
 9 72-3 ص ،1931 بهار و تابستان یکم، شمارۀ م،پنج و چهل سال اسالمی، تمدن تاریخ پژوهشنامۀ

 
 
 
 

 1فرایند ورود اسالم به قم در قرن نخست هجری

       
 2حبیب هللا بابایی

 

 چکیده
از یک سو پردازد و در صدد است یم مشهر قاین مقاله به فرایند ورود اجباری یا اختیاری اسالم به 

پذیرش آسان و از نظریۀ پذیرش اجباری اسالم توسط اهالی قم را رد نماید و از سوی دیگر ایدۀ 
 ها یقم : الف(های زیر بررسی شده استنکتهد. در این نوشته ها را نقد کناسالم از سوی قمی رآگاهیس

 زور به زین اسالم که ستین معنا بدان نیا کنیل ند،داد نشان خود از ها عرب برابر در یسخت یها مقاومت
منطق و تأمل و تفکر نبوده  از سرجا در همهها پذیریِ قمیاسالمب( . شد قم مردم فرهنگ وارد اکراه و

در اسالم پذیری آنها موثر بوده است. است بلکه عوامل دیگر روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز 
 متن صورت به اسالم ۀهست بلکه است، نبوده یعرب فرهنگ رشیپذ یمعنا به ضرورتاً اسالم رشیپذج( 

 ریتفس کنند، فهم بخوانند، را یانیوح متن نیا توانستند آنها و کرد رسوخ ها، یقم انیم در( قرآن)
 تینیع اسالم، یآسمان قتیحق به و ختهیدرآم خود یانسان یها داشته با متناسب را آن سرانجام و کنند،
 . ببخشند یفرهنگ

 
  قم. ها،ساسانیان، عرباشعریان، زردشتیان، اسالم پذیری،  ها:کلید واژه

 
 

 

                                                           
 91/97/1939پذیرش مقاله:     13/93/1937 دریافت مقاله: .1
  habz109@gmail.com: ، قم، ایران. رایانامهاستادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی .7

 د، سپاسگزارم.که بر غنای این نوشته افزو نکات ارزندۀو بیان  هاراهنماییبرای  دکتر محسن معصومی آقای از جناب



 1931بهار و تابستان  یکم، شمارۀ م،پنج و چهل سال اسالمی، تمدن تاریخ پژوهشنامۀ 19

 

 

 

 

 مقدمه

اوتی ان و تعامل بین فرهنگ ایرانی و عربی، نظریات متعدد و متفمیان اسالم و ایرنسبت در 
که بیشتر نیز  نظریاتاین  شکل گرفته است. برخی از پژوهشگراندر میان اندیشمندان و 

یک کل در  ۀرا به مثاب، تاریخ ایران نگرکل است، با رویکردی بیان شده شناسانتوسط شرق
اند تحلیلی کالن از فرایند اند و تالش کردهادهمسلمانان مورد مطالعه قرار د دورۀ فتوح

های مسلمان و ایرانیان سویه میان عرب بندی اسالمِ ایرانیان ارائه داده و اثرات دوصورت
 ایگناس های ریچارد فرای،توان به نوشتهمی هاۀ این تالشجمل از. کنند تبیینزردشتی را 

، نه دربارۀ تحقیقاتکرد. برخی دیگر از این  گلدزیهر، برتولد اشپولر، و جمشید چوکسی اشاره
است  ارائه شدهدر یک دورۀ زمانیِ مشخص  و خاص ایهمنطقدر مورد یک ، بلکه «ایران» کل

تاریخ قم در »با عنوان « قم»بارۀ در  1لرکسرد اسرندامحقق آلمانی  کتاب که نمونۀ آن را در
و در نگرش تطبیقی و ترکیبی میان  نگرکل. هرچند در رویکرد دیدتوان می ،«قرون میانه

و  شرق و غرب ایران( در دورۀ قبل و بعد از اسالم، نکات تازه مناطق مختلف ایران )مثالً
های محلی جستجو آید، لیکن جزئیات تاریخی را باید در تاریخهای نوینی به دست میپرسش

، در ان یکسان بوده استالبته این بدان معنا نیست که پذیرش اسالم در همۀ مناطق ایر ؛کرد
پذیری در آن چگونگی ورود اسالم به یک منطقه و میزان اسالم در بارهدرست  فهم واقع

آنچه از مطالعۀ  7.نیستپذیری دیگر ایرانیان سالمی به دیگر مناطق و امکان، قابل تسرّ
ای فراوان در های از نمونهتنها ارائه نمونه توان انتظار داشتمی« قم»مثال  تاریخی ـ محلی

                                                           
1. Andreas Drechsler, Die Geschichte der Stadt Qom im Mittelalter (650-1350): 

Politische und wirtschaftliche Aspekte. 

های مذهبی، های مختلف با هویتملتاز آنجا که  بر این باور است (Richard W. Bulliet)بولت  ریچارد. 2
فرض کنیم گروش به  تر آن است کهاند، منطقیکردهزبانی، و اجتماعی گوناگون در این سرزمین زندگی می

  .(8)بولت، ها به یک میزان نبوده است این سرزمین رسراس اسالم در
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های مسلمان است، تا بلکه با ضمیمه کردن آن به دیگر مطالعات مواجهۀ ایرانیان با عرب
، بتوان به مسلمانعربان تاریخی ـ محلی و بررسی تطبیقی آنها در موضوع مواجهۀ ایرانیان با 

 از چگونگی ورود اسالم به ایران دست یافت. تری دقیق تحلیل
ورود  و چگـونگی  زمانبه  در دوره فتوحات، «قم»تأکید بر تاریخ  تالش دارد بااین مقاله 

 طـرح  ی از این دسـت های. در این مقاله پرسشبپردازد ( به این شهردر سدۀ اول هجریاسالم )
 و آگاهی اختیار از روی هاقمی بار وارد شهر قم شده است یاآیا اسالم به اکراه و اج شده است:

از  ، برخوردار از اصالت دینی و پیراستۀشددر قم پدیدار « اسالم»ام آیا آنچه به ن ؟اسالم آوردند
 عربـی  ، یک فرهنـگ راه یافتبدین سرزمین  تحت نام اسالم آنچهیا  ها بودفرهنگ بومی عرب

  1؟بود و عاری از حقایق وحیانی صِرف
هـای  گـزارش  از برخیکه براساس  نخست این :به نکاتی چند اشاره شده است در این مقاله    

هـا چـه در   و قمـی  ها نیفتادبه دست عرب هاو بدون مقاومت قمی انیآس به قم، شهرتاریخی، 
از این رو، به  7.ها مقاومت کردندسرسختانه در برابر عربقم فتح جریان جنگ نهاوند و چه در 

ـ ، پیام الهی را با ایرانیان گونه درگیری و جنگیرسد این سخن که اعراب بدون هیچنظر می ه ب
، و مسـلمان شـدند   نـد پذیرفتبه آسـانی  آن را نیز ها ابالغ کردند و ایرانیان و از جمله قمیآنها 

اما این ، بوده استهمراه با خشونت  نظامیفتوحات  طبیعی است که است.لوحانه ساده سخنی
نیز به زور و اکـراه وارد فرهنـگ مـردم قـم شـده      « اسالم»بدان معنا نیست که  ضرورتاًواقعیت 

اسـالم   و پـذیرش  تشـتی در حقیقت، موضوع فتح قم را باید از موضـوع تیییـر آیـین زر    شد.با
 کرد. تفکیک

                                                           
-فرض است که در تاریخ ادیان، به رغم ارتباط میان دین و فرهنـگ، مـی  این پرسش مبتنی بر این پیش. 1

در نسبت میان دین و فرهنـگ و الگوهـای مختلـف و    ( تفکیک کرد« فرهنگ انسانی»را از  «دین وحیانی»توان 
 .H. Richard Niebuhr, Christ and Culture, 1959) :نکـنظریات گوناگون 

نزدیکـی   ق در71 هـا بـا اعـراب در   اولین برخورد قمی دهدآید نشان میی تاریخی برمیهاآنچه از نوشته .2
از سـپاهیان ایرانـی را تشـکیل داده    بیست هزار نفـر  در مجموع ها ها وکاشانیقمی که در آن نهاوند بوده است

   .(191 ،یدینور؛ 783 /7، یفاعثم کو)ابن بودند 
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است  از سر منطق و تأمل و تفکر نبودهجا در همهها پذیریِ قمیاسالم نکتۀ دوم اینکه       
 ست؛اداشته تأثیر نیز دیگری روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بلکه در این باره عوامل

لیکن تأثیرگذاریِ عواملی از این دست بیشتر در حدوثِ پذیرش حداقلی و صوری اسالم )علل 
روشن است که پذیرش صوری و  1مُحدثه( و نه بقای ایمان به اسالم )علل مُبقیه( بوده است.

که پذیرش  گونه همان ؛ایمان اسالمی نیست اجباری اسالم هرگز به معنای پذیرش اجباریِ
-الاله»به معنای قبول اجباری اسالم و تفوّهِ آسان به کلمه  اسالمی نیز ضرورتاً اختیاری ایمان

وده و در دو مرحلۀ تاریخی متعلق این دو پذیرش، مجزا و متفاوت از هم ب نیست. اساساً« االهللا
 محققاالهللا فتن کلمۀ الالهبا گ رخ داده است. به بیان دیگر، پذیرش اسالم )که صرفاً متفاوت

های گیری اعتقاد اسالمی و باور به ارزشلیکن شکل داشت، های مختلفیدر آغاز علتد( شمی
سازی برآمده از قرآنِ رسیده به دست ایرانیان و تالش برای شکوفایی مفاهیم قرآنی و فرهنگ

 بلکه از سر اعتقاد و ایمان به آن ،ی اجتماعی و یا اقتصادی نبودامر ها، صرفاًبرای آن آموزه
 م و فرهنگ بود.مفاهی

به معنای پذیرش فرهنگ عربی و فرهنگ  ضرورتاًپذیرش اسالم  که این سومین نکته
ته در متن قرآن که در یافبه معنای یک دینِ تجلی زبان نبوده است، بلکه اسالممسلمانان عرب

بی زبان عرآشنا به هایی که خود ، در میان قمیآن کتابی برآمده از وحی بود ن بهانگاه معتقد
های اسالمی ایرانیان( در کنار دیگر ملت بسیاری ازها و بودند، رسوخ کرد و آنها )قمی

توانستند اسالم برآمده از متن قرآن را بخوانند، فهم کنند، تفسیر کنند، و سرانجام آن را 
هرگز بدان معنا نیست که فرهنگ عربی،  سخن متناسب با فرهنگ خود عینیت ببخشند. این

 مدعااین ها هیچ سهمی نداشته است، بلکه مراد از ها و عربل فرهنگی میان قمیدر این تباد
، باید هستۀ اسالمی )به عنوان یک دین «اسالم و ایران»است که در نسبت سنجی میان  آن

                                                           
معلوم ساخت، لـیکن   روزبقای اسالم را با ذکر سال و  البته شاید نتوان به صورت قاطع زمان حدوث و زمان. 1

کـم  توان گفت که دستدهد، میاز آنجا که تطورات ایمانی آنهم در عرصۀ جامعه در دورۀ زمانیِ طوالنی رخ می
تبدیل اسالم زبانی به احیانا ی اسالم )در قلب( در یک نسل رخ نداده است و وقوع حدوث اسالم )در زبان( و بقا

 اسالم قلبی سالیان متمادی زمان برده است.
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 پذیرش در حقیقت هویت جدید ایرانی بعد از 1.جدا کرد یرا از پوستۀ فرهنگی عرب وحیانی(
از هوش و  گیریبهرهایرانیان با  انی، اسالمی و عربی بوده است.رای سه ضلع ایراسالم، دا

های ایرانیان به واکنش فراست فکری و فرهنگیِ خود )به عنوان یک اصل مسلم در تحلیل
کردند، اسالم را به  تمییز دادند. نگ اسالمی را از فرهنگ عربیهای پیرامونی( فرهفرهنگ

تلقی کرده و آن را با پوستۀ فرهنگ ایرانی ترکیب  هااز عرب انمثابه هستۀ فرهنگ مسلمان
 .استفاده کردندنمودند و از آن در جهت ارتقای فرهنگی، معنوی، اخالقی و اعتقادی خود 

، لیکن بر یافتخاطری آرام توان نمیمنابع بسیار اندک تاریخی  بی شک با اتکا به
و بر علمی و تاریخی بودن آن )بر  توان نکاتی را بیان کردمی ،تاریخی محدود هایاساس داده

منابع تاریخی در مورد موضوعاتی بسیار دور به لحاظ البته اساس منابع موجود( محاجّه کرد. 
ویژه ه کنند. این منابع )بیأس می را دچار تردید و پژوهشگرگاه  ند وزمانی، محدود و نامنظم

امکان  اند وتاریخی ترتیب سجام وزمان وقوع، و فاقد انمحدود، متأخر از  تواریخ محلی( نوعاً
ستاند. در مورد بازمی پژوهشگری و معلولی آنها را از یک حوادث و ارتباط علّ ۀتتبّع سلسل

-نیز چنین آسیب تاریخ قممانند کتاب  زمینههای نوشته شده در این و کتابتاریخ شهر قم 

گم گشته و مطالب آثار  نیز سایربخش مهم و معظمی از این کتاب و  زیراهایی وجود دارد، 
به توانست در تحلیل فرهنگ قم و ارتباط آن با فرهنگ اسالمی راهگشا باشد ای که میاصلی

های سخن گفتن به حزم و احتیاط، پرهیز از داوریآنچه ضروری است  ست.ا دست نرسیده
ران برای جبهای امروزی در تحلیل حوادث دور تاریخی است. فرضعجوالنه و اتکاء به پیش

ی و لمّی و مطالعات نّهای إها و اسناد مربوط به گذشته، باید تحلیلهای تاریخی و گزارشخأل
 های تاریخی بکار بست تا فهم ابعاد ناگفته تاریخی ممکن گردد. عقلی را در داده

                                                           
توان نمی . اساساًعمل ةو نه در مرحلسهل است شک چنین تفکیکی میان پوسته و هسته، نه در مقام نظر بی .1

هایی داشته است، لیکن این لفهؤپوستۀ آن چه م که هستۀ فرهنگ اسالمی چه بوده ومعلوم ساخت  اًدقیق
های فرهنگ عربی لفهؤم اًهای مسلمان به ایران آوردند، صرفتوان دریافت که آنچه عربمقدار را به اجمال می

ها عناصر نویی در میان خود داشتند که این عناصر که پیشتر ایرانیان با آن آشنا بودند،  نبوده است، بلکه عرب
کم الم و پس از دریافت پیام رسول خدا در میان آنها بوجود آمده بود. این عناصر نوپدید که دستبعد از اس

ر تحول های وحیانی پیامبرِ خدا بخشی از آن بوده است، به مثابه هستۀ فرهنگ اسالمی، دمتن قرآن و گفته
 ثر بوده است. ؤفکری و فرهنگی ایرانیان م
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  دورۀ ساسانیدر قم 

فواصلي  ساساني، شامل چندین روستا و شهر کوچک بوده است که با ۀقم در دور ساختار شهر
 (.19/184،؛ سمعانی79، ، حسنقمی) اندع دفاعي با هم ارتباط داشتهاندک و با داشتن مواض

تاریخی ذکر گردیده )مانند حضور بیست هزار قمی و  منابعهایی که در مورد قم در آمار
زیاد این  ، نشان از جمعیتشهر قم جیرافیایی و بازرگانی موقعیت کاشانی در جنگ نهاوند( و

از این  های تجاری نیز عمدتاًراه است و قرار داشته دارد. شهر قم بین ری و اصفهان شهر
 بالتبع روایان ومورد توجه سالطین و فرماناین شهر رو شدند، از همینمسیر منشعب می

ای که تاریخ این شهر و حوادث و وقایع آن و احوال ساکنان و به گونه نگاران بودتاریخ
د است. وجود شهر قم و جمعیت زیا تر مدوّن شدهروشنشهرها  ه با دیگردر مقایسمردمانش، 

ق )در زمان 89ر در سال قم به شهموجود در بارۀ  تبدیل های آن بدان معنا نیست که گزارش
-آنچه در سایۀ اقدامات عرب اساساً(. 19/184،سمعانیدرست نیست )سف ثقفی( یو بن حجاج

گیری عمارات و اصالحات شهری، و توسعه و رشد داد، شکلها بعد از فتح قم در ناحیۀ قم رخ 
. تأکید بر جامع تبدیل شدند یشهر ی که روستاها و شهرهای کوچک بهاآن شهر بود به گونه

پذیری اسالم دهدنشان می از اسالم، از آن رو اهمیت دارد که پیشجمعیت قم در دوران 
عوامل ه بلک ،است بودهن یرانیان و زرتشتیانعرب بر اموجب غلبۀ جمعیتیِ مسلمانان ها بهقمی

ی کمتر ی مه شمارهایرا از عربرغم جمعیت زیاد، اسالم به ها دیگری موجب گشت قمی
 .بپذیرند و مسلمان شوند داشتند

پذیریِ در تحلیل اسالمتا حدی  که ها در دورۀ ساسانیانقمی بارۀدر  رنکتۀ مهم دیگ
از اسالم،  پسپیش از اسالم است. قم نه فقط  م در دورۀآنها موثر است، مذهبی بودن اهل ق

و « مهرین»وجود دو آتش مهم . دشهر بسیار مهمی بو دینی از اسالم به لحاظ پیشبلکه 
در  ویبعد از اصالحات دینی ـ توسط قباد   1در قم، و حفظ آتش آذرجشنسف« آذرجشنسف»

 حسن، ،قمی) یت دینی شهر قم استنشان دهندۀ اهم هاآنو ادغام  هااز شمار آتشکده کاستن
های متعددی هها، آتشکدها و آتشکدهآتش کاستنبر این به رغم اصالحات قباد در  افزون (.83

                                                           
 (بیرون)قمری برون 787د تا اینکه به سال مزدجان دوام آور ۀدر آتشکد یهجر این آتش تا اواخر قرن سوم .1

 .(83 حسن، ،قمی) خاموش کردو آتش آن را  ترکی این آتشکده را ویران ساخت
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های مهم زردشتی بودند. وجود این همه آتشکده و آتش مه قرن دوم قمری در قم باقیتا نی
 (.169)علومی،  داردساسانی  در این شهر، حکایت از اهمیت مذهبی و فرهنگی قم در دوره

ها بعد های دینداری قمیزمینه تواندمی ها از آن رو مهم است کهقمی دینیتوجه به جایگاه 
 های بسیاری داشت،با اسالم تفاوت زردشت دین در واقع، هرچند کند. روشنرا از ورود اسالم 

در درجۀ ایمان  م،از اسال پیشزردشت در دورۀ دین ها به لیکن اصل اعتقاد و باور سخت قمی
، دیگرعبارت به  (.93)بولت،  گذار بوده است اثراز اسالم  پساهالی قم در دورۀ  و دینداری

، تفاق افتادوده است. آنچه با اسالم اها، میراث پیش از اسالم بروحیۀ دینی و مذهبی قمی
 دینو که میان اسالم  هاییوجه به شباهتتیییر و نه تأسیس ایمان دینی بوده است. با ت

، بلکه آنچه برای نبودیمانی جدید در قم روحیۀ ا ایجادنیاز به  در عملزردشت وجود داشت، 
 ها درکه آن را قمی تکامل ایمانی و اعتقادی بود از اسالم بوجود آمد، اصالح، احیاء، و پسقمِ 
های در دوره ین خودها در حفظ دقمی همین سرسختی 1مذهب تشیع یافتند. اسالم و دین
در برابر  نپذیرند وا حتی از خلفای مسلمان ها زورگویی راز اسالم باعث گردید که قمی پس
 (9/913خلدون، )ابن دکننو عباسیان مقاومت امویان  عدالتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِبی
گیر باشند، و باالخره در رشد و دیلمیان و حفظ حمیّت و غیرت خود سخت بر ضددر جنگ  و

 م به جهات علمی و فرهنگی نیز از دیگر مسلمانان پیشی بگیرند. توسعۀ اسال
 

 های مسلمان در قمعرب

چه هویتی چه کسانی بودند و  شدند هایی که شهر قم را فتح کردند یا بدان شهر واردعرب
و آنها بعد از ورود به قم چه اقداماتی انجام دادند؟ بدون  فتح قم چه بود داشتند؟ انگیزۀ آنها از

ها و اقدامات مسلمانان را در قم معلوم جزئیات انگیزهتوان نمیاز منابع محدود تاریخی،  شک

                                                           
ن دیرمان، دیلم و طبرستان ـ که بر مناطقی مانند استخر، یزد، کمردم  هین بدان معنا نیست کالبته ا .1

ن اناها را در برابر مسلمترین مقاومتو گاه بیش ویدندز جاهای دیگر  به اسالم گرتر ابسیار دیرند و زردشت بود
 دینمناسبت میان اسالم و  بارۀپذیرفتند. آنچه که در می یانمانند قمبایست اسالم را می از خود نشان دادند ـ

-ود. نفس تدین قمیب از اسالم پیشل متعدد و از جمله تدین مذهبی در شهر قم گفته شد ناظر به عل زردشت

آن اثراتی  شان به نحو علت ناقصه )نه علت تامه( در پذیرش اسالم و تحفظ برـ زردشتی ها و تعصب دینی
  داشته است.
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لیکن از اندک نکات موجود در منابع  ،ها پاسخی روشن یافتی این پرسشو برا ساخت
 های آنها در قم را، و فعالیتانگیزۀ آنها از آمدن به قم ها،عربتوان هویت تاریخی، تا حدی می

 د. معلوم کر
 است در دستتح قم به دست ابوموسی اشعری روایات مختلفی ف در بارۀ چگونگی

. (است نوشتهکه فاتح قم را عروة بن زید  7/919؛ قس: ابن اعثم کوفی، 76-74، )قمی، حسن
)ابن اعثم کوفی،  به جنگ فتح نشده استاند که برخی فتح قم را مانند فتح اصفهان دانسته

 نکتهولی این  7اند.خشونت در فتح قم را امری مسلم انگاشته اِعمالدیگر  و برخی 1،(7/911
)مانند ها ، اسالم را بر قمیا صلح(ی )با خشونت قم ه ابوموسی بعد از فتحروشن است ک

و  سرباز زدنداسالم  پذیرشو از  دندخود اصرار ورزی دینها( عرضه کرد، لیکن آنها بر اصفهانی
تبلیغ دین  ر پیدهد که ابوموسی اگر هم دن مینشا ین روایتاد. نبه دادن جزیه رضایت داد

، واقع . درددست به شمشیر نبربه پذیرش اسالم ها قمی واداشتن م بود، برای مسلماناسال
تصور کهن ریختن عربان از »گوید: شود که میمی از ریچارد فرای شامل فتح قم نیزاین سخن 

این  منسوخ شده است. اینک کامالً ،گر به شمشیربا یک دست به قرآن و با دست دی ،بیابان
(. هرچند 39-83)فرای،  «اندامروزه واقعیات آشکارتر شده ای هرگز نبوده است وچنین پدیده

ها نحوۀ مواجهۀ عرب بارۀ ورود اسالم، لیکن خود نشان ازاین سخن در بارۀ فتوح است و نه در 
در  در بارۀ فتوح درست باشد آنگاه این مطلب اگر سخن فرای، مسلمان است. با ایرانیانِ غیر

 ود. تر خواهد بمسلمانان و قبول آن از سوی زردشتیان درستبارۀ ارائه اسالم از سوی 
قم، تبلیغ و شهرها از جمله فتح ها از ورود به ایران و دیگر سو، ظاهرا انگیزۀ عرب از 

از اسالم نیز موجب  پیشی که خوی بربری ـ عرب گونه همان 9تحمیل اسالم نبوده است،

                                                           
بگشادند به جنگ و  عری و امیران لشکر اوبیشترین نواحی اصفهان که ابوموسی اشنویسد می تاریخ قممولف . 1

  .(74 قمی، حسن،) لبه کردند و فتح بر وجه صلح نبودیشان غاتیغ و شمشیر بره قهر بود و ب
 فتح اول سته است،دان فتح قم را در دو مرحله . درکسلر2

)  گاهی همراه با خشونت بوده است بدون خشونت و فتح دوم

 (.P. 368نکـ: 

یزه دینی، انگ با برخی .ندجرت به قم، انگیزۀ واحدی نداشتهاعراب در همۀ مراحل فتح ایران و البته همۀ . 9
 گونه همان ؛دنومت امویان به قم هجرت کردیا سیاسی و برخی نیز برای فرار از حک انگیزۀ  اجتماعیبا برخی 

یافتن جای  پی ای برای اقامت در قم نداشتند، بلکه دراولیه ۀنقش که برخی مانند احوص و عبدهللا اساساً
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ن خشونت مسلمانان به هنگام فتوح، و میا باید واقع . دربود گشایی آنها نگردیدهجهان
شواهدی دست کم توان گفت که می .تفکیک قائل شد ن در تبلیغ اسالماناخشونت مسلم

ت در دسن انادر دورۀ فتوحات مسلم تفتیش و تحمیل عقایدو در وجود نوعی از  زمینهدراین 
جبر و فشار و شکنجه در تبلیغ  پرهیز از از که  نشانهایی وجود دارد نشانهو بلکه  نیست؛
ها ها رخ داده است )مانند قتال میان عربها و قمیالبته برخوردهایی میان عرب .استاسالم 
، بلکه سبب آن دینی و اعتقادی نبود اساساًها بعد از مرگ یزدانفاذار( که علت آن و قمی

که بعد از مرگ  ، بدین ترتیبمابین بودفیها بر سر قراردادهای الف اهل قم با عرباخت
ها از منطقۀ قم بودند و در مقابل و خروج عرب هاها خواستار لیو آن قراردادیزدانفاذار، قمی

اند )قمی، برده به شمشیردست پیشین اصرار ورزیده و سرانجام حفظ قرار و تعهد ها بر عرب
 .(741-749حسن، 

 صورتصورت دفعی بلکه به زبان نه در یک مرحله و به نکته دیگر اینکه مسلمانان عرب
وارد قم  ق79در  تدریجی وارد قم شدند. در مرحلۀ نخست و در دوران فتح، ابوموسی اشعری

اعم از شورشیان ضدِّ  اموی،  های دیگردر مرحلۀ دوم، عرب .(1/938، )یاقوت حموی شد
، و در ساکن شدندقم  درن کوفه فرادی از قبیله بنی اسد،  و برخی از شیعیاپیروان مختار، ا

مرحلۀ سوم برادرزادگان ابوموسی اشعری )احوص و عبدهللا( وارد قم شده )یا آن را دوباره فتح 
 7و در آن اقامت گزیدند. 1کردند و مردم قم را کشتند(

                                                                                                                                                 
ها تقاضای اقامت دائمی برای ها از اشعریولی  قمیمناسبی برای اقامت بودند و خواستند از قم عبور کنند 

برخی از قبیلۀ بنی اسد و قوم  واستند که در قم بمانند.ها را طرح کردند و از آنها خممانعت از حملۀ دیلمی
السالم نقش داشتند به خاطر ترس از مختار ثقفی فرار کردند و  به قم غاضریّه که در قتل امام حسین علیه

  .(98، حسنقمی، ) بته سرانجام به دست به قتل رسیدندآمدند که ال
است. برخی آن را مسالمت آمیز  شدههای مختلفی نقل قم به گونهنحوۀ ورود عبدهللا و احوص اشعری به . 1

 (.1/938  یاقوت حموی،) انددانستهت خشونبه و برخی دیگر 

ه فاصلۀ کمی از آمدن آنان به قم دوازده نفر از دلیل دیگر بر تشیع اشعریانی که به قم آمدند این است که ب. 7
السالم و بیش از صد نفر از فرزندان  ر ردیف راویان از امام صادق علیهفرزندان سعد بن عبدهللا اشعری د

ترین رجال شیعه از میان ایشان اشعریان دیگر جزء راویان حدیث از دیگر ائمه قرار گرفتند و جمعی از بزرگ
 . (928 ، ن)قمی، حس برخاستند
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ت ابوموسی، و ارتباط میان به دس این شهر یجی مسلمانان به قم بعد از فتحورود تدر
تحلیل حوادث تاریخی قم بسیار حائز برای ها تا زمان استقرار اعراب در قم، اعراب و قمی

و  این شهر به معنای ورود تدریجی اسالم به بودن ورود مسلمانان به قم اهمیت است. تدریجی
قم به معنای ورود ارتباط تدریجی مسلمانان با ایرانیان است، و ورود تدریجی مسلمانان به 

 زردشتی از یندود طبیعی، ناگهانی نبودن تیییر . منظور از وراستم به شهر قم طبیعی اسال
هاست. نفس ها و قمیمیان عرب رینبودن این تیییر، و امکان تعامل و تأث ی، اجباربه اسالم

قالنی سهل و امکان خشونت را کم کرده و زمینه را برای تعامالت ع طوالنی بودن زمان، عمالً
سازد. از طرف دیگر تدریجی و طبیعی بودن به معنای نبود اکراه در اعراض از ممکن می

که وقتی ساختار اجتماعی  درست استگری نیست. در حقیقت این سخن چوکسی تیزردش
ها به خودی یابد زندگی برای اقلیتشود و اسالم در نهادهای اجتماعی حضور می عوض می

و در این  دشواکثریت می دینخود یا قبول  سرزمینها ناگزیر به ترک ه و آنشد ترخود دشوار
کیش خود  بمانند و همچنان بر همین سرزمیند کسانی که بتوانند در میان اندک هستن

البته آیین محمدی »گوید:  آندره گدار نیز .(171ص نکـ:)، اندک هستند باشند پایدار
قلوب است تا فتح ابدان ولی بی مجامله و تعارف باید های خود را بیشتر مدیون فتح موفقیت

بگوییم که با رواج اسالم در ایران زردشتیان در اجرای مراسم مذهبی خود دچار محدودیت 
د و معابد آنها متروک و ویران شده و آنها که جالی وطن نکردند به تدریج به اسالم گرویدن

 1«.شد
اجتماعی و سیاسی با  هایکه وجود ساختار رغم این، باید بر این نکته تفطن داشته ب

ساختارهای دینی و نهادهای مذهبی )مانند مسجد و مدرسه( متفاوت است. ساختار اجتماعی 
به معنای اجبار دینی نیست و تا زمانی که مسلمانان در ساختار  و سیاسیِ مسلمانان ضرورتاً

خدمات اجتماعی قرار  ارائه رایها و معیارهای دینی را مالکی باجتماعی و سیاسی خود آموزه

                                                           
های آب ظاهر های کوه، آن جا که چشمهالبرز بیندازیم در دامنه ۀاگر نگاه به نقش"گوید:  ایشان در ادامه .1

بینیم که این تصور پیش خواهد آمد که ایران در آتشگرد و آتشکده می شوند آن قدر آتشگاه، آتشکوه،می
. (13)گدار،  "بوده است. اسالم همه آنها را به زیر فکند باران های خود نورهای بی شمار آتشکدهگذشته با آتش

که چوکسی نیز در کتاب خود بدان اشاره کرده است در موارد بسیاری چندان هم معلوم نیست  گونهالبته همان
 . (177)ص زور از موبدان  گرفته شده باشندها به که آتشکده
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ری مانند مسجد یا نهادهای دیگ وجودنخواهد داد. اسالم در کار ندهند، جبری در قبول 
ها را تیییر دهد که آن نهادها فشار اجتماعی کیش اقلیت با تواندمی ، زمانیهای دینیمدرسه

در آنجا،  کهای گونهعامه را دگرگون سازند به  فرهنگ فضای عمومی جامعه را تیییر داده و
ها به قم، آیا با ورود عرب شود کهاین سوال طرح می حال .گردد ها دشوارزندگی برای اقلیت

 اسالم تحت فشار برای پذیرشها و قمی ه بودقم بوجود آمد ای درچنین نهادهای فرهنگی
ها که عرب ینمبنی بر ا از تواریخ برخیهای گزارشقرار گرفتند؟ به رغم  عربان عمومی افکار

های اندکی از وجود ها را خراب کرده و به جای آن مسجد ساختند، باید گفت گزارشآتشکده
ولی  بود در این شهر ایجاد شده مسجدهایی . البتهدر دست استمساجد در اوایل قرن دوم 

در سدۀ اول یا حتی  هادر فرهنگ قمی منسجم و موثر ینهاد به عنوان مساجد توان از آننمی
 آمدن بنی اسد به جمکران مردی عربکه قبل از  مثال گفته شده ؛یاد کرددوم هجری  سدۀ

 گزاردو خود تنها در آن نماز می آنجا آمد و مسجدی بنا کرده نام خطاب بن اسدی به زبان ب
در  هیچ تأثیری. بی شک چنین مسجدی  به لحاظ ساختاری و فرهنگی (98، )قمی، حسن
گ مساجدی که بتوان آن را به عنوان ساختار دینی موثر در فرهن ساساًا. نداشتها جامعۀ قمی

شهرهای اسالمی بودند که وجود آنها در شهرها مالک  عمومی محسوب کرد، مساجد جامع
شهر قم قبل از پایان قرن دوم  .بود یک واحد جمعیتیبه  «شهر»برای اطالق عنوان اصلی 

اوائل قرن دوم هجری، و به  ی متعلقیککه  د جامع و منبر بوده استهجری دارای دو مسج
روشن نیست که این مسجد  البته (؛98)همو،  متعلق به پایان قرن اول بوده است دیگری

ن مسجد، همان اگر منظور از ای بود.شده ساخته جامع در اوائل قرن دوم توسط چه کسی 
معلوم نیست که آن سعد، ساخت، بنکه احوص برای برادرش عبدهللا باشدمسجد عتیق بدزپل 

شد. بر با ها داشتهی در جامعۀ قمیمسجد، جامع بوده باشد و در صورت جامع بودن نیز، اثرات
ولی  در قم در قرن اول وجود داشت هرچند گرایش به اسالم رسداین اساس به نظر می

 دراسالمی را موجب گردد بیشتر های خواهی و گرایشساختارهای اجتماعی که موج اسالم
ایجاد  -م هللا علیهاسال-اخر قرن دوم و اوایل قرن سوم بعد از وفات حضرت فاطمه معصومه او

زرتشتیان قم توان سهم ساختارهای اجتماعی را در تحمیل اسالم بر نمی ،گشت. از این رو
 بیش از حد تأکید کرد. و کردبرجسته 
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گیرد اتفاقات رار ها در قم مورد توجه قور عربنکتۀ مهم دیگری که باید در مورد حض
ق تا زمان ورود احوص و عبدهللا به قم در سال 79ال نامعلومی است که بعد از فتح قم به س

چه بوده و  هجری 31تا  79سال  میانمعلوم نیست رخدادهای  هجری رخ داد. اساساً 31
لمان های مسویژه یزدانفاذار رئیس ناحیۀ ابرشتجان( از عربه ها )بدر استقبال قمی تأثیر آن

در منابع حوادث این هفتاد سال  .(719،همونکـ: ) بوده است گونه)بویژه عبدهللا و احوص( چ
اتی به حوادث این متون تاریخی اشار برخی از در ناست، لیک تاریخی به روشنی ذکر نگردیده

ها با است که نشان از تحوالت مهمی در شهر قم دارد. در این هفتاد سال قمی دوره شده
بدون شک این مقاومت اگر  .دنومت کردند و در برابر آنها سخت مقادرگیر بود امویحاکمان 

ایجاد ساز علت دینی و مذهبی هم نداشته باشد به طور طبیعی و به لحاظ روانی زمینه
شیعی در قم بوده است. از سوی دیگر در این هفتاد سال، مهاجران  دینی و احیاناً هایگرایش

در قم در زمان  هاشدند. اولین اسکان دائمي عربو عراق وارد قم  جدیدی از جزیره العرب
گریخته بود، حجاج  برابرق( که از 22-66شورش مختار ثقفي و مطرّف بن مییرة بن شعبه )

هم با  های مسلمان آنرسد حضور بلند مدت عرب. به نظر می(9/799)ابن خلدون،رخ داد 
حوادث  بازتاب .موجب انتقال مفاهیم اسالمی شدیا ضد اموی در شهر قم،  شیعی هایشگرای

نیز  ا و روایات بزرگان دین به شهر قمهگفتهانتقال مهم دنیای اسالم )مانند واقعۀ عاشورا( و 
 را برای رشد و ترقی الزم هایزبان آمادگیها پا به پای مسلمانان عربقمی موجب شد که

 . نندایمانی و اسالمی پیدا ک
 

 ها و اعراب مسلمان روابط قمی

 کهوقتی ها مواجه شدند و قمی لبا استقبا ق31در سال  اشعریان در ابتدای ورود به قم
 ، از سوی یزدانفاذار وراندندو آنها را عقب  نددر مقابل حمله دیلمیان ایستادگی کرد اشعریان

سای آنها به ؤو رهمیشه در قم بمانند. مردم قم سای قمی دعوت شدند که برای ؤر دیگر
-میبرآورده های گوناگون در زمینههای آنها را نگریستند و نیازمندیاشعریان با احترام می

برای  الزم بود با رغبت و عالقه شاندیگر کارهای و هر چه را که برای کشت و زرع وکردند 
-یت قمیهای مسلمان نیز در مقابل، امن. عرب(711-719،کردند )قمی، حسنفراهم می آنان

ساختمان های مسلمان به عرب ،عالوهبه کردند. ها را در برابر راهزنان دیلمی تضمین می
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 مستقل ازجامع و  یشهر تساخباالخره و  1، اصالح امور کشاورزیسازی، ساخت قنات
اشعریان به تدریج با ثروتی که از فروش اموال خود در  پرداختند. در نهایت، در منطقهاصفهان 

کم  کمند، بردداری در قم و زرع و حشمای که از کشت ست آورده بودند و با بهرهکوفه به د
 در اقتدار بیشتری و بدین طریق کردندصاحب ترا  متعددی روستاهاي هایی را خریده وزمین
  7.دست آوردنده ب قم شهر

-امهموافق عهدن در آن زمان ها با مسلمانان عربها، و قمیها با قمیرفتار و سلوک عرب

، لیکن (749، همو) پایبند بودندمواظبت  خود، عهد و میثاقهای فی ما بین بود و طرفین بر 
بعد از فوت خربنداد و یزدانفاذار تیییر یافت وجانشینان یزدانفاذار عهد و  هماهنگاین وضعِ 

ها به خشونت و ها و عربها شکستند، تا اینکه روابط قمیپیمان خود را در قبال عرب
 . (741، هموگرایید )زی خونری

ها بعد از مرگ یزدانفاذار، مانع از آن نشد ها و عربقمی آمیزخشونتروابط با این همه، 
زبان فارسی را از  . آنهاهای ایرانی متأثر بشوندها و زردشتیاز فرهنگ قمی که مسلمانان عرب

های متمادی )دست قرن و دادند، رواجخودشان در میان  را ها، آداب قمیگرفتند یادها قمی
و حتي نوع دیگري از تقویم محلي خود به نام تقویم  خورشیدیکم قرن چهارم( از تقویم 

بی شک جنگ  .(938کردند )مقدسی، استفاده  ـ که مبدأ آن مرگ یزدگرد بودـ یزدگردي 
داد، روابط  های ساکن قم رخخونینی که در اثر عهدشکنی ایرانیان قمی و خشونت عرب

 دین پایبندی به و مسلمانان  را تیره کرد، با این حال، همچنان ناشتیدها و زریان و عربایران
پذیری برخی یا که در اثر غلبه مسلمانان و اسالمی هایقم با تمام محدودیت ت درزرتش

تا  ای که، ادامه یافت به گونهبوجود آمد هاگیری برخی از عربها و سختبسیاری از قمی
حتی بعد از  های مهمکردند و  آتشکدهندگی میشتی در قم زدم هزاران نفر زراواخر قرن دو

  (.494، ابن فقیهبرقرار بودند )درقم  -السالم علیها - وفات حضرت معصومه

                                                           
ها  اما بعد از استقرار عربشد، میجا کشت ندر آ )زعفران( قرطم و زیره تنها، جو، ها به قم عرب ورودپیش از  .1

 جات درآن کاشته شد و انواع سیفی ا باغات و بساتین زیادی ایجاد شدآنج درها  در قم و جاری کردن جوی
 . (18 ،حسنقمی،)

آورده  ها و اقتداری که مسلمانان از این رهگذر به دستنیز به وضعیت آب و امتیاز آن برای عرب . درکسلر7
 .(P. 374) بودند، اشاره کرده است
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توان حدس زد که چه در زمان ابوموسی اشعری که انگیزه دینی براین اساس می
ای در دیندار و ، اجبار و بلکه انگیزهبیشتری داشت، و چه در زمان احوص و عبدهللا اشعری

ها و هایی میان قمی. در این میان، اگر هم اختالفات و تنشمسلمان کردن مردم وجود نداشت
 . بودو نه دینی  اقتصادی، و سیاسی، اجتماعیبیشتر ها رخ داده است، عرب

  
 تشیع در قم

اسالم  تنهایدر  1ها در آن،یرغم وجود ادیان مختلف در قم و احیانا حضور  برخی از سنه ب
در قم علل متعددی داشته است. یکی از این  7شد. رواج تشیع فراگیر شیعی در این شهر

و در آنجا ند از کوفه به قم آمد . این گروهقم بود در برخی از فاتحان شیعی حضورها، لتع
که  یگریو یا زمینۀ د . علت دیگر(711-719 حسن، ،قمی)زیاد شدند ساکن شدند و سپس 

ها در برابر قمیمبارزه با بنی امیه و مقاومت  ،ساختمی را به مذهب تشیع نزدیک هایقم
  9بود.اموی  خلفای

                                                           
 رکسـلر های جدید مورد اشاره قرار گرفته است. مثال ددر بعضی از پژوهشدر قم حضور برخی از اهل سنت . 1

هـاي دیگـري از شـیعیان هـم      گـروه   جدا از مسیر اصلي شیعیان،"نویسد: می خ قم در قرون میانهتاریدر کتاب 
 .(P, 373) "هایی هم حضور داشتنددر آن سنی ردند و چه بسا بتوان گفتک بودند که در شهر زندگي مي

از چه حضور اهل سنت در قم  رکسلر برایولی معلوم نیست که د

برخی از منابع مانند استفاده کرده است. در مقابل  منابعی

را  قمخالف این را گفته و حضور اهل سنت در  معجم البلدان

 . (193 /4 موی،یاقوت ح). اندکامال نفی کرده

شـود،  تشیع در قرون نخستین، اعم از تشیعی بوده است که اکنون رایج است. به آنچه اکنون شیعه گفته می. 7
در کاربرد عمومیش بـه کسـانی   « شیعه»شد. در آن دوره می« رفض»در اصطالح کهنِ عثمانیان، از آن تعبیر به 

داشتند. افزون بر آن، کسانی کـه آن حضـرت را بـر    ثمان میالسالم را مقدم بر عشد که امام علی علیهگفته می
شـدند.  اشتند، شیعه خوانـده مـی  سایر خلفا مقدم داشته و یا اصوال به امامت آن حضرت و اوالد ایشان اعتقاد د

مومنان علیه  اعتبار و اعتنای بیشتری به امیر به معنای متشیع کسی بود که در مقام مقایسه میان خلفا، هشیع
شد که خالفت شیخین را انکار کرده و امامـت امـام علـی    م داشت، در حالی که رافضی به کسی گفته میالسال

عنوان تشیع عراقی  علیه السالم را به عنوان امری منصوص از طرف خدا باور داشت. معنای عام شیعه را باید به
 . (77جعفریان، ) نامگذاری کرد

ولی اهـالی شـرق نـه     ن و شرق ایران نیز وجود داشتامیه در خراسابنیالبته این مبارزه و مقاومت در برابر . 9
 .ت شدسناهل ترین منطقه رشد مهمشرق تنها شیعه نشدند بلکه 
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ثر ؤها به تشیع مز در اقبال قمیهای شیعه نیدینیِ برخی از عرب ات، تبلییعالوهبه 
د. این نزایی داشتسهم بسدر ارائه این تبلییات  1گویا فرزندان و نوادگان سائب بن مالک بود.

عده که تشیع را از پدر خود به ارث برده بودند، با هجرت به قم، در صدد تبلیغ تشیع در قم 
د. عبدهللا بن سعد نبر مذهب امامیه بود  برآمدند. فرزندان سعدبن مالک )جد اعراب قم(  نیز

بنا به  .ی کردتالش زیاددر کوفه تربیت شد و از آنجا به قم آمد و در ترویج و تبلیغ تشیع 
نخستین کسی بود که مذهب  و وی داشت به نام موسیعبدهللا خود فرزندی  روایتی دیگر،

 .(728، همو) فراخواندآن  به پذیرشو دیگران را  تبلیغ کردشیعه را در قم 
و علویان )سادات حسینی و سادات  ناتشیع در قم، مهاجرت طالبی رواجعامل دیگر 

ها در آمدن اشعریاین مهاجرت همزمان با  احتماالً. (798، موه) این شهر بود( به موسوی
این عده تبلیغ  (.131-139صورت گرفته است )جعفریان،اواخر قرن اول یا اوائل قرن دوم 

 دیدند. می احکام اسالمی و انجام وظایف مذهبی خود را در قم آسان
م و عقاید مذهبی ها در اخذ علواز قمی گروهی، عزم تشیع در قم رواج عامل دیگر

ی با ائمه بود. آنها چون شیعه بودند ارتباط نزدیک هاقمی امامیه و نشر آن در میان دیگر
محدود  هایقم از سوی اسالم های پذیرشسال نخستین این ارتباط در ند.السالم داشتعلیهم

ای که برخی از گسترش یافت به گونهالسالم میان آنها با ائمه علیهم ارتباطبود ولی رفته رفته 
که آنها  و در این نامه نوشت )= آوه( ها و مردم آبهائمه مانند امام حسن عسگری برای قمی

یا امام رضا و امام  (؛82عباس، )قمی، مطالبی بیان فرمودمشمول هدایت الهی واقع شدند 
قمی، ) دکردنبرای رفع آن دعا  شدندمردم قم با خبر  یوقتی از گرفتار -السالم علیهما-جواد 
 ها نسبت به مکتب اهل بیت داشتند،خاطری که قمیتوجه ائمه به قم، و تعلق .(728، حسن

   (.723-728، همو) ر توسعۀ تشیع در قم موثر بودد
ها ورود موالی عرب، سهم داشت قم پذیرش تشیع از جانب اهالیدر  ی کهدیگر عامل

همواره به همراه قبیله  . این موالیداشت« یموال»شمار زیادی  عرب هر قبیله . اساساًبه قم بود

                                                           
1
رسول خدا را درک کرده و بعد به کوفه مهاجرت کرده . وی  

-علیه-بود. ایشان در صفین کنار امیرمومنان حضرت علی 
یرمومنان بسیار زیاد بوده است. ارادت سائب به ام -السالم

طبری، )بوده و به وقت قیام مختار وی را همراهی کرده است. 

11/ 664) . 
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 شیعه مذهب به همراه اشعریان نیز بسیاری از موالیِ احیاناًکردند.  از این رو، خود مهاجرت می
توان به محمد بن احمد بن می ۀ این موالیاز جمل. برای رواج تشیع تالش کردندبه قم آمده و 

 احمد بن ابی زاهر موسی ابوجعفر اشعری قمی، (992)نجاشی،  ابی قتاده )ازمحدثان شیعی(
 و (781همو، ) ، عباس بن معروف از موالی جعفربن عمران بن عبدهللا اشعری(،88همو، )

  .(991، اشاره کرد )بحرالعلوم، اندها در قم بودهخاندان برقی که از موالی اشعری هتر از هممهم
گیری و در شکل انعکاس داشتن قمی ها رسد واقعۀ عاشورا نیز در میابه نظر می

. نزدیکی واقعۀ عاشورا به تاریخ ورود دع و تصلّب در آن اثرگذار بوهای گرایش به تشیزمینه
نیز و  ـ به قم که در قیام مختار شهید شده بودـ اسالم به قم، ورود فرزندان سائب بن مالک 

کند که واقعۀ عاشورا این گمان را تقویت می این شهر، ورود کیسانیه )پیروان مختار( به
که واقعۀ  توان پذیرفترایش به تشیع در شهر قم شده است. اساساً دشوار میموجب ایجاد گ

ای با دنیای تازه هم زمانی که ارتباطها( آنعاشورا رخ داده باشد و ایرانیان )از آن جمله قمی
که فرزندان  ن بعید استهمچنیاسالم پیدا کرده بودند از این واقعۀ مهم بی خبر مانده باشند، 

به عالوه باور سائب بن مالک به قم آمده باشند و مردم را از این واقعه آگاه نکرده باشند، و 
به قم آمده باشند و در گفتگوها چیزی از عاشورا نگفته باشند، کردنی نیست که پیروان مختار 

ده باشند و از آن متأثر ها از واقعۀ عاشورا خبردار شتوان قبول کرد که قمیو باالخره نمی
با توجه به فضای ضد امویِ قم، خبردار شدن از واقعۀ مهم عاشورا رسد نشده باشند. به نظر می

عقاید شیعی را در  ند وکها و بنی امیه را بیشتر توانست عداوت میان قمیدر آن زمان، می
 . تر نماید راسخمیان اهالی قم 

 

 نتیجه

ها پذیری قمیایرانیان و اسالماز جانب اسالم  پذیرش شف رازبرای ک یمحدودیت منابع تاریخ
-. برای مثال از منابع موجود نمیاست های امروزینپژوهشهای دشوار در همچنان از نقطه

از  پیششتی در دورۀ درهنگی، دینی، و جایگاه موبدان زرف به روشنی دریافت که وضع توان
ها احساسی قمیاخالقی و ائص جمعی، روحی، که خصیا این ؛اسالم در قم چگونه بوده است

و یا تیییر آن براساس چه منطق و  دین خودهای اجتماعی آنها در حفظ چسان بوده و کنش
و تیییر و تحولی در این روحیات و اخالقیات ایجاد شده از اسالم چه  پس است، و بودهمرامی 
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 در سبک و سلوکرفتاری را ی و های جدید اخالقلفهؤاز رهگذر آشنایی با اسالم، چه م آنها
اگر در فتح قم خشم و خشونتی رخ داده و از سوی اینکه و باالخره اند کرده واردشان زندگی

شان هویت دینیو کسانی بودند، کنندگان چهمقاومتگرفته است، ها هم مقاومتی انجام قمی
 و سرنوشت آنها چه بوده است؟  چه بوده

واریخ تاز ها، قمیآوردن فتح قم و اسالم  ماجرای تاریک در رغم این ابهامات و نقاطبه 
و یا تکیه بر برخی شواهد و قرائن می توان به مطالب جالب توجه و مفیدی  محلیعمومی و 

بوده ها در دراز مدت و به صورت تدریجی پذیری قمیکه اسالم این :در این زمینه دست یافت
ه قدرت را در قم به دست گرفتند( نیز در تبلیغ ویژه آنهایی که ها )ببرخی از عرب است.

ساختارهای اجتماعی و سیاسیِ گیری شکلرو ای نداشتند و از همیناسالم انگیزه و برنامه
هم که قصد  کسانیکه  مبتنی بر اسالم در ایران تا قرن سوم به طول انجامید، و باالخره این

-. از آنچه گفته شد میاحکام اسالمی نداشتنداسالم را داشتند ابزاری جز تبلیغ و ارائه  رویجت

ها و مشکالتی که در اواخر رغم کاستیبه زرتشتی  دینکه فرهنگ ایرانی و  توان بدست آورد
 د وونی مترقی و فرهنگی پیشرفته ببودند، آیی پیدا کردهبا آن رو به رو شده بوددورۀ ساسانی 

ری و حقارت، بلکه از سر آگاهی، انتخاب، و ، نه از سر ناچاایرانیانپذیرش اسالم نیز از سوی 
برگرفتند و آن  های اسالمی را از قوم عربآموزهاز آن طریق که  دبو ایسعۀ فکری و فرهنگی

 را بهتر از مسلمانان عرب فهم نمودند و سرانجام توانستند میراث فرهنگی کهن خود را بر آن
 د. زنده کنن پایه دوباره بسازند و

 نیزۀ ورود اسالم به قم با زمانۀ پیامبر )به عنوان موسس اسالم( و اصل نزدیکی زمان
کند که در کنار می ، قبول این نکته را سهلنخستین مسلمانان در جریان فتوححضور نسل 
اسالم و  دین ای ازنخوردههای اصیل و دستها، آموزههای فرهنگی عربلفهؤبسیاری از م
از جمله شهر قم شده و در اختیار ایران ، وارد نگیهای فرههر چند در قالب سنت پیامبر

های وحیانی قرآن و سیره و سنت اگر آموزهواضح است که  پر فرهنگ قرار گرفت.باایرانیانِ 
ای بدوی، اجتماعی متمدن و از جامعه توانست قوم نامتمدن عربی را دگرگون سازدپیامبر می

ثرتر ؤحول و پیشرفت قوم مترقی ایرانی متوانست در تمی دین، بی هیچ تردیدی این بسازد
 شان بیشتر یاری رساند. باشد و آنها را در مسیر فکری و فرهنگی
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