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 وهابيت، درخت اختالف
 يعقوب توكلي تن سخنراني دكتر م

 محقق، مترجم و نويسنده
1389 اه تيرم – المللي امت واحده در اردوي آموزشي اتحاديه بين
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 وهابيت؛ درختي براي اختالف
 اي ناخوانده مباني نظري و سير گسترش فرقه

 يعقوب توكلي
 آمده در هاي پديد براي كساني كه به مسائل جهان اسالم توجه دارند، بررسي فرقه

 هابيت است كه ها، جريان و بين مسلمانان داراي اهميت است. يكي از اين فرقه
 امروزه به درخت اختالفي بين مسلمانان تبديل شده است. آشنايي با سرچشمه و

 هاي اجتماعي و فكري، سير ادامة حيات و گسترش اين جريان، تأثيرات آن بر زمينه
 بري استعمارگران از آن حوادث و متفكران جامعة اسالمي و همچنين چگونگي بهره

 در شناخت اين پديده بسيار راهگشاست. در زمينة پيشبرد اهداف خود،
 ، نشستي دربارة همين » المللي امت واحده اتحادية بين « در اولين اردوي آموزشي

 موضوع با حضور يعقوب توكلي برگزار شد. توكلي كه كارشناس علوم سياسي و
 هاي هاي بسياري در زمينه الملل و داراي تحصيالت حوزوي است، پژوهش روابط بين

 هاي شاهد، شهيد است. همچنين سابقة تدريس در دانشگاه انجام داده گوناگون
 هاي ژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي و مركز پژوهش بهشتي، سوره و فعاليت در پ

 خورد. گفتار زير، حاصل انتقال معلومات و تجربة مجلس در كارنامة او به چشم مي
 ايشان در جلسة يادشده است.

 (ص) و تبديل موضوع وصايت و امامت به خالفت در سقيفة بني م به زمان جانشيني پيامبر اختالف در جهان اسال
 گردد. در اين دوران كسي كه به جاي پيامبر(ص) ساعده و سپس تبديل خالفت به سلطنت در زمان معاويه، برمي

 پادشاهان دارند. اين اتفاق هايي كه داند؛ سلطاني كه جانشين پيامبر است با همة ويژگي نشيند، خود را سلطان مي مي
 آرام به چندگانگي در فضاي كالمي منشأ چندگانگي ميان مسلمانان شد و اين چندگانگي در فضاي سياسي، آرام

 السالم) يا ابوبكر و قرار دادن اصل بر وصيت پيامبر (عليه منتهي شد؛ يعني اگر نخست بحث بر سر جانشيني علي
 ماع عامه بود، در ادامه، اختالف به مسائل كالمي و اعتقادي كشيده شد. اين اختالف وسلم) يا اج وآله عليه اهللا (صلي

 قدر گسترش پيدا كرد كه دو خط شيعة علوي و پيرو عثماني عمالً به لحاظ تفكر ديني، از يكديگر فاصله گرفتند. آن
 السالم) براي تغيير آن (عليه حدي جدي شد كه امام حسين ها و يزيد به گيري قدرت اموي اين مسئله در زمان شكل

 شده بر جهان اسالم و السالم) به ساختار حاكم (عليه راهي جز ورود به يك مبارزة خونين نديد. اعتراض امام حسين
ها و تالشي كه شيعيان براي احياي فرهنگ ايشان داشتند و در مقابل آن، مقاومت و مخالفت شديدي كه اموي
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 مرور باعث تمايز بيشتر رنگ طوايف فكري در السالم) داشتند، به امام حسين (عليه جريان ضدشيعي در برابر تفكر
 جامعة اسالمي شد. در كنار اينها چندگانگي مباحث كالمي و مباحث مربوط به توحيد، معاد و عمل صالح، درنهايت

 منجر شد. » عدل خداوند « شدن بحث به مطرح

 تبديل مسئلة اجتماعي به مسئلة نظري
 السالم) را به جهنم ببرد و يزيد را به بهشت، يا نه؟ تواند سيدالشهدا(عليه وند مجبور است عادل باشد؟ يعني مي آيا خدا

 شدند. پس از آن هم، مباحث جبر و اختيار، » عدليه « اي بر اين اساس با محور قرار گرفتن عدالت خداوند، عده
 بر عرش و به دنبال آن مباحثي در حوزة امامت و تجديد خلقت در قيامت، كيفيت عذاب، كيفيت استواي خداوند

 واليت، شفاعت و توسل به ارواح طيبه مطرح شد.
 گيرد. يكي از اين شويم كه بر سر موضوعات جديدتري اختالف شكل مي آييم، متوجه مي هرچه جلوتر مي

 ، مسئلة اجازة برگزاري ترين خطوط برخورد بين دو طرف موضوعات، مسئلة زيارت قبور شهدا در كربال و از جدي
 ق برگزاري مراسم ممنوع بود و تا اينجا برخورد فيزيكي صرفاً از ناحية 305 مراسم براي شهداي كربال بود. تا سال

 ق اين مسئله ميان بعضي از علماي اهل تسنن كه به دستگاه 300 گرفت، اما تقريباً از سال ها صورت مي دولت
 بار يكي از فقها به نام بربهاري زيارت به يك مسئلة فقهي نيز شد. نخستين تر بودند، تبديل حكومت عباسي نزديك

 عمر عكبرايي به صراحت فتوا بن ق شخصي به نام عبداهللا 378 قبور را تحريم و مسئلة شفاعت را نفي كرد. در سال
 ن (شيعيان) بود، ولي بعداً بين حكومت و مخالفان آ به وجوب مبارزه و قتل زائران قبور داد؛ يعني ابتدا اين مسئله

 شد. بعضي از علماي رفت، مشرك معرفي مي تبديل به نظرية فقهي و فتوا شد و كسي كه به زيارت قبور متبركه مي
 اهل تسنن در نفي شفاعت مردگان تا جايي پيش رفتند كه براي اثبات آن مجبور به انكار حيات برزخي شدند. اين

 آن يك مسئلة اجتماعي به يك مسئلة نظري و كالمي منتهي شد و البته بيشتر اتفاق بسيار مهمي بود كه در پي
 ها وجود داشت. هم در بين جريان حنبلي

 » سلف صالح « نظرية بازگشت به سيرة
 جريان ديگري كه در جهان اسالم شكل گرفت اين بود كه طيفي از علماي اهل تسنن كه بيشتر حنبلي بودند،

 برگرديم؛ يعني مسائلي كه بعداً اضافه شده، اعم از اجتهادهاي فقهي، » سلف صالح « مدعي شدند بايد به سيرة
 مباحث كالمي، منظرهاي فلسفي و علوم وارداتي يونان را كنار بگذاريم و به آنچه از پيامبر صادر شده، برگرديم.

 عربستان، منطقة خشك و جزيرة نكتة ديگري كه بايد با نگاه جغرافيايي بيان شود اين است كه منطقة حجاز و شبه
 هاي اجتماعي و رفتاري اقوام گذشته است. وعلفي است و قاعدة اصلي اجتماعي در اين منطقه تبعيت از سنت آب بي

 گيري يك نظام عقالني نيستيد. شما اهل منطق، فلسفه، كالم، عرفان و وجه شاهد شكل هيچ شما در اين منطقه به
بينيد؛ اما شاهد حضور كساني هستيد كه به جزيرة عربستان نمي هاي شبه چهره چنيني را در بين مباحث عقالنيِ اين
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 اند. كساني هم كه وارد اين مباحث شدند، اهل عراق اصطالح اهل حديث شدت قائل به پيروي از سنت هستند و به
 و مصر و ديگر مناطق بودند و اگر در حجاز هم كسي وجود داشت، حجازي نبود.

 تيميه؛ ظهور ابن
 منشأ فكري و فقهي وهابيون

 تيميه است، دورة جديدي از تفكرِ بازگشت به سلف صالح و تفكر در مسئلة ق كه سال تولد ابن 676 در سال
 نوعي شدت مدافع نظرية بازگشت بود؛ بازگشتي كه ساير ميراث را به تيميه به شفاعت و حيات برزخي آغاز شد. ابن

 تيميه شيعيان را در كنار قرمطي شمرد. ابن به شفاعت و توسل است مشرك مي گيرد و هركس را كه معتقد ناديده مي
 شدت توسط علماي اهل هاي بسيار تندي كه نسبت به شيعه دارد، به رغم ديدگاه ها و ملحدان قرار داده است، اما به

 تيميه هايي كه ما از ابن ها زنداني و كشته شد. بنده با وجود ناخشنودي گيرد و توسط همان تسنن مورد هجوم قرار مي
 هاي او قطعاً كمتر از آثار پركارترين علماي كنم كه او فرد بسيار پركاري بود. مجموعه آثار و نوشته داريم، تأكيد مي

 هاي زيادي در حوزة مباحث فقهي، هاي فكري جهان اسالم بود و سال گير پديده شدت پي شيعة ما نيست. او به
 بر جريان فكري و تفسيري تأثير گذاشت. كالمي و ادبي فعاليت كرد و

 گري نوشته اند و هرچند اين تفسير با نگاه خاص سلفي تيميه تفسير نوشته كثير بر مبناي فقه ابن افرادي مانند ابن
 رو اگر نسل گذشتة آنها نسبت به فلسفه و كالم بدبين بودند، نسل بعدي توان آن را ناديده گرفت؛ ازاين شده، نمي
 اً اعالم موضع كردند. آنها رسم

 گيري بين دو هاي خلفا در موضع تيميه، علماي اهل تسنن در دورة خالفت به دليل حفظ خود از سياست پيش از ابن
 پديدة عدالت و امنيت سراغ مسئلة امنيت رفتند. بر همين اساس فتوا و سيرة علماي اهل تسنن اين بود كه هركس

 اإلتباع است. اين موضوع در آراي همة عالمانشان نيز تأكيد ر و حاكم واجب األم به سرير خالفت نشسته است، اولي
 علي بر خليفة بن گويد حسين السالم) مي شده است. براي مثال شُريح قاضي، در فتواي خود دربارة امام حسين (عليه

 گر اهل تسنن مسلمانان شورش كرده و به همين دليل از دين جدش خارج شده است. يا فتواي يكي از علماي دي
 گويد ما وظيفه داريم از هركسي كه بر تخت خالفت نشسته، اطاعت كنيم؛ حتي اگر سرِ شب غالم حبشي كه مي

 األمر و واجب چكد، او اولي كه صبح از شمشير او خون خليفه مي خليفه، او را گردن بزند و بر تخت او بنشيند، درحالي
 تيميه بود؛ ي اهل تسنن به لزوم مبارزه با حاكم جائر فتوا داد، ابن اإلتباع است. اما تنها كسي كه در ميان علما

 هاي جور مشكل داشتند. كه شيعيان در طي تاريخ دائماً با حكومت درحالي

 » عبدالوهاب ابن «
تيميه كردن نظريات ابن و عملياتي
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 ق در اواخر دورة صفويه 1115 گردد. او متولد عبدالوهاب برمي گيري جدي فرقة وهابيت به زمان ظهور ابن شكل
 رو شده است و هاي بسياري روبه شدت تالش كرده و با مخالفت هاي خود به عبدالوهاب براي بسط انديشه است. ابن

 نشين گوناگوني سفر كرده است. مثالً در همدان، قم و هاي شيعيان آشنا شود، به مناطق شيعه براي اينكه با انديشه
 رغم اينكه اولين مخالفانش، برادر و پدرش بوده هاي گوناگوني را مطرح نمود. به ث اصفهان نزد علما، تحصيل و بح

 تيميه هاي او را برادرش سليمان نوشته است، او از اعتقادات خود كوتاه نيامد و آنچه را ابن اند و اولين رديه به نظريه
 گفته بود ميداني و عملياتي كرد و حوزة آن را گسترش داد.

 عبدالعزيز (حاكم واسطة پيوند با ابن تيميه را گسترش داد و به هاي كالمي و فقهي ابن دالوهاب نظريه عب بعدها ابن
 هايي كه بر او بار منطقة نجد) به شهرهاي مختلف حمله كرد و اعالم نمود دين جديدي آورده و اسالم را از پيرايه

 ها، جنگ با شيعيان هاي وهابي از اولين جنگ هايي هم به راه انداخت. شده، پيراسته است. به همين منظور جنگ
 عبدالوهاب به مسجدالنبي رسيد، بر قبر پيامبر ق) و بعد از آن تصرف شهر مدينه بود. وقتي ابن 1160 يمن (حدود

 اي محمد قُم يا محيمد، قَد جاءك محمد بن عبد الوهاب؛ برخيز[كنار برو] « وسلم) لگد زد و گفت وآله عليه اهللا (صلي
 ». كوچك، همانا محمد بن عبدالوهاب به سوي تو آمده است

 ها پرمدعايي انگليسي
 ، مستر همفر مدعي است كه درنهايت فرقة وهابيت را » خاطرات مستر همفر « يك نكته را هم تذكر بدهم در كتاب

 و حضور و نفوذي در اين عبدالوهاب ظهور كرد، انگلستان قدرت او ساخته است. بايد عرض كنم كه زماني كه ابن
 ها براساس آن تجربة تاريخي كه در دنيا به دست چنيني داشته باشد. انگليسي هاي اين حد نداشت كه بتواند دخالت

 كنند. چنان اند پنهان مي ايم، و برعكس در هرجايي كه نقش داشته گويند ما بوده اند در هر جايي كه نيستند، مي آورده
 مرداد و ... هيچ ردي از خودشان به جا نگذاشتند؛ در صورتي كه عمدة برنامه 28 ودتاي كه در حوادث مشروطه و ك

 وسيلة آنها هدايت شده بود. ها به
 شدن وهابيون مسكوت

 و اقدامات استعمارگر پير
 ق به كربال 1250 شان گسترش پيدا كرد. آنها در عاشوراي سال آرام قدرت ها در نجد باقي ماندند و آرام وهابي

 حمله و قبور شهدا را خراب كردند و بعد از آن به نجف حمله كردند و در مرحلة دوم چون با مقابلة مرحوم شيخ جعفر
 عام كردند. رو شدند، در بيرون شهر بيش از صد نفر از زائران ايراني را قتل الغطا و جمعي از طالب روبه نجفي كاشف

 ها در مراحل گوناگون شروع ها اتفاق افتاد. عثماني فراواني بين حكومت عثماني و وهابي هاي در اين زمان كشمكش
 صورت يك جريان مسكوت و ها كردند؛ بنابراين جريان وهابيت در منطقة نجد متوقف شد و به به سركوب وهابي

 براي فروپاشي عثماني، سعود و رهبران مذهبي وهابيت) باقي ماند. اما با هجوم غرب محدود (ميان خانوادة ابن
نشيني كرد. حكومت عثماني مرحله به مرحله عقب
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 هاي ناسيوناليستي با كمك امپراتوري انگلستان قدرت پيدا كردند و امپراتوري با تضعيف حكومت عثماني، جنبش
 جاد كند كه كشورها اي اي انگلستان در جهت استفاده از اين قدرت گريز از مركزِ ايجادشده، به فكر افتاد كه چه پديده

 ها نخست نظام الحمايه ايجاد كند يا قدرت متمركز نيرومند نظامي؟ انگليسي را به خدمت بگيرد؛ نظام حكومت تحت
 به الحمايه را در فلسطين و عراق عملي كردند؛ اما به دليل هزينة سنگين ايجاد چنين نظامي در كشورهاي تازه تحت

 هاي جديد تأسيس كنند؛ با اين ويژگي كه اين حكومت فكر افتادند كه حكومت رسيده و مشكالت ديگر، به استقالل
 نتوانند با مركز » حاكمان فاقد پيشينه و پيوند اجتماعي و قدرت كافي « ها ريشه در جامعة خودشان نداشته باشند تا

 حسين كه تان با ماندن شريف رو در ايران رضاخان را سر كار آوردند. اما در عربس (انگلستان) قطع رابطه كنند؛ ازاين
 داشتن و ها را هم برعهده داشت، به دليل اصالت براساس نظام ايلي حاكم مكه بود و فرماندهي جنگ با عثماني

 عبداهللا (پسران فيصل و اردن را به ملك تسلط وي در حجاز، مخالف بودند. به همين دليل حكومت عراق را به ملك
 اي نداشته باشند و دستشان به جايي بند نباشد. و چون به اين نتيجه رسيده شه حسين) دادند تا در آنجا ري شريف

 حسين براي حكومت حجاز گزينة خوبي نيست، تصميم گرفتند درختي در آنجا بكارند كه نقطة بودند كه شريف
 ر نجد رفتند و از عبدالعزيز د اتكايي نداشته باشد و جهان اسالم هميشه با آن مشكل داشته باشد؛ بنابراين سراغ ابن

 سعود را مستقر كردند. او خواستند حاكم مكه شود و آل

 كاشته شدن درخت اختالف
 و پادشاهي عربستان سعودي

 هاي اسالمي ديگر مشكل داشت، در رأس هرم جهان اسالم اي كه با همة مذاهب و فرقه بنابراين يك جريان فرقه
 كه، پادشاهيِ عربستان سعودي را اعالم كردند و بعد از آن شروع به ها دو سال بعد از حضور در م قرار گرفت. وهابي

 ها دانم كه آنها بدون كمك و مساعدت انگليسي كردن قبور متبركه در مدينه و مكه كردند. البته بنده بعيد مي خراب
 ايم. با اين كار آن اي است كه ما زياد به آن توجه نكرده كردند و اين مسئله دادن چنين كاري را پيدا مي جرئت انجام

 واسطة پول نفت به ثروت هنگفتي رسيد و به اين درخت اختالف بين مسلمانان كاشته شد. بعدها دولت عربستان به
 ترتيب عربستان ستون اقتصادي، و ايران ستون نظامي براي امريكا شدند.

 نفع امريكا و اسرائيل داديم كه هاي بسياري به كنم به اينكه ما در جاهاي زيادي خون اي مي در اينجا اشاره
 وقت منتشر نشد و نسل امروز آگاهي نيافت. متأسفانه به دليل ضعف مديران فرهنگي، اسناد آنها هيچ

 پرورش نيروهاي فداكار
 طلبي مانع جنگيدن رو شد و رفاه در اين دوره دولت عربستان با مسئلة تنبلي ذاتي و انساني در بين مردم روبه

 ايم، اشغال مسجدالحرام در اما اتفاق عجيبي كه در داخل عربستان افتاد و ما كمتر به آن توجه كرده وهابيان شد.
ق به دست گروهي مسلح به رهبري جهيمان العتيبي است و محمد عبداهللا قحطاني را كنار 1400 اول محرم
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 ربستان مسجدالحرام را محاصره ركن يماني نشاندند و اعالم كردند امام مهدي ظهور كرده است. نيروهاي دولت ع
 روز در اشغال آن گروه 22 كرده بودند، اما كسي را كه حاضر به جنگيدن با آن گروه باشد، نداشتند. مسجدالحرام

 كاري كند و باألخره آنها توسط كماندوهاي فرانسوي سركوب شدند. اين يعني بود و پليس عربستان نتوانست هيچ
 اي اگر فداكار نداشته باشد حتماً فرو خواهد پاشيد. بنابراين به فكر ر ندارد. نظام فرقه اين دولت پول دارد ولي فداكا

 هاي علميه در كشورهاي فقيري مثل افغانستان و پاكستان تربيت نيرو در اطراف افتادند و شروع به تأسيس حوزه
 همين خاطر حتي يك كنند. به هايي تربيت كردند كه فقط حق داشتند تا اندازة معين تحصيل كردند. آنها طلبه

 هايي را كه در مدينه دانشمند يا فقيه از جمعيت طالبان بيرون نيامد. اما همه آموزش نظامي ديدند؛ حتي طلبه
 فرستادند تا تخم نفرت در دل آنها  بنشيند. بودند، در مخالفت با زائران قبور بقيع به رويارويي با آنان مي

 اسالمي ماندگي روشنفكران احساس عقب
 تيميه و باز هم آراي ابن

 ماندگي كردند. آنها اين مسئله را عنوان جهان اسالم احساس عقب » روشنفكرانِ « از سوي ديگر پس از مدتي
 گرفتن از سنت سلف صالح و مال شده و علت آن را  دور ماندن از اسالم، فاصله كردند كه عزت مسلمانان لگد

 دانستند؛ بنابراين به فكر مبارزه و تأسيس يك ايستادگي خودشان مي هاي جور و عدم همچنين تسلط حكومت
 اي داده نشده بود، درنهايت مستند آنان را آراي ابن شان چنين اجازه حكومت جديد افتادند و چون در منابع فقهي

 ن در گل شا تيميه تشكيل داد. يعني سراغ هر گروه و هركدام از خيرانديشان اهل تسنن كه برويد، همه يك پاي
 تيميه فرو رفته است. آراي ابن

 به هم رسيدن طالبان و القاعده
 تفكر مبارزه و جهاد ميان مسلمانان اهل تسنن در برخي از كشورهاي عربي رايج شده بود تا اينكه جنگ افغانستان

 و خطرناك را به هاي مزاحم هاي عربي به اين نتيجه رسيدند كه اين پروانه و شوروي آغاز شد. با اين اوصاف دولت
 شدند، از شرّ آنها رو آنها را تشويق كردند كه به افغانستان بروند؛ چون اگر كشته مي سوي شمع بفرستند؛ ازاين

 هاي عربي نفع دولت ها دشمن امريكا بودند باز هم به كردند، چون روس ها را مغلوب مي شدند و اگر روس راحت مي
 ها شكل ها (كه تشكيالت القاعده اغلب از همين العرب ين رباني، اين افغاني الد بود. پس از جنگ و به دستور برهان

 گرفته است) ناچار شدند به سودان بروند و بعد از مدتي بر اثر فشار امريكا بر سودان، دوباره به افغانستان برگشتند؛
 بنابراين آنها ادبيات مشتركي و اين زماني بود كه طالبان در حال ظهور بود. مصدر پيدايش طالبان هم وهابيت بود،

 توانست به آنها (كه جايگاهي در جهان با يكديگر پيدا كردند و تنها طالبان به دليل همين نزديكي مصدر فكري مي
 رو طالبان و القاعده به ضرورت امنيتي و همانندي فكري با هم متحد شدند و دانش پايين نداشتند) پناه بدهد. ازاين

آنها چون مشاهده كردند كه در جهان اسالمي و تكنيك باالي اعضاي القاعده قرار گرفت. طالبان در كنار دانش
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 كند، شيعه است، اما جريان تسنن و وهابيت در خدمت امريكا تنها كسي كه با امريكا و استكبار خارجي مبارزه مي
 سپتامبر 11 دند كه درنهايت واقعة قرار گرفته است، مسيرشان را تغيير دادند و اقداماتي را در اين زمينه انجام دا

 را رقم زدند.

 احساس خطر وهابيت از گسترش
 تفكر شيعي و اين روزهاي عراق

 كند كه در اهللا سيستاني در عراق نقشي را ايفا مي امروز وهابيت متوجه اين موضوع شده است كه آيت
 فا كرد و موجب مسلمان و شيعه گذشته خواجه نصيرالدين طوسي اين نقش را با احياي شيعه در ايران اي

 هاي محلي شيعي و درنهايت تشكيل حكومت شدن سلطان مغولِ ايران شد و بعدها به تشكيل حكومت
 ترين كارهايي كه رو به اين نتيجه رسيدند كه يكي از جدي برجستة شيعي در جهان اسالمي منجر شد. ازاين

 وجودآمده در عراق استفاده كند. بنابراين آنها به بايد كرد، اين است كه اجازه ندهند شيعه از اين فرصت
 شود، با توجه به اين مسئله است؛ نگاهي كامالً ايدئولوژيك دارند و هجومي كه در عراق عليه تشيع ديده مي

 آيند و دست به عمليات كشي به عراق مي خاطر شيعه كه افرادي از اردن، عربستان يا پاكستان به طوري به
 كنند. را خلق مي » عبدالمالك ريگي « اي مثل د يا پديده زنن انتحاري مي

 امروز شاهديم كه وهابيت بعد از نداشتن نيروي فداكار در مسئلة اشغال مسجدالحرام، توانسته جمعيت
 توان به انفجارهاي بسياري را گرد هم بياورد كه حاضرند براي وهابيت جان خود را فدا كنند؛ براي مثال مي

 كرد. جالب اينجاست كه هيچ اتفاقي هم براي بزرگان و اه صحابه در پاكستان و ... اشاره اماكن مقدسه، سپ
 افتد. ثروتمندان عربستاني نمي

 وهابيت در ايران
 اي را عرض كنم و آن اينكه افكار وهابيت از چند طريق وارد ايران شده است؛ يكي از در پايان بايد نكته

 سري از رفتارها ناشي از سنت اجتماعي است هاست كه يك از سنت ايراني آنها ادعاي مربوط به رفتار ناشي
 ها ها با اصفهاني هاي مذهبي. مثالً ممكن است رفتارهاي اجتماعي مازندراني سري ناشي از عرف و يك

 السالم) سبك و سياق خيلي تفاوت داشته باشد يا ممكن است ما براي عزاداري حضرت سيدالشهدا (عليه
 داشته باشيم. هاي متفاوتي

 اين مسائل باعث شد كه در ايران يك جريان انتقادي عليه شيعه شكل بگيرد كه حكومت پهلوي هم از اين
 مسئله راضي بود. ادبيات وهابيت در ايران از طريق اسداهللا خرقاني در بحث لزوم بازگشت به قرآن و سنت

لسالم) توسط احمد كسروي تداوم پيدا كرد و با ا گري و نقد امام صادق (عليه شروع شد و با ادبيات تاريخي
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 اي رسيد كه حوزة علميه تصميم گرفت جواب آن را بدهد زاده به مرحله اكبر  حكَمي علي » اسرار هزارسالة «
 جواب آنها را دادند. » األسرار كشف « اهللا خميني جواب بدهد. امام(ره) هم با آقا روح و گفتند فقط حاج

 آن توسط اشخاصي مثل حيدرعلي قلمداران و ... گسترش پيدا كرد و توسط ادبيات وهابيت پس از
 شدند بعضي رفتارها سيدمصطفي حسيني طباطبايي به اوج خود رسيد. البته اشخاصي هم بودند كه ناچار مي

 شدند. بودن متهم مي را جهت جلوگيري از قرار گرفتن در معرض اتهام، منع كنند و درنتيجه خود به وهابي
 هاي مجلس شوراي اسالمي انجام دادم كه در براي مركز پژوهش » شيعيان وهابي « ه تحقيقي با عنوان بند

 تيميه دربارة توحيد، شرك، زيارت قبور هاي ابن هاي فكري آنها بررسي شده است. آنها همان حرف آن رگه
 اي هم مانند ترده هاي گس گويند و در اين حوزه فعاليت متبركه، توسل و شفاعت را به زبان ديگري مي

 هاي گوناگون دارند. در داخل جنگ عجيبي درگرفته است. اگر به صحنه اندازي سايت نوشتن كتاب و راه
 اي وجود دارد و بايد دقت بيشتري كرد. شويم كه فضاي پرمخاطره هاي مختلف نگاه كنيم متوجه مي

 واحد فرهنگي و آموزش
 اتحاديه بين المللي امت واحده

66484675 – 021 
www.unified‐ummah.com 


