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چکیده
رشد روزافزون جریان وهابیت در سرزمینهای اسالمی ،بهویژه در مصر ،از
گذشته تا کنون یکی از مهمترین دغدغههای عالمان االزهر بوده است .مشایخ
االزهر برای تقابل با وهابیت براساس شرایط زمانی رویکردهای مختلفی را پی
گرفتهاند .در این میان نقش عبدالحلیم محمود ،بسیار قابل تأمل است .رویکرد
وی در تقابل با وهابیت ،ایجابی و معطوف به تقویت جریان رقیب سلفیت ،یعنی
تصوف بوده است .عبدالحلیم محمود کوشیده است باترویج تصوف ازطریق نشان
دادن صوفیان بزرگ بهعنوان الگوی کامل ،در قالبی همه فهم و جذاب ،به
مقابلة با وهابیت بپردازد .عالوه براین انتشار آموزهها و تعالیم صوفیانه از راههای
گوناگون ،بهویژه در دورانی که خود با عنوان امام اکبر االزهر شناخته بود ،نقش
مهمی در گسترش و عمق بخشیدن به فرهنگ معنوی -اخالقی و منعطف
تصوف و کم کردن تأثیر وهابیت ،رویکرد خشن و فرهنگ تکفیری آن داشت.
واقعیاتی که باعث شد تا عالقة مردم به فرهنگ و آداب و رسوم صوفیانه
همچون زیارت ،توسل و برگزاری مراسم میالد اهل بیت پیامبراکرم و اولیاء
الهی که نقطه مقابل وهابیت بود ،بیشتر و فرهنگ جامعه نسبت به وهابیت
ایمن شود.
کلیدواژهها :االزهر ،تصوف ،سلفیه ،عبدالحلیم محمود ،وهابیت.
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مقدمه
رشد روزافزون و خزندۀ وهابیت در مصر از اواسط قرن بیستم ،تحت تأثیر عربستان آغااز
شد .گسترش فضای سالفی در مصار ،فضاای دینای مصار را تحاتالشاعا قارار داده و
نهادهای سنتی دین همچون االزهر و تصوف در این سرزمین ،بهرغم حمایات دولاتهاا
نفوذ و اهمیتشان در شکل دادن به فرهنگ مصر ،تغییر محسوسی کرد .االزهار کاه باا
حضوری بیش از هزار سال در مصر جریان رسمی دین را در این سرزمین رقم زده باود،
بهعنوان نهادی ناکارآمد که نیاز به اصالحات جدی دارد ،دائم در فاراز و نشایب اصاال
قرار گرفت و مرجعیت دینی آن کمرنگ شد .اصل و اساس تصوف و طریقههاای صاوفیه
در جهان اهل سنت ،مورد قبول و تأیید واقع شده است و مخالفان جادیای مانناد ابان
تیمیه و شاگردش ابن قیم تنها در برخی مسائل محدود توانسته بودند با جریاان عیایم
تصوف مقابله کنند .با وجود این مقبولیت ،در دورۀ اخیر ،وهابیان تحات عناوان جریاان
سلفی ،بر مخالفت با صوفیان و اعتقادات ایشان افزودند ،بهطوریکاه آناان را باه شار ،
کفر و بدعت متهم کردند .فضای جدیِد باهوجودآماده بااور و مسایر فکاری و اعتقاادی
مصریان را هدف قرار داده و برای جامعة مصر که تفکر صوفیانه و عرفانی از وجوه بارز آن
بود ،یک بحران تلقی میشد؛ زیرا از گذشتة دور ،تصوف و االزهار مرجعیات دینای را در
مسائل ظاهری شر و نیز مسائل باطنی و قلبی ،بر عهده داشتهاند .ازاینرو این دو نهاد و
جریان پرقدمت به تقابل با این جریان نوظهور و بیگانه با فرهنگ مصر برخاستند .عالمان
االزهر با توجه به شناخت از خود و از فضای مصر ،مجموعهای از تدابیر فکری-فرهنگای
را که به نوعی مکمل همدیگر بودهاند ،برای تقابال باا وهابیات برگزیادهاناد .شاناخت و
تحلیل راههای در پیش گرفته شده و تأثیرگذاری آن در این تقابل میتواند نقش عالمان
االزهر را آشکار کرده ،نقاط ضعف و قوت آن را مورد ارزیابی قرار دهد.
در این میان رویکرد عبدالحلیم محمود ،بهعنوان یکی از شیوخ االزهر و دیگر سطو
عالی مذهبی مصر در مواجه با جریانهای وارداتی ،بهویژه وهابیت قابل توجه اسات .وی
بهعنوان عالیترین مقام دینی مصر ،موضعگیاریهاایی مهام در مساائل سیاسای و روز
جامعه داشته است و این امر معرف جایگاه او ،بهعناوان یاک عاالم شاجا  ،تأثیرگاذار و
مستقل از حکومت ،است.
در رابطه با رویکرد عبدالحلیم محمود در مقابله با جریانهای نوظهور در مصار ،کاار
مستقلی صورت نگرفته است ،اما آثار وی منبع سرشاری برای یافتن وجهة همت ،تدابیر
ماندگار ارزشی ،دانشی و بینشی او در رویارویی با جریانهای وارداتی است .این پژوهش
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با تحلیل و بررسی رویکرد این عالم تأثیرگذار ،در تقابل با جریان رقیاب ،رویکارد اصالی
االزهر و عالمان آن و تالش ایشان را در تعمیق فرهناگ باومی مصار نشاان مایدهاد و
تبیین و ارزیابی میکند.
محمود امام اکبر االزهر
عبدالحلیم محمود (5931-5991ق5321-5351/م) در یکی از روستاهای نزدیک شاهر
بلبیس در استان الشرقیه به دنیا آمد .پس از حفظ قرآن در کودکی وارد االزهر شد و در
سال 5399م به درجة عالمیة رسید[ ،99ص ]93و سافر وی باه فرانساه بارای تکمیال
تحصیالت خود در فلسفه به اخذ دکتریِ فلسفة اساالمی در ساال 5341م منتهای شاد
[ ،99ص .]591از مهمترین مناصب وی پس از بازگشت از فرانسه ،تدریس روانشناسای
و دروس دیگر در دانشکدۀ زبان عربی االزهر ،دبیر کلیِ مجمع بحوث االسالمیه ،ریاسات
دانشکدۀ اصول دین االزهر درسال 5334م ،وکیل االزهر و وزیر اوقاف و شئون االزهر در
سال 5321م بود .مهمترین منصب وی ،تصدی عالیترین مقام دینی مصار یعنای مقاام
شیخ یا امام اکبرِ االزهر ،در دورۀ حاکمیت انور ساادات ،رئایس جمهاور مصار ،در ساال
5329م بود[ ،99صص.]39–31
وی ازجملة عالمان االزهر اسات کاه باهدور از جنجاالهاا و جادالهاای موافقاان و
مخالفان وهابیت ،کوشید با اقداماتی ایجابی این جریان را کم رنگ نمایاد .وی باه جاای
نفی و انکار وهابیت و تخطئة تفکرات و نیرات ایشان و یا برگزاری همایشهای پار صادا
برای تضعیف جایگاه ایشان ،به تقابل نرم با این جریان نوظهور پرداخت.
از نگاه وی ،تصوف آداب و رسوم برگزیده و مختار اسات ،آداب و رساوم کساانی کاه
خداوند هوش و ذکاء کثیر ،فطرت روحانی ،صفای بااطنیِ نزدیاک باه صافای مالئکاه و
طبیعتی شبیه به مخلوقات نورانی به آنها عطا نموده اسات .تصاوف ثمارۀ یاک فرهناگ
اکتسابی نیست و حتی وسیلة رسیدن به آن فرهنگ نیز نیست و تنها وسیلة رسیدن به
آن عمل است و تنها راه رسیدن به آن سالو اسات و معرفتای کاه از عمال و سالو
حاصل میشود ،الهام و کشف است[ ،99ج ،9صص.]944–949
صوفی واقعی بر این اساس کسی است که در سیر و سلو و در گفتار و کردار ملتزم
به تعالیم اسالم است و در همه حال خود را در محضر خدا میبیناد و مشاغول باه ذکار
حق تعالی است .از آنجایی که انسان تنها زمانی خود را دائم در محضر حق میبیناد و از
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معاصی دوری میکند که به اسالم حقیقی دست یافته باشد صاوفیان از جملاة واجادان
اسالم حقیقیاند ،99[.ج ،9ص]944
از نگاه وی تصوف طریقة زندگی است ،نه علم به کتابهای صوفیه؛ بنابراین ،صاوفی
با خواندن و بحاث و درس صاوفی نمایشاود .حتای اگار ایان بحاث و درس ،بحاث در
کتابهای صوفیه و منابع تخصصی تصوف باشد و شخص عالمترین فرد به مباحث قادیم
و جدید تصوف باشد ،چنین کسای را باههای وجاه نمایتاوان صاوفی نامیاد[ ،99ج،9
ص.]945
گسترش وهابیت در دوره عبدالحلیم محمود و تعارض آن با صوفیه
گسترش وهابیت در مصر ،تا قبل از اواخر دهة هفتاد میالدی ،مورد توجه قرار نمیگرفت
و این جریان بعد از شکست اعراب از اسرائیل ،در 5332م .با نام بیداری اسالمی شناخته
شد .دغدغة اصلی وهابیون سلفی تصحیح عقاید و پا سازی آن از ناخالصیهای شر و
بدعتی است که به نیر ایشان اصلی در دین نداشته و بیشتر در میان صوفیان رواج دارد.
رواج هرچه بیشتر این جریان به واسطة طالب علوم دینای باود کاه بارای تحصایل باه
عربستان ،اردن و یمن رفته و تحت تأثیر علمای سالفی آن دیاار همچاون بان بااز ،بان
عثیمین در عربستان ،و ناصر الدین البانی در اردن و مقبل بن هاادی الاوادعی در یمان
قرار گرفتند[.]51
از دیگر عوامل گسترش وهابیت ،مخالفت نکردن حاکمیت مصر با آن باود .از طرفای
نیام ناصر سعی در تقویت جریان تصوف داشت و از طرف دیگر بهدلیل نداشتن فعالیات
سیاسی مؤسسات سلفی و قبول نیام حاکم ،به بحثها و جدلهای ایشان و انتقاداتشاان
از تصوف ،البته در حد انتقاد در نشریات باا تاأثیر محادود ،باا دیادۀ اغماا نگریساته
میشد .در زمان ناصر ،اقدامات دو مؤسسة الجمعیه الشرعیه و انصار السنه المحمدیاه در
نقد تصوف تحمل میشد؛ زیرا اوالً تأثیر محدودی در مصر داشتند و نیام از جاناب آنهاا
احساس خطر نمیکرد و ثانیاً در نقد تصوف افراط نکارده و در نقادها جاناب اعتادال را
رعایت میکردند .عالوه بر این نقدهای ایشان توسط مجالت منتساب باه تصاوف پاساخ
داده میشد[ ،91ص.]999
کم شدن قدرت و نفوذ ناصر ،باه دلیال مشاکالت اقتصاادی مصار و شکسات ساال
5332م ،در کاهش قدرت و نفوذ جریانهای دینی مصار همچاون صاوفیه و االزهار کاه
وابستگی زیادی به دولت داشتند در دهة شصت اثر گذاشت و باعث شد تا ایان دو نهااد
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نقش بارزی در جامعة مصر ایفا نکنند[ ،4ص .]51شکست ناصر باعث شد برتری نیریاة
قومیت عربی جایگاه خود را از دست بدهد .در مقابل ،نیریاههاای اساالم گرایاان بارای
جایگزینی این نیریه در حل مشکالت مصر و برگرداندن عزت و غرور باه ایان سارزمین
تاأثیر بیشااتری باار روی جوانااان مصااری داشاات و باعااث سااوق یااافتن آنااان بااهسااوی
اسالمگرایان ،بهخصوص سلفیها ،شد .عقب ماندن االزهر و تصوف از ایفای نقش جدی و
پاسخگویی به مقتضیات زمان نیز ،جایگاه باالتر سلفیه در مصر را تقویت کرد .همین امر،
دهة هفتاد تا نود میالدیِ قرن بیستمِ مصر را تحت تاأثیر سالفیة وهاابی قارار داد[،93
ص.]3
باالرفتن قیمت نفت ،از دیگر عوامل گسترش نفوذ وهابیت بود ،زیرا کشورهای خلیج
فارس ،بهخصوص عربستان ،از امکانات بیشتری بر خوردار شده و در نتیجه تعداد زیادی
از مصریها برای کار به این کشور ها مهاجرت کردند و از محایط و فرهناگ آنهاا تاأثیر
پذیرفتند[ ،9ص .]32در این دوران تفکر سلفیِ وهابیت با بهرهگیری از نفوذ عربساتان و
استفاده از منابع مالی گسترده ،تعالیم و افکار خود را در سطح وسیعی از جهان ،بهویاژه
مصر ،گسترش داد .این امر دانشگاههای دینی عربستان را به مرجعی اساالمی ،باهجاای
االزهر ،تبدیل کرد .مؤسسات دینی وهابی ،با صرف هزیناههاای بیشاتر نسابت االزهار،
واعیان ،امامان جماعت ،مبلغان و مدرسان را با شرط دوری از عقیدۀ اشاعری و طریقاة
صوفی ،که هر دو در مصر رایج بود ،به مصر اعزام میکردند و حتای باا فاار التحصایالن
االزهر شرط میکردند که لباس مخصوص االزهر را دربیاورند.
مجموعة این امور ،باعث کم شدن نفوذ طریقههای صوفیه و االزهر در مصر شد .ایان
شرایط باعث شد تا در دهة هفتاد میالدی ،عبدالحلیم محمود ،شیخ االزهر ،برای تقابل با
وهابیت و حفظ هویت دینی مصریان ،اقدامات متنوعی را در پیش گیرد .با تکیه بر تاریخ
و فرهنگ عییم االزهر و تصوف ،و بینشها و ارزشهای معنوی آنان در مصر ،مایتاوان
رویکرد عبدالحلیم محمود را در مقاومت در برابر وهابیت ارزیابی کرد .تادابیر اماام اکبار
االزهر در این خصوص در اقداماتی چند متبلور است که برخی از مهمترین فعالیتهاای
او تبیین خواهد شد.
زمینهها و اهداف تبیین سلوک مشایخ متقدم صوفیه
صوفیان از دورهای که شرو به نگاشتن کتابهاای جاامعی بارای شناسااندن تصاوف و
اعتقادات و آداب و رسوم خویش کردند ،شر حال مشایخ بزرگ پیش از خود را نیاز در
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کتابهای خویش گنجاندند .این رویکرد بهواسطة تأثیر گساترده و عمایقش بار ماردم،
باعث پدید آمدن نوعی ادبیِ مستقلی در نگارش کتابهای صوفیه ،با عنوان تذکرهنگاری
شد .از مهمترین فعالیتهای عبدالحلیم محماود در اداماة ایان مسایر ،معرفای بزرگاان
تصوف در قالب شر حال نویسی برای ایشان بود.
از جمله بزرگان و مشایخ صوفی که وی به شر احوال ایشان پرداخت ،مایتاوان باه
سفیان ثوری ،ابوالحسن شاذلی ،ابومدین غوث ،سهل بن عبداهلل تستری ،اباراهیم ادهام،
بشر بن حارث ،شبلی ،سید احمد بادوی ،اماام ساجادعلیاه الساالم زیانالعابادین و حاارث
محاسبی کاه رسااله دکتاری وی باود ،اشااره کارد .در هماین راساتا ،نگاارش سلساله
کتابهایی با عنوان «قضیة التصوف» ،است که در آن برخی از کتابهای صوفیه همانند
«اللمع فی التصوف» و «رساله قشیریه» تصحیح شده و سیرۀ برخای از بزرگاان تصاوف،
همچون ابو الحسن الشاذلی و الطریقه الشاذلیه ،امام محمد غزالی و  ،...تبیین شده است.
مقالة او در دفا از ابن عربی که در آن از او با عنوان شیخ اکبر یاد کرده است ،نیز قابال
ذکر است ،9[ .ص]11
از اهداف شیخ عبدالحلیم محمود در این راستا ،ارائة الگو و معرفی نمونة برجسته باه
جامعة مصر بود .انتخاب صوفیان بنام و شناختهشده در مصر که تاأثیر زیاادی در میاان
صوفیان و غیر صوفیان دارند ،هوشمندی وی در این موضع را مایرسااند .یکای از علال
طر صوفیه بهعنوان الگویی برتر ،ناشی از اعتقاد وی به این مسیر است .خود او از اینکه
این اعتقاد را بیان کند ،ابایی ندارد:
من به یقین علم پیدا کردم که صوفیه همان سالکان طریق اهلل تعالی بهطاور خااص
هستند و سیره ایشان بهترین سیرهها ،راه ایشان بهترین راهها و اخاالق ایشاان بهتارین
اخالقهاست .حتی اگر عقل همة عقال و حکمت همة حکما و علم هماة علماا بار اسارار
شر جمع گردد تا چیزی از سلو ایشان را تغییر دهند و به امری بهتر تبادیل کنناد،
راهی برایشان وجود ندارد .زیرا همه حرکتها و سکونهای ایشاان در ظااهر و بااطن ،از
نور مشکات نباوت اقتبااس شاده اسات و های ناوری ورای ناور نباوت بار روی زماین
روشنکنندهتر از آن نیست[ ،94ص.]91
بررسی علل جهتگیری فضای مصر باهساوی سالفیه مایتواناد عااملی بارای فهام
الگوسازی شیخ محمود از صوفیان ،بهعنوان باالترین و بهترین نمونة یک مسلمان در حد
اعلی ،باشد .نتیجه واکنش دانشجویان و جوانان مصری دربرابر میاهر ابتذال و گساترش
و رواج آن ،تحت تأثیر فرهنگ غربی ،باال رفتن میزان توجه به اسالم در میان کسانی بود
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که خواهان مقابله با فرهنگ غربی بودند .در مقابل این تفریط ،یعنی توجاه باه فرهناگ
غربی و رویآوردن بدان ،در توجه به اسالم نیز افراط شد و میل باه اساالمِ وهابیات کاه
خود را نماینده اسالم خالص میدانست ،فزونی یافت؛ زیرا اسالم صوفیانه کاه باا میااهر
غربی و ابتذال تقابل نداشت ،نمیتوانست پاساخگوی نیااز نسال جاوان خواهاان اساالم
باشد[ ،4ص.]59
از دیگر علل عبدالحلیم محمود ،در انتخاب این شیوه برای ترویج تصوف و اعتقاد وی
به این راه ،طی این مسایر و مشااهدۀ تاأثیر آن را در زنادگی خاود باوده اسات .وی در
خانوادهای با فرهنگ صوفیانه پرورش یافته بود .حضور پدر محمود در مقبرۀ سید احماد
الدردیری (د5915 .ق5213/م) ،از مشایخ صوفیة طریقة خلوتیه ،برای دعا و طلب قبولی
فرزندش در امتحان شفاهی سخت االزهر ،از نمونههای سلو صوفیانه است و به خاوبی
فضای صوفیانة خانوادۀ او را نشان میدهد ،خصوصاً پدر وی که نقش مهمی در زندگی او
داشت[ ،5ص.]559
ازجمله مهمترین علتها در شیوۀ انتخابی وی در گسترش تصوف صحیح ،آشنایی او
با تصوف ،بهصورت جدی ،باا مطالعاه آثاار حاارث محاسابی از مشاایخ متقادم صاوفیه
است[ ،5ص .]591رسالة دکتری او دربارۀ تصوف اسالمی «أستاذ السائرین :الحاارث بان
أسد المحاسبی» با راهنمایی ماسینون فرانسوی ،نوشته شد .این رساله باعاث وابساتگی
روحی عمیق وی به تصوف اسالمی شد ،بهنحوی که رویکرد تصوف عبادالحلیم محماود
بیش از آنکه از فضای خاانوادگیاش متاأثر باشاد ،متاأثر از مطالعاة عالماناه و باهدور از
تعصبهای برامده از محیط است .این رویکرد علمی از ویژگیهای تصوف محمود شمرده
میشود و در همة مراحل حیاتش نمود داشته ،بهگونهای که زندگی علمی و دینی وی را
تحت الشعا قرار داده است.
برخالف برخی از بزرگان تصوف که از طریق مشایخ صوفی و فضای صوفیانه با تصوف
آشنا می شوند ،آشنایی وی با تصوف ،پس از مطالعات اسالمی گسترده در االزهار و نیاز
آشنایی با علوم تجربی جدید ،همچون روانشناسی ،تحت اشراف عرفانپاژوه و مستشارق
فرانسوی لویی ماسینیون ،در دورۀ پختگی علمی و انتهای تحصایالت دانشاگاهی اسات.
نگاه به زندگی امام محمد غزالی و هدایتش به سلو صوفیانه ،مشابهتهاای زیاادی باا
سلو و آشنایی عبد الحلیم محمود با تصوف دارد و شاید همین ویژگی باعث شده کاه
وی را «غزالی مصر» بخوانند .او نیز همچون غزالای ازطریاق کتابهاای صاوفیان متقادم،
بهویژه محاسبی ،با طریقت صوفیانه آشنا شد و بدان راه یافت[ ،91ص .]929عبادالحلیم
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محمود خود به تأثیر بسیار غزالی و آثارش ،بر خویش اشاره کرده اسات[ ،99ص ]593و
خود را در این زمینه با غزالی مشتر میدیده است[ ،99ص.]593
وی دربارۀ آشنایی خود با تصوف میگوید:
پس از تردیدهایی که درباب موضو رسالهام داشاتم خداوناد مارا باهساوی تصاوف
اسالمی هدایت فرمود و من رساله حارث محاسبی را تهیه نمودم و در حال و هوای تهیه
این رساله آرامش ،یقین و طمانینه را رو و جان خود یافتم و پس از تهیه رساله دکتارا
احساس رسیدن به راه و روش درست زندگی را تجربه نمودم .و بعد از آنکه نفس من در
این را به یقین رسید از طریق نوشتن و تألیف کتاابهاا ،هماایش و تادریس شارو باه
دعوت تصوف نماودم کاه از دل آنهاا کتااب «التوحیاد الخاالص» بیارون آماد ،3[.ج،5
ص]513
محمود خود آشنایی با تصوف را یکی از هادایتهاای و الطااف الهای در حاق خاود
میشمرد ،99[.ص 593و ]522
 .1مهمترین کتابها در تبیین تصوف صحیح
این مقاله درصدد بررسی تمامی آثار محمود در ترویج تصوف صاحیح باا ذکار جزئیاات
نیست اما بهعنوان نمونه به دو اثر مهم وی در این باره اشاره میشود .یک اثر مربوط باه
سید احمد البدوی است که علیرغم حجم کم ،بهواسطة تاأثیر زیااد مطار مایشاود و
دیگری مربوط به ابوالحسن شاذلی است که از مهمترین آثار وی است .سید احمد بدوی
از جملة مشایخ تأثیرگذار در مصر است که دارای مقبره و بارگاه در شهر طنطاای مصار
است .طریقة احمدیه که به سید احمد بدوی برمیگردد ،از مهمترین طریقههاای اصالی
در مصر است که طریقههاای متعاددی از آن منشاعب مایشاود .مراسام مایالد وی از
بزرگترین مراسم میالد اولیاء است که تنها مخصوص باه طریقاههاای منتساب باه وی
نیست ،بلکه دیگر طریقههای صوفیه که انتساابی باه وی ندارناد نیاز خاود را مقیاد باه
شرکت در این مراسم میدانند .حتی کسانی که به طریقههاای صاوفیه انتسااب رسامی
ندارند نیز به وی اعتقاد داشته و در مراسم وی شرکت میکنند[.]2
تأثیرگذاری و نفوذ وی در جامعة مصر باعث شده اسات کاه عبادالحلیم محماود باه
شر احوال وی بپردازد و وجود کتابهای متعدد دیگر پیرامون سید احمد بدوی مانع از
فعالیت محمود در این زمینه نشده است؛ زیرا تأثیر کتاب یک عالم االزهر در مقاام اماام
اکبر یا شیخ االزهر قابل مقایسه با کتابهای دیگر در این بااره نیسات .شااهد دیگار در
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انگیزۀ عبدالحلیم محمود برای اعتبار بخشیدن به کتابهای دیگر دربارۀ صوفیان بازرگ
(همچون سید احمد بدوی و سید احمد رفاعی و عبدالرحیم قناوی و  )...نوشتن مقدماه
بر کتابهایی است که نویساندگان دیگار ،درباارۀ بزرگاان تصاوف نوشاتهاناد [ ،53ص
تصدیر].
علت دیگر اهتمام عبدالحلیم محمود در نوشتن کتاابهاایی در شار حاال مشاایخ
تصوف مصر ،ازجمله سید احمد بدوی ،سعی در ارائة تصاویری صاحیح از ایان دسات از
افراد است؛ زیرا اقبال مردم به بزرگان صوفیه ،سوء استفادۀ فرصت طلبان و فریب عوام و
غلو در حق آنان و ذکر مطالب موهوم و خرافی و افسانهای دربارۀ آنهاا را در پای دارد .از
طرف دیگر ،مخالفان تصوف نیز گاه تهماتهاا و مطالاب نااروایی در حاق ایشاان بیاان
کردهاند که باعث سوء ظن به آنها و کم کردن شأنشان است ،94[ 5صاص .]91–91ایان
دو جهت باعث شده است که از نگاه و موقعیت شیخ االزهر با پاسخ دادن به شابهات در
جانب افراط و تفریط راه وسط و معتدلی در بیان احوال عارفان بنام انتخاب گردد .وی از
ارائه تصویری ناپسند و آمیخته با وهم و ظن و غلو از اولیای الهی که خالی از حقیقات و
مملو از کذب است ،شکایت میکند[ ،53ص تصدیر] همانگونه که از بدگویی و سعی در
زشت نشان دادن زندگی بزرگان عرفان شکایت میکند [ ،94صص.]93–91
عبدالحلیم محمود سعی داشت با قلم روان خود ،برای الگوبرداری صاحیح از زنادگی
به مشایخ صوفیه ،نیر عامه را به آنان جلب کند .او عالوه بر شر احوال بزرگان ،توصیف
طریقههای مهم صوفیه مصر را نیز از جملة وظائف خاود در تارویج تصاوف مایدانساته
است .در شر احوال سید احمد بدوی و ابوالحسن شاذلی ،به طریقههای برجای مانده از
ایشان ،یعنی طریقه بدویه و شاذلیه ،اشاره میکند و آنها را باهدلیال رویکارد متعاادل و
همسو با شریعت و اخالق و دوری از برخی انحرافات تصوف میستاید .این کاار تارویج و
تأیید این طریقهها محسوب میشود و عااملی اسات بارای تصاحیح برخای از انحرافاات
صوفیان با بیانی نرم که باعث تشویق مردم برای ورود به این طریقهها و نتیجهاش ازدیاد
اعضای آنهاست .اینگونه از کتابها برای او مجالی برای تبیین ،تقریر و موجه سااختن
برخی از آداب و رسوم صوفیه همچون بیعت با شیخ و پاسخ باه برخای شابهات درباارۀ
تصوف (همچون بیتوجهی نسبت به علوم کسبی) ایجادکرد [ ،94صص.]53–59
 .5سید احمد بدوی به عنوان جاسوس فاطمی معرفی شده بود که شیخ محمود در این کتااب ساعی در
پاسخ دادن به این شبهه کرده است.
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از دیگر کتابهای مهم او در شر احول عرفا ،کتاب «المدرسة الشااذلیة الحدیثاة و
امامها ابوالحسن الشاذلی» است .حجم باالی این کتاب در مقایسه با دیگر کتاابهاای او
در شر احوال عرفا ،نشاندهندۀ اهمیت ابوالحسن شاذلی و تأثیر او در مصار اسات ،باه
حدی که بیشترین تعداد طریقههای مصر از این طریقه منشعب مایشاوند .تأثیرپاذیری
خود محمود از شاذلی علت دیگری برای ترویج این طریقة معتدل در مصر اسات .وی باا
اعالم ورود به این طریقه بهعنوان مرید ملتزم باه اوراد و اذکاار و آداب ایان طریقاه ،باه
تأثیرپذیری از این طریقه اذعان میکند .این تأثیرپذیری به حدی است کاه محماود باه
تونس ،به مکان عبادت ابوالحسن شاذلی میرود و با مداومت بر سلو  ،در همان مکاانی
که شاذلی به عبادت مشغول بوده است ،میکوشد سالو او را در و فهام کناد [،54
ص.]3
نگارش زندگینامة عارفانِ مشهور به زبان ساده ،را میتوان با توجه باه تقابال وی باا
رویکرد وهابی ارزیابی کرد .زیرا کمرنگ شدن نقش االزهر و صوفیان ایان فرصات را باه
مبلغان سلفی داده بود تا حضور خود را نمایانتر کرده و تاأثیر و نفاوذ خاود را در اکثار
شهرها افزایش دهند .استفاده از مساجد تحت نفوذ جماعتهای سلفی که در اوائل قارن
بیستم شکل گرفته بودند و فضای سلفی بر آنها حاکم بود ،نیز بر عمق این نفاوذ افازوده
بود[ .]9به همین علت مخاطاب قارار دادن عماوم جامعاه از جملاة اهاداف عبادالحلیم
محمود بود .زیرا در این روش مخاطبین بیشتر جوانان و عوامی خواهند بود کاه تواناایی
هضم مسائل سنگین فلسفی را ندارند .در کتابهای او شیوۀ داستانگونة و نپرداختن باه
مسائل پیچیده و نیرات مدرسهای و فلسفی بهعنوان یک راهبرد اصلی قابل توجه اسات.
این راهبرد شیوۀ مؤثری در برخورد با وهابیت در زمانی است که اندیشاههاای ساطحی
وهابیت نیز قشر جوان ،ساده و عوام جامعه را هادف گرفتاه اسات .اساسااً نفاوذ و رشاد
وهابیت مرهون افکار ظاهری و بدون پیچیدگی است که بهعنوان تدینِ ظااهری متبلاور
در لباس پاکستانی ،ریش بلند ،استفاده از مسوا چاوبی و روبناد بارای زناان خالصاه
میشود [.]1
یکی از نمونههای تأثیر و نفوذ عربستان سعودی و فرهنگ وهابی در جواناان مصاری
نشر نوارهای قرآنی قاریان سعودی همچون سدیس و حذیفی در مصر باود .درحاالیکاه
قاریان ممتازی همچون مصطفی اساماعیل و منشااوی و عبدالباساط خاود مصاریاناد،
انتشار نوارهای قاریان سعودی بیشاتر رواج دارد[ ،4ص .]54گساترده شادن اساتفاده از
نقاب و پوشش کامل برای زنان و نیز شباهت یافتن برخی از جوانان در پوشش به شایوۀ
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وهابی در دهة هفتاد میالدی از دیگر نشانههای گسترش تفکر وهابی نجد در مصر اسات
[ ،54ص.]53
 .2تصحیح آثار ماندگار مشایخ صوفیة متقدم
یکی دیگر از کارهای مهم عبدالحلیم محمود در ترویج تصوف ،تصحیح کتابهاای مهام
تصوف است .وی همانگونه که از راه کتابهای شر حال نویسی باه معرفای صاحیح و
ترویج بزرگان و طریقههای مهم تصوف پرداخت ،از معرفی کتابهای مهم و تاأثیر گاذار
ایشان نیز غفلت نکرد و در این مسیر گامی مهم برداشت .تصحیح و تحقیق کتاابهاایی
همچون «لطائف المنن» از ابن عطاء اهلل اسکندری و «اللمع» از ابونصر ساراج طوسای و
«المنقذ من الضالل» از غزالی از مهمترین این آثار است.
نگاه به تصحیحات او نشان مایدهاد کاه وی باهجاای برخای از کتاابهاای کمتار
شناختهشدۀ نیازمند به تصحیح و احیاء ،آثار مهم و مشهوری را تصاحیح کارده کاه باه
دفعات به طبع رسایده و تصاحیح شاده اسات« .رساالة قشایریه» [ ]91و «اللماع فای
التصوف» از ابونصر سراج طوسی[ ،]55از کتابهای درسی حاوزههاای صاوفیه ،ازجملاه
کتابهایی است که او تصحیح کرده است که با توجه به تصحیحات قبلی ،ممکان اسات
خدمتی مهم برای جامعة علمی بهشمار نیاید ،اما از جنبة ترویج کتابهاای صاوفیه باه
خصوص برای عموم مردم ،خدمتی مهم به تصوف است .این شیوه را مایتاوان همچاون
مقدمههای وی برای آثارِ نویسندگانِ حوزۀ تصوف دانست .بی شک نام عالمی ازهری بار
روی کتابی دربارۀ تصوف ،در ترویج و نشر کتاب نقاش مهمای دارد .چناین اهتماامی از
جانب وی درواقع مهر تأییدی بر کتابهای صوفیه خواهد بود[ ،53ص تصدیر].
از دیگر اهداف این رویکرد او ،تکثیر کتابهای حوزۀ تصوف با اعتباار بااال اسات .در
این روش هم عناوین کتابها و هم مؤلفان آنها بیشتر نشاان داده مایشاود و هام کام
اعتباری و کم شهرتی مؤلفان جوان با مقدمهنویسی شیخ االزهر جبران مایشاود .ارزش
تالش عبدالحلیم محمود در این مسیر ،آنگاه مشخص میشود که جایگاه االزهر در دورۀ
وی مشخص گردد .این دوران یکی از دورههای کم شدن نفوذ االزهر و بازگشات االزهار
به قهقرا و پرکاریِ سلفیة وهابی و مؤسسات همسو با آن است .در دهاة هفتااد مایالدی
تبلیغات وهابیت گسترش چشمگیری در تبلیغات دینای مصار پیادا کارد .ایان جریاان
توانست از فضای مناسبی که نزا سیاسی میان عبدالناصر و اخوان المسالمین باهوجاود
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آورده بود ،استفاده کرده و نفوذ خود را گسترش دهد .به هماین دلیال بایاد کام کاار ِ
ی
االزهر به نحوی جبران شود؛ این مهم را عبدالحلیم محمود با هوشمندی باالیی بر عهده
گرفت و با زیاد نشان دادن مؤلفات االزهر در برابر تألیفاات وهابیاان ،آن هام در جهات
مخالف ایشان ،کم کاری االزهر و علمای آن را تاحدی جبران کرد[.]1
تبیین آداب و رسوم صوفیان و دفاع از آن در مقابل هجمه سلفیه
ویژگیِ دورهای که شیخ عبدالحلیم محماود در آن مایزیسات ،باعاث شاد تاا فتواهاای
متعددی از وی در دفا از معتقدات صوفیان و آداب و رسوم ایشان صادر شود .در ماوارد
اختالف میان صوفیه و سلفیه ،که باعث هجوم سلفیه به صوفیان بود ،فتواهایی صادر شد
که تالشی در حمایت از تصوف اسالمی ،از جانب علمای االزهر ،بوده اسات .ایان امار در
کنار تبیین و توضیح این آداب و رسوم و معتقدات با اساتناد باه آیاات قارآن و روایاات
پیامبر اکرمصلیاهللعلیهوآلاه ،از جملة روشهای وی برای بیاثار کاردن فشاارهای سالفیه بار
صوفیان است.
تألیفات پُرشمار عبدالحلیم محمود در حوزۀ تصوف و دفا از تصوف در برابار هجاوم
سلفیه ،93[5ص ]911با دو عنوانِ عالم االزهر و صوفی شاذلی ،نقش بسزایی در تقویات
رابطة تصوف و االزهر از حیث ساختاری و محتوایی داشته است .این مواضاع باهواساطة
انتساب به باالترین مقام دینی مصر و االزهر باعث میشد تا انکار و مخالفت جادیای در
مصر علیه آن بهوجود نیاید و بر قوت تصوف افزوده گردد[ ،91صص .]1–4تأیید کشف و
الهام و علوم ناشی از آن ،زیارت قبور و توسل به ایشان و طلب از اولیااء مادفون در آن و
تبر جستن به ایشان که در البهالی کتابهای او مشاهده مایشاود باعاث برانگیختاه
شدن غضب برخی از سلفیون شده بود و برخی از ایشان کتاب مساتقلی در رد رویکارد
صوفی وی نگاشتند کتاب «صوفیات شیخ االزهر» از جمله این کتب است[.]51
از جملة مهمترین مسائل اختالفی میاان سالفیه و صاوفیه ،برگازاری مراسام مایالد
اولیای الهی است .برگزاری جشن و مراسم در سالگرد میالد پیامبر اکرم و اولیاای الهای
همچون حضرت زینبسالماهللعلیها و امام حسینعلیهالسالم و حضارت نفیساه از نوادگاان اماام
 .5برخی از کتابهای عبدالحلیم محمود ،بهویژه سلسه کتب «قضیة التصوف» درواقع پاسخی به ردیهها
و هجوم به تصوف بوده است که در کتابهای رد بر صاوفیه همچاون کتااب «هاذه های الصاوفیه»
نوشته عبدالرحمان الوکیلی تبلور یافته است.
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حسنعلیهالسالم و نیز بزرگان و شیوخ تصوف ،همچون سید احمد بدوی و ابراهیم دسوقی و
ابوالحسن شاذلی[ ،]92یکی از خصوصیات تصوف مصری است و حضور صوفیان در ایان
مراسم چشم هر بیننده را خیره میسازد .تاریخ مصر از زمان ورود اساالم شااهد چناین
جشنهایی بوده است و مصر هی گاه از اینگونه مراسم خالی نبوده است[ .]59جشنهاا
و مراسم صوفیان در سالگرد اولیاء که به مولد و جمع آن موالد اولیااء مشاهور اسات ،در
اغلب شهرها و روستاهایی که مشایخ صوفیه در آن مدفوناند و مرقاد و ضاریحی دارناد،
برگزار میشود[ .]51عالوه بر موالد اهالبیات و اولیااء ،احتفااالت و مراسام دیگاری در
فرهنگ تصوف مصری وجود دارد .احتفال بهمناسبت شب قادر و شاب معاراج پیاامبر و
همچنین آغاز هجرت پیامبر و احتفال هریک از طریقههاای صاوفیه باهمناسابت مایالد
مؤسس طریقه ازجمله مراسم صوفیان است[ ،1ص.]941
تفکر سلفی وهابی که عالمان سعودی همچون آل شیخ ،بن باز ،البانی و بن عثیماین
و  ...آن را نمایندگی میکنند ،این مراسم را بدعتی حرام میداند ،زیارا در زماان پیاامبر
اکرمصلیاهللعلیهوآلاه و اصحاب و تابعین ایشان چنین عملی انجام نمیشده است ،ازاینرو باید
تر شود و بنا بر روایتی منتسب به پیامبر اکرم در مورد بدعت ،وعدۀ عذاب به آن داده
شده است[ .]95در مقابل ،عالمان غیروهابی ،همچون مشاایخ االزهار ،برگازاری مراسام
میالد پیامبر را در فتواهایشان جایز شامرده و بااالتر از آن ایان گوناه مراسام را نشاانه
محبت به پیامبر و از اصول ایمان و از مستحبات مؤکده برشمردهاند[.]5
عبدالحلیم محمود از جملة مشایخ االزهر است که این عمل را از بدعتهاا ندانساته،
بلکه برگازاری آن را تشاویق مایکناد و حتای برگازاری ایان مراسام در مسااجد را از
حکمتهای بنای مسجد میداند .به نیر وی حکمت برگزاری مراسم میالد تذکر فضاائل
شخصی است که برای او جشن میالد گرفته میشود و نیز آموزش مردم در الگاوبرداری
از اخالق نیکو و خدمات وی میباشد .این هادف و حکمات از برگازاری مولاد ناه تنهاا
تعارضی با حکمت و اهداف مساجد ندارد ،بلکه با حکمت بناای مسااجد همساو باوده و
بنابراین جایز است که مساجد برای این امور مورد استفاده قرار گیرد .البته وی از برخای
از مفاسدی که در موالد رخ میدهد نهی کرده و عدم تعار با حکمت تأسیس مساجد
را از شرایط برگزاری مولد عنوان میکند[ ،99ص.]931
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سلوک صوفیانة شیخ محمود
عالوه بر تالشهای نیریِ عبدالحلیم محمود در نگاشتن کتابها و رسالههای مختلف در
باب تصوف ،سلو این شیخ ازهری نیز در برخی مواقاع یاادآور موضاع مشاایخ بازرگ
صوفیه و اولیای الهی است .یوسف قرضاوی ،از شاگردان وی ،در وصف او میگوید:
وی هم از جهت فکر و هم عاطفه و عمل متصوف بود و به ظواهر زندگی نه در خاود
و نه در خانهاش توجه نمیکرد .وسائل خانهاش متناسب با فردی نبود کاه از فرانساه باا
مدر دکتری فار التحصیل شده باشد .او بسیار کام حارف و تحات تاأثیر شایخ خاود
عبدالواحد یحیی از صوفیان بزرگ بود]53[.
عالوه بر مقبولیت و اثرگذاری دستورات و فتواهای وی ،بهعناوان اماام اکبار االزهار،
رؤیاهای وی نیز همچون مشایخ صوفیه ،تأثیر زیاادی در ماردم داشات .اساتناد وی باه
رؤیاهای خود در مسائل مهم سیاسی اجتماعی ،ظاهر شدن در قامت یاک شایخ بازرگ
صوفی است .از آنجایی که رؤیا در نگاه صوفیان تصرفی از جانب خداوند متعال بهعناوان
اذنی برای انجام فرامین وی است ،رؤیا در تصمیمات مهم صوفیان نقش بسازایی دارد .او
رؤیا را یک جزء از چهل و شش جزء از نبوت میدانسته است ،94[ 5صص .]31–11وی
در جنگ اکتبر 5329م (دهم رمضان) مصر علیه اسرائیل ،برای بیرون کردن اسارائیل از
صحرای سینا نقش بسزایی در تقویت روحیه و ایجااد انگیازه بارای جناگ باا اسارائیل
داشت .عبدالحلیم محمود قبل از رمضان پیامبر اکرم را در رؤیاا مایبیناد کاه از کاناال
سوئز رد میشوند و عدهای از علما و نیروهای نیاامی نیاز وی را همراهای مایکنناد؛ او
بنابراین رؤیا ،بشارت خیر میدهد و یقین به پیروزی پیدا میکند و انور سادات را از این
موضو باخبر کرده و او را در تصمیم بر جنگی که پیروزی در آن حتمی اسات ،مصامم
میسازد .شیخ محمود بعد از شرو جنگ نیز به منبر میرود و کشتگان جنگ را شاهید
و متخلفان از جنگ را منافق مینامد که این امر باعاث حضاور گساترده ماردم در ایان
جنگ میگردد و پیروزی بزرگی برای مصر رقم میخورد[.]91
آثار و سلو فردی شیخ محمود تأثیر بسزایی در االزهر و جامعة مصر گذاشت .عالوه
بر اینکه رویکرد صوفیانة وی در االزهر مورد انکار قرار نگرفت ،علی تالش وهابیات بارای
نفوذ در االزهر ،نسلی از علمای فعلی االزهر که از شااگردان اویناد ،تحات تاأثیر فضاای
 .5شیخ محمود در نقل سیرۀ سید احمد البدوی حرکت او به عراق را که تصامیم مهام و خطرنااکی در
زندگی وی بود به حکم رؤیا دانسته و این امر را با توضیحاتی تأیید میکند.
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ایجادشده توسط او گرایش صاوفیانه دارناد و سادی در برابار نفاوذ وهابیات در االزهار
هستند .عمر هاشم ،رئیس سابق دانشگاه االزهر و عضاو هیئات کباار العلمااء االزهار از
شاگردان اوست[ .]93توجه به فضای سلفیزدۀ مصر که تأثیر آن با ظهور عالمان سالفی
در االزهر بیشتر شده بود ،کار را به جایی رساند که نسل بعدی شایوخ االزهار و عالماان
بزرگ مصر نه تنها فار از رویکرد سلفی ،بلکه صوفیانی ضد سالفی شادند .اگرچاه آثاار
محمود همچنان در عالم اسالم تأثیر گذار است ،اما وی همچون مشایخ نخستین تصوف
دارای اثری فراتر شد .ساخت ضریح و مقبره برای او همچون یکی از اولیاء الهی و مشایخ
صوفیه ،در کنار مسجدی به نام خود او در زادگاهش ،باعث شاده تاا ایان مکاان ،محال
تالقی شاگردان و مریدان ازهری و صاوفی او باشاد و بادین ترتیاب راهاش در تقریاب
تصوف و االزهر ادامه یابد[ .]59عالوه بر زیارت مقبرۀ او ،برگزاری سالگرد مایالدش کاه
اجتماعی بزرگ و چشمگیر از صوفیان و ازهریان است ،نیز یاادآور مولاد اولیاای بزرگای
همچون ابوالحسن شاذلی و سید احمد بدوی است[.]52
در ارزیابی تأثیر و اهمیت رویکارد عبادالحلیم محماود بایساتی ثمارات آثاار وی را
ارزیابی کرد .به نیر میرسد تأیید و تارویج تصاوف ازساوی عبادالحلیم محماود ،نقاش
بسزایی در استمرار توجه مصریان به تصوف و مشایخ آن داشته است .این امار در تقابال
با هجمة سنگین وهابیت برای از بین بردن میاهر و آثار بزرگان صوفی ،وضو بیشاتری
مییابد .امروزه نه تنها صوفیان بلکه عموم مردم به شخصیتهایی که وی به شر احوال
و آثارشان پرداخته بود ،توجه کرده و برخالف تبلیغات وسیع وهابیان ،نه تنهاا از نفاوذ و
عمق توجه مردم کاسته نشده ،بلکه هر روز نیز بر دامنه آن افزوده میشود .البته عوامال
دیگری همچون حمایت حکومت و دیگر عالمان االزهار در ایان خصاوص نبایاد نادیاده
انگاشته شود ،اما به اذعان سلفیان مصر ،حضور پرشمار مردم در میالد ابوالحسن شاذلی
در کنار مزار وی که از آن به «حج فقرا» نیز تعبیر میشود ،یکای از دساتاوردهاای آثاار
شیخ عبدالحلیم محمود دربارۀ وی دانسته شده است؛ زیرا او ،در جایگاه شیخ االزهر ،در
باال بردن شأن شاذلی نقش بسزایی داشته است [.]3
نتیجه
رویکرد اصلی عبدالحلیم محمود در تقابل با وهابیت بر ترویج جنبههای مختلاف تصاوف
قرار گرفته بود .معرفی شیوخ بزرگ صوفیه و زندگی ایشان ،همچون سید احماد بادوی،
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ابوالحسن شاذلی ،ابومدین ،ابراهیم ادهام ،حاارث محاسابی و...؛ و تصاحیح کتاابهاای
صوفیان متقادم ،همچاون «رساالة قشایریه»« ،لطاائف المانن»« ،اللماع» و ...از جملاة
رویکردهای ایجابی وی در تقابل با وهابیت است.
رویکرد وی در ترویج تصوف بر اساس مطالعاتش در آثار و احوال صوفیانی اسات کاه
به اذعان خود او تأثیری عمیق در وی داشته است .متأثر از این نگااه ،رویکارد صاوفیانة
او باعااث شااد تااا ساالو وی نیااز همچااون ساالو مشااایخ صااوفیة متقاادم گااردد .از
جملة نمونههای این مشابهت اقدام و عمل وی بر اساس رؤیا ،در نوشتن برخی کتابهاا
و توصیه به شرو جنگ مصار باا اسارائیل اسات .سالو صاوفیانه وی در قامات یاک
شیخ صوفی در امور اجتماعیِ مهم و امور شخصای باه حادی اسات کاه بارای وی نیاز
همچون صوفیان و اولیاء مرقد و ضریح ساخته شد و در سالگرد مایالدش جشان گرفتاه
میشود.
در وی از فضااای جامعااة مصاار و شاایوه و راهباارد وهابیاات در تبلیاا و تاارویج
اندیشههای خود که بر قشر جوان و عموم جامعه متمرکاز شاده باود و ساادگی و عادم
پیچیدگی افکار و بیان ایشان باعث شد تا وی نیز در مقابل همین شیوه را در پیش گیرد
تا بتواند جایگزینی برای اندیشههای وهابی معرفی کند.
آنچه عبدالحلیم محمود به تارویج آن و دفاا از آن پرداخات و خاود در زنادگیاش
بهکار گرفت ،متأثر از فضای صوفیانة مصر ،جنبههاای عملای و اجتمااعی تصاوف باود و
علیرغم برخی از آثار وی که نشاندهندۀ توجه وی به تاریخ فلسفه اسالمی اسات ،اکثار
آثار وی معطوف به تصوفی است که همسو با رویکرد غزالی است .از هماین روسات کاه
وی را «غزالی مصر» و «أب المتصوفین» لقب دادهاند.
علل موفقیت او در ترویج تصوف و تقابل با وهابیت را میتوان در این ماوارد خالصاه
کرد :رویکرد تصوف در گسترش معنویت اسالمی و نشان دادن چهرۀ رحماانی از اساالم
در مقابل چهرۀ خشن سلفیه؛ ارائه الگوهایی کامل برای نسال جدیاد؛ زدودن شابهات از
تصوف و مبرا کردن تصوف و بزرگان آن از شبهات سلفیها؛ اساتفاده از اعتباار االزهار و
جایگاه شیخ االزهر در تحکیم و ترویج فرهنگ صوفیانه در مصر؛ ریشه داشتن تصوف در
عمق جامعة مصری.
این رویکرد میتواند الگویی برای مقابله با وهابیت در دیگار سارزمینهاای اساالمی،
باتوجه به فرهنگ دینیِ اصیلِ آنها باشد .زیرا علیرغام گساترش و هجماة وهابیات باه
ارزشهای صوفیان ،توجه به نمادها و تفکرات صوفیان نه تنها کاهش نیافته اسات ،بلکاه

220

مناسبات تصوف و االزهر با وهابیت در مصر...

بر عمق و دامنة آن نیز افزوده شده است و به اذعان وهابیان ،یکی از عوامل مؤثر در این
مسیر آثار و رویکرد عبدالحلیم محمود بوده است.
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