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چكیده
مناطق و نهرهای ایران ،در نرایط و زمانهای مختلف دین اسالم را پذیرفتن ..در ایهن
پژوهش بها اسهتتاده از روت توفهیتی ه تحلیلهی ه اسهتنتاجی ،مسهلله رونه .زمهانی و
جغ رافیایی گسترت اسالم در ایران و عوامل تأثیرگذار بر آن بررسی مینود .یافتهههای
پژوهش نشان می ده .نهرهایی مانن .قزوین ،افتهان و قم در پذیرت اسالم پیشهگام
بودن ..افتهان را می توان اولین نهر اسالمی ایران دانست .در مناطقی مانن .آذربایجان،
ماوراءالنهر و سواحل دریای مازن.ران ،سختگیری هایی برای گسترت اسالم انجام ن.؛
اما فعالیت خرم دینان عامل افلی گسهترت اسهالم در آذربایجهان بهود .در مهاوراءالنهر،
خراسان و سیستان نیز فعالیت های فرقههای به آفری.یه ،جهمیه ،کرامیه و خوارج ،نقشی
تعیین کنن.ه در گسترت اسالم دانت .گرایش مردم دیلم و طبرستان به اسالم ،بیش از
همه ،نتیجه تبلیغاو علویان است .نهر آمل اولین نهر اسالمی ایهن منطقهه بهه نهمار
می آی ..به دلیل روحیاو مردم فارس ،دین زرتشت در آنجها بهیش از نقها دیگهر دوام
آورد؛ ولی در نتیجۀ فعالیت های فرقه های اسالمی و اق.اماو نیخ ابواسحاق کازرونی در
آن منطقه نیز دین اسالم بر آیین زرتشتی غلبه کرد.
واژگان کلیدی :ایران ،دین اسالم ،دین زرتشتی ،خلتای ران.ین ،امویان ،عباسیان.

مقدمه

مسلمان شدن مردم ایران ،از مهم تریو و در عیو حال مبهمتریو مسائل تااریخ ایاران
است .با ایو حال ،تا کنون پژوهای امع و کامل درباره روند و چ ون ی اسالمپذیری
مردم ایران انجام ناده است .در پژوهشهایی همچون تاریخ ایران دانا اه کمبریج ،تنها
به صورت گذرا به ایو موضو پرداخته شده است .حاصل کالم ایاو پاژوهشهاا ایاو
است که روند گسترش اسالم در ایران ،تدریجی و طوسنی باود .در بایو پژوهاا ران،
ریچ ارد بولت تمرکی بیاتری بر روی ایو موضو دارد .او با شیوهای ابداعی ا یعنی باا
مالک قرار دادن نامهای علماای ذکرشاده در منابعی مانند تاریخ نیشابور ا باه ارزیاابی
روند زمانی اسالمپذیری ایرانیها پرداخته است .ایو پژوهش باه نتاایج الابتاو هی
دست یافته است؛ اما نمیتواند باه بسایاری از پرساشهاای مرباوط باه ایاو موضاو
ایو نوشتار بر آن است که با استناده از شیوه توصینی ا تحلیلی ا اساتنتا ی ،روناد
زمانی و غرافیایی گسترش اسالم در ایران را بررسی کند .مهمتریو ماکل فراروی ایو
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پژوهش ایو است که منابع کمتر باه روشانی در ایاوبااره ساخو مایگویناد .بناابرایو
مع آوری اطالعات کافی و موثق کار آسانی نیست؛ با ایو حال سعی شده است تا حد
امکان ،برخی از زوایای ایو موضو تاریح و تحلیل گردد.
دوران خلفای راشدین؛ آغاز فتوحات و آشنایی ایرانیها با دین اسالم

فتوحات اعرا

در ایران در دوره خالفت ابوبکر س13-11ق) با درگیریهایی کوچک

بیو سپاهیان ساسانی و خالد بو ولید آغاز شد .خالد که در تعقیاب اهال رده باود ،باه
مرزهای امپراتوری ساسانی رسید و به سرعت متو ه ضعف و انحطاط دولت ساساانی
شد .او پس از کسب پیروزی در چند نبرد کوچک ،اعرا
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پاسخ دهد.

مسلمان را تاویق کرد که به

حم الت خود علیه ساسانیان ادامه دهند .در دوره خالفت عمر س23-13ق) باا پیاروزی
58

دوره خالفت عثمان س35-23ق) ،با فتح سیستان و خراسان ،کاار فاتح قلمارو ساساانی
تقریباً به پایان رسید و تنها مناطق کوهستانی شمال ایران به مقاومت ادامه دادند.
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اعرا

در نگهای بویب ،قادسیه و نهاوند ،امپراتوری ساساانی از هام فروپاشاید .در

ایرانی ها که از زمان پیامبر

با دیو اساالم آشانا شاده بودناد ،در ایاو مرحلاه از

فتوحات ،به صورت گسترده با آن موا ه شدند .معموسً مسلمانان پایش از شارو هار
نگ و تصر

شهرها و ایاست ،به ایرانیها پیانهاد پاذیرش اساالم مایدادناد .گنتاه

می شود سعد بو ابیوقاص ،ییدگرد سوم و رستم فرخزاد را به دیو اسالم دعوت کارد،
ولی آنها نپذیرفتند سبالذری .)20-19 :1364 ،ایو پیاانهاد باه ماردم شاهرهایی مانناد
اصنهان نیی داده شد .آن ها به ای پذیرش اسالم تر یح دادند به فاتحان عار

ییاه

بپردازند سهمو71:؛ طبری :1352 ،ج .)1812 ،5شهر قایویو یکای از معادود شاهرهایی
است که مردم آن بدون مقاومت ،اسالم آوردند سبالذری.)80 :1364 ،
با و ود مقاومت مردم اغلب شهرها در مقابل اسالم ،باز هم تعدادی از ماردم ،دیاو
اسالم را پذیرفتند .در ایوباره سپاهیان بهویژه دستههای میدور ،اقاار فرودست شاهری

پذیرفتند و در نگ های لوس و نهاوند علیه سپاهیان ساساانی شارکت کردناد .گنتاه
می شود آنها پس از نبرد قادسیه نتیجه گرفتند که« :ما چون دی ر مجوسان نهایم .ماا را
پناه اهی نیست و اینان ارج ما ناناسند .رأی صوا

آن است که به آییو تازیان درآییم

و بدیاان عییی گردیم» سهمو .)41 :در بصره ایی باه ناام زمایو اصانهانیهاا و اود
داشت .ایو اصنهانیها همراه با اسوا ران دیلمی دیو اسالم را پذیرفتند و در بصره ساکو
شدند سهمو.)121 :
برخی دهقانان و اعیان برای حن امتیازات و داراییهای خود باه دیاو اساالم روی
آوردند .به عنوان نمونه ،فیروزان بو چهاربخت استندار ،د یحیی باو مناده از فقهاای
حنبلی اصنهان ،در ریان فتح آن شهر مسلمان شد ساصنهانی .)664 :1377 ،اعقاا

او

موسوم به آل منده تا قرنها بعد یو علما و بیرگان شهر اصنهان بودند.
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خسروپرویی از دیلم آورده بود ،پس از نبرد قادسیه به اعارا

ملحاق شادند ،اساالم را

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2023-01-07

و روستایی و افرادی از طبقات باس پیشقدم بودند .چهار هیار ننر از اسواران دیلمی که

عمر در ریان تقسیم اموال بیت المال برای تعدادی از بیرگان ایرانی از مله فیاروز
طبق ات باس در روند گسترش اسالم در ایران ،نقای مهم داشت و روناد اساالمپاذیری
عامه مردم را تسهیل و تسریع میکرد .شواهد ناان میدهد برخی ماردم عاادی نیای در
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بو ییدگرد و دهقان نخجیرگان ،مقرری معیو کرد سیعقاوبی .)41 :1362 ،اساالم آوردن

ریان فتوح شهرها دیو اسالم را میپذیرفتند .برای نمونه ،شخصی به نام واقد از مردم
اصنهان که در ریان فتح آن شهر ،توسط ابوموسی اسالم آورد ،به عناوان مسائول اذان
شهر منصو

شد سانصاری :1412 ،ج.)359 ،1

در ایو زمان ،زرتاتیها درباره آتاکدههای خود احسا

ن رانی میکردند .از ایورو

در اغلب مصالحهنامههایی که بیو شهرهای منتوحه و اعرا

امضا گردیاد ،مقارر شاده

بود به آتاکدهها آسیبی وارد ناود سبالذری .)77 :1364 ،مردم آذربایجان از ح یفة باو
یمان فاتح آن ا خواستند آتاکده ها را ویران نکند و مردم شیی بتوانناد مراسام ماذهبی
خود را آزادانه برپا کنند سهمو .)84 :مردم فاار
قسمتی از آن را به نساء و بیضاء فار

بارای حنا آتاش آتااکده کاریاان

بردند سمسعودی :2536 ،ج.)606 ،1

با ایو و ود ،تعدادی از آتاکدهها ویران گردید و در برخی ماوارد باه اای آنهاا
کنارنگ آن ا که به قرار صلح استناد میکارد موا اه شاد ،باه زرتااتیهاا ا اازه داد
آتاکدهای در فاصله زیادی از مسجد اامع بساازند سحااکم نیااابوری.)217 :1375 ،
بنای مسجد ،گامی مهمی برای گسترش اسالم بود .اغلب فاتحان پاس از فاتح شاهرها
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

اقدام به بنای مسجد می کردند سبالذری .)81 :1364 ،اولیو مسجد اصنهان ،موساوم باه
خاینیان ،پس از فتح شهر توسط ابوموسی اشعری بنا شد سابورسته.)233 :1365 ،
همزمان با بنای اولیو مسا د ،بعضی از مسلمان بهویژه گروهی از صحابه و تاابعیو،
شخصاً به تبلیغ دیو اسالم در میان ایرانیها مایپرداختناد؛ چناانکاه یکای از صاحابه
پیامبر

از قبیله بنیسلیم در شهر اصنهان ،دیو اسالم را تبلیغ میکرد و فریضاههاای

آن را تعلیم میداد ساصنهانی.)192 :1377 ،
ایو اقدامات باع

آشنایی ایرانیها با دیو اسالم مایشاد ،ولای تنهاا در آذربایجاان
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مسجد ساخته شد .عبداهلل بو عامر در نیاابور چنیو کارد و هن اامی کاه باا اعتارا

ریان گسترش اسالم به شکل دی و هد دار صاورت گرفات .آذربایجاان در دوره
عمر در سال  22هجری به دست ح یفة بو یمان فتح شد .مردم آذربایجاان حاضار باه
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که در زمان عثمان حاکم آذربایجان شد ،اشع
سپاهیانی از کوفه ،شورش مردم آن ا را سرکو

بو قیس را انایو خود کرد و با اعیام
نمود .ولید تعداد زیادی از اعارا

را
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پذیرش حاکمیت اعرا

مسلمان نادند و بارها دست به شورش زدند .ولید باو عقباه

به آذربایجان فرستاد و به آنان فرمان داد مردم را به اسالم فراخوانند .اشع
را به سعید بو عاص داد و به کوفه برگات؛ اما دوباره توسط امام علی

ای خاود
به آذربایجان

اعیام شد .بالذری در ایوباره مینویسد:
چون به آذربایجان رسید ،چنان دید کاه اکثار ماردم اساالم آوردهاناد و قارآن
میخوانند .پس گروهی از تازیان از اهل عطا و دیوان را در اردبیل مسکو داد و
آن شهر را آبادان گردانید و مسجد آن را ساخت.

سبالذری)87- 85: 1364 ،

دلیل دیت والیان مسلمان در تغییر مذهب مردم آذربایجان ،موقعیت استراتژیک آن
ایالت بود؛ زیرا آذربایجان در همسای ی خیرها ،ارامنه و امپراتوری بییانس قرار داشات
خیرها مورد حمله قرار میگرفات .ایاو حماالت موقعیات اعارا

و مدام از طر

تهدید میکرد و مردم آذربایجان را برای شورش علیه اعرا

را

دل رم میساخت .بنابرایو

از آذربایجان که ب ذریم ،در قیویو و اصنهان نیی دیو اسالم ماورد پاذیرش بخاای
از امعه قرار گرفته بود کاه البتاه شاواهد مرباوط باه اصانهان در اواخار دوره اماوی
پدیدار میشود.
دوره امویان؛ ادامه فتوحات و تحکیم موقعیت اسالم

در دوره امااوی س132-41ق) ،بااه ساابب ادامااه فتوحااات ،دیااو اسااالم وارد منطقااه
ماوراءالنهر شد که خارج از حیطه دولت ساسانی بود .سعید بو عثمان در سال 56ق به
سمرقند و بخارا حمله کرد و پس از مدتی کامکش در نهایت با مردم آن ا وارد صلح
ش د .سلم بو زیاد که پس از او والی خراسان شد ،تا سمرقند پیشروی کارد سباالذری،
 .)186-165 :1364در منابع متقدم ذکری از گرایش مردم سمرقند و بخارا به اساالم در

بررسی مقایسهای روند زمانی و غرافیایی گسترش دیو اسالم در ایران

موقعیت خالفت در آن ا تحکیم گردد.
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سزم بود مردم آذربایجان مسلمان شوند که با ایجاد پیوند بیو آنها و خالفات اساالمی

ریان ایو لاکرکایها نیست؛ اما نویساندۀ تـاریخ قندیـه ستاألیف قارن نهام) دربااره
عثمان در سمرقند درگذشت ،مینویسد:
در اندکزمانی 180هیار تو از مردم آن ا مسلمان شدند و محمد بو خالد باو
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کرامات منتسب به قثم بو عبا

بو عبدالمطلب که در ریاان لاکرکاای ساعید باو

ولید که به همراه تعدادی دی ر از صحابه در سپاه عثماان حضاور داشات ،باه
عنوان خطیب منصو

شد .مردم در حضور او قرآن آموختند و محتسبانی برای

امر و نهی مردم تعییو شد.

سگمنام)22- 21: 1334 ،

قتیبة بو مسلم باهلی که در سال 86ق امیر خراسان شد ،کاار مااوراءالنهر را تکمیال
کرد و برای گسترش اساالم در آن اا ،اقاداماتی گساترده و ساختگیراناه انجاام داد.
طغااده ،پادشاه بخارا ،به دست او مسلمان شد سنرشخی)14 :1363 ،؛ اماا ماردم بخاارا
بارها دیو اسالم را پذیرفتند ،ولی پس از ایوکه سپاه قتیبه آن ا را ترک میکرد ،دوباره
به دیو خود برمیگاتند یا تظاهر به مسلمانی میکردند .قتیبه کاه مصامم باود آنهاا را
مسلمان کند ،دستور داد اعرا

در خانههای ماردم مساتقر شاوند .در تـاریخ قندیـه در

ایوباره آمده است:
شریعت بر ایاان سزم گردانید و مسجدها بنا کرد و آثاار کنار و رسام گباری
برداشت و د عظیم می کرد و هر که در احکام شریعت تقصیر کردی ،عقوبت
میکرد.

سهمو)66 :
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سیاست سخت گیرانه قتیبه ممکو است ایو تصور را ایجااد کناد کاه دولات اماوی
می خواست دیو اسالم را میان ایرانیها گسترش دهد؛ ولی هرگی چنیو نبود و اقدامات
قتیبه یک استثناست .منطقه ماوراءالنهر مانند آذربایجان در معر

هجوم اقوام ترک قرار

داشت .بنابرایو قتیبه امیدوار بود با گسترش اسالم در آن ا موقعیت متیلایل امویاان را
در آن منطقه استراتژیک تحکیم کند .مؤید ایو مدعا آن است که پس از تحکیم قادرت
امویان در ماوراءالنهر و خراسان ،نهتنها کار تبلیغ اسالم متوقف شد ،بلکه موانعی نیی بر
سر راه آن به و ود آمد.
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تا به ضرورت مسلمان باشند و بدیو طریاق مسالمانی آشاکار کارد و احکاام

خلنای اموی نسبت به دیو اسالم در ایران ،سیاستی یکسان و هماهنگ نداشاتند .در
مقاطع مختلف درباره شهرها و مناطق مختلف سیاستهای متناوتی اتخاذ میکردند .در
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پرداخت ییه بود که یکی از مهمتریو منابع درآمد دولت به شامار مایآماد .بناابرایو
بسیاری از عمال ایو دولت تر یح میدادند ایرانیها زرتاتی باقی بمانند .از آن اا کاه

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1395.1.22.3.3

ایو دوره عوامل متعددی مانع گساترش اساالم در ایاران مایشادند .مهامتاریو آنهاا

پرداخت ییه برای بسیاری از مردم سن یو بود ،برخی از آنان به امید معافیت از آن به
دیو اسالم روی میآوردند ،ولای عماال دولات اماوی بااز هام از نومسالمانان ییاه
میگرفتند .برخی مأموران مالیاتی ایو دوره از میان دهقانانی انتخا

میشدند که هناوز

زرتاتی بودند .ایو افراد برای لوگیری از اسالم آوردن همکیاان خود ،به عمال اموی
در ایو اقدامات کمک میکردند.
عمر بو عبدالعییی س101-99ق) تنها خلینه ای بود که به طور ادی بارای گساترش
اسالم در میان اهل ذمه وارد عمل شد و برای تاویق آنهاا دساتور داد از نومسالمانان
ییه دریافت ناود .او از راح بو عبداهلل ا حاکم خراساان ا خواسات هار کاس در
قلمرو وی به سوی قبله نماز میخواند از ییه معا

شود .به دنبال ایو دستور ،تعاداد

زیادی از مردم برای فرار از ییه به اسالم روی آوردند .راح که متو ه کاهش درآمد

خراسان عیل کرد سهمو.)3962 :
پس از عمر بو عبدالعییی ،قوانیو او لغو گردید و از نومسلمانان ییه گرفته شد .در
زمان هاام س125-105ق) اشر

بو عبداهلل ا والی خراسان ا در سال 110ق اعالم کرد

اگر مردم ماوراءالنهر دیو اسالم را بپذیرند ،از پرداخت ییه معاا
دنبال آن ،تعداد زیادی از مردم مسلمان شدند؛ اما اشار
درآمد خیانه ،نقض عهد کرد و باع

خواهناد شاد .باه

بارای لاوگیری از کااهش

شورش مردم شد سبالذری .)184 :1364 ،او مقرر

کرده بود فقط اشخاصی که ختنه شدهاند ،فرایض دینی را انجام مایدهناد و مایتوانناد
سوره ای از قرآن را بخوانند ،از پرداخت ییه معا

خواهند شاد سطباری :1352 ،ج،9

.)4904-4903
نقش دهقانان و کارگیاران ایرانی در لوگیری از گساترش اساالم هام قابالتو اه

بررسی مقایسهای روند زمانی و غرافیایی گسترش دیو اسالم در ایران

دستور مورد اعترا

عمر قرار گرفت سطبری :1352 ،ج )3060 ،9و او را از حکومات
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خیانه شده بود ،اعالن کرد تغییر دیو کسانی مورد قبول است که ختنه شده باشند .ایاو

بود .باه عناوان نموناه ،در زماان حکومات اساد باو عباداهلل القساری س120 -107ق)
از مردم به دست او مسلمان شدند ،ولی طغااده کاه باه تااهر مسلمااان و در باطااو
زرتاتی بود ،اسالم آنها را دروغیو خواند و با ایو استدسل که اسالم آوردن آنان باع
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بر خراسان و ماوراءالنهر ،مردی در بخارا تهور کرد و به تبلیغ اسالم پرداخت .گروهی

شورش و کاهش خراج میشود ،اسد را وادار به صدور دستور قتل آنها کرد سنرشخی،
.)83 :1363
در دوره اموی ،گروهی در پی آن بودند که دیو اسالم یک دیو عربای بااقی بماناد.
از ایورو اسالم اقوام دی ر از ملاه ایرانیاان بارای آنهاا پاذیرفتنی نباود .یعقاوبی در
ایوباره مینویسد:
در زمان معاویه دسته ای از موالی به رهبری ابوعلی کوفی ،موسی بنیحارث بو
کعب ،خروج کردند .مغیره مردی از بجیله را برای سارکو

آنهاا فرساتاد .او

قرار داد و گنت :ای گروه عجمها! ایو عر

است کاه باه ناام

آنان را خطا

دیو با ما نبرد میکند .شما را چه میشود؟

سیعقوبی)149 :1362 ،

از دی ر موانع گسترش اسالم در ایو دوره ،ناآشنایی مردم ایران با زبان عربی بود که
که مسلمانان در بخارا ابتدا نماز و قرآن را به زبان فارسی میخواندند:
چون موقع رکو شدی ،مردی باودی کاه در پاس ایااان باناگ زدی :بکنیتاا
نکنیت .و چون سجده خواستندی کردن ،بانگ کردی :نکونیا نکاونی.

سنرشاخی،

سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

)67 :1363

ایو ماکل با مها رت اعرا

به ایران ،بهویژه با عربی کردن دیوانها به تدریج حال

شد و مردم ایرا ن با زبان عربی آشنا شدند .با و ود ایو مواناع و مااکالت ،اساالم در
ایران رو به گسترش بود و برخی عوامل به ایو روناد کماک مایکارد .یکای از آنهاا
مها رت قبایل عر

بود .کمتر منطقه ای در ایران و ود داشت که قبایل عر

به آن ا

مها رت نکرده باشند سیعقوبی .)53-45 :2536 ،و ود ایو قبایال و اخاتالط آنهاا باا
مردم بومی ،روند اسالمپذیری آنان را تسریع میکرد .در ایو مورد بهتریو نموناه ،شاهر
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کار تبلیغ و آموزش مبانی اسالم را با ماکل موا ه میکرد .ایو مسئله چنان دی باود

قم است .از بیو قبایل عر  ،قبیله شیعه اشعری ،شهر قم را برای اقامت برگیید .مؤلف
تاریخ ق مینویسد:
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رود؛ زیرا نمیخواست که نماز در سراهای مجو

ب یارد.

سقمی)37 :1361 ،

ایو روایت ناان میدهد در آن زمان ،ماردم قام زرتااتی و ماردم قایویو مسالمان
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عبداهلل بو سعد اشعری وارد قم شد ،ولی اغلب راغب آن باود کاه باه قایویو

بودند .احوص اشعری در سال 89ق آتاکده ای را خارا

کارد و باه اای آن اولایو

مسجد قم را ساخت سهمو) .مردم قم نمیتوانساتند و اود آن مساجد را تحمال کنناد.
وقتی در آن مسجد اذان گنته میشد ،به عبداهلل دشنام میدادند تا ایوکه کار به درگیاری
انجامید .احوص ،بیرگان قم را غافل یر کرد و بر شهر مسالط شاد سهماو.)263-262 :
اعرا

در آتاکده آذرگاسنب قم را که از طال بود ،کندند و ناید حجااج باو یوساف

فرستادند سهمو .)90-89 :ایو استیال و کثرت تعداد اعرا  ،سرانجام باه تغییار ماذهب
مردم شهر قم انجامید.
اصنهان از دی ر شهرهایی بود که تا پایان دوره اموی به شهری اسالمی تبادیل شاد.
هرچند منابع به روشنی به ایو تغییر مذهب اشارهای نکردهاند ،ولی شواهدی برای اثبات
آن و ود دارد .در دوره معاویه شخصی به نام عبیداهلل بو ابیبکره ثقنی به اصنهان آماد

دستور دهد هموار شدن راه گسترش اسالم در آن اا ،آتااکدههاا ویاران شاوند .ایاو
احتمال و ود دارد که زرتاتی های اصنهان حاضر به پذیرش حاکمیت اعرا

نبودناد.

از ایورو تغییر مذهب آنان ضروری به نظر میرسید .البته منابع ،به شاورش و نافرماانی
مردم اصنهان اشارهای ندارند.
اسالم در اصنهان به سرعت گسترش پیدا کرد .آنچه ایو مادعا را اثباات مایکناد،
تهور تعدادی محدث و منسر در بیو مردم اصانهان اسات .از ملاۀ آنهاا ابومحماد
اسماعیل بو عبدالرحمو ،معرو

به سدی سم127ق) پسر ابوخییماه ،از بیرگاان شاهر

اصنهان است .ایو محدث که به سبب برگیاری مراسم او سده ،باه سادی شاهرت
داشت ،صاحب تنسیر بود .او در سال 122ق با سنیان ثوری سم161ق) در کوفاه دیادار
نمود و سنیان از او روایت کرده است سهمو.)302 :

بررسی مقایسهای روند زمانی و غرافیایی گسترش دیو اسالم در ایران

معاویه در ایوباره ماخص نیست؛ اما مسلماً اهمیت شهر اصانهان باعا

شاد معاویاه
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و آتاکدههای آن شهر را خااموش کارد ساصانهانی .)543 :1377 ،دلیال شادت عمال

یکی دی ر از محدثان اصنهان در ایو دوره ،شخصی به نام ابراهیم بو میماون صاائغ
 .)275مجیب بو موسی اصنهانی از محدثان ایو دوره به شمار میرود کاه در مکاه باا
سنیان ثوری دیدار کرد سهمو .)75 :تاریخ وفات وی ماخص نیست ،اما ایوکاه سانیان
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بود  .او از اصنهان به خراسان رفت و در سال 131ق به دست ابومسلم کاته شد سهمو:

ثوری را درک کرد ،ناان می دهد در اواخر دوره اماوی و اوایال دوره عباسای زنادگی
میکرده است.
و ود ایو محدثان و منسران که در خانوادههای مسلمان به دنیا آمده بودند ،به خوبی
ناان می دهد اسالم در اصنهان گسترش یافته بود .البته هنوز تعاداد انادکی از سااکنان
شهر با فرایض دینی آشنایی داشتند و میتوانستند قرآن بخوانند .سعد بو ایاا  ،کاتاب
عاصم بو یونس کاه از طار

ابومسالم باه حکومات اصانهان منصاو

شاده باود و

دیوان های اصنهان را عربی کرد ،نخستیو کسی بود که مردم اصنهان را بارای یاادگیری
قرآن گرد هم آورد .او متو ه شد تنها هاتاد ننر از مرم شهر میتوانند قرآن بخوانناد و
تعداد حافظان قرآن ،فقط سه ننر است سابورسته.)233 :1365 ،
در اواخر دوره اموی در نواحی شرقی ایران ،یعنی سیستان ،مااوراءالنهر و خراساان،
مسلمانان شهر بخارا در اواخر دوره اموی افیایش یافته بود ،ایو است که وقتی شاریک
بو شیخ مهری شیعه در اعترا

به قبضه شدن قدرت توسط عباسیان در سال  133قیام

کرد ،همۀ اهل بخارا با وی همراه شدند سنرشخی .)87-86 :1363 ،تعاداد طرفاداران او
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

سی هیار ننر برآورد شده است سطباری :1352 ،ج .)4668 ،11حمایات پرتعاداد ماردم
بخارا از ایو قیام که با شعارهای دینی همراه باود ،دلیلای بارای اثباات افایایش تعاداد
مسلمانان بخارا و آشنایی آن ها با دیو اسالم است .حمایت از شریک نمیتواند به دسیل
ا تماعی و اقتصادی باشد؛ زیرا در ایوباره هیچ اعتراضی نداشت .با ساقوط حکومات
اموی ،تبعیض هایی که علیه نومسلمانان و ود داشت از بیو رفته بود و آنها خود را در
حکومت نوتهور عباسی سهیم میدانستند.
رفتار تالمانه حکام اموی که در نواحی شرقی بیاتر دیده میشد .یکی از ایو مواناع،

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2023-01-07

اسالم روندی رو به رشد را تجربه میکرد .از مله شواهدی که ناان مایدهاد تعاداد

گسترش اسالم بود .از ایورو در صورتی که حکام با مردم به خوبی رفتاار مایکردناد،
تمایل آن ها به اسالم بیاتر می شد .ربیع الحارثی ،از مله ایو حکام بود .او که در سال
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تنسیر آموختند و داد و عدل فرو نهاد و بسیار گبرکان مسلمان گاتند ،از نیکویی سیرت
او» سگمنام.)91 :1366 ،
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46ق حاکم سیستان شد« ،سیرتهای نیکو نهاد و مردمان را بر کردند تا علم و قرآن و

بی گمان دسیل سیاسی و نظامی باع

تمایل امویان به گساترش اساالم در سیساتان

شد؛ زیرا موقعیت امویان در آن ا متیلیل بود .رتبیل در بخش های شارقی سیساتان تاا
مدت ها در مقابل امویان مقاومت میکرد .ربیع در سال 51ق به دست زیاد بو ابیه عایل
شد و ای خود را به عبیداهلل بو ابی بکره داد .زیاد به عبیداهلل فرمان داد «چاون آن اا
شوی ،شاپور همه هربدان را بکش و آتشهای گبرکان برافکو» .ایو شادت عمال ،باه
شورش دهقانان و زرتاتیهای آن دیار انجامید سهمو .)93-92 :با ایو حال ،اساالم راه
خود را به آن سرزمیو باز کرده بود؛ هرچند هنوز بیاتر مردم زرتاتی بودند.
در خراساان و نیماه شامالی منطقاه باال ،یعنای ری ،قاومس و همادان تاا پایااان
دوره اموی تعداد مسلمانان نسبت به زرتااتی هاا انادک باود .بیااتر متصادیان دیاوان
خراسان زرتاتی بودند و زبان پهلوی در دیوان آن ا غلباه کامال داشات س هاایاری،
.)100 :1348

فرقه مر ئه بود .خراسان به یکی از پای ااه هاای اصالی ایاو فرقاه تبادیل شاد .فرقاه
همیه که توسط هم بو صنوان سمرقندی تأسیس شاد ،پیاروان زیاادی در خراساان
و ماوراءالنهر داشت .هم در سال 128ق در ترماذ قیاام کارد و باه دسات مسالم باو
احوز مازنی کاته شد .هم معتقد بود «تناضل میانه اهل ایمان نیسات و ایماان کسای
بر دی ری را ح نتوان داشت .ایمان انبیاء و ایمان امم ایاان برابار باشاد» سشهرساتانی،
 .) 63 :1335همیه معرفت خداوند و گناتو شاهادتیو را بارای اثباات ایماان شاخص
کافی می دانستند و حوزه ایمان را از عمل ادا مایکردناد ساشاعری .)78 :1362 ،ایاو
در حالی بود که عمال دولت اموی به بهانههای مختلف حاضر نبودند اسالم نومسلمانان
را بپذیرند و ادعا میکردند آنان تنها برای فرار از ییه مسالمان شادهاناد و اسالمااان

بررسی مقایسهای روند زمانی و غرافیایی گسترش دیو اسالم در ایران

عواملی نیی به گسترش اسالم کمک میکرد .از مله ایو عوامل ،فعالیتهاا و تبلیغاات
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با و ود غلبه زرتاتی ها در شرق ایران و موانعی که بر سر راه اسالم و ود داشات،

واقعی نیست.

بولت با استناد به زمان اسالمپاذیر ی پادران و ا اداد علماای شاهرهای اصانهان و
نیاابور معتقد است زمانی که عباسیان به قدرت رسیدند ،تنها هات درصد از ایرانیهاا
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دوره عباسیان؛ غلبه دین اسالم بر دین زرتشتی

مسلمان بودناد سبولات .)46 :1364 ،ایاو دیادگاه پاذیرفتنی نیسات؛ زیارا هماانطاور
که پیش تر گنته شد ،در زمان امویان دیو اساالم در بسایاری از نقااط ایاران گساترش
یافته بود.
با روی کار آمدن عباسیان ،موانعی که امویان بر سر راه اسالمپذیری پیروان زرتاات
ایجاد کرده بودند از بایو رفات .از آن زماان باه بعاد ،از نومسالمانان ییاه دریافات
نمی شد و با حضور ایرانیان ،بهویژه خراسانیها در دولات عباسای ،تضااد بایو عنصار
عر

و ایرانای کااهش یافات .از ایاورو نسابت باه دیاو اساالم در میاان ایرانایهاا،

اقبال بیاتری به و ود آمد .تا پایان قرن دوم ،تعداد مسلمانان ایران به سارعت افایایش
یافت و در بسایاری از شاهرهای بایرن و کوچاک ،تعاداد مسالمانان از زرتااتیهاا
بیاتر شد.
قرن دوم در ایو شهر زندگی می کردند و فراگیر شدن مذهب ثاوری 1در آن اا ،دلیلای
برای اثبات ایو دیدگاه است .نعمان بو عبدالسالم سم173ق) از مله فقیهانی بود که در
فقه ،از سنیان ثوری پیروی میکرد سانصااری :1412 ،ج .)5 ،2محماد باو سالیمان باو
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

عباادالرحمو اصاانهانی سم181ق) یکاای دی اار از ایااو محاادثان اساات سهمااو.)44 :
ابومحمدحسیو بو حنص همدانی سم212ق) ،قاضی اصنهان و از نیدیکان سنیان ثوری،
برای نخستیوبار علوم دینی کوفه را به آن شهر برد و در آن ا بر مذهب ثوری فتوا داد
ساصنهانی .)372 :1377 ،مسلماً دیو اسالم به اندازهای در اصنهان پیارفت کرده بود که
مردم آن ا آماده پذیرش یک مذهب فقهی بودند .نکته دی ر درباره فقهای یادشده ایاو
است که آنان در خانوادههایی متولد شدند که دستکم از دو یا سه نسل پیش ،مسالمان
شده بودند و ایو ناان دهنده رواج زودهن ام اسالم در آن شهر است.
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اصنهان را می توان اولیو شهر اسالمی ایران دانست .و ود فقهاا و محادثانی کاه در

شورش سنباد ناان می دهد در ابتدای دوره عباسی ،زرتاتیهای بسیاری در خراسان
و بال میزیستند .او که زرتاتی بود و از اهالی روستایی به نام آهو در حوالی نیاابور
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 . 1مذهب فقهی ثوری به عنوان یکی از مذاهب اهل حدی  ،توسط سنیان ثوری سم161ق) ایجاد شد و تاا قارن
پنجم در برخی از نقاط ایران پیروانی داشت سپاکتچی .)137- 138 :1388 ،اصنهان یکی از پای اههای اصلی ایو
مذهب به شمار میرفت سطهماسبی و فرخی.)159 - 141 :1390 ،

به شمار میرفت ،در سال 137ق برای خونخواهی ابومسلم قیام کارد .وی باا ساپاهی
بیرن از خراسان توانست بر قومس و ری مسلط شود؛ ولی سپاه اعیامی منصور س-136
 158ق) او را بیو ری و همدان شکست داد .شصت هیار ننر از یاران سنباد کاه بیااتر
آن ها از مردم بال بودند ،کاته شدند سطباری :1352 ،ج4715 ،12؛ مساعودی:1365 ،
ج.)298-297 ،2
با و ود نمایش پرتعداد زرتاتیها در قیام سنباد ،سرعت گسترش اسالم در خراسان
بسیار زیاد بود .مردم خراسان به سبب نقش تعییوکنندۀ خاود در دولات عباسای،تمایل
بیاتری نسبت به اسالم از خود ناان میدادند؛ زیرا با پذیرش اساالم ،فضاای بیااتری
برای رقابت با عنصر عر

در اختیار داشتند .در زمان حضور مأمون در خراساان و باه

سبب تاویق های او تعداد زیادی از مردم خراسان مسلمان شدند؛ زیرا وی میخواست

ذکر شده است .برای مثال ،ابومطیع بلخی س199-115ق) از شاگردان بیواسطه ابوحنینه
و از فقهای مذهب او به شمار میرفت که در بلخ زندگی میکرد و قاضی آن شهر باود
سضیایی و عیییی .)43 :1391 ،خوا ه ابوالقاسم آب یناهگار از ماردم هارات ،از ملاه
علما ی اواخر دوره اموی و اوایل دوره عباسی بود و در خراسان شهرت بسیاری داشت
سواع هروی .)53 :1351 ،عیسی بو موسای الغنجاار ،ملقاب باه غنجاار سم185ق) از
متقدمان اهل حدی  ،در هرات زندگی میکرد سمعایو النقارا .)28 :1370 ،و اود ایاو
افراد ناان میدهد در قرن دوم ،به احتمال فراوان تعداد درخور تو هی فقیه و محادث
در خراسان و ود داشته است.
در همیو زماان نخساتیو فرقاه التقااطی یعنای باهآفریدیاه در خراساان پدیاد آماد.
به آفرید در زمان ابومسلم در خوا

نیاابور تهور کرد و قصد داشت با ایجاد تغییراتای

بررسی مقایسهای روند زمانی و غرافیایی گسترش دیو اسالم در ایران

مقابل برادرش امیو ،برخوردار شود .در منابع ،نام تعدادی از فقهاا و محادثان خراساان
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با مسلمان کردن مردم خراسان ،پیوندش با آنان را مستحکمتر کند و از حمایت آنها در

در دیااو زرتااات و تطبیااق مبااانی آن بااا دیااو اسااالم ،آییناای التقاااطی بااه و ااود
و هماننااد دیااو اسااالم نوشاایدن شاارا

را حاارام اعااالم کاارد .آیاایو بااهآفریدیااه بااا

مخالف موبدان روبهرو شد؛ زیرا آنان دیو زرتاات را در خطار مایدیدناد .از ایاورو
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آورد .او پیروانش را از نیایش آتش منع کارد .آنگااه کتاابی باه زباان فارسای نوشات

بهآفرید را دست یر کردند و به ابومسلم تحویل دادند سشهرستانی .)186 :1335 ،موبادان
در تو یه دلیل مخالنت خود با بهآفرید ،به ابومسلم گنتند« :دیو بر شاما و بار ماا تبااه
کرد» سگردییی.)182 :1384 ،
هرچند منابع ،بهآفریدیه را فرقه ای خارج از دیو اسالم میدانند ،ولی و ود ایو فرقه
بر روند گسترش اسالم در خراسان تأثیری مثبت داشته است؛ زیرا بعضی از زرتاتیهاا
با هد

حن کردن بخای از مبانی دیو خود و پذیرش برخی از اصول اسالم و در پی

آن ،کسب مقبولیت در نید مسلمانان ،ذ

آن فرقه شدند .و همیو امر مو ب آشنایی

آنان با اصول اسالم و گرایش تدریجیشان به مسلمانی شد .از ایورو بهآفرید ،مجرایای
برای گذار از دیو زرتات به اسالم به شمار میرود .برخی از پیروان بهآفریدیه ،خیلای
زود اسالم را پذیرفتند ،چنانکه پیروان ایو فرقه در باادغیس ،در زماان مهادی عباسای
از دی ر عاوام لی کاه روناد گساترش اساالم در خراساان و مااوراءالنهر را تساریع
میکرد ،و ود فرقه های کالمی مر ئه بود که در ایو دوره در سراسر خراساان فعالیات
می کردند .مر ئه که در دوره اموی با ارائه تعرینی ساده از ایماان باا ماانعتراشایهاای
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

اموی ها در مقابل نومسلمانان مخالنت میکردند ،در ایو دوره با ارائه تصویری سااده از
اسالم موفق به ذ

بخای قابلتو ه از مردم خراسان ،بهویژه ساکنان روستاها شادند

که نسبت به ساکنان شهرهای بیرن ،دیرتر به دیو اسالم روی میآوردناد .محماد باو
کرام سجیی سم255ق) بنیان گذار فرقه کرامیه ،در ایو زمینه نقای عمده داشت .کرامیاه
درباره منهوم ایمان معتقد بودند « ایمان اقرار با زبان است و معرفات قلاب یاا هرچیای
دی ری ی اقرار زبانی را شرط ایمان ندانند... .کنار تنهاا انکاار خادا باا زباان اسات»
ساشعری.)72 :1362 ،
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س169-158ق) ،توسط او مسلمان شدند سهمو.)188 :

عبدالقاهر بغدادی ،پیروان ابوکرام را از فرومای ان منطقه افایو و شورمیو میداناد.
ابوکرام در زمان محمد بو طاهر س 259-248ق) به نیاابور آمد و توانست گروه اندکی
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کرامیه در خراسان به سرعت افیایش یافت و شهر نیاابور به یکی از پای اههای اصالی
ایو فرقه تبدیل شد سمقدسی.)461 :1385 ،
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از مردم روستای یان اطرا

آن را به سوی خود لب کند سبغدادی .)156 :1358 ،تعاداد

عالوه بر تعریف سااده ایماان کاه بارای نومسالمانان اذا
کرامیه ناان میداد آنها درصدد ذ

باود ،برخای فتااوای

زرتاتی های روساتاهای خراساان بودناد .ایاو

فتاوا عبارت اند از برگایاری نمااز بار پاات چارپاا ،روزه دار مانادن پاس از نادانساته
خوردن و درسات باودن نمااز صابح حتای پاس از ایاوکاه آفتاا

در میاناه آسامان

باشد سهمو.)58 :
بخش اعظم مردم خراسان تا آغاز قرن سوم مسالمان شادند .کثارت تعاداد فقهاا و
محدثان خراسان که نام آن ها در منابعی مانند تاریخ نیاابور ذکر شاده اسات ،نااان از
ریاهدار بودن اسالم در خراسان دارد.
با و ود گرایش گسترده مردم خراسان به دیو اسالم ،باز هم تا قرن پنجم در بعضی
روستاهای خراسان ،زرتاتیهایی دیده میشد .مؤلف مقامات اندهپیل در شرح زندگانی

سغینوی.)180-178 ،118 :1345 ،
در اواسط قرن دوم در سیستان ،غلبه با زرتاتی ها بود .در دوران خاال

مهادی در

سال 150ق ،مردی به نام محمد بو شداد در سیستان شورش کارد و بسایاری از ماردم
آن ا به سرکردگی دو ننر به نامهای آذرویه مجوسی و مرزبان مجوسای باه او ملحاق
شدند سگمنام .)142 :1366 ،کثرت زرتاتی هایی کاه در ایاو شاورش شارکت داشاتند
ناان دهنده غلبه دیو زرتات در سیستان است؛ اما روند گسترش اسالم قابلتو ه بود.
بلوچ ها که تا پایان دوره اموی زرتاتی بودند ،با روی کار آمدن عباسیان مسلمان شدند
سمقدسی .)165-164 :1373 ،خوارج نیی در اسالمپذیری مردم سیساتان ،ساهمی عماده
داشتند؛ زیرا در میان مردم سیستان محبو

بودند و از آنان در مقابل عمال تالم اموی و

عباسی حمایت میکردند سگمنام.)203 :1366 ،
در اوایل دوره عباسی در مناطق کوهستانی شرق و غار

بررسی مقایسهای روند زمانی و غرافیایی گسترش دیو اسالم در ایران

زرتاتی های روستای یید آباد ام و اقدامات او برای مسلمان کردن آنها اشاره میکند
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و کرامات شیخ احمد ام س536-411ق) ملقب به ژندهپیال ،بارهاا باه منااترات او باا

زاگار  ،دیاو اساالم در

شد سخیر ی )87 :1345 ،و بیتردید ،ایو آتاکده مهمتریو آتاکده در مناطق بختیاری
بود که خاموشی آن ناان میدهد در آن ا نیی دیو اسالم بر دیو زرتاات غلباه کارد؛
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حال گسترش بود .آتاکده بیرن ایذه در زمان هارونالرشاید س 193-170ق) خااموش

هرچند در مناطق صعبالوصول بختیااری ،دیاو زرتاات مادت بیااتری دوام آورد و
منتظر تحوست شمال غر

ایران بود.

در آذربایجان ،با و ود گسترش سریع اسالم در قرن اول هجری ،باز هم تا قرن سوم
تعداد زرتاتیهای آن ا بسیار زیاد بود و همچنان آتااکده شایی فعالیات مایکارد .در

سفرنامه ابودل

ستألیف 341ق) درباره ایو آتاکده آمده است:
در شیی آتاکده مهمی و ود دارد که آتش زرتاتیان از آن باه ساوی شارق و
غر

فروزان است.

سهمو)40:

هالل نقره ای که طلسم ایو آتاکده به شمار میآمد هنوز هم بر باسی گنبد آن دیاده
میشود .سهمو)
ابوخردادبه سم300ق) نیی باه فعاال باودن آتااکده شایی و موقعیات ممتااز آن ناید
در سال 234ق مینویسد:

بعی

کسانی از کافران روستاها که با وی بودند با فالخو سنگها میانداختند.

سطبری،

 :1352ج)6011 ،14

سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

بی گمان منظور از کافران روستاها ،بازمانده زرتاتی هاایی اسات کاه در روساتاهای
اطرا

مرند ا مرکی شورش ا زندگی میکردند.

در سال 192ق خارم دیناان بارای نخساتیوباار در آذربایجاان تهاور کردناد .ساپاه
اعیامی هارون الرشید آنها را قتلعام کرد سهماو :ج)5363 ،12؛ اماا باه رهباری باباک،
بار دی ر سازماندهی شدند و در سراسر بال با مرکییت آذربایجان پای اههایی تأسیس
کردند .آنان با عمال خلینه ن یدند و در ایو نگها بابک کاته شد؛ اماا خارمدیناان
تا قرن چهارم در بیاتر مناطق ایران باهویاژه در روساتاها حضاور داشاتند سمساعودی،
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زرتاتیها اشاره میکند سابوخردادبه .)120 :1371 ،طبری دربااره شاورش محماد باو

 :1365ج .)297 ،2مقدساای ،مااذهب خرمیااه را یکاای مااذاهب روسااتایی ماایدانااد
سمقدسی.)51 :1385 ،
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دیو اسالم می دانند؛ اما شواهد ناان می دهد بخش اعظم خرمدینان مسلمان بودناد ،ناه
زرتاتی و میدکی .بابک در خانوادهای مسلمان به دنیا آمده بود؛ زیرا برادر او عبداهلل نام
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ن اه منابع به خرمدینان کامالً خصمانه است و آنها را فرقهای بدعتگر و خاارج از

داشت .در میان سرداران بابک ،نام هایی مانند موسی اقطع ،معاویه ،عصمه و ساعی باو
مره و ود دارد .تنها یکی از سرداران او به نام آذیو ،زرتاتی بود سطبری :1352 ،ج،13
 .)5853 ،5839-5825 ،5805 ،5804حضور ایو افراد در کنار بابک ناان میدهد بخش
اعظم یاران او مسلمان بودند و دیو اسالم در سراسر بال ،بهویژه آذربایجان گساترش
زیادی یافته بود .البته زرتاتیها نیی در ایو نبش نقای تعیایوکنناده داشاتند و تعاداد
آنان قابلتو ه بود.
نبش خرمدینان ،اعترا

علیه حکومت عباسایان ،باهخصاوص زمایودارانای باود

که در صدر اسالم ،بخش اعظم زمیوهای مناطق منتوحه ،بهویژه آذربایجان را تصاحب
کرده بودند .دا از نبه ا تماعی ایو نبش ،خرم دینان در ریان تغییر مذهب ماردم
ایران ،بهویژه مردم بال نقای مهم داشتند؛ زیرا زرتاتیهاای ناراضای باه خارمدیناان

به ایو ترتیب تا اواسط قرن سوم در قسمت اعظم ایران ،دیو اسالم ماوقعیتی غالاب
به دست آورد؛ اما در حاشیه دریای خیر و ایالت فار  ،هنوز هم دیو زرتات مقاومت
میکرد .امویان برای مطیع کردن مناطق طبرستان و دیلم ،تالشهای بسیاری انجام دادند؛
ولی به سبب موقعیت غرافیایی آن ا ،موفقیت چنادانی باه دسات نیاوردناد .آخاریو
هجوم امویان به طبرستان به فرماندهی ییید بو مهلب در سال 98ق انجام شد؛ اما پاس
از دو سال نگ و گریی با اسپهبد فرخان ،سرانجام یکی از اطرافیان ییید به ناام حیاان
نبطی به او گنت:
دوسال گذشت تا بدیو غیو و هاد ماغولیم ... .مردم ما ستوه آمدهاند ،کسای
مسلمانی نمیکند .طریقی اندیش و چارهساز که به سالمت از ایو وسیت بیرون
شویم.

سابواسنندیار)165- 163 :1320 ،

عباسیان برای تصر

بررسی مقایسهای روند زمانی و غرافیایی گسترش دیو اسالم در ایران

روی آوردند.
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ملحق شدند و از طریق ایو نبش که به تدریج به آیینی التقاطی انجامید ،به دیو اسالم

طبرستان ،اقداماتی گسترده انجام دادند .اسپهبد طبرستان تسلیم

قلمرو خود زد .از ایورو سپاهیان اعیامای منصاور ،او را کااتند سطباری :1352 ،ج،11
 .)4737-4735در زمان خالفت مهدی س169-158ق) ،سپاهی به فرمانادهی عمارو باو
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منصور شد ،ولی در سال 143ق پیمان خود را شکست و دسات باه کااتار مسالمانان

عالء وارد آمل شد و مردم آن ا را به اساالم دعاوت کارد« .باه حکام آنکاه ماردم از
اصنهبد استهیا و استخنا

دیده بودند ،فوج فوج و قبیله قبیله میآمدند و قبول اساالم

میکردند» سابواسنندیار.)176 :1320 ،
در همیو زمان ابوالخصیب مرزوق مسجد اامع سااری را باه عناوان اولایو بناای
اسالمی طبرستان بنا کرد .ابوخییمه ا انایو ابوالخصیب ا دسات باه خااونت زد و
تعداد زیادی از بیرگان زرتاتی را کات سهمو .)178 :ایو خاونتها به شورش ماردم
به رهبری ونداد هرمی و قتل عام تمام اعرا

در سراسر طبرستان انجامیاد سهماو.)183 :

ونداد هرمی در سال 168ق تسلیم شد ،اما با اصنهبد شرویو باوند مانع گسترش اساالم
در قلمرو خود ،از تمیاه تا رویان می شدند تاا اایی کاه «مسالمانان را چاون وفاات
رسیدی ،ن ذاشتندی به خاک وسیت ایاان دفو کنند» سهمو.)196 :
عمال خالفت اموی و عباسی بود .بنابرایو خلینه مأمون س218-198ق) تغییار روش داد
و سعی کرد با تاویق اعیان و فرمانروایان دیلمی به پذیرش دیاو اساالم ،آن منطقاه را
مطیع کند و دیو اسالم را در آن ا گسترش دهد .مأمون تالش کرد قارن بو ونداد هرمی
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

را مسلمان کند .وی نپذیرفت ،اما پسرش مازیار که به حمایت ماأمون احتیااج داشات،
اسالم آورد سهمو)207-206 :؛ ه رچند کمی بعد مرتد شد و حتی مسا د را ویران کارد
سهمو .)212 :معتصم س227-218ق) نیی با مسلمان کردن اصنهبد شهریار کوه راه ماأمون
را ادامه داد سهمو.)223-222:
اقدامات خلنای عباسی تا دوره معتصم ،راه اسالم را به طبرساتان بااز کارد و حتای
شهر آمل به شهری اسالمی تبدیل شد .شاهد ایو مدعا آن است که در زمان قیام مازیار
و ویرانی مسجد توسط او ،مردم آمل به خلیناه معتصام ناماه نوشاتند و شاکوه کردناد
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مقاومت مردم طبرستان در مقابل اسالم ،بیش از هر چیی به دلیل رفتارهاای تالماناه

سهمو.)212 :
با و ود اقدامات عباسیان برای مسلمان کردن مردم طبرستان ،ننرت ماردم آن اا از
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شدند .آنان سادات و علویان بودند که بر خال

عمال اموی و عباسی ،با استقبال مردم

روبهرو گاتند؛ زیرا معتقد بودند «آنچه سیرت مسلمانی است ،با سادات است» سهماو:
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عمال عباسی مانع پذیرش اسالم میگردید تا ایوکه نمایندگان دی ری از اسالم پدیادار

 .)228حسو بو زید با استناده از همیو همدلیها ،موفق به تأسایس دولات زیادی در
طبرستان شدند .در زمان ورود او به طبرستان ،بخاش قابالتاو هی از ماردم ،مسالمان
بودند .در آمل ،به عنوان پای اه دیو اسالم در طبرستان ،کار دیو اسالم تاا آن اا پایش
رفته بود که حتی فرقه معتیله توانست در آن ا پیروانی به دست آورد سهمو)241 :؛ اماا
باز هم بخش زیادی از مردم ،بهویژه ساکنان نواحی کوهستانی ،زرتاتی بودند .به دلیال
تالش های حسو بو زید ،اسالم در آن مناطق نیی گسترش یافت س یهانی146 :1368 ،؛
مسعودی :1365 ،ج.)743 ،2
با و ود اقدامات حسو بو زید برای مسلمان کردن مردم قلمرو خود ،ولی باز هم در
ابتد ای قرن چهارم با سرداران زرتااتی مانناد اسانار باو شایرویه و مارداویج موا اه
می شویم .و ود ایو افراد ناان می دهد هناوز هام بخاای از ماردم دیلام و طبرساتان

اناینان مرداویج ا یعنی آل زیار ا و در سایه اقدامات آنها ،باقیمانده دیلمایهاا نیای
مسلمان شدند.
وضعیت دیو اسالم در فار

پایش از قارن چهاارم مااخص نیسات ،ولای مناابع

ایو قرن به کثارت تعاداد زرتااتی هاا و فعاال باودن آتاا اههاای کوچاک و بایرن
آن اااا اشااااره دارناااد س یهاااانی112 :1368 ،؛ مساااعودی :1365 ،ج606 ،604 ،1؛
گمنااام .)136 ،135 ،133 ،132 ،131 :1363 ،اصااطخری بااه عنااوان یااک ناااتر محلاای
در ایوباره مینویسد:
آتشخانه های پار

از آن بیاتر است که در عادد حصار محصاور و مقصاود

تواند بود ،اما هیچ دیهی و روستایی نباشد ،اس آنکه در آن البته آتشخاناههاای
بسیار باشد.

ساصطخری)104 :1373 ،

پرسش ایو است که چرا دیو زرتات توانست در فار

بررسی مقایسهای روند زمانی و غرافیایی گسترش دیو اسالم در ایران

زرتاتی بودند سگمنام .)147 :1363 ،در واقع با روی کار آمدن آلبویه و مسلمان شادن
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زرتاتی بودند .به نوشته نویسنده حدود العال ستألیف 372ق) بیااتر ماردم کاوه قاارن،

به مدت چهار یا پنج قارن

دوران ساسانی است؛ ولی مناطقی مانند آذربایجان ،نیاابور و تا اندازه ای اصنهان نیی از
پای اه های اصلی دیو زرتات به شمار میرفتند ،اما دیو زرتاات در آن اا زودتار از

75

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1395.1.22.3.3

دوام آورد؟ بیگمان یکی از دسیل آن ،موقعیت دینی ایو ایالات و پایتخات باودنش در

فار

ای خود را به اسالم داد.
دلیل اصلی بقای دیو زرتات را باید در ویژگیهای اخالقی مردم فار

ستو و

کرد .مقدسی در کتابخانه عضدالدوله در شیراز کتابی دید که در آن نوشته بود:
مردم فار

در پیاروی سالطان ساربهزیرتاریو و در برابار ساتم ،شاکیباتریو

مردماند[ .آنان] سن یوتریو خراجها را میپردازند.

وی که شاهد کثرت تعداد زرتاتیهای فار
تأیید میکند سهمو .)640 ،630 :زرتاتی های فار

سمقدسی)667 :1385 ،

بود ،سن ینی بار مالیاتهای آن اا را
باا پرداخات مالیااتهاای سان یو

بهویژه ییه توانستند دیو خود را حن کنند و هیچگاه علیه حکومت شورش نکردناد.
از ایورو دولتها نهتنها ماکلی برای زرتاتیها ایجاد نمیکردند ،بلکه هرگاه از طار
مسلمانان مورد تعر

قرار میگرفتند ،از آنها حمایت نیی مایکردناد .در ساال 369ق

سابواثیر :1383 ،ج.)5245 ،12
اما گذر زمان به ضرر دیو زرتات پیش میرفت؛ مدام بار تعاداد مسالمانان افایوده
می شد و زرتاتیها تحت فاار قارار مای گرفتناد .عامال ایاو فااارها ناه دولاتهاا،
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

بلکه مسلمانان فار

بودند .بهتریو نموناه آن هاا اقادامات شایخ ابواساحاق کاازرونی

سم426ق) است .شیخ با و ود آنکه در خانوادهای نومسلمان به دنیا آمده بود و پادرش
شهریار ،نخستیو عضو مسلمان خانواده به شمار میرفت ،بارای مسالمان کاردن ماردم
کازرون که در زمان او بیاتر آنان زرتاتی بودند ،وارد عمل شد و با ویرانی آتاکدههاا
زرتاتیها را وادار کرد دیو اسالم را بپذیرند سابوعثمان .)29-26 :1333 ،زرتااتیان در
سال 406ق برای شکایت از شیخ ،یکی از بیرگان خود به نام دیلم گبار یاا باه روایتای
دی ر خورشید مجو

را که شحنه یا عامل کازرون بود ،به شایراز فرساتادند .مقاماات
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عضدالدوله ،مسلمانانی را که به کوی زرتاتیها ،در شیراز حمله کردند ،مجاازات کارد

دولت آلبویه در شیراز از زرتاتی ها حمایت کردند و دستور دست یری شیخ صادر شد؛
اما به ایی نرسید سهمو .)145-143 :ایو اقدامات و فعالیاتهاای فرقاههاای مختلاف
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نهایی را به دیو زرتات وارد آورد .ایو فرقه ها برای اذ

پیاروان بیااتر در فاار

فعالیتهایی گسترده انجام دادند و بخش هایی از مردم فار

را مسلمان کردند .به نظار
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مذهبی که از قرن چهارم در فار

بسیار فعال بودند ساصاطخری ،)653 :1373 ،ضاربه

می رسد ایو ریان تا پایان قرن پنجم ادامه داشت ،هرچند شواهد کافی برای اثبات ایو
فرضیه و ود ندارد.
بنابر محاسبات بولت در آغاز قرن پنجم ،بیست درصد از مردم ایران ،مسلمان نبودند
سبولت)45 :1364 ،؛ اما نتایج ایو پژوهش ناان مایدهاد تعاداد غیرمسالمانان در ایاو
مقطع ،بسیار کمتر از بیست درصد بود.
نتیجهگیری

در مرحله نخست فتوحات اسالمی ،به سبب ناآشنایی مردم ایاران باا دیاو دیاد و
عدم اقدام دی خلنای راشدیو برای ترویج اسالم ،تنها بخای اندک از آنان مسالمان
شدند .خلینه در پی آن بود که دیو اسالم ،یک دیو عربی باقی بماند .ایاو سیاسات در
دوره خلینه سوم و دوره اموی نیی پیگیری میشد .افیون بر آن ،مسئله دریافت ییه از

حکام ،رفتار خوبی با مردم محلی داشتند ،ان ییه های بیاتری بارای پاذیرش اساالم در
میان آنها ایجاد میشد؛ زیرا اعرا

را نمایندگان دیو اسالم میدانستند.

در دوران فتوحات ،در مناطقی مانند آذربایجان ،سیستان و مااوراءالنهر کاه ماوقعیتی
آسیبپذیر داشتند ،اقداماتی برای توسعه ا باری اسالم انجام شد و در کوتاهمدت باع
مسلمان شدن برخی از مردم و در درازمدت سبب نارضاایتی آنهاا و پیادایش نابش
خرم دینان در آذربایجان و گرایش مردم سیستان به خوارج گردید .البته ایو دو فرقه نیای
در اسالمپذیری مردم آن مناطق ،سهمی بسیا داشتند .سهم مر ئه و فرقههای التقاطی در
گرایش مردم خراسان و ماوراءالنهر به اسالم ،درخور تو ه است .ایو فرقههاا مجرایای
برای گذار از دیو زرتاتی به دیو اسالم بودند.

بررسی مقایسهای روند زمانی و غرافیایی گسترش دیو اسالم در ایران

عمال اموی و عباسی و رفتار آنها با مردم ،تأثیری عمده بر اسالمپذیریشان داشت .اگر
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نومسلمانان مانعی بیرگی بر سر راه تبلیغ اسالم در ایران به شامار مایرفات .عملکارد

اصنهان از معدود شهرهایی است که مردم آن ،دیو اسالم را به سرعت پذیرا شادند.
می کردند .رواج زودهن ام مکاتب فقهی و کالمی در قرن دوم در اصانهان ناااندهناده
ریاه دار بودن اسالم در آن ا ست .مردم قیویو در زمان فتح ایو شاهر دیاو اساالم را
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گواه ایو دیدگاه ،و ود فقها و محدثانی است کاه در قارن دوم در ایاو شاهر زنادگی

پذیرفتند .دلیل آن نیی به احتمال زیاد ،رقابت با دیلمیها بود؛ زیرا همواره ایاو شاهر را
تهدید میکردند.
حضور اعرا

در برخی مناطق مانند قم ،باعا

رواج دیاو اساالم شاد .دوام دیاو

زرتات در شمال ایران ،معلاول موقعیات غرافیاایی آن اا و ننارت ماردم از عماال
حکومتی اموی و عباسی باود .سااکنان آن سارزمیو زماانی کاه علویاان را باه عناوان
نمایندگان اسالمپذیرفتند ،با اختیار به دیو اسالم روی آوردناد .در فاار
صبورانه مردم باع

نیای روحیاه

شد روند اسالمپذیری در آن ا بهکندی صورت گیرد و آن منطقاه

به آخریو پای اه دیو زرتات تبدیل شود.

سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395
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منابع

ا ابو اثیر ،عیالدیو علی س1383ش) ،الکامل فی التاریخ ،تر مه :حمیدرضا آژیار ،تهاران،
انتاارات اساطیر.
ا ابو اسنندیار ،بهاءالدیو محمد س1320ش) ،تـاریخ طبرسـتان ،تصاحیح :عباا

اقباال،

تهران ،کالله خاور.
ا ابوخردادبه س1371ش) ،المسالک و الممالـک ،تر ماه :ساعید خاکرناد ،تهاران ،ناار
میراث مکتو .
ا ابو رسته ،احمد بو عمر س1365ش) ،االعال النفیسه ،تر مه :حسیو قره چانلو ،تهران،
انتاارات امیرکبیر.
ا ابو عثمان ،محمد س1333ش) ،فردوس المرشدیة فی اسرار آل صـمدیة ،تصاحیح :ایارج

المالین ،تر مه :محسو مؤیدی ،تهران ،انتاارات امیرکبیر.
ا اصطخری ،ابواسحاق ابراهیم س1373ش) ،ممالک و مسالک ،تر مه :محمد بو اساعد
ب و عبداهلل تستری ،تصحیح :ایرج افاار ،تهران ،بنیاد موقوفات محمود افاار ییدی.
ا اصنهانی ،ابونعیم حاف س1377ش) ،ذکر اخبار اصفهان ،تر مه :نوراهلل کسایی ،تهاران،
انتاارات سروش.
ا انصاری ،ابوالایخ س1412ق) ،طبقـات المحـداین باصـبهان و الـواردین علیهـا ،تحقیاق:
عبدالغنور عبدالحق حسیو بلوشی ،بیروت ،مؤسسة الرساله.
ا بغادادی ،ابومنصاور عباادالقاهر س1358ش) ،الفـر بـین الفــر  ،تر ماه :محمااد واد
ماکور ،تهران ،انتاارات اشراقی ،چاپ سوم.

بررسی مقایسهای روند زمانی و غرافیایی گسترش دیو اسالم در ایران

ا اشاعری ،ابوالحساو علای بااو اساماعیل س1362ش) ،مقـاالت االسـالمیین و اخــتال
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افاار ،تهران ،کتابخانه دانش.

ا بالذری ،احمد بو یحیی س1364ش) ،فتو البلدان سبخاش ایاران) ،تر ماه :آذرتااش
ا بولت ،ریچارد س 1364ش) ،گروش به اساالم در قارون میاناه ،تر ماه :محمدحسایو
وقار ،تهران ،نار تاریخ ایران.
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آذرنوش ،تهران ،انتاارات سروش ،چاپ دوم.

ا پاکتچی ،احمد س1388ش)« ،ثوریه» ،دایرة المعار بزرگ اسالمی سج ،)17تهران ،مرکی
دایرة المعار

بیرن اسالمی.

ا هایاری ،ابوعبداهلل محمد بو عبدو

س1348ش) ،کتاب الوزراء و الکتـاب ،تر ماه:

ابوالنضل طباطبایی ،بی ا ،بینا.
ا یهانی ،ابوالقاسم بو احمد س1368ش) ،تر مه :علی بو عبدالسالم کاتاب ،تصاحیح:
فیروز منصوری ،تهران ،شرکت بهنار ،آستان قد

رضوی.

ا حاکم نیاابوری ،ابوعبداهلل س1375ش) ،تر مه :محمد بو حسایو خلیناه نیااابوری،
تصحیح :محمدرضا شنیعی کدکنی ،تهران ،نار آگه.
ا خیر ی ،ابودلف س1354ش) ،سفرنامه ،تصحیح :وسدیمیر مینورساکی ،تر ماه :ساید
ابوالنضل طباطبایی ،تهران ،کتا فروشی زوار ،چاپ سوم.
افضل الدیو صدر ترکه اصنهانی ،تصاحیح :ساید محمدرضاا اللای ناایینی ،تهاران،
چاپخانه تابان ،چاپ دوم.
ا ضیایی ،محمدعادل؛ موسی عیییی س1391ش)« ،بررسی علل گسترش فقاه حننای در
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

بالد ماوراءالنهر تا پایان عصر سامانیان» ،پژوهشنامه تاریخ اسالم ،سال دوم ،شماره .7
ا طبری ،محمد بو ریر س1352ش) ،تاریخ طبـری ،تر ماه :ابوالقاسام پایناده ،تهاران،
انتاارات بنیاد فرهنگ ایران.
ا طهماسبی ،ساساان؛ زیناب فرخای س1390ش)« ،ثاوریهاا و حنبلایهاای اصانهان»،
فصلنامه تخصصی تاریخ اسالم ،سال دوازدهم ،شماره .46-45
ا غینوی ،خوا ه سدیدالدیو محمد س1345ش) ،مقامات اندهپیل (احمد جام  ،تصحیح:
حامتاهلل مؤید سنند ی ،تهران ،بن اه تر مه و نار کتا  ،چاپ دوم.
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ا شهرسااتانی ،ابااوالنتح محمااد بااو عباادالکریم س1335ش) ،الملــل و النحــل ،تر مااه:

ا قمی ،حسو بو محمد بو حسو س1361ش) ،تاریخ ق  ،تر مه :حساو باو علای باو
حسو عبدالملک قمی ،تصحیح :سید الل تهرانی ،تهران ،انتاارات تو .
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تهران ،انجمو آثار و مناخر فرهن ی.
ا گمنام س1334ش) ،قندیه (در بیان مـزارات سـمرقند  ،تصاحیح :ایارج افااار ،تهاران،
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ا گردییی ،ابوسعید عبدالحی س1384ش) ،زین االخبار ،تصحیح :رحیم رضاازاده ملاک،

کتابخانه طهوری.
ا گمنام س1363ش) ،حدود العال من المشر الـی المغـرب ،تصاحیح :مناوچهر ساتوده،
تهران ،کتابخانه طهوری.
ا گمنام س ،)1366تاریخ سیستان ،تصحیح :ملک الاعراء بهاار ،تهاران ،انتااارات کاللاه
خاور ،چاپ دوم.

ا مسعودی ،ابوالحسو علای باو حسایو س1365ش) ،مـروج الـ ه

و معـادن الجـوهر،

تر مه :ابوالقاسم پاینده ،تهران ،انتاارات علمی و فرهن ی ،چاپ سوم.
ا معیو النقرا ،احمد بو محمد س1370ش) ،تاریخ مالزاده ،تصحیح :احمد گلچیو معانی،
تهران ،مرکی مطالعات ایرانی ،چاپ دوم.
ا مقدسی ،ابوعبداهلل محمد بو احماد س1385ش) ،احسـن التقاسـی  ،تر ماه :علاینقای

محمد بو زفر ،تصحیح :مدر

رضوی ،تهران ،انتاارات تو  ،چاپ دوم.

ا واع هروی ،سید اصیلالدیو عبداهلل س1351ش) ،مقصاد اسقباال سالطانیه و مراصاد
اآلمال خاقانیه ،تصحیح :رضا مایل هروی ،تهران ،انتاارات بنیاد فرهنگ ایران.
ا یعقوبی ،احمد بو واضاح س1362ش) ،تـاریخ یعقـوبی ،تر ماه :محمادابراهیم آیتای،
تهران ،انتاارات علمی و فرهن ی ،چاپ دوم.
ا یعقوبی ،احمد بو واضح س2536شاهناااهی) ،البلـدان ،تر ماه :محمادابراهیم آیتای،
تهران ،بن اه تر مه و نار کتا .

بررسی مقایسهای روند زمانی و غرافیایی گسترش دیو اسالم در ایران

ا نرشخی ،ابوبکر محمد س1363ش) ،تاریخ بخـارا ،تر ماه :ابونصار قبااوی ،تلخایص:
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منیوی ،تهران ،انتاارات کومش ،چاپ دوم.
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