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 یدااگشنه -یزوحو اهیانهمانیپافهرستواره 

 تی و نقد واهب  گرییال   موضوع رد
 *اصفهانی نرصاباذر 

 مقدمه 
بـر آن امـا  ،ندارد اسالمی نظرانصاحب انیدر م یاستوار  شهیبا آنکه اند تیفرقه وهاب

ه و خـود کـرد لیمسلمانان تحم ریسا ررا ب شینااستوار و متحجرانه خو هایشهیاست تا اند
رو شـناخت راز و رمزهـا و نیبقبوالند. از ا یو تفکر اسالم شهیندا داردانیتنها مبه مثابه را 

 قـاتیدر تحق ژهیـبه و ،یپژوهش-یفرقه در مراکز علم نیا هاینگرش و هاشهیاند یواکاو 
 .رسدیبه نظر م یضرور  هیعلم هایحوزه و هادانشگاه یانیپا

و ارائـه  عیوضـوعات بـدپرداختن به م د،کنیم زیمتون متما ریرا از سا هانامهانیپا آنچه
غالبـًا  هانامهانیشده در متون پامسائل و موضوعات مطرح ساننینو است. بد هاینگرش

آنها در نوع خـود منحصـر از جانب شده ارائه هایافترهی و هانگرش و اندبکر و دست اول
 قـاتیتحقمنـابع  نتریلیهمواره در زمره اص هانامهانیجهت پا نی. بدشوندیم یبه فرد تلق
اسـتفاده از تـوان و  زیـو ن هـانامـهانیاز متون پا یمند و بهره یی. لذا شناساندآییبه شمار م

سه ا  ه ینشـر  کـردیکـه رو ییالزم است. از آنجا یآنها در مراکز پژوهش سندگانینو تیظرف
و پاسخ به شبهات آنها در موضوعات مختلف اسـت، لـذا  تیوهابفرقه  قیشناخت دق  مه 

                                            
 .کارشناس پژوهشکده حر و زیارت *

abazarnasr@gmail.com 
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در مراکـز  انیـجر  نیـا هایدگاهیکه با هدف شناخت و نقد د ییهانامهانیارش از پاارائه گز
 آن است.  فیاز جمله وظا شوند،یم دیکشور تول یعلم

 192و ( سـطح چهـار حـوزه ای) یرساله دکتر  11نامه شامل انیپا 212گزارش،  نیا در
 اطالعــاِت . انــدشــده یمعرفــ( ســطح ســوم حــوزه ایــ) ارشــد یرســاله در مقطــع کارشناســ

سـطح سـوم  ایـ) ارشـد یو کارشناسـ( سطح چهارم حـوزه ای) در دو بخِش دکترا هاامهنانپای
م و مرتب شده اسـت. یها تنظنامهانین پایعناو ساسا بر بخش هر. اندشده کیتفک( حوزه
 دیاسـات یدر قسـمت معرفـ زیـآمـده اسـت. ن نامـهانیـآثار هم پس از عنـوان پا سندهینام نو

 ام اول، استاد راهنما و نام دوم، استاد مشاور است.راهنما، ن

 نامه های دکتری یا سطح چهارم حوزهالف. پایان
 یخوا ، بده رارنمدءیی مهددکین نی، حستیوهابنبانس فندیعقانقمیتطبنبحرسم .4

 .ءن، ر ته فلسفه و کالم اسالمی، حوز  علمیه ق یفرمءن

 ،عءبددی احمددن،تابناصو نرذهبنالشیف ناالراری بحرسمنونهقدنبابندومنازنک .1

به رارنمءیی احمدد بهشدتی، ر دته فلسدفه و کدالم اسدالمی، دانشدکد  االریدءت و 

 ص.411، 1831، معءر  اسالمی، دانشگء  تهران

به رارنمءیی محمدرءدی معرفدت،  ،نژادرست  مهدی ،التوسلنیمنالکتابنوالسن  .1

 .1831، ر ته فلسفه و کالم اسالمی، مرکز مدیریت حوز  علمیه ق 

نازن«شریف نهرزدنسرنت»نیبلنبحنهقدینونبیتناهلنرکتبندرنسنتنجایگاه .1

 سید عبدالکری  حیدری، بده ،االرناعشحی ناالراری نالشیف نرذهبناصو نکتاب

 .1834 تهران، دانشگء  االریءت، ر ته معرفت، یمحمدرءد رارنمءیی

، بده رارنمدءیی احمدحسین فالحدی ،زیارتنونتوسلنونرابط نآننبانتوحیدنعبادی .0

احمد عءبددی و مشدءور  عزالددین رضدءنژاد، ر دته فلسدفه و کدالم اسدالمی، حدوز  

 .1831، علمیه ق 
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 علدی و بهشدتی احمدد رارنمدءیی مهدی فرمءنیءن آرانی، بده ،ی س فنیکحینرباهم .2

 .1833 ق ، دانشگء  االریءت، دانشکد  عءبدی، مشءور  احمد و بدا تیالله

ر ته فلسفه و کدالم  قزوینی، حسینی محمد ، سیدشحیفیننححرینندرنرناظحاتم .7

 .  1832، اسالمی، حوز  علمیه ق 

 دانشگاه اساتید مکه، بزرگ علمای برخی با مباحثاتی و مذاکرات شامل نامهپایان این
 است. مکرمه مکه و مدینه در دانشجویان و القریام

 رارنمدءیی الله نجءرزادگءن، بهفتح ،الوهابی نروازیننونالت حیفنعننالقحآننهزاه  .6

ر ته علدوم قدرآن و حددیث،  حجتی، محمدبءقر سید مشءور  و معرفت محمدرءدی

 . 1833تهران،  دانشگء  اسالمی، معءر  و االریءت شکد دان

 اصوو نـام  بـه کتابی از بخشی نقد در نوشته شده، عربی زبان به که رساله نیا
از  کـیی قفـاری علـی ناصـر دکتـر فیتـأل ةیعشور االثنوی ةیواالمام عةیالش مذهب

 ادلـه: هاسـتعنـوان نیـا بـا فصـل پـنر شـامل و اسـت مـذهبوهابی دانشمندان
 تیـاحاد نقد؛ ترازوی در فیتحر  اتیروا ف؛یتحر  از قرآن تیمصون بر مذهبانیامام
 نیـا اشـکاالت بـه سـنت اهـل هـایپاسـخ بـه نگاهی سنت؛ اهل کتب در فیتحر 

 .( سنت اهل تیروا به مذهبانامامی هایپاسخ به گذرا نظری ات؛یروا
 رارنمدءیی بده بدا تی،علی الله ،هبوتنوندیتوحنبارهندرن یس فنآراءنبحرسمنونهقد .3

 دانشدکد  اسدالمی، فلسدفه و کدالم ر دته کرمدءنی، طوبی مشءور  و بهشتی احمد

 .1832 تهران، دانشگء  ،یاسالم معءر  و ءتیاالر

، نصدرت هقدنونبحرسمنشبجاتندکتحنهاصرحنالقفراریندربرارهناهدیشر نرجردویت .45

 محمدد و مشدءور  سدید ییدآقءیمسدعود نورسدد یسد یی، بده رارنمدءئدیآیتی سجز 

 .1812، قزوینی، ر ته فلسفه و کالم اسالمی، حوز  علمیه ق  حسینی

 های کارشناسی ارشد یا سطح سوم حوزهنامهب. پایان
هشرینناستحاتژینعحبستاننسفودینبحاینگسرتحشنوهابیرتندرنرنراطقنسنم .44

علیرضدء حدءجی علدی  ،بسرتانایحاننوناستحاتژینایرحانندرنتقویرتنشریفیاننعح
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زاد ، دانشدگء  آزاد زاد  نالمی و مشءور  محمود قیدوم، به رارنمءیی رضء بءقیبیگی

 .1811، اسالمی واحد آ تیءن

، قاعردهبرحنطالبراننونالنتأکیردگحیندرناسالمنرفاصحنباناهدیش نسیاسمنس فم .41

عبدالمجیددد افراختدده، بدده رارنمددءیی محمدرضددء احمدددی طبءطبددءیی، ر ددته علددوم 

، سیءسی، دانشکد  علدوم سیءسدی و معدءر  اسدالمی، دانشدگء  امدءم صدءد،

 .1833تهران، 

، بده رارنمدءیی ینقدودر یددمحمد حی، سدمررالکحسننبننیححرانننیهاش یاهد .41

ر، اسددالمی، مجتمددع ءن، ر ددته مددذایددفرمءن یدعصددءم العمددءد و مشددءور  مهدددیس

 .1833المصطفی العءلمیه، ق ،   ، جءمعینیخمامءم  یعءلآموزش 

، غالمرضء رئیسدیءن، بده رارنمدءیی سدید محمددبءقر ونتفسیحنقحآنناهلنبیت .41

 .  1832حجتی، ر ته علوم قرآن و حدیث، دانشگء  ق ، 

مربـوط بـه  شویعة االثنوی عشوریةاصه م ههالش این رساله در نقد بخشی از کتـاب 
از جلد اول آن، اثر دکتـر ناصـربن عبـد الّلـه قفـاری اسـت. در ایـن  1۱1تا  15۲حات صف

 بخش سه شبهه درباره شیعه مبنی بر عدم حجیت قرآن نزد شیعه مطرح شده است. 
، به رارنمدءیی محمددبءقر حجتدی، ، ربءبه نءظمیبدعتنازندیدگاهنقحآننونحدیث .40

 .1833، دانشگء  آزاد اسالمی واحد تهران  مءلر ته علوم قرآن و حدیث، 

 ،بررحنربررادیقنرایرر نآننتأکیرردبرردعتندرنقررحآننونحرردیثنازنرنظررحنیررحیقیننبرران .42

 زمدءنی، محمدحسدن و مشدءور  مرادخدءنی احمد رارنمءیی محمدجءوید نجمی، به

 .1838 ق ، لمی ،العء المصفی جءمع  حدیث، و قرآن علوم ر ته

 ی، محمدددعلدربررارهنتوسررلنونشررفاعتنموهررابف نونیشررنیع مررانیآرانمبحرسرر .47

، ر ته فقه یمیو مشءور  محمد کر ید محمدرضء موسوی، به رارنمءیی سیبلتستءن

ه، قد ، یدالعءلم یالمصدطففقده، جءمعده  ی، مجتمدع آمدوزش عدءلیو معءر  اسالم

1834. 
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، ، رضدء الهدءمیمردنبرننحنبرلبحرسمناختالیاتنر مدنبرننعبردالوهابنبراناح .46

 .( 1811) ، در حءل تدوینر ته فلسفه و کالم اسالمی، حوز  علمیه ق 

علددی  ،ثیررتنازنرنظررحنقررحآننوناحادیرراعتقرراداتنونایکررارنیحقرر نوهابنمبحرسرر .43

نور، سرایی و مشءور  نءزی عبداللهنور اقدم ، به رارنمءیی محمدعلی ربینصراللهی

 .1831، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد تبریز

، سدید محسدن سیاسمنپیحاروننوهابیتنونهظرامنآ نسرفودن-بحرسمناعتقادین .15

هر محمددی، ر دته اصغر حلبدی و مشدءور  مندوچ، به رارنمءیی علیاالسالمی یخ

 ص.131، 1863، 3معءر  اسالمی و علوم سیءسی، دانشگء  امءم صءد،

کدءر، بده رارنمدءیی حسدین زارع ،بحرسمنبدعتنونسنتنازنرنظحنقحآننونحردیث .14

امیر توحیددی و مشدءور  سدید محمدد رضدوی، ر دته االریدءت و معدءر  اسدالمی، 

دانشددکد  ادبیددءت و علددوم انسددءنی، دانشددگء  آزاد  گددرایش علددوم قددرآن و حدددیث،

 .1833اسالمی، واحد تهران مرکزی، 

رطالف نروردینالقاعردهن)نهاینتحوریسمندرنخاورریاه بحرسمنبستحهانونریش  .11

مهری، نی، به رارنمءیی یحیی فوزی و مشءور  مجید بزرگاحسءن نیک ،(ونطالبان

 .1831، قزوین، خمینیالمللی امءم ر ته علوم سیءسی، دانشگء  بین

، بده رارنمدءیی سدید حسدین بحرسمنبنیادنیکحینوهابیتندرنتوحیردنونهقردنآن .11

زاد ، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد تهران  مءل، سجءدی و مشءور  عبدالرضء جمءل

1811  . 

گحایرمناسرالرمنبرانرطالفر نهاینس فمنبحنگستحشنایحاطاهدیش نتأریحبحرسمن .11

رضء رستگءران، به رارنمءیی محمد توحیددفءم  ،نروردینردارسناسالرمنپاکستا

 .1811نیء، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، و مشءور  محبوبه نء 

د ی، به رارنمءیی سعءبد حسین فءئزی ،تنبانخوارجیایکارنوهابنمقیتطبمنبحرس .10

ر دته فقده و معدءر   ءن،ینیالعمدءد و مشدءور  محمددجعفر حسد ییحین یالدعصءم
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، قد ، فقده و معدءر  اسدالمی، جءمعد  المصدطفی العءلمیده یاسالمی، مجمع عدءل

1833. 

 ندرنبرابنیرمیونابرننتنمعالر نح رنمونآراءنکالرنییکحنمرباهنمقیتطبنمبحرس .12

، بده رارنمدءیی سدعید رحیمیدءن و یری د یروانی، عبدالمحمدد  دشحکنونبردعت

، دانشدگء   دیراز، یءت و علدوم انسدءنیدمحمد سءجدی، دانشدکد  ادبعلی مشءور 

1833. 

محمددد  ددرقی خسرو ددءری، بدده  ،بحرسررمنجایگرراهنتوسررلندرنقررحآننوناحادیررث .17

نور و مشءور  علیرضء رادبین، دانشدگء  آزاد اسدالمی، واحدد رارنمءیی نءزی عبدالله

 .1811تبریز، 

 ،جمجروریناسرالرمنایرحاننآننبرحنارنیرتنر رمتأریحنبحرسمنجنبشنوهابیتنون .16

، به رارنمءیی مری  قر  مشک غراوی و مشءور  عبدالرضء بءی، محمدرضء قر  جءنلو

 .1831، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد آزاد هر

لقاعردهنبرانهایناهاینسیاسمنروجودنیحاروینشریف نبرانسر فمبحرسمنچالش .13

سید ولی نجفی  یرازی، به رارنمءیی مهدی  ،بحنکشورهاینهمسای نایحاننتأکید

نور، دانشدگء  آزاد اسدالمی، واحدد بءفدت، حسدنی بدءقری و مشدءور  جمیدل حسدن

1831. 

ن0581-0581)ن نیرارسیتندرنرنطقر نخ ریرروابطناهگ ستاننبانوهابنمبحرس .15

اصددغر منتظرالقددءئ  و مشددءور  زاد  نددءیینی، بدده رارنمددءیی علیاصددغر متددولی ،(م.

اصددغر کجبددء ، ر ددته تددءریخ، دانشددکد  ادبیددءت و علددوم انسددءنی، دانشددگء  علی

 .1811اصفهءن، 

رطالفر ن)نهاینسیاسمنوناجتماعمنگسرتحشنوهابیرتندرنایرحانبحرسمنزرین  .14

و مشدءور   ی، بده رارنمدءیی مسدعود مطلبدعلی دنکدوب ،(روردیناستاننگ ستان

 .1811، ج میر، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد آزاد هرایر 



 

 

211 

ره پا
ا ستو ر

فه
انی

 یاهانهم
وزو

ح
-ی

ه  اگشن
ا د

 ردی 
ال  

وع 
ض مو

گر ی  ی
ب  د واه

نق و 
ی 

 ت

الددین ، بده رارنمدءیی نج حسن منتظری ،قارهنهندگحیندرنشب بحرسمنس فم .11

، طبسی و مشءور  مهدی فرمءنیءن، ر ته فلسفه و کالم اسالمی، حدوز  علمیده قد 

1833. 

صدءد،  ،بحرسمنشبجاتنشفاعتندرنآیاتنقحآننونتفاسیحنشیف نوناهرلنسرنت .11

، بدده رارنمددءیی محمدرضددء آ ددتیءنی، ر ددته علددوم قددرآن و حدددیث، بددءربری محمددد

 .1838، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد ارا 

 دهال  ،اتنونهقردنشربجاتنواردهنبرحنشرفاعتیراتنونروایردرنآنشرفاعتنمبحرس .11

، به رارنمءیی مجید معءر  و مشءور  کءمران ایزدی مبءرکه، دانشدگء  آزاد میرخءنی

 .1833، اسالمی، واحد تهران  مءل

، مدری  هراینعحبسرتانبحنیفالیتنأکیدتهاینتب یغمنوهابیتنبانبحرسمنشیوه .10

زاد ، مکدءن و مشددءور  محمددرءدی فددالحجءنی، بده رارنمددءیی حمیدد ملک دیرین

 .1811ر ته مذار، کالمی، دانشگء  ادیءن و مذار،، ق ، 

نیدء، بده رارنمدءیی ، محمدد سدءجدیبحرسمنعقایدنس فی نازندیدگاهناهلنسرنت .12

 ته کالم اسالمی، مرکز مدیریت سیدعلی  هرستءنی و مشءور  مرتضی استءدی، ر 

 ص.268، 1833حوز  علمیه خراسءن، 

، بده رارنمدءیی زاد ، ابءصدلت فیضدیدیرتندرنرویوعنتوحیدنوهابیبحرسمنعقا .17

علیرضء رادبین و مشءور  ملیحه نورسدتءری مهدءدی، دانشدگء  آزاد اسدالمی، واحدد 

 .1811، تبریز

، بده . حسدن محمددیدگاهنرذاهبنخمس یارتناهلنقبورنازندیبحرسمنیقجمنز .16

الله محمدی، دانشدگء  آزاد اسدالمی، رارنمءیی میرحسن عءبدیءن و مشءور  حبی،

 .1833، واحد ق 

. (نوهابیرتنونشریطاننپحسرتم)نال هاینیربحرسمنیقجمنعقایدنوناحکامنیحق  .13

حسن دالور و مشءور  حسین احمری، دانشدگء  جءنلو، به رارنمءیی غالمسمیرا قر 

 .1811آزاد اسالمی، واحد مشهد، 
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، بده رارنمدءیی زنشرجدادهژادیرت،نرجحاهگیریحقنوهابنیوناعتقادنمیقجنمبحرس .15

،   تءرم، دانشگء  آزاد اسالمی، واحدد جیرفدتو مشءور  میث یزاد   هریمهد یعل

1811. 

، محمددد بحرسررمنقحآهررمنونروایررمنتوحیرردنونشررحکنازندیرردگاهنتشرریعنونوهابیررت .14

فضددلی، بدده رارنمددءیی علیرضددء مختددءری و مشددءور  محسددن زارعددی، دانشددگء  آزاد 

 .( 1811) اسالمی، واحد فسء، در حءل تدوین

نیجمجرورنمتنر یحنآننبحنارنیدنونتأریدرنعحاقنجدنماسیسنیهاگحوهنمرسبحن .11

منش، بدده رضددء طحددءنیعل ،(ماننسرر فیررجحنیرطالفرر نرررورد)نحانیررانماسررالر

رارنمءیی سروش فتحدی و مشدءور  عبدالرضدء بدءی، دانشدگء  آزاد اسدالمی، واحدد 

 .1811آزاد هر، 

درنتفاریراتننهراینتراریخمنوهابیرتنونهقرشنآنبحرسمنرباهمنیکحینونریشر  .11

علددی محمددد  ،کنرروهمنججررانناسررالم:نرطالفرر نررروردینایغاهسررتاننونپاکسررتان

اسددمءعیل، بدده رارنمددءیی اکبددر ا ددرفی و مشددءور  احمددد بخشءیشددی اردسددتءنی، 

 .  ( 1811) دانشگء  آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، در حءل تدوین

، بده رارنمددءیی سددید ، احمدد حمیدددیبحرسرمنربرراهمنیکرحینونیقجررمنوهابیررت .11

جین و مشءور  کری  علی محمدی، دانشگء  آزاد اسدالمی، محمدتقی علوی رشت

 .1833، واحد بنءب

محمد ابراری  زکی، بده  ،بحرسمنرباهمنکالرمنوهابیتندرنروردنتوحیدنونشحک .10

سدلیمءنی، ر دته فقده و معدءر  رارنمءیی عزالدین رضدءنژاد و مشدءور  عبددالرحی  

اسالمی، مدرسه عدءلی فقده و معدءر  اسدالمی، جءمعد  المصدطفی العءلمیده، قد ، 

1834. 

، علیرضددء فخددءری، بدده بحرسررمنرجموعرر نشرربجاتنوهابیررانندربررارهنرجرردویت .12

الله نجءرزادگءن، مؤسسه آموز ی و نژورشدی رارنمءیی احمد عءبدی و مشءور  فتح

 .1833ق ،  ،(ر ) امءم خمینی
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، بده منتظدر مهددی ،فمنونوهرابمیدگاهنرتفکحاننشیبحرسمنرسئ  نتوسلنازند .17

رارنمءیی محمدمهدی گرجیءن و مشءور  عزالدین رضدءنژاد، ر دته فلسدفه و کدالم، 

، 1834، قد ، ، جءمعد  المصدطفی العءلمید مجمع آموزش عدءلی امدءم خمیندی

 ص.212

اکبدر علدی ،حرسمنرسئ  نشفاعتنازندیردگاهنعالرر نطباطبرایمنونیخرحنرازیب .16

، به رارنمءیی احمد عءبدی و مشءور  محمد ذبیحی، ر دته فلسدفه و کدالم محمدی

 ص.118، 1831، اسالمی، دانشکد  االریءت، دانشگء  ق 

، تیرلنسنتنبرانهظرحنبر نشربجاتنوهابدگاهناهیارتنازندیتنزیرشحوعنمبحرس .13

، بده رارنمدءیی محمدد ابراریمدی ورکیدءنی و مشدءور  ی دورک یمحمدد قءسدم یعل

فءطمده تدوکلی، ر دته مدرسدی معددءر  اسدالمی، گدرایش قدرآن و متدون اسددالمی، 

 .1811دانشکد  االریءت و ادیءن، 

بده رارنمدءیی حسدین  ، عیسی بدءقری،بحرسمنرفیارنتکفیحندرنرذاهبناسالرم .05

ر دته فلسدفه و کدالم اسدالمی، حدوز  علمیده قد ،  جبی و مشءور  رسول رضدوی،ر

1811. 

، توران عیوض اوغلدی، هاینیقجمنوهابیتنبانیق نرذاهبناربف بحرسمنرغایحت .04

زاد ، دانشددگء  آزاد یآبددءد و مشددءور  جددواد واحدددلیددبدده رارنمددءیی فددرج بهددزاد وک

   .1811اسالمی، واحد اردبیل، 

اننیفیتنهمحاهنآراینشیدگاهنوهابینانونحدودنشحكنازندرفنیاس یرقانمبحرس .01

، سدید محمدد مشدهدی، دانشدگء  آزاد اسدالمی، واحدد وناهرلنتسرنننیارناعشح

 ص.63، 1834ارا ، 

، بدده حسددین آزاد ،بحرسررمنونت  یررلنتفاریرراتنیکررحینوهابیررتنبررانآیرراتنقررحآن .01

یدءن، دانشدگء  آزاد اسدالمی رارنمءیی علیرضء مختءری و مشءور  عبدالحمیدد عءرف

 .( 1811) ، در حءل تدوینواحد فسء
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، بحرسمنونت  یلنیقجرمنجایگراهنعرزادارینونرحریر نونشربجاتنرحبروطنبر نآن .01

زاد ، اکبدر نءید،، بده رارنمدءیی کدءمران ایدزدی مبءرکده و مشدءور  علیمری  نورندور

 .1831، گء  آزاد اسالمی واحد تءکستءندانش

بحرسمنونتطبیقنتفسیحنآیاتنصفاتمنخداوهدنبیننتفسریحنالمیرزاننونتفسریحن .00

، مظهر نعمتی، به رارنمءیی عدءدل ندءدرعلی و مشدءور  امیدر  دیرزاد، ر دته المنار

ءنی، دانشدگء  رازی کرمءنشدء ، علوم قرآن و حدیث، دانشکد  ادبیدءت و علدوم انسد

1833. 

سدید مجتبدی  ،یقحیراوسر فمندکترحنیوسرفننیهابحرنسمنونهقدنآرانوناهدیش  .02

موسوی، به رارنمءیی مهدی فرمءنیءن و مشءور  حسین رجبی، ر ته فلسفه و کالم 

 .1811اسالمی، حوز  علمیه ق ، 

ضرلنبحرسمنونهقدناحکامنیقجرمنرزارهراندرنررذاهبنخمسر ناسرالرم،نابوالف .07

، به رارنمءیی حسین احمری و مشءور  غالمحسین دالور، ر دته فقده و زادهرفینم

مبءنی حقو، اسالمی، دانشکد  االریءت و معءر  اسالمی، دانشگء  آزاد اسالمی، 

 ص.116، 1834، واحد مشهد

کالرمناحمردنکاتربنوندکترحنقفرارینپیحارروننحردیثنبحرسمنونهقدناشکاالتن .06

بدا دتی، ، جعفر اصفهءنی، به رارنمدءیی احمدد عءبددی و مشدءور  علدی اللهغدیح

 .1831ر ته فلسفه و کالم اسالمی، دانشگء  ق ، 

یبرلن)نعیدرنرکتربنتشرنگاهنائم یدربارهنجانیدگاهنقفاریونهقدندنمبحرس .03

عبدددالمؤمن امینددی، بدده  ،( فیاو نازنبررابندومنازنکتررابناصررو نرررذهبنالشرر

رارنمءیی منصور نصدیری و مشدءور  حسدین فقیده، ر دته فقده و معدءر  اسدالمی، 

 .1833مجتمع آموزش عءلی فقه، جءمع  المصطفی العءلمیه، ق ، 

، عبدالوهابندربارهنرفیارهاینتوحیدنونشرحكنبننبحرسمنونهقدندیدگاهنر مد .25

راد، ر دته به رارنمءیی علدی افضدلی و مشدءور  حسدن طدءرمی، سید   یمء انو ه

 .1833، علوم حدیث، گرایش کالم و عقءید، دانشکد  علوم حدیث، ق 
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، بده رارنمدءیی سدید داریدوش رحیمدی ،بحرسمنونهقردنسر فی ندرنشرما نآیحیقرا .24

د عءبدی، ر ته فلسفه و کالم اسالمی، حوز  علمیده مهدی فرمءنیءن و مشءور  احم

 .1833، ق 

، ر مرردنبررننعبرردالوهاب«نکشررفنالشرربجاتنیررمنالتوحیررد»بحرسررمنونهقرردن .21

محمدحسددین سددبحءنی، بدده رارنمددءیی عبدددالرحمن سددلیمءنی و مشددءور  احمددد 

ی فقده و  جءعی، ر ته فقه و معءر  اسالمی، گرایش فلسفه اسالمی، مدرسه عدءل

 .1831معءر  اسالمی، جءمع  المصطفی العءلمیه، ق ، 

، بده رارنمدءیی ابوالفضل نسندید ن،قارهنهندبحرسمنوهابیتنونهفودنآنندرنشب  .21

الملدل دانشدکد  روابدی بین ،(دیپلمءتیدک) رمءیون رمتدی، ر دته روابدی سیءسدی

 ص.416، 1834، تهران، وزارت امور خءرجه

زاد ، بده رارنمدءیی عسددگر ، محمدددبءقر حسدنبنیرادنیکرحینوهابیرتندرنتوحیرد .21

دیربءز و مشءور  محمدجعفر حسینیءن، ر ته فلسفه و کالم، مجتمع آموزش عدءلی 

 .1831امءم خمینی، 

، دسرتانهراینسر فمناسرتاننکحنبنیرادگحایمنونارنیرت:نرطالفر نرروردینگحوه .20

زاد  یو مشدءور  رضدء بدءق ینیحس ینجءتد محمود یفردین بهرامی، به رارنمءیی س

 .1812، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد آ تیءن، ینالم

آذر  ،(برحنشربجاتنتأکیردبان)نپحستشندرنقحآننونحدیثنازنرنظحنشیف نونوهابم .22

ر و علدوم قلی ا ، به رارنمءیی نءصر رفیعی و مشءور  احمد مرادخءنی، ر ته تفسی

 .  1834ه، ق ، یالعءلم یقرآن، مدرسه عءلی امءم خمینی، جءمعه المصطف

، میرعمدءد  دریف، بده پژوهشمندرنهقردهاینعالرر نارینرمنبرحنرنجراجنالسرن  .27

رارنمءیی امیر توحیدی و مشءور  احمدرضء غءیی، ر ته علوم قرآن و حدیث، گرو  

ءنی، دانشددگء  آزاد االریددءت و معددءر  اسددالمی، دانشددکد  ادبیددءت و علددوم انسدد

 .1831اسالمی، واحد تهران مرکزی، 
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، تیرالبمنرکتبناهلیدرنسنتنونبدعتندرنپحتونتفالنمرویوعنمپژوهش .26

 ی، ر دته فقده و مبدءنیزاد  خراسدءنمحمدد واعد  یی، به رارنمدءمحمدتقی فخلعی

، مشدهد یردوسد، دانشدگء  فیءت و معدءر  اسدالمی، دانشکد  االریحقو، اسالم

۴۹۱۱. 

آننبرحنارنیرتنر رمننترأریحپیاردهاینهفروذنوهابیرتندرنکشرورهاینهمسرای نون .23

العءبددین ، به رارنمءیی محمد اخبءری و مشءور  یوسدف زین، رضء اکبری فردایحان

 .1831، حد ر تعموقی، دانشکد  علوم سیءسی، دانشگء  آزاد اسالمی، وا

، بدده ، سددیروس سددالجقهاهدیشرر نوهابیررتنبررحنروابررطنبرریننشرریف نونسررنمنتررأریح .75

نور، دانشگء  آزاد آبءد و مشءور  جمیل حسنفی ر یبءقر یحسن یرارنمءیی مهد

 .1811، اسالمی، واحد بءفت

، بده یمحمدد یسدی، محمدعتیر نبرحنوهابیرمیابرننتنمکالررنیهاشر یحناهدیتأر .74

، ر ددته فقدده و معددءر  یاصددغر رضددوانیدرنور و مشددءور  علیددرارنمددءیی احمددد ح

 یفقده، جءمعده المصدطف ی، مجتمدع آمدوزش عدءلیش کدالم اسدالمی، گرایاسالم

 .1836ق ،  ه،یالعءلم

نور، به رارنمءیی ، نیروز قلیدوراننرفاصحنهایجنبشنوهابیتنبحناهدیش نتأریح .71

بهرام یوسفی و مشءور  سدید محسدن آل سدیدغفور، دانشدگء  آزاد اسدالمی، واحدد 

 (  1811) علوم و تحقیقءت، در حءل تدوین

گرحیندرنرنطقر نخاورریاهر نبرحنارنیرتنر رمنجمجروریناسرالرمنس فمنتأریح .71

االمیر نبوی و مشدءور  ، حیدر کشءورز، به رارنمءیی سید عبد0831-0851ایحانن

 .1811سید محمد موسوی  ءررودی، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد کرج، 

، محمدرضدء اسدمءعیلی، وهابیتنبحنارنیتنر منجمجوریناسالرمنایرحاننتأریح .71

زاد ، دانشدگء  آزاد اسدالمی، واحدد به رارنمءیی احمد  ورءنی و مشءور  رضء بءقی

 .1811آ تیءن، 
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 ،(برحنعحبسرتاننتأکیردبران)نونالقاعردهندرنخاورریاهر ناتندوسوی نوهابیتتأریحن .70

، به رارنمءیی احمدد بخشءیشدی اردسدتءنی و مشدءور  محمدحسن امءمی الطریقی

اکبر ا رفی، ر ته اندیشه سیءسی در اسدالم، دانشدکد  علدوم سیءسدی، دانشدگء  

 .1833، آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی

اللده موسدوی سید حبید، ،دنآنیتنونهقدنونبحرسمنعقایشنوهابیدایخچ نپیتار .72

، به رارنمءیی بهرام بهرامی و مشءور  حسین مرادی، دانشدگء  آزاد اسدالمی، نءسی

 .1833، واحد زنجءن

، به رارنمءیی سدید محمدد رضدوی و ، مسعود لعلیتیعنونوهابیتبحكندرنهزدنتش .77

 .1838، مشءور  مجید معءر ، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی

، به رارنمءیی عزالددین رضدءنژاد، یونس علی العرادی ،التبحکنیمنالفقلنوالنقل .76

 ص.116، 1831، مدرسه عءلی فقه و معءر  اسالمی، مرکز جهءنی علوم اسالمی

بده رارنمدءیی  ،تبحکنونجایگاهنآننازندیدگاهنیرحیقین،نعبدال ر ناورعرمنررؤرنم .73

، مشدءور  حمیدد کریمدی، ر دته فلسدفه و کدالم، حدوز  علمیده قد رسول رضدوی و 

1831. 

، بحنهقدنکتابنتقوی ناالیمراننتأکیدتبییننعقالهمنوندینمنتوحیدندرنعبادتنبان .65

سید ذی  أن حیدر زیدی، به رارنمدءیی عکسدر دیربدءز و مشدءور  کمیدل راجدءنی، 

ژورددی مجتمددع آمددوزش عددءلی امددءم نر دته کددالم اسددالمی، مدرسدده حکمددت و دین

   1811 ،(ر ) خمینی

اسـماعیل دهلـوی از نوادگـان ن کتاب بـه بررسـی توحیـد در عبـادت از دیـدگاه شاهیا
 الله دهلوی سلفی بر مبنای کتاب ایشان پرداخته است.ولیشاه

ت  یررلنتالقررمنلئوپ تیررکنتشرریعنونوهابیررتندرنحرروزهنپیحاررروننجمجررورین .64

العءبددین عمدوقی و مشدءور  ، به رارنمءیی یوسدف زین، نءدر فالحیاسالرمنایحان

 میرعلددی  ددفیعی عربددی، دانشددگء  آزاد اسددالمی، واحددد ر ددت، در حددءل تدددوین

(1811). 
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فنر مدحسرننی /نترألیرالتنالوهابیریرعنتشرکنم نیریرننالج یتحجم نالبحاه .61

، یمحمددود مهدددو یین، بدده رارنمددءینمدد یمیل سددلیاسددمءع ،یال ررائحنمنرریالقزو

 .1843دانشگء  مشهد،  ،(یت و معءر  اسالمءیدانشکد  االر

رراب .61 رربجاتنآهجررانبرر نزبررانناردونمتحجمرر نکتررابنیحقرر نوهی
ت

د ی، سددونپاسررخنبرر نش

 د  دجءعتیو مشدءور  سد ید اسدد عدءل  نقدوی، بده رارنمدءیی سدیتقدو یمحمدعل

فقده، جءمعده  ی، مجتمدع آمدوزش عدءلی، ر ته فقه و معدءر  اسدالمین رضویحس

   1834ه، یالعءلم یالمصطف

ــا ــابی ــژوهش، ترجمــه کتــاب فرقــه وّه ــأل ین پ ــه ُشــبهات آنهــا ت ــیو پاســخ ب د یف س
کات یرفو  الت شوک یه فوین الجلیالبراهاست که خود ترجمه کتاب  ینین قزویمحّمدحس

عه ید شـیـبـه عقا یفرقـه وّهـاب یرادهـایها و ان شـبههیتـر اسـت، کـه در آن مهم ةیالوه اب
 یو َنقلـ یآنها مطـرح، و از لحـاظ عقلـمخصوصًا مقوله توّسل و شفاعت و شرک خواندن 

افتـه یسامان  یک مقّدمه نسبتًا طوالنیشده است. نوشتار حاضر در هفت فصل و  یابیارز 
 است.

محمدد  ،(بده زبدءن اردو) یعملدو کءرنءمده  یفکدر یمبدءن، تیرتحجم نکترابنوهاب .61

، ر دته یدیداصدغر زل ید کمیو مشءور  س یصءد، اسدن، به رارنمءیی کل،یسبط

ه، یدالعءلم یفقده، جءمعده المصدطف ی، مجتمدع آمدوزش عدءلیمعءر  اسدالم فقه و

1834   

ابن نوشتار، ترجمه کتاب یا الله جعفر تیف آیتأل  و کارناه  عمل ییک    ت، هبانمولی
 یت را بررسیفرقه وّهاب یر یگان و شکلیافکار وّهاب یبه زبان اردو است، که برخ یسبحان

 ن شده است.یصل تدوکند. کتاب مذکور در دوازده فیم
نال  نجففحنسرب اهمآیتنمعم ونکارهار ننییکحنمت،نرباهیتحجم نکتابنوهاب .60

المدءن حسدن ا ، بده رارنمدءیی  دعبءن دادا دی و  ،(ب نزباننتحکرمناسرتاهبولم)

فقده،  ی، مجتمدع آمدوزش عدءلیمشءور  جءبر اکبرزاد ، ر ته فقه و معدءر  اسدالم

 .1834ه، یالعءلم یجءمعه المصطف
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، حءمددد تیمیرر ونهقرردنیبررلناو نونپررنجمنکتررابنرررذهبنحنب ررمنونابنتحجمرر ن .62

نیدء، ، به رارنمدءیی مهددی فرمءنیدءن و مشدءور  علیرضدء قدءئمیمحمدیءن خراسءنی

 .1811، ر ته فلسفه و کالم اسالمی، حوز  علمیه ق 

، علی زنگدوئی زوزندی ،(ازندیدگاهندیوبندی وهابیتن)نتضادنوهابیتنباندیوبندی  .67

بدده رارنمددءیی حسددین رجبددی و مشددءور  مهدددی فرمءنیددءن، ر ددته فلسددفه و کددالم 

 .1811، اسالمی، حوز  علمیه ق 

مجتبی صداقت، به رارنمءیی  ،تطورنرسئ  نزیارتناهلنقبورندرنتسنننونتشیع .66

 نءسددی، دانشددکد  نیددءن و مشددءور  محمددد جددءودان، ر ددته  یعهمهدددی فرمء

 .1811 نءسی، دانشگء  ادیءن و مذار، اسالمی،  یعه

سدید محمدمهددی  ،تفارلنبینندهیرانونعرالمنبرحززنازندیردگاهناراریر نونوهابیر  .63

رضوی، به رارنمءیی عسگر دیربءز و مشءور  محمدد رضدءنور، ر دته کدالم اسدالمی، 

 .1811نژوری، جءمع  المصطفی العءلمیه، ق ، ینمدرسه عءلی حکمت و د

بحنعزادارینونردنشبجاتننتأکیدبان)نتفظیمنشفائحناالهمنازنرنظحنقحآننونروایات .35

زاد  و مشدءور  حسدین امیرحسدین سدءقی، بده رارنمدءیی محمدد نقید، ،(وهابیان

رجبی، ر ته فقه و معءر  اسالمی، مدرسه عدءلی فقده و معدءر  اسدالمی، جءمعد  

 .1833ی العءلمیه، المصطف

 یمعصدومه ابدر ،میتنبرانقرحآننکرحیردتمنوهابیهانونتضادهاینعقحنب نرأییتفس .34

ن و مشدءور  مهددی ایدزدی، دانشدگء  آزاد ی، به رارنمءیی فررءد عال المحدثیاوغءن

 .( 1811) اسالمی، واحد تهران  مءل، در حءل تدوین

ارنمءیی فءضدل و به ر  ، عمءر خزاعی فدائن،تکفیحنشیف :نردعیاتنونرستندات .31

مشددءور  نهءوندددی، ر ددته تخصصددی کددالم اسددالمی، مرکددز مدددیریت حددوز  علمیدده 

 ص.31، 1833خراسءن، مشهد، 



 

 

اا  
هارم /  چ

ماره  ش
14  /

تان  اتبس
1333

 

211 

محمددود ، تیمیرر تکفیررحنونجایگرراهنکالرررمنآننازندیرردگاهنعالررر نرج سررمنونابن .31

علیخءنی کشکک، به رارنمءیی سید حسن اسالمی و مشءور  رسول رضوی، ر دته 

 .1811ادیءن و مذار،، مذار، اسالمی، دانشگء  

، سدید صدءد، سدید حسدینی، بده رارنمدءیی توحیدنازندیدگاهنتشریعنونوهابیرت .31

احمد بهشتی و مشءور  حسین تدوفیقی، ر دته االریدءت و معدءر  اسدالمی، مرکدز 

 .1834تربیت مدرس، ق ، 

هرانونهراینرخت رفنازنجم ر ناشراعحهنونوهابمتوحیدنصرفاتمنوناه رحافنگحوه .30

بدءبلی، بده رارنمدءیی محمدحسدین زالدی و مشدءور   ، حسدن فدالحهقشنائم 

حسین توفیقی، ر ته االریءت و معءر  اسالمی، مرکز تربیت مدرس دانشگء  قد ، 

1831. 

، به رارنمءیی ، سید اسد عءل  نقویتوحیدنعبادینازندیدگاهنشیف نوناهلنسنت .32

 .1832، انشکد  اصول الدین، ق الله نجءرزادگءن، داحمد عءبدی و مشءور  فتح

، دانشدگء  بدءقرالعلوم، ، مژگءن فرجدیتوحیدنعبادینازندیدگاهنشیف نونوهابیت .37

 ص.111، 1836، ق 

، بده رارنمدءیی محمددبءقر ، محمد عدءر  کء دفیتوحیدنعبادینازندیدگاهنقحآن .36

سعیدی رو ن، گرو  فقه و معءر  اسالمی، مدرسه عءلی فقده و معدءر  اسدالمی، 

 .1834، مرکز جهءنی علوم اسالمی

برر نهظررحاتننیکحدناهتقررادیبررارو)ناتیرردگاهنقررحآننونروایررازندنیدنعبررادیررتوح .33

سید محمود موسوی و مشءور  عبددالهءدی  احمد اکبری، به رارنمءیی ،( یمیتابن

 .1833مسعودی، دانشکد  علوم حدیث ق ، 

، به رارنمدءیی احمدد ، محمدرضء رعیتیتوحیدنعبادینازنرنظحناراری نونس فی  .455

بدا تی، ر ته فلسفه و کالم اسالمی، دانشکد  االریءت عءبدی و مشءور  علی الله

 .1836، شگء  ق و معءر  اسالمی، دان



 

 

211 

ره پا
ا ستو ر

فه
انی

 یاهانهم
وزو

ح
-ی

ه  اگشن
ا د

 ردی 
ال  

وع 
ض مو

گر ی  ی
ب  د واه

نق و 
ی 

 ت

، تیمیر توحیدنعبادیندرنقرحآننونروایراتنبرانرویکرحدناهتقرادینبر نهظرحاتنابن .454

احمد اکبری، به رارنمءیی عبدالهءدی مسعودی و مشءور  محمدود موسدوی، ر دته 

 .1833کالم و عقءید، دانشکد  علوم حدیث ق ، 

، به رارنمءیی یحمدرضء رند، ممی نونعالر نطباطبایمیتدگاهنابنیدنازندیتوح .451

، یر دته فقده و معدءر  اسدالم ،یحیفصدن یدرنور، و مشدءور  محمدحسدیاحمد ح

ه، ق ، یالعءلم یالمصطففقه، جءمعه  ی، مجتمع آموزش عءلیش فلسفه اسالمیگرا

1833. 

ارنمدءیی ، بده ر اللده ندوروزی مقددم، ولیتوحیدنونشحکنازنهظحنتشیعنونوهابیت .451

احمد عءبدی و مشءور  جعفر  دءنظری، ر دته فلسدفه و کدالم اسدالمی، دانشدکد  

 ص.134، 1831، علوم انسءنی، دانشگء  ق 

،  ددمعون حیدددر، بدده رارنمددءیی توحیرردنونشررحکنازندیرردگاهنسرر فی نوناراریرر  .451

 مهر، ر دته فقده و معدءر محمدحسن قدردان قراملکدی و مشدءور  حسدن رضدءیی

اسالمی، مدرسه عدءلی فقده و معدءر  اسدالمی، جءمعده المصدطفی العءلمیده، قد ، 

1831. 

، به رارنمءیی علدی قدءئمی، زاد ، حمید  کبیریتوسلنازندیدگاهنقحآننونحدیث .450

 .1833، ر ته علوم قرآن و حدیث، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد تهران  مءل

محمدد عیددی، بده رارنمدءیی علیرضدء  ،توسلنازندیدگاهنوهابیتنوناهرلنسرنت .452

 .1812مختءری و مشءور  عبدالحمید عءرفیءن، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد فسء، 

، علی الله توکلی، به رارنمءیی علیرضء مختدءری و توسلنازنرنظحنقحآننونحدیث .457

یءت و معءر  اسالمی، گرایش علوم قرآن و حدیث، مشءور  خلیل مروج، ر ته االر

 .1811دانشکد  علوم انسءنی، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد فسء، 

، بده رارنمدءیی محمدحسدین ، فءطمده صددیق میرزایدیتوسلندرنقحآننونحدیث .456

آزاد  تبرائیءن و مشءور  محمدمهدی نورگدل، ر دته علدوم قدرآن و حددیث، دانشدگء 

 ص.128، 1831، اسالمی، واحد تهران مرکزی
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نور، بده رارنمدءیی عبدءس رمدءمی و ، ربءب رمضدءنماسالراننیحقنیتوسلندرنر .453

 .1831نور، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد فسء، الله نقیمشءور  ولی

الله افضلی گرو  ، به رارنمءیی روح، حسین حیدریتوسلنونتبحکنازنهظحناسالم .445

 .1831، و محمدعلی صفء، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد جیرفت

، ن، سدید رضدء رء دمیی، صحءبه و تءبعنیحهنرفبوریارتندرنسیتوسلنونز .444

ور  سیدرضدء میرمعینددی، ر ددته فقدده و معددءر  بده رارنمددءیی محمددد د ددتی و مشددء

، قد ، اسالمی، مجتمع عءلی فقده و معدءر  اسدالمی، جءمعد  المصدطفی العءلمیده

 ص.111، 1831

، ر دته ، محمدد مظفدرینونوهابیرتنتوسلنونشفاعتنازنرنظرحناهرلنبیرت .441

 .1812، یه ق فلسفه و کالم اسالمی، حوز  علم

برحنیبرلناراررتنازنکترابننیونهقردنتیرگاهنارارتندرنرکتربناهرلنبیجا .441

نژاد، یندءدر یمهدر ، نرنعحضنونهقردی ناالرنانعشحیف ناالراریاصو نرذهبنالش

 حوز  علمیه خوارران، ق .

ه رارنمددءیی علیرضددء ، بددنددءم، نجمدده نیکاتیرراتنونروایررگرراهنتبررحکنازنهظررحنآیجا .441

، مختددءری و مشددءور  عبددءس احمدددی سددعدی، دانشددگء  آزاد اسددالمی، واحددد فسددء

1831. 

گحینازنل اظنسیاسمنوناجتمراعمندرنریراننکحدهراینجایگاهنونتبفاتنس فم .440

 فدر و مشدءور ، سید امیر موسوی، به رارنمدءیی عبددالرحمن حسدنیایحاننونعحاق

 .( 1811) الهه ابوالحسنی، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد تءکستءن، در حءل تدوین

 یمحمددتق یی، بده رارنمدء، علی بءبدءیی آریدءمیق نس فنمخیتارنمشناسانیجح .442

، دانشدگء  یءت و معدءر  اسدالمیدحقو،، دانشکد  اله ی، ر ته فقه و مبءنیفخلع

 .1833، مشهد یفردوس
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غالمرضدء  یی، بده رارنمدءندور، حسدن عبددیگحینرفاصحشناسمنس فمجحیان .447

، بهروز لک و مشءور  احمد مبلغی، ر ته فلسفه و کالم اسدالمی، حدوز  علمیده قد 

1811. 

، سدید برحنوهابیرتندتأکیهایناسالرمنونسقوطنارپحاطورینعثماهمنبانجحیان .446

زایی و مشءور  حسن حضرتی، ر ته علدوم علیرضء حسینی، به رارنمءیی نجف لک

 سیءسی، دانشگء  بءقرالعلوم، ق .

رقنطوسریدنازنهظحناراریقتنتوحیحق .443
ی

رحیونشرجنم ن"ر ق  نیر"نونوهابیدنرطجی

دنبننعبدالوهاب"یمیت"ابن ، بده رارنمدءیی حسدن یاسدتورر احمد ی، بش نونر می

 یعدءل، مجتمع آموزش یاسالمد زرءدت، ر ته فلسفه یءور  عبدالمجو مش یمعلم

 .1833ه، ق ، یالعءلم یالمصطف، جءمعه ینیخمامءم 

، به رارنمءیی محمدبءقر قیومی و مشدءور  حقیقتنتوحیدنونشحک،نر مدناکحم .415

کء فی و حسن زمءنی، ر ته فلسفه و کالم اسالمی، مدرسه عدءلی امدءم خمیندی، 

 .1838ق ، 

، معصومه کءرگر، به رارنمءیی سید حسدن تکفیحنازندیدگاهنوهابیتنحکمنیقجم .414

زاد ، دانشگء  آزاد اسالمی، واحدد اردبیدل، عءملی کلخوران و مشءور  جواد واحدی

1811. 

مهدی فرمءنیءن  یی، به رارنمء، عبءسعلی صءلحیحیاتنبحزخمنازنهظحنوهابیت .411

 .1831، سفه و کالم اسالمی، حوز  علمیه ق و مشءور  رسول رضوی، ر ته فل

نور، بده رارنمدءیی سدید حسدین ، فءطمه علیتیمی حیاتنیکحینونسیاسمنابن .411

 زاد  و مشءور  محمدجعفر علمی، ر ته تءریخ اسالم، دانشگء  بءقرالعلوم.فالح

، به رارنمدءیی علی لیءقت ،نیقیانازنرنظحنیحیانوناولیدرخواستنشفاعتنازناهب .411

سید عبددالکری  حیددری و مشدءور  حسدن  دکوری، ر دته علدوم قدرآن و حددیث، 

 ص.113، 1833، مجتمع عءلی امءم خمینی، جءمع  المصطفی العءلمی 
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، بده ، محمددجواد گدورریتیردگاهنوهابیرونحکوررتنازندنمنیرابط نزعارتند .410

  و یدرارنمءیی محمدعلی تسخیری، ر ته معءر  اسدالمی و تبلید ، دانشدکد  تبل

 .1831، ، دانشگء  امءم صءد،یمعءر  اسالم

، مدینه کرمدی، بده رارنمدءیی  یمیتدگاهنرالصدرانونابنیننازندیرابط نعقلنوند .412

، یءت و علدوم انسدءنیدسءجدی، دانشدکد  ادبمحمد سعید رحیمیءن و مشءور  علی

 .1833دانشگء   یراز، 

تنیرحنآننبحنارنیدرنپاکستاننونتأرنیایحق نمرذهبنماسیسمنسیکالیرشدنراد .417

، سید حءمد موسوی، به رارنمءیی عبءسدعلی رربدر، حانیانماسالرنیجمجورنمر 

 .1831دانشکد  علوم سیءسی، دانشگء  آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، 

ازن)نگرحینونگسرتحشنآنندرنججرانناسرالمهاینتاریخمنپیدایشنس فمرین ز .416

-، به رارنمدءیی غالمحسدین زرگدرینروین دالوند ،(تاکنوننیقحنندوازدهمنهجح

 .1831، نژاد و مشءور  محمد حءجی تقی، ر ته تءریخ، دانشگء   هید بهشتی

سدءنءز بیرننددی، بده رارنمدءیی سدید فدءطمی و  ،بشحنرفاصرحنس فیتنونحقوق .413

مشءور  محقق دامءد، ر ته حقو، بشر، دانشکد  حقو،، دانشگء   هید بهشدتی، 

 .1811تهران، 

، سمیه صنعتی، به رارنمءیی اکبر احمددنور و مشدءور  سوگوارینازنهظحنرذاهب .415

، دانشدگء  ید مطهدری ده یءت و معءر  اسالمیمحمدتقی فخلعی، دانشکد  االر

 .1811مشهد،  یفردوس

بحنرسئ  ننتأکیدسیاستنخارجمنآرحیکاندرنرقاب  نباناهقالبناسالرمنایحاننبان .414

، به رارنمءیی رضء جاللی و مشءور  مجتبی کمری ،گحایمنوهابیتنونبجائیتیحق 

 .( 1811) ، در حءل تدویناکبر ا رفی، دانشگء  آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

، سیاستنونعم کحدنوهابیرتندرنجمجروریناسرالرمنایرحان:ناسرتاننبوشرجح .411

حسدن دبسدتءنی، مطءلعده مدوردی اسددتءن بو دهر، بده رارنمدءیی عبءسدعلی رربددر، 

 .1811دانشگء  عالمه طبءطبءیی، 
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ری، بدده ، عبددءس جعفددسرریحنترراریخمنپیرردایشنیحقرر نوهابیررتنونعم کررحدنآن .411

رارنمءیی سید محمدرءدی یوسفی غروی و مشءور  سید مهدی روحدءنی، مؤسسده 

 .1831ق ،  ،(ر ) ینیامءم خم یو نژورش یآموز 

، بده ، ابراری  غالمرضدءییسیحنتاریخمنوناعتقادینوهابیتنونپاسخنب نشبجات .411

انشدگء  آزاد اسددالمی، رارنمدءیی غالمحسدین سدعیدیءن و مشدءور  سدتءر عدودی، د

 .1831، واحد  هرری

دانشدگء  آزاد  ، ابدراری  غالمرضدءیی،تنونپاسخنب نشبجاتیوهابنمخیحنتاریس .410

 .1831اسالمی، واحد علوم و تحقیقءت، تهران، 

صدفت، ر دته اکبدر غفءری، به رارنمءیی علدی، داراب نبئیدگاهنقحآنیشحكنازند .412

، 3، دانشگء  امءم صءد،ی  و معءر  اسالمی ، دانشکد  تبلیو تبل یمعءر  اسالم

1831. 

الهدی، به رارنمءیی محمددرءدی ، سید محمدحسین عل شحکنازندیدگاهنقحآن .417

 .1832معرفت، مرکز تربیت مدرس حوز  علمیه ق ، 

، بده رارنمدءیی محمددعلی ، معصدومه ندءدرنژادقرحآننکرحیمشحکنونابفرادنآنندرن .416

راد و مشءور  احمد عءبددی، ر دته علدوم قدرآن و حددیث، دانشدکد  اصدول مهدوی

 .1833، دین، ق 

مدءیی محمددعلی لسدءنی ، بده رارنیدفآقءبدءال مهددی ،شحکنونابفادنآنندرنقحآن .413

، دانشدگء  تربیددت یفشدءرکی، ر دته علدوم قدرآن و حدددیث، دانشدکد  علدوم انسدءن

 .1831، مدرس

عنونیاشرراعحه،نرفتزلرر ،نتشرر)نمدگاهنیررحقنرخت ررفناسررالریررشررفاعتنازند .415

سعید  دربءن جعفری، به رارنمدءیی سدید حسدین سیدموسدوی، ر دته  ،(تیوهاب

 ی، دانشدگء  فردوسدیءت و معءر  اسدالمیاسالمی، دانشکد  االر مدرسی معءر 

 .1811مشهد، 
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، بدده رارنمددءیی عبدددالکری  ، محمددود یددءرمحمودیشررفاعتنازندیرردگاهنیررحیقین .414

، عءبدینی و مشءور  حسین رجبی، ر ته فلسفه و کالم اسدالمی، حدوز  علمیده قد 

1831. 

، بده رارنمدءیی سدید مهددی ، خسدرو قنبرندورثیدگاهنقحاننونحدیعتنازندشفا .411

 .1831، قریشی و مشءور  سید مهدی صءلحی، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد خوی

، ر ددته کردارفءطمده راسدتی ،تیمیر شرفاعتنازنرنظرحنحکمرتنرتفالیر نونابن .411

 .1833، فلسفه و کالم اسالمی، دانشگء  بءقرالعلوم، ق 

، بده رارنمدءیی سدیدمحمدبءقر ، فیدروز  کریمدیشفاعتنازنهظحنقرحآننونحردیث .411

، حجتی، ر ته علدوم قدرآن و حددیث، دانشدگء  آزاد اسدالمی، واحدد تهدران  دمءل

1838. 

اللهی، بده رارنمدءیی ، طدءرر  سدیفشفاعتنازنهظحنقحآننونهقدنشربجاتنوارده .410

 .1833الدین، ق ، غالمحسین تءجری نس، و مشءور  قندرءری، دانشکد  اصول

، به رارنمءیی محمدجعفر حسینیءن، ر دته شفاعتندرنقحآن.نشاهنولمناصغحی .412

عدءر  اسدالمی، مدرسده عدءلی فقده و معدءر  اسدالمی، جءمعد  المصدطفی فقه و م

 .1831العءلمیه، ق ، 

، ر دته فلسدفه و کدالم اسدالمی، حدوز  کدری  حمیددی ،شفاعتندرنقحآننکرحیم .417

 .1811، علمیه ق 

مهر و مشدءور  ارنمدءیی حسدین علدوی، بده ر ، ابدراری  خلیلدیشفاعتندرنقحآن .416

محمدجعفر حسینیءن، ر ته فقده و معدءر  اسدالمی، مجمدع عدءلی فقده و معدءر  

 ص.212، 1831، اسالمی

، غالمعلی طالیی، بده رارنمدءیی علیرضدء مختدءری و شفاعتندرنقحآننونروایات .413

 .1811ی، واحد فسء، مشءور  خلیل مروج، دانشگء  آزاد اسالم
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، بدده رارنمددءیی مددری  ایمددءنی محمدددجواد فربددود ،شررفاعتندرنکتررابنونسررنت .405

خو، ر ته علوم قرآن و حدیث، دانشدکد  ادبیدءت و علدوم انسدءنی، دانشدگء  خوش

 .1838 تربیت معل ،

ءغبءنی، به رارنمءیی ملیحده نورسدتءر ، قءدر بشفاعتنونآرارنآنندرنزهدگمناهسان .404

مهءدی و مشءور  احمد امیری، ر ته االریءت و معءر  اسالمی، گرایش علوم قرآن 

 .1833و حدیث، دانشکد  علوم انسءنی، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد تبریز، 

مجتبددی  ،تیررونوهابنمفیننشرریدگاهنرتک مرریررشررفاعتنونتجسررمناعمررا نازند .401

 . یء سالحورزیزاد  و مشءور  ثرلرضء جمءلمعتمدی، به رارنمءیی عبدا

، رقیدده ننددءری رجدد،، بدده رارنمددءیی شررفاعتنونتوسررلنازندیرردگاهنعقررلنونهقررل .401

الله فیءض صءبری و مشءور  علیرضء کهنسءل، ر دته فلسدفه و کدالم اسدالمی، عزیز

 .1811دانشکد  االریءت  هید مطهری، دانشگء  فردوسی مشهد، 

، بده رارنمدءیی ، فءطمه مقدریهقدنوهابیوننشفاعتنونعد ناالهمنبانتوج نب  .401

موسددی مالیددری و مشددءور  انشددء الله رحمتددی، ر ددته فلسددفه و حکمددت اسددالمی، 

 .1833، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی

طنخررارجمنجمجررورینگیررحینوهابیررتندرنعحبسررتاننونب ررحانندرنروابررشرکل .400

، فءطمه حءتمی، به رارنمءیی محمدمهددی 0835-0885اسالرمنایحاننازنسا ن

الملدل، دانشدکد  میرزایی و مشءور  نریچهر  ءرسدوند بغددادی، ر دته روابدی بین

 .1831حقو، و علوم سیءسی، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد کرج، 

، به نیءاکبر  ریفیعلی ،هندنارهق بدرنشنابیتوهنحشتسوذنونگفهنایهوهیش .402

رارنمءیی صدءد، زیبدءکالم و مشدءور  محمددجعفر ررنددی، ر دته علدوم سیءسدی، 

 .1833، دانشگء  آزاد اسالمی تهران مرکزی

بدده رارنمددءیی  محمددد کءمددل، ،اهررلنسرنتنیدگاهنع مررایررتنازندیرردنوهابیرعقا .407

محمدرءدی یوسفی غروی و منذر حکدی ، ر دته فلسدفه و کدالم، مجتمدع آمدوزش 

 .1834عءلی امءم خمینی، ق ، 
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، بده رارنمدءیی ید احمد رضدوی، سمرزنسنمکنهئی ،نایتنکاتجزیدنوهابیعقا .406

، یر دته فقده و معدءر  اسدالم ،یرمضدءن یو مشدءور  محمددعل یصءد، اسدکل،

   .1834جءمع  المصطفی العءلمیه،  فقه، یمجتمع آموزش عءل

بـه  یمین ابراهیف محمدحسیت تألید وهابینو بر عقا یلین نوشتار ترجمه کتاب تحلیا
 یمسـائل اعتقـاد یان دربـاره برخـیـوّهاب یهادگاهیل و نقد دیزبان اردو است، که به تحل

پـردازد یمره صـحابه و ... یت سیِف قرآن، حّج یارت، توّسل، شفاعت، تحر یعه، ماننِد ز یش
 کند.ینه نقل و نقد مین زمید آنان را در ایو عقا

پر نازن)نستاننونب وچسرتانیدرناستاننسنیگحمش نس فیع لنگستحشناهد .403

نژاد، بده رارنمدءیی محسدن مدیر دءنه چدی و مشدءور  علی بیک ،(ماهقالبناسالر

 .1811عبءسعلی آذرنیو ه، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد مشهد، 

فمنتألیفرراتنع مرراینشرریف ندرنپاسررخنبرر نشرربجاتنونشناسررمنتوصرریکتاب .425

، طدءرر عبدءس، بده رارنمدءیی هایناهلنسرنتنازنصرفوی نترانعبرحنحایرحکتاب

نیدء، مجتمدع آمدوزش عدءلی فقده، اللده موالییحسین عبدالمحمدی و مشءور  عزت

 .1834جءمع  المصطفی العءلمی ، ق ، 

سخ به شبهات اهل سـنت و کتاب از آثاری که علمای شیعه در پا 710در این رساله، 
 اند، معرفی شده است.وهابیت نوشته

، بده رارنمدءیی محمدد ، محبوبه ابوالحسدنی نیدءرکیرباهمنیقجمنزیارتنونتوسل .424

حسینی و مشءور  عءبدین مؤمنی، ر ته فقده و مبدءنی حقدو، اسدالمی، دانشدکد  

 .1833، علوم انسءنی، دانشگء  تهران

ترحیننشربجاتندرنونپاسخنب نرجمنرباهمنقحآهمنونروایمنزیارتنرفبورین .421

نیدء و مشدءور  امیدر ، بده رارنمدءیی محسدن احتشدءمیندورردءدی گیدء  ،ایننزرین 

، توحیدی، ر ته علوم قرآن و حدیث، دانشگء  آزاد اسدالمی، واحدد تهدران مرکدزی

 ص.213، 1833
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، به رارنمءیی محمد رضدوی و ، مسعود لعلیرفجومنتبحکنبیننشیف نونوهابیت .421

مشءور  مجیدد معدءر ، ر دته علدوم قدرآن و حددیث، دانشدکد  االریدءت و معدءر  

 ص.141، 1834، اسالمی، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی

نمسر فنیهراننبرانگحوهیاخرواننالمسر منماسریشر نسیاهدنمقریس نتطبیرقا .421

ل یددرضددء صدداقت، بدده رارنمددءیی جل ،(دنبرحنسررازراننالقاعرردهیرربررانتأک)نیحیرتکف

، دانشگء  آزاد اسدالمی، واحدد یچر ءنهیو مشءور  محسن مد یآبءدجهءن یمیرح

 .1831مشهد، 

، رؤیدء  دهءبی، بده رارنمدءیی تیمیر نونعالرر نح رمازنهظرحنابننتأویلنحی هظ .420

نیء و مشءور  حسین بهروان، ر دته االریدءت و معدءر  اسدالمی، محمدرضء ار ءدی

گرایش فلسفه و حکمت اسالمی، دانشکد  علوم انسدءنی، دانشدگء  آزاد اسدالمی، 

 .1833واحد کرمءنشء ، 

، رضدء حانیرانمتنر ریرحنآننبرحنارنیونترأر نیهمسرانیتندرنکشورهایهفوذنوهاب .422

 .1831 واحد علوم و تحقیقءت، فرد، دانشگء  آزاد اسالمی،اکبری

، مبددءرز ابددراری  ا ، بدده رارنمددءیی تیمیرر ندرنب ررصناستشررفاعهقرردنآراءنابن .427

ابوالفضل روحی و مشءور  عبدالحمید زرءدت، ر ته فلسفه و کدالم، مدرسده عدءلی 

 .1811لمصطفی العءلمیه، ق ، نژوری، جءمع  احکمت و دین

، به رارنمءیی محمدرضدء ، محمدسرور موحدی غوریءنهاینوهابیتهقدناهدیش  .426

ضمیری و مشءور  محمددجعفر حسدینیءن، ر دته فقده و معدءر  اسدالمی، مجمدع 

 ص.131، 1831، عءلی فقه و معءر  اسالمی، جءمع  المصطفی العءلمی 

، سددید محمدددعلی مهدددوی هقرردنتوحیرردنعبررادینوهابیررتنازندیرردگاهناراریرر  .423

، به رارنمءیی عسگر دیربءز و مشءور  مهدی احدی، ر ته فلسدفه و کدالم الحسینی

 .1833، اسالمی، حوز  علمیه ق 

، معصدومه بدءزاری، دانشدگء  آزاد توحیردنونشرحکهقدندیردگاهنوهابیرتندربرارهن .475

 .1811اسالمی، واحد سءری، 
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اللده ،ی، حبمیارهنشرفاعتنازنرنظرحنعالرر نطباطبراتندربریدگاهنوهابیهقدند .474

معدءر   ر دته فقده و ،یبدء و مشدءور   دعبءن دادا دین دیر، به رارنمءیی حسدیبص

 یلمصدطففقده، جءمعده ا ی، مجتمدع آمدوزش عدءلیش کدالم اسدالمی، گرایاسالم

 .1833ه، ق ، یالعءلم

، بده رارنمدءیی مدری  ، عطیه اسکندرهاینرنکحاننشفاعتنونتوسلدگاهیهقدند .471

حددءجی عبدددالبءقی و مشددءور  نفیسدده نویددد، دانشددگء  آزاد اسددالمی، واحددد تهددران 

 .1831،  مءل

نهایناصو نررذهبنالشریف ناالرنرمنعشرحی رنکتابهقدنشبجاتنرجدویتند .471

علیرضدء بدرادران افتخدءری، بده  ،(احمردنالکاترب)نوناالررامناالرجردی(نالقفاری)

رارنمءیی محمد جءودان و مشءور  علیرضء ایمءنی، دانشگء  ادیءن و مدذار،، قد ، 

1811. 

توسررلنبرراناسررتفادهنازنقررحآننونسررنتننهقرردنعقایرردنونآراینوهابیررتندرنرسررئ   .471

، بدده رارنمددءیی محمدددتقی دیددءری و ، سددید مصددطفی منءقدد،بحناکررحمپیررار

راد، ر دته علدوم قدرآن و حددیث، دانشدکد  االریدءت و معدءر  محمدعلی مهددوی

 .1836، اسالمی، دانشگء  ق 

وهابیتنازندیدگاهنر مدنسرفیدنررضراننالبروطم،نحسرنننیهقدنرباهمنونآرا .470

، علدی رئیسدی، بده ررالکم،نحسرننسرقافنیححاننرالکم،نر مدنبننع روبننی

حسدینی، ر دته فلسدفه و الدین ملکرارنمءیی رسول رضوی و مشءور  سید  در 

 .1812کالم اسالمی، حوز  علمیه ق ، 

، بدده رارنمددءیی ، سددعید حمددءدثی نونروشناوندرنحرردیررمیتابننمهقرردنونبحرسرر .472

 .1838، ن ق یالدن و مشءور  احمد عءبدی، دانشکد  اصولالله نجءرزادگءفتح

، اکدرم هقدنونبحرسرمناتجرامنغ رونبر نشریف نازنکترابنع مراءنالشریف نیقولرون .477

نسد، و مشدءور  سدید محسدن منتظری رد ی، بده رارنمدءیی غالمحسدین تءجری

 .1831دین، تهران، المیربءقری، ر ته علوم قرآن و حدیث، دانشکد  اصول
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، ندرجس تقدوایی نخجیدری، بده هقدنونبحرسمناحکرامنیقجرمنررذهبنوهابیرت .476

العءبدین قربءنی، ر ته االریءت و معءر  رارنمءیی محمدعلی قربءنی و مشءور  زین

 .1811اسالمی، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد الریجءن، 

بده رارنمدءیی  ، جعفدر تءبدءن،تیمیر ندرنقرحآننونحردیثهقدنونبحرسمنایکارنابن .473

محمود فءضل مطلق یزدی، ر ته علوم قرآن و حدیث، دانشکد  االریءت و معدءر  

 .1811اسالمی، دانشگء  فردوسی مشهد، 

، خدءدم حسدین هقدنونبحرسمناهدیش نوهابیرتندرنرسرئ  نتوحیردنونلروازمنآن .465

نژورشددی امددءم اکبددر بءبددءیی، مؤسسدده آموز ددی و ، بدده رارنمددءیی علددیحبیبددی

 .1831، ق ، خمینی

هقدنونبحرسمنتطبیقمنهظحناراری نونس فی ندرنرویوعنارارت،نر مدحسینن .464

رخ بم،نب نراهنمایمنشفباننداداشم،نرشت نیق نونرفارفناسالرم،نرؤسسر ن

ن.0858،نقم،نآروزشمنونپژوهشمنارامنخمینم

، حسدین هظحانناهلنسرنتتنازنهظحنع مانونصاحبیابتفکحنوهنمهقدنونبحرس .461

، بده رارنمدءیی علیرضدء مختدءری و مشدءور  خلیدل مدروج، دانشدگء  آزاد نژادرءدی

 .1833، اسالمی، واحد فسء

نرالررثندربررارهنارارررت،نیبررلناوی ،نبررابنیدگاهندکتررحنقفرراریرردنمهقرردنونبحرسرر .461

ن)
ی

جدءن، بده رارنمدءیی یطدءرر عل ،( ی ناالرنرانعشرحیف ناالراریاصو نرذهبنالش

 ،ی، ر دته فقده و معدءر  اسدالمیمدیو مشدءور  محمدد کر ید محمدرضء موسویس

  .1831ه، یالعءلم یفقه، جءمعه المصطف یمجتمع آموزش عءل

عالمـان  از یکـی، ین قفـار یناصـرالد یهادگاهیـاز د یبخش ینوشتار حاضر، به بررس
ه یعه امامیدر اعتقادات ش یو  یپردازد. و نقدهایم یگر یوهاب یهاشیاهل سنت با گرا

 کند.یم یابیو اصول حاکم بر امامت را ارز  یاو و مبان یهایژگینه امام و ویدر زم
تیمیرر ندرنررروردنآیرراتنرحبرروطنبرر نحضررحتنهاینابنهقرردنونبحرسررمندیرردگاه .461

مددءیی محمدرضددء ضددمیری و مشددءور  دوسددت، بدده رارن، عبدددالرزا، علیع ررم
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مهدی فرمءنیءن، ر ته مذار، اسدالمی گدرایش کدالم اسدالمی، معءوندت ندژورش 

 .1831رءی علمیه، حوز  علمیه ق ، حوز 

حمیدد  ییبده رارنمدء ، ابراری  قءسمی،هاینس فمنبننبازهقدنونبحرسمندیدگاه .460

ادیدءن و  ، ر ته مدذار، اسدالمی، دانشدگء یسلطءن یمکءن و مشءور  مصطفملک

 .  1811مذار،، ق ، 

 نونیرمیت،نابنم،نابروبکحنبراقالهمعبدالجبارنرفتزلرنیهادگاهیدنمهقدنونبحرس .462

د ی، بده رارنمدءیی سدیدیدجدواد وحد ی، سدر مدنبننعبدالوهابندربارهناراررت

، مجتمدع یه، ر دته فقده و معدءر  اسدالمیدن فقیو مشءور  حس یمحمدرضء موسو

 .1834ه، ق ، یلعءلما یفقه، جءمعه المصطف یآموزش عءل

ا ، بده  ی، ولددگاهنقرحآننونسرنتیرحاروننتوسلنازندیشبجاتنپنمهقدنونبحرس .467

فقه،  ی، مجتمع آموزش عءلیر ته فقه و معءر  اسالم ،یرارنمءیی  عبءن دادا 

 .1833ه، ق ، یالعءلم یجءمعه المصطف

، علدی  دریفی، بده رارنمدءیی هقدنونبحرسمنشبجاتنجدیدنوهابیتنبرحنغردیح .466

الدین ءبدی و مشءور  خلیلی، ر ته علوم قرآن و حددیث، دانشدکد  اصدولاحمد ع

 .1811ق ، 

، به رارنمدءیی ، مری  خطیتیتندرنرسئ  نرجدویشبجاتنوهابنمهقدنونبحرس .463

ءت و یداحمد عءبدی، و مشءور  برقعی، ر ته فلسفه و کالم اسالمی، دانشدکد  االر

 .1836، ، دانشگء  ق یمعءر  اسالم

هقدنونبحرسمنرباهمنیقجمنوهابیتندرنتخحیبنقبورنائم نونشرفاعتنتوسرلنون .435

ن یحسددیفر و مشءور  سیالله ملکوتی، به رارنمءیی ولیه سءدات علوی، راضتبحک

 .1812راد، یموسو

، بده حسینعلی انتظءری ،درنآسیاینرحکزینونقفقاز(نوهابیت)نهقشنبنیادگحایم .434

اللدده ابوالحسددن  ددیرازی و مشددءور  الهدده کددوالیی، ر ددته علددوم رارنمددءیی حبیدد،

 .1831، سیءسی، دانشگء  آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی
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پاکسرتان،ن)نجوارهمنیتندرنکشورهایدرنگستحشنوهابنیهقشندولتنسفود .431

، بده رارنمدءیی اصدغر نرتدوی و مشدءور  ، مجیدد سدءقیحیركندهر ناخیدرن(ننیب ح

، خطی، ر دته علدوم سیءسدی، دانشدگء  آزاد اسدالمی، واحدد زنجدءنمهدی خوش

1811. 

حاننونیرانماسرالرنیدرنروابرطنجمجرور(نتیروهاب)نمررذهبنمگحایهقرشنیحقر  .431

، بدده رارنمددءیی ابومحمددد عسددکرخءنی، ر ددته روابددی رنددوراکبرضددء علی ،پاکسررتان

 .1836، ، دانشگء  تهرانیءسیالملل، دانشکد  حقو، و علوم سبین

هرایناو نترانسرومنهقشنونجایگاهنرطوعیننوهرابمندرنبسرطنونتثبیرتندولرت .431

ه برزگدر کلیشدمی، دانشدکد  اللد، محمدحسین رفیعی، به رارنمدءیی ولیسفودی

 .1811، قزوین، المللی امءم خمینیاالریءت و معءر  اسالمی، دانشگء  بین

اللددده خددددادادی، بددده رارنمدددءیی محمددددبءقر ، روحهاندرنعرررالمهقرررشنواسرررط  .430

 .1831نیء و مشءور  عبدالرحی  سلیمءنی، مرکز مدیریت حوز  علمیه ق ، مرتضوی

، بدده رارنمددءی خوا  کیءرمشددیللدده نیددک، خیراوهابیررتنازندیرردگاهناهررلنسررنت .432

حسینی قزوینی و مشءور  خسروننء ، ر ته فلسدفه و کدالم اسدالمی، حدوز  علمیده 

 .1833، ق 

ن ، بده رارنمدءیی عبدالحسدینءدر مجدنیء ،وهابیت،نپیدایشنسیحنتاریخمنونآراء .437

لطیفی و مشدءور  سدیدعبدالمجید حیدرت سدجءدی، دانشدگء  آزاد اسدالمی واحدد 

 1812،  هر ری

ا ، بده رارنمدءیی  دعبءن ، المءن حسنمونکارهار نعم نییکحنمت،نرباهیوهاب .436

مجتمدع آمدوزش  ،یو مشءور  جءبر اکبدرزاد ، ر دته فقده و معدءر  اسدالم یدادا 

   .1834فقه، جءمع  المصطفی العءلمیه، ق ،  یعءل

الله جعفـر تیف آیتأل یو کارنامه عمل یفکر  یت، مبانین نوشتار، ترجمه کتاب وّهابیا
ت یـفرقـه وّهاب یر یگان و شـکلیافکار وّهاب یبه زبان اردو است، که به نقد برخ یسبحان

 ن شده است.یزده فصل تدویپردازد. کتاب مذکور در سیم
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، بده ، زردرا انصدءرینرمیهرایندتنونآرارنسوءنهاشمنازنتفارضنآننبانآروزهیوهاب .433

رارنمءیی محمدحسین صءئینی و مشءور  فرردءد ادریسدی، دانشدگء  آزاد اسدالمی 

 .1811، واحد فسء

، بده رارنمدءیی عزیزیدءن، مدری  وهابیتنوناراکننرقدس نازنآغازنتانقحننبیسرتم .155

، حسن حضرتی، ر ته تءریخ، دانشدکد  ادبیدءت و علدوم انسدءنی، دانشدگء  تهدران

1836. 

اللده محمددی نصدرآبءدی، ر دته علدوم سیءسدی و ، ولیوهابیتنونهفوذندرنآیحیقا .154

 .1863، تهران، هءرجور خام وزارت للمالنیی برواب د کشالملل، دانروابی بین

محمددبءقر  ییبء کءنء، به رارنمء یت یحسنعل،نطینناالعتدا نونالتفحی نبیالوهاب .151

، جءمعدد  ینددیامددءم خم یو مشددءور  عصددءم العمددءد، مجتمددع آمددوزش عددءل یومیددق

 .1812ه، ق ، یالعءلم یالمصطف


