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شيعيان ،با وجود دفاع معقول و منظم از شريعت اسالم و پايبندي به اصول و
ارزشهاي آن ،گاه از جانب مخالفان ،بهويژه برخي از اهلسنت ،در معرض تهديد و
اتهامات گوناگون قرار ميگرفتند .يكي از مهمترين اين اتهامات ،انتساب آنان به
زندقه بود كه به مثابه ابزاري از جانب دشمنان براي حذف شيعيان بهكار ميرفت.
زندقه از جريانهاي پيش از اسالم در ايران بود كه در عصر اول عباسيان
گسترش يافت و خلفا ،گروهها و شخصيتهاي مختلف ،از آن به مثابه ابزاري براي از
بين بردن مخالفان استفاده كردند و افراد بسياري به اين اتهام سركوب شدند كه
شيعيان هم از جملة آنان بودند.
رقابتهاي فرقهاي و ناتواني مخالفان در برابر شيعيان ،مهمترين دليل اين
اتهامافکني بود .البته در كنار آن بايد از رفتار و اعتقادات برخي فرقههاي منسوب به
تشيع ،مانند غاليان ،صوفيان و قرامطه هم ياد كرد .عقايد و باورهاي ايشان ،که در
بسياري از موارد با مخالفت شيعيان هم مواجه ميشد ،دستاويز مخالفان قرار
ميگرفت نه تنها اين گروهها ،بلكه همة شيعيان ،به اين بهانه متهم به كفر و زندقه
ميشدند .اين نوشتار بر آن است تا دليل اين اتهام را بررسي و تبيين کند و به اين
پرسش پاسخ دهد كه چرا شيعيان گرفتار اين اتهام شدند و چرا مخالفان از اين اتهام
بر ضد شيعيان استفاده كردند؟
تشيع ،اهلسنت ،زندقه ،غلو.



زندقه يكي از جريانهاي فكري ،اعتقادي ،سياسي و فرهنگي بود كه در عصر اول
عباسيان گسترش يافت .اين پديده ريشه در ايران باستان دارد و آغاز آن به زمان
شاپور اول ساساني (142ـ171م) و نهضت مانوي برميگردد كه در پي حمايت
وي ،با استقبال عمومي مواجه شد و پيروان زيادي پيدا كرد؛ اما مخالفت شديد
موبدان زردشتي و رويگرداني جانشينان شاپور از وي ،بهويژه در زمان بهرام ساساني
(177-174م) ،دگرگوني اوضاع مانويان و کشتار آنان را درپي داشت .كشته شدن
ماني ،رهبر مانويان و نخستين فرد مشهور به زندقه ،و سركوب پيروان او باعث شد
تا آنان به زندگي مخفي در ايران روي آورند يا با مهاجرت به ماوراءالنهر به زندگي
خود ادامه دهند.
ظهور اسالم و گسترش فتوحات اسالمي و ورود مسلمانان به ايران ،نابودي
حكومت ساسانيان و از بين رفتن قدرت زردشتيان را به دنبال داشت .در نتيجه،
مخالفان آيين زردشتي ،از جمله مانويان و مزدكيان ،آسايش نسبي به دست آوردند و
فعاليتهاي فكري مذهبي خود را بهصورت مخفي و بهآرامي آغاز كردند.
برخورد شديد حكومت اموي با حركتهاي غيرعربي ،بهويژه ايراني ،باعث شد تا
مانويان همچنان پنهاني به حركت خود ادامه دهند .سقوط خالفت اموي و روي كار
آمدن عباسيان ،كاهش فشار بر ايرانيان و آزادي عمل گروهها و پيروان اديان و
آيينهاي ايراني را درپي داشت .مانويان هم از فرصت استفاده كردند و بر فعاليت
خود افزودند؛ بهگونهاي كه خلفا و برخي شخصيتهاي سياسي و مذهبي از ناحية آنها
احساس خطر كردند و به مقابله با آنها پرداختند .بار ديگر زندقيان (مانويان) با
برخورد شديد حاكميت مواجه شده ،بهشدت سركوب شدند .در اين ميان ،عدة
ديگري از گروهها ،شخصيتها و پيروان اديان و فرقههاي مختلف نيز در كنار مانويان
گرفتار اين اتهام شدند .به عبارت ديگر ،گروهها ،شخصيتها و افراد زيادي با استفادة
ابزاري از زندقه ،مخالفان سياسي ،اعتقادي و مذهبي خود را با اين اتهام ،از صحنه
حذف كردند.



شيعيان از جمله گروههايي بودند كه با وجود پايبندي به اصول اسالمي ،توسط
مخالفان فكري و اعتقادي و گاه با همراهي حكومتها ،متهم به زندقه شدند .اين اتهام
که پيشينهاي طوالني دارد ،از سدههاي نخستين اسالمي آغاز شد و تاکنون ادامه
دارد .در اين نوشتار بر آنيم تا ضمن اشاره به معناي زندقه و گروههاي متهم به آن،
بهويژه شيعيان ،علت انتساب برخي شيعيان به اين اتهام را بررسي كنيم و به اين
پرسشها پاسخ دهيم که چرا برخي از شيعيان ،با آنکه تشيع در صف اول مبارزه با
کفر و الحاد و زندقه بود ،گرفتار اين اتهام شدند؟ آيا ميتوان رقابتهاي فرقهاي را
در اين اتهام مؤثر دانست؟ آيا انحراف برخي فرقههاي منتسب به شيعه ،در اين
اتهام مؤثر بوده است؟ براي پاسخگويي به اين پرسشها پس از بيان معناي زندقه ،به
بررسي علل و عوامل مؤثر در اين اتهام ميپردازيم.

زنديق ،لفظ مشتركي است كه به معاني متعدد اطالق شده و مفهوم روشني از آن
ارائه نشده است؛ اما بهاتفاق پژوهشگران و دانشمندان ،اين واژه مَعَرَّب «زنديك»
فارسي بوده ،در لغت به معناي دهري ،ملحد (طريحي ،بيتا ،ج ،5ص ،)277معتقد به
ثنويّت و دوگانهپرستي (نور و ظلمت) (ابنمنظور2441 ،ق2811/م ،ج ،6ص )82و گمراهي
و بيديني (اوشيدري ،2772 ،ص )747آمده است.
مفهوم اصطالحي زنديق هم متعدد بوده ،نظرات مختلفي دراينباره ارائه شده
است.
برخي ،منكران دين مزديسنا را زنديق دانستهاند( .همان  /رضي ،2712 ،ج،1

ص )2147بعضي نيز زندقه را بهمعناي اعتقاد به ازليّت عالم دانسته و آن را بر
مانويت ،زردشتيگري و دوگانهپرستي (اعتقاد به نور و ظلمت) اطالق كردهاند.
(مصطفي و ديگران2424 ،ق ،ج ،2ص)447

ن معتقد به نور و ظلمت را زنديق معرفي كردهاند.
بعضي هم مانويان و مجوسيا ِ
(دهخدا ،2777 ،ج ،8ص)21872؛ اما بعضي ديگر ،دهريه و منكران نبوت و كتاب را
زنديق دانستهاند( .معري ،بيتا ،ص)125



در بيشتر تعاريف و مفاهيم اصطالحي زندقه ،ثنويت و آيين مانوي بهمنزلة منشأ
نخستينِ زندقه ،کانون توجه قرار گرفته است( .ر.ك :حميدرضا مطهري ،2717 ،ص18ـ)71
از آنجا كه پيدايش زندقه و تاريخچة آن به ماني باز ميگردد ،در دورة اسالمي
هم ابتدا مانويان زنديق ناميده شدند؛ سپس اين عنوان پيروان اديان ديگري مانند
مزدكيه ،ديصانيه و مرقونيه را دربرگرفت .در ادامه ،ضديت عربها با شعوبيه و
ايرانيان باعث شد حتي زردشتيان ،كه خود نخستين دشمنان زنادقه بودند ،گرفتار اين
اتهام شوند.
برخي ،دايرة شمول زندقه را گسترش داده و مخالفان مذهبي خود را نيز زنديق
معرفي كردهاند؛ چنان كه از ابوزرعه رازي نقل شده است كه هركس از اصحاب
پيامبر بدگويي كند ،زنديق است( .عسقالني2421 ،ق )2،11 ،اين گستردگي دايرة
شمول چنان زياد شد كه ظرفا و هزلگويان ،و حتي برخي فالسفه را نيز دربرگرفت.
(غزالي2887 ،م ،ص)72

در عصر عباسيان ،بهويژه زمان مهدي (251ـ268ق) ،عالوه بر مانويان ،پيروان
ديگر اديان ايراني ،همچون مزدكيان و زردشتيان نيز به زندقه متهم شدند و بهتدريج
معناي آن گسترش يافت و ملحدان و گمراهان و مخالفان ظواهر شريعت را نيز
دربرگرفت .سپس از اين هم فراتر رفت و هذلگويان ،شاعران بذلهگو ،ظرفا ،صوفيان،
غاليان و حتي برخي دانشمندان ،مانند فيلسوفان ،گرفتار اين اتهام شدند.
گاهي اوقات هم زندقه به ابزاري براي از بين بردن رقيبان تبديل ميشد؛ چنان
كه قدرتمندان سياسي از آن براي سركوب مخالفان خود استفاده ميكردند .همچنين
برخي فرقههاي اسالمي و بهطور ويژه اهلسنت ،اين حربه را بر ضد شيعيان بهكار
برده و در موارد متعدد ،شيعيان را از مصاديق زنادقه شمردهاند؛ كه اين خود نيازمند
واكاوي و علتيابي است.

شيعيان به طور جدّي در برابر زنادقه ميايستادند و شبهات آنها را دفع ميكردند.
بزرگان و امامان شيعة دوازده امامي ،بهطور ويژه به اين اقدام توجه داشتند و بهترين



و مؤثرترين روش را در برخورد با آنها بهکار ميگرفتند 1.با وجود اين ،گاهي از
جانب مخالفان متهم به زندقه ميشدند .اگرچه برخي فرقههاي منسوب به شيعه،
مثل غاليان ،در اين اتهام بيتأثير نبودهاند ،اما نگاهي به شرح حال برخي از چهرههاي
شيعي متهم به زندقه نشان ميدهد كه افزون بر انديشههاي غاليانة برخي شيعيان،
رقابتها و حسادتهاي فرقهاي و ناتواني اهلسنت در مقابلة فكري و علمي با
شيعيان نيز در اين اتهامافکني نقشي مهم و اساسي داشته است.
بنابراين ،در تبيين علل اتهام شيعيان به زندقه ،ميتوان رقابتهاي فرقهاي و
انديشههاي انحرافي برخي گروهها را مؤثر دانست.

يكي از نكات بسيار مهم در بررسي زندقه و شناخت گروههاي متهم به آن و نيز
واكنشها در برابر زنادقه ،لزوم توجه به استفادة ابزاري از آن است .بسياري از
گروهها و اشخاص براي بدنام كردن و حذف رقباي سياسي و مذهبي خود ،از اين
اتهام استفاده ميكردند.
چه بسيارند افرادي كه به داليل مختلف ،از جمله مخالفت با خلفا و وزرا يا به
دليل رقابتهاي مذهبي و حتي درونگروهي طبقات خاص ،گرفتار اين اتهام
ميشدند .کشته شدن پسر ابوعبيد وزير مهدي عباسي (جهشياري2441 ،ق ،ج ،2ص 68و
مسعودي2422 ،ق ،ج ،7ص )747و ابن مقفع (جهشياري ،همانجا) در زمان منصور به اين
اتهام ،نمونههايي از استفادة ابزاري ،از زندقه بهشمار ميروند .اين استفادة ابزاري،
دامان شيعيان را هم گرفته .آنان بهطور عام ،و اماميه بهطور خاص همواره در معرض
اين اتهام بودهاند؛ بهگونهاي که حتي برخي نويسندگان معاصر عرب نيز بر اين نکته
تأکيد کردهاند و زندقه و تشيع را مرتبط با يکديگر ميدانند.
عبدالرحمن بدوي در اين خصوص ميگويد« :اتهام به زندقه همراه و شانهبهشانة
انتساب به مذهب رافضه است»( .بدوي2887 ،م ،ص )48همو در جاي ديگر تشيع و

 .1نمونههاي فراواني از چگونگي برخورد ائمه

با زنادقه ،در كتابهاي روايي و تاريخي نقل شده

است .براي آگاهي بيشتر ،ر.ك :مطهري  ،2717ص.156-172



زندقه را مرتبط ميداند و ميگويد« :بين زنادقه و شيعه رابطهاي وجود دارد؛
بهگونهاي كه انتساب به شيعه و رافضي بودن ،دليل بر زندقه و وسيلهاي براي اتهام
به زندقه بود»( .همان ،ص )54عبدالسالم ترمانيني هم زندقه و تشيع را مرتبط با
يكديگر ميداند و دربارة اهداف زنديقان ميگويد« :دومين هدفي كه زنديقان در پي
آن بودند ،تباهسازي عقايد مسلمانان زير لواي شيعهگري بود»( .ترمانيني ،2715 ،ج،2
ص )82اين اتهام و نسبت دادن زندقه به شيعيان ،خاص امروز نيست و ريشه در
تاريخ دارد .قاضي عبدالجبار معتزلي ،شيعه را به كفر متهم كرده گفته است« :االصل
فيهم االلحاد ولكنهم تستروا بهذا المذهب»( .سيدمرتضي2424 ،ق ،ص )27براي تبيين
بهتر اين نكته و نشان دادن نقش رقابتهاي فرقهاي در انتساب شيعيان به زندقه،
ميتوان به شرح حال شيعياني چون ابوعيسي ورّاق و ابنراوندي اشاره كرد که از
جانب دشمنان خود متهم به زندقه شدند.

وي از متكلمان معروف نيمة اول قرن سوم و از شيعيان متهم به زندقه است .او كه
ابتدا از معتزليان بود ،در پي بازگشت از اعتزال و مخالفت با آنان متهم به زندقه شد.
ابننديم دربارة او صفت «تخليط» را بهكار برده و او را بيرون از اعتزال خالص دانسته
و همين را سبب اتهام او به زندقه بيان كرده است( .ابننديم ،2746 ،ص)726
برخي او را به دوگانهپرستي متهم كرده و آن را متأثر از عقايد مانويان دانسته و
كتابهايي در تأييد مذهب مانوي و ثنويت به او نسبت دادهاند( .همان)
سيدمرتضي اين اتهام را نپذيرفته و در صحت انتساب آثاري چون الغريب
المشرقي و النوح علي البهائم به ابوعيسي و ّراق ـ که از داليل اتهام او به زندقه
شمرده شدهاند ـ ترديد كرده است .ايشان با بيان اين احتمال كه ممكن است يكي از
ثنويه اينها را از زبان او ساخته باشد ،ميگويد :چون ابوعيسي به اين عقايد تظاهر
نميكرد ،نميتوانيم آن دو كتاب را از او بدانيم( .سيدمرتضي2424 ،ق ،ص )21اين سخن
سيدمرتضي دربارة عدم تظاهر او به دوگانهپرستي نشانة آن است كه نامي از وي در
اين كتابها نبوده و فقط به او نسبت داده شدهاند.



بيشتر اين اتهامات از ناحية معتزله بر او وارد شده و گرايش او از اعتزال به تشيع
نيز در اين امر مؤثر بوده است .او در دفاع از عقايد شيعه كتابهايي تأليف كرد .از
جمله دو كتاب االمامة و السقيفة را در اثبات امامت اميرالمؤمنين علي نوشته و با
داليل صريح بر معتزله و اهلسنت استدالل كرده است.
همراهي اولية ابوعيسي با معتزله و آشنايي او با شيوة استدالل و روشهاي آنان
در برابر مخالفان ،سبب شد تا از همان شيوهها برضد معتزليان بهره گيرد .ازاينرو با
واكنش شديد آنان مواجه شد؛ و معتزله كه توان مقابله با وي را نداشتند ،تالش
كردند تا با انتساب كفر و زندقه به او ،وي را از صحنه خارج كنند.
قاضي عبدالجبار معتزلي ،ابوعيسي را به زندقه متهم ميكند و دربارة او و

ابنراوندي ميگويد :اينان كتابها در طعن بر پيامبر و در ياري اماميه و رافضه
نوشتهاند( .قاضي عبدالجبار1446 ،م ،ج ،1ص )772اين سخن قاضي عبدالجبار و بهكار
بردن واژة رافضه ـ كه آن را بر شيعيان امامي اطالق ميكردند ـ و تصريح او به
اماميه ،بيانگر دشمني او با تشيع و غفلت يا تغافل او از احترام خاص اماميه به رسول
خدا است.
قاضي در جاي ديگر ،هنگام بحث دربارة افرادي كه مدعي وجود نص بر امامت
امام علي بودند ،از ابنراوندي و ابوعيسي ورّاق نام ميبرد و آنها را از نخستين
افرادي ميداند كه چنين ادعايي مطرح كردهاند( .قاضي عبدالجبار] ،بيتا[ ،ج ،2ص)221
اين در حالي است كه نص بر امامت و جانشيني اميرالمؤمنين علي از روزهاي
نخستين عمومي شدن دعوت نبوي و هنگام دعوت عشيره مطرح بوده است و منابع
نخستين هم بدان اشاره كردهاند( .طبري2717 ،ق ،ج ،1ص  /712ابن اثير2715 ،ق ،ج،1

ص )67ضمن آنكه اين سخن عبدالجبار ناقض كالم پيشين او دربارة اين افراد است
كه مدعي بود اينان كتابها در طعن پيامبر و ياري رافضه نوشتهاند؛ زيرا كسي كه
به پيامبر طعن بزند ،نميتواند براي اثبات مدعاي خود به سخن او استناد كند يا
مدعي حقي با استناد به سخن او باشد .افزون بر آن ،چنين فردي كه اصل اسالم را قبول
ندارد ،نيازمند فرعيات آن ،از جمله امامت نيست ،تا چه رسد به نص بر امامت علي.



با توجه به آثار و آراي نقلشده از ابوعيسي بهويژه آثاري كه در تأييد مذهب
تشيع از وي گزارش شده است ،مانند كتابهاي االمامة الصغير و االمامة الكبير (ابن
نديم ،2746 ،ص )726و السقيفه و نيز كتابهايي كه در رد آراي مانويان ،بدو منسوب
است مانند اقتصاص مذاهب اصحاب االثنين والرد عليهم (همان) ميتوان گفت انتساب
زندقه به او اتهامي ناروا و از روي تعصب فرقهاي و ناتواني از مقابلة فكري با او از
جانب کساني بوده است که راه رهايي از او را در متهم كردن او ديدهاند؛ بهويژه آنكه
اتهام زندقه در آن دوران ،گناهي نابخشودني بهشمار ميرفت.

ابوالحسين احمد بن يحيي ،مشهور به ابنراوندي ،از متكلمان برجستة شيعي و سرآمد
علم كالم در زمان خودش بود( .عسقالني ،همان ،ص)717
نظرات و عقايد ابنراوندي ،مانند مذهب او ،متغير است .وي ابتدا پيرو معتزله
بود؛ ولي پس از مدتي از اعتزال برگشت و اظهار تشيع كرد؛ و ضمن تأييد باورهاي
شيعي كتابهايي در ر ّد عقايد معتزله نگاشت كه از مهمترين آنها ميتوان كتاب
فضيحة المعتزلة را نام برد ،همين كتاب باعث تاختن برخي متكلمان معتزله بر او و
نوشتن رديّههاي متعددي بر آن شد كه از مهمترين آنها ميتوان به االنتصار خياط
معتزلي اشاره كرد.
كتابهايي در اثبات عقايد شيعي و ر ّد بر زنادقه و حتي احتجاج با مانويان هم به
ابنراوندي نسبت داده شده است( .ر.ك .ابننديم ،2746 ،ص )721-726البته در كنار اين
آثار ،برخي از اهلسنت هم كتابهايي بر ضد اسالم و قرآن به او نسبت داده و
كوشيدهاند او را دشمن اسالم و قرآن نشان دهند( .همان)
مناظرات ابنراوندي با اهلسنت ،بهويژه معتزله ،و نگارش آثاري در رد عقايد
آنان و تأييد باورهاي شيعي هم نقش مهمي در اين اتهامات داشت .آشنايي او با آرا
و انديشههاي معتزله و مهارتش در كالم و انشا ،باعث شد تا همانند ابوعيسي وراق
به خوبي از عهدة رد اعتقادات معتزليان برآيد .همين امر ،حس انتقامجويي بزرگان
معتزله ،بهويژه همعصرهاي او را برانگيخت و او را متهم به كفر و الحاد و زندقه
كردند.



ضديت با ابنراوندي در بسياري از اهلسنت ديده ميشود؛ به گونهاي كه هرجا
نام او به ميان آمده ،به كفر و زنديق بودن او اشاره شده است .ابنحجر عسقالني از او
با عنوان «الزنديق الشهير» ياد ميكند( .همان) ابنكثير دمشقي او را يكي از مشاهير
زنادقه برميشمرد؛ (ابنكثير دمشقي2421 ،ق ،ج ،22ص )217ابنجوزي پا را از اينان فراتر
نهاده و ضمن محدود كردن زنادقة اسالم در سه نفر ،ابنراوندي را يكي از آنها
ميداند( .ذهبي2887 ،م ،ج ،27ص)214

سيدمرتضي در مقابل اين گروه به دفاع از ابنراوندي برخاسته و گفته است:
كتبي كه بهواسطة آنها بر او ايراد ميگيرند ،كتابهايي است كه به دليل
زورآزمايي با معتزله نوشته است؛ زيرا معتزله ضمن اظهار نفرت از او ،وي را به
كمفهمي و غفلت متهم كردند و همين باعث شد تا او به تأليف اين كتب دست بزند
و عجز معتزله را در نقض آنها آشكار سازد و انتقام خود را از آنها بگيرد( .سيدمرتضي،
2424ق ،ص )17

بنابراين ،ميتوان گفت برگشتن ابنراوندي از مذهب اعتزال و نوشتن مطالبي
برضد معتزله ،و در عين حال گرايش او به تشيع ،باعث اتهام او به كفر و زندقه شده
است .در واقع ،علت اصلي اين اتهام را بايد در رقابتهاي فرقهاي جستوجو كرد.
چنانكه خياط معتزلي ،از دشمنان سرسخت ابنراوندي ،دربارة او ميگويد :او در آغاز
معتزلي بود؛ ولي به الحاد گراييد و منكر خالق شد و معتزله او را از خود راندند( .خياط
معتزلي] ،بيتا[ ،ص )77-76وي در جاي ديگر ابنراوندي را شاگرد ابوعيسي و ّراق معرفي
کرده و وي را عامل كفر و زندقة او دانسته است( .همان ،ص )224اين در حالي است
كه برخي نهتنها از رابطة استاد و شاگردي آن دو چيزي نميگويند ،بلكه از
موضعگيري آنها در برابر يكديگر سخن گفتهاند( .ماتريدي2427 ،ق ،ص216ـ)281
سرگذشت افراد يادشده و اتهام آنها به كفر و زندقه ،و داليل اين اتهام و شيوة
استدالل مخالفان ،نشان ميدهد كه مهمترين دليل آن را بايد در رقابتهاي فرقهاي
کاوش كرد.
نقش تقابلهاي فرقهاي در اتهام زندقه به شيعيان ،بهويژه اماميه ،زماني بيشتر
نمايان ميشود كه ميبينيم دشمنان تشيع اعتقادات برخي فرقههاي منحرف مثل



غاليان را به همة شيعيان نسبت دادهاند؛ چنان كه خياط معتزلي اعتقاد به تجسيم را
به همة شيعيان نسبت ميدهد و ميگويد :اين اعتقاد همة رافضيان 1است؛ مگر عدة
كمي كه با معتزله همنشين شده و به توحيد واقعي اعتقاد پيدا كرده و به همين دليل
از ميان شيعه رانده شدهاند( .خياط معتزلي] ،بيتا[ ،ص)76
برخي هم ضمن بهكار بردن الفاظي چون رافضي ،اماميه و غاليان در تعريف شيعه،
غلو در شأن اميرمؤمنان علي را از باورهاي شيعيان معرفي ميكنند( .عراقي،2762 ،
ص)74

يكي ديگر از داليل انتساب زندقه به شيعيان را ميتوان انديشههاي انحرافي برخي از
فرقههاي منسوب به شيعه دانست؛ فرقههايي كه حتي شيعيان ،بهويژه اماميه هم آنها
را نپذيرفته و از خود طرد کردهاند.
آنچه بايد در اين قسمت بدان توجه کرد اين است كه اين عامل بهتنهايي
نميتواند دليل اتهام زندقه به شيعيان باشد؛ بلكه در اينجا هم عالوه بر انديشههاي
انحرافي ،بايد به نقش رقابتها و دشمنيهاي فرقهاي توجه داشت؛ زيرا دشمنان
تشيع ،اين مسئله را بهمثابه ابزاري براي متهم كردن همة شيعيان ،بهويژه اماميه
بهكار گرفتهاند.
در ادامه ،به بررسي برخي انديشههاي غاليان و صوفيان و رفتارهاي آنان که در
متهم شدن شيعيان تأثيرگذار بودند ،ميپردازيم.
2

يكي از گروههايي كه نقش مهمي در اتهام شيعيان به زندقه داشتهاند ،غاليان بودند؛
اگرچه غلوّ اختصاص به شيعيان ندارد و در ميان اهلسنت و حتي اديان پيش از
 .1توجه به اين نكته الزم است كه لفظ رافضي بهصورت مطلق ،غالباً از جانب مخالفان بر اماميه
اطالق ميشد.
 .2غلو بر وزن فُعول ،بهمعناي افراط ،باال رفتن و تجاوز از حد و حدود در هر چيز است؛ چنانكه
دربارة مايعات ،زماني كه بهجوش آيند ،ميگويندَ :غليان كرده است .کاربرد اين واژه دربارة فرقههاي
مذهبي و معتقدات آنها ،براي نشان دادن افراط آنها در باال بردن چيزهايي است كه به آن اعتقاد
 ،ص.765
دارند .ر.ك :راغب اصفهاني،



اسالم نيز گونههاي مختلفي از آن بهچشم ميخورد 1.كساني كه دربارة زندقه سخن
گفتهاند و غلو را يكي از مظاهر و مصاديق آن شمردهاند ،نهتنها مقصودشان فرقههاي
غالي منتسب به شيعه بوده و به آن تصريح كردهاند ،بلكه برخي از دشمنان تشيع نيز
آن را دستاويزي مناسب براي حمله به كل شيعه ،بهويژه شيعة اماميه قرار داده و با
انتساب عقايد غاليان به شيعه (بدون ذكر فرقة غالية صاحب آن عقيده) به تخريب
چهرة شيعيان پرداختهاند؛ چنانكه نويسندة كتاب الفرق المفترقه بين اهل الزيغ
والزندقه ضمن آنكه در تعريف شيعه ،الفاظي چون رافضي ،اماميه و غاليان را در كنار
هم قرار ميدهد ،ميگويد :به اين جهت به آنها غالت ميگويند كه در شأن
اميرمؤمنان علي غلو ميكنند و بعض اوقات او را خدا ،برخي مواقع پيامبر ،و در
پارهاي اوقات او را شريك در پيامبري ميدانند( .عراقي ،2762 ،ص )74اين در حالي
است كه اماميه هرگز چنين اعتقادي دربارة اميرالمؤمنين نداشته و ندارد.
خياط معتزلي نيز ضمن انتساب اعتقاد تجسيم به شيعه ميگويد :اين اعتقاد همة
رافضيان است؛ مگر عدة كمي كه با معتزله همنشين شده و به توحيد واقعي اعتقاد
پيدا كرده و به همين دليل ،از ميان شيعه رانده شدهاند( .خياط معتزلي] ،بيتا[ ،ص)76
ابنتيميه هم در منهاج السنة ،شيعيان را به ارتكاب محرمات و حالل شمردن آنها و
شرابخواري و ترك نماز و عقيده به شرك متهم ميكند( .ابن تيميه حراني2861 ،م ،ج ،2ص)7
اگرچه برخي از اين اتهامات كه از باورهاي برخي فرقههاي كوچك منتسب به
شيعه است ،دربارة غاليان و فرقههاي غالي ثابت است ،اما انتساب آنها به جمعيت

 .1مصريان باستان پادشاهان خود (فرعون) را خدا ميدانستند .هنديان برخي حيوانات مانند گاو را
بهقدري تقديس ميكردند كه نهتنها از گوشت آنها استفاده نميكردند ،بلكه ادوية خود و حتي برخي
لوازم آرايشيشان را با فضوالت آن مخلوط ميكردند .در اديان آسماني هم نمونههايي از غلوّ بهچشم
ميخورد و در قرآن كريم نيز به آن اشاره شده است؛ چنانكه يهوديانُ ،عزير را پسر خدا
( .سورة توبه :آية  )74مسيحيان نيز دربارة حضرت عيسي
ميدانستند:
عقايد غلوآميزي دارند :برخي او را خدا ميدانستند و برخي ميگفتند او پسر خداست؛ كه در قرآن
(سورة مائده :آية )27
به هر دو اشاره شده است.
(سورة توبه :آية .)74براي آگاهي بيشتر از غالت و فرق مختلف و عقايد آنها،
ر.ك :صفري فروشاني،

.



بزرگي مانند شيعه ،بهويژه اماميه ،دور از انصاف و در حدّ ادعاي بدون سند بوده که
از جانب ديگران رد شده است .چنانکه از اسماعيل خُلْقاني دربارة اميرالمؤمنين
چنين نقل شده است« :كسي كه از جانب طور ايمن بندة خود را صدا زد ،علي بن
ابيطالب بود» .همچنين نقل شده است که ميگفت« :آن اول و آخر و ظاهر و باطن،
علي بن ابيطالب است» .عقيلي پس از ذکر اين سخنان ،ضمن رد انتساب آن به
خُلْقاني ،ميگويد :اين از سخنان زنديق است( .ذهبي2885 ،م ،ج ،2ص)717
غاليان ،نهتنها خود متهم به زندقه شدهاند ،بلكه باعث انتساب زندقه به كل
شيعيان نيز بودهاند و برخي ،اصل تشيع را در كنار زندقه و گاه آن را دليل زندقه
دانستهاند؛ چنانكه عبدالرحمن بدوي ميگويد :اتهام به زندقه همراه و شانهبهشانة
انتساب به مذهب رافضه است( .بدوي2887 ،م ،ص )48وي در جاي ديگر ميگويد :بين
زندقه و شيعه رابطهاي وجود دارد؛ زيرا ميبينيم كه انتساب به شيعة رافضي ،دليلي
بر زندقه و انگيزهاي براي اتهام به آن است( .همان ،ص)51
اين در حالي است که ،غاليان از جانب شيعيان و ائمة شيعه نيز طرد شده و در
شمار زنادقه بهشمار آمدهاند .چنانكه از امام صادق دربارة مغيرة بن سعيد 1چنين
نقل شده است:
مغيرة بن سعيد به طور عمد بر پدرم (امام باقر )دروغ ميبست .ياران او
كه در ميان ياران پدرم مخفي بودند ،كتابهاي اصحاب پدرم را
ميگرفتند و به مغيره ميدادند و او در آن كتب مخفيانه ،كفر و زندقه را
جاي داده ،آنها را به پدرم اسناد ميداد؛ سپس آن كتب را به يارانش
ميسپرد تا در بين شيعيان منتشر كنند .پس هر نوع غل ّوي که در
كتابهاي پدرم مييابيد ،بدانيد از آن مواردي است كه مغيره در كتب
پدرم جاي داده است( .طوسي2444 ،ق ،ص)247
سوءاستفاده ميكرد و مورد لعن امام
 .1مغيرة بن سعيد يكي از افرادي است كه از نام ائمه
صادق قرار گرفت .او ضمن ادعاي خدايي براي امام باقر ،خود را پيامبر از طرف او ميدانست .او
را بهبهانة استنساخ ميگرفت و عقايد غلوآميز خود را در آن
كتابهاي حديث اصحاب ائمه
وارد ميكرد و بدين وسيله آنها را رواج ميداد( .ر.ك :طوسي2444 ،ق ،ص / 246عبداهلل فياض،
2446ق ،ص.)226



در اين روايت ،امام صادق يك جا ميفرمايد :مغيره كفر و زندقه را در كتب
امام باقر جاي ميداد؛ و در جاي ديگر ،هر غلوي در اين كتابها را به مغيره نسبت
ميدهد .بنابراين ،ميتوان از اين روايت ارتباط ميان زندقه و غلو را بهدست آورد.
ضمن آنكه انتساب زندقه به مغيره ـ كه از چهرههاي مشهور غاليان بود ـ اين نكته
را تأييد ميكند.

اگرچه غلو و زندقه هر دو در تضاد با شريعت حقّه و آيين صحيح اشتراک دارند ،اما
با توجه به بار منفي زندقه و زنديق ،غاليان نهتنها رابطهاي ميان اين دو نميبينند،
بلكه تنها خود را در صراط مستقيم ميدانند و بسياري از اعمال خود را مطابق
شريعت اسالمي و آيات قرآن معرفي ميکنند و حتي براي توجيه كارهاي خود نيز
به آياتي از قرآن كريم استدالل مينمايند .حال ،پرسش اين است كه دليل متهم
كردن غاليان به زندقه چيست؟
2
1
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت :اعتقاد به الوهيت پيامبر يا برخي ائمه
يا صحابه 3،دشمني و مذمت مالئك مقرّب الهي مانند جبرئيل ،و انتساب اشتباه به او
در تبليغ وحي 4،اعتقاد به حلول ،تناسخ 5و تشبيه 6،و از همه مهمتر ،اباحيگري غاليان
را ميتوان از داليل قرار گرفتن آنها در شمار زنادقه ذكر كرد.
از سوي ديگر ،اباحيگران يكي از گروههاي زنادقه ،و اباحيگري يكي از داليل
اتهام به زندقه بود( .ر.ك .حميدرضا مطهري ،2717 ،ص )227اين نکته در ميان غاليان نيز
ديده ميشود .فرقههاي غاليان ،اگرچه از جهت اعتقادي وجه اشتراكي ندارند يا بسيار
 .1مانند اثنينيه و مخمسه.
 .2مانند جعفريه ،ازدريه ،امريه ،ذميّه ،علويّه.
 .3مانند سلمانيّه.
 .4مانند ذماميّه ،ذبابيّه و مخطّئه.
 .5اعتقاد به تناسخ و حلول ،در بسياري از فرقههاي غالت بهچشم ميخورد.
 .6هشاميه.



كم دارند ،از بعد عملي ،بهويژه از جهت اباحيگري مشتركاند و در ميان همة
فرقههاي غاليان نمونههايي از اباحيگري و بيبندوباري ديده ميشود كه ميزان شدت
و ضعف آن در فرقههاي مختلف ،متفاوت است.
افزون بر رفتار و باورهاي غاليان ،دشمني با تشيع و استفاده از غاليان براي بدنام
کردن شيعيان هم ميتواند در اتهام زندقه به آنان و از اين طريق به شيعيان نقش
داشته باشد .همچنين داليل سياسي در متهم شدن گروههايي از غاليان به زندقه مؤثر
بود؛ چنانكه راونديه بهرغم اعتقاد به الوهيت منصور ،تا زماني كه خطري براي
خالفت او نداشتند ،با مشکلي مواجه نبودند؛ ولي پس از شورش آنها كه در پي قتل
ابومسلم اتفاق افتاد ،بهجرم زندقه قتل عام شدند( .نوبختي] ،بيتا[ ،ص)66

جريان تصوف و صوفيان را هم ميتوان از عوامل اتهام زندقه به شيعيان دانست.
صوفيان خود از اتهام زندقه در امان نماندهاند و اگر نه بهطور كلي ،دستكم برخي
گروهها ،فرقهها و افراد منتسب به صوفيه متهم به زندقه شدهاند .البته در اين نوشتار
مجال بحث دربارة صوفيه و اعتقادات و آراي آنها نيست؛ از اين رو تنها به اتهامات
وارده به برخي فرقهها يا اشخاص صوفي اشاره کرده ،ضمن بيان علل اتهام آنها ،نقش
تصوف در تعميم زندقه به ديگران ،از جمله شيعيان را بررسي ميكنيم .الزم به
ن متهم به زندقه گرايش شيعي داشتندکه اين خود
يادآوري است که بيشتر صوفيا ِ
ميتواند نشان از دشمني با شيعه باشد.
يكي از بزرگان صوفيه كه متهم به زندقه شده ،ابوعبداللّه حسين بن منصور حلّاج
( 1)114-748است .او اصالتي ايراني داشت ،و نزد افرادي همچون سهل بن عبداللّه
 .1حالج :دربارة وجه تسمية حالج گفته شده است روزي او وارد واسط شد و نزد يك حالج
(پنبهزن) رفت و او را دنبال كاري فرستاد .شخص پنبهزن (حالج) به او گفت :من كار دارم و
نميتوانم .او گفت :تو برو؛ من تو را كمك ميكنم .آن مرد رفت و هنگامي كه برگشت ،ديد همة
پنبهها حالجي شدهاند .از اين رو ،به وي حالج گفتند .همچنين گفته شده است كه چون او اسرار
مريدان خود را ميدانست و از آنها خبر ميداد ،حالج ناميده شد .نظر ديگر اينكه پدر او حالج
(پنبهزن) بود و او نيز به آن منسوب شده است( .خطيب بغدادي] ،بيتا[ ،ج ،1ص / 224سمعاني،
2441ق ،ج ،1ص.)181


تستري ،عمرو مكي و ابوالقاسم جنيد بغدادي شاگردي كرده بود( .بغدادي] ،بيتا[ ،ج،1

ص )221وي در سال 174ق پس از بازگشت از حج به تبليغ در ميان مردم پرداخت
و در پي بروز اختالف ميان او و عمرو مكي و بهعنوان اعتراض به او ،خرقه از تن
بهدرآورد و به سفر پرداخت و ضمن سفر به نقاط مختلفي چون خراسان ،طالقان،
بصره ،واسط ،و شوشتر ،مردم را بهسوي خدا دعوت ميكرد( .همان ،ص)227
حالج به دليل بروز افكار و افعال سِحرگونه متهم به كفر و زندقه شد و پس از
دستگيري و محاكمه او را هزار ضربه شالق زدند و در روز سهشنبه  14ذيقعده سال
748ق به دار آويختند( .سلمي2446 ،ق ،ص)741
اگرچه حالج بهاتهام زندقه دستگير و اعدام شد ،اما نظر علما و دانشمندان دربارة
او مختلف است .افرادي از اهلسنت مانند ابنتيميه در زنديق بودن او ترديد نكرده و
بر قتل او به اين اتهام تصريح كرده است .وي منكران سزاي او را نادان و منافق
معرفي كرده و گفته است :هر كسي بگويد قتل حالج ناروا بوده ،يا منافق ملحد است
يا نادان گمراه( .ابن تيميه2421 ،ق ،ج ،75ص )68همو در جاي ديگر گفته است :شيخ
ابويعقوب نهر جوري ،دختر خود را به ازدواج حالج درآورد؛ اما هنگامي كه از زنديق
بودن او مطلع شد ،او را از وي جدا كرد( .همان ،ص )74ابنحجر عسقالني هم از او با
عنوان زنديق ياد كرده و كشته شدن او را بر اثر زندقه دانسته است( .عسقالني،
2424ق ،ج ،1ص)724

نظر بزرگان شيعه نيز درباره او مختلف است .برخي نظير شيخ صدوق (م
712ق) ،حالج و طرفدارانش را ملحد و زنديق ميدانست؛ چنانكه پدرش نيز حالج
را لعنت كرد و از مجلس خود بيرون راند( .طوسي2422 ،ق ،ص )147-146شيخ طوسي
(م 464ق) هم ضمن ردّ افكار و عقايد حالج او را لعنت و تكفير كرده است( .همان،
ص)164

برخي ديگر مانند قاضي نوراللّه شوشتري او را شيعه ،ولي از مذمومين دانسته و
گفته است :مخفي نماند كه علماي شيعه حسين بن منصور را شيعيمذهب ميدانند؛
اما بهواسطة غلو و مانند آن كه از او صادر شده است ،او را داخل در مذمومان
نوشتهاند( .شوشتري ،2777 ،ج ،1ص)71



بزرگان صوفيه هم دربارة حالج اختالف دارند .بسياري از آنها برضد او موضع
گرفتهاند و ضمن طرد وي از صوفيه ،كردارش را به شعبده ،و عقايدش را به زندقه
نسبت دادهاند( .بغدادي] ،بيتا[ ،ص / 221سلمي2446 ،ق ،ص )747برخي ديگر ،او را قبول
داشته و ضمن ثناگويي و تعريف و تمجيد از حالج ،او را عالم رباني دانستهاند.
(بغدادي] ،بيتا[ ،ص / 221سلمي2446 ،ق ،ص )741برخي نيز حتي او را تاليتلو پيامبران
دانستهاند؛ چنانكه ابنجوزي از ابراهيم بن محمد نصرآبادي نقل ميكند كه دربارة
حالج گفته است :اگر بعد از پيامبران و صديقين موحدي باشد ،همان حالج است.
(ابنجوزي2412 ،ق ،ص)276

بههر حال ،صوفيان نيز در معرض اين اتهام قرار گرفتهاند و بهنظر ميرسد كه
منشأ اين اتهام نيز عالوه بر مسائل سياسي و ضديت فرقهها با يكديگر ،اعمال و
اعتقادات اين فرقهها باشد؛ چنانكه حلوليه ،يکي از فرقههاي صوفيه ،به دليل اعتقاد
به حلول خداوند در افراد ،متهم به زندقه شدند .البته شيعيان باورها و عقايد اينان را
نپذيرفته و آنان را از خود راندهاند؛ چنانكه نويسنده حديقة الشيعه ،صوفيان قايل به
اتحاد ،نظير محيالدين بن عربي ،عبدالرزاق كاشاني و شيخ عزيز نسفي را متهم به كفر
و زندقه کرده است( .مقدس اردبيلي] ،بيتا[ ،ص )566او در بيان فرقههاي صوفيه و عقايد
فرقههايي مانند حلوليه و اتحاديه ،و اينكه آنها به حلول خداوند در بدن عارفان يا
اتحاد خداوند با آنها معتقدند ،ميگويد :اين سخن عين كفر و زندقه است ...و صاحب
اين اعتقاد كافر است و بيدين و ملحد و زنديق( .همان ،ص)565
در زمينة عمل نيز برخي از صوفيان همانند غاليان دچار اباحيگري شدند و احكام
شرع را وانهادند .همين نكته در انتساب آنها به زندقه مؤثر بوده است؛ چنانكه يكي
از داليل اتهام ذوالنون مصري (م146ق) استخفاف به امور شرع بود .او كه از بزرگان
صوفيه بهشمار ميرود (حتي] ،بيتا[ ،ص )556و برخي نظير جامي او را سردستة صوفيه
و صوفيه را منسوب به او ميدانند( ،جامي ،2775 ،ص )18در بين مردم نسبتبه امور
شرعي استخفاف نشان ميداد .به همين دليل ،وي از جانب مردم و حتي فقها و قضات
به زندقه متهم شد و از مصر اخراج گرديد( .ابنجوزي2412 ،ق ،ص )271-272همچنين
گفته شده است كه در كالم او نشانههايي از غلو شيعي ديده ميشد؛ چنانكه از او



نقل شده است :كسي كه براي استادش مطيعتر از خداوند نباشد ،مريد نيست.
(نيشابوري2771 ،ق ،ج ،2ص)222

اگرچه در تشيع ،و بهطور کلي در دين اسالم ،بر اهميت دادن به استاد بسيار
تأکيد شده است ،اما هيچ يک از آموزههاي شيعي مقام و ارزش استاد و هيچ چيز
ديگر را باالتر از خدا ندانستهاند.
همچنين در انتقاداتي كه افراد مختلف به صوفيان وارد کردهاند ،به اموري چون
ناديده گرفتن عبادات ،وجد و سماع و رقص اشاره شده است.
اقدامات برخي صوفيان و بعضي اعتقادات و اعمال منتسب به آنها ،در اتهامشان
بيتأثير نبود و دشمنان تشيع هم كردار و رفتار آنها را بهانه كرده و ضمن متهم
كردن آنها به زندقه ،اين اتهام را به همة شيعيان سرايت دادهاند .اين در حالي است
كه شيعيان با رفتار و كردار خالف شرع آنان مخالفت کرده و آثاري دراينباره
نگاشتهاند .مؤلف حديقة الشيعة با اشاره به احاديث و كتابهايي كه در رد صوفيان
نوشته شده است ،ميگويد:
اگر كسي آن احاديث و كتابها را نديده باشد و عاقل و منصف باشد ،از
قول محمد بن يعقوب كليني ـ نوراللَّه مرقده ـ كه در كتاب كافي
ميفرمايد« :باب دخول صوفيه علي ابي عبداهلل واحتجاجهم عليه» مييابد
كه اين گروه ،از مخالفان باشند؛ و از كالم ابنبابويه ـ قدس سره ـ كه در
كتاب اعتقادات ميگويد« :تدينهم بترك الصلوات وجميع الفرايض» ،و از
گفتار شيخ مفيد ـ عليه الرحمة ـ كه ميفرمايد :دينهم ترك الفرايض
والمستحبات وارتكاب المناهي والمحرمات» ،تفرس مينمايد كه ايشان
ملحدان و زنديقاناند( .مقدس اردبيلي] ،بيتا[ ،ص)568
گروههايي ديگر ،مانند قرامطه ،و كردار و رفتار آنها هم در انتساب زندقه به
شيعيان بيتأثير نبوده است؛ چنانكه ابنقيم جوزي قرامطه را به پنهان كردن كفر و
استتار آن تحت عنوان رفض متهم ميكند و آنها را زنديق ميخواند( .ابنقيم جوزي،
]بيتا[ ،ج ،1ص )166اتهام زندقه به آنان همراه با استفاده از واژة رفض ،بيانگر گستردن
دامنة اتهام به ديگر شيعيان است.



استفادة ابزاري از زندقه در رقابتهاي سياسي و فرقهاي ،كاركرد ويژهاي داشته است
و بسياري از اشخاص و گروهها براي رهايي از مخالفان خود ،از اين اتهام استفاده
ميكردند .در اين ميان ،اهلسنت در برابر مخالفان خود ،بهويژه ،شيعيان ،بيشترين
استفاده را از اين اصطالح بردهاند و بسياري از آنان را به زندقه متهم كردهاند.
ن متهم به زندقه ،مثل ابوعيسي و ّراق و ابنراوندي
نگاهي به شرح حال شيعيا ِ
نشان ميدهد كه گرايش آنها از اعتزال به تشيع ،تسلط آنها بر علم كالم و روش
مناظره ،و ناتواني اهلسنت از پاسخگويي به شبهات آنان ،علت اصلي اين اتهام بوده
است .البته اعتقادات غاليانه و رفتار و كردار برخي از گروههاي منسوب به شيعيان،
مانند غاليان هم در اين جريان مؤثر بوده و باعث شده است تا هم آن گروهها متهم
به زندقه شوند و هم اين اتهام به همة شيعيان سرايت داده شود.
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 .22ـــــــــــ  ،تاريخ اسالم و وفيات المشاهير و االعالم ،تحقيق عمر عبدالسالم تدمري ،بيروت،
دار الكتاب العربي1127 ،ق 1637/م.


 .21ـــــــــــ  ،سير اعالم النبالء ،چاپ نهم ،بيروت ،مؤسسة الرسالة1111 ،ق 1668/م.
 .22رضي ،هاشم ،دانشنا ايران باستان ،تهران ،انتشارات سخن.1831 ،
 .28سمعاني ،عبدالكريم بن محمد تميمي ،االنساب ،بيروت ،دارالكتب العلمية1123 ،ق.
 .21سلمي ،ابيعبدالرحمن ،طبقات الصوفية ،تحقيق نورالدين شريبه ،چاپ سوم ،قاهره ،مطبعة المدني،
1129ق.
 .21شوشتري ،قاضي نوراهلل ،مجالس المؤمنين ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات اسالميه.1877 ،
 .29طبري ،أبوجعفر محمد بن جرير ،تاريخ األمم والملوك ،تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ،چاپ
دوم ،بيروت ،دار التراث1837 ،ق 1697 /م.
 .27طريحي ،فخرالدين ،مجمع البحرين ،تحقيق سيداحمد حسيني ،انتشارات مكتبة المرتضوية] ،بيتا[.
 .23طوسي ،ابوجعفر محمد بن حسن ،اختيار معرفة الرجال ،تحقيق سيدمهدي رجايي ،قم ،مؤسسة
آل البيت الحياء التراث1121 ،ق.
 .26ـــــــــــ  ،الغيبة ،تحقيق عباداهلل طهراني و علياحمد ناصح ،قم ،مؤسسة المعارف االسالمية،
1111ق.
 .82عراقي ،ابومحمد عثمان بن عبداهلل ،الفرق المفترقة بين اهل الزيغ والزندقة ،تحقيق يشار
قوتلوآي ،آنکارا ،دانشگاه آنکار.1891 ،
 .81غزالي ،ابوحامد محمد ،فيصل التفرقة بين االسالم والزندقة ،تحقيق سميع زعيم ،بيروت ،دار
الفكر1668 ،م.
 .82فياض ،عبداهلل ،تاريخ االمامية واسالفهم من الشيعة منذ نشأة التشيع حتي مطلع القرن الرابع
الهجري ،چاپ سوم ،بيروت ،مؤسسة االعلمي1129 ،ق.
 .88قمي ،شيخ عباس ،سفينة البحار ،نجف ،بيروت ،دار المرتضي] ،بيتا[.
 .81مصطفي ،ابراهيم و ديگران ،المعجم الوسيط ،استانبول1112 ،ق 1636 /م.
 .81مطهري ،حميدرضا ،زندقه در سدههاي نخستين اسالمي ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم،
.1837
 .89معتزلي ،خياط ،االنتصار والرد علي ابن الراوندي الملحد ،مقدمة محمد حجازي ،قاهره ،مطبعة
المدني] ،بيتا[.
 .87معري ،ابوالعالء ،رسالة الغفران ،تحقيق فوزي عطوي ،بيروت ،الشركة اللبنانية للكتاب] ،بيتا[.
 .83موسوي علوي ،شريف مرتضي علي بن حسين ،الشافي في االمامة ،چاپ دوم ،قم ،مؤسسة
اسماعيليان1112 ،ق.
 .86نوبختي ،ابومحمد حسن بن موسي ،فرق الشيعة ،ترجمة محمدجواد مشكور ،تهران ،بنياد فرهنگ
ايران[ ،بيتا].
 .12همداني (معتزلي) ،قاضي عبدالجبار بن احمد ،تثبيت دالئل النبوة ،تحقيق عبدالكريم عثمان ،قاهره،
دار المصطفي2229 ،م.
 .11همداني (معتزلي) ،قاضي عبدالجبار ابن احمد ،المغني في ابواب التوحيد والعدل ،تحقيق
عبدالحليم محمود و ديگران با اشراف طه حسين ،مصر ،دار المصرية لتأليف والترجمة] ،بيتا[.

