
 
 
 
 
 

 *كشمكش اديان در قلمرو اسالم

 زنادقه
 

 كوبعبدالحسين زريندكتر 

 

اي بمي  اند بيمان شماعرانهگاه كفر و دين را يكي شمرردهاينكه عارفان گه

نيست، اما در مشاجرات اهل كالم فاصلة بين كفر و دين بسيار است. پي  فقيهان 

نزد عارفان و متصوفه به  انجامد، چنانكهو متكلران به اندك لغزش دين به كفر مي

توان عين دين شررد. در اعتقاد مسلران تسليم بمه اي كفر را نيز مياندك مسامحه

حكم قرآن و تقليد و پيروي از آنچه در قرآن و حديث هست، الزمة دين است و 

شرار است و اين قولي است كه در اين صورت هرچه با اسالم مغاير باشد كفر به

حبنظران اسالم، از ابوحنيفه و ابن حنبل و اشعري تا غزالي و بيشتر متكلران و صا

اند. در نظر اكثر اين صاحبنظران در برابر اسالم كه دين حم  ابن تيريه، بر آن رفته

اند، دين مبدل است، و ابن تيريه است آنچه پيروان اديان ديگر بدان ترسّك جسته

تنها نزد عامة مسلرانان، نهآيين مشركان و مجوس را نيز دين مبدل خوانده است. 

اند، كه اعتقاد يهمود و نصماري همم مثمل آمدهشرار ميمشركان و زنديقان كافر به
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شده است، و هرة كمافران ملتمي واحمد بمه حسما  آيين مجوس كفر شناخته مي

 اند.آمدهمي

هره، كفر، خود چندين گونه بوده است: كفري بوده است كه عبارت با اين

د عني اينكه انسان غيمر از خمداي يگانمه خمداي ديگمر را ب رسمتبوده از شرك، ي

  )مشركان و صابئين و مجوس(. كفري بوده است كه عبارت بوده از انكمار كتما

ز اخدا و انكار پيغربر او )يهود و نصاري(. كفري بموده اسمت كمه عبمارت بموده 

ز ادعاي فرزند براي خداوند )نصاري(. كفري هم بوده اسمت كمه عبمارت بموده ا

اسمت  اينكه انسان دعوي مسلراني كند، اما كردارش با آنچه خداوند فرممان داده

 )خموار  سازگار نباشد، يعني در زمين به فساد گرايد و به ناروا خون مردم بريزد

ن بگون كفر م كه آن را از سعيدگونه در اين انواع گونهو بعضي فرق ديگر(. بدين

ترسا هره به يك چو  رانده  گبر و يهود واند م نه فقط مشرك و جبير نقل كرده

هاي مسلران نيمز اند، بلكه داغ كفر م مثل لعن ابليس م بر پيشاني بعضي فرقهشده

گون ناس اسي نسبت خورده است. درواقع نزد مسلران واقعي هرة اين عقايد گونه

 نخواهد يافت. به خداوند است، و كسي كه در كفر بريرد، از آمرزش بهره

است كه انسان نه خدا را بشناسد و  آن انكارر باز درجات دارد. كفر اما كف

نه به وجودش اقرار كند، و درواقع خداوند را هم به زبان انكار كند، و هم به دل. 

كند، اما به زبمان انكمار نرايمد.  رآن است كه وجود خدا را به دل اقرا كفر جحود

امما بمه سمب   ،ند و هم به زبانآن است كه هم به دل خدا را اقرار ك كفر معانده

آن است كه به زبان اقرار كند ليكن به  نفاق كفرمعاندت به فرمان او كار نكند. اما 

شمرار اسمت، شمرك اسمت و دل انكار دارد. در هرحال آنچه اصل و منشأ كفر به

چون ثنويت مجوس، و تثليث نصاري، و اعتقاد فالسفه به قدم ماده و تأثير علل ، 
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عتزله و قدريه به قدرت و تفويض، و اعتقاد صوفيه به حلول و اتحاد و و اعتقاد م

وحدت وجود، نيز در نزد عامة مسلرانان و عاممة متكلرمان نموعي شمرك تلقمي 

اند. چنانكه براهرة هند و زنادقة مانوي نيز هريك شود، آن هره نيز تكفير شدهمي

ران و مشمركان كمه بمه نمام اند. از اين هره كافشرار آمدهبه جهات مشابه كافر به

اند، وليكن از ترس اند، بعضي دهريه، يا مانويه، يا مزدكيه بودهزنادقه مشهور بوده

اند كه به سب  اند، بعضي ديگر كساني بودهلراني داشتهسمسلرانان ناچار دعوي م

بند و باري خموي  بمه زندقمه ممتهم گويي و بيسنجي و بذلهطبعي و نكتهظريف

اند، از بمين فقهما و رواقع با عوالم زنادقه آشنايي درسمت همم نداشمتهاند و دشده

اند، اهل قبله را از انتسا  به كفر و شرك متكلران كساني كه از افراط بركنار بوده

اند بمه بمدعت شمناختهاند و از سخنان آنها هرچه را مخالف اسالم ميبري دانسته

 اند.منسو  داشته

زمين مناسبي براي رشد و نرو حكرتهاي مبتني قلررو اسالم البته هرگز سر

گونه عقايد را مؤدي به شرك و كفر بر شك و بدبيني نبوده است و مسلرانان اين

هره، اين طرز فكر در بعضي ادوار در سخنان حكرا و صوفيه اند. با ايندانستهمي

يعمي و و شعرا نيز راه جسته است. آنها را در نزد عامه متهم به عنوان دهري و طب

گونه افكار نزد عامة مسلرانان مطرود و ملحد و زندي  ساخته است. اما چون اين

انمد، جزتمت اظهمار منفور بوده است، كساني كه درواقع اهل شمك و الحماد بوده

سخنان نيز مكروه و تاحدي مرنوع بموده  گونهاند و حتي نقل و كتابت ايننداشته

بين جامعة اسمالمي كمار محقم  آسمان رو در شناخت زندقة رايج در است. ازين

گون در اين باره در دسترس هست، براي تحليل مباني نيست و آنچه از مواد گونه

هره فهم درست ارزش كالم اسالمي و تحقيم  در كند. با ايناين فكر كفايت نري
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كيفيت مناظرات اهل كتا  بدون مطالعه در تاريخ كفر و زندقه ترام نخواهد بود. 

زندقه است م در بين مسلرانان ظماهرا  از  أفكر شك م كه تاحدي منش به هرحال،

و شكاكان حكرماي يونمان نبموده اسمت، بلكمه بيشمتر  Pyrrhonنوع عقايد پيرون 

عبارت بوده است از عصيان و سركشي در مقابل عقايد جاري. درست اسمت كمه 

شته اسمت، لميكن اند سخن دابوده« الادريه»كه عبارت از « مانعه»تفتازاني از فرقة 

اند و در قلرمرو اسمالم اهمل اين جراعت در بين مسلرانان مكت  خاص نداشمته

 اند.شك غالبا  زنادقه و گاه بعضي از متكلران و عرفا بوده

ر كساني از مسلرانان كه مخصوصا  در عهد اموي به زندقه منسو  و مشهو

ندقه، چنانكمه از ثعلم  ظ زاند و در هر حال لفاند، غالبا  از دهرية عر  بودهشده

اند از كساني شده است. دهريه عبارت بوده، بر دهريه نيز اطالق مي(1)اندنقل كرده

اند. زنادقة قمري  بودهكه منكر استناد حوادث و امور عالم به يك صانع مختار مي

معيط و نضر بن حارث و عاص بن واتل و وليد بن كه نام ابوسفيان و عقيه بن ابي

اند. از آمدهشرار ميگونه اعتقاد بهآنها آمده است، درواقع صاحبان اين مغيره جزو

آيد كه زندقة منسو  بمه اخبار و اشعار راجع به رؤسا و شيوخ قديم قري  برمي

لبتمه اآنها عبارت از نفي صانع و رد اعتقاد به حشر و حيات عقبي بوده اسمت، و 

ي را كساني مثل ابوسفيان از نصماراتقاد به قدم دهر توان تصور كرد كه اين اعنري

 چنين اعتقاذي با عقايد خود نصاري منافات دارد.حيره گرفته باشند، چون اين

اند كه برحس  آنچه از قرآن و هم از اي بودهدر هرحال، دهرية عر  فرقه

را سمب  همالك انسمان و موجم  « زمان»و « دهر»آيد بعضي اشعار جاهلي برمي

جهمان اسمت كمه انمد تنهما حيمات ايناند، و معتقد بودهستهدانمي« تقدير»اجراي 

شمود. آنچمه انسمان را چيز ترمام مياعتباري دارد و چون انسان بريرد، ديگر هره
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برد نيز گذشت روزگار يعني دهمر اسمت، نمه خواسمت كند و ازبين ميهالك مي

يونانيمان خدا، و اين قول كه خود تاحدي يادآور عقايد زروانيه و هم شبيه اعتقاد 

خداي زمان اسمت، چنانكمه جماحظ در كتما  الحيموان بمه « كروتوس»به وجود 

شود. زيرا دهمري وجمود را فقمط درستي توجه كرده است مرادف انكار صانع مي

و « النهايمه»شمرارد و چمون زممان را عبارت از هرين حيات دنيوي و ممادي مي

داند و نه اعتقماد ري ميپندارد، نه فرض وجود خال  را ضرومي« ابدي»و « ازلي»

شرارد. وي هرمه چيمز را عبمارت از زنمدگي ممادي به حشر و قيامت را الزم مي

پندارد و مرگ و نمابودي را جمز بمه پيمري و فرسمودگي و گذشمت روزگمار مي

رود. هرچه را با همواي نفمس دارد. از اين رو به سيرت اهل لذت ميمنسو  نري

بيند ترك و نفمي و آنچه را با آن مخالف ميكند، يابد پيروي ميخوي  مواف  مي

ه و جن و رؤيما كنرايد. معتقدات عامه و هر چيزي را كه ديگران در با  مالتمي

گونه اساس اعتقادات دهريه مبتني شرارد. بدينگويند خرافات ميو امثال آنها مي

 بر آن است كه عالم هريشه بوده است. فنا و زوال همم نمدارد و درواقمع بما ايمن

انمد. از ايمن كردهعقيده، چنانكه جاحظ توجه كرده است، وجود خدا را انكمار مي

رو متكلران اسالم و هم حكراي يهود و نصاري و مجوس در رد عقايد و دعاوي 

اند، و بقا و دوام و سرمديت و ابمديت مطلم  را مشمخص دهريه هرداستان بوده

 .(2)اندشرردهذات خداوند مي

وان زندي  و طبيعي م از جان  فقها و متكلران گماه عنوان دهري م مثل عن

سينا، هم اطمالق شمده اسمت. و ايمن از بما  به حكراي الهي، نظير فارابي و ابن

اي بوده اسمت كمه ترمايالت ع و به سب  پيروي آنها از مقاالت ديگر فالسفهتوسّ

كي صمادر اند. چنانكه نيز قول آنها را در اين با  كه از يكي جز يداشتهاباحي مي
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نشود، و اعتقاد آنها را به اينكه ماده قدم زماني دارد، و اجرام فلكي خرق و التيمام 

متكلران اسالم قول دهريه  (3)اند.پذيرند، مستلزم اعتقاد به اقوال دهريه شرردهنري

شمكند »اند و هرچنين مؤلف كتا  پهلموي را مكرر در كت  خود نقل و رد كرده

كتما  االمانمات »سعديا از متكلرمان قمديم يهمود در  و هرچنين« گرانيك و چار

اند و حتي سعديا آنها را معتقد بمه ابمديت به رد عقايد آنها پرداخته« واالعتقادات

 (4.)ماده و قاتل به حصر معرفت بر مجرد حس شناخته است

در هرحال، آن جراعتي از حكرا كه نزد مسلرانان به عنوان دهريه مشمهور 

اند كمه در عمالم هرچمه حمادث ورده است، مدعي بودهآ حزمبناند، چنانكه اشده

اصطالح محمدث )بمه شود، يا از چيزي است، يا در چيزي. آن امري هم كه بهمي

صيغة اسم فاعل( است يا جوهر است، يما عمرض. امما اجسمام عمالم اگمر داراي 

 ن محدث بايد يا از هره حيث با اجسام شمبيه باشمد، يما از هرمهآمحدثي باشند، 

حيث متفاوت، و يا آنكه از بعضي جهات ديگر با آنها متفاوت باشد. البته اينكه از 

هره حيث متفاوت باشند امكان ندارد. چون مركمن نيسمت اممري چيمزي را كمه 

الرثل مركمن نيسمت ي ضد و عكس خود اوست به وجود بياورد، چنانكه فيبكلّ

ه محدث )به صيغة اسم آت  سب  وجود يخ و سرما بشود. پس ناچار بايد آنچكه

شود يا از هره جهت يا از بعضي جهات با خمود اجسمام فاعل( اجسام فرض مي

داشمت، اصطالح خمالقي ميعالوه اگر اين عالم فاعل يا بهشباهت داشته باشد. به

بمود و در ايمن آن فاعل يا در فعل خوي  قصدش جلم  نفمع و دفمع ضمرر مي

آمد، يما آنكمه آن شرار ميحادث به صورت خود مثل چيزهاي اين عالم مرشد و

آممد كمه آورد. در اين صورت الزم ميفعل خوي  را به اقتضاي طبع به جاي مي

عالم قديم باشد و بدايت و نهايت براي آن فمرض نشمود. از اينهما گذشمته، اگمر 
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يد كه قبل از آنكه محدثي آن را احمداث آاجسام مخلوق و حادث باشند، الزم مي

ي در جاي آنها وجود داشته بوده است، و اين چيز هم خود بايمد كرده باشد، چيز

آيمد كمه اعمراض و يا جسم باشد و يا اعراض جسم، و باز از ايمن قمول الزم مي

گونه برحس  عقيدة حكرماي دهمري اجسام خود قديم و غيرمخلوق باشد. بدين

 (5)در اين عالم هرچه هست قديم و ازلي است و هيچ چيز حادث نيست.

در اثبمات نظمر خموي   ست خالصمة برهماني كمه حكرماي دهمرياين ا

انمد و كتابهاشمان چمه شمده اند. اما اين حكراي دهري چه كسماني بودهآوردهمي

گونمه است؟ جواب  آن است كه قلررو اسالم سمرزمين مناسمبي بمراي نشمر اين

 سخنان نبوده است. درهرحال، غير از دهريه كه درواقمع وجمود خمداي خمال  را

اي ديگر اند، دستهبودهاند و مدعي ابديت و دوام و استررار عالم ميكردهميانكار 

« چريمهني»كه متأخرين آنهما را « طبيعيه»و « طبيعي»اند به نام از اهل الحاد هم بوده

انمد، ولميكن معتقمد كردهاند. اين جراعت وجود خداوند را انكمار نريهم خوانده

اخالط هستند و هردو با عمروض  امتزا  واند كه جسم و روح هردو حاصل بوده

شوند و بنمابراين ديگمر حشمر و نشمر و حسما  و كتمابي در كمار مرگ فاني مي

شمده اسمت عاممة . و اين فكر را كه از جان  اهمل فلسمفه القما مي(6)نخواهد بود

ا بمالدين اصمفهاني، شماعر معمروف، الرثل جرالاند و فيكردهمسلرانان انكار مي

كند و تصويري بسميار ممؤثر و هولنماك از اين قول فالسفه را رد مياعتقاد راسخ 

 .(7)نظير استسازد كه در اد  فارسي كمقيامت مي

لفظ زندي ، كه اشتقاق آن از زنديك پهلموي، اممروز ديگمر تقريبما  مسملم 

شود، در عهد اسالمي، گذشته از استعرال دربارة مانويه بر هرة كساني شناخته مي

شده اسمت. و اند، نيز اطالق مياعتقادي متهم بودهلحاد و شك و بيكه به نوعي ا
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بدين جهت در با  احوال كساني كه نزد مسلرانان به زندقه منسمو  و موسموم 

ند، هرواره بايد به احتياط سخن گفت. زيرا زندقه هره از يمك نموع و يمك ابوده

عضمي گمراي  بمه اند، بمقوله نبوده است. بعضي از آنها ترمايالت ابماحي داشمته

شرار اند، بعضي فقط اهل شوخي و ظرافت بهورزيدهمقاالت فالسفه و دهريه مي

النمديم، كمه نمام انمد. جماحظ و ابناي نيز درواقع از مانويه بودهاند و عدهآمدهمي

انمد مخلموطي اسمت از اند، صورتي كمه بمه دسمت دادهزنادقة اسالم را ذكر كرده

ايد زندقة آنها فقط هرين مايه بوده اسمت كمه بما نامهاي مختلف كه بعضي هم ش

 اند.دستگاه خالفت عباسي سازگار نبوده

در اوايمل عهمد عباسمميان، خاصمه در عهمد منصممور و مهمدي، بسممياري از 

شمان حقيقت زندقهاند كه بعضي از آنهما بمهمسلرانان به تهرت زندقه گرفتار شده

زمانه. اما البته هرة كساني كمه فقط عبارت بوده است از مخالفت و ناسازگاري با 

اند و در آن ميمان گونه نبودهاند، از ايندر اين زمان به عنوان زندي  شهرت داشته

انمد كمه بما مانويمه يما دهريمه بمي  و كمم ارتبماط و انتسمابي بودهكساني نيز مي

اند. احترال آنكه فعاليت بعضي از زنادقه با نهضت شعوبيه و با عواطمف داشتهمي

موالي مربوط بوده است، و به هرين جهت هم مورد تعقي  شديد بعضي از  قومي

خلفا واقع شده است نيز داده شده است. البته اگر مراد آن است كه مانويمه بمراي 

تجديد دولت قديم ايران كوشيده باشند، اين احترال درست نيست، چون نه ماني 

و مجمالي بمراي عواطمف تعل  خاصي به ايران داشته است، و نه آيمين زاهدانمة ا

توان گفمت كمه شمعوبيه بمراي اظهمار گذاشته است. با اين هره ميقومي باقي مي

اي مخالفت با عر  و با هرآنچه بدان قوم تعل  داشته است به هر وسيله و حربمه

توانسمته اسمت بمراي عمر  و اند و از اين رو زندقه را نيز كه ميشدهمتوسل مي
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اند. در اين كردهاي تلقي مير اين مورد به منزلة حربهشرار آيد، داسالم خطري به

توان پنداشت كه فعاليت شعوبيه در بعضمي مموارد رنمن زندقمه همم صورت مي

 داشته است و زندقه به اين معني از صيغة شعوبيت هم خالي نرانده است.

آيد، مانويه در روزگار وليدبن عبمدالرلك النديم برميچنانكه از روايت ابن

و در دورة حكومت خالمدبن عبمداق قسمري در عمراق و خراسمان بسميار  اموي

اند. حتي به موج  روايت وي، از مدتها پي  از ايمن تماريخ دربمارة خليفمة بوده

اي به نام ديناوريه، كه در آن سموي ماني بين پيروان او اختالف بوده است و فرقه

نمد. اكردهاسمت مخالفمت مياي كه در بابمل بموده اند، با خليفهزيستهنهر بلخ مي

هرچنين در اين زمان در بين كاتبان حجا  بن يوسف هم زنادقمة ممانوي وجمود 

اند. چنانكه يكي از آنهما بمراي اند و حتي صاح  حشرت و ثروت نيز بودهداشته

هرمممزد نممام، كممه مممدعي خالفممت ممماني بمموده و ديناوريممه نيممز وي را تأييممد  راد

و معبد ساخته بمود. بمه هرحمال، ديناوريمه كمه بما اند، در مداين صومعه كردهمي

هرمزد از  اند، بعد از رادجراعت عامة مانويه در بعضي مساتل اختالف نظر داشته

اند و در عهد عباسيان هم از مانويمه بعضمي مقالصمه، كردهمقالص نام پيروي مي

اممة اند و بعضي مهريه كه پيروان مهر و درواقمع هرمان عيعني اتباع مقالص بوده

. اين مهر در روزگار وليدبن عبدالرلك مقارن خليفة مانويه بموده (8)اندمانويه بوده

است و در زمان او بوده كه رادهرمزد به دعوي خالفمت مماني برخاسمته اسمت و 

اند. به هر صمورت، در عهمد منصمور رياسمت عاممة كردهديناوريه او را ياري مي

وده است، درصورتي كه رياسمت مقالصمه را مانويه با ابوهالل نام از اهل افريقيه ب

شخصي به نام برزمهر داشته است و بعد از آن رياست مقالصه بمه ابوسمعيد رجما 

رسيده است كه مقالصه را با مهريه نزديك كرده است. مقالصمه كمه مهريمه را رد 
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اند كه خالد قسري او را خلعت و خاتم بخشيده و گفتهاند در با  مهر ميكردهمي

انمد، بردهكار مير نشانده است، و اين نسبت را به منزلة طعني در ح  او بمهبر است

اند و درصورتي كه خود مقالصه هم از مجالست با پادشاهان و بزرگان ابا نداشمته

اند. حتي بعضي چيزها را كه ديگمران نماروا ورزيدهدر زهد هم چندان افراط نري

ايام مأمون و معتصم رياسمت مقالصمه بما  اند. دردانستهاند آنها جايز ميشرردهمي

ابوعلي سعيد بوده است و بعد از او هم نصمربن هرممزد سمررقندي بمه خالفمت 

بخت مانوي هم در زمان مأمون پديد آممده و ظماهرا  مقماالت رسيده است. يزدان

 خاص داشته است.

غاز عهد عباسيان، كه نهضت شعوبيه هنموز رونقمي داشمته اسمت، آمقارن 

بي  و كم در مناظرات متكلران و در مذاكرات و مسمامرات اهمل اد   زندقه نيز

اي از اهمل اد  بمه مجال ظهوري يافته است. چنانكه در عهد منصور خليفه، عده

اند، و از آن جرله ابن مقفع معروف بوده اسمت. هرچنمد ديني هالك شدهاتهام بي

لي م به امر منصمور چگونگي زندقة او در خور بحث است. زنديقي نيز م به نام بق

آيد كه مانوي واقعي بوده و چنانكمه از ، و به نظر مي(9)خليفه به قتل رسيده است

كمرده اسمت. هرچنمين از آيد ظاهرا  از خوردن گوشت هم اجتنا  مينام  برمي

اي از زنادقمه را ايد كه وقتي نيز در مداين عمدهبرمي (10)روايت ابوالفر  اصفهاني

اند. در بين گرداندهها را در پي  چشم مردم در كوچه و بازار مياند و آنباز داشته

اين عده پسر ابن مقفع هم بوده است و چون در اين واقعه خمود ابمن مقفمع نيمز 

زنده بوده است، بايد ايمن مماجري پمي  از روزگمار خالفمت مهمدي و در دورة 

هرجما  خالفت منصور روي داده باشمد. بمه هرحمال، در ايمن ايمام زنادقمه را در

انمد تما بمه اممر او آوردهاند و به درگاه خليفه ميكردهغالبا  زنجير مي ،اندگرفتهمي



 153 كشمكش اديان در قلمرو اسالم

اند هرچنان بر سرشمان كرده. گاه محل اجراع آنها را كه كشف مي(11)كشته شوند

. و در بعضمي مواقمع بمراي زنمداني كمردن آنهما همم محمل (12)اندكردهخرا  مي

آيد كه وقتي كساني به روايات مختلف برمي . از(13)مخصوصي وجود داشته است

اند به تصموير داشتهاند، آنها را غالبا  واميكردهاند، اگر انكار ميشدهزندقه متهم مي

اي كوچك را بمه اي گوشت بخورند يا پرندهماني آ  دهان بيندازند، يا آنكه پاره

يس دست خمود همالك كننمد. درحقيقمت مانويمة واقعمي تصموير مماني را تقمد

عالوه به سب  اجتنا  از دروغ كه ماني از آن نهي كرده بمود، ديمن اند، بهكردهمي

اند. از خموردن شمرردهاند و تقيمه را همم جمايز نريكردهخود را هرگز انكار نري

اند و از اين رو در محضر خليفه كردهگوشت و از كشتن حيوان نيز خودداري مي

اند. امما كسماني كمه ممتهم بمه زندقمه شمدهمي الزنادقه غالبا  گرفتمارو نزد صاح 

انمد اند. گاه مخصوصا  از رندان و ظريفان بودهاند البته هريشه مانوي نبودهشدهمي

اند. چنانكه يمك نوبمت از كه از انداختن آ  دهان هم بر صورت ماني ابا نداشته

آ  ابونواس شاعر، كه به زندقه متهم شد، قاضي درخواست تا بمر تصموير مماني 

دهان بيندازد. او انگشت به گلو دركرد و بر آن صورت قمي كمرد. در آن روزگمار 

زندقه در بين طبقات عالي بي  و كم هنوز نفوذي داشمت. البتمه در نسمل پمي ، 

اي از خلفاي اموي خود به زندقه منسو  شده بودند. ازجرله وليمدبن يزيمد عده

 كرد.د و نبوت را نيز انكار ميعقايد و اقوالي شبيه به دهريه داشت و گويند معا

هم به زندقه منسو  و با بعضي از آنها مربوط بمود.  خالدبن عبداق قسري

اما زندقة اينها ظاهرا  از مقولة عقايد اهل اباحه بوده و نوعي بازگشمت بمه عقايمد 

آمد. درصورتي كمه در عهمد عباسميان زندقمه غالبما  تاحمدي شرار ميجاهليت به

و مانويت بود و گاه بعضي از نزديكان دستگاه خالفت هم متهم عبارت از ثنويت 
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شدند. چنانكه مطيع بن اياس، كه متهم به زندقمه بمود، از حواشمي و به زندقه مي

آمد و حتي جعفر و چند تن از عباسميان را شرار ميمحارم جعفر، برادر مهدي به

ز بغمداد راندنمد. اعتقاد كرده بود. به هرين جهت به اممر منصمور او را اهم سست

درست است كه اين مطيع بن اياس خود را از اين اتهام تبرته كرد، ليكن دخترش 

كه در روزگار خالفت هارون بازداشت شد، اقرار كرد كه پمدرش او را بما زندقمه 

چند جعفر بن منصور را در مظان صحبت مطيع بن اياس يك (14)آشنا كرده است.

  زندقه انداخت.

ضي كاتبان و وزيرزادگان هم متهم به زندقه بودنمد. چنانكمه غير از اينها بع

داود، پسر روح بن حاتم، كه پدرش والي بصره بود نزد مهدي متهم به زندقه شد 

و خليفه او را به بصره نزد پدر فرستاد و از وي خواست تا او را سزا دهد. دو تن 

ه زندقه شدند. هرچنين از پسران ابوعبيداق، وزير مهدي، نيز با چند فاصله متهم ب

محرد بن عبدالرلك زيات، وزير معتصم، نيز به زندقه منسو  بود. حتمي ممأمون 

اي كه به بحمث آزاد در مسماتل راجمع بمه خليفه هم م ظاهرا  فقط به سب  عالقه

عقايد داشت، و شايد هم تاحدي به سب  ترايالتي كه بمه فلسمفه و كمالم نشمان 

آوران اوايل عهد عباسي ر هرحال، عدة زيادي از نامداد م متهم به زندقه شد. دمي

اند. ازجرله يونس ابن قروه، كات  عيسي بن موسمي، ملحد و زندي  خوانده شده

به هرين  (15)هم متهم به زندقه بود. چنانكه يزيد بن فضل، دبير منصور خليفه، هم

حتمي از تهرت توقيف شد، و عبداق بن مقفع نيز به هرمين اتهمام بمه قتمل آممد. 

اند و به امر آنها بمه هالكمت شدههاشم گاه كساني نزد خلفا متهم به زندقه ميبني

اند. چنانكه يك پسر از داوود بن علي و نيز يك هاشري ديگمر بمه نمام رسيدهمي

ازبين رفتند، دختر اين  يعقو  بن فضل به هرين تهرت گرفتار شدند و در زندان
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  آبستن شده است و از اين اتهام پيداست يعقو  حتي متهم شد كه از پدر خوي

كه يعقو  نه به مانويت، بلكه به زندقة اهل مجون متهم بوده است. بمه هرحمال، 

شك از اغراض سياسي و شخصي نيز خالي نبوده است و بعضي از اين تهرتها بي

نرايد كه اين تهرتها غالبا  براي اين بوده است كه مدعي يا حريفمي را از چنين مي

در كنند. حتي از يك خاندان معروف عمر ، برحسم  روايمت ميكاتيمل ان بهميد

سرياني، هشت تن در زمان مهدي به تهرت زندقه به حبس افتادنمد. برامكمه نيمز 

شمك اند و ايمن انتسما  بيهرگي م االّ محرد بن خالد م به زندقه منسو  شمده

 رته كرده باشند.براي آن بوده است كه هارون را در زجر و طرد و قتل آنها تب

در هرحال، از اوايل عهد عباسيان، در بغداد و بصره، در بين شاعران و اهل 

اند. شك نيست كه گراي  به شمك و شدهاد  كساني متهم به الحاد و زندقه مي

زندقه براي شاعران مكرر پي  آمده است. وصمف شمرا  و عالقمه بمه لمذتهاي 

ران است، آنها را گاه بمه عصميان بمر جهاني، كه مضرون كالم بسياري از شاعاين

گاه به الحاد و زندقه منتهي داده است، و اين عصيان گهضد زهد خشك سوق مي

اند كه مثل مطيع بن اياس كناني و حراد شده است. بعضي از اينها ظرفايي بودهمي

انمد و كردهبندوباريهاي دورة امموي يماد ميعجرد و يحيي ابن زياد از لذتها و بي

اند. بعضي ديگر ترايالت شعوبي خوي  را از داشتهگشت آن دوره را آرزو ميباز

اند. بشار بن برد، كه از اين دستة اخير بوده اسمت، دادهذوق و ظرافت چاشني مي

به هرين اتهام به قتل آمد. ابودالمه هم، كه در دستگاه منصمور و مهمدي تاحمدي 

حفصمه، و در اخبمار ممروان بمن ابيدلقك بود، نيز متهم به زندقه شد. چنانكه در 

هاي شمك و حيمرت كمه كالم ابونواس، و ابوالعتاهيه نيز آثار زندقه يا الاقل نشانه

شود. به هرحمال، در نويسمندگان و غاز راه زندقه است آشكارا ديده ميآمقدمه و 
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شاعران اين دوره چنانكه گفته آمد عبمداق بمن مقفمع، صمال  بمن عبدالقمدوس، 

العوجاء، بشار بن برد، حراد زبرقان، حراد عجرد، و حراد راويه ن ابيعبدالكريم ب

اند و بعضي از اينها در تأييد آراء و عقايد خموي  كتما  نيمز به زندقه متهم شده

چند حبس كردند و هم عاقبت اند. صال  بن عبدالقدوس را به اين اتهام يكداشته

سمت كمه ذكمر آن در احتجما  داشمته ا« كتا  الشكوك»كشتند. وي كتابي به نام 

طبرسي آمده است، و ابن النديم همم نمام او را در شمرار متكلرمان آورده اسمت. 

اند وي در پايان عرر از آن سخنان توبه كرده است، امما در ايمن بما  جماي گفته

 شك هست.

بشار بن برد هم به اتهام زندقه به قتل رسميد. امما محمرك واقعمي قتمل او 

دشرنان  بود. گويند بشمار آتم  را برتمر از خماك  اغراض شخصي و بدسگالي

شررده است و ابليس را كه از سجدة آدم خودداري كمرده اسمت، بمر صموا  مي

المرد علمي الزنمدي  »هم در كتابي به نمام  يدانسته است. قاسم بن ابراهيم زيدمي

در رم چاپ كرده است، اين نويسمنده  1927كه گويدي در سال « اللعين ابن مقفع

رجم معروف را سخت متهم داشته است. چنانكه ابوريحان بيروني نيز جعل و و مت

وضع با  برزوية كليله و دمنه را به او منسو  كرده و محرك او را در ايمن كمار 

آيد كه ابن مقفمع در كتمابي زندقة او دانسته است. از كتا  قاسم ابن ابراهيم برمي

ه و از نور و ظلرت سمخن رانمده كه وي آن را رد كرده است ثنويت را تأييد كرد

ايمات خوانده و بر بعضمي از« مردي از اهل تهامه»است. هرچنين پيغربر اسالم را 

اي از معاني آنها بر سبيل طنز و كنايه خرده گرفته است و يك جا نيز قرآن و پاره

اصل كتابي كه قاسمم  (16)حتي آيات مرسلين را به سحر ساحران مانند كرده است.

را رد كرده است مثل ساير كت  زنادقة اسالم از بين رفته اسمت، امما از زيدي آن 
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آيمد كمه آن كتما  از بعضي مواضع منقوالت آن اين فكر براي خواننده پمي  مي

 عبداق بن مقفع معروف نيست.

 است ابوالعتاهية شاعر نيز كه زهديات او معروف است متهم به زندقه بوده

ز ايك دو بار نيز به اين اتهام بازداشت شده است. وي در اشمعار خموي  همم  و

از  نور و ظلرت و هم از امتزا  خير و شر سخن گفته است و گذشته از آن، خود

شك و حيرت هم خالي نبوده است. مسكنت ظاهري او هم م با آنكه تنگدست و 

 وجمه او بمه خمدايدروي  نبوده است م يادآور زهد مانوي است، با اين هرمه ت

آيد كه زندقة او با ممذاه  ثنويمة نصماري واحد كه مافوق خير و شر است برمي

 بيشتر مربوط بوده است تا با مانويت خاص.

گاه به زندقه منسو  شمده اسمت، كه گه ماز شعراي عر  ابوشام طاتي ه

 طور وضوح و جمز بما تمأويالت بدبينانمه مسمتفادوليكن از ديوان او اين اتهام به

شود، چنانكه از شعر متنبي هم، با آنكه در بعضي تشبيهات خود نام انبيماء را نري

تموان اسمتنباط زندقمه كمرد. نهايمت آنكمه طبمع به حرمت ياد نكرده اسمت، نري

شمررده اسمت، خودپسند وي، كه خويشتن را در هره چيز از جريع خل  برتر مي

گاه رعايت اد  ظماهري را باعث شده است كه او حتي نسبت به پيغربران نيز گه

هم نكند. چنانكه يك جا در ستاي  مردوح خوي  گفته است كه اگمر شرشمير 

توانست او را باز زنده كنمد، و رسيده بود، ديگر عيسي هم نري« عازر»وي بر سر 

توانسمت از آن بگمذرد. و جماي اگر درياي احرر مثل دست او بمود، موسمي نري

بزرگترين معجزة »گويد: لوي بوده است ميديگر در ستاي  مردوح ديگري كه ع

و البتمه « آن مرد كه از تهامه برخاست )محرد( آن است كه تو را پدر بوده اسمت.

ماند بي  و كمم در نامرعي مي« اد  شرعي»گونه مبالغات شاعرانه كه در آنها اين
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كالم شاعران ديگر هم هست و اتهام متنبي به زندقمه اسماس نمدارد، و ناشمي از 

 اند.جويي طاعنان اوست كه بعضي از آنها اهل قدرت هم بودهعي 

اند كه آيات قرآن و اخبار رسول را بمه شموخي و از روي بعضي ظرفا بوده

اند. اين شتم ظريفي را فقها به مثابة نوعي دشنام كردهگاه استهزاء ميمباالتي گهبي

  سم  فان را بمه سمبگونه ظرياند، و اينكردهو بدگويي در ح  پيغربر تلقي مي

، اين استهزاء به اخبار درواقع به موج  نظر فقيهان (17)اند.شرردهرسول زندي  مي

ني يات به مثابة تكذي  پيغربر بوده است و البته وقتي ايران مخصموص كسماآو 

انمد كردهباشد كه قول رسول را تصدي  دارند، كار اينها كه رسول را تكمذي  مي

انمد، بعضمي مثمل كردهي كه قول رسول را تصمدي  نريخالف آن است، اما كسان

اند. اينها را البته آمدهشرار مياند كه فقط منكر نبوت خاصه بهنصاري و يهود بوده

انمد، لمميكن كسماني را كمه اصممال هرگونمه نبموت را انكممار خواندهفقمط كمافر مي

تأويممل  اعتقممادي خمموي انممد و يمما آيممات انبيمماء و اقمموال قممرآن را از بيكردهمي

 (18)اند.شناختهاند زندي  ميكردهمي

انمد، ديدهباري، اين جراعت ظرفاء هره چيز را به نظر شوخي و بمازي مي

اند. از ايراد و اعتمراض در حم  پيغربمر و قمرآن كردهدر هره چيز طعن و دق مي

اند، و قصدشان وارد كردن شك و شبهه در دلهماي مسملرانان بموده بردهلذت مي

اعتنايي به شرار آيند، به سب  بيآنكه از زنادقة مانوي بهبدين جهت، بي (19)است.

انمد. و بمه عنموان ديانت و به تهرت اهانت در ح  رسول، به زندقه منسو  بوده

اند، بعضي از اين طبقه، درحقيقت براثر غلبمة ذوق شدهتعقي  مي« شاتم الرسول»

شمدند و بمه زندقمه كشمانيده ميجويي و ترايل به فرار از قيود و شمريعت، لذت

مباالتي در حالل و حرام نبود. اين طرز فكر يادآور عقايد زندقة آنها چيزي جز بي
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اند بعضي از مبتدعة قديم نصاري و طوايف منسو  به آنهاست. از آن جرله بوده

، كه معتقدند براي نيل به نجات واقعي بايد بمين خيمر و شمر (20)اتباع كارپوكرات

 اد.تفاوت ننه

درحقيقت مقارن اين ايام بعضي از مبتدعمة نصماري بما مسملرانان ارتبماط 

كه يكي از رؤساي آنها م به نام قربياس م ممولي  (21)اند، چنانكه بيالقة ارمنيداشته

اند شده است درحقيقت ترايالت ثنوي داشمتهآل طاهر ابن الحسين، محسو  مي

اند، حتي سنباط نمام از رؤسماي دهو نزد عامة نصاري به زندقه و مانويت متهم بو

يك فرقه از ارامنه هم كه نيز متهم به ترايالت مانوي هستند، بمه موجم  بعضمي 

روايات با مسلرانان مربوط بوده است و اساس تعاليم خود را از يك طبي  ايراني 

دهمد كمه زندقمه بمه به نام مجوسيك اخذ كرده است. در هرحال قراين نشان مي

غداد و عراق بين متكلران و ادبا، كه در ديرها و صموامع مسميحي گونه كه در بآن

اند، و شايد در اين ممورد ماندهاند، از تأثير آن عقايد بركنار نريرفت و آمد داشته

نيز قول جاحظ درست است كه نصماري را سمب  عرمدة انتشمار زندقمه در بمين 

بمه ممذاه  و مسلرانان خوانده است. در هر صورت، انتسا  بعضمي از زنادقمه 

نها بوده است و بعضمي مبتدعمه از ارامنمة آعقايد اباحي و خرمي، از لوازم عقايد 

. بمه (22)اندشمدهنصاري هم نزد آباء كليساي عامه به طبقمات ابيقوريمه، تشمبيه مي

هرحال، عنوان زندقه به هر نوع الحادي كه با عقايد منسو  بمه مانويمه شمباهت 

واه آن عقيده واقعا  مبتني بمر اصمول و مبمادي خ شده استداشته است اطالق مي

گونمه مانويه بوده است، خواه مأخوذ از تعاليم مزدكيه، يا دهريمه و براهرمه و اين

توسع و اطالق نزد نصاري هم سابقه داشته است. چنانكه متكلرمان نصماري نيمز 

هرگونه اعتقادي را كه با مذه  و طريقة ماني شباهت داشته است عنوان ممانوي 
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زيسته اسمت، مدتها پي  از ماني مياند، حتي پيروان مرقيون را كه خود او دادهيم

 اند.خواندهاحيانا  به نام مانوي مي

انمد بعضمي باري، در سخن كساني كه نزد مسلرانان مظنون به زندقمه بوده

برد  ستي است. چنانكه كالم بشار بنيعقايد هست كه يادآور عقايد گنوسي و ديو

ني دارد كه يهوه شباهت به عقايد كسا (23)شررده استا برتر از آدم ميكه ابليس ر

اند و ابليس و قابيمل و فرعونيمان و قموم كردهرا رد مي ةو اولياء و قهرمانان تورا

 اند.نهادهلوط را بر آنها ترجي  مي

گونه عقايد را متكلران نصاري، مخصوصا  كساني مركن است بعضي از اين

اند و در بين مسلرانان بيشتر ايرني كردهاز عقايد مردود پيروي مياز آنها كه خود 

اند، اين احترالي اسمت اند تا در بين قوم خود، در ميان مسلرانان انتشار دادهداشته

ناممة ميكاتيمل كنمد و از وقايعكه اتهام جاحظ در ح  نصاري نيز آن را تأييمد مي

ز نصماري همم بمه تهرمت عضي اشود كه در دورة مهدي بسرياني هم مستفاد مي

 .(24)اندشدهزندقه گرفتار مي

اند محرد بن زكرياي رازي اسمت نظراني كه متهم به زندقه شدهاز صاح 

اي بمراي انكمار عنايمت الهمي و رد فمرض كه كثرت و وفور شرور عالم را بهانمه

گرفته است، و موسمي بمن ميرمون حكميم اسمراتيلي در رد ايمن حكرت بالغه مي

اند وجود را الناس بودهاين نادان و مانندگان او كه از عوام»گويد: رازي ميادعاي 

پنمدارد كمه گيرند و هر نمادان چنمان ميفقط در شخص و تن خوي  در نظر مي

عالم وجود يكسره به خاطر اوست و گويي جز او وجود ديگري در كمار نيسمت. 

د كه وجود يكسمره شمر كناز اين رو چون كاري به خالف مراد او برآيد يقين مي

است. اما انسان اگر وجود را نيك اعتبار كنمد و دريابمد كمه نصمي  او از وجمود 
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بيمان رازي يمادآور گفتمة « شوداندك است، حقيقت امر بر او روشن و آشكار مي

 نيتس، حكيم آلراني، آن را رد كرده است.ل، متفكر فرانسوي، است كه الي بپير

بمي  قآالم در عالم خالف عرل و درواقع ظلمم  باري، انتقاد به اينكه وجود

شده است و حكراي مسلرانان است نزد مسلرانان ناشي از عقايد ثنويه شررده مي

النبوة اند. محرد بن زكريا چنانكه از اعالمشناختهو متكلران اسالم آن را مردود مي

انبيماء بموده آيد، منكر ترام حاتم رازي، كه در رد اقوال و مقاالت اوست برميابي

شمررده و دعماوي هرمه را محمال و نمامعقول است و سخنان آنها را متناقض مي

ه دانسته است، و حتي ماني را نيز م كه خود متهم به ترايل و عالقة به وي بودمي

ه بمخموي ، مانويمه را « الفلسمفيه ةالسمير»است م نقد و تحقير كرده است و در 

حرل گرسنگي و تشنگي تتهاي سخت و جهت به آزار نفس و رياضسب  آنكه بي

ارند مالمت كرده ول به جاي آن عادت دبكار بردن و اجتنا  از استعرال آ  و به

 است.

اند ابوعيسي ورّاق اسمت از كساني كه نزد مسلرانان به زندقه منسو  بوده

اق . بعضي كتم  ور(25)كه گويند با وجود اظهار اسالم در باطن مانوي بوده است

بعضمي  و انتصار شيعه بوده است و شيخ مفيد آنها را ستوده است، ليكندر تأييد 

اند، به او نسبت كرده« البهاتمالنوح علي»و « كتا  الغري  الرشرقي»كتابها نيز مثل 

آمده است. چنانكه در تأليف شرار ميبه« ثنويه»كه درواقع معرف چيزي از عقايد 

بمدان  تقرير مذاه  ثنويه كرده است نيز به سب  تفضيلي كه در« الرقاالت»كتا  

 مذاه  منسو  شده است.

الراونمدي انمد ابننيز از كساني كه در بين مسلرانان به زندقه منسمو  بوده

است، ابوالحسن احرد بن يحي از مروالرود خراسان كه گويند شماگرد ابوعيسمي 
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اند. ردهگانة اسالم شروراق بوده است و بعضي مورخان او را يكي از زنديقان سه

. در (26)اند از ابوحيمان توحيمدي و ابموالعالء الرعمريدو زندي  ديگر عبارت بوده

وفات  250يا  265زيسته است، و درحدود سال الراوندي در بغداد ميهرحال، ابن

يافته است. وي كتابهاي متعدد مشترل بر زندقه داشته است كه مسلرانان آنهما را 

صد و چهارده رساله تأليف كرده است كمه همر يكمي گويند يكاند. مياز بين برده

اي كتابهاي الحادآميز ديگران همم رود پارهناقض ديگري بوده است و احترال مي

 فضيحة ». ابوالحسمين خيماط در رد كتما  (27)به نام او منسمو  شمده باشمد

او و در تأييد مذه  معتزله كتابي مشهور دارد بمه نمام كتما  االنتصمار « الرعتزلة

الدولممه را ابناء الراونممديكممه بعضممي اقمموال ديگممر ابن« الراونممديد علممي ابنوالممر

الراونمدي، كمه ابن« الدولمه»اند. ظاهرا  به سب  انتسا  آنهما بمه كتما  خواندهمي

« القصي »يا « القضي »گويند بالغ بر دو هزار ورق بوده است. كتابي هم به نام مي

شررده است، و در كتابي هم به نمام  داشته است كه در طي آن علم خدا را حادث

الراونمدي بنما بمر . ابن(28)به تأييد و تقويت ثنويمه پرداختمه اسمت« الحكرهعبث»

مشهور معتقد به قدم ماده بوده و عقيده داشته است كمه جسمم مركمن نيسمت از 

« خلم »اند ثابت كنند معنمي كوشيدهعدم به وجود بيايد و در رد او مخالفان  مي

 (29)رين است كه جسم را از عدم به وجود آوردند. در رسايل هردانيعبارت از ه

« فاذاقهما اق لبماس الجموع والخموف»ذكر شده است كمه او بمر ايمن آيمة قمرآن 

كرده است و در صمحت عربيمت آن ترديمد داشمته اسمت و ( ايراد مي11)النحل/

« الكوثركانا اعطينما»گفته است كه در كالم اكثم بن صيفي چيزها هست كه در مي

در طعن بر قرآن نوشته اسمت « الدامغ»گويند وي كتابي به نام نيست. هرچنين مي

بمه  كتابي هم داشمته اسمت. (30)و مدعي وجود تناقض و عدم فصاحت بوده است
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كه در آن احتجا  به قدم عالم كرده است، چنانكمه در كتمابي بمه نمام « التا »نام 

آيات انبيا را سحر خوانده است و انبيما را  رسالت را ابطال كرده است و« الزمرده»

و هرچنمين در كتما   ان و سمازندگان طلسمرات دانسمته اسمترمدر شرار منج

نعيم بهشت را كه خداوند در قرآن وعده داده است، از سندس و استبرق « الدامغ»

و شير و عسل و زنجبيل بسيار ناچيز گرفته است و به استهزاء گفته است كمه در 

ها ب وشد و چنين چيزها بنوشمد مثمل عمروس اكمراد چنان جامه بهشت كسي كه

داشته است از خداونمد « التعديل والتجويز». در كتابي هم كه به نام (31)خواهد بود

نفي حكرت و رحرت كرده است و گفته است كسي كمه بنمدگان خموي  را بمه 

ازد، نمه سمكند و بعد هم آنها را در عذا  جاودانمه ميبيراري و ناداري دچار مي

شناسد. اقموال حكيم است نه رحرت دارد و نه حد و اندازة عقوبت و گناه را مي

الراوندي را بعضي از متكلران مثل ابوعلي جبايي و خياط و زبيمري و مقاالت ابن

اند، و خود او نيز بر بعضي كتابهاي خوي  رد نوشمته اسمت. و ابوهاشم رد كرده

طلبي و يا به جهت فاقه بها را به سب  شهرتاند بعضي از اين رساالت و كتاگفته

اند در آخر نوشته است. برخي گفتهو گاه به سفارش و تشوي  يهود و نصاري مي

عرر از اين اقوال توبه كرده است و قول مشهور آن است كه از بيم تعقي  معتزله، 

از بغداد گريخت و در كوفه در خانمة ابمن الري يهمودي پنهمان گشمت و كتما  

را هرانجا نوشت. اما چندي بعد در هرانجا و بنا بر مشهور به سن چهل « مغالدا»

گويند از يهود سامرا چهارصد درهم گرفت و كتابي به نام سالگي وفات يافت. مي

در رد اسالم نوشت. بعد درصدد برآممد هرمان را رد كنمد، يهمود « كتا  البصيره»

 اد.صد درهم ديگر به او دادند تا از آن كار باز ايست

انممد كممه آثممار او از آثممار زنممديقان ديگممر در بمما  ابوحيممان توحيممدي گفته
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اند و او در اخفاء آن كردهتر است، چون ديگران زندقة خود را آشكار ميخطرناك

. ح  آن است كه زنادقة ديگر هم غالبما  جمز بما نهايمت (32)ورزيده استسعي مي

ثار موجود ابوحيان چندان آال، از هرحاند. بهداشتهجرتت اظهار زندقه نري تياطحا

كنمد . ليكن يك حكايت كه ياقوت از يك كتا  او نقل مي(33)آيدبوي زندقه نري

از طعن در ح  عامه خالي نيست. به موج  اين حكايت يكي از رجال دولت به 

. اما وقتي كه شروع به (34)آيد هندسة اقليدس بياموزداشارت دوستان درصدد برمي

شنود و از تعلميم از هران تعريفات اول كتا  اقليدس بوي الحاد مي كندتعليم مي

پوشد. درواقع عامة مسلرين در آن ايام مقاالت فالسفه و علراي هندسه چشم مي

طبيعممي و رياضممي را سممب  ضممالل و موجمم  نفممي و انكممار حشممر و قيامممت 

قدر سمخن  اند، چنانكه ابن الحداد حافظ و فقيه حنبلي را نيز كه گاه درشرردهمي

گونمه شمرردند و اينكرد، عاممه ممتهم ميگفت و گاه بعث اجساد را انكار ميمي

كردند و معتقد بودند سينا و فالسفه ميسخنان  را حرل بر آشنايي او به كت  ابن

 خواندن آن كتابها موج  تغيير اعتقاد او گشته است.

زوميمات و رسماله شرار است در لابوالعالء معري هم كه از زنادقة اسالم به

گونه سخنان او را اي از اينالغفران تاحدي لحن شك ملحدانه دارد، و ياقوت پاره

االدباء نقل كرده است. آنچه مخصوصا  معمرف ايمن طمرز فكمر اوسمت، در معجم

ته اسمت انتقادهايي است كه از اهل اديان دارد، چنانكه هم بر يهود و نصاري تاخ

 رده است.هم مجوس و حنفاء را گرراه شر

گويد كه سمخنان انبيماء را نبايمد بماور حتي يك جا مثل زنادقه آشكارا مي

اند. و جاي ديگر داشت. از آنكه آن سخنان هره دروغ و فري  است كه برساخته

كند: يك دسته آنها كه عقل دارند و دين ندارند، و يمك ترام مردم را دو دسته مي
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گوينمد ند. شيوة زنمدگي او نيمز كمه ميدسته آنها كه دين دارند و از عقل محروم

، معروف چيزي از شميوة (35)خوارگي گزيدچهل و پنج سال گوشت نخورد و گياه

هاي شك و الحاد كمه در كمالم زندگي زنادقه است. جال  است كه بعضي نشانه

ي خالي نيسمت. شمك خيام و احيانا  حافظ نيز هست، از تأثير آثار ابوالعالء الرعرّ

دبيني فلسفي رنن گرفته اسمت عصميان در مقابمل ممذه  يما ديمن خيام كه از ب

خاصي نيست. ترديد در با  اصل خير است و بيان شاعرانة خيام چاشني طنمز و 

اما نه به آن مايه شمك، در كمالم ظرافت بدان بخشيده است. چنانكه هران لحن، 

كنايه  حافظ نيز جلوه دارد و گويي فاصلة بين معري و حافظ را موجي از مجاز و

 پر كرده است.

اند. هريمك گاه اعتراضات داشمتهزنادقة اسالم بر عقايد مسلرين و قرآن گه

انمد. ابمن حمزم منماظرة يمك ملحمد از فرق متكلران به اين اعتراضها جوابي داده

كند. سكاكي زيسته است نقل ميمشهور را به نام عبداق خلف كه در عصر او مي

كنمد. چنانكمه اند رد ميرا كه مالحده بر قرآن داشتههم در آخر مفتاح اعتراضاتي 

دهد. كند و جوا  ميگونه اعتراضات را به تفصيل نقل ميامام فخر رازي نيز اين

اند كه در آدا  و شرايع گفتهاند و ميبعضي زنادقه، مثل براهره، منكر نبوت بوده

ا با عقل مواف  است آورند ي. چون آنچه انبياء مي(36)حاجت به بعثت انبياء نيست

يا نيست. اگر مواف  باشد، بدان حاجت نيست و هره آن را ادراك تواننمد كمرد و 

ها جايز نيست. بماري، ايمن اگر گفتة پيغربران با عقل مواف  نباشد، قبول آن گفته

ند. اما متكلران اسالم در اثبات نبوت عامه اكردهسخن را زنادقه از براهره نقل مي

انمد: چمرا نشمايد كمه پيغربمران گفتهاند و ميشرردهره را باطل مياين شبهة براه

چيزي بياورند كه مواف  عقل باشد، چون درواقمع آنچمه را عقمل سمليم ادراك و 
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عالوه ممانعي همم نيسمت كمه كند. بهتصدي  تواند كرد كالم انبياء آن را تأييد مي

عقول عاممه بمه حكرمت اقوال انبياء مواف  عقول عام نباشد و يا به عبارت ديگر 

. در (37)كلي خمالف عقملآنها وقوف نيافته باشد، نه اينكه اصال  سخناني باشد بمه

اند و دانسمتههرحال فرستادن انبياء را بعضي متكلران اسالم بر خداوند واج  مي

اند، ليكن تصدي  و اعتقاد به نبموت آنهما را بمر شرردهبعضي آن را فقط جايز مي

 اند.هدانستخل  واج  مي

سنجيهاي جال  به متكلران در احتجا  با زندقه و منكران مبدأ و معاد نكته

ممام او اترة اسالم منسو  است. چنانكه در اثبات صانع و مدير جهت عالم وقتي 

روف صادق م مطاب  روايات شيعه م خواست ابوشاكر ديصاني را كه از زنادقة معم

ارت غي كرد و بمه اتقمان صمنع آن اشمبود متقاعد كند، جهان را تشبيه به تخم مر

العوجاء گفت كه اگر فرجام كار چنان باشد كه تو . و جاي ديگر به ابن ابي(38)كرد

، مما گويي، هم ما نجات خواهيم يافت و هم تو و اگر نه چنان باشد كه تو گمويي

تر از . اين قول اخير درواقع صورتي اسمت كهنمه(39)نجات يابيم و تو هالك شوي

 «شمرطية پاسمكال»ان معروف منسو  به پاسكا كه حكرماي اروپما آن را هران بي

العلوم البالغه و در احياءكرده است، در نهجآسين تحقي اند و چنانكه ميگلخوانده

 و كتا  ميزان غزالي نيز نظير آن آمده است.

اصرار و تأكيددر با  وجود شرور عالم را زنادقة عمام تاحمدي از زنادقمة 

رده بودند. منتهي مانويان وجود اين شرور را با بحث امتزا  خيمر و مانوي اخذ ك

انمد و از ايمن بحمث قصدشمان همم بيمان كردهشر در دور حاضر عالم مرتبط مي

اختالف مبدأ شر و مبدأ خير بوده است و هم بيان اينكه غلبمة شمر در ايمن عمالم 

، غلبمة خيمر سبب  امتزا  خير و شر است و روزي كه اين امتمزا  از بمين بمرود
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حاصل خواهد شد، اما زنادقة عام كه از روي ظرافت و القيدي به هيچ چيز معتقد 

اند براي نفي اتقان صنع و كردهاي مياند، طرح مسألة وجود و شرور را بهانهنبوده

رد تدبير و حكرت و وجود صانع، و بدين ترتي  زندقة مانويان نموعي ديگمر از 

تعطيل باشد، به وجود آورده است. و اين ملحدان در  زندقه، كه عبارت از الحاد و

نفي صانع و رد نبوت عامه و خاصه از تعاليم و آراي مانويان كه آنها درواقع منكر 

كلرمان و تروست كه ماند. و از ايننرودهاند، استفاده مياسراتيل هم بودهانبياء بني

و مكمذّ  انبيماء  نايع حكميمصماربا  مقاالت غالبما  هرمة كسماني را كمه منكمر 

اند. درصورتي كمه بسمياري اند و زنادقه خواندهاند منسو  به زندقه داشتهبودهمي

از اين زنادقه درواقع ماني و شريعت او را نيز مثل شريعت ساير انبيماء رد و نفمي 

حدود و شرايع را انكمار اند و بودهاند. بعضي از اين زنادقة عام اهل اباحه ميكرده

ند. احترال هست كه بعضي آراي منسو  به براهرمه در تعلميم آنهما بما انرودهمي

هم درآميخته اسمت و چيزهمايي اي از عقايد منسو  به مانويان و مزدكيان بهپاره

ند و با قريحة خاص به اتكماء حمس و اهم از دهرية جاهلي و معطلة عر  گرفته

جويي و وق لمذتانمد كمه ذذوق خوي  از آن هره معجوني تازه به وجود آورده

قريحة شعردوستي آن را نزد طبقات عالي در هر عصمري مطلمو  كمرده اسمت. 

شود، ممراد از آن مانويمت نيسمت. بنابراين، در تاريخ اسالم هرجا زندقه گفته مي

ليكن در زندقة رايج در بين مسملرين مانويمان بمه هرحمال تمأثير مسمتقيم و همم 

مسلرين زندي  بر همر كسمي كمه وجمود اند. در هرحال، نزد داشتهغيرمستقيم مي

باري را نفي كند و بر هركس كه بمراي خداونمد شمريك قاتمل بشمود و همركس 

شود. هرچند فقها گماه زنادقمه را كسماني حكرت خداوند را انكار كند اطالق مي

اند كه با وجود اظهار اعتقماد بمه نبموت محرمد عقايمد كفرآميمز اظهمار شرردهمي
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ه مراد از زندقة آنها هران زندقمة عمام اسمت كمه در آن از گوناند و بدينكردهمي

انمد و هرمه چيمز را بمه بمازي كردهروي ظرافت و مجون هره چيمز را انكمار مي

 اند.گرفتهمي

از شمكاكان و منكمران توحيمد، اترمه و « اشباه آنها»در رد شبهات زنادقه و 

انمد. اسمتناد كردهمتكلران اسالم غالبا  به اتقان صمنع و كرمال خلقمت اسمتدالل و 

آن زمممان ظمماهرا  وجممود عيممو  آفممات و شممرور را « مناينممه»درواقممع شممكاكان و 

رو مسلرين اند. ازاينشرردهدستاويزي جهت انكار خال  و تدبير و حكرت او مي

اند و براي وجود عيو  و شرور در توجه خاص به اثبات مسئلة اتقان صنع داشته

اند. چنانكه از هرين امر كه آفتهايي مثمل شدهعالم خلقت فوايد و جهات قاتل مي

طاعون و سرما و ملخ و امثال آنها زودگذر هستند و هرگز منتهي به فنماي مطلم  

اند كه پس بايد دنيا مديري داشمته گرفتهشوند، نتيجه ميبعضي انواع در عالم نري

باشد و اين حوادث و آفات هم مبتني بر حكرت و مصلحت و جهمت اصمالح و 

. در هر صورت، وجود شرور را مانويان به مبدأ ظلرت و شر (40)ي  مردم باشدتأد

اند و در مقام رد اين عقيده بحثي به امام صادق منسو  است كه كردهمنسو  مي

داند از جهل ايمن جراعمت بمه فوايمد و اين اعتراض بر وجود شرور را ناشي مي

خبري خوي  راهي و بيگويد: اين جراعت در گرمصال  وجود اين شرور، و مي

اي درآيند آراسمته، كمه در آن هرچيمزي بمه جماي به منزلة آن كورانند كه به خانه

خوي  هست و كوران در آن خانه به هر سويي بجنبند و چون به اسبا  و اثاث 

ي و سممودي اخانممه، كممه هريممك در جمماي خمموي  هسممتند و هركممدام را فايممده

ة زحرمت شمرارند و بمر خداونمد مخصوص هست، برخورد كنند آن هره را ماي

فايمده در خانه خشم و نفرين كنند. و سازندة خانه را متهم دارند كه چيزهماي بي
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آنجا گرد آورده است و اين طايفة مانويان نيز م يعني زنادقه م در انكار حكرت و 

. در كشرك  بين (41)صنعت و در افتراق بين شرور و خيرات مانند هرين كورانند

قه كه مخصوصا  قبل از غلبة كامل كالم اشعري زنادقمه مجمالي بمراي اسالم و زند

نشر مقاالت خوي  پيدا كردند. مسئلة اتقان صنع و انكار وجود شرور مطلم ، از 

هاي زنادقه را دفمع و سمد اي بود كه متكلران  به آن وسيله وسوسهاي عردههقدم

 كردند.
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