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چکیده
نقد از روشهای مؤثر برای سنجش آراء و اندیشهها و تشخیص نقاط قوت و عف آثار
نویسندگان است .با بهرهگیری از این روش میتوان سره را از ناسره بازشناخت .در بین روشهای
نقد ،نقد روشی از اولویت فراوانی برخوردار است .این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی و بر
اساس منابع کتابخانهای تدوین شده و بر این فر یه استوار است که وهابیان به ویژه نویسنده
کتاب اصول مذهب الشیعة ،به دالیلی همانند پیشفرضهای ناصواب ،کینه و حسادت ،تفاوت
فرهنگی ،عف علمی و ...در موارد فراوانی مغالطه کردهاند .بررسی نشان میدهد کتاب اصول
مذهب الشیعة ،در بررسی مذهب امامیه ،به جای روش علمی از مغالطههای حمله شخصی،
دروغ ،تعمیم نابجا ،نقل قول ناقص ،تحریف ،تفسیر نادرست ،علت جعلی ،ادعای بداهت،
توسل به مرجع کذب ،تحریک احساسات و مغالطه تمثیل بهره برده و از روش علمی برای نقد
شیعه استفاده نکرده است.
واژگان کلیدی

وهابیت ،شیعهپژوهی ،مغالطه ،نقد ،قفاری ،اصول مذهبالشیعة.

 .5عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی (.)m.mohammadi@isca.ac.ir
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مقدمه

عالمان وهابی در حوزههای علوم دینی اهل سنت تحصیل کردهاند و از آنان انتظار میرود
که مباحث شرعی ،اخالقی و آداب اجتماعی گفتوگو و روش علمی مباحث را رعایت کنند،
ولی بررسیها نشان میدهد آنان نه تنها چنین نکردند ،بلکه از همه روشهای غیرشرعی برای
حمله به مکتب اهل بیت استفاده میکنند .آنان با علم به اینکه رعایت روش علمی و شرعی
در مباحث الزم است و با ادعای پایبندی به شرع و اخالق ،از روشهای غیرشرعی و
غیراخالقی استفاده میکنند .نمونه بارز مدعای فوق کتاب اصول مذهب الشیعة قفاری است .از
آن جا که کتاب در سطح دکتری نوشته شده و در دانشگاه «محمدبن سعود» و بخش «العقیدة و
المذاهب المعاصرة» با رتبه عالی پذیرفته شده است ،تصور میشد روش علمی در آن رعایت
شده باشد ،خود قفاری نیز در ابتدای کتابش بر این نکته تأکید میکند که دور از هر گونه
پیشداوری ،روش علمی را در پی خواهد گرفت (قفاری5151 ،ق .)51 :5 ،او در مواردی با
اشاره به اینکه برخی از طوایف و دانشمندان ،مطالب دروغینی نقل میکنند ،تأکید میکند که
برای درک حقیقت باید به کتابهای اصلی شیعه مراجعه شود و در ادامه به یادکرد برخی از
آیات قرآن تصریح میکند که «والعدل واإلنصاف واجب و الزم» (قفاری5151 ،ق).51 :5 ،؛
ولی با نگاهی اجمالی درمییابیم قفاری برخالف آنچه ادعا کرده ،نه تنها از روش علمی فاصله
گرفته است ،بلکه اشتباههای روشی فراوانی مرتکب شده است که در این مقاله به نمونههایی از
روشهای مغالطاتی او و برخی دیگر از نویسندگان وهابی اشاره میکنیم.
استفاده از روشهای مغالطاتی علیه شیعه ،بالفاصله پس از وفات پیامبر اکرم آغاز شد؛
بهعنوان نمونه در جریان سقیفه ،قریش با مغالطه اولویت منصب خالفت را به دست گرفت،
ولی حضرت علی به مغالطه آنها پاسخ گفت (نهجالبالغة :ح  .)511در جریان غصب فدک
نیز خلیفه اول به مغالطه «طلب برهان از مخالفان» ّ
متوسل شد و فدک را غصب کرد (طبرسی،
5148ق .)95 :5 ،حضرت علی نیز به نکته فوق اشاره فرموده است (همان) .اینگونه
مغالطات در زمان دیگر خلفا نیز دیده میشود (برای مشاهده نمونهها رک :مجلسی5148 ،ق،
98 :14؛ حاکم نیشابوری5155 ،ق185 :8 ،؛ ابنابیالحدید5141 ،ق.1 :1 ،؛ اربلی،
5815ق.).54 :5 ،
مغالطات علیه باورهای شیعه در قرنهـای بعـدی نیـز کمـابیش وجـود داشـت و در زمـان

 .5همانند :نظرات علی کتاب اصول مذهب الشیعة االمامیة االثنی عشریة للدکتور ناصر القفاری ،عبدالقادر
عبدالصمد و احمد راسم نفیس ،قاهرة ،بیجا5998 ،م587. ،؛ تنزیه الشیعة اإلثنی عشریة عن الشبهات الواهیة ّ
(رد
شبهات القفاری علی الشیعة فی کتابه الموسوم بأصول مذهب الشیعة اإلمامیة االثنی عشریة) ،ابوطالب تجلیل
تبریزی ،مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت ،قم5158 ،ق؛ سالمة القرآن من التحریف و تقنید االفتراءات
علی الشیعة االمامیة ،فتح الله نجارزادگان ،تهران ،پیام آزادی5871 ،؛ الرد علی کتاب اصول مذهب الشیعة االمامیة
االثنی عشریة للقفاری ،رحمت الله یائی ،بیروت ،دارالوحده االسالمیه5814 ،؛ مع الدکتور ناصر القفاری فی
اصول مذهبه حول السنة و رواتها ،ابوالفضل اسالمی ،قم ،نشرالفقاهة5815 ،؛ مع الدکتور ناصر القفاری فی اصول
مذهبه حول القرآن الکریم والتشیع ،ابوالفضل اسالمی ،قم ،نشرالفقاهة5815 ،؛ نقد کتاب اصول مذهبالشیعة
لمؤلفه الدکتور السلفی ناصر القفاری ،سیدمحمد حسینی قزوینی ،قم ،مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر،
5811؛ توحید و شرك در نگاه شیعه و وهابیت :بررسی و نقد افترائات دکتر قفاری بر مذهب شیعه ،احمد عابدی،
تهران ،نشر مشعر5894 ،؛ حقیقة المهدویة والغیبة دراسة تاصیلیة نقدیة لشبهات الدکتور ناصر بن عبدالله القفاری
فی کتابه اصول مذهبالشیعة ،یحیی عبدالحسین دوخی ،تهران ،نشر مشعر.5894
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ابنتیمیه شدت گرفت .منهاجالسنة یکی از مهمترین کتابهای ابنتیمیه و مأخذ پـژوهشهـای
بسیاری از نویسندگان وهـابی اسـت کـه مملـو از مغالطـه اسـت .اسـتفاده از مغالطـه تـوهین
(ابنتیمیه5145 ،ق ،)17-81 :5 ،دروغ (همـان ،)81 :کهنـهپرسـتی (همـان ).51 :و قیـاس
مع الفارق (همان )517 :1 ،نمونههایی از روشهای مغالطاتی وی است .بـا توجـه بـه جایگـاه
خاصی که ابنتیمیه بین وهابیان دارد ،این روشها در کتابهـای نویسـندگان وهـابی از جملـه
قفاری رواج یافت .دانشوران شیعه در پاسخ به شبهات وهابیان ،از جمله ناصر قفاری ،کتابهـا
و مقاالت مناسـبی نگاشـتهانـد 5.در مـوارد انـدکی نیـز روشهـای شـبههافکنـی وهابیـان نقـد
شده است؛ به عنوان نمونه ،محمد حسینی قزوینـی در نقـد کتـاب أصـول مـذهب الشـیعة بـه
روشهای توهین (حسـینی قزوینـی5181 ،ق ،)14:تهمـت (همـان ،)85 :تقطیـع و تحریـف
روایات (همان )85 :اشاره کرده است؛ همچنین وی در مقاله «هوامش نقدیة -دراسة فی کتـاب
أصول مذهب الشیعة» نیـز مغالطـههای تحریـف (حسـینی قزوینـی ،).75 :5871 ،تحریـک
احساسات (همـان ).51 :و ادعـای بـداهت (همـان ).51 :را مهـمتـرین روشهـای قفـاری
برشمرده است.
آقایان ابوالفضل قاسمی و فتحالله نجارزادگان در مقاله «بررسی و نقد منهج قفاری در کتاب
اصول مذهب الشیعة» به روشهای تحریف (قاسمی و نجارزادگان ،)18 :5891 ،تقطیع
(همان ،)77 :افتراء (همان ،)11 :استفاده از احادیث عیف (همان )19 :و اعتماد به منابع
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مخالفان شیعه (همان )95 :بهعنوان روشهای غیرعلمی قفاری اشاره کردهاند.
مهمترین تفاوتهای این مقاله با تحقیقات پیشین عبارتند از :استفاده از روشها ،ساختارها
و دادههای «علم منطق» در بررسی دیدگاههای وهابیان ،دقت کاملتر برای احصا و شمارش
روشهای غیرمنطقی وهابیان (از این رو در تحقیقات پیشین با حذف موارد تکراری ،روشهای
غیرمنطقی ارائه شده از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمیکرد) و بررسی روشهای غالبی
وهابیان ،دیگر منابع تنها روشهای قفاری را بررسی کردهاند ،ولی در این پژوهش من تأکید
بر روشهای قفاری از روشهای دیگر وهابیان نیز غافل نشده است.
بررسی و ارائه مغالطات وهابیان از چند جهت مهم و روری است ،از جمله باعث
پیشرفت دانش و آگاهی مسلمانان میشود ،دانشوران را با روشهای مغالطهآمیز آشنا میکند،
افراد را از فرو افتادن در این دام حفظ میکند و به بسیاری از شبهات پاسخ میگوید.
 .1مفهوم شناسی

مغالطه در لغت به معنای یکدیگر را به غلط انداختن و منحرف کردن دیگران از راه درست
آمده است (ابنمنظور5151 ،ق858 :7 ،؛ معین .)5771 :5815 ،در اصطالح اهل منطق،
برای مغالطه تعاریف مختلفی ارائه شده است (رک .طوسی57 :5814،؛ ابنسینا5141 ،ق،
)5 :1؛ از جمله مغالطه یعنی قیاسی که از وهمیات 5یا مشتبهات .ترکیب شده باشد (مظفر،
 .)54 :5897به بیانی دیگر ،مغالطه ،قیاس فاسدی است که منتج به نتیجه صحیح نباشد و فساد
آن یا از جهت ماده و یا صورت یا هر دو است.
 .2روشهای مغالطه

یکی از عوامل اساسی در پیدایش منطق ،مقابله با مغالطات بود .ارسطو تنها سیزده نوع از
مغالطات را کشف کرد و در آثار متفکران بعد از او این عدد به شانزده مغالطه بالغ شد ،ولی
منطقدانان جدید بیش از سیصد نوع مغالطه را کشف کردهاند (علیزاده .)8. :5897 ،در بین
مغالطات یاد شده ،دوازده مغالطه بیش از دیگر مغالطات در آثار وهابیان دیده میشود که در
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 .5وهمیات قضایایی هستند که بهواسطه قیاس با امور محسوسه و یقینی مسلم پنداشته میشوند و حال آنکه صحت
آنها مورد تصدیق عقل نیست.
 ..مشبهات نیز بهواسطه مشابهت با قضایای صادقه خود صادق انگاشته میشوند ،در صورتی که کاذبهاند.

ادامه شرح آنها خواهد آمد:
در این مغالطه ،به جای استدالل ،استداللکننده نقد میشود .دشمنان ادیان راستین
در طول تاریخ از این مغالطه استفاده میکردند؛ به عنوان نمونه ،مخالفان حضرت نوح به
جای آنکه به استداللهای آن حضرت جواب دهند ،میگفتند« :ما تو را جز بشری همچون
خودمان نمیبینیم! و کسانی که از تو پیروی کردهاند را جز گروهی اراذل سادهلوح مشاهده
نمیکنیم و برای شما فضیلتی نسبت به خود نمیبینیم ،بلکه شما را دروغگو تصور میکنیم».
(هود).7 :
ّ
مشرکان مکه نیز همین مغالطه را درباره پیامبر به کار میگرفتند (رک .زخرف .)85:آنان
مدعی بودند که پیامبر اعظم از بزرگان نیست و نبوت به کسی که از بزرگان نباشد ،نخواهد رسید
(طباطبایی5157 ،ق .)91 :51 ،خداوند در آیه  8.سوره زخرف به این مغالطه آنان پاسخ داده
است (طباطبایی5157 ،ق99 :51 ،؛ مکارم شیرازی و دیگران .)15 :.5 ،5871 ،شبهات و
اتهامهایی همانند شاعری (انبیاء ،)5 :سحر ،کهانت و جنون (انعام3 :؛ انبیاء ،3 :فرقان3 :؛
سبأ03 :؛ ذاریات53 :؛ طور ،)21 :دروغ بستن به خدا (اعراف )203 :و انگیزههایی
نظیر کسب قدرت و ثروت (ص )6 :و ...که درباره پیامبر اکرم از طرف مشرکان و معاندان
مطرح میشد و هنوز نیز گاهی مطرح میشود ،همگی نمونههایی از مغالطات حمله شخصی
است.
قفاری و دیگر نویسندگان وهابی نیز در موارد فراوانی از این مغالطه استفاده کردهاند؛
به عنوان نمونه ،وی به جای بررسی علمی نظریات مرحوم محدث نوری با عنوان «المجوسی
الملحد» به او حمله میکند (قفاری5151 ،ق .)5511 :8 ،او به جای بررسی علمی نظریات
امام خمینی ،با جمالتی همانند اهالی غلو و ملحدان به ایشان حمله میکند (همان:8 ،
)5519؛ همچنین برای حمله به روایاتی که درباره ثواب زیارت امام حسین وارد شده
است ،مینویسد« :شیعه ،دینی را به مردم معرفی میکنند که مسلمانان هرگز آن را نشناختهاند،
دین آخوند و آیتاللهها است نه دین خدای عالمیان! دروغ و خیالبافیهای آنها است نه
وحی نازل شده بر پیامبر اعظم الهی .کار آنان به دسیسه و توطئه دشمنان برای تغییر دین
خدا و قبله مسلمین و بیت الله الحرام میماند نه به دین خدای عالمیان( ».قفاری5151 ،ق،
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 .2-1مغالطه حمله شخصی یا شخصستیزی
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 )5 :5همانگونه که روشن است ،قفاری در جمالت فوق از مغالطه حمله شخصی سود
برده است.
انگیزهخوانی نیز از روشهای مغالطه فوق است .در این روش ،به جای پاسخ علمی به
استداللهای فرد ،با این ادعا که وی انگیزه ناصوابی دارد ،به شخصیت او حمله میشود.
وهابیان از این روش نیز استفاده میکنند؛ به عنوان نمونه ،قفاری به جای نقد علمی روایات
غیبت حضرت مهدی که در کتابهای شیعه و اهل سنت (حموی5144،ق881-887 :؛
ابنصباغ518. ،ق811 :؛ قندوزی5155 ،ق 899 :8 ،و )...آمده است ،به انگیزهخوانی روی
آورده است و ادعا میکند که روایات غیبت ،ساختگی است و انگیزه سازندگان آن کسب قدرت
و ثروت بوده است (قفاری5151،ق.)945 :. ،
نمونه دیگر از مغالطه حمله شخصی ،سخن الهی ظهیر وهابی است که به جای نقد و
بررسی علمی باورهای شیعه ،آنها را اینگونه آماج حمله شخصی قرار میدهد« :شیعه را یهود
بهواسطه فرزند نیکوکارش ،ابنسبأ ایجاد کرده ،بنیانهای آن را مستحکم ،اصولش را پایهریزی و
باورهایش را بنا نهاده است (الهی ظهیر5145 ،ق .)587 :این وهابی در جمالت یاد شده برای
نقد شیعه به دو روش مغالطه حمله شخصی و علت جعلی پناه برده است.
 .2-2مغالطه دروغ
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یکی دیگر از مغالطاتی که در سخنان بسیاری از وهابیان آمده« ،دروغ» است .با وجود
آنکه دروغ از گناهان کبیره است و آیات (نحل541 :؛ زمر )8 :و روایات بر زشتی و حرمت
آن داللت دارند (ابنحنبل51.5 ،ق59 :7 ،؛ بخاری51.. ،ق ،)59 :5 ،بسیاری از
وهابیان از جمله ابنتیمیه بارها در دام مغالطه دروغ افتادهاند .برخی از دروغهای ابنتیمیه
عبارتند از:
ّ
ـ شیعیان با عدد ده مخالفاند؛ زیرا اهل سنت معتقدند پیامبر به ده نفر بشارت به
بهشت داد و چون شیعیان با این ده نفر مخالفاند ،با عدد ده هم مخالف هستند .از این رو،
ساختمانی که ده تا ستون یا سقفی که ده تیر داشته باشد را نمیسازند (ابنتیمیه5145 ،ق،
)81 :5؛
ّ
ـ شیعیان برای زن عده طالق قائل نیستند (همان).1 :؛
ـ آنان درخت گز را نمیسوزانند؛ چون تصور میکنند که یک قطره از خون حسین بن علی
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روی شاخهای از آن درخت افتاده است (همان)11 :؛
ً
ـ آنان موقع نماز عمدا مقداری از قبله منحرف میشوند (همان).1 :؛
ـ در نماز ،شانههایشان را تکان میدهند (همان)؛
ـ آنها قائلند که نمازهای واجب پنجاه رکعت است (همان)؛
ـ شیعه اموال تمام مسلمانان غیرشیعه را برای خودش حالل میداند (همان).5 :؛
ـ آنان با جبرئیل دشمناند (همان).7 :؛
ـ آنها بر این باورند که جبرئیل قرار بود وحی را برای حضرت علی نازل کند ،ولی خیانت
کرد و بر حضرت محمد نازل کرد (همان)؛
ـ به جای سالم علیکم ،به مسلمانان میگویند سام علیکم؛ یعنی مرگ بر شما (همان).5 :؛
ـ بعضی از شیعیان به این دلیل که ممکن است در وسط نماز ،حضرت مهدی ظهور کند و
بعد از نماز دیر شود ،نماز نمیخوانند (همان)؛
ـ شیعیان حیوانی و چیزی را به جای شخصیتهای منفور خود گذاشته و آنها را شکنجه
ً
میدهند و یا صحنههایی را از این طریق بازسازی میکنند؛ برای مثال ،گوسفند مادهای که غالبا
سرخ رنگ نیز است – بهخاطر مشهور بودن عایشه به حمیراء  -میآورند و با کندن موهایش و
کارهایی از این قبیل آن را آزار میدهند و گمان میکنند که این کار به منزله عقوبت عایشه است
(همان)19 :؛
ـ شیعیان َمشکی پر از روغن میآورند و سپس شکم آن را چاک میدهند تا روغن از آن
بیرون بریزد و آن روغن را مینوشند و میگویند که این کار مثل شمشیرزدن به عمر و نوشیدن
خون او است (همان)؛
ـ دو االغی را که به کار چرخاندن سنگ آسیاب گماشته شدهاند ،ابوبکر و عمر مینامند
و سپس آن دو را شکنجه میدهند و گمان میکنند که ابوبکر و عمر را شکنجه کردهاند
(همان).
متأسفانه اینگونه تهمتها ،افترائات و دروغپردازیها به ابنتیمیه اختصاص نداشته و برخی
دیگر از دانشمندان اهل سنت تهمتها و افترائات بزرگتری را نقل میکنند؛ از جمله:
 امامیه سعی در قتل اهل سنت را برابر عبادت هفتاد ساله قرار دادهاند (دهلوی518. ،ق:)778؛
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نماز ظهر ،عصر،
 نزد ایشان مستحب است که برای انتظار خروج امام مهدی ،چهار ِمغرب و عشا متصل به هم خوانده شود (همان)148 :؛
 شیعیان معتقدند اگر کسی روزه باشد و پوست حیوان را بخورد ،اشکال ندارد (همان:)141؛
 آنان معتقدند اهل سنت از یهودیان و مسیحیان بدترند (همان)751 :؛ در کتابهای شیعه آمده است که اهل سنت از یهود و نصاری نجستر هستند و اگر بهبدن آنان چیزی برسد باید آن را شست (همان)؛
 شیعیان لواط را مبطل روزه نمیدانند (همان).نمونههای این مغالطه در سخنان قفاری نیز دیده میشود؛ به عنوان نمونه وی مینویسد:
«علی بن ابی طالب نزد اکثر شیعیان ،آفریدگار خالق ،نزد برخی از شیعه ،پیامبر ناطق و نزد
سایر آنان ،امام معصوم است( ».قفاری5151 ،ق)84. :5 ،
سخن فوق دروغی بیش نیست؛ زیرا هیچ یک از شیعیان ،حضرت علی را آفریدگار و یا
پیامبر نمیداند .از نگاه امامیه ،اگر کسی حضرت علی را خدا یا پیامبر بداند یا منکر معاد یا
یکی از روریات دین مثل نماز و یا روزه باشد ،کافر است (رک .گلپایگانی5158 ،ق11 :5 ،؛
فا ل لنکرانی.)894 :5 ،5818 ،
نمونه دیگر مغالطه دروغ در سخنان قفاری وجود نام امام خمینی در اذان شیعیان اسـت.
وی میگوید که امام خمینی اسم خودش را در اذان نمازها داخـل کـرده و نـامش را قبـل از نـام
پیامبر اعظم قرار داده است .اذان نماز در ایران بعد از آنکه خمینی بـه حکومـت رسـید ،چنـین
ً
است :الله أکبر ،اللـه أکبـر ،خمینـی رهبـر ،أشـهد أن محمـدا رسـول اللـه (قفـاری5151 ،ق،
.)5511 :8
 .2-3مغالطه تعمیم
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اگر شخصی چند مورد غیرواقعی یا غیرمعمول را مشاهده کند و با استقراء ناقص،
یک حکم و قاعدهای که تنها همان موارد خاص را شامل میشود ،تعمیم دهد ،مرتکب
«مغالطه تعمیم نابجا» شده است (رک .طوسی175 :5814،؛ ابنسینا1 :5141 ،؛ عادل،
.447م .)15 :وهابیان نیز در موارد زیادی از این مغالطه استفاده میکنند؛ بهعنوان نمونه محمد
مقدسی در تو یح عقاید شیعیان مینویسد« :همه شیعیان از ابوبکر ،عمر و دیگر صحابه
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بیزارند ...شیعیان معتقدند خداوند به آنچه هنوز انجام نشده است ،علم ندارد ...آنان قائل به
تناسخ ،حلول ،تشبیه و ...هستند( ».مقدسی5148 ،ق )59 :در این جمالت ،چندین مغالطه،
از جمله مغالطه دروغ و تعمیم بیجا به چشم میخورد .مواردی همانند پذیرش تناسخ ،حلول،
تشبیه و ...از سوی شیعیان ،از بزرگترین مصادیق مغالطه دروغ است؛ چنانکه ادعای
بیزاری شیعیان از همه صحابه از مصادیق مغالطه تعمیم است؛ زیرا شیعیان به هیچ وجه از همه
صحابه بیزار نیستندّ ،
حتی برخی از شیعیان همانند زیدیه ،برای شیخین نیز احترام قائلند.
مهم ترین تفاوت دیدگاه اغلب شیعیان با اهل سنت این است که شیعیان عدالت همه صحابه
را نمیپذیرند و بر این باورند که صحابه نیز همانند دیگر انسانها در رفتارشان مرتکب
اشتباه میشوند؛ چنانچه نبرد طلحه و زبیر با حضرت علی را از اشتباهات بزرگ این دو
میدانند (رک .محسنی5155 ،ق .)17 :قفاری نیز در این مورد به مغالطه تعمیم روی
آورده است .وی مینویسد« :کتابهای شیعه از لعن و تکفیر همه صحابه پر است ،مگر
افرادی که به تعداد انگشتان یک دست نمیرسد( ».قفاری5151 ،ق )755 :. ،این در حالی
است که شیعیان هیچگاه همه صحابه را لعن و نفرین نمیکنند ،بلکه با بررسی عملکرد برخی
از صحابه ،رفتار آنان را نکوهش میکنند و از کردارشان بیزاری میجویند (رک .محسنی،
.)54 :5155
نمونه دیگر برای مغالطه یادشده ،اتهام مضحک «خیانت حضـرت جبرئـل هنگـام وحـی»
است .ابنتیمیه به برخی از شیعیان نسبت میدهد که آنان به الوهیت حضـرت علـی اعتقـاد
دارند و یا بر این باورند که جبرئیل خیانت کرد و به جـای آنکـه وحـی را بـرای حضـرت علـی
بیاورد ،آن را برای پیـامبر آورد (ابـنتیمیـه ،بـیتـا .)115 :شـارح سـخن فـوق بـه مغالطـه
روی آورده اســت و مــینویســد« :ایــن نــوع رافضــیان امــروزه در همــه عــالم پراکنــدهانــد».
(المشعبی5151 ،ق )114 :. ،این در حالی است کـه اصـل اتهـام دروغ و سـخن شـارح نیـز
مغالطه تعمیم است.
اتهام تکفیر همه همسران رسول خدا( قفاری5151 ،ق )781 :. ،و تکفیر یاران
پیامبر بهوسیله شیعیان که در کتابهای ابنتیمیه (ابنتیمیه5145 ،ق ،)5.1 :1 ،قفاری
(قفاری5151 ،ق )755 :. ،و دیگران آمده است ،همگی از مصادیق تعمیم بیجا و نوعی ظلم
در حق شیعیان و دیگر کسانی است که مغالطه درباره آنها به کار رفته است .در موارد فراوانی
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بین دانشمندان هر فرقه اختالفاتی وجود دارد و در این بین ممکن است برخی از دانشمندان یک
فرقه ،فتوای نادر و یا نادرستی بدهند .در این گونه موارد نباید فتوای یک نفر را نظریه و اعتقاد
همه پیروان آن فرقه دانست؛ به عنوان نمونه ،برابر فتوای امام بخاری اگر یک پسر و یک دختر
شیر یک گاو یا یک گوسفند را بخورند ،این دختر و پسر ،برادر و خواهر ر اعی خواهند شد
(سرخسی5151 ،ق ،)589 :1 ،ولی فتوای یاد شده را دیگر اهل سنت نپذیرفتهاند؛ همچنین
عایشه با استناد به روایتی از پیامبر فتوا داده است که زن میتواند به یک مرد بالغ شیر بدهد تا
محرم شود (مسلم5159 ،ق)17. :. ،؛ در حالیکه بسیاری از دانشمندان این روایت را
نپذیرفتهاند (نووی)85 :54 ،589. ،؛ پس نمیتوان این فتوا را به همه اهل سنت نسبت داد.
برخی از دانشمندان اهل سنت ،حداکثر مدت حمل را چهار ،پنج ،شش و تا هفت سال
میدانند (ماوردی711 :55 ،5151 ،؛ ابنحجر5157 ،ق51 :81 ،؛ رملی51.1 ،ق898 :8 ،؛
ابنقدامه5811 ،ق555 :9 ،؛ ابن عبدالبر51.5 ،ق.)554 :7 ،آیا میتوان همه این موارد را به
همه اهل سنت نسبت داد؟!
نمونه دیگری از مغالطه تعمیم سخن زیر از قفاری است که میگوید« :هیچ عقیدهای از
هیچیک از فرقههای شیعه در طول تاریخ وجود ندارد ،مگر این که در کتابهای شیعه اثنی
ً
عشریه غالبا یافت میشود( ».قفاری )5.79 :8 ،5151 ،بطالن این مغالطه نیز روشن است.
صدها نظریه از شیعیان اسماعیلی ،زیدی و ...وجود دارد که شیعیان امامیه نه تنها آن را
نمیپذیرند ،بلکه در ّرد آن کتابها نوشتهاند که تأویالت اسماعیلیه از جمله این موارد است
(رك :قا ی نعمان مغربی ،بیتا85 :5 ،؛ عمید زنجانی.)855-851 :5857 ،
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مغالطه نقل قول ناقص یا گزینشی بدین معنا است که فردی عمدا یا سهوا ،فقط بخشی از
سخن مرجع مورد استناد خود را برگزیند و نقل کند که محتوای آن مغایر با نظر اصلی و واقعی
آن مرجع باشد .به دیگرسخن ،اگر شخص نقلکننده ،به خاطر اهداف و گرایشهای خاصی که
دارد ،از سخنان مرجع مورد استناد ،عباراتی را برگزیند که محتوای آنها مغایر با نظر اصلی و
واقعی آن مرجع باشد ،در این صورت مرتکب مغالطه نقل قول ناقص شده است (خندان،
.)91 :5814
نویسندگان وهابی در موارد فراوانی از این مغالطه استفاده کردهاند؛ به عنوان نمونه ،قفاری

 .2-5مغالطه تحریف

یکی دیگر از روشهای معمول و پرکاربرد وهابیها در مقابله با مکتب اهل بیت ،مغالطه
تحریف است که سابقه بس طوالنی دارد .تحریف به دو بخش لفظی و معنوی تقسیم میشود
که وهابیان در هر دو بخش از این حربه استفاده میکنند.
تحریف لفظی) تحریف لفظیّ ،
تصرف در ساختار الفاظ و عبارتها است (ابنمنظور،
5151ق)18 :9 ،؛ بهگونهای که معنا را مخدوش کند و معنای اصلی واژه یا جمله فهمیده نشود
(معرفت .)59 -57 :5815 ،وهابیان در موارد فراوانی از این مغالطه استفاده میکنند؛ به
عنوان نمونه ،صابر طعیمه از نویسندگان وهابی مینویسد که در یکی از روایات شیعیان از
امام ر ایشان آمده است که« :نحن ابناء الله» و به صفحه  ..8از جلد اول اصول کافی
آدرس میدهد و نتیجه میگیرد که شیعیان مشرک هستند؛ در حالیکه حدیث امام ر ا در
کافی این چنین است« :أما بعد ،فنحن أمناء الله فی أر ه»؛ ما امینهای خدا در زمین
هستیم .این نویسنده «میم» را به «ب» تبدیل کرده و گفته است که امام ر ا فرمود:
«نحن ابناء الله»؛ ما پسران خداییم .آنگاه نتیجه گرفته است که شیعه برای خدا دوازده پسر
قائل است و مسیحیها یک پسر برای خدا قائلند ،پس شیعیان بدترند (طعیمه5144 ،ق.)51 :
ً
همچنین قفاری با ا افه کردن واژه «اماما» در یکی از روایات کافی نتیجه میگیرد که برابر این
روایت ،ائمه شیعه سیزده نفرند (قفاری 5151 ،ق)551 :. ،؛ در حالیکه با مراجعه به روایت
ً
روشن میشود که واژه «اماما» در حدیث نبوده و قفاری آن را ا افه کرده است (کلینی،5851 ،
.)181 :5
تحریف معنوی) اگر کسی گفتار یا رفتار شخص دیگری را طوری تفسیر کند که مغایر با
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ادعا میکند که شیعیان در روایتی از حضرت علی نقل میکنند« :من اول ،آخر ،ظاهر و باطن
هستم ».او مستند این بخش از روایت را هم نقل میکند تا خوانندگان تصور کنند وی در نقل
روایت دقیق است ،ولی از نقل ادامه روایت خودداری میکند و نتیجه میگیرد که این سخن،
همان گفتار فرعون و کفرآمیز است و به دانشمندان شیعه برای نقل این روایت حمله میکند
(قفاری5151 ،ق .)154 :. ،این در حالی است که امام علی در ادامه روایت ،مقصود را
مشخص و تصریح کرده که او اولین کسی است که ایمان آورده و آخرین فردی است که هنگام
وفات پیامبر اکرم در کنار او بوده است (مفید5151 ،ق.)558 :

ـــــــــــ
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منظور اصلی خود اوست ،دچار این نوع از مغالطه شده است (خندان.)547 :5814،
نمونههای تفسیر نادرست معنوی در سخنان وهابیان بسیار زیاد است .یکی از مفاهیمی که
ً
غالبا از سوی وهابیان مورد تحریف معنوی قرار میگیرد ،ازدواج موقت است .وهابیان ابتدا این
نوع از ازدواج را همان زنا تلقی سپس به آن حمله میکنند؛ به عنوان نمونه ،قفاری در این باره
مینویسد« :یکی دیگر از آثار شیعیان در زمینه مسائل اجتماعی اباحیگری (جایز دانستن همه
محرمات و بیتوجهی به آنها) و آسانسازی اسباب آن در میان جامعه اسالمی به نام عاریه
گرفتن فرج است که خودشان آن را «متعه» مینامند .متعه همان زنای پنهانی با زنان است ،هر
چند شوهردار باشند ( ».قفاری5151 ،ق)5.81 :8 ،
در پاسخ به شبهه ازدواج موقت (متعه) مناسب است به چند نکته اشاره کنیم:
 .5تفسیر«متعه» به «زنا» بدون شک ،تحریف معنوی است.
 ..این که متعه کـردن بـا زنـان همسـردار جـایز اسـت ،از افترائـات و دروغهـای وهابیـان
است.
 .8به ازدواج موقت در قرآن کریم اشاره شده است (نساء ).1 ،و در غالب احکام با ازدواج
دائم مشترك است (امام خمینی781 :5874 ،؛ نجفی 518 :84 ،585. ،و.)55.
 .2-6مغالطه علت جعلی
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نام دیگر مغالطه علت جعلی« ،و ع ما لیس بعلة علة» است .این مغالطه در جایی رخ
ّ
میدهد که مقدمات بیان شده در قیاس ،گرچه منتج نتیجهای هستند ،ولی آنچه مطلوب و
ّ
مقصود از تشکیل قیاس بوده ،قابل حصول به وسیله این مقدمات نیست .از اینرو ،قرار دادن
ّ
این مقدمات برای به دست آوردن نتیجه مطلوب ،قرار دادن امری است که نمیتواند سبب و
علت انتاج نتیجه مطلوب و مقصود باشد (خندان.)74 :5814،
وهابیان نیز در موارد فراوانی از مغالطه فوق استفاده میکنند؛ به عنوان نمونه ،برخی از
وهابیان از جمله الهی ظهیر (الهی ظهیر5145 ،ق )587 :قفاری ،علت پیدایش شیعه را
ابنسبأ معرفی میکنند؛ در حالیکه برابر روایات شیعه و اهل سنت ،شیعه در زمان پیامبر بوده و
علت پیدایش شیعه ،دستورات پیامبر مبنی بر لزوم پیروی و مشایعت با حضرت علی است
(صدوق171 :. ،585. ،؛ صدوق5144 ،ق.)15. :

 .2-7مغالطه ادعای بداهت
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اگر شخصی در امور غیربدیهی به جای استدالل ،برای مدعای خودش ادعای بداهت کند
یا بگوید این مطلب را هر عاقلی قبول دارد و ...به این مغالطه گرفتار شده است (خندان:5814،
.)5.1
قفاری بارها از این روش استفاده کرده است؛ به عنوان نمونه ،در مواردی به جای
آنکه روایات را از حیث سندی و متنی بررسی و تحلیل کند ،ادعا میکند که این
روایات بهوسیله دشمنان عربها ساخته شده و با ادعای بداهت از هر گونه استدالل
طفره میرود .برای مثال وی مینویسد« :شیعیان افترایی از زبان علی بن ابی طالب ساختهاند،
مبنی بر اینکه صحیفههای زیادی نزد اوست؛ از جمله صحیفه عبیطه از فجایع شدیدی
سخن میگوید که در انتظار عرب است ( ».قفاری5151 ،ق )8.1 :5 ،وی در ادامه به جای
بررسی سندی و داللی گزارش فوق ،با توسل به مغالطه بداهتپنداری ،توهین ،تحریک
احساسات و ....با گزارش فوق مواجه شده است ،مینویسد :خواننده بهراحتی میتواند هویت
و ماهیت جعلکنندگان و افسانهپردازان این مطالب را تشخیص دهد .بدیهی است که
آنها گروهی نژادپرست هستند که نسبت به عرب هر چه خشم ،انزجار و کینه است در دل
پرورانیدهاند،آن هم نه به خاطر عرب بودن ،بلکه به خاطر دین اسالم که توسط عرب گسترش
یافته و یهودیان برای تحقق اهداف شومشان که دشمنی با اسالم و کیان آن است ،از شیعهگری
سوء استفاده کردهاند (قفاری5151 ،ق)8.1 :5 ،؛ همچنین قفاری برای ّرد توقیعاتی که از
ناحیه امام زمان رسیده است نیز به جای هر گونه استدالل ،تنها با ادعای بداهت آنها
را ناصواب میداند و مینویسد« :ولی دروغ بودن این ادعا از بدیهیات عقلی و تاریخی است».
(همان)155 :

ـــــــــــ

 .2-8مغالطه توسل به مرجع کاذب

این مغالطه نیز انواعی دارد یکی از انواع آن ،استناد به نظر یک کارشناس در زمینهای غیر از
حوزه تخصص او است؛ مانند ّرد یک نظریه تخصصی پزشکی بهوسیله کسی که فقط
زمینشناسی میداند ،اثبات یا ّرد نظریات تخصصی فیزیک کوانتوم بهوسیله کسی که فقط
دامپزشک است و ّرد مباحث تخصصی دینی بهوسیله کسی که در این دانش تخصصی ندارد
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(خندان.)57. :5814 ،
وهابیان در موارد فراوانی از این نوع مغالطه استفاده میکنند که معرفی اشخاصی همانند
«محمد کامل رافعی» و «محبالدین خطیب» به عنوان دانشمندان بزرگ و عالمه نمونهای از
آنها است .محبالدین خطیب یکی از اعضای فرقه ماسونی (فراماسون) که بهره چندانی از
دانش نداشت و ّ
حتی مدرک کارشناسی خود را نیز نتوانست بگیرد (ویکیپدیا عربی) و با
روزنامهنگاری یا تأسیس مجالت ،حاشیه نگاری و آمادهسازی کتب برای انتشار روزگار
میگذراند و از آنجا که با چاپ و نشر ارتباط داشت ،توانست چند کتاب نیز منتشر کند
(زرکلی.44.،م ،).1. :1 ،ولی با مکتب اهل بیت دشمنی سختی داشت تا آنجا که یزید را
فردی باتقوا و بصیر میدانست (ابنعربی5147،ق ).81 :و دارالتقریب را «دارالتخریب»
مینامید (ویکیپدیا عربی) .این شخص در سخنان قفاری لقب عالمه را دارد (قفاری:8 ،
 .)5.49این در حالی است که سخنان خطیب گاه آنقدر سست است که یکی از دانشمندان
اهل سنت ،در مواردی با یادکرد استداللهایش به وی مینویسد« :مبادا این سخن را نزد
دانشآموزی بیان کنی( ».کوثری).. :51.1 ،
قفاری همچنین علت پذیرش شیعه از سوی برخی از بزرگان اهل سنت را حلیت متعه
معرفی میکند .مستند این دروغ شاعر گمنامی به نام «محمد کامل رافعی» است و قفاری نیز به
جای ارائه دلیل علمی ،شاعر فوق را «شیخ عالمه محمد کامل رافعی» معرفی میکند (قفاری،
5151ق)785 :؛ در حالیکه فرد یادشده نه عالمه است و نه برای ادعای خودش دلیلی ارائه
کرده است.
 .2-9مغالطه تحریک احساسات
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در منطق به این مغالطه« ،مغالطه توسل به احساسات» نیز گفته میشود و مقصود از آن
تأثیر روانی بر مخاطب و استفاده از احساسات و عواطف وی برای منحرف کردن او از مقام
استدالل است (عادل.447 ،م.)98 :
با بررسی تاریخ مشخص میشود که در طول تاریخ ،مکتب بنیامیه با استفاده از این
مغالطه در برابر مکتب اهل بیت ایستاده و خونها زیادی را به ناحق بر زمین ریخته است؛ به
عنوان نمونه ،بنیامیه با استفاده نابجا از کشته شدن جناب عثمان ابتدا این قتل را به گردن یاران
امام علی انداختند و به بهانه خونخواهی از عثمان و اینکه او مظلومانه کشته شده،
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جنگهای بزرگی به راه انداختند (ابنأثیر.)555 :8 ،5811 ،
ّ
جنگ جمل نیز نمونهای از ّ
توسل به احساسات در برابر حق است .عدهای از یاران پیامبر
برای آنکه بتوانند در برابر امام علی بایستند ،همسر پیامبر ،عایشه را با خود همراه کردند و
با تحریک احساسات مردم ،با عنوان دفاع از ناموس پیامبر در برابر امام زمان خودشان
ایستادند (رک :البیاتی.449 ،م.).51-.11 :
وهابیان نیز با ّ
توسل به احساسات پاک اهل سنت ،سعی میکنند آنان را از مکتب اهل بیت
دور کنند .دروغها و تهمتهای زیر که همگی از اصول مذهب الشیعه قفاری انتخاب
شده ،نمونههای تحریک احساسات اهل سنت علیه مکتب اهل بیت است(« :شیعیان) بعد
از هر نمازی با لعن کردن سه خلفه راشد رسول خدا و برخی از مادران مؤمنان ،همسران
پاک رسول خدا خدا را عبادت میکنند و از او پاداش میجویند( ».قفاری5151 ،ق،
)784 :.
منابع اصلی شیعه دربرگیرنده تفالهها و یاوهگوییها است (همان .)5189 :شیعیان در
زمینه عقیدهشان در اصول دین ،درباره نفی صفات جهمی در نفی قدر ،قدری هستند
(همان .)5114 :آنان در مسائل بسیاری در زمینه الوهیت و ربوبیت دچار شرک گشتهاند
(همان).
هر یک از اهل سنت که این دروغها را بخواند احساساتش تحریک شده و علیه
شیعیان مو عگیری میکند و گاه حا ر میشود برای کشتن شیعیان ،عملیات انتخاری انجام
دهد و...

ـــــــــــ

 .2-11مغالطه تمثیل

اقسام استدالل به حصر عقلی سه قسم است :در تمثیل ،ذهن انسان نه از کلی به جزئی
(قیاس) و نه از جزئی به کلی (استقراء) ،بلکه از حکم یک امر جزئی به علت مشابهت ،حکم
جزئی دیگری را استنتاج میکند .بدون این که شباهت کاملی میان آن دو امر وجود داشته باشد
(عادل.447 ،م518 :؛ خندان.)815 :5814 ،
نمونهای از این مغالطه را در سخنان اشراف و سران قوم نوح میتوان یافت که میگفتند:
«این مرد بشری همـچـون شما است که میخواهد بر شما برتری جو ید ،اگر خدا میخواست
پیامبری بفرستد فرشتگانی نازل میکرد ،ما چنین چیزی هرگز در نیاکان خود نشنیدهایم .او فقط
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ّ
مردی است که مبتال به نوعی از جنون است ،باید مدتی درباره او صبر کنید (تا مرگش فرا رسد
یا از این بیماری رهایی یابد)( ».رک .مؤمنون ).8-.1 :در این گفتار چندین مغالطه وجود دارد
(طباطبایی5157 ،ق.9 :51 ،؛ موسوی همدانی )89 :51 ،5871 ،که یکی از آنها مغالطه
قیاس مع الفارق است .آنان خودشان را با پیامبران از جمله حضرت نوح مقایسه میکردند و
چون میدیدند بر خودشان وحی نازل نمیشود ،میگفتند پس بر حضرت نوح نیز فرشته
نازل نمیشود.
یکی از روشنترین مصادیق مغالطه تمثیل در وهابیان این است که به خاطر تشابه مو وع یا
حکمی که در یک آیین وجود دارد ،آن را با سایر ادیان مقایسه کرده و هر دو را یکسان میبینند؛
بهعنوان نمونه ،میگویند چون یهودیان اعتقادات خود را کتمان میکردند و شیعیان نیز تقیه
میکنند ،پس هر دو حکم یکسانی دارند (قفاری5151 ،ق)151 :8 ،؛ در حالیکه این قیاس
باطل است .اصل تقیه از روریات اسالم و مستند مشروعیت تقیه ،افزون بر دلیلهای قرآنی
(رک .نحل545 :؛ آلعمران .1 :و )...و حدیثی (فخر رازی51.4،ق18 :54،؛ طوسی ،بیتا،
551 :8؛ ابنکثیر5159 ،ق ،)..1 :. ،حکم عقل و سیره عقال است؛ زیرا عقل پرهیز از زیان
رساندن به جان ،آبرو و مال را واجب میشمارد و در موارد تعارض میان مصالح مهم و مهمتر،
ّ
به تقدم مهمتر حکم میکند.
استفاده از مغالطه تمثیل یا قیاس مع الفارق در سخنان ابنتیمیه نیز دیده میشود .وی
مینویسد« :شیعیان بخشهایی از مذاهب ایرانیان ،رومیان ،یونانیان ،مسیحیان و یهودیان را
گرفته و با هم مخلوط کرده و شیعه را ایجاد کردهاند (ابنتیمیه5145 ،ق .)517 :1 ،نمونه دیگر
از مغالطه یادشده این ادعا است که عقیده شیعه درباره مهدویت و غیبت به ریشههای مجوسی
باز میگردد؛ چون شیعیان فارس هستند و فارسها مجوسی بودهاند (قفاری5151 ،ق:. ،
.)188
نتیجهگیری
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یکی از بهترین روشهای نقد وهابیت ،شناخت کامل روشهای مغالطاتی آنان است .این
بررسی نشان داد که بسیاری از وهابیان ،از جمله قفاری ،با وجود ادعای رعایت موازین علمی
در بسیاری از موارد ،راه مغالطه را پیمودهاند .اصول مذهب الشیعة مملو از خطاهای روشی

است .مهمترین گردابهای مغالطاتی که غالب وهابیان از جمله نویسنده اصول مذهب الشیعة

منابع
ـــــــــــــــــــــــــ
قرآن کریم.
نهجالبالغة.

 .5ابن ابی الحدید ،عبدالحمید بن هبه الله5141( ،ق) ،شرح نهجالبالغه ،قم ،منشورات مکتبة آیة الله
العظمی المرعشی النجفی ،چاپ دوم.
 ..ابناثیر ،علی بن محمد5811( ،ق) ،الکامل فی التاریخ ،بیروت ،دار صادر.
 .8ابنبابویه ،محمد بن علی (شیخ صدوق) و ابننعمان ،محمد بن محمد (شیخ مفید)5151( ،ق)،
.1
.1
.5
.7
.1

اعتقادات اإلمامیة و تصحیح االعتقاد ،قم ،کنگره شیخ مفید.
ابنبابویه ،محمد بن علی (شیخ صدوق) ،)585.( ،الخصال ،قم ،جامعه مدرسین ،چاپ اول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ5144( ،ق) ،أمالی ،بیروت ،اعلمی.
ابنتیمیه حرانی ،احمد بن عبدالحلیم( ،بیتا) ،الصارم المسلول علی شاتم الرسول ،تحقیق :محمد
محییالدین عبدالحمید ،المملکة العربیة السعودیة ،الحرس الوطنی السعودیة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5145( ،ق) ،منهاج السنة النبو یة فی نقض کالم الشیعة
القدریة ،محقق :محمد رشاد سالم ،ریاض ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة.
ابنحجر هیتمی ،أحمد بن محمد 5157( ،ق) ،الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضالل

والزندقة ،محقق :عبدالرحمن بن عبدالله الترکی و کامل محمد الخراط ،بیروت ،مؤسسة الرسالة.
 .9ابنحنبل ،احمد 51.5( ،ق) ،مسند احمد ،بیروت ،مؤسسة الرسالة.
 .54ابنسینا ،حسین بن عبدالله5141( ،ق) ،الشفاء ،قم ،کتابخانه آیت الله مرعشی.
 .55ابنصباغ ،علی بن محمد518.( ،ق) ،الفصول المهمة ،بیروت ،المجمع العالمی الهل البیت.
 .5.ابنعبدالبر ،یوسف بن عبدالله51.5( ،ق) ،االستذکار ،تحقیق :سالم محمد عطا و محمدعلی معوض،
بیروت ،دارالکتب العلمیة.
 .58إبنعربی ،محمد بن عبد الله5147( ،ق) ،العواصم من القواصم فی تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة
النبی ،تحقیق :محمود مهدی االستانبولی و محبالدین الخطیب ،بیروت ،دارالجیل.
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در آنها گرفتار شدهاند ،عبارت از حمله شخصی ،دروغ ،تعمیم نابجا ،نقل قول ناقص ،تحریف،
علت جعلی ،ادعای بداهت ،توسل به مرجع کذب ،تحریک احساسات و مغالطه تمثیل
است.
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 .51ابنقدامة ،موفقالدین عبد الله بن أحمد5811( ،ق) ،المغنی ،قاهره ،مکتبة القاهرة.
 .51ابنکثیر ،أبو الفداء إسماعیل بن عمر 5159 ( ،ق) ،تفسیر القرآن العظیم (تفسیر ابنکثیر) ،بیروت،
دارالکتب العلمیة منشورات محمدعلی بیضون.
 .55ابنمنظور ،محمد بن مکرم5151 ( ،ق) ،لسان العرب ،بیروت ،دار صادر.

 .57اربلی ،علی بن عیسی5815( ،ق) ،کشف الغمة ،تبریز ،مکتبة بنی هاشمی.
 .51بخاری ،محمد بن إسماعیل51..( ،ق) ،صحیح البخاری ،محقق :محمد زهیر بن ناصر ،بیروت ،دار
طوق النجاة.
 .59البیاتی ،صباح علی .449( ،م) ،الصحوة (رحلتی الی الثقلین) ،قم ،المجمع العالمی الهل
البیت.
 ..4حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله5155( ،ق) ،المستدرک علی الصحیحین ،بهکوشش :مصطفی
عبدالقادر ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
 ..5حسینی قزوینی ،محمد« ،)5871( ،هوامش نقدیه -دراسه فی کتاب «أصول مذهب الشیعه»» ،مجله
المنهاج ،ش ..
 ...حسینی قزوینی ،محمد5181( ،ق) ،نقد اصول مذهب الشیعة ،قم ،مؤسسه ولی عصر للدراسات
االسالمیة.
 ..8حموی ،ابراهیم بن محمد5144( ،ق) ،فرائد السمطین ،بیروت ،مؤسسة المحمودی.
 ..1خندان ،علی اصغر ،)5814( ،مغالطات ،قم ،بوستان کتاب.
 ..1دهلوی ،عبدالعزیز518.( ،ق) ،تحفه اثناعشریه ،استانبول ،مکتبة الحقیقة.
 ..5رملی ،ابوالعباس51.1( ،ق) ،حاشیة الرملی ،بیروت ،دارالفکر.
 ..7سرخسی ،محمد بن أحمد 5151( ،ق) ،المبسوط ،بیروت ،دار المعرفة.
 ..1طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،)5871( ،المیزان فی تفسیر القرآن ،مترجم :موسوی همدانی ،قم،
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انتشارات اسالمی.
 ..9ـــــــــــــــــــــــــــ  5157( ،ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم.
 .84طبرسی ،احمد بن علی5148( ،ق) ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،مشهد ،نشر مرتضی.
 .85طعیمه ،صابر5144( ،ق) ،دراسات فی الفرق ،ریاض ،مطبعة المعارف.
 .8.طوسی ،نصیر الدین محمد بن محمد ،)5814( ،بازنگاری اساس االقتباس ،به کوشش :مصطفی
بروجردی ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .88طوسی ،محمدبن حسن( ،بیتا) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت.

 .87فا ل لنکرانی ،محمد ،)5818( ،جامع المسائل ،قم ،نشر امیر.
.81فخرالدین رازی ،محمد بن عمر 51.4( ،ق) ،مفاتیح الغیب ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
 .89قاسمی ،ابوالفضل و نجارزادگان ،فتح الله« ،)9310( ،بررسی و نقد منهج قفاری در کتاب اصول
مذهب الشیعه» ،نشریه سلفی پژوهی ،ش .2
 .14قا ی مغربی ،نعمان بن محمد( ،بیتا) ،تأویل الدعائم ،قاهره ،دارالمعارف.
 .15قفاری ،ناصر بن عبد الله 5151 ( ،ق) ،أصول مذهب الشیعة اإلمامیة اإلثنی عشریة ،عرض و نقد،
بیجا ،بینا ،چاپ اول.
 .1.قندوزی ،سلیمان بن ابراهیم5155( ،ق) ،ینابیع المودة لذو القربی ،قم ،نشر وزارت اوقاف و امور
خیریه.

 .18کلینی ،محمد بن یعقوب ،)5851( ،الکافی 1 ،جلدی ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیة.
 .11کوثری ،محمدزاهد51.1( ،ق) ،صفعات البرهان ،اردن  -عمان ،دار االمام النووی.
 .11گلپایگانی ،محمدر ا 5158( ،ق) ،مجمع المسائل ،قم ،دار القرآن الکریم.
 .15ماوردی ،علی بن محمد5151( ،ق) ،الحاوی الکبیر ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.
 .17مجلسی ،محمد باقر5148( ،ق) ،بحار االنوار ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
 .11محسنی ،محمد آصف5155( ،ق) ،عدالة الصحابة علی وء الکتاب و السنة و التاریخ ،پاکستان-
اسالمآباد ،نشر حرکت اسالمی افغانستان.
.19المشعبی ،عبـدالحمید بن سـالم5151( ،ق) ،منهج ابن تیمیة فی التکفیـر ،ریاض ،نشر ا واء

السلف.
 .14مظفر ،محمدر ا5897( ،ق) ،المنطق ،قم ،النشر االسالمی.
 .15معرفت ،محمدهادی ،)5815( ،صیانة القرآن من التحریف ،قم ،انتشارات التمهید.
 .1.معین ،محمد ،)5815( ،فرهنگ معین ،تهران ،انتشارات ادنا.
 .18مکارم شیرازی ،ناصر و دیگران ،)5871( ،تفسیر نمونه ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ اول.
 .11موسوی خمینی ،روح الله ،)5874( ،تحریر الوسیلة ،تهران ،مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 .11نجفی ،محمدحسن ،)585.( ،جواهر الکالم ،محقق :ابراهیم سلطانینسب ،بیروت ،داراحیاءالتراث
العربی.
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 .81عادل مصطفی.447( ،م) ،المغالطات المنطقیه ،قاهره ،المجلس االعلی للثقافة.
 .81علیزاده ،بیوک« ،)5879 ( ،نقد مبانی فلسفی منطق ارسطو» ،مجله علوم انسانی ،ش .81
 .85عمید زنجانی ،عباسعلی ،)5857( ،مبانی و روشهای تفسیر قرآن ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
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 .15نووی ،محییالدین یحیی بن شرف589.( ،ق) ،المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ،بیروت ،دار
إحیاء التراث العربی.
 .17نیشابوری ،مسلم بن حجاج5159( ،ق) ،صحیح مسلم ،بیروت ،دار ابنحزم.
 .11الهی ظهیر ،احسان5145( ،ق) ،التصوف ،المنشأ و المصادر ،الهور ،اداره ترجمان السنة.

