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امللخص
اٟتمد هلل رب العا١تُت الذي بنعمتو من علينا ابلتوفيق ،وصبلتو وسبلمو على نيب الرٛتة دمحم وعلى آلو وصحبو
ومن وااله اىل يوم الدين ,وبعد:
يعاًف ىذا البحث موضوعا شغل جزءاً كبَتاً من التأريخ العريب اإلسبلمي ،منذ بدأ استعمالو بكثرة يف القرن
الثاين ا٢تجري  ،مث اتّسع بعد ذلك خبلل القرن الثالث.
يواجو الدارس يف الفكر العريب القدًن واٟتديث إشكالية مقلقة تتمثل يف كيفية تناول ا١تصطلحات ،وىذه
اإلشكالية ليست على مستوى القارئ االعتيادي فحسب؛ بل تتعدى ذلك اىل ا١تتهتمُت وا١تتتصُت .فطريقة تداول
ا١تصطلح ال تزال مثار إشكالية ال ديكن إنكارىا .ولعل االمر يرجع اىل ان الكثَت من ا١تصطلحات ا١تتداولة انتقلت
وىي ٤تملة ْتمولة مفاىيمية سواء أكانت تلك اٟتمولة ا١تفاىيمية على ا١تستوى الفلسفي أم على ا١تستوى التارخيي
أم على ا١تستوى العقائدي؛ حىت أصبح عدم ثبات داللة ا١تصطلح يشكل ظاىرة ملموسة يف الدرس النقدي العريب
قدديو وحديثو.
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تنطلق فرضية ىذا البحث من التأكيد على أن ٖترير أي مفتهوم وتفكيكو وإعادة صياغتو ,البد من أن أتخذ
بعُت االعتبار الثقافة اليت نشأ فيتها أو النسق الفكري الذي يرتبط بو وكان سببا يف انتاجو ،وذلك لتفريغو من
اٟتموالت الثقافية واأليديولوجية اليت ال ترتبط دائماً ابلواقع االجتماعي اٞتديد  ،وال ابإلشكالية اليت يتصدى ٢تا
الباحث واليت يتهدف إىل ٖتليلتها ومعاٞتتتهأ .تعٌت أنو من ا٠تطأ ٖتديد ا١تفتهوم الذي انتجو واقعاً معيناً ٖتديداً نظرايً

عاماً وشامبلً كمدخل ١تعاٞتة القضااي االجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية ا١ترتبطة بواقع آخر ،بل ينبغي إعادة
قراءة ا١تفتهوم الذي خرج عن مصطلح ما على ضوء كل قضية منفردة حسب واقعتها وظروفتها ا٠تاصة وهبذا فان
عملية توليد ا١تفاىيم ترتبط ارتباطا مباشرا ابلنسق الثقايف والعقدي.
والزندقة مصطلح غَت واضح ا١تبلمح ،وىذا ما أُريد لو أن يكون ،ليستهل استتدامو ِمن قِبل السلطات يف
مربر ٢تا ،غَت هتمة الزندقة اليت ٖتتمل ألف شكل،
البطش ٔتن تشاء ،من دون اٟتاجة إىل البحث عن سبب أو ّ

ٔتعٌت إن الزندقة ٖتولت من مصطلح عقدي إىل مصطلح سياسي ,واالصح اهنا ٖتولت اىل شبتهة قد تلحق ابي
احد من دون ٘تييز .
فالزندقة مبدأ ليس ّتديد ،وإن كان لو يف كل عصر لباس جديد وشعار جديد .ومل يقتصر موضوعتها على
وقل ا١تتهاٚتون هبا اال اهنا عادت إىل ّقوهتا؛
ا١تاضي فحسب بل تعداه اىل اٟتاضر .وإذا كانت هتمة الزندقة قد خ ّفت َّ
تتتهم وهتاجم ِمن قبل قوى ذات نفوذ ومصاٌف تريد أن تشغل الناس ،وتشعل الفتنة وتثَت البغضاء والكره بينتهم
تعرض بسببتها
لتضمن لنفستها البقاء .وقد تصدق الزندقة على بعض من اهتم هبا لكنتها ال تصدق على آخرين .وقد ّ

_أو بسبب االهتام هبا_ ،عدد من ا١تف ّكرين والكتّاب والشعراء للقتل أو التعذيب أو التشريد إذ كانت هتمة تتسع
أبي ٍ
شكل ظتهر ىذا التتهديد .وكتب التاريخ حافلة
حىت تلحق أي شتص ترى فيو السلطة آنذاك هتديداً ٢تا ّ
بنماذج ٦تن تنطبق عليتهم التتهمة و٦تن اهتموا هبا زورا .كل ىذا ،قادان اىل البحث يف أمهية ىذا ا١تصطلح وابعاده يف
ا١تاضي واٟتاضر مسلطُت الضوء على مناذج للزاندقة سواء كان اهتامتهم ابلزندقة حقيقيا ام ٣ترد هتمة.
Abstract

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, with whom we have been blessed by success, and his
prayers and peace be upon the Prophet of Mercy Muhammad, his family and companions, and
his followers until the Day of Judgment,
This research deals with a large part of the Arab-Islamic history, since it was widely used in the
second century AH and then expanded during the third century.
In the old and modern Arab thought, the student faces a worrying problem of how to deal with
terminology. This problem is not only about the ordinary reader, but also for the interested and
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the specialized. The way the term is traded is still undeniable. It may be due to the fact that many
of the terms in circulation have moved loaded with a conceptual load, whether that conceptual
load at the philosophical level or at the historical level or on the ideological level; so became the
instability of the term is a tangible phenomenon in the lesson of the Arab criticism of old and
modern.
The hypothesis of this research stems from the assertion that the liberation of any concept and its
disassembly and reformulation must take into account the culture in which it originated or the
intellectual pattern to which it is connected and which was the reason for its production, to free it
from the cultural and ideological burdens that are not always linked to the new social reality, And
the problem faced by the researcher, which aims to analyze and address. In the sense that it is
wrong to define the concept produced by a given reality in general theoretical and
comprehensive as an input to address the social, political, cultural and intellectual issues associated
with another reality. The concept that came out of a term should be re-read in the light of each
individual case according to its own reality and circumstances. Directly linked to the cultural and
the contractual context.
The heresy is a term that is not clear-cut, and this is what I want it to be. It is easier to use it by
the authorities in oppression than it wishes, without the need to search for a reason or justification
for it. The political term, and the correct it turned into a suspicion may be inflicted on anyone
without discrimination.
The heresy is not a new principle, although in every era it has a new dress and a new emblem. Its
theme was not only the past but also the present. If the charge of heresy has diminished and the
attackers say it has returned, its power is accused and attacked by influential forces and interests
that want to occupy people, ignite sedition and provoke hatred and hatred between them to
ensure their survival. The heresy may be ratified by some who are accused of it but do not believe
others. A number of intellectuals, writers and poets have been killed, tortured or displaced
because of it - or because of its accusation - a charge that can be extended to anyone in whom
the authority sees it as a threat in any form. History has been full of examples of those who are
accused and falsely accused. All this led us to explore the importance of this term and its past and
present dimensions, highlighting the models of heretics, whether they are accused of real heresy
or mere accusation.
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مدخل :إشكالية املصطلحات القلقة
يواجو الدارس للفكر العريب القدًن واٟتديث إشكالية تتمثل يف كيفية تناول ا١تصطلحات ،وىذه اإلشكالية
ليست على مستوى القارئ االعتيادي فحسب؛ بل تتعدى ذلك اىل ا١تتهتمُت وا١تتتصُت .فطريقة تداول ا١تصطلح
ال تزال مثار إشكالية ال ديكن إنكارىا يف الدرس االديب والنقدي.
ولعل االمر يرجع اىل ان الكثَت من ا١تصطلحات ا١تتداولة على مدى العصور واألزمان انتقلت وىي ٤تملة
ْتمولة مفاىيمية كبَتة؛ سواء أكانت تلك اٟتمولة ا١تفاىيمية على ا١تستوى الفلسفي أم على ا١تستوى التارخيي أم
على ا١تستوى العقدي؛ ىذا من جانب ,ومن جانب اخر فان للبيئة وللظروف اليت ينشأ فيتها ا١تصطلح أتثَت يف
انبعاث إشكاليات أخرى ،منتها التغيَت اٟتاصل يف اجملتمع على كافة ا١تستوايت واألصعدة الفكرية ،حىت أصبح عدم
ثبات داللة ا١تصطلح يشكل ظاىرة ملموسة يف الدرس النقدي واألديب بشكل عام ,وقد يكون من اسباب اشكالية
(ا١تصطلح) -أاي كان  -انو ليس ىناك تعريف دقيق متفق عليو بُت العلماء والنقاد لكثَت من ا١تصطلحات ا١تتداولة،
ورٔتا يعود السبب يف ذلك إىل اختبلف التكوين الفكري والعلمي والثقايف ١تن يقوم بتعريف ا١تصطلح نفسو،
فيتتلف ا١تفتهوم من واحد آلخر وفقا الختبلف الثقافة .فضبل عن اختبلف التوظيف للمصطلح وطريقة
االستعمال ،وال ننسى قضية الًتٚتة اذ ان ٢تا االثر االكرب يف خلتلة ا١تعاين للمصطلح الواحد .وال يتوقف االمر
عند حدود ا١تصطلح بل يتعداه اىل ا١تفاىيم اليت توضع للمصطلح وىذا االمر واضح للعيان ابلنسبة للكثَت من
ا١تصطلحات.
تنطلق فرضية البحث من التأكيد على أن ٖترير ا١تفتهوم وتفكيكو وإعادة صياغتو ال بد من أن أتخذ بعُت
االعتبار الثقافة اليت نشأ فيتها ذلك ا١تفتهوم واأليديولوجيا أو النسق الفكري الذي يرتبط بو ،وذلك لتفريغو من
اٟتموالت الثقافية واأليديولوجية اليت ال ترتبط غالبا ابلواقع االجتماعي اٞتديد ورٔتا ال ٘تثلو ادىن ٘تثيل ،وال ترتبط
ابإلشكالية اليت يتصدى ٢تا الباحث ويتهدف إىل ٖتليلتها ومعاٞتتتها ،بل ينبغي إعادة قراءة ا١تفتهوم على ضوء كل
قضية منفردة حسب واقعتها وظروفتها ا٠تاصة .وىذه ىي القضية الشائكة اليت يتجنبتها بعض الباحثُت الذين
يستستهلون تبٍت أيديولوجيا تعطي تصورات شاملة وتقدم حلوال جاىزة وأحكاما تفصيلية وقطعية مسبقة تريح
الباحث أو تعفيو من عبء التحليل ا١توضوعي والتحري الدقيق يف كل قضية يتصدى ٢تا على حدة .

إشكالية مصطلح الزندقة والتوظيف األيديولوجي
مصطلح (الزندقة) :واحد من ا١تصطلحات اليت اُستتدمت بشكل فضفاض ،ويظتهر ذلك اب١تقارنة بُت التنظَت

للمصطلح وبُت النماذج التطبيقية يف إعمالو واشتغالو على االشتاص ،ىذا اإلعمال للمصطلحات القلقة بشكل
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عام يكمن خلفو _ وإن كان من جانب خفي _ توظيف أيديولوجي ،وإن كان يف ظاىره ينطلق من اسس علمية
ومنتهجية؛ إال أن بنية ا٠تطاب تنم عن كون ا١تشتغل هبذا اٟتقل يتعامل مع أفكاره وتصوراتو كثوابت؛ بل ويدعو اىل
الدفاع عنتها ويقوم ْتراستتها ،وىذه ا١تمارسة يف االستعمال ا١تصطلحي تسعى إىل تطويع ا١تصطلح بشكل قسري
للداللة على توجتهات الناقد ومراده ،ولذلك أعطت ىذه اإلشكالية يف ا١تصطلحات ٣تاالً خصباً ليمارس الناقد

أالعيبو يف اٟتجب واإلظتهار ،أو اإلنطاق واإلسكات للنصوصٔ ،تعٌت أن عملية اطبلق ا١تصطلح  -يف بعض
اشكا٢تا  -منوطة ابألشتاص ؤترجعياهتم الثقافية والعقدية ورؤاىم االيديلوجية .وىذا االمر ليس حكرا على االدب
وفنونو بل يتعداه اىل بقية الفنون والعلوم ا١تتتلفة وا١تتنوعة ،فكل انتاج معريف ال ينفصل عن منتجو بل ىو يعرب عن
مرجعيات ا١تنتج بشكل او آبخر.

حتديد الزندقــة
ا١تؤرخون وأصحاب ا١تقاالت من ذلك مذىباً بعينو أو
يف البدء علينا ان ٨ت ّدد مفتهوم الزندقة ّأوالً ،وىل أراد ّ
اخًتعوا ىم مذىباً لو؟! اٝتو (الزندقة) واسم أتباعو (الزاندقة) ،ليصح بعد ذلك ،أن نصف شتصاً ما أبنّو زنديق؟!.
أبي ٍ
شكل ظتهر ىذا
أم أ ّن الزندقة كانت هتمة تتسع حىت تلحق أي شتص ترى فيو السلطة آنذاك هتديداً ٢تا؟؛ ّ

التتهديد.

وتعرض بسببتها أو بسبب
فما ا١تقصود ابلزندقة اليت شغلت الرأي العام اإلسبلمي مدة ليست ابلقصَتة؟ ّ
االهتام هبا عدد من ا١تف ّكرين للقتل أو التعذيب أو التشريد! ،وكلتهم متتهمون ابلزندقة ،مشمولون ابالنتساب إليتها
على الرغم من اختبلف رؤاىم وتوجتهاهتم الثقافية والعقدية وااليديلوجية.
يقرب بينتهم من نسب أو فكر أو مذىب؟
أو ديكن طرح التساؤل بشكل آخر :ما الذي جيمع ىؤالء أو ّ
للمؤرخُت ا١تسلمُت ،أن يطلقوا عليتهم ٚتيعاً ،اسم الزاندقة ! من دون أن جيدوا يف ذلك حرجاً أو مأٙتاً،
ليمكن ّ
دينعتهم من ىذا ا٠تلط أو من ىذا التوصيف .
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املبحث االول  :الزندقة لغة واصطالحا
 - 1الزندقة يف اللغة
القول أبَزليَّة العامل ،وأُطلق على الزرادشتيّة ،وا١تانوية ،وغَتىم من الثنوية( ،)1وتُ ُو ِّسع فيو فأُطلق على
الزنْ َدقَة :ىي ُ
َّ
كل ٍّ
ضال ،أو ملحد(.)2
شاك ،أو ٍّ
اد ،وُك ُّل قَوٍل َخيْرج َع َّما ُىو متَعار ٌ ِ ِ
ِ
كار ال ِّدين
الزنْ َدقَةُْ :
ث والض ُ
و َّ
ا٠تُْب ُ
ف َعلَْيو َوإنْ ُ
َ ُ َ
َّبلل والْ َمك ُْر واإل ْٟت ُ َ ْ ُ ُ
إضمار الكفر وإخفاؤه وإظتهار اإلديان( ,)4ورٔتا أطلق الزنديق على الدىر(.)5ىذا ىو مفتهوم اللفظ عند َمن يستعملو
وعند َمن يسمعو ،منذ بدأ استعمالو يف القرن الثاين ا٢تجري ،مث اتّسع بعد ذلك خبلل القرن الثالث .6
()3

وىي

 - 2الزندقة يف االصطالح:
مصطلح عام يطلق على حاالت عديدة ,يعتقد إهنا أطلقت أترخييا ألول مرة من قبل ا١تسلمُت لوصف أتباع
الدايانت ا١تانوية او الثنوية والذين يعتقدون بوجود قوتُت أزليتُت يف العامل مها :النور والظبلم؛ ولكن ا١تصطلح بدأ
يطلق تدرجييا على ا١تلحدين و أصحاب البدع وكل من حييا – ْتسب ما عدَّه ا١تسلمون -حياة اجملون من الشعراء
والكتَّاب .وأستعمل بعضتهم تسمية زنديق لكل من خالف مذىب أىل السنة ويصف البعض تيارات معينة من
الصوفية ابلزندقة( ,)7ويعتقد البعض إن اصل كلمة زنديق ىي الكلمة الفارسية "زنده َك ْرد" واليت تعٍت إبطان الكفر

واإلٟتاد.

( ) 1ينظر :اتج العروس (مادة :ز ن ق  ،فصل الزاي من ابب القاف) و٥تتار الصحاح (مادة :ز ن د ق)
( )2ينظر :ا١تعجم الوسيط ٣ ,تمع اللغة العربية -مصر  ,ط2004 ,4م ,ص.403 :
( )3ينظر :ا١تعجم الوسيط 403:
( )4معجم الرائد ,جربان مسعود ,دار العلم للمبليُت .بَتوت-لبنان ,ط :1992 7حرف – ز.422 -
( )5لسان العرب مادة "زندق" 147/10 :
( ) 6ينظر :دروس يف تفسَت القرآن العبلمة احملقق السيد جعفر مرتضى العاملي  ,ا١تركز اإلسبلمي للدراسات بَتوت_ لبنان الطبعة
الثانية 1999-.م .ص.9- 6 :
()7العصر العباسي األول ,شوقي ضيف ،الطبعة السادسة ،دار ا١تعارف ،القاىرة ،1975 ،ص.441 :
647
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وعليو فإن البعض ِّ
يعرف الزنديق :أبنو الشتص الذي يعتقد الكفر ويُظتهره كلما سنحت لو الفرصة ولكن
إذا مت اكتشاف امره فانو ال ديانع ان ينكر إٟتاده ،وىو هبذا خيتلف عن ا١تنافق الذي _ وعلى حسب تعريف
ا١تسلمُت _ يستًت بكفره يف ابطنو بينو وبُت نفسو(.)8
ويعرف بعضتهم اآلخر الزندقة كصفة فارسية معناىا متتبع الزند أي الشروح القددية لؤلفستا( .)9ويرى اٞتاحظ
إن الزندقة فشت يف النصارى فقال((:ودينتهم  -يرٛتك هللا  -يضاىي الزندقة ،ويناسب يف بعض الوجوه قول
الدىرية ،وىم من أس ب اب ك ل ح ي رة وشبتهة .والدليل على ذلك َّأان مل نر أىل ملة قط أكثر زندقة من النصارى ،وال
أكثر متحَتاً أو مًت٨تاً منتهم))..

()10

يعد ظتهور حركة الزند قة يف اإلسبلم من ا١تواضيع اليت مل يسلط عليتها اىتمام يذكر من قبل ا١تؤرخُت على الرغم
من قدم اٟتركة ,وىناك كتب اترخيية( )11تتحدث بصورة سطحية عن أشتهر الزاندقة واحملاربة الشديدة اليت تعرضوا ٢تا

يف زمن خبلفة ا١تتهدي( )12فإنو مت إلقاء القبض على معظمتهم وأمر ا٠تليفة بقتل بعضتهم و٘تزيق كتبتهم ومت ٗتصيص
قضاة ٢تذا الغرض وكان القضاة يف العادة يطالبوهنم -أي ا١تتتهمُت ابلزندقة -ابلرجوع عن الزندقة وللتأكيد من إهنم
فعبل خرجوا عن الزندقة كانوا يطالبون ا١تتتهم ابلبصق على صورة ماين بن فتك وان يذبح حيواان ٖترمو ا١تانوية علما

إنو ال توجد مصادر تتحدث عن تقديس ا١تانوية طائرا معينا( ,)13وذكر اٟتافظ ابن حجر ع ن أصل الزاندقة ما
مزدك وحاصل مقالتتهم أن ال ن ور والظ ل مة قدديان ،وأهنما امتزجا
نصو(( :أصل الزاندقة أتباع َديْصان ،مث ماينّ مث َ
فحدث العامل كلو منتهما ،فمن كان من أىل الشر فتهو من الظ ل مة ،ومن كان من أىل ا٠تَت فتهو من النور))(.)14
وما ان نتقدم ابلزمن قدما ونقف عند اعتاب العصر العباسي نلحظ ظتهور ىذا ا١تصطلح؛ أكثر من العصر
الذي سبقو وانتشاره بشكل واسع حىت انو أصبح يقال للشتص :ىذا رجل زنديق ،أومتتهم ابلزندقة ،فأصل ىذه
الكلمة كما قال بعضتهم :إن الزندقة مأخوذة من كتاب كان يؤمن بو اجملوس يسمونو (زندفستو) وىذا (الزندفستو)
( )8أمراء البيان ،دمحم كرد علي ،الطبعة الثالثة ،دار األمانة ،بَتوت ،1969 ،ص .88
()9وىو كتاب زرادشت مؤسس الداينة الزرادشتية ينظر :الفن ومذاىبو يف النثر العريب ،شوقي ضيف ,ط  ،12دار ا١تعارف،
القاىرة ،1981 ،ص 140 :
( )10رسالة يف الرد على النصارى  ,عمرو بن ْتر اٞتاحظ  ،ص17 :
( ) 11ومن ىذه الكتب  :كتاب الفتهرست البن الندًن ,وكتاب األغاين اليب الفرج االصفتهاين  ,وكتاب مروج الذىب للمسعودي.
( ) 12ينظر  :البيان والتبيُت  ,أبو عثمان عمرو بن ْتر اٞتاحظ ٖ ،تقيق وشرح  ,دمحم عبد السبلم ىارون ،مطبعة ٞتنة التأليف
والًتٚتة والنشر ،القاىرة ،1948 ،ج.29/3وىناك اشارة للدكتور عبدالرٛتن بدوي نقبل عن كتاب االغاين ويف سنة  163بعد
ا٢تجرة بدأت ٛتلة ا٠تليفة العباسي أبو عبد هللا دمحم ا١تتهدي على الزاندقة ,ينظر :من اتريخ االٟتاد يف االسبلم  ,ص41 :
( )13ينظر :أمراء البيان  ،ص .91 :
( )14الفتح 271-270/12 ،
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ىو كتاب اجملوس ،فكانوا يتتهمون من يظتهر اإلسبلم وىو يف اٟتقيقة غَت مؤمن؛ ابلزندقة؛ ألنو يعتقد ما يف كتاب
الفرس أو اجملوس وقال آخرون :الزندقة مأخوذة من كلمة (زندكي) ومعٌت كلمة (زندكي) :اٟتياة أو الزمان أو
الدىر(.)15
٦تا تقدم يتبُت لنا أن الزنديق :ىو الدىري الذي ال يؤمن ابلبعث وال يؤمن ابهلل وال ابليوم اآلخر ،وقد ظتهر ىذا
ا١تصطلح يف تلك اٟتقبة؛ ألن من الفرس من دخل يف دين اإلسبلم كذابً وزوراً ،وأخذوا يدسون ويكيدون للنيل منو،
أما يف زمن بٍت أمية فكان اإلسبلم ظاىراً عزيزاً قوايً فلم يستطيعوا أن يظتهروا شيئاً من مقاالهتم ،فلما جاء بنو
العباس -وإمنا قام ملكتهم على أكتاف الفرس _ اظتهروا ما كانوا يضمرون ٔتتتلف الطرق

()16

ؤتا ان الزندقة ترتبط -يف األصل -أبداين الفرس القددية ,وجب استعراض ىذه األداين استعراضا سريعاً١ ،تعرفة
وتوسع مدلو٢تا والذي مشل ما ال عبلقة لو بتلك األداين بل وما
العبلقة بُت االثنُت ،مث افًتاق الزندقة بعد ذلك ّ
خالفتها وعارضتها .واىم واعظم دايانت الفرس اجملوسية ومن شعائر اجملوس تعظيم النار وبناء البيوت ٢تا ,وأىم
مذاىبتهم :
 -1الزرادشتية :وىم أتباع زرادشت وقد غلبت على سائر ا١تذاىب اجملوسية األُخرى حىت أنّنا لنستطيع ،أن نعد
الزرادشتية ىي ا١تمثّلة اٟتقيقية للمجوسية ،وىي ا١تقصودة حُت جيري الكبلم عن اجملوس واجملوسية(.)17
 - 2املانوية وتنسب اىل ماين؛ وعد مذىبو حركة اصبلحية للمذىب الزرادشيت( .)18ويذكر ا١تؤلّفون أ ّن تعاليم ماين
كانت تقوم على ترك الكذب والقتل والسرقة والزان والبتل والسحر وعبادة األواثن وقتل ذي الروح أو أذاه(.)19

( )15ينظر  :تفاصيل ا١تذاىب اجملوسية واالسباب اليت احالت مفتهوم الزندقة واعتناقتها من قبل البعض بتأثَت من ىذه ا١تذاىب,
الزندقة يف االدب العريب (العصر العباسي االول),د .ىاشم جعفر اٟتيدري.44 -41:
()16ينظر :الزندقة يف االب العريب (العصر العباسي االول) :د.ىاشم جعفر اٟتيدري ,ص.22 – 21 :
وينظر :شبكة اإلمامُت اٟتسنُت (عليتهما السبلم) للًتاث والفكر اإلسبلمي
 www.alhassanain.comيف الزندقة والشعوبية
( )17ينظر  :دين االنسان ,فراس السواح ,ص.104 -103 :
( )18ينظر :الزندقة يف االدب العريب (العصر العباسي االول)  ,ص42 :
( ) 19ينظر تفصيل ذلك يف شبكة اإلمامُت اٟتسنُت (عليتهما السبلم) للًتاث والفكر اإلسبلمي www.alhassanain.com
يف الزندقة والشعوبية ( ويف أايم ماين ىذا كما يقول ا١تسعودي ظتهر اسم الزندقة الذي إليو أضيف الزاندقة  ،وذلك أ ّن الفرس حُت
أاتىم زرادشت بن اسبيمان بكتاهبم ا١تعروف ابلبستاه ابللغة األُوىل من الفارسية وعمل لو التفسَت وىو الزند  ..وكان الزند بياانً
لتأويل ا١تتقدم ا١تنزل  ،وكان َمن أورد يف شريعتتهم شيئاً ٓتبلف ا١تنزل الذي ىو البستاه وعدل إىل التأويل الذي ىو الزند قالوا  :ىذا
فلما أن جاءت العرب أخذت ىذا
زندي فأضافوه إىل التأويل  ،وأنّو منحرف عن الظواىر من ا١تنزل إىل أتويل ىو ٓتبلف التنزيل ّ ،
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 -3املزدكيّـة وىم أتباع مزدك الذي ظتهر يف أايم ا١تلك قباذ ودعوا اىل ما كانت تدعو اليو اجملوسية وليس بُت
ا١تزدكية وا١تانوية كبَت اختبلف فيما خيص تركيب العامل من أصلُت اثنُت :النور والظلمة  ..وحُت ٘تلك كسرى انو
شروان فتك اب١تزدكية ،وقطع رؤوستهم وأعاد الناس إىل اجملوسية(.)20

ويرى احد ا١تشايخ ان الزاندقة حاليا ىم الروافض والعلمانيُت واالشًتاكيُت فتهؤالء كلتهم كفار زاندقة ملعونون
يبطنون كيدىم لئلسبلم واىلو( )21وىذا يثبت حقيقة  -ال ينبغي ان تغيب عن البال  -ان مفتهوم الزندقة مفتهوم
مطاط وواسع فضفاض حيق ألي احد ان يُدخل فيو من يشاء ليتتهمو بو.

عقائد الزاندقة
إن عقائد الزاندقة قد تضمنت كماً ىائبلً من ص ن وف ال ك ف ر الصريح ،والردة الظاىرة ،كقو٢تم ابٟتلول ،وأتليو

البشر ،وتشبيو هللا  -تعاىل ٓ -تلقو ،وإنكار النبوة أحياانً ،وادعاء النبوة أحياانً أخرى! والقول ابلتناسخ ،وإنكار
القيامة واٞتنة والنار ،واستحبلل احملرمات وجحد الواجبات(.)22

نشأة الزندقة ومراحلها التارخيية:
٦تا تقدم يتضح لنا إن فكرة الزندقة واإلل ح اد موجودة منذ ال ق دم ،حيث كانت معروفة عند قدماء اليوانن
وا٢تندوس والفرس ،كما أن الزندقة موجودة وظاىرة يف العصر اٟتديث ،وقد قام الزاندقة  -عرب العصور اإلسبلمية
ا١تتتلفة -بثورات سياسية وأعمال ٗتريبية ،واألوىل من ذلك أهنم أثروا أتثَتاً ابلغاً على معتقدات بعض الفرق اليت

وعربوه والثنوية ىم الزاندقة … ) (ٔ)مروج الذىب جٔ صّ٘ ٕٚأما ا٠توارزمي فينسب كتاب الزند
ا١تعٌت من الفرس وقالوا زنديق ّ ،
أتويل االبستا إىل مزدك ويربط الزندقة بو وأبصحابو مفاتيح العلوم للتوارزمي صٕ٘ .ٕٙ -وينظر  :دين االنسان ,ص-102 :
105
()20ينظر :الزندقة يف االدب العريب (العصر العباسي االول) ,ص.43:
( ) 21يعلل صاحب البحث زندقة الرافضة ْتسب اعتقاده (لو الحظت اصل دين الرافضة لوجده التايل :القران ٤ترف والصحابة
كفار وامتهات ا١تؤمنُت زانيات وكافرات واتريخ االسبلم عندىم اسود كلو اغتياالت وقتل وخيانة وسفك للدماء وصورتو مشوىو
واالئمة االثٍت عشر معصومون بل ىم افضل من االنبياء وا١تبلئكة عليتهم السبلم!!!...ولو الحظت اصل دين العلمانية واالشًتاكية
لوجدتو كااليت :اٟتكم بغَت ماانزل هللا قبل كل شي مث فصل الدين عن الدولة....
( )22ينظر توضيحاً لذلك يف :كتاب ال َفرق بُت ِ
الفرق لعبد القاىر البغدادي يف ابب الفرق اليت انتسبت إىل اإلسبلم وليست منتها.
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تدَّع ي اإلس بلم ،بل ٧تد أن بعض الفرق قد "تزندقت" .وأمر اثلث يؤكد أمهية ذلك وىو أن ا١تستشرق ي ن ق د اعتنوا
عناية كبَتة هبذا ا١توضوع ،فكتبوا دراسات مستقلة عن بعض الزاندقة(.)23
يف اٞتاىلية عرفت الزندقة؛ وكان ىناك أشتاص ٤ت ّددون وقبائل عرفت ابلزندقة وقد كان الحد الباحثُت
رأي يف ذلك(.)24
ويف عتهد النيب (صلى هللا عليو وآلو وصحبو وسلم) مل تكن كلمة (الزنديق) معروفة وكذلك يف عتهد
الصحابة ،و٢تذا كانوا إذا أرادوا أن حيكموا على أحد ٦تن ال يستطيعون أن يشتهدوا لو ابإلديان ،ومل يكن يف ظاىره
من الكفار ،بل كان من ا١تقرين ابإلسبلم ا١تظتهرين لو ،فإهنم يقولون عنو :إنو منافق ،ويعرفون ا١تنافق بعبلماتو ا١تعروفة
اليت تكون قرائن واضحة دالة على ابطنو ا١تناقض لظاىره( ،)25وقد كانت بعض وجوه الزندقة معروفة قبل اإلسبلم
تسمى أبٝتائتها ومل تكن الزندقة من بُت ىذه األٝتاء .كان الكفر معروفاً يف اٞتاىلية ومعروفاً يف
وبعده ،لكنّتها كانت ّ
اإلسبلم .وكان الزان واللواط معروفاً يف اٞتاىلية ومعروفاً يف اإلسبلم .وكانت ا٠تمر ومعاقرهتا والتم ّدح بشرهبا معروفة
يف اٞتاىلية ومعروفة يف اإلسبلم .لكنّتها كانت كفراً وزان ولواطاً وٜتراً .ىذه أٝتاؤىا يف اٞتاىلية وىي ذاهتا أٝتاؤىا يف
اإلسبلم الذي فرض على ارتكاهبا عقوابت ٤ت ّددة( )26لكل واحدة منتها.
وقد اورد احد الباحثُت احملدثُت ثبتاً أبٝتاء عدد ٦تّن يعدىم ا١تؤلّفون ا١تسلمون القدماء اهنم زاندقة ,وىم
تًتدد يف الغالب أٝتاؤىم يف ا١تصاد ر اليت تتناول ا١توضوع وستجد يف ىؤالء الزاندقة ،ا١تشرك الوثٍت وا١تسلم
الذين ّ

ومن عاش
ّ
ا١توحد .ستجد العريب الصليبة ،والعريب ا١تغموز النسب ،وا١توىل ،والفارسي .ستجد اٞتاىلي ،وا١تتضرمَ ،
ا١تتحَت ,ستجد ا١تاجن ا٠تليع الراكض وراء ل ّذات
يف ظل اإلسبلم .ستجد ا١تلحد الدىري ،والثنوي ،والشاك ،و ّ
ومن ينكر الواحد .ستجد َمن جعل
اٟتياة ،والزاىد ا١تتع ّفف الذي ترك اٟتياة ول ّذاهتا ,ستجد َمن يؤمن ابالثنُتَ ،
حرم على نفسو حىت الزواج الذي حلّلو هللا ودعا إليو .ستجد ا١تف ّكر صاحب
مذىبو اللواط ونكاح احملارمَ ،
ومن ّ

( )23ينظر  :من اتريخ اإلٟتاد يف اإلسبلم ,عبد الرٛتن بدوي ،و ينظر :دائرة ا١تعارف اإلسبلمية للمستشرقُت .446-440/10،
()24يرى احد الباحثُت ان زندقة اٞتاىلية أمر فيو طرافة تثَت الفضول  .فأان مل أكن أعرف مثبلً أ ّن يف اٞتاىلية زاندقة  .وإذا عرفت
فأان أجتهل ماذا كانت تعٍت الزندقة عندىم  ،وال العبلقة اليت تربط ىؤالء بزاندقة اإلسبلم  :فيم يلتقون و فيم يفًتقون ! وىل من
تعرضوا أو بعضتهم للقتل كما حصل ذلك يف اإلسبلم ؟ ويعًتف الباحث انو مل يصل فيو
سبيل إىل ٖتديد مذاىبتهم وإتاىاهتم  .وىل ّ
إىل شيء  ،غَت ٣تموعة من عبلمات االستفتهام اليت ستبقى تفتّش عن جواب  .ينظر :شبكة اإلمامُت اٟتسنُت (عليتهما السبلم)
للًتاث والفكر اإلسبلمي  www.alhassanain.comيف الزندقة والشعوبية
()25الرافضة ودورىم يف نشر الزندقة الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرٛتن اٟتوايل من درس :ظاىرة الزندقة وما يتعلق هبا من أحكام.
http://s1065320.instanturl.net
( )26شبكة اإلمامُت اٟتسنُت (عليتهما السبلم) للًتاث والفكر اإلسبلمي  www.alhassanain.comيف الزندقة والشعوبية
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الرأي ،وا٢تازل الذي ال يريد أن يف ّكر أو يكون لو رأي .كيف أصبح كل ىؤالء إذن أتباع مذىب واحد؟! وىم لو
سألتتهم ألنكر كل منتهم صاحبو ،وبرئ منو ولعن مذىبو(.) 27
وىذا االمر ْتد ذاتو يدعو اىل التساؤل ىل حقا ىؤالء زاندقة؟ قتلتتهم الزندقة؟ أم أن ىناك اسبااب اخرى
ٖتول إىل
لتصفيتتهم جسداي ْتجة الزندقة ؟! وذات االمر يدعوان اىل التساؤل كيف اتسع اللفظ ىذه السعة ،حىت ّ
شبح ٥تيف وإرىاب يفقد معو الناس حياهتم على الظن والتتهمة؟ ىل ىو مصطلح ٛتل بُت طياتو شبح ا١توت ,ىل
ىو طريق ا٢تاوية الذي ال رجعة منو؟ ومل حفلت كتب التأريخ واالدب أبٝتاء الزاندقة؟ ,اسئلة كثَتة تطرح نفستها
امام الباحثُت .أين تكمن اٟتقيقة ان كانت ىناك حقيقة ديكن ان يتوصل اليتها الباحث ولنا يف قول احد الباحثُت
وىو يقف عند اهتام التوحيدي ابلزندقة واختبلف اآلراء يف ىذا ا١توضوع فينتتهي اىل نتيجة مفادىا ((:ىذا درس بليغ
يدعوان اىل التماس افكار ا١تفكرين يف مقوالهتم ومقاالهتم اليت كتبوىا ىم ,وليس ما كتبو عنتهم االخرون ,متهما كان
احًتامنا ٢تؤالء االخرين))(.)28

يبدو أ ّن السلطة السياسية والدينية كانت وراء ىذا التمييع ١تفتهوم الزندقة .ال أل ّن ىذا ا١تفتهوم غَت قابل بطبيعتو
للتحديد ،بل أل ّهنا ال تريد ٖتديده ،وٖترص على إبقائو واسعاً فضفاضا ,تستطيع أن تلجأ إليو وتستعملو كلما
أرادت التتلص من خصومتها بتتهمة تعرض الدين للتطر ومع السلطة كان النزاع بُت ا١تذاىب اإلسبلمية ا١تتتلفة
ا١تربر وا١تؤيّد للسلطة يف القتل وسفك الدماء.
يلعب يف نفس االٕتاه دوراً أقل ما يوصف بو أنّو دور ّ

27
,بشار بن برد ,أبو
( ) من ىؤالء الزاندقة نذكر :الوليد بن ا١تغَتة ,أُيب بن خلف ,منبّو بن اٟتجاج ,نبيو بن اٟتجاج حيِت بن زايد ّ
نواس ,والبة بن اٟتباب ,مطيع بن إايس ,عبد هللا بن ا١تق ّفع ٛ,تاد عجرد ,صاٌف بن عبد القدوس ,معن بن زائدة ,ابن الراوندي
ٛ,تاد الراوية ٛ,تاد بن الزبرقان ,إسحاق بن خلف ,أبو حيان التوحيدي ,عبد الكرًن بن أيب العوجاء ,أبو العبلء ا١تعري ,أبو زيد
البلتي ,ديك اٞتن ,سلم ا٠تاسر ,أبو عيسى الوراق ,أبو العباس الناشئ ,دمحم بن عبد ا١تلك الزايت
أبو دالمة  ,أابن بن عبد اٟتميد البلحقي ,أبو العتاىية ,شريك القاضي ,زائدة بن معن بن زائدة ,دمحم بن زكراي الرازي ,الشيخ دمحم
ُسر كاملة  :كالربامكة  ،وآل ستهل  ،أو فرق مذىبية
عبدة اإلمام ( ا١تصلح ا١تصري الكبَت )  .ىذا عن األفراد الذين يضاف إليتهم أ َ
كاملة  :كا١تعتزلة  ،وأصحاب الكبلم  ،والفاطميُت العبيديُت أصحاب مصر  ..وديكنك أن تضيف إىل كل أولئك َ :من ينتقص
الصحابة أو طعن يف عدالتتهم عند أصحاب اٟتديث و( من طلب الدين ابلكبلم ) عند أيب يوسف  .وا١تعتزلة عنده أيضاً ،
ومن يشرب ا٠تمر ويضرب ابلطنبور كما يذكر صاحب العقد الفريد جٗ /ص .ٔٓ٘ :وحىت اإلمام
واٞتتهمية عند األصمعي َ .
الشيخ دمحم عبدة مل يسلم من االهتام ابلزندقة ىو وٚتاعة من أصحابو  ،كما يذكر الدكتور دمحم حسُت ىيكل يف ( حياة دمحم ) طٔ
القاىرة ٖٗ٘ٔه ص٘ٔ .
( )28ابو حيان التوحيدي بُت الزندقة واالبداع ,د .دمحم عمارة  ,مطبعة هنضة مصر 1997 ,م ص4-3 :
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واستنادا إىل ما ذكره الطربي فإن هتمة الزندقة مت توظيفتها ايضا يف تصفية ا٠تصوم السياسيُت والسيما من
ا٢تامشيُت( )29ومن غَتىم من التيارات الفكرية اليت كانت معارضة للسلطة آنذاك؛ حىت وصل األمر أن طالت ىذه
التتهمة الربامكة الذين كانوا وزراء ل تهارون الرشيد وكانوا أشتهر وزراء الدولة العباسية الذين امتد نفوذىم وسلطاهنم
معظم اركان الدولة ،وحُت تبُت للرشيد سع ة نفوذىم وجد من هتمة الزندقة وسيلة ستهلة للتتلص منتهم وقتلتهم ،وقد
قال فيتهم األصمعي:
" إذا ذكر الشرك يف ٍ
جملس
وإذا ت ـ ـليت عنـ ـ ـ ـدىم آي ـ ـ ـ ــة

أضاءت وجوه بين برمك
()30

أتوا ابألحاديث عن مزدك "

مناذج من الزاندقة يف االدب العريب
اجتتهد ا٠تلفاء يف تتبُّع الزاندقة والقضاء عليتهم واستئصا٢تمْ ،تجة اٟتفاظ على الدين وأىلو ،وقد اشتتهر
ا٠تليفة العباسي ا١تتهدي ابلعناية بذلك ،حيث عُت رجبلً ليتوىل أمور الزاندقة( .)31وا١تتتهمون ابلزندقة عدد غَت قليل
على مدى التاريخ -قتل هبذه التتهمة من الشعراء والكتَّاب واألدابء وسنستعرض بعض النماذج ومنتهم:شار بن بُ ْـرد
ا-بّ

()32

وتغزل وشبّب وفضل النار على
شاعر عباسي مل يًتك ابابً من أبواب الشعر إالّ طرقو ونظم فيو .مدح وىجا ّ
تتعرض لو السلطة ومل تسجنو ،بل على العكس ،كان ا١تتهدي_ الذي قتلو فيما بعد _
األرض وأفسد النساء فلم ّ

ويقربو ويطلب معاونتو يف قول الشعر ،إذا هتيّأت مناسبة واحتاج إليو ،أو حاولو يف مناسبة ومل ينجح فيو.
يدنيو ّ

( ) 29يورد الطربي على سبيل ا١تثال يعقوب بن الفضل الذي اودع السجن بتتهمة الزندقة  .وعليو فإن اٟتملة األوىل على الزاندقة
كانت موجتهة بصورة خاصة إىل اتباع الداينة ا١تانوية ٦تا يسند النظرية القائمة ابن معٌت كلمة زنديق قد تغَت تدرجييا عن معناه األويل
واتسع معناه بعد تلك الفًتة .
عبد هللا بن ا١تقفع ،كتاب كليلة ودمنة ضمن األعمال الكاملة لو ،طبعة بَتوتية.9 ،1985 ،
( )30مزدك ىو رأس ا١تزدكية
( )31ويقول ابن كثَت  -يف حوادث سنة 167ى (( -وفيتها تتبع ا١تتهدي ٚتاعة من الزاندقة يف سائر اآلفاق فاستحضرىم وقتلتهم
صرباً بُت يديو)) البداية والنتهاية يف التاريخ 149/10
( )32ديوان بشار بن برد :ج.13-12 :1
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بشار وىو خيالط اجملّان الداعرين من الشعراء ويشاركتهم ٣توهنم ودعارهتم ويقول
إذن ما الذي دعا إىل قتل ّ
الشعر الفاحش الداعر مدة ٙتانُت عاماً فبل دينع من ذلك إالّ ما يروى عن هني ا١تتهدي لو ،وىو كل ما يروى يف ىذا
الشأن()33؟!.
بشار شاعراً ككل شعراء ذلك العصر ،يبحث عن اٞتوائز وا١تال ،ومع اٞتوائز وا١تال ،اٞتاه الذي يسبغو
كان ّ
عليو قربو من أُويل األمر وتقدديتهم لو على أقرانو .وىو ما يطمع بو الشعراء وحيرصون عليو ،جاىلية وإسبلم .وقد
بشار صاٌف ويعقوب أخيو( ،)34ومل يكتف هبما ،بل ٛتلو الغيظ على ىجاء ا١تتهدي ،فقال فيو :
ىجا ّ
" بين أُميـة ىبـوا طال نومكـم  ..........إ ّن اخلليفة يعقوب بن ِ
داود
ّ ّ
ِ
والعود"
ضاعت خالفتكم اي قوم فالتمسوا  ............خليفة هللا بٌن الز ِّق

()35

وىو يف ىذين البيتُت ال يتهجو ا١تتهدي فقط بتتلّيو عن أمور ا١تسلمُت وانصرافو إىل ٢توه ول ّذاتو بُت الزق والعود كما

حيرض ا١تتهدي على يعقوب الذي جعل منو ا٠تليفة ويغريو بو .مث مل يلبث أن قال يف ا١تتهدي ما ال
يقول ،وإّمنا ّ
حيتملو خليفة وال غَت خليفة :
"خلي َفةٌ يزين بـعمامتِ ِو .................يلعب ِابل َدبّ ِ
وق َوالصو ََلان
َ َ ََ ّ
ََ ُ
س ُموسى يف ِح ِر اخلَ ُيزران"
اَللُ بِ ِو غَ ًَنهَُ ................و َد َّ
أَب َدلَنـ ـ ــا َ

()36

فأخذتو السياط حىت قضى ٖتتتها وأُلقيت جثّتو يف البطيحة( )37ىكذا اسدل الستار عن حياة ىذا الشاعر ،فالزندقة
مل تقتلو ولكن قتلو ىجاء ا٠تليفة يف الوقت الذي كان قد قال قصائد يف تفضيل ابليس على ادم ومل حياسبو ا٠تليفة
ومل يتتذ ْتقو أي اجراء .ولكن ما ان ٕتاوز على مقام ا٠تليفة حىت وجد األخَت من الزندقة لباسا الئقا يرتديو
خصمو فكان لو ما اراد يف التتلص من الشاعر.

( )33ينظر :شبكة اإلمامُت اٟتسنُت (عليتهما السبلم) للًتاث والفكر اإلسبلمي  www.alhassanain.comيف الزندقة
والشعوبية ,وينظر :الزندقة يف االب العريب (العصر العباسي االول) ,ص .267 – 263
( )34ىو صاٌف بن داود وايل البصرة من قبل ا٠تليفة ا١تتهدي .ينظر:الطربي,ج 150/8و.161
( )35ديوان بشار,ج :1ص .40 :وينظر االغاين ,ج 71/3يقال ان ىذه االبيات قد انتحلتها يعقوب ونسبتها اىل بشار .ينظر:
الزندقة يف االب العريب (العصر العباسي االول) ,ص.267 :
( )36ديوان بشار,ج ,1ص 40 :وينظر االغاين ,ج.70 :3
( )37تنظر القصة كاملة يف ديوان بشار ,ج.40 :1
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ٕترده حُت تشاء على َمن تشاء من خصومتها للقضاء عليتهم والتتلّص
فقد كانت الزندقة سبلحاً بيد السلطةّ ،
منتهم ،ال غَتة على الدين وال احًتاماً لو .وبعض ٦تن كان ديثل السلطة كان قد ازدرى الدين وعبث أبحكامو .ولو
كان األمر بيد سواىم لكان ىؤالء أول َمن يق ّدم بتتهمة الزندقة وأول ا١تضروبة أعناقتهم فيو؛ ولكن ٔتا ان السلطة
ىي اليت تسلطت على الرقاب فتهي اليت تضع الضوابط والقوانُت اليت تتناسب وسياستتها .والدليل ان الشعراء
(الزاندقة) أو االصح أن يطلق عليتهم الشعراء ا٠تلعاء اجملان كانوا ندماء ا٠تلفاء ،ال تعمر ٣تالستهم إالّ هبم وال يكتمل
صحة التتهمة حديث حيتاج اىل
سرورىم إالّ ْتضورىم .واٟتديث عن قتل بعضتهم بسبب الزندقة حىت مع افًتاض ّ
وقفة وتدبر .حديث من يريد ذر الرماد يف العيون ليدافع عن السلطة ابحثا عن مربرات لبطشتها عامدا اىل الزندقة
كوهنا افضل حجة تربر قتل الناس .وىذا ال يعٍت عدم وجود زندقة او زاندقة ,لكنتها مل تكن اٟتجة اٟتقيقية دائما
للقضاء على اعداء الدين كما يصورىا لنا التاريخ (.)38
 -2عبد هللا بن املق ّفع ابن ا١تق ّفع ،ىذا ا١تف ّكر األديب الكبَت يقول عنو الشريف ا١ترتضى ((:كان جيد الكبلم ,
فصيح العبارة ,لو حكم وامثال مستفادة))( ،)39ىل كانت دار عاتكة حقاً وراء اهتامو ابلزندقة؟ كما تذىب إىل
ذلك الرواية ا١تشتهورة وىي تتحدث عن هنايتو .مث إ ّن ابن ا١تق ّفع مل يُكره على اإلسبلم وإّمنا أسلم طوعاً واقتناعاً.
وكان يستطيع أن يبقى على دينو القدًن

لكن ١تاذا االهتام والقتل ابلزندقة ىنا؟ ِملَ مل يتتهم ابن ا١تق ّفع ابلردةّ؟ مثبل وتطبّق عليو أحكام االرتداد كما تطبّق
على أي مسلم ترك اإلسبلم إىل غَته؟! فذلك أحرى أن دينح السلطة غطاءً شرعياً ال نزاع فيو .لكن السلطة ،كما
تتعرض ٠تط ٍر ما .تلك واحدة
تثبت كل الوقائع ،ال هتتم هبذا الغطاء وال تفكر فيو ،حُت ترى أ ّن مصلحتتها ديكن أن ّ

ا١توجتهة إىل ابن ا١تق ّفع إلثبات زندقتو واستحبلل دمو(. )40
من التتهم ّ

ويعتقد بعضتهم إن هتمة الزندقة وجتهت إليو كجزء من ا٠تبلفات السياسية داخل األسرة العباسية؛ وذلك عندما
نشب الصراع بُت أيب جعفر ا١تنصور وعمو سليمان بن علي واخيو عبد هللا بن علي الذي طلب من ابن ا١تقفع كتابة
صك االمان يف حال غدر ا١تنصور بو؛ و٦تا جاء فيو_ صك األمان_ (( :ومىت غدر أمَت ا١تؤمنُت بعمو عبدهللا
فنساؤه طوالق ودوابو حبس وعبيده أحرار وا١تسلمون يف حل من بيعتو))( .)32ويبدو ان ىذا السبب كان وراء هتمة
( )38ينظر :امايل ا١ترتضى ,للشريف ا١ترتضى ,ج.145-127 :1وفيو ذكر لعدد كبَت من االدابء الذين اهتموا ابلزندقة.
( )39امايل ا١ترتضى ,للشريف ا١ترتضى:ج.136 :1
( )40ينظر :شبكة اإلمامُت اٟتسنُت (عليتهما السبلم) للًتاث والفكر اإلسبلمي  www.alhassanain.comيف الزندقة
والشعوبية,
( )32أمايل ا١ترتضى غرر الفوائد ودرر القبلئد /للشريف ا١ترتضى علي بن اٟتسُت ا١توسوي العلوي (436 -355ى )؛ ٖتقيق دمحم أبو
الفضل ابراىيم  ،بَتوت :دار الكتاب العريب ،الطبعة الثانية1387 :ى 1967 -م ) .اجمللد األول  :ص.136
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ابن ا١تقفع ابلزندقة وجعلته ا مربرا شرعيا للتتلص منو ٞتتهلو الذي اوقعو يف كتابة ىذا األمان .وىذا ما يؤكده ما آل
اليو األمر فيما بعد؛ فعندما وصل خربه ((اشتد ذلك على ا١تنصور جدا وخاصة أمر البيعة .وكتب إىل سفيان بن
معاوية ا١تتهليب وىو أمَت البصرة من قبلو بقتلو فقتلو ))(.)33
ومن ىنا نستطيع أن ندرك السبب يف َّ
عد أبو جعفر ا١تنصور ابن ا١تقفع زنديقا ،ذلك النو _من وجتهة نظره_
((٦تن انظموا إىل ا١تعارضة ،وبذلك وجبت مبلحقتو وتصفيتو أبي شكل كان .فوجدوا من هتمة الزندقة خَت
مربر))( )34لذلك.
ويرى اخرون يف بعض كتاابتو والسيما يف ابب برزويو من كتاب كليلة ودمنة مؤشرات على اإلٟتاد؛ حيث
يقول(( :وجدت األداين وا١تلل كثَتة من أقوام ورثوىا عن آابئتهم وآخرين مكرىُت عليتها وآخرون يبتغون هبا الدنيا
ومنزلتتها ،فرأيت أن أواظب علماء كل ملة لعلي أعرف بذلك اٟتق من الباطل ففعلت ذلك وسألت ونظرت فلم
أجد من أولئك أحدا إال يزيد يف مدح دينو وذم دين من خالفو ومل أجد عند أحد منتهم عدال وصدقا يعرفتها ذو
()41
العقل ويرضى هبا))
وهتمة أُخرى تتداو٢تا األلسن ،وىي ىذه اليت تتعلّق ٔتعارضتو للقرآن .ولقد أاثرىا وانقشتها وفنّدىا كثَتون .فقد

زعم بعضتهم أ ّن ابن ا١تق ّفع عارض القرآن وىناك من يقول انو عٍت بتأليف الكتب وبنستتها ٓتط ٚتيل وبتغليفتها
األول من القرن
ليجذب اليتها االنظار ومن مثَّ يبعد الناس عن االلتفات للقران ،وقد قتل ابن ا١تق ّفع يف النصف ّ
صحة اهتامو
الثاين ا٢تجري عام (ٕٗٔه)  ،وىكذا انتتهت حياة ىذا األديب الكبَت مل تقتلو الزندقة ,على افًتاض ّ

هبا ,بل قتلتو السياسة(.)35

( )33أمايل ا١ترتضى غرر الفوائد ودرر القبلئد /للشريف ا١ترتضى.
( )34الزندقة يف األدب العريب .175 :
()41كليلة ودمنة ,ابن ا١تقفع ,ص:
()35
توىل كتابة األمان لعبد هللا حُت متّ االتفاق عليو مع ا١تنصور .وقد اجتتهد ابن
كان ابن ا١تق ّفع كاتباً لعيسى بن علي  ،وىو الذي ّ

أي أتويل ديكن أن ينفذ منو ا١تنصور لئليقاع بعبد هللا .وزايدة يف اٟتيطة واٟتذر  ،فقد ضمن
ا١تق ّفع يف صياغة ىذا األمان ٤تًتساً من ّ
كتاب األمان عبارات أحفظت ا١تنصور  ،وبلغت بو من الغيظ كل مبلغ حىت طلب من يكفيو ابن ا١تق ّفع .وكان سفيان بن معاوية

ا١تؤرخون ويضيف الباحث سببا اخر أاثر ا١تنصور ضد ابن ا١تق ّفع ودفعو
حيقد على ابن ا١تق ّفع ويكرىو أش ّد الكره ألسباب ّ
يرددىا ّ
تعرض فيتها ابلنقد ا٠تفي حيناً والواضح حيناً
للقضاء عليو نقد ابن ا١تق ّفع الذي ّ
ضمنو رسالة الصحابة يف سياسة اٟتكم  ،واليت ّ

والبلذع دائماً لرأس السلطة ا٠تليفة ا١تنصور .ينظر :شبكة اإلمامُت اٟتسنُت (عليتهما السبلم) للًتاث والفكر اإلسبلمي

 www.alhassanain.comيف الزندقة والشعوبية .وينظر :مدخل التفسَت أْتاث حول إعجاز القرآن والدفاع عن صيانتو من
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 -3صاحل بن عبد القدوس
يقول عنو ايقوت اٟتموي يف ترٚتتو لو((:كان حكيماً أديباً فاضبلً شاعراً ٣تيداً كان جيلس للوعظ يف مسجد
البصرة ويقص عليتهم  ....اُهتم ابلزندقة فقتلو ا١تتهدي))(.)36
ويقول ابن عساكر((:كان حكيم الشعر زنديقاً متكلّماً … وكان يعظ الناس ابلبصرة ويقص
عليتهم…))(.)37أما الذىيب فيقول فيو((:صاحب الفلسفة والزندقة … كان يعظ الناس ابلبصرة ويقص))(.)38
ويذكر ابن شاكر الكتيب عنو …((:كان حكيم الشعر زنديقاً متكلّماً …))(.)39
أما ابن حجر فيقول يف ترٚتتو((:صاحب الفلسفة والزندقة …))(.)40
ويقول ابن الندًن عنو(( :ومن رؤسائتهم _ يقصد ا١تانوية _ ا١تتكلّمُت الذين يظتهرون اإلسبلم ويبطنون الزندقة

 :صاٌف بن عبد القدوس))(.)41

من خبلل ما تقدم نستطيع أن نلحظ اتفاق كلمة الذين ترٚتوا لو أو ذكروه من أنّو كان حكيماً متكلّماً
فيلسوفاً ،لكنّتهم يضيفون اىل ذلك أنّو كان زنديقا.
ٕترأ
فتهو إذن حكيم متكلّمّ ،
لكن ذلك وحده ال يكفي فبل بد من هتمة والزندقة جاىزة ّ
تربر قتل ىذا الذي ّ
فجلس للوعظ يف مسجد البصرة يقص على الناس وحي ّدثتهم.
تعرضنا لشعره فإ ّن شعره ال خيلو ىو أيضاً من موعظة وحكمة ،وليس كتهؤالء الشعراء اجملّان الزاندقة الذي
وإذا ّ
يكاد شعرىم يقتصر على ا٠تمر و٣تالس اللتهو واٞتواري والغلمانٖ .تميتهم السلطة وتغض الطرف عنتهم وٕتزل
عطاايىم ما داموا بعيدين عن السياسة واٟتكم ،بعيدين عن الناس وواقعتهم ا١تثقل اب٢تم واألسى ،بعيدين عن كل ما
ديكن أن يزعج السلطة ويثَت ا١تشاكل أمامتها ,ىي حجة دامغة يقتنع هبا اصحاب العقول البسيطة .
٤تمد الفاضل اللنكراين ٖتقيق و نشر  :مركز فقو
التحريف ّ ،
القراء  ،وقوانُت اُصول التفسَت  ,الشيخ ّ
وحجية القراءات  ،ومناقشة ّ

األئمة األطتهار(عليتهم السبلم)  ,ص.140 :
ّ

( )36معجم األدابء  ,ايقوت اٟتموي؛ بَتوت :دار ا١تستشرق .جٕٔ /ص ،ٙاألعبلم قاموس تراجم ألشتهر الرجال والنساء من
العرب وا١تستعربُت وا١تستشرقُت :خَت الدين الزركلي  ،بَتوت :دار العلم للمبليُت ،الطبعة السابعة عشرة2007 ،م.ج/3ص .192
( )37اتريخ دمشق  ,البن عساكر ج : ٙصٔ. ٖٚ
( )38ميزان االعتدال  ،ترٚتة صاٌف بن عبد القدوس جٕ ص. ٕ٩ٚ
( )39فوات الوفيات البن شاكر الكتيب ٖ ,تقيق احسان عباس دار صادر –بَتوت جٕص. ٔٔٙ
( )40لسان ا١تيزان البن حجر العسقبلين جٖ  :صٕ. ٔٚ
( )41الفتهرست ،البن الندًن دار ا١تعرفة للطباعة والنشر  ،بَتوت  ،صٖ. ٗٚ
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ويف مقتلو يروى انو ((١تا أراد ا١تتهدي قتلو على الزندقة رمي اليو بكتاب قال لو اقرأ ىذا قال وما ىو قال كتاب
الزندقة قال صاٌف أو تعرفو أنت اي أمَت ا١تؤمنُت اذا قرأتو قال ال قال أفتقتلٍت على ما ال تعرف قال فاين أعرفو قال

صاٌف فقد عرفتو ولست بزنديق وكذلك اقرؤه ولست بزنديق))(.)42

ويبدو ان ىذه التتهمة ال ديكن الًتاجع عنتها حىت إبعبلن التوبة فقد ((ذكر دمحم بن يزيد ا١تربد قال ذكر بعض
الرواة ان صاٟتا ١تا نوظر فيما قذف بو من الزندقة ْتضرة ا١تتهدي قال لو ا١تتهدي ألست القائل يف حفظك ما أنت
عليو:
رب س ـ ـ ـ ـ ـ ــر كت ـ ـ ـ ـ ــمتو فكأنـ ـ ـ ـ ـ ــى * أخرس أو ثنـ ـ ـ ــى لسـ ـ ـ ـ ـ ــاين خـ ـ ـ ـ ـ ــبل
ولو أين أبديت للناس علمى * مل يكن يل يف غًن حبسـ ـ ـ ــي أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

قال صاٌف فاين أتوب وأرجع فقال لو ىيتهات ألست القائل:

والشيخ ال يرتك عاداتو * حىت يواري يف ثرى رمسو
إذا ارعوى عاوده جهلو * كذى الضىن عاد إىل نكسو
()43

مث قدم فقتل ويقال انو صلبو على اٞتسر ببغداد))

ال يتهم بعد أن يكونوا زاندقة أو مؤمنُت عرابً أو موايل ،مستتهًتين أو متزمتُت .مل يكن صاٌف من ىؤالء ،أو لنقل
مل يكن نشاطو كنشاط ىؤالء ،بل كان صاحب فكر وحكمة ،وحُت يقص على الناس يف مسجد البصرة فبل بد أن
يصدر يف قصصو ووعظو عن فكر وحكمة ،وال بد أنّو كان يتناول يف قصصو ووعظو بعض مشاكل الناس ومواقف

السلطة ،ولو من بعيد(.)44

ومل تكن السلطة لتحتمل موقفاً كتهذا ،فبل شيء يقلقتها ويغيظتها أكثر من أنّك تعظ اآلخرين وتنبّتهتهم إىل ما ىم

فيو ،وإىل ما ديكن أن يكونوا عليو ،وتدعوىم عن طريق الوعظ والقصص _ وىو أستهل الطرق وأسرعتها نفاذاً إىل
القلب_ حملاولة إصبلح أو تغيَت أو البحث عن اٟترية اليت كانت السلطة اٟتاكمة ٘تنعتها عن الشعوب وتسلبتها منتهم
بشكل أو آبخر متتذة يف ذلك شىت الطرق والوسائل لتحقيق ىدفتها؛ وليس استهل عليتها من رداء الزندقة لتلبسو
١تعارضيتها ،وبذلك تستطيع ان تزيح من طريقتها كل ّم ْن يشكل ٢تا مصدر قلق أو اضطراب.

( )42أمايل ا١ترتضى  :ج.144 /1
( )43أمايل ا١ترتضى  :ج.145 /1
( ) )44ينظر :شبكة اإلمامُت اٟتسنُت (عليتهما السبلم) للًتاث والفكر اإلسبلمي  www.alhassanain.comيف الزندقة
والشعوبية
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وبعد فتهؤالء ىم ,أشتهر الذين قتلوا يف الزندقة ،وأ ّن الذي قتلتهم مل يكن غَت السياسة والصراع السياسي ،وما
يتصل بو وما ىو قريب منو .قد يكون بينتهم َمن كان زنديقاً حقاً ,لكن أسباب قتلتهم مل تكن ٢تا صلة ابلزندقة.
ٔتعٌت ان الزندقة مصطلحا ومفتهوما ارتبطت ابألشتاص اكثر من ارتباطتها ابلفكر أو ا١تفتهوم أو ا١تنتهج.
من خبلل ما تقدم من شواىد لشتصيات ذات مشارب فكرية متنوعة ومتباينة منطلقة من آيديلوجيات تكاد
تكون متباعدة يف الوقت ذاتو ديكننا القول أ ّن الزندقة اليت ٖتارهبا السلطة ،ىي يف اٟتقيقة زندقة الفكر ،حُت ٗترج
وتتحرك ،أو حُت تدخل يف الصراع السياسي .وليس من شيء خييف السلطة أكثر من الفكر حُت يبحث وينقد
ويرفض ,وحُت يسعى إىل نشر ىذا الفكر الذي ديثّل ا٠تطر اٟتقيقي على السلطة ورؤوستها اٟتاكمة.
ّأما ا٠تبلعة واجملون واللتهو الذي يشغل الناس عن السلطة ويلتهيتهم ويصرفتهم عن التفكَت يف واقعتها وواقعتهم،
ٔتتهمتتها يف إ٢تاء الناس ،وإبعادىم عن
فليس من الزندقة اليت ٖتارهبا السلطة_ إن مل ّ
تشجع عليتها _ما دامت قائمة ّ
التفكَت يف ىذه ا١تأساة اليت حييوهنا ويف أسباهبا.
ىنا على القارئ وبعد قراءتو لنماذج متباينة عن شتصيات _وصفتها التاريخ _الزاندقة البد من ان يتوقف
عند مفتهومُت للزندقة:
االول :ىو الكفر واالٟتاد واجملون؛ فتكون الزندقة ٔتفتهومتها اٟتقيقي أي ابطان الكفر واظتهار االديان .وىذا ىو
ا١تفتهوم اللغوي لو.
أما ا١تفتهوم الثاين  :فتهو ا١ترتبط ابلفكر ومدى معارضتو للسلطة فتكون زندقة فكرية .وىذا ما ١تسناه من خبلل
استعراض الشتصيات اليت طالتتها هتمة الزندقة وكانت السبب يف قتلتهم وإهناء حياهتم.
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اخلامتة
بعد البحث يف ٥تتلف ا١تصادر اليت اعتمدانىا يف دراسة اشكالية مصطلح الزندقة ومفتهومو ،وبعد استعراضنا
لآلراء اليت قيلت بصددىا توصلنا إىل النتائج اآلتية :
 الزندقة مصطلح عام كان يطلق على حاالت عديدة ,واستعمل البعض تسمية زنديق لكل من خالفمذىب السنة ويصف البعض تيارات معينة من الصوفية ابلزندقة كما اصبحت كلمة الزندقة صفة تطلق اعتباطا يف
السياسة.
ٖتول إىل شبح ٥تيف وإرىاب .وأي إرىاب ىذا الذي يفقد معو الناس حياهتم
 اتسع لفظ الزندقة ,حىت ّعلى الظن والتتهمة  ،كما كان يفعل بعض الساسة ومن يسَت على خطاىم االن من تنظيمات ارىابية تقتل على
ا٢توية .وتكفر على ىواىا.
ألهنا
 يبدو أ ّن السياسة كانت وراء ٘تييع مفتهوم الزندقة ,ال أل ّن ىذا ا١تفتهوم غَت قابل بطبيعتو للتحديد ،بل ّال تريد ٖتديده ،وٖترص على إبقائو واسعاً مبتهما تستطيع أن تلجأ إليو وتستعملو كلما أرادت التتلص من
خصومتهأ ,تعٌت ان ا١تصطلح وا١تفتهوم يكادان يتوحدان لوال السياسة اليت مل ترد ذلك خدمة ١تصاٟتتها الشتصية أو
الفئوية.
ا١تربر وا١تؤيّد للسلطة يف
 -كان النزاع بُت ا١تذاىب اإلسبلمية ا١تتتلفة يلعب دوراً أقل ما يوصف بو أنّو دور ّ

تقرابً إىل هللا؛ وال ننسى دور رجال الدين ا١تتطرفُت وسعيتهم إلشعال الفنت
القتل وسفك دماء الناس ْتجة الزندقة ّ
واستباحة الدماء ْتجة اٟتفاظ على الدين .ودور العقائد الفاسدة يف اشعال فتيل اٟترب.
– التفاوت الكبَت ،بل غَت ا١تعقول بُت طبقات اجملتمع ,طبقة صغَتة ٘تلك كل شيء ،وطبقات كبَتة حرمت
وستهلت
شجعت على الزندقة وساعدت على انتشارىا ّ
من كل شيء .ىذا التفاوت كان من بُت أىم األسباب اليت ّ
الطريق أمام دعاهتا ,وقد انعكس ىذا التفاوت يف شطح فكري بلغ حد الكفر.
وأتسيسا على ما تقدم ديكن القول إن ىذا البحث يصلح أن يكون مدخبل إىل فضاءات أخرى يتسع فيتها
النقاش ألنو عاًف قضااي جدلية ثرية ابلتأمل ومؤلى ابلرؤى تفتح الباب على مصراعيو للوقوف امام بعض
االشكاليات الفكرية والطروحات االيديلوجية اليت تعًتض الساحة الفكرية يف العصر الراىن.
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الزندقة والشعوبية
_ العصر العباسي األول ,شوقي ضيف ،الطبعة السادسة ،دار ا١تعارف ،القاىرة.1975 ،
_ الفن ومذاىبو يف النثر العريب ،شوقي ضيف ,ط  ،12دار ا١تعارف ،القاىرة.1981 ،
_ الفتهرست ،البن الندًن دار ا١تعرفة للطباعة والنشر  ،بَتوت ,د.ت  ,د.ط
_ فوات الوفيات والذيل عليتها /أتليف دمحم شاكر الكتيب(764ه)؛ ٖتقيق الدكتور احسان عباس ،بَتوت :دار
صادر
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_كتاب األغاين ,ابو الفرج االصفتهاين ,مطبعة بوالق – مصر 1285ه.
_ كتاب كليلة ودمنة ضمن األعمال الكاملة لو :عبد هللا بن ا١تقفع ،طبعة بَتوتية1985 ،
_ لسان العرب ,ابن منظورٖ ,تقيق ٣تموعة من احملققُت ,دار ا١تعارف – مصر.
_ لسان ا١تيزان البن حجر العسقبلين موقع الوراق ,ا١تكتبة الشاملة
_ ٥تتار الصحاح ,دمحم بن أيب بكر البغدادي ,بغداد 1985م.
_ مروج الذىب ومعادن اٞتوىر ,ا١تسعودي ٖ,تقيق ٤تيي الدين عبد اٟتميد ,ابريس 1874م.
_معجم األدابء يف عشرين جزءً  /ايقوت اٟتموي ؛ بَتوت :دار ا١تستشرق.

_ ا١تعجم الرائد ,جربان مسعود ,دار العلم للمبليُت -بَتوت ط1992-7م.
_ مفاتيح العلوم  ,للتوارزمي  ,طبع عثمان خليل-مصر سنو 1930م1349-ى
_ميزان االعتدال ىف نقد الرجال دمحم بن أٛتد بن عثمان بن قادياز الذىيب ٖ,تقيق علي دمحم البجاوي دار ا١تعرفة ,
بَتوت.
_ ا١تعجم الوسيط٣ ,تموعة مؤلفُتٖ ,تقيق ٣تمع اللغة العربية ,دار الدعوة.
_ من اتريخ االٟتاد يف االسبلم  ,الدكتور عبدالرٛتن بدوي ,ا١تؤسسة العربية للدراسات والنشر,ط1980 -2م.
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