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 سخن مرکز

 مرکزسخن 

 العالمینالحمد لله رب 
 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين

ای است انحرافی که طرز تفکر و عمل برخی از صحابه، سلفیه فرقه
تابعان و تابعان آنان را حجت شررعی برای زندگی رر عررر حا ررر 

پیروان این عقیرد  با خرو  از ماازین فقه مااه  . کنردقلمردار می
ار بر اسرراف فهخ خار از سررنت، و باز کررن را  اج هچهارگانه اهل

ای عمل صحابه، باب پیدایش برخی ف اوای افراطی ناررست و سلیقه
آغاز این تفکر از سرد  چهار  هجری قمری است اما . اندرا گشرار 

بعدها تاسر  ابن تیمیه و شاگررانش مدون شد و نهای ا  با محمد بن 
 عبدالاهاب و از طریق حاکمان آل سررعار رر روران معاصررر تجدید

 . حیات یافت
ه شررار کتکفیری عناانی اسررت که به فرر یا جریانی اط م می

این تفکر، . های مخ لف سررلفی وهابی اسررتبرخاسرر ه از قرا ت
مسرلمانان را به صرره هخ عقید  نبارن با آنان و برخ ه معیارهای 



۵   |   

 

 کافر. کنندشرررعی شررناخ ه شررد ، به کفر و خرو  از رین م هخ می
پیروان مااه  اسرر می پیامدها و آرار عملی خااندن مسررلمانان و 

فراوانی رر جاامع اسرر می راشرر ه، چنان که ف اوای تکفیری منشرر  
بسیاری از اقدامات تروریس ی رر پاکس ان، عرام، ساریه، افغانس ان، 

 . مرر، آفریقا و اروپا شد  است
های مخ لف سلفی )وهابی( اعخ از جهاری و شناسی گرو شیعه

مسررا ل رربارۀ  شررانهای ررونینظر اخ  هغخ همه تکفیری به ر
ریگر، شکلی یکسان و مشابه رارر و م  رر از آرار ابن تیمیه و شاگررش 

 . ابن قیخ است
ترین رال لی کره آنان رر تاجیه تکفیر شرریعیان ارا ه یکی از مهخ

ی یهار. اند، ارعای رروغین )اع قار شیعه به تحریف قرآن( استرار 
عقاید شرریعه، اتها  ناروای ریگری اسررت که از سررای قلمدار کررن 

این اتهامات ناجاانمررانه رر حالی . شررارها مکرر بیان میسررلفی
 ر ()شار که علمای بزرگ شیعه چان شیخ صدوم م اجه شیعیان می

(، همگی بر تحریف )ر (ترا روزگرار معراصررر )همانند اما  خمینی 
ر، از طرفی ریگ. اند ناپایری و صرریانت قرآن از تحریف ت کید کرر

تنها کشرراری که تما  قد رر مقابل ملخ و سرر خ صررهیانیز  جهانی و 
منافع نامشررروآ آنان ایسرر ار  و از منافع مسررلمانان و ملت مظلا  

. کند ایران اسرر می و حکامت شرریعی اسررتفلسررنین رفاآ می
رن تجاوزات رگان سرلفی معاصررر ح ی از محکا  کربزکه  حالی رر

 . اندال  یک بیانیه نیز اج ناب نمار صهیانیز  رر ق
ای رر کنار مااه  ای حاشیهسرلفیه رر طال تاریخ هماار  فرقه

 . بار  است سنت اهلاصلی چهارگانه برارران 
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خراسرر گرا  آنان هر چند ماه  حنبلی اسررت، اما خار اهل 
سریاسرت رسمی . انداج هارند و از صرارت سرن ی آن خار  شرد 

ی که سنت از هر منلببر ترفیه م ان اهلعربسر ان سرعاری مب نی 
خار  از اع قارات سرلفی اسرت، و تربیت رانشررجا و اس ار بر پایه 

 سنت هلا اع قاری م ان جدید با هده تبدیل سلفیه به جریان اصلی
این سیاست که از حدور نیخ قرن گاش ه شروآ . شرکل گرف ه است

هان رر ج شد  ماج  بزرگ رین جابجایی جمعی ی اس ار و رانشجا
اس   جهت تعلیخ و تربیت آنان با افکار تکفیری و سلفی و کاششی 

که  باشدهدفمند برای تغییر عقاید اس می رر سنح جهان اس   می
بلکه خنری بزرگ برای جهان اسرر    ،نره تنها خنری برای تشرریع

پیرو سلفیه وهابی نیس ند و خار مارر  سنت اهلعما  علمای . است
رارند،  یو آنان که به اربیات سلفیه آشنای حمله و طعنه وهابیان هس ند

ها بر عقاید ریگر مسررلمانان را به خابی نایسرری سررلفیهسررنت رری  
 . شناسندمی

مرکز تحقیقرات اسرر می ر یس  -الردین عفیفی شرریخ محی
های خبری مرررر امهار گا برا یکی از پرایگرا ورر گفرت - األزهر

الخ ها جان ستااند از تیر تکفیر سلفیهیچ مسرلمانی نمی»رارر: می
کنند و غیر های اسرر می را تکفیر میبه رر برر، چان آنها همه گرو 

خار آنها بیش رین بدعت را که  حالی رررانند خار را اهل بدعت می
 . «ت سیس کررند

ه رهبری حضرت پس از پیروزی انق ب شرکاهمند اسر می ب
و اسر قرار نظا  جمهاری اس می رر ایران و صدور  اما  خمینی

پیا  اسر ق ل و آزاری و ملخ و اسر کبارسر یزی به سرایر کشارهای 
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مسررلمان و پیدایش بیداری اسرر می رر آنها، صررهیانیز  و اسرر کبار 
رید و جهرانی به سرررکررگی آمریکا که منافع خایش را رر خنر می

ۀ های تاسعپررازیها و خیالو جنای کار که نقشرهاسررا یل غاصر  
سرررزمینی از نیرل ترا فرات را نقش بر آب یرافت، برای جلاگیری از 

های مررمی و اسرر می و تضررمین چ اول منافع تشررکیل حکامت
 تفرقه انداز و حکامت»مسرلمین با عملیاتی کررن شعار اس عماری 

 . خایش قرار راربین مسلمانان را رر رس ار کار ۀ تفرق «کن
سررعاری و عالمان ۀ رر همین راسرر ا با کمک حاکمان خارکام

هرای تکفیری را سرراماندهی و به نا  خ فت رربراری آن ریرار گرو 
 گری رستگااری و وحشیاس می با ق ل و جنایت و ترور و بم 

اسرر  ، ۀ   نشرران رارن چهرهراسرری زر ، ع و  بر مشررا  به اسرر  
رحمی رهای اس می به جان هخ انداخ ه و با بیمسلمانان را رر کشا

 ها، برخی ازتما  با ق ل و کشرر ار مسررلمانان و تخری  زیرسرراخت
 . کررای تبدیل کشارهای اس می را به ویرانه

مسررلمین، ۀ مقرابله با این مررریبت بزرگ و خنر عظیخ، بر هم
هرای علمیه و علمای جهان اسرر   واج  و وا ررح حاز ویژ   بره

، ت فرهنگی اسررابله اصررلی با افکار منح  تکفیر مقابلهمق. اسررت
ولی  ،راهکارهای سریاسی و نظامی و لا الز  و مثرر است رو،این از

فرهنگی و تبیین ماهیت جعلی و سرراخ گی و خار  از  ۀبدون مبارز
منلاب ۀ تکفیر برای مسررلمرانان و مرر  جهان، ن یج ۀفرقر اسرر    

 . حاصل نخااهد شد
العظمی فا ل  اللهشناف مرحا  آیتاندیش و زمانمرجع ژره

با احسراف خنر نسربت به افکار شرا  وهابیت، رس ار  لنکرانی
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ت سریس مرکزی تخرررری جهت مقابله با چنین تفکراتی را صارر 
این مرکز ت سیس و به  3131فرمارند، پیرو منایات ایشران از سرال 

ی و یوهابی آمریکاهای پژوهرانی برای مقرابله با تاط هتربیرت رانش
رویکرد عقالنی بر باورهای های ارزشررمندی چان تر لیف ک راب

 و ک اب وهابت  عامل تفرقه مسااانانا  رر سرره جلد و وهاابتا 
را به زبان های عربی، فارسرری، اررو رر  سااافتاا  در  اار تااری 

 . تیراژهای وسیع چاپ و من شر نمار  است
ی، مرکز تخرری رینۀ رر همین راسر ا و جهت انجا  این ومیف

اقدا  به  تحت اشررراه مرکز فقهی ا مه اطهار ا مره اطهرار
جدیدترین وقایع و راهبررهای رشررمنان ۀ شررناسررایی و رصررد روزمر

های وحدت اس می نمار  و جهت شناساندن ماهیت جعلی گرو 
فیت شرران با اسرر فار  از مرانحرافی ۀتکفیری و تبیین افکرار و عقید

ز اقردا  به برگزاری براالی حاز  علمیره و اسرر فرار  از اسرراتیرد مبر  
نمار   های علمی پژوهشی شناخت و نقد سلفیهنشرست سرلسرله

ی هاان شار نشست ۀهای حا ر سامین رورنشست سلسله. اسرت
 ۀامید اسررت که این اقدا  مای. نقرد سررلفیره اسررت شررنراخرت و

جامعه و جاانان و مارر قبال خداوند تبارک و تعالی و  بخشیآگاهی
 . مان باشدذخیر  قبر و قیامت

های ها و تشایق و حمایترر خاتمه از عنایات ویژ  و راهنمایی
، ماری و معنای ریاسرت مح ر  مثسسه جهانی فقه ا مه اطهار

 رامت)الله آقای حا  شیخ محمدجاار فا ل لنکرانی حضرت آیت
نهایت  های مرکز تخرری ا مه اطهارسبت به فعالیتن (برکاته

 . تقدیر و س اسگزاری را رار 
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معاونین مح ر  آمازش و ۀ همکراران، بره ویژ  همچنین از همر
پژوهش حجج اس   اسدالله ر یسی و علیر ا بهرامی که تافیقات 

 . نمایخزحمات و اخ ص آنان است تشکر میۀ این مرکز ن یج
گاار جمهاری اسرر می و مناری ی بنیانخرداوندا رو  ملکات

و همچنین رو  بلند  وحردت مسررلمین حضرررت اما  خمینی 
گراار مرکز عظیخ فقهی ع و بنیرانمررجرع وارسرر ره جهران تشرری  

العظمی حا  شرریخ محمد  اللرهحضرررت آیرت اطهرار ا مره
 . شان محشار فرما را با اولیا لنکرانی فا ل

مسررلمین تحت ۀ همبره امیرد پیروزی حق بر براطل و وحدت 
 . پرچمی واحد

 
 مدير مرکز تخصصی ائمه اطهار 

 تبارحسین حبیبی
 



 

 

تتقابل اهل سنت و وهاب  ی 

 و وهابّیت سنت اهلتقابل 

 1سنت اهلعقیدتی  –های فکری گزارشی از جریانمقدمه: 

و  نگاریهی فرقهاک ابکه رر سنت اهل ی فکریهاجریان ۀمجماع
س نباط و تاان بر اساف روش اها اشرار  شد  را میبدانملل و نحل 

جریان  (3 رر:منابع اسرر نباط به سرره جریان و گرو  فکری تقسرریخ ک
گرا جریان عقل. جریان معناگرا (1و  گراجریان حدیث (2 ؛گراعقل

های اناز جری .به رو جریان افراطی و تفرینی قابل تقسریخ است نیز
که رر  رزها و اباحنفیه مثال به حنفیتاان میگرای افراطی رر فقه عقل

 انرد و گرای حرداکثری افراطی باررر ک   عقرلهمچنین فقره و 
 . ندوجه به حدیث و به نراص اع نایی نداش  هیچ به

ه کند اگرای افراطیعقل بارزهرا مثرال مع زلی نیز ک   ۀحاز رر
عقل راش ند و رر ت ویل نراص کام   از  ااب   رب حداکثریت کید 

چه حدیث )شدند و تفاسیر کام   آزار از نراص لفظ هخ خار  می
                                                 

جیحجت. 2  طبسی، ربیر علمی جلسه. االس   رک ر محسن مرو 
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جریان  ۀتاان زیرمجماعها را میمالکی. کررندارا ه می (و چه قرآن
ک   نیز  ۀرر حاز بره حسرراب آورر،افراطی رر فقره  گرای غیرعقرل

که هخ رر  اندگرای غیرافراطینمانه شرراخج جریان عقل مراتریدیه
ارند، به ربه عقل  نگاهی حداقلیهایشان رر اس نباط هخ تفاسیرشان و

 آن راخضرراآ شرراند و با تسررلیخ می رر برابر نج این معنرا که گا 
 . پایرندمی

 -ا گربه عناان قسیخ جریان عقل - سنت اهلجریان حدیث گرای 
له از حناب. تقسرریخ اسررت افراطی قابل افراطی و غیر ۀنیز بره رو گان

 نیز و رر ک  انرد جریران حردیرث گرای افراطی رر فقره مررراریق
کسانی که  اند؛گرایان افراطیمثال و مردام بارز حدیث ها،ماهری

 هخ یار شررد  و رر مسررا ل ک می و فقهی «اهل حدیث»نها به آاز 
ح ی نسرربت به قرآن و حداکثری به حدیث رارند  ینگاه رویکرر و

 یزن تعارض نگاهی به عقل مقا  و رر مثب ی نیستشان نگا  ا هخ نگ
 . رارند نراص و احاریث ندارند و جمار بر مااهر

افراطی  گرای غیرحدیث هایجریان ۀتاان از جملها را میشافعی
مردام و نمانه شامخ اشاعر   ،رر ک  به حساب آورر و الب ه رر فقه 

به حدیث و    حداقلی ی کامنگاهاند که گرایان غیرافراطیحردیرث
تاان مثال بارز جریان معناگرا به را میسنت صرافیان اهل. نج رارند

 ۀسلسل ؛رارند بسیارانشعابات ررونی ها و شرمار آورر که الب ه شاخه
 هس ند که هر هاییها و فرقهاز جمله شاخه ذهبیه، احمدیه، رسرا یه

های ر هخ جریانهایی از ماه  و اسرر   رارند و بیشرر قرا ت یک
 . طریق ی هس ند
 هیابیخ کها با هخ ررمیجریاناین  و تعامل مناسبات با نگاهی به
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 هلا ،ها با هخ به شدت م ضار وم ش ت استمناسربات این جریان
گراها هخ اهل حدیث را نقل و کنندگراها را تکفیر میعقل ،حردیث

که نیخ بینیخ مییابی کرانند و اگر بخااهیخ ریشررهمی و بر خنا باطل
ا شدت ب که بهآیند شرمار می گراهای افراطی بهجزء حدیث انوهابی  

وهابیت که اهل حدیث  به بیان ریگر،. اندقابلرر تاین سرره جریران 
تابد و افراطی را هخ برنمی ح ی اهرل حردیرث غیر ،افراطی اسررت

به شرردت و معناگرا نیز  مشررربصررافی هایجریان با. پایررنمی
سررنت نیز گراهای اهلعقل. کنندرا تکفیر میمخرالفت کرر  و آنها 

ها واقعیت این اسررت که این اخ  ه. جایندی میاینها تبر   کام   از
 یح  گراها وگراها یا حدیثی عقلهاک اباگر چنان عمیق است که 

که ح ی ناسررزا و  بینیدمی ،سررنت را منالعه کنیدمعنراگراهای اهل
 . نندکبارن م هخ می حرامزار کنند و یکدیگر را به می نثار هخ فحش

ها اما جای این پرسش وجار رارر که چگانه با این همه اخ  ه
 کنانی سنت اهلوهابیت رر حال رسریدن به یک انسجا  و اتحار با 

نظرها چنین تعامل و ها و اخ  هاسررتو و چگانه با این همه تقابل
  تااند ممکن شارووفاقی می

حلی شار تا را  تبیینباید  این مسر له و مشکل ر گا  نخسرت،ر
 . برای حل آن بیابیخ

 ر رک اینک و پس از بیان این مقدمه اجمالی از سخنان و صحبت
 . شایخمند میعرا  العبار بهر 

باید بدان تاجه راشت این مهخ که  ۀ: مسر لکتر عصاام العمادد 
قد ( ن3. پرراخت وهابیت نقدتاان به است که به رو شکل و گانه می
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های ها و شرراخرررهکه هریک ویژگی. نقرد از بیرون (2 از ررون و
مرجع بزرگاار  چان هاییشرخریت نقدهای. خاص به خار رارند

ه سرربحانی که رر ها و آرار ررخار تاجه ک اب ،نقد وهابیت آیرت الل 
 ی ولاساف تفکرات عق بر اند کههایی از نقدهای بیرونینمانه رارند،

دها برخی نق. اندکرر  نقلی و آشنایی با علا  اس می وهابیت را نقد
 ۀهایی که رر جامعشررخررریت اند به این معنا کهنقد از ررون الب ره

رر یک  ،رر یک مقنع زمانی وهابیانوهرابیرت زنردگی کررنرد و با 
 زیس ی و مشارکت اج ماعیهخ ،مدرسره، رر مسرجد، رر رانشرگا 

وهابیان شرکت راش ه و به طار کلی جماعت  یاند و رر نمازهاراش ه
نقد  از ررون بهرارند و  وهابیت و اشررراه به ماهیت و منهج آشررنایی

 . اند مثل نقدهای اما  کارریوهابیت پرراخ ه
ال س یم افا و سنتاما  کارری شرخریت برجس ۀ جهان اهل

سررال اسررت که از رنیا  07بیش از که تقریبا  می ری اسررت  3592
و شریخ االس    بار اسر انبال شرهر اهل ترکیه واو . ندا کرررحلت 

ار و بتسرنن رر رولت عثمانی بار و از نزریک با وهابیت آشنایی اهل
هایی مثل شخریت. شرماریخرو، نقدهای او را ررونی میاز همین

اسر ار رانشررگا  عربس ان  ،اما  کارری یا اما  محمد غزالی مررری
 راش ند و ح ی عربس ان شاگرران زیاری ها ررسرعاری بارند و سال

اما  جماعت  آنها. کررندمیشرکت ررف آنها جلسۀ  نیز رر هاوهابی
 . ها بارندمسجد وهابی

سعار این است که  آل هایاز سیاست شایان ذکر است که یکی
د کنرعات میبرای تدریس های برجس ۀ جهان اس   را شخریت

انند زمینه جاب آنها به وهابیت را مسجد باشند و ب ا اما  جماعتتا 
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واقعیت این است که اگر کسی واقعا  عالخ و آشنا به علا  . فراهخ کنند
اکثر روسررت که گرور و از همیناسرر می براشررد به وهابیت نمی

ع مه کارری، . ُم  نبارند ،های سنی که وهابی شدندشرخرریت
ع مره ی ماروری، علع مره شرریخ محمرد غزالی، ع مره ابااال

گا  وهابی اباالحسررن ندوی و بزرگان زیاری رر جهان اسرر   هیچ
سررنت ررف چان اینها واقعا  رر حازۀ علمیۀ سررن ی اهل ،نشرردنرد
همین حازۀ اباحامد غزالی، فخر الدین رازی و حازۀ ازهر  ؛خااندند

ف حری از لحاظ علمی میه وهابیتلشریف و زی انه که واقعا  حاز  ع
ت ش وهابیت برای جاب تمرا  همین جهرت شررار بره نمی اینهرا

ر و ر نها به عربس ان ناکا  ماندآرعات  ، از را سنت اهلعلمای بزرگ 
 . اندبار افق ناین را  چندان م

. کندکه نقد ررونی می ی استهایشخریتسید حاا، از ریگر 
 رر، به اورعات ک عربس ان بسیار کرر و او را بههزینۀ  وعربس ان برای ا

باز هخ وهابی  او ولی ،مه و شهریه رارند، مدرسه به او رارندشرناسرنا
رور  کامل تفسیر  یک صراح  او.  و عالخ بارنشرد  چراو چان ُم   

ور  رو همچنین  االساس فی التفسترکه معروه است به  است قرآن
االساس فی  با نا  جلد اسرت 27که  ناشر ه کامل رر شرر  سرنت

 سعید رمضان مف ی. نگاش ه استریگر ک اب  97و نزریک به  ةسنال
نیز از همین سنخ است که از سیر علخ و اشراه اعظخ بزرگ ساریه، 

ناش ه  ک ابیبه ماهیت وهابیان به نقد ررونی پرراخ ه و رر این زمینه 
 . تاس به فارسی ترجمه شد  ةمبارکزمنتة  السافته مرحاةبه نا  

 نخس ین مهخ اسررت، بسریار های نقد ررونی اما  کارریویژگی
ا بو شناسد شخری که از ررون وهابیت را می این اسرت که ویژگی
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 توهابی ندارر و به مسا ل تهاجمی حالت ،راش ه استوهابیت انس 
ی فرانسررا مثل آن محقق ،نگررنمیعناان پاسررخ به شرربهات به تنها

. است ناش هر  جلد  رر دیوانگا ک ابی به نا   است که« بیاجه جان»
 نریاانگا باک اتام زندگی کرر و رر یها ر  سررال با ریاانه این محقق

ی، کارران. زیسرت و تعامل راشرت و س س رربارۀ آنها ک اب ناشت
از ررون  چنین رویکرری راشرر ه و رارند وسررید حاا، محمد غزالی 

 . کنندشر  کرر  و نقد می مسا ل وهابیت را
رر  رونی وهابیتبنیانگاار نقد ر را یکاررتاان به اع قار من، می

که رر جهان است چان نخس ین کسی  رانسرت، سرنت اهلجهان 
و آرار ررخار تاجهی نقد وهابیت را جدی گرفت  ۀاهل تسرنن مس ل

 تاسر  شاگرران ایشان رر سراسر جهان امروز  الحمدلله. نگاشرت
 «مقاالت محمد زاهد کارری»به که جمع شد   مقاالتی رر این زمینه

 زبان است اما کام   آشنا به عربی اینکه کارری، ترکبا . استمعروه 
 ،دیی را بخاانمقاالت ع مه کارر شما وق ی و اربیات عرب اسرت و

ه  بینیرد قلخ ایشرران مثرل قلخ ابنمی ابی الحردید یا مثل قلخ آیت الل 
 نایسندگان بزرگ جهان اس   است که ریگرمحمد تقی شاش ری و 
نابراین، ب. رارند و ت ریرگااری ا  قلخ قایواقع ،افزون بر نگا  و اندیشرره

 . های برجس ۀ اوستقلخ رسا و ت ریرگاار او یکی از ویژگی
  اگر امروز یعنی اسررت، ویژگی ریگر آشررنایی به م ان اسرر می

ه ب ند، ناچارک ابی چاپ کنند و ح ی وهابیان بخااهند سررنت اهرل
از  -قارات مف ک   و ح ی اکثرکارری با . ک اب کارری مراجعه کنند

رر سراسر جهان اس    -اند صحیح هایی که صرحیح و غیرنسرخه
 از جمله ریگر، و همچنین زهد ایشرران دانآشررنرایی کرامل راشرر ه
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رر زمان رولت عثمانی طرفداران ال یک آتاتارک،  ؛ستواهای ویژگی
ی د ولنها حمایت کتقدیخ کررند که از ال یک با به او همرۀ امکانات

 ی ح. شارجا مس  جر میرر آنو  کررندایشان از ترکیه به مرر فرار 
 و گایندالعرررر می اما به او علمای االزهر، آقای محمد ابازهر  که 

ا  از اماین  پیش از من ه اسررتبزرگ رین ع مه مرررری اسررت، گف 
 ولی وق ی ،ی ایشرران را منالعه کرر هاک اب ،   بارکارری شررنیرد

ه ک اسررت چیزی آن صررد برابر ، رریاف خ کهرید  از نزریک ایشرران را
 . نظیر باربیو به واقع،  شنید  بار 
آشنا به علا  قرآنی، ک   و  همچان کارری که بزرگی یتشخر

رای ب نگارر، مشکل بزرگیمی نقد وهابیت اسرت و ررعق نی علا  
ک ابی رر سراسر جهان وهابیت  امروز  به همین رلیل. است وهابیت

رر  که یک ک اب ررسی است و کتاب التنکترشار به نا  تدریس می
 .ی وهابی باید این ک اب را بخااندُم    رر  اما  کارری ناش ه شد  و هر

هناز رر ف ه، از رنیا ر است که سال 07نزریک به  یعنی با اینکه کارری
جال  تاجه . نایسندمیو ا رر رر   یو مقاالتها سرراسرر جهان ک اب

بار و  هناز وهابیت جهانی و نهارینه نشد  اسرت که رر زمان کارری
 بارنچنین امکانات و تشکی تی نداشت و نفت هناز رولت سعاری 

 کرر کهیمبینی پیش کارریرونق وهابیت بشار، با وجار این،  تا مایۀ
 . جهان اس   رر آیند  است ی برایخنر وهابیت

ه نا  ک ابی ب. محمد بار آل اح را  به کارری هاییژگیو ریگر از
رر  یع مه السرریاغشرر ۀ نا ر فی معنی حدیث الغدیرالروض النظت

هد خاااز کارری میک اب که نایسندۀ شد زمان ع مه کارری چاپ 
محبت و عشررق کارری به اما   رر آن مقدمه،. ای بنایسرردکه مقدمه
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 مقدمه و من این. یاف ه اسررتی تجلی روشررن به بیتعلی و اهل
بره  یایشرران ع قره عجیب کره واقعرا  فهمیرد و مقرالره را خاانرد  

اما  علی مدینة » گاید:میصراحت به جارر آن. راش ند بیتاهل
 و به همینترین انسرران اسررت اسررت برای بشررریت و مظلا  «العلخ

 اجعهمر به حضرررت علی با وجار همۀ یاران پیامبر ،علرت
به ما نرسررید  اسررت، رسررت  به علا  علیرلیل اینکه  ؛کررندمی

 ایکارری مقاله. بار  است امایان و عباسریانهای شرکنیعلت کار
وایت کررن ر نها رر کخآگری و نقش ناصبیو اصربیان به نناشر ه که 
علخ امرا   آن حضرررت پرراخ ره و بره و مظلامیرت امرا  علی

 . اشار  کرر  است العابدینزین
ه تیمیه و چ رر شررم یعنی همین ابنچه گری یه ناصربیبر علاو  

ه اینها ب گایدمینایسد و حز  اندلسری، مقاله می یعنی ابن رر غرب
آشررنایی کامل هخ به مظلامیت  کارریپس . اسرر   خیانت کررند

ح ی رر این مقاله رر  راشرر ه و و عظمت اما  علی بیتاهل
نکاتی اشررار  کرر   نیز بهمارر علا  اما  حسررن و اما  حسررین

 . است
 ررکسانی که است و اکثر  آقای محمد زهر  شراگرر اما  کارری

 نایسررند ازمنل  ناشرر ه و یا میتسررنن بر علیه وهابیت جهان اهل
بار  و شرراگرران اما  کارری  شرراگرران امرا  کارری و یا شرراگرران  

ماری، حسن سقاه، مثل محمد سعید رمضان، صدیق غ ؛هسر ند
که ایشرران عماما  های ریگر اینیکی از ویژگی... . وحسررن مالکی 

که ما صرراح  نظر هسرر یخ، فکر  کندمباحثی که وهابیت فکر می
تسنن ن اهلکند اصر   مسر لۀ علخ رجال و علخ حدیث رر جهامی
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ما  اولی . تیمیه اسررت ابنو پیروان  انیمنحرررر بره وهابیت و الیم
آقای  و حافظ بارمحدث و  ،کارری رر مباحث رجالی صاح  نظر

یحیی معلمی الیمانی اهل یمن، مجبار شد  یک ک اب کامل تنها رر 
 ،واقع او به. های ع مه کارری رر علا  حدیث بنایسرردنقد اندیشرره

که ر رابت کرتاان مینظر بار و مع قد بار که با سررند و ارله  صرراح 
او  جسررمانیت تسررنن رر مارر خداوند واحراریثی که رر ک   اهل

 . اندساار نقل شد وجار رارر از سای اعراب بی
ابت رو  ر و ک   بزرگان قرن اول و با اسرر نار به برا آمرار رقیقاو 

ک   )تسررنن راویان حدیث رر ک   اهلبسرریاری از کره  کنردمی
فات ص( که ناقل روایاتی به ویژ  رر باب گانه، صدگانهگانه، ر شرش

ند و یک عد  ا ساار باربی و راناز اعراب جاهل و ناهس ند  خداوند
ها و ها و نررررانیاز رشررمنران اسرر   بره تعبیر خارش از یهاری

نسبت رارند  مسیحیان احاریث رر صفات خداوند به رسال اکر 
او مسرر ند نشرران . اندسرراار و سررار  پایرف هو این اعراب ناران و بی

 اندکرر ار میینا  اما  از آنها با حافظان بزرگ که رهرد که برخی می
افظ اما  و ح ند و به سارگیبارنو ناش ن و خااندن بلد   ساار باربی

و بار  ی حاکخرر قرن رو  هر  و مرجاساسا  . اندخااند  شرد بزرگ 
که  حالی رر گرف ندلق  می حافظ حدیث رسال اکر گا  برخی 

 . دهیچ آشنایی به علا  اس می نداش ن

سررعار یا رانشررگا  ا  القری یا  به سررایت رانشررگا  اما  محمد
لی مسا  و فام لیسانس هاینامهپایانو رانشرگا  مدینه مراجعه کنید 

مه ت که به ع را بررسی کنید، ممکن نیسکنند منر  میرر آنها که 
منر  کرر   مسا ل جدید رر علخ رجال اوچان ، کارری اشرار  کنند
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ر رر مار اوو مقاالتی که  هاک ابمس له بخاری،  برای مثال،. اسرت
 چان. روا  یاف ه است هارر سراسر رانشگا  ، امروز بخاری ناشرت

گر و میان رجال ری صحتح بخاریایشان مع قد است تفکیک میان 
اری یقینا  ک اب بخ صحتح بخاریگایند این ک اب است، چان می

د ک اب بخاری باش که معلا  نیست رجال بخاریاست، ولی ک اب 
طعنه  خاب اسرت  چان اینها گف ند بخاری به اما  صارمو این 

  یعنی باشررد معلا  نیسررت این ک اب مال بخاری گایردمی اوزر، 
رر ک    به اع قار او، برخی آمدند. نظریرات جدیدی منر  کررند

رست  (عربی ابن و مثل بخاری)های مشهار جهان اس   شخریت
 ابک  ند، برای مثالیی که معروه نبارهاک اببررند، مخررراصررا  

 مشهار است و صردوم شریخ کتاب من ال یحضار  الفقتهیا  کافی
 اراختصااولی ک اب  ،را تحریف کند هاتااند این ک ابکسرری نمی

چندان مشهار و رر رس رف نیست و ممکن است کسی مفید  شریخ
 . کندرخل و ترره و آن را تحریف ر این ک اب ر

 اختصاصگایند ک اب برخی علما می به همین رالیل است که
امرا  کارری مع قررد بار کرره . اسرررت مفیرد اب بره شرریخمنسرر

های معروه مثل بخاری رر مارر علخ ی شرخریتهاک اببرخی 
رر طال زمان یک عد  آمدند نظریات  ورجرال، ک اب اینها نیسررت 

خار را به اسخ بخاری منر  کررند و این بعید نیست یعنی رر مسا ل 
 عمدی اسری رر زمان معاصر رابت شد که این مسا ل غیرشرنک اب

 نایسررد ررآید حاشرریه مییک نفر می بینیداسررت، یعنی گاهی می
ر و شاک اب قدیمی، ولی به مرور زمان این حاشیه به م ن ملحق می

 ند این نظریات ریدگا  نایسندۀنکو فکر می کنندم  خرین وانمار می
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حاشریه یک شخج ریگر است، این که  حالی رراین ک اب اسرت 
این خاب است یعنی من مع قد  که این خاب است که ما ب اانیخ از 

 ،هست سنت اهلی که کارشرناف رر ک   فرر عناانعلخ کارری به
 . بهر  بگیریخ

که بر  چیزهایی. به تشیع ملخ بسیار کرر  استوهابیت به واقع، 
ه مارر تراه کرر  طار، همیناست و به ان رروغ ،علیه شیعه گف ند

های فرقه ۀهای تررراه رر همیی بر علیه جنبشهاک اب انوهرابی
رسید ین یجه م این به ی کارریهاک اب با منالعۀ. اندناش هاس می 

رر حق تررراه  هخ رر حق تشرریع و هخ که وهابیت جنایت بزرگی
 .مقاالتی ناش ه رر حمایت تراهرو، کارری از همین کرر  اسرت.

حمایت از اما   رر مقاالت زیاری کارری نیزشرراگرر سررعیرد حاا، 
ها مجاهدت  رانید پس از سالکه میطار . هماناستناش ه کارری 

یرون ب از افغانس انرا شاروی ، تاانسر ند ارتش افغانسر انمجاهدین 
، نزاآ و ررگیری میان همین مجاهدین باال وق ی پیروز شدند کنند، اما

یل شررد و بعد از آن هخ طالبان بر گرفت و به مخاصررمه و جنت تبد
 . افغانس ان سینر  پیدا کرر

مع ج امر یکی از علل این - شاگرر کارری - سعید حاابه اع قار 
به  تراه. است بار  کررن تراه رر افغانس ان و جهان اس   و کخ

تعریف کارری یعنی عرالخ معنای، جنبۀ معنای و عرفانی یا به تعبیر 
 رور شار، ازخ م، وق ی که انسان از تراه اما  کارری ماعظه و ا

رر افغانسرر ان  و وهابیت آمدند. یررگاخ م و معنایات فاصررله می
ن همی اند وبیرون کرر  را اخ مو به ناعی  تررراه را بیرون رانردند

ه مکار  مثل آیت)شرریعه  اگر یک عالخ. جنت شررد مرایرۀ نزاآ و الل 
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چان  ،تمشکلی نیس ،سدنایمی گریک ابی بر علیه صافی (شیرازی
تراه  ترراه حقیقی وراریخ که  محمد آل ما مک   عرفانی

هل ولی رر جهان ا ،است نهج البالغهتراه برگرف ه از است و  پاک
ی  ربه زرن به تراه یعن ای ندارند،که چنین میراث عرفانی تسرنن

 . مااعظ و از اخ م، عرفانرور کررن جامعه 
حمایت رر بین اهل تسررنن ز تررراه اکارری اما   رو،همین از

ر بوهابیت است، ، سنت اهلترراه رر  جایگزین ؛ چرا کهکندمی
مک    های عرفانی وتررراه، آماز  جایگزینخ ه شرریعره کره 

 . است اما  صارماخ قی 

 االنچان  ،است بار  جابحمایت اما  کارری از ترراه واقعا  
 ،جنت شروآ شد ورا منع و نفی کررند تراه  جایی که رر نیجریه

چان وهرابیرت یرک ک رابی مثل ک اب . طاررر سرراران هخ همین
ها رر مسررا ل باألخر  صررافی ،اباحامد غزالی رر علخ اخ م ندارند

سررال کار کررند و زحمت کشرریدند وهابیت آمدند  3977اخ قی 
 ،انرد و به تعبیر سررعید حااتررراه را از جرامعرۀ اسرر می رانرد 

. ت به علت عد  وجار تررراه استگری رر جهان وهابیوحشری
ماری رر ک اب بزرگی به ها رر مراکش اما  صدیق غهبر صافیربدان 

ه کترافی رارند  که ک اب معروفی اسرت االمام عای امام العرفانا  
 . است بیتاهلاز  شد  برگرف ه

 که انداز من ایرار گرف هگاید: می (ماریصرردیق غ)اما  مراکش 
جهان  عاره ررتاجه راش ه باشید که . اید اما  العارفینچرا شما گف ه

 اما  عارفین یعنی اما  و یعنی کسی که خداشناف است ،اهل تسنن
صدیق  رو، برخی ازاین از. دنشرناسرکسرانی که خداوند را می همۀ
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نامید  است اما  عارفین را  چرا اما  علی که اندپرسرید  ،ماریغ
گفت پس چه باید  هسرر ید و او رهبر اهل تسررنن ارخکه  حالی رر

ارفین بنایسید خلیفۀ اول اما  ع، ف ند رر مقدمه ک اببه او گبنایسخو 
از عمر بیاورید که رر  ایجملهبرای من  گفت:جااب  و او رر سررتا

 بابهای اهل تسنن رر کلمات ما صافی. باشند خداشرناسری باب
مع قد  اگر کلمات اما  من  است و از اما  علیهمه خداشناسی 

 یک ،آوری شارگررها خداشناسی، از ک   صافی باب رر علی
همۀ ما خداوند را از را  اما   .شررارمینهج البالغه ک راب بزرگ ر از 

های مک   تررراه اهل واقعا  یکی از ویژگی. شررناخ یخ علی
یا  بیش ررا خداشناسی ها و معاره رر باب آماز که این است تسرنن 

 . یا از اما  جعفر صارم اندهگرف  فرا اما  علیاز 

 پرسش و پاسخ 

رر میان عاا  مرر   به وهابیت بیشرر ر امروز  گرایش پرسااش: ■
 وتاان ارا ه رارچه باید کرر و چه راهکاری میست، ا

هایی مثل شررخررریت سررنت اهلجهان  ان رر: وهابیپاساا  ■
جهان تسنن است و سعار رسانۀ  آل امروز . معرفی کررندرا  «البانی»

 نتس اهلبنایسد و عمل کند به جهان  نهاآشخری ی که به نفع  هر
اما  غزالی، مثل هایی رو، شررخررریتکننرد و از همینمعرفی می

ا م. ندا معرفی نشد سنت اهلبه جهان  کارری، سرعید حاا و ریگران
رگداشررت زعناان ببرگزار کنیخ با  تاانیخ یک کنفرانس بین المللیمی

از  ما غیرشو او را به جهان اهل تسنن بشناسانیخ و بگاییخ اما  کارری 
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برخی وهابیان . راریدهای ریگری هخ عالمان و شخریت «البانی»
ه را  مع قدند کرانند و میس ان پنجخ تشیع رر جهان اس    کارری را

ما . ها و امثال اینهاستاز را  کارری سنت اهلجهان ه ورور تشریع ب
جهان  ها و رررسررانههایی ب ررازیخ و رر باید به چنین شررخررریت

 -ک ابشان را چاپ کنیخ، ح ی اگر اش باهی هخ راش ند  ،معرفی کنیخ
رر  معظخ رهبری رر ترجمره ک   سررید قن  کهمثرل روش مقرا  

ک اب ترجمه  همانند - گایدمیپاورقی اشرر باهات سررید قن  را 
ار  اشمثربانه ها آناشر باهات  به تاانیخ، میساافته بدع  ال ماه 

 . معرفی کنیخ نتسن اهل کنیخ و به جهان

امروز  اندیشه و مک   کارری رر ترکیه و جهان عرب  پرسش: ■
 وبرخاررار استچه جایگاهی و رر میان مرر  از 

ها کرر ترکیه اکثر تر که، برای مثال، : مشکل اینجاستپاسا  ■
ی ایشان به ترکی ترجمه هاک ابچان  ،شرناسندآقای کارری را نمی

نی و باز، البای بنهاک ابولی  نشرد ، به زبان فارسری ترجمه نشد ،
های رنیا زبان اکثربه فرس ار  شد  و بزرگان وهابیت به سراسر جهان 

ر ر ، اگر او راشناسندی را نمیبسیاری اما  کارر. است ترجمه شرد 
ه چ ،  علمیه معرفی کنیخمعرفی کنیخ یا رر حازایران های رانشررگا 

رر  نقش آقای کارریباشد و محققانی رر باب نامه بسا ما اآ پایان
هرا و ک ر  رر خار تاجهی پژوهشگری رر اهرل تسررنن اصرر  

 . بنگارند
وصلی الّله علی محمد و آله الطاهرين



 

 

 


