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چکیده
پژوهـش حاضـر بـه منظـور شـناخت آرای امامتی جریان سـلفیگری ایرانی _ کـه از جریانهای
تجدیدنظرطلب در باورهای شیعی است _ و بررسی تطابق یا عدم تطابق آن با جریان اصلی
یهـای اصلـی
امامیـه صـورت پذیرفتـه اسـت .نگارنـده در چهـار حـوزۀ تعر یـف امامـت ،ویژگ 
و غیراصلـی امـام و فراینـد شـکلگیری امامـت از نـگاه ایـن جر یـان ،بـه بحـث و نظـر پرداختـه
اسـت .ابتدا با تبیین پنج واژه از منظومۀ واژگانی که شـیعیان برای تعریف در حوزۀ امامت به
کار بردهاند ،به علل مخالفت جریان سلفیگری ایرانی با این واژگان پرداخته شده است .در
یهـای اصلـی امامـت ،انـکار نصب امام از سـوی خداوند و علم و عصمت امامان
حـوزۀ ویژگ 
از سوی آنان ،و تردیدشان در افضلیت امیرمؤمنان؟ع؟ بر سایر خلفا ،از یافتههای این نوشتار
یهـای فرعـی ،شـئون و مناصـب امامـان ،همـان رو یـۀ انـکار
اسـت .ایـن جر یـان در حـوزۀ ویژگ 
را پیـش گرفتـه اسـت و بـه زعـم خو یـش ،قـرآن و عقـل را مؤ یـد آرای خو یـش پنداشـت ه اسـت .در
نهایـت نیـز در فراینـد انتقـال امامت ،بـه انکار نص و عدم انتصاب امامان تصریح داشـتهاند.
این پژوهش کوشیده است گزارشی مستند از این چهار مؤلفه در آرای این گروه ارائه کند تا با
تبییـن صحیـح نـگاه این جریان به مسـئلۀ امامت ،میزان همخوانی و مخالفت آنـان با رئوس
عقاید جریان اصلی امامیه را آشـکار سـازد.
کلیدواژهها :نظریۀ امامت ،شرایط ،ویژگیها ،سلفیگری ایرانی.
 .1دانشپژوه سطح چهار امامشناسی ،دبیر علمی و پژوهشگر بنیاد جعفری؟ع؟ (نویسنده مسئول )
S.mahdiyar14@gmail.com
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درآمد
مســئلۀ امامــت از دیربــاز نظــرگاه ِفــرق و جریانهــای کالمــی بــوده اســت .هریــک از ایــن
جریانهــا بــا نگاهــی متفــاوت بــه ایــن مؤلفــۀ دینــی پرداختهانــد .بــرای شــناخت نظریــۀ
ُ
امامت ــی ه ــر جری ــان فک ــری ب ــه ی ــک الگ ــوی پژوهش ــی مناس ــب نیازمندی ــم ت ــا ب ــه کن ــه
ّ
عقیــدۀ آنــان در مســئله پــی ببریــم .بــرای شــناخت ویژگیهــای یــک نظریــه ،مولفههــای
معنایی و محتوایی وجود دارد که ماهیت آن نظریه را برای محققین آشکار میسازد؛
ّ
چراکــه ادبیــات بهکاررفتــه در یــک نظریــه ،مبتنــی بــر مولفههــای نظــری و محتوایــی آن
اســت .حــوزۀ تعر یــف امامــت ،ویژگیهــای اصلــی و غیراصلــی امــام و فراینــد شــکلگیری

امامــت ،از مؤلفههایــی اســت کــه ماهیــت نظریۀ امامت در فرقههــا و نحلههای گوناگون
را مشخص میسازد.
سلفیگری ایرانی یا قرآنیان 1،نام یک جریان فکری است که با تکیه بر شعار بازگشت
بـه قـرآن ،در سـالهای مشـروطه و پـس از آن ،تحـت تأثیـر اندیشـههای اصالحـی شـیخ
هادی نجـمآبــادی توســط یکــی از شاگردان ایشان به نام اسداهلل خرقانی شکل گرفت
و بـه وسـیلۀ چهرههـای دیگـری همچـون :شــریعت ســنگلجی ،یوسـفشـعار ،برقعی،
148

قلمـداران و حسـینی طباطبایـی ادامـه یافت .این گـروه که قرآن را در بخش اعتقادات
کــافی و بینیـاز از سـنت میداننـد ،روش تفسـیری قـرآن بـه قـرآن را شـاخص فهـم قـرآن
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قـرار دادهاند.

2

از آنجــا کــه ایــن جریــان برخاســته از جامعــۀ شــیعه اســت ،شــناخت نظریــۀ امامتــی
آنــان نیــاز بــه واکاوی دقیــق دارد؛ چراکــه در صــورت شــناخت صحیــح ،عالمــان دینــی
 .1دربــارۀ عنــوان ایــن گــروه در بیــن پژوهشــگران اختالفنظــر وجــود دارد .برخــی افــراد از آنــان بــه
«ســلفیگری ایرانــی» ،برخــی دیگــر «وهابیــت وطنــی» و برخــی دیگــر «قرآنیــان» یــاد میکننــد و
برخــی ناآ گاهانــه ،بــدون درنظرگرفتــن انحرافــات ایــن گــروه ،آنــان را پــارهای از شــیعه میداننــد.
بــرای اطالعــات بیشــتر ر.ک :بشــارتی راد ،حســن« ،جریانشناســی تقر یــب مذاهــب اســامی»،
پژوهشهــای منطق ـهای جدیــد ،شــمارۀ .9
 .2برگرفتـه از :مـؤدب ،سـید رضـا و تصدیقـی شـاهرضائی ،علـی« ،نقـد دیـدگاه روش تفسـیر قرآن به
قـرآن ،قرآنیـان شـیعه» ،پژوهـش دینی ،شـمارۀ .29

میتواننــد شــبهات زمــان خــود را بــه حســب نيــاز روز ،شناســايی و پاســخ دهنــد ،وگرنــه
بنــا بــه فرمایــش اهلبیــت؟مهع؟ عالــم بــه زمــان نخواهنــد بــود.
کتــب و مقاالتــی در شــناخت و همچنیــن رد مبانــی توحیــدی ایــن جریــان نگاشــته
شــده اســت ،امــا در جســتجوی صورتگرفتــه دربــارۀ پیشــینۀ ایــن تحقیــق ،کتــاب
یــا مقالــهای یافــت نشــد .ازایــنرو تمامــی مســتندات ایــن تحقیــق ،بــا تتبــع در آثــار
گوناگــون ایــن جریــان کــه توســط برخــی کتابخانههــای مجــازی در دســترس عمــوم قــرار
گرفتــه ،بــه دســت آمــده اســت .الزم بــه یــادآوری اســت ،بنــا بر ادعــای برخــی از محققین
کــه روزگاری در فضــای فکــری ایــن جریــان حضــور ،و از نزدیــک بــا آنــان حشرونشــر
داشــتهاند ،آنــان بــا برخــی از باورهــای اهــل ســنت نیــز مخالفتهایــی داشــتهاند.
طبــق ادعــای ایشــان ،ایــن مخالفتهــا در ســایتهای وابســته بــه مخالفــان ،هماننــد
ســایت کتابخانــۀ عقیــده ،کــه رســالت خویــش را تبلیــغ باورهــای قرآنبســندگان قــرار
دادهانــد ،سانســور شــده اســت.

1

در ایـن نوشـتار بـرای شـناخت نظریـۀ امامتـی ایـن گروه در چهـار حوزۀ تعریـف امامت،
ویژگیهـای اصلـی و غیراصلـی امـام و فراینـد شـکلگیری امامـت ،بـه بحـث و نظـر
مینشـینیم .ایـن چهـار حـوزه میتوانـد الگـوی پژوهشـی مناسـبی برای شـناخت نظریۀ
ً
امامتـی هـر جریـان فکـری باشـد .الزم بـه ذکـر اسـت ،بعضـا از طریـق مخالفت بـا برخی

اندیشـۀ امامتـی بـر ایـن نوشـتار حاکـم اسـت.
ایـن تحقیـق میکوشـد بـا بررسـی چهـارده اثـر از آثـار این جریـان ،تبیین صحیـح از نگاه
دقیـق ایـن جریـان بـه مسـئلۀ امامـت _ کـه نقطـۀ اشـتراک شـیعیان اسـت _ را ارائـه کنـد
ت�ا می�زان همخوان�ی و مخالف�ت آن�ان ب�ا رئـوس عقایـد امامتـی را آشکـار نمایدـ .الزم بـه
یـادآوری اسـت ،تمـام مـواردی کـه از سـوی ایـن جریـان تجدیدنظرطلـب در مسـئلۀ
 .1ر.ک :حسینی ورجانی ،محمدتقی ،مقدمۀ نقد مباحث کتاب شاهراه اتحاد،
 ،/http://h-varjani.blogfa.comتاریخ مراجعه.1397/2/15 :

یناريا یرگ یفلس یتماما ۀشيدنا یناوخزاب

صفـات و شـرایط امـام هـم میتـوان بـه کنـه پنـدار آنـان در مسـئلۀ امامـت پـی بـرد .از
ً
آنجـا کـه ایـن گـروه عمومـا در مقـام انـکار باورهای امامیه هسـتند ،نگاه سـلبی آنان در

149

امامـت بیـان میشـود ،بـه تفصیـل مـورد نقـد قـرار گرفتـه اسـت 1و ایـن مقالـه ،فقـط در
صـدد توصیـف آرای ایشـان بـوده اسـت.

 _1حوزۀ تعریف امامت
شــناخت تعریــف یــک موضــوع از حوزههــای مهــم در عرصــۀ فهــم یــک اندیشــه اســت؛
چراکــه از مفاهیــم اصلــی و واژگان کلیــدی و کاربــردی میتــوان بــه معنــای مــورد نظــر
ً
آنــان پــی بــرد .البتــه بایــد توجــه داشــت کــه لزومــا تعاریــف همیشــه همــان آرا نبودهانــد
و اگــر صاحبنظــری تعریفــی ارائــه نکــرده اســت ،دلیــل بــر ایــن نیســت کــه تعریفــی
نداشــته باشــد.
البتـه در ایـن حـوزه ،از قلمـرو و گسـترۀ کارکردهـا و نقشهایـی کـه بـرای امامـت بـه کار
بـرده شـده اسـت ،میتـوان بـه اندیشـۀ امامتـی ایـن جریـان پـی بـرد .نهایـت چیـزی کـه
در کنـار دو معیـار پیشـین در حـوزۀ تعریـف ،مـا را بـا نظریـۀ امامـت جریـان سـلفیگری
معاصـر آشـنا میکنـد ،شـناخت جایـگاه و منصـب امـام از نگاه آنان اسـت .به عبارت
دیگـر ،بـا تبییـن جایـگاه امـام در ارتبـاط بـا سـایر هسـتی ،جایـگاه او نسـبت بـه افـراد،
نبـی و خداونـد آشـکار میگـردد.
150

در منظومـۀ واژگانـی کـه شـیعیان برای تعریف در حوزۀ امامت بـه کار بردهاند ،اوصافی
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چـون امـام ،حجـت ،خلیفـه و مفترضالطاعـه بـه چشـم میخـورد .جریـان سـلفیگری
ایرانـی بـه ایـن واژگان و بـار معنایـی آنهـا توجـه داشـته و در صـدد انـکار برخـی از ایـن
واژگان بـه گمـان مخالفتشـان بـا قـرآن برآمـده اسـت .در ایـن مجـال ،بـه برخـی از ایـن
واژگان پرداختـه میشـود.
 _1 _1انکار معنای اصطالحی «امام» در خوانش شیعی
کلمـۀ «امـام» در اصطلاح امامیـه ،بـه پيشـواى معصـوم و منصـوب از جانـب خـدا
اطلاق میشـود .شـيعیان دوازده تـن را امـام مفترضالطاعـه پـس از رسـول خـدا؟لص؟،
 .1نگارنـده در کتابـی مسـتقل تحـت عنـوان عیـار هدایت به نقد تمامی این ادعاهـا با تکیه بر آیات
شـریفۀ قرآن پرداخته است.

بـه عنـوان جانشـین بـر حـق او و پیشـوای الهـی میشناسـند .سـید ابوالفضـل برقعـی در
کتـاب بررسـی علمـی در احادیـث مهـدی بـا تکیه بر معنای لغوی ،امام را مطلق پیشـوا
میدانـد؛ خـواه پيشـوای زشـتكرداران كـه مـرد م گنهـكار را در روز بازپسـين بـه وسـيلۀ
ح را بـه
خ میخواننـد باشـد ،و خـوا ه پيشـوای نيکكـرداران كـ ه مـرد م صالـ 
آنهـا بـ ه دوز 
وسـيلۀ آنهـا بـه بهشـت گسـيل میدارنـد باشـد کـه ایـن امامان در طـول تاریخ بشـر ،بوده
و هسـتند .او در رد معنـای امامـت اصطالحـی شـیعی ،بـه آیاتی از قرآن اسـتدالل کرده
و معن�ای لغ�وی واژۀ «امـام» را کـه از بـاب تطبيـق كلـى بـر مصادیـق بـارزی همچـون
راهروش�ن ،كتاـب آسـمانى ،انبیـای الهـی و بنیاسـرائیل اطلاق شـده اسـت ،بـه عنـوان
دلیـل ایـن مدعـا ذکـر میکند.

1

همچنیــن بــر خــاف تعاریــف متکلمــان شــیعه و ســنی ،مصطفــی طباطبایــی بــا خــروج
از اصطــاح فنــی امامــت (ریاســت عامــه بــر دین و دنیــا) ،آن را جــدای از حکومت موقت
دنیایــی و أمــارت بــر مــردم میدانــد .وی امامــت را مرتب ـهای روحانــی و مقامــی معنــوی
میدانــد کــه بــا ملــکات و کمــاالت نفســانی انســان مرتبــط اســت 2.وی ازایـنرو امامــت
حض��رت امیـ�ر؟ع؟ و فرزنــدان ایشــان را در حــد پیشــوایی در علــم و تقــوا و ســایر فضائــل
عالیــۀ اســامی فــرو میکاهــد و اهــل ســنت را موافــق ایــن تبییــن از امامــت اهلبیــت؟مهع؟
میدانــد.
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3

افتراضالطاعـه یـا «وجـوب پیـروی و اطاعـت مسـتقل» ،یکـی از مفاهیـم مـورد اتفـاق
محدثـان و متکلمـان شـیعه در معناشـناخت امامـت اسـت 4.بـرای اشـاره بـه جایـگاه
امامـت در منظومـۀ اعتقـادی امامیـه ،یکـی از مهمتریـن مفاهیـم کـه مـورد توجـه متـون
 .1برقعی ،ابوالفضل ،بررسی علمی در احادیث مهدی ،ص .42
 .2طباطبایی ،مصطفی ،راهی به سوی وحدت اسالمی ،ص .10
 .3همان ،ص .18

 .4بـرای اطالعـات بیشـتر ر.ک :نجـارزادگان ،عبـداهلل ،بررسـی معناشـناختی امـام در آیـۀ امامـت
حضـرت ابراهیـم؟ع؟.

یناريا یرگ یفلس یتماما ۀشيدنا یناوخزاب

 _2 _1انکار ضرورت و لزوم پیروی

روایـی و کالمـی قـرار گرفتـه ،مقـام افتراضالطاعـه اسـت .اگرچـه در گسـترۀ معنایـی
ایـن مفهـوم اختالفاتـی وجـود دارد ،ولـی در اصل وجوب اطاعت ،کـه یکی از مهمترین
مقامـات امـام اسـت ،اختالفـی نیسـت .امـا جریـان سـلفیگری ایرانـی ایـن مفهـوم را
قبـول نکـرده و آن را از اوصـاف انبیـا 1و یـا از اباطیـل برشـمرد ه اسـت.

2

حیدرعلی قلمداران ضمن اشاره به برخی احادیث فضائل امیرمؤمنان؟ع؟ ادعا میکند:
ب ــا چنی ــن احادیث ــی نمیت ــوان مطی ــع مح ــض ف ــردی ش ــد و او را همچ ــون
پیامب ــر؟لص؟ ،از جان ــب خداون ــد ام ــام مفترضالطاعـــۀ بیچونوچـــرا
3

دانس ــت.

 _3 _1انکار حجتاهللبودن امام
یکـی از اوصـاف اصلـی امـام در نگـرش امامشناسـی شـیعی ،مفهـوم «حجـتاهلل»
اسـت .تبییـن ایـن مفهـوم نقـش مهمـی در اندیشـۀ امامـت دارد .شـاهد ایـن سـخن
اینکـه ،مرحـوم کلینـی در کتـاب کافی ،محور امامشناسـی خـود را حول واژۀ «حجت»

قـرار داده اسـت .برقعـی در دو کتـاب نقـد دعـای ندبـه و خرافـات آن و بررسـی علمـی
در احادیـث مهـدی 4،در امتـداد مطالبـی کـه در نفـی امامـان اثناعشـر بـه آنهـا اسـتناد
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میکنـد ،حجتاهللبـودن امامـان را نیـز انـکار میکنـد و مینویسـد:
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دو فصلنامۀ امام 

ُ ً
<ر ُسلا
کس دیگری حجت نيست.
پس از رسول
خدا؟لص؟ به نص قرآنِ ،
َ
َ
ّ
نَ ّ َُ
َ
َ
ُ
ٌ
َ
َ
َ ّ ُ ّ �ة َ ْ َ ُّ
ُ َ شّ نَ َ ُ نْ �ذ نَ ئ َ نَ ّ
الر ُس ِل َو كا� الله
و� ِل نل� ِاس على الل ِه ح�ج ب�عد
م ب� ِ� ير�� و م� ِ ير�� ِل�لا ي�ك
ً
َ ً َ
ك�ما>؛ 5پيغمبرانــى را فرســتاديم كــه مژدهدهنــده و ترســاننده بودنــد
ع�ز ي��ز ا ح ي

« .1بدیهـی اسـت عصمـت و علـم ّ
لدنـی و ارتبـاط ائمـه بـا مالئکـه و مفترضالطاعهبـودن ائمـه،
همـان اوصـاف و خصوصیـات انبیـا اسـت و صدالبتـه بـا تغییـر لفـظ ،حقیقـت امـور تغییـر
ّ
نمیکنـد و نمیتـوان بـا تغییـر نـام از نبـی بـه امـام ،ال أقـل مانـع از حمـل احـکام انبیـای مبلـغ ،بـر
آنـان شـد» قلمـداران ،حیدرعلـی ،شـاهراه اتحـاد ،ص .144
 .2ر.ک :برقعی ،ابوالفضل ،عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ،ص .343
 .3قلمداران ،حیدرعلی ،همان ،ص .235
 .4برقعی ،ابوالفضل ،بررسی علمی در احادیث مهدی ،ص .45-42
 .5نساء.165 :

تا پس از فرستادن پيغمبران ،بر مردم ّ
حجت نباشد.

1

او در ادامه به کالم اميرمؤمنان؟ع؟ در خطبۀ نودم نهجالبالغه استناد میکند:
َ
َ
ََ
«ت ّم ْت ِب َن ِب ِّي َنا ُم َح ّمد؟ص؟ ُح ّج ُت ُه»؛ حجت خدا با پيغمبر ما محمد؟لص؟
تمام شد .بنابراین دوازده نفر حجت الهی شیعیان ،بر خالف اين آيات
است و نمیتوان این مقام را برای آنان معتقد شد.

نویسـنده نهتنهـا بیـن معنـای لغـوی و اصطالحـی «حجـت» خلـط کـرده ،بلکـه بـرای
اثبات مدعای خود ،دسـت به تحریف معنای آیه زده اسـت .او برای اینکه مخاطب
ََ
اهَّلل حجـة» را «مـن اهلل حجـة» معنـا کـرده اسـت
خـود را بـه پذیـرش وا دارد ،فـراز «علـى ِ
تـا بگویـد ،از جانـب خـدا حجتـی بـر روی زمیـن نیسـت .در صورتـی کـه آیـۀ شـریفه در
مقـام بیـان عذروبهانهنداشـتن انسـانها در برابـر خداونـد اسـت .جالـب اینکه ،برقعی
در کتـاب عـرض اخبـار اصـول بـر قـرآن و عقـول کـه در نقد روایـات کافی نگاشـته ،کالم
خـود را نقـض کـرده اسـت؛ چراکـه بـه همین آیه اسـتناد کرده و «حجـت» را ُعذر و بهانه
معنـا کرده اسـت.

2

 _4 _1انکار خلیفةاهللبودن امام
مفهـوم دیگـری کـه در مـورد امـام و امامـت در اندیشـۀ عالمـان امامیـه بـا توجـه بـه آیـات
صـدوق در کتـاب کمـال الدیـن و تمـام النعمـة معـارف امامتـی خـود را حـول ایـن
واژه بـه بحـث گذاشـته اسـت .در منابـع عامـه نیـز ایـن صفـت از اوصـاف حضـرت

مهـدی؟جع؟ گـزارش شـده اسـت 3.س�یدابوالفضل برقع�ی در کتـاب عـرض اخبـار
 .1بـرای نقـد ایـن ادعـا ر.ک :موسـوی ،محمدمهـدی« ،نقـد کتـاب دعـای ندبـه و خرافـات آن»،
مکتـب وحـی ،شـمارۀ .23
 .2برقعی ابوالفضل ،بتشکن ،ص .81

 .3ابنماجـه ،محمـد ،سـنن ،1367/2 ،ح  .4084ابنکثیـر ،اسـماعیل بـن عمـر ،البدایـة و
النهایـة26/1 ،؛ حاکـم نیشـابوری ،محمـد ،المسـتدرک علی الصحیحین504/10 ،؛ سـیوطی،
عبدالرحمـن ،الجامـع الصغیـر.49/1 ،

یناريا یرگ یفلس یتماما ۀشيدنا یناوخزاب

قـرآن و روایـات مـورد توجـه قـرار گرفتـه« ،خلیفةاهلل»بـودن امامـان شـیعه اسـت .مرحـوم
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اصول بر قرآن و عقول ادعا میکند که:
مسئلۀ خلیفةاهللبودن امامان هیچ ارتباطی به قرآن کریم ندارد؛ مگر اینکه
ّ
روات کلینی از قبیل معلی بن محمد و محمد بن جمهور و عبداهلل بن
سنان برای خدای سبحان خلیفه بسازند!! ّ
متأسفانه جاعلین روایات و
ّ
ّ
جعلیات خود بارها خطاب
زیارتنامهها با اتکا به اینگونه روایات ،در
به ّ
ائمه گفتهاندّ :
«السالم علیک یا خلیف ة اهلل».

برقعـی بـرای اثبـات ادعـای خـود بـه ادلـهای اسـتناده کـرده اسـت کـه از جملـۀ آنهـا،
برخـی آیـات قـرآن کریـم اسـت 1.وی بـرای نفـی ایـن وصـف امـام ،بـا بیاعتباردانسـتن
روایـات ایـن موضـوع 2،بـه چهـار دسـته از آیـات قـرآن کریـم اسـتدالل کـرده اسـت.
نگارنـده در مقالـۀ «تأمالتـی در مسـتندات قرآنـی کتـاب بتشـکن در نفـی خالفـت
الهـی پیامبـران و امامـان شـیعه» بـه طـور تفصیلـی به نقد این شـبهات پرداخته اسـت.
حیدرعلـی قلمـداران نیـز در کتـاب شـاهراه اتحـاد بـه ایـن مسـئله تصریـح کـرده اسـت:
ا گـر کلمـۀ «مولـی» را _ در حدیـث غدیـر _ بـه معنـای خلیفـه بگیریم با این
مشـکل مواجهیـم کـه پیامبـر خلیفۀ کسـی نبـود تا بخواهـد خالفت مذکور
3

در مـورد علـی؟ع؟ نیز پذیرفته شـود.
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 _5 _1انکار وصایت امامان

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و پنجم _ بهار و تابستان 1398
دو فصلنامۀ امام 

«وصای�ت» در لغ�ت ،س�فارشکردن اسـت 4و در اصطلاح علـم کالم ،بـه معنای تعیین
جانشـین از سوـی پیامب�ر ی�ا امـام میباش�د .اینکـه انسـان ،کسـی را بـرای حفـظ آنچـه
از خوی�ش ب�ر ج�ای میگ�ذارد ،ب�ه وصای�ت تعیینـ کن�د ،مقب�ول عق�ل و فط�رت انسـانی
اس�ت و هم�ۀ ش�ریعتها و دینه�ا آن را پس�ندیدهاند .پیامبـران الهـی در امتهـای
پیشین نیز هنگام غیبت یا برای روزگار پس از خویش ،وصی برمیگزیدهاند .وصایت
 .1برقعی ،ابوالفضل ،بررسی علمی در احادیث مهدی ،ص .45-42

 .2برقعـی در کتـاب عـرض اخبـار اصـول بـر قـرآن و عقـول (ص  ،)1147کـه نقـد بـر اصـول کافـی
اسـت ،تمامـی روایـات ایـن موضـوع را غیرمعتبـر میدانـد.
 .3قلمداران ،حیدرعلی ،شاهراه اتحاد ،ص .160
 .4ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب.394/15 ،

از ّ
سـنتهای رایـج میـان همـۀ پیامبـران بـوده اسـت .آنـان از ایـن گـذر میخواسـتهاند
آیی�ن و ش�ریعت خویـش را مان�دگار س�ازند و رسـالت خ�ود را دوام بخشـند .آدم ،ش�یث
را به وصایت گمارد و نوح ،س�ام را و ابراهیم ،اسـحاق را و موس�ی ،هارون را و عیسـی،
ش�معون را و س�رانجام ،پیامب�ر اسلام؟لص؟ ،عل�ی؟ع؟ و ی�ازده فرزن�د معصـوم او را بـه
وصای�ت برنهاد.
برقعی وصیبودن اهلبیت؟مهع؟ را انکار میکند و در این باره مینویسد:
نویسندۀ کافی ّمدعی است که همۀ پیامبران ّ
وصی داشتهاند ،درحالیکه
یشـود که بسیاری از انبیا
این ّادعا صحیح نیسـت؛ زیرا از قرآن اسـتفاده م 
وص ّـی بـه معنایـی که مورد نظر کلینی اسـت ،نداشـتهاند؛ ازجمله انبیایی
کـه قومشـان هلا ک شـدند و یـا انبیایـی کـه بالفاصلـه پـس از ایشـان پیامبـر
یتـوان گفـت نب ّـی بعـدی وص ّـی بـوده اسـت؛
یشـد .نم 
دیگـری مبعـوث م 
ز یـرا نب ّـوت او بـه اعلام و تصر یـح خـدا بـوده بـه عنـوان نبـوت نـه بـه عنـوان
وصایـت .بـه هـر حـال نب ّـی با وص ّـی فـرق دارد.

1

حاصـل آنکـه ،ایـن جریـان در بحـث تعریـف امامـت ،منظومـۀ واژگانـی کـه شـیعیان
بـرای تعریـف در حـوزۀ امامـت بـه کار گرفتهانـد را ،بـه جهـت بـار معنایـی خـاص آنهـا،
بـه گمـان مخالفـت بـا قـرآن انـکار میکند .حـال به بیـان آرای آنان در حـوزۀ ویژگیهای

 _2حوزۀ ویژ گیهای اصلی امامت (شرایط امامت)
شـرایط امامـت بـه معنـای ویژگیهـای اصلی آن میباشـد که قوام امامت به آن اسـت.
منصـب الهـی امامـت در منظومـۀ اعتقـادات شـیعه کـه ریشـه در قـرآن
بـرای مقـام و
ِ

دارد ،شـرایطی همچـون نصـب ،علـم ،عصمـت و افضلیت ذکر شـده اسـت .امام باید
دارای ایـن اوصـاف باشـد و فقـدان و یـا نقصان این شـرایط در شـخص مدعی ،امامت
وی را زیـر سـؤال میبـرد و او را از شایسـتگی بـرای ایـن جایـگاه عـزل میکنـد 2.در ایـن
 .1برقعی ،ابوالفضل ،عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ،ص .692
 .2برای اطالعات بیشتر ر.ک :یزدی مطلق ،محمود ،امامتپژوهی ،فصل اوصاف و ویژگیهای امام.

یناريا یرگ یفلس یتماما ۀشيدنا یناوخزاب

اصلـی امـام پرداختـه میشـود.
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مجـال بایـد آشـکار شـود کـه نضـج و قـوام امامـت از نـگاه اندیشـۀ جریـان سـلفیگری
ایرانـی بـه کـدام ویژگـی امـام اسـت؟ آیـا هماننـد بینـش امامیـه شـرایطی چـون نصـب،
عصمـت ،علـم و افضلیـت بـرای امامـت برشـمردهاند؟!
 _1 _2انکار نصب و نص الهی در امامت
در بینـش امامیـه مقصـود از وجـود نـص بـر امامـت ،تنها نـص لفظی و وحیانی نیسـت،
بلکـه جعـل و قـرارداد الهـی منظـور اسـت .بنابرایـن وجـود نـص بـه معنـای ارتبـاط امـام
بـا ملکـوت نیـز میباشـد .امامیـه در ایـن راسـتا بـه ادلـۀ نقلـی اعـم از قـرآن ،روایـات و
گزارشـات تاریخـی و همچنیـن ادلـۀ عقلـی تمسـک جسـتهاند .بـا وجـود ایـن ،گـروه
مذکـور هماننـد اهـل سـنت ،امامـت را امـری عرفـی و دنیـوی پنداشـتهاند کـه نیـازی بـه
نـص نـدارد.
برقعی مسئلۀ زمامداری پس از رحلت رسول خدا؟لص؟ را موکول به شورای مسلمانان
میدانـد و بـا اسـتناد بـه آیۀ  38سـورۀ شـوری تالش میکنـد برای شـوراییبودن خالفت
پیامبـر ،مسـتند قرآنـی تهیـه کنـد و مسـئلۀ نصـب امـام و جانشـین پیامبـر را در تعـارض
بـا قـرآن جلـوه دهـد 1.وی بـا تمسـک بـه عـام در شـبهۀ مصداقیـه ،مسـئلۀ خالفـت را
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امامـت هماننـد تعـداد رکعـات نمـاز ،از مـواردی اسـت کـه خداونـد در آنهـا وارد شـده و
ݨْ
ٰ ݧ ݨْ
<و ٰما ٰ
حـق اختیـار و اعمالنظـر را از بقیـه سـلب کـرده اسـتَ :
كا نَ� ݫ ِل ُ ݦم�ؤ ِم ٍن� َولا ُ ݦم�ؤ ِم ݩݐَں ٍ�ة ِا ذ ٰ ݢ� ݢا
قَ ضَ ّٰ ُ َ ݧ ݩَ ݧ ݩُ ُ ُ ݦݩ ݨٓ َ ْ ݦ ً َ نْ ݧ ݩَ ُ نَ َ ݧ ݩُ ݧ ُ ݨْ �خ ݩَ َ ݦ �ةُ ݨْ َ ݧ ݩْ ݩْ ݩ ݦ ݦ
3
م>.
��ى الله و رسولهۥ امرا ا� ی�كو� لݠهم ال ِ ی�ر ِم ن� ام ِر ݫ ِه ٭
قلمـداران نیـز بـرای شـوراییبودن جانشـینی پـس از رسـول خـدا؟لص؟ بـه دلیـل عقلـی و
وجدانـی تمسـک جسـته اسـت 4.مصطفـی طباطبایـی در امتـداد ایـن مسـیر ،بـا بیـان
ضـرورت حکومـت در جامعـۀ اسلامی ،مسـلمانان را مسـئول اجـرای احـکام اسلامی
 .1برقعی ،ابوالفضل ،بررسی علمی در احادیث مهدی ،ص .97
أ

ُ

َ .2
<و� ْم ُر ُه ْم �ش َورى بَ� يْـ� نَ� ُه ْم> شوری.38 :

 .3احزاب.36 :
 .4قلمداران ،حیدرعلی ،شاهراه اتحاد ،ص .9 ،7

دانسـته و بـه حکـم آیـۀ  38سـورۀ شـوری ،مـردم را مسـئول انتخـاب رهبـر معرفـی کـرده
است.

1

ایـن جریـان همچنیـن از نامـۀ حضـرت امیـر؟ع؟ بـه معاویـه کـه در آن به موضوع شـوری
و سـببیت آن بـرای تعییـن خلیفـه و حاکـم اسلامی اشـاره شـده ،در راسـتای انـکار
ً
نـص ،بهـره بـرد ه اسـت 2.ظاهـرا امام در این نامه ،شـورای مهاجر و انصـار برای انتخاب
خلیفـه را تأییـد کـرده و فـرد انتخابشـده توسـط ایـن شـورا را مـورد رضـای خدا دانسـته
اسـت .ضمـن اینکـه انعقـاد خالفـت خویش را همچون خالفت ابوبکـر ،عمر و عثمان
بـا بیعـت مردم دانسـته اسـت.
مقبولیت حکومت شـورایی را ،همچنین میتوان از دفاع آنان از مشـروعیت حکومت
خلفـا ،و نـگاه آنـان بـه جایـگاه صحابـه و تصریـح بـه عـدم کوتاهـی آنـان در حـق
امیرمؤمنان؟ع؟ برداشـت کرد 3.الزم به یادآوری اسـت که این سوءبرداشـت ،برخاسته
از مبنـای قرآنبسـندگی آنـان اسـت کـه از نـگاه گزینشـی بـه آیات شـورا و جایـگاه برخی
از صحابـه برگرفتـه شـده اسـت.
نویسندۀ کتاب بررسی علمی در احادیث مهدی در راستای انکار نص ،بر انحصار ینبودن
عـدد ائمـه ،بـه برخـی آیـات اسـتدالل میکنـد و آن را منحصـر بـه يـک نفـر و ده نفـر و صـد

یتـوان بـه آن رسـید 5.البتـه او در جایـی دیگـر ،همیـن
سـعی و کوشـش و علـم و عمـل م 
 .1طباطبایی ،مصطفی ،حکومت دینی و حکومت مردمی ،ص .6-5
 .2قلمــداران ،حیدرعلــی ،خالفــت و امامــت ،ص 35؛ برقعــی ،ابوالفضــل ،همــان؛ طباطبایــی،
مصطف ــی ،کوتهبین ــی و ز ی ــادهروی در ب ــارۀ عل ــی؟ع؟ ،ص .13
 .3بـرای اطالعـات بیشـتر ر.ک :برقعـی ،ابوالفضـل ،عـرض اخبـار اصـول بـر قرآن و عقـول ،ذیل ردیه
بـر گزارشـی کـه کتـاب کافـی مبنـی بر غصب حق حضـرت و جفای اصحاب در حق ایشـان ذکر
کـرده اسـت؛ قلمـداران ،حیدرعلـی ،شـاهراه اتحاد ،ذیل آیـات مدح صحابه.
 .4برقعی ،ابوالفضل ،بررسی علمی در احادیث مهدی ،ص .43
 .5الزم بـه ذکـر اسـت ،ایـن جریـان معنـای لغـوی امـام را مـد نظـر دارد و معنـای اصطالحـی را قبـول
ندارد.

یناريا یرگ یفلس یتماما ۀشيدنا یناوخزاب

نفـر نمیدانـد 4.وی بهنوعـی ،رسـیدن بـه مقـام امامـت را اکتسـابی بیـان کـرده اسـت کـه بـا
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مقام را برای انبیای الهی ،به جعل الهی دانسته است.

1

جریـان سـلفیگری ایرانـی در راسـتای انـکار نصـب امـام از سـوی خداونـد ،نـص غدیـر
را در اثبـات والیـت کافـی ندانسـته 2و آن را بـه معنـای دوسـتی گرفتـه اسـت 3.آنـان بـه
داللـت حدیـث غدیـر بـر مسـئلۀ جانشـینی حضـرت علـی؟ع؟ هماننـد اهـل سـنت
اشـکاالتی وارد کردهاند که در جای خود پاسـخهای مناسـبی به آنها داده شـده است.
ّ
حیدرعلـی قلمـداران در کتـاب شـاهراه اتحـاد بـه بررسـی نصـوص امامـت میپـردازد و
عقلـ را منکرـ ن�ص بیاـن میکن�د .در همی�ن راس�تا ،او حقیق�ت اجتم�اع غدی�ر را معرفـی
امیرمؤمنـان؟ع؟ و وجـوب دوسـتی او بـر جمیـع مسـلمانان پنداشـته اسـت 4.وی قائـل
اسـت کـه اهلبیـت و ذریـۀ رسـولاهلل؟لص؟ ادعـای نـص نکردهانـد و تاریـخ ائمـه،
تکذيبكننـدۀ نصـوص اسـت .وی قیـام سـادات علـوی را دلیـل دیگـری بـر عـدم نـص
انگاشـته و قائـل اسـت ،حتـی اصحـاب امامـان از نصوص بیخبر بودنـد .جالب اینکه
نویس�نده ادع�ا میکندـ ،ائم�ه ه�م از اینـ نص�وص خب�ر نداش�تند .همچنی�ن او وجـود
فرقههـای مختلـف شـیعی را دلیـل بـر عـدم وجـود نـص انگاشـته اسـت.

5
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برقعـی در همیـن مسـیر پـا را فراتـر از دیگـر همفکـران خویش نهاده اسـت« :حضرت امیر
و دوسـتدارانش ّمدعـی خالفـت منصوصـۀ ّ
إلهیـه نبودنـد» 6.او همچنیـن ذیـل باب «ما
ً
ً
کتـاب کافـی ،بـه تفصیـل ،بحـث
نـص اهلل؟زع؟ و رسـوله علـی االئمـة واحـدا فواحـدا»
ِ
7
نصـب را مـورد مناقشـه قـرار داده اسـت.
 _2 _2انکار علم خاص
چنانکـه اشـاره شـد ،علـم ویـژه یکـی از شـرایط کلیـدی در امـر امامـت اسـت .جریـان
 .1برقعی ،ابوالفضل ،همان ،ص .43
 .2قلمداران ،حیدرعلی ،همان ،ص .218
 .3برقعی ،ابوالفضل ،تضاد مفاتیح با قرآن ،ص .408
 .4قلمداران ،حیدرعلی ،همان ،ص .157
 .5همان ،ص .346
 .6برقعی ،ابوالفضل ،همان.
 .7همو ،عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ،ص .747

ّ
سـلفیگری ایرانـی ایـن مولفـه را بـرای امامـان شـیعه انـکار میکنـد .برقعـی در کتـاب
عـرض اخبـار اصـول بـر قـرآن و عقـول ابوابـی کـه اشـاره بـه علـم اهلبیـت؟مهع؟ دارد را از
نظر سـندی و محتوایی زیر سـؤال برده اسـت 1.این جریان در حوزۀ «علم امام» هشـت
مؤلفـه را انـکار میکنـد:
 _1 _2 _2انکار علم غیب

این مسئله به وفور در آثار مختلف این جریان به چشم میخورد.

2

 _2 _2 _2انکار شأن تبیین معارف قرآن برای پیامبر؟لص؟ و اهلبیت؟مهع؟

دربـارۀ فهـم و تفسـیر متـون ،در طـول تاریـخ ،همـواره دو جریان به مـوازات یکدیگر وجود
داشـتهاند کـه عبارتانـد از :ظاهرگرایـی و تأویلگرایـی .یکـی از مبانـی ظاهرگرایـان در
فهم قرآن ،مخالفتشان با تأویل و نفی آن است .سلفیگری ایرانی یکی از جریانهای
ظاهرگـرا اسـت کـه مدعـی تأویلگریـزی اسـت و در ایـن مبنـا وامدار نظریهپرداز یهـای
ابنتیمی�ه میباش�د .ای�ن جری�ان در مفهومگیـری از آیـات ،کالم الهی را بینیـاز از ّ
مبین
دانسـته اسـت و آیـات الهـی را بـرای همـه قابلفهـم میدانـد .آنـان ایـن نظـر را در آثـار
مختلفـی تبییـن کردهاند.
شـریعت سـنگلجی بـه عنـوان پیـشگام تفکـر سـلفی معاصـر در ایـران ،در نگاهـی
نظریـۀ «بازگشـت بـه قـرآن» را در کتـاب کلیـد فهـم قـرآن ترویـج کـرده و ابوالفضـل برقعـی
از متأخـران ایـن تفکـر ،در کتـاب قـرآن بـرای همـه ،در صـدد مسـتدلکردن ایـن نظریـه
بـوده اسـت 3.مصطفـی طباطبایـی نیـز آیاتی که شـأن تبیین بـرای پیامبر؟لص؟ تعریف
کردهانـد را عـدم کتمـان معـارف تفسـیر میکنـد.
.1همان ،ص .694
 .2همان ،ص 165؛ همو ،خرافات وفور در زیارات قبور؛ قلمداران ،حیدرعلی ،زیارت و زیارتنامه،
ص 193؛ برقعـی ،ابوالفضـل ،تضـاد مفاتیـح بـا قرآن ،ص 199؛ همو ،بررسـی علمی در احادیث
مهدی ،ص .164
 .3برگرفته از :چگینی ،رسول ،جریانشناسی سلفیگری ایرانی ،ص .86
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کلـی بـه مسـئلۀ فهـم قـرآن ،بـا تکیـه بـر کافیبـودن مطالـب قـرآن بـرای جامعـۀ شـیعه،
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 _3 _2 _2انکار آ گاهی امامان به همۀ زبانها

زبانآ گاهـی و تـوان دریافـت مفاهیـم زبانهـای دیگـر و برگـردان آن ،تنهـا راه انتقـال و
تبـادل اندیشـهها ،فرهنگهـا و تمدنهـا ،و ضرور یتریـن راه بـرای تفاهـم بین انسـانها
اس�ت .فرهنـگ بشـری بـه زبانهـا و لغـات گوناگـون شـکل یافتـه ،تدویـن گشـته و
رش�د ک�رده اس�ت و ب�ه همی�ن ش�کل ،فرهن�گ آس�مانی اسلام ،گنجین�ه ش�ده اس�ت.
بنابرایـن ،بنیادیتریـن راه دریافـت ایـن فرهنگهـا ،زبانآ گاهـی اسـت .بیتردیـد در
قلمـرو دیـن اسلام ،کـه رسـالت جهانـی و جاودانـی دارد و همـۀ ملـل مخاطـب آنانـد،
ای�ن زبانآ گاه�ی ی�ک ض�رورت تبلیغ�ی و دین�ی و ارتباط�ی پی�دا میکن�د.
پژوهشهای گوناگون ،نشان دادهاند که پیامبر اکرم؟لص؟ و امامان؟مهع؟ توان فهمیدن
لغـات گوناگـون و سـخنگفتن و نوشـتن بـه همـۀ زبانهـا و گویشهـا را داشـتهاند؛ چـه
زبانهایـی کـه تاکنـون شـناخته شـدهاند و چـه زبانهایـی کـه ناشـناخته ماندهانـد.
ایـن ادعـا بـا ادلـۀ بسـیار اسـتوار و انکارناپذیـر ،اثبـات گردیده اسـت.
برقعی در کتاب بتشکن ،ذیل روایات این باب کتاب کافی مینویسد:
ّ
مدعای احادیث این باب با قرآن موافق نیسـت .پیامبر اکرم؟لص؟ علوم
160
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تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و پنجم _ بهار و تابستان 1398
دو فصلنامۀ امام 

یـا پیامبرانـی کـه خداونـد آنهـا را در قـرآن ذکـر نفرموده ،نمیشـناخت .پس
1
چگونـه ّ
أئمـه علـم تمام انبیا را داشـتهاند؟

او در جـای دیگـری از همیـن کتـاب ،ضمـن تضعیـف سـندی ،اسـتدالل دیگـری بـر
مدعـای خویـش ذکـر کـرده اسـت:
کلینـی از روایـات ایـن بـاب نتیجـه میگیـرد کـه امـام ،زبانهـای گوناگـون
میدانـد؛ درحالیکـه پیغمبـر ز بـان عبرانـی یهودیان مدینه را نمیدانسـت
و چنانکه در قرآن اشـاره شـده ،یهودیان مدینه به آن حضرت میگفتند:
«راعنـا» و او نمیدانسـت کـه از ایـن کالم قصـد بدگویـی دارنـد ،تـا آنکـه
خـدا بـرای آنکـه مؤمنیـن ایـن کلمـه را بـه کار نبرنـد و یهـود نیـز نتواننـد از
 .1برقعی ،ابوالفضل ،عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ،ص .691

ایـن لفـظ سوءاسـتفاده کننـد ،نهـی نمـود .همچنیـن نامههایی که رسـول
خـدا؟لص؟ بـرای دعـوت به اسلام ،به سـران کشـورها میفرسـتاد ،بـه زبان
عر بـی بـود نـه بـه ز بـان مخاطبـان نام ههـا .ا گـر حضـرت سـلیمان؟ع؟ نطـق
1

پرنـدگان را میدانسـت ،ربطـی بـه سـایر انبیـا نـدارد.
 _4 _2 _2انکار شهادت بر اعمال

بـا توجـه بـه آموزههـای قـرآن ،یکـی از اصـول مشـترک بیـن انبیـا ،شـهادت بـر رفتـار امـت
خویـش اسـت .امامـان؟مهع؟ نیـز در دنیـا شـاهد اعمـال امـت میباشـند و در قیامـت نیز
از شـاهدانی خواهنـد بـود کـه دربـار ۀ اعمـال امـت شـهادت میدهنـد ،چنانکـه پیامبـر
اسلام شـاهد اعمـال امـت خـود بود.

2

برقعی در کتاب تضاد مفاتیح با قرآن ذیل آیۀ
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ال�هاد ِ�ة ف� يُ� ن� ِّب� ئ�ك ْم ِب�ما ك ن� ت� ْم ت� ْع َملو�>
ال ي� ِب� و
شهادت رسول و مؤمنین بر اعمال را مخصوص این عالم میداند و مینویسد:
بـا مراجعـه بـه قـرآن پـی میبر یـم کـه خـدا در آیـۀ  91سـورۀ توبـه بـه بعـد،
کسـانی را کـه جهـاد بـه مـال و جـان بـر آنهـا واجـب نبـوده ،بیـان فرمـوده و
آنهـا را مس ّ
ـتحق مالمـت و نکوهـش نمیدانـد .سـپس در آیـۀ  93و 94
در آن مشـارکت نمیکننـد ،لیکـن هنگامـی کـه از جهـاد بـاز گردیـد بهانـه
آورده و از شـما عذرخواهـی میکننـد .ایپیامبـر در آن زمان به ایشـان بگو
کـه عذرخواهـی نکنیـد ،خـدا مـا را از اخبـار شـما آ گاهـی داده و بـه زودی
خـدا و رسـولش عمـل شـما را خواهنـد دیـد ،سـپس بـه سـوی خدایـی کـه
 .1همان ،ص .647
 .2برای توضیحات بیشتر ر.ک :جوادی آملی ،عبداهلل ،تفسیر موضوعی.111/6 ،
« .3و بگـو عمـل کنیـد؛ بـه زودی خداونـد عمـل شـما را خواهـد دیـد و همچنیـن پیامبـر او و مؤمنان
نچـه میکردیـد ،آ گاه
یشـوید؛ پـس شـما را بدا 
و بـه سـوی دانـای غیـب و شـهادت بازگردانـده م 
خواهـد فرمـود» توبه.105 :

یناريا یرگ یفلس یتماما ۀشيدنا یناوخزاب

میفرمایـد :مالمـت و مؤاخـذه بـر کسـانی اسـت کـه تـوان جهـاد دارنـدّ ،امـا
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دانای غیب و شـهادت اسـت ،بازگردانده میشـوید و او شـما را از آنچه
میکردهایـد ،خبـر میدهـد .بایـد ّ
توجـه داشـته باشـیم کـه آیـۀ ُ 105م َب ِّیـن و
َ
ُمف ّ ِسـر آیـۀ  94اسـت.

او در ادامه مینویسد:
ّ
نکـه عملـی تحقـق خارجـی
ُپرواضـح اسـت کـه خـدا نیـازی نـدارد بـه ای 
بیابدـ ت�ا خ�دا آن را ببین�د و بدـان عا ِلم ش�ود! بصیرت پیامبـر و مؤمنین که
همگـی بشـرند ،بصیرتـی محـدود اسـت کـه فقـط بـا چشـم و فقـط هنـگام
ظهـور چیـزی یـا عملـیّ ،
یشـود و آنهـا نمیتواننـد شـاهد همـۀ
میسـر م 
اعمـال پنهـان و آشـکار همـه باشـند .ایـن موضـوع بهقـدری بدیهی اسـت
کـه هیـچ عاقلـی عطـف پیامبـر و مؤمنـان را بـه خـدای تعالـی در موضـوع
رؤ یـت ،بهانـه نمیکنـد تـا بصیـر و شـهید بودن خدا و بشـر را مشـابه بداند!
ّ
عمومیـت لفـظ «مؤمنیـن» را نقـص کـرده و بگوییـم
بنابرایـن نمیتوانیـم
علاوه بـر پیامبـر ،فقـط سـیزده مؤمـن _ کـه بسـیاری از آنهـا در زمـان نـزول
پنهـان
آیـه ،والدت نیافتـه بودنـد _ بیننـده و شـاهد همـۀ اعمـال پیـدا و
ِ
مـردم خواهنـد بـود.
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برقعی در نهایت دلیل دیگری را بر عدم شاهدبودن ائمه ذکر میکند:
علاوه بـر ایـن ،میدانیـم کـه خـدا از ّ
تجسـس و ّاطلاع بـر گناهـان غیـر،
�خَ ً َ ً
َ َ ف َ ّ َ ُ�ذ نُ
1
ص�را>؛
و� ِع ب� ِاد ِه ب� ي�را ب� ي
نهـی نمـوده و میفرمایـد< :و ك�ى ِب�ر ِب�ك ِب� � ِب
«و کافـی اسـت کـه پـروردگارت بـه گناهـان بندگانـش آ گاه و بینـا اسـت».
ً
اصـوال همـه میداننـد ،دیـدن بسـیاری از اعمـال مـردم ،بـر رسـول خـدا و
2

سـایر مؤمنیـن ،بالاسـتثنا حـرام اسـت!
 _5 _2_2انکار مقام تحدیث

از دیـدگاه امامیـه تحدیـث مقامـی اسـت کـه بـه واسـطۀ آن ،امامـان معصـوم میتواننـد
بـا عالـم ملکـوت ارتبـاط برقـرار کننـد و علـوم و اطالعـات الزم را دریافـت کننـد .ایـن
 .1اسراء.17 :
 .2برقعی ،ابوالفضل ،تضاد مفاتیح با قرآن ،ص .340

ّ
ویژگـی بـه جهـت تکلـم بـا فرشـته و ارتبـاط بـا عالـم غیـب ،ماهیتـی شـبیه وحـی دارد،
امـا بههیچوجـه جنبـۀ تشـریعی نـدارد .تحدیـث ،در امتهـای گذشـته مطـرح بـوده و
در بیـان رسـول خـدا؟لص؟ نیـز مطـرح شـده اسـت .ایـن آمـوزه بهتدریج در بین شـیعیان
شـکل گرفـت و در دورۀ صادقیـن؟امهع؟ جایـگاه خـود را پیـدا کـرد .خصوصیـات ایـن
َّ
مقـام بسـیار قابـل توجـه اسـت و محتوایـی کـه از ایـن طریق بـه محدث منتقل میشـود
از نـکات برجسـتۀ ایـن مسـئله بـه حسـاب میآیـد.

1

بـا وجـود ایـن ،برقعـی در کتـاب تضـاد مفاتیـح بـا قـرآن ایـن ویژگـی امامـان را انـکار
میکند و مینویسد:
صاحـب کتـاب مفاتیـح الجنـان در صفحـۀ  163در فضیلت شـب نیمۀ
ّ
شـعبان اخبـاری ضـد عقـل و قـرآن آورده و گو یـد :امـام فرموده« :این شـبی
اسـت کـه قـرار داده ح ّـق تعالـی آن را از بـرای مـا بـه مقابـل آنکـه قـرار داده
ً
شـب قـدر را بـرای پیغمبـر مـا»! باید گفتّ :اوال ،مگر به امام وحی میشـود
ً
کـه خـدا بـرای او شـبی قـرار دهـد؟ ثانیـا ،شـب قـدر بـرای تمـام مسـلمین
اسـتّ ،
حتـی بـرای ّ
أئمـۀ مسـلمین ،و دیگـر نیـازی نیسـت کـه شـبی دیگـر
2

مخصـوص آنهـا قـرار داده شـود.

او در اثر دیگر خود همین ادعا را تکرار میکند و چنین مینویسد:

3

یکـه بـه اعتـراف علمـای مـا ،بـه امـام وحـی نمیشـود؛
میکنـد ،درحال 
ز یـرا وحـی احـکام و معـارف شـرعی بـه هـر کـس پـس از پیامبرا کـرم؟لص؟
بـه معنـای عـدم ختـم نب ّـوت اسـتّ .امـا ایـن روایـات ّادعـا دارنـد کـه امـام
صـدای فرشـته را میشـنود و از او کسـب خبـر میکنـد .ایـن همـان وحـی
اسـت کـه فقـط اسـمش را ذکـر نکردهاند؛ زیرا در وحی ،رؤیت َملک شـرط
نیسـت و بـه تصر یـح قـرآن ،بسـیاری از انبیـا ملـک را نمیدیدهانـد و فقـط
 .1دستالن ،ابراهیم« ،بررسی تحدیث امامان» ،امامتپژوهی ،شمارۀ .19
 .2برقعی ،ابوالفضل ،همان ،ص .314
 .3همو ،عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ،ص .525-521

یناريا یرگ یفلس یتماما ۀشيدنا یناوخزاب

تحدیـث بـا ختـم وحـی سـازگار نیسـت و نوعـی وحـی را بـرای امـام ثابـت
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صـدا میشـنیدند و ارتبـاط ایشـان بـا عالم ملکـوت ،از ورای حجاب بود؛
بـه عنـوان مثـال حضـرت کلیـماهلل؟ع؟ فقـط صـدا میشـنید.
پـس ایـن ّادعـا کـه ّ
یشـنوند ولـی ّ
نبـی نیسـتند ّادعایـی
أئمـه فقـط صـدا م 
باطل اسـت که با ختم وحی و ّ
نبوت سـازگار نیسـت؛ زیرا صرف شـنیدن
َّ
ً
صـدا نیـز از انـواع وحـی اسـت؛ خصوصـا کـه فرشـته بـه امـام (محـدث)
مسـائل اعتقـادی و احـکام شـرعی را نیـز میگو یـد و ایـن همـان رسـالت
و نب ّـوت اسـت و بـا تغییـر اسـم یـا عـدم ذکـر اسـمّ ،
مسـمی تغییـر نمیکنـد.

او در نهایت ایراد دیگری را متوجه مقام تحدیث میکند و مینویسد:
مشـکل دیگـر اینگونـه روایـات کـه بـرای ّ
ائمـه ادعـای ارتبـاط بـا فرشـته و
علـم غیـب دارنـد ،مخالفـت آنهـا بـا کالم حضـرت امیـر؟ع؟ اسـت کـه
فرمودهانـد :وحـی و اخبـار آسـمانی بـا رحلـت پیامبـر اکـرم خاتمـه یافتـه
اسـت.

1

 _6 _2_2انکار تقدیر امور در شب قدر

شـب قـدر بزرگتریـن سـند امامـت و تـداوم آن در طـول زمـان اسـت .در روایـات
فراوانـی ،وجـود شـب قـدر در هـر زمـان را دلیـل لـزوم امامـت و بقـای آن دانسـتهاند.

2
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ازای�نرو س�ورۀ قـدر بـه منزلـۀ شناسـنامۀ اهلبیـت؟مهع؟ شـمرده شـده اسـت .در برخـی
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روایـات نیـز دسـتور دادهانـد کـه بـا مخالفـان بـرای اثبـات امامـت و بقـای آن و زندهبودن
مهـدی؟جع؟ ،بـه شـب قـدر اسـتدالل کنیـد 3.آری ،بقـای شـب قـدر دلیـل محکمـی
اسـت بـر بقـای امامـت ،و بقـای امامـت ،حیـات و زندهبـودن حضـرت مهدی؟جع؟ را
اقتضـا میکنـد کـه ایـن خـود نشـانۀ حیـات مذهـب اسـت.
« .1انقطـع بموتـک ...مـن النبـوة و األنبـاء و أخبـار السـماء» سـید رضـی ،محمـد بـن حسـین
(گردآورنـده) ،نهـج البالغـة ،خطبـۀ 235؛ «ختـم بـه الوحـي» همـان ،خطبـۀ 133؛ برقعـی،
ابوالفضـل ،همـان ،ص .491
 .2کلینـی ،محمـد بـن یعقوب ،کافی ،ترجمۀ سـید جواد مصطفـوی364-363/1 ،؛ حر عاملی،
محمد بن حسـن ،اثباة الهداة256/2 ،؛ مجلسـی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،15/94 ،ح .26
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،ترجمۀ سید جواد مصطفوی ،364 ،362 ،353/1 ،ح .6

برقعی برای انکار این شأن امامان مینویسد:
پـس از پیامبـر؟لص؟ بـه اجمـاع مسـلمین و بـه قـول امیرالمؤمنیـن ،وحـی
قطـع شـده و چیـزی بـر کسـی ازجملـه ّ
أئمـه ،نازل نمیشـود؛ چه شـب قدر
باشـد و چـه شـب دیگـر 1.علاوه بـر ایـن میپرسـیم در صـد یـا چهـل سـال
پیـش از بعثـت پیامبـر ،فرشـتگان در شـب قـدر بـر کـه نـازل میشـدند؟
2

بعـد از پیامبـر؟لص؟ نیـز اوضـاع بـر همـان منـوال خواهـد بـود!
مرجعیت علمی در اهلبیت؟مهع؟
 _7 _2 _2عدم انحصار
ِ

برقعـی بعـد از انـکار ادعـای امامیـه مبنـی بـر مرجعیـت علمـی اهلبیـت؟مهع؟ ،نظـر
مصطفـی طباطبایـی را در ایـن موضـوع ذکـر میکنـد و مینویسـد:

3

حتـی ا گـر حدیـث «ثقلیـن» را بـه همـان صـورت کـه مـورد عالقـۀ فقهـای
امامیـه اسـت ،بپذیر یـم ،حدیـث مذکـور مفیـد ایـن معنـا نیسـت کـه فقـه
اسلامی را تنهـا بایـد از طر یـق اهلبیـت گرفـت .او بـرای اثبـات ادعـای
خو یـش بـه سـه گـروه از آیـات قـرآن اسـتناد میکنـد.

4

 _8 _2 _2انکار بداء

همـواره یکـی از شـاخصهای فکـر شـیعی ،عقیـدۀ بـه بـدا بـوده و ایـن اندیشـه ،خـاص
وارده بـاور دارنـد ،امـا در تفسـیر بـدا بیـن آنـان اختلاف اسـت .برخـی بـدا را هماننـد
 .1برقعی ،ابوالفضل ،عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ،ص .315
 .2همان ،ص .692
« .3پاسـخ مـا همـان رأی فاضالنـۀ بـرادر عزیـز و مفسـر کمنظیـر قـرآن و فقیـه متبحـر جنـاب "سـید
مصطفـی حسـینی طباطبایـی" _ ّایـده اهلل تعالـی_ اسـت کـه بارهـا در مباحثـات علمی از ایشـان
ً
ّ
شـنیدهام و از صمیـم قلـب و کاملا مـورد قبـول نگارنـده اسـت و امیـدوارم کـه بـه جد مـورد توجه
و تأمـل بـرادران ایمانـی واقـع شـود».
 .4بـرای پاسـخ بـه ایـن ادعـا ر.ک :موسـوی ،محمدمهـدی« ،بررسـی و نقـد نـگاه جریان سـلفیگری
ایرانـی بـه جایـگاه صحابـه بـا محوریـت کتـاب بتشـکن و شـاهراه اتحـاد» ،کالم و ادیـان،
شـمارۀ .1

یناريا یرگ یفلس یتماما ۀشيدنا یناوخزاب

امامیـه اسـت .علمـای شـیعی بـر اطلاق لفـظ بـدا در وصـف خداونـد بـه دلیـل روایـات
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عامـه ،تفسـیر بـه نسـخ کردهانـد ،امـا برخـی همـان معنـای واقعـی آن ،یعنـی تغییـر در
ارادۀ الهـی را مطـرح کردهانـد.

1

برقعـی در کتـاب بررسـی علمـی در احادیـث مهـدی ،معنایـی غیرواقعـی از بـدا را ارائـه
داده و بـه کالم یـک عالـم بینامونشـان اسـتناد کـرده اسـت:
علمای شـيعه دو مسـئله را سـپر خود قرار دادهاند که اگر امامشـان چيزی
ً
و يـا حکمـی بـر خلاف واقـع گفـت و بعـدا خلاف آن معلـوم شـد ،بتواننـد
ايـن ضايعـه را بـه نفـع خـود اصلاح کننـد کـه آبروی امامشـان حفظ شـود:
يکـی مسـئلۀ تقيـه ،دوم مسـئلۀ بدا.

او هماننـد بسـیاری از مخالفـان امامیـه 2قائـل اسـت کـه اعتقـاد به بدا ،برای این اسـت
که اگر امامی وعدهای داد و از آينده چيزی گفت و خالف آن درآمد ،شـیعیان بگويند
از طرف خدا بدا حاصل شـده اسـت.

3

 _3 _2انکار عصمت
از شـرایط دیگـری کـه امامیـه بـرای تصـدی جایـگاه امامـت الزم میدانـد ،عصمـت
اسـت .شـیخ مفیـد در تعریـف عصمـت مینویسـد:
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عصمـت لطفـی از جانـب خداونـد اسـت کـه بـه واسـطۀ آن ،وقـوع گنـاه و
یکـه قـدرت بـر انجـام دارد،
معصیـت و تـرک طاعـت ،از دارنـدۀ آن درحال 
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4

ممتنع اسـت.

جریـان سـلفیگری ایرانـی عصمـت امامـان را انـکار کـرده و آن را از مقولـۀ ّ
غلـو پنداشـته
اسـت .انـکار عصمـت از سـوی ایـن جریـان تجدیدنظرطلـب ،برگرفتـه از مبانـی و
پیشفرضهـای آنـان در مسـئلۀ مافوقبشریدانسـتن ایـن صفـت اسـت.
 .1بـرای مطالعـۀ بیشـتر ر.ک :حسـینزاده ،سـید علـی« ،مدرسـۀ کالمـی بغـداد» ،جسـتارهایی در
مدرسـۀ کالمـی بغـداد.
 .2عاملی نباطی ،علی ،الصراط المستقیم.270/2 ،
 .3برقعی ،ابوالفضل ،بررسی علمی در احادیث مهدی ،ص .247
« .4العصمـة لطـف یفعلـه اهلل تعالـی بالمکلـف بحیـث یمتنـع منـه وقـوع المعصیـة و تـرک الطاعـة
مـع قدرتـه علیهمـا» مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،النکـت االعتقادیـة ،ص .37

مصطفـی طباطبایـی در جـزوهای بـا نام پاسـخ بـه شـبهات در پی نفی عصمـت پیامبر
اسلام؟لص؟ و ح�ق اله�ی امیرمؤمناـن؟ع؟ یعنـی امام�ت ایشاـن برآم�ده اس�ت .وی در
موضـوع عصمـت بهصراحـت ادعـا میکنـد:
پیامبـر بـه اقتضـای بشـربودن گاهی دچـار اشـتباه و غفلـت میشـده ،و
سـپس آن اشـتباهات بـا هشـدارهای خداونـد اصلاح میشـده اسـت.
ً
او در ادامـه بـا ذکـر آیـات امـر بـه اسـتغفار ،تلویحـا بـه موضـوع عـدم عصمـت رسـول

خـدا؟لص؟ اصـرار میکنـد و مینویسـد:
آی ــا ای ــن اس ــتغفارها که پیامب ــر موظ ــف ب ــه انج ــام آنه ــا ش ــده ،ب ــرای چ ــه
موضوع ــی ب ــوده اس ــت؟

سـپس بـا ذکـر برخـی آیـات متشـابه ،عصمـت دیگـر انبیـا را نیـز خدشـهدار میکنـد و
مینو یس�د:
آری ،پیامبـر یـک بشـر اسـت و ممکـن اسـت دچـار شـتابزدگی و سـهو و
نسـیان و غفلـت شـود.

او در نهایـت سـخن منقـول از امـام رضـا؟ع؟ (مبنـی بـر اینکـه مقصـود و مـراد از آن
خطابهـای عتابآلود ،امـت پیامبـر اسـت ،نـه شـخص پیامبـر) را دسـتاویزی باطـل
و از مقول�ۀ تأویلات فرق�های قلم�داد میکن�د و آن را ب�ه س�خره میگی�رد.
در کتـاب عـرض اخبـار اصـول بـر قرآن و عقول مینویسـد:

معصو مبــودن غیرنبـ ّـی ریشــه در قــرآن نــدارد و ّادعایــی بیدلیــل اســت؛ و
1

عصمــت انبیــا نیــز چنــان اســت کــه در قــرآن بیــان شــده.

او ارادۀ الهی بر اذهاب رجس از اهلبیت؟مهع؟ را تکوینی نمیداند و در این باره مینویسد:
واضــح اســت کــه ارادۀ الهــی در ایــن مــورد ،ارادۀ تکوینــی ،و عصمــت
 .1برقعـی ،ابوالفضـل ،عـرض اخبـار اصـول بـر قـرآن و عقول ،ص  .719او در کتـاب تضاد مفاتیح با
قـرآن (ص  )363مینویسـد« :موضـوع "عصمـت انبیـاء؟مهع؟ در تبلیـغ و تعلیـم شـریعت الهـی"
ُّ
ّ
(الجـن 26 :تـا  28و األعلـی )6 :و ِبالـکل از بحـث مـا خارج اسـت».
مـورد تأییـد قـرآن
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برقعـی نیـز در ایـن عقیـده مصمـم اسـت و در اهـم آثـارش بر آن پافشـاری کرده اسـت .او
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اهلبیــت عصمــت تکوینــی نیســت؛ بلکــه خواســتۀ خــدا آن اســت کــه
ایشــان خــود را از ناپا کــی دور بدارنــد و طهــارت جســمی و روحــی و
ُ
اخالقــی کســب کــرده و اســوۀ ســایر مــردم باشــند و آبــروی پیامبــر؟لص؟ را
1

حفظ کنند.
او در ادامه ،فراز ِ ُ �ذْ َ َ نْ ُ ُ ّ
الر�جْ َس> را دلیل دیگری بر عدم عصمت پنداشـته و
ِ
<ل ي� ِه ب� ع�كم ِ

نوشـته اسـت« :رجـس در اهلبیـت بوده کـه خدا میخواهد آن را ببـرد و زایل نماید».
َ َْ َ ْ َ
<و ْاس ت��غ ِف� ْر ِل�ذ ن� ِب�ك> ،اســـتناد میکنـــد و
او در جایـــی دیگـــر بـــه آیـــۀ  19ســـورۀ محمـــد:
مینو یســـد:
ً
ً
آری ،عقلا و نقلا تردیـد نیسـت کـه رسـول خـدا؟لص؟ در رسـاندن آیـات و
2

احـکام شـریعت از اشـتباه و نسـیان مصـون بـوده اسـت ،ولـی دلیـل قرآنـی
ندار یـم کـه در سـایر امـور از خطـا مصـون بـوده اسـت .بنابرایـن «عصمـت
مطلـق» انبیـا ،مـدرک قرآنـی نـدارد.

وی در ادامـه عـدم وحـی بـه غیرانبیـا را دلیـل بـر عـدم عصمـت دیگـران بیـان کـرده
اسـت.
168

3

از دالیل دیگری که برقعی بر جعلیبودن عصمت امامان یاد میکند اینکه ،هيچيک
از ائمه و اوالدشان خود و يا پدرانشان را معصوم نمیدانستند .اضافه اینکه ،آنان
4
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خود را خطاکار و گنهکار میدانستند 5.نگارنده در حوزۀ عصمت ،مقالۀ جداگانهای
نگاشته و تمامی شبهات این گروه را به بحث و نظر گذاشته است.
 _4 _2تردید در افضلیت علی؟ع؟
چنانکـه گذشـت ،یکـی از ادلـۀ عقلـی امامـت ،برتـری و افضلیـت او بر دیگران اسـت.
 .1برقعی ،ابوالفضل ،عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ،ص .757
 .2همان ،ص .758
 .3همو ،تضاد مفاتیح با قرآن ،ص .243
 .4همو ،بررسی علمی در احادیث مهدی ،ص .83
 .5همان ،ص .152

عالمـه مجلسـی از افضلیـت امـام بـه عنـوان یکـی از راههـای تشـخیص مصـداق امـام
بهـره بـرده اسـت 1.ایـن جریـان بـه ایـن دلیل عقلـی توجه داشـته و برخـورد متفاوتی با آن
داشـته اسـت .برقعی در کتاب تضاد مفاتیح با قرآن در برتری خالفت امیرمؤمنان؟ع؟
بر سـایر خلفا تردید ابراز داشـته و نوشـته اسـت:
شاید اگر بالفاصله پس از رحلت رسول خدا؟لص؟ علی؟ع؟ زمام خالفت
را به دست میگرفت ،بهتر بود ،اما اینکه در آن زمان چه کسی خلیفه
باشد ،به ما در زمان حاضر مربوط نیست و از قدرت ما خارج بوده و ما
نمیتوانیم ابوبکر را خلع و علی؟ع؟ را به خالفت برسانیم.

البته همو در توجیه عدم بیعت حضرت علی؟ع؟ با عبدالرحمن بن عوف در شورای
ششنفرۀ خلیفۀ دوم مینویسد:

ّ
علــی؟ع؟ کــه مقــام واالیــش اجــل از ایــن اســت ،امــا هیــچ مجتهــدی نیــز
ّ
مجــاز نیســت کــه مقلــد باشــد ،بلکــه بایــد بــه علــم و تحقیــق خو یــش از
کتــاب و سـ ّـنت عمــل کنــد؛ تــا چــه رســد بــه شــاگرد ّاول مکتــب پیامبــر،
حضــرت علــی؟ع؟ کــه ّ
حتــی دو خلیفــۀ قبلــی نیــز در غوامــض امــور ،نظــر
2

ن حضــرت را جو یــا میشــدند.
آ

حیدرعلی قلمداران نیز بر افضلیت علی؟ع؟ بر سایر خلفا اذعان کرده است:
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در میـان صحابـه و یـاران رسـول خـدا؟لص؟ کمتـر کسـی به پایـۀ آن جناب
برتـری اسـتفادۀ امامتی نکرده اسـت.

حاصـل سـخن اینکـه ،از آنجـا کـه امامـت از نظـر ایـن گـروه یـک امـر عرفـی و دنیـوی
اسـت ،در شـرایط اصلـی امامـت نیـز شـاهد انـکار ویژگیهـای خـاص امامـان از سـوی
آنـان هسـتیم .ایـن جریـان بـه گمـان خداگونگـی برخـی از ایـن شـرایط ،از خـط اصلـی
متکلمـان امامیـه فاصلـه گرفتهانـد.
 .1مجلسی ،محمدباقر ،حق الیقین ،ص .82
 .2برقعی ،ابوالفضل ،تضاد مفاتیح با قرآن ،ص .393
 .3قلمدران ،حیدرعلی ،شاهراه اتحاد ،ص .179

یناريا یرگ یفلس یتماما ۀشيدنا یناوخزاب

بـود و میتـوان گفـت ،فضـل آن حضـرت مـورد انـکار نبـود؛ 3امـا وی از این

حال به نگاه آنان نسبت به سایر شرایط امامان پرداخته میشود.

 _3حوزۀ سایر ویژ گیهای امامت
برای مقام امامت ویژگیها و صفات خاص دیگری نیز ذکر شده است .برخی نظریهها
ایـن اوصـاف را شـرط بـرای امامـت یـاد کردهانـد و برخـی آنهـا را از مقامـات ،کمـاالت و
فضائـل یـاد کردهانـد و شـرط امامت ندانسـتهاند .خلقت نـوری اهلبیت؟مهع؟ ،آ گاهی
به همۀ زبانها حتی زبان حیوانات ،شهادت بر اعمال و تقدیر امور از این قبیل صفات
میباشـند .بـا تحقیـق در آثـار ایـن جریـان ،بـه شـش نمونه از ایـن کمـاالت میپردازیم و
نظر ایشـان بازخوانی میشـود.
 _1 _3انکار والیت تکوینی
طبـق بینـش امامیـه ،والیـت تکوینـی یعنـی کسـی بتوانـد بـا اجـازۀ خداونـد در جهـان
آفرینـش و تکویـن ّ
تصـرف کنـد و بـر خلاف عـادت و جریـان طبیعـی عالـم اسـباب،
حوادثـی را بـه وجـود آورد .اکثـر علمـای امامیه ،امامان را مجاری فیض الهی در گسـترۀ
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عالـم آفرینـش دانسـتهاند 1.آنـان بـا تمسـک بـه آموزههـای ادعیـه و زیـارات نظیـر زیـارت
ُ
جامعـۀ کبیـره و روایاتـی ماننـد حدیـث قـرب نوافـل قائلانـد :امامـان معصـوم؟مهع؟ بـه
دنبـال دسـتیابی بـه والیـت تکوینـی خداونـد ،توانسـتند تمامـی موجـودات و نظـام
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آفرینـش را تحـت فرمـان بگیرنـد و همـه از آن بزرگـواران فرمـان میبرنـد .ظهـور و بـروز
بسـیاری از خـوارق عـادات و معجزاتـی کـه از آنـان صـادر شـده _ کـه از شـماره بیـرون
اسـت _ همـه مؤیـد ایـن حقیقـت انکارناپذیـر اسـت .امـا جریـان سـلفیگری ایرانـی،
ضمـن انـکار ایـن ویژگـی امامـان ،آن را از مصادیـق غلـو پنداشـته اسـت.
مصطفـی حسـینی طباطبایـی در تفسـیر خـود ،بـه هـر آیـهای ّ
تشـبث جسـته تـا والیـت
تکوینـی بـرای رسـول خـدا؟لص؟ و برخـی از انبیـا را منتفـی جلوه دهد 2.سـید ابوالفضل
برقعـی نیـز در کتـاب درسـی از والیـت ،سـالک همیـن مسـیر بـوده اسـت.
 .1صافی گلپایگانی ،لطفاهلل ،امامت و مهدویت.7/۱۱ ،
 .2طباطبایی ،مصطفی ،تفسير بيان معانی در كالم ربانی ،ذیل تفسیر آیۀ  128سورۀ آلعمران.

 _2 _3انکار شفاعت
شـفاعت ،واسطهشـدن یـک مخلـوق میـان خداونـد و مخلوقـی دیگـر بـرای رسـاندن
خی�ر ی�ا دف�ع ش�ر اس�ت ک�ه عم�وم مس�لمانان بـه آن بـاور دارنـد .بـر اسـاس عقایـد امامیه،
ن اذن او ،نمیتوانـد
ش�فاعت ب�ه ط�ور کام�ل از آن خداون�د اسـت و هیچکـس بـدو 
ش�فاعت کن�د .اگ�ر خداون�د از ایم�ان بنـدهای راضی باشـد ،به شـفیعان اذن میدهد تا
در حـق او شـفاعت کننـد .در منابـع معتبـر اهـل سـنت نیـز بهصراحـت از شـفاعت یـاد
شـده و بـه شـفاعت پیامبـر؟لص؟ از مؤمنـان تصریـح شـده اسـت.
در میـان مسـلمانان ،وهابی�ان معتقدنـد ،تنهـا میتـوان از خـدا طلـب شـفاعت کـرد و
اگ�ر کسـی از غی�ر خ�دا طلبـ شفـاعت کن�د ،مش�رک اسـت .بـا اینکـه بـاور بـه شـفاعت
امام�ان در می�ان ش�یعیان جایـگاه ویـژهای دارد ،امـا جریـان سـلفیگری ایرانـی بـه
تبعیـت از پیـروان عبدالوهـاب ،شـفاعت را انـکار میکنـد.
حیدرعلـی قلمـداران در کتـاب راه نجـات از شـر غلات ادع�ا کـرده اسـت که شـفاعت
ً
منش�أ غل�و در بی�ن مس�لمین مخصوص�ا ش�یعیان اسـت .او معتقـد اسـت ائمـه نفـی
شفـاعت از خ�ود نمودهانـد و نجـات را بـه تقـوا و عمـل و ورع منـوط کردهانـد .وی
ً
احادیـث شـفاعت را از حیـث سـند عمومـا ضعیـف میشـمارد و حقیقـت شـفاعتی
ک�ه ق�رآن از آن دم میزن�د را چنی�ن بی�ان م�یدارد:
وعــدۀ شــفاعت داده نشــده اســت؛ بلکــه شــفاعت پــارهای از انبیــا حتــی
ب�رـای نزدیکــان و اقرب�اـی ایش��ان رد شـ�ده اسـ�ت .شــفاعتی کــه قــرآن بــدان
صراحتــ دارد ،عب��ارت اس�تـ از ام��وری ک��ه بهــ پ��ارهای از فرشــتگان و
قــوای مدبــرۀ عالــم ،بــه اذن پــروردگار داده شــده اســت کــه بــرای مؤمنیــن
1

اس��تغفار کننــد.

ســید ابوالفضــل برقعــی نیــز در کتــاب عــرض اخبــار اصــول بــر قــرآن و عقــول ،شــفاعت
امامــان را خــاف تعالیــم آیــات الهــی دانســته اســت.

2

 .1قلمداران ،حیدرعلی ،راه نجات از شر غالت ،ص .130
 .2برقعی ،ابوالفضل ،عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ،ص .1060

یناريا یرگ یفلس یتماما ۀشيدنا یناوخزاب

در منطــق قــرآن بــه هیچیــک از بنــدگان خــدا از پیغمبــران و پیشــوایان
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 _3 _3انکار معجزات و کرامات امامان؟مهع؟
مفهـوم کرامـت در کنـار معجـزه ،از دیربـاز در منابـع کالمـی مـورد بحـث قـرار گرفتـه و
بـه عنـوان یکـی از راههـای اثبـات نبـوت یـا امامـت برشـمرده شـده اسـت .از همیـن
روی متکلمـان و محدثـان شـیعه در طـول تاریـخ ،بـا گـردآوری روایـات و حکایاتـی کـه
دربـارۀ امـور خـارق عـادت در زندگـی اهلبیـت؟مهع؟ گـزارش شـده اسـت ،بـه تدویـن
آثـاری بـا نامهـای «معاجـز» و «مناقـب» همـت گماشـتهاند .ایـن آثـار ،گذشـته از بیـان
نشـانههای اعجازگونـه بـر امامـت ،ایـن کارکـرد را نیز داشـت که با اثبـات افضلیت امام
ب�ر دیگرـان ،راه دیگ�ری ب�رای حقانی�ت والیـت ائمهـ ب�ه نمایـش گذاش�ت .بـا وجـود این،
جری�ان س�لفیگری معاصـر ،در پـی انـکار ایـن امـر برآمـده اسـت و آیـات قـرآن را دلیـل
ای�ن اندیش�ۀ خ�ود میان�گارد .اینـ جریاـن بـا کنارگذاشـتن احادیـث و تکیـه بـر برخـی
آیـات ،در پـی اثبـات برداشـتهای خویـش از قرآن اسـت .ایرادات سـندی ،محتوایی
و مخالفـت بـا قـرآن ،مهمتریـن دالیـل ایـن جریـان بـر رد معجـزات امامـان اسـت.
یکــی از مهمتریــن مســائلی کــه شــریعت ســـنگلجی آنـــها را انــکار کــرده ،معجزههــای
انبی ــا اس ــت .وی ب ــرای رس ــول خ ــدا؟لص؟ معج ــزهای ج ــز قـ ــرآن نمیش ــناخت 1.س ــید
172

ابوالفضـــل برقعـــی نیـــز در کتـــاب ع ــرض اخب ــار اص ــول ب ــر ق ــرآن و عق ــول کـــه در رد
روایــات کتــاب الکافــي نگاشــته اســت ،بــا کمــک آرای حیدرعلــی قلمــداران و ســید
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مصطف ــی طباطبای ــی ،تمام ــی کرام ــات و معج ــزات امام ــان را منک ــر میش ــود و آنه ــا
را مخال ــف ق ــرآن بی ــان مـ ـیدارد؛ ضم ــن اینک ــه برخ ــی از ای ــرادات را متوج ــه س ــند و
محت ــوای ای�نــ روای ـ�ات دانس���ته اس���ت .از ن ــگاه ای ــن جری ــان ،تأ کی ــد ق ــرآن ب ــر بش ـربودن
انبیــا و عــدم برخــورداری ایشــان از صفــات مافــوق بشــری ،عــدم ســازگاری معجــزات
ائمــه بــا ســیر تکاملــی معجــزات انبیــا و انــکار فاعلیــت طولــی پیامبــران در معجــزات،
از ادل ـ�ۀ نافـ��ی معج ـ�زات و کرام��اـت ائم�هــ استـــ .ب ــرای نق ــد تفصیل ــی ای ــن ادع ــا ب ــه
مقال ــۀ «تأمالت ــی در مس ــتندات قرآن ــی س ــلفیگری ایران ــی در ان ــکار کرام ــات امام ــان»
از نویس ــنده مراجع ــه کنی ــد.
 .1بالغی ،سید عبدالحجت ،تذکرۀ عرفاء ،ص .257

 _4 _3خلقت نوری اهلبیت؟مهع؟
در جوامـع حدیثـی نخسـتین ،روایـات فراوانـی دربـارۀ حیـات پیشـین اهلبیـت؟مهع؟
نقـل شـده اسـت .وفـور ایـن روایـات و تنـوع و تکـرر راویـان واقـع در طریـق آنهـا ،میتوانـد
نشـانی بـر مقبولیـت مضمـون کلـی ایـن روایات باشـد 1.شـیخ صدوق عالوه بـر نقل این
روایـات ،اعتقـاد بـه حیـات پیشـین ارواح اهلبیـت؟مهع؟ بـه عنـوان نخسـتین مخلوق را
جـزء اعتقـادات امامیه برشـمرده اسـت.

2

ابوالفضـل برقعـی در کتـاب تضـاد مفاتیـح بـا قـرآن انـکار این ویژگـی امامـان را در قالب
یک مناظره بیان کرده اسـت .او ابتدا بر اذعان شـیعه به نزول سـورۀ «هل أتی» در شـأن
حضـرت علی؟ع؟ اشـاره میکند و مینویسـد:
ْ
َ
ْ
ݨ
ݨ
ْ
ݨ
در آغـاز ایـن سـوره آمـده<ِ :ا نّ� ٰا خَ�ل ق� ݧ ݩݐ َںا الا ݧںݐ ٰ
سا نَ�>؛« 3همانـا مـا انسـان را
ِ
آفریدیـم» .در تفاسـیر شـیعه آمـده اسـت کـه مقصـود از انسـان در ایـن آیـه،
ُ ݧَ َ
َ َ
4
<م نݨْ� ݐ ݦں ْط ݨݐڡ ٍ�ة ا ْم ش� ٰا ݬݓٍح ن� بݧ ْ� ݧ ݩݑٮ ٖل ی� ِه>؛
علـی؟ع؟ اسـت .در ادامـۀ همیـن آیـه آمـدهِ :

«از نطفـهای آمیختـه تـا او را بیازماییـم» .طبـق ایـن آیـه حضـرت علـی؟ع؟
از نطفـۀ جنـاب ابوطالـب و فاطمـه بنـت اسـد خلـق شـده اسـت .ولـی در
روایـات و تفاسـیر آمـده اسـت کـه پیغمبـر و ائمـه از نـور خلـق شـدهاند و
5

خلقـت آنهـا بـا سـایر مـردم فـرق دارد.

او همچنیـن در کتـاب دیگـرش کـه در رد روایـات اصـول کافـی نگاشـته اسـت ،ذیـل

ندبـه و خرافـات آن نیـز خلقـت نـوری پیامبـر؟لص؟ را انـکار کـرده اسـت.

7

 .1تـوران ،امـداد« ،حیـات پیشـین انسـان از دیـدگاه متکلمـان بغـداد» ،جسـتارهایی در مدرسـۀ
کالمـی بغـداد ،ص .603
 .2صدوق ،محمد بن علی ،االعتقادات ،ص .48-47
 .3انسان.2 :
 .4انسان.2 :
 .5برقعی ،ابوالفضل ،تضاد مفاتیح با قرآن ،ص .410
 .6همو ،عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ،ص .872
ّ
 .7همو ،دعای ندبه و خرافات آن ،ذیل نقد فراز «قد ُمته علی انبیا ِئک».

یناريا یرگ یفلس یتماما ۀشيدنا یناوخزاب

بـاب «خلـق أبـدان األئمـة و أرواحهـم و قلوبهم؟مهع؟» ،ضمن تضعیـف روایات این باب
مینویسـد« :احادیـث ایـن بـاب دربـارۀ ّ
أئمـه غلـو کـرده اسـت» 6.وی در کتـاب دعـای
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 _5 _3انکار رجعت
رجعـت امامـان یکـی از ضروریـات مذهـب تشـیع اسـت و بـا توجـه بـه ادلـۀ فراوانـی کـه
در ایـن موضـوع وجـود دارد ،کتـب و مقـاالت متعـددی در طـول تاریـخ ،از صـدر اسلام
تـا بـه حـال ،بـا بهرهمنـدی از آیـات ،روایـات و تحلیلهـای عقلـی ،بـه نقـد و یـا اثبـات
ایـن نظریـه پرداختهانـد .برخـی از اهـل سـنت و سـلفیهای ایرانـی ،امـکان رجعـت در
امـت اسلام را نپذیرفتهانـد و اعتقـاد بـه رجعـت را غلـو پنداشـتهاند .آنـان در ّرد امـکان
آن ،بـه آیاتـی از قـرآن اسـتناد کردهانـد و اکثـر روایـات ایـن باب را مجهولالسـند ،مرسـله
و ضعیـف خواندهانـد.
در ایـن میـان ،عبدالوهـاب فریـد تنکابنـی در کتـاب اسلام و رجعت و سـید ابوالفضل
برقعی در بخشهایی از دو کتاب بررسـی علمی در احادیث مهدی و تابشـی از قرآن،
اشـکاالت متعـددی را بـر دالیـل رجعت مطـرح کردهاند.

1

 _6 _3انکار مهدویت (ویژ گی خاص حضرت مهدی؟جع؟)
مهدویـت از مهمتریـن آموزههـای اسلامی و شـیعی اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه اهـل
سـنت بـه مهدویـت نوعـی معتقدنـد و اعتقـاد بـه منجیبـودن حضـرت مهدی؟جع؟،
174

فرزنـد امـام حسـن عسـکری؟ع؟ را قبـول ندارنـد .جریـان سـلفیگری ایرانـی نیـز آمـوزۀ
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مهدویـت را خلاف آیـات قـرآن انگاشـته اسـت .برقعـی در کتـاب بررسـی علمـی در
احادیـث مهـدی بـه ایـن موضـوع پرداختـه اسـت .او در بخشـی از ایـن کتـاب بـه ده آیۀ
شـریفه از قـرآن بـرای نفـی وجـود حضـرت حجت تمسـک میکند و این آیات را «عشـرۀ
کاملـه» میخوانـد.
آیـات مـورد اسـتدالل وی را میتـوان حـول سـه محـور ارزیابـی کـرد؛ ابتـدا آیاتـی کـه
طبـق برداشـت او ،قیـام حضـرت مهـدی؟جع؟ را مسـاوی بـا هدایـت اجبـاری بیـان
میدارنـد؛ سـپس آیاتـی کـه خبـر از اختلاف یهـود و نصـاری و مسـلمانان تـا روز قیامت
میدهنـد و درنهایـت آیاتـی کـه بـا طـول عمـر ایشـان ناسـازگارند .او آیات تأویلشـده به
 .1بـرای نقـد ایـن ادعـا ر.ک :طبسـی ،سـید علیمحمـد« ،بررسـی آراء عبدالوهـاب فر یـد تنکابنـی و
سـید ابوالفضـل برقعـی در نقـد عقیـدۀ رجعـت» ،امامتپژوهـی ،شـمارۀ .22

قیـام حضـرت مهـدی؟جع؟ را رد کـرده اسـت .وی همچنیـن ادلۀ غیبت ایشـان را زیر
سـؤال بـرده و روایـات آن را جعلـی انگاشـته اسـت.
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه بسـیاری از شـبهات ایـن گـروه در حـوزۀ مهدویـت ،پاسـخ
داده شـده اسـت.
حاصـل سـخن اینکـه ،ایـن جریـان تجدیدنظرطلـب در ایـن حـوزه نیـز از بدنـۀ اصلـی
امامیه جدا شده و بدون توجه به روایات و با نگاه گزینشی به آیات ،سایر ویژگیهای
امامـان را نیـز رد کرده اسـت.

 _4حوزه فرایند شکلگیری و انتقال امامت (تولیت و عزل)
در نهایــت ،شــناخت نحــوۀ شــکلگیری امامــت و کنارهگیــری از ایــن مقــام ،تحقیــق مــا
در شــناخت اندیشــۀ امامتــی جریــان ســلفیگری ایرانــی را تکمیــل میکنــد و مــا را در
آشــنایی بــا نظــرات آنهــا کمــک میکنــد .چنانکــه از عبــارت عالمــه حلــی در کتــاب
االلفیــن بــه دســت میآیــد ،معجــزه ،راهــی مســتقل و معــادل بــا نــص در تعییــن امــام
اســت 1.او اذعــان میکنــد ،عقیــدۀ امامیــه بــر ایــن اســت کــه بــرای اثبــات امامــت فــردی،
راهــی جــز نــص از پیامبــر؟لص؟ یــا از امامــی کــه امامتــش بــا نــص ثابــت شــده اســت،
یــا آفرینــش معجــزه بــه دســت او ،وجــود نــدارد .محقــق حلــی نیــز نوشــته اســت« :قالــت
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االمامیــة :ال طریــق الــی تعیینــه اال النــص و المعجــز».

2

امامـت را بـا نـص یـا اعجـاز و کرامـت نمیداننـد و راه دیگـری هـم ارائـه نکردهانـد .البته
از فحـوای کالم برخـی از آنـان ،اکتسـابیبودن امامـت فهمیـده میشـود.
جریـان سـلفیگری ایرانـی در واگـذاری امـر امامـت ،بحـث عـدم علـم امامـان بـه امـام

بعـد از خـود را مطـرح کردهانـد .حیدرعلـی قلمداران یک فصل از کتاب شـاهراه اتحاد
را بـه ایـن موضـوع اختصـاص داده اسـت .او یکـی از ادلـۀ نفـی امامـت منصوصـه را
همیـن مطلـب بیـان داشـته اسـت.
 .1حلی ،حسن بن یوسف ،الفین ،ص .27
 .2محقق حلی ،جعفر بن حسن ،المسلک في اصول الدین ،ص .212

یناريا یرگ یفلس یتماما ۀشيدنا یناوخزاب

بـا تحقیـق بهعملآمـده در آثـار ایـن جریـان ،معلـوم شـد کـه ایشـان تصـدی جایـگاه

نگارنـدۀ کتـاب بررسـی علمـی در احادیـث مهدی نیز بر انـکار انحصار عدد ائمه به آيۀ
<و َّال�ذ � نَ� َ� قُ� ُول نَ
 74سـورۀ فرقـان _ کـه حقتعالـی در اوصـاف عبادالرحمـن میفرمايـدَ :
و�
ِي ي
ِ
أَ
ً
ْ
ْ
َ
َ ّ
َ ُ َ َ ُ َ َ أَ ْ
ََ َ ََ
َر بّ� ن�ا ه ْب� ل ن�ا ِم نْ� � زْ� َوا ِ�ج ن�ا َو ذ� ّ ِر ّي� ِتا� ن�ا ق� ّر�ة �ع ي ُ� ٍن� َو ا�جْ َعل ن�ا ِلل ُم ت� ِق� ي� نَ� ِإ� َماما> _  1اسـتدالل کـرده و
نوشـته اسـت:
هــر ذیشــعوری میدانــد کــه بنــدگان خــدای رحمــان کــه از حقتعالــی
درخواســت دارنــد کــه بــه ســعی و کوشــش و علــم و عمــل خــود حائــز مقــام
امامــت ،آن هــم بــرای متقيــن شــوند ،منحصــر بــه يــک نفــر و ده نفــر و صــد
2

نفــر نيســت.

نویسـنده بـه نوعـی رسـیدن بـه مقـام امامـت را اکتسـابی بیـان کـرده اسـت که با سـعی و
کوشـش و علـم و عمـل میتـوان به آن رسـید.

3

یکـی از مسـائل دیگـری کـه راجعبـه فراینـد تولیـت و عـزل امـام ،در آثـار ایـن جریـان بـه
چشـم میخـورد ،اسـتناد بـه فـرازی از کالم امیرمؤمنـان؟ع؟ در واگـذاری امـر خالفـت
اسـت .قلمـداران از امتنـاع و اظهـار بیمیلـی حضـرت در جملـۀ
ً
ً
ً
دعونـي و التمسـوا غيـري أنـا لکـم وزيرا خيـرا لکم مني أميـرا و إن ترکتموني
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فأنا کأحدکم و أسـمعکم و أطوعکم.

4

عدم انتصاب ایشان را برداشت کرده است.

5
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« .1بنـدگان خـدای رحمـن آنانانـد کـه میگوينـد :پـروردگارا ،به ما همسـران و ذرياتی که نور چشـمان
باشـند عطـا فرمـا ،و مـا را بـرای متقين امام و پيشـوا قـرار ده» فرقان.74 :
 .2برقعی ،ابوالفضل ،بررسی علمی در احادیث مهدی ،ص .43
 .3الزم بـه ذکـر اسـت ،ایـن جریـان معنـای لغـوی امـام را مـد نظـر دارد و معنـای اصطالحـی را قبـول
ندارد.
 .4سـید رضـی ،محمـد بـن حسـین (گردآورنده) ،نهـج البالغة ،خطبۀ « :91مـرا واگذارید و دیگری
را بجوییـد! اگـر رایـزن شـما باشـم ،برایتـان بهتـر اسـت کـه امیرتان باشـم و اگر رهایـم کنید ،چنان
یکـی از شـمایم و سـخنپذیرترین و مطیعتر یـن فـرد خواهـم بود».
 .5قلمداران ،حیدرعلی ،شاهراه اتحاد ،ص .340

جمعبندی
پژوه��ش حاض�رـ ب��ه منظــور شــناخت آرای امامتــی جریــان ســلفیگری ایرانــی و بررســی
تطابــق یــا عــدم تطابــق آن بــا جریــان اصلــی امامیــه صــورت پذیرفــت .نگارنــده در چهــار
حــوزۀ تعریــف امامــت ،ویژگیهــای اصلــی و غیراصلــی امــام و فراینــد شــکلگیری
امامــت از نــگاه ایــن جر یــان ،بــه بحــث و نظــر پرداخــت.
ابتدــا ب��ا تبیی��ن پنـ�ج واژه از منظومــۀ واژگانــی کــه شــیعیان بــرای تعریــف در حــوزۀ امامت
بــه کار بردهانــد ،علــل مخالفــت جریــان ســلفیگری ایرانــی بــا ایــن واژگان بیــان شــد.
ســپس در حــوزۀ ویژگیهــای اصلــی امــام ،شــاهد انــکار نصــب امــام از ســوی خداونــد،
علــم و عصمــت ایشــان و تردیــد در افضلیــت امیرمؤمنــان؟ع؟ بــر ســایر خلفــا بودیــم.
ایــن جریــان در حــوزۀ ویژگیهــای فرعــی ،شــئون و مناصــب امامــان ،همــان رویــۀ انــکار
را پیــش گرفتــه اســت و بــه زعــم خویــش ،قــرآن و عقــل را مؤیــد آرای خــود میپنــدارد.
آنــان در حــوزۀ چهــارم ،یعنــی فراینــد انتقــال امامــت ،بــه انــکار نــص و عــدم انتصــاب
امامــان تصریــح داشــتهاند.
الزم بـــه یـــادآوری اســـت کـــه بســـیاری از شـــبهات ایرادشـــده از ســـوی ایـــن جریـــان
تجدیدنظرطلـــب در باورهـــای شـــیعی ،برگرفتـــه از مبانـــی و پیشفرضهـــای آنـــان
در مســـئلۀ خداگونگـــی یـــا مافوقبشریدانســـتن اوصـــاف امامـــان اســـت .شـــئون و
کرام ــت و ش ــفاعت از ای ــن مواردن ــد .ازایـ ـنرو ب ــرای رس ــیدن ب ــه ه ــدف مطل ــوب در
پاس ــخ ب ــه اینگون ــه ش ــبهات ،در دو عرص ــه بای ــد حض ــور یاف ــت :ابت ــدا نق ــد مبان ــی و
پیشفرضه ــای آن ــان و س ــپس بررس ــی گزارش ــات تاریخ ــی ی ــا آی ــات گزینش ـیای ک ــه
آن ــان ب ــرای تأیی ــد ادع ــای خ ــود ب ــدان تمس ــک جس ــتهاند.
نکتــۀ دیگــر اینکــه ،ایــن بینــش انحرافــی برگرفتــه از هــدف اصلــی ایــن جریــان و
حاصــل فراینــد روشــی آنــان اســت .بنــا بــر گزارشهــای مختلــف 1،قرائتــی نادرســت
 .1برای اطالعات بیشـتر ر.ک :مؤدب ،سـید رضا و تصدیقی شـاهرضائی ،علی« ،نقد دیدگاه روش
تفسـیر قرآن به قرآن ،قرآنیان شـیعه» ،پژوهش دینی ،شـمارۀ 29؛ چگینی ،رسـول ،جریانشناسـی
سـلفیگری ایرانی ،ص .80

یناريا یرگ یفلس یتماما ۀشيدنا یناوخزاب

مقامات ــی همچ ــون عل ــم غی ــب ،عصم ــت ،والی ــت تکوین ــی و تش ــریعی ،تحدی ــث،
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از وحــدت امــت اســامی 1کــه بــه حــذف امامــت انجامیــده اســت ،از عوامــل انحــراف
ایــن جریــان اســت.
در بحـث روشـی نیـز نـگاه برگرفتـه از قرآنبسـندگی و عقـل عرفـی ،کـه باعـث کنـارزدن
روای�ات گردی�ده ،از مهمتری�ن چالشهاـی آناـن استـ .ایـن جری�ان ب�ا پیـروی از
نـدای «حسـبنا کتـاب اهلل» کـه در پـی حـذف اندیشـهای بـود کـه رسـول خـدا؟لص؟ و
جانشـینانش را ِعـدل و ّ
مبیـن قـرآن بیـان میکـرد ،بـا کنارگذاشـتن احادیـث و تکیـۀ
گزینشـی بـر برخـی از آیـات و عقـل عرفـی ،در پـی اثبـات اندیشـههای خویـش از قـرآن
ً
هس�تند؛ اندیش�های ک�ه مخالف�ت آن بـا آموزهه�ای ق�رآن کاملا آش�کار اسـت؛ چـرا کـه
قـرآن هیـچگاه خـود را بینیـاز از مبیـن ندانسـته و دسترسـی به معارف خویـش را در پرتو
تعالیـم پیامبـر؟لص؟ دانسـته اسـت.
ازایـنرو نـگاه متفـاوت ایـن جریان نسـبت به نگاه بدنۀ اصلی شـیعه ،برگرفته از هدف
این جریان ،یعنی قرائت نادرسـت از وحدت امت اسلامی ،و شـعار بازگشـت به قرآن
و تبییـن عقایـد در پرتو عقل عرفی اسـت.
البتــه عقلگرایــی ارائهشــده در آثــار جریــان ســلفیگری ایرانــی از عقلگرایــی آ کادمیــک
178

و اکتســابی فاصلــه دارد .ایــن جریــان ماننــد دیگــر فــرق و نحلههــای فکــری ،از شــعار
عقلگرایــی بهــره بــرده اســت ،امــا بــا دقــت در آثــار ایــن جریــان فهمیــده میشــود کــه
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عقــل در میــزان تفکــر ایــن جر یــان بــرای تبییــن بــاور یــا دفــاع از بــاور تولیــد نشــده اســت؛
بلکــه خروجــی عقــل در تفکــر اینــان ،دانشــی روزنامــهای و متعــارف روز اســت .بــه
عبــارت دیگــر ،تعریــف عقــل در تفکــر ایــن جریــان ،عقــل طبیعــی اســت کــه اکتســابی
نیســت و در جامعــۀ آ کادمیــک رشــد نکــرده اســت و مجموعــۀ برداش ـتهای مبتنــی
 .1جریـان سـلفیگری ایرانـی بحثونظـر در رابطـه بـا غدیـر را بیفایـده میدانـد و قائـل اسـت کـه
تأ کیـد و اصـرار بـر مسـئلۀ غدیـر ،صدهـا سـال پـس از دوران خلفـای راشـدین ،هیـچ نفعـی بـرای
مسـلمین زمـان مـا نـدارد .آنـان بیـان میدارنـد ،در ایـن زمانـه کـه بیـن مسـلمین تفرقـه ایجاد شـده
اسـت و پیـروان هـر مذهـب بـا پیـروان مذاهـب دیگر عـداوت دارند و مسـلمانان در کمال ضعف
بـه سـر میبرنـد و از ملـل دیگـر عقـب ماندهانـد ،اصـرار بـر اثبـات خالفـت ز یـد یـا َعمـرو بـه چـه کار
میآیـد؟! ر.ک :برقعـی ،ابوالفضـل ،تضـاد مفاتیـح بـا قـرآن ،ص .393

بــر ادارک و ســنجش متعــارف انســانی میباشــد .مصطفــی طباطبایــی بــر ایــن مطلــب
اذعــان میکنــد و مینویســد:
مراد از حجیت عقل ،حجیت عقل طبیعی است که دارای احکام روشن
یشــود و
میباشــد؛ نــه آرای پیچیــدۀ عقلــی کــه عقــل اکتســابی نامیــده م 
1

مــورد اختــاف عقــا قــرار دارد.

نکتـه قابلتأمـل دیگـری کـه ما را در پاسـخ به شـبهات این جریـان انحرافیافته از بدنۀ
اصلـی امامی�ه ی�اری میکن�د ،توجـه ب�ه ن�گاه تاریخیـ ای�ن گ�روه اسـت؛ چراک�ه در قـرن
اول ،بـه خصـوص نیمـۀ ّاول آن ،گزارههـای اعتقـادی و مؤلفههـای اصلـی اعتقـادی
شـیعۀ ّ
امامیـه هماننـد امامـت منصوصـه ،علـم ویـژه و عصمـت وجـود داشـته اسـت،

امـا بـروز و ظهـور ایـن اعتقـادات بیشـتر در بسـتر تحـوالت اجتماعـی و سیاسـی و
رویدادهـای عملـی آن زمـان ،قابـل پیگیـری اسـت و ایـن عقایـد ،در آن زمـان ،کمتـر بـه
صـورت تئـوری و نظـری شـرح و تبییـن شـده اسـت؛ بـه خلاف مـدارس کالمـی بعـدی
امامیـه هماننـد کوفـه ،قـم و حلـه کـه شـاهد شـرح و بسـط بیشـتر عقایـد شـیعی در آنهـا
هسـتیم .ایـن عـدم شـرح و تبییـن ،یکـی از عواملـی اسـت کـه باعـث تردیـد ایـن جریان
در اصالـت مؤلفههـای اعتقـادی ّ
امامیـه شـده اسـت.

قابلقبـول و موردتأییـد نبـود ه اسـت .بنـا بـر گـزارش کرباسـی ،جریـان مقصـرۀ کوفـه بـه
واسـطۀ کوتاهیورزیـدن در حـق امیرمؤمنـان؟ع؟ از جامعۀ شـیعی کوفه متمایز شـدند.
ایـن جریـان بـا پذیـرش افضلیـت امام علـی؟ع؟ ،خالفت خلفـای نخسـتین را پذیرفته
ً
بودنـد و عملا بـرای پنـدار سـنیان در مسـئلۀ امامـت و خالفـت ،تنپوشـی از اعتقـاد
شـیعه ارائـهدادنـد 2.البتـه میـان جریـان سـلفیگری ایرانـی و آنـان تفاوتـی وجـود دارد و
آن اینکـه ،اینـان آیـات قـرآن و عقـل را مؤیـد برداشـت امامتـی خود پنداشـتهاند و آنها را
 .1طباطبایی ،مصطفی ،نقد کتب حدیث ،ص .154

 .2برای مطالعۀ بیشـتر ر.ک :اقوام کرباسـی ،اکبر« ،مرجئۀ شـیعه» ،جسـتارهایی در مدرسۀ کالمی
کوفه.
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از آنچـه گذشـت میتـوان برداشـت کـرد کـه جریـان سـلفیگری معاصـر ایرانـی را
ّ
میتـوان بهنوعـی پرچـمدار تفکـر تقصیـر دانسـت کـه در روایـات اهلبیـت؟مهع؟ جریانـی

179

بـه عنـوان اولیـن مخالـف باورهـای امامیـه میانگارنـد.
همچنیـن بنـا بـر گزارشـی کـه از نظریـۀ امامتـی جریـان قرآنبسـندگان ایرانـی بیـان شـد،
پـی میبریـم کـه ایـن بینـش ،هماننـد نظریـۀ مقصـرۀ کوفـه ،از دایرۀ تشـیع خارج اسـت؛
زیـرا آرای آنـان بـا اجمـاع امامیـه در مسـئلۀ امامـت مخالف اسـت.
در پایان الزم به یادآوری اسـت ،تمام مواردی که از سـوی این جریان تجدیدنظرطلب
در مسـئلۀ امامـت بیـان شـد ،بـه تفصیـل مـورد نقـد قـرار گرفتـه اسـت 1و رسـالت ایـن
مقالـه فقـط توصیـف آرای آنـان بـوده اسـت.
فهرست منابع
کتابها
قرآن کریم.
نهج البالغة (سخنان امیرمؤمنان؟ع؟) ،گردآوری سید رضی.
ابنمنظور مصری ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ادب حوزه ،قم 1405 ،ق.
برقعـی ،ابوالفضـل ،تضـاد مفاتیـح بـا قـرآن ،نسـخۀ افسـت موجـود در کتابخانـۀ بنیـاد
جعفری؟ع؟ قم.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ،نسـخۀ افسـت موجود در کتابخانۀ
بنیـاد جعفری؟ع؟ قم.

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و پنجم _ بهار و تابستان 1398
دو فصلنامۀ امام 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،بررسـی علمـی در احادیـث مهـدی ،نسـخۀ افسـت موجـود در کتابخانـۀ
بنیـاد جعفـری؟ع؟ قم.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،درسی از والیت ،نسخۀ افست موجود در کتابخانۀ بنیاد جعفری؟ع؟ قم.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،خرافـات وفـور در ز یـارات قبـور ،نسـخۀ افسـت موجـود در کتابخانـۀ بنیـاد
جعفـری؟ع؟ قـم.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،قرآن برای همه ،نسخۀ افست موجود در کتابخانۀ بنیاد جعفری؟ع؟ قم.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،تابشی از قرآن ،نسخۀ افست موجود در کتابخانۀ بنیاد جعفری؟ع؟ قم.
بالغی ،سید عبدالحجت ،تذکرۀ عرفاء ،مظاهری ،تهران ۱۳۲۷ ،ش.
 .1نگارنـده در کتابـی مسـتقل تحـت عنـوان عیـار هدایـت بـه نقـد تمامـی ایـن ادعاهـا بـا تکیـه بـر
آیـات شـریفۀ قـرآن پرداختـه اسـت.

جوادی آملی ،عبداهلل ،تفسیر موضوعی ،مؤسسۀ اسراء ،قم.
چگینی ،رسول ،جریانشناسی سلفیگری ایرانی ،سفیر سالمت ،قم 1396 ،ش.
حر عاملی ،محمد بن حسن ،اثباة الهداة ،مطبعة العلمیة ،قم.
حلی ،حسن بن یوسف مطهر ،االلفین ،سعدی ،تهران.
شریعت سنگلجی ،حسن ،کلید فهم قرآن ،نسخۀ افست موجود در بنیاد جعفری؟ع؟ قم.
صافـی گلپایگانـی ،لطـفاهلل ،امامـت و مهدو یـت ،واحـد بینالملـل دفتـر آیـتاهلل صافی،
قـم ۱۳۸۰ ،ش.
فر یـد تنکابنـی ،عبدالوهـاب ،اسلام و رجعـت ،نسـخۀ افسـت موجـود در کتابخانـۀ بنیـاد
جعفـری؟ع؟ قـم.
قلمـداران ،حیدرعلـی ،راه نجـات از شـر غلات ،نسـخۀ افسـت موجـود در بنیـاد
جعفری؟ع؟ قم.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،شاهراه اتحاد ،نسخۀ افست موجود در بنیاد جعفری؟ع؟ قم.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ،زیارت و زیارتنامه ،نسخۀ افست موجود در بنیاد جعفری؟ع؟ قم.
کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،الکافي ،ترجمۀ سـید جواد مصطفوی ،کتابفروشـی اسلامیه،
تهران.
مجلسـی،محمدباقـر ،بحـار االنـوار الجامعـة لـدرر اخبـار االئمـة االطهـار ،مؤسسـة الوفـاء،
بیـروت 1403 ،ق.

محقق حلی ،جعفر بن حسن ،المسلک في اصول الدین ،آستان قدس رضوی ،مشهد.
یزدی مطلق ،محمود ،امامتپژوهی ،چاپ چهارم :آستان قدس رضوی ،مشهد 1391 ،ش.
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السيد ّ
ّ
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الخالصة:
ّ
ّ
تروم هذه المقالة لمعرفة آراء الحركة السلفية اإليرانية ـ والتي تعد من الحركات التجددية
فـي الفكـر الشـيعي ـ ودراسـة مطابقتهـا وعـدم مطابقتهـا مـع العقيـدة اإلماميـة .وقـد قـام
الكاتـب بالبحـث عـن أربـع مواضيـع فـي اإلمامـة ،وهـي :تعريـف اإلمامـة ،خصائـص اإلمـام
األصلية ،وغير األصلية ،وكيفية تكوين اإلمامة من منظار هذه الحركة ،مع النقد والدراسة.
يسـتعرض المقـال ابتـداء خمـس مصطلحات اسـتخدمها الشـيعة فـي تعريف اإلمامـةّ ،
وبين
أسـباب مخالفـة هـذه الحركـة السـلفية مـع هـذه المصطلحـات ،وفـي قسـم خصائـص اإلمـام
تـم البحـث عـن إنـكار نصـب اإلمـام مـن قبـل اهلل تعالـى ،وعلـم األئمـة؟مهع؟ وعصمتهـم،
والتشـكيك فـي أفضليـة اإلمـام أميـر المؤمنيـن؟ع؟ وهـي مـن نتائـج هـذا البحـث.
كمـا ّأن هـذه الحركـة فـي قسـم خصائـص اإلمـام الفرعية اتبعت نفس األسـلوب فـي اإلنكار،
ّ ً
مؤيـدا لذلـك ،وفي النهايـة في كيفية انتقال
وقـد زعمـت أن القـرآن والعقـل ينبغـي أن يكـون
اإلمامـة أنكـروا ّ
النـص والتنصيص من قبـل ّ
األئمة.
وقد سعت هذه الدراسة إلى تقديم تقرير مستند عن آراء هذه الحركة في هذه األقسام األربعة
ّ
اإلمامية.
من عقيدة اإلمامة ومدى تطابقها واختالفها مع الركائز والثوابت في أصول عقيدة
المفردات األساسية :نظرية اإلمامة ،الخصائص ،السلفية اإليرانية.

 .1طالب المستوى الرابع في معرفة اإلمامة ،خبير علمي وباحث في المؤسسة الجعفرية:
S.mahdiyar14@gmail.com
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The present paper attempts to deal with studying the imamate-oriented views
of the Iranian Salafist trend which is a revisionist current in the Shiite thought
and its being identical with the main Twelver Shiite creed. The paper deals with
a number of aspects of the problem, that is, definition of imamate, the major
and minor qualifications of the Infallible Imam, and the process of making of
imamate from their perspective. Having defined five key terms from the lexicon
of the terminologies Twelver Shiism uses for and in the case of imamate, it
shows the reasons for the opposition of the Salafist trend with these concepts.
As for the main attributes of imamate, this paper deals with the rejection of the
principle of the Divine selection and nomination, the knowledge and infallibility
of the Infallible Imams, and their (i.e., Salafists’) skepticism over the primacy
of Imam Ali over the other three caliphs who were contemporary with him.
As for the minor characteristics, responsibilities, and offices of the Infallible
Imams, the trend in question has cast certain doubts, too. They do so to make
use of the Quran and the human intellect as their supports. They finally come
up with rejecting the Divine nomination and the absence of any explicit text on
the succession of the Infallible Imams. Therefore, the present paper attempts to
render a well-documented report of these constitutive elements in the array of
the beliefs of their Salafist trend so as to picture their correspondence with as
well as their opposition against the mainstream of the Twelver Shiite doctrines.
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