
 
م ھجري  ّ م و سو ّ  جنبش ھاي دیني ایراني در قرن ھاي دو

 زنده یاد غالمحسین صدیقي : نویسنده

اجتماعي درکشور مزبور ) موسسات(پس از این واقعھ بزرگ بھ مرور ھمھ نھادھاي . فتح عرب در تاریخ ایران بھ منزلھ پیج راھست
پذیرفت ل  حوّ بي ت سالمي داراي . تغییر یافت و نظامات قضائي خانوادگي و سیاسي و اقتصادي و دیني و اخالقي و اد لي ا ھاي او قرن 

درین مدت اوضاع ایران نھ چنانست کھ . صفات ممیّز اوقات میان دو عھد است و مي توان این قرن ھا را عھد برزخي و بحراني نامید
ً ثابتي کھ در قرن ھاي بعد پیدا کرد حران . پیش از فتح عرب بود و نھ بھ ھیأت تقریبا ین ب یني ا ندن صورت د سعي ما تا اندازه اي نمایا

 . بود

ھا  پیش از آنکھ بھ حال و کار چند تن از عواطف و آراء شخصي ایشان نظر بیندازیم باید در اھمیت علل رواني و اجتماعي این جنبش 
 . فھم جنبش ھاي دیني مذکور وقتي ممکن مي گردد کھ بھ اعتبار این اسباب آگاھي یابیم. تدقیق کنیم

ند سالم درآمد گر . ازھمان آغاز فتح عرب دستھ اي از مردم ایران بھ میل و رغبت کیش باستاني خود را رھا کردند و بھ دین ا ستھ دی د
ند سالم را پذیرفت ین ا سایش، د جاه و آ مع  بھ ط ند  عض . با منظور داشتن امتیازاتي کھ فاتحان از آنھا نصیب مي گرفت کھ در ب پس از آن

بار،  بھ اج یان  عي از ایران ید، جم مول گرد گر مع ھاي دی اوقات حکومت اموي و در دولت عباسي اعمال جابرانھ نسبت بھ پیروان دین 
یران . براي حفظ جان و مال، مسلمان شدند قرن در ا ندین  کھ چ یني را  ستورھاي د ستند د مي توان سھ دستھ مزبور ن یک از  یچ  لي ھ و

. رواج داشت و در افکار و عواطف ایشان اثر بخشیده بود یک باره فراموش کنند و از تأثیر آنھا در زندگاني تازه خود جلوگیري نمایند
 . خواه ناخواه با خبر، یا بي خبر، عقاید و اعمال ایشان تا اندازه اي محکوم تعلیمات گذشتھ بود

ّت و شیعیان و خوارج وجودداشت، و دو دستھ  ایرانیاني کھ مسلمان شده بودند ھمھ یک مذھب نداشتند؛ در میان ایشان مسلمانان تابع سن
شد مي  سیم  ھم از . اخیر باز بھ دستھ ھاي جزء تق کھ بخشي م ند بل مي داد شکیل ن یران را ت یت ا مھ جمع سلمانان ھ نو م ین  عالوه، ا بھ 

ند گر در . ساکنان این کشور از برزگران و کارگران بھ دین مزدائي کھ وحدتي نداشت ولي با اسالم معارضھ مي نمود، باقي مانده بود ا
جود  شریعت مزبور و بارزي در دو  فاوت  موارد ت سیاري از  بود، در ب ئي چندان دور ن یش مزدا با ک سالم  ین ا بعض آراء و رسوم، د

بھ . داشت جع  یا آداب را شوئي و  شرایع زنا ین  یم، ھمچن قت کن کافي است براي نمونھ بھ صفات خداي دین ایراني و خداي دین اسالم د
شد . اموات را درین دو کیش بھ نظر آوریم مي  کن ن روشن است کھ ترک این گونھ مراسم مقدّس بھ دلخواه و از روي میل بھ آساني مم

مي رسید، . و رھائي این عادات کھنھ کھ محصول کار قرن ھا بود مدتي مدید الزم داشت مل  بھ ع اگر از طرفي جبر و فشار و تحقیر 
فزود مي ا بل  ً بھ پایداري و اصرار طرف مقا سالم . چنانکھ درباره عقاید و رسوم دیني معمول است، احیانا شرایع ا عي  بول واق براي ق

ند یدا کن مرور پ بھ  شتند،  کھ . واجب مي نمود کھ مردم ایران عادات و میل ھائي کھ تا ھنگام فتح عرب ندا بود  گر، الزم  بھ عبارت دی
 . طبع خود را دیگرگون سازند و این کاري آسان نبود

ند مي ک ید  ً از طرف طبقھ عامھ روي داده و این امر نیز نظریھ مذکور را تأی متر از . شورش ھائي کھ وصف کردیم غالبا عوام ک چون 
مر  ین ا ند، ا مي پذیر ست زود  شتر ا شان بی خواص قادر بھ تغییر عقاید و عادات خویشند و اگر عقیده تازه اي را براي این کھ قوه تقلید
ھمیشھ موجب نمي شود کھ عقیده کھنھ را دور اندازند، بلکھ اغلب دو عقیده را کھ ممکن است مخالف و مناقض یکدیگر باشند، پھلو بھ 

ھ دیني بیشتر از ھمین سلسلھ اعمال تشکیل مي یابد  . پھلو حفظ مي کنند، و اختالط ناموجّ

شوند بتدع دیده نمي  ُ بتکر و م ُ صر فکري و . این نکتھ قابل مالحظھ است کھ بیشتر رؤساي مذھبي کھ ترجمھ ایشان گذشت، چندان م عنا
ظر  بھ ن خود  ھم عصران  ھاي  خواھش  مع  ھر و مج ّق بھ محیطي است کھ درآن پرورش یافتھ اند و ازین جھت مظ عقیدتي ایشان متعل

لھ و . مي رسند ین مباد لي ا ست، و شده ا یران منشعب ن یني ا ید د شمھ عقا عناصر فکري مزبور از منابع گوناگون است و ھمھ از سرچ
گر  جاي دی بھ  معاوضھ کھ اغلب بطور بي خبر صورت مي گرفت، درین عصر کھ زمان برخورد عقاید و ھجرت آراء دیني از جائي 

 . است، حذر ناکردني بود

فق . تشکیالت جامعھ ایراني با تشکیالتي کھ در دین اسالم و عرب ھا داشتند تباین داشت سي موا صول دموکرا با ا  ً تعالیم اسالمي اصال
بود قاتي  شد، و . بود، ولي نظام اجتماعي ایران نظام مراتب طب عات ن ست مرا عرب در سلمانان  یان م سي در م صول دموکرا ھرچند ا

کھ  ستند  ھا نتوان امتیازات درکار آمد، باز نظام دو جامعھ موافقت نداشت، و پس از آنکھ عرب ھا در ایران بھ حکمراني پرداختند، نھ تن
یان،  سترنج ایران ستفاده از د ند و در ا شکیل داد قھ اي ت لوب، طب ّت مغ رسم طبقات و مراتب را از میان بردارند، بلکھ خود در برابر مل

م ایراني سازگاري کردند ّ ل و دو ّ م، با طبقات او ً طبقھ سوّ  . مخصوصا

فع . انقراض دولت اموي و برقراري خاندان عباسي درین وضع تغییري نداد یدیم، ر تعدّیات عامالن و امیران حکومت رسمي چنانکھ د
ني . نگردید ھاي دی کت  یان، حر بھ ایران سیان  تدل عبا ً مع سبة تار ن ب شود کھ با وجود رف در بادي نظر ممکن است این امر موجب تعجّ
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ند شتھ ا کار دا سر و  ھا  بش  ین جن ئدان ا کي از قا ً ھر یک از خلفاي عباسي با ی . مزبور با آغاز ریاست این خاندان ظھور کرده، تقریبا
ّت بھ چند موضوع این مشکل تا حدي آسان مي گردد  : ولي پس از دق

تي الزم بود تا ایرانیان بتوانند قواي از دست رفتھ خود را دوباره تحصیل کنند) 1  . پس از فتح عرب و ختم جنگ ھا مدّ

 . سیاست دیني اموي با رفتار دیني عبّاسیان فرق داشت) 2

کھ ) 3 شت، بل تغییر حکومت، اگرچھ براي جمعي از ایرانیان سودمند بود، براي حال اجتماعي عده بیشتري از مردم ایران فایده اي ندا
 . از نظر دیني چنانکھ گفتیم سخت گیري فزوني یافت

کھ ) 4 کرد، خاصھ  ضحمل  توان م مي  عرب را  مت  کھ حکو ستند  ند و دان جرأت یافت ضي  مردم نارا موي،  پس از برانداختن دولت ا
ً بھ کوشش ایرانیان حاصل گشت  . انقراض دولت پیشین مخصوصا

شخاص را ) 5 ین ا ھان ا ھان و ھواخوا عي از ھمرا ند جم شیده بود ین دولت کو نیروي ا براي  کھ  ساني  رفتار بعض خلفاي عبّاسي با ک
 . ازین نوع است قتل ابومسلم بھ دستور ابوجعفر، و قتل و حبس برمکیان بھ امر ھارون الرشید. متغیّر و بددل ساخت

غاز ) 6 مان آ ً از ھ با نباید این شورش ھاي دیني را مقدّمھ فرض کرد، بلکھ این انقالب ھا خاتمھ بحراني است کھ ازمدّت ھا پیش و تقری
 . فتح عرب شروع شد

بود ني  یت ایرا ص قوم شخِّ حدي م ه معنوي مھمي بود کھ محور اعمال مردم شمرده مي شد و تا  در دوره اي . درایران ساساني، دین قوّ
ئق . کھ منظور نظر ماست این امر از میان نرفت ھا فا سي آن بر شکل سیا مذکور  ھاي  بش  یني جن کھ صورت د ست  عي ا بنابراین طبی

ال ترین  یني فعّ ید د تدیّن عقا مردم م حاظ روحي در  کھ از ل صھ  شد خا یني با لین انقالب ھاي رسمي ایراني داراي صفت د گردد، و اوّ
 . عامل شمرده مي شود و از لحاظ اجتماعي، نھادھا و تشکیالت دیني محکم ترین نھادھا را تشکیل مي دھند

شت یني رواج دا ھا . ھرچند قوّت اسالم درایران پیوستھ بیشتر مي شد، ھنوز تألیفات د شکده  ند، آت مي پرداخت مور شرعي  بھ ا بدان  مؤ
مي  مل  بھ ع ني  سوم ایرا معمور و با رونق بود، پیروان دین زرتشي و فرقھ ھاي دیگر مزدائي کیش و آئین خود را حفظ مي کردند، ر

 . آمد

دین اسالم پس از یک قرن نتوانست خصوصیات محلي را از میان ببرد؛ و . فاتحان عرب، در ھمھ جا بھ تساوي، فرمان روائي نداشتند
ني  در بعض موارد نظامات تازه مواجھ با منافع شخصي بزرگان محلي و طرفداران اصول قدیم مي شد، و این رؤسا، یا خود بھ نافرما

 . و سرکشي مي پرداختند، یا بھ مدّعیان حکومت مدد مي کردند

ھاي  حرک  مل و م ست، عوا شتھ ا ثر دا ھم و مؤ لھ م گذشتھ از اسباب عمومي مذکور کھ در ظھور مدّعیان پیغمبري و سرفرقھ ھا مداخ
ھم در  طور مب کھ ب ین  صالح د یا ا ید  یا تجد شخصي، چون حالت روحي و دیني و اخالقي این اشخاص، در کار بوده چنانکھ فکر تأیید 
شھوات  میان جمعي وجود داشت، در یک تن تمرکز مي یافت و از حال ابھام بھ صورت معیّن درمي آمد و با خواھش ھا و عواطف و 

ّحد مي شد  . شخصي مت

ھاد و آراء و . سھم علل عمومي را در مواردي کھ منظور نظر ماست، در سیر وقایع نمي توان انکار کرد شت و ن تأثیر سر کر  ولي من
ھا در . میل ھاي اشخاصي کھ مؤسّس این جنبش ھا بوده اند، نیز نمي توان شد قالب  ین ان صورت دیني و صورت سیاسي و اجتماعي ا

خود . تحت نفوذ شخصي عامالن اصلي آنھا قرار گرفت نده و مؤسّس  ید آر شاني از پد یني رنگ و ن ھر د کھ  ست  مي ا این قاعده عمو
ھاد فرق ن ھاي آن  ک  حرّ یا م مل  با عوا عھ اي  سباب اصلي واق شان . دارد، ولي الزم است کھ در میان ا کھ ذکر یني  ھاي د بش  ین جن ا

ک نداشتند یف . گذشت، یک سبب یا محرّ شریح و تعر کھ ت بلکھ در نتیجھ اجتماع چندین سبب و عامل گوناگون بھ وقوع پیوستند، چنان 
ف آسان گیري و آسان بیني است ّت، ھرچھ باشد، معرّ ید . آنھا با یک عل پس نبا ست  بوده ا سبب  اگر ایجاد این انقالب ھا بستھ بھ چندین 

تر . آنھا را داراي یک صورت خاص دانست، بلکھ باید صورت ھا و وجوه مختلف آنھا را بھ نظر آورد موضوع ھاي اجتماعي مشکل 
قاطع پرداخت یدھاي  ھاي سخت و تأک صدیق  بھ ت ھا  باره آن توان در کھ ب مور . از آناست  نوع از ا ین  کھ در ا لي  سباب و عوام ع ا نوّ ت

 . اثربخشي مي کنند باید ما را از تعصّب و استبداد تاریخي کھ با موجبات فحص و تحقیق منافي است، باز دارد

بر صفحھ . ھیچ یک از جنبش ھاي دیني مزبور بھ نتیجھ اي کھ قائدان و پیروان آنھا مي خواستند نرسید یام  لم زن ا مھ ق ّي کھ بھ خا خط
ھاي . دین مزدائي ھمواره ضعیف گردید و اسالم نیرو گرفت. تاریخ سیاسي و دیني ایران کشیده شد، پاک کردني نبود بش  ین جن لي ا و

فرقھ ھائي کھ پیش ازین ذکرشان گذشت ھریک چیزي یا چیزھائي از دین . دیني زمینھ را براي پیشرفت حرکت ھاي سیاسي آماده کرد
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ند بوده ا ّر  سالمي مؤث ھاي ا ر آراء فرقھ  لف . اسالم اخذ کرده اند و خود نیز در تطوّ ید مخت ست عقا کن ا ھا مم ین فرقھ  تأثیر ا باره  در
ّي نھادھاي . باشد، ولي وجود آن را انکار نتوان کرد عادي ) مؤسّسات(افکار و عادات و اخالق و قواعد و حت عي و  کھ طبی ني چنان ایرا

بھ  شھ  لھ ھمی بھ نظر مي رسد مدت ھا در برابر رسوم و آئین ھاي تازه، پایداري نشان دادند؛ با کندي تغییري صورت گرفت، ولي مباد
جري . ضرر یک طرف وقوع نیافت ست، م ثر ا یک مؤ ین  ر ا ّ طو گر، در ت ین دی ضدّ د بر  یني  درین بار نیز رسم عمومي کھ انفعال د

ظور . گردید ع داشتھ و من ّ م و چھارم مطمح نظر جمعي از مردم قرار گرفت، علل متنو ّ م و سو اگرچھ تأویل شرایع اسالم کھ در قرن دوّ
بوده  ماعي  لي و اجت ضیات عق ھا و مقت ندي  با نیازم اصلي آن گویا متحرّک ساختن قواعد ثابت اصول دیني ساکن و موافق ساختن آنھا 
با  ستاني  سوم با است، دور نیست کھ این امر تا اندازه اي نتیجھ دخول جمعي بسیار از مردم بھ دین اسالم و براي آشتي دادن عقاید و ر

 ) * 327-332صص . (دستورھا و اعمال تازه بوده باشد

م ھجري «برگرفتھ از رسالھ دکتراي غالمحسین صدیقي با عنوان *  ّ م و سو  جنبش ھاي دیني در قرن ھاي دوّ
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