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Abstract  

The phenomenon of atheism, as one of the intellectual, cultural, religious 

and political currents of the first centuries of Islam, denied the existence of 

God and other Islamic principles. There have been different encounters 

with the mentioned phenomenon; but the way of confronting The 

Prophet’s House is important due to their high scientific and spiritual 

status. In addition to expressing the concept of the term heresy and 

atheism, as well as the overview of the history of this phenomenon in the 

Islamic era, the present research tries to extract the way The Prophet’s 

House faced the phenomenon of atheism by forming a hadith family, 

examining and analyzing the narrative reports. The method of discovery in 

this issue is library method and the method of evaluation is rational 

analytic.The guiding encounter of The Prophet’s House in two theoretical 

and practical dimensions, taking into account the intellectual capacity of 

the audience, using the three methods of best contention, rhetoric and 

argumentation, making staff and continuous educational follow-up, and 

taking advantage of the audience's expertise in instilling knowledge are 

among the most important findings of the current research.  
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  مع اإللحاد(ع) أهل البيتمنهجية مواجهة 

  *محمد  وحیدي                                                                                                                                                                                        

  **محمد جعفري   ____ ________________________________ ________________________________   

  الملخص

إن ظاهرة اإللحاد کواحد من التيارات الفکرية والثقافية واالعتقادية والسياسية في القرون اإلسالمية 

األولی کانت تنفي وجود الله والمبادئ اإلسالمية األخری. وکانت هناك مواجهات مختلفة مع هذه 

ما لهم من مکانة روحية معها، فلها أهمية خاصة ل السالمعليهمالظاهرة. أما مواجهة األئمة المعصومين 

في  سالمالعليهموعلمية سامية. وانطالقًا من ذلك، قد قامت الدراسة الحاضرة باستخراج منهجية أهل البيت 

المواجهة مع هذه الظاهرة، وذلك بتشکيل األسرة الحديثية ودراسة التقارير الروائية المأثورة وتفسيرها، 

إللحاد، کما تم ذکر لمحة تاريخية عنها في العصر اإلسالمي. إضافة إلی بيان مفهوم مصطلَحي الزندقة وا

کانت هادية استرشادية في البعدين النظري  السالمعليهمفتوصلت الدراسة إلی أن مواجهة أهل البيت 

والعملي، ومتالئمة مع مقدرة المخاطبين الفکرية، ومستفادة من الطرق الثالثة للمناظرة وهي الحکمة 

الجدال األحسن، من خالل تکوين الکوادر، والمتابعة التربوية المستمرة، واالستفادة والموعظة الحسنة و 

  من تخصص المخاطب في غرس المعارف.

، المجموعة الحديثية، مناظرات أهل السالمعليهمالزندقة، اإللحاد، األئمة المعصومين  الکلمات المفتاحية:

 .السالمعليهمالبيت 

                                                        

 طالب الدکتوراه في قسم الکالم بمؤسسة اإلمام الخميني للتعليم والبحث (الکاتب المسئول). *

 والبحث. أستاذ مشارك، قسم الکالم وفلسفة الدين، مؤسسة اإلمام الخميني للتعليم **

  فصلیۀ علمیۀ محکمۀ

  پژوهیمطالعاتِ شبهه
 هـ1444، صیفسنۀ الأول



 

 

 

  

  با الحاد  تیمواجهه اهل ب یشناسروش
*محمد  وحیدي                                                      03/06/1401تاریخ تأیید:    7/04/1401 تاریخ دریافت:

  

  **محمد جعفري  ____ ________________________________ ________________________________   

   چکیده

 ،یاسلام نیقرون نخست یاسیو س ياعتقاد ،یفرهنگ ،يفکر يهاانیجر از یکیعنوان  الحاد به دهیپد
مذکور صورت  دهیبا پد یمتفاوت يها. مواجههکردیرا انکار م یاصول اسلام ریوجود خداوند و سا
آنان،  يو معنو یعلم يوالا گاهیجا لیبه دل نحوه تقابل امامان معصوم  انیم نیگرفته است؛ اما در ا

واژه زندقه و الحاد و  یشناسمفهوم انیبرخوردار است. پژوهش حاضر ضمن ب ياژهیو تیاز اهم
 ،یثیخانواده حد لیصدد است با تشک در یدر دوران اسلام دهیپد نیا خیتار یاجمال ریس نیهمچن
الحاد را استخراج  دهیبا پد  تیب نحوه مواجهه اهل ده،یرس ییروا هايگزارش لیو تحل یبررس
 يفکر تیبا درنظرداشتن ظرف یو عمل يدر دو بعد نظر  تیب اهل گرانهتیهدا مواجهه کند.

 يریگیو پ يکادرساز ،یاز سه روش جدال احسن، موعظه و استدلال برهان يریگرهمخاطبان، به
 ضرحا پژوهش يهاافتهی نیترمعارف از مهم ياز تخصص مخاطب در القا يریگو بهره یتیمستمر ترب
  .دیآیبه شمار م

  . تیب مناظرات اهل ،یثیزندقه، الحاد، امامان معصوم، خانواده حد گان کلیدي:واژ

                                                        

  (نویسنده مسئول). ینیامام خم یو پژوهش یرشته کلام، موسسه آموزش ،يوه دکترژپدانش *
  mh.vahidi1@gmail.com  

  .دانشیار گروه کلام و فلسفه دین مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی **

  Mjafari125@yahoo.com 

  نشریه علمی
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  مقدمه

ل بود که در اواخر قرن او یاسیو س ياعتقاد ،یفرهنگ ،يفکر يهاانیاز جر یکی زندقه دهیپد
از ریشه که  اى بودندطبقه زنادقه .)16، ص1387 ،يمطهر( شکل گرفت يقرن دوم هجر لیو اوا

قادى تخریب مبانى اعت عقیده خود مبنی بر در کرده،با توحید و سایر اصول اسلامى مخالفت 
. این تفکر ریشه در عصر پیش از اسلام )353، ص14، ج1375، همو( کوشیدندخت مىاسلامى س

تنها به  یاز اعراب جاهل ياعده :سدینویم یجواد علمعروف عرب  نگارخیکه تارچناندارد؛ 
 ایبه دوام عمر دن ،حساب و کتاب را انکار کرده، حشر، بعثو داشتند  دهیعق يماد يایدن
، 11ج، م1976 ی،عل(است  بازگو شده نیچننیا 24 هیآ هیدر سوره جاث هدیعق نیا .ل بودندیقا

  .)137ص
ه اوج ب انیل عصر عباسیدوباره ظهور کرده و در اوا یلیبه دلا دهیپد نیظهور اسلام ا ازپس

   .)50ص، 1387 ،يمطهر( دیرسخود 
از  امان معصوم اند، مواجهه امزندقه پرداخته دهیکه به مقابله با پد ییهاانیجر انیدر م 
 گاهیجا زیو ن ائمه  يو معنو یعلم گاهیبه جا وجهبا ت رایز ؛برخوردار است یفراوان تیاهم

مهم  یفرصت ،به وجود آمد  امام رضا زیو ن  نیصادق نیکه در دوره امام ياژهیو یاجتماع
 نیدر ا .بپردازند هدیپد نیبه تقابل با ا گرانهتیهدا ياتا با مواجهه آمدیائمه به شمار م يبرا

 نیا خیتار یاجمال ریس زیو نو الحاد واژه زندقه  یشناسضمن اشاره به مفهوم میبرآن ارنوشت
با  میتا بتوان میکن یمذکور را بررس دهیبا پد تیب نحوه مواجهه اهل ،یدر دوران اسلام دهیپد

 نیشیپ يهاپژوهش .ي از روش اهل بیت به مواجهه با الحاد در دوران معاصر بپردازیمریالگوگ
 نیا یخیتار ریو س یشناسبه مفهوماند: برخی چند دسته در باب زندقه و الحاد در عالم اسلام

اند و البته در خلال مباحث به نحوه پرداخته هاي مهم از زنادقه در تاریخ اسلامو شخصیت دهیپد
 یمذکور مطالب دهیدپ بای طور اجمال به مختلف و از جمله ائمه اطهار  يهامواجهه گروه
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اثر  و يمطهر درضایحماثر  »یسلاما نینخست يهازندقه در سده«پژوهش  .است شده انیب
 یدر حال نیا گیرند؛قرار میدسته  نیا در يمنتظر درضایسع دیساز  » زندیق و زنادیق«پژوهشی 

 اهلش ند رودارد تا بدین وسیله بتواتمرکز   ییروا يهاگزارشبر است که نوشتار حاضر اولاً 
 بررسی و هاي روایی استخراج کندرا از این گزارشالحاد  دهیدر مواجهه با پد تیب

ر ب مقاله است و یهدف اصل يبراي امقدمه تنها پدیده مذکور  یخیتار ریو س یشناسمفهوم
  .ندارد تیموضوع فی نفسه هاي پیشین،خلاف پژوهش

روایی قرار هاي تمرکز خود را برگزارشهرچند  شده،ي انجامهااز پژوهش گرید ايدسته 
 نظر قرار داده را مد تیروا یکتنها  یبرخ ،انداستخراج کرده اتیرا از روا ینکات خوبداده و 

مناظره امام «تحت عنوان  ايمقاله اند؛ مانندروایات دیگر درباره این مسئله را ذکر نکردهو 
از تحقیقات  یو برخ ییرضا غلامرضااز  »هنگام طواف در زندیق مصريبا   صادق

در  يمتعدد اتیروا پورمحمد شعباناز  »نیزنادقه در عصر صادق«مانند پژوهش گرفته صورت
و اساساً در  اندمختصر اکتفا کرده حیترجمه و توض انیتنها به ب یول ؛اندکرده انیب نهیزم نیا

  .نداهاست، نبود ثینگاه درجه دوم به احاد یکه نوع یشناسمقام روش
 یکی يعبدالرحمن بدواثر  الاسلام یالحاد فال خیتارمن کتاب در میان آثار پژوهشی موجود، 

 لیبه تحل ياپژوهش مذکور ابتدا در مقدمه .اسلام است جهانالحاد در  نهیاز آثار مطرح در زم
 تیشخص سه يبخش به آرا سهکاربرد و اصطلاحات آن پرداخته و سپس در  و الحاد دهیپد

 يدیمف یخیاثر مذکور نکات تار .پردازدیم يراز يایزکر بن محمدو  يراوندابن ،مقفعابن
نحو اشاره و اجمال به  به یالاسف حتمع یول ؛دهدیالحاد به دست م دهیجهت شناخت پد

 یلازم است پژوهش جهت نیا از ؛است اشاره نکرده دهیپد نیا انقش ائمه اطهار در مواجهه ب
   .آن بپردازد یشناسمان معصوم در مواجهه با الحاد و روشنقش اما يبه واکاو دیجد

بررسی تاریخی برخی عوامل رشد الحاد در  ،یشناسبخش مفهومسه  حاضر در نوشتار
   .است شده میتنظ ییهاي رواگزارشبررسی و   امام صادقویژه عصر قرون آغازین اسلام به
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  در لغت و اصطلاح یقواژه زند یشناسمفهومالف) 

بودن دهیچیو پ يبه دشوار ،اندکرده قیزندقه تحق دهیپد خیکه در باب تار یتمام کسانباً تقری
/ 31ص، 1387 ،يمطهر/ 36ص م،1993 ،يبدو( اندنموده حیآن تصر یخیتار ریدر س یقهمفهوم زند

 ياز نظر غالب علما یقلفظ زند .)1ص ،1366تابان، / 23ص، 1388پور، شعبان/ 39ص، 1389 ،يمنتظر
، 4ق، ج1410 ،يجوهر( است بوده یلفظ دراصل فارس نیا یعنی ؛معرب است يالغت واژه اهل

دهخدا، / 201، ص13ج ،ق1414 ،یواسط/ 256ص، 2ج ،/ فیومی147، ص10ج ،ق1414منظور، ابن/ 1489ص

 در نیدر ب زیاست ن کرده دایاشتقاق پ یاز چه اصل یقمعرب زند ژهوا نکهیا . )12792ص، 9ج
 یکس یعنی ؛دانندیم »يزندکرا«آن را معرب کلمه  یبرخ .ختلاف وجود داردا بین اهل لغت

 »نیزن د«آن را معرب از  یبرخ .)140، ص10ج ،ق1414منظور، ابن(ل به دوام دهر است یکه قا
آن را معرب  دهخدا .)293، ص2ج ق،1416یحی، طر(زنان است  نیکه به د یکس یعنی ؛نداهدانست

 792، ص9، ج1377دهخدا، ( کتاب زرتشت دارد »زند«ه اعتقاد به ک یکس یعنی داندیم يزند

 نیدر ادامه ضمن درنظرداشتن ا که است قیواژه زند ییوسعت معنا انگریب هااختلافاین  .)12
  پردازیم.می یقواژه زند یاصطلاح یمعان بیان نکته به

   یاصحاب مان .1 

مذهب  وانریمربوط به پ ،استداشته  رددر آن کارب قیکه واژه زند یاصطلاح نیشتریاحتمالاً ب
واژه  اند کهیک بیان کردههر  یخوارزمو  يطبر ،يحمو .)57، ص1389 ،يمرتضو( است ينوما

  .)193، ص1362 ،یخوارزم/ 433، ص6ج ق،1387 ،يطبر( شودمیاطلاق  یمان روانیبر پ یقزند
طهري، (م هاستمانوي از کند بیشتر اندیشمندان معتقدند ریشه زندقهنقل می مطهريشهید 

انا نري کلمۀ الزندیق کثیرًا ما یوصف : «دیگویم باره نیدر ا نیاحمد ام. )72، ص18، ج1375
به  یقواژه زند الادعا کرد استعم توانینم این وجود با. )16م، ص1961 ن،یام( »به اتباع مانی

 یاسلام هیر قرون اوللفظ د نیبلکه ا ارد،ند يگرید ياختصاص داشته و کاربردها یمان روانیپ
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هایی از حتی به گروه قیو مفهوم زند است کردهیم رییمختلف تغ يهاها و مکاندر زمان
 يبه افراد ی این لفظگاه تر آنکهشیعه اطلاق شده است و عجیبمعتزله و  مسلمانان مانند

  .)3، ص1366تابان، ( کردندیرا به الحاد و زندقه متهم م گرانیکه خود د نسبت داه شده است
حنبلی به دلیل اثبات فوقیت براي خداوند، حکم به تکفیر اشعري  گوید:می ابوحامد غزالی

عتزله داند و مکرده است و اشعري به دلیل اثبات علم و قدرت براي خداوند، معتزله را کافر می
غزالی، (اند نیز در مقابل به دلیل اثبات صفات قدیم براي خداوند، حکم به تکفیر اشعري کرده

  . )49ق، ص1417
هاي اطلاق زندیق بر برخی از افراد را در قرون اولیه اسلامی ناشی از انگیزه مطهريشهید 

توان اعتماد کرد که همه کسانى که مورد به هیچ وجه نمى« :داندمی جویانهسیاسی و انتقام
متهمان افرادى دیده خصوصاً اینکه در میان  ؛اندواقعًا زندیق بوده ،انداین اتهام واقع شده

  .)355، ص14، ج1375(مطهري، » نداشوند که به زهد و نیکى و وفادارى به اسلام معروفمى

   گرايماد ای يدهر.2

 ،دارد که جهان را محدود به عالم ماده دانسته ياشاره به تفکر یق،از واژه زند يگریاصطلاح د
ت اس یکس قیزند :دیگویم حیطری .ستیل نیقا یعالم خاک نیا يورا یموجود متعال چیه

 یغزال. )293، ص2ق، ج1416 ،(طریحیبه دوام دهر است  لیقاندارد و  دهیرا عق یعتیشر چیکه ه
قسم اول را  ود ونیاله ن وویدهر ون،ییعیفلاسفه به طب میضمن تقس المنقذ من الضلالدر کتاب 

                                                                                                .                  )33-31، ص1362 ،یغزال( کندیاز زنادقه ذکر م
 یوقالوا ما ه«کند: اي از مردم عصر جاهلی را این چنین بازگو میقرآن کریم عقیده عده

                                                             .               )24(جاثیه: » الا الدهر هلکنایوما  اینموت ونح ایالدن اتنایالا ح

  ی و کفر باطن يظاهر مانیا.3

د دار مانیدرظاهر ا ،است که کفر خود را پنهان کرده یکس قیزند :دیگویم یحل سیادرابن
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کر ذ قیزند فیدر تعر سیادرابن شبیه یانیب زین زهرهابن. )707، ص2ج ،ق1407 ،یحل سیادرابن(
عدم  و یققتل زند بری مبن امامی هیفق دو نیعبارت ا تتمهاز  .)381، صق1417زهره، ابن( کندیم

 و وي ما با علم به ارتدادفرد مرتد است؛ ا یق،مراد آنها از زند شودیقبول توبه او مشخص م
  .کندیم مانیاظهار ا يو ،در باطن کافر است نکهیا

   نیدیو ب نیگذار در دبدعت .4

نموده  یسست عتیو در امر به شر هبود زیچ بودن همهل به مباحیکه قا یکسان بر زندیقاطلاق 
روه با گ نیتقابل ا، از دیگر اصطلاحات این واژه است. پرداختندیفجور م و و آشکارا به فسق

افراد  نیا نیدر ب یعنی ي؛اشهیو اند يتقابل نظر نهاست و  يو رفتار یتقابل عمل ینوع نید
 ییرها لیبه دل یول بوده باشند؛ امتیچون خدا و ق نیقایل به اصول د یحت یکسان ممکن است

، 1جم، 1969 ن،یام(بردند الحادگرایی پناه می هکامل در انجام محرمات ب يو آزاد عتیشر دیاز ق

   .)146ص

  منکران وجود خدا  .5

ند وده شد انکار وجود خداافزو یقبر واژه زند رانیکه بعد از ورود اسلام به ا یاصطلاحات گریاز د
که  ردکیاطلاق م یبر کس زندیق رالفظ  ،بودن استقیکه خود متهم به زند يراوندابن است.

، ییهاي روادر گزارش. )32ص ق،1319 ،یغزال/ 49، ص1389 ،يمنتظر( وجود خدا را منکر باشد
زنادقه بوده با  یجمله مسائل مورد بحث و بررس انکار آن از یادر وجود خداوند  کیتشک

  است.

  قیواژه زند یشناسمفهوم يبندجمع .6

تقریباً همه این از اصطلاحات است که  یعیگستره وس يمعرب و دارا ياواژه یقزند
 يراب یقدر مشترک میاگر بخواه واست  اسلام استعمال شده یخیدر طول دوره تاراصطلاحات 
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اطلاق  یبه کسان قیلفظ زند :مییوگیم نیچننیا ،میکن انیواژه ب نیاصطلاحات گوناگون ا
ي کرتقابل ف د. در ذیلداشتن یعمل ای يتقابل فکر عتیو شر نیبا د ينحو که به شودیم

منکران  و )هستندعالم  يمبدأ برا دوقایل به (کسانی که  ونییو ثنو یمان روانیپ هایی چونگروه
 یکسان و گیرندقرار می د،هستن ییگراعتیو طب يگريکه قایل به دهر یکسان نیز وجود خدا و

شریعت را ملاك قرار  خود،فجور بوده و در رفتار و عمل  و و فسق يگرکه قایل به اباحه
، 1366تابان، / 355، ص14، ج1375 ،يمطهر( گیرندمیقرار  عتیبا شر یدر تقابل عمل دادند،نمی

  .)2ص
 زیواژه الحاد را ن ،شدبرداشته  یقپرده از ابهام موجود در مفهوم زند يحال که تا حدود 
  .میکنیم انیب قیو نسبت آن را با واژه زند یبررس
 یعرب ايواژه ی،به باطل و اعراض از حق و راست لیم يامعن به »ح د ل«الحاد از اصل  

 یعنی ،الحد الرجل .)25 :حج(است  استعمال شده يصورت مصدر به بار کیاست که در قرآن 
 انیدر ب راغب. )236، ص5، جق1404فارس، (ابن حرف شودمن مانیحق و ا قیکه از طر یکس

 يزیبه چ لیاست و اساسًا م شده لیکه از وسط ما ياحفره یعنیلحد  :دیگویم حادال شهیر
  .)737ص ،ق1412 ،یراغب اصفهان(است  شده بواژه اشرا نیدر ا

 قیاژه زندو نیگزیجا اي،ی و اندیشهعلم يدر فضا الحادکاربرد واژه  ،در دوران معاصر 
، استدر انگلیسی » Atheism«الحاد در دوران معاصر که معادل واژه  ازمراد . است شده

 ،يشاکر(به آن باور ندارد  ای کندمیانکار  ایکه وجود خداوند را  دارد يبه طرز تفکر اشاره

 مالاستع یاسلام هیکه در قرون اول ییبه معنا لفظ زندیق اشتراك توان وجه. می)4ص، 1398
 عالموراي  ییدر انکار وجود خدا و موجود ماورا راخاص آن  يمعنا با واژه الحاد به ،شدیم

 گذارو بدعت یالحاد اطلاق آن بر مسلمانان لاابال ازدانست و وجه افتراق لفظ زندقه مادي 
نی ترا اطلاق آن بر الحاد جدید (الحاد مب وجه افتراق واژه الحاد از زندقه توانمی کهچنان ؛است

  ی قرار دارد) دانست. مقابل الحاد فلسفبر علوم تجربی در 
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   الحاد در عالم اسلام  دهیبه پد یخیتار یگاهن ب)

 انیب لیتفصاست که در محل خود به بوده یاسلام معلول عوامل مختلف در عالم الحاد دهیپد
 ائمه اطهار  نیکه ب یمناظرات حیدرك صح ياما برا ؛)194، ص1389(ر.ك: منتظري،  است شده

  .شودیعوامل اشاره م یاجمالاً به برخ ،گرفته است و زنادقه صورت
 ودهب ینهضت علم ای جمهزندقه، نهضت تر دهیرشد پد یعوامل فرهنگ نیتراز مهم یکی 
 نهضت ترجمه ای ینهضت علم، عباسیحکومت بن لیاوا امیه واواخر حکومت بنی در .است

 نیب زیرا ن یکه داشت، شبهات و افکار نادرست يدیفوا رغمی نهضت عل نیا .به وجود آمد
 ،ان بودنددو زبان کردهلیزنادقه که در زمره افراد تحص یبرخ یاز طرف .کردیم جیمسلمانان ترو

 یدوران عباس يفکر يومرج حاکم بر فضاو از هرج ایفا کردند يدینهضت نقش کل نیدر ا
با ورود افکار از طرفی  .)124، ص1386 ،ینعمان یشبل( جهت نشر افکار الحادي خود بهره بردند

چار دي مسلمانان ساده و تعبد مانیا، گانهیمسلمانان با علوم ب ییبه عالم اسلام و آشنا دیجد
 يریکارگهب یکه شکل افراط يابه گونه ؛افتی شیافزا ییگراتوجه به عقل ه،شد دیترد و شک

   .)198، ص1389 ،يمرتضو(منجر شد  دیتوح انکار ینبوت و معجزات و حت انکارعقل به 
ز عوامل مهم ا زین عباسیو بن هیامیبن نیحاصل از اختلاف ب یاسیباز س يوجودآمدن فضابه

 حکومت یانیپا يهاقرن دوم که سال نینخست يهادر سال .دیآیشمار مه زندقه ب دهیرشد پد
 يواحد يحکومت مرکز د،شونیم وبمحس عباسیحکومت بن نیآغاز يهاو سال هیامیبن

 رتسلط ب يبرا یهنوز قدرت کاف عباسیبن دهیلذا حاکمان نورس ندارد؛در جهان اسلام وجود 
 دهیمله پدجبروز و ظهور افکار مختلف من يبرا یمناسب طیشرا جهیو درنت ندنکرد دایپ مردم را

 ییهاي رواگزارش. )203، ص1389 ،يمرتضو/ 206، ص1387 ،يمطهر( دیآیالحاد به وجود م
یب و طب یانیصابوشاکر نو  العوجاءابیابن چون يابا زنادقه امام صادقمربوط به مناظرات 

حاکمان وقت،  يبندوباریچون فساد و ب يگریعوامل د .دوران است نیمربوط به اهندي 
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 هشیمسلمانان در رشد و توسعه اند انیمختلف م يهاعراق، وجود فرهنگ یتیجمع بیترک
/ 194، ص1389(مرتضوي، است  شده انیب لیتفصکه در محل خود به دانقش داشتهن يالحاد

  . )76-57، ص1388پور، شعبان
و این نکته  است داشته یفراوان ییتطور معنا یقلفظ زند که شد انیب ی زندیقشناسدر مفهوم
صداق مفهوم و م صیتشخي مختلف زنادقه با توجه به دشوار يهاگروه يبندمیدر مسئله تقس

و  يزنادقه به زنادقه فکر میو تقس یغزالاز  دیزنادقه به مطلق و مق میتقس .شودیآن تکرار م
زنادقه  يبدو. )55ص ،1389 ،يمطهر( است ماتیتقس نیجمله ا از انگریمتمرد و عص يزنادقه

   :کندیم میتقس دسته سهدر عالم اسلام را به 
 یبوعلاچون  يافراد ؛پنداشتندیم قتیق و حقخود را بر مدار ح نانیا ی:نما انیشوایپ یک.

   گیرند.دسته قرار می نیا در ییحابویو  رجاء یابوعل ،دیسع
 یو با نوع شدندیم ید اسلامیدر عقا يفکر دیترد و که دچار شک یکسان :متکلمان دو.

بن  میرعبدالک ،یانیصابوشاکر دچون  يافراد. بردندیال مؤس ریرا ز یاسلام یمبان یی،گراعقل

  .افرادند نیدر زمره ا يراوندو ابن ءوجاالعیاب
 هیبچون نهضت شعو یعاطف يهابه جنبش لیتما نانیا: و شاعران سندگانینو ،بانیاد سه. 

گو ذلهشاعرانه و ب یطبع يدارا وداشتند  )عجم بود لیعرب و تفص ریکه مرامش تحق یجنبش(
و  مقفعناب، بشار بن بردچون  يافراد د.نبود عتیبه احکام شر و نسبت دیقیب حال نیع و در

  .)53-44م، ص1993(بدوي،  رندیگیبخش قرار م نیدر ا دلامهابو
 ت؛اس و متکلم آنان بوده شمندیبا گروه اند تاس رخ داده و زنادقهائمه  نیکه ب یمناظرات

، شده نقل ییهاي رواو آنچه در گزارش ءوجاالعیاببناو  ینیصاابوشاکر دچون  يافراد یعنی
هاي روایی مد نظر د. آنچه در نوشتار حاضر در بررسی گزارشکنیم دأییفوق را ت يمدعا

  است، در حیطه مناظرات زنادقه متکلم در باب انکار خداوند (الحاد خاص) قرار دارد.
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  هاي روایی واردشده در باب مسئله الحادتبیین گزارشج) 

 است:پیش از بیان روایات توجه به چند نکته ضروري 

در جلد دهم  .است گزارش شده از ائمه  یمناظرات فراوان عه،یش ییدر کتب روا .1 
با توجه به توان مدعی شد . میبا مخالفان وجود دارد امام صادقمناظره از  23 الانوار بحار

ست که ا وجود داشته ي با زنادقهشتریعصر، مناظرات بآن  يو الحاد یتفکرات التقاط وعیش
  .است دهینرس مابه دست 

 دیتوح ،یکافچون  یدر کتب مهم نقل مضامین آنهابا توجه به  اتیروا نیاعتبار سند ا .2 
 نانیموجب اطم خود اتیروا این مضمون نکهیا علاوه بر .ردیگیمورد خدشه قرار نم احتجاجو 

  الصدوربودن است. و ملاك ما در این روایات موثوق شودیم به صدور
 ،2ج ،ق1403 ،یطبرس( یخداشناس ،یشناختیچون مباحث هست ینموضوعات گوناگو. 3

صدوق، / 78همان، ( امتیمباحث مربوط به ق ،)169ص ،1ج، ق1407 ،ینیکل( یراهنماشناس، )332ص

نوشتار تنها در صدد  نیا .است مطرح شده اتیدر مناظرات با زنادقه در روا )29ص، 1398
 ،یعبارت به یا شک در آن است و خداوجود  موضوع آن انکاراست که وجود  یاتیروا یبررس

  .مسئله نوشتار حاضر است رفته،یالحاد خاص صورت پذ تیکه با محور یمناظرات
  توان در چند بخش تنظیم کرد: مضامین روایی را می

  مربوط به مسئله شناخت  اتیروا. 1

 مورد خارج علم ما به جهان و چون امکان معرفت، ابزار معرفت یمسائل ی،شناسدر معرفت
 و دارد يشرب شهیاند خیدر تار یطولان ياهپیشین یشناسمسائل معرفت گیرد.قرار می یبررس
 یورت علمص مباحث به گونه نیا ترین زمان طرحقدیمیعنوان  به توانیباستان را م ونانیعصر 

ابزار و مسائل مربوط به شناخت و  یی،هاي روادر گزارش. )24ص ،1392 زاده،نیحس( ذکر کرد
 یاز جانب برخ یعیطبي انکار وجود خداوند و موجودات ماورا يبرا ییعنوان مبنا قلمرو آن به
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مطرح  ییهاي رواگزارش نیکه زنادقه در ا یی رامدعا توانیم .است زنادقه مطرح شده
  کرد:  انیب لیگزاره ذ دودر قالب  ،اندکرده
 یاز روش حس ریبودن هر آنچه غاعتباریو ب يابزار شناخت به حواس ظاهر نحصاراالف)  

  ادراك شود.
  و انکار موجودات ماوراي طبیعی. انحصار قلمرو موجودات به جهان ماده ب) 
 قیرا طر یکه تنها ابزار حس یکسان یعنی است؛ اول هگزار فرع بر نوعیبه گزاره دوم 

  .ارندپندیم يقلمرو موجودات را لزوماً منحصر در عالم ماد دانند،یمعرفت م
  دیصانیو ابوشاکر  امام صادق  يوگوگفتروایت اول: 

 بیانبا  يدر جواب و امام  ست؟یحدوث عالم چ لیدلپرسید:   امام صادق از شاکرابو 
دوث عالم ح شود،یم يال به پرندهیتبد تیو درنها گذردیمرغ م که بر تخم یو تحولات رییتغ

خوب «: دیگویم نیچن نیدر جواب امام ا بوشاکرااما  ؛کندیکوچک، ثابت م يارا در نمونه
 ،ییواشن ،ییچشا ،یینایبگانه (پنجحواس  قیاز طر را جز آنچهدانی من استدلال کردي؛ اما می

  .کنمیقبول نم ،درك نکنم یی)ایلامسه و بو
فرمودند:  یشناختمعرفت قیعم يکوتاه اما با مبنا يااو جمله پاسخدر   صادق امام 

 لیگانه بدون دلحواس پنجتَنْفَعُ فِی الِاسْتِْنبَاطِ إِلَّا بِدَلِیلٍ کَمَا لَا تُْقطَعُ الظُّلْمَۀُ بِغَیْرِ مِْصبَاحٍ: هِیَ لَا«
» بردینم نیاز ب ییاز چراغ و روشنا ریغ يزیکه ظلمت را چهمچنان ،ندارد يادهیعقل فا

و بخشی از آن در  شیخ مفید ارشاد. این روایت با اختلاف کمی در )293ق، ص1398(صدوق، 
/ مفید، 333، ص2ق، ج1403/ طبرسی، 80، ص1، جق1407(کلینی، نقل شده است  احتجاجو  کافی

  .)203، ص2ق، ج1413
ر د ایاش دنید يگونه که برا فهماند همان دیصانیطبق استدلال فوق به   امام صادق

گرفتن گانه بهرهر حواس پنجدر کنا زین ایشناخت اش يابر ،است ازیکنار چشم به وجود نور ن
 امامدر مناظره  يگریدر گزارش د. ستیلازم است و تنها منبع شناخت حواس ن زیاز عقل ن
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  است:  آمده نیچن نیا قیزند يبا فرد  رضا
 امام رضا .پس وجود ندارد شود،یدرك نم يگفت چون خداوند با حواس ظاهر قیزند
  با حواس خود، خدا را  دیتوانیکه شما چون نم فرق ما و شما آن است فرموددر جواب او
عاجز است،  اوحواس ما از درك  میدانیآنکه ما چون م حال ،دیکنیاو را انکار م ،دیکن كدر

 ق،1407ی، نیکل(دارد  يماد يایاش اتیاز خصوص غیر ییهایژگیپروردگارمان و ،میکنیم نیقی

  .)396، ص2ق، ج1403 ،یطبرس/ 79ص، 1ج
  روایت معروف به اهلیلجهروایت دوم: 

 شده و مربوط به نقل ییاست که در کتب روا یاتیاز روا گرید یکی اهلیلجه تیروا
روایت اهلیلجه  اسلوب متن مجلسی. علامه است يهند بیطب با  امام صادقوگوي گفت

هندي  پزشکاناهلیلجه نام گیاهی است که داند. می  امام صادقرا دلیل صحت صدورش از 
از . شدکردن این دارو باید دقت کامل میو در درست ندکردرمان از آن استفاده میبراي د

با پزشک هندي براي اثبات خداوند متعال بیشتر از همین داروي آن   امام صادقآنجا که 
 اي باشد و دقت لازمکنند که چگونه است براي ساخت دارو باید سازندهپزشک استفاده می

 »هلجاهلی«به  لذا این حدیث؛ این عظمت خود به خود به وجود آمده باشد ولی جهان با، را بکند
شناختی طبیب هندي هایی از این روایت که مبناي معرفتدر ادامه بخش .مشهور شده است

  شود:را نفی کرده، ذکر می
 دییوگیم دیاساس ادعا و ترد بر و دیندار نیقیوجود خدا علم و  نهیشما در زم طبیب هندي:

ن گانه مچون حواس پنج ؛کنمیم یخدا را نف نانیو اطم نیقیاساس  من بر یول ،هست ییخدا
  .وجود ندارد ،درك نباشد و هرچه که با حواس من قابل کندیاو را درك نم

 همن ب یول ی،کنیاز ادراك خدا او را انکار م استحو یسبب ناتوان تو به:  امام صادق 
در آن  بیکه نشانه ترک يزیهر چ .کنمیم قیاو را تصد خودم از ادراك خدا یجهت ناتوان

ن را آ ه،دیهرچه که د نیبنابرا .رنگ است ،با چشم باشد تیرؤ جسم است و اگر قابل ،باشد
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 نیا .مانند خلق باشد القچون امکان ندارد خ ؛ستیحواس آن را درك کند، خدا ن ای ندیبب
 یگونو هرچه قابل دگر ابدییانتقال م گریل دبه حا یو زوال از حال یکه با دگرگون است دهیآفر

اشد و ب دگاریمانند آفر تواندینم دهیآفر کهی حال در ؛ندارد یبا مخلوق تفاوت ،و زوال باشد
  .آورنده باشددیمانند پد ستیممکن ن دهیپد

حواس دلالت  :میگویمن به تو م ،حواس است ایراه شناخت اش نهاکه ت ياگر اصرار دار 
ه ذکر کرد ک بیطب يرا برا يسپس امام موارد (عقل). قلب لهیمگر به وس ،رندندا ایبر اش

 يموارد :از جمله فرمود ؛است امدهیحواس به دست ن قیمعرفت از طر نیلکن ا ؛معرفت است
 است و ماندهی ولکن معرفت به آن باق رفته نیب که محسوس بوده و اکنون حس از هست

، 3ق، ج1403(مجلسی،  کندیم ینه و امر ایضرر و نفع اساس همان شناخت حکم به  انسان بر

  . )152ص
 تیدر روا .است ينظر ايزنادقه مواجهه یشناختمعرفت یحس يبا مبنا مواجهه ائمه  

و  لیگانه بدون دلکه حواس پنج دهدیتوجه م یبه نکته اساس  امام صادق ،دیصانیابوشاکر 
ارائه  یحیتوض نیا ازشیباشد و ب اشتهدنبال ده برا  یاستنباط و ادراک تواندیچراغ راه نم

با   صادق امام .شودیارائه م شتریب ینییبا تب يهند بینکته در مناظره با طب نیا .دندهینم
 يدبه ذکر موار ،ندارند ایدلالت بر اش )عقل( بدون کمک قلب يحواس ظاهر نکهیتأکید بر ا

 ،انسان بر اساس آن معرفت ،ماندهی فت باقمعر ،يکه با قطع اتصال حواس ظاهر پردازندیم
شان توان انکارنمی د کهنوجود دار ییهاشناخت و با بیان اینکه کندینفع م یاحکم به ضرر 

  .اندامدهیدست نه ب حس قیکه از طر در حالی ،کرد
 یلیتنها دلاز درك خدا نه يعجز حواس ظاهر ،یق دیگريبا زند  امام رضادر مناظره  

 و در شکل توانیست که خدا را نما دهنده آنبلکه خود نشان ،ستیوجود خدا ن بر انکار
درك  است و با ابزار حس قابل عتیاز ماده و طب تراو فرا ؛جست يموجودات ماد لیشما

  ذکر شد. زین  امام صادق تیمضمون در روا نیا نیع .ستین
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هرچند در  ،شد انیق بفو ییهاي روازنادقه در گزارش یو برخ ائمه  نیکه ب ینزاع 
بیش از این تبیین  مخاطبان ائمه  فکري تیبا توجه به ظرف يقرن دوم هجر يفکر يفضا

 يفکر يهاچالش نیترياز جد یکیبه  یشناسمعرفت يدر فضا هامروز نشده است،
   .)215، ص1، ج1391 ،يزدیمصباح( است شده لیتبد ختیشنامعرفت

نیاز به  ای شوندیمنجر به ادراك و شناخت م ییتنهاهب يحواس ظاهر ایمسئله که آ نیا 
و  يدر بحث نقش عقل و حس در ادراکات تصور ی،شناسدر معرفت کمک عقل دارند،

آنکه حواس بدون کمک عقل،  بر یمبن اتیروا نیدر ا  ائمه يامدع .شودیبحث م یقیتصد
  .است شده حیتنق یسلامتوسط فلاسفه ا خوبیبهدنبال ندارند، امروزه ه ب یادراک هیچ
انواع  یاز بررس در طرح مسئله نقش عقل و حس در تصورات پس) ره( مصباحاستاد  
تنها  یکل میمفاه شیدایدر پ حواس: نقش سدینویم یو منطق یفلسف ،يماهو میمفاه

 شیدایدر پ يدینقش کل انیم نیا است و در ماهوي میدسته مفاه یک يبرا نهیکردن زمفراهم
   .)217(همان، صعقل است  يبرا یکل میهمه مفاه

 قید مصادبه وجو قیو تصد کندیم فایرا عقل ا ینقش اساس زین یقیدر مسئله ادراکات تصد
مانند  یتوسط بزرگان فلسفه اسلام مطلب، نیا .دارد یبه برهان عقل ازیدر خارج، ن حسوساتم

 »محسوساتالحصول  ۀعل«تحت عنوان  نایسابن .است شده حیتصر ملاصدرا و نایسابن
و وجود محسوس در  کنندیتنها صورت محسوس را احساس م يحواس ظاهر :سدینویم

واس ح نکهیبا تأکید بر ا زین نیصدرالمتأله .)68ص ،ق1404 نا،یسابن(شود یخارج با عقل اثبات م
ثبات ا نویسد:می ،وجود محسوس را ثابت کنند توانندینم ییتنهاند و بهاخارج ازتنها منفعل 

  .)498ص، 3ج، 1368ملاصدرا، ( وجود محسوس، تنها شأن عقل است
 ییخود، امور ماورا یشناختمعرفت مبانیبا توجه به  موجوداتقلمرو  نییدر تع اما ملحدان
در برخورد با  ائمه  .دانستندیم عتیجهان طب محدود به ، قلمرو شناخت رارا انکار کرده

  .پرداختندیآنان م با به مقابله یعقل لیو دل برهان بر هیبا تک زیتفکر ن نیا
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کنند، با تأکید بر درك بیان نقد کسانی خداوند را با حواس درك نمی در  امام صادق  
  کند: خداوند با قوه عقل، دو لازمه را بیان می

یک. مرتبه حسی و حواس ظاهري توانایی ادراك آن چه فراتر از حس است را ندارد؛ 
یا نفی آنچه از مرتبه حس خارج است از طریق حواس ظاهري ادعایی بدون دلیل  بنابراین اثبات

  است.
ان اگر تو در آسمتواند وجود خدا را ثابت کند نه حس بلکه عقل است؛ مانند آنکه آنچه می

علم  نیا .استآن را پرتاب کرده یکس یکنیم دایعلم پ ،حرکت است حال در یسنگ ینیبب
 دهدیم صیچون عقل است که تشخ ؛بلکه کار عقل است ستیچشم نکننده، کار به پرتاب
  .)146، ص3ق، ج1403(مجلسی،  کندیآسمان حرکت نم يبه سو خود به ودسنگ خ

  . اختفاي الهی دلیلی علیه خدا2

کار وجود ان يبرا یاسلام نیزنادقه قرون نخست يزهایاز دستاو گرید یکی یاله يمسئله اختفا
 ؛است جهان مطرح شده یعلمدر محافل  دیجد تقریرهايذکور با مسئله م هامروز .خداست

 يآشکارا دنیخود را به د مانیا لیاسرائیقرآن بن انیطبق ب .است یطولان اریه آن بسپیشیناما 
عنوان  به چهین کیفردرو  برگشلن. برهان اختفاي الهی را )55 :بقره( کردندیخداوند منوط م

   .)55ص، 1397 ،يشاهرود يمرتضو یی ومحمدرضا(اند کرده وجود خداوند مطرح هیعل یبرهان
 .مییروهمتفاوت روب کردیرو سهبا  دلیل نیبا ا ائمه  در مواجهه ییهاي روادر گزارش

 یکسان يمدعا. مخاطبان باشد تیرفاز تفاوت درك و ظ یحاک تواندیم کردهایتفاوت رو
وجود  وندست که اگر خداا آن ارند،پندیبر عدم وجود خداوند م لیرا دل یاله يکه اختفا

 ؛اما خداوند، پنهان است کنند؛او را انکار  ،تا بندگانش گمراه شده کردیدارد، خود را پنهان نم
 . سهفوق مطابقت دارد مدعايشده با گزارش تیروا سههر  يدعام باً یتقر .پس وجود ندارد

   روایت ذیل بیانگر سه مواجهه متفاوت با این مسئله است:
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  وایت استحاله رؤیت الهیر
 انیمردم و بندگانش نما يخود را برا ستیشما قادر ن يخدا ایآ پرسید: امام صادقزندیقی از 

 سیل« :ودندفرم ؟ حضرتبه عبادتش مشغول شوند نیقیو بشناسند و با  نندیرا بب يکند تا و
  .)77، ص2ق، ج1403(طبرسی،  »محال جوابلاال

همراه با  تیاست و جسمان تیمستلزم جسمان ،داوندظهور خ  امام صادقطبق پاسخ  
الوجود بودن مطلق بودن و از همه جهات واجب واجب ازینیبا ب تیاست و محدود تیمحدود

شناختی مخاطب مبنی بر درك همه نوعی مبناي معرفت. این روایت بهندارد يخداوند سازگار
د جودات فراطبیعی درك حسی از خداونامور با ابزار حسی را نیز ابطال کرده، ضمن پذیرفتن مو

  آورد.را امري محال به شمار می
  العوجاءابیروایت ابن

 ییخدا دییگویگونه که شما م اگر آن :پرسدیم  صادق اماماز ملحد معروف  العوجاءابیابن
مخلوقاتش ظاهر کند تا خودش  يمانع آن خواهد شد که خدا خودش را برا زیچه چ ،هست
؛ این دیایمردم اختلاف به وجود ن نیب جهیو درنت دیخودش دعوت نما یها را به بندگآن اً میمستق

ود را خ امیپ امبرانشیپ لهیپنهان کرده و به وس هادهیخودش را از د تو يخدا در حالی است که
 ؟را به مردم برساند امینبود خودش پ بهتر ایآ .کندیبه مردم ارسال م

که قدرتش را درون  یاست از تو کس ه خود را پنهان کردهبر تو چگون يوا« :امام فرمودند
 رویا نتو ر يبود فیضع ؛را بزرگ نمودو ت يکوچک بود ؛خلق کرد چیتو را از ه ؟تو قرار داده

و به ت يماریب ي وماریبعد از ب ،دادو به ت یتندرست ؛کرد فیتو را ضع يو قدرتمند بود دیبخش
درت از ق يقدر به: دیگویسخنان امام م نیدرباره ا جاءالعوابیابن». ی...داد بعد از تندرست

 نیکه گفتم الان خدا را ب يتا حد ،انکار کنم آن را توانستمیخدا در درون من حرف زد که نم
  .)43، ص3ج ق،1403(مجلسی،  کندیم جسممن و خودش م

 امام مدعاي این روایت نیز همچون روایت قبل بر اختفاي الهی تکیه دارد؛ اما مواجهه 
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کاملاً متفاوت از روایت قبل و با نوعی انکار اختفاي خداوند به تبیین می پردازد؛ این در حالی 
است که در روایت پیشین با پذیرش اختفاي الهی از حواس ظاهري، مخاطب به پاسخ استحاله 

  رسید. 
 جالب است، ارجاع مخاطب به حالات انفسی و درونی خود است؛ آنچه در پاسخ امام 

کردن وجدان خفته مخاطب خویش است و بیش از دادن و آگاهتنها در صدد تنبه یعنی امام 
آنکه بخواهد عقل نظري او اقرار به وجود خدا کند، در صدد است وجدان و قلب او خداي 

گیري از روش انفسی بهره  امام حسینخود را از درون پیدا و بدان اقرار کند. در دعاي عرفه 
یکون لغیرك من أ«ه سوي خداوند مشهود است؛ اما حضرت در فرازي با جمله يدر ارجاع ب

 »الظُّهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک؟ متی غبت حتی تحتاج إلی دلیل یدلّ علیک
اساسًا خداوند غایب نیست تا بخواهد ظاهر شود و مدعا کاملًا بر عکس . کندمشخص می

  اختفاي او را ثابت کنند.شده و منکران خداوند باید غیبت و 
کند؟ سؤال شد چرا چشم سر خداوند را درك نمی  امام رضادر روایت دیگري از 

دلیلش آن است که خداوند با مخلوقاتش فرق دارد و خداوند اجل از آن ست «حضرت فرمود: 
 »که چشم سر، او را درك کند یا وهم بشر او را احاطه نماید یا تحت ضابطه عقل قرار بگیرد

  .)396، ص2ق، ج1403(طبرسی، 
تر است و پاسخ امام نیز به تناسب سؤال، دقیق است و بر خلاف در روایت فوق، سؤال دقیق

دانستن درك خداوند با ابزار حس مخاطب قانع که تنها با محال  امام صادقروایت اول از 
وده پیشین ب هايشود. روایتی که جامع پاسخشد، در این روایت دلیل استحاله نیز بیان می

بیان شده است: زندیق پرسید بندگان چگونه خدا را عبادت   امام صادقاز  باشد، در سؤالی
هَا رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِنُورِ الْإِیمَانِ َو أَثْبَتَتْهُ الْعُقُولُ بِیََقظَتِ«بینند؟ امام فرمود: کنند، حال آنکه او را نمی

تْهُ الَْأبْصَارُ بِمَا رَأَتْهُ مِنْ حُسْنِ التَّرْکِیِب َو إِحْکَامِ الّتَأْلِیفِ ثُمَّ الرُّسُلِ وَ آیَاتِهَا إِثْبَاتَ الْعِیَانِ َو أَبْصََر
  .)77(همان، ص» وَ الُْکتُبِ وَ مُحْکَمَاتِهَا وَ اقْتَصَرَتِ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَا رَأَتْ مِنْ َعظََمتِهِ دُونَ رُؤْیَتِه
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 یلراه عق ،راه شهود و عرفان وجود دارد: یخداشناس يبرا یمختلف يهافوق راهبیان طبق 
هاي فوق اقتضائات و لوازم تجربی. هر یک از راهو  یراه علم يو تعبد ینیراه د ی،و استدلال

مخصوص به خود را دارد؛ مثلاً رؤیت قلب از سنخ علم حضوري است، حال آنکه استدلال از 
است  و این دو در یک سطح قرار ندارند. آنچه مهم  طریق نظم و ترکیب جهان، علم حصولی

توان با استناد به هر یک از موارد فوق به است، آن است که به اقتضاي شرایط و مخاطبان می
  خداوند رسید.

  بندي. روایات مربوط به برهان شرط3

ی دیگر از یک العوجاابیابندر مناظره با   امام صادقبندي یا معقولیت در کلام برهان شرط
هاي روایی است. این برهان، معروف به برهان هاي مواجهه با پدیده الحاد در گزارشگونه
هاي روایی بیان شده، نیز هست و در اینکه آیا مفاد آن با آنچه در گزارش پاسکالبندي شرط

 رسدمنتسب شود، به امامان معصوم می پاسکالشباهت دارد و سابقه آن پیش از آنکه به 
. یا اینکه بین این استدلال با آنچه در روایات بیان شده است، تمایز )22، ش1382سفیان، (یو

، اختلاف نظر است. فارغ از این اختلاف، )57، ص1397فر، (مروارید و مهدويماهوي وجود دارد 
دینی و الحاد معقولیت هاي روایی آن است که زندگی مؤمنانه نسبت به بیمدعاي این گزارش

  در هر صورت مؤمن دچار خسران زیاد نخواهد شد.داشته، 
گاه که امید به هدایت وي زندیق آن العوجايابیابنپس از مناظره با   امام صادق

اگر حقیقت آن باشد که اینها (مسلمانان «رفت، با این جمله به مناظره پایان داد: نمی
ت اینها رستگارند و شما در این صور ،که حق هم همین استچنان ،کننده) مى گویندطواف

 در( »برابریدشما با آنها (مسلمانان)  ،و اگر حق با شما باشد که چنین نیست ایددر هلاکت
. در ادامه این روایت آمده )75، ص1ق، ج1407(کلینی، اند) نکرده زیان مسلمانان صورت دو هر

 زردگی درگذشتاز شدت آ  امام صادقبا  پس از شکست در مباحثه العوجاءابیابناست 
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.   
ه هایى را پذیرفته و بمؤمنان هرچند محدودیّت« با افزودن این توضیح کهنیز   امام رضا

اند [در مقایسه با عواقب احتمالى انجام اعمالى چون نماز و روزه و زکات گردن نهاده
  .)78(همان، صاند ، این استدلال را تکمیل کرده»اندایمانى] زیانى ندیدهبى

نوعی معقولیت زندگی روایات فوق آمده، در صدد اثبات وجود خدا نبوده، تنها به آنچه در
  مؤمنانه را در مقایسه با زندگی ملحدانه در نظر دارد.

   جدال احسن، موعظه حسنه و برهان گانههاي سهگیري از روش. بهره4

 که در آن وجود دارد ییدر کتب روا يمصر یقو زند  امام صادق نیاز مناظره ب یگزارش
وي استفاده شده است. در مواجهه با  گانه جدل، موعظه و استدلال برهانیسه يهاروش از
ِهیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ  سَبیلِ رَبِّکَ بِالْحِکَْمۀِ وَ اْلمَوْعَِظۀِ الْحََسنَۀِ وَ جادِلْهُمْ بِاّلَتی ادْعُ إِلى«

 .)25(نحل: » هُوَ أَعْلَمُ بِالُْمهْتَدین بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبیلِهِ َو

ه بخدا  يدعوت به سو يهااهمختلف افراد، ر يو با توجه به استعدادها فهیشر هیطبق آ
دارد  یگاه شخص واحد در اوضاع مختلف آمادگتناسب افراد و حالات آنها متفاوت است. 

  .)254، ص8ج ،1390آملی،  (جوادي دیگوناگون و مستدل با او سخن بگو يهاکه انسان از راه
 آمده نهیبه مد  صادق ماما يوجودر جست يمصر قیزند کند:نقل می هشام بن حکم

وگو گفت نیامراسم حج، و در  شودیم مکه یراه ،ابدیینم نهیرا در مد شانیگاه که او آن
  .)293ق، ص1398/ صدوق، 72، ص1ق، ج1407(کلینی،  ردیگیشکل م

روش جدل، خطابه و برهان بهره  سه از هر مصري قیزند هیاج علدر احتج  امام صادق 
ساختن تنها ناتوان ،و نجات مردم است تیهدا شانیا یهدف اصل کهیی آنجا و از ردیگیم

 وگوگفت نیا .)9، ص3، ج1383، نیصدرالمتأله( کندینم تیو اسکات او در بحث کفا قیزند
   سه فراز دارد: 
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  فراز اول: جدال احسن

شانه به شانه  يمصر قیمشغول طواف بودند که زند  امام صادق«: دیگویم بن حکمهشام 
 ،دیپرس اشهیامام از کن .او گفت: عبدالملک ؟ستی: نامت چدیپرس امام صادق  .امام زد

ت از ملوك آسمان اس یکه تو بنده او هست یسپس حضرت فرمود: پادشاه .گفت: ابوعبدالله
 ساکت ماند یقزند؟ نیزم يبنده خدا ایآسمان است  يبنده خداو پسر تو  نیزم ملوك زا ای

  ».داد، محکوم بود)(چون هر جوابی می
 رشیذپ يبه واد يمقابل و کشاندن و فکردن طراستفاده حضرت از جدل جهت نرمتبیین: 

روش  باو در مرحله آخر  ، زمینه ایجاد کردهحتیمطالب امام است تا در مرحله بعد با پند و نص
  .بکشاند تیهدا ياو را به واد ینبرها

 امام با سؤال تیروا نیدر ا .کردنيبرداراو بهره هیاز مسلمات طرف مقابل عل یعنیجدال 
 یقیمفهوم حق ينزد عموم و اهل عرف الفاظ برا رایز پردازد؛به جدال می قیزند هیاز اسم و کن
 ،یملاصالح مازندران(نکار کند دلالت را ا نیا ستیانسان عاقل سزاوار ني اند و براوضع شده

  است. دیترد جادیآن ا دهیمرحله اقناع مخاطب است و فا نیا . هدف از)8ص ،3ج ق،1382

  فراز دوم: موعظه حسنه ( روش خطابی) 

: سازي و آمادگی مخاطب خود جهت پذیرش حق فرمودندجهت زمینه این فراز امام در 
ر د یدانیمو  يارفته نیزم ریفرمود: زامام  .يگفت آر ؟دارد ییرو و ریز نیزم يقبول دار«
 ضرتح .نباشد يزیچ نیزم ریز ،کنمیگمان م یول ،دانمیگفت نم زندیق ؟ستیچ نیزم ریز

و فرمود: وا عجبا از تنه. حضرت گفت  ؟ستیدر آن چ یدانیو م يافرمود: به آسمان بالا رفته
آنچه را  یلو اي،به آسمان بالا رفته نهو  يارفته نیبه زم نهبه غرب،  نهو  يابه شرق رفته نهکه 

  »؟کندیانکار م ،دهیمگر عاقل آنچه را نفهم ي.منکر شد ،در آن هست
 زگیري اگرایانه زندیق مصري و با بهرهبا فرض پذیرش مبناي حس فراز امام  نیدر ا 
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و انکار او از پردازد به محاجه با او می »عدم الوجود یعل لا یدلوجدان العدم « یقاعده کل
، امري غیر عاقلانه وجو باشداز عدم جست یناش ،عدم وجدان نیااگر مخصوصاً وجود خدا را 

    .)139، ص1398خانی، (قرهکند تصویر می
 ياطبق مبن یحت فهماندیم يبه و يمصر قیزند يمبنا رشیپذ يبر مبنا درواقع امام 

 ایاحاطه کامل به عالم دن زندیق چراکه د؛شوخدا را منکر  دتوانیهم نم شخود یشناختمعرفت
 يادعا دتوانینم جهیو درنت است دهیدر عالم وجود دارند که آنجا را ند ییهامکان د وندار

  د.انکار خدا را داشته باش
 نیبنابرا« فرصت را مناسب دیده، از زدیق پرسیدند: وگو که به اینجا رسید، امام گفت

 .هم وجود نداشته باشد دیخدا وجود داشته باشد و شا دیاو ش يشک دار ،تو در وجود خدا
 يفرمود ا  امام و شاید خدا باشد یا نباشد (لاادریگري) است نیچن نیگفت: بله ا قیزند

با توجه   امام فقره، نیدر ا ».حجت ندارد داند،یکه م بر آن داند،یرا نم يزیآن که چ«مرد 
را از مرحله انکار به مرحله  يمصر قیند، زندکه به وجود آورد یمناسب يسازنهیبه زم
دهنده آن است که در مواجهه با فرد روش خود نشان نیا .کشاندیم تیو شکاک ییگرايلاادر

 دهیگاه که او از عقانکار خدا را متزلزل ساخت و آن بری او مبن ید باور قطعیابتدا با ،ملحد
  .استدلال و برهان پرداخت نایبه ب ییگرادر مرحله شک ،خود متزلزل شد راسخ

 ياو برا یهدف از خطابه اقناع ذهن مخاطب و آمادگ :مرحله دوم موعظه حسنه تبیین:
زنذیق و آسمان، عدم احاطه  نیسؤال از اعماق زم بامرحله امام  نیدر ا .حق است رشیپذ

ا ر ياو در شناخت عالم، و یشناختمعرفت يمبنا رفتنیرا ثابت کرده و با فرض پذ مصري
  کند.شک خود را اظهار میو  دیترد »وَ لَعَلَّ ذَِلکَ «با جمله  قیو زند کندیمغلوب م

 فراز سوم: حکمت و برهان

مواجهه با زندیق مصري از طریق حکمت و استدلال است که با ایجاد آمادگی در   مرحله سوم
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 با ،ندیبیاسب ممن یاستدلال برهان انیب يرا برا نهیکه زم ، امام پذیرش حق از سوي زندیق
برادر اهل مصر  يا« فرماید:پرداخته و می یاستدلال برهان هب (یَا أَخَا أَهْلِ مِْصرَ) یعاطف یانیب

و ماه و شب  دیمگر خورش .میندار دیترد و که ما هرگز درباره خدا شک ابیاز من بشنو و در
گردند ر مییرویی بالاتر) بو بدون اشتباه و تحت تسخیر (ن ندیکه به افق درآ ینیبیو روز را نم

اگر  و ندگردینم پس چرا بر ،درفتن دارن نیروياگر پیمایند؟ و مسیري جز مسیر خود نمی
برادر اهل مصر به خدا آنها  يا ؟شودیشب نم ،روز و روز ،چرا شب ،ستندیو ناچار ن مضطر

 آنها فرمانرواتراز  ،کرده مضطرشانکه  و آن مجبور و مضطرندبه ادامه وضع خود  شهیهم يبرا
 یاستربرادر اهل مصر به يا :سپس امام فرمود ی.راست گفت :گفت یقزند .تر استو بزرگ

 گرداندینم چرا بر برد،میاگر دهر مردم را  ،دهر است دیکنیو گمان م دیادهیآنچه بدان گرو
فراشته شده و چرا آسمان ا ،همه ناچارند ،برادر اهل مصر يا ؟بردیچرا نم گرداندیم و اگر بر

 م صادقامادست ه ب قیبود که زند نجاو... . ای افتدینم نیچرا آسمان به زم ؛شدهگسترده نیزم
 يفرمود: ا هشام بن حکمو امام خطاب به  دیریبپذ يمرا به شاگرد گفت:آورد و  مانیا 

اهل شام  او را چنان پروراند که آموزگار شامهبدار و آموزش بده و نگاه او را نزد خود  هشام
  .و مصر شد

که  پردازدیدر مرحله سوم م  امام یبرهان عقل تبیینبه  یشرح اصول کافدر  ملاصدرا 
انتخاب برهان اضطرار  لیدل یمجلسعلامه  .)11ص ،3ج، 1383 ن،یصدرالمتأله( شودیم انیب لاًیذ

رکت افلاك حوادث جهان مستند به ح کردندیکه زنادقه گمان م داندیم نیرا ا توسط امام 
  .)239ص ،1ج ،ق1404 ،یمجلس(قایل نبودند  يگریحرکت افلاك علت د ياست و برا

دلالت بر صانع با اراده و  اراتیبرگشت کواکب و س و حرکت منظم و رفتتوضیح: 
: ستین بیرونحالت  سهاز ؛ زیرا اگر صانع با شعوري براي آنها نباشد، حرکتشان مختار دارد

د آنهاست یا به اجبار (قسر) و یا با اراده است و دو وجه اول باطل یا به مقتضاي طبیعت خو
  است و تنها وجه سوم درست است. توضیح آنکه حرکت از سه حال بیرون نیست:
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 یعیو ماه، حرکت طب دیبودن حرکت خورشیبا استناد به گردش امام  ی باشد:عیطب .1
 از ،رودیکه م یهاز هر را عتیثابت است و طب یعیچون حرکت طب ؛را رد کردند

؛ پس حرکت ستین نیچن نیماه او  دیآنکه حرکت خورش حال ،گرددینم باز نآ
  طبیعی نیست.

ف حرکت بر خلا یعنیر سق رایز ؛ستین يرسق دیحرکت ماه و خورش قسري باشد: .2
  .ندارد زین يندارد، حرکت قسر یعیو آنچه حرکت طب عتیطب ياقتضا

از مبدأ اراده  یو ناش ياراد اراتیس نیرکت اح ي باشد: با ابطال دو وجه اول،اراد .3
 است که همان خداوند است. یو عقلان

را مأمور  هشامهاي فکري او، براي تقویت بنیان پس از آنکه زندیق مؤمن شد، امام 
رافات هاي مواجهه با انحتعلیم او کرده، نشان دادند کادرسازي و کار تربیتی مستمر از بایسته

ق، 1403، همو(شود تکرار می عمران صائبیدر مورد  ه در زمان امام رضا فکري است. این شیو

اي نقش ویژه  امام صادقدر زمان  بن عمر مفضلو  هشام بن حکمچون  يافرادو  )313، ص9ج
  کردند.در این بخش ایفا می

  نتیجه

که وجه مشترك همه  شودیاز اصطلاحات اطلاق م یعیبر گستره وس یقواژه معرب زند. 1
  .است نیبا د یو عمل يآنها، تقابل فکر

خداوند ه وجود دربار يگريلاادر ای ایانکار  يمعنا مفهوم الحاد  در دوران معاصر به.  2
، دلالت داشتن بر الحاد خاص. است هعام و خاص من وج ،یقو نسبت آن با واژه زند است

   وجه اشتراك این دو واژه است.
نقش داشتند که از  یاسلام نیالحاد در قرون نخست دهیدر رشد پد یعوامل گوناگون .3

  .است عباسیبه بن هیامیانتقال قدرت از بن هدر هنگام یاسیباز س يفضا جادیا هاآن نیترمهم
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  : شودیم میتنظ شبخ چهاردر مواجهه با الحاد در  ییهاي رواگزارش .4 
نقد  آنان را به یانهگراحس يملحدان، مبنا ختیشنامعرفت يکه با نقد معنا یاتیرواالف) 

  .داندیرا ممکن نم یشناخت چیو بدون چراغ عقل، ه کشاندیم
به تناسب  گونه مواجهه داشته و سه ،یاله ياختفا لیکه در مواجهه با دل یاتیروا ب)

  .کندیآن را ابطال م ظرفیت مخاطبان،
  .است هدانملح یزندگ مقایسه بامؤمنانه در  یزندگ تیمعقول بهکه ناظر  یاتیروا ج)
روش  سهاز  يریگبا بهره که امام  يمصر قیبا زند  امام صادق مناظره گزارشی از د)

  .پردازدیم يمصر قیبه مناظره با زند یجدل، خطابه و استدلال برهان
  . آنچه از مجموع روایات به دست آمد، به شرح ذیل است: 5

راي دو بعد نظري و عملی است و در تقابل با الحاد دا گرانه ائمه الف) مواجهه هدایت
صرف غلبه  نهاست  يگرتیامام هدا یهدف اصل ي،الحاد يهاشهیبا اند تیب اهل هدر مقابل
  .بر خصم
اد در برخورد با افر؛ بلکه ستینمحدود به بعد نظري  ،مواجهه امام در برخورد با الحاد ب)

 یشناختموانع روان اطب،مخ تیشخص لیو تحل يکاو، امام ابتدا با روانزندقهمختلف از 
با برهان و  ند،یبیحق م رشیگاه که او را آماده پذو آن دیزدایحق را از دل مخاطب م رشیپذ

و اگر در مواردي مخاطب قابل هدایت نیست، او را به  کندیخود را اثبات م ياستدلال مدعا
  دهد.حال خود واگذار کرده، اقدام دیگري انجام نمی

   .در مواجهه با الحاد است تیب اهل از اقدامات یتیترب یري مستمرپیگ و يکادرساز ج)
ویژه در روایت اهلیلجه از ي معارف بهو تخصص مخاطب در القا اتیاز ادب يریگبهره د)

  آمده از روایات است.دستدیگر نتایج به
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  و مآخذ منابع

 * قرآن کریم.

ه ؛ قم: جامعحریر الفتاوىالسرائر الحاوي لتادریس، محمد بن منصور بن احمد؛ ابن .1
  ق.1410، مدرسین حوزه علمیه قم

جامعه  :قم ی؛تهران ینیحسهاشم دیس قیتحق؛ دیتوحال بابویه، محمد بن علی؛ابن .2
 .ق1398مدرسین، 

؛ قم: النزوع إلى علمی الأصول و الفروع غنیۀزهره، حمزة بن على حسینى؛ ابن .3
 ق. ،1417مؤسسه امام صادق 

 لإعلاما عبدالرحمن بدوي؛ قم: مکتب ؛ تحقیقالتعلیقات عبدالله؛ بن حسین سینا،ابن .4
 .ق1404الإسلامی، 

؛ تحقیق احمد فارس لسان العربالدین محمد بن مکرم؛ منظور، ابوالفضل جمالابن .5
دار صادر،  -و النشر و التوزیع للطباعۀ؛ بیروت: دار الفکر صاحب الجوائب

 ق. 1414

، تحقیق محمد 3ج؛ معجم مقاییس اللغهزکریا؛  ابوالحسین، احمد بن فارس بن .6
 .ق1404، عبدالسلام؛ قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم هارون

دار  ؛ بیروت:فیصل التفرقه بین الاسلام و الزندقهغزالی، ابوحامد محمد بن محمد؛  .7
  ق. 1417الحکمه، 

؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، وند؛ ترجمه صادق آیینهالمنقذ من الضلال ؛-------- .8
1362 .  

؛ تحقیق صفوان عدنان مفردات الفاظ القرآناصفهانى، حسین بن محمد راغب؛  .9
  ق.1412، الشامیۀالدار  -لبنان: دار العلم داودى؛
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  م.1961ی، دار الکتب العرب :روتیب ؛فجر الاسلام ؛احمد ن،یام  .10

، ناینشر س :قاهره ؛الاسلام یلحاد فالا خیمن تار هیدراسات اسلام ؛عبدالرحمن ،يبدو  .11
  .م1993

  م.1976 ،یساقال دار :روتیب ؛العرب قبل الاسلام خیتار یالمفصل ف ؛، جوادیعل  .12
 .1390اء، سرانتشارات ا :قم ؛میتسن ریتفس ؛عبدالله ،یآمل يجواد  .13

تحقیق احمد  ؛العربیۀو صحاح  اللغۀ: تاج الصحاحجوهرى، اسماعیل بن حماد؛   .14
  ق. 1410للملایین،  العلم دار عطار، بیروت:عبدالغفور 

ت انتشارا :قم ؛ینیمعرفت د یو مبان یشناسبر معرفت يدرآمد ؛محمد زاده،نیحس  .15
 . ،1392ینیخمامام یو پژوهش یمؤسسه آموزش

  .1377، انتشارات دانشگاه تهران :تهران ؛نامه دهخدالغت ؛اکبریدهخدا، عل  .16

، ثیانتشارات احسن الحد :قم ؛ نیعصر صادق زنادقه در ؛پور، محمدشعبان  .17
1388. 

ق تحقی ؛اللغۀالمحیط فی و اسماعیل بن عباد؛  الکفاةصاحب بن عباد، کافى   .18
 ق.1414محمدحسن آل یاسین؛ بیروت: عام الکتاب، 

 محمد ، تحقیق4ج؛ شرح أصول الکافیابراهیم؛  بن محمد شیرازي، صدرالدین  .19
 .1383، و تحقیقات فرهنگى مؤسسه مطالعات: تهران؛ خواجوى

 ، حاشیه6ج؛ الأربعۀ العقلیۀ الأسفار فی المتعالیۀ الحکمۀ؛ --------  .20
 .1368المصطفوي،  مکتبۀمحمدحسین طباطبایی؛ قم: 

بیروت: مؤسسۀ الأعلمی  ؛المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایى، محمدحسین؛   .21
 ق.1390، للمطبوعات

محمدباقر  ، تصحیح1ج؛ اللجاج أهل على الإحتجاجعلى؛  بن احمد طبرسى،  .22
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  .ق1403، مرتضى خرسان؛ مشهد: نشر
، تهران: 3چ تحقیق سیداحمد حسینى؛ مجمع البحرین؛طریحى، فخرالدین؛   .23

  .ق1416کتابفروشى مرتضوى، 
 ،دار العلم للملایین :بیروت ؛المفصّل فی تاریخ العرب قبل الإسلام ؛علی، جواد  .24

 .م1976

؛ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعید مقرى؛ فیومى، احمد بن محم  .25
 ق.1414، الهجرة دار قم:

ی؛ کلاه بدارا لیاسماع ی وهاشمدیس یلمحمد اسماعدیس ،محمدجواد ،یخانقره  .26
 ،»یآمل يجواد اللهتیاز نگاه آ يمصر قیبا زند در مناظره امام صادق  یبرهان ان«

 .142-131، ص1398 ،59ش ؛ینید نینو شهیاند یعلم هینشر

 ؛اکبر غفارى و محمد آخوندىعلى تحقیق ،1ج ؛الکافی؛ کلینى، محمد بن یعقوب  .27
  .ق1407، الإسلامیۀدار الکتب  :، تهران4چ
 ، تحقیق1ج ؛الروضۀ الأصول و -شرح الکافی ؛مازندرانى، محمدصالح بن احمد  .28

 .ق1382، المکتبۀ الإسلامیۀ؛ تهران: شعرانى ابوالحسن

: بیروت، 3ج؛ الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار بحار الأنوارحمدباقر؛ مجلسی، م  .29
  .ق1403، دار إحیاء التراث العربی

و نقد برهان  یبررس«ي؛ شاهرود ينرگس سادات مرتضو و محمد ،ییمحمدرضا  .30
  .69-51، ص1397 ،190ش ؛نیمجله عقل و د، »یاله ياختفا

 يبندبرهان شرط يماهو زیمات یبررس«؛ مهريمهدو دیوح و جعفر د،یمروار  .31
له مج ،»آن یو کلام یسفج فلیو نتا العوجاءابیابنو  محاجه امام  ثیپاسکال و حد

   .70-57، ص1397، 29ش ؛یکلام یفلسف يهاپژوهش
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، ینیخم؛ قم: انتشارات مؤسسه امام آموزش فلسفهمصباح یزدي، محمدتقی؛   .32
1390. 

پژوهشگاه علوم و  :قم ؛یاسلام نیتنخس يهازندقه در سده؛ درضایحم ،يمطهر  .33
 . 1387 ی، فرهنگ اسلام

 .1375 ، انتشارات صدرا :، تهران18ج ؛مجموعه آثار ی؛مرتض ،يمطهر  .34

قم: کنگره شیخ  ؛حجج الله على العباد معرفۀ الإرشاد فیمفید، محمد بن محمد؛   .35
  ق.1413مفید، 

 .1389، و مذاهب نایدانشگاه اد :قم ؛و زنادقه قیزند ؛درضایسع دیس ،يمنتظر  .36

تحقیق على شیرى؛  ؛تاج العروس من جواهر القاموسالدین؛ واسطى زبیدى، محب  .37
  ق. 1414و النشر و التوزیع،  للطباعۀبیروت: دار الفکر 

 .1382، 29؛ شمجله نقد و نظر ،»يبندبرهان شرط«؛ حسن ان،یوسفی  .38

  


