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 العبا��jّ �أثر�صراع�الزندقة�وmلحاد�&ي�الشعر�العربّي 

  

������������������.ن�شه$�

  ك$�¯،�الهند،�تروننت��ام،�كلية�الجامعة،�قسم�العربية،�محاضر��������

  

  وmلحادالزندقة�

رة��ـي�العصـر�العبا�ـ��Vنـه�أطلـق�تاريخيـا�Åول�مـأيعتقـد�و الزندقة�مصطلح�عـام�كـان�يطلـق�عdـى�حـا�ت�عديـدة،�
والذين�يعتقدون�بوجود�قوت$ن�أزليت$ن��ي�العالم�وهما��،و�اPثنويةألوصف�_عداء�من�أتباع�الديانات�اPانوية�

،�وهـم�الفـرس�الـذين�شـاركوا�يةورات�الWـ�Vقامـت��ـي�العصـور�العباسـالظ[م،�الذين�ك¿��ظهورهم��ي�الثـو النور�
ولكــن�اPصــطلح�بــدأ�يطلــق�تــدريجيا�عdــى�اPلحــدين��.لدولــة�العباســية�ــي�الحركــات�اPناهضــة�لóمــوي$ن�وتأســيس�ا

هناك�أدلة�عdى�وجود�ملحدين��،د.��ي�التاريخ�العربييل�عن�القص�ي�اللغة�اPاه�معن.�و�لحاد�وأصحاب�البدع
�ذكرهم�القــــرآنيــــو �،وأن�العــــالم���أول�لــــه�،الــــذين�كــــانوا�يعتقــــدون�بقــــدم�العــــالم الــــدهري$نقبــــل��ســــ[م�باســــم�
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ً
�أو�مرس[

ً
�¡åباعتبار�الدین�م  

jالشعر�العبا��  

العصر�العبا���Vقد�تم$¡�عن�العصور�ال�VWسبقته،�فقد�ازدهرت�فيه�الحضارة�ازدهارا�كب$�ا،�وشهد�العصر�
�فراجت� �وأساليبه، �وأشكاله �أغراضه ��ي �_دب �عdى �انعكست �كث$�ة، �سياسية �وتيارات �عظيمة أحداثا

�فنون�وام§�،الفلسفة �العربي �_دب �فدخل �اPختلفة، �جوان�éا ��ي �الحضارات �وتأثرت �باÅعاجم، �العرب ¡ج
وأغراض�ومعان�لم�يألفها�من�قبل،�كالغزل�باPذكر�والشعوبية�والخمريات�بقصائدها�اPستقلة،�أما�_سلوب�

لقص$�ة.�كل�ذلك�ودخل�عليه�التكلف�وخاصة�البديع،�ومال�اPحدثون�إvى�_وزان�ا�،اكتسب�رقة��ي�التعب$�
.Vجتمع�العبا��Pحصلت��ي�ا�VW̄جتماعية�والفكرية�والحضارة�ال   حدث�تبعا�للتغ$�ات�

jلحاد�&ي�الشعر�العربي�العبا��mتأث/.�الزندقة�و  

وكان�من�أشد�الثورات�بأسا�وأك¿�ها�خطرا��ي�العصر�العبا���V_ول،�تلك�الثورات�ال�VWأذكى�ن$�ا�ا�الزنادقة،�
يمهم�عــن�تعــاليم��ســ[م�وعقائــده�وتقــوم�عdــى�أنــواع�مــن�الديموقراطيــة�الWــ�Vتبــيح�اPحرمــات�الــذين�تبعــد�تعــال
ـــا�داب� ـــية��̄جتماعيـــــةوتعبـــــث�بــ ـــةوتعـــــرض�الحيـــــاة�السياســ ̄جتماعيــ ومعـــــروف�أن�الفـــــرس�قبـــــل�.�)١للخطـــــر(�و

ي[د،�ومـا��س[م�كانوا�مجوسا�عdى�دين�زرادشت�الذي�ظهر��ي�ديارهم�حواvي�منتصف�القـرن�السـابع�قبـل�اPـ
وفيـه�زعـم�أن�للعـالم�إلهـ$ن�همـا:�أهـورامزد،�إلـه�النـور�خـالق��،وضعه�لهم�من�تعاليم�ضـم½�ا�كتابـه�"_قسـات"

ــاني�ومــــزج�بــــ$ن�تعــــاليم�الزرادشــــتية��الخ$ــــ�؛� وأرمــــن�إلــــه�الظلمــــة�خــــالق�الشــــر،�وأن�النــــار�مقدســــة،�حWــــ��ظهــــر�مــ
لظلمة�واستباحة�الزواج�بالبنات�و_خوات،�وأخذ�فأبقى�من�_وvى�عdى�عقيدة�النور�وا�،والبوذية�والنصرانية

وقـــد�عامـــل��مـــن�الثانيـــة�عقيـــدة�التناســـخ�وتحـــريم�ذبـــح�الحيـــوان�والطيـــور،�وأخـــذ�مـــن�الثالثـــة�الزهـــد�والتنســـك.
�،Vالعصر�العبا����Wجوسية�قوية�حPجوس�معاملة�أهل�الكتب�السماوية،�فظلت�اPسلمون�اPالفرس�كانوا�و ا
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فكــان�مـــن�الطبي£ــي�أن�تمــر�الحضـــارة��ســ[مية���ـــذه�نشـــر�الزندقــة�بـــ$ن�النــاس،�اســعا��ــي�قــد�نشــطوا�نشـــاطا�و 
̄نتقال�الفكري�من�حالة�إvى�_خرى  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������).١(اPرحلة�Åنه�عصر�التقاء�الثقافات�و

أبي�نواس��ي��فمن�أشعار�.ومثلوا�شعر�الزندقة،�فظهر�من�الشعراء�بشار�بن�برد�وأبو�نواس��ي�هذا�العصر
  ما�جاءنا�أحد�يخ���أنه���������������������������ي�جنة�من�مات�أو��ي�نار      :الزندقة

�البيت�منكر�للبعث�والحساب�وال �فأبو�نواس��ي�هذا جنة�والنار،�فهذا�وسجن�أبو�نواس�بسبب�هذا�البيت.
��يؤمن�فيه�بوجود�هللا�عز�وجل.�وقد�ا«�م�أبو�العتاهية�بالزندقة،�وأنه�يؤمن�بتعاليم�اPانوية��،إلحاد�صريح

  لكل�إنسان�طبيعتان�����������������������������خ$��وشر�وهما�ضدان  �ي�الخ$��والشر�لقوله:

�العتا �أبا �لم�يذكروا �أمثال�الجاحظ�وغ$�ه �العتاهية�عاش�ولكن�_دباء �مع�أن�أبا �الزندقة، ��ي�شعراء هية
وليس��ي�شعره�ما�يثبت�زندقته.�ويقول�بشار�بن�برد��ي�هذا��،فتأثر���ا�،وسط�تيارات�من�الفلسفات�اPختلفة

  _رض�مظلمة�والنار�مشرقة�������������������والنار�معبودة�مذ�كانت�النار      اPجال:

$ن،�ويتمادى�بشار�إvى�ما�هو�أبشع�من�ذلك،�فيدين�بالرجعة،�ويكفر�جميع�فبشار�يمجد�النار�ويقدمها�عdى�الط
�النار�إله،� �بأن �تعتقد VWال� �اPجوسية �وهو�مذهب �الط$ن، �النار�عdى �تقديم �إبليس��ي �رأي �ويصوب _مة،

  اPخلوق�من�الط$ن��ي�قوله:�(ع)ل�بشار�إبليس�اPخلوق�من�النار�عdى�آدم�ضويف

  فتن�éوا�يا�معشر�الفجار�������������������������إبليس�خ$��من�أبيكم�آدم���

  إبليس�من�نار�وآدم�طينة�����������������������������و_رض���تسمو�سمو�النار

  .(ع)واPجوس�إنما�يعظمون�النار�Pعان�ف¸�ا،�م½�ا�أ�ا�جوهر�شريف�علوي،�وم½�ا�أ�ا�ما�أحرقت�إبراهيم�

�،ويرسم�له�صورة��ي�الجحيم�،الته�"الغفران"�ب$ن�الزنادقة�واPلحدينويضع�أبو�الع[ء�اPعري�بشارا��ي�رس�
.�به�من�صنوف�النقم�وأنواع�العذاب�يغمض�عينيه�ح����Wيرى�ما�يå¡ل ن�وقد�رد�هللا�له�بصره�وهو�يحاول�أ

�الزنادقة�واPلحدين�بقوله: �واPلحدين�الذين�يت[عبون��ولقد�شدد�اPعري�عdى �الزنادقة �أغتاظ�عdى Vjولك"
�ويرمون� �اPسلم$ن�إدخالبالدين، �والشكوك�عdى ���الشبه �الذين �الدهريون �أ�م �الزنادقة �ويعرف�اPعري ،

  ويعلن�زندقته��ي�شعره�بقوله:�،البعث�الخاركي�و�ينكر�الشاعر�عمر�.�)٢يقولون�بنبوة�و��كتاب"(

V لب�Vjى�سلوة������������������������������فطال��ي�حبس�الضvإن�كنت�أرجوك�إ  

  وعش�كاPغرور��ي�دينه����������������������������������يوقن�بعد�اPوت�بالبعث��

  :)٣وي±�م�أبو�نواس�الشاعر�أبان�ال[حقي�بالزندقة�و�لحاد�ا«�اما�صريحا��ي�هذه�القصيدة(

  ��أشهد�الدهر�ح������������������������Wتعاين�العينان

  فقال�سبحان�ماني������فقلت�سبحان�ربي������������������

  فقال�من�شيطان�فقلت�عي���Íرسول���������������������    ��

  فقلت�مو����نGي�ال���������������������مهيمن�اPنان    ��������

  فقال�ربك�ذو�مق�������������������������لة�إذن�ولسان    �������
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�هو�فهذه�القصيدة�تمثل�رأي�هذه�الطائفة�من�الفرس�الذين�أظهروا��س[م�د �إ��بما �أن�يؤمنوا ينا،�وأبوا
فار��V،�فأبو�نواس�ي±�م�أبانا�بالزندقة�واعتناق�الديانة�اPانوية.�وربما�كان�هذا�¯«�ام�مجرد�هجاء�من�أبي�

�يحلو�له�إذا�غضب�وثارت�عصبيته،�وإن�كان�يبدو��ي�_بيات��،نواس�وغ$�ه�للشاعر�أبان فالشاعر�يقول�ما
ف���ا�الزندقة��ي�العصر�العبا��V،�فهناك�إشارة�إvى�اPانوية�من�أبي�نواس.�اPذكورة�الصفات�ال�VWكان�يوص

  و�ي�مع��jنفسه�يقول�اPعذل�بن�غي[ن��ي�هجاء�أبان:

  رأيت�أبانا�يوم�فطر�مصليا��������������������������فقسم�فكري�واستفزني�الطرب

  إن�ذلك�من�العجبوكيف�يصdي�مظلم�القلب�دينه�������������������������عdى�دين�مان�

�حماد�عجرد �ث[ثة�يقال�لهم�الحمادون: �يتنادمون�عdى��،وكان�بالكوفة �وحماد�الراوية، �بن�الزبرقان، وحماد
وكانوا�جميعا�يرمون�بالزندقة،�وإذا�رأى�الناس�واحدا�م½�م�قالوا�زنديق�اقتلوه.�وهكذا��،ويتناشدون �،الشراب

وبية�والزندقة�حركتان�تصدران��ي�واقع�_مر�عن�أصل�فالشع.�سارت�الزندقة�جنبا�إvى�جنب�مع�الشعوبية
�إ��من��،واحد �يرمون�بالزندقة �ال��امكة �وكان �بتشويه��س[م. �م½�م ̄نتقام � �العرب�ومحاولة وهو�كراهية

  عصم�هللا�م½�م�ح��Wقال�_صم£ي�بشأ�م:

  إذا�ذكر�الشرك��ي�مجلس��������������������������أثارت�قلوب�ب�Vjبرمك

  ليت�عندهم�آية������������������������������أتوا�باÅحاديث�عن�مزدكوإن�ت

أولهما:�الحضارة�الجديدة��وقد�ساعد�عdى�انتشار�الزندقة��ي�هذا�العصر�وارتفاع�موج±�ا�إvى�الذروة�عام[ن:
̄س±�تار�بشعا �اللهو�والتحلل�من�قيود�الدين�و �إvى �رهئال�VWتدفع�الناس�دفعا �ا. �الحياة لعقلية�ال�VWوثان¸�ما:

�وما� �وهندية، �وفارسية �من�يونانية �استوعبت�الثقافات�العقلية�_جنبية VWوال� Vالعصر�العبا��� ازدهرت��ي
كانت�تنطوي�عليه�من�أبحاث�فلسفية�وجدل��ي��يمان�مما�كان�يث$���ي�نفوس�الشباب�كث$�ا�من�الشكوك�

 الدينية.�

وليسوا��،و×ي�أن�كث$�ا�من�اPجان�قد�رموا�بالزندقة�،وهنا�يجب�أن�أقف�عند�نقطة�مهمة��ي�تاريخ�الزندقة
وإنما�اتخذوا�هذه�الظاهرة�ليسموا�بالظرف�والفكاهة.�وقد�تنبه�الخليفة�اPهدي��نتشار�هذه�اPلل��،بالزندقة

�س[م،�فأمر�باتخاذ�ديوان�خاص�لتعقب�واPجوسية�اPارقة��ي�أمصار�العراق،�ورأى�ف¸�ا�خطرا�عdى�الدولة�
ا�من�اPسلم$ن.�ولم�ينصب�اPهدي�وخلفاؤه�للزنادقة�حرب�السيف�وحدها،�فقد�يصبوا�لهم�حرب�من�يعتقه

�عرفوا� �الذين �الشعراء �بشأن �خليف �يوسف �الدكتور �يقول �الساطع. �والدليل �القاطع �بال��هان اللسان
بشار�حماد��وإvى�جانب�،ويبدو�أننا�لن�ن§�دد��ي�أن�نضع�بشارا�عdى�رأس�أصحاب�الزندقة�الدينية�،بالزندقة

عجرد،�وشهرته�بالزندقة�أوسع�من�شهرة�بشار،�وكذلك�الشاعر�مطيع�بن�إياس،�ويذكر�الرواة�أن�ابنته�ح$ن�
��ي�«�مة�الزندقة �دين�علمنيه�أبي"(�،أحضرت�للخليفة�هارون�الرشيد�للتحقيق�معها ).�١اع§�فت�وقال�"هذا

صل�إلينا�من�شعرهم�إ��أبيات�قليلة،�وربما�لم�ي�،وعdى�ك¿�ة�الشعراء�الذين�عرفوا�بالزندقة��ي�هذا�العصر
�ودعوة�صريحة�إvى��لحاد،� �فيه�من�طعن��ي��س[م، �Pا كان�السبب��ي�ذلك�هو�تحرج�الرواة�من�روايته
وربما�كان�السبب�حرص�الشعراء�أنفسهم�عdى�إخفاء�هذا�الشعر�إيثارا�للس[مة،��ي�وقت�كانت�الزندقة�فيه�

�الد �تحاسب�عل¸�ا �خط$�ة �الجانب� خر«�مة ��ي �ولكن �ولة. �اعتناق�، �الفرس�من �ثبت�تأث$��العرب��ي فقد
  �.الفرس�ل�س[م�ومن�شيوع�اللغة�العربية�بي½�م
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