
 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي استاديار / 

 دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان/ 

 بندي به اصول ويدفاع معقول و منظم از شريعت اسالم و پا با وجود ،شيعيان

 و تهديد معرض در ،سنت اهلبرخي از  ويژه  به ،مخالفان جانب ازگاه  ،هاي آن ارزش

انتساب آنان به  ،اتهاماتاين  ترين مهم از ييك. گرفتند يم قرار گوناگون اتهامات

.رفت مي كار به شيعيان حذف يبرا دشمنان جانب از يابزار مثابه به كه بود زندقه

ر اول عباسيان بود كه در عص ايراندر هاي پيش از اسالم زندقه از جريان

 ابزاري براي از مثابهاز آن به  ،هاي مختلف ها و شخصيت، گروهخلفاگسترش يافت و 

بين بردن مخالفان استفاده كردند و افراد بسياري به اين اتهام سركوب شدند كه 

 آنان بودند. ةشيعيان هم از جمل

 اين دليل ترين مهم ،شيعيان برابر در مخالفان يناتوان و يا فرقه يها رقابت

 به منسوب يها فرقه يبرخ اعتقادات و رفتار از بايد آن كنار در البته. بود افکني اتهام

 در هک ،انشاي يباورها و عقايد. كرد ياد هم قرامطه و صوفيان ،غاليان مانند ،تشيع

قرار  مخالفان دستاويز ،شد يم مواجه هم شيعيان مخالفت با موارد از يبسيار

 زندقه و كفر به متهم بهانه اين به ،شيعيان ةهم بلكه ،ها گروه اين تنها نهگرفت  مي

ند و به اين کين اتهام را بررسي و تبيين آن است تا دليل ا اين نوشتار بر .دندش يم

پرسش پاسخ دهد كه چرا شيعيان گرفتار اين اتهام شدند و چرا مخالفان از اين اتهام 

؟دشيعيان استفاده كردنبر ضد 

.غلو زندقه، سنت، اهل تشيع، 
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 اول عصر در كه بود يفرهنگ و يسياس ،ياعتقاد ،يفكر يها جريان از ييك زندقه

 زمان به آن آغاز و دارد باستان ايران در ريشه پديده اين. يافت گسترش عباسيان

 در پي حمايت كه گردد يبرمو نهضت مانوي  ( م 171ـ142) يساسان لاو شاپور

شديد  مخالفت اما ؛با استقبال عمومي مواجه شد و پيروان زيادي پيدا كرد ،وي

در زمان بهرام ساساني ويژه  به ،گرداني جانشينان شاپور از وي رويو  يزردشت موبدان

 شدن كشته .پي داشت را در کشتار آناندگرگوني اوضاع مانويان و  ،م(174-177)

باعث شد او  پيروان سركوب و ،زندقه به مشهور فرد نخستين، رهبر مانويان و  ماني

 زندگي به ماوراءالنهر به مهاجرتبا  ياآورند روي  ايران در يمخف تا آنان به زندگي

 .دهند ادامه خود

، نابودي ايران به مسلمانان ورود و ياسالم ظهور اسالم و گسترش فتوحات

 ،در نتيجه .دنبال داشت  را به زردشتيان قدرت رفتن بين از حكومت ساسانيان و

 و ندآورد دست  هب ينسب آسايش ،مزدكيان و مانويان از جمله ،ين زردشتييمخالفان آ

 .كردند آغاز يآرام به و يمخف صورت به را خود يمذهب يفكر يها فعاليت

باعث شد تا  ،ويژه ايراني به ،هاي غيرعربيشديد حكومت اموي با حركت برخورد

روي كار سقوط خالفت اموي و ن پنهاني به حركت خود ادامه دهند. مانويان همچنا

ها و پيروان اديان و كاهش فشار بر ايرانيان و آزادي عمل گروه ،عباسيانآمدن 

بر فعاليت  و ندمانويان هم از فرصت استفاده كرد .داشت  پي را در هاي ايرانيينيآ

 آنها ةناحي از يمذهب و يسياس يها شخصيت يبرخ و خلفا كه يا نهوگ به ؛خود افزودند

 با (مانويان) زندقيان ديگر بار. پرداختند آنها با مقابله به و ندكرد خطر احساس

 ةعددر اين ميان،  .شدند سركوب شدت به ،شده مواجه تحاكمي شديد برخورد

هاي مختلف نيز در كنار مانويان ها و پيروان اديان و فرقهها، شخصيتديگري از گروه

 ةاستفادبا  يزياد ها و افرادها، شخصيتگروه ،به عبارت ديگر .گرفتار اين اتهام شدند

 صحنه از ،اتهام اين با را خود يمذهب و ياعتقاد ،يسياس مخالفان ، زندقه از يابزار

  كردند. حذف



 
 

پايبندي به اصول اسالمي، توسط  وجود با كه بودند يهاي گروهجمله  از شيعيان

ن اتهام يا .شدند متهم به زندقهها، و گاه با همراهي حكومتمخالفان فكري و اعتقادي 

و تاکنون ادامه شد آغاز  ين اسالمينخست هاي سدهاز  ،دارد يطوالن يا پيشينهکه 

 ،آن به متهم يها گروه و زندقه يامعن به اشاره ضمن تا آنيم بر نوشتار اين در دارد.

ن يبه ا و نيمك يبررس را اتهام اين به شيعيان يبرخ انتساب علت شيعيان، ويژه  به

ل مبارزه با تشيع در صف اوآنکه با  ،انيعيشبرخي از م که چرا يپاسخ ده هاپرسش

را  يا فرقه يها توان رقابت يا ميآ ؟ن اتهام شدندي، گرفتار ازندقه بود الحاد و کفر و

ن يدر ا ،عهيشمنتسب به  يها فرقه يراف برخحا انيآ ؟دانستؤثر ن اتهام ميدر ا

به  زندقه، ياان معنيها پس از ب ن پرسشيبه ا ييگو پاسخ يبرا ؟اتهام مؤثر بوده است

 .پردازيم يمن اتهام يا رعوامل مؤثر د علل وبررسي 
 

 

 آن از يروشن مفهوم و شده اطالق متعدد يمعان به كه است يمشترك لفظ ،نديقز

 «زنديك» َمَعرَّب واژه اين ،دانشمندان و پژوهشگران اتفاق بهاما  ؛است نشده ارائه

 به معتقد ،(277  ، ص5ج ،تا )طريحي، بي ملحد ،يدهر يامعن به لغت در ،بوده يفارس

 يگمراه و (82 ، ص6ج م،2811ق/2441منظور،  )ابنظلمت(  و )نور يپرست دوگانه و ثنوّيت

 ت.اس آمده (747ص، 2772 )اوشيدري، يدين يب و

 شده ارائه باره اين در يمختلف نظرات ،بوده متعدد هم زنديق ياصطالح مفهوم

 است.

، 1ج، 2712)همان / رضي، . اند دانسته زنديق را مزديسنا دين منكران ،يبرخ

 بر را آن و دانسته عالم لّيتاز به اعتقاد يمعنا به را زندقهنيز  يبعض (2147ص

 .اند كرده اطالق (ظلمت و نور به اعتقاد) يپرست دوگانه و يگر يزردشت مانويت،
  (447ص، 2ج، ق2424)مصطفي و ديگران، 

 .اند كرده يمعرف زنديق را ظلمت و نور به معتقد ِنمجوسيا و مانويان هم يبعض

 را كتاب و نبوت منكران و دهريه ،ديگر يبعضاما  ؛(21872ص، 8ج ،2777 ،)دهخدا

 (125ص،  تا )معري، بي .اند دانسته زنديق



 

 منشأ منزلة به يمانو ينيآ و ثنويت ، زندقه ياصطالح مفاهيم و تعاريف بيشتر در

 (71ـ18، ص2717رضا مطهري،  حميد: )ر.ك .است گرفته قرار توجه کانون ،زندقه نخستيِن

 ياسالم ةدور در ، گردد يم باز يمان به آن ةتاريخچ و زندقه پيدايش كه آنجا از

 مانند يديگر اديان پيرواناين عنوان  سپس ند؛شد ناميده زنديق مانويان ابتدا هم

 و شعوبيه با هاعرب ضديت ،ادامه در. دربرگرفت را مرقونيه و ديصانيه مزدكيه،

 اين گرفتار ،بودند زنادقه دشمناننخستين  خود كه ،زردشتيان يحت شد باعث ايرانيان

 .ندوش اتهام

 زنديقنيز  را خود يمذهب مخالفان و داده گسترش را زندقه شمول ةداير ،يبرخ

 اصحاب از هركس كهاست نقل شده  يراز ابوزرعه از كه چنان ؛نداهكرد يمعرف

 ةداير دگيگستر اين (2،11، ق2421 عسقالني،) .است زنديق ،كند يبدگوي پيامبر

 .دربرگرفت نيز را فالسفه و حتي برخي ،گويان هزل و ظرفا كهچنان زياد شد  شمول
 (72ص، م2887)غزالي، 

پيروان ،  مانويان بر عالوه ،(ق268ـ251) ويژه زمان مهدي به ،در عصر عباسيان

 تدريج به و ندشدمتهم  زندقه بهنيز زردشتيان و   مزدكيانديگر اديان ايراني، همچون 

 نيز را شريعت ظواهر مخالفان و گمراهان و ملحدان و يافت گسترش آن يمعنا

 صوفيان، ظرفا، گو، بذله شاعران گويان، هذل و رفت فراترهم  اين از سپس .برگرفت در

 ن اتهام شدند.يگرفتار ا ان،فوسيلف مانند ،دانشمندان يبرخ يحت و غاليان

  چنان ؛شد يم تبديل رقيبان بردن بين از يبرا يابزار به زندقه هم اوقات يگاه

 همچنين. كردند يم استفاده خود مخالفان سركوب يبرا آن از يسياس قدرتمندان كه

 كار به شيعيان بر ضد را حربه اين ،تسن اهل ويژه طور به و ياسالم يها فرقهبرخي 

نيازمند اين خود كه  ؛اند شمرده زنادقه مصاديق از را شيعيان ،متعدد موارد در و برده

 يابي است. واكاوي و علت

 
  

 .كردند يم دفع را آنها شبهات و ندايستاد مي زنادقه برابر در يجّد طور به شيعيان
 بهترين وداشتند  توجهطور ويژه به اين اقدام  به ،يامامدوازده  ةشيع امامان و بزرگان



 
 

 از يگاه  ،اينوجود  با 1.ندگرفت يمکار  به آنها با برخورد در را روش مؤثرترين و
 ،شيعه به منسوب يها فرقه يبرخ اگرچه. شدند يم زندقه به متهم مخالفان جانب

 يها چهره از يبرخ حال شرح به ينگاه اام ،اند نبوده تأثير يب اتهام اين در ،غاليان مثل

، شيعيان يبرخ ةغاليان يها انديشه برافزون  كه دهد يم نشان زندقه به متهم يشيع
 بافكري و علمي  ةمقابل در سنت اهل يناتوان و يا فرقه يها حسادت و ها رقابت

 داشته است.نقشي مهم و اساسي  افکني نيز در اين اتهام شيعيان

 و يا فرقه يها رقابت توان يم ،شيعيان به زندقه اتهام علل تبيين در ،بنابراين

 دانست. مؤثر راها برخي گروه يانحراف يها انديشه

  
  

 نيز و آن به متهم يها گروه شناخت و زندقه يبررس در مهم بسيار نكات از ييك

 از يبسيار. است آن از يابزار ةاستفاد به توجه لزوم زنادقه، برابر در ها واكنش

 اين از ،خود يمذهب و يسياس يرقبا حذف و كردن بدنام يبرا اشخاص و ها گروه

 كردند. يم استفاده اتهام

 به يا وزرا و خلفا با مخالفت جمله از ،مختلف داليل به كه يافراد بسيارند چه

 اتهام اين گرفتار خاص، طبقات يگروه درون يحت و يمذهب يها رقابت دليل
و  68ص، 2ج، ق2441)جهشياري،  يعباس ير مهديد وزيکشته شدن پسر ابوعب .شدند يم

ن ينصور به ادر زمان م جا()جهشياري، همانابن مقفع  و (747ص، 7ج، ق2422مسعودي، 

 ،يابزار ن استفادةياروند.  يشمار م از زندقه به ،يابزار استفادةي از يهانمونه ،اتهام

 معرض در همواره خاص طور  به اماميه و ،عام طور  به نآنا .ان را هم گرفتهيعيدامان ش

ن نکته يز بر ايننويسندگان معاصر عرب  يبرخ يکه حت اي گونه به ؛اند بوده اتهام اين

 .دانند يگر ميکديع را مرتبط با يتش و زندقه و اند د کردهيتأک

 ةشان به اتهام به زندقه همراه و شانه» :گويد يم خصوص اين در يبدو عبدالرحمن

ع و يگر تشيد يهمو در جا (48ص، م2887 ،)بدوي. «به مذهب رافضه است انتساب

                                                           

 شده نقل يتاريخ و يرواي يها كتاب در ،زنادقه با  ائمه برخورد يچگونگ از يفراوان هاي نمونه. 1

 .156-172ص، 2717يمطهر: ك.ر ،بيشتر آگاهي يبرا. است



 

 ؛دارد وجود يا رابطه شيعه و زنادقه بين»د: يگويو م ددان ميزندقه را مرتبط 
 اتهام يبرا يا وسيله و زندقه بر دليل ،بودن يرافض و شيعه به انتساب كه يا گونه به

عبدالسالم ترمانيني هم زندقه و تشيع را مرتبط با  (54ص، )همان. «بود زندقه به

دومين هدفي كه زنديقان در پي »گويد: اهداف زنديقان مي ةو دربار ددان مييكديگر 
، 2ج، 2715)ترمانيني، . «گري بودزير لواي شيعهسازي عقايد مسلمانان  آن بودند، تباه

و ريشه در  يستخاص امروز ن ،اين اتهام و نسبت دادن زندقه به شيعيان (82ص

االصل  : »است  گفتهشيعه را به كفر متهم كرده  ،قاضي عبدالجبار معتزلي .تاريخ دارد

 تبيين يبرا (27ص ق،2424)سيدمرتضي،  .«المذهب فيهم االلحاد ولكنهم تستروا بهذا
 ،زندقه به شيعيان انتساب در يا فرقه يها رقابت نقش دادن نشان و نكته اين بهتر

که از  كرد اشاره يراوند ابن و اقوّر يابوعيس چون يشيعيان حال شرح به توان يم

 دشمنان خود متهم به زندقه شدند. جانب

  
 

او كه  .است زندقه به متهم شيعياناول قرن سوم و از  ةنيممتكلمان معروف  از يو

 در پي بازگشت از اعتزال و مخالفت با آنان متهم به زندقه شد. ،از معتزليان بودابتدا 

كار برده و او را بيرون از اعتزال خالص دانسته  را به« تخليط»او صفت  رةنديم دربا ابن

  (726ص ،2746نديم،  ابن). كرده استو همين را سبب اتهام او به زندقه بيان 

آن را متأثر از عقايد مانويان دانسته و  و كرده متهم يپرست دوگانه به را او يبرخ

 )همان( .اند داده نسبت او به ثنويت و يمانو مذهب تأييد در يهاي كتاب

الغريب  چون يآثاردر صحت انتساب  و نپذيرفته را اتهام اين يسيدمرتض
از داليل اتهام او به زندقه ـ که  اقّرو يابوعيس به البهائم يعل نوحلا و يالمشرق

 از ييك است ممكن كه احتمال اين بيان است. ايشان با كرده ترديد ـ اندشمرده شده

 تظاهر عقايد اين به يابوعيس چون: گويد يم ،باشد ساخته او زبان از را اينها ثنويه

اين سخن  (21ص، ق2424 )سيدمرتضي، .بدانيم او از را كتاب دو آن توانيم ينم ،كرد ينم

پرستي نشانة آن است كه نامي از وي در  سيدمرتضي دربارة عدم تظاهر او به دوگانه

 اند.ها نبوده و فقط به او نسبت داده شدهاين كتاب



 
 

 تشيع به اعتزال از او گرايش و شده وارد او بر معتزله ةناحي از اتهامات اين بيشتر

از . كرد تأليف يهاي كتاب شيعه عقايد از دفاع در او .است بوده مؤثر امر اين درنيز 

 با و نوشته يعلاميرالمؤمنين  امامت اثبات در را ةالسقيف و ةماالما  كتابجمله دو 

 است. كرده استدالل تسن اهل و معتزله بر صريح داليل

هاي آنان روشبا شيوة استدالل و او  و آشنايي با معتزله عيسيوبااولية همراهي 

رو با  ازاين .ردگيمعتزليان بهره  برضدها از همان شيوه شد تا سبب ،در برابر مخالفان

 تالش ،نداشتند را وي با مقابله توان كه و معتزله واكنش شديد آنان مواجه شد؛

 كنند. خارج صحنه از را يو او، به زندقه و كفر انتساب با تا كردند

و  اودربارة  ود نك ميمتهم ابوعيسي را به زندقه  ،قاضي عبدالجبار معتزلي

و در ياري اماميه و رافضه  پيامبرها در طعن بر : اينان كتابگويدراوندي مي ابن

كار  اين سخن قاضي عبدالجبار و به (772ص، 1ج، م1446)قاضي عبدالجبار، . اندنوشته

و تصريح او به ـ كردند كه آن را بر شيعيان امامي اطالق ميـ بردن واژة رافضه 

بيانگر دشمني او با تشيع و غفلت يا تغافل او از احترام خاص اماميه به رسول  ،اماميه

 است. خدا

افرادي كه مدعي وجود نص بر امامت  ةگام بحث دربارقاضي در جاي ديگر، هن

نخستين آنها را از برد و اق نام ميّعيسي ور راوندي و ابو از ابن ،بودند امام علي

 (221ص، 2ج ، ]تا بي[ ،قاضي عبدالجبار). اندكردهمطرح داند كه چنين ادعايي افرادي مي

از روزهاي  اميرالمؤمنين عليو جانشيني اين در حالي است كه نص بر امامت 

و منابع است بوده مطرح هنگام دعوت عشيره  نخستين عمومي شدن دعوت نبوي و

، 1ج ق،2715، ابن اثير /712، ص 1ج ،ق2717)طبري، . اندنخستين هم بدان اشاره كرده

ناقض كالم پيشين او دربارة اين افراد است عبدالجبار  ضمن آنكه اين سخن (67ص

زيرا كسي كه  ؛اندو ياري رافضه نوشته ها در طعن پيامبركه مدعي بود اينان كتاب

او استناد كند يا تواند براي اثبات مدعاي خود به سخن نمي ،بزندطعن  پيامبر هب

قبول  را اسالم اصل كه فردي چنين ،آن بر افزون باشد. او سخن به استناد با حقي مدعي

 .علي امامت بر نص به رسد چه تا ،نيست امامت جمله از ،آن فرعيات نيازمند ،ندارد



 

ويژه آثاري كه در تأييد مذهب  عيسي به شده از ابو نقل يبا توجه به آثار و آرا
)ابن  الكبير ةاالمامو  الصغير ةاالمامهاي  مانند كتاب ،وي گزارش شده استتشيع از 

بدو منسوب ، مانويان يهايي كه در رد آراو نيز كتاب السقيفهو  (726ص، 2746نديم، 
توان گفت انتساب مي )همان( اقتصاص مذاهب اصحاب االثنين والرد عليهممانند است 

از اي و ناتواني از مقابلة فكري با او تعصب فرقهزندقه به او اتهامي ناروا و از روي 
ويژه آنكه  به ؛اندراه رهايي از او را در متهم كردن او ديدهکه بوده است جانب کساني 

 رفت.شمار مي گناهي نابخشودني به ،اتهام زندقه در آن دوران

 

 سرآمد و يشيع ةبرجست متكلمان از ،يراوند ابن به مشهور ،ييحي بن احمد ابوالحسين
 (717ص)عسقالني، همان،  .بود خودش زمان در كالم علم

 معتزله پيرو ابتدا يو. است متغير ،او مذهب مانند ،يراوند ابن عقايد و نظرات
 يباورها تأييد ضمن و ؛كرد تشيع اظهار و برگشت اعتزال از يمدت از پس يول ؛بود
 كتاب توان يم آنها ترين مهم از كه تگاشن معتزله عقايد ّدر در يهاي كتاب يشيع

 و او بر معتزله متكلمان يبرخ تاختن باعث كتاب همين ،برد نام را لةالمعتز فضيحة
 خياط االنتصار به توان يم آنها ترين مهم از كه شد آن بر يمتعدد يها ردّيه نوشتن
 كرد. اشاره يمعتزل

 به هم مانويان با احتجاج يحت و زنادقه بر ّدر و يشيع عقايد اثبات در يهاي كتاب
 اين كنار در البته (721-726ص ،2746،  نديم )ر.ك. ابن .شده است داده نسبت راوندي بنا

 و  داده نسبت او به قرآن و اسالم بر ضد يهاي كتابهم  سنت اهل از يبرخ ،آثار
 )همان( .دهند نشان قرآن و اسالم دشمن را او اند دهوشيك

 عقايد رد در يآثار نگارش و ،معتزله ويژه به ،تسن اهل با يراوند ابن مناظرات
 آرا با او يآشناي .داشت اتهامات اين در يمهم نقش هم يشيع يباورها تأييد و آنان

 همانند ابوعيسي وراق تا شد باعث ،انشا و كالم درش مهارت و معتزله يها انديشه و
 بزرگان يجوي انتقام حس ،امر همين .ديبرآ معتزليان اعتقادات در ةعهد از يخوب به

 زندقه و الحاد و كفر به متهم را او و برانگيخت را او يعصرها هم ويژه  به ،معتزله
 ند.كرد



 
 

 هرجا كه اي گونه به ؛شودمي دهدي تسن اهل در بسياري از يراوند ابن با ضديت

 او از يعسقالن حجر ابن. شده است اشاره او بودن زنديق و كفر به ،آمده ميان به او نام

 مشاهير از ييك را او يدمشق كثير ابن )همان( .كند يم ياد «الشهير الزنديق» عنوان با

 فراتر اينان از را پا يجوز ابن (217ص، 22ج ،ق2421كثير دمشقي،  )ابن؛ شمرد يبرم زنادقه

 آنها از ييك را يراوند ابن نفر، سه در اسالم ةزنادق كردن محدود ضمن و نهاده

 (214ص، 27ج، م2887)ذهبي،  .داند يم

 گفته است: و برخاسته راوندي ابن از دفاع به گروه اين مقابل در يسيدمرتض

 دليل به كه است يهاي كتاب ،گيرند يم ايراد او بر آنها ةواسط به كه يكتب

 به را يو او، از نفرت اظهار ضمن معتزله زيرا ه است؛نوشت معتزله با يآزماي زور

 دنزب دست كتب اين تأليف به او تا شد باعث همين و كردند متهم غفلت و يفهم كم

)سيدمرتضي،  .بگيرد آنها از را خود انتقام و سازد آشكار آنها نقض در را معتزله عجز و

 (17، ص ق2424

 يمطالب نوشتن و اعتزال مذهب از يراوند ابن برگشتن گفت توان يم ،بنابراين

 شده زندقه و كفر به او اتهام باعث ،تشيع به او گرايش حال عين در و ،معتزله برضد

 .كرد جوو جست يا فرقه يها رقابت در بايد را اتهام اين ياصل تعل ،واقع در است.

گويد: او در آغاز دربارة او مي ،راوندي از دشمنان سرسخت ابن ،كه خياط معتزلي چنان

)خياط . ولي به الحاد گراييد و منكر خالق شد و معتزله او را از خود راندند ؛معتزلي بود

اق معرفي ّرراوندي را شاگرد ابوعيسي و وي در جاي ديگر ابن (77-76ص، ]تا بي[معتزلي، 

اين در حالي است  (224ص )همان،. دانسته است او و وي را عامل كفر و زندقةکرده 

بلكه از  ،گويندو شاگردي آن دو چيزي نمي تنها از رابطة استاد كه برخي نه

 (281ـ216ص ق،2427)ماتريدي،  اند.يكديگر سخن گفته در برابرگيري آنها  موضع

 ةو داليل اين اتهام و شيو ،زندقه و كفر به آنها اتهام و يادشده افراد سرگذشت

 يا فرقه يها رقابت در بايد را آن دليل ترين مهم كه دهد يم نشاناستدالل مخالفان، 

 .كردکاوش 

 بيشتر يزمان ،اماميه ويژه به ،شيعيان به زندقه اتهام در يا فرقه يها تقابل نقش
 مثل منحرف يها فرقه يبرخ اعتقادات تشيع دشمنانبينيم  مي كه شود يم نمايان



 

 را تجسيم به اعتقاد يمعتزل خياط كه چنان ؛اند داده نسبت شيعيان ةهم به را غاليان
 ةعد مگر ؛است 1رافضيان ةهم اعتقاد اين: گويد يم و دهد مي نسبت شيعيان ةهم به
 دليل همين به و كرده پيدا اعتقاد يواقع توحيد به و شده نشين هم معتزله با كه يكم
 (76ص،  ]تا بي[،  معتزليخياط ) .اند شده رانده شيعه ميان از

 شيعه، تعريف در غاليان و اماميه ،يرافض چون يالفاظ بردن كار به ضمن هم يبرخ
، 2762 ي،ق)عرا .كنند يم يمعرف شيعيان يباورها از را  يعل اميرمؤمنان شأن در وغل

 (74 ص
  

  

 از يبرخ يانحراف يها انديشه توان يم را شيعيان به زندقه انتساب داليل از ديگر ييك
آنها  هم اماميه ويژه به ،شيعيان حتي كه يهاي فرقه ؛دانستشيعه  منسوب به يها فرقه

 اند. کرده طرد خود از و نپذيرفتهرا 

 يتنهاي به عامل اين كه است اين ردک توجهبدان  قسمت اين در بايد آنچه
 يها انديشه بر عالوه هم اينجا در بلكه ؛باشد شيعيان به زندقه اتهام دليل تواند ينم

 دشمنان زيرا ؛داشت توجه يا فرقه يها يدشمن و ها رقابت نقش به بايد ،يانحراف
 اماميه ويژه به ،شيعيان ةهم كردن متهم يبرا يابزار مثابه به رامسئله  اين، تشيع

 اند. گرفته كار به
در که هاي غاليان و صوفيان و رفتارهاي آنان برخي انديشهدر ادامه، به بررسي 

 .پردازيم ميند، ار بودذمتهم شدن شيعيان تأثيرگ

  
  

 2؛بودند غاليان ،اند هداشت زندقه به شيعيان اتهام در يمهم نقش كه يهاي گروه از ييك
 از پيش اديان يحت و سنت اهل ميان در و ندارد شيعيان به اختصاص غلّو اگرچه

                                                           
 اماميه بر مخالفان جانب از غالبًا ،مطلق صورت به يرافض لفظ كه است الزم نكته اين به توجه. 1

 .شد يم اطالق
 كه چنان ؛است چيز هر در حدود و حد از تجاوز و رفتن باال افراط، يمعنا به ،ولُفع وزن بر غلو. 2

هاي  هفرق بارةدرواژه  اين . کاربرداست كرده ليانَغ: گويند يم آيند، جوش به كه يزمان مايعات، ةدربار
 اعتقاد آن به كه است يچيزهاي بردن باال در آنها افراط دادن نشان براي ،آنها معتقدات و مذهبي
 .765 ص ، ،ياصفهان راغب :ك.ر. دارند



 
 

 سخن زندقه رةدربا كه يكسان 1.خورد يم چشم به آن از يمختلف هاي گونه نيز اسالم
 يها فرقه شانمقصود تنها نه اند، شمرده آن مصاديق و مظاهر از ييك را وغل و اند گفته

 نيز تشيع دشمنان از يبرخ بلكه اند، كرده تصريح آن به و بوده شيعه به منتسب يغال
 با و داده قرار اماميه ةشيع ويژه  به شيعه، كل به حمله يبرا مناسب يويزادست را آن

 تخريب به (عقيده آن صاحب ةغالي ةفرق ذكر بدون) شيعه به غاليان عقايد انتساب
 الزيغ اهل بين المفترقه الفرق كتاب ةنويسند كه چنان اند؛ پرداخته شيعيان ةچهر

 كنار در را غاليانو  اماميه ،يرافض چون يالفاظ ،شيعه تعريف در آنكه ضمن والزندقه
 شأن در كه گويند يم غالت آنها به جهت اين به: گويد يم دهد، يم قرار هم

 در و ،پيامبر مواقع يبرخ ،خدا را او اوقات بعض و كنند يم وغل يعل اميرمؤمنان
اين در حالي  (74ص، 2762ي، ق)عرا .دانند يم يپيامبر در شريك را او اوقات يا پاره

 نداشته و ندارد. اميرالمؤمنين ةاست كه اماميه هرگز چنين اعتقادي دربار

 ةهم اعتقاد اينگويد:  يم شيعه به تجسيم اعتقاد انتساب ضمن نيز يمعتزل خياط
 اعتقاد يواقع توحيد به و شده نشين هم معتزله با كه يكم عدة مگر ؛است رافضيان

 (76ص، ]تا بي[معتزلي، خياط ) .اند شده رانده شيعه ميان از دليل، همين به و كرده پيدا

 و آنها شمردن حالل و محرمات ارتكاب به را شيعيان ،ةالسن منهاج درهم  تيميه ابن
 (7ص ،2ج ،م2861 حراني، )ابن تيميه .كند يم متهم شرك به عقيده و نماز ترك و يخوار شراب

 به كوچك منتسب يها فرقه كه از باورهاي برخي اتهاماتاين  از يبرخ اگرچه
 جمعيت بهآنها  انتساب اام است، ثابت يغال يها فرقه و غاليان ةدربار است، شيعه

                                                           
 را گاو مانند حيوانات يبرخ هنديان. دانستند يم خدا را )فرعون( خود پادشاهان باستان مصريان. 1
 يبرخ يحت و خود ةادوي بلكه كردند، ينم استفاده آنها گوشت از تنها نه كه كردند يم تقديس يقدر به

 چشم به غلّو از يهاي نمونه هم يآسمان اديان دركردند.  يم مخلوط آن تالوفض با را شان يآرايش لوازم
 خدا پسر را زيرُع يهوديان، كه چنان ؛است شده اشاره آن به نيز كريم قرآن درو  خورد يم

 يعيس حضرت بارةدر نيز مسيحيان( 74 ةآي :توبهسورة ) . :دانستند يم

 قرآن در كه ؛خداست پسر او گفتند يم يبرخ و دانستند يم خدا را او يبرخ :دارند يآميزغلو عقايد
 (27ة آي: مائدهسورة ) است.  شده اشاره دو هر به

 ،آنها عقايد و مختلف فرق و غالت از بيشتر آگاهي يبرا(. 74ةآي: توبهسورة ) 

 . ،يفروشان يصفر: ك.ر



 

بدون سند بوده که  يادعا حّددر  و انصاف از دور ،ويژه اماميه به ،شيعه مانند يبزرگ
 دربارة اميرالمؤمنين يُخْلقان اسماعيلاز که  چنانگران رد شده است. ياز جانب د

 بن  يعل زد، صدا را خود ةبند ايمن طور جانب از كه  يكس»: است ن نقل شدهيچن
 ،باطن و ظاهر و آخر و اول آن»: گفت يمهمچنين نقل شده است که  .«بود طالب ياب

 ضمن رد انتساب آن به ،سخنان اين پس از ذکر يعقيل .«است طالب ياب  بن  يعل
 (717ص، 2ج، م2885)ذهبي،  .است زنديق سخنان از اين: گويد يم ،يُخْلقان

 كل به زندقه انتساب باعث بلكه ،اند شده زندقه به متهم خود تنها نه ،غاليان
 زندقه دليل را آن گاه و زندقه كنار در را تشيع اصل ،يبرخ و اند دهبو نيز يانشيع

 ةشان به شانه و همراه زندقه به اتهام :گويد يم يبدو عبدالرحمن كه چنان ؛اند دانسته
 بين: گويد يم ديگر يجا در يو (48ص، م2887،  )بدوي .است رافضه مذهب به انتساب
 يدليل ،يرافض ةشيع به انتساب كه بينيم يم زيرا ؛دارد وجود يا رابطه شيعه و زندقه

 (51ص)همان،  .است آن به اتهام يبرا يا انگيزه و زندقه بر

 در طرد شده و نيز شيعه ةائم و انيعيش جانب از غاليان ، است که ين در حاليا
 چنين 1سعيد بن ةمغير بارةدر  صادق امام از كه چنان. اند  شمار آمده به زنادقه شمار
 است: شده نقل

 او ياران .بست يم دروغ (باقر امام) پدرم بر عمد طور به سعيد بن ةمغير
 را پدرم اصحاب يها كتاب بودند، يمخف پدرم ياران ميان در كه
 را زندقه و كفر، خفيانهم كتب آن در او و دادند يم مغيره به و گرفتند يم

 يارانش به را كتب آن سپس ؛داد يم اسناد پدرم به را آنها داده، يجا
 درکه  يّوغل نوع هر پس. كنند منتشر شيعيان بين در تا سپرد يم

 كتب در مغيره كه است يموارد آن از بدانيد يابيد، يم پدرم يها كتاب
 (247ص، ق2444 )طوسي، .است داده يجا پدرم

                                                           

 امام لعن مورد و كرد مي سوءاستفاده ائمه نام از كه است يافراد از ييك سعيد بن ةمغير. 1
 او. دانست يم او طرف از پيامبر را خود، باقر امام يبرا يخداي يادعا ضمن او. گرفت قرار  صادق

 آن در را خود غلوآميز عقايد و گرفت مي استنساخ ةبهان به را  ائمه اصحاب حديث يها كتاب
 فياض، عبداهلل / 246 ص ،ق2444 ،يطوس: ك.)ر. داد يم رواج راآنها  وسيله بدين و كرد يم وارد

 (.226 ص ،ق2446



 
 

 كتب در را زندقه و كفر مغيره: فرمايد يم جا يك صادق امام ،تيروااين در 

نسبت  مغيره به را ها كتاب اين در يغلو هر ،ديگر يجا در و ؛داد مي يجا باقر امام

 .آورد دست به را غلو و زندقه ميان ارتباطت ين روايتوان از ا يم ،نيبنابرا .دهد يم

اين نكته ـ  بود غاليان مشهور يها چهره از كهـ  مغيره به زندقه انتساب آنكه ضمن

 .كندتأييد ميرا 

  
  

اشتراک دارند، اما  صحيح آيين و حّقه شريعت با تضاد در دو هر زندقه و غلو اگرچه

 بينند، ينم دو اين ميان يا رابطه تنها نه غاليان زنديق، و زندقه يمنف بار به توجه با

 مطابق را خود اعمال از يبسيار و نددان مي مستقيم صراط در را خود تنها بلكه

 نيز خود يكارها توجيه يبرا يحت و نندک يممعرفي  قرآن آيات و ياسالم شريعت

 متهم دليل كه است اين رسشپ ،حال نمايند. يم استدالل كريم قرآن از يآيات به

 چيست؟ زندقه به غاليان كردن

پيامبر الوهيت به اعتقاد: گفت بايد پرسش اين به پاسخ در
 2ائمه يبرخ يا 1

 او به اشتباه انتساب و ،جبرئيل مانند ياله مقّرب مالئك مذمت و يدشمن 3،صحابه يا

 غاليان يگر ياباح تر، مهم همه از و 6،تشبيه و 5تناسخ ،حلول به اعتقاد 4،يوح تبليغ در

 .كرد ذكر زنادقه شمار در آنها گرفتن قرار داليل از توان يم را

 داليل از ييك يگر ياباح و ،زنادقه يها گروه از ييك گران ياباح ،گريد سوياز 
 نيز غاليان ميان در ن نکتهيا (227، ص2717، رضا مطهري حميد )ر.ك.. بود زندقه به اتهام
 بسيار يا ندارند ياشتراك وجه ياعتقاد جهت از اگرچه ،غاليان يها فرقه. شود يم ديده
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 ةهم ميان در و ندا مشترك يگر ياباح جهت از ويژه به ،يعمل عدب از ،دارند كم
 شدت كه ميزانشود  يم ديده يبار و بند يب و يگر ياباح از يهاي نمونه غاليان يها فرقه

 متفاوت است.،  مختلف هايهفرق درآن   ضعف و
بدنام  يان براياستفاده از غال ع ويبا تش يدشمن ان،يغال يباورها و بر رفتارافزون 
آنان و از اين طريق به شيعيان نقش اتهام زندقه به تواند در  يان هم ميعيکردن ش

هايي از غاليان به زندقه مؤثر در متهم شدن گروه يسياس داليل ينهمچن. داشته باشد
 يبرا يخطر كه يزمان تا منصور، الوهيت به اعتقاد رغم به راونديهكه  چنان ؛بود

 قتل يپ در كه آنها شورش از پس يولنداشتند، با مشکلي مواجه نبودند؛ او  خالفت
 (66ص، ]تا بي[)نوبختي،  .شدند عام قتل زندقه جرم به افتاد، اتفاق ابومسلم

  
 

. دانست شيعيان به زندقه اتهام عوامل از توان يم هم را صوفيان و تصوف جريان
 يبرخ كم دست ،يكل طور به نه اگر و اند نمانده امان در زندقه اتهام از خود صوفيان

نوشتار  اين در البته. اند شده زندقه به متهم صوفيه به منتسب افراد و ها فرقه ها، گروه
 اتهامات به از اين رو تنها ؛نيست آنها يآرا و اعتقادات و صوفيه ةباردر بحث لجام

 نقش آنها، اتهام علل بيان ضمن کرده، اشاره يصوف اشخاص يا ها فرقه يبرخ به وارده
الزم به  .كنيم يم يبررس را شيعيان از جمله ،ديگران به زندقه تعميم در تصوف

ن خود يکه اداشتند يعيش شيگرا متهم به زندقه ِنصوفيا بيشتراست که  يادآوري
 عه باشد.يبا ش دشمنيتواند نشان از  يم

 حّلاج منصور بن حسين هابوعبدالّل شده، زندقه به متهم كه صوفيه بزرگان از ييك
 هعبدالّل بن سهل همچون يافراد نزدو  ،داشت يايران اصالتي او. است 1 (748-114)

                                                           
 حالج يك نزد و شد واسط وارد او يروزاست  شده گفته حالج ةتسمي وجه بارةدر: حالج. 1

 و دارم كار من: گفت او به )حالج( زن پنبه شخص. فرستاد يكار دنبال را او و رفت زن( )پنبه
 ةهم ديد ،برگشت كه يهنگام و رفت مرد آن. كنم يم كمك را تو من ؛برو تو: گفت او. توانم ينم

 اسرار او چون كهاست  شده گفته همچنين. گفتند حالج يو به رو، اين از. اند شده يحالج ها پنبه
 حالج او پدر اينكه ديگر نظر. شد ناميده حالج داد، يم خبر آنها از و دانست يم را خود مريدان

 ،يسمعان / 224ص ،1ج ،]تا بي[ ،يبغداد خطيب). است شده منسوب آن به نيز او و بود زن( )پنبه
 (.181ص ،1ج ،ق2441



 
 

، 1ج، ]تا بي[)بغدادي، بود.  كردهشاگردي  يبغداد جنيد ابوالقاسم و يمك عمرو ،يتستر

 پرداخت مردم ميان در تبليغ به حج از بازگشت از پس ق 174 سال در يو (221ص
 تن از خرقه ،او به اعتراض عنوان به و يمك عمرو و او ميان اختالف بروز يپ در و

 طالقان، خراسان، چون يمختلف نقاط به سفر ضمن و پرداخت سفر بهو  درآورد  به
 (227ص )همان، .كرد يم دعوت خدا يسو به را مردم ،شوشترو  واسط، بصره،

 از پس و شد زندقه و كفر به متهم ِسحرگونه افعال و افكار بروز دليل به جحال

 سال ذيقعده 14 شنبه سه روز در و زدند شالق ضربه هزار را او محاكمه و ييردستگ

 (741ص، ق2446 )سلمي، .آويختند دار  به ق748

 بارةدر دانشمندان و علما نظر اما شد، اعدام و دستگير زندقه اتهام به جحال اگرچه

 نكرده و ترديد او بودن زنديق در تيميه ابن مانند تسن اهل از يافراد. است مختلف او

منكران سزاي او را نادان و منافق  يواست. كرده  تصريح هامتبر قتل او به اين ا

 است ملحد منافق يا ،بوده ناروا جحال قتل بگويد يكس هر: و گفته استمعرفي كرده 

 شيخگفته است:  ديگر يجا در همو (68ص، 75ج ،ق2421)ابن تيميه، . گمراه نادان يا

 زنديق از كه يهنگام اما ؛درآورد جحال ازدواج به را خود دختر ،يجور نهر ابويعقوب

حجر عسقالني هم از او با  ابن (74ص)همان،  .كرد جدا يو از را او شد، مطلع او بودن

 ، )عسقالني .دانسته استر اثر زندقه بعنوان زنديق ياد كرده و كشته شدن او را 

 (724، ص1ج ،ق2424

 )م صدوق شيخ نظير يبرخ. است مختلف او نيز درباره شيعه بزرگان نظر

 جحال نيز پدرش كه چنان ؛دانست يم زنديق و ملحد را دارانش طرف و جحال ق(،712

 يطوس شيخ (147-146ص ،ق2422 )طوسي، راند. بيرون خود مجلس از و كرد لعنت را

 )همان، است.  كرده تكفير و لعنت را او جحال عقايد و افكار رّد ضمن هم ق(464 )م

 (164ص

 و دانسته مذمومين از يول شيعه، را او يشوشتر هنورالّل يقاض مانند ديگر يبرخ

 ؛دانند يم مذهب يشيع را منصور بن حسين شيعه يعلما كه نماند يمخفاست:   گفته

 مذمومان در داخل را او ،است شده صادر او از كه آن مانند و وغل ةواسط به اما

 (71ص، 1ج، 2777)شوشتري،  .اند نوشته



 

او موضع  برضد آنها بسياري از. دارند اختالفحالج  ةباردر هم صوفيه بزرگان

 زندقه به را شعقايد و ،شعبده به را كردارش ،صوفيه از وي طرد ضمن و اند گرفته

 قبول را او ،ديگر يبرخ (747ص ،ق2446سلمي،  / 221ص، ]تا بي[)بغدادي،  .اند داده نسبت

 .اند دانسته  يربان عالم را او ج،حال از تمجيد و تعريف و يثناگوي ضمن و داشته

 پيامبران تلو يتال را او يحتنيز  يبرخ (741ص ق،2446/ سلمي،  221ص ،]تا بي[)بغدادي، 

 بارةدر كه كند يم نقل ينصرآباد محمد بن ابراهيم از يجوز ابن كه چنان ؛اند دانسته

 .است جحال همان باشد، يموحد صديقين و پيامبران از بعد اگر: است  گفته جحال
  (276ص، ق2412جوزي،  )ابن

 كه رسد يم نظر به و اند گرفته قرار اتهام اين معرض در نيز صوفيان حال، هر به

 و اعمال يكديگر، با ها فرقه ضديت و يسياس مسائل بر عالوه نيز اتهام اين منشأ

 اعتقاد دليل به ،صوفيه هايفرقه ازيکي  ،حلوليهكه  چنان ؛باشد ها فرقه اين اعتقادات

را اينان  ديو عقا باورها . البته شيعيان متهم به زندقه شدند ،افراد در خداوند حلول به

 به ليقا صوفيان ،الشيعه حديقةكه نويسنده  چنان ؛اندو آنان را از خود رانده نپذيرفته

 كفر به متهم را ينسف عزيز شيخ و يكاشان عبدالرزاق ،يعرب بن الدين يمح نظير ،اتحاد

 عقايد و صوفيه يها فرقه بيان در او (566ص، ]تا بي[)مقدس اردبيلي،  .است  کرده زندقه و

 يا عارفان بدن در خداوند حلول به آنها اينكه و ،اتحاديه و حلوليه مانند يهاي فرقه

 صاحب و... است زندقه و كفر عين سخن ين: اگويد يم ،معتقدند آنها با خداوند اتحاد

 (565ص)همان،  زنديق. و ملحد و دين يب و است كافر اعتقاد اين

 احكام و ندشد يگر ياباح دچار غاليان همانند صوفيان از يبرخ نيز عملزمينة  در

 ييك كه چنان ؛است بوده مؤثر زندقه به آنها انتساب در نكته همين .وانهادند را شرع

 بزرگان از او كه .بود شرع امور به استخفاف ق( 146 )م يمصر ذوالنون اتهام داليل از

 صوفيه ةسردست را او يجام نظير يبرخ و (556ص،  ]تا بي[،  )حتي رود يم شمار به صوفيه

 امور به نسبت مردم بين در (18ص، 2775)جامي،  دانند، يم او به منسوب را صوفيه و

 قضات و فقها يحت و مردم جانب ازوي  ،دليل همين به .داد يم نشان استخفاف يشرع

 چنينمه( 271-272ص، ق2412جوزي،  )ابن گرديد. اخراج مصر از و شد متهم زندقه به

از او  كه چنان ؛شدمي ديده يشيع غلو از يهاي نشانه او كالم در كهاست  شده گفته



 
 

 .نيست مريد نباشد، خداوند از تر مطيع استادش يبرا كه يكس :است نقل شده
 (222ص، 2ج ،ق2771 ،)نيشابوري

بسيار ت دادن به استاد يبر اهم ،اسالمن يددر  يطور کل به و ،عياگرچه در تش

ز يچ چيه مقام و ارزش استاد و يعيش يها ک از آموزهيچ يا ه، امشده استتأکيد 

 .  اند گر را باالتر از خدا ندانستهيد

 چون يامور به ،اند کرده وارد صوفيان به مختلف افراد كه يانتقادات در همچنين

 است. شده اشاره رقص و سماع و وجد عبادات، گرفتن ناديده

 اتهامشان در ،آنها به منتسب اعمال و اعتقادات يبعض و صوفيان يبرخ اقدامات

 متهم ضمن و كرده بهانه را آنها رفتار و كردار هم تشيع دشمنان و نبود تأثير يب

است در حالي اند. اين  داده سرايت شيعيان ةهم به را اتهام اين ،زندقه به آنها كردن

باره  و آثاري دراينکرده رفتار و كردار خالف شرع آنان مخالفت شيعيان با كه 

 صوفيان رد در كه يهاي كتاب و احاديث به اشاره با ةالشيع ةحديق. مؤلف اند نگاشته

 گويد: يم ،ه استشد نوشته

 از باشد، منصف و عاقل و باشد نديده را ها كتاب و احاديث آن يكس اگر

 يكاف كتاب در كهـ  مرقده نوراللَّه ـ يكلين يعقوب بن محمد قول

 يابد يم «عليه واحتجاجهم عبداهلل ياب يعل صوفيه دخول باب»: فرمايد يم

 در كه ـ سره قدس ـ بابويه ابن كالم از و ؛باشند مخالفان از ،گروه اين كه

 از و ،«الفرايض وجميع الصلوات بترك تدينهم»: گويد يم اعتقادات كتاب

 الفرايض ترك دينهم: فرمايد يم كه ـ ةحمالر عليه ـ مفيد شيخ گفتار

 ايشان كه نمايد يم تفرس ،«والمحرمات يالمناه وارتكاب والمستحبات

  (568ص، ]تا بي[)مقدس اردبيلي،  .اند زنديقان و ملحدان

 به زندقه انتساب در هم آنها رفتار و كردار و ،قرامطه مانند ،ديگر يهاي گروه

 و كفر كردن پنهان به را قرامطه جوزي قيم ابن كه چنان ؛است نبوده تأثير يب شيعيان

 قيم جوزي، ابن) .خواند يم زنديق را آنها و دنك مي متهم رفض عنوان تحت آن استتار

بيانگر گستردن  ،رفض ةاتهام زندقه به آنان همراه با استفاده از واژ (166ص، 1ج، ]تا بي[

 اتهام به ديگر شيعيان است. ةدامن



 

است  داشته يا ويژه كرد كار ،يا فرقه و يسياس يها رقابت در زندقه از يابزار ةاستفاد

 استفاده اتهام اين از ،خود مخالفان از يرهاي يبرا ها گروه و اشخاص از يبسيار و

 بيشترين ،شيعيان ،ويژه  به ،خود مخالفان برابر در سنت اهل ،ميان اين در. كردند يم

 اند. هكرد متهمبه زندقه  را آنان از يبسيار واند  اين اصطالح برده از را استفاده

 يراوند ابناق و ّرعيسي و ابو مثل ،زندقه به متهم ِنشيعيا حال شرح به ينگاه

 روش و كالم علم بر آنها تسلط ،تشيع به اعتزال از آنها گرايش كه دهد يم نشان

 بوده اتهام اين ياصل تعل،  آنانشبهات  به يگوي پاسخ از سنت اهل يناتوان و ،مناظره

 ،شيعيان به منسوب يها گروه از يبرخ كردار و رفتار و غاليانه اعتقادات البته. است

 متهم ها گروه آن هم تااست  شده باعث و بوده مؤثر جريان اين در هم غاليان مانند

 داده شود. سرايت شيعيان ةهم به اتهام اين هم و شوند زندقه به
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