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 در قرون نخستین اسالمي حیات فكري مانويان

  *دكتر حسین مفتخري

  **راحله ضائفي

  ٣١فصلنامه تاريخ اسالم ، شماره 

...........................................  

وي با آمیختن اديان مختلفي چون . ماني، مدعي پیامبري ايران باستان، در ابتداي تشكیل حكومت ساساني ظھور كرد

مسیحیت، يھوديت، بودايي و ھندو، توانست به آساني با فرھنگ و آداب و رسوم مردم ھر منطقه نزديكي يافته و 

اما پس از مقابله شديد موبدان زرتشتي شكست خورد و سرانجام با سعايت آنان كشته شد و در . پیروان فراواني بیابد

. سالم به ايران، مرحله جديدي براي فعالیت مانويان فراھم شداما پس از ورود ا. پي آن، مانويت نیز به انزوا فرو رفت

فضاي باز سیاسي و عقیدتي دو قرن اول ھجري به ويژه اوايل دوره عباسیان شرايط مناسبي را براي آشنايي و 

ھاي  هھاي آن به وجود آورد و باعث بسط اين آيین و رسوخ آن در اعتقادات و فرق نزديكي پیروان ماني با اسالم و نحله

در پژوھش حاضر، حیات فكري مانويان در دوره اسالمي و تأثیر آنان بر فرقي چون معتزله و متصوفه . اسالمي گرديد

  .مورد بررسي قرار گرفته است

  .ساسانیان، ماني، مانويان، مانويت، اسالم، معتزله، متصوفه: ھاي كلیديواژه

  پیدايش آيین مانويت

» مغتسله«به فرقه » پتگ«وي به ھمراه پدرش ] ١.[مردنیو در ايالت بابل به دنیا آمددر قريه . م ٢١۶ماني در سال 

در چنین محیطي ماني توانست به . روش زندگي پیروان اين فرقه به نوعي زھدگرايي و دوري از دنیا نزديك بود. پیوست

ذھبي رايج در بابل و اطراف آن و به ھاي م النھرين و طريقه مطالعه متون مذھبي و تحصیل اطالعاتي از اديان ديگر بین

  .النھرين بپردازد ھاي ساكن در بین خصوص عقايد آرامي

  

بر ماني ظاھر شده و او را به » توم«م ـ ھمزمان با تاجگذاري شاپور اول ـ فرشته  ٢۴٠بنا به گزارش ابن نديم، در سال 

. و بزرگان قوم خويش را به كیش خود در آوردماني ابتدا پدر ] ٢.[ظھور و تبلیغ احكام و دستورھاي الھي امر كرد

به اين ترتیب . ھمچنین توانست شاپور پادشاه ساساني و برادرش مھرشاه و پیروز شاه را با آيین خود ھمراه سازد

وي با . ماني با پشتیباني درباريان توانست دين جديد را در غرب و شرق گسترش داده و بر پیروان خويش بیفزايد

ي از ياران خود، از چین و ھند تا شمال آفريقا را درنوريد و در طي سفرھايش به ترويج آداب و اعتقادات ھمراھي بسیار

  .مانوي پرداخت

  

ماني آثار متعددي چون انجیل مخصوص خويش، شاپورگان، كنزاالحیاء، سفرالجبابرة و كفااليا تألیف كرد و بنا بر گمان 

مانويت در واقع تلفیقي آگاھانه از ] ٣.[طور رمز گفته بود، او بیان كردبه ) علیه السالم (خود، آنچه را كه مسیح
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. النھرين شكل گرفت اي از عقايد مذھبي و فكري ساكنان بین مسیحیت و اعتقادات ايراني است كه بر مبناي پاره

راي مردم النھرين داشت تا ب مانويت سعي در نزديك كردن مسیحیت و اعتقادات ايراني با معتقدات ساكنان بین

  .النھرين قابل قبول باشند سرزمین بابل و بین

يكي : دو اصلي كه كامًال با يكديگر در تقابلند. بنیان كیش مانوي بر پايه پذيرش وجود دو اصل نیك و بد در جھان قرار دارد

دو علیه يكديگر ھاست و جھان حاصل مبارزه اين   ھا و پلیدي ھا و ديگري موجب تاريكي ھا و روشنايي منشأ ھمه نیكي

  .است

ماني . ھاي مختلف آسان كرد آمیختگي آيین مانوي با احكام و دستورھاي ساير اديان پذيرش آن را براي مردم سرزمین

  :خود عقیده داشت

ھا  اديان سابق فقط در يك ناحیه و يك زبان وجود داشتند ولي دين من چنان است كه در ھمه نواحي و ھمه زبان

  ]۴.[شود ممالك دور تعلیم مي انتشار يافته و در

  ]۵.[دانست كه عیسي ظھور او را مژده داده مي» فارقلیط«وي خود را ھمان 

ھاي وي، با  به خصوص آن كه نوشته. ماني با سفرھاي فراوان توانست افراد بسیاري را به آيین خود جذب كند

] ۶.[گرفت وي فرھنگ ھر منطقه را به خود ميپذيري خود، رنگ و ب ھاي زيبا و موسیقي ھمراه بود و با انعطاف نقاشي

اما سرانجام در برابر حمالت موبدان زرتشتي كه موقعیت خود را . مانويت تا اواخر حیات ماني تا سرزمین اردن ھم رسید

بدين ترتیب . ديدند شكست خورد و با تحريك آنان، بھرام پادشاه ساساني دستور كشتن او را صادر كرد در خطر مي

جسد وي را از دروازه شھر جندي شاپور . ھاي بسیار به طرز وحشتناكي كشته شد تگیر و پس از شكنجهماني دس

  ]٧.[آويختند

  

پس از مدتي پیروان ماني نیز مورد حمله و كشتار قرار گرفتند؛ اما با وجود شدت عمل پادشاه ساساني، مانويت به 

تا قلب اروپا و چین، فرھنگ و تمدن ساساني را با خود در پھنه كلي از میان نرفت، بلكه با فرار تعداد زيادي از آنان 

اي از مانويان كه به شرق مھاجرت كرده بودند، در چین و گروھي ديگر در سغد و سرزمین  عده. جھان به ھمراه بردند

بر طبق سندي كه از كشف يك كتیبه سغدي به دست آمده، سرزمین سغد به پايگاھي براي . ايغور ساكن شدند

توان در شھرھايي مانند سمرقند و  ھمچنین جاي پاي محكمي از مانويت را مي] ٨.[بلیغات مانوي تبديل شده بودت

  .اي داشتند العاده به خصوص در سمرقند، مانويان تعداد بسیار و نفوذ فوق. تاشكند پیدا نمود

  

مؤسس و پیامبر بزرگ خود، توانست بدين ترتیب، مانويت با وجود از دست دادن متحدان و پشتیبانان مختلف و مرگ 

ھا بعد به صورت يك آيین زيرزمیني پیروان  اجتماعي خود را در نقاط دور و نزديك ادامه دھد و حتي مدت  حیات فكري ـ

  .خود را حفظ كند

  مانويان پس از فتوح اسالمي

ي كه از بیم كشتار و شكنجه و با گرايش و گروش ايرانیان به اسالم، سلطه موبدان و ھیربدان درھم شكست و مانويان

  .آزار موبدان به بالد دور گريخته بودند، پس از حدود چھار قرن آوارگي، به عراق، زادگاه ماني، بازگشتند

گري در نواحي  اگر چه مسیحیت در مصر و شام ريشه دوانده و زرتشتي. عراق در اين زمان، اھمیتي خاص يافته بود

گذشته از اين كه . خوردھاي ديني و مجادالت نظري ثمربخشي در عراق متمركز بودايران ھنوز رواج داشت؛ لیكن بر
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بصره و بغداد كه محل اجتماع علماي اھل رأي و نظر مسلمان بود، منطقه عراق از ديرباز چون پلي میان شرق و غرب و 

عباسي و مھاجرت اصحاب  سرزمیني چند فرھنگي و چند ديني بود، به ويژه از اوايل قرن دوم ھجري با تأسیس خالفت

  .اديان و مذاھب مختلف از جمله مانويت به دارالخالفه حكومت اسالمي، بر تنوع ديني آن افزوده شد

  

گذشته از شكست زردشتیان در ايران، ضعف و فتور مسیحیان مصر و عراق و شام نیز پیروان ماني را آسوده خاطر 

نان و احتماًال يكي شمردن آنان با مجوس اھل كتاب، محیط از سوي ديگرتساھل و تسامح ديني مسلما. داشت مي

ھاي مانوي پیدا شدند و به  در برخي شھرھاي عراق و به خصوص بغداد گروه. عراق را براي مانويت مساعدتر ساخت

را صديقان و سیاحان مانوي نیز در سفر و حضر به دعوت وتبلیغ اين دين ثنوي زھدگ] ٩.[ساخت معابد و ديرھا پرداختند

شد،  ھا و در قالب ادبیات و موسیقي حراست مي از آن جا كه دين مانوي ھمراه با رازھا و اسطوره. مشغول شدند

  .گرويدن به آن جذابیت زيادي داشت

  

در طي نخستین سالھاي ورود اسالم به ايران، مانويان با بھره بردن از روحیه تساھل و احترام مسلمانان به پیروان 

با فراھم آمدن فضاي تبلیغي و ترويج . مركزيت خويش در بابل بازگشتند و به ساختن معابد پرداختند اديان مختلف، به

اي در نخستین سالھاي ورود اسالم به ايران نشر تألیفات مانوي و احكام و اعتقادات آن نیز به روند افزايش  انديشه

ن مانويان، به احتمال در نزديكي آنان به كاتبان و رونق فن كتابت و نويسندگي در میا. گرايش به مانويت سرعت بخشید

نامیدند ـ با اسالم آوردن  مي» زنديق«مانويان ـ كه اكنون اعراب آنان را . منشیان خالفت تأثیر فراواني داشته است

. ختندسا گیري از تجربه ديواني، نیاز مسلمانان را براي رسیدگي به امور اداري و حكومتي مرتفع مي ظاھري و با بھره

اي بودند كه به مانويت  از كاتبان و منشیان برجسته» بشار بن برد«و » عبداهللا بن مقفع«، »عبدالحمید«كساني مانند 

  .گري معروف بودند و زندقه

  تقابل فكري مانويت و اسالم

ھاي كینه  يشهھاي قرآني، توجه خويش را به اصالح نفوس و بركندن ر ، مسلمانان براساس آموزه•در عصر پیامبر اسالم

ھا شد و با  ھاي آنان آماده پذيرش اين آموزه و نفاق و رذايل اخالقي از دل و جان، معطوف ساخته بودند؛ از اين رو دل

ھمبستگي و پیوندي كه پیامبر میان پیروان و ياران خود برقرار ساخت، مسلمانان توانستند پیام اسالمي را منتشر 

ھاي  ھاي عقیدتي و نظري توجھي نداشتند و جز برخي انديشه الت ديني و كشمكشآنان در اين دوران به مجاد. كنند

  .كرده، چیز ديگري نقل نشده است زودگذري كه گھگاه در بعضي از آنھا ظھور مي

ھايي كه سیطره  ھا با ملت ، صحابه آن حضرت، به رغم گسترش قلمرو اسالم و ارتباط عرب•پس از رحلت پیامبر خدا

كردند و براي شناخت  داشتند، در احكام الھي نزاع نمي ته بودند، در راه اسالم و عقايد آن گام بر مياسالم را پذيرف

  .كردند تكلیف در حوادث جديد به كتاب خدا و سنت پیامبر رجوع مي

اما پس از سپري شدن دوران صحابه، مبارزات فكري و درگیري عقیدتي در میان مسلمانان آغاز شد و با گذشت زمان 

ھاي  ھاي مغلوب بیشتر شد و دانشمندان را به چالش در اين زمان، ارتباط مسلمانان با ملت. تدريج گسترش يافتب

ھاي مغلوب، اگر چه اسالم را  مردم سرزمین. فكري جديد و ورود در مباحث علمي و غور در قرآن و حديث فرا خواند

مینه فكر خود محفوظ داشته و عقايد تازه را با معتقدات پذيرفته بودند، اما آرا و معتقدات پیشین خويش را در پس ز

اين داوري ذھني، مسائل جديدي چون نزاع در صفات الھي، آزادي اراده، بھشت و دوزخ . كردند قبلي خود مقايسه مي
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ترجمه آثار فارسي و يوناني به عربي در اوايل سده دوم ھجري از ديگر عوامل رواج چنین مسائل و . را مطرح ساخت

در روزگار عباسیان فلسفه يوناني در میان اعراب منتشر شد و مسلمانان به طور گسترده با غیر . ھايي بود انديشه

كرد؛ از اين رو شك و  ھیچ دشواري و مانع، مذھب و عقیده خود را بیان مي اي بي مسلمانان آمیخته شدند و ھر دسته

  .يف ديگر نزاع در گرفتالحاد میان مسلمانان انتشار يافت و میان آنھا و طوا

  

فلسفه يوناني در سوريه و عراق تا بدان حد رسوخ و گسترش يافت كه در اين دو منطقه مدارسي براي نشر و تدريس 

  ]١٠.[آن تأسیس شد و سريانیان براي آموزش علوم عقلي به مسلمانان به خدمت گرفته شدند

  

ي بود، آنان را در برخورد با افكار نو به رويكردي عقلي و روحیه كنجكاوي مسلمانان، كه ناشي از خصايص تربیت قرآن

ھاي فلسفي و  استداللي وا داشت و در اين راستا مسلمانان حمايت از دين اسالم، عقايد و افكار خود را در قالب

وم از اين رو قرون دوم و س. ھاي جديد شدند گوي شبھات و پرسش كردند و با منطق و استدالل پاسخ كالمي بیان مي

گیري علم كالم و نیز اعتالي عقل گرايان معتزلي  ترين ادوار تاريخ كالم اسالمي از منظر شكل ھجري يكي از مھم

ھمچنین خصوصیت ديگر اين دوران، تنوع عقايد ديني و كثرت مجادالت فكري و مناظرات كالمي میان مسلمانان . گرديد

شد و  ق مجادالت و مناظرات شفاھي در مجالس مباحثه انجام ميھا گاھي از طري اين نزاع. و پیروان اديان ديگر است

  .گاه با نوشتن رديه بر آرا و افكار غیر مسلمانان

  

ھمان طور كه پیشتر اشاره شد، مانويان از شرايط آزادي بیان و عقیده و فضاي تقابل و تضارب آرا و افكار اين دوره در 

آزادي عمل ديري نپايید و مسلمانان در دفاع از حريم توحید، مباحثه  كردند، اما اين جھت بسط عقايد خود استفاده مي

ھاي  ھاي مختلف رديه مسلمانان از فرقه. ھاي ديگر مبارزه را نیز برگزيدند و مجادله با آنان را آغاز كردند و بعدھا روش

نھا در منابع قديم ضبط شده ھا باقي نمانده و تنھا نام آ بسیاري بر مانويت نوشتند، ولي ھم اكنون بیشتر آن نوشته

نام برده كه متكلمان اوايل عصر عباسي مانند » الرد علي الزنادقه«ھايي با عنوان  ابن نديم در الفھرست از كتاب. است

  .اند آنھا را نوشته] ١١[محمد بن لیث الخطیب و ضراربن عمر و الرواندي) ه ٢٠٠(، األصم )ه ١٩٩(ھشام بن الحكم 

رساله ھشام بن الحكم با : اند، مانند ھايي در رد مانويت به ويژه رد ثنويت نگاشته نین رسالهمتكلمان مسلمان ھمچ

كتاب «رساله . نقل شده است) ه ٢٣١(» نظام«رسالة ديگري با ھمین عنوان از . »الرد علي اصحاب االنثیین«عنوان 

از ابوعیسي ] ١٢[»ب االنثیین و الرد علیھماقتصاص مذاھب اصحا«و ) ه ٢٣۶ـ  ٢٣١(از ابوالھذيل العالف » علي الثنويه

  .از ديگر آثار مسلمانان در رديه نويسي علیه مانويت است) ه ٢۴٧(وراق 

مأمون خلیفه عباسي به مباحث فلسفي و كالمي و مناظرات ديني دلبستگي داشت و در ھنگام خالفتش، بسیاري از 

اي بر مانويت و ثنويت به مأمون منسوب شده  له، رديهدر طبقات المعتز. اي از مجالس او برپا شد مجادالت فرقه

  ]١٣.[است

ھا و رسائلي  ھا و عقايد غیراسالمي چون تناسخ و حلول، به نوشتن رديه فیلسوفان مسلمان نیز در برخورد با انديشه

د علي المنانیه رساله في الر«و » رساله في الرد علي المنانیه«ھاي  پرداختند؛ از جمله در الفھرست دو رساله به نام

رسالة في الرد علي «از يعقوب بن اسحاق الكندي ذكر شده كه به ھمراه » في العشر المسائل في موضوعات الفلك

ھمچنین محمد بن زكرياي رازي كه با آثار مانوي و كتب . از عقیده معتزلیان در مورد توحید دفاع كرده است» الثنويه

  ]١۴.[دھد در نقد نبوت و انبیا، مخاطب را به كتاب سفراالسرار ماني ارجاع مي ھايش ماني آشنا بوده، در يكي از نوشته
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اين كتاب . را نوشته است» الرد علي الزنديق اللعین ابن المقفع«نیز كتاب ) ه ١۶٩ـ  ١٢۴(امام زيديه قاسم بن ابراھیم 

قرآن را نقد كرده و به ستايش از نور  اي از ابن المقفع بوده كه در آن خداي متعال و صفات او در در رد و نقد نوشته

وي ھمچنین . پرداخته بود و نیز با انتقاد از عذاب الھي و بال و بیماري، اينھا را به خداي ظلمت و تاريكي نسبت داده بود

قاسم بن ابراھیم، متكلم برجسته زيدي، در مقدمه كتاب خود اقوال ] ١۵.[اھانت كرده بود• در اين كتاب به رسول اكرم

» ماني النجس الرجیس«بن المقفع را مبني بر اين كه ھمه اشیا از نور و ظلمت است رد كرده و اصل اين سخن را از ا

قاسم بن ابراھیم ھمچنین عقايد ابن المقفع و مانويان را درباره نور و مظھر خیر بودن آن رد كرده . دانسته است

عدم فھم درست الفاظ و معاني قرآن كريم متھم نموده و وي ابن مقفع را به جھل در درك زبان عربي و ] ١۶.[است

  ]١٧.[شمرده است» اعجمي البیان«كتاب او را 

  

گري و مانويت به جا نمانده است؛ ھر چند شرح و  غیر از كتاب قاسم بن ابراھیم، اثري كامل و مستقل در رد ثنوي

  .آمده است گزارش برخي از مناظرات و مباحث علمي و فلسفي در كتب اخبار و كالم

  

با مانويان و ثنويان ) علیه السالم (ھاي علماي شیعه، روايات بسیاري درباره مناظرات امام جعفر صادق در آثار و نوشته

عصر اين امام ھمام مقارن با دوران گسترش آراي مختلف ديني و شیوع مباحثات نظري مسلمانان با . نقل شده است

در دفاع از عقايد ناب اسالمي به مناظره با اين ) علیه السالم (امام صادق. بودپیروان ديگر اديان از جمله مانويان 

شرح مجالس مناظره و پرسش و پاسخ علمي و . پرداخت ھا و پاسخ به شبھات و رد عقايد ناصواب آنھا مي گروه

ي آن دوره آمده مستدل امام و مانوياني چون عبدالكريم بن ابي العوجاء و ابن شاكر در كتب كالمي و بعضًا فقھ

امام در اين احتجاجات بیشتر به مسائلي چون اثبات توحید و نفي ثنويت و دوگانگي خالق كه اساس و ] ١٨.[است

ھا به شر و ظلمت، و رد آنھا  بنیان عقايد مانوي است، و ھمچنین عقايد ديگر مانويان چون انتساب آفات، دردھا و بدي

  ]١٩.[اند پرداخته

  

لیكن . در اقلیت ديني بوده و فشار و سختگیري عباسیان بر آنان، عرض اندام را از آنھا گرفته بود مانويان ھر چند كه

ھاي تبلیغي و فكري آنان در نفوذ افكار و آراي مانوي در میان مسلمانان تا بدانجا پیش  ھاي زيرزمیني و فعالیت حركت

برخي افراد جامعه علي رغم نپذيرفتن آيین مانويت،  شان حادث شد و رفت كه در میان مسلمانان شك و ترديد در عقايد

ھمین امر باعث شد كه حتي در قرون بعدي نیز متكلمان برجسته . به درستي آرا و عقايد ديني خود ظنین شدند

دانشمنداني چون ابوالحسن اشعري . دانستند ھايي در رد آرا و نظريات مانوي را ضروري مي مسلمان نگارش كتاب

، ابومنصور »التنبیه و الرد علي اھل االھواء و البدع«در ) ه ٣٣٧(، ابوالحسن ملطي »مقاالت االسالمیین«در ) ه ٣٢۴(

به تبیین و نقد عقايد و آراي مانويان » الحورالعین«در ) ه ۵٧٣(و نشوان حمیدي » الفرق بین الفرق«در ) ه ۴٢٩(بغدادي 

بعد از نقل عقايد ) ه ۴۵۶(و ابن حزم اندلسي ) ه ٣٣٣(ماتريدي  و ابومنصور) ه ۴٠٣(ھمچنین ابوبكر باقالني . پرداختند

  ]٢٠.[اند مانوي، به رد و نفي آنھا پرداخته

برد؛ از جمله كتاب  غیر از كتبي كه در رد اقوال مانويان ذكر شد، ابن نديم نیز تعداد ديگري از اين گونه رسائل را نام مي

  ]٢١.[از ابومحمد ھشام بن الحكم» االنثیین الرد علي اصحاب«و كتاب » الرد علي الزنادقه«

را در نفي مقوله » الرد علي اصحاب التناسخ و الخرمیه«كتاب ] ٢٢[ھمچنین ابوعلي محمد بن عبدالوھاب الجبائي
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  ]٢٣.[تناسخ مانويان و ثنويان نوشته است

  

ادات مردم نفوذ كرده بود كه دھد كه شكاكیت تا چه اندازه در اعتق رديه نويسي برعقايد و آراي مانويان نشان مي

البته در مقابل، . متكلمان را به تكاپو براي رد عقايد آنان وادار ساخت و كتب و رسايل بسیاري در اين زمینه نوشتند

برخي از رؤساي مانوي نیز به تألیف كتاب دست يازيدند، از جمله فردي به نام يزدان بخت كه كتابي در رد مسحیت 

ھمچنین ابن نديم از كساني مانند ابن طالوت، ] ٢۴.[برئیل بن نوح نصراني كتابي نگاشتنوشت و در جواب او ج

برد كه در زمینه مانويت تألیفاتي  ابوشاكر ديصاني، نعمان و عبدالكريم بن ابي العوجاء و صالح بن عبدالقدوس نام مي

  ]٢۵.[داشتند

  امامان شیعه در تقابل با مانويان

قدرت، امامان شیعه به خصوص   مويان به عباسیان، در فضاي باز سیاسي ناشي از بحراندر دوره انتقال خالفت از ا

  .به تبلیغ و ترويج عقايد شیعي و تربیت شاگردان بسیاري پرداختند) علیھما السالم(امام باقر و امام صادق 

  

مانويان نیز از اين . كردند مي گري را ترويج در اين برھه زماني، مرجئه مورد حمايت امويان ھنوز فعال بودند و اباحي

ائمه شیعه براي مبارزه با . كردند شرايط نابسامان سیاسي در جھت تبلیغ و ترويج عقايد خود نھايت استفاده را مي

ھاي ناب اسالم و  ايشان ھمچنین براي حمايت از آموزه. گري مرجئه به تحكیم اعتقادات اسالمي پرداختند اباحه

ي كه از داخل و خارج به آن يورش آورده بود، پیوسته مناظرات و مباحثاتي با سران و شبھات  جلوگیري از آسیب

كردند؛ از جمله با مانوياني چون عبدالكريم بن ابي العوجاء، ابوشاكر  ھا برگزار مي ھا و آيین دانشمندان اين مسلك

ل عقلي و منطقي پاسخ قانع ھاي آنھا با استدال كردند و به پرسش ديصاني و زنديق مصري جلساتي برگزار مي

  . انجامید دادند كه گاه نیز به اسالم آوردن آنان مي اي مي كننده

  

وي از شاگردان حسن بن ابي الحسن بصري بوده و در اثر . يكي از مانويان متعصب عبدالكريم بن ابي العوجاء است

دھريون در مكه پیمان بست تا با قرآن  وي با چند نفر از] ٢۶.[افكار انحرافي كه داشت از دين و توحید منحرف شد

سرانجام او به دستور منصور عباسي و به دست فرماندار كوفه، محمد بن سلیمان، به زندان افتاد و . معارضه كنند

اكنون بیمي از كشته شدن ندارم؛ زيرا من : ابن ابي العوجاء در ھنگام مرگ گفت. سپس به مرگ محكوم گشت

ام و در روز  در ماه رمضان شما را به روزه خواري كشانده. ام را حرام و حرام را حالل نموده چھارھزار حديث جعل و حالل

  ] ٢٧.[ام عید فطر وادار به روزه گرفتن كرده

  

ابن . گفت و گو و مناظره كرد) علیه السالم (عبدالكريم بن ابي العوجاء بارھا درباره مسائل گوناگون با امام صادق

در بین مردم مواجه شد، از ) علیه السالم (سفرھايش به مكه، ھنگامي كه با عظمت امام صادقابوالعوجا در يكي از 

روي كینه و حسد داوطلب گرديد تا به نمايندگي از ابن طالوت، ابن االعلمي و ابن المقفع، امام را در نزد مردم شرمنده 

  .ن خود برگشتكند، اما با پاسخ كوبنده امام مواجه و سرافكنده شد و به نزد دوستا

  

را در كافي نقل كرده است؛ از جمله در سالي به ) علیه السالم (كلیني برخي از مناظرات ابن ابوالعوجا با امام صادق
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او : ابن ابي العوجاء مسلمان شده؟ امام فرمود: يكي از شیعیان به حضرت عرض كرد. ھنگام حج، عبدالكريم امام را ديد

امام ! اي آقا و موالي من: چون چشم ابن ابي العوجاء به امام افتاد گفت. ان نشوددرباره اسالم كوردل است، مسلم

براي عادت تن و سنت میھن و براي اين كه ديوانگي و سرتراشي و سنگ : براي چه به اين جا آمدي؟ گفت: فرمود

عبدالكريم خواست سخني اي عبدالكريم، تو ھنوز برسركشي و گمراھي پابرجايي؟ : امام فرمود. پراني مردم را ببینم

اگر حقیقت چنان باشد كه تو گويي كه : در حج مجادله روا نیست و عبايش را تكان داد و فرمود: بگويد كه امام فرمود

  ]٢٨.[گويیم، ما رستگاريم و تو در ھالكت چنان نخواھد بود، ما و تو رستگاريم و اگر حقیقت چنان باشد كه ما مي

  

كند كه  نقل مي) علیه السالم (ھشام بن حكم، از شاگردان امام صادق. لمان مانوي بودابوشاكر ديصاني از ديگر عا

گفتیم كدام آيه؟ . اي در قرآن ھست كه باعث تقويت نظر و انديشه ماست روزي ابوشاكر به من برخورد كرد و گفت آيه

متحیر . »داست و در زمین خدااوست كه در آسمان خ] ٢٩[ھو الذي في السماء اله و في األرض إله؛«: ابوشاكر گفت

مالقات كردم و برداشت ) علیه السالم (ايام حج فرا رسید و در مكه با امام صادق. ماندم كه چه پاسخي به او بدھم

: ھرگاه نزد او رفتي، از او بپرس. اين سخن زنديق است: فرمود) علیه السالم (امام صادق. ابوشاكر از آيه را بیان نمودم

بگو خداي . كند بگو نامت در بصره چیست؟ باز ھم ھمان نام را تكرار مي. فالن: یست؟ او خواھد گفتنامت در كوفه چ

  .ھم در آسمان اله است و ھم در زمین اله: ما نیز چنین است

را از او ) علیه السالم (سؤال امام صادق. به كوفه برگشتم و بدون ھیچ توقفي، نزد ابوشاكر رفتم: گويد ھشام مي

  ]٣٠.[اين سخن از حجاز به اين جا آمده است: ابوشاكر كه درمانده شده بود و جوابي نداشت گفت: پرسیدم

امام . اي جعفربن محمد، مرا بر معبودم راھنمايي كن: اي ديگر، ابوشاكر نزد امام رفته و از ايشان پرسید در مناظره

اي بود و با آن  ش آمد كه در دستش تخم پرندهدر اين ھنگام كودك خردسالي پی! بنشین: فرمودند) علیه السالم (صادق

اين دژي است پوشیده كه : تخم پرنده را از كودك گرفت و به ابوشاكر گفت) علیه السالم (امام صادق. كرد بازي مي

اي در  در زير اين پوست ضخیم، پوست نازكي وجود دارد و در زير آن، مايعي طاليي و مايعي نقره. پوست ضخیمي دارد

. داند آن تخم پرنده براي آفرينش نر خلقت شده است يا ماده كسي نمي. ، بدون اين كه با ھم مخلوط شوندكنار ھم

كني  آيد، آيا فكر نمي ھاي فراواني چون طاووس، كبوتر و خروس از آن بیرون مي ھنگام شكسته شدن تخم پرنده صورت

  كه براي اين آفرينش مدبري ھست؟

  

شھادت : سپس سربرداشت و گفت. رش را به زير انداخت و در فكر فرو رفتديصاني مدتي س: گويد ھشام مي

دھم كه محمد بنده و فرستاده  دھم كه معبودي جز خدا نیست و خداوند يكتاست و شريك ندارد و شھادت مي مي

  ]٣١.[كنم خداست و تو رھبر و حجت از سوي خدا براي بندگان ھستي و من از گذشته خود بازگشت مي

  

مناظراتي با زنديقي مصري داشتند كه ھشام قسمتي از اين مباحثات را چنین ) علیه السالم (مام صادقھمچنین ا

بیني كه آفتاب،  آيا نمي. گويم اي برادر مصري، گوش كن كه با تو چه مي: امام به زنديق مصري فرمود: كند نقل مي

در اين رفت و آمد، . گردند روند و بر مي آنھا مي گیرد؟ ماه، شب و روز به افق در آيند، اما يكي بر ديگري سبقت نمي

گردند؟ اگر  توانستند كه برنگردند، چرا بر مي آنھا اگر مي. مجبور و مضطر ھستند، زيرا جايي جز جاي خودشان ندارند

شود؟ به خدا سوگند، اي برادر مصري، آنچه را كه شما به آن  گردد و روز، شب نمي مضطر نبودند چرا شب، روز نمي

گرداند پس چرا آنھا را  گردند و اگر آنھا را بر مي برد و پس چرا بر مي نامید، اگر آنھا را نمي عقیده داريد و دھر مي
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افتد و  اي كه نه آسمان به زمین مي به گونه. بیني كه آسمان برافراشته شده و زمین نھاده شده است برد؟ آيا نمي مي

  .شود؟ به خدا سوگند، خالق و مدبر آنھا خداست ينه زمین بر روي كرات زيرين خود سرازير م

  

امام به ھشام دستور داد . قرار گرفت و مسلمان شد) علیه السالم (ھاي امام صادق زنديق مصري تحت تأثیر استدالل

  ]٣٢.[تا تعالیم اسالم را به او بیاموزد

  

ايشان پاسخ دادند ماني  ھمچنین آمده است كه زنديقي مصري از آن حضرت سؤال كرد كه قصه ماني چیست؟

گري بود كه مقداري از عقايد و احكام مجوسیت را گرفت و با نصرانیت در آمیخت و در ھر دو دين اشتباه كرد  وجو جست

نور و ظلمت ـ و نور در حصاري : و به ھیچ يك از آن دو مذھب نرسید و مدعي شد كه جھان ناشي از تدبیر دو خداست

  ]٣٣.[را تكذيب كردند و قوم مجوس او را تصديق نمودند از ظلمت است ـ پس نصارا او

  ھاي اسالمي نقش مانويت در تكوين برخي فرقه

  معتزله. ١

شد، زيرا حضور صحابه و  ھاي اسالمي در آغاز تنھا با نقل روايات و مراجعه به قرآن و سنت پیامبر، منتقل مي آموزه

اما پس از اين دوران، با درگذشت تابعین و نیز با بیدار . آمد ان ميتابعین، در مواقع بروز اختالف نظر، به ياري مسلمان

شدن روح كنجكاوي مسلمانان در فھم حقايق ديني و مسائل اقتصادي و ھمچنین برخوردھاي فكري آنان با 

اد از اي وارد جامعه اسالمي شد كه مسلمانان را به نظر و استدالل و استمد ھاي ايراني و يوناني افكار تازه انديشه

، جبريه )پیروان غیالن دمشقي و معبد جھني(ھاي مختلف كالمي چون قدريه  از اين رو فرقه. نیروي عقل وادار كرد

  .، معتزله و اشاعره در میان مسلمانان پديدار شدند)ه ١٢۶(و جعد بن درھم ) ه ١٢٨(پیروان جھم بن صفوان (

  

داشتند و شايد بتوان آنان را نخستین كساني دانست كه در گرايي  در اين میان، معتزله سھم زيادي در گسترش عقل

به ھمین دلیل معتزله به وضع قواعد كلي پرداختند و عقايد اسالمي را بر پايه . صدد ارائه رويكردي عقلي از دين برآمدند

ھد براي اثبات ترين شا معتزله در بیشتر نظرھاي خود به ادله عقلي تكیه كرده و عقل را مھم] ٣۴.[آن استوار ساختند

كند و روش صحیح را فقط  حكم قاطع را ذھن صادر مي: گويد مي) ه ٢۵۵(جاحظ . دانستند آراي اعتقادي و مذھبي مي

كند كه استنتاج عقلي است كه متفكران را شربت گواراي يقین  او در جاي ديگر تصريح مي] ٣۵.[نمايد عقل اتخاذ مي

  ]٣۶.[سازد حیح رھنمون مينوشاند و به كمال اطمینان و قضاياي ص مي

عطا از مجلس درس حسن بنگیري واصل بغدادي كناره. بنابر نظر بیشتر مورخان، مؤسس معتزله واصل بن عطاست

  ]٣٧.[وي را از آن روز معتزله يعني كناره جويان نامیدند: گويد بصري را عنوان كرده و مي

  

قرن اول ھجري مقارن با گسترش . گردد لمانان رخ داد بر ميھاي ظھور معتزله بیشتر به تحولي كه در جامعه مس زمینه

مواجھه مسلمانان با رومیان، سريانیان، ايرانیان و نظاير آنھا، اوضاع . فتوحات و ارتباط مسلمانان با جوامع غیر عربي بود

شبھات تازه شكل  ھا و اجتماعي و فكري جامعه اسالمي را دگرگون كرد و مسلمانان را بر آن داشت تا در برابر پرسش

ھاي اقتصادي، اجتماعي و سیاسي ايجاب كرد تا افراد جامعه اسالمي  عواملي ھمچون ضرورت. آرايي كنند گرفته صف

به تفكرات فلسفي و علمي بپردازند و در علوم مختلف دقیق شوند تا از تمدن و فرھنگ يوناني، ايراني و ھندي آگاه 
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گیري فرق مختلف از  ھاي شكل تالش فكري مسلمانان در برخورد با آنان زمینهگراي نو و  ھاي عقل اين انديشه. شوند

  .جمله معتزله را فراھم ساخت

  

از جمله در تكوين آراي معتزله . وجو كرد ھاي مختلفي جست توان در مكاتب و انديشه ريشه عقايد پیروان اعتزال را مي

كوشیدند تا حد  معتزله مي. ايد يوناني و ھندي اشاره داشتتوان به تأثیر افكار مسیحي و آراي فلسفه يھودي و عق مي

ممكن میان فرھنگ اسالمي و فلسفه يوناني و رومي نزديكي به وجود آورند و از ظھور زنادقه و آراي ضد دين و شبھه 

ورود ھاي داخلي، نزاع قدرت، ظلم و ستم حاكمان، رواج گناھان كبیره و  حوادثي چون بروز جنگ. ناك جلوگیري كنند

اي  افكار غیر اسالمي به جامعه اسالمي موجب شد تا معتزله خود را به سالح منطق و فلسفه مجھز كند و فرقه

  .متكي بر استدالالت علمي و عقلي پديد آورد

  

با حاكمیت عباسیان و شیوع شرك و كفر و زندقه، دستگاه خالفت براي حفظ موقعیت سیاسي خود به حمايت از 

مأمون خود را پشتیبان معتزله اعالم كرد و مناصب حساس . و پیروان اين فرقه را حمايت و اكرام كردمعتزله روي آورد 

بدين ترتیب علم كالم اسالمي در مناظره با دشمنان خود، چون مجوسیان، ثنويان و به . حكومتي را به آنان واگذار نمود

  ]٣٨.[خصوص مانويان جان گرفت

  

اين دوران ظھور و فعالیت مانويان موجب شد كه آراي ايشان در قالب قوانین و تعالیم  ھمان طور كه پیشتر گفته شد، در

در . توانست به جنگ مخالفان اسالم برود اي غیر مستقیم رواج يابد؛ لیكن معتزله نیرويي بود كه مي اسالمي و به گونه

و كفار ) مانويان(ن فرستاد تا با زنادقه اين ھنگام و اصل بن عطا پیشواي معتزله، شاگردان خود را به شھرھاي گوناگو

ھايي كه او در رد مانويه نوشته كتاب  از جمله كتاب] ٣٩.[وي خود نیز شخصًا در مقام دفاع از اسالم برآمد. مباحثه كنند

  ]۴٠.[ألف مسأله و اصناف الموحبه و كتاب در دعوه است

  

بود، اما مانويان توانستند در پوشش ) مانويت(و زندقه گري  ھر چند از اھداف مكتب اعتزال رويارويي با شبھات ثنوي

كه معتزلي ) ه ٢۴۵(گرايي در جمع آنان نفوذ كرده و به نشر اعتقادات خود بپردازند؛ از جمله ابن راوندي  معتزله و عقل

ز معتزله طرد داد، ا وي به واسطه آرا و نظرياتي كه ھمسو با افكار مانويت ارائه مي. بود متھم به زندقه و الحاد شد

  ]۴١.[گشت و پس از آن كتابي به نام فضیحة المعتزله نگاشت و در آن مكتب اعتزال را رد كرد

  

كه استاد ابن رواندي و به عدم ثبات عقیده معروف بود، با مطالعه ) ه ٢۴٧(ھمچنین شخصي به نام ابوعیسي وراق 

فراد در ابتدا خود را با نام معتزله عنوان كردند و افكار و عقايد اين ا] ۴٢.[تألیفات مانوي، تحت تأثیر تعالیم آنھا قرار گرفت

شان، بزرگان معتزله، آنان را  خود را در قالب استدالالت منطقي و فلسفي بیان نمودند، اما پس از شیوع آراي التقاطي

به اين ترتیب افكار . ي مانداز خود راندند؛ ھر چند كه آراي آنان مورد قبول عامه قرار گرفت و ننگي بر مكتب اعتزال باق

مانوي توانست در پوشش تعالیم اسالمي و فرھنگ فرق جديد از جمله معتزله، نفوذ خود را در میان تازه مسلمانان 

  .حفظ كرده و به حیات خود استمرار ببخشد

ران در به وجود گیري كالم و فلسفه اسالمي داشت، به عقیده برخي از صاحب نظ مانويت، عالوه بر تأثیري كه در شكل

  .پردازيم در ذيل به بررسي اين ديدگاه مي. نیز نقش مھمي ايفا كرد» تصوف«آمدن 
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  تصوف. ٢

بسیاري از . اي به خود گرفت مباحثات و مجادالت عقیدتي در اوايل عصر عباسي باال گرفت و اعتقادات مردم رنگ تازه

پس از سقوط حكومت ايران و روم به دين اسالم گرويده  بودايیان، مانويان و زردشتیان و حتي مبلغان اين اديان كه

ھاي  ھايشان و انس گرفتن با عقل و خردشان بسیار دشوار بود و زدودن بن مايه بودند، جايگزيني دين جديد در دل

اما پس از سپري شدن دوره فتوحات مسلمانان و استقرار اقوام مقھور . عقايد پیشین به زماني طوالني احتیاج داشت

اي تازه به میدان آمدند و جايگزين برخي اعتقادات  مغلوب در سايه حاكمیت جديد، عقايد و افكار سركوب شده با جلوه و

  . از جمله تجلیات افكار و عقايد تازه مسلمانان در قالب اعتقاد اسالمي، تصوف بود. اسالمي شدند

در اين میان زھد و انزوا و سركوبي غرايز و . استگري در جامعه اسالمي معلول علل و عوامل گوناگوني  پیدايش صوفي

اي را  تمايالت جسماني و دوري از لذايذ دنیوي كه از اصول بنیادين مانويان بوده به رشد صوفي گري كمك كرد و عده

پارسايي و خشونت در خوراك و پوشاك، ترك شھوت و دوري از تشكیل خانواده از احكام مانوي . جذب اين تفكر نمود

ھاي زھدگرا پس از فراگیر شدن اسالم، در  اين آموزه. كه موجي از زھد و انزوا را در میان آحاد جامعه به وجود آورداست 

  .قالب صوفیه، ترويج و تبلیغ شدند

آغاز نھضت ترجمه و . عالوه بر مانويت، عوامل ديگري نیز در پیدايش و بسط تصوف در جامعه اسالمي نقش داشتند

ھلني و ھمچنین نشر انديشه رھبانیت و انزوا پذيري نصراني به ھمراه نیروي الھام و رياضت  رواج انديشه فلسفي

  .گري داشتند روحي ھندي، تأثیر به سزايي در پیدايي صوفي

از آن جا كه آيین مانوي مشتمل بر آرا و نظريات عقايد و اديان مختلف بود و سعي در نزديكي به اديان مختلف داشت، 

آيین ماني ديني ثنوي و دو گانه شناسي . يدگاه اديان گوناگون براي پیشبرد مقاصد خويش بھره ببردكوشید تا از د

پرھیز از شھوات و ازدواج كه برابر با شر و . آيد است كه در آن رھايي تنھا با داشتن حقیقت روحاني به دست مي

  ]۴٣.[كند يھاي مادي كمك م ظلمت است، به آزادي روح و جدا شدن انسان از وابستگي

  

مانويت در مواجھه با اسالم به پنھان كاري و پوشیده نگه داشتن عقايد خود روي آورد، اما براحتي توانست با قالبي 

آن چنان كه حتي . اي اسالمي بخشد گیري تصوف نقش ايفا كند و رياضت و زھد دروني خود را صبغه جديد در شكل

  :كند مؤلف تبصرة العوام تصريح مي. اند مسلك آورده ، را در اينGابوذر غفاري، صحابي رسول اكرم

و احمد حايط وحدثي طعن در نبي زدندي بدان كه زنان بسیار داشت و گويند ابوذر زاھدتر بود از رسول اكرم و اين 

مذھب ايشان موافق مذھب مانويه است كه او خلق بدان داشته بود كه ترك نكاح كنند و به لواطه مشغول شوند تا 

  ]۴۴.[منقطع شود و ازدواج از ممازجت اجسام خالص يابدنسل 

  گیري نتیجه

پس از پیروزي مسلمانان، . به رغم آزار و شكنجه مانويان به دست ساسانیان، اجتماع مانويان در عراق باقي ماند

  .مانويت با بھره بردن از فضاي باز سیاسي و اعتقادي به ترويج افكار و احكام خويش پرداخت

نیاز مسلمانان . ويسندگي در میان مانويان، به نزديكي آنان با كاتبان و منشیان حكومتي عباسي كمك كردرونق فن ن

به تخصص و مھارت اداري و ديواني ايرانیان و مانويان ھمچون عبدالحمید و ابن المقفع ـ كه به زندقه گري متھم بودند ـ 

جاد روحیه ترديد و شك در الوھیت از جمله عقايد مانوي اي. مجال مناسبي جھت توسعه و نشر اعتقادات آنان بخشید
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روح كنجكاوي و تحرك اسالم، مسلمانان را بر آن داشت تا افكار خود را . بود كه به تدريج در تازه مسلمانان به وجود آمد

  .ھاي جديد باشند گوي شبھات و پرسش ھاي عقلي و كالمي ريخته و با استدالل و منطق پاسخ در قالب

خلفاي عباسي به مباحث فلسفي و عقلي، تأثیر به سزايي در نگارش آثار بسیاري در رد عقايد مانوي و ثنوي  عالقه

ھا  نگارش كتاب. دھد رشد و گسترش چنین مباحثي، عمق نفوذ آراي مانوي را در جامعه مسلمانان نشان مي. داشت

ارزه با رشد چنین عقايد انحرافي در میان و رسائل متعدد در رد مانويت از سوي علماي اسالمي مبین اھمیت مب

  .مسلمانان است

  

نقش مؤثري در تنوير افكار عمومي و رد عقايد باطل ) علیه السالم (در اين میان، امامان شیعه به خصوص امام صادق

قادات متعددي در جھت تحكیم اعت  از جمله امامان شیعه در اين دوران با سركردگان زنادقه، جلسات مناظره. داشتند

در چنین شرايطي كه جھان اسالم با ظھور . اسالمي و مبارزه با شك و دودلي در میان مسلمانان برگزار كردند

ھا  اي بود، ائمه شیعه به مبارزه با بدعت ھايي چون جبريه، معتزله و اشاعره مواجه شده و درگیر منازعات فرقه فرقه

  .پرداختند منطقي به اثبات مباحث اعتقادي و توحیدي اسالم مي برخاسته و با استمداد از نیروي عقل و استدالالت

  

شان جھت بقاي خود، زمینه ساز  بسط و گسترش عقايد ثنوي مانوي در جھان اسالم و دادن صبغه اسالمي به عقايد

ر اين ھاي مسیحي، ھلني و ھندي نیز د ھر چند ورود عقايد ديگر مثل انديشه. تكوين تصوف در جامعه مسلمانان گرديد

  . خصوص تأثیر گذار بودند

  

ھاي مادي و دنیايي به دست   از آن جا كه در آيین مانوي رھايي تن با پرھیز از شھوات و ازدواج و جدا شدن از وابستگي

مانويان نیز براي جذب . رفت آيد، نزديك شدن به اعتقادات صوفیه، راھي براي سرايت آراي مانوي به شمار مي مي

به اين ترتیب حركت زيركانه و مخفي مانويان در قرون . ر قالب تصوف به نشر احكام خويش پرداختندپیروان بیشتر، د

  .اولیه اسالمي، به ماندگاري حیات فكري آنان در طي سالیان متمادي كمك كرد
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  .دانشیار گروه تاريخ دانشگاه تربیت معلم تھران*  :ھانوشتپي

  ).علیه السالم (باقرالعلومكارشناس ارشد تاريخ اسالم دانشگاه ** 

  . ٢۶٩ص ) ١٣۶٣تھران، چاپ سوم، (ابوريحان بیروني،اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة، ترجمه اكبر دانا سرشت، . ١

  . ۴۵٨ص ) ق ١۴٣۶تھران، چاپ دوم، (ابن نديم، الفھرست، ترجمه رضا تجدد، . ٢

  . ٣١٠ابوريحان بیروني، پیشین، ص . ٣

  . ٣١٠و  ٣٠٩ھمان، ص . ۴

  . ۴٨۴ابن نديم، پیشین، ص . ۵

  . ۴۶٠ـ  ۴۵٩ص ) تا قاھره، دارالفكر، بي(عمرو جاحظ، البیان و التبیین، . ۶

  . ۴۶ـ  ۴۵، ص۶ج ) بیروت، دارصادر(مطھربن طاھر مقدسي، البدء و التاريخ، الجزء الثالث، . ٧

  . ١٧۶ص ) ١٣٧۶نشر مركز، چاپ اول، : تھران(گئوويدن گرن، ماني و تعلیمات او، ترجمه نزھت صفاي اصفھاني، . ٨

  . ۴۶٠ابن نديم، پیشین، ص . ٩

مشھد، آستان قدس (ھاشم معروف الحسني، شیعه در برابر معتزله و اشاعره، ترجمه محمد صادق عارف، . ١٠

  . ٣١ص ) رضوي

  . ٣٣٨ابن نديم، پیشین، ص . ١١

  . ٢۴٨ھمان، ص . ١٢

  . ٣٠ـ  ٢٩ص ) م ١٩٢٢بیروت، طبع المكتبه الكاتولیكیه، (تزله، احمد بن يحیي ابن المرتضي، طبقات المع. ١٣

  . ٢٢٨ـ  ١٩٨ص ) م ١٩۴۵قاھره، دارلكتب االسالمیه، (عبدالرحمن البدوي، من تاريخ االلحاد في االسالم . ١۴

  . ۵٣ـ  ۵٢ص ) م ١٩٢٧جا، چاپ گويدي،  بي(امام قاسم ابراھیم، الرد علي الزنديق اللعین ابن المقفع، . ١۵

  . ٧ـ  ۴ھمان، ص . ١۶

  . ٣۵و  ٣٣، ٨، ٣ھمان، ص . ١٧

ـ  ۴١٣و  ٢١٣ـ  ٢۴٠، ص ۴٧ج ) م ١٩٨٣بیروت، موسسه الوفاء، الطبعة الثانیة، (محمد باقر مجلسي، بحاراالنوار، . ١٨

٢٩۶ .  

المیه، تھران، دارالكتب االس(محمد بن محمد بن نعمان كلیني، االصول من الكافي، تصحیح علي اكبر الغفاري، . ١٩

  . ١٠٨ـ  ١٠۵، ص ١، ج [)تابي]

؛ و ٣٨ـ  ۴۴، ص ١، ج [تابي]بیروت، دارالندوة الجديدة، (ابن حزم اندلسي، الفصل في الملل و االھواء و النحل، . ٢٠

[ تابي]تھران، انتشارات علمیه اسالمیه، (شیخ صدوق، كتاب التوحید، ترجمه محمدعلي بن محمد حسن االردكاني، 

  . ١١٩و  ١٢١ص 

  . ١٧۶ـ  ١٧۵ابن نديم، پیشین، ص . ٢١

  . ٣٩٣، ص ٨، ج [تابي]قاھره، دارالصاوي، (مسعودي، التنبیه و االشراف، . ٢٢

  . ٢٠٨ابوريحان بیروني، پیشین، ص . ٢٣

  . ٣٣٨ابن نديم، پیشین، ص . ٢۴

  . ٣٣٨ھمان، ص . ٢۵

  . ١۶٢ص ) ١٣۶۴تھران، نشر مولي، (وي، شمس الدين ابراھیم ابرقويي، مجمع البحرين، تصحیح تجیب مايل ھر. ٢۶

  . ٢٨۵، ص ٢ج ) تا نجف، مطبعة العلمیة، بي(عباس قمي، سفینة البحار، . ٢٧
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١٣ 
 

  .١٢٨، ص ١كلیني، پیشین، ج . ٢٨

  ). ٨آيه (زخرف . ٢٩

  . ١٣٨، ص١٨ج ) ق ١۴٠٣بیروت، موسسه االعلمي، (محمد حسین طباطبايي، المیزان في تفسیر القرآن، . ٣٠

 ٢٠١، ص ٢ج . ) ه ١۴١۴بیروت، دارالفكر، (البیان في تفسیر القرآن، لي الفضل بن الحسن، طبرسي، مجمعابي ع. ٣١

  . ٢٠٢ـ 

  . ٢٠۶ـ  ٢٠۴ھمان، ص . ٣٢

  . ١٧٧، ص ١٠محمد باقر مجلسي، پیشین، ج . ٣٣

  . ١۵٣، ص ١ج ) تا قاھره، دارالفكر العربي، بي(محمد ابو زھره، تاريخ المذاھب االسالمیة، . ٣۴

  . ١٠١ـ  ١٠٠ص ) تا قاھره، دارالفكر، بي(عمرو جاحظ، التربیع و التدبیر، . ٣۵

  . ١٩٩ھمان، ص . ٣۶

  . ٧۴ص ) م ١٣٩٣بیروت، داراالفاق الجديد، (عبدالقاھر بغدادي، الفرق بین الفرق، . ٣٧

  . ٢٢٢، ص ۵ج ) بیروت، موسسه التاريخ العربي(ابن اثیر، الكامل في التاريخ، . ٣٨

  . ١۶٧، ص ١ابو زھره، پیشین، ج  محمد. ٣٩

  . ۶٣، ص ۵ج ) م ١٩۴٩بیروت، دارصادر، (ابن خلكان، وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان، تحقیق احسان عباس، . ۴٠

  . ١١٨ص) ١٣٨۶تھران، مركز نشر دانشگاھي، (ابن جوزي، تلبیس ابلیس، ترجمه علیرضا ذكاوتي قراگزلو، . ۴١

  . ٣٣٨ابن نديم، پیشین، ص . ۴٢

قم، دفتر نشر معارف اسالمي، چاپ اول، (عبدالرحمن بدوي، تاريخ تصوف اسالمي، ترجمه محمود رضا افتخارزاده، . ۴٣

  .١۵٧ص ) ١٣٧۵

  .۵٢ـ  ۵١ص ) ١٣١٣تھران، اساطیر، (حسني رازي، تبصرة العوام في معرفة مقاالت االنام، تصحیح عباس اقبال، . ۴۴

  منابع

  .قرآن كريم -

  .تا محمد، تاريخ المذاھب االسالمیة، قاھره، دارالفكر العربي، بيابوزھره،  -

  .ق ١۴١۴ابن االثیر، عزالدين ابوالحسن، الكامل في التاريخ الطبعة الرابعه، بیروت، موسسه التأريخ،  -

  .١۴٣۶ابن نديم، اسحاق بن محمد، الفھرست، ترجمه رضا تجدد، چاپ دوم، تھران، بانك بازرگاني ايران،  -

  .م ١٩۶٩صفھاني، ابوالفرج، االغاني، قاھره، طبع دارالكتب المصرية، ا -

ابن خلكان، احمد بن محمد بن ابي بكر، وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان، تحقیق احسان عباس، بیروت، دار صادر،  -

  .م ١٩۴٩

  .١٣۶٨نشر دانشگاھي،  ابن جوزي، ابوالفرج، تلبیس ابلیس، ترجمه علیرضا ذكاوتي قراگزلو، تھران، مركز -

  .م ١٩٢٧ابراھیم، امام قاسم، الرد علي الزنديق اللعین ابن المقفع، مصر، چاپ گويدي،  -

  .١٣۶٣بیروني، ابوريحان محمد، االثار الباقیة عن القرون الخالیة، ترجمه اكبر داناسرشت، چاپ سوم، تھران، امیركبیر،  -

  .تا قي سھا، تھران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگي، بي، تحقیق ماللھند، ترجمه منوچھر صدو______ -

  .ق ١٣٩٣بغدادي، عبدالقاھر، الفرق بین الفرق، بیروت، داراآلفاق الجديده،  -

  .تا جاحظ، عمرو، التربیع و التدبیر، قاھره، دارالفكر، بي -
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١۴ 
 

  .ق ١٣۵٩، البیان و التبیین، تحقیق عبدالسالم ھارون، قاھره، طبع مصر، ______ -

حسني رازي، مرتضي بن داعي، تبصرة العوام في معرفة مقاالت األنام، تصحیح عباس اقبال، چاپ اول، تھران،  -

  .١٣١٣اساطیر، 

شھرستاني، عبدالكريم، الملل و النحل، تخريج محمد بن فتح اهللا بدران، طبعه الثانیه، قاھره، مطبعه االنجلو المصريه،  -

  .تا بي

  .ق ١۴٠٣تفسیر المیزان، بیروت، موسسه االعلمي،  طباطبايي، محمد حسین، -

  .ق١۴١۴طبرسي، ابي علي الفضل بن الحسن، مجمع البیان في تفسیر القرآن، بیروت، دارالفكر،  -

  .تا قمي، عباس، سفینة البحار، نجف، المطبعة العلمیة، بي -

  .ق ١٣٨٩، دارالكتب االسالمیة، كلیني، ابوجعفر محمد بن محمد، الكافي، تصحیح علي اكبر الغفاري، تھران -

  .م ١٩٠٣مقدسي، مطھربن طاھر، البدء و التاريخ، الجزء الثالث، بیروت، دارصادر،  -

  .م ١٩٨٣مجلسي، محمد باقر، بحاراالنوار، الطبعة الثانیة، بیروت، موسسه الوفاء،  -

الحي، مصر، دارالكتب مسعودي، علي بن الحسین، مروج الذھب و معادن الجوھر، تحقیق محي الدين عبد -

  .م ١٩۶٧االسالمیه، 

  [. تابي]، التنبیه و اإلشراف، قاھره، دارالصاوي، ______ -

الحسني، ھاشم معروف، تصوف و تشیع، ترجمه سید محمد صادق عارف، چاپ دوم، مشھد، آستان قدس رضوي،  -

١٣٧۵.  

  .١٣٧١مشھد، آستان قدس رضوي،  ، شیعه در برابر معتزله و اشاعره، ترجمه محمد صادق عارف،______ -

  .م ١٩۴۵بدوي، عبدالرحمن، من تاريخ االلحاد في االسالم، قاھره، دارالكتب االسالمیه،  -

  .١٣۶٢فاضل، محمود، معتزله، تھران، مركز نشر دانشگاھي،  -

  . ١٣٧۶ويدن گرن، گئو، ماني و تعلیمات او، ترجمه نزھت صفاي اصفھاني، چاپ اول، تھران، نشر مركز، -

  


