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چکیده
جنبشهای اجتماعی و سیاسی که جهان ایرانی قرون نخستتین استم ی بتا آن واجته
بوده است ،در تداوم و یراث فکری ایران باستاناند .این جریانها با بهره ندی از تون
و یراث فکری پیشین در این برهه با اتکا بر تحوالت سیاستی ناشتی از زوال تتدریجی
دستگاه دینی زردشتی در پی احیای خویش برآ دند .جنبشهای اجتماعی و ادبی متتد
زندقه و شعوبیه برجستهترین این جریانها به شمار یآ دنتد کته بتا تکیته و بتازخوانی
تون فلسفی یونان سعی در تداوم و تبلیغ باحث عقل حور و تادی در جهتان استمم
نمودند.
ترجمۀ تون فلسفی و دینی زندقه و یونتانی بتا حمایتت طبقتات نخبته در ایتن دوران،
تأثیری بسزا در انتقال یراث عقمنی و فلسفی ایران باستان ت که انویت برجستتهترین
گفتمان آن بوده ت داشته است .با سرکوب و ضعف زندقه ،این جریتان از پوشتش دینتی
اسمم در جهت ارائۀ ضا ین خویش بهره برد .شتباهت بتانی زنتدیقی بتا استماعیلیه،
ز ینهساز این فرض یگردد که درون ایههای تفکتر زندقته بته واست ۀ جریتان ادبتی
شعوبیه به شیعیان اسماعیلی انتقال یافته است.
واژگان کلیدی :زندقه ،شعوبیه ،اسماعیلیه ،فلسفه یونان.

مقدمه

جنبشهای فکـری زندقـه و شـوو یه ـه عنـوان دو روی سـکۀ پروتسـت ()protest
اجتماعی و فرهنگی ایرانیان در سدههای نخستین اسالمی در قلمـرو تـاریخی ایرانشـهر
مطرح شد .این تحوالت فکری در امتداد جریان رفـرم عقـلگرایی ایرانـی ـوده کـه از
دوران ساسانیان آغاز شده ود؛ جریان فکـری کـه ـا تأسـی

جندیشـاپور و حضـور

فالسفۀ یونان در قلمرو ساسانیان روز نمود .در واقع نخبگان فکـری ایرانـی ـا مواجـه
ساختن جهان اسالم و دستگاه خالفـت ـا یـک جریـان فکـری عقالنـی ـا محوریـت
تجر هگرایی ،انگارههای وحیانی و مونوی مسلمانان را ه چالش کشـیدهاند .زنـدیقان و
در تداوم آن شوو یه ه دنبال زایش گفتمانی عقالنی ا لوـا

اسـالمی ودهانـد ،تـالش

رخی از متفکران این دو جریان در اقداماتی چون جول حدیث و رد موجزات پیـامبران
ا وجود اینکه زندقه و شوو یه جریانی فکری در جهان اسالم ه شمار میآینـد ،امـا
ه دلیل رخورد شدید دستگاه خالفت ـا متهمـان ـه ایـن دو جریـان و اتصـال منـا ع
تاریخنگارانه ه نهاد سیاست ،نقل قولهای منا ع تاریخی اولیه در ـا

ایـن دو جریـان

غیرقا ل اعتمادند .شاید منا ع ثانویه ه دلیل دور شدن از حب و غضهای سیاسی ناشی
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از این دو جریان در قرون اولیه در انتقال تواریف و مبانی فکری مـرتب

ـا شـوو یان و

زندیقان موفقتر عمل کرده و قا ل اعتمادترند .از اینرو در این نوشتار سوی شده افزون
ر منا ع قرون اولیه رای رهیافتن ه روایات شفاف ،منا ع ثانویه نیـز مـورد تأمـل قـرار
گیرد.
ا توجه ه مقدمات مطرح شده ،این پژوهش ر فرضیات زیر استوار است:
ـ دو جریان ممتد زندقه و شوو یه ،جهان اسالم را ا جریانی عقالنی در قـرون اولیـۀ
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در همین راستا قا ل تفسیر است.

هجری مواجه ساختند.
ـ میراث تفکر زندیقی ه واسطۀ شوو یان ه اسماعیلیۀ ایران انتقال یافت.
28

«زندیق» مور

واژۀ «زندیک» رگرفته از متون اوستایی است که پژوهشگران تـا ـه
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 .1زندیق کیست؟

امروز موانی و ریشههای متوددی رای آن قائل شدهاند .رایجترین این موـانی ـر ارائـه
تفاسیری ر خالف تفسیر دینی کتا

زند 1تأکید مینمایـد .ـه نظـر میرسـد اصـطالح

زندیق نخستین ار از سوی روحانیون زردشتی عصر ساسانی رای مانی ـ پیـامبر ایرانـی
عصر شاپور (دینوری )73 :1383 ،ـ و پ

از وی ،سران مانوی ه کار رده شده ،اما ـه

مرور ،مو دان و دین اوران زردشتی در مقا له ا مخالفان و مصلحان نهاد دینی در ایران،
از ار سیاسی این اصطالح دینی در جهت تخطئۀ مخالفان خود هره ردهاند.
ا گزار از ساسانیان و انحطاط زردشتیگری ،این اصطالح ه حیات خود ادامـه داد و
ه دایرۀ فرهنگ لغات جهان اسالم نیز وارد شد .دامنۀ کار رد این واژه در دورۀ اسـالمی
از توریف نخستین خود نیز فراتـر رفـت؛ مسـلمانان اصـطالح زنـدیق را نـهتنها ـرای
مانویان ،لکه مزدکیان ،مرتدان ،کفار ،ملحدان ،فالسفه و تمامی افرادی که از دیـد آنـان
در قرن دوم هجری ،زندقه ه عنوان یک تهمت سیاسی و دینی از سوی دستگاه خالفت
رای سرکو

آزاداندیشان ه کار گرفته شد؛ تهمتی کـه در زمـرۀ زرگتـرین تخلفـات

مراجع و منا ع کالمی زندقه و فلسفه را در یک ردیف و موتقدان ه ایـن مسـلک را در
زمرۀ منکران توحید و نبوت ذکر نمودهاند ،ا وجود مقا لۀ دو نهـاد دیـن و سیاسـت ـا
زندقه ،شمار فراوانی از نخبگان سیاسی ،علمی و اد ی ،طی ادوار اموی و عباسـی چـون
شار ن رد ،الزهری ،الماجن ،نو ختی و جوالیقی ه این مکتب فکری گرایش یافته یـا
متهم شده و نهضتهای سیاسی و اجتماعی ر پایۀ ایـن تفکـر سـامان یافـت (قزوینـی
رازی.)200 ،199 ،45 :1391 ،
امــا زنــدیق کیســت و تفکــر زندقــه از چــه شاخصــههایی رخــوردار ــوده کــه
صاحبمنصبان سیاسی و دینی در جهان اسالم سالیان متمادی از دوران اقتدار خویش را

نقش شوو یگری در انتقال میراث زندیقی ه اسماعیلیه

شرعی و عرفی قرار گرفت و مجازات آن یهیچ تسامحی مرگ ـود .در عصـر میـانی،
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موارض ا اسالم و دستگاه خالفت ودند ،ه کار ردنـد (طبـری :1375 ،ج.)4317 ،12

ه مقا لۀ نظامی و فرهنگی ا این جریان فکری واداشت؟ منا ع اسالمی ،لفـ زنـدیق را

 .1زند مجموعهای از تفاسیر روحانیون زردشتی عصر ساسانی ر اوستاست.
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در وقایع دورۀ ساسانی رای مانی و مزدک ه کار ردهاند .در یکـی از ایـن روایـات ـه

نقل از حارث ن امروالقی

الکندی ،قباد ساسانی را ـ که ر آیین زندقه ود ـ اینچنین

توصیف کرده است« :شاه عجمان گوشت نمیخورَد و خـون ریخـتن را روا نمـیدارد»
(طبری  :1375ج .)4317 ،10آیین مانی ه عنوان سرسلسلۀ فکـری زندقـه از شـهوات،
حرص ،شرا

و نکاح ا زن امتناع میکرد و در این آیین زنا ،آدمکشـی و دزدی نیـز از

محرمات ه شمار میرفت (ا نندیم .)592 :1366 ،در دوران خلفای عباسـی ،ـه همـۀ
گرایشهای ثنوی از جمله مانی ،مزدک و سایر گروههایی که پ

از اسـالم ـر خـالف

سنت و احادیث ،تأویالت گنوسـی و صـوفیانه از قـرآن ارائـه میدادنـد ،زنـدیق گفتـه
میشد ،اما در دیدگاه عمومی ،این عنـوان ـه مانویـان مقـیم ینالنهـرین و شهرنشـینان
نومسلمان اطالق میگردید (رضازاده لنگرودی .)114 ،99 :1385 ،ه نظر میرسد زنادقه
در این دوران از نوعی ینش فلسفی مادی هره می ردهاند که چنـدان از قواعـد شـرعی
ا این حال ،زنادقـه قـرآن میخواندهانـد و از گرایشهـایی جبرگرایانـه هـره می ردنـد
(قزوینی رازی .)450 :1391 ،آنان خشی از مباحـث جـدلی و کالمـی در ـا

جبـر و

اختیار را در جهان اسالم ا رنگی نو مطرح کردند.
مهدی ـ خلیفۀ عباسی ـ ه قصد مقا لۀ جدی ا ایـن تفکـر ،مرکـزی ـرای مقا لـه و
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

سرکو

زنادقه ه ریاست عمر کلوذانی تأسی

کرد (ا ناثیـر :1371 ،ج)26 ،16؛ او در

وصیت ه فرزندش ،زنادقه را این گونه توصیف میکند:
این فرقهای است که مردم را ه ظاهر نیکو دعـوت میکننـد ،چـون اجتنـا

از

زشتیها ،یرغبتی دنیا و عمل رای آخرت.؛اما کسان را ـه تحـریم گوشـت و
خودداری از دست زدن ه آ
تکلف است و گناه  ... .پ
و دیگری ظلمت .پ

پاک و کشتن حشـرات میکشـاند کـه موجـب
از این مرحله ه پرستش دوتا میکشاند؛ یکی نـور

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-12-10

رایج پیروی نمیکردند؛ از اینرو ه ا احه ـ یونی مباح دانستن محرمات ـ متهم شدهاند.

از آن همسری خواهران و دختران ،شستوشو ـا ادرار،

دزدیدن اطفال از راهها ه دستاویز رهانیدن از گمراهی ه نور مباح میشـمارند.
(طبری :1375 ،ج)5213 ،12

اعتقادی زندیقان را ذکر کرده است .زنادقه تفکر تأویلی داشتند و جایگاه خـدا را کالبـد
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هرچند مهدی عباسی در توصیف زندقه ه اغـراق پرداختـه ،امـا سـیاری از اصـول

آدمیان میدانستند (نو ختی .)74 :1353 ،ه احتمال فراوان ،زندقـه جریـانی فرهنگـی و
رخوردار از اصول مترقی وده است .گرایش طبقات شهری ه این مسلک در کنار اتهام
سیاری از شورا و علما ه زندقه در عصر عباسی (جهشـیاری )146 :1348 ،مؤیـد ایـن
ادعاست.
مهدی عباسی مبارزهای سخت ا زنادقه را در پیش گرفت .خش درخور تـوجهی از
متهمان ه زندقه از دید وی ،کاتبان و منشیان در ار خلیفه منصور ودند؛ مانند یزید ـن
فیض منشی منصور ،محمد ن عبیداهلل کاتب و حتی اعضای خاندان رمـک (ا ننـدیم،
 .)601 :1366ه یان مؤلف مجمل التواریخ ،سیاری از اهل فضـل (در ایـن
دوران) مذهب زندقه گرفتند (مجهول المؤلـف .)338 ،250 :1378 ،شـناخته شـدهترین
متهمان ه زندقه عبارتاند از ا نمقفع ،ا نا یالووجاء ،ا ونواس ،یزدان خت ،عبداهلل ن
قمی )196 :1385 ،و فرزند ا وایو

موریانی ه نام سلمان ن ایو

مکی که ـه زندقـۀ

خود اعتراف کرد و سرانجام تو ه نمود (جهشیاری .)200 :1348 ،دوران خالفت منصور
حکومت نو نیان را تدارک میدیدند .این افراد تحـت تـأثیر تفکـر زنـدیقی ودهانـد .از
اینرو رخی محققـان از جملـه طـه حسـین مصـری ،زندقـه را مقدمـۀ تفکـر شـوو ی
دانستهاند.
ویژگیهای رفتاری مانند داشتن ظاهری آراسته ،رسوایی (ا احه) ،فسق ،ادهگسـاری،
ز اندرازی نسبت ه دین ه هانۀ هزل و شوخی و نیز ه عنوان مهمترین ویژگی ،تظاهر
ه اسالم را ه زنادقه نسبت دادهاند (جاح  .)22 - 17 :1965 ،طبری ـ مورخ مسلمان ـ
در اثرش نشانههایی رای زنادقه رشمرده است؛ از جمله اینکه در ین زنان ،استفاده از
سرمه و ا زار آرایش ،نشانی از زندقه ود .از همسر یزید ن فضل و فردی ه نام فاطمـه

نقش شوو یگری در انتقال میراث زندیقی ه اسماعیلیه

در در ار عباسی ا حجمی وسیع از کاتبان و منشیان ایرانی همراه ود که دیوانسـاالری
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ا یعبداهلل وزیر مهدی که این اتهـام وی را توطئـه دانسـتهاند (ا نطباطبـا250 :1360 ،؛

از خاندان هاشمی نیز در زمرۀ زنادقه نام رده شده است (طبـری :1375 ،ج.)5173 ،12
قدر مسلّم ،فرد زندیق ،کافر نبود (طبری :1375 ،ج)4317 ،12؛ چراکـه خوانـدن قـرآن
در ین این گروه رواج داشت .ذکر زندقه در کتب فرق اسالم و حتـی رشـمردن آن در
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هر چند دایرۀ اتهامات ه زنادقه از زردشتیگری و ثنویت تا الحاد را در ر میگرفت ،اما

زمرۀ غالت نیز تأکیدی ر عدم الحاد از سوی زنادقه است .افزون ـر ایـن ،سـیاری از
افرادی که از آنان ه نام رهبران زندیق نام رده شده ،مانند ا وعلی سوید ،ا وعلی رجاء و
ا ویحیی رئی  ،اسامی اسالمی داشتهاند (ا نندیم .)602 :1366 ،ا تکیه ر ایـن مبـانی،
شایسته است تفکر زندیقی در سدۀ نخستین اسالمی را ا رداشتهایی فلسفی و نـوین
از متن قرآن همسنگ دانیم تا الحاد.
ورود اصطالح زندیق ه ز ان عر ی در نهضـت ترجمـه و ـا ترجمـۀ آثـار مانویـان،
ا ندیصان و مرقیون توس ا نمقفع از پهلوی ه عر ی و تألیف آثـاری در تأییـد عقایـد
فوق از سـوی ا نمقفـع ،ا نا یالووجـاء ،حمـاد عجـرد و افـرادی از ایـن دسـت روی
داده اســت (مســوودی :1347 ،ج293 ،2؛ قمــی .)196 :1385 ،در جریــان نهضـــت
ترجمه ،آثار و میراث فراوانی ه اشتباه یا از روی عمد ه اهتمام نومسلمانان ،ه آسانی ا
استان ا حمایت حاکمان سیاسی در این دوران ه طور ناخواسته توس نخبگان ترجمه
شده و وارد متون علمی این عصر گردیده و متون زندیقی نیز در این آشفته ازار ،ترجمه
و مــورد توجــه نخبگــان قــرار گرفتــه اســت .اســتفاده از نــام زردشــت ــه دلیـل قــرار
گرفتن زردشتیان در زمرۀ اهل کتا

و تالشهای ا نا یالووجـا ـه ادعـای خـودش در

سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

جول حدیث ه قصد تودیل رخورد ا ایرانیان رخ داده ،چه سا اگر ایـن متـون ـا نـام
غیر زردشتی ترجمه میشد ،ه اتهام کفر و الحاد ازنویسی و ترجمۀ آن متوقف میشد.
استفاده از نام اهل کتا

رای فوالیتهای زنـدیقی امـری متـداول ـوده اسـت .رخـی

موتقدند ا وسود نصرانی ـ د یر نامدار آل ویه که مسیحی شناخته میشـود ـ در اصـل
زندیق وده است (ا نمسکویه .)400 :1376 ،وی از جمله شخصیتهایی اسـت کـه در
صورت اثبات زندیق ودن وی ،در آن واحد زندیق و شوو ی وده و در انتقال مکتو ات
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نام زردشت ترجمه شد .ه نظر میرسد متون ضد زردشـتی ـه یادگـار مانـده از ایـران

و شفاهیات زندیقی ه عصر متأخر ،نقشی مؤثر داشته است.

32

تفکر شوو ی نیز از گرایشهای فکری موازی ا زندقه ه شمار مـیرود کـه تـأثیراتی
عمیق و چالش رانگیز در فرهنگ سیاسـی جهـان اسـالم داشـته اسـت .وجـه اشـتراک
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 .2شعوبیگری و اسماعیلیه

شوو یه و زندقه تأکید ر عقالنیت ،اومانیسم 1و تفاوت عمدۀ این دو جریان و نیز دایـرۀ
هواخواهان آنان وده است .شوو یه ،طبقۀ نخبگان را نمایندگی میکرد؛ از ایـنرو تفکـر
زندقه ،سایر اقشار اجتماعی را در ر میگرفت .آنچه مسلم است ،شوو یان ه دلیل تأخر
زمانی ه خشی درخور توجه از آثار زندیقان یـا دسـتکم میـراث شـفاهی ایـن تفکـر
دسترسی داشته ،آشنا وده و از آن تأثیر پذیرفتهاند .زنادقه ـا نفـوذ در سـاختار سیاسـی
دستگاه خالفت و دست زدن ه اقداماتی چون جول حدیث ،فضایی مناسب رای نفـوذ
تفکر شوو ی و تودیل رخورد ا موالی را فراهم کردند .ا نندیم موتقد ود شـوو یان ـا
نیرنگ و پنهانی حرانهای ناپسندی در اسـالم پدیـد آوردنـد (ا ننـدیم.)267 :1366 ،
شوو یان و متهمان ه زندقه ا گام رداشتن در عرصههای اد ی و کالمی ،دو روی سـکۀ
گفتمانی نو را در جهان اسالم رقم زدند که در آن ه تأویل عقالنی از اسالم و متناسـب
اسماعیلیان از جمله متهمان ه زندقه ودهاند .اعتقاد زنادقه ه دو اصـل ثنـوی نـور و
ظلمت در جهان ینی اسماعیلی ه صورت تفسیر ظاهری و اطنی در کالم الهی انوکاس
اسماعیلیمذهبان قا ل مشاهده ود .رای نمونـه ،روایـاتی از دوران اقتـدار فاطمیـان در
مصر ه چشم میخورد که ر اساس آن در مصر دوران فاطمیان خمرخانـهها ،میکـدهها
از وده و زنان و دختران را ینکاح ه مردان میدادند؛ منا ع اسالمی ،تظاهر ه منکرات
را از عادات اسماعیلیان رشـمردهاند (قزوینـی رازی .)344 ،107 ،106 :1391 ،داعیـان
فاطمی و علمای در ار فاطمی از سرزمینهای مختلف در مصر گرد هـم آمـده ودنـد و
افکار و نحلههای مختلف فکری را در میان اسماعلیان فاطمی تزریق کردنـد کـه افکـار
رگرفته از ایران استان نیز از این دایره مستثنا نبود .هر چند ا احیگری از اتهامات رایج
مزدکیان و خرم دینان ه شمار میرفت ،اما ه دلیل آمیختگی جریانهای فکری در ایـن

نقش شوو یگری در انتقال میراث زندیقی ه اسماعیلیه

یافت .ه همـین سـبب ،مظـاهر ناشـی از توـاریف ا احـه در ایـن عصـر نیـز از سـوی
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ا انگارههای ایرانی محوریت خشیده شده ود.

عصر ،مشخص کردن دامنۀ تأثیرپذیری اسماعیلیان از زندیقان یا مزدکیان دشـوار اسـت.

است.
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 .1منظور از اومانیسم در اینجا تأکید ر قدرت انتخا  ،دوری از تقدیرگرایی و توانـایی فکـری انسـان
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اختالط اندیشۀ مانی و مـزدک در کنـار محورهـای فلسـفی یونـانی را میتـوان میـراث
زندقهای دانست که ه دوران اسالمی انتقال یافت و ا تأثیرپـذیری از جریانهـای ملـی
ایرانی ه شوو یان انتقال یافت.
خش قا ل مالحظهای از ایـن میـراث ،ـه واسـطۀ عقلگرایـان مـتهم ـه زندقـه یـا
شــوو یگری ــه اســماعیلیه المــوت انتقــال یافــت (دفتــری)103 :1380 ،؛ اســماعیلیان
ـ هویژه داعیان آنان ـ مروج نوعی کیهانشناسی گنوستیکی ودهاند .ترکیب جمویتـی و
طبقاتی ساکنان الموت نیـز ایـن فرضـیه را تأییـد میکنـد .خـش قا ـل مالحظـهای از
ازماندگان تفکر مزدکی ـ خرمی کـه متـأثر از زندقـه و شـوو یه ودهانـد ،ـه صـورت
اقلیتهای پراکنده ه اهالی الموت پیوستند .استفاده و جایگزینی ز ان فارسی ـه جـای
عر ی از سوی حسن صباح رای ا راز احساسات ایرانی خـویش میتوانـد مصـداقی از
فالسفه ،عقلگرایان وحتی مادیون عصر خویش و پیـروان عامـه از طبقـات ازمانـده از
قیامهای گنوسی قرون نخستین اسالمی چون قیامهای خونخواهی ا ومسلم در شـرق و
قیام ا ک خرم دین تشکیل یافته ودند؛ از آنجـا کـه ایـن گروههـا جنـبش فلسـفی ـ
اجتماعی اسماعیلیه را نزدیکترین فضای فکری ه غالب گفتمانی خویش یافته ودنـد،
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

ا وجود رخی تضادها ،ه رهبری حسن صباح مصالحه کردند (همو .)115 :تمامی ایـن
طبقات ـ از نخبه تا عوام ـ پیرو نـوعی از جهـان ینی ادواری در ـا

نبـوت ،وحـی و

مهدویت ودهاند که ر مباحث نور و ظلمت ،حـق الهـی پادشـاهان ایـران در امامـت و
مهدویت در جهت رپایی کیش ایرانـی تأکیـد داشـتهاند .ایـن یـنش ادواری یشـترین
همسانی و شباهت را ه تفکرات مانوی منشوب از ایران استان داشته است (مادلونـگ،
.)151 - 150 :1377
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این امر اشد .شاید توان مدعی شد کـه در جاموـۀ اسـماعیلی ،نخبگـان و متفکـران از

مانی موتقد ه گزینش ادواری انبیاء ،اصل نـور و ظلمـت و اهمیـت عناصـری الهـی
چون عقل ،فکر ،تأویل و اراده ود (کریستین سن .)266 - 265 :1379 ،این عناصـر در
34

همچون دهریون ،زندیقان و خرمدینان انوکاس یافته و ه وسیلۀ نخبگان شوو ی حف و
ترجمه شده و در نهایت ه علمای اسماعیلی رسیده اسـت .داعیـان نخسـت اسـماعیلی
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مبانی فکری مطرح شده در جنبشهـای اجتمـاعی و سیاسـی قـرون نخسـتین اسـالمی

مانند ا وحاتم رازی و حمیدالدین کرمانی ه شدت متـأثر از مـادیگرایی و اومانیسـمی
ودهاند که تنها مرجع ،متون و سنت شفاهی نزدیـک ـه ایـن جریـان ،دستنوشـتههای
زندیقی وده که ترجمه شده است (دفتری.)29 :1380 ،
خشی از تفکرات زندیقی ه سبب شرای سیاسی حاکم ر عصر مورد نظر در غالب
جنبشی اد ی و فرهنگی ه نام شوو یه روز یافت .شوو یه از نویسندگان ،اد ا و شـورای
مورد حمایت اشرافیت ایرانی راه یافته ه دستگاه خالفت تشکیل شد .ایـن نخبگـان ـه
فقهاللغة و علم االنسا

ـ کـه مـرتب

ـا تـاریخ اعـرا

ـود ـ متمایـل گشـتند

(گلدزیهر .)197 :1371 ،سـیاری از علمـای زنـدیق مـتهم ـه شـوو یگری شـدهاند و
هعک

مانند شار ن رد ـ که اشواری در رقا ـت ـا آیـات قـرآن سـرود (اصـفهانی،

 )77 :1358ـ شوو یان ا تولق دادن فلسفه و حکمت ه ایرانیان (کـر ن )365 :1380 ،و
منشوب از اسالم را سامان دادند که تفکر زندیقی را تقویـت میکـرد .تمرکـز متفکـران
زندیق و شوو ی ر علوم عقالنی همچون فلسفه در ادامۀ تفکر عقالیی مطـرح شـده در
تفکر خویش را در پناه عقالنیتی که شالودۀ آن ود ،دین خواص و روشـنفکران مورفـی
میکردند .از اینرو عنوان زندیق ه فالسفه نیز داده شده اسـت (اشـپولر.)380 :1373 ،
در عصر عباسیان ،شوو یان صاحب قدرت در مناصب دیوانی ،زندیقان را مورد حمایت
قرار میدادند.
ایرانیان مدعی ودند زردشت کتا ی در  12هزار جلد داشته که ـا حملـۀ اسـکندر از
ین رفته و اید در گردآوری این میراث کوشید .از اینرو آثار فراوانی ا این رقم وسیع
میتوانست ه عنوان متن زردشتی ترجمه شود .از جمله متون ترجمه شده ،اثری ا نـام
الموالید منسو

ه زردشت ،مشتمل ر علوم فلسفی است که توس فـردی ـا

نقش شوو یگری در انتقال میراث زندیقی ه اسماعیلیه

تفکرات مانی است .زنادقه و سپ

شوو یان اسالم را دین عوام (امین )94 :و در مقا ل،
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ذکر مثالب اعرا

ه ز ان شور و سخنوری ـ که شـیوۀ اعـرا

ـود ـ جریـان فکـری

نام ماهانکرد ترجمه شد .ظاهراً این اثر در دوران اسکندر از پارسی ـه یونـانی ترجمـه
متون را فاقد ار فلسفی و عقالنی مورفـی میکنـد کـه زنـدیقان و شـوو یان مـدعی آن
ودهاند .از اینرو میراث عقالنی که از ایران استان ه زندیقان و سپ

شوو یان رسـید،

35
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شده و اکنون پارسیان مدعی آن ودند .نگاهی گذرا ه متون زردشتی عصر ساسانی ایـن

خشی از میراث غیرزردشتی ایران استان وده کـه در دوران اسـالمی ،عامدانـه ـا نـام
زردشتی وارد متون علمی این عصر شد .این میراث تحت تأثیر نهضت فلسـفی یونـانی
که وارد جهان اسالم شده ود (فلسفه نوافالطونی) شکل زندقـه یافـت و یـک جریـان
عقلگرا در سدههای نخستین اسالمی سامان داد .رای نمونه ـه نظـر میرسـد زکریـای
رازی منکر نبوت از همین جریان عقلگرا متأثر وده است.
در ذکر میراث عقالنی ایران استان متون غیر زردشتی مد نظـر اسـت .ایـران اسـتان
میراثی از تفکر فلسفی را ه دوران اسالمی انتقال داد که خشی از این میراث ،پهلـوی و
خشی دیگر یونانی وده و ا نمقفع در ترجمه این دسته از آثار ،نقشی مهم داشته است.
دستاوردهای فلسفی این دوران ه واسطۀ رخی از آثار و شخصیتها ه دوران شیوۀ
اسماعیلیه انتقال یافت .مکاتب فلسفی یونانی نوفیثاغورثی ،مشاء و هرمسی در این رهه
اجتماعی و سیاسی ،مرکزیت علمی و فلسفی از غداد و غر

ایـران ـه شـرق ایـران و

خراسان ـ که مهد میراث غیر زردشتی ،مانوی و فلسفۀ اسالمی وده است ـ منتقل شـد.
همچنین این امر یانگر گستردگی تحـوالت فکـری و فلسـفی در تمـام قلمـرو جهـان
اسالمی است .از میان مکتبهای فلسفی یونان ،مکتب هرمسـی در تفکـرات اسـماعیلی
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

مؤثر افتاد که در رسائل اخوان الصفا قا ل ررسی است .این مکتب مورد
توجه افردی چون ناصر خسرو ،ا وحاتم رازی و حمیدالدین کرمانی قـرار گرفـت .ایـن
افراد همچنین رساالت متوددی در ا

نظریات ضد نبوت رازی داشتهاند .نظریه لـذت

رازی که مورد توجه اسماعیلیه واقع شده ،تحت تأثیر دیدگاه فلسـفه هرمسـی و اصـول
پنجگانۀ خالق ،نف  ،ماده و زمان وده است (کر ن .)369 :1380 ،رازی همچون زنادقه،
منکر نبوت و پیرو شیوههای گنوسی و در فلسفۀ اخالق تحت تأثیر سقراط وده اسـت.
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در عالم اسالمی هواخواهان فراوانی داشته است .در این دوره ،ر اثر پارهای از تحوالت

ه دلیل دلبستگی متفکران اسماعیلی ه رازی اندیشـههای زنـدیقی کـه رازی حامـل آن
وده ،ه مبانی فلسفی اسماعیلیه تبدیل شده است .در رخی متـون نیـز از شـیویانی یـاد
36

هارون وراق (نو ختی .)105 :1353 ،پیش از ایـن عصـر نیـز مانویـان عصـر ساسـانیان
سیاری از مضامین و اصطالحات یونانی را در اجتماعـات خـویش وارد کردنـد .ـرای
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شده که تظاهر ه تشیع میکردند ،اما در اصل مانوی ودهاند؛ مانند ا وعیسی محمـد ـن

نمونه ،مانویان اصطالح «عید ما» را رای سالروز شهادت نبی خویش ه کـار می ردنـد
که واژهای یونانی در مونای منبر وده است (کریستین سن .)283 :1379 ،ه نظر میرسد
تأثیرپذیری مانویان از فلسفه یونانی از عصر مانی آغاز شد و ا تدا در آثار فلسفی مانوی
چون کنز االحیاء نمود یافت .این جریان ا ـا سـقوط ساسـانیان و خـروج از
دوران شدت عمل زردشتیان ،رههای از آزادی فکری رای این طبقه در جهت گسترش
آرای عقالنی و اومانیستی منوک

شد .متون زندیقی در این دوران ،از رنـگ عقالنـی و

هویژه فلسفۀ یونانی ،هر چه یشتر رخوردار شده و در نهضت ترجمـه در کنـار متـون
زردشتی و یونانی ه عر ی انتقال یافته است.
فلسفۀ اخالق از مضامین عمده و مشترک زنادقه ،شوو یه و اسماعیلیه وده است .اگر
افرادی چون رازی را نمایندۀ فضای فکری عقالنی این دوران و وارث این سـه دیـدگاه
نیز از محورهای چالش رانگیز در ین متفکران این دوره ه شمار میرفت که رفتهرفتـه
ه سوی یونانیتر شدن (فلسفه نوافالطونی) متمایل شد .این موضوعات در ین زنادقـه
از مرگ ا ومسلم ،ه سوی فراگیـر شـدن در ـین تمـامی طبقـات و اجتمـاعیتر شـدن
گرایش یافت .از این عصـر شخصـیتهای رجسـته زنادقـه ،مـتهم ـه تشـیع شـدهاند
(نو ختی .)105 :1353 ،سیاری از عناصر فکـری زندقـه در تشـیع اسـماعیلی انوکـاس
یافت .در این ین تنها جریان فکری مقتدر در جهـت انتقـال تفکـرات پیشـین ،جریـان
شو یه وده است.
ا سرکو

مانویان ،خش قا ل مالحظه از آنان ه شـرق ایـران و مـاوراء النهـر پنـاه

ردند .رخی متون جغرافیایی دوران اسالمی از نقاطی چون هیطل در شرق اسالمی یـاد
کردهاند که روستاییان آن ه نام سپیدجامگان خوانده میشدند و آیینی نزدیک ه زنادقـه

نقش شوو یگری در انتقال میراث زندیقی ه اسماعیلیه

ه عنوان مباحث فلسفی مطرح ود ،اما ا مطرح شدن جنبشهای مزدکی و خرمی پـ
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دانیم ،وی تحت تأثیر سقراط وده است (کر ن .)373 :1380 ،موضـوع جبـر و اختیـار

داشتند (مقدسی ،)474 :1385 ،در دوران ولید ن عبدالملک اموی ،زنادقـۀ سـیاری در
این روایات ،یانگر تداوم اندیشه مانوی یا فرق متأثر از آن در شرق ایران است .ه نظر
میرسد جغرافیای شرق ایران یا همان خراسان تاریخی ،خـ پیونـد زنادقـه و شـوو یه

37

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1394.1.19.2.2

خراســان ســاکن و مــورد حمای ـت دســتگاه خالفــت ودنــد (ا ننــدیم.)594 :1366 ،

محسو

میشده است .از همین جغرافیا تفکرات یونانی ـ شـاید از طریـق کلونیهـای

یونانی چون اکتریا ـ مانی زندیق زرگ ،فلسفه یونانی هویژه از نوع نوافالطـونی را ـه
همین سبب دریافت؛ چراکه مانی دیدگاهی تلفیقی از تفکرات و مذاهب عصـر خـویش
داشته و یشک فلسفۀ یونانی رخوردار از عنصر عقالنیـت نقشـی عمـده در تفکـرات
زندیقی ایفا نموده است.
ومسلمیه ه عنوان پیروان ا ومسلم در زمرۀ زنادقه قرار گرفتهاند (شهرسـتانی:1335 ،
 .)250ا ومسلم خراسانی و حامیان وی در این ناحیه از حامیان نهضت ترجمـه نیـز ـه
شمار میآمدند .شهر مرو نیز ه عنوان کـانون شـوو یگری از کتا خانـههایی رخـوردار
وده که یشک متون فراوان یونانی و زنـدیقی را در خـود جـای داده ـود .جغرافیـای
شرق ایران را اید کانون نفوذ فلسفۀ یونانی در ایران استان دانست که پ
دانشمندان شوو ی رخاسته از خراسان تداوم یافت.

خش قا ل مالحظهای از مبانی اعتقادی زندیقان ـه عنـوان میـراث مونـوی و شـاید
عقالنی ایرانیان ه گروههای مختلفی از غالیان و صوفیان در گوشه و کنار ایـران انتقـال
یافت و تا ه امروز ه حیات خود ادامه داده است .رای نمونه رخی منـا ع ،کرامیـان را
در زمره زنادقه گنجاندهاند (مجهـول المؤلـف .)339 :1366 ،اسـماعیلیۀ نـزاری ایـران،
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

مطرحترین این گروهها و نمایندۀ دکیشی ایرانیان در این عصـر ـه شـمار مـیرود .ـه
احتمال فراوان از جمله کانالهای انتقال میراث زندیقی ه عصر متأخر خـود ،شـوو یان
ودهاند؛ چراکه جنبش اجتماعی مطرح دیگری در این حد فاصل ایجاد نشد .افـزون ـر
این ،منا ع ه صورت ناگهانی انتقال اطالعات خود در ا

زندیقان را قطع میکننـد .در

این وضویت منطقیترین دلیل این قطع اخبار را اید پیوسـتن پیـروان ایـن مکاتـب ـه
گروهی مطرحتر همچون اسماعیلیه دانست .منبوی از عصر مغول که ا این وقایع فاصلۀ
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پوشش زنادقه و سپ

از اسالم در

زمانی اندکی داشته ،این فرقه را اینگونه مورفی کرده است :اسماعیلیان موتقـد ودهانـد
ظاهر شریوت را اطنی است که ر اکثر مردم پوشیده است .آنان از رخـی اندیشـههای
38

گرفتهاند ،اما در پوشش اسالم ر طریقت کیسانیان رفتند .اسماعیلیان رخی از محرمـات
را جایز میدانستند؛ رای نمونه این دیدگاه است« :امام هرچه کند حق اسـت .اسـماعیل
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فلسفی یونان و مذهب مجوس ـ که شامل تفکرات مـانی و مـزدک ـوده ـ نیـز الگـو

را از شرا

خوردن خلل و نقصانی نیست» (جوینی :1385 ،ج .)115 ،2ه نظر میرسد

چشمپوشی از محرمات در ین اسماعیلیان متأثر از اندیشۀ زندیقان وده است.
نفوذ فلسفۀ یونانی در ایران را نباید نادیده پنداشت .هرچند آغاز گـرایش ـه میـراث
فلسفی یونان را عصر نهضت ترجمه در دوران اسالمی در نظر گرفتهاند ،اما پیشتـر در
عصر ساسانیان نشانههایی از رسوخ تفکرات فلسفی یونـان در قلمـرو ایـران ـه چشـم
میخورد .این شیوه میکوشید خلقت جهان مادی را از سوی خالقی غیرمادی ،ـه طـور
عقالنی اثبات نماید (دفتری)135 :1380 ،؛ تفکراتی که میتوانسته از سـوی زنادقـه نیـز
مورد هره رداری قرار گیرد و ا واسطه ه دست شوو یان و سپ

اسماعیلیان ه عنـوان

مدعیان اسالم افتد .جریان فکـری اسـماعیلی را ایـد حرکتـی عقـلگرا دانسـت کـه ـا
مویارهای گفتمانی عصر خویش همخوانی داشته است .هرچند اثبـات تـأثیر حکمـت و
اسماعیلیه و فلسفه هرمسی یونان امری قا ل ررسی است.
از حدود و تواریفی که منا ع دینی از زنادقه ارائه دادهاند ،ه نظر میرسد زنـدیقان از
قا ل تقسیماند که دسته دوم ،مواد را پدیدهای عقالنی و غیرحسـی میدانسـتند (غزالـی:
 .)71دیدگاه زنادقۀ گروه دوم ،شباهت و نزدیکی فراوانی ا عقایـد اسـماعیلیه در ـا
مواد دارد .خرمدینان نیز ه عنوان رداشتی از آیین مزدکی ـ که در زمرۀ زنادقه میگنجد
ـ عقل را خشی از اندام جسمانی انسان میپنداشتند که ا پایان حیات مادی ،نا ود شده
است .از اینرو امکان رخورداری از حواس پنجگانه یـا موـاد جسـمانی پـ

از مـرگ

امکانپذیر نیست.
در دوران تشکیل دولت اسماعیلی در الموت ،از نافرمانی گروهی ه نام پارسیان یـاد
شده که از ازماندگان خرمدینان ـوده و از آذر ایجـان در المـوت سـاکن شـده ودنـد.

نقش شوو یگری در انتقال میراث زندیقی ه اسماعیلیه

منظر عقیدتی ه دو شاخۀ عمدۀ منکران حتمی مواد (دهریون) و منکران مواد جسـمانی

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-12-10

عقالنیت یونانی ر زنادقه دشوار ه نظـر میرسـد ،امـا وجـوه اشـتراک مبـانی فلسـفی

نافرمانی و شدت عقاید در ین این گروه ،موجب نارضایتی حسن صـباح از آنـان شـد.
اسماعیلیه است .اقیماندگان زنادقه پ

از سرکو های مکرر دوران عباسیان ه عنوان

یک اقلیت در ین اسماعیلیان تحلیل یافتهاند و یشک عقاید و اورهای دینـی خـویش

39
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این روایت یانگر وجود ارتباط ین رخـی گروههـای زنـدیق همچـون خرمدینـان ـا

را در جاموۀ اسماعیلی اثر خش میدیدند.
ناصر خسرو قبادیانی از نمونههای ارزی است که ا فلسفۀ یونانی آشنا ـوده اسـت.
او خاستگاه خراسانی داشته و سالیانی را ه عنوان داعی اسماعیلی در خراسـان گذرانـد.
ناصر خسرو در منظومۀ فلسفیاش ه نام زاد المسافرین ه اعتقاد خویش ه
تأویل ه عنوان یکی عناصر اندیشۀ مانوی اشاره میکند .وی موـانی ـاطنی از هشـت،
جهنم ،دوزخ و کالم قرآن قائل است و شیوۀ صوفیان در دینداری را ر روش متشـرعه
رتری میدهد .از توا یر اطنی جالب توجه ناصر خسرو ،توبیر وی از ملحـد اسـت .در
نظر او ملحد کسی است که رای فهم اصول دین اصرار یجا میکند .این شیوه در ین
زنادقه و یونانیان نیز رایج وده است .هرچنـد اسـماعیلیان ـر ایـن شـیوه ودهانـد ،امـا
شباهت فراوان این دیدگاه ا فلسفۀ هرمسی یونـان ،یـادآور و مؤیـد تأثیرپـذیری ناصـر
این ،ناصرخسرو ا مذاهب دیگر همچون مجوسان ،ثنویان و فالسفه آشنا ـوده و حتـی
اثری در ا

علوم یونانی را ه وی نسبت دادهاند و ه زندقه متهم شده است (قزوینـی

رازی328 :1391 ،؛ صفا :1367 ،ج.)364 ،348 ،1
زنادقه ه دلیل ارائۀ رداشتی نو از اسالم و متناسب ا انگارههای عقالنـی ـه شـدت
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

مورد اتهام ودهاند .ا نمقفع در ترجمۀ یکی از آثارش میگوید« :آنچه چشـم نمی ینـد،
عقل نمیپذیرد ».این دیدگاه ادامۀ تفکر مـانی در نفـی موجـزات پیـامبران ـوده اسـت
(ا نندیم)596 :1366 ،؛ میراثی کـه پـ

از اسـالم ـه عنـوان یـک سـنت عقالنـی ـه

نومسلمانان متهم ه زندقه انتقال یافت.
اصل رد موجزات پیامبران در مبانی فکری زندقه ،اهمیتی درخـور داشـته اسـت؛ ـه
طوری که یهقی ا وجود فاصلۀ زمانی از دوران شکوفایی تفکر زندقه در جهان اسـالم،
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خسرو و هممسلکان اسماعیلی وی از عقلگرایی و شیوۀ فلسفی یونان است .افزون ـر

در توریف خود از زندقه ،آنان را کسانی میدانـد کـه موجـزات پیـامبران را از فلـک و
کواکب میدانند و منکر دوزخاند ( یهقی .)153 :1374 ،حنبلیان نیز ـه عنـوان مخالفـان
40

شدت مخالفت میکردند (رضازاده لنگرودی.)100 :1385 ،
از نگــاه کــارگزاران نهــاد خالفــت ،تظــاهر ــه اســالم و عقالنیــت ،مهمتــرین
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تفسیر عقالنی از دین ـ سنتیترین شاخۀ فقهی اهلسنت ـ ا مویارهای عقالنی زنادقه ه

شاخصۀ زندیقان ه شمار میآمد؛ اما پیروان زندقه اعمال خویش را نه تظاهر ه اسـالم،
لکه رداشتی نوین از آیین اسالم میدانستند که ضمن انتقال میراث عقالنـی ـ مونـوی
ایران استان ،هویت ملی ایرانیان نیز در آن انوکـاس یافتـه ـود .اینکـه زنادقـه از چـه
عنوانی رای خویش هره می ردهاند ،ه دلیل کینهورزی منا ع اسالمی مبهم مانده اسـت.
مسلماً در صورتی که تفکر زندیقی در ضدیت و نفی کامل اسالم ود ،منا ع اسالمی ـه
طور مکرر از ار مونایی تظاهر ه اسالم هره نمی ردند و نهاد دین ه طور آشکار ه نام
کفر و ارتداد و دون نیاز ه اقرار از سوی متهمان اقدام ه حذف و کشتار آنان میکـرد؛
در حالی که سیاری از متهمان ه زندقه پ

از تو ه و مجـازات ـه دسـتگاه حکومـت

ازگشتند.
انتقال مرکز ریاست زنادقه از ینالنهرین ه خراسان و شهر سـمرقند در قـرن پـنجم
ا وحفض عمر ن سلمه نیشا وری ،ا تفکـر زندقـه و شـوو ی از خراسـان رخاسـتهاند
(نــو ختی .)74 :1353 ،فیلســوفانی همچــون فــارا ی ،نســفی و ا وزی ـد لخ ـی فلســفۀ
خراسان در کنار رخورداری از تفکرات فلسفی و متفکران عقـلگرا ،ـه عنـوان کـانون
حامیان ایرانی عباسیان و شوو یگری در این رهه مطرح ـوده اسـت .نصـر ـن سـیار
آخرین والی اموی خراسان ،شوری ا مضمون رشد ایرانیگری در خراسان دارد:
از هر کجا هستی یرون یا ،درود اعرا  ،درود اسالم.

(گلدزیهر)156 :1371 ،

خراسان و شرق ایران از جمله کانونهای رخـورد دو تفکـر زنـدیقی و شـوو ی ـه
شمار میرود؛ دو تفکری که ضمن تأکید ر ایرانیگری ،ـا مبـانی زردشـتی ازمانـده از
ساختار ساسانیان مقا له میکرد.
وقوع قیامهای متودد در شرق ایران مانند قیام سنباد ،اسحاق ترک ،المقنع و هآفریـد

نقش شوو یگری در انتقال میراث زندیقی ه اسماعیلیه

نوافالطــونی و هرمسـی یونــانی را در خراســان مطــرح کردنــد (جــا ری.)148 :1380 ،

حاضر در نهاد سیاست حمایت میشد .این قیامها آمیخته و دستاورد مبارزات دو جریان
زندقه و شوو یه ا قصد تشکیل دولت ایرانـی ودهانـد .شـهر مـرو ـه عنـوان یکـی از
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در آغاز عصر عباسی ،تالشی رای تثبیت تفکر زندقه ود که از سوی نخبگـان شـوو ی
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هجری حادثهای قا ل تفسیر است (ا نندیم .)602 :1366 ،علمـای متوـددی نیـز ماننـد

کانونهای فکری و مبارزاتی شرق ایران ،کتا خانههای سیاری داشت و حتـی ا ومسـلم
قهرمان ملی این قیامها از حامیان نهضت ترجمه ه شمار میآمـد (گوتـاس،67 :1381 ،
.)70
مبانی نظری مطرح شده از سوی زنادقه ،ه وسیلۀ شوو یان ،ه اسماعیلیه نزاری ایران
انتقال یافت .محمد ن حسین دندان از متفکران نخسـتین اسـماعیلیه از شـوو یان ـوده
است (اشپولر .)315 :1373 ،افزون ر این ،مادلونگ در اثر تحقیقی خویش ـه گروهـی
از زندیقان ا نام پارسیان اشاره میکند که ه اسماعیلیان پیوستند .عنوان پارسی رای این
گروه ،نمایندۀ تفکر ملی شوو یه است .اسـماعیلیه جـدا از ادعاهـای سیاسـی و مـذهبی
خویش ،جریانی فلسفی ودهاند (جا ری )152 :1380 ،که از میراث فلسـفی زنادقـه ـه
واسطۀ متفکران شوو ی که ه اسماعیلیه تمایل یافتند ،هره گرفتهاند.
در عصر عباسی ،تفکر زندقه را ـه عنـوان مَنشـی روشـنفکرانه ـ نـه مکتبـی سیاسـی
و دینی ـ نزد طبقات مختلف مطرح کرد .تفاوت دو جریان روشنفکرانۀ زندقه و شوو یه
در قرون نخستین اسالمی ،دایرۀ حامیان آن ود .شوو یه از میان نخبگان سیاسی و اد ـی
جاموۀ ایرانی نشأت یافت ،اما تفکر زندقه ـ که نسبت ـه شـوو یه از تقـدم زمـانی نیـز
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

رخوردار است ـ در ین اقشار و اقوام مختلف ا

شـد .تفکـر شـوو ی کـه ـه دلیـل

گفتمان نژادی (ملیگرایی ایرانی) حاکم ر آن در دوران تفاخر نـژادی امویـان ،نـاممکن
مینمود ،در مقا ل جریانهای فکری مانند زندقه که دارای قالب اعتقادی ودند ،مخالف
چندانی نداشت .حتی رخی از خلفای اموی متهم ه زندقه شدند و آموزگارانی از ـین
زنادقۀ عصر خود داشتهاند؛ رای نمونه ،جود ن درهم ،آموزگار مروان خلیفۀ اموی ـر
آیین زندقه ود (ا نندیم .)601 :1366 ،ولید ن یزید اموی نیز زندیق ود و مسلمانی را
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نامشخص ودن حدود تواریف زندقه ه عنوان یک جرم و اختالط آن ا شوو یگری

تحقیـر میکــرد (مجهــول المؤلــف .)310 :1378 ،در مقا ــل ،عباسـیان ــه دلیـل داعیـۀ
دینداری ا جریانهای دینی ه شدت رخورد میکردند ،اما ا ملیگرایی ـ کـه شـوو یه
42

در واقع اتهام ه زندقه ،اتهامی اثباتنشدنی ه شمار میرفت؛ چرا کـه هسـان سـایر
مکاتب دینی ،اعمالی خاص رای پیروانش در نظر گرفته نشـده ـود و تنهـا اقـرار فـرد
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از جملۀ آنان است ـ مخالفت چندانی نداشتند.

متهم ،موجبات مجازات وی را فراهم میآورد .کمتـر منبوـی در تـاریخ اسـالم میتـوان
یافــت کــه اصــطالح زندقــه را ــه کــار نبــرده اشــد .همــین امــر یــانگر رواج
روزافزون این مسلک در دوران خلفای عباسی و امـوی اسـت .امـا از شـوو یگری ـه
عنوان یک اتهام سیاسی کمتر میتوان اطالعاتی در منا ع یافت .زندیقان اغلب مـتهم ـه
شوو یگری ودند ،در حالی که شمار فراوانی از متهمان ه زندقه پذیرای اتهام خـویش
شدهاند .ه نظر میرسـد زندقـه و شـوو یه دو روی سـکه از گفتمـانی نـوین از اسـالم
ودهاند ،نه در ضدیت ا آن؛ زیرا عقالنیت و اومانیسم اسالمی را وجهۀ خویش سـاخته
ودند.
نتیجهگیری

تاریخ جریانهای فکری و تحوالت اجتماعی ناشی از آن در ایران همـواره فراینـدی
مونوی ه شدت تحت تأثیر آموزههای ماورایی ودهاند ،اما از دوران ساسـانیان ـا ورود
چالش کشیده شد .فلسفۀ یونانی و هندی در کنار مضامین گنوسی نا ر شرای حاکم ر
جهان آن روز در ایران نیز رسوخ کرد .مانی ـ مصلح دینی ایرانیان ـ ا در هـم آمیخـتن
این مضامین ،دستمایهای مناسب از فلسفه و عقالنیت را در پوشش زردشتیگری ـرای
جاموۀ ایرانی ارائه نمود .مانی ه سبب ارائه تفاسیری متفاوت و نو از مضـامین دینـی و
آمیختگی آن ا عنصر عقل ،فلسفه و تأویل ه زندیق مشهور شد .تا سـدههای وـد ،ـه
پیروی از این لقب ،نوگرایان و دگراندیشان عرصـۀ فلسـفه و عقالنیـت ـا نـام زنـدیق
شناخته میشدند.
تفکرات مانی در اواخر دورۀ ساسانی در جنبش مزدک جنبهای مادی ،سیاسی و حتی
عوام یافت .دایرۀ پیروان این تفکر در سطح طبقات فرودست گسترش یافت؛ اما ه دلیل
و سلطۀ سیاسی گفتمان قدیم زردشتی ،فضـای فکـری مسـاعد ـرای رشـد و

توسوۀ آن صورت نپذیرفت .ا سقوط ساسانیان و زوال آیین زردشتی ،اندیشۀ زندقه که
شاید در این دوران ترکیبی فلسفی ـ عقالنـی از مانویـت و مزدکیگـری ـوده در ـین
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سرکو

نقش شوو یگری در انتقال میراث زندیقی ه اسماعیلیه

جریانهای فلسفی و عقلگرا در ین نخبگان ،سیاری از مضامین خشـک زردشـتی ـه
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مداوم و پیوسته وده است .هرچند ایرانیان هسـان سـایر ملـل مشـرقزمین در مباحـث

ایرانیان از جاذ ۀ فراوانی رخوردار شد .سرکو

نشدن گرایشهای دینی غیر اسالمی از

سوی دستگاه خالفت اموی سبب شد این جریان فکری فضـایی مناسـب در توسـوه و
تبلیغ مضامین عقالنی و فلسفی خویش در جهان اسالم یا د؛ قرون نخستین اسـالمی را
اید دورانی مناسب رای پیریزی و تحکیم مبانی فکری زندقه دانست .زنادقـه در ایـن
دوران ا استفاده از روند نهضت ترجمه و دسترسی یشتر ـه متـون فلسـفی یونـانی ،از
یکسو ر عمق مباحث فکری خویش و از دیگرسو ر دایرۀ هواخواهان خویش در ین
طبقات مختلف اجتماعی افزودنـد .زنادقـه در قـرون نخسـتین اسـالمی ضـمن توسـوۀ
مباحث فکری و فلسفی در فرایندهای سیاسی و اجتماعی نیز تأثیرگذار ودهانـد .رخـی
از خلفای اموی مشاوران و مر یانی از ین این گروه داشتهاند یا شمار فراوانی از علما و
اد ای این عصر ه طور روشن ه زندقه متمایل ودهاند.
قرآن و ...ه شـدت از زنـدیقان متـأثر ـوده اسـت .نکتـۀ محـوری اختالفـات و شـاید
نقطهضوف زندیقان در را ر مسلمانان ،موضوع رد وحی ،موجزات و کرامات

پیـامبران

وده است .این محورها ا ترجمه آثار فلسفۀ یونـانی ـهویژه فلسـفۀ هرمسـی و مطـرح
شدن لزوم تأویل از شدت رخوردار شد .طیف وسیوی از طبقـات اجتمـاعی ایرانـی در
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

کنار نخبگان فرهنگی عر

ه این تفاسیر عقالنی متمایل شدند .از دیدگاه نگارنـده ،در

این دوران جهان اسالم ا یک جریان یا حتی جنبشی اجتماعی البته خاموش از فلسـفی
شدن ،عقلگرایی و رد وحیانیت الهـی رو ـهرو ـوده اسـت .شـمار فـراوان دانشـمندان
هواخواه این جریان و قیامهای اجتماعی که در ادوار ودی تاریخ ه وقوع پیوسـته ،دال
ر پتانسیل فکری و اجتماعی وده است که زندقـه در ایـن رهـه ـا عمـق خشـیدن و
سرمایهگذاری فکری جدی در پی نایل آمدن ه آن ودند.
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محورهای حث رانگیز در این دوره همچون جبر و اختیـار ،حـدوث و قـدیم ـودن

ا پیدایی خالفت عباسی ه دلیـل هرهگیـری از مضـامین اسـالمی ،از زمـان مهـدی
عباسی تالشی مستمر ـرای رد و سـرکو

متهمـان ـه مـادیگرایی و زندقـه صـورت
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شیوهای از گفتمان اد ی و ملی ه نام شوو یه ه عنـوان حـاف و منتقـل کننـدۀ مباحـث
فلسفی یونانی ،مانوی و مزدکی مطرح شد .از ین زندیقان افراد متوددی ه شوو یگری
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پذیرفت .اما این ار ه دلیل نفوذ سیاسی طبقات فرادست ایرانی در دیوانساالری عباسی

متهم شدهاند و هعک  ،آنچه مسلّم است عقلگرایی وجه مشـترک شـوو یه و زنادقـه
وده اسـت .وقـوع قیامهـای اجتمـاعی و سیاسـی همچـون قیامهـای شـرق ایـران ـه
خونخواهی از ا ومسـلم و قیـام ا ـک از همـین جریـان سرچشـمه یافتـه اسـت .ایـن
جریانهای فکری ه یانی ا تـدایی از درونمایـههای مـادی ،فلسـفی و حتـی نـوعی از
پوزیتیویسم ا تدایی هره می ردهاند .ا سرکو

این جمویتها در سطح نخبگان و عوام،

خشی از ازماندگان این رفرم فکری ه اندیشۀ تأویلی اسماعیلی که از وجـوه مشـترک
یشتری ا زندقه رخوردار ودند ،متمایل شـدند .سـیاری از متـون زنـدیقی و فلسـفی
یونان که در این دوران در جهان اسالم رواج یافته ود ،ه دلیل ضاله ودن نا ود شد یـا
در حد یک سنت شفاهی در ین نخبگان دست ه دست گشت .ه نظر میرسد جریـان
فرهنگی شوو یه تنها پل ارتباطی انتقال مضامین عقلگرا ه اسماعیلیان وده است .حتـی
پرورش یافته ودند و حتی آثار آنان ه طور آگاهانه یا ناآگاهانه منتقـل کننـدۀ مضـامین
فلسفۀ هرمسی ،کیهانشناسی مانوی و مویشت اجتماعی مزدکی وده است.
نقش شوو یگری در انتقال میراث زندیقی ه اسماعیلیه

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1394.1.19.2.2
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رخی از داعیان نخستین اسماعیلی همچون میمون ن سالم قداح ،متهم ر آیـین زندقـه

منابع

ـ ا نطباطباء ،محمد ن علی (1360ش) ،تاریخ فخرر  ،ترجمـه :محمدوحیـد
گلپایگانی ،تهران ،نگاه ترجمه و نشر کتا .
ـ ا نمسکویه ،احمد ن علی (1376ش) ،تجارب االمم ،ترجمه :ا والقاسم امامی
و علینقی منزوی ،تهران ،توس ـ سروش.
ـ ا نندیم ،محمد ن اسحاق (1366ش) ،کتاب الفهرست ،ترجمه :رضا تجدد،
تهران ،امیرکبیر.

ـ اشپولر ،رتولـد (1373ش) ،تاریخ ایران در قررنن خخسرتین
اسالمی ،ترجمه :جواد فالطوری و مـریم میراحمـدی ،تهـران ،انتشـارات علمـی و
فرهنگی ،چاپ چهارم.
مشایخ فریدنی ،تهران ،نیاد فرهنگ ایران.
ـ امین ،احمد(1966م) ،ضحی االسالم ،مصر ،قاهره.
ـ یهقی ،ا والفضل محمد ن حسین (1374ش) ،تاریخ بیهقی ،تصحیح :خلیل
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

خطیب رهبر ،تهران ،مهتا .

ـ جا ری ،محمـد (1380ش) ،جدال کالم ،عرفران ن فلسرفد در
تمدن اسالمی ،ترجمه :رضا شیرازی ،تهران ،یادآوران.
ـ جاح  ،ا نعثمان عمرو ن حـر (1965م) ،رسرائل ،شـرح :عبدالسـالم هـارون،
قاهره ،مکتبة الخانجی.
ـ جزری ،ا ناثیر1371( ،ش) ،تاریخ کامل بزرگ اسالم ن ایران،
ترجمه :ا والقاسم حالت ،تهران ،مؤسسه مطبوعاتی علمی.

ـ جوینی ،عطاملک (1385ش) ،تاریخ جهاخگشرا

جروینی ،تصـحیح:

ـ جهشیاری ،ا وعبداهلل محمد ن عبدوس (1348ش) ،کتراب الروزراء ن
الکتاب ،ترجمه :ا والفضل طباطبایی ،تهران ،کتا خانه ملی.
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محمد قزوینی ،تهران ،دنیای کتا  ،چاپ چهارم.
46

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-12-10

ـ اصفهانی ،ا والفرج علی ن حسین (1358ش) ،االغراخی ،ترجمـه :محمدحسـین

ـ دفتری ،فرهاد (1380ش) ،سنتها

عقالخی در اسالم ،ترجمـه فریـدون

درهای ،تهران ،فرزان.
ـ دینوری ،ا وحنیفه (1383ش) ،اخبار الطروال ،ترجمـه :محمـود مهـدوی
دامغانی ،تهران ،نشر نی ،چاپ چهارم.

ـ رضازاده لنگرودی ،رضا (1385ش) ،جنبشها

اجتماعی در ایران

بعد از اسالم ،تهران ،فرهنگ نشر نو.
ـ شهرستانی ،محمد ن عبدالکریم (1335ش) ،الملرل ن النحرل .ترجمـه:
افضلالدین صدر ترکه اصفهانی ،تصحیح :محمدرضا جاللی نایینی ،تهران ،علمی.
ـ صفا ،ذ یحاهلل (1367ش) ،تاریخ ادبیات ایران ،تهران ،فردوس ،چاپ
چهارم.
تهران ،اساطیر ،چاپ پنجم.

ـ غزالی ،ا وحامدمحمـد1362(،ش) ،فضائل االخرام مرن الرسرائل
ـ قزوینی رازی ،عبـدالجلیل (1391ش) ،خقض؛ بعض مثالب النواصرب
فی خقض بعض فضائح الرنافض ،تصـحیح :میرجاللالـدین محـدث
ارموی ،قم ،سازمان چاپ و نشر.
ـ قمی ،محمد ن حسـن (1385ش) ،تاریخ قم ،ترجمـه :حسـن ـن علـی ـن
عبدالملک قمی ،تصحیح :محمدرضا انصاری قمـی ،قـم ،کتا خانـه آیـتاهلل مرعشـی
نجفی.
ـ کر ن ،هـانری (1380ش) ،از مجموعد تاریخ کمبریج ،ترجمـه :حسـن
انوشه ،تهران ،امیرکبیر.

نقش شوو یگری در انتقال میراث زندیقی ه اسماعیلیه

حجة االسالم ،تصحیح:عباس اقبال ،تهران ،ی جا ،چاپ دوم.
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ـ طبری ،محمد ن جریـر (1375ش) ،تاریخ طبر  ،ترجمـه ا والقاسـم پاینـده،

ـ کریستن سن ،آرتور ( یتـا) ،ایران در زمان ساسراخیان ،ترجمـه:

ـ گلدزیهر ،ر .نـاث (1371ش) ،اسالم در ایران؛ شعوبید خهضرت
مقانمت ملی ایرران علیرد امویران ،ترجمـه :محمدرضـا
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رشید یاسمی ،تهران ،امیرکبیر.

افتخارزاده ،تهران ،میراث تاریخی ایران و اسالم.
ـ گوتاس ،دیمتری (1381ش) ،تفکر یوخاخی ،فرهنگ عربی ،ترجمه:
محمدسوید حنایی کاشانی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.

ـ مادلونگ ،ویلفـرد (1377ش) ،فرقدها

اسالمی ،ترجمـه :ا والقاسـم سـری،

تهران ،اساطیر.
ـ مجهول المؤلف (1366ش) ،تاریخ سیستان ،تصحیح :ملـک الشـوراء هـار.
تهران ،پدیده خاور ،چاپ دوم.
ـ مجهول المؤلـف (1378ش) ،مجمل التواریخ ن القصر  ،تصـحیح:
ملک الشورای هار ،تهران ،کالله خاور ،چاپ دوم.

ـ مسوودی ،ا والحسن علی ن حسین (1347ش) ،مرنج الذهب ن معادن
ـ مقدسی ،ا وعبداهلل محمد ن احمـد (1385ش) ،احسن التقاسریم فری
معرفة االقالیم ،ترجمه :علینقی منزوی ،تهران ،کومش.

ـ نو ختی ،حسن ـن موسـی ( ،)1353فرر
مشکور ،تهران ،نیاد فرهنگ ایران.
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1394.1.19.2.2
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الشریعد ،ترجمـه :محمـدجواد
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