نقد اهتام نب یانگاری امام نزد اماميه
[عبدالهادی احمدی ]1

چکیده
در برخـی از آثـار وهابیـت ،بـاور بـه نبوت پیشـوایان شـیعه ،به امامیه نسـبت داده شـده،
کـه نوعـی زمینهسـازی بـرای تکفیـر شـیعیان اسـت .پرسـش اساسـی نگاشـتۀ حاضـر
ایـن اسـت کـه وهابیـت بـا چـه دسـتاویزی ایـن انـگاره را بـه شـیعه نسـبت میدهـد؟
نبیانـگاری امـام نوعـی غلـو در شـأن و جایـگاه امـام اسـت .مدعـی چنیـن عقیـدهای
علاوه بـر امامـت ،مقـام نبـوت را نیـز بـرای ائمـه قائـل میشـود .ایـن بـاور به دلیـل تضاد با
ضروری دین ،یعنی ختم نبوت ،زمینهسـاز تکفیر شـیعیان میشـود .برای ارائۀ پاسـخ،
صفاتـی نبـی و
نخسـت بـا بررسـی پیشـینۀ نبیانـگاری و همچنیـن اختلاف ماهـوی و
ِ

امـام در اندیشـۀ شـیعه و وهابیـت ،بـه چنـد دسـتاویز احتمالـی همچـون وجـود غلات
منتسـب به شـیعه و برخی ویژگیهای امام از دیدگاه شـیعیان ،اشـاره میکنیم .سـپس
ً
بـا بررسـی منابـع وهابیـت نشـان میدهیـم کـه ادلۀ آنهـا نوعا منسـوخ ،مبنایـی ،مغالطی
ً
و یـا صرفـا تبلیغـی اسـت.
کلیدواژهها :امام ،شیعه ،عصمت ،علم غیب ،نبیانگاری ،وهابیت.
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مقدمه
در نوشـتار حاضـر تلاش میشـود اتهـام ،انتسـاب نبیانـگاری امـام بـه شـیعه کـه توسـط
وهابی�ت نش�ر داده میشوـد ،بررس�ی و ارزیاب�ی گ�ردد .از نـگاه وهابیـت شـیعه باورمنـد
بـه نبـوت پیشـوایان دینـی خـود (امـام) اسـت .ایـن بـاوری اسـت کـه در برخـی از کتـب
وهابیـت تکـرار شـده اسـت .در واکاوی ایـن نگاه ،نخسـت به کشـف عوامـل و ادلۀ این
انتسـاب پرداختـه میشـود و پـس از دسـتیابی بـه علـل ایـن انـگاره ،آن ادله مورد بررسـی
و نقـد قـرار میگیـرد.
ّ
برای دســتیابی به علل این اتهام ،از دو روش ّلمی و انی اســتفاده شــده اســت 1.نخست
از طریــق ّلمــی (کــه مئونــۀ کمتــری میطلبــد) ،عوامــل احتمالــی ایــن انــگاره جســتجو
شــد .در ایــن مرحلــه مظـ ّ
ـان ایــن عوامــل ،ماننــد پیشــینۀ نبیانــگاری ائمــه و اختالفــات
ِ

و اشــتراکات ماهــوی و صفاتــی نبــی و امــام در اندیشــۀ فریقیــن ،واکاوی شــد ،کــه نتیجۀ
آن ،دسترســی بــه چنــد منشــأ احتمالــی بــرای ایــن اتهــام بــود.
بـا ایـن حـال ،احتمـال وجـود عواملـی دیگـری همچنـان باقـی بـود .بـه همیـن دلیـل در
ّ
ادامه ،مسـئله را از طریق انی مورد بررسـی قرار دادیم .البته این روش نیاز به جسـتجوی
168

فـراوان داشـت .بـرای ایـن امـر ،بـه بیـش از هـزار منبـع از منابـع وهابیـت مراجعـه ،و در
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کتبـی کـه بـه ایـن مسـئله پرداختـه بودنـد ،ادلـۀ آنهـا بـرای انتسـاب نبیانگاری به شـیعه
بررسـی شـد .نتیجـۀ ایـن مرحلـه ،علاوه بـر تأییـد یافتههـای روش ّلمـی ،یافتـن ادلـۀ
دیگـری از وهابیـت بـرای ایـن انـگاره بـود.
ایـن مقالـه در ادامـه ،بـا دسـتهبندی ادلـۀ انـی در چهـار بخـش ،و نقـد آنهـا ،سسـتبودن
مبانـی ایـن اتهـام را اثبـات میکنـد .در ایـن بیـن ،روش وهابیـت در القـای ایـن شـبهه و
روش نقـد ایـن شـبهه نیـز مشـخص میشـود.
« .1اتهـام نبیانـگاری امـام بـه شـیعه» معلـول اسـت .اگـر از واکاوی معلـول (اتهـام نبیانـگاری) بـه
علـت رسـیدیم ،سـیر انـی را پیمودهایـم کـه در بخـش شـمارۀ  4ایـن مقالـه ،چنیـن شـده اسـت.
امـا در بخـش اول ،علـل احتمالـی اتهـام نبیانـگاری بررسـی شـده و ایـن سـیر از علـت بـه معلـول
و لمـی اسـت.

 _1پیشینۀ نبیانگاری ائمه
گویـا نبیانـگاری ائمـه ،نخسـت بـا یک تهمت برای حذف رقیبی قدرتمند شـروع شـده
اسـت .اولیـن بـار ،ادعـای نبـوت ائمـه را بـه مختـار ثقفـی نسـبت میدهنـد .این نسـبت
را بنیامیـه و عبـداهلل بـن زبیـر بـرای تخریب چهرۀ قیام مختار ایجاد کردند .شـاید ریشـۀ
ایـن تهمـت ،خبرهایـی باشـد کـه مختـار از آینـدۀ قیـام خـود مـیداد و همـۀ آنهـا تحقـق
پیـدا میکـرد .او ایـن اخبـار را منسـوب به حضرت علی؟ع؟ میدانسـت .از آنجا که در
اذهـان مسـلمانان آن زمـان ،خبـر از آینـده ،علم غیب محسـوب میشـد که فقـط انبیا از
طریـق ارتبـاط بـا خـدا آن را بـه دسـت میآوردند ،این توهم ایجاد شـد که مختار ،ادعای
نبـوت حضرت علـی؟ع؟ را دارد.

1

از ایـن تهمـت کـه بگذریـم ،در عالـم واقـع نیـز برخـی از فـرق غلات ،کـه بـا وجـود طـرد
از طـرف امامیـه از سـوی مخالفـان بـه شـیعه منسـوب میشـدند ،چنیـن اعتقـادی
داشـتهاند؛ فرقههایی با عنوانهای «شـریکیه»« ،اشـینیه»« ،عینیه»« ،امریه» و «میمیه»
کـه معتقـد بودنـد حضـرت علـی؟ع؟ در نبـوت بـا حضـرت محمـد؟لص؟ شـریک بـوده
ّ
«مخطئه» که
اسـت 2.همچنیـن فرقههایـی بـا عنوانهـای «زمیـه»« ،غرابیـه»« ،زبابیـه» و
نبـوت را حـق حضـرت علـی؟ع؟ میدانسـتند و میگفتنـد :جبرئیـل بـه دلیـل شـباهت
فـراوان میـان حضـرت علـی؟ع؟ و حضـرت محمـد؟لص؟ ،در هنـگام نـزول وحـی خطـا
دختـر خـود را بـه او داد.

3

شـاهد وجـود چنیـن عقایـدی ،افـزون بر منابع تاریخی ،روایاتی اسـت که نشـان میدهد
 .1ر.ک :حمیری ،ابوسـعید نشـوان بن سـعید بن نشـوان ،الحور العین عن کتب العلم الشـرائف دون
النساء العفائف ،ص .182
 .2مقریزی ،احمد ،الخطط المقریزیة.304/4 ،
شهـای تاریخـی صحیـح اسـت یـا نـه ،اکنـون محـل
نکـه آیـا تمامـی ایـن گزار 
 .3همـان .303/4 ،ای 
بحـث نیسـت .ب ههـرروی ،چنیـن سـخنانی در میـراث اسلامی بـه بخشـی از مسـلمانان کـه
یشـدند ،نسـبت داده شـده اسـت .برای آ گاهی بیشـتر ر.ک :رضوی ،رسـول
منتسـب به شـیعه م 
و بهرامـی ،علیرضـا« ،نقدجریانشناسـی نوبختـی در فـرق الشـیعة» ،کالم اسلامی ،شـمارۀ .85
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کـرد و وحـی را بـر پیامبـر فـرود آورد و پیامبـر؟لص؟ بـرای راضیکـردن حضـرت علـی؟ع؟،

169

ائمـه ،باورمنـدان بـه پیامبـری ایشـان را لعـن و نفریـن میکردنـد؛ بـه عنـوان نمونـه ،امـام
صـادق؟ع؟ در روایتـی از خـود و ائمـۀ دیگـر؟مهع؟ نبـوت را نفـی کـرده و بـر قائـل بـه نبـوت
یتـوان برداشـت کـرد کـه در زمـان امـام
آنـان ،لعنـت فرسـتاده اسـت 1.از ایـن احادیـث م 
صـادق؟ع؟ ،قائلان بـه نبـوت ائمه؟مهع؟ وجود داشـتهاند .البته در ایـن احادیث ،از فرقۀ
مشـخصی نـام برده نشـده اسـت.
ازاینرو میتوان به اجمال ادعا کرد ،نبیانگاری ائمه توسط برخی فرق اسالمی ،امری
مسـلم در تاریـخ اسلام اسـت کـه در کتـب ملـل و نحـل ،فرقههایـی که چنیـن عقایدی
داشـتند ،یـاد شـدهاند .انتسـاب ایـن فـرق بـه شـیعه ،میتوانـد یکـی از دسـتاویزهای
وهابیـت بـرای ادعـای پیوسـتگی ایـن انـگاره بـه شـیعه باشـد.

 _2ائمه و امامیه در تقابل با نبیانگاری
شـاخصههایی در فراینـد تدویـن اندیشـۀ امامیـه نشـان میدهـد ،پیشـوایان شـیعه،
تقابلـی جـدی بـا انـگارۀ نبـوت خویـش داشـتهاند .یکـی از نشـانهها ،مبـارزات جـدی
و مسـتمر ائمـه و علمـای شـیعه بـا غالیـان اسـت .شـیخ مفیـد در تبییـن افـکار غلات
170

مینویسـد:
غالت کسانی هستند که به اسالم تظاهر نموده و به امیرمؤمنان و فرزندان
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ایشان ،نسبت خدایی و پیامبری میدهند.

2

در نگاه عالمه مجلسی ،از نشانههای غلو ،باورمندی به نبوت پیشوایان شیعه است:
بدان غلو در ...حق ائمه این است که گفته شود ...آنها نبی بودند. ...

3

بنابرایـن یکـی از مصادیـق برجسـتۀ غلـو از دیـدگاه علمـای شـیعه ،قائلشـدن بـه نبـوت
ائمه؟مهع؟ اسـت.
تقابــل صورتیافتــه بــا ایــن تفکــر نکوهیــده ،نشــان از طــرد و عــدم پذیــرش ایــن نــگاه از
 .1طوسی ،محمد بن حسن ،اختیار معرفة الرجال 160/1 ،و  192و .194
 .2مفید ،محمد بن محمد ،تصحیح االعتقادات ،ص .131
 .3مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.346/25 ،

ســوی اندیشــوران شــیعه از دورههــای دور دارد .نجاشــی و علمالهــدی ،اســامی تعــداد

زیــادی از علمــا و مشــایخ شــیعه کــه کتابــی بــا نــام «الــرد علــی الغــاة» یــا «الــرد علــی
الغالیــة» نوشــتهاند را ذکــر کردهانــد 1.در جمــع ایــن نویســندگان ،عالمــان و بــزرگان شــیعه
و فقهــای نامــداری دیــده میشــوند کــه برخــی در عصــر ائمــه؟مهع؟ و عــدهای در ابتــدای
غیبــت کبــری میزیســتهاند .از نــگاه اندیشــمندان امامیــه ،غــات نهتنهــا غیرشــیعه
و غیرمســلمان ،بلکــه همردیــف کفــار و بتپرســتان بــه شــمار میآینــد .شــیخ مفیــد
میفرمایــد:
غلات از متظاهـران بـه اسلام ،آنهایی هسـتند که بـه امیرالمؤمنین و ائمۀ
اطهـار از ذر یـۀ آن حضـرت ،نسـبت الوهیـت و نبـوت دادهانـد ...و آنهـا
گمـراه و کافرنـد و امیرالمؤمنیـن ،حکـم بـه قتـل و سوزاندنشـان دادنـد ،و
ائمـه حکـم کفـر و خـروج از اسلام آنهـا را صـادر کردنـد.

2

همچنیـــن فقیـــه بـــزرگ شـــیعه ،محمدحســـن نجفـــی ،غـــات را همردیـــف کفـــار و
بتپرســـتان دانســـته و ایـــن را اجمـــاع علمـــای شـــیعه میدانـــد .او مینویســـد:
در بین فقها ،هیچ سـخنی در نجاسـت غالت نیسـت؛ بلکه بر نجاسـت
تهـا و سـتارگان را
آنـان نقـل ادعـای اجمـاع شـده اسـت و کسـانی کـه ب 
3
عبـادت میکننـد ،مثـل غالتانـد و همچنیـن دهر یـه.

171

ائمـه نیـز بـه شـدت بـا پدیـدۀ غلـو مبـارزه کردهاند .عالمـه مجلسـی در بحار االنـوار حدود
نمونـه از ایـن روایـات اینگونـه اسـت :امـام صـادق؟ع؟ میفرمایـد:
ُ
أنــا أبــرأ ِم ّمــا قـ َـال ّإنــا أنبیـ ُ
ـاء؛ 5مــن از کســی کــه مــا را پیامبــر بدانــد ،بیــزاری
میجو یــم.
 .1نجاشـی ،احمـد بـن علـی ،رجـال 121/1 ،و  200و 4002؛ علمالهـدی ،سـید مرتضـی ،الذریعـة،
.214-213/1
 .2مفید ،محمد بن محمد ،همان ،ص .131
 .3نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم.51/6 ،
 .4ر.ک :مجلسی ،محمدباقر ،همان.346-261/25 ،
 .5همان291/25 ،؛ طوسی ،محمد بن حسن ،همان ،ص . 301
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یکصـد حدیـث از پیشـوایان شـیعه در طـرد و رد غلـو و غالیـان روایـت کـرده اسـت 4.دو

همچنین میفرماید:
َ ََ َ َُ
ُ ََ َ ُ
َ َ ْ َ َّ
َ ّ
1
اهلل؛
لیه ل
اهلل؛ و من ش
عنة ِ
ـک ِفـي ذ ِلک فع ِ
لیه لعنة ِ
َم ْـن قـال ِبأننـا أنبیاء فع ِ
لعـن و نفریـن پـروردگار بـر کسـی بـاد که مـا را پیامبر بداند و نیـز بر هرآنکس
کـه در این گفتار شـک کند.

با وجود تصریح اندیشـمندان شـیعه و همچنین پیشـوایان شـیعه بر کنارنهادن اندیشـۀ
غالیانـه و مخالفـت بـا آن ،پرسـش ایـن اسـت کـه دلیـل اصـرار وهابیـت بـر ادعـای
نبیانـگاری ائمـه توسـط شـیعه چیسـت؟ بررسـی منطقـی گفتـار و میـراث وهابیـت
نشـان میدهد ،این گروه تالشـی ویژه در نسـبتدادن این نگاه به شـیعه داشـته اسـت.
ّ
2
عوامـل ایـن انتسـاب بـا نگاهـی انـی بـه مسـئله ،از ایـن قـرار اسـت:

 _3نبیشناسی و امامشناسی فریقین
یکـی دیگـر از مسـائلی کـه احتمـال دارد از عوامل این انگاره باشـند ،اختلاف ماهوی یا
توسـقم
صفاتـی نبـی و امـام از دیـدگاه شـیعه و وهابیـت اسـت .بـرای رسـیدن بـه صح 
ِ

ایـن احتمـال ،الزم اسـت ماهیـت و ویژگیهـای نبـی و امـام ،از دیـدگاه فریقیـن بررسـی

شـود .اگـر نتیجـه وحـدت باشـد ،بایـد دنبـال عوامـل دیگـری بـرای ایـن اتهام باشـیم .اما
172

اگـر اختالفـی در ایـن امـر باشـد ،ایـن اختلاف میتوانـد یکـی دیگـر از عوامـل دسـتاویز
وهابیـت در انتسـاب ایـن انـگاره بـه شـیعه باشـد.
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 _1 _3نبی
واژۀ نبـی را بایـد از دو حیـث ماهـوی و صفاتـی از دیـدگاه شـیعه و وهابیت بررسـی کرد تا
وحـدت یـا اختالف دیدگاهها مشـخص شـود.
 _1 _1 _3تعریف نبی

ً
در منابـع شـیعه و وهابیـت ،یـا مسـتقال نبـی تعریـف شـده اسـت یـا در مقایسـۀ نبـی بـا
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.296/25 ،
 .2بــا انجــام ســیر لمــی در کشــف عوامــل ایــن انــگاره و رســیدن بــه برخــی علــل ،احتمــال وجــود علــل
ّ
یشــود تــا هــم مؤیــد
دیگــری همچنــان باقــی اســت .لــذا نیــاز بــه یــک ســیر انــی هــم احســاس م 
یافت ههــای قبلــی باشــد و هــم تمــام عوامــل استفادهشــده را بــرای مــا مشــخص کنــد.

رسـول ،مطالبـی ذکـر کردهانـد کـه میتـوان ،تعریـف نبـی را از آن اسـتنباط کـرد .در ایـن
نوشـته از هـر دو نـوع تعریـف اسـتفاده شـده اسـت.

1

مشـهورترین تعریـف نبـی ،تعریـف سـید مرتضـی اسـت کـه بـا قـدری تسـامح ،میتـوان
گفـت ،تعریـف قریـب بـه اتفـاق شـیعه از نبـی همیـن اسـت:
النبـي هـو االنسـان المخبـر عـن اهّلل تعالی بغیر واسـطة أحد من البشـر؛ نبی
انسـانی اسـت کـه بـدون واسـطۀ انسـانی دیگـر ،از جانـب خداونـد خبـر
میدهـد.

2

مشـهورترین تعریـف وهابیـان از نبـی ،تعریفـی اسـت کـه ابنتیمیه ارائه کـرده و بعد از او،
اکثـر علمـای وهابی از او پیـروی کردهاند:
فالنبـي :هـو الـذي ینبئـه اهلل و هـو ینبئ بما أنبأ اهلل به؛ نبی کسـی اسـت که
خـدا بـه او خبـر داده و او آن خبـر را به مردم میرسـاند.

3

در تعریــف مشــهور شــیعه و وهابیــت از نبــی ،نکتــۀ قابلتوجهــی کــه باعــث اختــاف
باشــد ،وجــود نــدارد .ازایـنرو اتهــام نبیانــگاری امــام ،نمیتوانــد در تعاریــف دو طــرف
از نبــی ریشــه داشــته باشــد .البتــه مباحــث آینــده ،درســتی ایــن مطلــب را روشــنتر
خواهــد کــرد.

 .2علمالهدی ،سـید مرتضی ،الحدود و الحقائق ،ص 187؛ طوسـی ،محمد بن حسـن ،االقتصاد
الهـادي الـی طریـق الرشـاد ،ص 151؛ ابنمیثـم بحرانـی ،میثـم ،همـان ،ص 122؛حلـی ،حسـن
بـن یوسـف ،نهـج المسترشـدین ،ص 295؛ سـیوری ،فاضـل مقـداد ،اللوامـع اإللهیـة ،ص 165؛
فیـاض الهیجـی ،عبدالـرزاق ،گوهـر مـراد ،ص 295؛ حلبـی ،ابوالصلاح ،تقر یـب المعـارف ،ص
ّ
المحصـل ،ص 455؛فیـض کاشـانی،
152؛ نصیرالدیـنطوسـی ،محمـد بـن محمـد ،تلخیـص
ّ
محمدمحسـن ،علـم الیقیـن. 350/1 ،
 .3ابنتیمیـه ،أحمـد ،النبـوات184/1 ،؛ تویجـری ،محمـد بـن إبراهیـم ،موسـوعة فقـه القلـوب،
3524/4؛أشـقر ،عمـر ،الرسـل و الرسـاالت ،ص 14؛عفیفـی ،عبدالـرزاق ،مذکـرة التوحیـد ،ص
44؛سـقافَ ،علـوی بـن عبدالقـادر ،الموسـوعة العقدیـة ،ص 447؛ عقـل ،ناصـر بـن عبدالکریـم،
ُ
مجمـل أصـول أهـل السـنة28/4 ،؛ غفیـص،یوسـف بـن محمـد علـی ،شـرح الواسـطیة. 3/6 ،

هيماما دزن ماما یراگنا یبن ماهتا دقن

 .1حل ــی ،حس ــن ب ــن یوس ــف ،الب ــاب الح ــادي عش ــر ،ص 34؛ابنمیث ــم بحران ــی ،میث ــم ،قواع ــد
المــرام ،ص 122؛آل الشــیخ ،صالــح بــن عبدالعزیــز ،شــرح العقیــدة الطحاو یــة18/6 ،؛همــان،
.2/15
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 _2 _1 _3ویژ گیهای نبی

بــا توجــه بــه اینکــه در تعاریــف فریقیــن ،مســئلۀ اختالفبرانگیــزی یافــت نشــد ،ریشــۀ
اختالفهـــا را بایـــد در ویژگیهـــا و خصوصیـــات انبیـــا از دیـــدگاه دو طـــرف بررســـی
ک ــرد ت ــا مش ــخص ش ــود ک ــه مس ــئلۀ زمینهس ــاز ب ــرای اته ــام نبیان ــگاری وج ــود دارد ی ــا
خی ــر.
الف -ویژ گیهای نبی از دیدگاه شیعه

هرچنـد در منابـع شـیعه ویژگیهـای فراوانـی بـرای نبـی بیـان شـده اسـت ،امـا در اینجـا
تنهـا ویژگیهایـی کـه شـیعه را در مظـان نبیانـگاری ائمـه یـا تبرئـه از ایـن تهمـت قـرار
میدهنـد ،بررسـی میشـوند .ایـن ویژگیهـا عبارتانـد از:
 _1افضلیت انبیا

شـیعه بـاور دارد نبـی ،بایـد افضـل اهـل زمـان خویـش باشـد 1.همچنی�ن اجماع شـیعه بر
ایـن اسـت کـه انبیا ،برتـر از مالئکه هسـتند.

2

 _2عصمت انبیا
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از دی�دگاه ش�یعه ،انبیـا عصمـت مطلـق دارنـد و گناه صغیـره و کبیره انجـام نمیدهند؛
نـه پیـش از بعثـت و نه پـس از آن.

3
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 -3علم انبیا

ش�یعه معتق�د اسـت علـم غیـب مختـص خداونـد اسـت ،امـا انبیـا بـه واسـطۀ خداونـد
 .1حلـی ،حسـن بـن یوسـف ،البـاب الحـادي عشـر ،ص 38؛ کاشـفالغطاء ،محمدحسـین ،أصل
ُ
الشـیعه و أصولهـا ،ص 62؛سـیوری ،فاضـل مقـداد ،همـان ،ص . 280
 .2حلـی ،حسـن بـن یوسـف ،أنوار الملکـوت ،ص 188؛مفید ،محمد بن محمـد ،أوائل المقاالت،

ص 50؛ علمالهـدی ،سـید مرتضـی ،رسـائل284/1 ،؛  طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،العقائـد
الجعفر یـة ،ص 248؛ نصیرالدیـن طوسـی ،محمـد بـن محمـد ،تجر یـد االعتقـاد ،ص . 219

 .3صـدوق ،محمـد بـن علـی ،االعتقـادات ،ص  9 6؛ طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،االقتصـاد فیمـا
یتعلق باالعتقاد ،ص 148؛حلی ،حسـن بن یوسـف ،أجوبة المسـائل المهنائیة ،ص 74-73؛
مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،همـان ،ص . 62

از ایـن علـم برخوردارنـد 1.نیـز انبیـا دارای علـم لدنـی هسـتند کـه بـدون یادگیـری از سـایر
ً
افـراد بشـر ،مسـتقیما آن را از خداونـد دریافـت میکننـد 2.همچنیـن شـیعه بـه عصمـت
علمـی انبیـا معتقد اسـت.

3

 -4خاتم انبیا ،وحی و تشریع

پیامبـر اکـرم؟لص؟ بـه اجمـاع امامیـه ،خاتـم انبیا و آخریـن دریافتکننده وحی اسـت.

4

همچنیـن قریـب بـه اتفـاق شـیعه ،حـق تشـریع را مخصـوص خـدا میداننـد 5.البتـه
برخـی از اندیشـمندان امامیـه ،حـق تشـریع را بـرای پیامبـر هـم قائلانـد و پیامبـر را خاتـم
تشـریع میداننـد.

6

 -5افضل انبیا

به اجماع شیعه ،پیامبر اکرم؟لص؟ افضل از انبیا 7و افضل از ائمه؟مهع؟ است.

8

ب -ویژ گیهای نبی از دیدگاه وهابیت

برخـی ویژگیهـای نبـی از نـگاه علمـای وهابـی کـه متناظـر بـا ویژگیهـای مطرحشـده
بـرای نبـی از دیـدگاه شـیعه میباشـد ،چنیـن اسـت:
 .1کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،کافـی56/1 ،؛علمالهدی ،سـید مرتضـی ،همان282/1 ،؛ طوسـی،
محمد بن حسـن ،التبیـان. 330/9 ،

 .3ر.ک :منابع مذکور ذیل عصمت انبیا؛ جوادی آملی ،عبداهلل ،همان.17/9 ،
 .4علمالهـدی ،سـید رضـی (گردآورنـده) ،نهـج البالغـة ،ص 472؛ فیـاض الهیجـی ،عبدالـرزاق،
گوهـر مـراد ،ص . 404
 .5مجلسـی ،محمدباقـر ،مـرآة العقـول146/3 ،؛ علمالهـدی ،سـید مرتضـی ،الذریعـة ،ص 669؛
عاملـی ،حسـن بـن زینالدیـن ،منتقـی الجمـان. 439/2 ،
 .6کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان268/1 ،؛ بحرانی ،یوسف ،الحدائق الناضرة. 357/12 ،
 .7مفی ــد ،محم ــد ب ــن محم ــد ،المس ــائل العکبر ی ــة ،ص 34؛ص ــدوق ،محم ــد ب ــن عل ــی ،هم ــان،
ص . 93
ّ
 .8فیـض کاشـانی ،محمدمحسـن ،قـرة العیـون ،ص 403؛سـیوری ،فاضل مقـداد ،اللوامع اإللهیة،
ص . 343

هيماما دزن ماما یراگنا یبن ماهتا دقن

 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان56/1 ،؛علمالهدی ،سـید مرتضی ،همان282/1 ،؛ طوسـی،
محمـد بن حسـن ،همان330/9 ،؛ جوادی آملـی،عبداهلل ،همان. 141/8 ،
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 _1افضلیت انبیا

برترین مردم هسـتند 1،امـا در اینکه افضل مخلوقات باشـند،
بـه اعتقـاد وهابیـان ،انبیـا
ِ
اختالفنظـر دارنـد .برخـی ایشـان را افضـل مخلوقـات نمیداننـد 2و برخـی دیگـر ،آنها را

افضـل مخلوقـات میداننـد 3.ابنتیمیـه نیـز تفصیـل قائـل شـده و میگویـد ،در این دنیا
بعیـد نیسـت مالئکـه افضل باشـند امـا در قیامت ،انبیـا افضلاند.

4

 _2افضلیت پیامبر ا کرم؟لص؟

به اعتقاد وهابیت ،حضرت محمد؟لص؟ افضل انبیا است.

5

 .3عصمت انبیا

وهابیان میگویند ،عصمت انبیا ،عصمت مطلق نیست 6،اما همان عصمت محدود
مخصوص انبیا است نه غیرانبیا 7،و پس از نبی خاتم ،هیچ معصومی نیست.
نیز،
ِ

8

وهابیت همانند بیشتر اهل سنت ،عصمت را تنها در تبلیغ الزم میدانند 9.لذا
میگویند ممکن است انبیا و رسوالن ،پیش از نبوت کافر باشند 10یا قبل از بعثت،
گناه صغیره و کبیره داشته باشند 11.آنها معتقدند ،پس از بعثت هم انبیا فقط گناه
176
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 .1فـوزان ،صالـح بـن فـوزان ،التعلیقـات المختصـرة علـی متـن العقیـدة الطحاو یـة ،ص 241؛ براک،
عبدالرحمـن بـن ناصـر ،شـرح العقیـدة الطحاو یـة ،ص 390؛ ابنعبدالوهـاب ،محمـد ،رسـالة في
الـرد علـی الرافضـة ،ص . 29
.2البانی ،محمد ،التوسل انواعه و احکامه ،ص .149
 .3راجحی ،عبدالعزیز بن عبداهلل ،شرح العقیدة الطحاویة.81/1 ،
 .4همان.
 .5ابنعبدالوهاب ،محمد ،الرسائل الشخصیة ،ص .53
 .6سلیم ،عمرو عبدالمنعم ،فتاوي األلباني في المدینة و االمارات ،ص .18
 .7ابنعبدالوهاب ،محمد ،رسالة في الرد علی الرافضة ،ص .28
 .8ابنأبیالعز ،محمد ،شرح العقیدة الطحاویة ،ص .34
َ .9
مطرفـی ،عو یـد بـن عیـاد ،آیـات عتـاب المصطفـی ،ص 52؛ عاصمـی ،محمـد بـن عبدالرحمن،
آل رسـول اهلل و أولیـاؤه ،ص . 34
 .10آل الشیخ ،صالح بن عبدالعزیز ،شرح العقیدة الطحاویة.18/6 ،
َ .11
مطرفی ،عوید بن عیاد ،همان ،ص .40

کبیره انجام نمیدهند 1،اما مرتکب گناهان و معاصی صغیره میشوند؛ 2البته مشروط
به اینکه گناهان صغیره ،تأثیر منفی در راستگویی و رسالت ،نداشته باشند.

3

 -4علم انبیا

وهابی�اــن معتقدن ــد انبی ــا عل ــم غی ــب ندارن ــد 4و مانن ــد س ــایر م ــردم ،ورای حج ــاب،
هی ــچ چی ــزی را نمیبینن ــد ،مگ ــر اینک ــه وح ــی ،آنه ــا را از ورای حج ــاب مطل ــع کن ــد.

5

از نگاه وهابیت خطای علمی پیامبر پذیرفتهشده است .ازاینرو میگویند ،گاه اجتهاد
رسول خدا؟لص؟ بر خطا میرفت و وحی بر او نازل میشد تا آن را تصحیح کند 6،یا
بخشی از آیات قرآن را که به مردم ابالغ کرده بود ،فراموش میکرد 7،یا در برخی موارد،
قول و فعل پیامبر تعارض داشت .آنان بر همین اساس میگویند ،هنگام تعارض بین
قول و فعل رسول خدا؟لص؟ ،قولش را بر فعلش مقدم میداریم.

8

 -5خاتم انبیا ،وحی و تشریع

وهابیـان اجمـاع دارنـد کـه پیامبـر اکرم؟لص؟ خاتمالنبیین اسـت و بعـد از پیامبر وحیی
نیسـت 9.آنها میگویند سـخنان پیامبر؟لص؟ تشـریع و پیامبر ّ
مشـرع اسـت 10،اما بعد از
پیامبر ،هیچ تشریعی نیست.

11

 .1آل الشیخ ،صالح بن عبدالعزیز ،همان.18/6 ،
 .3آل الشیخ ،صالح بن عبدالعزیز ،همان.
ََْ ُ ْ ْ َ
 .4ابنبادیـس صنهاجـی ،عبدالحمیـد محمـد ،العقا ِئـد ِالسلا ِمیة ،ص 88؛ ابنعبدالوهـاب،
ُ
محمـد ،أصـول اإلیمـان ،ص . 37
 .5دویش ،أحمد بن عبدالرزاق ،فتاوي اللجنة الدائمة.447/1 ،
 .6ابویوسف ،محمد بن ابراهیم ،الحاوي من فتاوي األلباني.36/2 ،
 .7البانی ،محمد ،همان ،ص .31 - 30
 .8سلیم ،عبدالمنعم ،همان ،ص .39
ُ
 .9قفاری ،ناصر بن عبداهلل ،أصول مذهب الشیعة اإلمامیة اإلثنی عشریة _ عرض و نقد882/2 ،؛
آل الشیخ ،صالح بن عبدالعزیز ،همان. 92/1 ،
.10غامدی ،سعید بن ناصر ،حقیقة البدعة و أحکامها ،ص .248

.11قفـاری ،ناصـر بـن عبـداهلل ،مسـألة التقر یـب بیـن أهـل السـنة و الشـیعة109/1 ،؛ َ
مطرفـی ،عو یـد

هيماما دزن ماما یراگنا یبن ماهتا دقن

 .2البانی ،محمد ،الفتاوي الکویتیة ،ص  29و .31
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بـا توجـه بـه اختلاف زیـادی کـه در ویژگیهـای نبـی ،بیـن وهابیـت و شـیعه دیـده شـد،
ایـن اختلاف میتوانـد یکـی از عوامل اتهام نبیانگاری ائمه به شـیعه باشـد .البته برای
اظهارنظـر قطعـی ،الزم اسـت ماهیـت و ویژگیهـای امـام هـم ذکـر شـود .اگـر در بررسـی
ماهیـت و ویژگیهـای امـام ،تشـابهی بیـن ویژگیهـای نبـی در وهابیـت بـا ویژگیهـای
ً
امـام در شـیعه یافـت شـود ،آنوقـت میتـوان گفـت ،قطعـا ایـن ویژگیهـا یکـی دیگـر از
عوامـل ایـن اتهـام به شـیعه اسـت.
 _2 _3امام
در مـورد امـام نیـز دو مطلـب بایـد از دیـدگاه فریقیـن بررسـی شـود؛ یکـی تعریـف امـام و
دیگـری ویژگیهـای امـام.
 _1 _2 _3تعریف امام

تعریـف مشـهور شـیعه از امـام ،تعریفـی اسـت کـه سـید مرتضـی ارائـه کـرد ه و اکثـر علمـا
نیـز آن را پذیرفتهانـد:
االمامـة رئاسـة عامـة فـي الدیـن باالصالـة ال بالنیابـة عمـن هـو فـي دار
التکلیـف؛ 1امامـت ریاسـتی عـام در دیـن اسـت؛ البتـه ریاسـتی اصیـل،
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نـه نیابـت از مکلفیـن.
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پ ــس از کن ــدوکاو بس ــیار در کت ــب وهابی ــت ،تعری ــف خاص ــی ک ــه متمای ــز از تعاری ــف
اهـــل ســـنت باشـــد ،بـــه دســـت نیامـــد .گویـــا فرقـــۀ وهابیـــت ،اصـــراری بـــر ارائـــۀ
تعریف ــی جدی ــد ندارن ــد .تعری ــف ش ــایع می ــان اه ــل س ــنت و منق ــول از وهابی ــان چنی ــن
اس ــت:
اإلمامـة موضوعـة لخالفـة النبـوة فـي حراسـة الدیـن و سیاسـة الدنیـا بـه؛
بـن عیـاد ،آیـات عتـاب المصطفـی ،ص 279؛فـوزان ،صالـح بـن فـوزان ،اإلرشـاد إلـی صحیـح
االعتقـاد ،ص . 210
 .1علمالهـدی ،سـید مرتضـی ،رسـائل264/2 ،؛  نصیرالدیـن طوسـی ،محمـد بـن محمـد ،قواعـد
العقائـد ،ص 108؛حلـی ،حسـن بـن یوسـف ،البـاب الحـادي عشـر ،ص 171؛شوشـتری ،نـوراهلل،
إحقـاق الحـق. 300/2 ،

امامت قرار داده شـده اسـت برای جانشـینی پیامبر در حفظ دین و تدبیر
امـور دنیوی.

1

از تعاریــف فریقیــن ،نکتــۀ خاصــی کــه باعــث تهمــت نبیانــگاری امــام شــود بــه دســت
نمیآیــد .ازای ـنرو الزم اســت اختــاف در شــرایط و ویژگیهــای امــام نیــز مــورد بررســی
قــرار گیــرد.
 _2 _2 _3شرایط و ویژ گیهای امام

با اینکه در تعاریف امام ،مسئلۀ خاصی برای قراردادن شیعه در مظان تهمت نبیانگاری
وجود نداشت ،اما با توجه به ویژگیهایی که شیعه برای پیشوایانش باورمند است ،انتظار
میرود منشأ این تهمت در شرایط و ویژگیهای امام از دیدگاه دو طرف باشد .ازاینرو در
ادامه ،ویژگیهای امام یا خلیفه از دیدگاه فریقین بررسی میشود.
الف -شرایط امام از دیدگاه شیعه

از دیـدگاه شـیعه ،امـام شـرایطی خـاص دارد کـه در غیـر از دوازدهامـام؟مهع؟ محقـق
نیسـت .آن شـرایط عبارتانـد از:
 _ 1امام توسط خداوند منصوب میشود.

2

 _ 2امام همچون پیامبر؟لص؟ ،دارای عصمت است.

3

 _ 4امام برتر از مالئکه است.

5

.1دمیجی ،عبداهلل بن عمر ،اإلمامة العظمی عند أهل السـنة و الجماعة ،ص 28؛سـقافَ ،علوی
بن عبدالقادر ،الموسـوعة العقدیة. 26/8 ،
 .2سیوری ،فاضل مقداد ،إرشاد الطالبین ،ص 327؛حلی ،حسن بن یوسف ،األلفین ،ص . 21
 .3مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،النکـت اإلعتقادیـة ،ص 37؛ علمالهـدی ،سـید مرتضـی ،همـان،
277/2؛حلـی ،حسـن بـن یوسـف ،البـاب الحـادي عشـر ،ص . 89
 .4مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار االنـوار270-268/26 ،؛مفیـد ،محمـد بن محمـد ،أوائل المقاالت،
ص . 70
 .5همان ،ص 71؛حلی ،حسن بن یوسف ،مناهج الیقین ،ص . 483

هيماما دزن ماما یراگنا یبن ماهتا دقن

 _ 3امام برتر از انبیا ،غیر از نبی خاتم است.

4
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 _ 5ام�ام عل�م نامح�دود دارد کـه منشأـ آن ،وراثـت از انبیـا و نبـی خاتـم ،الهـام و
تحدیث ،علم غیب و کتب و مصاحفی خاص مانند مصحف امیرالمؤمنین؟ع؟،
مصحـف فاطمـۀ زهـرا؟اهع؟ ،کتـاب جامعـه و کتـاب جفـر میباشـد.

1

 _ 6برخی علمای شیعه برای امام حق تشریع قائل شدهاند.

2

ب -شرایط امام از دیدگاه وهابیت

شـرایطی کـه وهابیـت بـرای امـام ذکـر کردهانـد ،بیشـتر بـه تبـع اهل سـنت اسـت و در کل
میتـوان گفـت ،شـرایط یـک شـخص عـادی اسـت کـه میخواهـد حاکـم یـک جامعـه
شـود ،نـه یـک منصـب الهـی .ایـن شـرایط عبارتانـد از:
 _1اسلام؛  _2تکلیـف یـا بلـوغ؛  _3مردبـودن؛  _4آزادی (بردهنبـودن)؛  _5عدالـت؛
 _6علم؛  _7صاحبنظربودن؛  _8سالمت حواس؛  _9سالمت جسمی؛  _10شجاعت؛
 _11قرشـیت؛  _12منصوببـودن بـا اجمـاع مسـلمین یـا تعییـن خلیفـۀ قبلـی یـا شـورای
چندنفـره ،یـا تسـلط بـر مـردم بـا قـدرت.

3

مقارنــۀ میــان نبــی از دیــدگاه وهابیــت و امــام از دیــدگاه شــیعه نشــان میدهــد ،امــام در
180

درجــۀ بســیار باالتــری از نبــی در اندیشــۀ وهابیــت اســت .وهابیــان نبــی را نــه معصــوم بــه
صــورت مطلــق میداننــد ،نــه دارای علــم غیــب ،نــه برتــر از همــۀ مخلوقــات و نــه ...؛ امــا
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شــیعه تمــام ایــن اوصــاف را بــرای ائمــه قائــل اســت .ازطرفــی شــیعه تحدیــث و الهــام و
حــق تشــریع را بــرای ائمــه قائــل اســت ،درحالیکــه وهابیــت آن را مختــص نبــی میداند.
بــا ایــن بیــان میتــوان گفــت ،شــرایط امــام از دیــدگاه شــیعه ،میتوانــد دســتاویز مهمــی
بــرای وهابیــت در انتســاب انــگارۀ نبیانــگاری پیشــوایان بــه شــیعه باشــد.
 .1صـدوق ،محمـد بـن علـی ،کمـال الدیـن ،ص 99؛کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،کافـی-231/1 ،
.238
 .2صفـار ،محمـد بـن حسـن ،بصائـر الدرجـات ،ص 507-500؛کلینـی ،محمـد بن یعقـوب ،همان،
268/1؛بحرانـی ،یوسـف ،الحدائق الناضـرة. 357/12 ،
 .3عثیمیـن ،محمـد بـن صالـح ،مجمـوع فتـاوي300 /5 ،؛سـقاف ،علـوی بـن عبدالقـادر ،همـان،
. 40 /8

آنچه اکنون بررسی آن الزم است ،گونۀ مواجهۀ امامیه و پیشوایان آن ،با این نگاه است.

 _4روششناسی وهابیت در القای شبهۀ نبیانگاری امام نزد شیعه و نقد آن
ّ
در سـیر انـی کـه بـا جسـتجو در منابـع وهابـی بـه انجـام رسـید ،مشـخص شـد ،وهابیـان
از شـیوههای متعـددی بـرای القـا و تثبیـت ایـن شـبهه اسـتفاده میکننـد .ایـن روشهـا
در ادامـه بیـان خواهنـد شـد .بـا شـناخت روش شبههسـازی ،نحـوۀ پاسـخگویی نیـز
مشـخص خواهد شـد .بنابراین در ادامه ،به بررسـی روش وهابیت در القا و تثبیت این
شـبهه ،و نقـد آن پرداختـه میشـود.
 _1 _4احیای شبهات منسوخ
در جستجویی که در منابع وهابیت انجام شد_ که در ادامه برخی از آنها خواهد آمد _
مشـخص شـد ،یکـی از روشهـای وهابیـت در شبههسـازی ،احیـای شـبهات منسـوخ
اسـت .در واقـع شـبهاتی کـه چنـد قـرن پیـش مطـرح بودهانـد و بارهـا پاسـخ مسـتدل آنها
بیـان شـده اسـت ،اکنـون بـدون ذکـر پاسخشـان ،در منابـع وهابـی تکـرار میشـوند .ایـن
امـر یـا نوعـی تبعیـت کورکورانـه از شـبههافکنان سـابق اسـت کـه ایـن اتهـام بـه شـیعه را
در کتـب خـود آوردهانـد ،یـا نوعـی غـرضورزی اسـت .بنابراین اولین مرحلـه در مواجهه

نبیانـگاری امـام یکـی از قدیمیتریـن شـبهاتی اسـت کـه علیـه شـیعه مطـرح شـدهاند.
همانطـور کـه ذکـر شـد ،قدمت این شـبهه به زمان قیام مختـار و حیات ائمه برمیگردد
و شـبهۀ جدیدی نیسـت .به تبع ،انواع پاسـخها به آن نیز از زمان ائمه و سـپس علمای
اوایـل عصـر غیبـت تـا کنون مطرح شـده اسـت.
همانطور که ذیل عنوان «ائمه و امامیه در تقابل با نبیانگاری» ذکر شد:
ً
اوال :احادیث متعددی از ائمه صادر شده است که نشان میدهد ،ایشان با نبیانگاری
ً
خودشان شدیدا برخورد کردهاند.
ً
ثانیا :چنانکه گذشت ،تعداد زیادی از علمای شیعه به رد این اعتقاد باطل پرداختهاند.

هيماما دزن ماما یراگنا یبن ماهتا دقن

بـا شـبهات وهابیـت ،بررسـی جدیدیاقدیمیبـودن شـبهه اسـت؛ چون شـبهات قدیمی
ً
عمومـا توسـط علمـای شـیعه پاسـخ داده شـدهاند و نیـاز بـه کار جدیـد ندارنـد .مسـئلۀ
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بـا وجـود ایـن ،بسـیار بعیـد اسـت کـه یـک عالـم و محقـق وهابـی ،احادیـث ،کتابهـا و
نقدهـای شـیعۀ امامیـه علیـه نبیانـگاری را ندیـده باشـد .شـاید همیـن امـر باعث شـده
کـه نحـوۀ تهمـت نبیانـگاری ائمـه ،در بسـیاری از آثـار وهابیـت ،قـدری تغییـر کـرده و از
اسـتناد مسـتقیم ایـن دیـدگاه بـه شـیعه ،بـه اسـتناد غیرمسـتقیم تبدیـل شـده اسـت؛ بـه
اینگونـه کـه پیشتـر ،مخالفـان شـیعه مسـتقیم میگفتنـد شـیعه قائـل بـه نبـوت ائمـه
اسـت 1،اما در دههها و سـالهای اخیر میگویند ،شـیعه صفاتی برای ائمه قائل اسـت
کـه الزمـهاش نبـوت ائمه اسـت.

2

بنا بر تغییر در نوع انتساب ،نیاز به پاسخهای متناسب با آن همچنان باقی است.
 _2 _4شبههسازی مبنایی
جسـتجو در منابع وهابیت نشـان میدهد ،عمدهترین روش وهابیت در ایجاد شـبهه،
شبههسـازی مبنایـی اسـت .بنابرایـن دومیـن مرحلـه در پاسـخ بـه شـبهات وهابیـت،
بررسـی مبنـای شـبهه اسـت .یعنـی بایـد دیـد کـه این شـبهه ،بر اصـول و مبانـی وهابیت
اسـتوار اسـت یـا مبانی شـیعه.
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در بررسی منابعی از وهابیت که در آنها تهمت نبیانگاری بود ،مشاهده شد که بسیاری
از منابع ،این اتهام را با توجه به مبانی وهابیت به شیعه نسبت دادهاند؛ درحالیکه بنا
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بر مبانی شیعه ،چنین اتهامی متوجه شیعه نخواهد شد .برخی از استداللهای آنها
که بر مبنای وهابیت است و ما قالب علمی و منطقی به آن دادهایم چنین است:
 -1ائمـه از نظـر شـیعه ،معصـوم هسـتند .هـر معصومـی نبـی اسـت .پـس ائمـه از نظـر شـیعه
نبی هسـتند.

3

 .1دهلوی ،شاهولیاهلل ،تحفۀ اثنیعشریه ،ص .353

 .2رحیلـی ،إبراهیـم بـن عامـر ،االنتصـار للصحـب و اآلل ،ص 56-54؛أشـقر ،عمـر ،دروس الشـیخ
ُ
عمـر األشـقر13 /3 ،؛قفـاری ،ناصـر بـن عبـداهلل ،أصـول مذهـب الشـیعة اإلمامیة اإلثنی عشـریة _
عـرض و نقـد871 /2 ،؛خضـر ،محمـد سـالم ،ثـم أبصرت الحقیقة ،ص 158؛ سـقاف ،علوی بن
عبدالقادر ،الموسـوعة العقدیـة. 140 /6 ،
 .3ر.ک :ابنعبدالوهاب ،محمد ،رسالة في الرد علی الرافضة ،ص 28؛ابنأبیالعز ،محمد ،شرح

ایـن اسـتدالل بـر مبانـی وهابیـت اسـتوار اسـت .همانطـور کـه ذکـر شـد ،آنهـا قائلانـد،
بع�د از نبیـ خات�م ،هیچکسـ معص�وم نیس�ت و عصم�ت ،مخت�ص انبیـا استـ .امـا
علمـای شـیعه در عیـن بـاور بـه عصمت ائمه ،ختـم نبوت را نیز اثبـات میکنند و هیچ
تعارضـی بیـن ختـم نبـوت و عصمـت ائمـه قائـل نیسـتند.

1

 -2از نظـر شـیعه ،ائمـه سـخن فرشـته را میشـنوند .هرکـس سـخن فرشـته را میشـنود ،نبـی
اسـت .پـس ائمـه از نظـر شـیعه نبی هسـتند.

2

ایــن هــم یــک اشــکال مبنایــی اســت .بــر اســاس مبنــای وهابیت ،شــنیدن ســخن فرشــته
مختــص نبــی اســت ،امــا مطابــق مبنــای شــیعه ،کــه مبنایــی قرآنــی اســت ،افــرادی غیــر
از انبیــا ،هماننــد حضــرت مریــم و ائمــه؟مهع؟ ،بــا آنکــه نبــی نیســتند ،ســخن فرشــته را
میشــنوند.
چنیـن اسـتداللهایی بـرای اثبـات نبیانـگاری ائمـه توسـط شـیعه ،کـه ناشـی از مبانی
غلـط وهابیـت اسـت ،در مـوارد دیگری هم مشـاهده میشـود؛ مواردی همچـون :اعتقاد
شـیعه بـه افضلیـت ائمـه بر انبیـا 3،امامت بهعنوان اسـتمرار نبـوت 4،مصحف فاطمه و
مصحف علی؟امهع؟ 5،حق تشریع ائمه 6و تخصیص قرآن به خبر.

7

اصـل اولـی در نقـد شـبهات مبنایـی ،نقـد مبنایی اسـت که شـبهه بـر پایۀ آن قـرار گرفته

 .1ر.ک :بخش «شرایط و ویژگیهای امام» از نوشتار حاضر.
 .2إلهــی ظهیــر پاکســتانی ،إحســان ،الشــیعة و الســنة ،ص 73؛قفــاری ،ناصــر بــن عبــداهلل ،همــان،
882/2؛آل الشــیخ ،صالــح بــن عبدالعزیــز ،شــرح العقیــدة الطحاو یــة92/1 ،؛رحیلــی ،ابراهیــم
بــن عامــر ،همــان .
 .3خضـر ،محمـد سـالم ،همـان؛طحـاوی ،أبوجعفـر ،تخر یـج العقیـدة الطحاو یـة ،ص 83؛فـوزان،
صالـح بـن فـوزان ،التعلیقـات المختصـرة علـی متـن العقیـدة الطحاو یـة ،ص . 241
 .4سقاف ،علوی بن عبدالقادر ،همان.
 .5قفاری ،ناصر بن عبداهلل ،مسألة التقریب بین أهل السنة و الشیعة.58/2 ،
ُ
 .6همو ،أصول مذهب الشیعة اإلمامیة اإلثنی عشریة _ عرض و نقد.147/1 ،
 .7همان.

هيماما دزن ماما یراگنا یبن ماهتا دقن

العقیدة الطحاویة ،ص 34؛سقاف ،علوی بن عبدالقادر ،همان؛ حوالی ،سفر بن عبدالرحمن،
شرح العقیدة الطحاویة ،ص . 1699
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اسـت .لـذا قبـل از پاسـخدادن بـه شـبهه ،بایـد مبنـای آن را از بیـن ببریـم کـه در ایـن
صـورت ،شـبهه خودبهخـود از بیـن خواهـد رفـت و نیـازی بـه پاسـخ نخواهـد داشـت.
البتــه شــبهات مبنایــی ارزش و اعتبــار علمــی نیــز ندارنــد؛ چــون از یــک ســو مبتنــی بــر
مبنای ــی اس ــت ک ــه ط ــرف مقاب ــل آن را باط ــل میدان ــد و از س ــوی دیگ ــر ،ش ــرایط انت ــاج
منطق ــی را ن ــدارد .در واق ــع مش ــکل اصل ــی در ش ــبهات مبنای ــی ،ع ــدم رعای ــت ش ــرایط
انتــاج قیــاس اســت .یکــی از شــروط اخــذ نتیجــه در قیــاس ،تکــرار حــد وســط اســت،
ب ــدون هی ــچ ک موکاس ــت و ب ــا تم ــام قی ــود و صف ــات .ام ــا در تم ــام ای ــن اس ــتداللها،
حــد وســط بهطــور کامــل تکــرار نشــده اســت؛ بــه عنــوان مثــال بــه ایــن اســتدالل توجــه
کنیــد:
ائمــه از نظــر شــیعه معصــوم هســتند .هــر معصومــی نبــی اســت .پــس ائمــه از نظــر شــیعه نبــی
هســتند.

در ایـن قیـاس و تمامـی قیاسهـای مشـابه ،حـد وسـط تکـرار نشـده اسـت .اصـل قیاس
چنین اسـت:
ائمـه از نظـر شـیعه معصـوم هسـتند«[ :ائمـه» حـد اصغـر] «[ +از نظـر شـیعه معصـوم هسـتند»
184

حـد وسـط] = صغـری
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از نظـر شـیعه هـر معصومـی نبـی اسـت«[ :از نظـر شـیعه هـر معصومـی» حـد وسـط] «[ +نبـی
اسـت» حـد اکبـر] = کبـری

ایـن مقدمـه بـا تکـرار کامـل حـد وسـط ،کـذب اسـت؛ چـون شـیعه هـر معصومـی را نبـی
نمیدانـد .درحالیکـه شـرط حصـول نتیجـه ،صـدق مقدمـات اسـت .لـذا چنیـن
قیاسهایـی نتیجـۀ صـادق نخواهنـد داشـت.
 _3 _4شبههسازی مغالطی
در مرتبـهای پایینتـر از اسـتداللهای مبنایـی ،دالیـل مغالطـی وهابیـان قـرار دارد .بـا
رجـوع بـه منابـع وهابیـت مشـخص شـد وهابیـان در انتسـاب نبیانـگاری بـه شـیعه ،از
چندیـن نـوع مغالطـه اسـتفاده کردهانـد کـه برخـی از آنهـا در ادامـه میآیـد:

الف -مغالطۀ ترکیب ّ
مفصل (سرایتدادن حکم جزء به کل)

همانگونـه کـه اشـاره شـد ،برخـی از غلات منسـوب بـه شـیعه ،قائـل بـه نبـوت حضـرت
علـی یـا سـایر ائمـه؟مهع؟ بودهانـد .وهابیـان در نقـل ایـن مطلـب ،بـا حـذف باورمنـدان بـه
ایـن سـخن ،آن را دیـدگاه شـیعه معرفـی میکننـد .قفـاری میگویـد:
در بیـان دروغگویـی روافـض همین بـس که ...اکثر آنها علی بن ابیطالب
را خـدای خالـق و برخی نبی ناطق ...میدانند.

1

این در حالی است که باورمندان به الوهیت علی (که از آنها به «علیاللهی» یاد میشود)
بسیار اندکاند و قائلین به نبوت ایشان نیز همینطور .اما قفاری عقاید این مجموعۀ
کوچک را به کل شیعه نسبت میدهد و این همان مغالطۀ ترکیب مفصل است.
ب -مغالطۀ نقل قول ناقص
َ َّ
َ
َ
َ
ّ َ َ
ـک ت ْس َـم ُع َما أ ْس َـم ُع َو ت َـری َمـا أ َر ی ِإل
بـه عنـوان مثـال ،در روایـات شـیعه آمـده اسـت«ِ :إن
ـک َل ْس َ
َأ َّن َ
ـت ِب َن ِبـي» 2.در ایـن روایـت شـیعی و امثـال آن ،در کنـار قول به شـنیدن صدای

فرشـته و دیدیـن آن ،تأ کیـد بـر غیرنبیبـودن نیـز آمـده اسـت .امـا وهابیـان بـا سانسـور و

نادیدهانگاشـتن بخـش دوم ،بـر ایـن اندیشـهاند کـه شـیعه ،قائل به وحی برای پیشـوایان
خـود اسـت و آنهـا را نبـی میدانـد .احسـان الهـی ظهیـر ،ضمـن اشـاره بـه بخـش اول
چنیـن روایاتـی میگویـد:
یشـود ...و نبـوت قطع نشـده و نبوت به
آنهـا میآیـد و وحـی بـر آنهـا نـازل م 
محمـد؟مص؟ خاتمه نیافته.

3

این همان مغالطۀ نقل قول ناقص است.
ج -مغالطۀ عام و خاص

ممکـن اسـت دو چیـز بـا هـم رابطـه عـام و خـاص داشـته باشـند و شـخص ،بـا مسـاوی
 .1همان.302/1 ،
 .2علمالهدی ،سید رضی (گردآوردنده) ،نهج البالغة ،ص .300
الت َص ُّو ُفَ ،
 .3إلهی ظهیر پاکستانی ،إحسانَّ ،
المنشأ َو َ
الم َصادر ،ص .162

هيماما دزن ماما یراگنا یبن ماهتا دقن

ایـن عقایـد شـیعه اثناعشـری در مـورد ائم هشـان اسـت کـه جبرئیـل پیـش

185

ً
پنداشـتن آنهـا ،بـه صـورت یکسـان ،هریـک را بـرای دیگـری اثبـات نمایـد؛ 1مثلا شـیعه
بسیاری از صفات انبیا ،همچون عصمت و علم غیب را برای ائمه نیز ثابت میکند.
ایـن مسـئله زمینـۀ چنیـن مغالطـهای را بـرای وهابیـت فراهـم کـرده اسـت کـه میگوینـد:
شـیعه میگویـد امـام مسـاوی انبیـا اسـت .پـس ائمه نبی هسـتند.
ن اسـت کـه شـیعه میگویـد ،برخـی صفـات امـام و نبـی یکسـاناند؛
ریشـۀ شـبهه ایـ 
امـا ایـن بـه معنـای یکسـانی در تمامـی صفـات یـا قرارگرفتـن هـردو ذیـل عنـوان نبـی
ً
نمیباش�د؛ 2مثلا صفـت تحمـل وحـی نبـوت را شـیعه مختـص نبـی میدانـد نـه امـام.
پـس بیـن نبـی و امـام در صفـات ،عـام و خـاص مـن وجـه اسـت نـه تسـاوی؛ یعنـی:
• برخی از صفات مشترک است؛ مثل عصمت؛
• برخی از صفات مختص نبی است؛ مثل تحمل وحی؛
• برخی صفات مختص امام است ،نه همۀ انبیا؛ مثل تبلیغ.
محمـد سـالم الخضـر از ایـن مغالطـه بـرای متهمکـردن شـیعه بـه نبیانـگاری ائمـه
اسـتفاده کـرده و مینویسـد:
[امـام] خمینـی در کتابـش ،حکومـت اسلامی میگویـد ]«[ :از ضروریـات
186

مذهـب مـا ایـن اسـت کـه ائمـۀ مـا مقامـی دارنـد کـه هیـچ ملـک مقـرب و
نبـی مرسـلی بـه آن نمیرسـد[»] .و در جایـی کـه تسـاوی بیـن امـام و نبـی
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فینفسـه بـرای رد عقیـدۀ ختـم نبـوت کافـی اسـت ،ادعـای برتربـودن از
مقـام نبـوت چگونـه خواهـد بـود؟!

3

خصـوص صفـات نبـی و امـام از نظـر شـیعه را
نسـبت عمـوم و
ن سـخن،
الخضـر در ایـ 
ِ
ِ

تسـاوی فرض کرده ،سـپس از تسـاوی صفات نبی و امام ،نبیانگاری امام را به شـیعه
نسـبت میدهـد.

ایـن کالم الخضـر ممکـن اسـت مصـداق مغالطـات دیگـری هـم باشـد ،امـا در اینجـا
 .1نصیرالدین طوسی ،محمد بن محمد ،اساس االقتباس ،ص .523
 .2ر.ک :بخش «شرایط و ویژگیهای امام» در این مقاله.
 .3خضر ،محمد سالم ،ثم أبصرت الحقیقة ،ص .158

منظـور مـا قسـمتی از سـخن او اسـت کـه مصـداق مغالطـۀ عـام و خـاص اسـت ،نـه
جنبههـای دیگـر سـخن وی.
مغالطات وهابیت در این امر بیش از این موارد است ،اما ما به همین مقدار بسنده
میکنیم.
 _4 _4شبههسازی تبلیغی
گویا بیاساسبودن اتهام نبیانگاری ائمه برای علمای وهابی ثابت شده است ،اما
برای حذف شیعه ،چارهای جز تمسک به شبهات بیاساس ندارند .دلیل مدعا این
است که گروههای وهابی مصر ،در جدیدترین اقدام ضدشیعی ،گردنبندهایی را
توزیع کردهاند که در آنها عبارت «ال فتی اال علي و ال سیف اال ذوالفقار» به «ال نبي اال
علي» تغییر پیدا کرده تا چنین وانمود کنند که شیعیان ،امام علی؟ع؟ را نبی میدانند.
طبـق گـزارش خبرگـزاری «براثـا» در مصـر ،وهابیـان گردنبندهـای چینـی که عبـارت «ال
نبـي اال علـي» بـر روی آن نوشـته شـده اسـت را در ایـن کشـور توزیـع میکننـد .بـر همیـن
اسـاس ،عبـارت «ال نبـي اال علـي» بـر صدهـا مـدال و نشـان افتخـار سـاخت چیـن درج
شـده است.

1

نتیجهگیری
بـه شـبهات وهابیـت ،روششناسـی شبههسـازی آنهـا اسـت .بـا شـناخت روش آنهـا در
نقـد شـیعه ،روش کلـی پاسـخ بـه شـبهات آنهـا نیـز مشـخص میشـود .بـه ایـن ترتیـب
میتـوان یـک دسـتگاه روششناسـی بـرای شـبهات وهابیـت و نقـد آن تعریـف کـرد و
هنـگام برخـورد بـا یـک شـبهه ،ضمـن مشـخصکردن جایـگاه آن در ایـن سـاختار ،نقـد
آن را نیـز از دسـتگاه دریافـت کـرد .مـا نمونـۀ کوچکـی از ایـن دسـتگاه را بـرای پاسـخ بـه
شـبهۀ «اتهـام نبیانـگاری امـام» ،در ایـن مقالـه اسـتفاده کردیـم.
 .1خبرگـزاری باشـگاه خبرنـگاران« ،وهابیـون گردنبندهـای منقـش به عبارت "ال نبـي اال علي" را در
مصـر توزیع کردنـد» ۱۲ ،http://www.yjc.ir/fa/news/4434657 ،تیر . ۱۳۹۸

هيماما دزن ماما یراگنا یبن ماهتا دقن

با توجه به مباحث مطرح شـده در این نوشـته ،میتوان گفت ،مهمتر از پاسـخ مسـتقیم
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فهرست منابع
کتابها

نهجالبالغة (سخنان امیرمؤمنان؟ع؟) ،گردآوری سید رضی ،دار الهجرة ،قم ۱۴۱۲ ،ق.

آل الشیخ ،صالح بن عبدالعزیز ،شرح العقیدة الطحاویة ۲۰۱۰ ،م .
ابنأبیالعـز حنفـی ،صدرالدیـن محمـد بـن عالءالدیـن ،شـرح العقیـدة الطحاو یـة ،دار السلام
للطباعـة و النشـر و التوزیـع و الترجمـة (عـن مطبوعـة المکتب اإلسلامي) ،مصـر ۱۴۲۶ ،ق.
َْ
ْ
ْ َ ُ ْ
ُْ
یث
المیة ِم َن ال ِ
ابنبادیس صنهاجی ،عبدالحمید محمد ،ال َعقا ِئد ِال ْس ِ
یات الق ْرآ ِنیة َو ال َح ِاد ِ
َّ
الن َب ِو یة ،مکتبة الشرکة الجزائریة مرازقة بو داود و شرکاؤهما ،الجزائر .
ابنتیمیه ،أحمد بن عبدالحلیم ،النبوات ،أضواء السلف ،ریاض ۱۴۲۰ ،ق .
ُ
ابنعبدالوهاب ،محمد ،أصول اإلیمان ،المملکة العربیة السـعودیة ،وزارة الشـؤون اإلسلامیة
و األوقاف و الدعوة و اإلرشـاد ۱۴۲۰ ،ق.

 ،---------------الرسـائل الشـخصیة (مطبـوع ضمـن مؤلفـات الشـیخ محمـد بـن عبد
الوهـاب ،الجـزء السـادس) ،جامعـة اإلمـام محمـد بن سـعود ،ریاض .
 ،--------------رسـالة فـي الـرد علـی الرافضـة (مطبـوع ضمـن مؤلفات الشـیخ محمدبـن عبـد الوهـاب ،الجـزء الثانـي عشـر) ،جامعـة اإلمام محمـد بن سـعود ،ریاض.
ابنمیثـم بحرانـی ،کمالالدیـن ،قواعـد المـرام فـي علـم الـکالم ،مکتبـة آیـة اهلل المرعشـي
النجفـي ،قـم ۱۴۰۶ ،ق .
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ابویوسف ،محمد بن ابراهیم ،الحاوي من فتاوي األلباني ،مکتبة العلمیة للتراث ۲۰۰۱ ،م .
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أشـقر ،عمر ،الرسـل و الرسـاالت ،مکتبة الفالح للنشـر و التوزیع ،دار النفائس للنشـر و التوزیع،
کویت ۱۴۱۰ ،ق .

 ،--------------دروس الشـیخ عمر األشـقر ،دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشـبکةاإلسالمیة.
البانـی ،محمـد ناصرالدیـن ،التوسـل انواعـه و احکامـه ،مکتبـة المعـارف للنشـر و التوز یـع،
ریـاض ۱۴۲۱ ،ق .
 ،--------------الفتاوي الکویتیة ،دار الضیاء ،مصر ۲۰۰۷ ،م.الت َص ُّو ُفَ ،
إلهی ظهیر پاکستانی ،إحسانَّ ،
المنشأ َو َ
الم َصادر ،إدارة ترجمان السنة ،پاکستان،
 ۱۴۰۶ق.

 ،---------------الشیعة و السنة ،إدارة ترجمان السنة ،پاکستان ۱۳۹۶ ،ق .
بحرانـی ،یوسـف بـن احمـد بـن ابراهیـم ،الحدائـق الناضـرة فـي احکام العتـرة الطاهـرة ،جامعۀ
مدرسـین ،قـم ۱۴۰۵ ،ق .

براک ،عبدالرحمن بن ناصر ،شرح العقیدة الطحاویة ،دار التدمریة ۱۴۲۹ ،ق .
تویجری ،محمد بن إبراهیم ،موسوعة فقه القلوب ،بیت األفکار الدولیة ،اردن ۲۰۰۶ ،م.
جوادی آملی ،عبداهلل ،تفسیر موضوعی قرآن ،اسرا ،قم ۱۳۸۵ ،ش .
حلبی ،ابوالصالح ،تقریب المعارف ،الهادي ،قم ۱۴۰۴ ،ق .
حلی ،حسن بن یوسف ،أجوبة المسائل المهنائیة ،خیام ،قم ۱۴۰۱ ،ق.
 ،---------------األلفین ،هجرت ،قم ۱۴۰۹ ،ق.

 ،--------------البـاب الحـادي عشـر ،مـع شـرحیه :النافـع یـوم الحشـر فـي شـرح بابالحـادي عشـر ،مقـداد بـن عبـد اهّلل ّ
السـیوري ،مفتـاح البـاب ،ابـو الفتح بن مخدوم الحسـیني،
مؤسسـۀ مطالعـات اسلامی ،تهـران ۱۳۶۵ ،ش.
 ،---------------أنوار الملکوت في شرح الیاقوت ،الشریف الرضي ،قم ۱۳۶۳ ،ش .
ُ
 ،--------------مناهج الیقین في اصول الدین ،دار االسوة ،تهران ۱۴۱۵ ،ق.ُ
ّ
 ،---------------نهج المسترشدین في اصول الدین ،المختار من التراث ،قم.

حمیـری ،ابوسـعید نشـوان بـن سـعید بـن نشـوان ،الحـور العیـن عـن کتـب العلم الشـرائف دون
النسـاء العفائـف ،مکتبـة المثنـی و مصـر ،بغداد .
حوالی ،سفر بن عبدالرحمن ،شرح العقیدة الطحاویة ،دار الصفوة ،قاهره ۱۴۳۴ ،ق .
خضر ،محمد سالم ،ثم أبصرت الحقیقة ،شبکة أنصار أهل البیت .
دمیجـی ،عبـداهلل بـن عمـر ،اإلمامـة العظمـی عنـد أهـل السـنة و الجماعـة ،دار طیبـة ،ر یـاض،
۱۴۰۸ق.

دهلوی ،شاهولیاهلل ،تحفۀ اثنیعشریه ،مکتبة الحقیقة ،استانبول ۱۴۱۵ ،ق .
راجحی ،عبدالعزیز بن عبداهلل ،شرح العقیدة الطحاویة ،دار التوحید ،ریاض ۲۰۰۹ ،م .
رحیلـی ،إبراهیـم بـن عامـر ،االنتصـار للصحـب و اآلل مـن افتـراءات السـماوي الضـال ،مکتبة
العلـوم و الحکـم ،مدینـه ۱۴۲۳ ،ق .
سـیوری ،فاضـل مقـداد ،إرشـاد الطالبیـن إلـی نهـج المسترشـدین ،کتابخانۀ آیتاهلل مرعشـی،
قـم ۱۴۰۵ ،ق .
 ،--------------اللوامـع اإللهیـة فـي المباحث الکالمیة ،دفتر تبلیغات اسلامی ،قم، ۱۴۲۲ق.
شوشـتری ،سـید نـوراهلل ،إحقـاق الحـق و إزهاق الباطـل ،مکتبة آیة اهلل المرعشـي النجفي ،قم،
 ۱۴۰۹ق .

هيماما دزن ماما یراگنا یبن ماهتا دقن

دویـش ،أحمـد بـن عبدالـرزاق ،فتـاوی اللجنـة الدائمـة  -المجموعـة األولـی ،رئاسـة إدارة
البحـوث العلمیـة و اإلفتـاء ،اإلدارة العامـة للطبـع ،ر یـاض .
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صدوق ،محمد بن علی ،االعتقادات ،المؤتمر العالمي للشیخ المفید ،قم ۱۴۱۴ ،ق.
 ،---------------کمال الدین و تمام النعمة ،مؤسسۀ نشر اسالمی ،قم ۱۳۶۳ ،ش .
ی اللــه علــیهم ،مکتبة
صفـار ،محمـد بـن حسـن ،بصائـر الدرجـات فـي فضائل آل محمد صــل 
آیـةاهلل المرعشـي النجفـي ،قـم ۱۴۰۴ ،ق .
طحاوی ،أبوجعفر ،تخریج العقیدة الطحاویة ،بیروت ،المکتب اإلسالمي ۱۴۱۴ ،ق .
طوسی ،خواجه نصیرالدین ،اساس االقتباس ،دانشگاه تهران ،تهران ۱۳۲۶ ،ش .
 ،--------------تجرید االعتقاد ،دفتر تبلیغات اسالمی ،قم ۱۴۰۷ ،ق.ّ
المحصل ،دار األضواء للطباعة و النشـر و التوزیع ،بیروت،
 ،--------------تلخیص ۱۴۰۵ق.

 ،--------------قواعد العقائد ،دار الغربة ،لبنان ۱۴۱۳ ،ق.طوسـی ،محمد بن حسـن ،اختیار معرفة الرجال (رجال کشـی) ،مؤسسـۀ آل البیت؟مهع؟ ،قم،
 ۱۴۰۴ق.
 ،--------------االقتصاد الهادي الی طریق الرشاد ،خیام ،قم ۱۴۰۰ ،ق. ،--------------االقتصـاد فیمـا یتعلـق باالعتقـاد ،دار األضـواء للطباعـة و النشـر والتوزیـع ،بیـروت ۱۴۰۶ ،ق.
 ،--------------التبیان في تفسیر القرآن ،دار احیاء التراث العربي ،بیروت. ،---------------العقائد الجعفریة ،مکتبة النشر االسالمي ،قم ۱۴۱۱ ،ق.
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عاصمی حنبلی ،محمد بن عبدالرحمن ،آل رسول اهلل و أولیاؤه .
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عاملـی ،حسـن بـن زینالدیـن ،منتقـی الجمـان فـي االحادیث الصــحاح و الحسـان ،مؤسسـة
النشـر االسلامي التابعـة لجماعـة المدرسـین بقـم المشـرفة ،قـم ۱۳۶۲ ،ش .
عبدالمنعم سلیم ،عمرو ،فتاوي األلباني في المدینة و االمارات ،دار الضیاء ،مصر .

عثیمیـن ،محمـد بـن صالـح بـن محمـد ،مجمـوع فتـاوي و رسـائل فضیلـة الشـیخ محمـد بـن
صالـح العثیمیـن ،دار الوطـن  -دار الثر یـا ۱۴۱۳ ،ق .
عفیفـی ،عبدالـرزاق ،مذکـرة التوحیـد ،المملکـة العربیـة السـعودیة ،وزارة الشـؤون اإلسلامیة و
األوقـاف و الدعـوة و اإلرشـاد ۱۴۲۰ ،ق .
علمالهدی ،سید مرتضی ،الحدود و الحقائق ،خیام ،قم.
ُ
 ،---------------الذریعة الی اصول الشریعة ،جامعة طهران ،تهران ۱۳۶۴ ،ش .
 ،--------------رسائل المرتضی ،دار القرآن الکریم ،قم ۱۴۰۵ ،ق.غامدی ،سعید بن ناصر ،حقیقة البدعة و أحکامها ،مکتبة الرشد ،ریاض ۱۴۱۹ ،ق .

فـوزان ،صالـح بـن فـوزان بـن عبـداهلل ،اإلرشـاد إلـی صحیـح االعتقـاد و الـرد علـی أهـل الشـرک و
اإللحـاد ،دار ابـن الجـوزي ۱۴۲۰ ،ق .
 ،--------------التعلیقـات المختصـرة علـی متـن العقیـدة الطحاو یـة ،دار العاصمـةللنشـر و التوزیـع ،ریاض.
فیاض الهیجی ،مال عبدالرزاق ،گوهر مراد ،سایه ،تهران ۱۳۸۳ ،ش .
ُ
ّ
فیض کاشانیّ ،
محمدمحسن ،علم الیقین في اصول الدین ،بیدار ،قم ۱۳۵۸ ،ش .
 ،--------------قـرة العیـون فـي المعـارف و الحکـم ،دار الکتـاب اإلسلامي ،قـم، ۱۴۲۳ق.
ُ
قفـاری ،ناصـر بـن عبـداهلل ،أصـول مذهـب الشـیعة اإلمامیـة اإلثنـی عشـریة  -عـرض و نقـد،
المملکـة العربیـة السـعودیة ۱۴۱۴ ،ق .
 ،--------------مسـأله التقر یـب بیـن أهـل السـنة و الشـیعة ،المملکـة العربیـةالسـعودیة ۱۴۱۴ ،ق.
ُ
کاشفالغطاء ،محمدحسین ،أصل الشیعة و أصولها ،مؤسسة األعلمي ،بیروت ۱۴۱۳ ،ق .
کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافي ،دار الکتب االسالمیة ،تهران ۱۳۶۲ ،ق .
مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار االنـوار الجامعـة لـدرر اخبـار ّ
االئمـة االطهـارّ ،
مؤسسـة الوفـاء،
بیـروت ۱۴۰۳ ،ق .
 ،--------------مـرآة العقـول فـي شــرح اخبـار آل الرسـول ،دار الکتـب االسلامیة،تهـران ۱۴۰۴ ،ق.
 َ
مطرفـی ،عویـد بـن عیاد بن عایـد ،آیات عتاب المصطفی؟مص؟ في ضوء العصمة و االجتهاد،
دار ابن الجوزي ،مکه ۱۴۲۰ ،ق .

 ،---------------أوائـل المقـاالت فـي المذاهـب و المختـارات ،المؤتمـر العالمـي
للشـیخ المفیـد ،قـم ۱۴۱۳ ،ق .
 ،--------------تصحیـح اعتقـادات اإلمامیـة ،المؤتمـر العالمي للشـیخ المفید ،قم، ۱۴۱۳ق.
مقریـزی ،تقیالدیـن احمـد ،الخطـط المقریز یـة المس ّـماة بالمواعـظ و االعتبـار بذکـر الخطـط و
اآل ثـار ،دار احیـاء العلـوم و دار العرفـان ،بیـروت .

نجاشـی ،ابوالعبـاس احمـد بـن علـی ،رجـال نجاشـی ،دار األضـواء للطباعة و النشـر و التوزیع،
بیـروت ۱۴۰۸ ،ق .

هيماما دزن ماما یراگنا یبن ماهتا دقن

مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ،المسائل العکبریة ،دار المفید ،قم ۱۴۱۳ ،ق.
ُ
 ،--------------النکت اإلعتقادیة و رسـائل اخری ،المؤتمر العالمي للشـیخ المفید،قم ۱۴۱۳ ،ق.
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نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم ،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت ۱۹۸۱ ،م .
منابع الکترونیک
خبرگـزاری باشـگاه خبرنـگاران« ،وهابیـون گردنبندهـای منقش به عبـارت «ال نبي اال علي» را
در مصـر توزیـع کردند» ۱۲ ،http://www.yjc.ir/fa/news/4434657 ،تیر . ۱۳۹۸
س ــقافَ ،عل ــوی ب ــن عبدالق ــادر ،الموس ــوعة العقدی ــة ،موق ــع ال ــدرر الس ــنیة عل ــی اإلنترن ــت
 ۱۴۳۳ ،dorar.netق .
ُ
عقل ،ناصر بن عبدالکریم ،مجمل أصول أهل السنة ،دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبکة
اإلسالمیه. http://www.islamweb.net ،

غفیـص ،یوسـف بـن محمـد علـی ،شـرح الواسـطیة ،دروس صوتیة قـام بتفریغها موقع الشـبکة
اإلسلامیة. http://www.islamweb.net ،
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الخالصة:
نســبت دعــوى االعتقــاد بنبــوة أئمــة الشــيعة لإلماميــة فــي بعــض كتــب الوهابيــة ،لتمهيــد
القــول بتكفيــر الشــيعة .والســؤال األســاس الــذي يطرحــه المقــال :هــو أن الوهابيــة بــأي حجــة
ألصقــوا بالشــيعة هــذا االتهــام؟
إن دعــوى النبــوة لألئمــة هــو غلــو بالنســبة إلــى اإلمــام ،وهــذه الدعــوى لكونها مضــادة لضرورة
الديــن وهــي خاتميــة النبــي؟ص؟ تمهــد لتكفيــر الشــيعة .ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال يــدرس
ً
الكاتــب أوال مناشــئ دعــوى النبــوة وكذلــك اختــاف النبــوة الحقيقــي والماهــوي والصفاتــي
مــع اإلمامــة ،يطــرح عـ ّـدة احتمــاالت لمنشــأ هــذه الشــبهة ،ومــع دراســة مصــادر الوهابيــة
ً
تبيــن المقالــة أن هــذه األدلــة هــي نوعــا مــا منســوخة ،أو مبنائيــة ،أو مغالطاتيــة ،أو إعالميــة
فحســب.
المفردات االساسية :اإلمام ،الشيعة ،العصمة ،علم الغيب ،الوهابية.
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In some Wahabi writings, the fact that some Shias attribute prophethood
to Imams is blamed on the followers of Imamie movement. This
very act is indeed paving the ground to regard Shias as strayed and
excommunicate them. The central question addressed by the current
research is: on what grounds do Wahabis regard Shias as having such
distorted beliefs? Attributing prophethood to Imams is an exaggration
of the elevated status of Imams. Some people claim that Imams have
the status of prophethood in addition to being Imams. This belief runs
counter to the central belief of Islam which states prophet of Islam
is the very last messenger sent by Almighty Allah towards mankind.
yet it is another perfect pretext for Wahhabis to deem Shias as strayed
from religion. To present the answer, the current research first explores
the essential difference between Imams and prophets in terms of their
character and being in both Shia and Wahabi ideology. It then looks at
the background of attributing prophethood to Imams and the existence
of exaggration in Shia ideology in describing Imams. After a deep
probation of their writings, It is concluded that Wahabi line of resoning
is obsolete, false, erroneous or maybe just a prapaganda.
Key words: Imam, Shiaism, infallibility, knowledge of the unseesn,
attributing prophethood to Imams, Wahabism
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