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چکیده
عربســتان ســعودی یکــی از مهم تریــن بازیگــران منطقــة خاورمیانــه اســت کــه در 
ــازی کرده اســت. ســتون  ســال های اخیــر نقــش بســیار مهمــی در مناســبات منطقــه ای ب
اصلــی مشــروعیت و ایدئولــوژی خانــدان حاکــم عربســتان، بــر مبنــای اندیشــة وهابیــت بنــا 
شــده و اســتمرار یافتــه، به همین دلیــل وهابیــت وســیلة تــداوم قــدرت آل ســعود محســوب 
می شــود. بــا توجــه بــه پیونــد تاریخــی آل ســعود بــا علمــای وهابــی، حمایــت وهابیــت از 
ســاختار قــدرت موجــود، از دالیــل اصلــی اســتمرار قــدرت در عربســتان ســعودی محســوب 
می شــود و در مقابــل، دولــت نیــز بــه ازای اســتفاده از وهابیــت مشروعیت بخشــی 
ــه در  ــه این ک ــه ب ــا توج ــد. ب ــد می کن ــود بهره من ــب خ ــا را از مواه ــت آن ه ــه حکوم ب
ــی در  ــور کل ــن و به ط ــراق، یم ــنی در ع ــیعه ـ س ــنتی ش ــة س ــر، مناقش ــال های اخی س
خاورمیانــه بارزتــر، تلخ تــر و خشــونت آمیزتر شده اســت، شــناخت ایدئولــوژی وهابیــت کــه 
ــر  ــرای درک بهت ــگان عربســتان ســعودی را شــکل داده اســت ب ــی نخب ــر فعل ــای تفک مبن
ــتة  ــت نوش ــی و وهابی ــاب وهاب ــت. کت ــروری اس ــور ض ــن کش ــای ای ــت تر انگیزه ه و درس
ــه در  ــی اســت ک ــه یکــی از کتاب های ــی صالحــی عالم ــا ترجمــة مان ــز ب ســرهارفورد جون
ــد تاریخــی شــکل گیری حکومــت  ســال 1397 به منظــور شــناخت بیشــتر وهابیــت و رون
عربســتان ســعودی بر اســاس ایــن اندیشــه به چــاپ رسیده اســت. در ایــن پژوهــش ضمــن 

ــم. ــد آن می پردازی ــی و نق ــاب به بررس ــن کت ــی ای معرف

کلیدواژه ها: 
وهابیت، آل سعود، عربستان سعودی، ایران.

وهابیت به روایت یک انگلیسی

 آرمینا آرم
دانشجوی دورة دکتری روابط بین الملل و پژوهشگر مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

بررسی و نقد کتاب وهابی و وهابیت
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مقدمه
وهابیــت، فرقــه ای اســت کــه در اواســط قــرن هجدهــم میــالدي توســط محمــد بــن 
ــی  ــه حنبل ــه، فقی ــن تیمی ــکار اب ــرو اف ــود را پی ــد. او خ ــذاری ش ــاب پایه گ عبدالوه
می دانســت و از طریــق اندیشــة وهابیــت در پــی زدودن بدعت هــا و خرافــات از دیــن 
اســالم بــود. بنیان گــذار ایــن فرقــه، شــیخ محمــد بــن عبدالوهــاب از حاکمــی بــه نــام 
محمــد بــن ســعود درخواســت کــرد تــا از او حمایــت کنــد. ایــن دو نفــر بــا همــکاری 
یکدیگــر تفکــر وهابیــت را در سرتاســر شــبه جزیرة عربســتان نشــر دادنــد. بعدهــا دختر 
محمــد بــن عبدالوهــاب بــا پســر محمــد بــن ســعود ازدواج کــرد کــه ایــن بدین معنــا 

اســت کــه تمــام خانــدان ســعودی از نســل عبدالوهــاب هســتند.
ــن  ــد ب ــان محم ــه می ــت ک ــی اس ــول ائتالف ــتان محص ــی عربس ــت کنون دول
ــد. در  ــود آم ــالدی به وج ــال 1744 می ــعود در س ــن س ــد ب ــاب و محم عبدالوه
ــا توســل بــه آموزه هــای  نتیجــه در ســال 1932 میــالدی عبدالعزیــز بــن ســعود ب
ــان  ــذارد. از آن زم ــان گ ــعودی را بنی ــتان س ــت عربس ــاب دول ــی عبدالوه مذهب
تاکنــون رهبــران عربســتان بــا تکیــه بــر آییــن وهابــی، توجیــه ایدئولوژیکــی بــرای 
حکومــت خــود در عربســتان فراهــم کردنــد. هم پیمانــی آل ســعود و علمــای وهابــی 
در طــی ســالیان دراز از عوامــل اصلــی اســتمرار حاکمیــت آل ســعود در عربســتان 
ــای  ــروعیت و ادع ــی مش ــع اصل ــوان منب ــت به عن ــه وهابی ــت؛ به طوری ک بوده اس
آل ســعود نســبت بــه قــدرت بــه کار مــی رود  )عطایــی و منصــوری مقــدم، 1392(. 
ــوان  ــن کشــور به عن ــای ای ــرای شــناخت عربســتان ســعودی و انگیزه ه ــن رو ب از ای
یکــی از مهم تریــن بازیگــران منطقــة خاورمیانــه، شــناخت اندیشــة وهابیــت 
ضــروری اســت. به همین دلیــل در ســال های اخیــر کتاب هــای متعــددی در 

ــت.  ــاپ رسیده اس ــتان به چ ــش آن در عربس ــت و نق ــة وهابی ــة اندیش زمین

■ جونز، ســرهارفورد  )1397(. وهابی و وهابیت، 
ترجمة مانی صالحی عالمه، تهران، ثالث.

شابک: 978-600-405-196-5
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کتــاب وهابــی و وهابیــت قســمتی از مجموعــه خاطــرات نویســنده اســت کــه 
مربــوط بــه ســال های نخســت اتحــاد میــان آل ســعود و وهابیــت پیــش از تشــکیل 
ــتان گونه و  ــی داس ــاب روایت ــن کت ــد. ای ــعودی می باش ــتان س ــی عربس ــت فعل دول
ــر  ــت را بهت ــة وهابی ــد اندیش ــده می توان ــالل آن خوانن ــه در ِخ ــت ک ــی اس تاریخ
بشناســد. در ایــن نوشــتار ضمــن معرفــی مختصــر ایدئولــوژی وهابیــت، ایــن کتــاب 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــد و بررس ــورد نق م

معرفی اثر و نویسنده
ــی صالحــی عالمــه در  ــز و ترجمــة مان ــی و وهابیــت نوشــتة ســرهارفورد جون کتــاب وهاب
204 صفحــه و بــا شــمارگان 700 نســخه از طــرف نشــر ثالــث و در ســال 1397 به چــاپ 
ــورهای  ــتان در کش ــفیر انگلس ــرات س ــی از خاط ــه بخش ــاب ک ــن کت ــت. ای رسیده اس
ــه تاریخچــة روزهــای نخســت شــکل گیری اندیشــة وهابیــت و پیونــد  خاورمیانــه اســت ب
خــوردن آن بــا خانــدان آل ســعود می پــردازد. کتــاب مشــتمل بــر دو بخــش اصلــی شــامل 
مقدمــة مترجــم و متــن اصلــی بــا نــام وهابــی و وهابیــت اســت. »در مقدمــة مترجــم بــرای 
آگاهــی بیشــتر خواننــدگان، ادامــه سرنوشــت وهابیــون تــا زمــان حاضــر به اختصــار آورده 
شده اســت و مختصــری دربــارة فاجعــة کربــال و غــارت حــرم نبــوی در مدینــه ذکــر شــده 
کــه ســرهارفورد جونــز بــه اولــی فقــط اشــاره ای کوتــاه و بــه دومــی اشــاره ای غیرمســتقیم 
داشــته و توضیحــی نــداده اســت«  )جونــز، 1397، ص. 7(. بخــش اصلــی کتــاب از چهــار 
قســمت »وهابــی و وهابیــت«، »اداره امــور قضایــی«، »منابــع مالــی و درآمدهــا« و »جنــگ و 

امــور نظامــی وهابیــون« تشــکیل شده اســت.
ــکل گیری  ــد ش ــری از رون ــة مختص ــامل تاریخچ ــت« ش ــی و وهابی ــش »وهاب بخ
وهابیــت و سرگذشــت پیونــد تاریخــی آن بــا آل ســعود اســت. نویســنده به نحــوة تبلیغ 
ــن ســعود در ســرزمین های مجــاور و  و انتشــار تعالیــم عبدالوهــاب توســط محمــد ب
قدرتمندشــدن اندیشــة وهابیــت اشــاره می کنــد کــه ســبب ایجــاد تــرس و وحشــت 
ــی داشــت.  ــا را در پ ــش خشــن ترک ه ــه واکن ــد؛ تاجایی ک ــار قســطنطنیه ش در درب
ــی مــن در  ــد: »وقت ــن موضــوع اشــاره می کن ــه ای ــز به صراحــت ب ــورد جون ــن م در ای
ــه  ــه و لشکرکشــی های غارتگران ــات خصمان ــه بصــره وارد شــدم، اقدام ســال 1784 ب
ــرای پاشــای بغــداد و  ــی شــدیدی ب ــن ســعود، احســاس خطــر و اضطــراب و نگران اب
ــرکان آگاه  ــرای همــة ت ــود و همین طــور هــم ب ــدار او در بصــره، ایجــاد کــرده ب فرمان
ــد و  ــه عقای ــتند ک ــی می دانس ــا به خوب ــرا آن ه ــع، زی ــن وقای ــی ای ــع از چگونگ و مطل
تعالیــم عبدالوهــاب و ابــن ســعود، تــا حــد زیــادی بــا قــرآن منطبــق و هماهنــگ اســت 
و در نظــر مردمــان ســادة منطقــه، ایــن عقایــد و تعالیــم، درواقــع بهتریــن و اصیل تریــن 

ــادآوری می کنــد«. تعبیــرات قــرآن و ســنت پیامبــر را تداعــی و ی
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نویســنده در ادامــة شــرح خاطــرات خــود بــه جنگ هــای میــان پاشــاهان عثمانــی 
و وهابیــون کــه واکنــش عثمانــی بــرای جلوگیــری از ترویــج عقایــد عبدالوهــاب بــود، 
ــهرهای  ــایر ش ــال و س ــه کرب ــون ب ــة وهابی ــز شــرح مختصــری از حمل ــردازد. جون می پ
مقــدس مســلمین ارائــه می دهــد. نویســنده هم چنیــن بــه شــرح برخــی از جنگ هــای 
انگلیســی ها بــا قواســم تحــت عنــوان دزدی دریایــی و برخــی مشــاهدات شــخصی خــود 
ــوة  ــه نح ــاب ب ــدی کت ــای بع ــز در بخش ه ــت. جون ــاره کرده اس ــداد اش ــره و بغ در بص
ــه جنگ هــا و امــور  ــع مالــی و درآمدهــای آن هــا و ب ادارة امــور قضایــی وهابیــون، مناب

ــی، 1388(. ــت  )معرفت ــون پرداخته اس ــی وهابی نظام
  An account of ــی ــوان انگلیس ــا عن ــز ب ــورد جون ــر هارف ــرات س ــاب خاط کت
 the transactions of His Majesty’s mission to the court of Persia : in the
years 1807-11 مشــتمل بــر دو جلــد، جلــد اول: ســفر هیئــت اعزامــی بــه ایــران، 
ــیدی  ــال 1354 خورش ــاب در س ــن کت ــد اول ای ــت. جل ــی اس ــد دوم: وهاب و جل
ــخة  ــوی، از روی نس ــلة پهل ــذاری سلس ــالگرد بنیان گ ــن س ــبت پنجاهمی به مناس
1834 چــاپ لنــدن، در مجموعــة 50 کتــاب نایــاب دربــارة فرهنــگ و تاریــخ ایــران 
بــه زبان هــای گوناگــون توســط بنیــاد اشــرف پهلــوی به چــاپ رســید. بخــش دوم 
ــت«  ــی از »وهابی ــة کوتاه ــع تاریخچ ــام دارد. درواق ــی« ن ــز، »وهاب ــرات جون خاط

ضمیمــة کتــاب خاطــرات ســفیر اســت.
ســرهارفورد جونــز بریجــز  )زادة 12 ژانویــه 1764 ـ مــرگ 17 مــارس 1847(، 
دیپلمــات و نویســندة اهــل بریتانیــا بــود. او نخســتین وزیــر مختــار دولــت بریتانیا در 
ایــران بــود کــه در جوانــی بــه کمپانــی هنــد شــرقی پیوســت و در جایــگاه نماینــدة 
ــورد  ــرد. هارف ــت ک ــره خدم ــال های 1783-1794 در بص ــان س ــرکت می ــن ش ای
ــران  ــارة ای ــر درب ــم دیگ ــر مه ــد اث ــات، چن ــا و مکاتب ــر گزارش ه ــالوه ب ــز ع جون
ــن  ــرات او در بحرانی تری ــرح خاط ــد ش ــان زن ــی خ ــای لطفعل ــن روزه دارد؛ آخری
روزهــای سلســلة زنــد در شــیراز اســت. وی در ایــن کتــاب در اثــر اقامــت طوالنــی 
ــی  ــرز زندگ ــوم و ط ــق از آداب و رس ــری دقی ــی، تصوی ــان فارس ــه زب ــنایی ب و آش
طبقــات گوناگــون به ویــژه اعیــان و تجــار عمــدة ایــن ســرزمین در اختیــار خواننــده 
ــار  ــفارتش در درب ــرات او طــی دوران س ــز، شــرح خاط ــر جون ــر دیگ ــذارد. اث می گ
ــر  ــت، مأث ــه اس ــخ قاجاری ــار وی، تاری ــن آث ــی از مهم تری ــت. یک ــاه اس فتحعلی ش
ــرزاق بیــگ دنبلــی اســت کــه نســخه ای از آن را فتحعلي شــاه  ــر عبدال ســلطانیه اث

ــی، 1388(. ــود  )معرفت ــم نم ــه وی تقدی ــه ب ــوان تحف به عن
مترجــم کتــاب، مانــی صالحــی عالمــه در رشــتة هوانــوردی در امریــکا تحصیــل 
ــر  ــه و منتش ــانی ترجم ــوم انس ــوزة عل ــاب در ح ــوان کت ــدود 44 عن ــرده و ح ک
کرده اســت؛ چنــد عنــوان نیــز در مراحــل مختلــف چــاپ و آماده ســازی اســت کــه 
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وهابیت به روایت یک انگلیسی

ــار مهــم ترجمه شــده از  ــه آث از طــرف ناشــران مختلــف عرضــه شده اســت. از جمل
ــن  ــي، آیی ــخ اندیشــه هاي دین ــه جلدي تاری ــاب س ــه کت ــوان ب ــرف ایشــان می ت ط
ــن  ــدس بنیادی ــون مق ــون »مت ــر هم چ ــاری دیگ ــت و آث تشــرف، اســطوره و واقعی
از سراســر جهــان، داســتان فلســفه، یــک ســال در میــان ایرانیــان، تاریــخ آمریــکا، 
ــار  ــی از آث ــه همگ ــرد ک ــاره ک ــی اش ــتایش تاریک ــونده و در س ــد ش ــدای ناپدی خ
تأثیرگــذار در حــوزة علــوم انســانی و اجتماعــی هســتد کــه از ســوی ناشــرین معتبــر 

ــیده اند. ــاپ رس ــوزه به چ ــن ح در ای

نقد و بررسی شکلی اثر
کتــاب وهابــی و وهابیــت صفحه آرایــي، کیفیــت چــاپ، صحافــي و قطــع مناســبي دارد. 
ــی  ــد به خوب ــرح روی جل ــود. ط ــاهده نمی ش ــن مش ــته ای در مت ــی برجس ــط چاپ غل
ــادآور  ــد ی ــرح روی جل ــة ط ــبز در زمین ــگ س ــی دارد. رن ــاب همخوان ــوان کت ــا عن ب
خانــدان آل ســعود و پرچــم عربســتان ســعودی در ذهــن خواننــدگان اســت. در مرکــز 
جلــد تصویــر مــرد عربــی اســت کــه شــمایل ظاهــری آن بــه وهابیــون شــباهت دارد 
ــگارش و  ــت قواعــد عمومــی ن ــاًل پوشــانده شده اســت. از نظــر رعای ــا چشــم ها کام ام
ویرایــش، متــن رســا و شــیوایی اســت و عالئــم نگارشــی و ویرایشــی آن موجــب شــده 

تــا متــن اثــر بــرای عمــوم خواننــدگان قابــل فهــم باشــد.
در ترجمــة اثــر قواعــد عمومــي نــگارش رعایــت شده اســت؛ اصــل اثــر ویرایــش 
ــلط  ــا مس ــي بحث ه ــي و تخصص ــبات واژگان ــنده به مناس ــده و نویس ــي ش تخصص
نشــان مي دهــد. به طــور کلــی اثــر از لحــاظ ترجمــه بســیار روان و رســا می باشــد 
کــه ایــن مســئله عــالوه بــر مهــارت مترجــم بــه نــوع متــن کــه مجموعــه خاطــرات 
ســفیر انگلســتان اســت، برمی گــردد. درواقــع از آن جهــت کــه اثــر، متــن تخصصــی 

و پیچیــده ای نیســت خواننــده بــا چالشــی جــدی روبــه رو نمی شــود.
ــب و  ــب، تناس ــیم بندی مطال ــه در تقس ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــة قاب ــک نکت ی
تجانــس رعایــت نشده اســت؛ متــن از دو بخــش تشــکیل شــده کــه بخــش اول مقدمــة 
مترجــم اســت و بخــش دوم کــه قســمت اصلــی کتــاب می باشــد، بــه وهابــی و وهابیت 
ــرای روشــن تر  اختصــاص یافته اســت. در قســمت مقدمــة مترجــم، صالحــی عالمــه ب
ــه  ــارة تاریخچــة وهابیــت، بــدون هیچ گون شــدن موضــوع پــس از آوردن مطالبــی درب
ــئله  ــن مس ــه ای ــد ک ــاز می کن ــز را آغ ــرات جون ــن خاط ــه ای، مت ــا فاصل ــح ی توضی
ســبب ایجــاد شــبه بــرای خواننــدگان متــن می شــود. بخــش اصلــی اثــر حاضــر نیــز، 
ضمیمــه ای بــر مجموعــه خاطــرات جونــز دربــارة مأموریتــش در ایــران بوده اســت کــه 
مترجــم تصمیــم گرفتــه به صــورت کتابــی مســتقل آن را منتشــر کنــد. به همین دلیــل 

ــدارد. تقســیم بندی مجــزا و مشــخصی ن
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پرونده ویژه

نقد و بررسی محتوایی اثر
ــن  ــش از ای ــه پی ــه ک ــه همان گون ــدارد ک ــري ن ــه و نتیجه گی ــاب مقدم ــن کت ای
ــاب  ــر کت ــر ضمیمــه ای ب ــن اث ــه مت ــل باشــد ک ــه این دلی ــد ب اشــاره شــد، می توان
ــم  ــه مترج ــت ک ــران اس ــش در ای ــز در دوران مأموریت ــرهارفورد جون ــرات س خاط
ــه  ــن بیراه ــد. بنابرای ــر کن ــتقل منتش ــری مس ــورت اث ــه آن را به ص تصمیم گرفت
نیســت کــه گفتــه شــود نــه بــر بخش هــا تمهیــد مناســبي صــورت گرفتــه و نــه بــر 
ــتداللي و  ــدات اس ــا و تمهی ــدان نتیجه گیري ه ــوان فق ــه مي ت ــول؛ به طوری ک فص
ــا نتیجــه دانســت. ــد آن ب ــي و پیون ــر تسلســل عناویــن جزئ نظــري را خــرده اي ب

از طــرف دیگــر کتــاب فاقــد مســئلة محــوري و بنیادیــن اســت و بیشــتر روایتــی 
داســتان گونه مربــوط بــه قرن هــای گذشــته و مشــاهدات نویســنده اســت؛ به شــکل 
ــي گاه  ــاب، بحث های ــت در قســمت هایی از کت ــوان گف ــي مي ت ــادي حت ــاًل انتق کام
ــه  ــود ک ــده می ش ــف دی ــراد مختل ــا و آراي اف ــه نقل قول ه ــک ب ــده و تمس پراکن
ایــن موضــوع ارزش و اعتبــار کتــاب را بــا تردیــد مواجــه می کنــد. روایــت داســتان 
از زاویــة دیــد جونــز به عنــوان نماینــدة دولــت انگلســتان در خاورمیانــه اســت کــه 
بــدون شــک احساســات و انگیزه هــای شــخصی نویســنده هــم در آن دخیــل اســت. 
ــتعمار را  ــفیر انگلســتان در دوران اس ــت س ــر روای ــاده انگاری اســت اگ ــن س بنابرای
ــز و  ــدون مالحظــات شــخصی درنظــر بگیریــم. نوشــتة جون ــه و ب روایتــی بی طرفان
اشــاره اش بــه دوســتی انگلیســی ها و وهابیــون و حفــظ احتــرام متقابــل شــاید یکــی 
از نخســتین نشــانه های حمایــت انگلیســی ها از وهابیــت باشــد  )معرفتــی، 1388(. 
ــش در دوران ســفارتش  ــاب کــه بخــش کوچکــی از خاطرات ــن کت ــز در ای جون
ــان در  ــی چن ــت، وی گاه ــان نداده اس ــی نش ــرای بی طرف ــی ب ــچ تالش ــت هی اس
ــرای  ــی ب ــون تبلیغ ــه مت ــه نوشــته هایش ب ــده ک ــراط ورزی ــون اف ــت از وهابی حمای
ــة  ــت: »هم ــن آورده اس ــاب چنی ــال او در کت ــرای مث ــود. ب ــبیه می ش ــون ش وهابی
ــش و اصــالح سوءاســتفاده ها  ــط در جهــت پیرای ــاب فق ســعی و کوشــش عبدالوه
او  بــود.  احــکام  آن  اجــرای  در  مذهبــی  علمــای  ســایر  ســهل انگاری های  و 
ــز، 1397،  ــد«  )جون ــج کن ــاره رای ــود دوب ــم خ ــی را به زع ــن واقع ــت دی می خواس
ص. 112(. در جــای دیگــری او بــا حمایــت از عقایــد وهابیــون و اشــاره بــه نطبیــق 
ــة  ــچ نکت ــه هی ــم ک ــم بگوی ــت می توان ــن به جرئ ــد: »م ــالم می گوی ــا اس ــا ب آن ه
ــی ای  ــاالت دین ــه رس ــی ک ــد و هنگام ــدا نمی ش ــون پی ــن وهابی ــدی در قوانی جدی
ــق  ــة دقی ــورد مطالع ــره رســید و م ــه قاه ــود، ب ــاب ب ــم خــود عبدالوه ــه قل ــه ب ک
بزرگ تریــن علمــای شــهر قــرار گرفــت همگــی متفق القــول اظهــار داشــتند: اگــر 
این هــا عقایــد و دیدگاه هــای وهابــی اســت، خــود آن هــا هــم بــه آن کیــش تعلــق 

ــز، 1397، ص. 115(. ــد«  )جون دارن
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در مــورد نقــد ترجمــة اثــر و دالیــل انتخــاب ایــن متــن از ســوی مانــی صالحــی 
عالمــه بــرای ترجمــه هــم می تــوان بــه نکاتــی اشــاره کــرد. متــن کتــاب قســمتی 
ــوان  ــا عن ــال 1386 ب ــه در س ــوده ک ــز ب ــرهارفورد جون ــرات س ــه خاط از مجموع
خاطــرات ســر هارفــورد جونــز، روزنامــه ســفر خاطــرات هیئــت اعزامــی انگلســتان 
ــه ایــران از ســوی نشــر ثالــث به چــاپ رسیده اســت. بنابرایــن ســؤال ایــن اســت  ب
کــه چــرا قســمت »وهابــی« کــه در متــن اصلــی ضمیمــه ای بــر کتــاب اســت در 

ــان منتشــر نشده اســت؟ ــان زم هم

ارزیابی نهایی
کتــاب وهابــی و وهابیــت اثــری تاریخــی اســت کــه نویســنده در آن داســتان نخســتین 
ــعود  ــدان آل س ــا خان ــه ب ــن اندیش ــوردن ای ــت و پیوندخ ــکل گیری وهابی ــای ش روزه
ــتان در  ــت انگلس ــفیر دول ــز، س ــرهارفورد جون ــان س ــاب از زب ــد. کت ــت می کن را روای
ایــران و خاورمیانــه اســت کــه در نتیجــه به نوعــی روایــت انگلســتان به عنــوان دولــت 
اســتعماری در آن دوره می باشــد. در شــرایط کنونــی کــه منطقــة خاورمیانــه گرفتــار 
ــزاع میــان قدرت هــای منطقــه ای از جملــه عربســتان ســعودی اســت،  کشــمکش و ن
شــناخت اندیشــة وهابیــت به عنــوان ایدئولــوژی رســمی خانــدان آل ســعود بــه فهــم 
بهتــر اندیشــه ها و اقدمــات ایــن کشــور کمــک زیــادی می کنــد. عربســتان ســعودی 
یکــی از دولت هــای هویتــی خاورمیانــه اســت کــه اندیشــة وهابیــت نقــش زیــادی در 
ــن  ــداوم حیــات سیاســی آن کشــور تاکنــون داشته اســت. بنابرای فراینــد تشــکیل و ت
مطالعــة ایــن کتــاب به عنــوان اثــری کــه بــه نخســتین روزهــای شــکل گیری 
ــردازد  ــعود می پ ــدان آل س ــوژی خان ــه ایدئول ــدن آن ب ــی تبدیل ش ــت و چگونگ وهابی
بــه پژوهشــگران حــوزة مطالعــات خاورمیانــه و عربســتان ســعودی توصیــه می شــود.
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