
ایران، در گذر از زرتشتی به اسالم

عشق به وطن از ایمان است و ایمان در فطرت 
انســان ریشه دارد؛ اما برخی تالش دارند تا ایمان 
مذهبی ایرانیان را در مقابل هویت ملی شــان قرار 
دهند. در این میان، گذر ایران از زرتشتی گری به 
اســالم، همواره مورد مناقشات بوده و هست. به 
راستی آیا اســالم به زور به ایرانیان تحمیل شد؟ 
آیا اســالم، منجی ایران عصر ساسانی بود یا مایة 

ویرانی آن؟
حقیقت تاریخ، گویای این اســت که اســالم و 
ایران خدمات متقابل بسیاری به یکدیگر کرده اند 
و شــهید مطهری در این باره کتابی مســتند 
تحت عنوان »خدمات متقابل اســالم و ایران« به 
رشــتة تحریر درآورده است. سخنان عبدالحسین 
زرین کوب دربارة ســیر اســالم آوردن ایرانیان، 

نکاتی قابل توجه دارد: »کارنامة اسالم، یک فصل 
درخشان تاریخ انســانی است، نه فقط از جهِت 
 توفیقی که مســلمین در ایجاد یک فرهنگ تازة 
جهانی یافته  اند؛ بلکه نیز به ســبب فتوحاتی که 
آنها را موفق کرد به ایجاد یک دنیای تازه، ورای 
شرق  و غرب. فتح اسالمی، البته با جنگ حاصل 
شــد؛ اما نشر اسالم در بین مردم  کشورهای فتح 
شــده، به زور جنگ نبود. خاصه در جاهایی که 
مردم از نظر اسالم، اهل کتاب بودند یا در ردیف 
آن )یهود، نصارا، مجــوس و صابئین(. در واقع، 
ایــن اهل کتاب بــه هیچ وجه  مجبــور به قبول 
اسالم نمی  شــدند... چنانکه مجوس هم جزیه  ای 
که به اسالمیان می  پرداختند، به مراتب سبک تر و 
راحت تر از مالیات سرانه  ای بود که پیش از آن به 
حکومت  خویش )ساسانیان( می  دادند.... درست 
اســت که بعضی خلفــا در معامله بــا اهل  ذّمه 
)پیروان ادیان آسمانی( خشونت نشان می  دادند؛ 
امــا این احوال به ندرت اتفاق می  افتاد و بی  دوام 
بود، چنانکه روی هم رفته، اهل کتاب در قلمرو 

اسالم در صلح و آرامش به سر می  بردند.«))(
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پیام دلنشینی نیاز داشــتند و آن را مژدة رهایی و 
نجات تلقی می کردند.«))(

جمشید گرشاسب چوکسی )زرتشتی(، در کتاب 
»ستیز و سازش« دربارة اوضاع عقیدتی و نابسامان 
ایراِن ساسانی می گوید: »دین زرتشتی برای مردم 
ایران به یک اندیشــة  بی تأثیر تبدیل شده بود و از 

همین روی، بسیاری به اسالم گرویدند.«))(
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این آرامش از احکام اجتماعی اســالم ناشــی 
می گردد؛ چه اینکه بنا بر فقه اســالمی، اهل کتاب 
اگر در قلمرو حکومت اســالمی، جزیه )مالیات( 
دهند و بر قوانین صلح پایبند باشــند، جان و مال 
و ناموسشان در امان خواهد بود و هیچ کس حق 

ندارد متعرض آنان شود.))( 
عبدالحســین زرین کــوب در کتــاب »دو قرن 
سکوت« می گوید: »بســیاری از ایرانیان از همان 
آغاز کار، دین مســلمانی را با شور و شوق پذیرا 
شــدند. دین تازه ای را که عربان آورده بودند. از 
آیین دیرین نیاکان خویش برتر می یافتند و ثنویت 
مبهم و تاریک زرتشتی را در برابر توحید محض 

و بی شائبة اسالم، شرک و کفر می شناختند.«))(
بر تولد اشــپولر )مستشرق آلمانی(، دربارة سیر 
اســالم آوردن ایرانیــان نکاتی قابــل توجه بیان 
کرده اســت. وی در کتاب »تاریخ ایران در قرون 
نخستین اسالمی« می نویسد: »تقریباً تمام ایرانیان، 
بدون اعمال زور و فشار خارجی معتنابهی از طرف 
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فاتحان، در مدت قرون اندکی به اسالم گرویدند.«))(
جمشید گرشاسب چوکسی )پژوهشگر زرتشتی( 
دربارة مســلمان شدِن اکثر ایرانیان از روی اختیار 
می گوید: »تغییــر داوطلبانة دین که اهمیتی پایدار 
داشــت، در خراســان نیز اهمیت یافت. در آنجا 
تغییر دســته جمعی دین در شهرها همانند اینگونه 

تغییر دین در مرکز ایران بود.« 
وی همچنین می گوید: »اغلب معلوم می شــد با 
حرارت ترین خرده گیران از دین زرتشتی، معتقدان 
قبلی آن دین بودند؛ یعنی کسانی که اسالم اختیار 
کرده بودند و ســپس مشــتاقانه در صدد انتشار 
آن برآمدند.« و »گرویدن به اســالم در شــهرهای 
آذربایجان،  خوزستان و سیستان نیز اغلب داوطلبانه 
و عاری از تحمیل بود. در آن نقاط، اســالم معموالً 
در نتیجة فعالیتهای مبلغانی انتشار یافت که خطاب به 

خانواده ها و طایفه ها تبلیغ دینی می کردند.«))(
اگر ایرانیان به زور شمشیر مسلمان شده بودند، 
می بایست بعدها که تســلط عرب بر ایران پایان 
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یافت، همگان به دین زرتشــتی باز می گشــتند، 
در حالی که چنین نشد. در حقیقت، این دیدگاه 
که »ایرانیان به زور مســلمان شدند« توهینی بس 
بزرگ به شعور مردم، و فرهنگ و تمّدن ایرانیان 
اســت؛ زیرا این سخن بدین معناست که ایرانیان 
بسیار ترسو و متزلزل بودند که دین سابق خود را 

از ترس شمشیر رها کردند. 
به راســتی اگر در تاریخ بنگریــم، در می یابیم 
که دانشــمندان و فرهیختگان ایرانــی، بیش از 
 همگان در راه نشــر قرآن و مکتب اهل بیت
کوشیده اند. کدامین مّلت را می یابیم که به اندازة 
ایرانیان در راه تبلیغ و ترویج اســالم، با ســالح 
قلم جهاد کرده باشــند؟ اگر نیک بنگریم، متوجه 
می شــویم که فرهیختــگان ایرانــی بزرگ ترین 
مرّوجین و مبّشرین اســالم بوده و هستند، پس 

اسالم، منجی ایران بود. 
امروزه بر همگان روشن است که دستگاه دین 
و دولت زرتشــتی آن زمان، در فســاد و تباهی 
غرق بود و از ســویی مســیحیت در ایران عصر 
ساســانی در حال گسترش بود. بسیاری از مردم 
و موبدان به آیین مسیحیت گرویده بودند و اگر 
اسالم وارد ایران نمی شد، یقینًا مسیحیت ایران را 

فرامی گرفت.))( آن  وقت باید شاهد فجایع قرون 
وسطای اروپا در ایراِن مسیحی نیز می بودیم.   

اســالم با روح تازه، منطــق بی نظیر و قدرت 
معنوی، دیگر ادیان را خاضع نمود. نبرد مسلمانان 
با زرتشــتیان، تنها به وســیلة شمشیر نبود؛ بلکه 
در روشــنایی عقالنیت و منطق رخ داد که البته 

پیروزی منطقی نیز با اسالم بود.))(
»در همــان هنگام که اهریمن نفاق و شــقاق 
کشــور ساســانیان را به ورطة مرگ و نیســتی 
می کشــانید، سروش خدایی، بیابان نوردان عرب 
را از جــادة کفر و نفاق بــه راه هدایت و نجات 
می خوانــد... پیام تازه ای کــه محمد خود را 
حامل آن می دانســت، همة جهان را به برابری و 
نیکی و برادری می خواند و از شــرک و نفاق و 
جــور و بیداد نهی می کرد. نــه همان اعراب که 
زندگی شــان یکسره در جور و تطاول و شرک و 
فساد می گذشت؛ بلکه ایران و روم نیز، که رسم 
و آیین دیرینشــان دستخوش اختالف و تعصب 
روحانیون گشــته بود، در آن روزگاران به چنین 

تهران،  نگاه،  انتشارات  راوندی،  مرتضی  ایران،  اجتماعی  تاریخ   .  6
1۳8۲ش، ج 1، صص 4۹7 – ۵۳.

7 . دو قرن سكوت، عبدالحسین زرین کوب، صص ۲۹۳ – ۲۹۵.


