد الوطنیة: (http://library.nlk.gov.kwهای مکتبة الکویت الوطنیة (بر اساس داده .١

  .۲۱۴ص ،۵، جساتین من مواقف العلماء و الربانیینزهر البعفانی،  .٢

  .۳۶۰و  ۱۳۰، ۶۹، ص مجموع مؤلفات الشیخ محمد مال الله في الرد علی الشیعة اإلمامیةالله، محمد، مال .٣

دار الجيل -مصر ١٩٨١

)١ط (للطباعة 

دار -مصر ) ٢ط ( ١٩٨٢

) ٢ط(الجيل للطباعة 

مختصر و جاء دور ( ١٩٨٢

الخميني بين ) المجوس

بي جا و ...التطرف واالعتدال 

بي نا

دار الجيل -مصر  ١٩٨٣

)٣ط (للطباعة 

دار الجيل  -مصر  ٥١٩٨

)٤ط (للطباعة 

دار الجيل  -مصر ١٩٨٧

))٥ط (للطباعة 

دار الجيل  -مصر  ١٩٨٨

)٦ط (للطباعة 

مكتبة –مصر  ٢٠٠٥

الرضوان
دار الجابية –لندن  ٢٠٠٧

محمد  -اردن  ٢٠٠٨

سرور زين العابدين

چاپ هاي بي  تاريخ و بي 

ت ناشر و بالغ بر حدود بيس

 چاپ غيرقانوني حسب ادعاي

نويسنده 



  

 

ی
صلنامه سلف

دوف
ی، سال 

پژوه
هفتم

ر 
، ش

ه 
١٤
، 

ستان 
پاییز و زم

١٤٠٠
  

١٢٢ 

  )۴تصویر  ←( ١ن از عراق بود.سازی ایرانیاپاک

 م،۱۹۸۲ای بود که در اندازهموسی جارالله به ۀالوشیعبه سبک جذابیت تکرار کتابی 

در اردن  کلمـات سـریعة حـول الخمینـي ودیـن الشـیعة ،سراب في إیرانکتابی با عنوان 

هرچند آن کتاب  ٢؛بالل فیلیپس به انگلیسی ترجمه شدم، توسط ۱۹۸۷منتشر و در سال 

نظران، متعلق به نام احمد االفغانی منسوب شد؛ اما به نظر بعضی از صاحبه فردی ب به

رژیـم بعـث عـراق  هراسـِی ایرانو در همان چارچوب  ٣منصور عوض، تروریست اردنی

  نگاشته شده بود.

  
  ٤م۱۹۸۹ -۱۹۸۰ ۀهراسی در فاصلایران ۀای از انبوه انتشارات رژیم بعث عراق در حوزنمونه .۴تصویر 

                                              
؛ نـک: البـراک، فاضـل حسـین، ۱۹۵و  ۱۸۵، ص دراسـة مقارنـة ،المدارس الیهودیة و االیرانیة في العراقالبراک، فاضل،  .١

  .۲، صین لؤلؤة الخلیج العربي واالطماع الفارسیةالبحر

  های آن در دهلی نو چنین است:مشخصات یکی از چاپ .٢

Afghani, Ahmad New n, edited and translated by Abu Ameenah Bilial Philips,, The mirage in Ira

Delhi: Islamic Book Service, ٢٠٠٢  

  .۱۲٥-۱۲٦، صشیعه و سنی غوغای ساختگی علمای جهان اسالم و تشیعشقاقی، فتحی، . ٣

الفهـرس  www.iraqnla.gov.iqشناسی هر کتاب ببینید: دار الکتب والوثـائق الوطنیـة (العـراق) جهت مشخصات منبع ٤

  www.aruc.orgالعربي الموحد 

اتجاهات : 1980

و السیاسة االیرانیة نح

الخلیج العربي

یخ االطماع : 1980 تار

ربالفارسیة في شط الع

فلسطین : 1981

والسراب الفارسي

العداء الفارسي : 1981

للعرب و قادسیة صدام

تساؤالت : 1981

واستنتاجات حول 

الظاهرة الخمینیة

ي التوسع االقلیم: 1981

االیراني موضحا 

بالخرائط

االعتداءات : 1981

الفارسیة علی الحدود 

الشرقیة للوطن

سراب فی ایران: 1982

حدود الشرقیة : 1982

ع للوطن العربي و االطما

»الفارسیة

یخ القومي : 1982 التار

المارة المحمره العربیة 

ی مع تسلیط الضوء عل

االطماع الفارسیة

ة الظاهرة الخمینی: 1983 

والصراع علی السلطة

في الظاهرة : 1983

الخمینیة

العداء االیراني : 1983

للعراق متابعة القوال 

الخمیني و اعوانه

نهج خمیني في : 1985

میزان الفکر اإلسالمي

 النظام السیاسي: 1985

في ایران

المراة االیرانیة : 1985

 خالل العهدین البهلوي

و الخمیني

ایران والخلیج : 1986

العربي

یث: الخمینیة: 1987 ة ور

الحرکات الحاقدة 

واألفکار الفاسدة 

الخمینیة: 1988
جرائم خمیني : 1988

ضد المدنیین

الخمینیة حرکة : 1988

ممعادیة للعروبة واالسال

مخاطر الخمینیة : 1988

علی االمة و عقیدتها

الحقد : 1989

لماذا؟..الفارسي
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ذکر است که عالوه بر انتشارات رژیم بعث عراق، مطامع نامشروع ارضی امارات  شایان

نظیـر  ،طلبانه در ایرانبا اهداف تجزیه و آثاری ١ایرانی ۀگانسهجزایر  ۀدربارعربی  ۀمتحد

 شناسـِی بـه ایران احوال اهل السـنة فـي ایـرانیا  ماذا یجري الهل السنة في ایران؟ کتاب

  ها ملحق شدند.اعتقادی وهابی

ها آنهای سعودی پیوستند که بارزترین هراسان عراقی به دانشگاهایرانبعدها برخی از 

نهج خمینـی فـی میـزان ق) از نویسندگان کتاب ۱۴۲۸عرفان عبدالحمید فتاح، (متوفی 

التحصــیل دکتــری عقیــده و فلســفه از دانشــگاه کمبــریج بــود. او فارغ الفکــر اســالمی

ها در دانشـگاه سـال ،م) بود. فتـاح۱۹۶۹(متوفی  ٢تور جان آربریم) و شاگرد آر۱۹۶۰(

المللی اسالمی سعودی در بغداد به تدریس اشتغال داشت و با پیوستنش به دانشگاه بین

 ۀدربـارها رنگ و بوی دیگری یافت. از دیگر آثار او که مالزی، تربیت نسل جدید وهابی

، دراسات في الفرق والعقائـد اإلسـالميست، میان آمده اامامیه و ایرانیان سخن به ۀشیع

البتـه پـیش از او، جریـان  ؛هسـتند المستشـرقون واإلسـالمو کتـاب  نظریة والیة الفقیه

چـون هم ،های غربـیآموختگان دانشـگاههای سعودی با حضور دانشدانشگاه نوسازِی 

م) ۱۹۵۹التحصیل دکتری دانشگاه کمبـریج (ق) فارغ۱۴۰۷(متوفی  ،محمد رشاد سالم

هراسـی و های شیعهعرصـهدر های نوین مطالعـاتی را ها توانستند شیوهآغاز شده بود. آن

ق، گـروه فرهنـگ اسـالمی دانشـگاه ۱۳۹۱کنند. رشاد سالم در سـال  ، واردهراسیایران

اصول دیـن  ۀدانشکدهای اسالمی در ملک سعود را بنیان نهاد و به تدریس عقیده و فرقه

 متـأثر از شناسـیشیعهمد بن سـعود پرداخـت. او در دانشگاه اسالمی امام مح
ً
، شـدیدا

تیمیه، تحقیق تیمیه بود و آن کتاب را در ضمن مجموعه آثار ابناز ابن منهاج السنةکتاب 

های سـعودی هراسی دانشگاهایرانهای مطرح و تصحیح کرد. ناصر القفاری که از چهره

س او، نگارش آثار ضد شـیعی و پس از انقالب اسالمی است، با شرکت در جلسات در

» أصـول مـذهب الشـیعة اإلمامیـة اإلثنـی عشـریة«دکتـری  ۀرسـال تقریبی خود را نظیرِ 

سـیر  ٣مذکور به توصیه و راهنمایی رشاد سالم بـود. ۀرسالق) آغاز کرد. نگارش ۱۴۰۷(
                                              

  .٢٤٧، صو جاء دور المجوس. سرور، محمد، ١

٢. Arthur John Arberry. 

گوی ناصـر ونیـز ببینیـد گفـت .٢٦-٢٧، ص۱، جأصول مـذهب الشـیعة اإلمامیـة اإلثنـی عشـریةقفاری، عبدالله ناصر، . ٣

م موجـود در یوتیـوب ۲۰۱۶آوریل  ۱۴ق برابر با ۱۴۳۷رجب  ۶تلویزیونی الوصال مورخ  ۀالقفاری با محمد البراک در شبک
 



  

 

ی
صلنامه سلف

دوف
ی، سال 

پژوه
هفتم

ر 
، ش

ه 
١٤
، 

ستان 
پاییز و زم

١٤٠٠
  

١٢٤ 

مذکور نیز که از ریاض آغاز و به پاکسـتان و مصـر گسـترش یافـت،  ۀرسالتاریخی نشر 

 ←(هراسی است. ایرانیگری از سیاست مطبوعاتی دولت سعودی در گسترش شاهد د

  )۵تصویر 

  
  از ناصر القفاری أصول مذهب الشیعة اإلمامیة اإلثنی عشریةسیر تاریخی کتاب  .۵تصویر 

خـونین  ۀجمعفعالیت قفاری مقارن با جنایت دولت سعودی در کشتار حاجیان در  ۀدور

شد تـا یـادآور ن دوره از ایرانیان به نوقرامطیان تعبیر میق) بود. در ای۱۴۰۷مکرمه ( ۀمک

های زیادی کتاب ،خصوص این در ١مکرمه باشد. ۀق به مک۳۱۷قرامطیان به سال  ۀحمل

 ؛ ماننـِد عقیـدتی را شـکل دادنـد شناسـِی نگاشته شدند که بخش مهمی از گفتمان ایران

المشرکین بین المعنی الشرعي من البراءة و  بروتکالت آیات قم حول الحرمین المقدسین

قبل از ماإللحاد الخمیني في أرض الحرمین از ناصر القفاری،  والتأویل الشیعي الباطني

المـؤامرة  ،از نبیل علي العتـوم إنشاء جیش مکة نموذجا ،إیران والحلم الشیعي ،الوادعی

                                                                                                       
  به نشانی:

https://toutu.be/C٢W٧ITuwpng  

: محمـد، نـک. ۵٦-۵٩، ص۱۲، عأیها الذین آمنوا احـذروا الخمینـي و شـیعته قرامطـة جـددشلیوه، سمیر عبدالعزیز، یا . ١

  .٤٧-٥٤، ص۸، عالمؤتمر االسالمي یعلن براءة المسلمین من الخمینیةالدسوقي محمد، 

رساله دكتري: ١٩٨٧

رياض كلية اصول الدين ١٩٨٧

دار طيبة للنشر  -رياض : ١٩٩٣

والتوزيع

دار طيبة للنشر  -رياض : ١٩٩٤

والتوزيع
قاهره دار الحرمين للطباعة: ١٩٩٤

الجيزه دار الرضا للنشر: ١٩٩٨

الجيزه، دار الرضا للنشر: ٢٠١٠

دار الخلفاء ) مصر(اسكندريه : ٢٠١٢

الراشدين
الجيزه، دار الرضا للنشر: ٢٠١٧

كراچي پاكستان، مكتبة آل  -بي  تا 

البيت

بي نا -بي تا 
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به منابع مذکور  .از عبدالمنعم النمرتاریخ ووثائق  ،علی الکعبة من القرامطة الی الخمیني

سـعودی  م) توسط مؤسسات دولتی١٩٨٨ ؛ق١٤٠٨باید مجموعه آثاری را که در سال (

ماذا حدث في مکة المکرمة؟ القصة الکاملة للفتنة الخمینیـة  ماننِد  منتشر شدند، افزود؛

في صور الحقـائق  ،رسانی سعودیاز وزارت اطالع ...في رحاب الحرم: حقائق و وثائق 

قدسـیة الحـرمین الشـریفین و  خبرگـزاری سـعودی واز  النظام اإلیراني تتکلم عن جرائم

  وزارت حج و اوقاف سعودی. از التضامن اإلسالمي

هراسی، انتشـار منـابع معـارض منسـوب بـه شـیعه از احمـد تشدید ایران موازاتبه

 ،کسروی، موسی الموسوی و مانند ایشان در راستای مبارزه با ایـران و انقـالب اسـالمی

ها در مصر و توزیـع آن توسـط سـعودی ر آنها قرار گرفت که ثقل انتشاتوجه وهابی دمور

که  ١نام حسین موسویه الهویه بمنسوب به فردی مجهول لله ثم للتاریخکتاب  بود؛ نظیرِ 

  )۶تصویر  ←(کارکردهای وسیعی علیه انقالب اسالمی یافت. 

  
  کشف األسرار وتبرئة األئمة األطهارلله ثم للتاریخ سیر تاریخی انتشار کتاب  .۶تصویر 

                                              
 علی کتاب لله ثم للتاریخآل محسن، . ١

ً
  .٦٥٧-٦٦٩، ص۲، جلله وللحقیقة ردا

چاپ هاي بي تاريخ و 

بي ناشر

دار اليقين) ؟(–٢٠٠١

): اردن(عمان –٢٠٠١

دار عمار

دار : قاهرة–٢٠٠١

األمل للنشر

دار : اسكندريه–٢٠٠٢

االيمان

دار : قاهره–٢٠٠٦

عالفرقان للنشر والتوزي

دار : اسكندريه–٢٠٠٧

الصفا والمروة للنشر 

والتوزيع

دار األرقم –٢٠٠٧

شارجه –٢٠٠٧

مكتبة ): امارات(

الصحابة

دار : قاهره–٢٠٠٧

الحرمين للطباعة والنشر 

والتوزيع

مكتبة ) ؟( - ٢٠٠٧

الصديق ابوبكر

مكتبة : قاهره–٢٠٠٨

عباد الرحمن

مكتبة : قاهره–٢٠٠٩

عباد الرحمن

انتشار ) ؟( - ٢٠٠٩

ترجمه فارسي 

دار : قاهره–٢٠١١

السلف الصالح

دار نور : قاهره–٢٠١٣

اليقين

مكتبة : قاهره–٢٠١٤

الصفا

دار السنة ) ؟(–٢٠١٥

الصحيحة

دار : قاهره–٢٠١٦

السلف الصالح

مكتبة : قاهره–٢٠١٢

الدار السلفية / السنة 

لنشر العلم
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 شکل منسجمی از گونه
ً
ها شکل گرفـت کـه شناسی عقیدتی وهابیایران شناسِی تدریجا

متداخل مورد توجه قرار داد که با اکتفا بـه ذکـر مثـالی از هـر  ۀپنج دستتوان آن را در می

  اند از:یک، عبارت

  . هیئت کبار سعودی و شیوخ سنتی سعودی۱

هایی از تر به نمونهی هیئت کبار سعودی به امضای عبدالعزیز بن باز که پیشنظیر فتاوا

  ١ایران و تشیع. ۀآن اشاره شد و فتاوای شیوخی چون عبدالله الجبرین و صالح الفوزان دربار

  . جریان دانشگاهیان وهابی۲

امدی (دانشـگاه ام
َ

و القـری) نظیر تألیفات ناصر القفاری، احمد بن سعد َحْمدان الغ

های های دانشـجویان دانشـگاهالقـری) بسـیاری از رسـالهسعدی الهاشمی (دانشگاه ام

الجمعیـة العلمیـة السـعودیة لعلـوم العقیـدة «سعودی که در قالب جمعیتـی بـا عنـوان 

  اند، در همین راستاست.ساماندهی شده ٢»واألدیان والفرق والمذاهب

  . جامیه (مدخلیه)۳

الحکم عـن األشـیاء فـرع عـن در کتاب ق) ۱۴۱۶ی نظیر محمد امان الجامی (متوف

برخاسـته از  دارد. جامیـه» اسالم الخمینـی لـیس باالسـالم«که بخشی با عنوان  تصوره

  منوره بود. ۀدانشگاه اسالمی مدین

  لبانی و شاگردانشا. ناصرالدین ۴

  اللهشهادة خمیني في اصحاب رسول نظیر محمدابراهیم شقره، در کتاِب 

  المسلمین وهابیخوان. سروریه و ا۵

الوشیعة في کشف کفریات کتاب از محمد سرور و  و جاء دور المجوسکتاب نظیر 

  از صالح الرقب فلسطینی (غزه) وشنائع الشیعة

  هراسیایران ۀدر حوز  مراکز و مؤسسات
 جهـتها و رشد فناوریدانشگاه ۀبه موازات توسع

ً
 یریگهای ارتباطات و اطالعات، تـدریجا

هـا متحـول شـدند کـه در سـیر سعودی تغییـر یافـت و الگوهـای نشـر وهابی هایسیاست
                                              

  .۲۳۹و ص  ١٢٣ - ١٢٤، ص وهابی –فرهنگ الفبایی اشخاص و تألیفات سلفی قت ثمرحسینی، کامیار، . صدا١

به نشانی: (آخرین بازدید: خرداد » الجمعیة العلمیة السعودیة لعلوم العقیدة واألدیان والفرق والمذاهب« وبگاه. ٢

  www.aqeeda.saش) ۱۴۰۰
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١٢٧  

م، اثرگزینی ۱۹۷۰ ۀها تا اواخر دهآنان تأثیرگذار بود. ویژگی غالب ناشران وهابی شناسییرانا

یعنی آفرینش و خواندن  ،ناشر اثرگزین تنها به نشر کتاب و نه مراحل قبل و بعد از انتشار ١بود.

انکه بیان شد، سیاست ملک عبدالعزیز آل سـعود مبنـی بـر چـاپ میـراث اثر توجه دارد. چن

  اثرگزینی بود. یوۀهند مبتنی بر ش ۀقارنجدی در مصر، شام و شبه یهاوهابی

 ،بیست و یکم میالدی، مراحل قبل و بعـد از انتشـار کتـاب ۀسدآغازین  یهاسالاز 

بـه نشـر آثـاری  ور شـدند بنیـاد ظـاه چنـد ،قرار گرفت و ناشـرانی هاتوجه وهابی مورد

کردند که خود آن را تولید کرده بودند. ایشان متوجه این مسئله شده بودند که مبادرت می

الزم خود را از دست داده تیمیه، کارایی اثبات ادعاهای ابن منظوربهعقیدتی  شناسِی یرانا

دند یران شهای اجتماعی ارو، با تأسیس مراکز مطالعات، متمرکز بر گسستایناز ؛است

مرکز المسبار «توان به از مراکز مذکور می .ها بسیار برجسته بودندنای آکه رویکرد رسانه

(ریـاض  ٤»مرکز البیـان للبحـوث والدراسـات« ٣،»دار مدارک« ٢،»للدراسات والبحوث

م) اشاره کرد که آنها را ۲۰۱۶(ریاض:  ٥»المعهد الدولي للدراسات اإلیرانیة«م) و ۲۰۰۶

  .کردبررسی  ،سیاسی شناسِی ر جداگانه در چارچوب ایرانطوبهباید 

  بندیجمع
  :شوددر ادامه ذکر میبه آنچه بیان شد، نتایج حاصله از پژوهش حاضر  توجه با

شناسـی عقیـدتی و سیاسـی، بـا هـدف ایران ۀگونـدر عربستان سـعودی، هـر دو . ١

 ایرانتوسعه یافته ،هراسیایران
ً
های مـذهبی و ی بـر شـکافعقیـدت شناسـِی انـد. عمومـا

کید دارند. باسیاسی بر شکاف شناسِی ایران محـدود  یـرۀدابـه  توجـه های قومی و ملی تأ

بودن آن در وهابی و باورناپذیر _های سلفی عقیدتی در نزد برخی از جریان شناسِی ایران

 شناسـِی کرده، امروزه توجه اصلی عربسـتان سـعودی معطـوف بـه ایراننزد قشر تحصیل

 ها و مراکز مطالعات ایران است.یاسی از طریق تأسیس اندیشکدهس

یسـندگانی ۀهراسـانم تا انقالب اسالمی ایران، تألیفـات شـیعه ۱۹۳۰ ۀدهاز . ٢  ،نو
                                              

  .٥١-٨٠، صهای اصلی در نشر کتابگامین، . دربارۀ الگوهای نشر ببینید: آذرنگ، عبدالحس١

٢. www.almesbar.net. 

٣. https://mdrek.com. 

٤. www.albayan.co.uk. 

٥. https://rasanah-iiis.org. 
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ترین منابع مهم ۀزمرالدین الخطیب از چون موسی جارالله، عبدالله القصیمی، محبهم

در فتاوای هیئت کبار علمای سعودی  اند؛ چنانکهشناسی عقیدتی بودهها در ایرانوهابی

تیمیـه و شـاگردانش علیه انقالب اسالمی ایران، به منابعی برای تأیید الگوی پیشـینی ابن

 اند.مبدل شده

 ۀمنطقــاز ابتــدای ظهــور دولــت ســوم ســعودی، صــنعت نشــر وهابیــت در ســه . ٣

ذاری شد کـه در گپایه ،هند ۀقارشبهجغرافیایی مصر (شمال آفریقا)، شام (غرب آسیا) و 

 اندونزی رسـیده اسـت. از  ،آن به کشورهای آسیای شرقی ۀدامن ،های اخیردهه
ً
خصوصا

هرچنـد در  ؛بسط جغرافیایی یافت هاوهابی شناسی عقیدتِی طریق چنین سیاستی، ایران

دچار محدودیت در توزیع در خـارج از و جاء دور المجوس کتاب نظیر انتشار  ،مواقعی

 .عربستان سعودی شد

های متداخل وهابیت جاری و سـاری اسـت و نحله ۀهمعقیدتی در  شناسِی ایران. ٤

وضوح در گفتمان هیئت کبار علمای سـعودی، جریـان جامیـه، جریـان توان بهآن را می

 المسلمین وهابی و جریان سروریه مشاهده کرد.البانی، جریان اخوان

گزینی بـود؛ یعنـی ) اثررج از آنها (در سعودی و خاانتشارات وهابی ۀاولیالگوی . ٥

بزرگ توزیع کتـاب در  ۀشبکمندی از انتخاب یک اثر و حمایت مالی از انتشار آن با بهره

بیست و یک میالدی، این سیاست به رویکرد ناشران اثرآفـرین  ۀسدموسم حج. از اوایل 

 سیاسـی تغییـر جهـت داده اسـت کـه در مراکـز نـوین مطالعـات شناسِی مبتنی بر ایران

مشاهده است تا از طریق محصوالت فرهنگـی و سیاسـی  قابل ،شناسی در سعودیایران

 دار شوند.خود، معماری فکری جوامع اسالمی را علیه ایران عهده

تـوان بـه می جملـهانـد کـه از آن ها بودهشناسی وهابیبرخی وقایع، محرک ایران. ٦

م) تأسیس دارالتقریب ۱۹۴۳ ؛ق۱۳۶۲( ،مکرمه ۀشهادت حاجی ابوطالب یزدی در مک

تحمیلی جنگ  ،انقالب اسالمی ایران ،ها با حضور ایرانیان در مصرقاهره و مبارزه وهابی

روی کار آمدن سقوط رژیم بعث عراق و  ،جمعه خونین مکه ،رژیم بعث عراق علیه ایران

د. های افراطی و تکفیری در عراق و سوریه اشاره کرتا ظهور جریان دولتی شیعی در عراق

 ۀگونـمعاصـر سـعودی در هـر دو  شناسـِی ترین محـرک ایرانانقالب اسالمی ایران مهم

 بوده است. اعتقادی و سیاسی آن
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١٢٩  

هراسـی حـزب بعـث عـراق کـه در با گفتمان ایرانها با تلفیق وهابی شناسِی ایران. ٧

ی و تیمیه، مملو از عناصر سیاسـهای ابنعالوه بر آموزهم تداوم یافت، ۱۹۸۰ ۀدهسراسر 

 تنفر نژادی با استف
ً
 ... شد.ها یا مجوسیان وهایی نظیر صفویاده از برچسبخصوصا

شناسـی اعتقـادی ایران با توجه به آنچه بیـان شـد، نقـاط مهـم در سـیر تـاریخِی . ٨

 نشان داده شده است. ۷ ۀتصویر شمارها در وهابی

  
  سیشناترین وقایع و رویکرد کلی ایرانسیر تاریخی مهم .۷تصویر 

دوره زماني و رخداد مهم
رويكرد كلي ايران شناسي سعودي•

  - ١٩٣٠و  ١٩٢٠دهه هاي 
استقرار دولت سوم سعودي

ندشكل گيري كانون هاي چاپ و نشر وهابي ها در سه حوزه جغرافيايي مصر، شام و شبه قاره ه•
 

شهادت ابوطالب يزدي - ١٩٤٣
كردن حريم  كوشش جهت تغيير قبله و  ملوث: مانند(رواج انتساب باورهاي ناروا درباره حج ايرانيان •

)مقدس كعبه

اهرهتأسيس دارالتقريب ق -١٩٤٧
مبارزه با تقريب فقهي ميان فريقين و حضور ايرانيان در مصر•

نوسازي دانشگاه هاي  - ١٩٧٥
سعودي

ربوط به آغاز مطالعات دانشگاهي نوين در حوزة شيعه شناسي وهابي ها كه در تحول صنعت نشر م •
.آن نيز مؤثر بود

ي پيروزي انقالب اسالم -  ١٩٧٩
ايران و اقبال مسلمانان بدان 

واليت : چون موضوعيت يافتن ايران در مطالعات شيعه شناسي؛ ايران هراسي و تمركز بر موضوعاتي •
فقيه و صدور انقالب اسالمي ايران

حمله عراق به ايران - ١٩٨٠
اعراب از  آغاز يك دهه انتشار بي امان كتاب  و مقاله با هدف ايجاد تنفر قومي و مذهبي مسلمانان و•

شكلگيري نسل نويني از دانشگاهيان وهابي/ ايرانيان توسط رژيم بعث عراق 

جمعه خونين مكه - ١٩٨٧
ايرانيان  بازتوليد گفتمان وهابي ها در مبارزه با انقالب اسالمي و انتساب باورهاي ناروا درباره حج •

...مانند كوشش جهت تغيير قبله، ملوث كردن حريم مقدس كعبه و ربودن حجر االسود و (

به بعد تحول در صنعت  ٢٠٠٠
نشر 

ظهور ناشران چند بنياد برخاسته از تحوالت فناوري ارتباطات•
و گسترش مراكز دانشگاهي و پژوهشي سعودي  •

سقوط حزب بعث :  ٢٠٠٦-٢٠٠٣
عراق و قدرت گرفتن شيعيان

.ايران هراسي از طريق محور قرار دادن ايران در آنچه هالل شيعي خوانده شد•

انقالب هاي مردمي در  -٢٠١١
جهان عرب 

.طرح مجدد ايران هراسي خصوصاً در جريان سركوب مردم بحرين و يمن و بحران سوريه•

 تأسيس مركز مطالعات -  ٢٠١٦
ايران شناسي در سعودي

گوي مسلط در شكل گيري مركز ايران شناسي نوين در سعودي  تبديل ايران شناسي سياسي به ال•
سعودي 
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  منابع
ة عند الشـیعة االثنـي عشـریة، مجلـة الدراسـات   ة ومسألة الشرعیَّ

َ
ط

ْ
ل ابراهیم، احمد محمود، السُّ

  م.٢٠٢٠ ، اکتبر١٢سال چهارم، ش، اإلیرانیة دراسات وأبحاث علمیة متخصصة

ابوبکر عبدالرزاق بن صـالح بـن  :، تحقیقرسالة فی الرد علی الرافضة محمد، بن عبدالوهاب،ا 

 ق.۱۴۲۷دار اآلثار،  :ی، صنعاعلی النهم

یـة احمد بن عبدالحلیم، ،هتیمیابن  ، دار منهاج السنة النبویـة فـي نقـض کـالم الشـیعة القدر

 م.۲۰۰۳الفضیلة للنشر، 

 ق.۱۴۰۳ چاپ دوم، مؤسسة الوفاء، :، بیروتشهداء الفضیلةاالمینی، عبدالحسین،  

 ش.۱۳۸۵ققنوس،  :وم) تهران(ویراست د های اصلی در نشر کتابگامآذرنگ، عبدالحسین،  

یخآل محسن، علی،    ق.۱۴۲۵دار الهادي،  :، بیروتلله وللحقیقة، ردا علی کتاب لله ثم للتار

مجلـة الخلـیج ، »البحرین لؤلؤة الخلیج العربـي واالطمـاع الفارسـیة«البراک، فاضل حسین،  

  م.۱۹۴۳، ۱۴ش، العربي

  م.۱۹۸۴عراق دراسة مقارنه، البراک، فاضل، المدارس الیهودیة و االیرانیة في ال 

الحسین آل کاشـف ، (مقدمة) محمد المتعة و اثرها فی اإلصالح اإلجتماعیتوفیق الفکیکی،  

 چاپ سـوم، دار األضواء للطباعة والنشر والتوزیع، :هشام شریف همدر، بیروت تحقیق: الغطاء،

 .ق۱۴۰۳

 م.۱۹۳۴مطبعة سعد،  جا:بیثابت، محمد، جولة في ربوع افریقیة بین مصر وأفغانستان،  

 تا.، بیمکتبة الخانجی :، مصرالوشیعة فی نقد عقائد الشیعةجارالله، موسی،  

یم کعبه ،محمدباقرحجتی،     .ش۱۳۸۴ چاپ چهارم، نشر مشعر، :، تهراندر حر

یضة لألسس التي قـام علیهـا دیـن الشـیعة اإلمامیـةالدین، الخطیب، محب  ، الخطوط العر

 تا.یمحمد نصیف، ب

 :(قرون سیزده و چهارده هجـری قمـری)، تهـران حجاج ایرانی در دولت عثمانیاسرا، دوغان،  

  .، ۱۳۹۷شتاریخ اسالم ۀپژوهشکد

السنة والشیعة أو الوهابیة والرافضة حقائق دینیة تاریخیة اجتماعیـة إصـالحیة  محمد، رشید رضا، 

  .۱ق، ج۱۳۶۶دار المنار،  ه:قاهر ،لة األولی و مقدمتها نشرت فی مجلة المنار)(الرسا

 ۀ، آینـهای آننگاهی به الوشیعة فی نقـد عقایـد الشـیعة و ردیـهرنجبری حیدر باغی، احمد،  

  .۴، سال بیست و هفتم، شماره ۱۳۹۵پژوهش، مهر و آبان 

 :، تحقیـقبن عبد الوهـابالشهاب في سیرة محمد لمع  ،الریکی، حسن بن جمال بن احمد 

 .ق۱۴۲۶دارة الملک عبدالعزیز،  :عبدالله الصالح العثیمین، ریاض
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١٣١  

انسانی و مطالعـات فرهنگـی، پژوهشگاه علوم :، تهرانشناسیدرآمدی بر ایرانزرشناس، زهره،  

 ش.۱۳۹۱چاپ اول، 

 ور زین العابـدین، چـاپلندن: مؤسسه الشیخ محمد سر ،و جاء دور المجوسسرور، محمد،  

 تا.دهم، بی

  ش.۱۳۸۶امیرکبیر،  :لطفعلی خنجی، تهران :ترجمه ،شناسیشرقسعید، ادوارد،  

سـید  :ترجمـه ،شیعه و سنی غوغای ساختگی، علمای جهان اسالم و تشیع ،شقاقی، فتحی 

 ش.۱۳۸۹ ،شروق ۀانتشارات کلب :قم ،هادی خسروشاهی

الملک عبدالعزیز دراسة تحلیلیة طباعة الکتب و وقفها عند الشقیر، عبدالرحمن بن عبدالله،  

 .ق۱۴۲۴دارة المبک عبدالعزیز،  :، ریاضو قائمة ببلیوجرافیة

، التوعیـة یا أیها الذین آمنوا احذروا الخمیني و شیعته قرامطة جـددشلیوه، سمیر عبدالعزیز،  

 .م۱۹۸۸، ۱۲ش ،۱۴األوقاف والشؤون اإلسالمیة، ساإلسالمیة، وزارة 

یضـةمع ال ،اللهصافی، لطفال  مؤسسـة السـیدة  چـاپ دوم، :، قـمخطیـب فـی خطوطـه العر

 تا.، بیالمعصومة

دار  :، قـموهـابی - لیفات سـلفیفرهنگ الفبایی اشخاص و تأ ،صداقت ثمرحسینی، کامیار 

 ش.۱۳۹۹السالم، البیت علیهماإلعالم لمدرسة اهل

 ق.۱۳۷۳، ) مطبعة العرفان۲(ط  :، صیداأجوبة مسائل جار اللهعبدالحسین،  

، البراهین االسالمیة فی الرد علـی الشـبهات الفارسـیةعبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن،  

 چـاپ اول، مکتبـة الهدایـة، :محمد العارف بن عثمان الهرری األرومی، ریاض :تحقیق و تعلیق

  ق.۱۴۱۰

منهـاج التأسـیس والتقـدیس فـي کشـف شـبهات داود بـن عبداللطیف بـن عبـدالرحمن،  

 ق.۱۴۰۷ چاپ دوم، هدایة للطبع والنشر والترجمة،دار ال :، ریاضجرجیس

، مجلـة الدراسـات اإلیرانیـة دراسـات وأبحـاث علمیـة إیران واألزمة فـي لبنـانالعبیدی، مثنی،  

کتوبر ١٢العدد  –متخصصة، السنة الرابعة    م.٢٠٢٠، السنة الرابعة، أ

  تا.بیدارالعفانی،  :هرهقا ،زهر البساتین من مواقف العلماء و الربانیینعفانی، سید بن حسین،  

 :. ریـاضالملک عبدالعزیز و العمل الخیـری السـعودیةعمر بن صالح بن سلیمان الُعمری،  

صدر هذا الکتاب بمناسبة االحتفال بمرور مائـة عـام فـی تأسـیس المملکـة العربیـة السـعودیة. 

  ق.۱۴۱۹

  ش.۱۳۶۱انتشارات کاوش، چاپ دوم،  :، تهرانخاطرات غنی ،غنی، قاسم 

 چـاپ چهـارم، نشـر مشـعر، :، تهـرانشـهید مـروه ،عسکر، سّید علی، ابوطالب یـزدی قاضی 
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چـاپ اول، المطبعـة السـلفیة،  ه:، قـاهرالصراع بین االسالم و الوثنیةعلی عبدالله،  ،القصیمی 

 ق.١٣٥٦

یةقفاری، عبدالله ناصر،   نا، چاپ اول، بی :، ریاضأصول مذهب الشیعة اإلمامیة اإلثنی عشر

  ا.تبی

 ،مجموع مؤلفات الشیخ محمد مال الله فـي الـرد علـی الشـیعة اإلمامیـةالله، محمد، مال 

  ق.۱۴۳۳علي بن عبد الله العماري، دار المنتقی للنشر والتوزیع،  :قیحقت

، چـاپ اول، مطبعة المنـارمصر: ، مجموعة الرسائل والمسائل النجدیةمجموعة من العلماء،  

  م.۱۹۲۸

انتشـارات  ۀمؤسسـ :(به کوشـش علـی دوانـی) تهـران شیخ طوسی ۀر هزانویسندگان،  ۀمجموع 

 ش.۱۳۶۲امیرکبیر، 

، الجامعـة المؤتمر االسالمي یعلن براءة المسـلمین مـن الخمینیـةمحمد، الدسوقي محمد،  

 م.۱۹۸۷، ۸دد، ع۱۹ج وث اإلسالمیة والدعوة واإلفتاء، إدارة البح -السلفیة 

، مجلـة الدراسـات لعمان فـی القـرن الثـامن عشـراالحتالل الفارسی المریطب، منال عواد،  

 .۲۰۱۶اإلیرانیة دراسات و أبحاث علمیة متخصصة، السنة األولی، العدد األول، دیسمبر 

 ناشـر مؤلـف (سلسـله ذخـائر الحـرمین الشـریفین)، :، قمالمکاتبات المکّیةالواثقی، حسین،  

 .ق۱۴۳۶

 ها:گاهوب
  www.aqeeda.saواألدیان والفرق والمذاهب: الجمعیة العلمیة السعودیة لعلوم العقیدة  

  library.nlk.gov.kwمکتبة الکویت الوطنیة:  

  https://kfnl.gov.saمکتبة الملك فهد الوطنیة:  

  aruc.orgالفهرس العربي الموحد:  

  www.iraqnla.gov.iqدار الکتب والوثائق الوطنیة (العراق):  

 www.alifta.gov.saتاء: اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلف«گاه وب 

 Afghani, Ahmad Bilial  , edited and translated by Abu AmeenahThe mirage in Iran, 

٢٠٠٢, : Islamic Book ServicePhilips,New Delhi  


