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چکیده
در برخـی از آثـار وهابیـت، بـاور بـه نبوت پیشـوایان شـیعه، به امامیه نسـبت داده شـده، 

بـرای تکفیـر شـیعیان اسـت. پرسـش اساسـی نگاشـتۀ حاضـر  کـه نوعـی زمینه سـازی 

کـه وهابیـت بـا چـه دسـتاویزی ایـن انـگاره را بـه شـیعه نسـبت می دهـد؟  ایـن اسـت 

نبی انـگاری امـام نوعـی غلـو در شـأن و جایـگاه امـام اسـت. مدعـی چنیـن عقیـده ای 

عـاوه بـر امامـت، مقـام نبـوت را نیـز بـرای ائمـه قائـل می شـود. ایـن بـاور به دلیـل تضاد با 

ضروری دین، یعنی ختم نبوت، زمینه سـاز تکفیر شـیعیان می شـود. برای ارائۀ پاسـخ، 

نخسـت بـا بررسـی پیشـینۀ نبی انـگاری و هم چنیـن اختـاف ماهـوی و صفاتـِی نبـی و 

امـام در اندیشـۀ شـیعه و وهابیـت، بـه چنـد دسـتاویز احتمالـی همچـون وجـود غـات 

منتسـب به شـیعه و برخی ویژگی های امام از دیدگاه شـیعیان، اشـاره می کنیم. سـپس 

کـه ادلۀ آنهـا نوعًا منسـوخ، مبنایـی، مغالطی  بـا بررسـی منابـع وهابیـت نشـان می دهیـم 

و یـا صرفـًا تبلیغـی اسـت.

کلیدواژه ها: امام، شیعه، عصمت، علم غیب، نبی انگاری، وهابیت.

یافت مقاله: )97/11/01(، تاریخ پذیرش: )98/04/04(. یخ در * تار
 abdolhadiahmadi24@gmail.com ،1. دانش آموختۀ سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم
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مقدمه
در نوشـتار حاضـر تـاش می شـود اتهـام، انتسـاب نبی انـگاری امـام بـه شـیعه کـه توسـط 

گـردد. از نـگاه وهابیـت شـیعه باورمنـد  یابـی  وهابیـت نشـر داده می شـود، بررسـی و ارز

کتـب  کـه در برخـی از  بـه نبـوت پیشـوایان دینـی خـود )امـام( اسـت. ایـن بـاوری اسـت 

کاوی ایـن نگاه، نخسـت به کشـف عوامـل و ادلۀ این  وهابیـت تکـرار شـده اسـت. در وا

انتسـاب پرداختـه می شـود و پـس از دسـتیابی بـه علـل ایـن انـگاره، آن ادله مورد بررسـی 

و نقـد قـرار می گیـرد.

 برای دســتیابی به علل این اتهام، از دو روش لّمی و اّنی اســتفاده شــده اســت.1 نخست

کمتــری می طلبــد(، عوامــل احتمالــی ایــن انــگاره جســتجو   از طریــق لّمــی )کــه مئونــۀ 

شــد. در ایــن مرحلــه مظــاّنِ ایــن عوامــل، ماننــد پیشــینۀ نبی انــگاری ائمــه و اختافــات 

کــه نتیجۀ  کاوی شــد،  و اشــتراکات ماهــوی و صفاتــی نبــی و امــام در اندیشــۀ فریقیــن، وا

آن، دسترســی بــه چنــد منشــأ احتمالــی بــرای ایــن اتهــام بــود.

بـا ایـن حـال، احتمـال وجـود عواملـی دیگـری هم چنـان باقـی بـود. بـه همیـن دلیـل در 

ادامه، مسـئله را از طریق اّنی مورد بررسـی قرار دادیم. البته این روش نیاز به جسـتجوی 

فـراوان داشـت. بـرای ایـن امـر، بـه بیـش از هـزار منبـع از منابـع وهابیـت مراجعـه، و در 

کتبـی کـه بـه ایـن مسـئله پرداختـه بودنـد، ادلـۀ آنهـا بـرای انتسـاب نبی انگاری به شـیعه 

ادلـۀ  یافتـن  لّمـی،  یافته هـای روش  تأییـد  بـر  ایـن مرحلـه، عـاوه  نتیجـۀ  بررسـی شـد. 

دیگـری از وهابیـت بـرای ایـن انـگاره بـود.

ایـن مقالـه در ادامـه، بـا دسـته بندی ادلـۀ انـی در چهـار بخـش، و نقـد آنهـا، سسـت بودن 

مبانـی ایـن اتهـام را اثبـات می کنـد. در ایـن بیـن، روش وهابیـت در القـای ایـن شـبهه و 

روش نقـد ایـن شـبهه نیـز مشـخص می شـود.

کاوی معلـول )اتهـام نبی انـگاری( بـه  گـر از وا 1. »اتهـام نبی انـگاری امـام بـه شـیعه« معلـول اسـت. ا
کـه در بخـش شـمارۀ 4 ایـن مقالـه، چنیـن شـده اسـت.  علـت رسـیدیم، سـیر انـی را پیموده ایـم 
امـا در بخـش اول، علـل احتمالـی اتهـام نبی انـگاری بررسـی شـده و ایـن سـیر از علـت بـه معلـول 

و لمـی اسـت.
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1_ پیشینۀ نبی انگاری ائمه
گویـا نبی انـگاری ائمـه، نخسـت بـا یک تهمت برای حذف رقیبی قدرتمند شـروع شـده 

اسـت. اولیـن بـار، ادعـای نبـوت ائمـه را بـه مختـار ثقفـی نسـبت می دهنـد. این نسـبت 

را بنی امیـه و عبـداهَّلل بـن زبیـر بـرای تخریب چهرۀ قیام مختار ایجاد کردند. شـاید ریشـۀ 

کـه مختـار از آینـدۀ قیـام خـود مـی داد و همـۀ آنهـا تحقـق  ایـن تهمـت، خبرهایـی باشـد 

پیـدا می کـرد. او ایـن اخبـار را منسـوب به حضرت علی؟ع؟ می دانسـت. از آن جا که در 

اذهـان مسـلمانان آن زمـان، خبـر از آینـده، علم غیب محسـوب می شـد که فقـط انبیا از 

طریـق ارتبـاط بـا خـدا آن را بـه دسـت می آوردند، این توهم ایجاد شـد که مختار، ادعای 
نبـوت حضرت علـی؟ع؟ را دارد.1

کـه بـا وجـود طـرد  یـم، در عالـم واقـع نیـز برخـی از فـرق غـات،  کـه بگذر از ایـن تهمـت 

اعتقـادی  چنیـن  می شـدند،  منسـوب  شـیعه  بـه  مخالفـان  سـوی  از  امامیـه  طـرف  از 

داشـته اند؛ فرقه هایی با عنوان های »شـریکیه«، »اشـینیه«، »عینیه«، »امریه« و »میمیه« 

کـه معتقـد بودنـد حضـرت علـی؟ع؟ در نبـوت بـا حضـرت محمـد؟لص؟ شـریک بـوده 

اسـت.2 هم چنیـن فرقه هایـی بـا عنوان هـای »زمیـه«، »غرابیـه«، »زبابیـه« و »مخّطئه« که 

نبـوت را حـق حضـرت علـی؟ع؟ می دانسـتند و می گفتنـد: جبرئیـل بـه دلیـل شـباهت 

فـراوان میـان حضـرت علـی؟ع؟ و حضـرت محمـد؟لص؟، در هنـگام نـزول وحـی خطـا 

کـرد و وحـی را بـر پیامبـر فـرود آورد و پیامبـر؟لص؟ بـرای راضی کـردن حضـرت علـی؟ع؟، 
دختـر خـود را بـه او داد.3

شـاهد وجـود چنیـن عقایـدی، افـزون بر منابع تاریخی، روایاتی اسـت که نشـان می دهد 

1. ر.ک: حمیری، ابوسـعید نشـوان بن سـعید بن نشـوان، الحور العین عن کتب العلم الشـرائف دون 
النساء العفائف، ص 182.

2. مقریزی، احمد، الخطط المقریزیة، 304/4.
کنـون محـل  3. همـان، 303/4. این کـه آیـا تمامـی ایـن گزارش هـای تاریخـی صحیـح اسـت یـا نـه، ا
کـه  مسـلمانان  از  بخشـی  بـه  اسـامی  میـراث  در  سـخنانی  چنیـن  به هـر روی،  نیسـت.  بحـث 
گاهی بیشـتر ر.ک: رضوی، رسـول  منتسـب به شـیعه می شـدند، نسـبت داده شـده اسـت. برای آ
کام اسـامی، شـمارۀ 85. و بهرامـی، علیرضـا، »نقدجریان شناسـی نوبختـی در فـرق الشـیعة«، 

نقد اهتام نبی  انگاری امام نزد اماميه
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ائمـه، باورمنـدان بـه پیامبـری ایشـان را لعـن و نفریـن می کردنـد؛ بـه عنـوان نمونـه، امـام 

کـرده و بـر قائـل بـه نبـوت  صـادق؟ع؟ در روایتـی از خـود و ائمـۀ دیگـر؟مهع؟ نبـوت را نفـی 

کـه در زمـان امـام  کـرد  آنـان، لعنـت فرسـتاده اسـت.1 از ایـن احادیـث می تـوان برداشـت 

صـادق؟ع؟، قائـان بـه نبـوت ائمه؟مهع؟ وجود داشـته اند. البته در ایـن احادیث، از فرقۀ 

مشـخصی نـام برده نشـده اسـت.

کرد، نبی انگاری ائمه توسط برخی فرق اسامی، امری  از این رو می توان به اجمال ادعا 

یـخ اسـام اسـت کـه در کتـب ملـل و نحـل، فرقه هایـی که چنیـن عقایدی   مسـلم در تار

از دسـتاویزهای  بـه شـیعه، می توانـد یکـی  ایـن فـرق  انتسـاب  یـاد شـده اند.  داشـتند، 

وهابیـت بـرای ادعـای پیوسـتگی ایـن انـگاره بـه شـیعه باشـد.

2_ ائمه و امامیه در تقابل با نبی انگاری

شـیعه،  پیشـوایان  می دهـد،  نشـان  امامیـه  اندیشـۀ  تدویـن  فراینـد  در  شـاخصه هایی 

تقابلـی جـدی بـا انـگارۀ نبـوت خویـش داشـته اند. یکـی از نشـانه ها، مبـارزات جـدی 

و مسـتمر ائمـه و علمـای شـیعه بـا غالیـان اسـت. شـیخ مفیـد در تبییـن افـکار غـات 

یسـد: می نو

 غات کسانی هستند که به اسام تظاهر نموده و به امیرمؤمنان و فرزندان
 ایشان، نسبت خدایی و پیامبری می دهند.2

در نگاه عامه مجلسی، از نشانه های غلو، باورمندی به نبوت پیشوایان شیعه است:
گفته شود... آنها نبی بودند... .3 که  بدان غلو در... حق ائمه این است 

بنابرایـن یکـی از مصادیـق برجسـتۀ غلـو از دیـدگاه علمـای شـیعه، قائل شـدن بـه نبـوت 

ائمه؟مهع؟ اسـت.

تقابــل صورت یافتــه بــا ایــن تفکــر نکوهیــده، نشــان از طــرد و عــدم پذیــرش ایــن نــگاه از 

1. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، 160/1 و 192 و 194.
2. مفید، محمد بن محمد، تصحیح االعتقادات، ص 131.

3. مجلسی، محمدباقر، بحار االنوار، 346/25.
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ســوی اندیشــوران شــیعه از دوره هــای دور دارد. نجاشــی و علم الهــدی، اســامی تعــداد 

ــی  ــرد عل ــا »ال ــاة« ی ــی الغ ــرد عل ــام »ال ــا ن ــی ب کتاب ــه  ک ــیعه  ــایخ ش ــا و مش ــادی از علم ی ز

الغالیــة« نوشــته اند را ذکــر کرده انــد.1 در جمــع ایــن نویســندگان، عالمــان و بــزرگان شــیعه 

کــه برخــی در عصــر ائمــه؟مهع؟ و عــده ای در ابتــدای  و فقهــای نامــداری دیــده می شــوند 

کبــری می زیســته اند. از نــگاه اندیشــمندان امامیــه، غــات نه تنهــا غیر شــیعه  غیبــت 

کفــار و بت پرســتان بــه شــمار می آینــد. شــیخ مفیــد  و غیر مســلمان، بلکــه هم ردیــف 

می فرمایــد: 

غـات از متظاهـران بـه اسـام، آنهایی هسـتند که بـه امیرالمؤمنین و ائمۀ 
یـۀ آن حضـرت، نسـبت الوهیـت و نبـوت داده انـد... و آنهـا  اطهـار از ذر
کافرنـد و امیرالمؤمنیـن، حکـم بـه قتـل و سوزاندنشـان دادنـد، و  گمـراه و 

کردنـد.2 کفـر و خـروج از اسـام آنهـا را صـادر  ائمـه حکـم 

کفـــار و  هم چنیـــن فقیـــه بـــزرگ شـــیعه، محمدحســـن نجفـــی، غـــات را هم ردیـــف 

ایـــن را اجمـــاع علمـــای شـــیعه می دانـــد. او می نویســـد: بت پرســـتان دانســـته و 

در بین فقها، هیچ سـخنی در نجاسـت غات نیسـت؛ بلکه بر نجاسـت 
کـه بت هـا و سـتارگان را  کسـانی  آنـان نقـل ادعـای اجمـاع شـده اسـت و 

عبـادت می کننـد، مثـل غات انـد و هم چنیـن دهریـه.3

ائمـه نیـز بـه شـدت بـا پدیـدۀ غلـو مبـارزه کرده اند. عامـه مجلسـی در بحار االنـوار حدود 

کـرده اسـت.4 دو  یکصـد حدیـث از پیشـوایان شـیعه در طـرد و رد غلـو و غالیـان روایـت 

نمونـه از ایـن روایـات این گونـه اسـت: امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: 

کــه مــا را پیامبــر بدانــد، بیــزاری  کســی  ــا أنبیــاُء؛5 مــن از   إّن
َ

 ِمّمــا قــال
ُ
أنــا أبــرأ

یــم. می جو

1. نجاشـی، احمـد بـن علـی، رجـال، 121/1 و 200 و 4002 ؛  علم الهـدی، سـید مرتضـی، الذریعـة، 
     .214-213/1

2. مفید، محمد بن محمد، همان، ص 131.
3. نجفی، محمدحسن، جواهر الکام، 51/6.

4. ر.ک: مجلسی، محمدباقر، همان، 346-261/25.
5. همان، 291/25 ؛ طوسی، محمد بن حسن، همان، ص 301.    
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هم چنین می فرماید: 

عَنُة اهَّلِل؛1 
َ
عنُة اهَّلِل؛ َو َمْن َشـّکَ ِفـي ذِلَک َفَعلیِه ل

َ
 ِبأّننـا أنبیاُء َفَعلیِه ل

َ
َمـْن قـال

لعـن و نفریـن پـروردگار بـر کسـی بـاد که مـا را پیامبر بداند و نیـز بر هر آن کس 
گفتار شـک کند. کـه در این 

کنار نهادن اندیشـۀ  با وجود تصریح اندیشـمندان شـیعه و هم چنین پیشـوایان شـیعه بر 

ادعـای  بـر  وهابیـت  اصـرار  دلیـل  کـه  اسـت  ایـن  پرسـش  آن،  بـا  مخالفـت  و  غالیانـه 

وهابیـت  میـراث  و  گفتـار  بررسـی منطقـی  توسـط شـیعه چیسـت؟  ائمـه  نبی انـگاری 

نشـان می دهد، این گروه تاشـی ویژه در نسـبت دادن این نگاه به شـیعه داشـته اسـت. 
عوامـل ایـن انتسـاب بـا نگاهـی اّنـی بـه مسـئله، از ایـن قـرار اسـت:2

3_ نبی شناسی و امام شناسی فریقین
کـه احتمـال دارد از عوامل این انگاره باشـند، اختـاف ماهوی یا  یکـی دیگـر از مسـائلی 

صفاتـِی نبـی و امـام از دیـدگاه شـیعه و وهابیـت اسـت. بـرای رسـیدن بـه صحت و سـقم 

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

گـر نتیجـه وحـدت باشـد، بایـد دنبـال عوامـل دیگـری بـرای ایـن اتهام باشـیم. اما  شـود. ا

گـر اختافـی در ایـن امـر باشـد، ایـن اختـاف می توانـد یکـی دیگـر از عوامـل دسـتاویز  ا

وهابیـت در انتسـاب ایـن انـگاره بـه شـیعه باشـد.

3_ 1_ نبی

واژۀ نبـی را بایـد از دو حیـث ماهـوی و صفاتـی از دیـدگاه شـیعه و وهابیت بررسـی کرد تا 

وحـدت یـا اختاف دیدگاه ها مشـخص شـود.

3_ 1_ 1_ تعریف نبی

در منابـع شـیعه و وهابیـت، یـا مسـتقًا نبـی تعریـف شـده اسـت یـا در مقایسـۀ نبـی بـا 

1. مجلسی، محمدباقر، بحار االنوار، 296/25.
کشــف عوامــل ایــن انــگاره و رســیدن بــه برخــی علــل، احتمــال وجــود علــل  2. بــا انجــام ســیر لمــی در 
ــد  ــم مؤی ــا ه ــود ت ــاس می ش ــم احس ــی ه ــیر اّن ــک س ــه ی ــاز ب ــذا نی ــت. ل ــی اس ــان باق ــری هم چن دیگ

کنــد. ــرای مــا مشــخص  یافته هــای قبلــی باشــد و هــم تمــام عوامــل استفاده شــده را ب
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کـرد. در ایـن  کـه می تـوان، تعریـف نبـی را از آن اسـتنباط  کرده انـد  رسـول، مطالبـی ذکـر 
نوشـته از هـر دو نـوع تعریـف اسـتفاده شـده اسـت.1

کـه بـا قـدری تسـامح، می تـوان  مشـهورترین تعریـف نبـی، تعریـف سـید مرتضـی اسـت 

گفـت، تعریـف قریـب بـه اتفـاق شـیعه از نبـی همیـن اسـت:

النبـي هـو االنسـان المخبـر عـن اهَّلل تعالی بغیر واسـطة أحد من البشـر؛ نبی 
از جانـب خداونـد خبـر  انسـانی دیگـر،  بـدون واسـطۀ  کـه  انسـانی اسـت 

می دهـد.2

مشـهورترین تعریـف وهابیـان از نبـی، تعریفـی اسـت کـه ابن تیمیه ارائه کـرده و بعد از او، 

کرده اند: کثـر علمـای وهابی از او پیـروی  ا

فالنبـي: هـو الـذي ینبئـه اهَّلل و هـو ینبئ بما أنبأ اهَّلل به؛ نبی کسـی اسـت که 
خـدا بـه او خبـر داده و او آن خبـر را به مردم می رسـاند.3

کــه باعــث اختــاف  در تعریــف مشــهور شــیعه و وهابیــت از نبــی، نکتــۀ قابل توجهــی 

باشــد، وجــود نــدارد. از ایــن رو اتهــام نبی انــگاری امــام، نمی توانــد در تعاریــف دو طــرف 

از نبــی ریشــه داشــته باشــد. البتــه مباحــث آینــده، درســتی ایــن مطلــب را روشــن تر 

کــرد. خواهــد 

1. حلـــی، حســـن بـــن یوســـف، البـــاب الحـــادي عشـــر، ص 34 ؛  ابن میثـــم بحرانـــی، میثـــم، قواعـــد 
ـــة، 18/6 ؛  همـــان،  ی المـــرام، ص 122 ؛  آل الشـــیخ، صالـــح بـــن عبدالعزیـــز، شـــرح العقیـــدة الطحاو

               .2/15
2. علم الهدی، سـید مرتضی، الحدود و الحقائق، ص 187 ؛   طوسـی، محمد بن حسـن، االقتصاد 
الهـادي الـی طریـق الرشـاد، ص 151 ؛   ابن میثـم بحرانـی، میثـم، همـان، ص 122 ؛  حلـی، حسـن 
بـن یوسـف، نهـج المسترشـدین، ص 295 ؛ سـیوری، فاضـل مقـداد، اللوامـع اللهیـة، ص 165 ؛   
فیـاض الهیجـی، عبدالـرزاق، گوهـر مـراد، ص 295 ؛   حلبـی، ابوالصـاح، تقریـب المعـارف، ص 
کاشـانی،  152 ؛ نصیر الدیـن  طوسـی، محمـد بـن محمـد، تلخیـص المحّصـل، ص 455 ؛  فیـض 

محّمدمحسـن، علـم الیقیـن، 350/1.                                       
القلـوب،  فقـه  موسـوعة  إبراهیـم،  بـن  محمـد  184/1 ؛  تویجـری،  النبـوات،  أحمـد،  ابن تیمیـه،   .3
3524/4 ؛  أشـقر، عمـر، الرسـل و الرسـاالت، ص 14 ؛  عفیفـی، عبدالـرزاق، مذکـرة التوحیـد، ص 
44 ؛  سـقاف، َعلـوی بـن عبدالقـادر، الموسـوعة العقدیـة، ص 447 ؛ عقـل، ناصـر بـن عبدالکریـم، 
صـول أهـل السـنة، 28/4 ؛ غفیـص،  یوسـف بـن محمـد علـی، شـرح الواسـطیة، 3/6.                             

ُ
مجمـل أ
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گی های نبی 3_ 1_ 2_ ویژ

یـــف فریقیـــن، مســـئلۀ اختاف برانگیـــزی یافـــت نشـــد، ریشـــۀ  بـــا توجـــه بـــه این کـــه در تعار

 اختاف هـــا را بایـــد در ویژگی هـــا و خصوصیـــات انبیـــا از دیـــدگاه دو طـــرف بررســـی

کـــه مســـئلۀ زمینه ســـاز بـــرای اتهـــام نبی انـــگاری وجـــود دارد یـــا  کـــرد تـــا مشـــخص شـــود   

خیـــر.

گی های نبی از دیدگاه شیعه الف- ویژ

هرچنـد در منابـع شـیعه ویژگی هـای فراوانـی بـرای نبـی بیـان شـده اسـت، امـا در این جـا 

کـه شـیعه را در مظـان نبی انـگاری ائمـه یـا تبرئـه از ایـن تهمـت قـرار  تنهـا ویژگی هایـی 

می دهنـد، بررسـی می شـوند. ایـن ویژگی هـا عبارت انـد از:

1_ افضلیت انبیا

شـیعه بـاور دارد نبـی، بایـد افضـل اهـل زمـان خویـش باشـد.1 هم چنیـن اجماع شـیعه بر 
ئکه هسـتند.2 کـه انبیا، برتـر از ما ایـن اسـت 

2_ عصمت انبیا

از دیـدگاه شـیعه، انبیـا عصمـت مطلـق دارنـد و گناه صغیـره و کبیره انجـام نمی دهند؛ 
نـه پیـش از بعثـت و نه پـس از آن.3

3- علم انبیا

شـیعه معتقـد اسـت علـم غیـب مختـص خداونـد اسـت، امـا انبیـا بـه واسـطۀ خداونـد 

1. حلـی، حسـن بـن یوسـف، البـاب الحـادي عشـر، ص 38 ؛ کاشـف الغطاء، محمدحسـین، أصل 
صولهـا، ص 62 ؛  سـیوری، فاضـل مقـداد، همـان، ص 280.         

ُ
الشـیعه و أ

2. حلـی، حسـن بـن یوسـف، أنوار الملکـوت، ص 188 ؛  مفید، محمد بن محمـد، أوائل المقاالت، 
العقائـد  حسـن،  بـن  محمـد  طوسـی،  284/1 ؛    رسـائل،  مرتضـی،  سـید  50 ؛  علم الهـدی،  ص 

الجعفریـة، ص 248 ؛   نصیر الدیـن طوسـی، محمـد بـن محمـد، تجریـد االعتقـاد، ص 219.                    
3. صـدوق، محمـد بـن علـی، االعتقـادات، ص 96 ؛  طوسـی، محمـد بـن حسـن، االقتصـاد فیمـا 
یتعلق باالعتقاد، ص 148 ؛  حلی، حسـن بن یوسـف، أجوبة المسـائل المهنائیة، ص 73-74 ؛ 

 مفیـد، محمـد بـن محمـد، همـان، ص 62.               
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از ایـن علـم برخوردارنـد.1 نیـز انبیـا دارای علـم لدنـی هسـتند کـه بـدون یادگیـری از سـایر 

یافـت می کننـد.2 هم چنیـن شـیعه بـه عصمـت  افـراد بشـر، مسـتقیمًا آن را از خداونـد در
علمـی انبیـا معتقد اسـت.3

4- خاتم انبیا، وحی و تشریع

کـرم؟لص؟ بـه اجمـاع امامیـه، خاتـم انبیا و آخریـن دریافت کننده وحی اسـت.4  پیامبـر ا

البتـه  را مخصـوص خـدا می داننـد.5  تشـریع  اتفـاق شـیعه، حـق  بـه  قریـب  هم چنیـن 

برخـی از اندیشـمندان امامیـه، حـق تشـریع را بـرای پیامبـر هـم قائل انـد و پیامبـر را خاتـم 
تشـریع می داننـد.6

5- افضل انبیا
به اجماع شیعه، پیامبر اکرم؟لص؟ افضل از انبیا7 و افضل از ائمه؟مهع؟ است.8

گی های نبی از دیدگاه وهابیت ب- ویژ

کـه متناظـر بـا ویژگی هـای مطرح شـده  برخـی ویژگی هـای نبـی از نـگاه علمـای وهابـی 

بـرای نبـی از دیـدگاه شـیعه می باشـد، چنیـن اسـت:

1. کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 56/1 ؛  علم الهدی، سـید مرتضـی، همان، 282/1 ؛   طوسـی، 
محمد بن حسـن، التبیـان، 330/9.          

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 56/1 ؛  علم الهدی، سـید مرتضی، همان، 282/1 ؛   طوسـی،   .2
محمـد بن حسـن، همان، 330/9 ؛ جوادی آملـی،  عبداهَّلل، همان، 141/8.               

3. ر.ک: منابع مذکور ذیل عصمت انبیا؛ جوادی آملی، عبداهَّلل، همان، 17/9.
4. علم الهـدی، سـید رضـی )گردآورنـده(، نهـج الباغـة، ص 472 ؛ فیـاض الهیجـی، عبدالـرزاق، 

گوهـر مـراد، ص 404.    
5. مجلسـی، محمدباقـر، مـرآة العقـول، 146/3 ؛  علم الهـدی، سـید مرتضـی، الذریعـة، ص 669 ؛ 

عاملـی، حسـن بـن زین الدیـن، منتقـی الجمـان، 439/2.         
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 268/1 ؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، 357/12.      .6

ـــان،  ـــی، هم ـــن عل ـــد ب ـــدوق، محم ـــة، ص 34 ؛  ص ـــائل العکبری ـــد، المس ـــن محم ـــد ب ـــد، محم 7. مفی
ص 93.     

8. فیـض کاشـانی، محّمدمحسـن، قـرة العیـون، ص 403 ؛  سـیوری، فاضل مقـداد، اللوامع اللهیة، 
ص 343.     
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1_ افضلیت انبیا

بـه اعتقـاد وهابیـان، انبیـا برتریِن مردم هسـتند،1 امـا در این که افضل مخلوقات باشـند، 

اختاف نظـر دارنـد. برخـی ایشـان را افضـل مخلوقـات نمی داننـد2 و برخـی دیگـر، آنها را 

افضـل مخلوقـات می داننـد.3 ابن تیمیـه نیـز تفصیـل قائـل شـده و می گویـد، در این دنیا 
ئکـه افضل باشـند امـا در قیامت، انبیـا افضل اند.4 بعیـد نیسـت ما

کرم؟لص؟ 2_ افضلیت پیامبر ا
به اعتقاد وهابیت، حضرت محمد؟لص؟ افضل انبیا است.5

3. عصمت انبیا

وهابیان می گویند، عصمت انبیا، عصمت مطلق نیست،6 اما همان عصمت محدود 
نیز، مخصوِص انبیا است نه غیر انبیا،7 و پس از نبی خاتم، هیچ معصومی نیست.8

لذا  می دانند.9  الزم  تبلیغ  در  تنها  را  عصمت  سنت،  اهل  بیشتر  همانند  وهابیت 

از بعثت،  یا قبل  کافر باشند10  از نبوت  انبیا و رسوالن، پیش  می گویند ممکن است 

گناه  کبیره داشته باشند.11 آنها معتقدند، پس از بعثت هم انبیا فقط  گناه صغیره و 

1. فـوزان، صالـح بـن فـوزان، التعلیقـات المختصـرة علـی متـن العقیـدة الطحاویـة، ص 241 ؛ براک، 
عبدالرحمـن بـن ناصـر، شـرح العقیـدة الطحاویـة، ص 390 ؛ ابن عبد الوهـاب، محمـد، رسـالة في 

الـرد علـی الرافضـة، ص 29.        
2.  البانی، محمد، التوسل انواعه و احکامه، ص 149.

3. راجحی، عبدالعزیز بن عبداهَّلل، شرح العقیدة الطحاویة، 81/1.
4. همان.

5. ابن عبد الوهاب، محمد، الرسائل الشخصیة، ص 53.
6. سلیم، عمرو عبدالمنعم، فتاوي األلباني في المدینة و االمارات، ص 18.

7. ابن عبد الوهاب، محمد، رسالة في الرد علی الرافضة، ص 28.
8. ابن أبی العز، محمد، شرح العقیدة الطحاویة، ص 34.

9.  مطَرفـی، عویـد بـن عیـاد، آیـات عتـاب المصطفـی، ص 52 ؛ عاصمـی، محمـد بـن عبدالرحمن، 
آل رسـول اهَّلل و أولیـاؤه، ص 34.    

10. آل الشیخ، صالح بن عبدالعزیز، شرح العقیدة الطحاویة، 18/6.
11. مطَرفی، عوید بن عیاد، همان، ص 40.
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کبیره انجام نمی دهند،1 اما مرتکب گناهان و معاصی صغیره می شوند؛2 البته مشروط 
گناهان صغیره، تأثیر منفی در راست گویی و رسالت، نداشته باشند.3 به این که 

4- علم انبیا

ــاب،  ــردم، ورای حجـ ــایر مـ ــد سـ ــد4 و ماننـ ــب ندارنـ ــم غیـ ــا علـ ــد انبیـ ــان معتقدنـ وهابیـ
ـــد.5 کن ـــع  ـــاب مطل ـــا را از ورای حج ـــی، آنه ـــه وح ـــر این ک ـــد، مگ ـــزی را نمی بینن ـــچ چی هی

از نگاه وهابیت خطای علمی پیامبر پذیرفته شده است. از این رو می گویند، گاه اجتهاد 

کند،6 یا  رسول خدا؟لص؟ بر خطا می رفت و وحی بر او نازل می شد تا آن را تصحیح 

کرده بود، فراموش می کرد،7 یا در برخی موارد،  که به مردم اباغ  بخشی از آیات قرآن را 

قول و فعل پیامبر تعارض داشت. آنان بر همین اساس می گویند، هنگام تعارض بین 
قول و فعل رسول خدا؟لص؟، قولش را بر فعلش مقدم می داریم.8

5- خاتم انبیا، وحی و تشریع

وهابیـان اجمـاع دارنـد کـه پیامبـر اکرم؟لص؟ خاتم النبیین اسـت و بعـد از پیامبر وحیی 

نیسـت.9 آنها می گویند سـخنان پیامبر؟لص؟ تشـریع و پیامبر مشـّرع اسـت،10 اما بعد از 
پیامبر، هیچ تشریعی نیست.11

1. آل الشیخ، صالح بن عبدالعزیز، همان، 18/6.
2. البانی، محمد، الفتاوي الکویتیة، ص 29 و 31.

3. آل الشیخ، صالح بن عبدالعزیز، همان.
ابن عبد الوهـاب،  88 ؛  ص  ْسـَاِمیة،  ِ

ْ
ال َعَقاِئـُد 

ْ
ال محمـد،  عبدالحمیـد  صنهاجـی،  ابن بادیـس   .4

صـول الیمـان، ص 37.     
ُ
أ  محمـد، 

یش، أحمد بن عبدالرزاق، فتاوي اللجنة الدائمة، 447/1. 5. دو
ي من فتاوي األلباني، 36/2. 6. ابویوسف، محمد بن ابراهیم، الحاو

7. البانی، محمد، همان، ص 30 - 31.
8. سلیم، عبدالمنعم، همان، ص 39.

صول مذهب الشیعة المامیة الثنی عشریة _ عرض و نقد، 882/2 ؛
ُ
 9. قفاری، ناصر بن عبداهَّلل، أ

  آل الشیخ، صالح بن عبدالعزیز، همان، 92/1.     
10.  غامدی، سعید بن ناصر، حقیقة البدعة و أحکامها، ص 248.

11.  قفـاری، ناصـر بـن عبـداهَّلل، مسـألة التقریـب بیـن أهـل السـنة و الشـیعة، 109/1 ؛ مطَرفـی، عویـد 
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کـه در ویژگی هـای نبـی، بیـن وهابیـت و شـیعه دیـده شـد،  یـادی  بـا توجـه بـه اختـاف ز

ایـن اختـاف می توانـد یکـی از عوامل اتهام نبی انگاری ائمه به شـیعه باشـد. البته برای 

گـر در بررسـی  اظهار نظـر قطعـی، الزم اسـت ماهیـت و ویژگی هـای امـام هـم ذکـر شـود. ا

ماهیـت و ویژگی هـای امـام، تشـابهی بیـن ویژگی هـای نبـی در وهابیـت بـا ویژگی هـای 

گفـت، قطعـًا ایـن ویژگی هـا یکـی دیگـر از  امـام در شـیعه یافـت شـود، آن وقـت می تـوان 

عوامـل ایـن اتهـام به شـیعه اسـت.

3_ 2_ امام

در مـورد امـام نیـز دو مطلـب بایـد از دیـدگاه فریقیـن بررسـی شـود؛ یکـی تعریـف امـام و 

امـام. ویژگی هـای  دیگـری 

3_ 2_ 1_ تعریف امام

کثـر علمـا  کـرده  و ا کـه سـید مرتضـی ارائـه  تعریـف مشـهور شـیعه از امـام، تعریفـی اسـت 

نیـز آن را پذیرفته انـد:

دار  فـي  هـو  عمـن  بالنیابـة  ال  باالصالـة  الدیـن  فـي  عامـة  رئاسـة  االمامـة 
یاسـتی اصیـل،  یاسـتی عـام در دیـن اسـت؛ البتـه ر التکلیـف؛1 امامـت ر

از مکلفیـن. نیابـت  نـه 

یـــف  کـــه متمایـــز از تعار کتـــب وهابیـــت، تعریـــف خاصـــی  کنـــدوکاو بســـیار در  پـــس از 

ارائـــۀ  بـــر  اصـــراری  وهابیـــت،  فرقـــۀ  گویـــا  نیامـــد.  دســـت  بـــه  باشـــد،  ســـنت   اهـــل 

ـــن  ـــان چنی ـــول از وهابی ـــنت و منق ـــل س ـــان اه ـــایع می ـــف ش ـــد. تعری ـــد ندارن ـــی جدی تعریف

ـــت:  اس

المامـة موضوعـة لخافـة النبـوة فـي حراسـة الدیـن و سیاسـة الدنیـا بـه؛ 

بـن عیـاد، آیـات عتـاب المصطفـی، ص 279 ؛  فـوزان، صالـح بـن فـوزان، الرشـاد إلـی صحیـح 
االعتقـاد، ص 210.         

1. علم الهـدی، سـید مرتضـی، رسـائل، 264/2 ؛   نصیر الدیـن طوسـی، محمـد بـن محمـد، قواعـد 
العقائـد، ص 108 ؛  حلـی، حسـن بـن یوسـف، البـاب الحـادي عشـر، ص 171 ؛  شوشـتری، نـوراهَّلل، 

إحقـاق الحـق، 300/2.               
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امامت قرار داده شـده اسـت برای جانشـینی پیامبر در حفظ دین و تدبیر 
امـور دنیوی.1

کــه باعــث تهمــت نبی انــگاری امــام شــود بــه دســت  از تعاریــف فریقیــن، نکتــۀ خاصــی 

ــد. از ایــن رو الزم اســت اختــاف در شــرایط و ویژگی هــای امــام نیــز مــورد بررســی  نمی آی

گیــرد. قــرار 

گی های امام 3_ 2_ 2_ شرایط و ویژ

با این که در تعاریف امام، مسئلۀ خاصی برای قرار دادن شیعه در مظان تهمت نبی انگاری 

وجود نداشت، اما با توجه به ویژگی هایی که شیعه برای پیشوایانش باورمند است، انتظار 

می رود منشأ این تهمت در شرایط و ویژگی های امام از دیدگاه دو طرف باشد. از این رو در 

ادامه، ویژگی های امام یا خلیفه از دیدگاه فریقین بررسی می شود.

الف- شرایط امام از دیدگاه شیعه

محقـق  دوازده امـام؟مهع؟  از  غیـر  در  کـه  دارد  خـاص  شـرایطی  امـام  شـیعه،  دیـدگاه  از 

از: عبارت انـد  شـرایط  آن  نیسـت. 
1 _ امام توسط خداوند منصوب می شود.2

2 _ امام همچون پیامبر؟لص؟، دارای عصمت است.3
3 _ امام برتر از انبیا، غیر از نبی خاتم است.4

ئکه است.5 4 _ امام برتر از ما

1.  دمیجی، عبداهَّلل بن عمر، المامة العظمی عند أهل السـنة و الجماعة، ص 28 ؛  سـقاف، َعلوی 
بن عبدالقادر، الموسـوعة العقدیة، 26/8.     

2. سیوری، فاضل مقداد، إرشاد الطالبین، ص 327 ؛  حلی، حسن بن یوسف، األلفین، ص 21.     
3. مفیـد، محمـد بـن محمـد، النکـت العتقادیـة، ص 37 ؛  علم الهـدی، سـید مرتضـی، همـان، 

277/2 ؛  حلـی، حسـن بـن یوسـف، البـاب الحـادي عشـر، ص 89.          
4. مجلسـی، محمدباقـر، بحـار االنـوار، 268/26-270 ؛  مفیـد، محمـد بن محمـد، أوائل المقاالت، 

ص 70.     
5. همان، ص 71 ؛  حلی، حسن بن یوسف، مناهج الیقین، ص 483.     
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و  الهـام  انبیـا و نبـی خاتـم،  از  کـه منشـأ آن، وراثـت  نا محـدود دارد  امـام علـم   _ 5

تحدیث، علم غیب و کتب و مصاحفی خاص مانند مصحف امیرالمؤمنین؟ع؟، 
کتـاب جفـر می باشـد.1 کتـاب جامعـه و  مصحـف فاطمـۀ زهـرا؟اهع؟، 

6 _ برخی علمای شیعه برای امام حق تشریع قائل شده اند.2

ب- شرایط امام از دیدگاه وهابیت

شـرایطی کـه وهابیـت بـرای امـام ذکـر کرده انـد، بیشـتر بـه تبـع اهل سـنت اسـت و در کل 

کـم یـک جامعـه  کـه می خواهـد حا گفـت، شـرایط یـک شـخص عـادی اسـت  می تـوان 

شـود، نـه یـک منصـب الهـی. ایـن شـرایط عبارت انـد از:

عدالـت؛  _5 )برده نبـودن(؛  آزادی   _4 مرد بـودن؛   _3 بلـوغ؛  یـا  تکلیـف   _2 اسـام؛   _1 

  6_ علم؛ 7_ صاحب نظر بودن؛ 8_ سامت حواس؛ 9_ سامت جسمی؛ 10_ شجاعت؛

 11_ قرشـیت؛ 12_ منصوب بـودن بـا اجمـاع مسـلمین یـا تعییـن خلیفـۀ قبلـی یـا شـورای 
چند نفـره، یـا تسـلط بـر مـردم بـا قـدرت.3

مقارنــۀ میــان نبــی از دیــدگاه وهابیــت و امــام از دیــدگاه شــیعه نشــان می دهــد، امــام در 

درجــۀ بســیار باالتــری از نبــی در اندیشــۀ وهابیــت اســت. وهابیــان نبــی را نــه معصــوم بــه 

صــورت مطلــق می داننــد، نــه دارای علــم غیــب، نــه برتــر از همــۀ مخلوقــات و نــه ...؛ امــا 

شــیعه تمــام ایــن اوصــاف را بــرای ائمــه قائــل اســت. از طرفــی شــیعه تحدیــث و الهــام و 

حــق تشــریع را بــرای ائمــه قائــل اســت، در حالی کــه وهابیــت آن را مختــص نبــی می داند. 

گفــت، شــرایط امــام از دیــدگاه شــیعه، می توانــد دســتاویز مهمــی  بــا ایــن بیــان می تــوان 

بــرای وهابیــت در انتســاب انــگارۀ نبی انــگاری پیشــوایان بــه شــیعه باشــد.

1. صـدوق، محمـد بـن علـی، کمـال الدیـن، ص 99 ؛  کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 231/1-
     .238

2. صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، ص 500-507 ؛  کلینـی، محمـد بن یعقـوب، همان، 
268/1 ؛  بحرانـی، یوسـف، الحدائق الناضـرة، 357/12.          

3. عثیمیـن، محمـد بـن صالـح، مجمـوع فتـاوي، 5/ 300 ؛  سـقاف، علـوی بـن عبدالقـادر، همـان، 
     .40 /8
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آن چه اکنون بررسی آن الزم است، گونۀ مواجهۀ امامیه و پیشوایان آن، با این نگاه است.

4_ روش شناسی وهابیت در القای شبهۀ نبی انگاری امام نزد شیعه و نقد آن
کـه بـا جسـتجو در منابـع وهابـی بـه انجـام رسـید، مشـخص شـد، وهابیـان  در سـیر اّنـی 

از شـیوه های متعـددی بـرای القـا و تثبیـت ایـن شـبهه اسـتفاده می کننـد. ایـن روش هـا 

نیـز  بـا شـناخت روش شبهه سـازی، نحـوۀ پاسـخگویی  بیـان خواهنـد شـد.  در ادامـه 

مشـخص خواهد شـد. بنابراین در ادامه، به بررسـی روش وهابیت در القا و تثبیت این 

شـبهه، و نقـد آن پرداختـه می شـود.

4_ 1_ احیای شبهات منسوخ

که در ادامه برخی از آنها خواهد آمد _  که در منابع وهابیت انجام شد_   در جستجویی 

 مشـخص شـد، یکـی از روش هـای وهابیـت در شبهه سـازی، احیـای شـبهات منسـوخ 

اسـت. در واقـع شـبهاتی کـه چنـد قـرن پیـش مطـرح بوده انـد و بارهـا پاسـخ مسـتدل آنها 

کنـون بـدون ذکـر پاسخشـان، در منابـع وهابـی تکـرار می شـوند. ایـن  بیـان شـده اسـت، ا

کـه ایـن اتهـام بـه شـیعه را  کورکورانـه از شـبهه افکنان سـابق اسـت  امـر یـا نوعـی تبعیـت 

در کتـب خـود آورده انـد، یـا نوعـی غـرض ورزی اسـت. بنابراین اولین مرحلـه در مواجهه 

بـا شـبهات وهابیـت، بررسـی جدید یا قدیمی بـودن شـبهه اسـت؛ چون شـبهات قدیمی 

کار جدیـد ندارنـد. مسـئلۀ  عمومـًا توسـط علمـای شـیعه پاسـخ داده شـده  اند و نیـاز بـه 

کـه علیـه شـیعه مطـرح شـده اند.  نبی انـگاری امـام یکـی از قدیمی تریـن شـبهاتی اسـت 

همان طـور کـه ذکـر شـد، قدمت این شـبهه به زمان قیام مختـار و حیات ائمه برمی گردد 

و شـبهۀ جدیدی نیسـت. به تبع، انواع پاسـخ ها به آن نیز از زمان ائمه و سـپس علمای 

اوایـل عصـر غیبـت تـا کنون مطرح شـده اسـت.

که ذیل عنوان »ائمه و امامیه در تقابل با نبی انگاری« ذکر شد: همان طور 

 اواًل: احادیث متعددی از ائمه صادر شده است که نشان می دهد، ایشان با نبی انگاری

کرده اند.  خودشان شدیدًا برخورد 

ثانیًا: چنان که گذشت، تعداد زیادی از علمای شیعه به رد این اعتقاد باطل پرداخته اند.
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بـا وجـود ایـن، بسـیار بعیـد اسـت کـه یـک عالـم و محقـق وهابـی، احادیـث، کتاب هـا و 

نقدهـای شـیعۀ امامیـه علیـه نبی انـگاری را ندیـده باشـد. شـاید همیـن امـر باعث شـده 

کـرده و از  کـه نحـوۀ تهمـت نبی انـگاری ائمـه، در بسـیاری از آثـار وهابیـت، قـدری تغییـر 

اسـتناد مسـتقیم ایـن دیـدگاه بـه شـیعه، بـه اسـتناد غیرمسـتقیم تبدیـل شـده اسـت؛ بـه 

کـه پیش تـر، مخالفـان شـیعه مسـتقیم می گفتنـد شـیعه قائـل بـه نبـوت ائمـه  این گونـه 

اسـت،1 اما در دهه ها و سـال های اخیر می گویند، شـیعه صفاتی برای ائمه قائل اسـت 
کـه الزمـه اش نبـوت ائمه اسـت.2

بنا بر تغییر در نوع انتساب، نیاز به پاسخ های متناسب با آن هم چنان باقی است.

4_ 2_ شبهه سازی مبنایی

جسـتجو در منابع وهابیت نشـان می دهد، عمده ترین روش وهابیت در ایجاد شـبهه، 

شبهه سـازی 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.

در بررسی منابعی از وهابیت که در آنها تهمت نبی انگاری بود، مشاهده شد که بسیاری 

از منابع، این اتهام را با توجه به مبانی وهابیت به شیعه نسبت داده اند؛ در حالی که بنا 

بر مبانی شیعه، چنین اتهامی متوجه شیعه نخواهد شد. برخی از استدالل های آنها 

که بر مبنای وهابیت است و ما قالب علمی و منطقی به آن داده ایم چنین است:

1- ائمـه از نظـر شـیعه، معصـوم هسـتند. هـر معصومـی نبـی اسـت. پـس ائمـه از نظـر شـیعه 
نبی هسـتند.3

1. دهلوی، شاه ولی اهَّلل، تحفۀ اثنی عشریه، ص 353.
2. رحیلـی، إبراهیـم بـن عامـر، االنتصـار للصحـب و اآلل، ص 54-56 ؛  أشـقر، عمـر، دروس الشـیخ 
صـول مذهـب الشـیعة المامیة الثنی عشـریة _ 

ُ
عمـر األشـقر، 3/ 13 ؛  قفـاری، ناصـر بـن عبـداهَّلل، أ

عـرض و نقـد، 2/ 871 ؛  خضـر، محمـد سـالم، ثـم أبصرت الحقیقة، ص 158 ؛ سـقاف، علوی بن 
عبدالقادر، الموسـوعة العقدیـة، 6/ 140.           

3. ر.ک: ابن عبد الوهاب، محمد، رسالة في الرد علی الرافضة، ص 28 ؛  ابن أبی العز، محمد، شرح 
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کـه ذکـر شـد، آنهـا قائل انـد،  ایـن اسـتدالل بـر مبانـی وهابیـت اسـتوار اسـت. همان طـور 

بعـد از نبـی خاتـم، هیچ کـس معصـوم نیسـت و عصمـت، مختـص انبیـا اسـت. امـا 

علمـای شـیعه در عیـن بـاور بـه عصمت ائمه، ختـم نبوت را نیز اثبـات می کنند و هیچ 
تعارضـی بیـن ختـم نبـوت و عصمـت ائمـه قائـل نیسـتند.1

2- از نظـر شـیعه، ائمـه سـخن فرشـته را می شـنوند. هر کـس سـخن فرشـته را می شـنود، نبـی 
اسـت. پـس ائمـه از نظـر شـیعه نبی هسـتند.2

ایــن هــم یــک اشــکال مبنایــی اســت. بــر اســاس مبنــای وهابیت، شــنیدن ســخن فرشــته 
کــه مبنایــی قرآنــی اســت، افــرادی غیــر  مختــص نبــی اســت، امــا مطابــق مبنــای شــیعه، 
ــته را  ــخن فرش ــتند، س ــی نیس ــه نب ــا آن ک ــه؟مهع؟، ب ــم و ائم ــرت مری ــد حض ــا، همانن از ا نبی

می شــنوند.

چنیـن اسـتدالل هایی بـرای اثبـات نبی انـگاری ائمـه توسـط شـیعه، کـه ناشـی از مبانی 

غلـط وهابیـت اسـت، در مـوارد دیگری هم مشـاهده می شـود؛ مواردی همچـون: اعتقاد 

شـیعه بـه افضلیـت ائمـه بر انبیـا،3 امامت به عنوان اسـتمرار نبـوت،4 مصحف فاطمه و 
مصحف علی؟امهع؟،5 حق تشریع ائمه6 و تخصیص قرآن به خبر.7

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

 العقیدة الطحاویة، ص 34 ؛  سقاف، علوی بن عبدالقادر، همان؛ حوالی، سفر بن عبدالرحمن،
 شرح العقیدة الطحاویة، ص 1699.        

1. ر.ک: بخش »شرایط و ویژگی های امام« از نوشتار حاضر.
کســتانی، إحســان، الشــیعة و الســنة، ص 73 ؛  قفــاری، ناصــر بــن عبــداهَّلل، همــان،  2. إلهــی ظهیــر پا
یــة، 92/1 ؛  رحیلــی، ابراهیــم  882/2 ؛  آل الشــیخ، صالــح بــن عبدالعزیــز، شــرح العقیــدة الطحاو

بــن عامــر، همــان.         
3. خضـر، محمـد سـالم، همـان؛  طحـاوی، أبوجعفـر، تخریـج العقیـدة الطحاویـة، ص 83 ؛  فـوزان، 

صالـح بـن فـوزان، التعلیقـات المختصـرة علـی متـن العقیـدة الطحاویـة، ص 241.      
4. سقاف، علوی بن عبدالقادر، همان.

5. قفاری، ناصر بن عبداهَّلل، مسألة التقریب بین أهل السنة و الشیعة، 58/2.
صول مذهب الشیعة المامیة الثنی عشریة _ عرض و نقد، 147/1.

ُ
6. همو، أ

7. همان.
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کـه در ایـن  اسـت. لـذا قبـل از پاسـخ دادن بـه شـبهه، بایـد مبنـای آن را از بیـن ببریـم 

صـورت، شـبهه خود به خـود از بیـن خواهـد رفـت و نیـازی بـه پاسـخ نخواهـد داشـت.

البتـــه شـــبهات مبنایـــی ارزش و اعتبـــار علمـــی نیـــز ندارنـــد؛ چـــون از یـــک ســـو مبتنـــی بـــر 

کـــه طـــرف مقابـــل آن را باطـــل می دانـــد و از ســـوی دیگـــر، شـــرایط انتـــاج  مبنایـــی اســـت 

ـــدارد. در واقـــع مشـــکل اصلـــی در شـــبهات مبنایـــی، عـــدم رعایـــت شـــرایط  منطقـــی را ن

انتـــاج قیـــاس اســـت. یکـــی از شـــروط اخـــذ نتیجـــه در قیـــاس، تکـــرار حـــد وســـط اســـت، 

کم و کاســـت و بـــا تمـــام قیـــود و صفـــات. امـــا در تمـــام ایـــن اســـتدالل ها،  بـــدون هیـــچ 

کامـــل تکـــرار نشـــده اســـت؛ بـــه عنـــوان مثـــال بـــه ایـــن اســـتدالل توجـــه  حـــد وســـط به طـــور 

کنیـــد:

ائمـــه از نظـــر شـــیعه معصـــوم هســـتند. هـــر معصومـــی نبـــی اســـت. پـــس ائمـــه از نظـــر شـــیعه نبـــی 

هســـتند.

در ایـن قیـاس و تمامـی قیاس هـای مشـابه، حـد وسـط تکـرار نشـده اسـت. اصـل قیاس 

چنین اسـت:

ائمـه از نظـر شـیعه معصـوم هسـتند: ]»ائمـه« حـد اصغـر[ + ]»از نظـر شـیعه معصـوم هسـتند« 

حـد وسـط[ = صغـری

از نظـر شـیعه هـر معصومـی نبـی اسـت: ]»از نظـر شـیعه هـر معصومـی« حـد وسـط[ + ]»نبـی 

کبـری کبـر[ =  اسـت« حـد ا

کـذب اسـت؛ چـون شـیعه هـر معصومـی را نبـی  کامـل حـد وسـط،  ایـن مقدمـه بـا تکـرار 

چنیـن  لـذا  اسـت.  مقدمـات  صـدق  نتیجـه،  حصـول  شـرط  در حالی کـه  نمی دانـد. 

داشـت. نخواهنـد  صـادق  نتیجـۀ  قیاس هایـی 

4_ 3_ شبهه سازی مغالطی

در مرتبـه ای پایین تـر از اسـتدالل های مبنایـی، دالیـل مغالطـی وهابیـان قـرار دارد. بـا 

رجـوع بـه منابـع وهابیـت مشـخص شـد وهابیـان در انتسـاب نبی انـگاری بـه شـیعه، از 

کـه برخـی از آنهـا در ادامـه می آیـد: کرده انـد  چندیـن نـوع مغالطـه اسـتفاده 
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الف- مغالطۀ ترکیب مفّصل )سرایت دادن حکم جزء به کل(

همان گونـه کـه اشـاره شـد، برخـی از غـات منسـوب بـه شـیعه، قائـل بـه نبـوت حضـرت 

علـی یـا سـایر ائمـه؟مهع؟ بوده انـد. وهابیـان در نقـل ایـن مطلـب، بـا حـذف باورمنـدان بـه 

ایـن سـخن، آن را دیـدگاه شـیعه معرفـی می کننـد. قفـاری می گویـد:

کثر آنها علی بن ابی طالب  در بیـان دروغ گویـی روافـض همین بـس که... ا
را خـدای خالـق و برخی نبی ناطق... می دانند.1

این در حالی است که باورمندان به الوهیت علی )که از آنها به »علی اللهی« یاد می شود( 

بسیار اندک اند و قائلین به نبوت ایشان نیز همین طور. اما قفاری عقاید این مجموعۀ 

کوچک را به کل شیعه نسبت می دهد و این همان مغالطۀ ترکیب مفصل است.

ب- مغالطۀ نقل قول ناقص

 
َّ

َری ِإال
َ
ْسـَمُع َو َتـَری َمـا أ

َ
ـَک َتْسـَمُع َما أ

َ
بـه عنـوان مثـال، در روایـات شـیعه آمـده اسـت: »ِإّن

ْسـَت ِبَنِبـي«.2 در ایـن روایـت شـیعی و امثـال آن، در کنـار قول به شـنیدن صدای 
َ
ـَک ل

َ
ّن
َ
أ

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

نادیده انگاشـتن بخـش دوم، بـر ایـن اندیشـه اند کـه شـیعه، قائل به وحی برای پیشـوایان 

خـود اسـت و آنهـا را نبـی می دانـد. احسـان الهـی ظهیـر، ضمـن اشـاره بـه بخـش اول 

چنیـن روایاتـی می گویـد:

کـه جبرئیـل پیـش  ایـن عقایـد شـیعه اثنا عشـری در مـورد ائمه شـان اسـت 
آنهـا می آیـد و وحـی بـر آنهـا نـازل می شـود... و نبـوت قطع نشـده و نبوت به 

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

1. همان، 302/1.
2. علم الهدی، سید رضی )گردآوردنده(، نهج الباغة، ص 300.

ُف، المنَشأ َو الَمَصادر، ص 162. َصُوّ کستانی، إحسان، الَتّ 3. إلهی ظهیر پا
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 پنداشـتن آنهـا، بـه صـورت یکسـان، هر یـک را بـرای دیگـری اثبـات نمایـد؛1 مثـًا شـیعه 

بسیاری از صفات انبیا، همچون عصمت و علم غیب را برای ائمه نیز ثابت می کند. 

ایـن مسـئله زمینـۀ چنیـن مغالطـه ای را بـرای وهابیـت فراهـم کـرده اسـت کـه می گوینـد: 

شـیعه می گویـد امـام مسـاوی انبیـا اسـت. پـس ائمه نبی هسـتند.

امـام و نبـی یکسـان اند؛  کـه شـیعه می گویـد، برخـی صفـات  ایـن  اسـت  ریشـۀ شـبهه 

نبـی  یـا قرار گرفتـن هـر دو ذیـل عنـوان  بـه معنـای یکسـانی در تمامـی صفـات  ایـن  امـا 

نمی باشـد؛2 مثـًا صفـت تحمـل وحـی نبـوت را شـیعه مختـص نبـی می دانـد 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.

ائمـه  نبی انـگاری  بـه  شـیعه  متهم کـردن  بـرای  مغالطـه  ایـن  از  الخضـر  سـالم  محمـد 

می نویسـد: و  کـرده  اسـتفاده 

یـات  ]امـام[ خمینـی در کتابـش، حکومـت اسـامی می گویـد: ]»[ از ضرور
کـه هیـچ ملـک مقـرب و  کـه ائمـۀ مـا مقامـی دارنـد  مذهـب مـا ایـن اسـت 
ی بیـن امـام و نبـی  کـه تسـاو نبـی مرسـلی بـه آن نمی رسـد]«[. و در جایـی 
از  برتر بـودن  ادعـای  اسـت،  کافـی  نبـوت  رد عقیـدۀ ختـم  بـرای  فی نفسـه 

مقـام نبـوت چگونـه خواهـد بـود؟!3

الخضـر در ایـن  سـخن، نسـبِت عمـوم و خصـوِص صفـات نبـی و امـام از نظـر شـیعه را 

کرده، سـپس از تسـاوی صفات نبی و امام، نبی انگاری امام را به شـیعه  تسـاوی فرض 

نسـبت می دهـد.

کام الخضـر ممکـن اسـت مصـداق مغالطـات دیگـری هـم باشـد، امـا در این جـا  ایـن 

1. نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد، اساس االقتباس، ص 523.
2. ر.ک: بخش »شرایط و ویژگی های امام« در این مقاله.
3. خضر، محمد سالم، ثم أبصرت الحقیقة، ص 158.
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نـه  کـه مصـداق مغالطـۀ عـام و خـاص اسـت،  منظـور مـا قسـمتی از سـخن او اسـت 

وی. سـخن  دیگـر  جنبه هـای 

مغالطات وهابیت در این امر بیش از این موارد است، اما ما به همین مقدار بسنده 

می کنیم.

4_ 4_ شبهه سازی تبلیغی

گویا بی اساس بودن اتهام نبی انگاری ائمه برای علمای وهابی ثابت شده است، اما 

برای حذف شیعه، چاره ای جز تمسک به شبهات بی اساس ندارند. دلیل مدعا این 

را  گردن بندهایی  ضد شیعی،  اقدام  جدیدترین  در  مصر،  وهابی  گروه های  که  است 

که در آنها عبارت »ال فتی اال علي و ال سیف اال ذوالفقار« به »ال نبي اال  کرده اند  توزیع 

علي« تغییر پیدا کرده تا چنین وانمود کنند که شیعیان، امام علی؟ع؟ را نبی می دانند.

گـزارش خبرگـزاری »براثـا« در مصـر، وهابیـان گردن بندهـای چینـی که عبـارت »ال  طبـق 

یـع می کننـد. بـر همیـن  کشـور توز نبـي اال علـي« بـر روی آن نوشـته شـده اسـت را در ایـن 

اسـاس، عبـارت »ال نبـي اال علـي« بـر صدهـا مـدال و نشـان افتخـار سـاخت چیـن درج 
شـده است.1

نتیجه گیری

با توجه به مباحث مطرح شـده در این نوشـته، می توان گفت، مهم تر از پاسـخ مسـتقیم 

بـه شـبهات وهابیـت، روش شناسـی شبهه سـازی آنهـا اسـت. بـا شـناخت روش آنهـا در 

کلـی پاسـخ بـه شـبهات آنهـا نیـز مشـخص می شـود. بـه ایـن ترتیـب  نقـد شـیعه، روش 

کـرد و  می تـوان یـک دسـتگاه روش شناسـی بـرای شـبهات وهابیـت و نقـد آن تعریـف 

هنـگام برخـورد بـا یـک شـبهه، ضمـن مشـخص کردن جایـگاه آن در ایـن سـاختار، نقـد 

کوچکـی از ایـن دسـتگاه را بـرای پاسـخ بـه  کـرد. مـا نمونـۀ  یافـت  آن را نیـز از دسـتگاه در

کردیـم. شـبهۀ »اتهـام نبی انـگاری امـام«، در ایـن مقالـه اسـتفاده 

1. خبرگـزاری باشـگاه خبرنـگاران، »وهابیـون گردن بندهـای منقـش به عبارت "ال نبـي اال علي" را در 
یع کردنـد«،   http://www.yjc.ir/fa/news/4434657 ، 12 تیر 1398.    مصـر توز
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نقد تهمة دعوى نبوة األئمة عند اإلمامية

عبد الهادي أحمدي1

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 أواًل مناشــئ دعــوى النبــوة وكذلــك اختــاف النبــوة الحقيقــي والماهــوي والصفاتــي 
ــة  مــع اإلمامــة، يطــرح عــّدة احتمــاالت لمنشــأ هــذه الشــبهة، ومــع دراســة مصــادر الوهابي
 مــا منســوخة، أو مبنائيــة، أو مغالطاتيــة، أو إعاميــة 

ً
تبيــن المقالــة أن هــذه األدلــة هــي نوعــا

فحســب.

المفردات االساسية: اإلمام، الشيعة، العصمة، علم الغيب، الوهابية.

abdolhadiahmadi@gmail.com :1. طالب السطح الرابع في الحوزة العلمية بقم المقدسة
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A criticque on the alleged attribution 
of  prophethood to Imams in the view of 

Imamie Muslims
 Abd ul Hadi Ahmadi1

Abstract 

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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