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و  عینسبت به تش یسرور  انینگاه جر 

 یاسالم یجمهور 
  *یاحمد کوثر 

  **فرمانیان یمهد

 چکیده
ر د است کـه توسـط محمـد سـرورهای وهابی  جریان وهابی سروریه یکی از جریان

دی شدیدی نسبت به حاکم سـعودی انتقا های یدگاهد ،عربستان پدید آمد. ایک جریان
ــاوجود. ایــک جریــان انــد آمده)دربــاری( پدیــد  هدارد و در مقابــل جریــان جامیــ  ب

 خصوصـاا هایی که به حاکم سعودی دارند، دیدگاه تندی هم نسبت به تشیع،  اعتراگ
کتب متعـدد  یفتأل. محمد سرور با پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی دارند

آن  گذار یانبناتهامات ناروای بسیار را به انقالب ایران و  ،و جا  دور المجوس ازجمله
 ازجملـهعلمای اخیر سروریه  اند کردهوارد آورد. برخی گمان  حضرت امام خمینی

 نـد. بـاتری نسبت به تشیع و ایران دارسلمان العوده، سفر الحوالی و... دیدگاه معتدل
 های یـدگاهدمحمـد سـرور  سروری نیب مانند  که ایک افراد نو شود یممشوص  بررسی

حاضر به بررسی دیـدگاه  ۀدر مقال دارند. تندی نسبت به تشیع، ایران و امام خمینی
 پردازیم.جریان وهابی نسبت به تشیع و جمهوری اسالمی ایران می ایک

 .، امام خمینیسروری، وهابیت، تشیع، ایران ها: کلیدواژه
  

                                              
 )نویسندۀ مسئول(. و مذاهب انیدانشگاه اد یدکتر یدانشجو *

 .دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی **
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 مقدمه

ایـک گـروه یـک فـرد  مؤسسایک است که  ،جریان وهابی سروری به ایک نام ۀوجه تسمی
حـوران ۀ ق در منطقـ0972بک نایف متولد  العابدیک یکزسوری به نام شیخ محمد سرور 
المسلمیک دمش  درآمـد و از طریـ  مصـطفی سـباعی،  سوریه بود و به عضویت اخوان

با افکار سید قطب آشنا شد. پس از مدتی به صـف مبـارزان  حدید مروان عصام عطار و
مسـلحانه بـا حـاف  اسـد اشـتیال  ۀگروهک الطلیعة المقاتلة پیوست. ایک گروه به مبارز

ه توسط دولت سوریه نسبت هایی ک گیری شصت میالدی پس از سوت ۀداشت که در ده
وان وارد عربسـتان شـد. المسلمیک صورت گرفت و در پی انشقاق در تشکل اخ به اخوان

المســلمیک در  م کــه بــا ســرکوب  شــدید  اخوان0975 -0977های  درحقیقــت در ســال
ها نظیر مناع خلیل القطان،  کشورهای مصر، سوریه و اردن همراه بود، جمعی از اخوانی

ــایف  ــک ن ــدالعظیم لقمــة، محمــد ســرور ب عشــماوی ســلیمان، مصــطفی العــالم، عب
در آن زمان عربستان سعودی،  1عربستان مهاجرت کردند. العابدیک و محمد قطب به زیک

ابباری سیاسی برای مقابله با رژیم جمـال عبدالناصـر  ۀمثاب المسلمیک را به حضور اخوان
محمدسرور با حضور در مراکب دینی ایک سرزمیک، به  ،در ایک دوران 2مناسب تلقی کرد.

 3بـه سـروریه بعـداا کـه  پرداخـت مـؤثرهای اخوانی و به تربیت شاگردانی  ترویج اندیشه
جمـع  محمد قطب و سید ،. محمد سرور بیک افکار محمد بک عبدالوهابشهرت یافت

محمد بک عبـدالوهاب  التوحیددو کتاب  یعنی وی توحیدی را قبول کرد که مبنایش؛ کرد
وی در ضـدیت بـا مـذاهب و شـیعه دارای  یجـهدرنت 4سید قطب بود. فی ظالل القرآنو 

سـید المسـلمیک مصـر و  سرور برداشت خود از افکار اخوان محمد 5ن بود.افکار وهابیو

                                              
 .833،  السلفیة الجهادیة فی السعودیة ،ادؤف. ابراهیم، 1
عمـر ابـراهیم، ؛ الببیـدی، 805،  8، جزمن الصحوه الحرکدات االسدالمیة المعاصدره فدی السدعودیة. استیفان الکروا، 2

 .083،  8، جالفسیفسا  السعودیة
جریان فکری محمد سرور به سروریه، مورد رضایت وی و هوادارانش واقع نشده اسـت.  ۀدر عیک حال، جالب آنکه تسمی .3

کند که نوستیک بار ایک نام را از موالفان جریان محمد سـرور و در زمـان جنـگ خلـیج فـارس  ابراهیم السکران گبار  می
الحددود الفاصدلة بدین اصدول مدنهج السدلف الصدالح و اصدول القطبیدة بک محمد بک عثمان، علـی خالـد، )ه است. شنید

 (85 -77،   السروریة

 بقلم عمر العبي. «اإلخوان السعودیون... التیار الذي لم یقل کلمته بعد!» ۀ: مقال. نک4
 «السکران في حدی  له مع صحیفة لندنیة.» ۀ: مقال. نک5
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گفتـه وهابیت قطبی هـم  ،که بدیک جهت به ایک جریان قطب را در عربستان گستر  داد
 داننـد یمالمسلمیک مصـر  محمد سرور را غیر از افکار اخوانالبته برخی افکار  ؛شودمی

 سـبب دشـمنی بعضـی از اعضـای د بـهیـدن ایـک افـراسـروری نام ظـاهراا که  طور همان
اند، صورت گرفته است. ایک  های محمد سرور موالف بوده المسلیک که با اندیشه اخوان

هایی  های او برخاسـته از بـدعت گروه از موالفان اخوانی محمد سرور معتقدند اندیشـه
گرفتـه ازسـوی اسـالف  هـای صـورت تمـام تال  یتـاا نهااست که راه به مقصد نبـرده و 

به برخی از مواضـع ایـک جریـان وهـابی  ادامهدر  1المسلمیک را به باد خواهد داد. واناخ
 :پردازیم یمنسبت به تشیع بعد از انقالب اسالمی ایران 

 دیدگاه تند جریان سنتی سروری نسبت به شیعه
منفـی  یداا شـدیابیم که سـروریه از نگـاهی با بررسی افکار جریان وهابی سروری درمی

ایک نگاه و بستر نظـری آن در آثـار متفکـران ایـک  ۀه برخوردار است. پیشینسبت به شیعن
شوص محمـد سـرور بـه نحـو نمایـانی قابـل دریافـت اسـت. وی در  یژهو بهجریان و 

آثار خود به تحلیل پیشینه، ماهیت و وضع کنونی شیعه توجه کـرده اسـت کـه  جای یجا
وهابی را نسبت بـه اندیشـه و مـنش  تواند سر  عناد و نباع ایک جریان شرح ایک نگر  می

 شیعی شرح دهد.

 شیعه در نگاه محمد سرور یبند دسته .الف

و مباحـ  ایـک  پـردازیم یمشـده توسـط محمـد سـرور  در ابتدا به برخی مباح  مطرح
 :کنیم یمعالم جریان سروریه را نیب بررسی  اصطالح به

ایـک  ،حـالتی زشـت ابتـدا بـا رسد، یممحمد سرور وقتی به مبح  مربوط به شیعه 
برد و سـعی در جداسـازی را با عنوان روافض نام می پیروان مکتب نورانی اهل بیت

)شیعیان( با امـت  اختالف ایک نحله که دارد یمجریان تشیع از اسالم اصیل دارد و بیان 
2اسالم هم در اصول و هم در فروع دیک توسعه یافته است.

 

شیعه از تعبیر نامناسب مجـوس بهـره  ۀی تسمیمسئله که چرا براپاسخ به ایک  وی در
                                              

، الحددود الفاصدلة بدین اصدول مدنهج السدلف الصدالح و اصدول القطبیدة السدروریةبک عثمان، علـی خالـد،  بک محمد .1
 77-85. 

 .08،  الشیعة فی لبنان حرکة انموذج؛ نک: محمد سرور، 087،  و جا  دور المجوس ،محمد ،سرور .2
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 حسـب بهشیعه پرداخته اسـت. از نگـاه سـرور، شـیعیان را  بندی یمتقسگرفته است؟ به 
 توان به انواع زیر تقسیم کرد: می ،گرفته رایش فکری و تیییرات تاریوی صورتگ

ند. از بر سایر صحابه باور دار تفضیلیة: ایک گروه از شیعیان به افضلیت امام علی
به رسمیت شناخته شده است.  دید ایک گروه، خالفت خلفای ثالثه پیش از امام علی

در  یتـاا نهاانـد و  در عیک حال، ایک گروه از شیعیان از تکفیر و لعک صحابه خودداری کرده
 یانـد. آرا هرا بیش از دیگران رعایـت نمود مقام مقایسه میان اصحاب، قدر امام علی

ان نبد گرایش زیدیه بیش از دیگران مشهود است. از نگاه محمد سرور، ایک گروه از شیعی
فسـ  و ایک گروه از شیعیان در شـمار مسـلمانان قـرار دارنـد و اتهامـاتی از قبیـل کفـر، 

 1بودن به آنان جایب نیست. مجوس
شیعه: ایک گروه به باور محمد سرور از اساس رافضی هسـتند و باطنشـان کفـر  غالة

فـی همهـون جـواز تناسـخ ایک دسته از شیعیان باورهـای منحر ،سروراست. به گبار  
بودن امام شدن اجساد در قیامت، خدا بودن عالم، انکار بعثت انبیا و مبعوث ارواح، قدیم

به اجماع امـت کنند. حکم ایک گروه از شیعیان کفر است،  و... را نمایندگی می علی
مرور بـا  بـهدر عقاید مجـوس یافـت کـه  عقاید ایک گروه را باید ۀاسالمی. همهنیک ریش

لم اسالم مطرود و ملعون یک اسالم تلفی  شده است. ایک گروه همواره در عایظاهری از آ
 2اند. ادامه داده تاکنوناسالمی به حیات خود  های ینیسرزمولی در نقاطی از  ؛اند بوده

همـان کسـانی  شیعیان امامیه اثنی عشری: به باور محمد سرور، ایک گروه از شیعیان
حاکمیـت  اکنـون هماند و  ای یافته در ایران قدرت ویژه تاکنونهستند که از عصر صفوی 

ایک فرقه از شیعیان به حـداقل ده فرقـه  ،سرور ۀدر ایران در دست دارند. به عقید مطل  را
های فکری متعددی همهـون اخبـاری و اصـولی را در خـود  قابل تقسیم است و گرایش

قائـل بـه  ،کهمهنیک به گبار  سرور، ایک گروه در باب حکام مسـلمیجای داده است. 
اطـالق نـام مجـوس بـه ایـک گـروه را روا  ،باشـند. سـرور ها میبسط ید در اختیارات آن

داند. در عیک حال، وی با برشمردن شماری از عقاید ایک گرایش از شـیعیان، عقایـد  نمی
روه از ایک گ ،که اهل سنتهنیک با آننبدیک دانسته است. هم آنان را به باورهای مجوسی

                                              
 .87،  و جا  دور المجوس ،محمدسرور،  .1
 همان.. 2
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 بـاوجود  ) آنـان را ،اما اصرار آنان به صدور ایک عقاید ناصواب ؛دانند شیعیان را کافر نمی
 طور بـهمحمد سرور معتقد اسـت  1اقرار لسانی به اسالم( به ایک سمت سوق داده است.

رند، هرچند اسالم کلی کسانی که به ایک عقاید باور داشته باشند، در باطک مجوسی و کاف
قول به زیادت و نقصان در قرآن، تکفیر صحابه کبار، لعک خلفای  .ظاهر عیان نمایند بهرا 

الهـی و  یدانستک آنان از انبیا عشری و افضل اثنی ۀ، قبول عصمت برای ائمیشهعاثالثه و 
2شدن به علم غیب برای آنان. قائل

 

را از رفتارهـایی ک بـر صـحابه وی موضوعاتی نظیر تقیه، رجعت، تعظیم قبـور و لعـ
کـه در تفکـر  روسـت یکازاعشـری بـدان پایبنـد هسـتند و  شیعیان اثنی ۀداند که قاطب می

 3مبارزه با عقاید شیعی نیب از اجبای مهم جهاد برای حف  اصالت دیک اسـت. ،سروری
کاهل لعک بر صحابه هستند،  ،محمد سرور همهنیک با بیان اینکه شیعیان  کنـد می یـدتأ

)که به اعتقاد وی امت اسالم بر عدالت آنان اجماع دارند( عملـی  ک کثیری از صحابهلع
 4است که با ادعای مدعیان دموکراسی امروزی نیب سازگار نیست.

 نقد

نفهمیـده  دکـه اصـل قرآنـی دار را گان مانند تقیهسرور معنای برخی واژ ،باید گفت اوالا 
داند که اصـل لعـک و دات اسالمی میمحمد سرور بر اساس معتق قطعاا است. همهنیک 

اهل لعک بر تمامی صحابه نیستند و  ،اما در عیک حال شیعیان ؛برائت نیب اصل قرآنی دارد
هانت به مقدسات اهل سـنت اسـت و همهنیک فتوای مراجع و علمای شیعه بر حرمت ا

سـبب احتـرام بـه بـرادران اهـل سـنت جـایب  نیـب بـه کردن و همهنیک لعک علنی را سب
 5.دانند ینم

از  ناپـذیری قـرآن تحریف عدم تحریف قرآن یـاتحریف قرآن باید گفت:  بارۀدر یاا ثان
ق اسالمی است که بـر اسـاس آن، قرآنـی کـه در دسـت  ر  اعتقادات عموم مسلمانان و ف 

وحی شده و نه چیـبی بـه آن  اعظم یامبرپمسلمانان است، دقیقاا همان است که بر 
                                              

 همان.. 1

 همان. .2

 .70،  الجیش و السیاسة فی سوریة ؛ نک:700،  دراسات فی السیرة النبویةسرور،  محمد .3
 .700،  دراسات فی السیرة النبویةمحمد سرور،  .4
 .حرمت، الانت و تكفیر مسلمانان از دیدگاه علمای شیعه ، احمد،کوثری . نک:5
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پژوهـان شـیعه،  به نظر غالب مفسـران، فقیهـان و قرآن 1است.افبوده و نه از آن کم شده 
 و لذاشکل گرفته است  قرآن با همیک ترتیب و ساختار کنونی در زمان پیامبر اعظم

 2هر روایت و نقل تاریوی که منافات با ایک اصل داشته باشد از اعتبار ساقط است.
عـدم  ۀشیعه در زمینـ با نقل نظر ببرگان زیارم شیرامک العظمی الله  یتآحضرت 

عالمان شیعه در طول تاریخ به مبح  تحریف قرآن پرداخته » نویسند:تحریف قرآن می
شبهات تحریف،  بودن قرآن، عالوه بر رد   ا بیان نموده و با دفاع از محفوظو اشکاالت آن ر

 3«اند. به اعتقاد خود و شیعه در ایک زمینه اشاره داشته
، شـیخ حـر عـاملی، عالمـه ییبهـا، شـیخ حلـی طاووس، عالمههمهنیک سید بک 

و بسیاری از ببرگان و مجتهدیک و مراجع عظام  مجلسی، سید بحرالعلوم، کاشف الیطاء
علمـی،  عالمانی هستند که در طول تاریخ شیعه در کتـب موتلـف ازجملهتقلید شیعه 

پاسداری چنیک نظری به  یا نقصان آن را مطرح نموده و با رد  بح  تحریف قرآن و زیادت 
تحریف  به عالمانی که در رد   الذریعهآقا ببرگ تهرانی نیب در  4اند. از اعتقاد شیعه پرداخته

 ۀنوشـت ،التحریدف و التبددیل مانند   5اند، اشاره کرده است؛ یا کتابی نگاشتهرساله  ،قرآن
ابوجعفر محمد بک الحسک  ۀنوشت ،التحریف و التبدیلابوالقاسم احمد بک علی الکوفی، 

کشدف ، ابوالحسک علی بـک حسـک فضـال ۀنوشت ،، التنبیل مک القرآن و التحریففیکو
 ۀنوشـت ،رد کشدف االتیداب، شـیخ محمـد تهرانـی ۀنوشت ،االرتیاب عن تحریف القرآن

سـید  ۀنوشـت ،نزالة المصحف الشریف عن النسخ و النقص و التحریدف، میرزای نوری
 الله شهرستانی. ةهب

 نه نظر اجمـاعی   ،تحریف قرآن به نظرات شاذ توجه کنیماگر بوواهیم در بح   اا ثالث
خـود را از اهـل سـنت  دروغ بـهباید گفت در بیک اهل سـنت کـه وهابیـان  ،یک مذهب

 6.شمارند، کم نیست روایاتی که دال بر تحریف قرآن هستند می
                                              

 .8852،  3ج ،دمحم کب کمحرلادبع؛ ابک ابی حاتم، 033،  7زجاج، ج .1

 .855،  سیر القرآنالبیان فی تف ،مساقلاوبا دیسخوئی،  .2
 .02،  00، جتفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر، . 3

، التحقیق فی نفی التحریف عن القدرآن الشدریف؛ میالنی، سید علی، 889،  00، جاعیان الشیعةسید محسک،  . امیک، 4
 .07-75،  0ج

 .075،  83؛ ج870،  07؛ ج353،  3ج ؛ 793و  700،  7، جالذریعة الی تصانیف الشیعة  شیخ آقا ببرگ،. تهرانی، 5
 .73-35عدم تحریف قرآن،  آبادی، سید حسک،  طاهری خرم: . نک6
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 از امت اسالم و خروجانحراف شیعه  بارۀدیدگاه محمد سرور در . ب

بنا به ادعـای محمـد  - شیعیان در ایک نقطه است که آنان عقیدتیبه باور سرور، انحراف 
مقـام اسـتنباط احکـام، در  یاا ثاندانند و  شده و فاقد استناد می اوالا قرآن را تحریف -سرور

 1اند. عرگ احکام قرآن و سنت نبوی ساخته خود را هم ۀصحابه، اقوال ائم یضمک رد  آرا
خـارج از مرزهـای  ،تفکرات شـیعی را از اسـاس ،واقع در ایک نقطه است که سروریهدر

و هرچنـد بـه ظـاهر  اسالمی غیر اساساا داند و شیعه را جریانی  عقیدتی جهان اسالم می
رو نگـر  سـروریه بـه اصـول فکـری و  ایـک از؛ نماید به شهادتیک، معرفی تلقی میمقر  

ناختک تشـیع هی و به رسمیت شـم با مسامحه، همراأتواند تو نمی ،باورهای مذهبی شیعه
که شیعیان از پی نبدیک  در بح  از انحراف سیاسی نیب سروریه بر ایک باور است باشد.

هیتی حکـومتی ایرانـی بـا مـا یآن در فکـر احیـایک اسـالم و قبـول ظـاهری یـشدن به آ
در موضع سیاسی نیب سـروریه  رو یکازا 2؛یک زرتشت هستندیشده از دیک اسالم و آ ترکیب

خروج ایک گـروه بـر امـت اسـالم نظـر  ۀمثاب بهعیان در همه حال به تحرکات سیاسی شی
اسـالم  کند. پیداست که در ایک نظر نیب امکان و راه حلی برای نبدیکی شیعه با امـت می

راه جهـان اسـالم  ۀها، شیعیان نقشـی در نقشـ سی سروریسیا ۀنام فراهم نشده و در مرام
 ،شـیعی ۀروریه بـه ماهیـت اندیشـبعـد نگـر  سـ بنابرایک از ایک دو 3؛تنوواهند داش

شــیعه را در هــیچ یــک از  اساســاا  ،تــوان نتیجــه گرفــت کــه جریــان فکــری ســروریه می
 یتـاا ماهو  اصـالتاا  آن راشناسد و  های نظری و عملی جهان اسالم به رسمیت نمی ساحت

 نماید. بیرون از حصار اسالم تعریف می

 نقد

چیبی جـب اجـرای تعـالیم  ،ت ایراندر ابتدا باید گفت که بح  سیاست شیعه و حکوم
روایـات تمـام  ،شیعه یاا ثانایشان نیست.  القدر یلجلو اهل بیت  قرآن و پیامبر اعظم

باشـند. بسیار هم مورد توجه شیعیان مـی ،بلکه برخی صحابه داند؛ ینم اثر یبصحابه را 
و هـم پیـامبر ادله و اسنادی دارنـد کـه هـم قـرآن  ،شیعه برای تبعیت از امامان خود ثالثاا 

                                              
 .87،  و جا  دور المجوس ،محمدسرور،  .1

 .75همان،   .2

 . همان.3
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اولـی  ۀازجمله در آیاتی همهون آیـ. اند نمودهتوصیه به آن و تبعیت از امامان  اعظم
صادقیک به امامـت امامـان اشـاره  ۀتبلیغ و آی ۀاکمال، آی ۀوالیت، آی ۀتطهیر، آی ۀاالمر، آی

 د:شود که به برخی از آنها اشاره میامامان وجود دار بارۀشده است و روایاتی هم در
حدی  ثقلیک که هم در منابع شیعی وارد شده و هم در منابع اهل سنت بـه تـواتر . 0

عنوان عـدل و  بـه رسیده است. در ایک حدی  به تبعیت از اهل بیت پیامبر و امامـان
لـذا هـر مسـلمانی  ؛تکلیف و وصیت شده اسـت ،حکم ،قرآنهمسنگ قرآن و مفسران 

 ۀتوطئـ نه اینکه به ،ز امامان را داردوجوب به پیروی ا طب  ایک دستور پیامبر اعظم
 اطاعت از امامان بپردازند.

 از کتب اربعه و اصلی شیعه آمده است: ایک حدی  در اصول کافی
گذارم که اگر آنها را دسـتاویب قـرار دهیـد،  مک در میان شما دو چیب باقی می

هرگب گمراه نوواهید شد: کتاب خدا و عترتم که اهل بیتم هسـتند. ای مـردم 
شـوید،  بشنوید! مک به شما رساندم که شما در کنار حوگ بـر مـک وارد می

 ؛رفتارتان با ایک دو یادگار ارزشمند سؤال خواهم کـرد ۀپس مک از شما دربار
 1یعنی کتاب خدا و اهل بیتم.

 کند: اهل سنت، ایک حدی  را چنیک نقل می ۀسنک نسائی از صحاح ست
بها بـاقی  میان شما دو شیء گرانزمان وفات مک نبدیک شده است. مک در »

تر از دیگری است، کتاب خدا و عترتم که همان اهل  گذارم که یکی ببرگ می
کنید که آن دو از هم  است. پس بنگرید که چگونه با آن دو رفتار می بیت

 2«شوند تا آنکه در کنار حوگ بر مک وارد شوند. جدا نمی
ِطیُعوالال ۀس از نبول آیبک عبدالله انصاری پحدی  جابر که جابر . 8

َ
وِذیَنلآَمُنوالالأ َهوالاَهّ ُیّ

َ
یالأ

ْموِ لِموْنُ ْ ل وِهويلاْْلَ
ُ
ُسوالَللَولأ ِطیُعوالالاهَ ّ

َ
َقلَولأ اهَلّ

االمر از پیـامبر پرسـید؟ معنـای اولـو ۀدربـار 3
هسـتند   آنان جانشینان مک و امامان مسلمانان بعد از مک »در پاسخ او فرمود:  پیامبر

بک حسـیک طالب است و بعد از او به ترتیب حسک، حسیک، علی  بیکه اولشان علی بک ا
                                              

وا».... 1 ُل  ض  ْک ت  ا ل  م  ه  ْذُتْم ب  خ  ْن أ  یک  إ  ْمر  یکْم أ  ار ک ف  ی ت   
ن  ْه  -إ  ل   و  أ  ب   و  ج  ه  ع 

اب  الل   ْیُت کت  ل   ْد ب  ُعوا و  ق  اُس اْسم  ا الن   یه  ی أ  ت  ْتر  ی ع  یت  ل  ب 
ل    ه  ج 

اُب الل   ن  کت 
ال  ق  یک  و  الث   ل  ق  ی الث   ْلُتْم ف  ع  ا ف  م   ُلکْم ع  ْسأ  أ  ْوگ  ف  ی   اْلح  ل  ُدون  ع  ر 

ت  کْم س  ن   ـیإ  یت  ْهُل ب  کُرُه و  أ  ، الكدافیکلینـی، ) ...« ذ 
 (893،  0ج
ی قد دعیت فاجبت، انی قد ترکت فیکم الثقلیک احدهما اکبر مک اآلخر، کتاب الله و عترتـی اهـل بیتـی، فـانظروا کأن».... 2

 (35،  5، جالسنن الكبرینسائی، )« کیف تولفونی فیهما، فانهما لک یفترقا حتی یردا علی الحوگ...
 .59  نساء، .3
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... جعفر بک محمد، موسی بک جعفر، علی بک موسی، محمد بک علی، و محمد بک علی
 1«مک است... ۀکنی نام و هم پس از او فرزند  همعلی بک محمد، حسک بک علی و 

آنهـا تعـداد خلیفه که روایاتی از طری  اهل سـنت نقـل شـده کـه در  08حدی  . 7
جـابر  .بیان شده است ،بودن مانند قریشی ،انهایش و برخی از ویژگی خلفای پیامبر

ایک دیک همیشه تا قیام قیامت و تا هنگامی که »نقل کرده که  بک سمره از رسول خدا
دوازده نفر خلیفه بر سر شما باشند، استوار و پابرجاسـت. ایـک خلفـا همگـی از قـریش 

  ،08مسعود، شمار نقیبان پس از پیامبر حدیثی به نقل از ابک همهنیک در 2«هستند.
سلیمان بک ابـراهیم ُقنـدوزی از  ۀبه گفت 3گفته شده است. اسرائیل یتک به تعداد نقیبان بن

گانـه شـیعه  دوازده ۀوازده خلیفـه در احادیـ  نبـوی، ائمـعالمان اهل سنت، منظور از د
 4ل حمل نیست.هستند؛ زیرا ایک احادی  بر کسان دیگر قاب

 یـاا ثانامامان همسنگ و عدل قرآن هستند و  اوالا  ،لذا طب  آیات و روایات مورد اشاره
نه  ،الزم و موجب مدح استمسلمیک امری  ۀگانه بر هم دوازدهوجوب اطاعت از امامان 

حقیقت کسانی که پیروان آن مذهب پرداخته شود و درچنیک اطاعتی به ذم  سبب اینکه به
بایـد پاسـوگو  کنند ینمآنان پیروی  ۀت از امامان و احادی  و سیرو روایا برخالف آیات

 باشند.

 شیعه دربارۀدیدگاه برخی وهابیان معاصر سروری 
اینکـه برخـی  ازجملـه .مطالب موتلفی بیان شده است ،وهابیان معاصر سروری بارۀدر

بت به شـیعیان سلمان العوده نس مانند   ،برخی علمای معاصر ایک جریان ،اند شدهمدعی 
زیـادی در  یهـا تفاوتیعنی محمد سرور  ،ایک جریان مؤسسمعتدل هستند و با دیدگاه 

 شود. میبررسی  مسئلهنگر  و تکفیر تشیع دارند که ایک 

                                              
 .857-853،   0، جالدین کمال ،یلع کب دمحم صدوق، .1
حمد بـک ا؛ 7-3،  7، جصحیح مسلم؛ مسلم نیشابوری، 083،  2، جخاریصحیح ب ،لیعامسا کب دمحم بواری، .2

سدنن ؛ سجسـتانی، 735،  7، جسدنن ترمدذی؛ ترمـذی، 057و 055، 99، 92، 97، 95،  5، جمسند احمددحنبل، 
 .759،  8، جداود ابی

 .33 -35 ، کتاب الغیبه؛ نعمانی، 550،  3، جالمستدرک علی الصحیحین ،هللادبع کب دمحمحاکم نیشابوری،  .3
 .898-897،  7، جینابیع المودة لذوی القربیوزی، قند .4
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 سلمان العوده و شیعه. الف

ها، نگـاه متفـاوتی  عنوان یکی از افراد شاخص نووهابی بهبرخی معتقدند سلمان العوده، 
و  پـذیرد ینمرا  1کـه او تکفیـر گروهـی انـد گفتهدارد و بنا بر سونان وی  تکفیر ۀمسئلبه 

مگر اینکه کسـی  شوند؛ یممعتقد است تمام کسانی که اهل قبله هستند، مسلمان تلقی 
کفرآمیب خود را علنی بر زبـان جـاری  های یشهانداز اسالم خارج شود و افکار و  یقیک به

مثل  .بسیار تندی نیب نسبت به شیعه نقل شده استمباح   بعضاا از سلمان العوده  2کند.
دیـدگاه  ،و در آن برنامه شدکه منتشر  «حجر الباویة»با عنوان  یا برنامهسونرانی وی در 

نحوی که بیان نموده شیعیان خبیثـان  ت به علمای شیعه ابراز نموده، بهبسیار تندی را نسب
ر و بـدون بصـیرت از علمـا بالحدود هستند که هیچ علم خاصـی ندارنـد و بـدون تفکـ

ۀ . سلمان العـوده در ادامـکنند یمپیروی  نامد یمخودشان که ایک علما را علمای ضالل 
که ایـک  3دیگری علیه شیعیان و علمای شیعه دارد انش در ایک برنامه نیب مواضع تندسون

 .دهـد یمنشان از موالفت شدید وی با مکتب تشیع و علمای تشیع  ،عوده یها صحبت
نه اینکه در فروع باشد و  ،یک قائل است که فرق شیعه و اهل سنت در اصول استهمهن

 ،نیست که فرق شیعه و اهل سنت مانند تفاوت بیک مـذاهب حنفـی گونه یکا کند یمبیان 
 ؛اسـت یـدعقابلکه یک اختالف در اصول و  ؛شافعی و مالکی با یکدیگر باشد ،حنبلی

ئمه دارد یا اعتقاد به سب صحابه یـا تنقـیص مثل اعتقاداتی که شیعه نسبت به عصمت ا
که ایک اختالفـات حتـی در مـدل شـیعیان معتـدل هـم از نـوع  یشهعاشیویک یا خیانت 

سلمان العوده همهنیک در مبحـ  اعیـاد مسـلمانان و اعیـاد  4.جوهری و اساسی است
یهودیـان اعیـاد اختصاصـی دارنـد و همهنـیک نصـاری هـم اعیـاد »: گوید یماسالمی 

و  صی خودشان را دارند...برای مجوسیان هم اعیاد موتص به خودشـان اسـت...اختصا
                                              

 .تکفیر الجماعی. 1
 .  MBCهای هفتگی، الحیاة کلمه به کارشناسی العودة در شبکه  برنامه .2

http://www.youtube.com/DrSalmanTv 

الرافضة الشـیعة ...فانـه هم بذلک خبثاء بالحدود النهم یتجاهلون عمدا الفوارق االساسیة بیک البالد ... فاولئک قوم مک » .3
لیس لدیهم علم، انما لدیهم علماء یتبعون و لیسوا علماء بل علماء الضاللة انما العامة تتبعهم بـدون تبصـر و بـدون رویـة و 

 .حلقه الشریط االسالمی ما له و ما علیه ،«حجر الباویة»برنامه  «.بدون تفکیر....
حجـر » ۀسـونرانی در برنامـ« هم و بیک السنة فروق اصلیة و لیست فرعیـة....واما المسالة الفرق فال شک ان الشیعة بین». 4

 .023،  سلمان العوده من السجن الی التنویرم، ترکی دخیل،  8557اکتبر سال  88در تاریخ « البصیرة»حلقه  «الباویة
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عوده ادامه داده اسـت  «روافض هم اعیادی اختصاصی مثل عید غدیر را دارند. یکهمهن
برخـی از ایـک سـونان  .عید ندارند، عید فطر و عیـد قربـاناما مسلمانان بیش از دو  که

و با ایـک مطلـب  داند یماسالم خارج  ۀا از دایراند که وی شیعیان ر نمودهبرداشت  ،عوده
صی )و غیر اسالمی( دارند و که شیعیان هم مانند یهود و نصاری و مجوس، اعیاد اختصا

شیعیان مسلمان  ،کردن ایک مطلب که مسلمانان فقط دو عید دارند، لذا اعتقاد دارد اضافه
خالف سـلف و  ،ع ویسلمان عوده در حالی است که ایک موض یها حرفایک  1نیستند.

تکفیـر  سـبب بهچون سلف اهـل سـنت هـم حتـی خـوارج را  ؛علمای اهل سنت است
گفتـه  یتـاا نهاو  دانسـتند یمو آنهـا را مسـلمان  دانسـتند ینماسالم خارج  ۀصحابه از دایر

اعمالشان جریانی انحرافی در اسالم هستند و با آنان  خاطر ایک اقوال یا خوارج به شد یم
 .کردند یمن را مسلما ۀمعامل

 موضع تند سفر الحوالی نسبت به مقاومت شیعیان. ب

 اللـه حبب ۀلبنان کـه مقابلـ ۀروز 77سفر الحوالی از سران وهابی سروری نیب در جنگ 
مقابــل رژیــم صهیونیســتی بــود گفــت: نمــاد مقاومــت اســالمی و شــیعی در  عنوان بــه

 اللـه حببت. بـرای حقیقت حبب شیطان اسدر که معنی آن حبب خداست الله حبب»
وهـابی ۀ در ایک میان، هر از چند گاهی برخی از خطیبـان و امامـان جمعـ 2«.دعا نکنید

به ببرگان وهابی خود، بر طبل تکفیر شیعیان کوبیدند و بذر دشمنی  یتأسسروری نیب با 
 افکندند. دانستند یمرا در مقابل شیعیان مقاومت که آنها را نماد قدرت شیعی ایران 

 جریان سروریه ضد ایران و امام خمینیمواضع 
شناخت بیشتر جریان سروریه نسبت به پیروان تشـیع و مکتـب  سببیکی از مسائلی که 

ایـران و  دربارۀهای ایک جریان ، مواضع و دیدگاهیفاتتألشود، رجوع به می اهل بیت
در  زیـرا اوج قـدرت شـیعه ؛باشـدکبیر انقـالب اسـالمی مـی گذار یانبن امام خمینی

خی بر ه در ادامهک ن آن بوده استأعظیم الش گذار یانبنحکومت اسالمی ایران و مواضع 
 .کنیماز ایک مواضع را بیان می

                                              
1 . www.islamtoday.net/salman/artshow-28-10539.htm. 

 http//www.alalbany.comی، به نشانی: پایگاه اطالع رسانی سفر الحوال .2
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 مواضع سلمان العوده. الف

انقـالب اسـالمی ایـران  گذار یانبن امام خمینی یدعقاسلمان العوده سعی در توریب 
رده باشـد و هـم نفـوذ وی را در بـیک شـیعیان را توطئـه کـ یدعقادارد تا از ایک طرق هم 

بـه عـالم بـبرگ شـیعیان امـام  کنـد یمشیعیان کم نماید. وی ضـمک مبـاحثی کـه بیـان 
 گوید:و می زند یمبودن  تهمت مشرک خمینی

بلکـه بـدتر از  ،مثل ایک نـوع نوع دوم از کسانی که ایمان ربوبی به خداوند ندارند...
ما اینکـه آنها والیت تکوینی دارند. ک ۀائم ،د دارندکه اعتقا)شیعیان( هستند  اینها رافضه

والیـت تکـوینی را  ،در کتاب حکومت اسالمی خـود (خمینی طاغوت ببرگ اینها )امام
برای ائمه قائل شده است. پس اینها اعتقاد دارند که ائمه با خداوند در ربوبیـت شـریک 

 1هستند.
مسـئله قائل بـه درک ایـک  که ییازآنجاوالیت فقیه  ۀمسئلسلمان العوده در جواب از 

 ،آورده اسـت را که امـام خمینـی مسئلهایک  دارد یماظهار  ،ایک اصل ۀنیست با توطئ
زیرا در  ؛شیعی است و قابل انطباق به اهل سنت و مذاهب دیگر نیست کامالا  ۀمسئلیک 
والیت فقیه بح  نیابت از امام دوازدهم در زمان غیبت ایشـان مطـرح اسـت کـه  ۀمسئل

)والیت فقیه( را نـوعی از مکـر و  مسئلهرا قبول ندارند... و ایک  مسئلهاهب دیگر ایک مذ
 2نامد.حیله و کید می

                                              
: هم مک یعتقدون أن هناك مصرفاا مع الله عب وجل » .1 کما یعتقد کثیر مـک المنتسـبیک  -النوع الثاني ممک لم یؤمنوا بالله رباا

، الذیک یعتقدون أن مک األولیاء واألقطاب واألبدال واألوتاد مک لهم تصرف في شئو -إلی اإلسالم ن الکون: في کالصوفیة مثالا
الرافضة الذیک یعتقدون أن ألئمتهم خالفة تکوینیة علـی  -بل أشد منهم وأکثر -ومثلهم  الرزق، واإلحیاء، واإلماتة، وغیر ذلك

کل ذرة مک ذرات الکون، کما یقول طاغوتهم األکبر الومیني في کتابهالحکومة اإلسالمیة: إن ألئمتنـا خالفـة تکوینیـة علـی 
؛ سـلمان العـوده، دروس «فهم یعتقدون أن هؤالء األئمة مشـارکون للـه تعـالی فـي ربوبیتـه... الکون.کل ذرة مک ذرات هذا 

 (2،  35جبء ))دروس صوتیة قام بتفرییها موقع الشبکة اإلسالمیة(  للشیخ سلمان العودة

ل الشـیخ سـلمان العـودة فـي هـذه السؤال: مسألة والیة الفقیه، أثارها بعض الناس، واتهم بعض الدعاة بالدعوة إلیها، فما قو» .2
فـأول  الجواب: الناس قد یتکلمون في أمور، ال یستطیعون أن یدرکوا خلفیاتها وال أبعادها الفکریة وال العقدیـة أو سـواها. المسألة؟

أنـا سؤال یجب أن یطرح: ما هي والیة الفقیه؟ فمک ح  قرائي أو مستمعيَّ أن أشرح لهم المصطلح، والمصطلح لیس ملکـي، وال 
الذي ابتدعته، أي أن الذي کتب في هذه المسألة، لیس المصطلح ملکه وال هو الذي ابتدعه، إنما هـو ناقـل فلیحـدد لنـا مـا هـي 

ومـک  %( غیر قابل للنقل ألي مذهب آخر، ألن الشیعة تمیبوا بمیبات عک أهـل السـنة.055والیة الفقیه مبدأ شیعي ) والیة الفقه.
هـ( ولک یعود إال في آخر البمان، وهو اإلمام الثـاني عشـر محمـد بـک 875ود إمام غائب، غاب سنة )ممیباتهم أنهم یعتقدون بوج

وکثیراا ما یقولون بما فیهم الومینـي: )عـج(  حسک العسکري، ولهذا یسمون اإلثنی عشریة، ألنهم ینتظرون ظهور هذا الثاني عشر.
مباا لقولهم: عجل الله فرجه وسهل اللـه مورجـه، فهـم یعتقـدون أن بعدما یذکرون اسمه، فهم یرمبون له بحرف العیک والجیم، ر
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مقـام  سعی دارد بردن مقام علمی حضرت امام خمینی سؤالسلمان العوده با زیر 
دارم مطلبی را مطالعه کردم در یک  یادبه »: گوید یمنیک چایشان را کوچک جلوه دهد و 

)امام( خمینی هالک که وقتی شاه ایران از وی غضـبناک  بارۀکه در آن آمده بود درزمانی 
جمع شـدند  یعاا سرلذا ببرگان ایران  ؛او را به قتل برساند و اعدام کندشد، تصمیم گرفت 

 «اطالق نمودند تا او را از اعدام نجات دهند. اللهی یتآ ۀو به خمینی مرتب
 خاطر به اللهی یتآعنوان کند که مقام  ها دروغ ایک با خواهد یمسلمان العوده  درواقع

نیـاورده  دست بهاو ایک مقام علمی را  درواقعاز اعدام بوده است و  نجات امام خمینی
ک در چند جـای موتلـف سـعی دارد عوده همهنی 1است و ایک مقام صوری بوده است.

خالـت دولـت فرانسـه در ایک انقالب را به د انقالب ایران و رهبری امام خمینی ۀقضی
 که پیوستک به مکتب امام خمینی دارد یمعوده همهنیک در جایی اظهار  2ارتباط دهد.

اسـت از کسـانی کـه گـول دیگـران و دیگـر  تر خطرناکو دعوت و ایدئولوژی وی بسیار 
و انحرافش بسـیار  ررض مکاتب را خورده باشند و از نظر وی ایدئولوژی حضرت امام

)انقـالب اسـالمی بـه  لذا باید جلوی نفوذ ایـک تفکـر هاست؛ دئولوژییابیشتر از دیگر 
 3( را گرفت.رهبری حضرت امام

                                                                                                      
ُح  ـه  ال ُیْصـل  نَّ اللَّ  هذا اإلمام الموتفي في السرداب سیظهر... وأعتقد أن هذا نوع مک الکید والمکر الفاسد، والله تعـالی یقـول: ِإ 

{ ]یونس یک  د  ل  اْلُمْفس  م  ؛ سـلمان العـوده، دروس للشـیخ سـلمان «عکس ما یراد له _بحمد الله _[ ولهذا دائماا تکون النتائج2، ع 
 (39،  33جبء ))دروس صوتیة قام بتفرییها موقع الشبکة اإلسالمیة(  العودة

... وقد استفاد الشیعة مک هذا األمر، فأذکر أنني قرأت منذ زمک في ترجمة الهالك الومیني أنه غضب علیه حـاکم إیـران . »1
صدر قراراا بإعدامه وقتله، فماذا فعل رجاالت الشیعة في إیران؟ لقـد اجتمعـوا سـریعاا وأصـدروا في وقته لمواقفه، وحاول أن ی

وهذه مرتبة دینیة عندهم آلیاتهم وزعمائهم الدینییک ومراجعهم العلمییک، ومـک وصـل  قراراا بترقیة الومیني إلی مرتبة آیة الله.
ال حکم مک هذا القبیل، فرفعوه بذلك، ومنعوا الحـاکم مـک أن یقتلـه، إلی هذه المرتبة فإنه ال یمکک أن یکون في حقه إعدام و

؛ سـلمان «فاستیلوا قضیة التضامک فیما بینهم علی ما هم علیه مک باطل وفساد فـي منـع أي ظلـم أو اعتـداء ألحـد مـنهم...
 (88،  28جبء )العوده، دروس للشیخ سلمان العودة )دروس صوتیة قام بتفرییها موقع الشبکة اإلسالمیة( 

 (7،  97 جبء))دروس صوتیة قام بتفرییها موقع الشبکة اإلسالمیة(  دروس للشیخ سلمان العودة ،سلمانالعوده،  .2

هذا االغترار أهو أخطر، أم اغترار الذیک اغتروا بـ الومیني مثالا یوم رفع عقیرته في الدعوة إلی مذهبه وطریقتـه؟ قـال:  .... »3
أعظم وأصعب، قلت: الذیک اغتروا بـ الومیني أکثر أم الذیک اغتروا بکالم هذا اإلنسـان، قـال: ال، ال، بل االغترار بـ الومیني 

قلت له: لقد عجبنا عک دفع اغترار الکثیریک مک الناس بأهـل الکفـر  بل الذیک اغتروا بذاك الداعیة الرافضي أکثر عدداا وعدة.
، فهناك مک اغتروا بالنصاری والیهود، وعجبنا ع ک دفع اغتـرار الکثیـریک مـک النـاس بأهـل البدعـة الظـاهرة المعلنـة، أحیاناا

وعجبنا عک دفع اغترار الکثیریک مک الناس بالمنافقیک الذیک یتسترون باإلسالم، فلماذا نرکـب جهـدنا وهمنـا فـي دفـع اغتـرار 
أن تثیر معرکةا حول شوصي، أو  خمسیک أو مائة بشوص، وهو اغترار ال یضر إن شاء الله تعالی في دنیا وال دیک؟ فلماذا ترید

شوص  فالنه أو عالن؟ نحک نـری أن دیـک اللـه تعـالی أعظـم مـک األشـوا  وأعظـم مـک الجماعـات، وینبیـي أن یکـون 
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 دیدگاه سفر الحوالی. ب

مثـال  منظور از تروریسـم را بـه ایـران و امـام خمینـی یسؤالسفر الحوالی در جواب 
اسـالم فـراهم را برای مقابله با  یا بودجهکه ایران امام خمینی چه  دهد یمو ادامه  زند یم

از وی  امـام خمینـی ۀکـه از عقیـد دیگر یسؤالحوالی همهنیک در جواب  1آورده بود.
ایـک  و بـا)امام خمینی( هم مانند سایر علمای شـیعه اسـت  که او دارد یم، بیان شود یم

از حضـرت امـام  شـده یمعرفاثـر جلـوه دهـد و اسـالم  نفوذ وی را کم خواهد یمحرف 
رو شده است تحقیر کند. سپس حـوالی در  همسلمانان جهان روب که با اقبالرا  خمینی

خصو  علمـای  هشکی نداریم که شیعیان ب گوید یمپردازد و ادامه به تکفیر شیعیان می
، کافر هستند. یشهعاتحریف قرآن و نسبت ناروا به  مانند   ،که دارند یدیعقا خاطر بهآنان 

وی )حضـرت امـام( در کتـاب  آنهـه بایـداف یم حوالی در ادامه با تکفیر امام خمینی
ایـک را مسـلمان  بودن والیت تکوینی برای ائمه از قائل کند یموالیت فقیه خود بیان 

 2.گوید ینم
 از حضرت امام خمینی تواند یخود را نم ۀسفر الحوالی همهنیک در جایی عم  کین

                                                                                                      
)دروس صـوتیة قـام  دروس للشدیخ سدلمان العدودةسـلمان العـوده، ). «األشوا  والجماعات کلهم فداءا لدیک الله تعالی

 (87،  078جبء )ة( بتفرییها موقع الشبکة اإلسالمی

یتکلم عک األصولیة اإلیرانیة کما تسمی أیام الومیني، ثم عرفها وعرف حقیقتها، وعرف ما قدمت له مک رصید لمحاربـة » .1
 (88،  آفة اإلستعجالسفر الحوالی، ) «اإلسالم مک أفعالها ومک تصرفاتها...

اج لذکر األسماء، فعقیدته عقیدة الرافضـة االثنـی عشـریة  الجواب: نحک ال نحت السؤال: ماذا تقول في عقیدة الومیني؟» .2
وهو إمام مک أئمتهم، وال یعدل عک أي شيء مک دینهم، إال أنه مجتهد داخل المـذهب، بمعنـی أنـه قـد یتصـرف فـي بعـض 

لة عک األحکام کأي مجتهد مک المجتهدیک، فقد یرجح قوالا علی قول، ویقدم قضیة علی قضیة، لکک هو ال یفرق في أي مسأ
 .«أئمة الروافض بأي حال مک األحوال

الجواب: مک خالل معرفتنا لعقائـدهم ال شـك أنهـم یکفـرون  السؤال: هل یکفر قادة هؤالء الروافض، وما وجه تکفیرهم؟»
ـلَّ  س  ْیه  و  ل  ی اللُه ع  لَّ م  کفـر، وبالذات زعماؤهم، ألن القول في تحریف القرآن ال شك أنه کفر، والقول بتکفیر أصحاب النبي ص 

والطعک في الصدیقة بنت الصدی  الطاهرة المطهرة المبرأة مک فوق سبع سماوات أم المؤمنیک عائشة رضي الله تعالی عنهـا، 
واعتقادهم عصمة األئمة بـل بـألوهیتهم کمـا فـي  بأنها ارتکبت الفاحشة، هذا کفر وتکذیب لکتاب الله، وهذا ما یدینون به.

وما سیکون، واعتقادهم بأن أئمتهم لهم خالفة تکوینیة توضع لها جمیـع ذرات النجـوم، فمـاذا  الکافي، أنهم یعلمون ما کان
وإذا کان کما في کتاب والیة الفقیه أن ألئمتهم خالفة تکوینیة توضع لها جمیع ذرات الوجود، فهل یقـول  بقي لله عب وجل؟

ْیـه   ،ي مرسلویقول: إن ألئمتهم درجة ال یصل إلیها ملك مقرب وال نب هذا مسلم؟ ل  ی اللُه ع  لَّ فمک فضل أحداا علی محمد ص 
؟! م  هل یمکک أن یکون مسلماا لَّ س  ومک أي فقرة أو أي باب مک أبواب عقائدهم تجد الکفر الصریح والضالل البعیـد، عافانـا  و 

سـک، لکـک وقـت المواجهـة وتجادلهم بالتي هي أح -فهم منهم في وقت المواجهة -أما بالنسبة للعامة واألتباع  الله وإیاکم؟
م  في کبار وصـیار ونسـاء المشـرکیک: ِهـم مـنهم { لَّ س  ْیه  و  ل  ی اللُه ع  لَّ ، یسـفر الحـوال) ؛«یکونون منهم، کما قال الرسول ص 

 (32-39،  الباطنیة عبر التاریخ
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و تروریسـم معرفـی ، خشک یبو نفوذ وی پنهان دارد و اسالم حضرت امام را اسالمی خونر
و در  دهـد یامام با صدام، صدام حسـیک خـونریب را بـر امـام برتـری م ۀو در مقایس کند یم

 1.کند یو القاب نامناسبی را بیان م داند یجنگ ایران و عراق، ح  را با عراق صدام حسیک م
 2.کند یخمینی یاد م ۀوی همهنیک از انقالب اسالمی با عنوان فتن

 وردیدگاه محمد سر . ج

کتبـی را در نقـد حکومـت ایـران، امـام  ،رهبر ایک جریـان وهـابی عنوان بهمحمد سرور 
گردد که وهابیان اگر اینها به ایک نکته برمی ۀدرواقع همنموده که  یفتألو تشیع  خمینی

بـوده کـه  مسـئلهایـک  خـاطر بـه اند نموده یفتألکتابی را بر ضد ایران یا امام خمینی هم 
ایـک  شدن مطرحرا سرآغاز قدرت تشیع و  ران به رهبری امام خمینیانقالب اسالمی ای

را خطری بـرای خـود  مسئلهایک  ،و با بح  صدور انقالب دانند یمفکر در دنیای اسالم 
 هراسی را دارند. هراسی و شیعه ب متعدد قصد ایرانکت یفتألو لذا با  کنند یمتلقی 

 و جدا دور المجدوسکتـاب  بـا همـیک هـدف العابـدیک یکزمحمد سرور بک نـایف 
می ایـران و در را بعد از انقالب اسـال «فرارسید( یانزرتشت) مجوسیان ۀهنگام»معنای  به

صـفحه تهیـه شـده  757تحریر درآورد. ایک کتاب که در بـیش از  ۀضدیت با آن به رشت
اساس علیه مکتـب  های بی های بیشمار تاریوی و تهمت است، مملو از اکاذیب و دروغ

ایران  باشد. محمد سرور در ایک اثر به سراغ می انقالب اسالمی و امام خمینیتشیع و 
ایران را دارای اعتقادی زرتشتی معرفی نموده  ۀتاریوی ایران، عقب ۀآمده و با بررسی پیشین

کند. وی با نقل  سی میو ماجرای ورود اسالم به ایران و موقعیت شیعه در ایک میان را برر
شیعی را شدت  ۀت به شیعیان، حمالت خود به اندیشاهل سنت نسبمعاند  یاقوال علما

یافتک اسـالم شـیعی در  سالمی ایران و اعالم خطر از قدرتبوشد. توجه به انقالب ا می

                                              
ما کـان الومینـي، کـان فالنموذج لدیهم إما أن یکون الومیني: العنف واإلرهاب والدمویة، هـذا هـو اإلسـالم.... فعنـد» .1

صدام بالنسبة لهم هو الُمح   المصیب أو المظلوم في هذه الحرب الذي یطالب بإیقافها مک طرف واحد وهو عادل ومنصف 
فلمـا أرادوا تحویلـه أصـبح هـو الـدیکتاتور والسـفاح  واستجاب لمطالب األمم المتحدة في هذا وهو مع الشـرعیة الدولیـة.

قب مک األلقاب والوحش ألنهم عندهم رؤیة مک رؤی یوحنا الوحش هو النبي الکذاب إلـی غیـر وصاحب بابل البانیة وکل ل
لوا کل التأویالت علیه. محاضرة الشیخ سفر بک عبد الـرحمک ، المسلمون ودراسات المستقبلسفر الحوالی، ) «ذلك یعني أو 

 (.05-07الحوالي،   

 http://www.islamweb.net .17 ، 29، جبء دروس للشیخ سفر الحوالي ،کمحرلادبع کبسفر الحوالی، . 2
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اصلی نویسنده در نگار  ایـک اثـر اسـت.  ۀتریک مضمون کتاب و انگیب ان، مهمایک دور
تال   یتاا نهاای ایران نیب پرداخته و ه سرور در صفحات پایانی اثر  به نقل اقوال روزنامه

شـیعی رایـج در ایـران را دشـمک  ۀد رایج در آثار مشابه خود، اندیشکند تا مطاب  رون می
1اسالم و موالف جماعت عامه معرفی نماید.

 

شیعه با محوریت حکومـت ایـران در  ،سرور معتقد است در حال حاضر درمجموع
هـا و از بـه کـار بـردن  همکاری با انواع دولتحال تقویت است و در راه اهداف خود از 

ها شـیعیان خطـری  کـه در نگـاه سـروری روست یکازاها ابایی نداشته است.  انواع حیله
های وهـابی  اند و در پی همیک نگر  است که اصحاب جریان بالفعل تلقی شده یداا شد

شـیعی  و اجتماعـات هـا و... همواره نسبت به اقدام تروریسـتی علیـه اشـوا ، جریان
 2دارند. یببرانگ تعجبکردن اساس تشیع اشتیاقی هستند و در راه نابود قدم یشپ

 نقد

در  باید گفت که جمهوری اسالمی ایـران بـه رهبـری امـام خمینـی مسئلهدر نقد ایک 
طور که مشـهود اسـت امـام اعتالی اسالم و کمک به مستضعفیک بودند و همان ۀاندیش

شیعه  برایشان ،مقاومت ۀمی در دفاع و تشکیل جبههوری اسالو مسئوالن جم خمینی
ی خطـری بـرا ،که شیعیان و جمهـوری اسـالمی مسئلهو اهل تسنک فرقی نداشت و ایک 

گونه که از جریـان  همان ،ایران شیعه درواقعبلکه  ؛تهمتی بیش نیست ،مسلمانان هستند
حمـاس و جهـاد  بلکـه بیشـتر از جریـان گونـه همان، کند یملبنان دفاع  الله حبب ۀشیع

با تشکیل انقالب اسالمی بـه  امام خمینی درواقع. کند یماسالمی سنی فلسطیک دفاع 
 اسالم خدمت شایانی نمود.

در سـرافرازی مسـلمانان  امـام خمینـی بدیل یبنیب به نقش  مقام معظم رهبری
 یکبارز  ۀمسلمان و نمون یکاو، الگوی کامل  جهان اشاره نموده و چنیک فرموده است:

رهبر اسالمی بود. او، به اسالم عبت بوشید و پرچم قرآن را در جهان به اهتـباز درآورد. 
ن غرور و شوصیت و خودبـاوری او، ملت ایران را از اسارت بیگانگان نجات داد و به آنا

ـدو او، ص بوشید  یهـا دلداد و امیـد را در  رای استقالل و آزادگی را در سراسر جهان س 
                                              

 .85-855،  و جا  دور المجوس ،محمدسرور،  .1
 .09همان،   .2



 

 

جر
ه 

گا
ن

ی
 ان

ور 
رس

 ی
تش

ه 
ت ب

سب
ن

 عی
ور 

مه
 ج

و
 ی

الم
اس

 ی

11 

قدرتمنـد سیاسـی  یها دسـت ۀو او، در عصری که همـ ن زنده کردملل تحت ستم جها
کردند، نظامی بر اساس  اخالقی تال  می یها ارز کردن دیک و معنویت و  برای منبوی

 1اخالقی پدید آورد و دولت و سیاستی اسالمی بنیان نهاد. یها ارز دیک و معنویت و 

 گیری نتیجه
محمـد بـک  یـدعقای است که بـر اسـاس های درون وهابجریان سروری یکی از جریان

های جریان سروری که قابل توجه اسـت، یکی از ویژگی عبدالوهاب شکل گرفته است.
باشد که ایک جریان در مقابل حاکمیت عربسـتان سـعودی انتقـادات تنـدی ایک نکته می

 نیست که تمام احکام حاکم اسالمی را بپذیرند و هر چه آل سعود بگویند طور یکادارد و 
محـض از  یریپـذ اطاعتسـمت  بـه تبعیت محض نمایند و مـردم را هـم ،یا حکم کنند

حاضر دیدگاه جریـان سـروری نسـبت بـه  ۀدهند. در مقالحاکمیت آل سعود سوق نمی
آمد که هرچنـد جریـان  دست بهو ایک نتیجه  شدتشیع و جمهوری اسالمی ایران بررسی 

همان مشی محمد بک  ید،عقالی در و ؛وهابی سروری به حاکمیت آل سعود منتقد است
عبدالوهاب تکفیری را دارند و ایک یعنی اینها، هم به آل سعود منتقدند و هم بـر اسـاس 

فتواهـای تنـدی علیـه شـیعیان و جمهـوری  متوذ خـود از سـردمداران تکفیـری، یدعقا
نقد  سبب بهو نباید فکر کنیم که اینها  دارندانقالب شکوهمند ایران،  گذار یانبناسالمی و 

علیـه شـیعه و نظـام  ،بودن خود بلکه در تکفیری ؛حاکمیت آل سعود، دوستان ما هستند
راسـخ هسـتند، هرچنـد از جهـت اینکـه مقابـل آل سـعود نیـب جمهوری اسالمی هـم 

 باشند.برایمان فرصت می ،اند یستادها

  

                                              
ت  .1  .02/7/0772فرازی از پیام مقام معظم رهبری به ملت شریف ایران در تجلیل از امام ام 

https://farsi.khamenei.ir/FA/Views/imam.jsp  
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. ،0797 . 38البیت اهل ةدار العلم لمدرس قم: ،ایمان و کفر علیباده موسوی، مهدی، 
.37 ا.ت نا، بی بی جا: بی ،البّث المباشر حقائق و أرقام، عماد، عبدالینی 
.33 .ق0307دارالوطک،  :، ریاگالتوحید اوال   عماد، عبدالینی، 
مرکب دراسات الوحدة العربیة،  جا: بی ،الحرکات االسالمیة فی الوطن العربی عماد، عبدالینی،  35.

 .م8507
.37 .ق0308دارالوطک،  :، ریاگالحمة عماد، عبدالینی، 
.33 .م8507مک قریش، ؤمکتبة مجا:  بی، الّسلفّیة و الّسلفّیون الهویة و المغایرة عماد، عبدالینی، 
.32 تا. نا، بی بیجا:  بی، العلم عماد، عبدالینی، 
.39 .ق0303دارالوطک،  :، ریاگالفتور عماد، عبدالینی، 
.55 تا. نا، بی بی جا: بی ،الوسطیة فی ضوء القرآن عماد، عبدالینی، 
م، مکتـب المشـرف العـاجـا:  بی، ثوابت األمة فی ظالل المتغیالرات الدولیالة عماد، عبدالینی،  50.

 .ق0385
یف و التکلیالف عماد، عبدالینی،  مکتـب المشـرف العـام،  جـا: بی ،جزیرة العر  بین التشالر 58.

 .ق0387
یق عماد، عبدالینی،  .57 .ق0370دارالحضارة،  جا: بی ،خارطة الطر
مرکـب الدراسـات االسـالمیة بقطـر،  جـا: بی ،رسالة المسلم فی حقبة العولالة عماد، عبدالینی،  53.

 .ق0383
.55 تا. نا، بی بیجا:  بی، ویة استراتیجیة فی القضیة الفلسطینیةر  عماد، عبدالینی، 
.57 .ق0383دار ابک حبم،  جا: بی ،فقهیات عماد، عبدالینی، 
.53 ق.0387دار ابک حبم، جا:  بی، فی رحا  االخوة عماد، عبدالینی، 
.52 .ق0387مکتبة العبیکان،  جا: بی ،ال تحزن عماد، عبدالینی، 
.59 م.8508سسة االسالم الیوم، ؤما: ج بی، لو کنت طیرا عماد، عبدالینی، 
.75 . ق0377سسة االسالم الیوم، ؤم جا: بی ،مع األئمة عماد، عبدالینی، 
.70 تا. نا، بی بیجا:  بی، االختالف فی العمل االسالمیالعمر، ناصر،  
.78 .م8508مرکب نماء للبحوث و الدراسات،  جا: بی ،أسئلة الثورة، العودة، سلمان 
.77 م.8559دارالساقی، چا  اول،  بیروت: ،یة فی السعودیةالسلفیة الجهاداد ابراهیم، ؤف 
یعة االسالمیةو دیگران،  القطان، مناع خلیل  جامعة االمـام محمـد  جا: بی ،وجو  تطبیق الشر 73.

 . ق0350بک سعود، 
یع االسالمیالقطان، مناع خلیل،   یب التشر .75 تا. مکتبة وهبیة، بیجا:  بی، تار
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.77 تا. مکتبة وهبیة، بیجا:  بی، رآنمباحث فی علوم الق القطان، مناع خلیل، 
یعة االسالمیة القطان، مناع خلیل،  .73 .ق0300مکتبة وهبیة، جا:  بی، معوقات تطبیق الشر
.72 تا. دارالثقافة االسالمیة، بی جا: بی ،مواقف االسالم من االشتراکیة القطان، مناع خلیل، 
.79 تا. یة بیمکتبة وهبجا:  بی، نزول القرآن علی سبعة أحرف، القطان، مناع خلیل 
بیروت: الشبکة  ،زمن الصحوة الحرکات المعاصرة االسالمیة فی السعودیةالکروا، استیفان،   35.

 م.8508لالبحاث والنشر،  العربیة

 




