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مهرداد نوري مجيري

مقدمه
ورود اسالم به ایران نظام طبقاتي
ساساني را از هم پاشید .دالیل تاریخي
گواه این واقعیت است که مردم در برابر
این موج چندان مخالفت نکردند و اسالم
به زور شمشیر و جبر در بین عموم
مردم منتشر نشد .بهعبارت دیگر ،ایران
طي جنگهاي عهد سه خلیفهي اول ،تا
سال 30هـ 651 /م ،بهدست مسلمین فتح
نشد ،بلکه زمینهي اسالمي شدن با کمک
مردم داخل ایران صورت گرفته است
[حصوري ،ص  .]151به هر حال طبقات
کارگران و پیشهوران در این راستا خیلي
زودتر پذیراي اسالم شدند ،همچنین
بسیاري از بزرگان رده باالي ساساني نیز
که به دهقان مشهور شدند از این طریق،
منافع اقتصادي و اجتماعي خود را حفظ

کرده و آن را مطابق ذوق خویش یافتند
[زرینکوب ،ص .]171
در این نوشته به یکي از قیامهاي
سیاسي و مذهبي خود در برابر سلطهي
عرب ميپردازیم .یعني قیام بابک خرمدین
که هدف آن تجدید عظمت و استقالل ملي
ایران و برانداختن حکومت عرب بود.
كليدواژهها :بابک خرمدین ،قیام.
خرمدينان
دربارهي خرمدینان بیشتر مورخان
و مؤلفان اسالمي دچار اشتباه شدهاند
و ایشان را فرقهاي از مزداییان و گاه
رافضي قلمداد نمودهاند .برخي نیز آنها
را پیرو آیین مزدکي دانستهاند که بنا به
مقتضیات زماني و مکاني ،دچار تطوراتي
در این زمینه گردیدهاند .گفتهي «ابنندیم»

در کتاب «الفهرست» عقیدهي مزبور را
تقویت ميکند« :خرمیّه دو صنفاند:
خرمیان پیشین و خرمیان مح ّ ِمره؛ و در
نواحي جبال ،میان آذربایجان و دیلم و
همدان منتشرند .و اینان اص ً
ال مجوس
بوده و رئیس آنها مزدک قدیم است .اما
خرمیان بابکي ،رئیس ایشان بابک خرمي
است که [ميخواست] پادشاه روي زمین
شودودین مزدک را بازگرداند[ .ابنالندیم،
ص  .]240شهرستاني نیز در «الملل و
النحل» خرمیه را صریح ًا جزو فرق ایراني
نام ميبرد [شهرستاني ،ص  ]324خواجه
نظامالملک در «سیاستنامه» پس از ذکر
مقامات خرمیه گوید« :اینجا معلوم
گشت که اصل مذهب مزدک چگونه
است[ .نظامالملک طوسي ،ص .]185
حمداله مستوفي نیز در «تاریخ
گزیده» ميگوید« :و در آذربایجان بابک
دشمن دین ،لعنهاهلل ،دعوي دین مزدکي
آشکار کرده» [مستوفي قزوین ]204 ،در
رابطه با وجه تسمیهي خرمدین نیز یاقوت
حموي در «معجمالبلدان» ميگوید« :خرم
روستایي است در اردبیل و معني آن به
فارسي ُسرور است و به قولي خرمیّه
کلمهاي است فارسي و معني آن کساني
ميباشد که از شهوات پیروي کنند وآنان
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را مباح شمرند [یاقوت حموي ،ص ]316
عوفي در اینباره در «جوامعالحکایات»
ميگوید« :از اتباع مزدکي جماعتي باقي
ماندند که ایشان را مزدکیان نامند؛ و آن
مزدک را زني بود به نام خر ّمک و برخي
بقایاي آن را خرمدین گویند به نسبت زن
او[ ».عوفي ،ص ]251
به هر حال همگان جز حدس و گمان
دربارهي این واژه نتوانستهاند نظر قاطعي
را ابراز کنند .لیکن از قرائن چنین استنباط
ميشود که «خرمدین» اسم عامي است
براي پیروان مذهب جدیدي که در قرن
دوم هجري در ایران ظاهر شده است.
خرمیان به دو طایفه تقسیم ميشدند؛
گروهي که از جاویدان پسر شهرک
(سهل) پیروي ميکردند که به «جاودانیه»
شهرت یافتند و گروهي دیگر که پیرو
بابک بودند و به بابکیه معروف شدند.
[بیات ،ص .]233اصول عقایدي که به
ایشان شهرت یافته بسیار مبهم است.
فرقههایي که به خرمدین شهرت یافتهاند
بدین قرارند:
فاطمیّه (معتقدان به امامت فاطمه
دختر ابومسلم) [مسعودي ،مروج الذهب:
]297؛ مسلمیّه (معتقد به ظهور ابومسلم)؛
کردکیّه؛ لودشاهیّه؛ ُمح ِّمره (سرخپرچمان)
که خود شامل دو دسته ،بابکیه و
مازیاریهاند؛ مبیّضه (سپیدجامگان) که
طرفدار مقنّعاند؛ مزدکیه؛ ماهانیه؛ راوندیه؛
هریریّه؛ رزامیّه؛ باطنیه؛ قرمطیّه؛ سبعیّه
[مسعودي ،تنبیهاالشراف338 :ـ .]336
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نویسندگان اسالمي اصول عقاید آنها را
اصل تناسخ گویند .برخي از آنان معتقدند
که روح جاویدان در بابک ،طبق ادعاي
خود وي ،در او حلول کرده است[ .طبري
ص  .]5661ابنالندیم حتي ادعا کرده
است که بابک خود را خدا ميدانسته
است[ .ابنالندیم ص  .]611زرینکوب
در «دو قرن سکوت» مينویسد که بیشتر
فرقههاي شورشي به تناسخ معتقدند چون
رهبرانشان ميخواستند خود را جانشین
قهرمانان گذشته معرفي کنند و یادگار
آنها را زنده بدارند[ ».زرینکوب ،دو
قرن سکوت]235 :
به سبب اختالف در روایات مربوط
به اصول خرمدیني ،بسیاري از محققان،
خرمي را التقاطي از ادیان و
مذهب ّ
مذاهب اسالمي ،زردشتي ،مسیحیت و
بودایي دانستهاند [تقوي ص 126ـ]127
و یکي از اعتقاداتي که قوی ًا به آن نسبت
ميدهند ،اباحه و ترک واجبات و حالل
کردن حرامهاست [نظامالملک طوسي،
ص  ]185و در تأثیر آن روایتي نیز
اینگونه آوردهاند:
«بابکیه را در کوهستان جشني است
که در آن ،شب مردان و زنانشان»...
[ابنجوزي ص  82ـ.]84
مورخان مسلمان پراکندگي جغرافیایي
خرمدینان را متنوع گزارش کردهاند.
براساس نوشتههاي آنها ،خرمیان
در هر ناحیه با نامي خاص نامیده
ميشوند .مسلمیّه ،در دهکدهي خرمآبادِ
بلخ [ابنالندیم ،ص ]616؛ ُمح ِّمره در
استانهاي دیلم ،ارمنستان ،همدان ،دینور،
نهاوند و اهواز؛ مازیاریه در گرگان؛
سنبادیه در قزوین و ري؛ خرمي در
اصفهان؛ باطنیّه و بابکیّه در آذربایجان؛
مبیّضه در ماوراءالنهر .سایر خرمیان نیز
در نواحي قم و سیروان ،کرج ،کوهدشت.
و نواحي خراسان ساکن بودند .بنابراین
ميتوان نتیجه گرفت که بیشتر این نقاط
در نواحي آذربایجان و بخشي از ماورالنهر
بوده است؛ پس در قسمت شرقي سرزمین
اسالمي ،یعني سیستان ،از این پیروان اثري
دیده نميشود.

بابك خرمدين
نام بابک به قول مسعودي حسن
بوده است[ .مسعودي ،مروجالذهب:
ص  .]130ابوحنیفهي دینوري ،در کتاب
«اخبارالطوال» بابک را یکي از فرزندان
«مطهربنفاطم َه» دختر ابومسلم خراساني
دانسته استُ .سمعاني در کتاب «االنساب»
نام پدرش را « ُمرداس» ذکر کرده است.
ابنالندیم در «الفهرست» ميگوید« :پدر
بابک روغنفروش بوده که با زني (مادر
بابک) که یکچشم بود رابطه نامشروع
پیدا کرد و در نتیجه بابک به دنیا آمد.
[ابنالندیم ،ص  .]343جنبش بابک
در سال  201هجري ،مصادف با اوج
فتنه در بغداد و عراق به علت مرگ
هارونالرشید و اختالف بر سر جانشیني
امین و مأمون آغاز شد .این حوادث که
منجر به ضعف خالفت براي حدود
یک دهه شده بود فرصتي مناسب را به
بابک داد تا قسمتهاي مهمي از شمال
شرقي آذربایجان را تصرف کنند؛ زیرا
مهاجرتهاي اعراب و سکونت آنها در
این نواحي از عوامل مهم مخالفت مردم با
خالفت را در آنجا فراهم نموده بود.
بالذري ميگوید« :چون تازیان در
آذربایجان فرود آمدند عشیرههاي عرب
از کوفه و بصره و شام به آنجا آمدند.
هر قوم هرچهقدر توانست مسلط شد و
گروهي نیز زمین پارسیان را خریدند».
[بالذري ص 167ـ ]168
با این زمینهها قیام بابک گسترده شد،

به نحوي که مهمترین نهضت ایراني سدهي
سوم بهشمار آمد .خصوص ًا که ،تا حدودي
به شمالشرقي بینالنهرین نزدیک بود و از
جانب قفقاز که نظارت چنداني بر آن مهم
نبود به انواع گونهگون حمایت ميشد.
[اشپولر ص  ]103در این زمان رئیس
خرمدینان آذربایجان «جاویدانبنسهل»
بود که بابک به او پیوست و بعد از
درگذشت وي بابک زوجهاش را به عقد
خود درآورد و ریاست خرمدینان را یافت
و بر نواحي اردبیل ،مغان ،ارس ،اردوباد،
مرند ،جلفا و نخجوان تسلط یافت .از این
زمان بود که سلسله نبردهاي او با خلیفهي
عباسي آغاز گردید.
بسیاري از محققان اهداف بابک را
ضداسالمي و نابودي خالفت و برقراري
آیین خرمدیني و تجدید قدرت گذشتهي
ایران دانستهاند؛ یعني بهطور کلي ماهیت
آن را دیني و سیاسي یا سیاسي اجتماعي
یا دیني انگاشتهاند[ .فراي ،ص .]146
پس از آنکه دستگاه خالفت عباسي
سال  204هـ .ق .قدرت خود را مستحکم
کرد به سرکوبي نهضت بابک توجه خاص
نمود .بنابراین در همان سال اولین سپاهیان
را براي دفع او به آذربایجان فرستاد .در
این منطقه به علت موقعیت مناسب
جغرافیایي ،بابک قریب به بیست سال در
مقابل سپاهیان خلفا پایداري کرد.
سرانجام معتصم خلیفهي عباسي
افشین را مأمور سرکوبي وي کرد .افشین
در دیه «برزند» [ابنخردادبه ص ]121

فرود آمد و آن را لشکرگاه کرد و محکم
نمود[ .بالذري ص  .]329بابک براي
دفع سپاهیان خلیفه از «تئوفیلبنمکائیل»
امپراتور بیزانس کمک خواست ،لیکن
قبل از رسیدن کمک از طرف وي ،بابک
از افشین شکست خورد و به ارمنستان
گریخت و در آنجا به یک شاهزادهي
مسیحي آلباني پناهنده شد .اما شاهزادهي
فوق بابک را با دریافت پاداشي از افشین
تسلیم وي نمود .افشین در شب پنجشنبه
سوم صفر 223هـ  ،با بابک و برادرش
عبداله وارد سامرا شد« .روز دوشنبهي
دیگر بابک را جامهي فاخر پوشاندند و
سوار فیل کردند و از خانهي افشین به
سراي خلیفه آوردند .در گذرگاه وي،
جمعي انبوه صف بسته بودند» [صدیقي
ص .]311
روایت شکنجهي بابک و برادرش به
یکسان در بسیاري منابع آمده است .در
تمام آنها پایداري فوقالعادهي آن دو
برادر در برابر شکنجهها ذکر شده است.
در َمسلخ بابک ،عدهاي از شاعران دربار
به مدح معتصم پرداختند« .ابنزیّات»
وزیر معتصم ،دربارهي این مراسم دو
بیتي معروفي را سوده است که مضمون
آن اینگونه است« :فیل را مطابق رسم آن
رنگ کردند و آن شیطان خراسان را حمل
ميکند ،اعضاي فیل را رنگ نميزنند مگر
آنکه کاري بزرگ در پیش باشد[ ».طبري،
ص .]233
از سرنوشت خانوادهي بابک اطالعي
در دست نیست ولي ظاهرا ً عدهاي از
خرمدینان که در قسطنطنیه به سر ميبردند
نه تنها تسلیم نشدند بلکه به دسیسه بر ضد
خلفا مشغول شدند .خالفت را به خطر
انداختند ،بهطوري که در نهایت عباسیان
را مجبور ساختند براي حفظ قدرت
خویش و مقابله با یکهتازي ایرانیان ترکان
را تدریج ًا وارد صحنهي قدرت نمایند .اما
پس از مدتي ،همین ترکان اسباب تضعیف
خالفت شدند.
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