
 

 

داشـته  بسـیاری های بینشـخـود، فرازو سـالۀ۲۵۰گفتمان وهابیت در طول حیـات  چکیده **یطیمح یمجتب *مصطفی سلطانی مذهبیـ  سیاسیمسائل حیطۀ در  دگردیسی گفتمان وهابیت   ۲۹-۴۷صفحـات:  ² ۱۲/۰۶/۱۳۹۸تاریــــخ تأییـــــــد:  ² ۰۸/۰۴/۱۳۹۸تاریــخ دریــــافــت:  1۱۳۹۸اییز و زمستان  ² ۱۰ شماره 1²نجمپژوهی، سال  سلفی پژوهشیدوفصلنامه علمی  مسـائل  ۀدگردیسـی و تحـول وهابیـت در حـوز ،است؛ اما آنچه بسیار مشهود اسـت ، یریگ شــکلمــذهبی اســت. ایــن جریــان مــدعی ســلفیگری در ابتــدای ـ  سیاســی تدریج ایـن رونـد  عبدالوهاب بود. به سعود، مجری احکام و فتاوی محمدبن محمدبن درواقععبدالوهاب بود.  فکار محمدبنبرگرفته از ا ،مسائل اجتماعی و هم در سیاست ۀبه این صورت که گفتمان وهابیت، هـم در حـوز ؛مذهب داشت بهرویکردی خشن  وجود دارد، کیفیت تفاهم ایـن  سعود آلو  شیخ آلپیوند  اگرچهتغییر پیدا کرد و اکنون   سلمان. محمد بن ،عبدالوهاب محمدبن ،سعود آل ،شیخ آل ت،ی: وهابها کلیدواژه به وضعیت وهابیت در حال حاضر پرداخته است. ها تفاوتمسائل اجتماعی و سیاسی تفاوت محسوسی داشته باشد. این پژوهش با بررسی ایـن  ۀاست. این دگردیسی باعث شده است که رویکرد وهابیت در حـوز سعود آلمتأثر از  اسـت کـه شیخ آلاین  ،پیدا کرده است. در عصر حاضر بسیاریدو، با گذشته تفاوت 
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ــبلکــه پ ،صــرف دانســت یاســیس ایصرف  یمذهب توان یرا نم یافراط جنبش نیااست.  یمذهبـ  یاسیس یجنبش تیوهاب مقدمه ۳۰ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش0ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی ــگفتمــان وهاب شیدای ــه  یاز زمــان تی آغــاز شــد ک بـا عنـوان  توان یم سعود آلو  شیخ آل یاز همکار 1.کرد دایپادامه  زین یبعد یها در نسل یهمکـار نیرساندند و ا یاریرا  گریکدیتا  دندیتوافق رس به گریکدیبا  تیوهاب یاسیس ۀعنوان پشـتوان به سعود بن با محمد تیوهاب یمذهب ۀعنوان پشتوان به عبدالوهاب محمدبن در  یمـذهب و یاسـیقـدرت س یعنـی ؛بـود یمذهب تفکر با غلبه ،یهمکار آغاز در. کرد دایـپ ادامـه) سعود آل( سعود بن فرزندان محمد قیاز طر یاسیس تی) و مشروعشیخ آل( عبـدالوهاب محمدبنفرزنـدان  قیـاز طر یمـذهب تیمشروع. برد نامو شاه  خیارتباط ش احکـام  یمجر ز،یعبدالعز فرزندش و سعود بن بود و محمد عبدالوهاب محمدبن اریاخت ادامـه داشـت؛  اضیروند تا زمان تصرف ر نینداشت. ا اعتراض حق کس چیو ه کرد یم میبـود، تقسـ لیـامـوال را هرگونـه کـه ما ویها  بود و بعد از جنگ عبدالوهاب محمدبن اریـدر اخت المـال تیبو  یامـور شـرع ۀو همـ میغنـا مینداشتند. اذن جهاد و تقس یکار چیهـ ۀاجاز عبدالوهاب محمدبن یبدون رأ ،زیعبدالعز ،سعود و فرزندش یحت کس چیه کـه یا گونـه به ؛دارد عبـدالوهاب محمدبنکـه نشـان از قـدرت و نفـوذ  کنـد یم فیتوص یا گونـه را در آغـاز کـار به عبـدالوهاب محمدبن گاهیجا ،یابوه نگار خیتار ،بشر ابن .کرد دایپ رییتغ روند نیا جیتدر به یول ؛بودند عبدالوهاب محمدبن احکـام  یفقـط مجـر سـعود آلبود و  تیکار قدرت با مذهب وهاب یاگرچه در ابتدا 2سپرد. سعود آلرا به  المال تیامور ب عبدالوهاب محمدبن اض،یاما بعد از فتح ر در  یقطعـاسـت. شـواهد  یاسـیاهداف س شبردیپ یبرا یابزار تیوهاب نییدرواقع آ یول ؛دارد یوهـاب یظـاهر دیـجد تیفاصله گرفته است. وهاب یو مذهب یاسیس یها شیگرا زخـود ا ۀسـال۲۵۰ اتیـح در طـول تیـگفـت وهاب تـوان یمـ سـبب نیبودند. به همـ اهدافشـان شـبردیپ یبـرا سـعود آلدر دست  یابزار شیخ آلو شد  شتریب سعود آلقدرت  کـه یا گونـه به ؛کرد دایپ رییروند تغ نیا ،بعد یها دهه طول در و جیتدر به ،بودند تیوهاب
 .۴۶، ص۱. همان، ج2 .۴۱، ص۱، جنجد خیتار یف المجد عنوان بشر، . ابن1                                              



 
 

نـام پادشـاهان  رییـدر تغ تـوان یاز مـذهب را مـ تیگفتمان وهاب فاصله، بر شاهد نیاول »ملک«به » ماما«اول: تغییر نام پادشاهان سعودی از  .میپرداز یآنها م نییتب بهمطلب وجود دارد که  نیا دییتأ ٣١ یمذهب ـ یاسیمسائل س ۀطیح در تیگفت0ن وهاب یسیدگرد ) تـا یپادشـاه سـعود نیاز زمان سعود (اولـ یکرد. پادشاهان سعود جوو جست یسعود گفتمان  ینشان از دور ها یگذار نام نیخود انتخاب کردند. ا یبرا لقب ملک و پادشاه را ،زیعبـدالعز یو در دوران پادشاه ۱۹۲۶از یداشتند؛ ول» امام«لقب  یترک بن صلیفزمان  حـوادث  ۀدربردارنـد کـهنجـد  خیتـار یالمجـد فـ عنـوانمورخ کتاب  بشر ابن 1بودند. ینـیردیکـامًال سـکوالر و غ یالقاب ملـک و پادشـاه القـاب رایاز مذهب بود؛ ز تیوهاب . او است کرده ادیعنوان امام با  یاز شاهان سعود ،است یقمر ۱۲۶۷تا  ۱۱۵۷ یها سال ــر از ــعود نیآخ ــاه س ــ یپادش ــه بررس ــه ب ــار یک ــه خشیت ــوان  ،پرداخت ــا عن ــام «ب االم کرد و از نام امام که  دایپ رییتغ تدریج به یگذار نام نیا اما 2.است برده ادی »یترک بن صلیف در  یولـ ؛کرده ادی با عنوان امام یدر جلد اول کتابش از پادشاهان سعود ،یمعاصر وهاب نگـار خیتـار ن،یمی. عبدالله صالح العثافتی رییتغ» الملک«به نام  ،داشت یمذهب ۀجنب کـه در عنـوان جلـد دوم کتـابش  ییبرده است؛ تا جـا ادهیجلد دوم از آنان با نام الملک  را  سعود آلو  شیخ آل وندیاست که توانست پ یمؤسس دولت سوم سعود زیبدالعزع ملک التوحید دوم: استفادۀ ابزاری از اخوان 3.»زیعهد الملک عبدالعز یالجزء الثان«آمده است:  نیچن اسـتفاده را در تصـرف منـاطق  تیـنها تیـوهاب یکند. او توانست از قدرت مـذهب ایاح اتفاق افتاد کـه بـاالخره  دیرش آل و فیشر آل و زیعبدالعز ملک نیب بسیاری یها یریدرگ .بودنـد سـعود آلدر نجـد از دشـمنان  دیرش آل و حجاز در فیشر آل. دیآ فائق عربستان منـاطق ریسـا و فیـقط احسـاء، حجـاز، نجـد، در نشاتوانست بـر مخالفـ زیرهگذر ن نیو از همـ 4کـرد تصـرف را اضیـر یقمر ۱۳۱۹ سال در یو. بردبعربستان  ۀریجز شبه
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شده  نیشهرنش تدریج بهبودند که  یابانیب یلیقبا التوحید اخوانهمان  ایکرد. اخوان  رایبس ۀخـود اسـتفاد یحکمرانـ تیـدر جهت تثب» اخوان«از  زیعبدالعز 1غالب شد. سعود آل ۳۲ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش0ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی بـه دسـت گرفتنـد و از  ریشمش زیعبدالعز یاری یبرا یوهاب وخیش میبودند و تحت تعال . اوردیـبه ثمر ب یفتوحات بزرگ و کندخود  عیمرد را مطمت لیقبا اخوان، کمک به توانست او 2.بودنـد زیبـّران در دسـت عبـدالعز یریهماننـد شمشـ یالدیم ۱۹۲۵تا  ۱۹۱۲سال  بـه اصـول  دیـمق زیـادشـاه را نپ ،یسـنت تیـوهاب رایـاو به بار آورد؛ ز یبرا زین یمشکالت ادش،یـبـا وجـود ثمـراث ز یداشت. ول زیعبدالعز یبرا بسیاریثمراث  ،بودند) یوهاب وخیشـ ۀشـد تیترب یروهایکه ن التوحید اخوان(علما و  شیخ آلبا  سعود آلاتحاد  نیبنابرا ال مثـ برای ؛بود سیاول تأس یها مربوط به همان سال ،شد داریپد زیکه در زمان عبدالعز یمشکل نیعزل پادشاه بود. نخست یکه مستلزم توبه و حت دانستند یم ییاصول را خطاها نیـتحرک پادشاه خارج از چارچوب ا گونهو هر کردند یم یاسالم وهاب ریبا تفس یاسالم مند شدند و از  گله دیالتوح اخوان ف،یاحساء و قط انیعیبا ش زیتفاهم عبدالعز انیدر جر اسـالم  ایـبخواهد  انیعیاز ش و دهد رییتغ انیعیپادشاه خواستند که رفتارش را در برابر ش بـه سـخنان  زیاما عبـدالعز 3آنان را بکشد. ،از اسالم امتناع کردند که یو درصورت اورندیب اختالفـات  گـریاز د 4بـود، عمـل نکـرد. تیـوهاب نیـیبرخاسـته از آ قتیحقدرآنان که  همچـون  یدیـجد عیمعتقد بود صـنا دیالتوح مثال اخوان برای ؛بود مدرن عیصنا و ابزار از اسـتفاده ۀمسـئلبودند، در  شیخ آلسرسخت  روانیکه از پ دیالتوح با اخوان زیعبدالعز از آنهـا  دینبا و اند طانیابزار ش مایهواپ و نیماش ون،یزیتلو برق، م،یس یتلگراف، تلفن، ب واقف بـود  ها یدر رفع دشوار عیبه نقش صنا زیبود که عبدالعز یدر حال نیبهره گرفت. ا راه  تـدریج بهبـود،  تیـوهاب دیـکه برخاسـته از عقا دیالتوح اخوان یرفتارها و دیعقا 5به کشور اقدام کرد. دیجد عیو به ورود صنا م سـرکردگان اخـوان ۱۹۲۵ق/۱۳۴۴جـدا کـرد. در سـال  زیرا از عبدالعز دیالتوح اخوان
 .۱۸۶ص اض،یالر مطابع ،سعود آل ملوک خیتار هذلول،رسعودبنیام. 5 .۳۹۷ص ،ةیالسعود ةیربالع خیتار ف،یلیفاس لکسییا. 4 .۱۸۶ص ،سعود آل ملوک خیتار هذلول، رسعودبنیام. 3 .۱۸۱ص، ۱۴ج ،یةلسعود یةالعرب ةالمملک ةموسوع سندگان،ینو از جمعی. 2 .۱۴۵ـ۴۵ص همان،. 1                                              



 
 

و تلگـراف و  مـایمـدرن مثـل هواپ عیرهـا و صـناواردات ابزا ،اعزام سعود به مصر ،لندن به یلبیف همراه به صلیف اعزام با مخالفت جمله آن از. شدند متذکر زیعبدالعز یرفتارها یو مخالفت خـود را در مـورد برخـ هیو مراتب گال 1نوشتند زیخطاب به عبدالعز یا نامه ٣٣ یمذهب ـ یاسیمسائل س ۀطیح در تیگفت0ن وهاب یسیدگرد عـراق و  ریبـه عشـا زیاجـازه دادن عبـدالعز ،هـا ییبا اروپا زیعبدالعز ینینش هم ،میس یب در  زیسکوت عبدالعز و عربستان یها و اراض از مرتع یبرخوردار یشرق اردن برا ریعشا اسـتفاده را  تیـنها التوحیـد اخوان یاز کمک نظـام دولت خود یدر ابتدا زیعبدالعز 2بود. فیاحساء و قط انیعیبرابر ش نداشت، به مقابله بـا آنـان برخاسـت و در سـال  یچندان ازیکه به آنها ن یزمان یول ؛کرد را نابود  التوحید اخوانبه نام سبله به مصاف اخوان رفت و  یق) در محل۱۳۴۷( م۱۹۲۹ اعالم کرد از  سعود زبنیالعزمقابله با اخوان آغاز کنترل دولت بر مذهب بود و عبد 3کرد. حـق  یمـذهب یاز علمـا یرا ندارد، بلکه تعداد ینیمتون د ریتفس ۀاجاز یپس هرکس نیا در  تیـوهاب یسـیدگرد ،جـهیشکل گرفتند. درنت ،داشتند سعود آل دگاهیو د یمطابق با رأ یری) که تفسشیخ آل( یدربار یعلما بیترت نیا به 4و صدور فتوا دارند. یباور مذهب غیتبل و  ندسعود آلها تابع  حوزه نیدر ا که اند یوهاب یعلما نیا ،ندارد، بلکه برعکس تیوهاب نیـیاز آ یتـیتبع گونـه چیه یاسـیس ـ یاقتصـاد یها در حوزه یآن است که دولت سعود قـتیاست؛ اما حق تیوهاب نییآ ینما تمام ۀنیآ یسعود دولتدر ظاهر تصور شود  دیشا سعود با صدور فتاوای سیاسی شیخ از آل سوم: تبعیت آل قرار گرفت. یمورد توجه حاکمان سعود یصورت جد به یمسائل مذهب ۀحوز تنهـا  یوهـاب ی. علمـاکننـد می دییـتأرا  یدولت سـعود یها استیس ،یاسیس یبا فتاوا و  یشـاهزادگان سـعود کـه یدرحـال انـد؛ یاجتماع ۀدر عرص یاعمال مذهب ۀکنند کنترل درس  ییاروپـا یو کشـورها کایمرآدر  شتریمدرن که ب التیتحص یدارا یها تکنوکرات  5را بر عهده دارند. یو امور داخل یاقتصاد، روابط خارج است،یکنترل س ،اند خوانده
 .۶۱. همان، ص5 .۶۶ص ،دیجد یاسالم یها انیجرو  یسعود انعربست د،یالرش یمضاو. 4 .۳۲۴ص ، نیالعشر القرن فی رةالعربیجز وهبه، حافظ. 3 .۱۸۶ص ،سعود آل ملوک خیتار هذلول، رسعودبنیام. 2 .۱۶۰ص ،اسییالس میالقص خیتار القاضی، محمد بن میابراه .1                                              



 
 

. شـوند یمـ میتقسـ یکلـ ۀبه دو دسـت سعود آل یها استیس مقابل در یوهاب یعلما ۳۴ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی کـه مخـالف  یبوهـا یو علمـا شـود یمـ یـرتعب شـیخ آلکـه از آن بـه  یدربـار یعلما را  گـرید ای و دسـته، دییـرا تأ یا علمـا دارنـد، دسـته دییبه تأ ازیاهدافشان ن شبردیپ یبرا یانتقاد دارند. ازآنجاکه شـاهزادگان سـعود ها استیس نیو به ا ندسعود آل یها استیس بـدعت و  یاجتماع ۀحوز درآنها را  ودارند  میبرحذر مردم از اعمال  یاریبس از ان،یپا یب یهـا ی. آنهـا بـا امرونهـکننـد یمحدودکننـده رفتـار مـ اری) است، بسشیخ آل( خودشان اریاخت در که یاجتماع سائلم ۀحوز در ،مقابلدر ؛ اماکنند نیأمرا ت سعود های آل خواسته تـا دهنـدارائه  نیخاص از د یریتفس ،یاسیمسائل س ۀحوز در حاضرند قدرت، در خود یبقـا یبرا آنها. اند یممکن، خواهان حفظ دولت سعود قیبه هر طر ،یوهاب وخیش 1.ندسعود آل یها استیس تیخود درصدد مشروع یبا فتاوا شیخ آل قتیحقخود را مشروع سازند. در یها استیس آنها قیتا از طر است یسعود دولت دییمورد تأ شیخ آل که نجاستیا از .کنند یسرکوب م دسـت  گشاده اریبسـ اسـت،یس ۀحوز رد که است یحال در نیا. شمرند یم نیخارج از د مسـائل  ۀمثـال در حـوز برای ؛کنند یم هیخالف شرع حاکمان را توج اعمال ،عمل کرده و معـابر  ابانیدر خ دینبا ؛دیبا کفار رابطه داشته باش دیکه نبا ندیگو یبه مردم م یاجتماع اما  د؛یفرت داشته باشاز کفار ن قلباً  دیبا ؛دیبه بالد کفر سفر کن دینبا دهید؛به کفار سالم  اجـازۀ  ،خـود یبا فتاوا نیو بجنگند. همچن ستندیارتش کفار با یها نبرد پشت سر ژنرال دانیـدر م دهنـد یمردم اجازه مـ به ت،یحاکم دییتأ یبرا یاسیس ۀحوز در گرید یاز سو شاهد  مردمباعث شده  یاسیو س یاجتماع ۀدر حوز یعالمان وهاب یرفتارهاتضادها در  نیـ. ادهنـد یکافر را در داخـل کشـور مـ یکشورها به دست ینظام یها گاهیساخت پا که مردم هـر روز و شـب  یمسائل اجتماع ۀحوز در گرید یسو از و گذارند یکفار آزاد م یو ارتباط با کشورها تیجنا رگونههرا در  سعود آلدست  بیترت نیا و به دانند یم زیرا جا نیـاز د یریتفس هرگونه یسعود تیخواست حاکم براساس و کنند میدست عمل  گشاده یاسـیدر مسـائل س ییاز سـو 2.باشـند نیـد ۀدر حـوز یوهـاب یمتناقض علما کردیرو
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سـفر  وزنـان  یرانندگ چون بسیاریاز اعمال  و کنند میعمل  رانهیگ سخت رند،یبا آن درگ ٣٥ یمذهب ـ یاسیمسائل س ۀطیح در تیگفت*ن وهاب یسیدگرد قدرت خود را  ،شیخ آل چون یول ؛نداشته است یسازگار تیوهاب نییآ یفتاوا با مبان نیا .انـد بوده سـعود آلاعمـال  دییصدد تأدر ییبا صدور فتاوا شیخ آل ،ریاخ یها دهه در .دارند یبدون محارم برحذر م اعمـال و  ممکـن، شـکل هـر هانـد بـ کرده یسـع ،دنـدید یم یدر تداوم حکومت سعود که بـه وجود دارد  باره نیدرا بسیاریکنند. شواهد  دییرا تأ سعود آلخالف شرع  یرفتارها ملـک  ،یقمـر ۱۴۰۰در سال  یبیالعت مانیجه به دستتصرف مسجدالحرام  انیجر در باز در مقابله با جهیمان بن عبدالعزیز یفتوا .۱ :کنیم میآنها اشاره  نیتر مهم بـود کـه  یدر حـال نیـرا سرکوب کنند. ا آنان کهخواسته بود  یفرانسو یروهایخالد از ن زمـان بـود کـه  نیـاشکال دارد. در ا تیام از نظر وهابکافر به مسجدالحر یروهایورود ن خود و  ینظام یروهاین ،الدن حمله کرد. اسامه بن تیبه کو نیصدام حس ۱۹۹۰سال  در ی علمای وهابی به اجازۀ استفاده از خاک عربستان به دست نیروهای آمریکافتوا .۲ کنند. تیحما یمتیبه هر ق سعود آل استیاز س ندنشان دادند که حاضر یوهـاب یعلمـا بیترت نیا به 2دند.را به اتمام رسان هیبرق قض ۀلیوس به انیشورش کشتن با و ریختند آب مسجددر  و وارد مسجدالحرام شدند یچتربازان فرانسو یوهاب یاو و علما ۀو با اجاز 1آمد سعود آل یاریبه کمک و  ،یسابق عربستان سعود یمفت ،باز بن زیعبدالعز خواسـت  ییکایائتالف آمر یروهایآن از ن یو به جا رفتیالدن را نپذ بن شنهادیپ یسعود میرژ. کند مقابله صدام با و شود تیوارد خاک کو شیروهایداد که با ن شنهادیپ یسعود میـکـرد و بـه رژ جیو جنگ با صـدام بسـ تیکو یآزادساز یرا برا اش یجهاد یروهاین مقابلـه بـا  یکـافر بـرا یروهـایاز ن خارج کنند. درخواست کمـک تیکه عراق را از کو  جـواز ییفتوا با باز شد. بن زین طور نیرا به آنها خواهند داد و هم کایآمر یائتالف به رهبر یاز کشورها یریگ جواز بهره یفتوا یراحت بود که عالمان وهاب الشانیخ ،یوهاب یعلما یفتـوا یگرم پشت هب سعود این، آل وجودندارد. با  یسازگار یاسالم یمسلمانان با مبنا
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در  گرید یو از سو دنده یمحکم به جواز ارتباط با کفار  ،یاسیمسائل س ۀحوز در ییسو از یوهـاب وخیش رایز 3از دست بدهند؛ یا گسترده در سطح رااعتبار خود  یوهاب یعلما وشـود شـدت متزلـزل  بهجایگاه دیـدن در نـزد مـردم شد  باعث باز بن و عربستان دارش یعلمـا یشورا کار نیا 2.دیبخش تیرا مشروع یالملل نیب یروهایورود ن ،ارشد یعلما یوارد کشور عربسـتان شـدند و شـورا کایآمر یبه رهبر یالملل نیب یروهاین بیترت نیا به 1داد. تیدر کو نیمقابله با صدام حس یائتالف از خاک عربستان را برا یروهاین ۀاستفاد ۳۶ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی به کفـر آنهـا حکـم  هرکسو  ندکافر انیحیو مس انیودهیاند  گفته یمسائل اجتماع ۀحوز را حـرام  یاسـالم یدر کشـورها یافتتاح مدارس خـارج نیهمچن 4کافر است. زینکند ن دسـت بدهـد و  اعتبار خود را از شیخ آل یرسم ینید گفتمانباعث شده است  یتناقضات نیچنـ 5بـه آنهـا اجـاره دهـد. یکـه سـاختمان دادند یاجازه نم کس چیبه ه و دانستند می به مدت پنج روز از عربسـتان آبراهام فاکسمن  استیبه ر ۱۹۹۴در اکتبر  کایآمر انیهودی ۀنفره از رهبران جامع ده ئتیه کی ،کایآمر یزنیبا را ،باعث حفظ قدرت شده بود کایآمر تیـداشت و حما یا شکننده تیفارس که عربستان امن جیاز تحوالت جنگ دوم خل پس صلح با اسرائیل جواز .۳ 6است. سعود آل خدمتشدت در  نشان دهد که به
از  مـورد را اسـتعانت نی. هشـتمبرد یم نیکه اسالم شخص را از ب داند یمرا از نواقض اسالم  زیده چ عبدالوهابمحمدبن. 1                                               .. فقـط الکتـاب أهـل کانوا وإنما کفارا، لیسوا کتابال أهل إن: یقولون العلماء بعض وجدنا القطعیة الحجة هذه مع ولکن. 4 .۷۱ص همان،. 3 .۲۰۴ص ،دیجد یاسالم یها انیجرو  یسعود عربستان د،یالرش ی. مضاو2 .)۲۲۵ص، ۱۸ج ،بازبن فتاوی مجموع ،بازبن عبدالله بنعبدالعزیز( عدونا ضد به نستعین أن علینا حرج فال عـدونا وضـد مصـلحتنا في کان إذا فالعدو. است زیجا ضرورت هنگام مشرکان از استعانت که ابدی یدرم وضوح به ،بشناسد را یشـرع لیـدال و نـدیبب را اسـالم دشـمنان بـزرگ خطـر و کنـد درک را مهـم قتیحق نیا که یکس و ندارد یاشکال کفار از گرفتن کمک نیمسلم مصلحت مورد در: دیگو یم کایطلب کمک از ائتالف آمر در سعود آل استیس هیتوج یبرا باز بن مثالً  ؛دنـاسـتعانت از کفار هیتوج درصدد یا گونه به سعود آل دییتأ یمعاصر برا یوهاب یعلمااین،  وجود با .)۲۱۳ص ،الشخصیة الرسـائل نجـدي، عبـدالوهاب (ابـن المسـلمین علـی ومعـاونتهم المشـرکین مظـاهرة: الثامن. داند یممسلمانان  هیکفار عل : حسـن فرحـان از نقـل بـه ، ۷۶ص ،۲، جفتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاءبن عبدالرزاق،  حمدا ،. الدویش5 ).۳۰، ص۲ج ،واإلفتاء العلمیة للبحـوث الدائمـة اللجنـة فتـاوی عبـدالرزاق، أحمـدبن  الـدویش ( کافر فهو ذلك قال من: ۳. جالمسائل هذه عن أفیدونا  .۲۲۲ص ،عربستان معاصر یعلما ییگراافراط و یشیغلواند به ینگاه ،یفرحان مالک حسن. 6 .۲۷۹ص عربستان، معاصر یعلما ییگراافراط و یشیغلواند به ینگاه ،یمالک



 
 

کشـور  نیـامور خارجـه ا ریاز جمله وز یچند از مقامات سعود یو با تن دارید یسعود ٣٧ یمذهب ـ یاسیمسائل س ۀطیح در تیگفت*ن وهاب یسیدگرد سـابق  یمفت ،باز بن. کردند یشرع حکم درخواست یوهاب رهبران از یاحتمال مشکالت حـل یبـرا ،دندید یم لیرا در ارتباط با اسرائ استیس که سعود آلمقامات  سفرکرده بود. اضیـو عربسـتان بـه ر لیکـردن روابـط اسـرائ کیـنزد یبـرا ئتیه نیمالقات کردند. ا اکنـون دشـمن بـه حسـاب  لیاست. اسرائ زیموقت جا ای یشگیهم ۀترک مخاصم ،ندیبب یمصـلحت لیامر در صلح بـا اسـرائ یول که یخصوص گفت: درصورت نیدر ا ،عربستان نشـان  کـه اسـت سـعود آل از شـیخ آل تیـتبع ۀدهند نشان یوهاب یعلما یفتاوا این 1است. زیو صلح با آن جا دیآ ینم نـه  ،اسـت مهـم قـدرت در بقا فقط) سعود آلو  شیخ آلهر دو طرف ( یبلکه برا ست،ین ینـید یهـا آموزهاجـرای  در آن شده است که هدف یدیوارد عصر جد تیوهاب دهد یم درصـدد آن اسـت کـه  ،شده است یمعرف عهدیعنوان ول به سلمان محمد بنکه  یاز زمان ۀ عربستانسکوالریزه کردن جامعسلمان جهت  با بن همراهی: چهارم .یوهاب یها آموزه یاجرا را  ۲۰۳۰با تمام توان درصدد است کـه سـند  یعربستان را سکوالر کند. و یسنت ۀجامع اسـت و  یا هلـیو قب یشـدت سـنت عربسـتان به ۀجامعـ که است یحال در نیا 2اجرا کند. هرچنـد  ،اسـت قهیشـدت در مضـ به ایـن کشـور یمذهب ۀجامع دهد یعربستان نشان م ۀجامعـ ریـاخ یها . اتفاقـات سـالردیپـذ یزنـان را نمـ یو آزاد یرالهـیاحکـام غ یاجرا گرفتـه اسـت. امـروزه در  قـرارجوانـان مورد توجـه  ،کند یم یرهبر سلمان بن که یتفکر
   ، در:»الیهود مع الصلح حکـم بخصـوص أسـئلة علـی أجوبـة« بـاز، ابـن خیالشـ لالمام یالرسم الموقع... (هـ۱۴۱۵ رجب ۲۱ ةالجمع یوم الصادر العـدد في المسلمون صحیفة في المذکورة الفتوی في أوضحناها یآلت لألدلة ذلك؛ في المصلحة من ـ یدیه علی المصالحة تجـري الـذي المسـلمین أمـر ولـي: أعنـي ــ األمر ولي یراه ما حسب علی مطلقاً  أو مؤقتا صلحا الکفرة من وغیرهم الیهود مـع الصـلح جـواز مـن بـه أفتینـا بمـا تتعلق أسئلة علی أجوبة فهذه: وبعد الله، رسول علی والسالم والصالة لله، الحمد. 1                                              
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شـدت  به هگذشـت یها دهه طی یسنت تیاست که وهاب جیدر حال ترو یعربستان مسائل ۳۸ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی شرکت در  ۀبه زنان اجاز یتا چند سال قبل حت یرسم تیبا آن مخالفت کرده است. وهاب متعصـب  ،یبا ساختار سنت تیبه زنان داده و وهاب 4قضاوت و فتوا صدورحق و  3یورزش یها ومیبـه اسـتاد ورود 2،یولـ یبـه خـارج کشـور بـدون همراهـ سفر ۀاجاز 1،یرانندگ ریـنظ بسـیاری یهـا یآزاد یسـعود حکومـتاکنـون  یول د؛دا ینم یانتخابات و رانندگ آن است کـه  دهندۀ نشان تحوالت نیااصالحات تن داده است.  نیبه ا اش انهیگرا و افراط از  ،بود شیخ آلکامل  اریقبل در اخت یکه تا چند یاجتماع ۀدر حوز یحت یرسم تیوهاب داشـت و  یریچشـمگ تیـفعال شـیخ آل ،یامـور اجتمـاع ۀدر حـوز یولـ ؛بود سعود آل یرفتارهـا هیـفقـط درصـدد توج شیخ آلو برد  پیش میخود را  تیفعال یو روابط خارج یتیو امن یاسیس ۀدر حوز سعود آل یم،طور که قبًال گفت . هماناست مانده قبع سعود آل نشـان  نیتر کرده است. ا سخت یرسم یعرصه را بر علما یدیجد نیو با قوان وارد شده یاجتماع ۀحوز در یحت یودسع تیاما امروزه حاکم ؛کرد یم تیتبع آنان از زین سعود آل در سـه  سـلمان بناست. اقدامات  یو اجتماع یفرهنگ ۀدر حوز شتریاصالحات ب نیکه ا دانند یم همه شود، یم یمعرف یاگرچه به نام اصالحات اقتصاد انسلم بن اصالحات است. یاجتماع ۀدر حوز یسکوالر حت یشدن به دولت لیدر حال تبد یدولت سعود و کـرده دایـپ کـاهش اریبسـ عربسـتان داخل در یوهاب یعلما یتیفعال ۀکه حوز دهد یم اقـدامات مخـالف  نیـا 5از اسـالم اسـت. سلمان محمد بنجوانان، زنان و قرائت  ۀحوز بـه دنبـال آن اسـت کـه  سلمان بنجوانان،  ۀاست. در حوز تیوهاب یرسم میتعال دگاهید را بـر هـم  یرسم تیوهاب معادالت ۀهم سلمان بنزنان، اقدامات  ۀنخواهد بود. در حوز تیـافکار وهاب رویپ گرید یجوان نیشود و قطعًا چن یمدرن معرف یجوان یجوان عربستان کنـد.  یمعرفـ عربسـتان ۀجامعـ در مردطراز  هم یانسان را زن کند می یزده است. او سع  اصول این با سلمان محمد بن اقدامات اند، بوده ها یوهاب یبرا یقرمز خط زنانآنجاکه از
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از اسالم  ،یسعود عهدیول ،سلمان محمد بنقرائت  نی. همچننیست شدنی جمع عقاید و ٣٩ یمذهب ـ یاسیمسائل س ۀطیح در تیگفت*ن وهاب یسیدگرد ایـن  یاوضـاع اجتمـاع عربسـتان، بـه ۲۰۱۸ سال در یدر سفر یس یب یب گزارشگر 3.است دادهکنسرت  ۀاجاز یقبط انیحیبه مسـ یبا شعار اسالم معتدل، حت ی. و»عربستانم در رو انهیم اسالم کردن حاکم دنبـال بـه مـن« :کـرد اعـالم ۲۰۳۰ سند از بعد خود سخنراني اولین درو  2کرد محدود را ازمنکـر یمعروف و نهـ امربـه ئـتیه اراتیاخت یکه او حت ییتا جا 1؛گرفته است ـ بود یوهـاب وخیدر انحصـار شـ نیتا قبل از ا کهـ را  یاجتماع ۀحوز یاست که حت یا گونه به هـا و نـور  نورافکن .پرنـد یم نییباال و پا ،یقیبا ضرب موس ،دست به لیموبا ،یبـا پوشـش غربـ یصـدها جـوان سـعود اض،یـر یها از حومـه یکی در :کند یم میترس نیبا شور و شوق چن سلمان بنرا بعد از اصالحات  کشور هـم برنامـه  زیـپ دیو گروه بلک آ اسیگلسیا کهیرا تماشا کنند. قرار است انر اضیر E فرمول یران لیمسابقات اتومب ۀدور نیتا اول شوند یم ادهیمدلشان پ نیآخـر یها نیاز ماشـ یزنان جـوان سـعود ،تر طرف آن یصحنه است. کم یرو ،یفرانسو یج یگوئتا، د دیکرده است. داو فضا را مثل روز روشن زریل عزم کرده  عهدیاست که ول یمدرن یعربستان سعود ریتصو نیداشته باشند. ا تمـام شـده  یفرهنگـ یریگ . سـختاستیمه حیو تفر یاست بسازد. سرگرم اسـت. تـا  زیانگ تا چـه حـد شـگفت یدگرگون نیا فهمد یم ،سفر رفته باشد یحتـ ایـکرده باشـد  یگذشته در عربستان زندگ لدر چهل سا هرکساست.  که مـن  ی. عربستانتابند یرا برنم یزیچ نیچن وجه چیه به ،اند خاندان حاکم تیضامن مشروع ینوع کار که به محافظه ونیخوش بگذرانند. روحان ییفضا نیتصـور نبـود کـه دختـر و پسـر آزادانـه در چنـقابل  شیچند وقت پ نیهم ها  و بـه رسـتوران بسـت یمـ ،دادنـد یم یبه مشتر انیه قلرا ک ییها خانه قهوه یمـذهب سیبود که پلـ ییآور داشت. جا عبوس و مالل یا چهره ،شناختم یم را دگرگون  یعربستان سعود ۀچهر ـ پدرش تیحما با البتهـ تالش کرد  ،شد عهـدیکـه ول یاز همان سال سلمان بنپخش کنند. اما  یقیموس داد ینم زهاجا ممنوع بـود.  ها سال  نیا ۀ... همیقیزنان، کنسرت موس یرانندگ نما،یکند. س
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مرتبه  نیچند کیکه از نزد ییایتانیبر سابق پلماتید کی از نقل به گزارشگر نیا البته 1.اشدب تر میتر و مال که قصد دارد کشورش مهربان دیگو یحاال م لمانس بن ۴۰ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی کـه  مانـد یم یدیمثل تابش خورش ؛دبه خودش دار یبیاعتقاد عج سلمان بن :کند یم فیتوصـ گونـه نیرا ا سـلمان بننـامش فـاش نشـود، اسـت خواسته  و دهیرا د سلمان بن به اصـالحات مـورد نظـرش را  سلمان بن کردیرو هم دارد. یگریناش شیگرا کیـاز حد به خودش مطمـئن اسـت و  شیب یو گاه شود یناگهان منفجر م او  گرید عبارت بـه» کـه هسـت! نیهمـ« :کرد خالصه جمله کیدر  شود یم آن  کنـد ینمـ ی. فرقـشود یمخفه  یمخالف ی. هر صداتابد یاعتراض را برنم زنـان اسـت و  ۀخودش قائـل بـه توسـعه در رابطـه بـا حـوز سلمان بن نکهیا با. برالیل ایکار  فعال حقوق زنان، محافظه ،یروحان ؛باشد یشخص چه کس شـدت  با فعاالن حقوق زنـان به یول ؛را به زنان داده است یرانندگ تیممنوع از بـاال بـه  دیـاصالحات فقط با نسلما بن دگاهیچون از د ؛کند یمخالفت م جهت در سال  نیندارند. به هم یحق گرانیو تحت امر دربار باشد و د نییپا شـدت  جو به زنـان و معترضـان مسـالمت ۀدر حـوز یفعاالن فرهنگـ ۲۰۱۸ چه رسد به احـزاب مخـالف.  ،ندارد هم یاسیس حزب یحت که یکشور در هم آن ؛رود یبه شمار م دیهدباشد، ت یمطالبه شود، هرچقدر کوچک و جزئ ابـانیاصـالح قـانون کـه از کـف خ ایـ رییمحاکمه و مجازات شدند. هر تغ و  کـرده لیتحصـ یاز زنان سـعود ،هذلول است نیمعروف آن لج ۀنمون کی را در  اش یسـالگ سـیکه تابستان پارسال تولد  یاجتماع یها فعال در رسانه احقـاق حـق  یبوده کـه بـرا نیو اتنها گناه ا ندیگو یاش م زندان بود. خانواده . اسـت کرده تالش مردان بر زنان در عربستان ۀسلط دنیزنان و برچ یرانندگ و  اسـتبداد ،کنـد یمـ رییاگرچه به ظاهر دارد تغ یدر عربستان سعود تیوهاب گفتمان 2کند. نییجز او سرعت تحوالت را تع یکس سـتیاصالحات را به اسم خـودش تمـام کنـد و قـرار ن نیا ۀهم خواهد یم سـلمان بنچون  ؛مطالباتشان را بپردازند یریگیپ ۀنیهز دیبا ،نداشتند نیجز ا یا کـه خواسـته گـریزن فعال د نیاما هذلول و چند ؛است شده لیتعد یکم هـم زنـان بـر مـردان تیـوال نیقوان و دارند یرانندگ حق اکنون زنان نکهیا با صـورت  نیـا ریدر غ رایز د؛یبگو ینحق ندارد سخ کس چیو ه کند یم دادیب یخودکامگ
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ها دفاع  از سرکوب نکهیندارد از ا ییابا چیه سلمان  محمد بن. شود یو شکنجه م ریدستگ ٤١ یمذهب ـ یاسیمسائل س ۀطیح در تیگفت*ن وهاب یسیدگرد از شهروندان کشورش به خاطر اعتراض  یاذعان کرده که انبوه رشیاخ ۀکند. در مصاحب وران اصالحات گذر موفق از د یبرا دیاست که با ییبها نیا ،او اعتقاد بهاند.  شده یزندان : سدینو یدر ادامه م یس یب یب گزارشگر نیا. کنند ینم یریگ در برابر آن موضع زین یوهاب یرسـم وخیزده است و شـ راتییتغ نیدست به ا کایآمر تیبا حما سلمان بن 1پرداخت. بـود.  کینزد اش یعهد یاز همان آغاز دوران ول سلمان  محمد بندونالد ترامپ و  ۀرابط« ملـک  ،یالقـدس العربـ یا فرامنطقه یملقب به مجتهد در خبرگزار ،یسعود افشاگر .»برقرار کرده است سلمان بنبا  یکینزد یکار ۀدامادش، جرد کوشنر، رابط نکـهیبـود. ضـمن ا اضیـبـه ر کایآمر جمهور سیترامپ در قامت رئ یخارج سفر نیاول بـه  یکه حکومت سـعود تیوهاب دیشناخت گفتمان جد یسخنان ما را برا نیند. ابندیپا نیـدر ظـاهر بـه دکـه  کند یم فیتوص نید یب یرا اشخاص سلمان بنسلمان و فرزندش  چنـان  آن ظاهر در اگرچه و بود متنفر »نید از یبردار فرمان« از سلمان ملک :سدینو یملک سلمان م رۀدربا مجتهد. رساند یم یاریدنبال آن است، بهتر  ک یخصوص محافل در اما ؛داد ینم نشان را خود اخالق نیا . اسـت ساخته شده مسخکامًال  تیصشخ کی او از عوامل نیا و است کرده یشاگرد بدعت اهل و زنادقه یا عده نزد و است کرده یزندگ ،است یاسالم و یعربـ تیـهو از وطـن شـدن جـدا خواهـان کـه ها ارزش و ضداخالق و نیضدد یفضا کی در سلمان محمد بن بیترت نیا . بههستند شهره شان یعرب و یاسالم تیهو مسخ و نید با خصومت به که بودند یکسان گرید و الحمد یترکـ و الراشـد عبدالرحمن ریالعم عثمان داد، یم را فرزندانش بر نفوذ حق آنهـا بـه و بودند او اعتماد ۀریدا در که یکسان اما ؛داشت قرابت لیقبا وخیش و علمـا بـا طیشـرا یاقتضا به سلمان. ابدی یم خاتمه هم یاجتماع یتابوها تمـام و ابـدی یم صـلهیف مـتحکو در عتیشـر کاربرد و گردد یبازنم کشور بـه نید حکومت و رسد یم انیپا به نید از اطاعت دوران یزود به که کرد یم موعظـه فرزنـدش حضـور در و خـود یخصوصـ مجـامع در سلمان. است نیـد برابـر در کـرنش و اطاعت ،سعود آل حکومت یبرا زیچ نیتر خطرناک کـه کرد یم دیتأ  زبـانش بـر خـدا از ینـام یحتـ سلمان بن: ندیگو یم ،اند خود را پنهان کرده یدار نیـد و اند شـده سلمان بن ۀریدا به نفوذ به موفق که نیمتد افراد از یبرخ
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را  یمـدخل انیـجر یجهـت حتـ نی. به همـبشوراند تیحاکم هیعل را مردم و شـود روشـن یروز تواند یم بماند،  یباق خاکسترش و نشود نابود یاسیس اسـالم اگر ،او نظر به. کند یم محسوب خطر زین را امبریپ سنت و قرآن متون اوبلکـه  ،است داده نشانعلنًا  را آن و کند یم احساس الصحوه انیجر یسو از کـه یخطرفقط  نه ؛خواند یم خطر خود یخود به را اسالم خود یخصوص مجـامع در که است گرفته قرار الحمد و الراشد ر،یالعم ریتأث تحت یقدر به سـلمان بن. کنـد یم رونیب خود رامونیپ ۀریدا از ار او بالفاصله شود، یم خود انیـاطراف از یکـی یمـذهب احساسـات متوجه که یهنگام و شود ینم یجار ۴۲ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی اصـطالح  به و تیـوهاب هیعل یررسمیغ ینیکمپ و آورند فراهم را مهمامر  نیا یاجرا یبرا الزم بسـتر و نهیزم که اند گرفته دستور یسعود مختلف یها رسانه زمینه نیهم در. است کـرده اعـالم آن از تیـمعاف و تیـوهاب شمردن جرم یبرا را شقصد بارها خود جلسات در یو. شـود اعـالم بلنـد یصـدا باباید  هیقض نیاگوید  می و داند یم انیپا به رو را نید با قدرت ۀرابط او که ندیگو یم سلمان بن به کینزد افراد: سدینو یم تیدرنها مجتهد 1.است عربسـتان ۀجامعـ در نیـد فیتحر یبرا دیشد کارزار کی و نید هیعل جنگ هدف همان به یابیدست هدف با هم انتکارانهیخ مواضع و فتواها صدور یبرا علمـا از یبرخـ بـر فشـار و یخانگ حبس تحمل به آنها کردن مجبور و نید نیغـمبلّ  و علمـا بازداشت در سلمان بن اقدام. شوند محاکمه یظاهر یشکل بـه آنهـا از یبرخ اگر یحت ؛دارند کامل تیمصون یمجازات هر از آن به متهم افـراد و شـود یمـ انجـام سلمان بن یشخص ییراهنما تحت آنها ۀهم باً یتقر ،شـود یمـ مشـاهده عربسـتان در شده شناخته افراد یها تیتوئ و ها مصاحبه مقـاالت، در کـه سـمیترور و یمانـدگ عقب با نید دادن وندیپ و آن روانیپ به نیتـوه ن،یـد اصول به نیتوه موارد که روست نیازهم. داند یدشمن خود م  2.کنند یانداز راه ینجد ینید بزرگان

 ، در: »)تغریدات( -والمال والسلطة للدین سلمان بن نظرة عن مثیرة معلومات یکشف ”مجتهد“«. القدس العربی، 1                                              
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حکومـت  یفشـارها سـبببـه  یمعروف صـحو وخیاز ش گرید یکی یالقرن عائض 2.دارد کننده دنبال ونیلیم بیستاز  شیب تریاست که فقط در توئ هیسلف نزدمحبوب  وخیاز ش یکی یفیممنوع شده بود. العر یدر کشور سعود یاز سخنران زیاز آن ن قبل و برد سر به بازداشت در یمدت زین یوهاب شیگرا با ،معروف مبّلغ ،یفیالعر محمـد چـون یفـرد. بردنـد یرا در زنـدان بـه سـر مـ یمـدت که برد نام را یالقرن عائض و العـوده سـلمان تـوان یم افراد نیا نیتر شاخص از که شدند بازداشت یاخوان و یسلف غـانبلّ م و ینـید رجـال از یاریبسـ تعداد ،یو ۀدور در 1.»ندارد وجود یسعود عربستان در تیـوهاب نـام بـه یزیـچ« :شـد یمدع ۲۰۱۸ لیآور دوم ن،یالمسلم اخوان انیجر با یدشمن و یریدرگ دیتشد بر عالوه سلمان بن. دانست یسعود عربستان در یوهاب انیجر مقابـل بـرالیل انیـجر گـرفتن قـدرت اوج دیبا را سلمان  محمد بن دنیرس قدرت به ٤٣ یمذهب ـ یاسیمسائل س ۀطیح در تیگفت*ن وهاب یسیدگرد  اشـتباه بگـو[ خـواهم یم حیصر حرف گفت، و کرد قطع را او حرف یمجر امـا. خـدا ینبـ نه ،هستم] یمعمول[ انسان من دینیبب. دییگو یم چه دمیفهم ،بلـه: گفت پاسخ در ی. القرن»برنامه نیا در ستا کالم ُلب نیا ببخشد؟ مرا کـه میخـواه یم یسعود عربستان ۀجامعاز  و میکرد اشتباه بله، که ییگو یم ایـآ سـت؟ین بـدهکار یسعود ۀجامع به یعذرخواه ،هالصحو تیفعال ۀدور لیدل به ایآ آن، مهم رهبران از یکی و الصحوه رهبران از یکی ،یالقرن عائض«  د:کن یعذرخواه  صـراحتاً  واسـت کـهخ او از حـاً یتلو وسؤال صریحی از او کـرد  یمجر ،یونیزیتلو زندۀ یوگو گفـت درکنـد.  یحاضر شود و رسمًا عـذرخواه ونیزیمجبور شد در تلو یسعود
، ۲۰۱۸ابریـل ۳، تاریخ انتشار: »!المملکة في لها وجود وال.. ”الوهابیة“ نعرف ال: السعودي العهد ولي«. القدس العربی، 1                                                به آدرس: به آدرس

https://www.alquds.co.uk/%D9%88%D9%84%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A7-

%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84/ 2 ،به آدرس: ۳/۰۱/۲۰۱۹تاریخ انتشار: » التواصل مواقع علی نشاطه توقف.. العریفي؟ محمد الداعیة أین« . الجزیره 
 https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/1/3/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9 



 
 

با  یخالفت) مشیخ آل( یوهاب یرسم یعلما سلمان، بناقدامات مخرب  ۀهم وجود با 1...».است کرده دعوت آن به سلمان  محمد بن دهاشاهز واالحضرت که هستم ییرو انهیم اسـالم آن و عـالم بـر رو گشـاده معتـدِل  اسالِم  آن با االن من. ... حضار چه ،بانیغا چه ؛کنم یم یعذرخواه یسعود ۀجامع از صحوهال از ابتین به. بود رو انـهیم و معتـدل نید برخالف ای بود نید یریگ سهل برخالف ای بود سنت و کتـاب برخالف که یاشتباهات ؛یریگ سخت[ازجمله]  ام؛ داشته یاشتباهات مـن. کـنم یمـ یعـذرخواه یسـعود عربسـتان ۀجامع از... میگو یم کامل صراحت با و کامل شجاعت با الصحوه،] انیجر[ از تابین به من. میگو یم صـراحت بـا .باشد: داد ادامه یالقرن ].ر؟یخ ای یکن یم یعذرخواه و یکرد ۴۴ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی ب آنها به رایاو نکردند؛ ز در کنـار  یقدرت دارند که دولـت سـعود یتا زمان دانند یم یخو . نـدیایحاکمان با آنهـا کنـار ب یرفتارها ۀدر هم کنند یم یسع سبب نیآنها باشد. به هم  یمدارس هم دیگر یکشورها در و دارند هنمایند نهادها ۀهم در ؛دارند مخصوص ۀبودج ؛کنـد یمـ صـادر فتـوا و است پادشاه خدمت در یمشورت یشوراعنوان  به »العلماء کبار هیئـت« انـد. یوهاب دولـت کارکنـان از درصد ۲۵ به قریب .دارند اختیار در خانه وزارت سـه حاضـر حـال در هـا یوهـاب. باشـند یسـعود پادشـاه خدمت در که شود یم ینتأم یزمـان آنهـا منفعـت و نـدا منفعت و قدرت حفظ دنبال بهشدت  به ها یوهاب. است شده یسـعود پادشاه اقدامات توجیه یبرا یدستگاه به تبدیل و ندارد ۱۹۲۵ وهابیت یحت یا عبدالوهاب محمدبن وهابیت به یشباهت هیچ امروز، وهابیت پس. ایم بوده سعود آل برابر در شیخ آل متعدد یها مدنآ کوتاه شاهد ما و است شده تکرار سلمان بن زمان در امروز و عبدالله ملک فیصل، ملک عبدالعزیز، ملک زمان در روند این. است شده پیروز یسیاس نهـاد همـواره ،داده یرو یدینـ نهاد و یسیاس نهاد بین یاختالف و تضاد که زمان هر .است پادشاه اوامر تأیید اش وظیفه تنها که کرده دیلتب یدولت شبه و شـده تلطیـف یوهـابیت بـه را آنـان ،سـعود آل برابـر در شـیخ آل مکرر یها ینشین عقب
 . ویدئوی سخنان عائض القرنی در خبرگزاری فارس موجود است: 1                                              

https://www.farsnews.ir/news/13980218000593/%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8

%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-

%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-

%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85 



 
 

. در اسـت کـرده بسیاری راتییتا عصر حاضر، تغ عبدالوهاب محمدبناز زمان  تیوهاب نتیجه .ایم نبوده یپادشاه به یرسم وهابیت یسو از یچندان اعتـراض شـاهد زمـان یطـ دلیـل همـین بهاند.  کار شده محافظه بسیار یاجتماع لحاظ بـه و ،کار شدت سـازش به یسیاس لحاظ به ها ی. وهابکنند یم تبلیغ را وهابیت که دارند ٤٥ یمذهب ـ یاسیمسائل س ۀطیح در تیگفت*ن وهاب یسیدگرد و مذهب  یاسیمسائل س ۀدر حوز سعود آل اصالحات از یسیل اب شیخ آل ،ریاخ یها سال  .رسید خواهد فرا فرقه این مرگ وهابیت، ۀشد یحداقل اصـول رفـتن بـین از بـا و مانـد نخواهـد یبـاق وهابیت از یچیز بیایند، کنار سلمان بن اصـالحات بـا اگـر و باخـت نـدخواه را خـود چیـز همه کنند، مقابله اصالحات با اگر طـرف یـک از کـه اند شده مواجه یا پیچیده یمعما با ها یوهاباست. اکنون  شده مواجه



 
 

: العرب، تهـران رةیجز یسازمان انقالب اسالم ۀ، جزوو انتفاضة الحرم سعود آل د،یسع ش،یابور .۳ .تا یب ،سعود محّمدبن اإلمام جامعة :ریاض العقیلي، صـالح محمـدبن و الفـوزان صـالح :تحقیـق ،الشخصیة الرسائل محّمد، نجدي، عبدالوهاب ابن .۲ .ق۱۴۰۲ ز،یعبدالعز الملـک داره مطبوعـاتریـاض:  ،نجـد خیتـار  یفـ المجـد عنـوان عبداللـه، بن عثمان بشر، ابن .۱ منابع ۴۶ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی چاپ  سعود، الملک جامعةریاض:  ،ةیالسعود ةیالعرب المملکة خیتار  صالح، عبدالله ن،یمیالعث .۱۱ ش.۱۳۹۴ داراالعالم، انتشاراتقم:  ،افکار و خیتار  تیوهاب محسن، ،یعبدالملک .۱۰ .ش۱۳۹۳ ارتباطات، و هنر فرهنگ پژوهشگاهتهران:  زاده، نجـف رضـا ترجمـه: ،دیـجد یاسـالم یها انیجر  و یسعود عربستان ،مضاوی د،یالرش .۹ .تا یب ء،واإلفتا العلمیة للبحوث العامة الرئاسة انتشارات :جا بی ،واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوی عبدالرزاق، أحمدبن ،الدویش .۸ .ق۱۴۲۸ ،ةالعام زیعبـدالعز الملـک ةمکتبـریـاض:  ،ةیلسـعود ةیالعرب المملکة موسوعة سندگان،ینو از جمعی .۷ .تا یب نا، یب :جا یب الشویعر، سعد بنمحمد :قیتحق ،باز بن فتاوی مجموععبدالله،  عبدالعزیزبن باز، بن .۶ .ق۱۴۱۹ دارالعاصمة، :ریاض ،سعود آل ملوک خیتار  هذلول، رسعودبنیام .۵ .ش۱۳۹۱ معاصـر، ابـرار یالمللـ نیب قـاتیتحق و مطالعـات یفرهنگـ ۀسسـؤم انتشاراتتهران:  انه،یخاورم کتـاب ،یدولت تیوهاب تا یوهاب دولت از یسعود نعربستا در دولت و نید حسـن، ان،یاحمد .۴ تا. یبنا،  بی جـا:  بی البسام، عبدالرحمن عبدالله :قیتحق ،اسییالس میالقص خیتار  محمد، بن میابراه ،القاضی .۱۳ .م۱۹۹۵نا،  بی :روتیب ،ةیالسعود ةیالعرب خیتار  ،ایلکسی ف،یلیفاس .۱۲ .ق۱۴۳۰نهم،   ،»الیهـود مـع الصلح حکم بخصوص أسئلة علی أجوبة« ،باز ابن خیالش لالمام یالرسم الموقع .۱۵ ش.۱۳۹۶ خرد، آفتابجا:  بی خرد، آفتاب یهنر ۀسسؤم ه:ترجم ،)داعش(جذورات  عربسـتان معاصـر یعلمـا یـیگراطافـرا و یشـیغلواند بـه ینگـاه فرحـان، بن حسنمالکی،  .۱۴ .ق۱۴۱۹ العاصمة، دار
https://binbaz.org.sa/discussions 



 
 

 .م۲۰۱۰ للموسوعات، ةیالعرب الدارجا:  بی ، نیالعشر  القرن فی رةالعربیجز  حافظ، ،وهبه .۱۶ ٤٧ یمذهب ـ یاسیمسائل س ۀطیح در تیگفت*ن وهاب یسیدگرد

17. http://www.alriyadh.com 
18. https://b2n.ir 
19. https://www.aljazeera.net 

20. https://www.alquds.co.uk 

21. https://www.bbc.com/persian 

22. https://www.farsnews.ir 

23. https://www.iribnews.ir 




