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  چکیده
های محلی، از سده دوم هجری  ها بر ایران و فروکش پایداری پس از استیالی عرب

ای از  ه به باور عدههایی را علیه زمامداران عرب برپا کردند ک ایرانیان جنبش
پژوهشگران، هدف رهبران آن، دستیابی به استقالل ایران و احیاء دین زرتشتی بود. 

ها با انگیزه ملی و از سر  حال، پرسش پژوهش حاضر این است که اگر این قیام
خواهي بود، موبدان که حافظان دین زرتشت و فرهنگ و آداب  دوستی و استقالل وطن

ها داشتند؟ این پژوهش نشان  العملی به این قیام بودند، چه عکس ایرانی در غیاب شاه
های ایرانیان، بیشتر جنبه اجتماعی و اقتصادی داشت و اغلب  داد که جنبش

آفریدیه و  کنندگان، از موالی و پیروان فِرَق زرتشتی از جمله به برپاکنندگان و شرکت
ودند که موبدان، آنان را به سبب ای ب دینی (نومزدکیان) و بعضا با عقاید التقاطی خرم

ایجاد بدعت در دین، کفرآمیز و با از بین بردن اتحاد و انسجام داخلی برای جامعه 
رو ضمن اعالم بیزاری و همراهی  این دانستند؛ از مند و خطرناک می زرتشتی، زیان

  نکردن، به مقابله با آنان نیز برخاستند.
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  مقدمه
ای از ایرانیان به  های مسلمان و فتح سرزمین ایران عده پس از لشکرکشی گسترده عرب

دین اسالم گرویدند؛ اما شکست و فروپاشی حکومت ساسانی به منزله پایان کار 
قی ماندند و زرتشتیان نبود؛ زیرا بسیاری از مردمان بر آیین و کیش نیاکان خود با

ها ایستادگی و مقاومت کردند. پایداری و سرکشی برخی از  ها در برابر عرب سال
شد؛ زیرا  های محلی ایرانی، خطری جدی برای استیالی مسلمانان محسوب نمی قدرت

ها  های حکومت آن های مسلمان با گروش ایرانیان به اسالم، بیشتر و پایه قدرت عرب
ای که توان مقابله با  گونه کیش زرتشتی نیز کاسته شد؛ به تر و از قدرت و نفوذ محکم

گونه، با گذر زمان  ). بدین89مسلمانان و رقابت با اسالم را از دست داد (فرای، 
های گاه و بیگاه ایرانیان در برابر مسلمانان، همچون گذشته رنگ و بوی دینی  پایداری

اجتماعی بود. با وجود این، از اوائل های اقتصادی و   نداشت، بلکه بیشتر حاصل نارضایتی
های شرقی  ویژه در سرزمین ها از سوی ایرانیان به ها و شورش ای از آشوب سده دوم، رشته

 یشناس فرقهو  یخیآثار تار شتریب در. داشتایران پاگرفت که تا سده سوم ادامه 
 از ای عده ،. در مقابلاند هبه شمار رفت زیست عرب و نیضدد مذکور، یها جنبش

های ملی   ها را قیام هللا صفا و عباس پرویز، آن گرای معاصر همچون ذبیح ملی پژوهشگران
ها و احیاء آیین زرتشتی برپا شد.  اند که با هدف رهایی ایران از سلطه عرب شمار آورده به

پرست بودند  دوست و میهن ها، قهرمانانی ایران به گمان این پژوهشگران، رهبران این قیام
این  1دفی جز، براندازی سیادت عرب و احیای مجد و عظمت ایران در سر نداشتند.که ه

شود؛  گرا نیز کم و بیش دیده می دیدگاه در آثار برخی از مورخان کالسیک ایرانی ملی
برای نمونه، ابوحمزه اصفهانی به هنگام سخن از شروع نهضت عباسی در خراسان از 

و منجی بندگان یاد کرده است (حمزه » تاریکی روشنی بخش«ابومسلم با تعابیری چون 
پاسخ مانده است که  ). اما این پرسش جدی همچنان بی105؛ فلوتن، 190اصفهانی، 

                                                                                                                                        
، ایرانـی شناسـی  ، »شرایط اجتماعی و سیاسی ایران بعداز سقوط شاهنشاهی ساسانی«هللا،  . صفا، ذبیح1

، قیام ایرانیان در راه تجدیـد مجـد و عظمـت ایرانیـان    پرویز، عباس، ؛ 241، 1369، تابستان 6شماره 
  .69، 60، 16، 6، 1348تهران: انتشارات شورای مرکزی جشن شاهنشاهی، 

های سیاسی مذهبی در تاریخ ایران از صدر اسـالم تـا عصـر     نهضتنبئی، ابوالفضل، افزون بر آثار مذکور، 
نهضـت شـعوبیه   ممـتحن، حسـینعلی،   ؛ 50، 1376ردوسی مشهد، ، مشهد: انتشارات دانشگاه فصفوی

، 1354های جیبـی،   ، تهران: شرکت سهامی کتابجنبش ملی ایرانیان در برابر خالفت اموی و عباسی
 یرانیا یها جنبش یاجتماع بیترک و ینید تیماه« ،یغضنفر ینب محمد و یعل محمد چلونگر،؛ 157
  ,44-15 ،1394 بهار ،3 شماره ،خیتار کارنامه ،»یاسالم نینخست قرون در
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دینان را در  ای که در غیاب شاه و بزرگان ایرانی، رهبری ایرانیان و به موبدان زرتشتی
ایران از جمله ی برعهده داشتند و حفاظت از دین زرتشتی و میراث فرهنگی نید امور

های  های ایرانی داشتند؟ و با جنبش العملی به جنبش وظایف ایشان بود، چه عکس
مذکور چگونه برخورد کردند؟ این پرسش در تحقیقات جدید مورد توجه پژوهشگران 

اند.  قرار گرفته است، اما تنها به چند جنبش، آن هم بسیار مختصر و کوتاه توجه کرده
های مذکور کفرآمیز و التقاطی از باورهای  که شورش د بر اینریچارد فرای ضمن تأکی

آفرید، به مخالفت موبدان بدون  اسالم بودند، تنها در بیان سرکشی به- دین زرتشت
تأمالت زرتشتیان درباره پیشگویی «پرداختن به چرایی آن، اشاره کرده است. در مقاالت 

انیون زرتشتی برای مقابله با تغییر تدابیر روح«و » های نخستین اسالمی رستاخیز در سده
ها، به واکنش  قسمتی از آن» دینان از سقوط شاهنشاهی تا پایان سده چهارم دین به

 ،یبررس«زرتشتیان به دو قیام ابومسلم و بابک اختصاص یافته است. همچنین در مقاله 
 دض یرانیا یها جنبش به نسبت یزردشت یالزمان آخر متون دگاهید لیتحل و نییتب

بخش اعظم آن، درباره مسائلی چون اوضاع سیاسی و » سوم و دوم یها سده در خالفت
آفرید، ابومسلم و بابک، و پیدایش  های به ها، جنبش اجتماعی ایران پس از حمله عرب

ها، حدود دو صفحه  ادبیات پیشگویانه است. بررسی دیدگاه ادبیات پیشگویانه به جنبش
ها  اده است. همچنین محدود بودن دامنه بررسی جنبشاز مقاله را به خود اختصاص د

به دو قیام ابومسلم و بابک، کثرت نقل و قول از متون مذکور و تحلیل اندک آن هم 
   1های مقاله مذکور است. مبتنی بر دیگر مآخذ از دیگر کاستی

در پژوهش حاضر، پس از نگاه اجمالیِ اوضاع زرتشتیان پیش و پس از ورود اسالم به 
های ایرانی و نقش موالی و پیروان فِرَق زرتشتی در آن و موضع و  ان، جنبشایر

  ها بررسی شده است.  دینان در برابر این جنبش العمل موبدان و جامعه به عکس
  

                                                                                                                                        
هـای نخسـتین    تأمالت زرتشـتیان دربـاره پیشـگویی رسـتاخیز در سـده     «دریایی، تورج، ؛ 144فرای، . 1

؛ 141-135، 1382، ترجمه مهرداد قدرت دیزجی، تهران: ققنـوس،  تاریخ و فرهنگ ساسانی، »اسالمی
خانی حسینک، تهران: نشر تاریخ ایـران،  ، ترجمه منصوره اتحادیه و فرحناز امیرسقوط ساسانیانهمو، 
تدابیر روحانیون زرتشتی برای مقابلـه بـا تغییـر    «کوب،  راد، علی و روزبه زرین یزدانی؛ 79-84، 1381

، 126-99، 3، شـماره  جسـتارهای تـاریخی  ، »دین به دینان از سقوط شاهنشاهی تا پایان سده چهارم
 متـون  دگاهیـ د لیـ تحل و نیـی تب ،یبررس« ی،عقوبی محسن و لیاسماع یسنگار؛ 1390بهار و تابستان 

 اتیـ اله ،»سـوم  و دوم یهـا  سـده  در خالفـت  ضـد  یرانیا یها جنبش به نسبت یزردشت یآخرالزمان
  .1398 تابستان و بهار، 16-1 کم،ی و تیبس شماره دهم، سال ،یقیتطب
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  زرتشتیان در دوره ساسانی - 1
قبل از  1000تا  1200حدود  های تبلیغی زردتشت (احتماال  در پی فعالیتدین مزدائی 

 تأثیر ودریج در میان ایرانیان رواج یافت و در دوره هخامنشیان و اشکانیان با ت به میالد)
، 200، 198، 195تأثر از باورهای کهن ایرانی، به دین غالب کشور بدل شد (بویس، 

الطوایف اشکانی، دین زرتشتی موقعیت و جایگاه  ). با سرنگونی حکومت ملوک208
گذار حکومت  م) بنیان240- 226ردشیر بابکان (دست آورد. ا واالیی در جامعه ایرانی به

ساسانیان، که خود از طبقه روحانی بود، برای ایجاد و استحکام وحدت سیاسی، دین 
زرتشتی را که در آن زمان بیشترینه جامعه ایرانی پیرو آن بودند، کیش رسمی قلمرو 

ان به ). در نتیجه موبدان و هیربد64، چاکسی، 18-17خویش اعالم کرد (صدیقی، 
اجتماعی ایران، قدرت و نفوذ بسیار  - عنوان متولیان امور دینی، در ساختار سیاسی

  .)184- 183خسروی و معصومی، ؛ 19یافتند (صدیقی، 
سبب تشت آرا  های مختلف زرتشتی در ایران رواج داشت. به در دوره ساسانیان، فرقه

سیر آن، از همان آغاز های اوستا و تف و اختالف میان روحانیان زرتشتی بر سر نسخه
کریستن سن، مذهبی باال گرفت (ی، منازعات و مجادالت زرتشت نیدرسمیت یافتن 

اما  1سازمان روحانیت برای از میان برداشتن اختالفات، اقداماتی انجام داد؛ .)206-207
های  صورت فرقه در نهایت کیش زرتشتی مانند هر دین بزرگ دیگر، منشعب و به

م) و کیش 271-241ظهور دین مانی در زمان شاپور اول (حک:  شد. پدیدارگوناگونی 
م) دو 496-488مزدکی (جنبش مذهبی و اجتماعی) در زمان قباد (حک: بار نخست 

ها براساس  هریک از آن ).73نفیسی، ؛ 223بویس، نمونه بارز از این گونه اختالفات بود (
دند که با آیین رسمی زرتشتی در کر های مذهبی ارائه می تفاسیر خود از اوستا، آموزه

های زرتشتی همواره از سوی پیشوایان  رو؛ فرقه ). از همینهمان، همانجاتعارض بود (
دین تحت فشار بودند؛ زیرا در نظر فرمانروایان و روحانیان،که خود را وارث و مروّج دین 

ند که از کیش گذار) بود دین، زندیق و اشموغ (بدعت ها افرادی بی دانستند، آن می بِهی
. قتل مانی و )30شکی،؛ 150فرای،  ؛20صدیقی، راستین زرتشتی خارج شده بودند (

ها به همین بهانه بود؛ اما سرکوب و کشتار پیروان فِرَق  مزدک و آزار و اذیت پیروان آن

                                                                                                                                        
رانه کریتـر در مقابـل   های سختگی دست موبد تنسر، سیاست آوری و تهیه نسخه واحد از اوستا به جمع. 1

اوستا از جمله برای رفع اختالف در تفاسیر  آذرباد مارسپندانهای مذهبی، اقدامات موبد موبدان  گروه
  ).207 -206کریستن سن، این اقدامات بود (
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ها نشد. هرچند، به دنبال تعقیب و پیگرد پیروان  زرتشتی منجر به از بین رفتن آن
م) جمعی زیادی از مزدکیان به 579-501طنت خسرو انوشیروان (مزدک در عهد سل

ها در ایران پراکنده شدند، همچنان به حیات خود  قتل رسیدند و شمار بسیاری از آن
 .های خود را از سر گرفتند. ای که در دوره اسالمی، بار دیگر فعالیت گونه ادامه دادند؛ به

از حوزه نفوذ و محل سکونت بازماندگان های قابل توجهی  منابع دوره اسالمی، آگاهی
 ؛294-3/293 ،مروج الذهب و معادن الجوهرمسعودی، اند ( دینان) ارائه داده مزدکیان (خرم

. اما، آیین رسمی زرتشت در خارج )610ندیم  ابن؛ 306 ،االشراف و هیالتنب همو،
های  سرزمینویژه در  های قلمرو ساسانیان اقبال چندانی نداشت. این وضع به سرزمین

از آیین مزدائی  ای (ماواءالنهر) بسیار مشهود بود. در این نواحی گونه شرقی قلمرو ساسانی
سبب آمیختگی با باورهای محلی، با آیین زرتشتی رایج در ایران ساسانی  رواج داشت که به

داخل  رو؛ موبدان زرتشتی در این منطقه نفوذ و اعتبار . از این)60فرای، بسیار متفاوت بود (
آن، دیگر جوامع دینی چون  قرَفِقلمرو ساسانی را نداشتند. عالوه بر کیش زرتشتی و 

های  مسیحیان، مانویان و یهودیان در ایران حضور و فعالیت داشتند که موبدان با این گروه
  .)65؛ چاکسی، 30-24صدیقی، دینی نیز سازگاری و تعامل نداشتند (

   
  رق زرتشتی و ف دینان ها، به سلطه عرب -2

ها بر ایران و سقوط حکومت ساسانی، دین زرتشتی که بر دستگاه  پس از استیالی عرب
سلطنت اتکای بسیاری داشت، قدرت و نفوذ دیرین خود را از دست داد و موقعیت و 
جایگاه موبدان زرتشتی تنزل یافت. گروش تدریجی ایرانیان به اسالم، ضعف بیشتر 

 قرَفِ یها تیفعال یریسرگ از ،یوضع نیچن در. نبال داشتد موقعیت دین زرتشتی را به
ی، بیشتر اسالم نینخست یها سده در ،وجود این با. کرد تر نیز سخترا  طیشرا یزرتشت

ها پایداری و ایستادگی  ایرانیان همچنان بر دین زرتشت بودند و گاه در برابر عرب
برای آموزش دین، حفظ و این میان، موبدان در مقام رهبران دینی،  کردند. در می

ها، ثبت روایات و عقاید دینی، برپایی مراسم مذهبی،  پاسداری از دین در برابر بدعت
. گذاران، بیش از پیش به تکاپو افتادند دینان و مقابله با بدعت جلوگیری از تغییر دین به

 نانید هب نید رییتغ از کمتر گذارانبدعت تیفعال یریسرگ از خطر ،ینید رهبران نظر در
 ان،یزرتشت کهنیا ژهیو به 1آمد، یم شمار هب تربزرگ یدیتهد یزرتشت جامعه یبرا و نبود

                                                                                                                                        
  !برای آگـاهی بیشـتر در مـورد اثـرات منفـی و مضـراتی کـه ممکـن اسـت از طریـق همنشـینی و           . 1
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 قرَفِ به هاآن موضع نیبنابرا ؛بودند داده دست از زین را خود یحام نیقدرتمندتر
) یهجر سوم سده فیتال( نکردید کتاب در نمونه، یبرا ؛بود انینیشیپ همانند یزرتشت
. ستین نید با گذارانبدعت از تر دشمن کس چیه: «است آمده نیچن ها اَشموغ درباره
 نفوذ نید هیال نیتر یدرون به که ستین یگرید دشمن چیه گذاران بدعت از ریغ به چون
 هیال نیتر یدرون وارد ،است مقدس کالم ناقل که یکس لباس در گذاربدعت نیا. کند
، نیبنابرا. )89 ،نکردید ششم کتاب( »دشون یم کینزد نید به اریبس یحت یبرخ شود؛ یم

رهبران دینی برای حفظ موقعیت خود در جامعه جدید، عالوه بر نظارت بر امور داخلی 
ها،  جامعه زرتشتیان، با حاکمان مسلمان نیز همکاری و تعامل کردند و حتی برخی از آن

 و زنان اب ازدواج حرمت و هیجز اخذ تیممنوع یشرع حکم 1.مناصب حکومتی پذیرفتند
مذاهب  انیشوایپ یسو از هینیدخرم و هیدیآفر به ،یمزدک یزرتشت قرَفِ جیذبا خوردن

که  بودندقائل  ،از موضع موبدان یرویپها با  آن رایز ؛بود کردیرو نیا ندیبرآ سنتاهل 
 اما ؛اند شده خارج یزرتشت یاصل نیداز  بدعت، جادیاترک محرمات و  بامذکور  قرَفِ

نظر آنان  ازو محمره  هیرزام ه،یبابک ه،یمقنع رینظ ،یگر یاباح و تناسخ به لقائ یها گروه
بود، جز  یزرتشت قرَفِها همانند  حکم مصاحبت با آن که شدند یم شمردهکافر و مرتد 

 گرفته متیغن به دیبا اموالشان تمام و واجب قتلشان توبه، قبولدر صورت عدم  نکهیا
  .)308-306بغدادی، ( شد یم

دین مزدائی و دیگر  قرَفِتضعیف دین زرتشت و ناتوانی روز افزون زرتشتیان،  در پی
ها با رهایی از فشارها و تنگناهای مذهبی، برای بروز و نشر عقاید خود مجال  آیین

های زرتشتی در سده نخست در منابع، ثبت نشده  یافتند؛ اما اخباری از فعالیت فرقه
به اعراب و ثبت روایات فتوح و نقش طوایف در  اهتمام مورخان عصر اموی 2است. فرای

فتوحات را به جای پرداختن به گزارش حوادث محلی، دلیل اصلی سکوت منابع دانسته 
. از سوی دیگر، در روزگار امویان، زرتشتیان با وجودِ پذیرش جزیه و )143فرای، است (

هایی  گیری و سخت ها برخورداری از آزادی مذهبی از سوی مسلمان، باز هم با محدودیت

                                                                                                                                        
خطر اندازد و راهکارهای موبدان برای  ها جامعه زرتشتی را به نان و اشموغدینان با بددی مصاحبت به "

 ی نامـه  درس( کرد نید سوم کتاب د،یام پسر آذرباد و فرخزاد پسر فرنبغ آذرمقابله با آن بنگرید به: 
  .65 کم،ی دفتر ،)ییمزدا نید

رید به: خسروی و معصومی، برای اطالع بیشتر از نقش و جایگاه موبدان در قرون نخستن اسالمی بنگ. 1
179-218.  

2. R. N. Frye 



  367  های نخستین اسالمی های ایرانی در سده زرتشتیان و جنبش

های مذهبی  های زرتشتی و دیگر گروه ها بر سایر فرقه مواجه بودند. بالتبع این محدویت
های خانگی امویان و  . اما، بر اثر جنگ)34یارشاطر، ؛ 236بویس، شد ( نیز اعمال می

پیکارهای قبایل عرب در شام در سده دوم هجری که دامنه آن تا خراسان کشیده شد، 
کلی سررشته امور از دست  های اسالمی را هرج و مرج فرا گرفت و به زمینسراسر سر

های خوارج، قیام علویان و  خلفای اموی خارج شد. گسترش روز افزون دامنه نهضت
 نیا حاصل انیاموهای خالفت  در آخرین سالدر خراسان های داعیان عباسی  فعالیت
 و انیزرتشت ویژه به یمذهب امعجو ،یطیشرا نیچن در .)109-108فرای، ( بود اوضاع
 یبرا ؛گرفتند سر از را شانیها تیفعال هیدیآفر و بعد به 1)انی(نومزدک نانید خرم یها فرقه

پیوستند  انیهاشم یعنی انیامو مخالفان ازگروهی  به نانید خرم، زمان نیهم درنمونه، 
)Crone, 27( ر دهه دوم سده ددینان در دعوت عباسی  بار، درباره حضور خرم . نخستین

بن یزید داعی معروف به   اشاره شده است. به تصریح منابع، عمار یا عماره  یدوم هجر
ق) از تعالیم امام 118دست گرفتن رهبری دعوت عباسی در خراسان ( خداش، پس از به

-208، اخبار الدوله العباسیهعباسی روی گرداند و مردم را به آیین خرمی دعوت کرد ( 
). بنابر گزارشی دیگر، چون عبدهللا بن معاویه هاشمی بر منطقه 109/ 7 طبری،؛ 211

ناشی االکبر، دینان این ناحیه به او پیوستند ( ق) دست یافت، جمعی از خرم127جبال (
  . )150جزء اول، شهرستانی، ؛ 38

  
  های ایرانی  زرتشتیان و جنبش - 3

ها  دستگاه خالفت، عرب در سده نخست هجری، تقریباً تمام سرکشان و شورشیان علیه
ها تغییر کرد و رشته  های عرب بودند؛ اما این شیوه از سده دوم با کاسته شدن از سرکشی

های ایرانی آغاز شد که تا سده سوم ادامه یافت. نخستین بار به سال  مداومی از جنبش
از  ق موالی (ایرانیان تازه مسلمان) خراسان به رهبری عربی به نام حارث بن سریج،116

. حامیان اصلی )97-94/ 7طبری، رهبران مرجئه، برای احقاق حق خود سر برداشتند (
ها اعم از موالی و نو مسلمان و آزادگان (غیر مسلمان) از طبقات فرودست جامعه  جنبش

  . )70؛ پطروشفسکی، 144-143، 106فرای، ایرانی یعنی روستائیان بودند (

                                                                                                                                        
هـای اخیـر نیـز     دینان نحله ایرانی از پیروان مزدک بودند، در پـژوهش  بنابر تصریح منابع متقدم خرم. 1

-233 بغـدادی، ؛ 611-610ابن نـدیم،  دینان و مزدکیان تایید شده است ( همانندی عقاید و آراء خرم
  ).Crone, 22؛ 18، 16یارشاطر،  ؛232؛ صدیقی، 312بیرونی، ؛ 234
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های  ای قیام های مختلفی وجود دارد؛ عده اههای ایرانی، دیدگ درباره ماهیت جنبش
ها را  ای دیگر، این خیزش خوانند و عده های اجتماعی و دینی می ایرانیان را جنبش

دانند که هدف آن رهایی از سلطه  پرستانه ایرانیان می دوستانه و میهن های ملی وطن قیام
؛ صفا، 163، 151رای، فها، برپا ساختن حکومت ایرانی و احیاء کیش زرتشتی بود ( عرب
 یبررس از پس ادامه در .)157؛ ممتحن، 50؛ نبئی، 69، 60، 16، 6؛ پرویز، 241

 با ییارویرو در را یزرتشت ینید انیشوایپ مواضع و نانید به سهم مذکور، یها جنبش
  خواهد شد.  یبررس یرانیا یها جنبش
  

  قیام ابومسلم خراسانی؛ فرمانده نظامی دعوت عباسی  -3- 1
های مخالفان علیه دستگاه خالفت افزایش  های پایانی حکومت امویان، فعالیت سال در

ترین  هایی بودند که از فرصت پیش آمده بیش یافت. در این میان، عباسیان یکی از گروه
بهره را بردند. رهبران قیام پس از ناکامی در عراق، متوجه جمعیت روستایی ناراضی در 

های منابع در میان نیروی ارتش انقالبی تحت لوای  شبنابر گزار 1خراسان شدند.
النهر اعم از موالی، نومسلمانان و ایرانیان  ابومسلم، شمار بومیان خراسان و ماوراء

 بود گرانید از شیب بودند، برخاسته ور غیرمسلمان که از میان قشر روستائی و پیشه
َ ز355/ 7؛ طبری، 278، اخبارالدوله العباسیه( به  .)Crone, 18؛ 43یَسن،  ند وُهمَن؛

سالح  ستم و ظلم از نجات دیام به بلکه ان،یعباس خاطر به نهها]  آن«[ یپطروشفسکگفته 
زدور و فاقد  انیروستائ زمره از که نانید خرمجمله  از .)70پطروشفسکی، ( »برداشتند مُ

های  استاز سی که آنان ،)Crone, 26؛ 69پطروشفسکی، ( آمدند یم شمار به یزراع یاراض
تنگ آمده بودند، برای رهایی خویش، برای برافکندن خالفت اموی  سختگیرانه امویان به

خداش  دینانی که از طریق . عالوه بر خرم)99فلوتن، فان، پیمان شدند ( با ابومسلم هم
بن معاویه از ابن هبیره در ناحیه جبال،  جذب عباسیان شدند، در جریان شکست عبدهللا

عباسی دینان حاضر در ارتش عبدهللا بن معاویه به نیروهای انقالبی  خرمجمعی دیگر از 
 کتابجاحظ، دینی ( عالوه بر اشتهار برخی از نزدیکان ابومسلم به خرم 2نیز پیوستند.

                                                                                                                                        
  ).563/ 6هجری وارد خراسان شدند (طبری،  100نخستین گروه از داعیان عباسی در سال . 1
گذشته از همانندی برخی از عقاید پیروان عبدهللا بن معاویه با خرمیه، به گفته شهرستانی خرمیـه و  . 2

ا مـرگ او در خراسـان یـارانش نیـز متفـرق      مزدکیه از عبدهللا بن معاویه در عراق نشأت گرفتند که ب
  .)Crone, P 27؛ 150؛ شهرستانی، جزء اول، 38شدند (ناشی االکبر، 
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نیز  خراسان در ابومسلم قتل خبر دنیشن از بعد نانید خرم اجتماع ،)7/83، وانیالح
. به هنگام )294/ 3 ،و معادن الجوهرمروج الذهب  ،یمسعود( ادعاست نیا دیمؤ

رویارویی قحطبه، فرمانده نیروهای انقالبی ابومسلم با یاران و لشکریان نصربن سیار، 
. )324- 323، اخبار الدوله العباسیهها، او و یارانش را مجوس و کافر خطاب کردند ( آن
 بعدها ن،ایبنابر ؛داشتند فعالابومسلم حضور و مشارکت  امیدر ق ینید یخرم فرقه روانیپ

 خود که افتند،ی شهرت هیمسلم هیخرم به یخراسان ابومسلم امیق در حاضر نانید خرم
 ،؛ نوبختی32ناشی االکبر، ( است انیعباس امیق به نانید خرم وستنیپ بر یگرید یلیدل

  .)616ندیم،  ؛ ابن47
الفت دینی با ابومسلم خراسانی در جریان براندازی خ همراهی پیروان فرقه خرم
بنگرید به: دینی علیه عباسیان باعث شد ( های متعدد خرم امویان و بعدها قیام و شورش

که از زمان ابومسلم با  کنندرا متهم  انیمسلمان، خرم مورخاناز  یبرختا  ادامه مقاله)
 بازگردانند انیرانیحکومت را به ا ها،عرب سلطه یقصد داشتند با برانداز رنگیخدعه و ن

 تواند یم نید خرم بابک امیق ژهیو به ،ینید خرم یها امیقباره در ،گمان نی. ا)5/134 مقدسی،(
 اشاره چنانکه. دینماینم درست یرانیا یها جنبش و امیقآن بر تمام  میتعم اما ؛درست باشد

 و امیق رهبرانباور  و شهیاند اهداف، به توجه بدون ،از محققان معاصر یشد برخ
 یها امیقبعد از قتل او را  یهاجنبش و ابومسلم امیق ها، امیبروز ق نهیو زم کنندگان مشارکت

 .اند دانسته یزرتشت نید اءیو اح رانیاستقالل ا یبرااعراب  هیعل انیرانیتمام ا یاز سو یمل
)، ایرانیانی که دعوت ابومسلم را اجابت کردند، آگاه بودند 21 ,19آنکه، به گفته کرون ( حال

برای برقراری حق خاندان پیامبر است نه بازگرداندن حکومت  که نهضت عباسی قیامی
عبارتی دیگر؛ در حقیقت قیام عباسی کوششی برای ورود به  نیاکان و گذشتگان خود. به

   جامعه اسالمی و برخورداری از امتیازهای اجتماعی و اقتصادی یکسان بود.
؛ زیرا اگر قیام ابومسلم دینان نیز از ماهیت قیام ابومسلم خراسانی مطلع بودند    به

حرکتی برای بازگشت و احیای دوران پیشین بود، بالتبع موبدان زرتشتی باید یکی از 
ترین پشتیبانان وی بوده باشند؛ اما نه تنها در منابع گزارشی مبنی بر مشارکت یا  اصلی

الزمانی های پیشگویانه و آخر حمایت زرتشتیان از قیام ابومسلم یافته نشد، بلکه در نوشته
زرتشتی که بیانگر نگرش و واکنش زرتشتیان به وقایع تاریخی است، از این قیام اعالن 

در خبر خروج سیاه جامگان، رهبر  جاماسپ نامهانزجار و تنفر شده است؛ برای نمونه، 
رد فطرت، پست« یفردو نژاد  یلحاظ طبقه اجتماع بهرا قیام ابومسلم   »دایناپ/ زیناچ و خُ
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 سنیَ وُهمن زَند یعنی یزرتشت انهیشگویکتاب پ گری. در د) Modi, 27, 85( دانسته است
 یدادیرا رو آنجامگان،  اهیس یاجتماع گاهینژاد و جا از یریگ بر خرده افزون) 43(

 گونه، هزار ده و گونه هزار کی و گونه صد کی«: است آورده شمار به هولناک و زیآم فاجعه
 رانشهریا به خوراسان کسته از تخمان بد آن. برسند خشم، تخمه از یمو دهیژول وانید
 نژاد از و دارند؛ پشت بر دهیژول یمو و دارند اهیس نیز و باشند، درفش افراشته زند،یبر

 درو تنفر  یزاریاعالم ب نیا. »باشند مزدور شتریب و شیزو دروگران و بندگان نیترپست
زرتشت بهرام  ،نمونه یبرا ؛شود یم دهید زین بعد یهاسده یزرتشت یها نوشته و اتیادب

 یوید را ابومسلم ،)هفتم سده(نگاشته  نامه زراتشت منظومه ندهیسرا )88( پژدو
  : دشو یم یبه نید ینابود و یتباهکه باعث  خواند یم

  ـــــنیزم بر زند را یبه نید که           ـــــنیک وید آن یپادشاه بود
  ننگ نام به شیخو از کرده جهان           تنگ و شیدرو دارند جامه هیس

و  ارانیو  ابومسلمکه  شود یم باعث ینیبدد به یفرد مانیا و یباورمند گونه، نیبد
 نید سوم کتاب( گردند وانیدبرابر با  و هیهمپاو مرتبه  گاهیبه لحاظ پا یو یهمانندها

   .)40 کم،ی دفتر نکرد،ید
داشت؛ نخست اینکه، آنان با آگاهی  تنفر و انزجار زرتشتیان از ابومسلم چندین دلیل

مضر  یزرتشت جامعه یبرا را آن ،نید بد و یزرتشت ریغاز ماهیت قیام ابومسلمِ 
 بیسوزاندن و تخر عامل دادیرو نیا انهیشگویپ اتیادب حیبه تصر رایز ؛دانستند یم

؛ 90- 89، زرتشت بهرام پژدو( شد یم یجماعت زرتشت یهاآتشکده و هایشهرها، آباد
همَن یَسن، زَ دیگر آنکه، گفته شده ابومسلم از مبدعان طرح  .)Modi, 85؛ 44-43ند وُ

اختالط ایرانیان و اعراب و مخالفان سیاست انزواجویانه روحانیان زرتشتی و حکومت 
عرب محور اموی بود. رویه امویان در نپذیرفتن ایرانیان در جامعه اسالمی در جهت 

ها و  آمیز میان عرب را برقراری مناسبات مسالمتاهداف روحانیان زرتشتی بود؛ زی
شد و در نهایت تضعیف موقعیت  ایرانیان موجب تسریع گرایش ایرانیان به اسالم می

 گسترده حضور. )117راد و زرین کوب،  دنبال داشت (یزدانی بهدینان را  ها و به آن
یم حساب افر بهو ک نید بد یزرتشت موبدان نظر از که ،ابومسلم امیق در نانید خرم

   .نبود ریتأث یب امیق باآنان  ی نکردنمخالفت و همراه در آمدند،
 
  آفرید  به - 2-3

ای به  ق که ابومسلم خراسانی قیام عباسی را در مرو آشکار ساخت، متنبی129در سال 



  371  های نخستین اسالمی های ایرانی در سده زرتشتیان و جنبش

ابن از اهالی زوزن در ده سیرواند والیت خواف از توابع نیشابور ظهور کرد ( آفرید بهنام 
آفرید زرتشتی مذهب که ابوحاتم رازی وی  به 1.)314؛ بیرونی، 56خوارزمی، ؛ 615 ندیم،

،  )56؛ خورازمی، 615؛ و نیز ابن ندیم، 160 ابوحاتم رازی،را از غالت مجوس دانسته (
مخالفت با شرایع زرتشتیان از جمله منع شرب خمر،  ضمن تصدیق زرتشت پیامبر، به
سجده  ایان و بر پا داشتن هفت یا به قولی پنج نماز بینکاح با محارم، ذبح نکردن چهارپ

). او 315-314؛ بیرونی، 56؛ خوارزمی، 615؛ ابن ندیم، 161ابوحاتم رازی، برخاست (
عالوه بر اصالحات دینی، به امور اجتماعی نیز توجه داشت؛ برای نمونه، دستور داد یک 

گردد. همچنین پیروانش را از  ها ها و پل هفتم اموال اعطایی پیروانش صرف تعمیر راه
را از مخالفان  آفریدیه بهرو بیرونی،  زمزمه اوراد و ادعیه در حین عبادت منع کرد؛ از این

  ). 315؛ بیرونی، ابوحاتم رازی، همانزمازمه (زرتشتیان) برشمرده است (
آفرید در اندک زمانی، مردم زیادی از زرتشتیان را گرد خویش فراهم آورد. اما،   به
آفرید عالوه  ها و عقاید او پیشوایان زرتشتی را سخت بیمناک و نگران کرد؛ زیرا به آموزه

بر بدعت در دین زرتشت، با ایجاد تفرقه و دو دستگی در جامعه زرتشتیان، قدرت و 
عنوان  رو موبدان و هیربدان نیشابور از ابومسلم به کرد؛ از این ها را نیز تهدید  جایگاه آن

گمان  آفرید گردد؛ زیرا به های به ت مسلمانان خواستند تا مانع فعالیتنماینده حکوم
ها، دین زرتشت و اسالم را به تباهی کشانده بود. ابومسلم نیز با گسیل لشکری،  آن
بیرونی، همان ص؛ های بادغیس به قتل رساند ( آفرید و جمعی از پیروانش را در کوه به

همچون گذشته با وجود از دست دادن حامی  دینان ). بنابراین؛ به267- 266گردیزی، 
اصلی خود یعنی ساسانیان، با نزدیکی به دستگاه حاکم، جایگاه و قدرت خود را در 

؛ شهرستانی، 26/ 4مقدسی، آفریدیه ( جامعه جدید، در برابر فرق زرتشتی همچون به
  تثبیت کردند. )267، 2جزء 
  

  قیام سنباد - 3- 3
های مختلف روستایی بودند که  راسان، اقشار و گروهلشکریان انقالبی عباسیان در خ

رو با قتل ابومسلم، یاران و  دانستند؛ از این ابومسلم را قهرمان و منجی خویش می
دوستدارانش علیه عباسیان شوریدند. نخستین شورش به رهبری سنباد، یکی از 

                                                                                                                                        
) احتمـاال تحریـف واژه   5، پـانویس  150ابن ندیم از موضع روی نام برده است که به گفته صـدیقی ( . 1

  زوزن باشد.
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؛ 7/495 طبری،وی رخ داد (فرماندهان لشکر ابومسلم به فاصله اندکی بعد از قتل 
از طبقه  )33( سنباد که به باور کرون .)294/ 3، مروج الذهب و معادن الجوهرمسعودی، 

خراسانی در جریان قیام عباسیان به ابومسلم نیشابور بود  -  خاندان کنارنگ - دهاقین 
او که تا این زمان بر کیش نیاکانش بود، چون به حلقه یاران ابومسلم وارد شد،  پیوست.

). Crone, 34-35؛ 495/  7؛ طبری، 246/ 4، انساب االشراف، بالذریآورد ( ظاهرا اسالم
قتل سردار خراسانی به لشکریانش، که در حلوان مستقر بودند، رسید، سنباد  چون خبر

راه افتاد؛ اما در منطقه جبال با  سوی خراسان به به همراه اصحاب سرخورده ابومسلم به
سوی خراسان گردد،  شان به داشت تا مانع حرکتوالی ری که از سوی خلیفه ماموریت 

دست سنباد، به شورش بزرگی در  درگیر شدند. این درگیری با شکست و قتل والی به
 Agapius, Seconde Partieبالذری، همان ص؛ های اسالمی منجر گشت ( شرق سرزمین

(II), 277 .(1  و در گفته شد که سنباد با دستیابی بر ری، به دین زرتشت بازگشت
پایان رسیده است  ها به ای به شاه دیلم، اعالن داشت که دوران حکومت عرب نامه

اما، سنباد با وجود بازگشت به دین زرتشت، آرا و عقایدی بر  2.بالذری، همان ص)(
وی باورها و «گوید:  کتاب العنواندینان اظهار کرد. چنانکه صاحب  های به خالف آموزه

). بدین Agapius, Seconde Partie (II), 277» (ه و ضایع کرداعتقادات زرتشتیان را تبا
 و باشد درست سنباد بودن ینید ی مبنی بر خرممسعودرسد گزارش  ، به نظر می ترتیب

 ،الجوهر معادن و الذهب مروج ،یمسعود( بود شده لیمتما نانید خرم به زمان، نیا در او
وی را از زمره غالت زرتشت بر  )160). از همین رو است که ابوحاتم رازی (294 /3

) عموم پیروان سنباد از اهالی جبال 5/481شمرده است. همچنین به گزارش طبری (
  آمد.  شمار می دینان به بودند و جبال یکی از مراکز مهم خرم

سبب طغیان علیه خلیفه، بازگشت به دین زرتشت و  از نظر مسلمانان، سنباد به
و الحاد متهم شد. در منابع و ادبیات زرتشتی از موضع دینی به ارتداد  گرایش به خرم

موبدان زرتشتی در برابر حرکت سنباد اطالعی یافت نشده است؛ اما تردیدی نیست که 
 رایز دانستند؛ روحانیون زرتشتی، شورش سنباد را بدعتی در دین زرتشت و کفرآمیز می

                                                                                                                                        
 کـه  اسـت  شـورش  نیـ ا زا موجود تیوار نیتر یمیقد یمدائن از نقل به سنباد امیق از یبالذر شرگزا. 1

   .)است شده ذکر بهیش ،سنباد نام اینکه جز( است آن همانند زین وسیآگاپ گزارش
 ابـن  ؛5/481 ،ریـ اث ابـن ( داشـت  سر در زین را کعبه خانه بیتخر قصد یو آمده گرید منابع یبرخ در. 2

  ).232 ،یطقطق
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قایدی التقاطی و مخالف با تمسک به ع نان،ید خرم تیحما از یبرخوردار بر افزون او
 نگاه در سنباد ،رو نیا از. ساخت های زرتشت، آئین و رسوم آنان را نیز تباه می آموزه
 زهیانگ 1.شود یم محسوب ارذگبدعت ،یاز محققان و پژوهشگران معاصر زرتشت یبرخ

 خواهی کسی بود که مورد تنفر و انزجار پیشوایان زرتشتی بود. با اصلی او از قیام، خون
اند، اما گزارشی هم مبنی بر حمایت  وجود این، منابع در برابر موضع موبدان سکوت کرده

  از سنباد در دست نیست. 
  

  قیام اسحاق ترک  - 4-3
الدعات خراسان به بالد  اسحاق ترک از جمله داعیانی بود که با مطلع شدن از قتل داعی

سوی ابومسلم  ن آن نواحی را بهترکستان و ماوراء النهر فرار کرد؛ اما این بار، مردما
ای اقدام به دعوت کرد که از نظر  اسحاق ترک در ناحیه. )615ندیم،  ابنفراخواند (

واسطه قرار داشتن بر مسیر جاده  مذهبی بسیار متنوع بود؛ زیرا خراسان و ماوراءالنهر به
متعدد بود. ابریشم و دوری از مرکز قدرت سیاسی، محلی برای نفوذ و کانون تالقی ادیان 

چنانکه در این سرزمین تعالیم ادیان زرتشتی، بودائی، مانوی، مسیحیت و یهودیت ترویج 
توانست با  شک در این محیط، باورها و اعتقادات ادیان مختلف می بی شد. و تبلیغ می

دلیل آمیختگی  یکدیگر ترکیب و تلفیق شود؛ برای نمونه، آیین زرتشتی در ماوراءالنهر به
ای بومی و تأثیر از دیگر ادیان، با دین زرتشتی رسمی ساسانی همانندی نداشت با باوره

ها، دین اسالم نیز به ادیان این  ). پس از فتوحات عربCrone, 97-100؛ 117فرای، (
ها، مردمان ماوراءالنهر برای رهایی از  منطقه اضافه شد. باید توجه داشت با استیالی عرب

که هنوز باورها و عقاید پیشین در زندگی روزمره  درحالی 2ند؛مالیاتی تغییر دین دادفشار 
  نومسلمانان جاری بود. 

یاران و دوستداران ابومسلم در ماوراءالنهر که با مرگ قهرمان و منجی خود، آمال و 
دیدند، بسیار مغموم و سرخورده شدند. در چنین  آرزوهای خویش را از دست رفته می

                                                                                                                                        
  ,56 ،51 ،یچوکس: به دیبنگر نمونه یبرا. 1
ست علی رغم گروش مردمان ماوراءالنهر به دین اسـالم جزیـه ی نومسـلمانان سـاقط نشـد.      گفتنی ا. 2

اگرچه مدت کوتاهی در زمان خالفت عمر بن عبدالعزیز اخذ جزیه از نومسـلمانان لغـو گردیـد. لکـن     
 ادامه رویه پیشنیان در اخذ جزیه از نومسلمانان پس از عمر بن عبدالعزیز نارضایتی اهالی مـاوراءالنهر 
را به دنبال داشت. درست در همین زمان عباسیان با کمک داعیانی مانند ابواسحاق شـروع بـه تبلیـغ    

  ).56-7/50؛ 563، 6/559ن کردند (طبری، دعوت عباسی در میان مردمان ماوراءالنهر و جذب آنا
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به سرزمین ماورءالنهر بازگشت؛ اما این بار او با  شرایطی اسحاق ترک، بار دیگر
گیری از عقاید زرتشتی که برای نوکیشان این منطقه ملموس بود، آنان را به سوی  بهره

ابومسلم پیامبری از جانب زرتشت نبی بود که مانند  ابومسلم دعوت کرد. او اعالم داشت،
وی نمرده و زنده و جاویدان است و روزی از کوهستان ری برای برپایی دین خروج 

شک، این ادعا برگرفته از این باور پیروان دین  . بی)616- 615ندیم،  ابنخواهد کرد (
سوشیانس هستند تا ای به نام  مزدائی است که در پایان هر هزاره منتظر ظهور منجی

  ها نجات دهد.  آنان را از سختی
گیری نکرد و با  هرچند اسحاق ترک برخالف سنباد علیه اعراب و مسلمانان موضع

دینان و مبیضه  ای دلیل بر ارتباط وی با خرم حکومت درگیر نشد و هیچ نشانه
مسلمانان، بدعت ماوراءالنهر نیز وجود نداشت، اما از نظر زرتشتیان، عقاید التقاطی سوای 

کرد  آمد. افزون برآن، وی مردمان را به سوی شخصیتی دعوت می و کفرآمیز به شمار می
سوشیانس نبود، بلکه از او در منابع پیشگویانه، دیو و فردی از  دینان بهکه نه تنها از نظر 

  نژاد پست یاد شد که آسیب زیادی به جامعه زرتشتی وارد کرد. 
  

  استادسیس -3- 5
آفریدیه، یعنی استادسیس بادغیسی  های ایرانی در سده دوم، قیام رهبر به ر جنبشاز دیگ

آفرید پیش از مرگش، وی را که از پیروان و یاران  بهدر بادغیس، هرات و سیستان است. 
به گفته ابوحاتم رازی استادسیس که معروف به  نزدیکش بود به جانشینی خود برگزید.

الملل و شهرستانی در  1).161ابوحاتم رازی، ( غزیه نامیده شدنداالغزی بود، او و اتباعش اال
  آفریدیه را یکی از فِرَق زرتشتیان شناسانده است. ) سیسانیه و به267جزء دوم، ( النحل

شورش استادسیس در چند مرحله به وقوع پیوست؛ به همین سبب در منابع درباره 
. در )276؛ گردیزی 8/31طبری،  ؛2/380یعقوبی، سال قیام، اختالف نظر وجود دارد (

نفر از اهالی زرتشتی بادغیس که در معدن نقره مشغول  3000مرحله نخست حدود 
کار بودند، بر سر تملک معدن جدید به رهبری استادسیس با حاکم درگیر شدند که  به

   خلیفه به قتل رسیدندها به دست نیروهای اعزامی  جمع کثیری از آن
)Agapius, Seconde Partie (II), 284-285; Crone, 153 بخش دوم شورش مربوط .(

                                                                                                                                        
تحریف شده  در منابع از پیروان استادسیس با نام های غزیه و لغریه نیز نام برده شده است که صورت .1

  ). 142 تاریخ سیستان،؛ 86/ 6االغزیه می باشد (مقدسی، 
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ها پس از اظهار مسلمانی با عامل خلیفه به غزای  آفرید در سیستان است. آن به پیروان به
کابل رفتند. لکن در بازگشت از لشکرکشی کابل، مرتد گشتند و علیه حاکم شوریدند 

رشی از شورش لغریان (االغزیه) ) نیز گزا142( تاریخ سیستان). در 277-276گردیزی، (
به رهبری محمد بن شداد و آذرویه مجوسی و مرزبان مجوسی ثبت شده  150در سال 

ای نشده، مسلم است که استادسیس  است. هرچند، به ارتباط لغریان با استادسیس اشاره
آوران االغزیه بر بادغیس، هرات، بست و سیستان دست  زودی توانست با کمک رزم به

). گزارشی درباره شورش مجوسان ایران در 86/ 6؛ مقدسی، 32- 29/ 8طبری (یابد 
زمان منصور عباسی در دست است. بنا بر این گزارش، مجوسان به قدری قدرت یافتند 
که قصد براندازی حکومت کردند. لکن پس از چند پیروزی موقت به سختی از نیروهای 

  ). Michael the Syrian II/ 522 fخلیفه شکست خوردند (
نماید  ادعای برخی منابع مبنی بر دعوی پیغمبری از سوی استادسیس درست نمی

اند که او مردمان را به کفر فرا  ). اگرچه، برخی قائل276؛ گردیزی، 2/380یعقوبی، (
). 5/593اثیر،  ؛ ابن372-8/371طبری، خواند، لکن این با دعوی نبوت متفاوت است ( می

جانشینی خود انتخاب کرد. از سوی دیگر، خبری مبنی بر آوردن  آفرید او را به زیرا به
آفرید خوانده  ای از سوی او در متون درج نشده، بلکه وی ادامه دهنده راه به شریعت تازه

رسد، قیام استادسیس در رأس یک سازمان  نظر می ). به276گردیزی، شده است (
تماعی پیروانش بود که پس اصالحگر زرتشتی در مرحله نخست، اعتراضی به حقوق اج

از بازگشت یارانش ( االغزیه) از کابل صاحب قدرت سیاسی و قهرمان ملی در منطقه شد 
)Crone, 155-156آفرید که موبدان زرتشتی خواستار  ). با وجود این، بر عکس شورش به

العمل زرتشتیان  مقابله ابومسلم با وی شدند، در این قیام خبری یا اطالعی از عکس
 یبازه زمان نیا در هیدیآفر به فرقه رهبر سیاستادس امیق ،رسد یم نظر بهود ندارد. وج
 ،هیدیآفر به فرقه ،گرید یسو از ان،یدستگاه خالفت بود تا زرتشت یبرا یدیتهد شتریب

 دیآفر به امیق زمان همچون نانید به رو نیهم از ؛شد یم محسوب زرتشت نید در یبدعت
  .نکردند تیاحم مسئله نیا دراز آنان 

 
  قیام المقنع  -3- 6

 ،1418 البیان و التبین،جاحظ، هاشم بن حکیم یا عطا بعدها به المقنع معروف شد (
)، از هواداران ابومسلم و فرماندهان عالی رتبه نظامی (سرهنگ) وی 90نرشخی، ؛ 3/103

ان باقی . او پس از قتل ابومسلم در دستگاه دیوانی و اداری خراسجا) نرشخی، همانبود (
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ماند و به والیان منصور عباسی خدمت کرد. وی ابتدا منصب دبیری ابو داوود خالد بن 
ابراهیم را برعهده داشت. سپس مشاور یا به قولی دبیر عبدالجبار بن عبدالرحمن ازدی 

). مقنع بدون آن که تحت تأثیر مرگ ابومسلم قرار 116ابوالمعالی همان ص؛ گشت (
ها با  ترین اقدامی نکرد، بلکه سال خواهی ابومسلم کوچک ونگیرد، نه تنها برای خ

دستگاه خالفت همکاری کرد. بنابراین، گفته برخی از محققان که مقنع با هدف انتقام 
). در منابع متقدم نیز سخنی 49نبئی، خون ابومسلم دست به قیام زد، درست نیست (

قنع به سرکشی عبدالجبار والی رسد، جریان قیام م نظر می در این باب نیامده است. به
گردد. عبدالجبار ازدی که صاحب شرطه منصور بود، چون به والیت  خراسان باز می

سوی علویان حسنی تمایل پیدا کرد. او  خراسان رسید در نزاع میان منصور و علویان به
با برقراری ارتباط با نفس زکیه و سپس حمایت از ابراهیم بن عبدهللا (قیتل باخمری) 

 ،انساب االشرافبالذری، علیه خلیفه، به قلع و قمع شیعیان بنی عباس پرداخت. (
رو، مورد غضب و تعقیب منصور  ). از این278؛ گردیزی، 510-7/508؛ طبری، 4/372

خلیفه عباسی قرار گرفت. مقنع در یکی از نبردهای عبدالجبار با نیروهای اعزامی خلیفه 
در این زمان به همراه عبدالجبار اسیر و زندانی  رسد نظر می چشمش زخم برداشت و به

) گوید: مقنع پس از 90). حال آنکه نرشخی (Crone, 110؛ 116ابوالمعالی، شدند (
سال بعد از سرکشی عبدالجبار  5کم  ادعای نبوت در بغداد زندانی شد که این باید دست

قسمت دوم زندگی او  ) معتقد است ادعای نبوت را باید مربوط به111بوده باشد. کرون (
یعنی پس از بازگشت از بغداد به مرو دانست. مقنع در بازگشت به مرو پس از ازدواج با 
دختر مردی عرب به نام عبدهللا بن عمرو، دعوی الوهیت کرد. او با استفاده از تجربه 
عباسیان، داعیانی از جمله عبدهللا بن عمرو را به شهرهای ماورءالنهر فرستاد. در پی 

های گسترده مبلغانش، خلق عظیمی از مردمان نخشب، کش، سغد و  بلیغات و فعالیتت
مقنع در دعوت  ).92-91؛ نرشخی، 227- 226بغدادی، جمع شدند (بخارا برگرد مقنع 

خود، گروه مذهبی خاص یعنی جامعه سفیدجامگان (خرمدینان) را مورد هدف قرار داد؛ 
، بلکه در پی ایجاد سازمانی برای خود بود زیرا او بر عکس بابک رهبر فرقه ای نبود

)Crone, 121زودی جمع بسیاری از سفیدجامگان ماوراء النهر به او  ). در نتیجه، به
سوی خود، اموال مسلمانان را برای آنان  پیوستند. مقنع همچنین با فراخواندن ترکان به

و روستاهای  ها نیز همچون سفیدجامگان به غارت اموال مسلمانان مباح شمرد. آن
). به نوشته کرون، این 101، 94- 92؛ نرشخی، 227-226بغدادی، ماورءالنهر پرداختند (
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پیامبر محجبه در نظر پیروانش (ترکان و سغدیان) موجودی بود الهی برای گرفتن انتقام 
از ستمگران (قاتالن ابومسلم) و نویدبخش آغاز عصر سعادت و نیک بختی. زیرا او اموال 

آن کس را که به او ملحق نبود برای آنان مباح کرد. از این رو مقنع در نظر و خون هر 
آمد پیروانش که بیشتر روستانشینان و کشاورزان بودند، مهدی رهایی بخش به شمار می

  ). Crone, 135, 137, 140؛ 227بغدادی، (
 به نوشته نرشخی، قیام مقنع برای دین اسالم و جامع مسلمانان خطرناک و T اما

های التقاطی از جمله تناسخ، نبوت،  تهدید آمیز بود؛ زیرا او توانست با عقاید و آموزه
بازی، جمع بسیاری از مردمان ماورءالنهر را با خود همراه کند که برای  الوهیت و شعبده

ها  نحوی که حکومت مرکزی بعد از سال آمد؛ به شمار می دستگاه خالفت خطری بزرگ به
خلیفه بن خیاط، ق توانست آنان را سرکوب کند (163در سال لشکرکشی در نهایت 

). مؤید این گفته بیان خبر شورش مقنع در 98- 97/ 6؛ مقدسی، 144/ 8؛ طبری، 288
  های متأخر است که در آن چنین آمده است:  متعلق به سده جاماسب نامهیکی از متون 

 من که گوید چنین و کند دعوی سمرقند به سغد آید... بیرون مردی قران آخر در«
 آن او را در معجر، یعنی دارد مقنعه روی بر و مادرزاد چشم یک بود مردی او و یزدانم
 قدم شوم آن به سبب و ریزد ناحق خون بسیار روز تیره بخت آن خوانند. و مقنع وقت
 و... شوند کشته مردم یعنی یابد راه 1[عربی] پاکتن آزمای مهر شریعت در نقصان بسیار
 و گویند هاشم جادوی از بیرون مردمان را او و شود شور بخت ویران آن ه سببب شهر

 را مردمان و بنماید عجیب های به صورت را خویشتن و بود ها کوه سر بر وی مکرهای
  ).رو 392برگ فریدون بن مرزبان، » (آرد... گرد برخود

نع در متون العمل جامعه زرتشتیان در مواجهه با سرکشی مق اگرچه، خبری از عکس
های سوم و چهارم منعکس نشده است، در آثار زرتشتیان متأخر  و ادبیات پیشگویانه سده

به قیام مقنع اشاره شده که برای درک واکنش جامعه زرتشتی درخور توجه است؛ برای 
ذکر شده باال، مقنع، شخصیتی  جاماسپ نامهنمونه، در گزارش مستخرج از متن 

ها و کشتار مردمان  ، شور بخت و شوم قدم و مسبب ویرانی شهرگر، مکار، بخت تیره حیله
خوبی بیانگر نگاه زرتشتیان به مقنع و قیام اوست  بسیار توصیف شده است که به

دین در صفوف لشکریان و ترویج عقاید  ). حضور گسترده فرقه زرتشتی خرمجا همان(
  ا مقنع باشد.حمایت و همراهی نکردن زرتشتیان ب تواند موجب  التقاطی، می

                                                                                                                                        
  . 2، پانویس 222مقایسه شود با صدیقی، . 1
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  بابک خرمدین - 7-3
دینان  های مذهبی باز شد. خرم ها و فرقه از اوائل سده دوم هجری، فضا برای فعالیت گروه

های خود  ها سکوت و انزوا فعالیت ها بودند که از پس سال (نومزدکیان) یکی از این گروه
ها  دامه یافت، آنرا از سرگرفتند. در این دوره که تا اواسط نیمه دوم سده دوم هجری ا

های منابع از  تحت لوای دیگران فعالیت داشتند؛ اما از نیمه دوم سده دوم هجری گزارش
بار، خرمیان در زمان مهدی عباسی  دینان حکایت دارد. نخستین های متعدد خرم شورش

خلیفه در جرجان و طبرستان به رهبری فردی به نام عبدالقهار شوریدند ( 162به سال 
 1).312نظام الملک، ؛ 143/ 8)؛ طبری، 163(سال  397/ 2؛ یعقوبی، 288بن خیاط، 

الرشید در گرگان، خراسان و آذربایجان  دینان در دوره خالفت هارون های خرم شورش
خلیفه بن خیاط، خصوص در شهرهای اصفهان، ری و همدان در جبال ادامه یافت ( به

). در 208، 159، 152/ 6ابن اثیر، ؛ 313، نظام الملک، 339، 268، 8/266؛ طبری، 304
های جاویدان  در آذربایجان به نام 2دینان کوهستان بذ همین زمان دو تن از سران خرم

بن شهرک و ابوعمران بر سر رهبری فرقه، پیوسته با یکدیگر در نزاع بودند. در این زمان 
به سلک  بابک خرمدین که گویند فردی زیرک و باشهامت بود با پیوستن به جاویدان

.6/115؛ مقدسی، 612ندیم،  ابندینان درآمد ( خرم با مرگ جاویدان در یکی از  3)
ترین قیام  دینان رسید که بعدها بزرگ ها با ابوعون، بابک به رهبری جامعه خرم درگیری

  ).613- 12ندیم،  ابندینی را علیه عباسیان سامان داد ( خرم
ق) به 200سبب قتل پدرش ( رثمه بهمقارن همین ایام، حاکم ارمنستان حاتم بن ه

تحریک فضل بن سهل، علیه مأمون شورش کرد. او از بزرگان ایرانی، ارمنی، بابک و 
). 543- 8/542؛ طبری، 2/462یعقوبی، ( دینان خواست علیه خلیفه بشورند خرم

دینان فراهم آورد؛ بنابراین بابک با  سرکشی و شورش حاتم، فرصت مناسبی برای خرم
ق با اعالم حلول روح جاویدان در بدنش دست به 201وت حاتم در سال اجابت دع

نشین و مساکن  ). بابک با هجوم به روستاهای مسلمان8/556طبری، نافرمانی زد (

                                                                                                                                        
) که از شورش محمره در خراسان به فرماندهی عبدالوهاب نامی یـاد  98/ 6مقایسه کنید با مقدسی ( . 1

  کرده است.
  ).361/ 1ت حموی، یاقودهستانی بین اران و آذربایجان محل اقامت بابک (. 2
نامش  ) بابک در نزد معتصم اعتراف کرد که3/470، مروج الذهب و معادن الجوهربه نوشته مسعودی (. 3

  رود او پیش از پیوستن به جاویدان مسلمان بوده است. حسن است. بنابراین گمان می
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). در ادامه او 379، فتوح البلدانبالذری، ها در اطراف بذ کار خود را آغاز کرد ( عرب
را در آذربایجان مستحکم کند. توانست با شکست لشکریان خلیفه عباسی موقعیتش 

های متعدد بابک و قتل سرداران خلیفه سبب شد که خرمیان دیگر نواحی ایران  پیروزی
یعقوبی، تدریج شمار پیروان و نیروهای بابک افزون گشت ( سربرآرند و با پیوستن آنان به

؛ نظام الملک، 622، 619، 601، 595، 581- 580، 8/556؛ طبری، 472، 463- 462/ 2
آمد؛ تا  شمار می دین برای عباسیان تهدید بسیار بزرگی به ). شورش بابک خرم314- 313

). 6/479اثیر،  ؛ ابن668/ 8طبری، آنجا که گروهی از آنان به امپراطور روم پیوستند (
شمار در نهایت این افشین سردار معتصم عباسی بود  های بی رغم لشکرکشی سرانجام به

یعقوبی، ال به کار خرمیان در آذربایجان خاتمه دهد (که توانست بعد از بیست س
  ). 9/31؛ طبری، 2/474

گونه که مسلمانان سرکشی بابک را برنتافتند، زرتشتیان نیز روی خوشی به او  همان
های پیشین، بابک تا حدی موفق به ایجاد  که از میان شورش نشان ندادند؛ در حالی

شک، موضع تند  مدتی کوتاه شد. بی حکومتی مستقل از مسلمانان، هر چند برای
گشت؛ زیرا به باور  دینان به عقاید و آراء آنان باز می زرتشتیان در برابر بابک و خرم

دینان (نومزدکیان) افرادی کافر، بددین و موجد بدعت در دین زرتشتی  دینان، خرم به
ضعیف جایگاه بودند. بالتبع، قدرت گرفتن آنان، سبب دو دستگی در جامعه زرتشتیان و ت

جای   رو در متون پیشگویانه و آخرالزمانی به شد؛ از این و موقعیت روحانیون زرتشتی می
اند. در  ها بیزاری جسته مانده، موبدان زرتشتی با رد جنبش سرخ جامگان از آن

ضمن پیشگویی شورش سرخ علمان درباره آنان چنین آمده است:  بندهشکتاب ُ
خ درفش، پارس و روستاهای ایرانشهر را تا بابِل گیرند و گروهی آیند سرخ نشان و سر«

ها  ). با وجود پیشگویی درباره هالکت عرب141، فرنبغ دادگی» (این تازیان را نزار کنند
یا مسلمانان به دست سپاهی ایرانی، موبدان به این قیام روی خوش نشان ندادند و 

دریایی، دانستند ( رناک میهمچنان آن را تهدیدی برای جامعه زرتشتی و بدعتی خط
با اشاره به جنبش سرخ جامگان، در وصف آنان  زَند وُهمَن یَسن). چنانکه در کتاب 138

پس از نشانه سیاه، فرمانروایی از این خشم تخمگان به شیذاسپان «چنین آمده است: 
کرسیاک، دروج درده سلمان رسد، [ماهونداد گفت که: ارومیان باشند؛ و روشن گفت که: 

... دروج شند، و اینها نشانه ایشان باشند]سرخ کاله و سرخ زین و سرخ درفش با
شیذاسپان کرسیاک، یک صدگونه، یک هزار گونه، ده هزار گونه باشند. درفش سرخ 
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دارند و پیشرفت ایشان بسیار، به این ده های ایران که من اورمزد آفریدم بتازند، تا کنار 
دینان تا  ). این نوع نگاه زرتشتیان به جنبش خرم57-56، زَند وُهمَن یَسن» (اروند
 در نامهزراتشت های بعد همچنان وجود داشت. چنانکه در متنی منظوم موسوم به  سده

 اندشده خوانده شیبدکردار و کج اند وها بدشگون  آن ،بابک امیو ق نانید خرمخبر  انیب
  :اند نبرده کینکردار  وتار گف شه،یاند یعنیزرتشت  نیاز اصول سه گانه د یا بهرهکه 

  و بد فعل و ناپاک و شوم بداندیشبدانـگه بیاید سـپاهی ز روم          
  ابا جامه سرخ و باسرخ زین          یکـایـکــــ  به کــردار دیو لـعین

  ).94زرتشت بهرام پژدو، (
  
  نتیجه
به فِرَق مختلف ها در حالی بر جامعه زرتشتی ایران سلطه یافتند که کیش مزدائی  عرب

ترین  تقسیم شده بود. قدرت و جایگاه کیش رسمی زرتشتی با از دست دادن بزرگ
حامی خود و گروش ایرانیان به اسالم تضعیف شد. با وجود این، ایرانیان و موبدان 

ها مقاومت و ایستادگی کردند. در این میان،  زرتشتی در سده نخست، بارها در برابر عرب
نگناهای مذهبی دوران ساسانی، فضا برای فعالیت فِرَق زرتشتی مهیا با از بین رفتن ت

زمان با کاهش مقاومت و ایستادگی زرتشتیان، از سده دوم  گردید؛ بنابراین هم
آفرید و جانشینش استادسیس،  ها همانند قیام به های ایرانی برپا شد. این جنبش جنبش

آفریدیه و مزدکیه برپاشد یا  رتشتی بهدین، یا به دست پیروان فِرَق ز و قیام بابک خرم
گیری آن نقش اساسی داشتند؛ همچون قیام  اینکه پیروان فِرَق زرتشتی در شکل

دینان)  ابومسلم، سنباد و مقنع که رهبرانشان از همراهی و حمایت نومزدکیان (خرم
یج ترو برخوردار بودند. ابوسحاق ترک نیز برای پیشبرد جنبش خود در ماوراء النهر به

رهبران  .بود(ابومسلم)  انسیسوشظهور موعود و رجعت  یمدع وعقاید التقاطی پرداخت 
ها با استفاده از نارضایتی مردم از وضع موجود و ترویج عقاید التقاطی موفق به  قیام

دانستند؛ زیرا  های مذکور را بدعت و کفرآمیز می جذب ایرانیان شدند؛ اما موبدان، جنبش
رفت؛  شمار می ای جامعه و روحانیت زرتشتی تهدیدی جدی بههای مذکور بر جنبش

های ایرانی نه  بنابراین موبدان بهی با اعالم انزجار و تنفر نسبت به برپاکنندگان جنبش
تنها از آنان حمایت نکردند، بلکه با کمکِ حکمرانان عرب، با دعوی کفرآمیز و الحادی 

 رامذکور  یها جنبشکه  معاصر وهشگرانپژ یادعاخالف  برها به مقابله برخاستند.  آن
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