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 وهابیون سلمان با وهابیسم و تعمیق شکاف بن کژکارکردهای
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 *1ابراهیم برزگر
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 4عبدالرضا عالیشاهی

 
 چکیده

میقی حضور محمد بن سلمان در مقام ولیعهدی و اصالحات وسیع وی، نظام سعودی را با تحوالت ع
ساب،،  م وهابی را با تهدیدات عمده ای روبرو ساات.  باه هماینمواجه نموده و جایگاه علمای اعظ

ودی از مقاله حاضر تالشی اس. برای پاسخ به این سؤال که جایگاه وهابیسم ساتیی در عربسایان ساع
 زمان به روی کارآمدن محمد بان سالمان در مقاام والییعهادی غاه تتییراتای کارده اسا.   رضایه

 ها میاان او وه از زمان تصدی والییعهدی بن سلمان، شااا نویستدگان تاکیدی اس. بر این مسئله ک
های مقالاه بار اساائ تئاوری وهابیون تعمیق یا یه اس.  روش تحقیق مقاله تحلیلی توصیفی و یا یاه

 و ساتیی جسیاری اسپریگتز نشان دهتاده غهاار مرحلاه کاالن اسا.  در مرحلاه نهسا.س وهابیسام
 در  سایتده ربسیان برای توسعه و الگاوبرداری از رار بزرگ ع مشال آن کار محا ظه هایایدئولوگ

 قادان  و ماههبی با ا. وهاابی، علمای گسیرده اتییارات مرحله دوم بن سلمان معیقد اس. که دامته
 باشد  در مرحلاهاصالحات، علل و عوامل این مشاالت می تفارات حامی و روشتفار طبقات حضور
 ماهه، ساازی شهصی و ساوالریسم تحقق به بایسییبن سلمان معیقد اس.  آرمانشهر ذهتی ترسیم

 لگاوا و متطقاه کشاورهای باه بتیاادگرایی و وهابیسام ایدئولوژی صدور تدریجی توقف عربسیان، در
 ا ارائاهیاغهاارم  مرحله در نهای. در و اقدام نماید تاورمیانه اعرا  برای سعودی ساوالریسم سازی
 احیاای وهاابی، اعظام علماای اتییارات دامته غشمگیر کاهش به بن سلمان عقیده دارد بایسیی درمان
 رر  حامی روشتفاران جدید طبقه شالگیری اسالمی، و دیتی هایارزش شدن کمرنگ زنان، حقوق

  مبادرت نماید سعودی عربسیان آموزشی نظام از وهابیسم هایآموزه تدریجی حه  و
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 مقدمه

 وهابیا. اندیشه که اس. تاورمیانه هوییی هایدول. ترینمهم یای از سعودی عربسیان

 متبع ترینمهم نیز حاضر درحال و دارد آن سیاسی حیات تداوم و تشایل در مهمی نقش

 عربسایان مهاالفین سوی از عمدتاً وهابی.، باشد  عتوانمی کشور این مههبی مشروعی.

 را تاود ماهه، ایان پیاروان درحالیاه شودمی داده هاسعودی به( اناروپائی و ها ارئ)

نامتد  نایه می «محمدی.» را تود مهه، و کرده تلقی واقعی یایاپرسیان یا «الموحدون»

مهم در ایان میاان، تبیاین جایگااه و کارکردهاای ایادئولوژی وهابیسام ساتیی در نظاام 

ر ابیادا مسائله بقاا و حفاط سالطت. هاس.  در این راسیا، علمای اعظم وهابی دسعودی

شاهان سعودی و سپس صدور ایدئولوژی وهابیسم را به متطقه مطمح نظر تاود دارناد  

میالدی به بعد با احسائ تطر از تهدیدات نوین  2010هرغتد عربسیان سعودی از سال 

های داتلی و تارجی تاود بیداری اسالمی(، تتییرات راهبردی را در سیاس.) در متطقه

جاد نمود اما نباید از این نایه مهم را ل شد که بهش مهمی از تتییرات صورت گر یه ای

ها ناشی از دوران باه های داتلی و تارجی )متطقه ای و بین المللی( سعودیدر سیاس.

قدرت رسیدن بن سلمان در سم. والییعهدی بوده اس.  برتی از این تتییرات گسیرده 

میالدی به بعد در تضااد باا  2016د بن سلمان از سال و رویاردهای اصالح طلبانه محم

تارین مرجعیا. ماههبی در اند  تاندان آل شیخ به مثابه مهمهای وهابی قرار گر یهآموزه

نظام سیاسی عربسیان سعودی تا پیش از بن سلمان در یک تعامل کامل با پادشاهان ایان 

اقادامات پادشااهان  کشور قرار داشیتد به این صاورت کاه بهاش مهمای از مشاروعی.

تاورد و پادشااهان ساعودی پیوند می سعودی با مبانی اسالمی و از سوی علمای وهابی

هم بهش مهمی از قدرت مههبی و بهشی از قدرت اجرایی که عمدتاً ماهی. دیتی دارد 

کردند  اهمیا. و ضارورت تعامال و همساویی کامال را به مفییان اعظم وهابی اعطا می

مای ارشد وهابی عربسیان سعودی با پادشاهان این کشاور، زماانی مرجعی. مههبی و عل

گردد که با حضور بن سلمان در عرصه قدرت، بسایاری از مباانی قادرت، تر میملموئ

ای سیاس. و حیی مرجعی. مههبی علمای وهابی در نظام سیاسی عربسایان باا اسایحاله

نادان آل شایخ )باه مثاباه عمیق مواجه گردیده اس.  مسئله ای که زنگ تطر را برای تا

ترین مرجعی. مههبی در عربسیان( به صدا آورده اس.  اقدامات اصالح طلبانه بن بزرگ
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سلمان در مسائلی همچون احیای حقوق زنان، ساتین شهرها و مراکز تفریحی به سات. 

های رر ، حضور روشتفاران حامی لیبرالیسم، حضور تدریجی تاتوکرات ها در عرصاه

وسیع حوزه اتییارات مرجعین وهابی، آزادی  عالیا. کازیتوهاا و حیای مهیلف، کاهش 

تر از ساوی آزادی ترید و  روش مشروبات الالی در برتی از متاطق عربسیان )که پیش

شاد( علمای وهابی ممتوع اعالم گردیده و با عاامالن آن باه اشاد مجاازات برتاورد می

در راسایای توساعه و حیای همگی نشان دهتده این مسئله مهام اسا. کاه بان سالمان 

ساوالریزم نظام سعودی ابایی از انزوا و بایاوت قدرت وهابیون ارشد این کشور ندارد  

با این مقدمات اجمالی، مقاله کتونی جسیاری اس. در تجزیه و تحلیال ایان مسائله کاه 

 مقاام در سالمان بان محمد کارآمدن روی به زمان از عربسیان در ستیی وهابیسم جایگاه

 از که مسئله این بر اس. تاکیدی نویستدگان اس.   رضیه کرده تتییراتی غه یعهدیوالی

 تعمیاق کشور این ستیی وهابیسم و او میان هاشاا  سلمان، بن والییعهدی تصدی زمان

 عربسایان سیاسای نظاام در سلمان بن طلبانه اصالح اقدامات سب،، همین اس. به یا یه

روش تحقیق مقاله   شیخ آل تاندان و ستیی ابیسموه تدریجی انزوای برای اس. تالشی

ها از ناوع متاابع کیابهاناه ای و کتونی نیز روش تحلیلی توصیفی و شیوه گردآوری داده

 باشد مجازی می

 

 1نظریه بحران توماس اسپریگنز چارچوب تئوریک؛

 ارائاه جسایاری روش «2سیاسی هاینظریه  هم» عتوان با تود کیا  در اسپریگتز تومائ

  اسا. کرده  راهم را سیاسی میفاران و سیاسی مسائل درباره متطقی تفار ابزار که کرده

 هایاندیشاه و هسیتد گرا واقع شدیداً دوران هر سیاسی اندیشمتدان که اس. مدعی وی

 سیاسای هاینظریاه اسائ این بر  اس. سیاسی محیط مشاالت به پاسخ در آنان سیاسی

 سیاسا. ہمار روز و عملای موضوعات به عمیقاً بلاه ،نیس. آکادمیک تفریح یک صر اً

 ارائاه سیاس. دنیای از نسبی و جامع تصویری که اس. این بر هاآن تالش  اس. مربوط

 شتاسای، مشال  اس. سیاسی هاینظریه آراز نقطه مشاالت، و مسائل رو، این از  دهتد

                                                           
1. Thomas Springs 

2. Understanding Political Theory 
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(  48: 1385گار، اسا. )برز سیاسای اندیشاه بالتدگی و تولد آراز مسأله صورت ترسیم

 شود نظریه بحران اسپریگتز غهار مرحله دارد و هر مرحله بر مرحله قبلی بتیاد نهاده می

 

 بحران و نظمی بی مرحله اول؛ مشاهده

درگیار اسا.، آرااز  هااآنهای سیاسی که جامعه با پرداز از بحراندر مرحله اول، نظریه

اند که به طور  زایتاده احساائ انی نگاشیهپردازان، آثار تود را در زمکتد  اکثر نظریهمی

شان دغار بحران اس.  بتابراین، اولین مسئله مشاهده و شتاسایی مشاال کردند جامعهمی

نظمی، عقل و احسائ آدمای را باه تحریاک، رلیاان و حرکا. مشاهده بی  جامعه اس.

 دهد انداتیه و وی را به سم. و سوی مرحله دوم، که تشهیص علل آن اس.، سوق می

 

 التمشک یابیریشه و علل مرحله دوم؛ تشخیص

در مرحله دوم، نظریه پرداز شک و تردید را در درون تود گسیرش و تعمایم داده و باه 

ها هساایتد ها کااه ارلاا، نهااان از دیاادهجسایجوی علاا. اصاالی مشاااالت و نابسااامانی

 هانباال سارنخنظریه پرداز در این مرحلاه باه مطالعاه بیشایر پرداتیاه و باه د  پردازدمی

شود: اول ایتاه اگار اوضااع نامرتا، اسا. گردد در این مرحله دو پرسش مطرح میمی

دالیل آن غیسا.  دوم ایتااه اوضااع مرتا، غاه تصوصایاتی دارد  بتاابراین صار  

  بتیادی آن راکشف کرد هایوبحران ها کا ی نیس. و باید ریشه هاتشهیص علل مشال

متاسابی بارای  تواند پیشاتهادهایل واقعی مشال نمینظریه پرداز بدون روشن شدن عل

 یا تساین مشال ارائه دهد  درمان

 

 جامعه مرحله سوم؛ بازسازی

در این مرحله نظریه پرداز به بازسازی ذهتی جامعه سیاسی پرداتیه، آرمانشهری در ذهن 

  آرایادمی هااهاا، امااناات و واقعی.صایقل علام، قابلی. تجسم کرده و ا اارش را باه

گیارد نظار می بازساازی شاده آرماانی تاود در معیارهایی که نظریه پرداز برای جامعاه

بازساازی شاده ترکیبای از  هتجااری هایهتجارهایی برای زندگی سیاسی نیز اس.  نظم

هد  این مرحله ایجاد رابطه بین شهص و محیط سیاسای  اس.  نوع آوری و اکیشا ات
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گوی جامعه تو  را در ذهن تود تجسم کارده و اس.، بدین ترتی، نظریه پرداز باید ال

معیاری از آن به دس. دهد به این ترتی، نظریات سیاسی در واقع تصویرهایی نمادین از 

 ( 236-234: 1398دهد )اسپریگتز، می ارائه شدن باز سازی جامعه بعد از

 

 ارائه راه حل و درمان

پی  «آنچه هس.»و  «ه باید باشدآنچ»در مرحله آتر اسپریگتز راه درمان را باطرح شاا  

ترین عباارات در ایان ها به حقایق حیی سادهگیرد  او معیقد اس. به دلیل توجه انسانمی

بدین قرار نظریات سیاسی، با بیاتش جاامع  هایی از تجویز را در تود نهفیه داردباره رگه

هاا، قابلی.تود از نظم سیاسی، نیایج تجاویزی مهمای را در بردارناد و شاامل ارزیاابی 

 (189: 1398 اسپریگتز،) و حقایق هسیتد هااماانات وضرورت

 

 (اسپریگتز بحران نظریه در گانه غهار مراحل  1شماره  جدول

 نظریه بحران اسپریگنز مراحل

 مشاهده و شتاسایی مشال جامعه مرحله نهس.

 و عوامل مشال جامعه تشهیص علل مرحله دوم

 آرمان شهر، ترسیم ذهتی عه سیاسیبازسازی ذهتی جام مرحله سوم

 ارائه درمان جه. حل و  صل مشال جامعه مرحله غهارم

 (259: 1393)متبع: تاجیک، عالیشاهی و مجیدی نژاد، 

نویستدگان این مقاله نیاز باا قارار دادن تئاوری جسایاری اساپریگتز، ساعی در بررسای 

 د وضعی. وهابیسم ستیی عربسیان در دوران محمد بن سلمان دارن

 

 سیاسی -ائتالف راهبردی آل شیخ و آل سعود در بسط مرجعیت دوگانه مذهبی

ایدئولوژیای اس. که از سوی محمد بن عبادالوها  در قارن  -وهابیسم جتبشی مههبی

هیجدهم میالدی در عربسیان بتا نها شد  این جتبش به لحاظ ایادئولوژیای پیارو عقایاد 

باشد  وهابیا.، هاد  اصالی تاود را بلی میابن تیمیه و به لحاظ  قهی پیرو مهه، حت
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داناد  باه هماین پاالیش اسالم از عقاید کفرآمیز و ترا ات و مبارزه با هرگونه بدع. می

های اصیل قرآن کاریم دلیل پیروان این مای، تود را موحدون یعتی کسانی که به آموزه

(  131: 1440بان رتاام، ) کتتادو ست. واقعی حضرت رسول )ص( پایبتدناد، تلقای می

های درتصوص روابط میان وهابیون و پادشاهان سعودی بایسیی اذعان داش. که ریشاه

میالدی بازمی گردد  در آن زمان، نهسیین حاوم.  17اولیه این اتحاد و ائیال  به قرون 

سعودی )که در ابیدا ماهییی محلی و متطقه ای داش.( از سوی سعود بن محماد شاال 

ها باه ایان حمدبن سعود برای توسعه قلمرو حاومیی سعودیگر .  در ادامه پسرش، م

مسئله مهم واقف گردید که پیروزی و یا اتئال  با قبایل موجود در سرزمین نجد نیازمتد 

یک حامی قدرتمتد مههبی اس. به همین سب،، وی با ائیال  با محمد بن عبادالوها ، 

باا معر ای نماودن حاوما. مبانی مههبی حاوم. تود را یا .  در ادامه وهابی. نیاز 

ها و هدای. ها به عتوان تتها حاوم. احیاگر ست. اصیل اسالمی، مهالف بدع.سعودی

ها  راهم آورد  لها های الزم مههبی را برای بتای سلطت. سعودیگر مسلمین، مشروعی.

وهابیسم با تهدید مسلمانان سرزمین نجددر قبال هرگوناه مهالفا. و یاا عادم پاهیرش 

ها، آنان را مهدور الدم و در توش بیتانه ترین حال.، به مصادره اماوال دیحاوم. سعو

)تح.  نجد (  به عتوان مثال، نیروهای27-26: 1438کردند )دحالن، و آوارگی تهدید می

باه بهاناه  گر یتاد، قارار وهابیسم ایدئولوژیای هایآموزش تأثیر تح. کتیرل محمد( که

تهااجم،  تاالل ایان طقه االحساء حمله کارده کاه درهای نوظهور، به متمبارزه یا بدع.

(  با گهر زمان 237: 1429بن مرزوق، ) نابود گردید شیعیان هایحسیتیه و مساجد تمامی

ها و وهابیسم توسعه غشمگیری یا .  به این صورت که میزان میزان اتحاد میان سعودی

روز باه روز بار  یا ا. و وهابیسام نیازها بار سارزمین حجااز توساعه مینفوذ سعودی

اوج ائایال  وهابیسام و آل (  Valentine, 2015:126)ا زود مرجیع. مههبی تود می

 ( 49: 1436 عبدالوها  بود )الشطی، محمدبن ازدتیران یای با محمد سعود، ازدواج

این ائیال  واتحاد در عصر کتونی نیز به قوت تود باقی اس. باه ایان صاورت کاه 

ترین مراجاع ماههبی حمد بن عبادالوها ( در سام. عاالیتاندان آل شیخ )نوادگان م

عربسیان سعودی قرار دارند و آل سعود نیز تاندان سلطت. و حاوما. در ایان کشاور 

باشتد  به دیگر سهن، مرجعی. مههبی با وهابیون و مرجعی. سیاسی و اقیصاادی باا می
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ن مفیی اعظم کاه (  در همین راسیا عتوا92-91: 1428سلیمان البتدادی، ) آل سعود اس.

گاردد، از ساوی ترین مرجعی. مههبی وهاابی در عربسایان ساعودی اطاالق میبه عالی

ترین مرجع مههبی اصلی« هیئ. الابار العلماء»گردد  همچتین، پادشاه این کشور اعطا می

مفیی ارشد وهابی اس. کاه رئایس ایان گاروه،  21در عربسیان سعودی اس. که شامل 

 باشادکه درحال حاضار شایخ عبادالعزیز بان عباداا آل الشایخ میمفیی اعظم نام دارد 

(  این هیئ. نهسیین بار با حام رسمی ملک  یصال، پادشااه وقا. 78: 1440نابلسی، )

سعودی تشایل شد و نهسیین ومهمیرین وظیفه آن مشروعی. بهشی مجموعه اقادامات 

طاورکلی در باه  ( DeLong-Bas, 2010: 6-7) باشادسیاسای پادشااهان ساعودی می

 توان غتد دلیل اصلی را ذکر نمود:سعود می آل سلسله با وهابیسم پیوند تبارشتاسی

کس، مشروعی.: اصوالً سااتیار قبیلاه ای و ماهیا. ماههبی و محا ظاه کاراناه در 

عربسیان به نحوی اس. که  رامین و اقدامات پادشاهان سعودی بایسیی ممهاور باه مهار 

ن ساب، اسا. کاه تماامی پادشااهان ساعودی و  ارامین تائیدات مههبی برسد  به همی

سیاسی، اقیصادی، نظامی و حیی  رهتگی آنان به نوعی از ساوی مفییاان اعظام ساعودی 

 تورد مهر مشروعی. و تائید می

ارتداد مهالفین: مفییان وهابی سعودی هرگونه تالش بارای مباارزه، نامشاروع جلاوه 

ا اقدامات آن را مصداق باارز الحااد و کفار دادن اقدامات پادشاهان سعودی و مهالف. ب

کتتد تا با این رویاارد، شاالگیری تلقی کرده و حام ارتداد و قیل مهالفین را صادر می

 هرجتبش اعیراض و اپوزیسیون را در این کشور ریرممان کتتدس

قدرت و بقای وهابیا.: گهشایه از مرجعیا. ماههبی بااالی وهاابیون در عربسایان 

های مهام و اثرگاهار نیاز در اتییاار آناان قارار دارد  ی از وزارتهانهسعودی امروزه برت

 بان محماد اسالمی دانشگاه ارشاد، و دعوت و اوقا  اسالمی، امور وزارت حج، وزارت

 جهاادی ساازمان اسالمی، امداد المللی بین سازمان االسالمی، العالم رابط سازمان سعود،

های مهمای هسایتد کاه نهادها و وزارتهانه اسالمی جوانان جهانی مجمع و اسالمی ر اه

 ( 122-119: 1441یلماز، ) تح. کتیرل و اتییار تاندان آل شیخ قرار دارد

همانگونه که تاندان آل شیخ در توجیه اقدامات پادشاهان سعودی، هرگوناه  :انحصار

را  مهالف. و تقابل گرایی را مصداق کفر و الحاد تلقی نموده و حام ارتداد و اعدام آنان
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کتد تا انحصار قدرت و سلطت. را در ید تاندان آل سعود نگه دارند، پادشاهان صادر می

کتتاد  در ایان راسایا، سعودی نیز غتین رویاردی را در قبال تاندان آل شیخ اتهااذ می

گاناه موجاود در سارزمین  72پادشاهان سعودی هرگونه تطر و تهدیدات بالقوه قبایال 

و تانادان آل شایخ نیاز ظهاور هرگوناه رقیا، و تهدیادات  حجاز را از تود دور کرده

 بان) کتتادهای  زایتده پادشاهان سعودی از تاود د اع میمههبی را با توجه به حمای.

 ( 69-68: 1441عبدالوها ، 

در نهای. بایسیی تاطرنشان کرد که برتی ازمهمیرین تدمات، اقدامات و توجیهاات 

اناد ی بقا و قوام تاندان سلطت. ساعودی عبارتمفییان اعظم و ارشد وهابیسم در راسیا

 از:

صدور حام ارتداد و اعدام مهالفین به ویژه شیعیان، حرم. شرعی برگزاری هرگونه 

تظاهرات، مجوز برقراری رواباط باا آمریااا بارای حضاور درتاات عربسایان، حرما. 

ا متا  اجعاه اصاالح طلباان و توجیاه ازسوی برگزاری انیهابات، حرم. عریضه نویسی

  (105-99: 1394 )طاهری و احمدوند،

اما حضور محمدبن سلمان در مقاام والییعهادی تتییارات بتیاادیتی را در رواباط باا 

علمای اعظم وهابی ایجاد نمود  اصالحات عمیق سیاسی، اقیصادی،  رهتگی و اجیمااعی 

محمد بن سلمان در عمل نشان دهتده این مسئله اس. که وی درصدد انازوای تادریجی 

توان به غهار علا. کاالن مای وهابی این کشور اس.  در تبیین غرایی این مسئله میعل

 اشاره داش.:

های سیاسی توسعه یا یه اسالمی همچون عق، ماندگی عربسیان در قیائ با دیگر نظام -

 ترکیه و حیی قطرس

 مسئله توسعه و الگوبرداری از توسعه رربی در عربسیانس -

 زاری جدید در عربسیانسحضور نهبگان  اری و اب -

ها، سااتیارها و های حقوقی و سیاسی بین الملل در قباال سیاسا.اتهامات وسیع نظام -

 اقدامات مههبی و ا راطی وهابیسم در عربسیان و دیگر متاطق تاورمیانه و آسیاس

 اثبات شایسیگی پادشاهی آیتده عربسیان به میحدین رربی به ویژه ایاالت میحدهس -
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میاان جواناان، طبقه جدید حامی و و ادار برای تود در عربسیان ساعودی از ایجادیک -

هاای ی.حمابه جای تاکیاد بار  حامی رر  های تحصیلارده و روشتفارانیفطبانوان، 

  (Firro, 2018: 103-105) یستیمههبی وهابیسم 

 

 جسرتاری تئروری برر اسراس عربستان نظام در سنتی وهابیسم گسست بن سلمان از

 نز:اسپریگ

 جامعه مشکل شناسایی و مرحله نخست؛ مشاهده

های سیاسی که جامعه باا طبق تئوری اسپریگتز، در مرحله نهس.س نظریه پرداز از بحران

کتد  لها مرحله اول، بایسیی به مشاهده و شتاسایی مشال جامعه آن مواجه اس. آراز می

در نظام سعودی با تاکید  دترین مشاالت موجودر این راسیا برتی از مهم مبادرت نمود 

 اند از:بر وهابیسم ستیی در نگاه بن سلمان عبارت

نگاه متمایز بن سلمان و و هابیسم سنتی به مفهوم توسرعه برا تاکیرد برر مفهروم 

نهسیین مشال بن سلمان با علمای وهابی ستیی این کشور را بایسیی در مسائله بدعت: 

مفهوم توسعه تعاریف میعددی شده اس.  اصوالً از توسعه و الگوبرداری از رر  جس. 

دانس. کاه سااتیارهای الزم   راگردی توان به مثابهاما به طور کلی توسعه سیاسی را می

تارین هاای مهیلاف سیاسای  اراهم کارده و مهمرا برای نهادیته کردن و مشارک. طیف

 تحاوالت وابسایگی، ایجااد شادن، ر اع هد  تود را معطاو  باه پیشار .، صاتعیی

 شارایط به گهشیه زندگی نامطلو  حال. از گهار و جامعه هایبهش تمام در ریساتیا

 و کهان هایسات. از ، رهاایی1از دیدگاه دنیل لرنار   ,2019:366Jilson() داندبهیر می

 سیاسای توساعه دیتی شارط و ستیی پیوندهای برداشین میان از و شهرها به آوردن روی

رسد بن سلمان نیز با تمساک یمبه نظر   (Miliks and Nelson, 2019: 278) باشدمی

به همین برداش. از توسعه بسیاری از اصاالحات عمیاق سیاسای، اقیصاادی، هاوییی و 

و پیونادهای قادیمی از ماهه،  هاسات. رهتگی در عربسیان سعودی را در گسس. از 

درواقاع، تااپیش از حضاور بان سالمان در (  Christian, 2019: 27-29اس. )دانسیه 

ی مبیتی بر توسعه باه ویاژه توساعه رربای باه شادت از ساوی هابرنامه، هرگونه قدرت

                                                           
1. Daniel Lerner 



186 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 

شطططماره  چهطططار  

  نهپ اپی سی و 

 1399زمستان  

 
 
 
 

علمای وهابی رد و مصداق بارز بدع. در دین تلقی شده و با مدعیان و هواداران غتاین 

(  79: 1440الحفیاان، اسا. )شاده یمهایی به شدیدترین وجاه مماان برتاورد یشهاند

هرگونه طبقه جدیاد )اعام از طبقاات  غراکه سیاس. داتلی این کشور حول نفی ظهور

مههبی و سیاسی( و حرم. پیاده سازی الگوهای توسعه رربی در نظام اسالمی و مباارزه 

ها بوده اس. اما حضور بن سلمان و طرح و اجرای ستد توساعه برای ریشه کن کردن آن

، مجوز سات. کلیسا در تاات عربسایان، احیاای جایگااه حقاوق زناان و التاای 2030

تار مصاداق باارز بادع. در اجباری آنان در انظار عمومی و     )که همگی پیش حجا 

گردید(، امروز باا ناام توساعه و گاام برداشاین در راه پیشار . عربسایان دین تلقی می

ایان در حاالی  ( .(Hope, and Scheck, 2020: 119-122) شودسعودی از آن یاد می

بی، الگو برداری توسعه از کشورهای رربی در همان بازه زمانی، مفیی اعظم وهااس. که 

را حرام دانس. و در اسیدالل تود الگو برداری از توسعه رربی را مصااد  باا اتایالط 

 ( 56-55: 1441، الرشدان ومیان زنان و مردان نامحرم دانسیه بود )البرصان، الحمد 

اکید برر اختالفات بن سلمان و وهابیسم سنتی در مسائل حقوقی و بین المللی با ت

تاوان باه اتهاماات وسایع باین دومین مشال بن سلمان با وهابیسام را میمفهوم جهاد: 

المللی به وهابیسم در تصوص مسائلی همچون تروریسم وتشون. دانس.  ریشه ایان 

بادع.  و کاا ران باا جهااد و توان در مفهوم جهااد یا ا.  تافیرگرایایمسئله را نیز می

 ابن تیمیاه که باشدمی به تبع آن سلفی گری و وهابی. اتتفار های مهممؤلفه از گرایان

 پیاامبر درزماان کاه غیازی هر وی نظر از  پردازش کرد را آن تویش دعوت ابیدای در

 شمشیر باه دسا. گر ا. باید هاآن محو برای اس.، بتابراین بدع. نبوده صالح وسلف

(Rundell, 2020: 66-67 ) و داد قارار دین ارکان جزء را جهاد تیمیه ابن ترتی،، بدین 

 اماری را جهااد نیز الوها  عبد بن محمد  شمرد بر روزه و نماز حج، از برتر حیی را آن

 1744 ساال در بن سعود محمد با تود اول پیمان در که طوری به کردمی تلقی ضروری

 باه را ماردم برتیازد  وی جهااد باه سلفی تفارات نشر برای که گیردمی سوگتد وی از

در  ماالش جان و پهیر .کرد و هرکسی که میمی دعوت داش. قبول تود هک توحیدی

 آیاین در جهااد اهمیا. شد  اماروزهکا ر حربی با وی برتورد می مانتد وگرنه امان بود،

  هویداسا. ایان کشاور نیاز پارغم در کاه اسا. حد بدان تا سعودی عربسیان مههبی
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 که اس. جتگ مقدئ از نمادی شده، ترسیم پایین قسم. در ا قی شال به که شمشیری

(  باه هماین ترتیا، 133: 1394اتییاری امیری، ) باشدمی سعودی حاوم. تشایل پایه

 1980ات سیاس. تاارجی عربسایان ساعودی حاداقل از دهاه یاصولین ترمهمیای از 

میالدی تا کتون صدور ایادئولوژی وهابیسام باه متطقاه باا عتاوان مباارزه باا را ضایون 

بوده اس.  لها باازتورد غتاین سیاسایی « الجهاد  ی سبیل اا»با عتوان  )شیعیان( و کفار

در عرصه تارجی، دو مسائله کاالن باوده اسا.  نهسا.س شاالگیری اماواج غتدگاناه 

گروهگ های تروریسیی همچون طالبان، القاعده، داعاش و التصاره و بوکاوحرام و     و 

آسیا و اروپا و حیی ایاالت میحاده  نفوذ ناامتی به مرزهای کشورهای متطقه، ا ریقا، شرق

: 1396سیمبر، ساکی و مهادی زاده، ) سپیامبر بوده اس. 11که اوج آن حادثه تروریسیی 

ی حقااوقی و امتییاای بااین المللاای در قبااال هاسااازمان( و دومس اتهامااات وساایع 137

(  Huzaimi, 2020:33هاا )های تشون. آمیز و اقادامات تروریسایی وهابیایدئولوژی

براین قرار گر ین عربسایان در بسایاری از اقادامات تروریسایی و مهار  و تشاایل بتا

های  شااری اسا. های قضایی و بین المللی  راوان برای این کشور یای از اهرمپرونده

اناد و ایان کشاور را باه ها اعماال کردهکه همواره سران ایااالت میحاده علیاه ساعودی

اند )در قباال سااوت علیاه جتایاات وهاابیون ههای تود مجا  کردها و برنامهتواسیه

 ( Novak, 2018:67)سعودی( 

سومین مشاال چالش بن سلمان و علمای وهابی بر سر مسائل فرهنگی و هویتی: 

توان در تحوالت وسیع  رهتگی در نظاام عربسایان ساعودی بن سلمان و وهابیسم را می

و علماای وهاابی در قباال هاای  زایتاده وی دانس.  در ایان راسایا بایسایی باه غالش

در نظاام  2030بتایی رربی دارند، )همچون ساتد توساعه های توسعه  رهتگی که مطرح

درعربسایان ساعودی بار پایاه  2030عربسیان سعودی( اشاره نمود  اصوالً ساتد توساعه 

کثرت گرایی و تساهل دیتی شال گر یه اس. و بی شک بن سالمان در راسایای تحقاق 

هاای ماههبی در ایان کشاور های عمیق وهابیون ستیی و اقلی.الشاین ستد توسعه با غ

مواجه تواهد شد  از طر ی، بن سلمان در این طارح توساعه باه دنباال توساعه درآماد 

اقیصادی، بهبود رشد اجیماعی، تحول در  رهتاگ نظاام ساعودی و حمایا. از طبقااتی 

ه حضاور و  عالیا. تر از سوی علمای وهابی یا متزوی بودناد و یاا اجاازاس. که پیش
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 2030نداشیتد مانتد زنان و جوانان  نایه مهم در این میان تبیین این مسئله اس. که ستد 

 تفریحای زیرساتیی، آموزشی، گهشیه از آناه تتییرات وسیعی در ساتیارهای بهداشیی،

عربسیان سعودی ایجاد کرده، به دو مسائله دیگار نیاز متیهای شاده اسا.:  گردشگری و

بن سلمان به عتوان یک  رد اصالح طل، و ایجاد محبوبی.  زایتاده وی  نهس.س معر ی

هایی همچون جوانان، روشتفاران رر  گرای سعودی و زنان این کشاور و در میان طبقه

های اصاالحی دومس ایجاد یک طبقه میوسط جدید در عربسیان سعودی که حامی سیاس.

 ,Hope and Scheck) اناانبن سلمان هسیتد به ویژه روشاتفاران حاامی رار  و جو

ترین اصالحات  رهتگی صاورت گر یاه از ساوی بان برتی از مهم (214-215 :2020

 اند سلمان در این راسیا در شال ذیل تبیین شده

 
 ترین اقدامات اصالحی بن سلمان در نظام عربسیان سعودیبرتی از مهم  1شماره  شال

 

دامات و اصالحات وسایع بان سالمان در این رابطه واکتش علمای وهابی در قبال اق

حول دو رویارد کالن بوده اس.: نهس.س صبر و ساوتس غرا که بقا و حضور تانادان 

آل شیخ در قدرت مههبی و حیی سیاسی متوط به پیاروی و تابعیا. محاز از تانادان 

سلطت. اس.  دومس اعیراضات وسیع برتی از علمای وهابی همچون شیخ محماد رباان 
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د مصطفی الطیبی و همچتین شیخ عبداا الیمیمی و میعاقا، آن اتاراج الشیخ، شیخ احم

این سه نفر از متاص، مههبی و التای حق عضاوی. آناان در شاورای عاالی وهابیا. و 

 ,Feldman)حیی دسیگیری و زندانی برتای از آناان همچاون شایخ عباداا الیمیمای 

2020: 31-34.) 
های داخلی و جدید نظام سرعودی: عدم مرجعیت وهابیسم سنتی در پاسخ به نیاز

های وهاابی در غهارمین مشال بزرگ در این میان به زعم بن سلمان  رومانادن اندیشاه

قرون ابیدایی اسالمی و باه عباارتی عادم تواناایی و باه روز رساانی ایان ایادئولوژی و 

توان به سه مسئله اصالی اشااره یمدر این رابطه  های آن در عصر جدید اس. ایدئولوگ

نمود: نهس.س با توجه به ساتیار دگماتیک وهابیسم و تاکید صر  بر ست. و نفی عقال 

گرایی، هرگونه اعیراض علیه این مای، و علماای آن باا برتوردهاای شادیدی مواجاه 

گردد  به تصوص زمانی که علمای وهاابی در پاساخ باه موضاوعات روز جواناان و یم

برتوردها و رویاردهاای دگماتیسایی  مانتد شدتیمهای تحصیلارده سعودی باز یفط

، اعیراض، تمسهر و اسایهزاء بسایاری از علماای اعظام وهاابی از دوم گردد یمتشدید 

های مهیلف اجیماعی به سب،  یاوای بحا  برانگیاز و پهاش وسایع آن در یفطسوی 

ساوم ا اول شادید تعهاد و تعصا، جواناان،  ی اجیمااعی داتلای و تاارجی هاشباه

 ( 39-37: 1439 وردانی،)وان سعودی به ایدئولوژی وهابیسم ستیی روشتفاران و بان

 

 جامعه: مشکالت عوامل و علل مرحله دوم؛ تشخیص

پس از تشهیص کژکارکردهای نظام ایدئولوژیای وهابیسم ستیی از سوی بن سالمان در 

مرحله دوم، تشهیص علل و عوامل مشاالت ایجاد شده از سوی وهابیسم ساتیی ماورد 

 ر تواهد گر . مداقه قرا

نهسیین عل. در تشاهیص علال و عوامال دامنه اختیارات گسترده علمای وهابی: 

توان دامته اتییارات وسیع علمای ارشد وهاابی در نظاام ساعودی مشاالت جامعه را می

دانس.  در این رابطه بایسیی تاطر نشان شویم که دامته قدرت و اتییاارات تانادان آل 

ین مرجعیا. مشاروعی. بهاش در نظاام ساعودی بسایار تارممهشیخ به مثابه اولاین و 

زیادس.  ائیال  آل سعود و آل شایخ )نوادگاان محماد بان عبادالوها ( یاک ائایال  
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راهبردی در نظام سیاسی سعودی اس.  به این صاورت کاه تانادان آل شایخ باه بقاای 

سلطت. آل سعود مهر مشروعی. مههبی زده و تانادان سالطت. نیاز طیاف وسایعی از 

جعفاری کتد )یمییارات مههبی و اجرایی نظام سعودی را به مفییان اعظم وهابی اعطا ات

 و دیتای تحقیقات دایمی کمییه»توان به یم(  در این رابطه 205: 1394ولدانی و جعفری، 

در عربسیان اشاره نمود که تتها نهاد صدور  یااوای ماههبی در ایان کشاور  « یاوا صدور

اندان آل شیخ قرار دارد  هیئ. امر به معارو  و نهای از اس. که تح. نظارت مطلق ت

شود نیز در اتییاار کامال یممتار که به مثابه یک نهاد اجرایی و نظارتی قدرتمتد قلمداد 

این تاندان قرار دارد   یوای مههبی در تائید پادشاه جدید نظام سعودی نیز از اتییاارات 

ی مااههبی و تاثیرگااهار در هاسااازمانو    برتاای دیگاار از نهادهااا1ایاان تاناادا قاارار دارد

از:  انادعبارتعربسیان سعودی که یاد قادرت و اساییالی تانادان آل شایخ قارار دارد 

مجلس شورای ارشاد، مجلس شئون اسالمی، سازمان حج، سازمان علمی  یاوای مههبی، 

شورای مههبی مرتبط با شهرهای ماه و مدیته، ریاسا. دانشاگاه اماام ساعود، ساازمان 

باا توجاه باه ماهیا. محا ظاه  ( Nahouza, 2018: 169-171) ویج قرآن کریم و    تر

کاری بسیار باالی تاندان آل شیخ، اعیقاد راسخ به ست.، نفی هرگونه عقل گرایی، دامتاه 

وسیع قدرت مههبی این تاندان و در نهای. و مرجعی. مطلق آناان در صادور  یااوای 

ترین ماوارد یجه گیری رسانده اس. که یای از مهمشرعی و دیتی، بن سلمان را به این نی

جامعه عربسیان سعودی برای تحقق مدرنیسام قادرت  مشاالت عوامل و علل تشهیص

 باشد که بایسیی محدود گردد بسیار زیاد اجرایی مفییان اعظم وهابی سعودی می

 عربسیان سعودی به ریر از مسئله نف. و در آمدهای بافت مذهبی عربستان سعودی:

برد  ایان کشاور باه ساب، کالن آن، از یک متبع مههبی و هوییی بسیار رتی نیز بهره می

ع( از ) وجود تانه کعبه و بقااع میبرکاه پیاامبر اساالم )ص( و غهاارتن از ائماه اطهاار

ها را قدسی. بسیار باالیی برای همه مسلمانان جهان برتوردار اس.  این مسئله ساعودی

 هاان اساالم، باه مثاباه الگاو و رهبار قارار داده اسا.حداقل بارای بهاش مهمای از ج

                                                           
تاندان آل شیخ با صدور  یوا در تصوص تصدیق مشروعی. مههبی پادشاهی جدید سعودی )پادشاهی که   1

که بر اسائ اعالم نظر مفییان اعظم سعودی، پادشاه )انیها  شده( بر اسائ قرآن و  کتتدمی( اعالم شودمیانیها  

 ا برای تصدی پادشاهی این کشور داراس. ست. پیامبر بیشیرین مشروعی. مههبی ر
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تاوان   با . ماههبی عربسایان ساعودی را می(1396:51عالیشاهی، مسعودنیا و  روزان،)

همواره یک  رص. مهم و بزرگ برای سالطین آل سعود درنظر گر .  اما از طر ای، در 

ر در اجارای بسیاری از موارد غتین مسائله ای متاع بزرگای بارای پادشااهان ایان کشاو

های مورد نظار آناان کارده اسا.  باه عتاوان مثاال، برقاراری رواباط باا رژیام سیاس.

توان در این رابطه نام برد  به سب، حمای. طیف وسایعی از مسالمان صهیونیسیی را می

قدئ، بسیاری از پادشاهان سعودی علیررم میال  هایجهان اعم از شیعه و ستی از آرمان

باطتی تود )به ویژه در عصر جدید( که تمایل باه رسامی شادن رواباط باا ایان رژیام 

اند این مسئله را پیگیری کتتد هرغتد شواهد بسیاری دال بر اند اما در عمل نیوانسیهداشیه

 اروزان ) وجود داردوجود روابط مهفیانه و سری میان بن سلمان و رهبران صهیونیسیی 

( اما واقعی. این اس. نوعی تعهد ماههبی باه قادئ، ماانع از 141: 1398و عالیشاهی، 

هاای علتی شدن این مسئله در میان جوامع اساالمی شاده اسا.  از طر ای دیگار، طرح

های آواز و شعر، شهرهای ساحلی و تفریحای، ساات. توسعه ای همچون تأسیس تانه

وانان، کازیتوها و مواردی از این قبیل تا پایش از باه قادرت های تفریحی برای جمجیمع

رسیدن بن سلمان و به سب، حرم. و قدسی. باالی شهرهای مااه و مدیتاه متاع و باا 

شد، هم اکتون و در دروان محماد بان سالمان در حاال عاملین آن به شدت برتورد می

محمد بان سالمان، به همین سب، در نگاه  ( Chothia, 2020:85-87) باشتدتوسعه می

تاوان باه مسائله سعودی را می جامعه مشاالت عوامل و علل دومین مسئله در تشهیص

 بازدارندگی ساتیار مههبی این کشور دانس. 

 در ساومین علا. فقدان حضور طبقات روشنفکر و حرامی تفکررات احرالحات:

ان تاوان  قادسعودی از نگاه بان سالمان را می جامعه مشاالت عوامل و علل تشهیص

حضور طبقات روشتفار و حامی تفاارات اصاالحات عمیاق در نظاام ساعودی مطاابق 

 های رربی دانس.  این موضوع که به نوعی در ادامه نهسایین علال مشاال )دامتاهنظام

گیرد تاکیدی اس. بر این مسئله کاه باه ساب، وهابی( قرار می علمای گسیرده اتییارات

د و آل شیخ در عمل اماان ظهور و تأسایس مرجعی. بسیار قدرتمتد دو تاندان آل سعو

هیچ گونه نظام اندیشه ای جدید همچون روشتفاران حامی جریان رر  در ایان کشاور 

وجود ندارد  همچتین، ترور جمال قاشقجی، روزنامه نگار و  عال اصالح طل، ساعودی 
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 شاارهای میماادی جامعاه باین المللای و میحادین  از سوی نظاام سالطت.، بسیرسااز

ها یعتی آمریاا به این کشور به ویژه بن سلمان گردید  از طر ی، بان تژیک سعودیاسیرا

هاای سلمان برای اقدامات اصالحی تاود در ساطوح وسایع نیااز باه حمایا. از طیف

جدیدی دارد  این مسئله برای بن سالمان باه ویاژه پاس از مهالفا. طیاف وسایعی از 

پیش مهم و مورد نیاز تلقی گردیده  شاهزداگان سعودی و طرح ترور نا رجام وی بیش از

ها و هایی که اقدامات، طرح  طیف(69-1398:68اس. ) رزین راد،  روزان و عالیشاهی، 

های روشاتفار حاامی توان به ظهور طبقههای وی را تائید کتتد  در این رابطه میسیاس.

 های اجیماعی حامی بن سلمان نام برد ها و شباهجریان رر ، رسانه
 

 آرمانشهر ذهنی ترسیم سیاسی، جامعه ذهنی بازسازی له سوم؛مرح

جامعه و تببین دالیال  مشال شتاسایی و بر اسائ تئوری اسپریگتز پس از تبیین مشاهده

گردد که وضعی. مطلو  و نظم این وضعی. در مرحله سوم، این سؤال اصلی مطرح می

در این مرحلاه، نویساتدگان (  55: 1385آرمانی غیس.  )برزگر و عبائ تبار  یروزجاه، 

درصدد ترسیم وضعی. ذهتی آرمانی بن سلمان در قبال نظام سیاسی عربسایان ساعودی 

 باشتد می

رویاردهای بان تحقق سکوالریسم و شخصی سازی مذهب در عربستان سعودی: 

ای به سام. یاک نظاام توساعه تاواه سلمان در راسیای گهار از یک نظام ستیی و قبیله

سئله شده اس. که ذهتی. جامعه ساعودی تتییارات شاگر ی را در قباال بسیرساز این م

مهه،، وهابی.، توسعه، و الگو برداری از رر  احسائ نماید  در این رابطه غهار دلیل 

ذکر نمود: نهس.س شهص. میرقی تواه و اصالح طل، بن سالمان کاه  توانیکالن را م

رده با رر  و کس، رضاای. آناان ریشه در گرایشات رربی او دارد، دومس ارتباطات گسی

نظاام ساعودی را داراسا.، ساومس آیتده از بن سلمان که وی صالحی. اداره و پادشاهی 

جاوان،  هااییفکس، حمای. از جوانان سعودی و ایجاد یک طبقاه و اادار از میاان ط

تحصیلارده، روشتفار و بانوان سعودی به جای اتاا باه مرجعیا. ماههبی و در نهایا. 

 باا(  Ulrichsen, 2019: 93-94وهابیسم ستیی در توساعه نظاام ساعودی )عدم تو یق 

تارین اهادا  بان روند مدرنیزاسیون در نظام سیاسی عربسایان یاای از مهم ایتاه توجه
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تئوریزه شده اس.، بایسیی اذعان داش. که  2030باشد و نقشه آن نیز در ستد سلمان می

در عربسیان، تحقق ساوالریزم و انازوای یای از اهدا  مهم بن سلمان از مدرنیزاسیون 

باشد  به دیگر ساهن، وهابیون ستیی و رادیاال این کشور از عرصه قدرت و سیاس. می

تا حدود یک مهه،  ردی تقلیل دهد  در تبیین این  بن سلمان درصدد اس. وهابیسم را

شاده از  توان به دو عامل مهم و اثرگهار اشاره نمود  نهس.،  شارهای اعماالمسئله می

سوی آمریاا و دیگر میحدین رربی به بن سلمان برای تحقق سااوالریزم و دومس تجرباه 

مو ق الگوی توسعه سیاسی مبیتی بر سااوالریزم در جهاان اساالم باه ویاژه در ترکیاه  

بتابراین مهه، مورد نظر بن سلمان یک ماهه،  ردگارا،  اقاد هرگوناه قادرت بسایج 

 زیادی اس. کتتدگی، محدود و دارای انعطا  

 
های مهه، مطلو  از دیدگاه بن سلمان در نظام عربسیان سعودی )متبع:   ویژگی2شال شماره 

(Ulrichsen, 2019: 113)) 

 

یای توقف تدریجی حدور ایدئولوژی وهابیسم و بنیادگرایی به کشورهای منطقه: 

ی ایان از اصول مهم سیاس. تارجی و متطقه ای سالطین سعودی و مفییان اعظام وهااب

 -تروریسایی گروهاک شالگیری ها،سیاس. این بوده که اوج وهابی اسالم کشور ترویج

 باه سعودی اعظم مفییان  یاوای و هاحمای. با ابیدا گروه این  اس. بوده داعش تافیری
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 ناااح جهااد مشاهور  یوای که حدی تا شد زیادی مشروعی. دارای ایدئولوژیای لحاظ

  یحای) گردید صادر سعودی اعظم مفیی سوی از داعش نیروهای از حمای. راسیای در

 کشاورهای به مجاهدین قال، در تروریسیی نیروهای اعزام با ادامه در(  1398 رفاری، و

 در  پاهیر . صاورت تروریسایی اقادام این از الزم انسانی هایحمای. سوریه و عراق

 کاه تاجاایی .پاهیر  صاورت داعش نیروهای از اقیصادی کالن هایحمای. نیز نهای.

 تلقای داعاش انسانی و اقیصادی حامیان بیشیرین قطردرصدر همراه به سعودی عربسیان

 عاراق، هاایبحران در هااناکامی اما مجموعه(  16 :1397 بهادرتانی، و آدمی) گردیدند

 عمال در کاه هاابحران ایان در شاده صار  اقیصاادی کاالن هایهزیته یمن، و سوریه

 جامعاه وسایع اتهاماات ادامه در و نداش. همراه به سعودی سران برای تاصی دسیاورد

 بان یمان، جتاگ ویژه به اتیر هایبحران در هاسعودی جتایات تصوص در المللی بین

 و تصامانه هایسیاسا. باه اتااا جای به که اس. رسانده بتدی جمع این به را سلمان

 واقاع در  1نمایاد درتمبا روابط بهبود و زدایی تتش بر مبیتی هایسیاس. به طلبی جتگ

 قدرتمتد نظام یک سات. و توسعه مدرنیزاسیون، درصدد ابیدا سلمان بن رسدمی نظر به

 ساایر بارای الگاویی را ساعودی یا یه توسعه نظام این بیواند تا باشدمی درون از سیاسی

 و مایقن نظاام یاک بار اتاا با ادامه در را تود تارجی روابط و ساتیه متطقه کشورهای

 بهشد  بهبود کشورها دیگر با رساوال

واقعیا. ایان اسا. کاه الگو سازی سکوالریسم سعودی برای اعراب خاورمیانه: 

باشاد  باه عربسیان سعودی برای بسیاری از کشورهای عر  متطقه به مثابه یک الگو می

 یاک باه ساتیی وهابی. از هاسعودی عیتی و ای اندیشه نظام احیمالی همین سب،، گهار

 باه گردد، تلقی اسالم جهان و متطقه کشورهای سایر برای الگویی تواندمی رساوال نظام

 شااهد تاوانمی سااوالر نظاام یک به هاسعودی گهر با نویستدگان تعبیر به سهن دیگر

 حیای و قطار عمان، کوی.، عربی، میحده امارات همچون اسالمی کشورهای سایر گهار

                                                           
 عل.  اس. باقی تود قوت به کماکان شیعیان قبال در سلمان بن تصمانه هایسیاس. داش. اذعان بایسیی هرغتد  1

 و سعودی نظام درون به شیعی انقال  سرای. و صدور از سلمان بن  زایتده تطر احسائ نیز مسئله این عتاد این

  باشدمی سعود آل علیه قهمتط این شیعیان تهییج
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 سااوالر نظاام یاک ساوی و سم. به( سیسیال عبدالفیاح هایسیاس. بر تاکید با) مصر

 بود 

 

 جامعه مشکل فصل و حل برای درمان مرحله چهارم؛ ارائه

آترین مرحله در تبیین یک نظریه سیاسی ارائه راه حل برای درمان مشاال اسا. یعتای 

کتد بهیرین راه حل نظریه پرداز با درنظر گر ین شرایط و اماانات واقعاً موجود سعی می

مسئله تشهیصی تود بیان کتد  درواقع راهااارعملی نظریاه پارداز در ایان  را برای ر ع

(  در ایان رابطاه برتای از 34: 1396دهاد )برزگار و مجیهادی، زمان تود را نشاان می

 اند از:ترین رویاردها و راهاارهای بن سلمان عبارتمهم

عالیا. بن سلمان از ابیادای  کاهش چشمگیر دامنه اختیارات علمای اعظم وهابی: 

در سم. والییعهدی، مبارزه با ا راط گرایی مورد نظار وهاابیون را باا تتییارات اساسای 

تقابل با اندیش »مواجه گردانید به این صورت که وی در نهسیین اقدام، مرکز بین المللی 

، باه اداماهدر  وی(  Koelbl,2020: 84را بتاا نهااد )« های ا راط گرایای و رادیاالیسام

اتییارات سازمان امر باه معارو  و نهای از متاار عربسایان کاه در کاهش شدید حوزه 

با طرح ستد توسعه  ی سپسو  اسییالی کامل و مطلق آل شیخ قرار داش. مبادرت نمود 

سعودی، اعالم داش. که برای تحقق توسعه در عربسیان الجرم بایسایی تتییارات  2030

باه مثاباه  تاوانیم از آن کهای  دگم ایجاد کرد، جمله هاییشهو اند های.اساسی در ذهت

ها زمانی بود که اوج این غالش کرد جتگ علتی بن سلمان علیه مفییان ارشد سعودی یاد 

ا راطای و رادیااال  هاییشهبن سلمان، بسیاری از علما و مبلتان معرو  را به سب، اند

و  و هیئا. امار باه معار»بسیاری از اتییارات وی در نهای. محاکمه و بازداش. کرد  

که در زمان تمامی پادشاهان ساعودی حضاوری  عاال « الحسبه»موسوم به « نهی از متار

داشیتد را کاس. تا جایی که این گروه هم اکتون علتاً تواناایی اعماال قادرت تاصای را 

 ( Ulrichsen, 2019:3-4ندارد )

تا پیش از حضاور بان سالمان در عرصاه احیای حقوق زنان در عربستان سعودی: 

زنان سعودی از کمیرین حقوق مدنی و شهروندی برتوردار نبودند تا جایی کاه  قدرت،

شد اما هام اکتاون ایان مسائله باا حیی حضور بانوان به تتهایی در تیابان حرام تلقی می
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 زناان اسیحاله ای عمیق در نظام سعودی مواجاه گردیاده اسا. باه نحاوی کاه حضاور

 هایاسایادیوم در باانوان حضاور زناان، بارای رانتادگی حاق ها،دانشگاه عالیه درسطوح

 ساوی از زناان اذیا. و آزار باا مباارزه قانون تدوین زنان، اجباری حجا  متع ورزشی،

 تانم انیصا  هایشان، آزادی برهتگی زنان در سواحل در کتار مردان،تانواده یا همسران

 در باار نهسایین بارای «الهبر» اسیان شهردار در معاون عتوان به «التامدی عبداا ایمان»

 زن ساهتگوی نهسایین عتاوان باه «باعشن سالم  اطمه» تانم انیصا  و سعودی تاریخ

 بان  تاوان ذکار نماودکشاور می این تاریخ را در واشتگین در سعودی عربسیان سفارت

 و کجای دهان را آن تحلیلگاران از بسیاری که برانگیز بح  اقدامی در نهای. در سلمان

 آزاد عربسایان در را مفیای زناان ساوی از  یاوا صدور دانتد،می وهابی علمای به توهین

 و داده پایاان  یاوا درصادور وهابی مفییان ساله 45 به انحصار اقدامی غتین  نمود اعالم

 ( Hubbard, 2020:246) کشاید غاالش باه شادت باه را آنان مههبی مطلق مرجعی.

 هاایی.ای. و حماتاالش وی بارای کسا، رضا توانیمرا هرغتد اقدامات بن سلمان 

اما بایسیی اذعان داش. که حیای اگار ایان  دانس.از پادشاهی آیتده وی  میحدین رربی

  تواهتد بوددرس. باشد، در نهای. علمای وهابی بازنده این جریان نیز  تحلیل

تا پیش از بان کشور:  این در اسالمی و دینی هایارزش افزون روز شدن کمرنگ

مرتبط با رتا، آوازتاوانی،  هایی.در عربسیان هرگونه  عال سلمان، علما و زعمای وهابی

برگزاری کتسرت و موارد ایتچتیتی را حرام اعالم نموده و باا مساببان آن باه شادیدترین 

  اماا باا حضاور بان (Alishahi and Forouzan, 2018:5نمودناد )یوجه برتاورد م

بلاه بن سلمان شهصااً  سلمان در قدرت، نه تتها حرم. شرعی این مسئله ملتی گردید،

ای قاانون طاکامالً از غتین اقداماتی حمای. نماود  از طر ای اع« هیئ. تر یه» یسبا تأس

تفریحی و  رهتگی، اوج اعیراضات  یهاآزادی  روش مشروبات الالی در برتی از ماان

نه تتها اعیتایی به غتاین اعیراضااتی ناارد  ویبن سلمان بود اما  هاییاس.وهابیون به س

که بسایاری از تحلیلگاران « قدیه»تفریحگاهی با عتوان -شهر اتیصاصی  یساه با تأسبل

« 1دیزنای لتاد»این اقدام بن سلمان را الگاوبردای از شاهرهای تفریحای رار  همچاون 

علتاً نشان داد الگوی توساعه رربای و در راسایای تحقاق سااوالریزم در نظاام  دانتدیم

                                                           
1. Disneyland Park 
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توجیه این اقدام، غهار عل. اصلی را نام بارد کاه   بن سلمان در داردیسعودی گام بر م

 اند از:عبارت

 شاد و جها  و جدید برای جوانان سعودیس ییها  وجود ماان1

   ایجاد درآمدزایی داتلی برای عربسیان و عدم وابسیگی محز به درآمدهای نفییس2

   حضور مردم کشورهای متطقه در عربسیان در ایان متااطق و ا ازایش درآمادهای3

 مرتبط با گردشگریس

  حل و  صل مشاالت بین المللای و حضاور آزاداناه توانتادگان زن و مارد باین 4

 Hosseinpour; Mahipour andها در عربسایان )المللای در برگازاری کتسارت

Alishahi, 2019: 47-48 ) 

ها در عربستان سعودی با طبقه جدید روشنفکران حامی غرب و رسانه گیریشکل

از اقدامات مهام دیگار بان سالمان در دوره والییعهادی  سیع بن سلمان:های وحمایت

رسانه ای و مطبوعاتی داتلای هاوادار جریاان لیبارال  هاییفوسیع او از ط هایی.حما

و  هایشاهدر نظاام عربسایان ساعودی هرگوناه حمایا. از اند تاریشدموکراسی اس.  پ

غرا که آشتایی باا  گردیدیم مرتبط با جریانات لیبرال جرم بزرگی محسو  هاییاس.س

لیبرال دموکراسی تطر بزرگی برای پادشاهان سعودی و مفییاان وهاابی ایان  هاییشهاند

کشور تلقی گردیده و بسیرساز آشتایی جامعه عربسایان ساعودی باا مفااهیمی همچاون 

 ,Qadhi)گردیاد یپارلمان، آزادی، مشروطی.، نظارت،  سادسییزی، پاساهگویی و    م

اجیمااعی را باه  یهاها و شاباه  مفییان اعظم وهابی تطرات  زایتده رساانه(2020:22

در مسائلی همچون جهادنااح، قیل قاشچقی و برتی دیگر از  یاوای عجیا، کاه  توبی

اناد  باه هماین دلیال کرده، درت اجیماعی جتجال بزرگی ایجاد کرده باود یهادر شباه

اوضاع را دگرگاون  تواهتدیها مرسانه»: تاندان آل شیخ در  یوایی عجی، اعالم داشیتد

ها از مشاروعی. ماههبی بتاابراین بسایاری از رساانه« کتتد و زنان بر مردان مسلط شوند

باا حضاور بان سالمان در عرصاه قادرت  اما ( Riedel, 2019: 81) یسیتدبرتوردار ن

ه تتهاا از رربی نا هاییانو جر هایشهاجیماعی حامی اند یهاها و شباهبسیاری از رسانه

نیاز قارار  ویوسایع  هاایی.تطرات  یاوای مرجعی. مههبی رها شدند که ماورد حما

گر یتد  وی در ادامه و به صورت مسیقیم به حمای. از نهادها و ا رادی برآمد که جریان 
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وهابیسم این کشور را به باد انیقادات اندیشه ای و عملاردی قرار دادند  به عتوان مثاال، 

اران حامی جریان لیبرال در عربسیان کاه شادیدترین انیقاادات را علیاه برتی از روشتف

وهابیون این کشور ابراز داشیه و آنان را حامیان تشاون. و بربریا. درتااریخ ساعودی 

واقاع نه تتها از سوی دسیگاه سلطت. سعودی بازداش. و مورد محاکماه  1قلمداد نمودند

موردحمایا. هاای وسایع سااتیاری  ازساوی بان سالمان یماًدرادامه مسیق نشدند بلاه

اوج اقادامات بان سالمان در   وابزاری برای توسعه رویاردهای روشتفاری واقع شادند

، 2«24الساعودیه »و « روتاناا» یهااماهواره یهاآراز به  عالی. شباه توانیاین رابطه را م

یسم ساتیی وهاب هاییشهکه اند« 3نحو الحریه»آراز به کار رسمی حسا  توئییری با عتوان 

را در عربسیان به مثابه یک جریان دگماتیسم تلقی کرده و انیقادات بسیار تتادی را علیاه 

 :Koelbl, 2020، بدون آناه مورد بازتواس. و محاکمه واقع شوند )کتتدیآنان مطرح م

117)  

اقدام محمد  پتجمینهای وهابیسم از نظام آموزشی عربستان: حذف تدریجی آموزه

وهابی از کیا، آموزشای در  هاییشهها و اندحه  تدریجی آموزه توانیمبن سلمان را 

نظام تحصیلی عربسیان دانسا.  وی در راسایای تحقاق آماوزش ناوین داناش آماوزان 

سعودی، برنامه آگاه سازی اسالمی را باه دلیال تارویج ا اراط گرایای در کلیاه مادارئ 

در گام دوم، به دسایور   متحل کرد مرتبط با این برنامه را هایییهو تمامی کم لتوسعودی 

بن سلمان، کی، آموزشی قدیم همگی جمع آوری و کی، جدید درسای باه سارع. در 

  کی، درسی جدید در نظام آموزشی جدید سعودی بر این باشتدیحال تدوین و توزیع م

 حاوم. اسالمی حضرت رساول هاییژگیر اس. که اوالً در آن سهتی از وامحور اسیو

ابان تیمیاه  هاییاهعقاید وهاابی و نظر یاًتلفای راشدین عتوان نشود و ثان)ص( و حیی 

جایگزین باا محوریا. تساامح، تسااهل،  یهاکامالً پاکسازی شده و در نهای. نیز کیا 

مدارا و دوسیی و صلح ارائه گردند  اقدامات بن سالمان در ایان راسایا تتهاا باه حاه  

                                                           
ملی سعودی  هایرسانهیای از این روشتفاران، دکیرعدنان ابراهیم، روشتفار رربگرای سعودی اس. که در   1

 بیشیرین انیقادات را علیه تاندان آل شیخ ابراز داشیه اس. 

 هایشباه  عاالن نگاران، روزنامه ویستدگان،ن از گسیرده اقیصادی هایحمای.ماهواره ای،  هایشباهدر این   2

  گیردمیصورت  سعودی عربسیان نظام در لیبرالیسم جریان حامی روشتفاران و اجیماعی

 آزادی سوی به  3



199 

 

 

 

 

 کژکارکردهااااااا 

وهابیسااو و میقیاا  

 سلقان با شکاف بن

عربساانان  وهااابی ن

 سی د 

متیهای نشاد  وی در اقادامی  هایودوهابی از کیا، آموزشای و درسای ساع یهاآموزه

دانشگاه با گرایشات وهابی را متفصل از تادم.  هزار معلم و اسیاد 12شدیدتر، بیش از 

به دسیور بن سلمان تمامی معلمان حاضار در نظاام  نهای. نیزو حیی بازداش. نمود  در 

 هاییشاهعربسیان سعودی که اصالیی عراقی، مصری، اردنی و سوری داشیتد و مروج اند

 ( 9-8: 1442وهابی بودند از این کشور اتراج شدند )احمد جبریل، 

 

 گیرینتیجه

 سیاسای، ای، اندیشه گسیرده اثرات مهم، ای اندیشه آبشهور یک مثابه به وهابی. اندیشه

 عماده  اسا. گاهارده اساالم جهاان و تاورمیاناه متطقاه بار را اقیصادی حیی و امتییی

 عقال متعیا. انعطاا ، هرگونه  قدان کاری، محا ظه وهابیسم، مای، مهم هایشاتصه

 با مهالف. کلی طور به و مهالف هایطیف با تصمانه و ا راطی برتورد دین، در گرایی

 را مهام پیاماد دو عمادتاً کاه هاییشاتصه  باشدمی اسالم دین در بدع. هرگونه ظهور

 علیه گسیرده اتهامات نهس.س: داش. همراه به هاسعودی ویژه به مای، این پیروان برای

 نقز و اعدام شاتجه، تشون.، تروریسم، حمای. نظیر اتهاماتی) ای اندیشه مای، این

 در سالمان بان محماد ظهور با  توسعه  قدان و ماندگی عق، دوم و( بشر حقوق عمده

 قارار نیز سعودی نظام پادشاهی سم. در عتقری، رسدمی نظر به که) والییعهدی سم.

 اجارای و طارح میحاده، ایااالت ویژه به رر  نظام با هاسعودی روابط توسعه و( گیرد

 ایاندیشه لحاظ به هاسعودی نظام رسدمی نظر به رویاردها، و هاسیاس. از ایمجموعه

 باا موا قا. عربسایان، در زناان حقوق اسییفای  گردد مواجه عمیق ایاسیحاله با عیتی و

 و وهاابی رادیاال و ستیی علمای و زعما با عمیق هایغالش عربسیان، در کلیسا سات.

 مسائله این آزمایی راسیی در توانمی را کشور این در 2030 توسعه برنامه اجرای و طرح

 مایاک کوشاتر، جارد تراما،، دونالد وسیع هایحمای. با که هاییسیاس.  نمود مطرح

 پیامادهای طر ای، از  اسا. باوده همراه وی اسیراتژیک میحدین از دیگر برتی و پمپئو

 گرایاان اسالم همچون مههبی مهیلف هایطیف واکتش به توانمی را مسئله این محیمل

 شاهزادگان از برتی سلطت.، تاندان میحد کار محا ظه و ستیی قبایل از برتی رادیاال،

در این مقاله مساعی نویساتدگان ارائاه   دانس. مرتبط وهابی اعظم مفییان قدرت، مدعی
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بوده اس. که با توجه به اصالحات عمیاق بان سالمان در عربسایان،  پاسخ به این سؤال

 روش از گیری بهره با که مقاله هایاس.  یا یه کرده تتییراتی غه ستیی وهابیسم جایگاه

 و ساتیی وهابیسام نهسا.، گاام در سالمان بان کاه اساپریگتز نشاان دادناد جسایاری

 تشاهیص مرحلاه در  اس. یهدانس سعودی نظام مشال را آن کار محا ظه هایایدئولوگ

 وهاابیون، دگماتیسام و ماههبی قاوانین قدرتمتاد حضاور جامعه، مشال عوامل و علل

 عقا، در ساعودی عربسایان کتاونی جامعاه مشااالت از مهمای بهاش وقوع بسیرساز

 ایان وهاابی زعمای و علما هایسیاس. از ناشی تشون. و ا راط تساهل، عدم ماندگی،

 رربای الگوهاای باا آشاتایی باا توجه با سلمان بن سوم، همرحل در  اس. گردیده کشور

 یاک الگوهاای اساائ بار سعودی عربسیان در شهر آرمان ذهتی ترسیم درصدد توسعه،

 درماان ارائاه راسایای در غهاارم مرحلاه در نهای. در و برآمده رربی یا یه توسعه نظام

 و ساتیی بیونوهاا انازوای به توانمی سعودی عربسیان جامعه مشال  صل و حل جه.

  نمود اشاره سعودی عربسیان در ساوالر نظام یک تحقق

 

 منابع

 فارسی:

 متطقه در سعودی عربسیان ر یاری الگوی»  (1397)  آدمی، علی و بهادرتانی، محمدرضا

: ماوردی مطالعاه) ایران اسالمی جمهوری ملی امتی. و متا ع بر تاثیرآن و آسیا رر 

، صاص 4سال هفیم، شاماره ، سیاسی جهان اسالمفصلنامه مطالعات ، «(یمن بحران

23-1   

: رجاایی، تهاران  رهتاگ ترجماه، سیاسری هاینظریره فهم  (1398)  تومائ اسپریگتز،

  آگاه انیشارات

 اساالمی انقاال  گفیماان با سعودی وهابی. تقابل تأثیر»  (1394)  اتییاری امیری، رضا

دوره دوم،  ،دیشه سیاسری در اسرالمفصلنامه ان ،«جدیدتاورمیانه ژئوپلییک ایران بر

   125-149 ، صص6شماره 
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 الگاوی و روزبهاان تتجای سیاسای اندیشاه»  (1396)  برزگر، ابراهیم و مجیهدی، آرزو

   23-40 ، صص1دوره غهل و هفیم، شماره  ،فصلنامه سیاست، «اسپریگتز

 روش و معاصاار اسااالم سیاساای اندیشااه در  لسااطین مسااأله ( 1385برزگاار، ابااراهیم  )

 ، صاص12، سال ششم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق عمومیاسپریتگتز،  جسیاری

75-45   

 روش و  ارابی سیاسی اندیشه ( 1385برزگر، ابراهیم و عبائ تبار  یروزجاه، حبی، اا  )

-78 ، صاص21، سال هشیم، شاماره فصلنامه حقوق و سیاستاسپریگتز،  جسیاری

53   

 بار حاکم (  گفیمان1393دالرضا و مجیدی نژاد، سید علی  )تاجیک، هادیس عالیشاهی، عب

فصلنامه آفراق تیلای،  -اسپریگتز نظریات اسائ داعش بر های عالی. و گیری شال

   257-285 ، صص23، سال هفیم، شماره امنیت

هاای حفاط ثباات سیاسای در (  بتیان1394جعفری ولدانی، اصاتر و جعفاری، هرماز  )

، 1، سال دوازدهام، شاماره صلنامه بین المللی ژئوپلیتیکف (،2015-2011عربسیان )

   189-216 صص

ترجمه ماانی صاالحی عالماه، تهاران:  ،وهابی و وهابیت .(1397)  جونز بریج، هار ورد

 انیشارات ثال  

 تاارجی سیاسا. در بهشای تتاوع و نظرطلبای تجدیاد»  (1398)  حسیتی، سید محمد

، دوره هشیم، شماره لنامه سیاست جهانیفص ،«2011 عربی تحوالت از پس عربسیان

   55-74 ، صص29

 اساائ بار اساالم جهاان در تافیر جریان گونه شتاسی»  (1399)  تورمیزی، محمدرضا

 ،1 شاماره دهام، سال ،اسالم جهان سیاسی هایپژوهش فصلنامه، «سیاسی تاسیگاه

   83-111 صص

 الگاوی پاردازش»  (1398)  دادوند، محمدس اسالمی، محسان و جمشایدی، محمدحسان

، «اسالمی ایاران جمهوری علیه سعودی عربسیان تهدیدات تحلیل در راهبردی امتی.

   221-266 ، صص30دوره هشیم، شماره  فصلنامه سیاست جهانی،
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تهاران: انیشاارات  ،وهابیرت گیرری شرکل اجتمراعی هایریشه ( 1397)  دتیل، تالد

 ترد  آ یا  هتری و  رهتگی موسسه

 آل حاکمیا. اسایمرار و وهابیا.»  (1394)  و احمدوناد، شاجاع مهادی ساید طاهری،

 ، صاص4دوره پاتجم، شاماره ، های سیاسی جهان اسرالمفصلنامه پژوهش ،«سعود

111-87   

 ساعودی وهابی. تطبیقی مقایسه»  (1396)  سیمبر، رضاس ساکی، سعید و مهدی زاده، هاله

فصرلنامه  ،«المللای باین امتیا. و صالح تمیتی )ره( با امام سیاسی اسالم گفیمان و

   135-154 ، صص24، سال هفیم، شماره پژوهشنامه انقالب اسالمی

 رواباط بررسای»  (13968)  عالیشاهی، عبدالرضاس مساعودنیا، حساین و  اروزان، یاونس

 بیاداری )از سیاسای گسسا. همگرایی تاا تبیین از سعودیس عربسیان و قطر سیاسی

 راهبرردی فصلنامه مطالعات، «(2017 ژوئن در اسیسی روابط بحران قطع تا اسالمی

   47-70 صص ،24 شماره هفیم، دوره ،عمومی گذاری سیاست

 مبانی در جهاد مفهوم جایگاه نقد و مطالعه»  (1398)   یحی، محمد جواد و رفاری، زاهد

سال هشیم، ، های راهبردی سیاستفصلنامه پژوهش ،«داعش سیاسی ر یار و  اری

   207-238 ، صص29شماره 

 بان نئوپاتریمونیالیسام»  (1398)   رزین راد، رؤیاس  روزان، یونس و عالیشاهی، عبدالرضا

 -2016) پیامدها و هاریشه سعودیس عربسیان در مل.-دول. غالش تشدید و سلمان

-50 صاص ،1 شاماره نهام، دوره ،اسالم جهان سیاسی مطالعات فصلنامه ،«(2018

21   

 روابااط در سیاساای گراییبرسااات.»  (1398)  اهی، عبدالرضااا اروزان، یااونس و عالیشاا

 ،«پساابرجام تاا اساالمی پساابیداری از ایاران اساالمی جمهوری و سعودی عربسیان

   139-165 صص ،43 شماره دوازدهم، دوره ،آفاق امنیت فصلنامه

 عربی:

 ،(2019 -2015) السرعودیه فری العامره السیاسات حنع  (1442)  احمد جبریل، امجد
 قاهره: المعهد المصری للدراسات 
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اماان: دارالفاار  ،الجهادیره للسرلفیه الروحری المقدسی، االب  (1440)  الحفیان، کریم

 اسالمیه 

 الخارجیره السیاسره آفراق  (1441)  الرشدان عبادالفیاح و الحمد، جوادس البرصان، حمد

 الوطتیه  امان: دائره المایبه، عبدالعزیز بن سلمان الملک عهد فی السعودیه

 حراء  رار ، امان: دارالوهابیه علی الرد فی الشرعیه النقول  (1436)  الشطی، حسن

 الههبیه  الصفحات ، بیروت: شرکهتاریخ نجد  (1440)  بن رتام، حسین

 اسایانبول: مایباه ،الوهرابیون جهلره و برالنبی التوسل  (1429)  بن مرزوق، ابی الحامد

 االشیق 

: ، اسایانبولالوهابیره علری الررد فی االلهیه الصواعق  (1441)  بن عبدالوها ، سلیمان

  االشیق مایبه

 بیروت: دارالفار اسالمیه  ،فتنه الوهابیه  (1438)  دحالن، احمد زیتی

، اسیانبول: الوهابیه علی الرد فی الوهبیه المنحه  (1428)  سید بن سلیمان البتدادی، داود

 الحقیقه  مایبه

 مایباه:   اسایانبولربعه فری تردیرد الوهابیرهاالحول اال  (1431)  معراج الدین، حاایم

  االشیق

 التور  دار امان: ،نقد و عرض واقسامه للتوحید الوهابیه الرؤیه  (1440نابلسی، عثمان  )

 بیروت: دارالفار االسالمیه   الوهابیه کتب فی االرهاب ثقافه  (1439)  وردانی، صالح

  االشیق مایبه: اسیانبول  الوهابیه مذهب ابطال فی رساله  (1441)  یلماز، اشر 

 انگلیسی:
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