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  یو نقد منهج قفار  یبررس

 عةیدر کتاب اصول مذهب الش
*

**

 دهیچک
 یبرا یادیز غاتیبه نگارش در آمده و تبل عهیبر ضد ش ریاخ یها که در سال یاز آثار

نوشته دکتر ناصر عبداللـه  ،ةیعشر یاالثن ةیاالمام عةیاصول مذهب الشآن شده کتاب 
و طبـق  کنـد یمـ یرا بررسـ عهیش دیکتاب اصول عقا نیاست. او در ا یقفار ین علب

. در کند یو نقد م یبررس عهیرا با رجوع به کتب ش عهیش دیاست عقا یآنچه خود مّدع
و  میپـرداز یاسـتفاده شـده، مـ عهیش دیکه در رد عقا ینادرست یها نوشته به روش نیا

و  فیبه تحر توان ینقدها م نی. از جمله اداشت میبر روش کتاب او خواه یکل ینقد
اشـاره  عهیشـ انو اعتماد به منابع مخالفـ ف،یضع ثیو افتراء، استفاده از احاد عیتقط

 کرد.
 افتراء. ع،یتقط ف،یتحر ة،یعشر یاالثن عةیاصول مذهب الش ،یقفار :ها دواژهیکل
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   مقدمه
اند. اسـتفاده از  تهداشـ یا تبلیغـات ضـد شـیعی هسـترده هـا یوهاب ،در دوره معاصر

. از جملـه استآنان  های یتاز فعال یا ضد شیعی و انتشار هسترده آنها نمونه یها کتاب
. از اسـتناصر بن عبدالله قفاری  اثر ،ةعشری  االثنی ةاصول مذهب الشیعها،  این کتاب

است، کردن روش نادرست آنها در نقد عقاید شیعه  بیان ها های مقابله با این کتاب روش
دادن عقاید شیعه دارند. در  سعی در مخدوش نشانو  اند را تقطیع کرده یمثل اینکه روایت

 های یوهبرخـی از شـکوشیم  میو زیم پردا میاین مقاله به بررسی منهج قفاری در کتابش 
 کنیم. بیان را غلط او در استدالل علیه عقاید شیعه 

از اسـت، ت بـا شـیعه مشـهود که در آنها ضـدیدارد، نویسنده کتاب آثار دیگری نیز 
فیرة التقریب بین اهل السنة والشیعة؛ ال وجز فی األدیا  وال ذاهب ال عاصارة؛  :جمله

نواقض توهید االس اء والصفات؛ بروتیوالت آیات ق  هول الحرمین الشریفین؛ هقیقة 
در اصل رساله دکتـری وی بـه  است، بحث ماحل م ی کهکتاب .مح د ما یس ی زبور آل

 در ،سـعود  بـن در دانشگاه محمد 3246سال  که دراست  1یی محمد رشاد سالمراهنما
ها  دفاع شده و توصیه به چاپ و تبـادل آن بـین دانشـگاه ،د و مذاهب معاصریبخش عقا

 .هردیده است
کنـیم.  اشـاره مـی، شیوه کار خود را مطـرح کـردهدر آن که نویسنده ، به برخی نکات

 :نویسد یقفاری م
ها قبـل  اند ولی آن نوشـته عشری مطالبی نوشته اشیعه اثن بارهنت درهذشتگان اهل س

ای که دارد کار  تقیهدلیل امامی به  عه دوازدهاز شیوع و فراوانی کتب شیعه بوده است و شی
تیمیـه  حزام و ابـن ابن ،ای که ما اسمی از اصول کافی نزد اشعری به هونه ،را مشکل کرده

در پاسخ به شـبهاتی بـوده کـه اند  لمای اهل سنت نوشتهع هایی که قبالً  بینیم. کتاب نمی
لب مهمی ادر این تألیفات از مط 2اند. کرده میمطرح کتب اهل سنت  در خصوصشیعه 
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ن امعاصـرهای  دیدهاهاصول دین و  راجع بهمانند عقیده شیعه  ،امامی عه دوازدهشی بارهدر
 ،هـای هذشـته شـیعه کتاب می وهای قـدی شیعه و رویکردهای آنان و ارتباط آنان با فرقه

 1غفلت شده است.
در این کتاب قصد داشته به منابع شیعی به طور مستقیم و بدون واسطه رجوع  قفاری

کند کـه مسـائل را  او اّدعا می 2کنند بپرهیزد. واسطه از شیعه نقل میه باکند و از منابعی ک
 3است. معتبرد که نزد شیعه کن کند و از منابعی استفاده می صادقانه از کتب آنها نقل می

 های نادرست کتاب بررسی و نقد روش

 .  قطیع احادیث اهل بیت1
کـردن روایـت و  بخـش کـه در نقـل روایـات وجـود دارد بخـش هایی یبیکی از آس

انجام داده  ای یزهانگهر به کار را ناقالن حدیث این  است.آن دیگر ی ها بخش نکردنذکر
 یهـا ایـن مشـکل در هذشـته در کتابهرچـه . شـود یفهم صحیح روایت م مانعد نشبا

دیثی این ح یها کتاب های هشدن نسخ اما با هذشت زمان و فراوان ،هب وجود داشتهامذ
این مشکل به روشی دیگر رخ نموده است و وهابیت به البته  .افتد مشکل کمتر اتفاق می

 د.شو عث ایجاد شبهه میباو با تقطیع روایات  کند یدر نقد شیعه از آن استفاده م یا هونه
 هایی از این دست دارد، از جمله:  نمونه ،که در نقد شیعه نگاشته شده ،کتاب قفاری نیز

 دانستن شیعه نمونه اول: مشرا

بـه زیـارت امـام راجـع در بحثـی  ،«عنـد الضـریح ةالصـلو»بـا  مطلبـی قفاری در
وه زیـارت امـام نامـه و نحـ ارتداند و دلیـل آن را مـتن زیـ شیعه را مشرک می حسین
 نویسد: می ویکند.  بیان می حسین

که به همان شیعه جعفر صادق آن را توصیه کرده است  استزیارت برای حسین  ینا
لبـاس پـاک و  و دستور داده که قبل از زیارت سه روز روزه بگیرند. سپس غسـل کننـد و
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انی کـه بـه بعد جعفر صادق هفته است زم .سپس دو رکعت نماز بخوانند .طاهر بپوشند
در حرم رسیدی خارج قسمت هنبد بایست و با چشم به سمت قبر اشاره کن و بگـو: ای 
موالی من! ای ابا عبدالله! ای پسر رسول خدا! بنده تو و فرزند بنده تو و فرزند کنیـز تـو، 
ذلیل در مقابل تو ایستاده است؛ کسی که کوتاهی کـرده در شـناخت مقـام و شـأن تـو و 

هیـرد. حـرم تـو را ت تـو قـرار ه حق تو و به سوی تو آمده تا تحت حمایکند ب اعتراف می
سپس بر روی قبر بیفتـد : هوید اینکه می تا .قصد کرده است. به مقام تو روی آورده است

ترسم پس تو مرا ایمنی ده و بـه  و بگوید: ای موالی من به سوی تو آمدم در حالی که می
... و دوباره بر روی قبـر  پس مرا در پناه خود هیر .هیری پناه خود سوی تو آمدم تا مرا در

خوانـد و بـه سـوی او  که در این زیارت مخلوقی را می ،ارتتا آخر زی خود را بیندازد ...
کند و اهر این کار شرک نباشد چه  مثل اینکه در مقابل خداوند تضرع می ،کند تضرع می
 1است.چیز شرک 

ف کرده تا استدالل خود را به مخاطب القا نامه را حذ بخشی از عبارت زیارتقفاری 
دهنده توجه شیعه در زیارات خود به خداوند و توسل آنها به  شده نشان نکات حذف .کند

عبارت روایت به صورت کامل در ذیل  2.قبول دارندهل سنت نیز اکه  استاولیای الهی 
 :است شدهتقطیع شده نیز مشخص  یها بخش .آورده شده است

ــا  ِملَیــک َقَصــْدتو َو لَِباِمــک َقَرْعــتو َو ِمِفَناِئــک نََزلْــتو َو ِمــک َفــِنَ ا َتوَ  ــِ  الل  و ْ ــَت ِملَــی الَْحــاِئِر َفقو إ 

ــدم َو آلـِـِه َو اْإَعــْ   َحم  ــا  َصــ  ی َعَلــی مو ــْلتو الل  و َســیِن َتَوس   اْعَتَصــْمتو َو لَِرْحَمِتــک َتَعر ْضــتو َو ِمَولِیــک الْحو

ورَ  وًس ِزیاَرِتی َمْبرو َعاِئی َمْقبو ِب َو  َْوِم ِمطَْرِفـک نَْحـَو الَْقْبـِر َو قوـْ   ًة َو دو ب  َفِنَ ا  ََتیَت الَْباَ  َفِقْم َااِرَی الْقو

لِی و َمـیَن یـَدیک ـوِل الل ـِه َعْبـدوک َو اْمـنو َعْبـِدک َو اْمـنو  ََمِتـک الـ    یـا َمـْوَسی یـا  ََمـا َعْبـِد الل ـِه یـا اْمـَن َرسو
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َقص ی  َتَوإ ی ـاً ِملَـی الْمو ِتک َقاِصداً ِملَی َحَرِمک مو ْسَتِجیراً ِمِ م  ْعَترِفو ِمَحق یک َإاَءک مو لوو ی َقْدرِک الْمو رو ِفی عو

اًل ِملَی الل ِه َتَبارَک َو َتَعالَی ِمکَمَقاِمک  َتَوس ی َب الل ِهااا  مو ج   1ا َ َفأَْداو و یا َمْوَسی یا حو

 :چنین استر آن خط کشیده شده زیکه  ییها ترجمه عبارت
دِر خانه تـو را  فقطکه به قبر توجه کردی، بگو: خدایا فقط تو را قصد کردم و  یزمان

کوبم و به پیشگاه تو آمدم و به تو پناه آوردم و به رحمت تو روی آوردم و بـه ولـیِّ تـو  می
قـرار ده و  شـده ت و زیارت من را قبـولآل او درود بفرس محمد و متوسل شدم، خدایا بر

حالی که متوسل به خداوند تبارک و تعالی بـه واسـطه تـو  در ... دعایم را استجابت فرما
 . ... ام [ شده]امام حسین

 نمونه دوم: رؤیت خداوند
خداوند با چشم مادی  نکردنیا  کردن شده در علم کالم رؤیت یکی از مباحث مطرح

خداوند بـه صـورت  ناپذیری به رؤیت . شیعه با دالیل قرآنی و روایی و عقلی، قائلاست
عبارات خود  داند و در و قفاری این مطلب را از اعتقادات نادرست شیعه می استمطلق 

. او در اسـتکند که روایات شیعه متناقض بـا نظریـه شـیعه  برای نقد نظر شیعه اّدعا می
 نویسد: باره می  این

 ضـی النصـول المـرعیب، وهـو  یضـاً فنفی ا لرؤیب الملمنین لرم ا فـی ا اـرة اـروی عـن مقت

اروی عن م هب  ه  البیـت، وقـد اعترفـت معـت روایـات ا مـ لک، فقـد روی امـن مامویـه القّمـی 

عن  می مصیر، عن  می عبد الله علیـه الّسـالم قـال: قلـت لـه:  ابرنـی عـن اللـه عـّز وإـّ  هـ  یـراه 

الملمنون یوم القیامب! قال: نعاا
2 

خارج از مقتضای نصـوص کند،  نفی میدر آخرت ا ر خداپذیری  اینکه شیعه رؤیت
و این در حـالی اسـت کـه روایـات شـیعه بـه  استشرعی و مخالف مذهب اهل بیت 

 بصـیر از امـام صـادق بابویه قمی از ابی شدن خداوند در آخرت اشاره دارد. ابن دهدی
ا را در خداوند عزوجل که آیا مؤمنین خـدباره : پرسیدم از ایشان درکه روایت کرده است

 3بینند؟ فرمود: بله. قیامت می
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را بیـان  آنکـه معنـای دقیـق  ،بخـش دوم روایـتهـم و  شدهاین روایت هم تقطیع  
 :چنین استروایت متن کامل  .حذف شده است ،کند یم

ـوَن َقاَل قوْلتو لَهو  َْاِبْرِنی َعِن الل ِه َعز  َو َإ    َعْن  َِمی َمِصیرم َعْن  َِمی َعْبِد الل هِ  ْلِمنو َهْ  یـَراهو الْمو

ْا  َ لَْستو ِمـ ْلتو َمَتی َقاَل ِحیَن َقاَل لَ و َرم یکْا قـالووا یْوَم الِْقیاَمِب َقاَل نََعْا َو َقْد َر َْوهو َقْبَ  یْوِم الِْقیاَمِب َفقو

نْیا قَ  ـْلِمِنیَن لَیَرْونَـهو ِفـی الـد  ا  َقـاَل َو ِمن  الْمو ْبـَ  یـْوِم الِْقیاَمـِب  َ لَْسـَت َتـَراهو ِفـی َملی  وا  َسـکَت َسـاَعًب  ـو

ک مَِ ا َحـد  َْت  ِعْلتو ِفَداک َفأوَحد ی و ِمَ َ ا َعْنـک َفَقـاَل َس َفِننـ  ْلتو لَهو إو  ِمـِه َوْقِتک َهَ ا َقاَل  َموو َمِصیرم َفقو

َر  َن  َ لِک  ولوهو  وا  َقد  ْنکری َإاِه ی ِمَمْعَنی َما َتقو ْؤیـِب َفأَنْکَرهو مو ْؤیبو ِمالَْقْلـِب کالر  َتْمِبیهی َو کْفری َو لَیَسِت الر 

ونا ْلِحدو وَن َو الْمو َمب ی و هو الْمو ا یِصفو  ِمالَْعیِن َتَعالَی الل هو َعم 

روز قیامـت  انروایت شده است که از ایشان پرسیده شد، آیا مؤمن از امام صادق
اند؛ پرسیدم چه  دا را قبل از قیامت هم دیدهخ انبینند؟ فرمود: بله؛ و مؤمن خداوند را می

ُ مکمزمانی؟ فرمود: زمانی که به آنها هفته شد:  ََ یِ  ت  َلسم
َ
َایَ وییإ )آیا مـن پروردهـار شـما  قال 

خـدا را در  انسپس لحظاتی ساکت شدند و فرمودند: همانـا مؤمنـ .نیستم؟ هفتند: بله(
 مهوید: از امام پرسید بینی؟ ابوبصیر می ا نمیبینند. آیا االن تو او ر دنیا قبل از قیامت می

سخن  بارهاین  فرمود: خیر؛ اهر تو در ؟آیا این مطلب را از شما نقل کنم .فدای شما شوم
هـویی، آن را انکـار  که تـو میاست بگویی پس کسی که جاهل به منظور و معنای آنچه 

شـدن بـا قلـب  ه دیـدهکند که این تشبیه و کفر است و در حالی ک سپس فکر می .کند می
تر از آن است که مشّبهه و کافران او را بـا  با چشم نیست خداوند بلندمرتبه نشد مثل دیده

 1کنند. یآن توصیف م
شـدن  مراد از دیدهکه اند  شود امام توضیح داده که در متن روایات دیده می طور همان

 یا هم ممکن است.بلکه دیدن با قلب است که در این دن ،خداوند دیدن با چشم نیست

 نمونه سوم:  فویم امور از طرف خداوند به امامان
این است که شـیعیان مقـامی  شود یاز شبهاتی که در خصوص عقاید شیعه مطرح م

آنها بدون اذن الهی هـر کـاری بخواهنـد معتقدند غلوآمیز برای ائمه خود قائل هستند و 
 .کننـد یهر چه را بخواهند حـرام مکنند و  و هر چه را بخواهند حالل می دهند یانجام م
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قفاری روایاتی را از منابع شیعی ذکر کرده است تا ادعای خود را در این خصوص اثبات 
 :کند

 است:چنین عبارات او 
فاطمـب فمکثـوا  علیـا و الـ  محّمـًدا و»تعـالی  والمیعب تزعا فی روایـات ا  ن اللـه سـبحانه و

فـّوض  مـورها ملی ـا،   إـری طـاعت ا علی ـا و  ـا و لم دهر  ا ال  إمیع األشیاء فأشـ دها الق

   ا«ف ا یحّلون ما یماءون ویحّرمون ما یماءون
محمـد و علـی و فاطمـه را  ،کند خداوند سبحان اساس روایاتش همان می شیعه بر

سـپس جمیـع مخلوقـات را خلـق کـرد و از آنهـا و طوالنی صبر کرد  یخلق کرد و مدت
ده است و امور مخلوقات را بـه کرمخلوقات واجب  اطاعت آنها را برکه شهادت هرفت 

کننـد و هـر چـه بخواهنـد حـرام  حـالل می ،چـه بخواهنـد آنها واهذار کرده و آنها هـر
 1کنند. می

و شـبهه را  معنا است کننده که کاملرا، قفاری بخشی از روایت  خصوص نیزدر این  
یمـائوا اس ان یمـاء  ولن»: است اینشده  رده است. عبارت حذفحذف ک ند،ک یبرطرف م

تعـالی  خواهند چیزی را مگـر اینکـه خداونـد تبـارک و هرهز نمی»؛ «الله تبـارک و تعـالی
 .«بخواهد

 به اصل متن روایت دقت شود.
وَن َو  ا»اا ــوَن َمــا یَمــاءو مو وَن َو یَحر ی ــوَن َمــا یَمــاءو ــْا یِحل  ــارَک َو َف و ــهو َتَب وا ِمس   َْن یَمــاَء الل  ــْن یَمــاءو لَ

َمَ ا َمـَرَ  َو َمـْن َتَخل ـَم َعْنَ ـا َمَحـَ  َو َمـْن لَِزَمَ ـ الَیَتعَ  یانَـبو ال ِتـی َمـْن َتَقـد  دو َهِ ِه الد ی َحم  ا  وا  َقاَل یا مو

دو  َحم   2«الَِحَ  اوْ َها ِملَیک یا مو
بـه  و ائمـه اطهـار شده بیانگر آن اسـت کـه خواسـته پیـامبر حذف عبارت

نه اینکه از نـزد  خواهند یرا خداوند متعال بخواهد آنها نیز م و آنچه استخواست الهی 
 خود چیزی را حرام یا حالل کنند.
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 بودن مردم نمونه چهارم: بنده
وی  .دنـدان یشـیعه مـردم را بنـدهان امامـان م کـه کند می عاقفاری در کتاب خود ادّ 

 نویسد: می
مــدعواها  ن  المــیعب حینمــا اعتقــدت فــی  ئمت ــا  ن ــا إ ــب تمــریع  کملــت  لــک

النـاس عبیـد لنـا فـی »الناس إمیًعا عبید لألئمب لتتض  صورة المرک  کثرا قال الرضا: 

عبیـد للـه وحـده س  فالنـاس إمیعـاً «ا الطاعب، موالم لنا فی الدین فلیبلغ الماهد الثائـب

   األحد سواه

، توانند تشریع در احکـام داشـته باشـند شیعه عالوه بر اینکه معتقد است امامان می
کامل کرده و شرک خـود را بیشـتر  اند اینکه همه مردم بندهان امامان ااین ادعای خود را ب

مـردم بنـده مـا در »آشکار کـرده اسـت. ]امـام[ رضـا ]علیـه السـالم[ فرمـوده اسـت: 
 1 .«بان خبر دهندین را شاهدان به غاو ای ؛و پیرو ما در دین هستندکردن  اطاعت

 :ذکر است خور دردر خصوص این روایت دو نکته 
ـِه ْبـِن ِإْدِریـَس  اْلَفْضِل   یَأبِ  آندر سند  . زیراسند این روایت ضعیف است .3 َعْبـِد اللَّ
ِد ْبِن ِسَنان، نیز اخـتالف ؛ مجهولاست شخصیتی  که است و  اسـتو در خصوص ُمَحمَّ
 داد.این روایت استناد توان به  نمی

تری  رجوع کنیم متن کامـل االنوار بحارو  دشیخ مفی امالی اهر به اصل روایت در .2
شده در  قسمت حذف قفاری با حذف بخشی از آن ایجاد شبهه کرده است. کهیابیم  را می

 آمده است: چنین امالیدر مطرح کرده است. قفاری ای است که  حقیقت پاسخ شبهه
مخراسـان و  عن محمد من زید الطبری قال کنـت قائمـا علـی ر س الرضـا علـی مـن موسـی

یـا مسـحا  ملثنـی  نکـا إماعب من منی هاشا من ا مسحا  من العباس مـن موسـی فقـال لـه  عنده

مـا قلتـه قـ  و س سـمعته مـن  تقولون منا نقول من الناس عبید لنا س و قرامتی من رسـول اللـه 

الناس عبیـد لنـا فـی الطاعـب مـوال لنـا فـی  لکنا نقول  حد من آمائی و س ملثنی عن  حد من ا قاله

  افلیبلغ الماهد الثائبالدین 
ایسـتاده بـودم. در  هوید من در خراسان نزد امـام رضـا زید طبری می  بن محمد

موسی. امام فرمودند:   بن  عباس  بن  هاشم نیز بودند از جمله اسحاق آنجا هروهی از بنی
هونـه  مردم بنـده مـا هسـتند؛ نـه ایـن یما هویید، ما هفته ام می ای اسحاق! خبردار شده»
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ام و از هی  یک از پدرانم نیز  هرهز چنین نگفته الله  ست؛ قسم به قرابتم به رسولنی
کردن بنـده  هوییم مردم در اطاعت ولی ما می ،ام و این مطلب روایت نشده است نشنیده

 1.«بان خبر دهندیو این را حاضران به غا ؛و پیرو ما در دینهستند ما 
 :طرح کرده استدر این روایت دو معنای عبد را م امام

خداونـد رو در غی اسـتمختص خداوند  فقطکه  ،عبودیت عبد به معنای بندهی و .3
 ؛کند باعث شرک است و حضرت آن را از خود و پدران هرامی خویش نفی می

از مـوالی  ،طور که اطاعت بنـده یعنی وجوب در اطاعت؛ همان ،عبد در طاعت .2
از شخص دیگر اطاعت کند، اسـتعمال  برای شخصی که «عبد»خود الزم است و تعبیر 

، یـا سـتهویند عبد او میو کند  برداری می مانند غالم که از موالی خود فرمان ؛شود یم
هوینـد عبـد شـیطان  میو هوش به فرمان شیطان است  و کند یکسی که زیاد معصیت م

 شده است.

 .  حریف احادیث اهل بیت2

 چند تحریف هاه در لفظ و؛ هرستا 2«تغییردادن سخن»تحریف در لغت به معنای 
د نظـر ایـن مقالـه اسـت مـاما آنچه  ،هیرد یمعنای لفظ صورت م یلدر تفسیر و تأو هاه

در بحـث . دشـو یفهم م معنای زیادکردن لفظی که باعث سوء است؛ بهتحریف در لفظ 
تعداد امامـان سـیزده نفـر بر اساس آن قفاری روایتی را نقل کرده است که  ،تعداد امامان

 نویسد: باره می  او در این .است
کما  نـک تـری الکـافی  صـ  کتـب ا األرمعـب قـد احتـوی علـی إملـب مـن  حـادیث ا تقـول مـأن 

األئمب  ال ب عمرا فقد روی الکلینی مسنده عن  می إعفر قال: قال رسول الله: منی و ا نـی عمـر 

منـا  وتـد اللـه األرض  ن تسـیخ  –یعنی  وتادها و إبال ا  –مماًما من ولدی و  نت یا علی زّر األرض 

امأهل ا، فن ا  هب اس نا عمر من ولدی ساات األرض مأهل ا و لا ینظروا
3  

، ایـن بینـی یهای چهارهانه یعنی کتاب کـافی م ترین کتاب طور که در صحیح همان
که در آنها تعداد امامـان را سـیزده نفـر بیـان کـرده  استکتاب شامل تعدادی از روایات 
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فرمودنـد:  ^اللـه ه رسولک رده استنی به سند خود از امام محمد باقر نقل کاست. کلی
اوتـاد و  یعنـی، علـی! قـوام زمـین یا همانا من و دوازده تن امـام از فرزنـدان مـن و تـو

به واسطه ما خداوند زمین را نگاه داشته تا اهـل زمـین را فـرو  .هستیم، دارنده زمین نگاه
حـالی کـه  در ،برد فرزندان من رفتند زمین اهلش را فرو می نبرد و زمانی که دوازده تن از

 شود. به آنها مهلت داده نمی
 وارد است، از جمله:این کالم قفاری نقدهایی بر 

 .را در متن روایت اضافه کرده است« اماماً »قفاری روایت را تحریف کرده و کلمه  .3
در روایت نیامـده اسـت. مـتن « اماماً »بینیم کلمه  می کافیبا رجوع به روایت مذکور در 
 روایت در کافی چنین است.

ولو الل هِ  َعْن  َِمی َإْعَفرم  لِْدی َو  َنَْت یا َعِلـی ِزر  اأْلَْرِض  َقاَل َقاَل َرسو ِمن یی َو ا َْنی َعَمَر ِمْن وو

ــهو اأْلَْرَض  َْن َتِســیَخ ِمأَهْ  ــِدی یْعِنــی  َْوَتاَدَهــا َو ِإَبالََ ــا ِمَنــا  َْوَتــَد الل  لْ ــا َعَمــَر ِمــْن وو ِلَ ــا َفــِنَ ا َ َهــَب اِس َْن

وا اَساَاِت اأْلَْرضو ِمأَْهِلَ ا َو لَْا یْنظَرو
1  

علـی بنـد و قفـل زمـین  یا فرمود: من و دوازده تـن از فرزنـدانم و تـو رسول خدا
 های زمین. به سبب ما خدا زمین را نگاه داشته تا اهلـش را فـرو ها و کوه یعنی میخ ؛هستیم

 چون دوازدهمین فرزندم از دنیا برود، زمین اهلش را فرو برد و مهلت داده نشوند. .نبرد

جـارود در سـند روایـت  علت این ضعف وجـود ابـی .استسند روایت ضعیف . 2
 ثقـه ،کشـی آمـده رجاالطور کـه در  منذر است که زیدی شد و هماناو زیاد بن  است.

 2.یستن
شود که این عبارت شامل حضـرت  و دختر میشامل فرزندان پسر « ولدی»کلمه . 1

 رسد. که با دوازده تن امام، تعداد آنها به سیزده تن می ،شود نیز می فاطمه 

 . افتراء3
و در  3؛کـردن و شـکافتن اسـت قطـع و در اصل بـه معنـای« ی ر ف»افتراء از ریشه 

شـاید وجـه  4.دادن نسبت اصطالح به معنای از پیش خود بافتن، به دروغ به کسی چیزی
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کـردن وی  و مـتهم ارتباط معنای لغوی و اصطالحی این باشد که فرد با افترای به دیگری
 کند. ارتباط او را با جامعه قطع و او را طرد می

دادن مطـالبی بـه  هایی که قفاری برضد شیعه به کار برده است، نسـبت یکی از روش
 ، از جمله:شیعه است که شیعیان به آن اعتقاد ندارند

 مثال اول؛ اعتقاد شیعه به شفابخشی خاا کربال به جای خداوند

دانستن شیعه به آن استدالل کرده، استشـفاء  یکی از مصادیقی که قفاری برای مشرک
 نویسد: باره می  این او در است.به خاک کربال 

مخالفب م لک النق  والعق ، والطب والحکمب مأن ترمب الحسین هـی الکفیلـب  -تقول المیعب 

لمفاء األدواء واألسقام ممتی  نواع ا و  شکال ا، ااا، و زعمـوا  ن المـفاء یتحقـ  مـن تـرا  قبـر س 

   امن ر  األرما 
حـالی کـه ایـن  دراسـت، مختلف  های یماریخاک حسین درمان ب دهوی شیعه می

از خاک  شفا کنند ی... و همان ماست هفتار شیعه مخالف با نقل و عقل طب و حکمت 
 1نه از خداوند. کند ییدا مقبر تحقق پ

 بررسی و نقد 

یـا ایـن  ،دهـد ا شیعه اعتقاد دارد که خاک کربال مستقاًل و بدون اراده الهی شفا میآی
اهر شیعه اعتقاد داشت که خاک به طور مستقل بدون اراده الهـی است؟ تهمت به شیعه 

تنهـایی و  بـه بمثل اعتقـاد بـه اینکـه داروی طبیـ ؛این شرک بود ،دهد مریض را شفا می
بـا اذن  خاک کـربالحالی که شیعه اعتقاد دارد  در ،درمان کند ،بدون اذن الهی ،مستقل

و هـم اثـر  ؛دهـد شفاتواند انسان مریض را  دهد و این خاک مانند دارو می الهی شفا می
با  شفا از خاک کربال که ،روایات شیعه به این نکته ارو و هم اثر خاک از خداوند است.د

از  یاما جالـب اسـت کـه خـود قفـاری در جـای دیگـر .تصریح دارند ،هی استاذن ال
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این روایات را ذکر کرده است و اهـر دقـت الزم را داشـت دچـار ایـن تناقضـات  شکتاب
 1:نویسد می. وی شد ینم

یا موسی یـا امـن رسـول اللـه منـی آاـ  مـن ترمتـک من نـک » ا یقوم و یتعل  مالضری  و یقول: 

ا«اء من ک  داء، و عًزا من ک   ل، و  مًنا من ک  اوف، و رنی من ک  فقرالل ا فاإعل ا شف
2  

ای پسر  !ای موالی من»هوید:  چسباند و می ایستد و خود را به ضریح می سپس می
خداونـدا در ایـن خـاک درمـان از هـر  .خاک تو به اذن تـو برداشـتم من از !رسول خدا

 3.«از هر فقری قرار دهی نیاز و بی بیماری و عزت از هر ذلت و ایمنی از هر ترسی
ایـن خــاک را درمــانی بــرای همــه  یاخــدا الل ــا فاإعل ـا شـفاء مـن کــ  داءل»عبـارت 

دهد و شیعه  می این خاک درمان قرار تصریح دارد بر اینکه خداوند در« ده قرار ها یماریب
د؛ ماننـد قرار دهـ شفاخواهد که در این خاک  به این مطلب اعتقاد دارد و از خداوند می

این اعتقاد شیعه ؛ و ای هیاهی و غیر آن قرار داده استهمان درمانی که خداوند در داروه
حضـرت  یونـد شـفااآیـا خد ،برای مثـالیست. الهی و قرآن کریم ن یها مخالف سنت

از سـوره یوسـف  31آیـه  قـرار نـداد؟ در را در پیراهن فرزندش یوسـف  یعقوب 
ی: مخوانی هونه می این  ُ  َ ااذم ِصیَ ِصة .

م
ْیَةْ

َ
ةِ یإ یَییَودم َلَع  ق  لم

َ
یِبَقِدعصةییَ ةَیایَفةْ ایـن پیـراهنم را ببریـد و ؛ َام

  .شود یروی صورت پدرم بیندازید، او بینا م
ی سوره یوسف آمده است: 37آیه  در و یَ م

َ
یإ َْ ایَقةا َبةَریَ ِصة . ِم ِ ةِ یَفا یَییَودم َق ة   لم

َ
یإ رِیة   َُ  یَدةاَ یالم

َ
َفَوَدةایإ

ق  
َ
یِاینیإ ةََ یی َلکمم َود  ةایَنیَبشم ََ ی ِ َُ َ یا َِ ی َم  عم

َ
رسان آما، پیراهن را بر صور  او  ه مژدهپس هنگامی ک؛ إ

کله شلما    دانم یگفت: آیا به شما نگفتم که من از خاا حقایقی م .افکنا و او دوباره بینا شا

 ؟دانیا ینم

                                              
ِریِح َو َتُقـوُل » :در روایت آمده است .کند کند کمی با اصل روایت فرق می عبارتی که قفاری نقل می .1 ُق ِبالضَّ ُثمَّ َتُقوُم َو َتَتَعلَّ

هِ  : .کنـ ؛رده استب آویولی قفاری افعال را به صورت غا ،و افعال به صورت مخاطب آمده است« یا َمْواَلی یا اْبَن َرُسوِل اللَّ
 .316-314صص، 34، جاألنوار بحار ،باقرمجلسی، محمد

، مصاباح الزاةارطـاووس،  ابن ؛16، ص343ج ،بحاار األناوار ،باقرمحمـد ،به نقل از: مجلسـی ،ناصر بن عبدالله قفاری. 2
 .317ص
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توانـد در هـر  ت میداده اسـ قـرار را در پیراهن یوسف ه خداوند شفاطور ک همان
بیمـاری  یبـرای شـفا علت اینکه شیعه از خـاک کـربال. قرار دهد شفادیگری نیز  ءشی

و به تجربه هم این مطلب  1است کند وجود روایات معتبری از اهل بیت استفاده می
 ثابت شده است.

 مثال دوم؛ قبله قراردادن قبر امامان

که شـیعیان قبـور امامـان را ماننـد های قفاری به شیعه این است  یکی دیگر از تهمت
مّن استقبال القبر  مـر : قال شیخ المیعب المجلسی» نویسد: می وی .دهند یکعبه قبله قرار م

قبر امـری  2قبله قراردادن»هوید:  شیخ شیعه مجلسی می؛ «من لا یکن موافًقا للقبلب سزم، و
 شـیعه در» نویسـد: میهـم  یدر جـای دیگـر 3«.اهرچه موافق با قبله نباشد است،الزم 

کنند و حتـی در حـالی کـه  در اطراف آنها طواف میکرده، قبرهای امامان غلو  خصوص
دهنـد  کارهای دیگری نیز انجـام می خوانند و پشت به قبله هستند به سمت آنها نماز می

اهـر در ایـن »هویـد:  در ادامـه می و ؛«دادنـد هایشـان انجـام می ن با بتاکه فقط مشرک
 4.«های شیعه بروید تا حقیقت را با چشم خود ببینید د به زیارتگاهشک داریخصوص 

اینکـه از رای تفصیل سخن هفت. ولی ب توان به نقد این تهمت بزر  می خصوص در
اهر کسی به مسـاجد شـیعه و  کنیم. اصل بحث خارج نشویم به بیان چند نکته اکتفا می

بیند  زخواندن شیعیان نگاه کند، میهای امامان شیعه مراجعه کند یا به جهت نما زیارتگاه
توان به کتب فراوان فقهی شـیعه رجـوع  می ،همچنین داند. شیعه کعبه را قبله خود میکه 

عبه های درستی نماز رو به ک شرط یکی ازکه اند  همه فقهای شیعه فتوا دادهکه در آن کرد 
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در  ،مچنـین. هاسـتاین کالم قفاری و امثـال او تهمـت بـه شـیعه  1است.خواندن نماز
 .خوانند یها نیز مردم به سمت قبله یعنی کعبه نماز م گاهزیارت

کلمـه  ،که قفاری از آن برای ایجاد شـبهه اسـتفاده کـرده ،عبارت مجلسی بارهاما در
نه به  2است،کردن  ضد معنای پشترو قراردادن و مقابل آن بودن و  هیعنی روب «استقبال»

هونه است که زائر در هنگـام زیـارت رو بـه قبـر قـرار  پس معنا این .دادنمعنای قبله قرار
در عبارات علمای اهل سنت نیز چنین مطالبی  .که قبر در مقابل او باشد یا به هونه ،هیرد

 زیارت قبر پیامبر وجود دارد. مانند:باره در
از مالـک پرسـید: ای ابـا  ،دومـین خلیفـه عباسـی، روایت شده که منصور عباسـی

پیامبر بایستیم و دعا کنیم یا رو به قبله و دعا کنیم؟ مالک بـه او هفـت:  عبدالله! آیا رو به
روز  در صورت را از طرف پیامبر برنگـردان. زیـرا او شـفیع تـو و شـفیع پـدر تـو آدم

 .و رو به او بایست و شفاعت بخواه تا او نیز نزد خداوند شفاعت کند است؛قیامت 
شـده از مالـک از حیـث سـندی نیـز  ن مطلـب نقـلهوید ایـ و در ادامه نویسنده می

  3اشکالی ندارد.

 مثال سوم؛ نام امام خمینی در اذان

مطـرح کـرده اسـت. او در را مبـاحثی نیـز شیعه معاصر باره قفاری در کتاب خود در
 زمینـههـایی را در ایـن  و تهمترا نقـد، شخصیت امـام خمینـی  ،بخشی از این مباحث

اسـم خـود را در اذان  ینـیهویـد امـام خم ان میاز جمله به نقل از دیگر ،کند مطرح می
 نویسد: می باره داخل کرده است. او در این

 و یقال: من الخمینی  دا  اسمه فی   ان الصالة و قدمه علی الم ادتینا

                                              
البهیة فای شارح   الروضة ،عاملی )شهید ثانی(، زین الدین ؛013، ص3، جالوثقی العروة ،طباطبایی یزدی، محمد کاظم .1

 .323، ص3ج ،الوسیل  تحریر ،موسوی خمینی، سید روح الله ؛043، ص3ج الل عة الدمشقیة الروضة،
، لساا  العارب ،بـن مکـرم : ابن منظـور، محمـد.کن ؛«َء و َقاَبَلُه: حاذاه بوجهه االستقبال: ضدُّ االستدبار واْسَتْقَبَل الشی». 2
 .016، ص33ج
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یقول دا موسی الموسوی  دا  الخمینی اسمه فی   ان الصـلوات، و قـدم اسـمه علـی اسـا 

ان معـد اسـتالم الخمینـی للحکـا، و فـی کـ  إوامع ـا کمـا النبی الکریا، فـأ ان الصـلوات فـی میـر 

الله  کبر، الله  کبر )امینی رهبر(  ی  ن الخمینی هو القائد،  ا  شـ د  ن محمـداً رسـول »یلی: 

اه ا س واً من المللم( )م  لا ت کر ش ادة  ن س مله مس الله  صاًل و قد کون« الله
1  

و بـر شـهادتین مقـدم  ،ذان نمـاز داخـلهفته شده است که خمینی اسم خود را در ا
و بر اسم  ،ها داخل هوید خمینی اسم خود را در اذان کرده است. دکتر موسی موسوی می

و اذان در ایران بعد از به حکومـت رسـیدن خمینـی و در همـه  ؛پیامبر مقدم کرده است
کبـر )خمینـی رهبـر( اجتماع کبـر، اللـه أ أن سـپس أشـهد  ،ها به این طریق است: الله أ

  .محمدًا رسول الله
اله اال الله  )بلکه اشهد ان ال: »بعد برای تصحیح عبارت موسی موسوی آورده است

 2.«این از سهو مؤلف بوده است( ذکر نشده و
جمالت  ن چنین چیزی وجود ندارد واهای جمهوری اسالمی ایر در هی  یک از اذان

کبر» کبر، الله أ  .استانقالبی  یبلکه شعار ،داردن به اذان ربطی« خمینی رهبر ،الله أ

 . استفاده از احادیث ضعیف برای بیان دیدگاه شیعه و نقد آن4
های غلط قفاری برای نقد شیعه این است که از روایات ضـعیف  یکی دیگر از روش

بـودن آن حـدیث  مقبـول حدیثی در منابع دلیل بر دانیم که وجود هر می .کند استفاده می
صـرف  ثی که احادیث معتبر دیگری در مقابـل آن وجـود دارد ونیست و چه بسیار احادی

شـیعه حـدیث نـزد کتـب شـیعه دلیـل بـر ایـن نیسـت کـه آن  وجود حدیث ضعیف در
صـحت آن  نت دلیـل بـروجود هر روایتی در منابع اهـل سـ که چنان ؛باشدشده  پذیرفته

رعایـت را  آناین نکته اطـالع داشـته ولـی از خود قفاری رسد  میبه نظر یست. روایت ن
کتب  ن شیعه حکم به صحت هر آنچه درامجتهد و نایاصول»: نویسد یاو م .نکرده است

 3.«کنند اربعه است نمی
                                              

الخ ینای باین  ،عبـد الجبـار، عمر؛ 372-371صص ،الرورة الباةسة ،موسوی، موسیناصر بن عبدالله قفاری به نقل از: . 1
 .7ص ،الدین والدولة

 .3132ص ،1ج ،ةعشریاالثنی  ةاالمامی ةاصول مذهب الشیع ،قفاری، ناصر بن عبدالله .2
 .322-321صص، 3، جهمان: .کن .3



 

 

در کتابش بـه رجـال ی واین است که از احادیث ضعیف قفاری  دیگر استفاده نمونه
 تـا نـدک مـیشخصیت هشام بن حکم روایتـی را ذکـر  بارهو در دهد یشیعه نسبت کفر م

 :دنویس یاو م. مقبول نبوده است اهل بیت نزد این شخصیت که د نشان ده
کتبــت ملــی  مــی »إــاء فــی  صــول الکــافی و ریــره ااا عــن محمــد مــن الفــری الّراجــی قــال: 

 سأله عما قال همام من الحکا فی الجسا و همام من سـالا فـی الصـورة، فکتـب: دع  الحسن

   ا«س القول ما قال ال مامانعنک حیرة الحیران واستع  مالله من المیطان، لی
آنچه هشام  درباره به امام دهم نوشتم و از گویا یمحما بن فرج رخجی م

در  .پرسلیام  صلور  بن حکم راجع به جسم گفته و هشام بن سالم راجع به 
پاسخ نوشت سرگردانی حیران را از سر بگذار و پناه ببلر بله خلاا از شلیطان     

 1انا. گفتهقول درست آن نیست که دو هشام  .رجیم

بودن ضعیف  روایت به دلیل مرفوع این؛ استوارد به این سخنان قفاری چند اشکال 
رفعه عـن محمـد بـن هونه نقل کرده است که محمد بن علی  . روایت را کلینی ایناست
بـوده  فرج از اصحاب امام رضا و امام جـواد و امـام هـادیمحمد بن  ؛رخجیفرج 

فاصـله طبقـه  دلیـلبه  ،کردهنقل فراوانی ت اروای اوز که کلینی ا ،است و علی بن محمد
 .فرج روایت کرده باشداز محمد بن  تواند ینم

از وجـود دارد کـه  از امام صادق و امام کاظم ینکته دیگر اینکه روایات صحیح
روایتـی در خصـوص تعـداد . از جملـه دهـد یخبـر مجایگاه باعظمت هشام بن حکم 

 :نویسد میکند و  میامامان شبهه وارد تعداد  بارهقفاری در. امامان
دالـت علـی فاطمـب »ک لک روت کتب المیعب اس نی عمریب عن  می إعفر عن إامر قال: 

و مین یدی ا لـو  فیـه  سـماء األوصـیاء مـن ولـدها فعـددت ا نـی عمـر آاـرها القـائا،  ال ـب مـن ا 

ن  وسد فاطمـب، فـن ن فـانظر کیـم اعتبـروا  ئمـت ا ا نـی عمـر کل ـا مـ« محمد و ال ب من ا علی

  اعلی لیس من  ئمت ا

 در نزد فاطمه رفلتم و »گویا:  از کتب شیده روایت شاه است که جابر می
از فرزناان فاطمه در آنهلا بلود و    امقاب  او لوحی را دیام که در آن اسم اوصی

دوازده تن بود که آخرین آنها قائم بود. سه تن از آنها محما و  .آنها را شمردم
 .«آنها علی ازسه تن 
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پس در این روایت همه امامان شـیعه از فرزنـدان فاطمـه »هوید:  در ادامه قفاری می
[ از امامـان شـیعه همسـر فاطمـه زهـرا یرالمـؤمنیناند. پـس علـی ]ام شمرده شـده

  1.«نیست
ـ» :استق یسند به این طر َسیِن َعـِن اْمـِن َمْحبو ِد ْمِن الْحو َحم  دو ْمنو یْحیی َعْن مو َحم  و م َعـْن مو

وِد َعْن  َِمی َإْعَفرم  سند این روایت  در 2.ااا«َعْن َإاِمِر ْمِن َعْبِد الل ِه اأْلَنَْصاِری َقاَل   َِمی الَْجارو
روایـات  ،از طرفـی. بودن او قباًل توضـیح دادیـم ضعیف بارهجارود وجود دارد که در ابی

که بـر فـرض  ،هیرند می قرارفراوانی با سند صحیح وجود دارند که در مقابل این حدیث 
شود  این حدیث ساقط می ،نبودن حدیث هم با تعارض این حدیث با آن احادیث ضعیف

 و حجیت ندارد.

 . اعتماد به کتب مخالفان شیعه5
کند که در بیان مطالب و نقد عقاید شیعه  ناصر قفاری در ابتدای کتاب خود ادعا می

طبـق  همانا من»نویسد:  می یو .پردازد ییعه مشیعه به نقد ش ثق نزده کتب موا استناد بب
 3.«کنم و طبق روایات آنها بحث میشیوه و منطق شیعه و به مقتضای قوانین و قواعد آنان 

های شیعه به حفظ امانت نقل شـود و  موضوع درست آن است که از کتاب»هوید:  یا می
 4.«استفاده شود ثق نزد آنهااز منابع مو

 ،ت شیعه استفاده کردهافاق افتاده این است که با اینکه از روایآنچه در کتاب قفاری ات
ولـی در نقـد شـیعه از ، متخصـص را بفریبـدفرد غیر ،در نگاه اولاز این جهت، و شاید 

ن اهـای مخالفـ شیعی برای اثبات کالم خود استفاده کرده و از کتابو منابع غیر ها کتاب
 بـرای .بهـره بـرده اسـت ،ن الهـی ظهیـرجاراللـه و احسـا  تیمیه و موسی مثل ابن ،شیعه

 کنیم. شدن موضوع دو مثال را بیان می روشن
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و نسبت تشبیه و  ندک میدر نقد شخصیت هشام بن حکم از کتب اهل سنت استفاده 
ُق باین الِفاَرقاو بـرای اثبـات ادعـای خـود از کتـاب . دهـد یتجسیم به او م ، اثـر الَفارق

 :نویسد یو م کند یم هداستفا ،فقیه شافعی عبدالقاهر بن طاهر
زعم هشام بن احلکم أن معبـود  جمـم  و  ـَ و »یقول عبَ القاهر البغَادی: 

 ،الفارق باین الفارق] ...«هنایة و أنه طویل عـری  عیقـو و أن طولـه معـل عر ـه 
است که معبودش  کرده یهشام بن حکم همان م :هوید یعبدالقاهر بغدادی م 1؛[70ص

 .استو طولش مثل عرض آن  استو طول و عرض جسمی است دارای حد و نهایت 

 مثال: در شأن نزول آیه والیت

سوره مائده( طبق ادعـای خـود  00قفاری در تبیین استدالل شیعه بر آیه والیت )آیه 
روایات ضمن  ،کرد. همچنین ادله شیعه را از منابع شیعی نقل و سپس نقد می بایست یم

مخـالف کـه  ،تیمیه او از ابن ی. ولکرد یات را رد مو اعتبار این روای کرد یآیه را بررسی م
را دروغ و  علـی بـارهآیـه در مربوط به این کند و احادیث مطلب نقل می است، شیعه

را موضـوع و  تیمیه احادیث مربوط به علـی ابن اساس سخن و بر2 ؛داند یساختگی م
 .کند اعالم میاستدالل شیعه را باطل لذا  .داند یجعلی م

 نتیجه
 هایی یباز جملـه آسـ ،خـود ِن امخالفـ بابه شیوه نقد صحیح و دشمنی  نکردن هتوج

هـای غلـط سـعی در باطـل  آنهـا بـه روش .است که دامنگیر جریان وهابیت شده است
غلط در ایـن  های یوهاز این شبرخی دارند.  ،خصوص شیعه به ،نادادن عقاید مخالف جلوه

بـه نقـد  تر یـقبـا مطالعـه دق دشـو ینهاد موهشگران پیشژاما به سایر پ ،مقاله بررسی شد
 نند.کردن حق از باطل فراهم ک زمینه را برای روشن ندتا بتوان زندپردابروشی این مباحث 
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