زندیق ستیزی درعصرخالفت مهدی عباسی
(با تأکید بر مانویان به مثابۀ زندیقان خاص)

علی ناظمیانفرد
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چکیده
سیاستی که مهدی عباسی نسبت به مخالفان و دگراندیشان در پیش گرفت و در تااری
فرهنگ اسالمی به «زندیق ستیزی» نامبردار شد؛ موضوعی است کاه از دیربااز ،ذها
تاری پژوهان مسلمان و غیر مسلمان را به خود مشغول داشاته ،و موبا پدیاد ممادن
ادبیات قابل توبهی پیرامون من شده است .راستی ،کدام عامال ،خلیفاه را باه واکانش
خشمملود نسبت زنادقه واداشت؟ مفروض غال پژوهشهاای باه عمال مماده در باا
انگیزههای خلیفه ،از توسل به سیاست یاد شده ،ای است که او برای پاسداری از حریم
توحید و کیان اسالم ،به اتخاذ ای روش مبادرت ورزید؛ اما یافتههای پژوهش حاضر ،در
تبیی انگیزههای خلیفه ،بر ای فرضیه استوار است که افزون بر دغدغۀ دفاا از حاریم
توحید ،منچه خاطر خلیفه را مشوش کرد و او را به واکنش خشم ملود نسبت به زنادیاان
 به ویژه مانویان -واداشت ،ای بود که اینان در کنار ترویج مموزههای فلسفی مانوی-در خصوص دوگانگی در ب مایههای هستی -به انتااال مفااهیم ضاد اشارافی و ضاد
طبااتی مانویت نیز روی موردند تا از ای رهگذر ،حاکمیت عباسی را باه ااالش کشاند.
خلیفه نیز برای دفع تهدیدهای احتمالی و بلوگیری از نشار ایا اندیشاهها در بامعاه،
سیاست زندیق ستیزی را درپیش گرفت و بانشینان خود را به ادامه ای مشای ،تویایه
کرد.
کلید واژگان
خالفت عباسی ،زندیق ،مانویت ،نخبگان ابتماعی
 .1استادیار دانشگاه فردوسی مشهد ،گروه تاریخ  ،مشهد ،ایران.
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391
صفحات 168 - 151

ابوعبداهلل محمدالمهدی ،سومین خلیفه عباسی ،در سال  158هجری ،جانشین پـدر
منصور شد و بیآنکه در ابتدا با مخالفت جدی از ناحیـه رییبـان و دگراندیشـان روبـرو
شود ،بر مسند ریاست عالیه جهـان اسـالم تکیـه زد .او در نخسـتین روزهـای خالفـت
خویش ،با اعالم عفو عمومی کوشید تا نسبت به مخالفـان  -حتـی علویـان کـه رییبـان
ایدئولوژیک خالفت بودند -سیاست نرمش و نواز

در پیش گیرد(ابن خلدون:1971 ،

 .)206/3چه ،او از یاد نبرده بود که اسالفش ،نزدیک به سه دهه پیش ،با شـاار مـبهم و
دو پهلوی «الرضا من آل محمد» شماری از شیایان و علویان را به همراهـی بـا نه ـت
خود علیه امویان فرا خواندند؛ بیآنکه در فردای باد از پیروزی ،بـرای آنهـا در منمومـه
سیاسی و حکومتی عباسیان سهمی یائل شوند.
بجز شور

المقنع ،شرایط عمومی و اوضاع سیاسی روزگار خالفت مهـدی عباسـی

 در ییاس با اسالف و اخالف او -از آرامش و رونق بیشتری برخوردار بود .از این رو،بیشتر آحاد جاماه ـ بجز عدهای که متهم به زندیه شدند ـ از آرامـش حاصـله در ایـن
روزگار بهرهمند گردیدند.
زندیه ،در وایع ،اتهام به کسانی بود که در این دوره ،آشکارا در بیان و مواضع خود و
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

یا در رسالههایی که مینگاشتند به ترویج آموزههای فلسفی مانوی در باب دوگـانگی در
بنمایههای آفرینش میپرداختند (ابن ندیم .)602-582 :1346 ،این اتهام ،بادها شـمول
مانایی بیشتری یافت و به ابزاری جهت سرکوب و یـا حـ ف مخالفـان حکومـت بـدل
شد(مطهری53 :1387 ،؛منتمری .)129 :1389 ،مهدی عباسـی تـرجید داد تـا بـه جـای
استفاده از واژگان و تاابیر «الحاد»« ،کفر» و «ارتداد» کـه در مباحـک کالمـی و فقهـی از
کاربرد فراوانی برخوردارند ،از تابیر زندیق ـ کـه از ریشـه فارسـی برخـوردار بـود ـ
بهرهگیرد ) .(Widengren,1961:128این اصطالح فارسـی کـه بـا مصـطلحات یـاد شـده
عربی ،همخوانی دییقی نداشت ،بـرای او ابـزار نیکـویی فـراهم کـرد تـا بـه کمـک آن،
مخالفان خود را از میان بردارد و زمزمههای دگراندیشان را خامو
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سازد.

رویارویی خلیفه و زندیقان

گرچه مبارزه با زندیقان از روزگار ابوجافر منصور آغاز شد اما ایـن مهـدی عباسـی
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مقدمه

را تا پایان زمامداری خود پی گرفت (طبری ،بیتـا165/8:؛ابـن اییـر.)26-24/6 :1414 ،
فرزند او  -هادی -نیز با خشونت تمام ،به سرکوب زندیقان پرداخـت (سـیوطی:1408 ،
336؛ ابن الجوزی )85-83 :1368 ،و حتی در عهد هارون ،با اینکـه مخالفـان ،مشـمول
عفو عمومی خلیفه وایع شدند ،همچنان بر زنادیـه سـخت گرفتـه شـد (طبـری ،همـان:
.)234/8
مهدی ،منصب ویژهای را در نمام اداری خالفت ،برای تاقیب این سیاسـت پیافکنـد
که در رأس آن «صاحبالزنادیه» یرار داشت و عمده وظیفه او بررسی و تفتـیش عقایـد
افراد ممنون بود (اصفهانی .)129/3 :1412 ،برخی از این افراد که به ظاهر از مانویت بـه
اسالم گرویده بودند ،همچنان به پارهای از اندیشهها و باورهای مـانوی اظهـار وفـاداری
میکردند و سای در ترویج آنها در جاماه اسالمی داشتند ( .)Hodgson,1974:1/289اینـان،
پیش از گرو

به اسالم ،همچون افراد ذمی محسوب نمیشدند (همانجا) و از این حیک،

نمی توانستند وارد پیمان ذمه شوند .در این میان ،تاهدی که از آنهـا سـتانده میشـد صـرفاً
ناظر به استخدام در نمام اداری عباسیان بود ( .)Watt,1973:172با این حال ،توانسـتندگروه
فشار نیرومندی را در دربار عباسیان پدید آورند ).)Kennedy,1986:5/1238-1239
اطالق زندیق میشد .گرچه واژه زندیق ،مارب زندیک فارسی بود که بـر پیـروان مـانی
اطالق میشد (مقدسی53/6 :1899 ،؛ ابننـدیم ،همـان602-582 :؛زریـن کـوب:1356 ،
 )110اما در این دوره از شمول مانایی وسیعتری برخوردار گردید که نه تنهـا صـاحبان
عقاید الحادی را  -که مایه تهدید دین و دولت بودند  -در بر میگرفت ،که بر آن دسته
از افرادی که نسبت به شریات اسـالمی ،گسـتاخی و بیحرمتـی میکردنـد نیـز اطـالق
میشــد( .عطــوان:1984 ،

13-12؛11;Kennedy,1981:97

 .)Watt,1974:.در وایــع ،ایــن

عنوان در دو مانای خاص و عام بکار میرفت :زندیه خاص بر پیروان مـانی و افـرادی

زندیق ستیزی درعصرخالفت مهدی عباسی

اتهام اصلی افرادی که تحت تاقیب یرار میگرفتند ،زندیه بود؛ از این حیک بـر آنهـا

که به مانویت گرایش داشتند اطالق میشد و زندیه عام بـر آزاد اندیشـان و بیییـدان و
اهل اباحه(زرین کوب ،همان110 :و.)125
به رغم این کـه ایبـات زندیـه ،مجـازات اعـدام در پیداشـت؛ برخـی از شـاعران و
نویسندگان این دوره ،با سبکسری ،یکدیگر را به زندیه متهم میکردنـد .بشـاربن بـرد،
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بود که در سال167هجری ،سیاست تاقیب زنادیه را رسماً در دستور کار یـرار داد و آن

نشانه میگرفت .بدینسان ،حماد بن زبریان ،حماد راویه را مـتهم بـه زندیـه میکـرد و
ابوشمقمق ،جمیل بـن محفـور را (امـین162/1 :1956 ،؛جفـال .)118-117 :1986 ،در
چنین اوضاعی که اخالق سیاسی در مارض آسیبهای جدی یرار گرفته بود و انگزنی
از هرسو جریان داشت ،ضرورت ایجاد منصب صاحب الزنادیه پدید آمد .مامـوًً ،ایـن
مسئولیت به محتسبان واگ ار میشد که وظیفـه امـر و نهـی افـراد را در سـههر عمـومی
جاماه بر عهده داشتند .عبدالجبار حلبـی ،عمـر الکـواذی و حمدویـه محمـدبن عیسـی
المیسنی از جمله محتسبانی بودند که مسئولیت منصب صاحبالزنادیه را عهدهدار شدند
(طبری ،همان165 /8:؛ ابن کثیر149/10 :1977 ،؛ اصفهانی ،همان)129/3 :
اگر گزارشی در باب شخص ممنون به زندیه ،به صاحبالزنادیه میرسید ،شخصاً بـه
بررسی و تحقیق میپرداخت و چنانچه به نتایج روشنی در تأیید اتهام دسـت مییافـت،
فرد ممنون را دستگیر و به نزد خلیفـه میفرسـتاد تـا از او بـازجویی کنـد .در صـورت
ایبات ،اگر متهم در مح ر خلیفه توبه نمیکرد و یا به درخواست او در انجام ایـن کـار
ویای نمینهاد ،محکوم به اعدام میشـد(Omar,1974:142؛رضـا زاده لنگـرودی،

:1385

 .)120از رو هایی که ماموًً در این محاکم برای آزمودن متهمان به کار میرفت ،ایـن
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

بود که از آنها خواسته میشد تا بر روی تصویر مانی ،آب دهـان اندازنـد (ابـن منمـور،
)136: 1424یا پرنده کوچکی را به دست خود ذبد کنند ) .(Vajda,1938:183کسانی کـه
میخواستند خود را از اتهـام زندیـه برهاننـد ،حاضـر بودنـد حتـی بـر روی تصـویر او
استفراغ کنند(زرین کوب ،همان )113:اما مانویان راستین که تقیه را جـایز نمیدانسـتند،
غالباً با این رو

به دام میافتادند (همانجا).

افزون بر بشاربن برد ،ابوعیسی وراق و علیبن صالد ،شمار دیگری نیز در ایـن دوره
به اتهام زندیه ،محکوم به اعدام شدند (مصـطفی )228-227/2 :1974 ،کـه از آن میـان،
میتوان به محمد بن ابیعبیداهلل اشاره کرد .ابوعبیداهلل وزیری درستکار و با کفایـت بـود
که در تدبیر امور ،با درایت ًزم عمل میکرد؛ بهگونهای کـه هی چیـز نمیتوانسـت بـه
عنوان ضاف و کاستی ،مـنش و رو
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او را بـه زیـر سـئوال ببـرد(ابن طقطقـی:1927 ،

 .)123عیبجویان و خردهگیرانی نمیر ربیع بن یونس کـه در او بـه چشـم حسـادت و
ریابت مینگریستند ،فرزند وی را به زندیه متهم کردند تا مایه آبروریزی وزیر را فـراهم
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حماد عجرد را متهم میکرد؛ در حالی که حماد نیز انگشت اتهام را به سـوی ابنحربیـه

اینحال ،باز هم مجازات اعدام برای او در نمـر گرفتـه شـد (مسـاودی322/3 :1948 ،؛
جهشیاری .)154 :1357 ،پس از صدور حکم اعدام ،این شایاه یوت گرفت که شـخص
وزیر به حیک تالقات عاطفی پدر ـ فرزندی ،دیگر نمیتواند همچون سابق ،نسـبت بـه
خلیفه وفادار بماند و محل ویوق او باشد .مسبوق به همین اندیشه بود کـه فرمـان عـزل
ابوعبیداهلل صادر شد (یاقوبی334/2 :1413 ،؛ ابن طقطقـی ،همـان135 :؛ ابـن خلـدون،
همان )210/3:تا خاطر خلیفه از بیم خیانت و یا انتقام او آسوده بماند.
در پرتو سیاست تاقیب زنادیه ،نه تنها ایرانیان کـه عناصـر سرشـناس عـرب نیـز بـه
محاکم و مراکز تفتیش عقاید کشانده شدند .یاقوب بن ف ل که از اخالف عبـدالمطلب
و از طایفه بنیهاشم به شمار میآمد از جمله مااریف عرب بود کـه بـه دادگـاه تفتـیش
عقاید فرا خوانده شد .با اینکه مهدی سوگند یاد کـرده بـود کـه دسـت بـه خـون هـی
هاشمی نبرد ،یاقوب را به زندان انداخت تا عایبـت ،محنـت زنـدان ،آخـرین رمقهـا و
نفسهایش را از او گرفت (طبری ،همان .)190/ 8 :دختر
سرنوشتی مبتال شد که دامنگیر پدر

نیز به اتهام زندیه به همـان

گردید (همان .)191:داوود بن علی نیـز از دیگـر

عناصر برجسته عرب بود که به اتهام زندیه در زندان مهدی عباسی جان سـهرد (جفـال،
فرا خوانده شد (مصطفی ،همان .)228/2 :فرزندان عبداهلل بن مقفع نیز به همین اتهام بـه
زندان مدائن در افتادند ()Vajda,op. cit:183
از شمار دییق افرادی که به اتهام زندیه به دادگاه فرا خوانده شـدند و یـا محکـوم بـه
مرگ گردیدند ،اطالعی در دست نیست .اخباری که در این خصوص ،در منابع تـاریخی
اناکاس یافته است نیز خالی از ابهام و آشفتگی نیست؛ به گونهای که ـ جـز در مـوارد
اندک ـ حتی نمیتوان روشن کرد چه تاداد از افرادی که به اتهام زندیه بـه دادگـاه فـرا
خوانده شدند توسط شخص خلیفه مورد بازجویی و استنطاق یرار گرفتند و چـه تاـداد

زندیق ستیزی درعصرخالفت مهدی عباسی

 .)100 :1986آدم ،نوه عمر بن عبدالازیز ،نیز در شمار متهمان به زندیه بود که به دادگاه

از سوی مفتشان و یاضیان .با این حال اسامیافرادی نمیر :یزیدبن فیض ،داوودبـن روح،
اسماعیل بن سلیمان ،محمدبن ابیایوب مکـی و محمـدبن طیفـور کـه پـس از توبـه و
استغفار ،از عقوبت دستگاه تفتیش عقاید مهـدی عباسـی جـان بـه در بردنـد ،در منـابع
تاریخی بازتاب یافته است (طبری ،همان163/ 8 :؛ جهشیاری ،همان.)154 :
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سازند .هر چند ،فرزند او در دادگاه به تقبید زندیه پرداخـت و از آن تبـری جسـت؛ بـا

پیگیری کرد ،که تاقیب آن را به عنوان مهمترین نکته در وصـیتنامه بـه جانشـین خـود
توصیه نمود (طبری،همان220/8:؛ حسن103/2 :1953 ،؛ صـدیقی .)121 :1375 ،هـادی
و هارون نیز هر کدام در عصر خویش با پیگیری همین رو  ،عرصه را بـر مخالفـان و
دگراندیشان تنگ کردند (سیوطی ،همان336 :؛ طبری ،همان)234/8 :
سنجش آراء

در تحلیلهای رایج ،هر چند سیاست برخورد با زنادیـه ،صـرفاً یـک پدیـده مـ هبی
تلقی شده است اما بیتردید ،هنوز هم از یابلیت بازخوانی نوینی برخوردار اسـت تـا از
این رهگ ر ،بتـوان بـه درک عمیـقتری از ایـن رویـداد تـاریخی دسـت یافـت .اغلـب
پژوهشگران مااصر که به تاریخ عباسیان پرداختهاند ،بـه سـادگی از کنـار ایـن موضـوع
عبور کردهاند و یـا آن را در یـک چـارچوب محـدود مـ هبی تبیـین نمودهانـد .محمـد
عبدالحی شابان ادعا میکند که مهدی عباسی بر آن بود تا نوعی نمام تک صدایی پدیـد
آورد .ل ا از مأموران سیاسی ـ عقیدتی خود خواست تا به تحکیم و تقویـت ایـدئولوژی
رسمی خالفت بهردازند .آنگاه که تال های آنها راه به کامیابی نبـرد ،زبـان بـه مالمـت
مأموران و کارگزاران خود گشود و بدون توجه به این ناکامی ـ و شاید در واکنش به آن
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

ـ به پاکسازی افراد موسوم به زنادیه پرداخت ) .(Shaban,1976:2/22ایـن افـراد ،عمـدتاً
کسانی بودند که بـه شـیوههای مختلـف بـا سیاسـت مـ هبی خلیفـه عباسـی مخالفـت
میورزیدند (همانجا).
مارشال هاجسن نیز ضمن توجه بـه سیاسـت مـ هبی مهـدی عباسـی خـاطر نشـان
میسازد که تقوا و دینداری او ورای توصیف بود .از این حیک با روحیه پرتوان خـویش
درصدد تحقق اندیشه امت واحده اسالمی برآمـد و در همـین راسـتا بـود کـه سیاسـت
سختگیری نسبت به مانویان را آغـاز کـرد

)cit:1/289

 .(Hodgson,op.در وایـع ،شـابان،

سیاست مهدی عباسی نسبت بـه زنادیـه را نـوعی تـال

نافرجـام بـرای یکسانسـازی

ایدئولوژیک جاماه میداند؛ در حالی که هاجسن بر این باور است که نگرانی خلیفـه از
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ترویج آموزههای مانوی و ایجاد شکاف در وحدت جاماـه اسـالمی ،زمینـه اتخـاذ ایـن
سیاست سختگیرانه را فراهم کرد.

Downloaded from journal.isihistory.ir at 15:10 +0430 on Sunday September 6th 2020

خلیفه ،نه تنها سیاست برخورد با زنادیه را با جدیت تمام ،در بغداد و بصره و حلـب

خود را مدافع امهراتوری اسالمی میشمردند اما عباسـیان ،خـود را مسـئول حراسـت از
اســالم راستکیشــانه در برابــر آزاداندیشــان ،بدعتگـ اران و سنتشــکنان میدانســتند
) .(Lapidus,1988:87از اینرو ،مهدی عباسی که خود را مدافع اسالم در برابر بـدعت و
ارتداد میشـمرد و حـق دفـاع و تفسـیر از آموزههـای رسـمی و مقبـول را از آن خـود
میدانست ،سیاست تاقیب زنادیه و سختگیری بر آنها را در دستور کار خود یرار دارد
).(ibid:88
وایایت آن است که یکسان پنداشتن سیاست م هبی عباسیان و امویان محل تردید و
تأمل است .درست است که هر دوی آنها به ساخت مساجد جدید ،تامیر مساجد یدیم،
حمله به مرزهای بیزانس و مبارزه با بدعتگ اری اهتمام میورزیدند اما تردیدی نیست
که سیاست تفتیش عقاید مهدی -که عرب و عجم ،شیاه و غیرشـیاه را دربـر گرفـت-
نمیتوان در یک چارچوب مـ هبی صـرف تبیـین کـرد .از ایـنرو ،درک عمیـقتر ایـن
رویداد ،مستلزم لحارکردن عوامل دیگری است که در بکارگیری این سیاست مـدخلیت
داشتند.
تاریخپژوهان عرب ،گرچه در ییاس با پژوهشگران غربـی نسـبت بـه زنادیـه توجـه
ابهام و تردید سخن گفتهاند .از باب نمونه ،خلیل ابراهیم جفال میگویـد کـه زنادیـه در
مناصب اداری دستگاه خالفت نفوذ کرده بودند و به شیوههای گوناگون میکوشیدند تـا
به اسالم ضربه زنند .از این حیک ،مهدی عباسی چون آنهـا را تهدیـدی بـرای اسـالم و
جاماه اسالمی میشمرد ،مبارزه شدید خود را با آنها آغـاز کـرد (جفـال ،همـان.)108 :
زندیقان نیز چون از ساماندهی حرکت خود در عـراق ناکـام ماندنـد ،در ایـران متمرکـز
شدند تا با پیوستن به خیز هـایی کـه علیـه عباسـیان درمیگرفـت ،فرهنـگ اسـالمی
را از میــان بردارنــد و آداب و ســنن دینــی و فرهنگــی پــیش از اســالم را زنــده کننــد

زندیق ستیزی درعصرخالفت مهدی عباسی

بیشتری نشان دادهاند اما آنها نیز از انگیزههای زندیهستیزی در روزگار مهدی عباسی بـه

(همان.)140-137:
سمیره لیثی ،زنادیه را بیش از تمامی جریانهایی کـه بـه مخالفـت بـا عربگرایـی و
اسالم پرداختند مورد تقبید و نکوهش یرار میدهد و حتی عباسیان را بـه حیـک اینکـه
زنادیه را در زیر بال و پر خود پرور

دادنـد شـماتت میکنـد و ابومسـلم را در میـان
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ًپیدوس در تمایز میان سیاست م هبی امویان و عباسیان اظهار مـیدارد کـه امویـان،

 56-58و.)66
عبدالازیز الدوری ،گرچه موضای شبیه به جفال و سمیره لیثی اتخاذ نمیکنـد امـا در
همان چارچوب کلی ،زنادیه را هجمة داخلی علیهاسالم و عـرب میشـمارد .از دیـدگاه
او ،مسئله با نه ت شاوبیه آغاز شد که ابتدا به تحقیـر عنصـر عـرب و سـهس فرهنـگ
عربی و دین اسالم پرداخت .ازآنجا که پیوند وییقی میان عرب ،عربـی و اسـالم وجـود
دارد؛ حمله به یکی سرآغاز حمله به موارد دیگر بود .از این رو ،شاوبیه موتـور محـرک
زنادیه شدند (الدوری58 :1980 ،و69-63و.)93
شاکر مصطفی ،با دیدگاهی متفاوت ،ماتقد است که شاوبیه ،عرصه فراخی را فـراهم
کردند که زنادیه در آن ،امکان رویش یافتند (مصطفی ،همان .)186/2 :جفال و لیثـی ،در
موضع دیگر ،همگام با عبدالازیزالدوری ،مدعی شدهاند که ایرانیـان در نه ـت شـاوبیه
کوشیدند تا با حمله به عـرب و منسـو کردن آداب و سـنن آنهـا ،بـه احیـای فرهنـگ
ساسانی روی آورند .محرک آنها در این راه ،چیزی جز سیاستهای تبایض آمیز امویان
در برتری عنصر عرب بر عجم نبود .بادها عباسیان شرایطی را فراهم کردند که به رشـد
احساسات ملیگرایانه در میان ایرانیان دامن زد (جفـال ،همـان .)57-54 :حتـی ح ـور
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

آنها در میان صفوف انقالبیون عباسی به پاشیدهشدن ب ر شاوبیگری و زنادیه منجر شد
(اللیثی ،همان.)68-64 :
بدیهی است تفسیرهایی که در این ایستار ،بر مفاهیم ملـی و مـ هبی انگشـت تاکیـد
مینهند ،تنها از سطد ظاهری سیاسـت دسـتگاه خالفـت عباسـی -در برخـورد بـا ایـن
ماجرا -پرده برمیدارند .اما وایایت آن است که شناخت ًیههای زیرین ایـن سیاسـت،
در گرو فهم رفتارهای دوگانهای است که دستگاه خالفت عباسی نسبت بـه شـاوبیان و
زنادیه در پیش گرفته بود و برخورد با دسته اخیر را نه تنها از منمر م هبی که از موضع
سیاسی و اجتماعی نیز توجیه میکرد.
نظم نوین اجتماعی
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وایایت آن است که مبارزه با زنادیه ،گرچه از روزگار عباسیان آغاز شد اما زمینههای
آن را باید در گرایشهای اجتماعی جستجو کرد که در اواخر حکومـت امویـان پدیـدار
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داعیــان عباســی ،بــه مثابــه رهبــر زنادیــه مارفــی مینمایــد (اللیثــی 54-52 :1968 ،و

این سیاست ،تنها ناظر به تمایز اجتماعی صرف نبود بلکه به جنبههای ایتصادی ـ بـویژه
مالیات ـ نیز نمر داشت .از سوی دیگر ،سیاستهای نژادی و فریـهگرایی امویـان ،راه را
برای احیای گرایشهای ییسی و یمانی ،و باز تولید ریابتهای کهـن میـان آنهـا همـوار
کرد .اینان ،در وایع ،به مثابه دو نیروی سیاسی ـ اجتماعی رییـب در اواخـر دورهآمـوی
بودند که یکی منادی سیادت عرب و سلطه بیرییب او بـر غیـر عـرب بـود و دیگـری،
سودای انسجام میان عنصر عرب و عجم از راه تاامل و مزاوجت داشت (ذکوان:1412 ،
 .)175از باب نمونه ،تا زمان عمربن عبدالازیز ،شـماری از ایرانیـان مسـلمان در عـراق
میزیستند که از چند نسل پیش به اسالم گرویده بودند ،نامهای عربی برخود داشتند ،به
زبان عربی سخن میگفتند و روابط وسیای را در عرصههای مختلف با عنصر عـرب در
پیش گرفته بودند؛ اما همچنان بـه چشـم عنصـر درجـه دوم در آنهـا نگریسـته میشـد.
عمربن عبدالازیز کوشید تا با درپیشگـرفتن سیاسـت مالیـاتی یکسـان ،گامهـایی را در
جهت رفع تبایض و بیعدالتی نسبت به موالی و مسلمانان غیر عرب بردارد(ابویوسـف،
 86 :1399و  .)131این تصمیم که ناظر به یکسانانگاری مسلمانان در پیشـگاه خالفـت
اسالمی و رفع تبایضهای ناروا از مسلمانان غیرعرب بود ،میتوانست به تحکیم روابط
پیامدهای ژرفی را با خود به همراه آورد .اما در پی مرگ ناگهانی او ،ییسیها بـار دیگـر
یــدرت را فراچنــگ آوردنــد و بــا احیــای سیاســت پیشــین برتــری عــرب بــر عجــم،
نارضایتیهای شدیدی را در جاماه دامـن زدنـد و ناخواسـته فرصـت مناسـبی را بـرای
عباسیان جهت بهرهبرداری از وضع موجود و ایجاد ائتالفی از عناصر ناراضی در جاماـه
تحت امر امویان ،در پرتو شاار مبهم الرضا من آل محمد ،فراهم کردند.
به یک اعتبار ،پیروزی عباسیان مدیون سیاست شـمولگرایانه آنهـا در برابـر سیاسـت
تنگنمرانه ،فریهگرایانه و نژادپرستانه امویان در عرصههای عقیدتی و اجتماعی بـود .بـه

زندیق ستیزی درعصرخالفت مهدی عباسی

اجتماعی و توساه مناسبات انسانی و ایمانی ـ فارغ از دغدغههای نـژادی ـ بینجامـد و

عکسِ امویان که از اسالم ،تفسیری م یق ـ در چارچوب ارز های یومی و نـژادی ـ
عرضه میکردند ،عباسیان در آغاز ،مروج تفسـیری از اسـالم بودنـد کـه نمـم سیاسـی،
اجتماعی و ایتصادی نوینی را در سایه مشارکت ایوام و ملل مختلفـی کـه در زیـر چتـر
واحد خالفت اسالمیروزگار میگ رانیدند ،نوید میداد.
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گردید .امویان ،سیاست تمایز میان عنصر عرب و موالی را در دستور کار خـود داشـتند.

اسالم  -در چارچوب مایارهای یومی و نژادی -نینجامید؛ بلکه نقطه پایـانی بـر چنـین
نگرشی بود که در عصر اموی به مثابه یک گفتمـان مسـلط عمـل میکـرد .روشـنترین
نمونه در تأیید این مدعا ،رونق و رواج گفتگوهـا و مجـادًت علمـی در میـان مکاتـب
مختلف فقهی و کالمی و نیز رواج تفسیرهای روایی ،صوفیانه و خـرد ورزانـه از اسـالم
در جاماه عصر عباسی بود .شاهکار عباسیان در اتخاذ سیاست بیطرفی نژادی ،نـه تنهـا
به تحکیم بنیانهای خالفت ،که به استمرار حیات بلند آن نیز منجر شد.
سیاستی که عباسیان در آغاز حکومت خویش در رفـع تبایضهـای اجتمـاعی اتخـاذ
کردند ،حاکی از ماهیت شمول گرایانه نمم نوین اجتماعی بود که بر ویرانههای سیاستِ
نژاد پرستانه امویان و ساختارهای تبایضآمیز فرهنگی و اجتماعی این خاندان بنـا شـده
بود .عباسیان با اتخـاذ ایـن سیاسـت ،آمـال و آرزوهـای مـوالی را در حـ ف تمـایزات
اجتماعی ،حقویی و ی ایی میان عرب و غیرعـرب بـرآورده کردنـد و در همـان حـال،
شـــماری از ایرانیـــان را در مناصـــب اداری و حکـــومتی خـــویش جـــای دادنـــد
( .)Watt,1974:170مسبوق به همین مانا ،کسانی در مقام بازشناسـی سیاسـت چـرخش
ایدئولوژیک عباسیان ،ادعـا کردهانـد کـه خالفـت عباسـی بـه اصـول و سـیره عمـربن
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

عبدالازیز بازگشت و طیف وسیای از خواص و نخبگان غیرعـرب را در سـطوح عـالی
نمامی و دیوانی به خدمت گرفت ) .(Lapidus,opcit:70اما وایایت آن است که این ادعـا
تنها ناظر به ظاهر ی یه است؛ و بکارگیری این طیف وسیع ،مؤیـد سیاسـت سـنجیده و
آگاهانهای بود که خلیفه عباسـی درپـیش گرفتـه بـود .چـه ،ایـن سیاسـت ،در راسـتای
آرمانهایی بود که پیش از این از سوی یمانیهـا و همفکـران آنهـا در یکسـان انگـاری
عرب و عجم مطرح شده بود و اینک دولت عباسـی بـا رفـع تبایضهـای اجتمـاعی و
حقویی میان عرب و غیرعرب ،و بکارگیری ایرانیان در دستگاه دیـوانی ،در حقیقـت بـر
آن بود تا به این خواست اجتماعی ،که از سالها پیش به این سو فزونی یافته بود ،پاسـخ
دهد و خود را با آن هماهنگ سازد.
پیدایش رژیم جدید و تکوین دستگاه اداری و نمم نـوین اجتمـاعی ،امـری سـاده و
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بیتکلف نبود .آنچه که عباسیان به انجام آن مبادرت ورزیدند ،پایهگ اری دولتی بود کـه
با وایایتهای موجود امهراتوری وسیع آنها سـازگار باشـد؛ تـا از ایـن رهگـ ر بتواننـد
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این تغییر پارادایم ،هیچگاه به تدوین و یـا تحکـیم نـوعی رهیافـت راستکیشـانه از

حفظ کنند.
سیاست رفع تبایض ،که در پرتو نمم نوینِ اجتماعیِ عباسیان آشکار شـد ،پیامـدهای
نیکویی را در عرصه ایتصادی به همراه آورد .شمار زیادی از ایرانیـانی کـه در شـهرهای
نوبنیاد عراق میزیستند به عرصه ریابت ایتصادی با همتایان عـرب خـود وارد شـدند و
زمینه را برای پویایی و شکوفایی تجارت و به تبع ،افـزایش درآمـدهای مالیـاتی دولـت
عباسی فراهم کردند .رفع تبایض ،امنیت اجتماعی و شکوفایی ایتصادی ،در دهقانهـا و
اشراف زمیندار ایرانی که نگران امالک و اراضی خود بودنـد ایجـاد انگیـزه کـرد تـا بـا
اشتیاق بیشتر به تغییر کیش خویش روی آورند .گرچه افرادی از ایـن طبقـه ،از سـالها
پیش ،گرو

خود را به اسالم آغاز کرده بودند اما با ظهور عباسیان ،بیشتر افراد زمیندار

و عناصر وابسته به زمین ،از آن حیک که نسبت به مویایت اشرافی خود اطمینان خـاطر
یافتنــد ،پـ یرای اســالم شــدند (بولــت .)54 :1364 ،در چنــین شــرایطی ،منشــأ نـژادی
تایینکننده تمایزات اجتماعی نبود .چه ،هم عنصـر ایرانـی و هـم عنصـر عـرب ،در دو
عرصه زمینداری و تجارت وارد عمل شدند و زمینههای شکوفایی ایتصاد جاماه عباسی
را فراهم کردند .ل ا با تأسیس سلسله عباسی ،طبقات اجتمـاعی ساسـانی ،بـار دیگـر در
اتکا به یروت بیشتر و نیز اتحاد با مالکان زمیندار عرب ،با یدرت و توان بیشتری در این
عرصه ظاهر شد .این امتزاج ،رسماً با تاسیس منصب وزارت که عمـدتاً توسـط اشـراف
ایرانی اداره میشد ،ضمانت اجرایی یافت .این منصب ،بـا ابـراز وفـاداری بـه خلیفـه و
اطاعت از او ،به زودی به دومین منصب یدرتمند دستگاه خالفت بدل شد .نمونـه بـارز
آن ،خاندان برمکی بود که سکاندار وزارت عباسیان شد و به عالیترین و بیسـابقهترین
سطد یدرت ،یروت ،منزلت و نفوذ در دستگاه خالفت عباسی نائـل آمـد .لـ ا بـا روی
کارآمدن عباسیان ،مایارها به سود اشراف زمینـدار تغییـر یافـت و در نتیجـه ،حاکمیـت

زندیق ستیزی درعصرخالفت مهدی عباسی

ف ای اسالمی عباسیان باز تولید شدند .اما گویی در این میان ،طبقـه زمینـدار بـه حیـک

عباسی با عنایت به وایایتهای موجود و شرایط متغیـر اجتمـاعی ،نـاگزیر شـد تـا بـه
تادیل فرهنگ سیاسی خالفت روی آورد.
فرهنگ نوین سیاسی

عباسیان برای ایبات امتزاج اجتماعی عرب و عجم و نیـز تسـهیلِ در چـرخش امـور
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حاکمیت خویش را در برابر تهدیدهای واگرایانه و تجزیهطلبانه عناصـر گریـز از مرکـز

دیوانیِ ایرانی ،به حیک تجربه و مهارت در امور اداری ،همچنان کـه بـه اربابـان جدیـد
خود خدمت میکردند ،به گاه نیاز ،مااهـدات و یراردادهـای حکـومتی و دیـوانی را از
فارسی به عربی برمیگرداندند و با این کار ،مشوق ترجمه آیـاری از فرهنگهـای دیگـر
شدند که به حوزههای مختلف مارفت تالق داشت .ایـن امـر ،عـالوه بـر اینکـه جهـان
عباسیان را با دنیای فکری ملل دیگر آشنا میکـرد ،موجـب شـکوفایی ادبیـات عـرب و
ترویج وسیع آن در دورهآول عباسیان نیز گردید .از میان ترجمههای مختلـف ،دو گونـه
از آنها با این بحک ،ارتباط نزدیکتری دارند :یکی ترجمه آیار مربوط بـه فنـون و آداب
ملکداری بود که در وایع همان خداینامههای ساسانی

بودند)cit:91

 .(Lapidus,op.کاتبان

و دبیران شاغل در دستگاه خالفت ،تردیدی نداشـتند کـه آداب و سـنن عـرب پـیش از
اسالم نمیتواند پاسخگوی نیازهای نمام اداری عباسیان باشـد لـ ا بهتـرین شـیوه را در
بکارگیری آداب ساسانیان دانستند (محمدی.)110 :1374 ،
از میان مترجمانی که به ترجمه آیار ادبی و دیوانی روی آوردند ،کسـانی بـه شـاوبیه
نامبردار شدند و در کانون توجه موافقان و مخالفان یرار گرفتند .برخی ،تال های آنهـا
را در راستای نژاد گرایی فرهنگی در عرصه ریابت بـا نخبگـان عـرب -کـه نماینـدگان
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

فرهنگ متفاوتی بودند -ارزیابی کردهاند ( .)Banani,1977:21برخی نیز ،ضد عرب بودن
آنها را مساوی با اسالم ستیزی آنها شمردهاند (الدوری ،همان .)58 :بـا ایـن حـال ،آنهـا
بزرگترین خدمت ممکن را به اندیشه سیاسی عباسیان ارائه کردند .چه ،اندیشـه سیاسـی
ایرانی بر ایتدار مطلق و نامحدود پادشاه ،انتخاب الهـی سـلطان و جایگـاه فرایـانونی او
تاکید

میکـرد)cit:92

 (Lapidus,op.و انتقـال ایـن مفـاهیم بـه جاماـه عربـی -از سـوی

مترجمان ایرانی و شاوبی -مـؤیرترین نقـش را در شـکلگیری فرهنـگ نـوین سیاسـی
عباسیان ایفا نمود .به همین سبب ،علیرغم نگاه منفی آنها به عنصر عرب ،صرفاً به حیک
فراهمکردن زمینههای ایدئولوژیک در تکوین فرهنگ سیاسی نوین ،از حمایت حاکمـان
عباسی برخوردار شدند؛ در حالی که افراد موسوم به زنادیـه ،بـه شـدت تحـت تاقیـب
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اداری ،به استخدام شمار زیادی از ایرانیان در دسـتگاه دیـوانی خـود پرداختنـد .عناصـر

آیار دینی و کالمی بود .در ف ای جدیدی که ترجمه ،امکان انتقال دانـش و مارفـت را
فراهم میکرد؛ افرادی نمیر :مطیعبنایاس ،حماد عجرد ،یحیی بن زیاد و ابنابیالاوجـا
به ترجمه رسالههای مانویان پرداختند (جفال ،همان .)99 :اینان ،فرصـت را بـرای ورود
به مباحک عام کالمی ،که پیش از این در میان مسلمانان رواج یافته بود ،مغتنم شـمردند.
افرادی نمیر :ابوشاکر ،نامان بن ابیالاوجا و صالد بن عبدالقدوس که مـتهم بـه زندیـه
شدند از متکلمان و محدیان روزگار خود بودند .اینان از آن رو متهم به زندیه شدند کـه
در پاسخ به مخالفان خود ،آیاری را در دفـاع از اصـول دوگانـه مانویـت منتشـر کردنـد
(.)Vajda,op. cit:181
در ف ایی که فرهنگ سیاسی نوین در حال شکلگیری بود ،گفتگـو بـر سـر کـاربرد
حدیک به عنوان یکی از منابع فقه اسالمی ،در سطد بیسابقهای افزایش یافت .برخی از
زنادیه در گرمشدن این بحک مشارکت داشتند .ابن ابیالاوجـا کـه از محـدیان روزگـار
خود به شمار میآمد ،متهم به جال حدیک شد و این امر ،بر دشواری کار او در محکمه
عباسیان افزود (ذهبی ،بیتا646/2:؛ جفال ،همان .)172 :احادیثی کـه از سـوی محـدیان
زندیق ترویج شده بود ،گرچـه از حیـک ویایـت ،مخـدو

شـمرده شـد امـا از حیـک

چالش کشد.
افزون بر ینویتی که زندیقان خاص(مانویان) در آیار خود ترویج میکردند و ایـن امـر
در نقطه مقابل اندیشه توحیدی یرار داشت ،نکتـهای کـه بـرای عباسـیان یابـل ه ـم و
تحمل نبود ،آموزههای ضد اشرافی و ضد طبقاتی مانویت بـود کـه بـا فرهنـگ سیاسـی
عباسیان در تاارض یرار داشت ( .)Gustin,1970:87به همین سبب ،میتـوان حملـه بـه
زنادیه را به برخورد دو فرهنگ سیاسی تابیر کرد که آموزههای آنها در تقابل اساسی بـا
یکدیگر بود .ل ا خالفت عباسی که بر ایدئولوژی توحیدی تکیـه داشـت ،بـر هـواداران

زندیق ستیزی درعصرخالفت مهدی عباسی

سیاسی ،توانست گفتمـان جدیـدی را در برابـر فرهنـگ حـاکم پدیـد آورد و آن را بـه

مانویت برچسب زندیق زد؛ همانگونه که یرنها پیش ،زرتشتیان ساسـانی نیـز بـه ایـن
شیوه متوسل شده بودند (مطهری ،همان .)60:از این رو ،برای تحکیم مویایـت دسـتگاه
خالفت و حفظ ایتدار ریاست عالیه آن ،برخورد ح فی با زندیقان در دستور کار خلیفـه
یرار گرفت  .هرچند این سیاست ،به حیک ظاهر ،در دفاع از اسالم بـه انجـام رسـید امـا
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گونه دیگری از ترجمه ،که بادها حساسیت دستگاه خالفت را برانگیخت ،مربوط بـه

را مورد تهدید یرار میداد .بر این اساس ،نمیتوان واکنش شدید او را نسـبت بـه افـراد
موسوم به زنادیه ،تنها در راستای تحکیم اندیشه ارتدوکسی اسالم تفسیر کرد و برخـورد
با آنها را مسبوق به انگیزههای صرف م هبی و یا ملیگرایانه تلقی نمود .چه ،اگر بتـوان
مانویگریِ نخبگان جاماه عباسی را نوعی گفتمان سیاسی دانست که بـا مطلقـهگرایی و
اشرافیت طلبی عباسیان در تاارض بود ،آنگاه این دیدگاه میتواند در کنار تفاسـیری کـه
از منمر ملی و م هبی بـه سیاسـت زنـدیق سـتیزی عباسـیان پرداختهانـد نـوعی تـوازن
وهماهنگی ایجاد کند
نتیجهگیری

بر خالف امویان که بدون توجه به فرهنـگ ایـوام مختلـف تحـت حاکمیـت خـود،
سیاست یکه ساًری فرهنگ عربی را در پیش گرفتند و همین امر موجب افزایش فشـار
مطالبات فرهنگهای مختلف برای خارج شدن آنها از ًک عربیگرایی محض شد و بـه
مثابه یکی از عوامل فروپاشی دولت آنان عمل کرد ،عباسیان در آغاز ،با اتخـاذ سیاسـت
شمولگرایانه فرهنگی ،کوشیدند تا با ج ب عناصر غیـر عـرب در سـاختار یـدرت ،بـه
مطالبات ایوام مختلف امهراتوری خود پاسخ دهند.
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

سیاست یکسانانگاری عباسیان نسبت به عرب و عجم ،موجب پدیـد آمـدن ف ـای
نوینی شد که عنصر ایرانی در عرصه تجارت و زمینداری ،وارد ریابت جـدی بـا عنصـر
عرب شد و بر شکوفایی ایتصاد عباسیان افزود .اشراف زمیندار ایرانی ،بـا درک شـرایط
جدید و اطمینان خاطر از مویایت اشرافی خـود ،بـا اشـتیاق بـیش از پـیش ،بـه اسـالم
گرویدند و سهس با نفوذ در ارکان یدرت عباسیان  -تـا سـطد وزارت -بـه بـاز تولیـد
ایتدار پیشین خود پرداختند .دستگاه خالفت عباسی نیز با درک این نکته که مایارها بـه
سود اشراف زمیندار تغییر یافتهاست ،کوشید تا فرهنگ سیاسی خالفت را برای انطباق با
وایایتهای موجود تادیل کند.
اشراف ایرانی که سکاندار وزارت عباسیان شدند ،بـرای تسـهیل در گـرد
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امور دیوانی ،به ترجمه آیار مربوط به آداب کشورداری ساسانیان پرداختند .توجه به این
امر ،زمینه را برای ترجمه متون مختلف ادبی ،دینی و فلسفی -و از جمله متون مـانوی-
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یگانه هدف خلیفه در درجه نخست ،حفظ حکومت در برابر عواملی بود کـه اسـاس آن

اجتماعی حاکم گشود .برخی از کسانی که بادها از سوی دسـتگاه خالفـت عباسـی بـه
زندیه متهم شدند ،در گرم کردن تنور این مباحثات ،نقش اساسی داشـتند .اینـان کـه بـه
ظاهر از مانویت به اسالم گرویده بودند ،هنـوز هـم دل در گـرو پـارهای از اندیشـههای
مانوی داشتند و به ترویج آنها در جاماه عباسی مبادرت میورزیدند .این آموزههـا از دو
جهت با مایارهای مقبول دستگاه خالفت در تاارض بود :از یک سو ،دوگـانگی در بـن
مایههای آفرینش ،که از اصول محوری مانویت بود ،در تقابـل جـدی بـا اصـل توحیـد
اسالمی یرار داشت که به مثابة پشتوانة ایدئولوژیک حاکمیت عباسی عمل میکـرد؛ و از
سوی دیگر ،ترویج اندیشههای ضد اشرافی و ضد طبقاتی مانوی ،عمالً دستگاه خالفـت
را از حیک سیاسی با چالشی عمیم روبرو میساخت .از این جهت ،رویارویی با زنادیـه
را میتوان به برخورد دو فرهنگ سیاسی تابیر کرد که آموزههای آنها در تقابل اساسی با
یکدیگر بود .خلیفه نیز با اتخاذ سیاست زندیق ستیزی ،کوشید تا ایتدار بالمنازع خود را
در برابر تهدیدهای احتمالی حفظ کند و رییبان و دگر اندیشان را به حاشیه براند.

زندیق ستیزی درعصرخالفت مهدی عباسی
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فراهم کرد که در نوع خود ،گفتمـان جدیـدی را در برابـر ادبیـات سیاسـی ،فرهنگـی و

 .1ابن اییر ،عزالدین علـی ( ،)1414الکامل فیلافالرلا

 ،بیـروت،

مؤسسة التاریخ الاربی.
 .2ابن الجوزی ،جمال الـدین ابـوالفرج ( ،)1368تلبلس فالللس  ،بیـروت،
دارالرائه الاربی.
 .3ابن خلدون ،عبدالرحمن ( ،)1971الابر ،بیروت ،مؤسسةاًعلمی للمطبوعات.
 .4ابن طقطقی ،محمد بن علی ( ،)1927الفخری ،یـاهره ،مکربة التجـار لة
الکبری. .
 .5ابن کثیر ،ابوالفدا اسماعیل ( ،)1977البدا لةفو النها لة ،بیـروت،
مکربة الماارف.

 .6ابن منمور ،جمـال الـدین ابوالف ـل ( ،)1424نلاار فاخبلا فاللاف
نااس ،تحقیق یوسف البقاعی ،بیروت ،مؤسسةاالعلما للمطبوعات.
 .7ابن ندیم ،اسحاق بن محمد ( ،)1346الفهرست ،ترجمـه رضـا تجـدد ،تهـران،
بانک بازرگانی ایران.
 .8ابویوسف ،یاقوب بن ابراهیم ( ،)1399کتاب الخراج ،بیروت ،دارالماریة.ف
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

 .9اصفهانی ،ابوالفرج ( ،)1412االغانا ،بیروت ،دارالکتب الالمیه.

 .10الدوری ،عبـدالازیز ( ،)1980الجذو فالرا

خسة فللشلوالس ،

بیروت ،دارالطلیاه.
 .11امین ،احمد ( ،)1956ضحافاالسالم ،یاهره ،مکربةالنهضةالمصریه.
 .12بولت ،ریچارد ( ، )1364گرو

به اسالم در یرون میانه ،ترجمه محمد حسین ویار،

تهران ،نشر تاریخ ایران.
 .13جفال ،خلیل ابـراهیم ( ،)1986الشوالسةفوفاالرب ،بیـروت ،دارالن ـال
للطباعه و النشر.
 .14جهشیاری ،محمدبن عبدوس ( ،)1357کتـاب اللار ا فوفالکرلاب،
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كتاب نامه

النهضةالمصریه.
 .16ذکوان ،احمد ( ،)1412االما انفوفالسساسة ،یاهره ،دار الماارف.
 .17ذهبی ،محمدبن احمد (بیتا) ،مسلاانفاالعرلدا  ،تحقیـق علـی محمـد
البجاوی ،بیروت ،دارالفکر.
 .18رضا زاده لنگـرودی ،رضـا (" ،)1385زندیـه در سـدههای نخسـتین اسـالمی" ،در
عنبشهایفاعرماعا ا ران ،تهران ،نشرنو.
 .19زرین کوب ،عبدالحسین ( ،)1356ن فشرقافن فغرللا-انسلانا،
تهران ،انتشارات امیرکبیر.

 .20سیوطی ،جالل الدین عبدالرحمن (،)1408فتلا

فالخلفلا ،تحقیـق

محی الدین عبدالحمید ،بیروت ،دارالجیل.

 .21صدیقی ،غالمحسین ( ،)1375عنبشهایفر نافا رانلافر فر ف
قرنهایفرومفوفسامفهجری ،تهران ،انتشارات پاژنگ.

 .22صنیع ،ابـراهیم ( ،)1998السساسةفوفالافایلةفیلافالورلرف
الوباسا ،مسقط ،دارالنور.
ابوالف ل ابراهیم ،بیروت ،روائع التراث الاربی.

 .24عطوان ،حسین ( ،)1984الاندق فوفالشوالس فیلافالورلرف
الوباسافاالو  ،بیروت ،دارالجیل.

 .25لیثی ،سمیره مختار ( ،)1968الاندق فوفالشوالس فوفانررا ف
االسالمفوالورولةفعلسهما ،یاهره ،نشر البطحا .
 .26محمدی ،محمد ( ،)1374فرهنگ ایرانی پیش از اسالم ،تهران ،انتشارات توس.

 .27مســاودی ،علــی بــن حســین ( ،)1948مللروافالللذهمفوفموللارنف

زندیق ستیزی درعصرخالفت مهدی عباسی

 .23طبری ،محمدبن جریر (بیتا) ،تا

فاالممفوالملاک ،تحقیق محمـد

الجاهر ،تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید ،یاهره ،مطبوةالسااده.
 .28مصطفی ،شاکر ( ،)1974رولةفلنافعباس ،کویت ،وکالةفالمطبوعات.

لرس ف
لد هایفنخسل
 .29مطهــری ،حمیــد رضــا ( ،)1387رندقل فر فسل
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