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  ٨٢زمستان ـ  ١۶   فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره
.................................................................  
  

  ى ايرانى در مواجھه با اعراِب مسلمان جامعه

  ١ دكتر حسین مفتخرى

اوضاع و احوال ايران در قرون نخستین ھجرى متأثر از ورود اعراب مسلمان به ايران و حاصل مواجھه دو نظام 
 اسالمى كه محققان ظھور و پیدايش آن را -فرھنگ و تمدن ايرانى . اجتماعى و دو فرھنگ و آيین متفاوت بود

گیرند، برآيند حداقل دو قرن مواجھه و ارزيابى دو نظام فرھنگى  از آغاز قرن سوم ھجرى به بعد در نظر مى
ھر . ايرانى و اسالمى با يكديگر است كه سرانجام به وحدت و ھمسازى آن دو در نظامى جديد منتج شد

شمول اسالم،  گاه جھانگرفت، اما به واسطه ديد چند اصول اساسى اين تمدن جديد از اسالم نشأت مى
ترين  مھم. عناصر و اجزاِء سازنده آن اغلب خاستگاھى ايرانى داشتند كه از سوى ديانت جديد تأيید شده بود

فرايند تغییر كیش ھر يك از طبقات اجتماعى  -شود  ياد مى) گذر(كه از آن به دوره انتقال  -مسأله اين دو قرن 
ر دستیابى به شناختى بھتر و فراگیر از چگونگى پیدايش و نشو و ى حاضر به منظو رو مقاله از اين. است

ھاى جامعه ايرانى در مواجھه با اسالم و  نماى فرھنگ و تمدن اسالمى در ايران به بررسى اولین واكنش
  .پردازد اعراب مى

  .ى انتقال، تمدن اسالمى ى اسالمى، دوره ايران، اسالم، دوره: ھاى كلیدى واژه

   مقدمه

ى ماندگارترين  اين مقطع زمانى به واسطه. ساز اين مرزوبوم است ى اسالمى، يكى از مقاطع سرنوشت يران در اوايل دورهتاريخ ا
در واقع جامعه ايرانى در اين دوره با بخشى از . اى برخوردار است در تاريخ ايران از حساسیت ويژه) پذيرش ديانت جديد(تأثیرات 

ى ايرانى كه حدود ھزار سال از وحدت نسبى برخوردار بود، به تدريج  ى جامعه شكل گذشته. اش ترك پیوند كرد میراث باستانى
ورود اسالم و اعراب به ايران، در ساختارھاى سیاسى، اجتماعى، فرھنگى . اى تقريبًا متفاوت با گذشته پیدا كرد تغییر يافت و چھره

مسیر تاريخ ايران را به  - و در بعضى موارد تا عصر حاضر  -ھا  دتو حتى اقتصادى، تأثیرات محسوسى از خود به جاى گذاشت كه م
انتقال از عھد باستانى : ھاى انتقالى در سیر تاريخ ايران است به عبارت ديگر اين دوره، يكى از معدود دوره. سوى ديگر سوق داد

ما پس از دو قرن كشمكش و تالقى ھر چند اين دو مقطع به طور كامل از يكديگر قابل تفكیك نیست، ا. ى اسالمى به دوره
  .اسالمى ھستیم -فرھنگى، از اوايل قرن سوم ھجرى به بعد، شاھد ظھور فرھنگ تركیبى و مشترك ايرانى 

كه يكى از نتايج آن دگرگونى فرھنگى ناشى از ورود و رسوخ  -ى ايرانى از پس حیرت اولیه ناشى از سقوط نظام قبلى  جامعه
اين جامعه به . گر طى يك فراگرد توانست با جھت دادن به نیروھاى موجود خود از تضاد آنھا جلوگیرى كندبار دي -عناصر جديد بود 

چنان موجوديت خويش را حفظ كرده و از  علت برخوردارى از انعطاف ويژه توانست پس از دو قرن سیادت عناصر غیر ايرانى، ھم
با گذشت زمان، ايرانیان از طريق تطبیق . نگى در جامعه جلوگیرى كندشدت يافتن تزلزل ناشى از عدم ھمبستگى میان عناصر فرھ

ھا و ھنجارھاى جديد اجتماعى، كه منبعث از دين مبین اسالم بود، تشكل و تمامیت خود را به عنوان يك قوم حفظ  خود با ارزش
ھاى گوناگون، به نوعى از  و تداخل گروه( integration social)٢پذيرى اجتماعى  كردند و با رسیدن به تعادلى نوين از طريق ادغام

ترين مظاھر تجلى وحدت  البته اين بار نیز عنصر دين به عنوان يكى از مھم. سازش اجتماعى و ھويت نسبتًا جديد دست يافتند
مثابه  دين تازه به ٣».وحدتى كه از دوره ھخامنشیان و اسكندر مقدونى به بعد، منطقه از آن برخوردار نشده بود«ظاھر شد؛ 

سويى آنھا، نوعى  بین فرھنگ ايرانى و اسالمى و ھم( acculturation)٤اى خودى تلقى شد و به تدريج از تالقى فرھنگى  پديده
ى ظھور رسید و به عبارتى، فرھنگ سومى پديدار شد كه از قرن سوم به  وحدت و ھمسانى میان عناصر اين دو فرھنگ به منصه

  .بعد به بار نشست
رسید كه جامعه ايرانى به علت پذيرش امواج تفكر اسالمى و دورى از برخى عناصر  اول ھجرى، چنین به نظر مىدر دو قرن 

رغم افزايش تعداد نومسلمانان ايرانى، از سوى ديگر، دچار  فرھنگى گذشته، از يك سو و كسب نكردن ھويت فرھنگى جديد، على
جا كه جامعه ايرانى پس از سقوط ساسانیان ھنوز شكل جديدى  ز آنبه عبارت بھتر، ا. از ھم پاشیدگى اجتماعى شده است

ى  شد، به عنوان يك جامعه كه جزئى از قلمرو جھان اسالم تلقى مى بود، با وجود آن ٥»شكلى فرھنگى بى«نیافته و دچار 
  ٦.آمد اسالمى برخوردار از فرھنگ اسالمى به شمار نمى

گردد،  ايرانى به چگونگى پذيرش ديانت جديد از سوى ايرانیان باز مى -تمدن اسالمى جا كه ريشه و منشأ پیدايش فرھنگ و  از آن
ى ايرانى در مواجھه با اسالم و اعراب  ھاى طبقات مختلف جامعه ى بحث، به بخشى از اين موضوع كه به اولین واكنش در ادامه

  .پردازيم اختصاص دارد، مى
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گونه كه كريستین سن  وجود دارد، ھمان -ى ساسانى  از جمله در دوره -ات اجتماعى ايران ھايى كه درباره نظام طبق فارغ از ابھام
ى اعراب  كه به ويژه حمله ٧ نیز متذكر شده، اصوًال ترتیب مقامات و طبقات در اين دوره موضوعى بسیار پیچیده و تاريك است

ھات مورخان مسلمان در شناخت واقعیت و ماھیت ھاى جامعه از يك سو و اشتبا مسلمان و فروپاشى بسیارى از زير ساخت
حداقل در ابتدا در  -كه  با توجه به اين. مناصب و عناوين بزرگان ايرانى از سوى ديگر، آن را بیش از پیش غامض ساخته است

وجود ى مسلمانان عرب، بر خالف نظام ساسانى، قشربندى مشخص با مرزھايى روشن براى جداسازى افراد از يكديگر  جامعه
اعراب در تشخیص صحیح طبقات  ٨نمود، در میان آنھا مشكل مى) عبد(از بنده ) حر(نداشت و در برخى مواقع حتى تفكیك آزاد 

ى  مثًال در دوره اسالمى اغلب به ھمه. شود اجتماعى ساسانى دچار اشتباھاتى شدند كه در گزارش راويان فتوحات نیز ديده مى
  ٩.خواندند ند و احیانًا پادشاه و مرزبان يك شھر را ھم به نام دھقان مىگفت مى» دھقان«بزرگان ايرانى 

ى برخورد دو نظام اجتماعى ايران و اسالم، به وحدت و ھمسازى انجامید، اما طرح نظرات كلى مبنى بر  ھر چند سرانجام نتیجه
نبايد ما را از جزئیات  ١٠،»ھاجمان بوده استى مردم از م ى اعراب در ايران ناشى از استقبال عامه فتوحات خیره كننده«كه  اين

البته دشوار نبودن دستیابى به برخى فتوحات، . ھاى مختلف جامعه در مواجھه با اعراب مسلمان غافل سازد واكنش ھر يك از گروه
صوًال در ايران به ھاى ايرانیان با فاتحان مسلمان باشد كه خود تا حدى ناشى از اين امر بود كه ا تواند نتیجه بعضى ھمدلى مى

از دولت بیگانه بودند يا به  -صرف نظر از تضادھا و اختالف منافع درونى خود  -واسطه قدرت مافوق طبقاتى دولت، طبقات اجتماعى 
دفاع  گرفتند يا آن را بى رو به ھنگام ضعف و تزلزل دولت، يا از آن فاصله مى از اين. دانستند عبارت ديگر دولت را از خود نمى

ھاى اجتماعى به مركز قدرت يا دور بودنشان از آن و نیز با توجه به  با وجود اين به میزاِن نزديك بودن ھر يك از گروه ١١.گذاردند مى
يزدگرد . ھاى اجتماعى ايران با اعراب و اسالم تقريبًا متفاوت از ديگرى است ى برخورد ھر يك از اليه عوامل ديگر، انگیزه و نحوه

تر به درخواست مسلمانان مبنى بر قبول اسالم جواب  سانى كه از ھمان ابتدا با خشونت و تنفر ھر چه تمامسوم، پادشاه سا
نشست و در انتظار  شد، به اتفاق بستگان نزديكش يك گام عقب مى با ھر شكستى كه متوجه لشكريانش مى ١٢منفى داده بود،

ا پس از سقوط اين سلسله، ھنوز در سر، ھواى سلطنت از دست ھ شاھزادگان ساسانى حتى سال. پیروزى بر حريفان خود بود
 ١٣.قمرى در حمله تركان به ماوراء النھر، از جمله مھاجمان بود ١١٠در سال  -از نوادگان يزدگرد  -رفته را داشتند و مثًال خسرو 

ًا در مقابل سپاه مسلمانان ى ارتش ساسانى و نیز اشراف نزديك به دربار سلطنتى عموم اسپھبدان، امرا و افراد برجسته
مقاومت شديد . كردند، زيرا موجوديتشان وابسته به حكومت ساسانى بود و راه ديگرى برايشان متصور نبود ايستادگى مى

چنان از استخوان «جا كه به روايت بالذرى نبردگاه مھران در نخیله  تر خواست اين گروه بود تا آن ساسانیان در اوايل فتوحات، بیش
و اگر  -  ١٥ ترديد وى در آغاز كردن جنگ. ى رستم فرخزاد، نادر بود نمونه ١٤.»ان آكنده شد كه با زمین ھم سطح گشته بودكشتگ

تر ناشى از شناخت صحیح او از امكانات و شرايط دو طرف بود تا  بیش ١٦ تمايلش به اسالم -روايت يعقوبى صحت داشته باشد 
رو شده بود  به روايت دينورى، رستم پس از مذاكره با مغیرة بن شعبه آنچه را كه با آن روبه كه چنان. تمايل قلبى او به مسلمانان

  ١٧.بزرگ دانست
پايدارى . پس از پیروزى اعراب مسلمان در نھاوند، ديگر شاھد نبردھاى منظم میان ارتش ساسانى و سپاه مسلمانان نیستیم

با نابودى سپاه متشكل ساسانیان، . نقاط از جمله خراسان ھرگز تكرار نشد سان كه در قادسیه و نھاوند ديده شد، در ساير بدان
مقاومت يكپارچه از میان رفت و از آن پس فقط بعضى از سرداران نظامى كه در پى احراز مقام و موقعیت گذشته خود بودند، در 

ھايى از سپاھیان ايران به سبب خستگى مفرط  هبا اين حال گرو ١٨.اى را علیه اعراب ترتیب دادند ھاى بیھوده برخى نقاط، مقاومت
شان از  ى نظامى مسلمانان و در نتیجه تأثیرپذيرى ھاى مداوم اين دولت با ھمسايگانش، تماس نزديكشان با جامعه از جنگ

ء اولین ھا جز اين. و نیز به امید حفظ موقعیت شغلى خويش به سپاه اسالم پیوستند و اسالم آوردند ١٩ ھاى جذاب اسالم وعده
ھايى از افراِد نه چندان  مدارك روشنى در دست است كه گاه دسته. ھاى ايرانى بودند كه به دعوت آيین نو پاسخ مثبت دادند گروه

كه يك سپاه چھار ھزار نفرى از لشكر رستم فرخزاد پس از شكست وى  اند، چنان برجسته سپاه ساسانى به مسلمانان پیوسته
رأى صواب آن است كه به آيین . ما را پناھگاھى نیست و اينان ارج ما نشناسند. ايم ن ديگر مجوسان نهما چو«: در قادسیه گفتند

برادران ما كه از آغاِز كار به مسلمانى گرويدند «: اينان به اين نتیجه دست يافته بودند كه ٢٠.»تازيان درآيیم و بديشان عزيز گرديم
  .اين روايت، اين گروه پس از اسالم آوردن، در جنگ مداين و جلوال مسلمانان را يارى كردندبر اساس  ٢١.»تر از ما بودند بھتر و صائب

ُعَمر به عامالن مرزھا نوشته بود، كسانى . ھاى نظامى مسلمانان بود اصوًال استفاده و به كارگیرى نیروھاى بومى، از جمله روش
بر طبق ھمین سیاست، بخشى از  ٢٢.ھا بردارند و جزيه از آن پارسى را كه به كارشان حاجت است به كمك گیرند» اساوره«از 

كه از سپاه پنج ھزار  سپاھیان ايرانى از ھمان آغاز به خدمت مسلمانان درآمدند و ايشان را در ادامه فتوحات يارى كردند؛ چنان
ين نشانى از ھمبستگى با دولت تر اين جماعت كه كوچك ٢٣.در خراسان، يك ھزار نفر از پارسیان نومسلمان بودند» احنف«نفرى 

ديدند، نقش شايان توجھى در  شد و با سقوط ساسانیان، منابع درآمد خود را از دست رفته مى قبلى در آنھا مشاھده نمى
كه در ابتدا سپاھى متشكل از نژاد غیر ايرانى بود » اسواران«از جمله سپاه . راھنمايى مسلمانان براى فتح ساير نقاط ايفا كردند

گرد ھم آورد و سپس انبوھى ايرانى نیز به آنان پیوست، ھمگى طى شرايطى كه جزئیاتش را » سنديان«يزدگرد آنھا را از  كه
مدافعان شھر قزوين نیز  ٢٤.ى شوشتر با ابوموسى اشعرى ھمراه شدند اند، اسالم آوردند و در محاصره طبرى و بالذرى ذكر كرده

جا حلیف  پس به كوفه رفتند و در آن. ، يعنى شرط كردند به ھر كس كه خواھند، بپیوندندبصره، اسالم آوردند» اسواران«مانند 
  ٢٥.نام گرفتند» حمراء ديلم«ھايى ھستند كه بعدھا  اين گروه ھمان. شدند» زھرة بن خوّيه«

اجتماعى ايران تغییر ساختار  -به ويژه در دوره خلفاى راشدين  - با حذف خانواده ساسانى و امراى برجسته نظامى، در ابتدا 
به اين . چندانى نیافت و ھر يك از طبقات جامعه به تناسب جايگاه و موقعیت اجتماعى، به نوعى خود را با شرايط جديد منطبق كرد

ترتیب در ابتدا در زندگانى و نھادھاى اجتماعى مردم، دگرگونى عمیقى پديد نیامد و ھر چند مدينه و دمشق به جاى تیسفون، 
كه در روزگار ساسانیان نیز  راندند، چنان چنان زورمندان بومى و محلى بر ايران فرمان مى رسمى كشور شدند، ولى ھمپايتخت 

گرچه در ابتدا به تنھايى يا در كنار امراى نظامى، به رويارويى با سپاه  -اعم از مرزبانان و دھقانان  -برخى از اين حكام . چنین بود
اما به زودى به دلیل نبود حكومت مركزى و اتكا بر  ٢٦ر اين راه كشته شدند يا به اسارت رفتند،اعراب مسلمان پرداختند و د
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حتى حكام محلى منطقه سواد، پیش از اين و در ابتداى تھاجمات مرزى  ٢٧.درآمدھاى ارضى، ناگزير از سازش با مسلمانان شدند
در  ٢٨.ھا در مقابل مسلمانان اھتمام نورزد تسلیم مسلمانان خواھند شداعراب، يزدگرد را تھديد كرده بودند كه اگر به حفظ منافع آن

نواحى شرقى ايران ھمچون خراسان، حكام و اشراف محلى، به ويژه دھقانان، به دلیل نداشتن انگیزه مقاومت و نیز حفظ جايگاه 
رك، خیلى زود راه مسالمت با اجتماعى و امتیازھاى شخصى و نیز نیازشان به اعراب براى متوقف ساختن حمالت اقوام ت

براى مثال مرزبان توس در سال . مسلمانان را در پیش گرفتند و حتى براى تسلیم مناطق تحت نفوذ خود به ايشان پیشقدم شدند
ھر چند سازش بزرگان خراسان با اعراب مسلمان،  ٢٩.ھجرى به والى بصره و كوفه نامه نوشت و آن دو را به خراسان فرا خواند ٢٩
ترى  رديفان خود در غرب ايران، آسیب كم گرفت، اما موجب شد، ايشان نسبت به ھم ق ضوابط و شرايط مسلمانان انجام مىطب

و  ٣٠اين گروه اجتماعى نیز دلبستگى چندانى به ساسانیان نداشتند و حتى حاضر نشدند شاه فرارى ايران را پناه دھند. ببینند
ا در آخرين روزھاى حكومت ساسانیان از چنان موقعیت و نفوذ فراوانى برخوردار بودند كه آنھ ٣١.سرانجام او را به قتل رساندند

طلبى امراى محلى را از  جايى كه برخى محققان روحیه تجزيه تا آن ٣٢سقوط ساسانیان در آغاز براى اتباع ايشان محسوس نبود
انديشیدند تا دفاع از شاه  ال و پايگاه خويش مىتر به حفظ م اين گروه بیش ٣٣.اند جمله علل سقوط دولت ساسانى شمرده

گزار اعراب شوند و در برخى موارد به دين جديد درآيند و پايگاه پیشین  رو، مقتضى ديدند كه خراج از اين. ساسانى و سقوط كشور
اخر قرن اول ھجرى معلوم ى يكى از حكام محلى ناحیه آذربايجان در او ھاى به جا مانده بر اساس سكه. خود را در منطقه حفظ كنند

با ضربه خوردن و  ٣٤.مانده است يك حاكم محلى، دين عوض كرده و در منصب خود باقى -به احتمال  -شود كه چگونه  مى
و  ٣٦ و مرزبانان ٣٥ فرومالیده شدن اشراف بزرِگ وابسته به دربار ساسانى، طبقات متوسط اشراف كه به طور عمده از دھقانان

ترى يافتند، به نحوى كه حتى اصطخرى در قرن چھارم ھجرى از  اى كھن بودند، موقعیت بھتر و جايگاه برجستهھ بقاياى خاندان
ى اعراب مسلمان و فرماندھان  نیاز دو جانبه ٣٧.كند ياد مى) واسپوھران در فارس(ھاى كھن، با نام اھل البیوتات  بقاى خاندان

  .شد تر آنھا به يكديگر مى ھرچه بیش موجب نزديكى - چون مرزبانان و دھقانان  -محلى 
كردند، ولى سرانجام راه  رو شدند كه بر واليات داخلى فرمانروايى مى اعراب مسلمان ھنگام فتوحات خود با مرزبانان بسیارى روبه

زمان حتى پیش از اين در  ٣٨.كه علیه رقباى منطقه خود به كمك اعراب شتافتند تر آن مسالمت و سازش پیش گرفتند و مھم
كیشان وى، اسالم را بر آيین زرتشتى ترجیح داده، مسلمان شده  پیامبرصلى اهللا علیه وآله نیز مرزبان بحرين و جمعى از ھم

  ٣٩.بودند
ى خود  و از میزان درآمد منطقه ٤٠»ھاى ضرورى دولت بودند ى چرخ به منزله«دار جمع و جبايت خراج و  دھقانان كه در گذشته عھده

اطالع داشتند، به طور عمده در دوره اقتدار اعراب مسلمان بر مناصب خود ابقا شدند و به صورت ممیزان و  بھتر از ھر كس
خدمتى نزد مسلمانان حتى به جاسوسى براى ايشان دست  داران مالیاتى نظام جديد درآمدند و در مواردى به منظور خوش تحصیل

د تا بدان پايه بود كه گاه سران قبايل عرب در اعتراض به جايگاه برجسته موقعیت سیاسى اجتماعى دھقانان در نظام جدي ٤١.زدند
  ٤٢.كردند دھقانان، از حكام عرب انتقاد مى

بالذرى در موارد متعدد، اسالم آوردن دھقانان را . نمود گرايش به اسالم در جامعه ايرانى نیز در ابتدا از سوى اين طبقات بیشتر مى
از نظر مكانى و زمانى، » سواد«ى  اين نكته از اين نظر حايز اھمیت است كه منطقه ٤٣.كند ر مىذك» سواد«به ويژه در ناحیه 

: توان با نظرھاى كلى از اين دست موافق بود كه با اين حال نمى. ھاى مسلمانان و ايرانیان بوده است شاھد اولین رويارويى
 ٤٤؛»گرويدند كه به عنوان يك اقدام احتیاطى، به مذھب فاتحان مىھمواره نجباى متنفذ ايرانى، رھبران، اشراف و اعیان بودند «

نشین، متناسب با شرايط و اوضاع و  ھر قسمت از قلمرو ايرانى. كرد ى تمام مناطق به طور يكسان صدق نمى زيرا اين ديدگاه درباره
برخى نقاط از جمله ماوراءالنھر، رعايا به  براى مثال در حالى كه در. احوال خود، واكنش متفاوتى در مقابل اسالم نشان داده است

در مناطقى ديگر  ٤٥شدند و اين امر مخالفت امراى محلى را در پى داشت، واسطه معاف شدن از جزيه، گروه گروه مسلمان مى
توجه در واقع اينان نخستین كسانى بودند كه بیش از ھر كس م. ھمچون سواد و خراسان، دھقانان، پیشگامان تغییر كیش بودند

ھاى تحت حاكمیت خود اعمال كنند، و به  توانند تسلط خود را بر رعاياى زمین اين موضوع شدند كه در پرتو پذيرش دين اسالم مى
  .اين ترتیب به اتفاق اشراف عرب، طبقه جديدى از اشرافیت را در ايران به وجود آوردند

آوردن دھقانان نواحى غربى و مركزى ايران در ھمان ابتداى فتوحات تر نیز اشاره شد، موارد متعددى از اسالم  گونه كه پیش ھمان
آمیز و در مواردى حتى به  كه اغلب فتوحات به شكل صلح در خراسان و مناطق مركزى ايران عالوه بر اين. خورد اعراب به چشم مى

تر از سوى دھقانان و  اى امر بیشتر و در ابتد تر و سريع درخواست دھقانان و حكام محلى بوده است، پذيرش اسالم نیز سھل
ھاى متفاوتى اعم از حفظ موقعیت اجتماعى و نیز  توانست انگیزه اسالم آوردن دھقانان كه مى. اشراف محلى صورت گرفته است

ر اى از اشراف س مثًال در اصفھان عده. پرھیز از خفت پرداخت جزيه داشته باشد، اغلب به پیشنھاد خود آنھا انجام پذيرفته است
مرزبانان و دھقانان كه در دوره  ٤٦.سپس از پرداخت جزيه سر باز زدند و اسالم آوردند. گزار شدند تسلیم فرود آوردند و خراج

دانستند و اين از  ساسانى از پرداخت جزيه معاف بودند، اداى آن را به قوم عرب، نوعى تحقیر و كسر شأن اجتماعى خود مى
  .كرد تماعى را در گرايش به اسالم ترغیب مىجمله عواملى بود كه اين بخش اج

ى مردم، به ويژه رعايا، به اسالم  عامه» گروش«توانست محرك نیرومندى در  چنین مى طبیعى است كه اسالم آوردن بزرگان ھم
مور آنھا از طريق ھاى اجتماعى بودند كه با اعراب مسلمان تماس برقرار كردند، زيرا ا در اين میان كشاورزان جزء آخرين گروه. باشد

شد و به ھمین خاطر مداركى دال بر تغییر كیش آنھا در اوايل فتوحات و بخصوص در ناحیه  رتق و فتق مى) اربابان زمین(دھقانان 
ى روستايى  شان كه از عوارض زندگى بسته رغم تعصب مذھبى رسد حتى اين عده نیز، على اما به نظر مى. سواد موجود نیست

ى سركوب جنبش مزدكى و دست نیافتن به آرزوھاى ديرينه از يك سو و امید به دستیابى به وضعى بھتر از  واسطهبود، تا حدى به 
ھا علیه اعراب، به دستور  ى عدم شركت در جنگ به ويژه كه ايشان به واسطه ٤٧اند، سوى ديگر، به مسلمانان خوشامد گفته

استقبال كشاورزان آرامى ناحیه عراق را از » حتى فیلیپ« ٤٨.ر گرفتندابوبكر به حال خويش ماندند و در پناه مسلمانان قرا
ھاى مختلف اجتماعى ايرانى، دو  نیز در میان بخش» بولت« ٤٩.شمرد جنگجويان مسلمان يكى از عوامل موفقیت ايشان برمى

ترين طبقات جامعه  فرادى از پايینى امويان تمايل به گروش به اسالم داشتند، اسیران جنگى و ا گروه را كه بیش از ھمه در دوره
به خصوص كه براى اين بخش اجتماعى عامل  ٥٠بخت در اراضى كشاورزى به كار مشغول بودند، داند كه مانند رعاياى نگون مى

م رغ اما امرا و نجباى محلى به ويژه در ماوراءالنھر، على. نیرومندى ھمچون معافیت از جزيه نیز در تغییر كیش بسیار مؤثر بود
كه به ھر حال امرا پاسخگوى آن بودند  -ھمكارى با امويان، خواھان گروش طبقات پايین به اسالم نبودند، زيرا عالوه بر كسر درآمد 
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سبب  نفع بودند و بدين دھقانان ماوراءالنھر، در حفظ سازمان اشرافى ذى«. شد شان نیز متزلزل مى موقعیت اجتماعى -
اعتنا  ى خود را از دست نداده بود بى ى دموكرات منشانه انتشار دين نو كه در آن زمان ھنوز جنبه توانستند در برابر رواج و نمى

تر  به ھمین دلیل تأكید بر اخذ مجدد جزيه از نومسلمانان و حتى ممانعت از اسالم آوردن فرودستان در اين ناحیه، بیش ٥١.»باشند
ى واحدى را علیه  اشراف ايرانى و عرب در خراسان و ماوراءالنھر جبھهبه مرور  ٥٢.شد تا اعراب از سوى اين طبقه مطرح مى

تشكیل  -ساخت  ى برابرى مسلمانان اعم از عرب و عجم را مطرح مى كه داعیه -خواھانه  نومسلمانان و اھل ذمه و تحركات عدالت
  رسد غیر از كاھش مالیات، عامل ديگرى كه امراى محلى را ب به نظر مى. دادند

داشت، منافع سیاسى و تمايل به حفظ و ادامه نفوذ خود بود كه طبعًا با توسعه و گسترش اسالم  ت با نشر اسالم وامىه مخالف
  ٥٣.افتاد در مخاطره مى

دادند كه با اصالحات انوشیروان و متمركز  ى ايرانى را دبیران و مستوفیان تشكیل مى ھاى نسبتًا متنفذ جامعه بخشى ديگر از گروه
ساالرى اھمیتى بیش از پیش يافتند و با سقوط ساسانیان و فرومالیده شدن  ى اصلى امور در دربار و رشد ديوان شدن ھسته

بزرگان و نیاز اعراب به ايشان براى رتق و فتق امور، تخصص و مھارت خود را در امور ادارى در اختیار مسلمانان گذاردند و در نظام 
گاه وجود اين افراد به اندازه دھقانان ضرورى نبود، اما به كارگیرى اصول و  اگر چه ھیچ .ترى پیدا كردند ادارى جايگاه برجسته

 ٥٤كه حكومت خود را در بسیارى از موارد به شكل دولت ساسانى بنیان نھادند، ھاى مالیاتى محلى توسط اعراب و اين شیوه
جا كه گزارش نظامى عروضى در قرن ششم  ى بماند تا آنچنان نیرومند باق موجب شد ضرورت نیاز به دبیران و ديوانیان بومى ھم

به اين سبب در  ٥٥.ھجرى از وضع دبیرخانه عھد خود، به طور كلى قابل تطبیق با تكالیف و وظايف دبیران زمان ساسانیان است
عّمال حكومت و بزرگان قرون اولیه ھجرى غالب رؤساى مھم سازمان ادارى و نیز اكثر دبیران و مشاوران و كارمندان و مباشران و 

درنگ به سوى پیروزمندان مسلمان رفتند، ولى اسالم آوردن  با اين حال اگر چه طبقه دبیران ساسانى بى ٥٦.عرب، از موالى بودند
تر  بیش -آخرين حاكم اموى خراسان  -كه در زمان نصر بن سیار  چنان ٥٧ايشان ضرورتى نداشت و بسیارى ھم مسلمان نشدند؛

قمرى به  ١٢٤اما دبیران ايرانى و مسلمان نیز وجود داشتند، چرا كه والى عراق در سال  ٥٨.اين ناحیه زرتشتى بودنددبیران در 
  ٥٩.حاكم خراسان دستور داد فقط دبیران مسلمان را به استخدام گیرند

ى تماس و  ان كه از ديرباز نقطهاير. در مراحل بعدى، بازرگانان و تجار بودند كه به شكلى خود را با وضعیت جديد منطبق ساختند
المللى به خود  شد، جايگاه مھمى را در اقتصاد بین راه اقتصادى شرق و غرب محسوب مى تر از آن شاه ھا و مھم ارتباط تمدن

حات ى فتو با توسعه. ھاى مربوط به تجار و بازرگانان بود در داخل نیز يكى از منابع مھم درآمد دولت، مالیات. اختصاص داده بود
. شد ى محدود ساسانى شامل مى ترى را در مقايسه با جامعه مسلمانان، قلمرو اسالمى، مرزھاى سیاسى و جغرافیايى وسیع

به خراسان و ماوراءالنھر، در مجموع شرايط بھترى را براى تجار و ) تركان(عالوه بر آن، ممانعت اعراب از حمالت اقوام شرقى 
بخشید،  وران مى ر حالى بود كه رسوم مدنى و تجارى اسالم نیز امتیازاتى به سوداگران و پیشهاين د. ساخت بازرگانان فراھم مى

اينان بدين علت كه از ثروت حاصل از فتوحات اعراب مسلمان كه  ٦٠.داد كه احكام فقھى زرتشتى، آنان را در تنگنا قرار مى حال آن
ھاى فراوانى  ى غنايم و در نتیجه رونق تجارت، بھره واسطه مبادله ى اقتصادى داشت، به تر انگیزه به ويژه در عھد اموى بیش

از  ٦١.شدند ى لشكركشى آنان را نیز متقبل مى كردند، بلكه گاه تأمین ھزينه بردند، نه فقط اعراب مسلمان را ھمراھى مى مى
شان  ھاى شغلى و بر اساس ويژگى ٦٢ھاى كالنى كسب كرده بودند رو در نتیجه تجارت كاروانى با چین و ديگر كشورھا، ثروت اين

. كردند كارانه برخورد مى بینى نسبتًا باز و فاقد تعصبات مذھبى ساير قشرھاى اجتماعى بودند و اصوًال با دين نیز كاسب داراى جھان
معموًال يا خود  وطنى و ماجراجويى، ى جھان تر و ثروتمندتر و صاحبان روحیه كرده افراد تحصیل«راه نباشد كه  شايد اين سخن، بى

  ٦٣.»ى متقدم يك نوآورى نوآورند يا پذيرنده
بعد از اسالم نیز به داليل مختلف از  ٦٤رشد شھرھا و گسترش اصناف كه از اواخر عھد ساسانى آھنگ ترقى در پیش گرفته بود،

تابى دو چندان يافت كه اين ھمه جمله استقرار قبايل عرب در ايران و نیز فرار روستايیان از مزارع و سكونت ايشان در شھرھا، ش
ى اشراف بودند  ورانى شد كه پیش از آن در فشار طبقه ى بعد كسبه و پیشه منجر به رونق كسب و كار تجار و بازرگانان و در مرحله

  .دادند و در نظام شبه طبقاتى ساسانیان ارج و قربى نداشتند و با سقوط ساسانیان چیزى را از دست نمى
زيرا اينان بر  ٦٥ديدند؛ شدند، آزادى خود از اين فشار روحى را در قبول اسالم مى نیز كه به عنوان نجس تحقیر مى كارگران زرتشتى

دادند، به تشكیالت روحانى و  ھاى اشرافى و روحانى كه در آيین مجوس تعصب زيادى از خود نشان مى خالف اھل بیوتات و خاندان
جا كه اين طبقات به سبب اشتغال به اعمال روزانه و تصادم و برخورد دائم با  از آن. اشتندعقايد و مقررات موبدان چندان تعلقى ند

قوانین و مقرراتى كه در آيین زرتشت به اجتناب از آلودن آتش و خاك و آب وجود داشت، در نظر موبدان و روحانیون زرتشتى، 
ازه را كه مسلمین آورده بودند با زندگى خويش سازگار و با آمدند، طبعًا ديانت ت مباالت و تا حدى سست اعتقاد به نظر مى بى

اى براى مقاومت در مقابل اعراب مسلمان  ھاى فرودست شھرى، انگیزه به ھمین داليل بود كه توده ٦٦.مذاق خود موافق يافتند
مثًال در جنگ . شد گشوده مى اى به روى اعراب نداشتند و در موارد متعددى با راھنمايى و ھدايت يكى از ايشان، شھرى يا ناحیه

يكى «ى شوشتر نیز  ھنگام محاصره ٦٧.جا توفیق داد بود كه مسلمانان را در فتح آن» گبران«مداين، راھنمايى و مساعدت يكى از 
ھاى مشركان بنماياند و خود اسالم آورد، بدان شرط كه او و  گاه از پارسیان زينھار خواست و بر آن شد كه مسلمانان را رخنه

  ٦٨.»اى مقرر كنند فرزندانش را وظیفه
ى ايرانى  در مجموع، فرودستان شھرى نقش مھمى در ايجاد زمینه براى دستیابى به صلح و در نتیجه مسلمان شدن جامعه

رغم تمايلش، به پذيرش صلح با اعراب و تسلیم  على -مرزبان منطقه  - كه در اصفھان با فشار اين طبقه، پاذوسبان  داشتند؛ چنان
در  ٦٩.»ى شما بود اى مردم اصفھان، شما را فرومايه ديدم، آنچه كردم شايسته«: شدن به ايشان تن در داد و به مردم گفت

مرد شبانگاه . پس وى را امان دادند. ھا امان خواست و پذيرفت كه مسلمانان را به شھر اندر كند موكل يكى از محلت«نیشابور نیز 
به ھمین دلیل لمبتون، سرعت و سھولت نسبى غلبه اعراب را به  ٧٠.»ى شھر را گشودند ن دروازهمسلمین را به درون برد و ايشا

بار و  داد كه آنھا را از آن اوضاع و احوال نكبت ى مردم وعده مى داند كه اسالم به عامه احتمال غالب، معلول اين حقیقت مى
ژيم كھن در چشم مردم چندان خوار و ناچیز شده بود كه حس اين در حالى بود كه ر. فرساى اجتماعى رھايى خواھد داد طاقت

ھا خواستار تغییر  ھاى پايین جامعه بیش از ديگر بخش ى اموى، بخش رسد در دوره به نظر مى ٧١.انگیخت وفادارى را در آنان بر نمى
آنان افزوده بود كه آنھا در آستانه ھاى اجرايى و مالیاتى امويان چندان به درك سیاسى، اجتماعى  در جامعه بودند و فشار سیاست

كريستین سن نیز به برقرارى حكومت عامه پس از سقوط . آن بودند) علوى، خارجى، مرجئى(گروش به اسالم از نوع ضّد اموى 
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  ٧٢.كند ساسانیان اشاره مى
تا حّدى كه اطالع . ندكى ھستندى واكنش قشر روحانیون و مغان در مواجھه با اعراب، منابع موجود، حاوى اطالعات بسیار ا درباره

ى روحانیت  گونه خبرى از مواجھه ى نفوذ محدود آيین زرتشت ھیچ داريم در نواحى غربى ايران، بخصوص منطقه سواد، به واسطه
سان در ماوراءالنھر و تركستان نیز  به ھمان. زرتشتى با فاتحان مسلمان يا ھر نوع تحرك مذھبى ديگر علیه آنھا ثبت نشده است

تواند بیانگر سكوت اين  باره نمى طبیعى است حتى سكوت منابع در اين ٧٣.روحانیون در مبارزه علیه فاتحان ھیچ نقشى ايفا نكردند
. ى نبرد ايدئولوژيك نیز داشتند ى سیاسى و نظامى، به ھر حال داعیه طبقه در مقابل اقوامى باشد كه عالوه بر نبرد در عرصه

لت پارس كه مركز اصلى قدرت روحانیت زرتشتى بود، مشكالت فراوانى براى اعراب فراھم شد و درست به ھمین دلیل در ايا
سوگند « -فرمانده عرب  -جا كه ابن عامر  بسیارى از شھرھا از جمله اصطخر به دفعات علیه اقتدار مسلمانان شورش كردند، تا آن

 -ى ھمین سیاست به فرمان زياد بن سمّیه  ن امويان، در ادامهدر دورا ٧٤.»خورد كى چندان بكشد از مردم اصطخر كى خون براند
ھا در برابر اعراب  با اين حال مقاومت ٧٥.ھا را خراب كرد فارس را قتل عام و آتشكده» ھیربذان«عبیداللَّه بن ابى بكره  -حاكم عراق 

روحانیون زرتشتى بر حكومت ساسانى و تكیه . ھاى سیاسى، اجتماعى داشت ى مذھبى داشته باشد، انگیزه كه جنبه بیش از آن
جايگاه و مقام روحانیون . تنیده شدن اين دو نھاد در يكديگر، اين نتیجه را دربر داشت كه با سقوط يكى، ديگرى نیز از پا درآمد

، يكى از بخصوص در ايالت فارس، حتى در آخرين روزگار ساسانى چندان برجسته بود كه ھنگام ورود اعراب مسلمان به اين مناطق
اما در نظام جديد كه ديگر شاھى در میان  ٧٦.فرما بود، قرارداد متاركه و پیمان صلح با اعراب را امضا كرد جا فرمان ھیربذان كه در آن

اد نھ كه تاج بر سر پادشاه مى» موبذ موبذان«داد، ديگر به  ى نجبا و موبدان و ساير طبقات ممتاز خاتمه مى نبود و به امتیازات ديرينه
  .و نیز به اعوان و انصار او چندان نیاز نبود

ھاى زياد پس از سقوط  كه آيین زرتشتى براى مدت با توجه به گرايش تدريجى مردم ايران به اسالم در قرن اول ھجرى و اين
ه راه نشان جا بى مجوسان در آن«كه از جمله در فارس حتى در قرن چھارم  ساسانیان، در برخى مناطق رونق داشت، چنان

. روحانیوِن نه چندان برجسته زرتشتى به حیات اجتماعى، مذھبى خود ادامه دادند ٧٧،»شد رفتند و آداب گبران به كار برده مى مى
جا كه دين زرتشتى نگاھبان روايات و شعاير ملى  شد؛ اما از آن شان كاسته مى البته روز به روز از میزان نفوذ و جايگاه سیاسى

شد و در حقیقت چون شاه از  آنان كم نبود، خاصه نفوذ معنوى موبد موبدان كه رئیس و حافظ دين شمرده مىبود، نفوذ معنوى 
به ھمین علت در  ٧٨.آمد میان رفته بود و اشراف به قوت اصلى خود باقى نبودند، وى رئیس حقیقى ايرانیان زرتشتى به شمار مى

ھاى بزرگ مذھبى ابتدا ھمدوش و ھمراه مرزبانان در  صیتبعضى نقاط ھمچون اصطخر و سیستان شاھد ھستیم كه شخ
كنند و سرانجام راه سازش با مسلمانان را پیش  جنگند، يا مذاكره مى ى حاكمیت محلى با فاتحان مسلمان مى مجموعه

در دماوند  ٨٠.رو عنصر رھبرى زرتشتى در سیستان ظاھرًا در سراسر سده يكم ھجرى به حیات خود ادامه داد از اين ٧٩.گیرند مى
جا بود و تا يك قرن و نیم  ى اعراب مسلمان در آن كه در ھنگام حمله -ھا يا مؤبد مؤبدان،  يعنى بزرگ مغ -» مسى مغان«نیز مقام 

از جمله . حاكى از دست نخوردن سريع دستگاه مذھبى زرتشتى پس از سقوط ساسانیان است ٨١بعد از ھجرت باقى ماند،
مذھبى زرتشتى در قرن اول ھجرى براى جواب دادن به مقتضیات زمان و تطبیق خود با روح زمانه، حضور  اقدامات انفعالى دستگاه

ھاى  ھاى زروانى و پیرايه و سعى در توحیدى نماياندن آيین زرتشت و زدودن انديشه ٨٢در مناظرات مذھبى در دربار خلفا
چنین تحريك و ھمراھى  ه عنوان كتاب آسمانى زرتشتیان و ھمپرستى از آن آيین و نیز عمومى كردن استفاده از اوستا ب آتش

تر با  بود، تا از اين طريق ضمن برقرارى روابط مناسب» آفريد به«مسلمانان در مبارزه با مانويان و مبدعان مذھبى از جمله جنبش 
ما «گفتند كه  به مسلمانان مىمثًال گبران سیستان . ى بقاى خود و آيینشان كسب كنند مسلمانان، شرايط بھترى براى ادامه

خداى پرستیم و اين آتشخانه را كه داريم و خرشید را كه داريم نه بدان داريم كه گويیم اين را پرستیم، اما به جايگاه آن داريم كه 
داريم، گونه اطالعى از تغییر كیش روحانیون زرتشتى در قرن اول ھجرى ن كه ھیچ در حالى ٨٣.»ى مكه شما محراب داريد و خانه

  .اخبارى در دست است كه در میان بودايیان شرق ايران برخى از رؤساى مذھبى ھمچون خاندان برمك، اسالم گزيدند

   نتیجه

جوارى دو قوم عرب و ايرانى ناشى از استقرار قبايل عرب در ايران،  ھاى بازرگانى به عالوه ھم مراودات نظامى و در كنار آن تماس
ھر چند در برخى نقاط، بومیان از استقرار اعراب در كنار خود چندان . ھاى فرھنگى نیز برجاى گذاشت در جنبه رفته رفته تأثیر خود را

كرد، اما در مجموع حضور اعراب را در كنار خود پذيرفته بودند و آن را  خشنود نبودند و برخوردھايى میان ايشان با اعراب بروز مى
ايم و از ما ايمن  اند و با آنھا مانده اين قوم با ما آمیخته«: نسبت به اعراب اين بود كه» سغد«مثًال ديدگاه مردم . شمردند مذموم نمى

  ٨٤.»ايم اند و ما نیز از آنھا ايمن شده شده
ايشان با محیط  ٨٥»تطابق«ترين اثر را در طول تاريخ ايران به جاى گذاشتند، اما به زودى  مسلمانان با حضور خود در ايران، بیش

ھاى خراسان تا حدود زيادى رنگ ايرانى به خود گرفتند؛ از جمله ھمسر ايرانى داشتند، شلوار  مثًال عرب. نیز آغاز شدجديد 
ھمین كاربرد زبان  ٨٦.گفتند فھمیدند و به آن سخن مى گرفتند، زبان فارسى را مى پوشیدند، و نوروز و مھرگان را جشن مى مى

حتى در . ع ايرانى، يكى از داليل گسترش زبان فارسى جديد در مناطق ماوراءالنھر شدفارسى توسط اعراب، در مراوده با اتبا
رغم میل بومیان، خود را بر آنان تحمیل كرده و آنان را از شھر بیرون رانده بودند، و تا اواخر عھد  اى مانند قم كه اعراب، على ناحیه

اعراب پس از مدتى تحت تأثیر فرھنگ محلى قرار گرفتند و  ٨٧شد، گونه تقاربى بین اعراب و ايرانیان مالحظه نمى امويان ھیچ
استثنا شیعه و اغلب آنان عرب بودند و زبانشان  ى مردم قم بى ى ابن حوقل در قرن چھارم ھجرى ھمه به گفته. فارسى شدند

ھاى ديوانى و ادارى  در زمینه پذيرى اعراب مسلمان بیش از ھمه ھاى زبان، پوشاك و خوراك، فرھنگ عالوه بر جنبه ٨٨.فارسى بود
رؤساى عرب به طرز زندگى اشراف و اعیان ايرانى گرايش داشتند و آن را گاھى بر عادات . بود كه تخصص الزم را در آن نداشتند

، در اين میان ٨٩.پرداخت ى آداب و رسوم ايرانى مى حتى امیرى متعصب چون حجاج، به كندوكاو درباره. دادند خود نیز ترجیح مى
اى میان آنھا، عوامل مھمى در  ور شدن اختالفات قبیله تقلیل درآمد اعراب مھاجر و تنزل پايگاه اجتماعى ايشان، ھمراه با شعله

  .تر كردن مھاجران و بومیان بود نزديك
ى عناصر فرھنگى كارى در حفظ اعتقادات و رسوم كھن، از برخ رغم محافظه سويه نبود، ايرانیان نیز على پذيرى، يك فراگرد فرھنگ
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شدت تأثیرپذيرى در . بھره گرفتند -كه به ھر حال اعراب حامالن آن بودند  -اعراب مسلمان از جمله زبان عربى و به خصوص دين 
ى خود  برخى ايرانیان تازه مسلمان چندان بود كه نه فقط آيین پدران را يكسره رھا كردند، بلكه برخى از ايشان چنان با گذشته

دند كه به بدگويى از آن پرداختند و حتى نام و نسب خود را دگرگون ساختند، به طورى كه بعضى از ايشان نسب خود دشمنى ورزي
چنین زبان فارسى تا حد زيادى از عربى متأثر شد و به عنوان عاملى  ھم ٩٠.را به اعراب و از جمله اسحاق بن ابراھیم رساندند

ى بسته و  تر از آن با ورود اعراب و اسالم به ايران، جامعه مھم. ه، اداى وظیفه كردمھم در حفظ وحدت و يكپارچگى مردم اين خط
ھاى قبل از خود،  اى بزرگ با تحرك اجتماعى چشمگیر شد كه وارث تمام تمدن كم ارتباط ساسانى، جزئى از يك تمدن باز و جامعه

ى قبايل مھاجر عرب، عالوه بر  ى ايرانى در كنار جامعه جامعهقرار گرفتن . بود... اعم از يونانى، سامى، ايرانى، سريانى، رومى و
ھاى بزرگ عھد ساسانى از  ايجاد ھمزيستى و مراودات بازرگانى میان ايشان، باعث مقايسه دو نظام حكومتى مسلمانان و خاندان

  .دسوى ايرانیان شد كه مبادله و تأثیر متقابل فرھنگى و دينى میان دو طرف از نتايج بارز آن بو
چنین  ھم ٩١بودن گسترش دين اسالم در میان ايرانیان و نیز برخى تشابھات اعتقادى آيین زرتشت و اسالم، در اين میان تدريجى

بر يكى  ٩٢ ى فرھنگى ى فرھنگ كمك كرد و مانع از فرو آمدن ضربه ى دو قوم از يكديگر، به فراگرد اشاعه آشنايى نسبى اما ديرينه
  .از دو طرف شد

ى  ن تازه مسلمان در بارور كردن فرھنگ و علوم اسالمى نقش اساسى ايفا كردند و با تعصب در دين جديد كه معموًال ويژهايرانیا
ى واسط، در تفكیك اسالم از عرب و سازگار كردن  آنان به عنوان حلقه. ھا از اعراب جلو افتادند نوكیشان است، در بسیارى از زمینه

ى باستانى را با دين جديد پیوند زدند و در  و ارتقا و اعتالى آن نقش مھمى ايفا كردند و گذشتهھاى ايرانى و اسالمى  انديشه
اى معین، در قرون بعدى پیشاھنگان فرھنگ اسالمى شدند؛  سايه ديدگاه غیر طبقاتى اسالم و خارج شدن علم از انحصار طبقه
اسالم «با اين حال اگر مقصود از بیان . نى با اعراب نداشتفرھنگى كه گر چه در دامن اسالم پرورش يافت، ولى ارتباط چندا

ھاى خاص نژادى و ملى تفسیر  اند، اين باشد كه ايرانیان، اسالم را در چھارچوب كه برخى از محققان خیلى به آن بھا داده» ايرانى
جا رنگ و روى ايرانى  نیان رسید، در ايندينى كه از فاتحین عرب به ايرا«نیز اين نظر كه . اند، سخن آنان چندان معتبر نیست كرده

اما اين ديدگاه كه قوم . كند چندان با واقعیات تاريخى تطبیق نمى ٩٣،»گرفت و تشیع خوانده شد و از مذھب اھل سنت امتیاز يافت
تفوق  ى جھانى آن را ايرانى توانسته است با نبوغ خويش اسالم را از چھارچوب مذھبى، ملى و عربى بیرون آورد و صبغه

  .نمايد سخنى استوارتر مى ٩٤بخشد،
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  .دانشیار گروه تاريخ دانشگاه تربیت معلم. ١ :ھا نوشت پى
ھاى مختلف به تدريج روابط اجتماعى، اقتصادى و سیاسى  فراگردى كه از طريق آن، نژادھا و گروه. ٢

  .كنند ترى با يكديگر برقرار مى نزديك
  .٥٢ريچارد فراى، میراث باستانى ايران، ص . ٣
ھا حاصل  اى كه از اين تماس چنین نتیجه ھاى متفاوت و ھم اين اصطالح در وصف فراگرد تماس بین فرھنگ. ٤

  .رود شود، به كار مى مى
  .٣١، ص ٢٧على شريعتى، مجموعه آثار، ش . ٥
  .٨و بولت، گروش به اسالم در قرون میانه، ص .ريچارد. ٦
  ١٢١آرتور كريستین سن، ايران در زمان ساسانیان، ص  .٧
  .٣٨٣احمد بن يحیى بالذرى، فتوح البلدان، تصحیح رضوان محمد رضوان، ص . ٨
  .، حواشى مصحح٨١مؤلف نامعلوم، تاريخ سیستان، ص . ٩

  .١٤كوب، ايران بعد از اسالم، ص  عبدالحسین زرين. ١٠
  . ٨دموكراسى و نھضت ملى، ص محمد على ھمايون كاتوزيان، استبداد، . ١١
؛ ابن اعثم، ٢٥٨؛ احمد بن يحیى بالذرى، ھمان، ص ١٢٣ابن واضح يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ص : ك.ر. ١٢

  .١٥٩، ص ١الفتوح، ج 
ى پیامبرصلى اهللا علیه وآله در كتاب فارسنامه اثر ابن بلخى، به  نیز مقايسه شود با پاسخ خسروپرويز به نامه

  .١٠٦ج، ص لسترن اھتمام گاى
  .٣٣، ص ٤طبرى، تاريخ االمم و الملوك، ج . ١٣
  .٢٥٤احمد بن يحیى بالذرى، ھمان، ص . ١٤
  .٢٥٥، ص ٢طبرى، ھمان، ج . ١٥
  .١٤٤، ص ٢ابن واضح يعقوبى، ھمان، ج . ١٦
؛ در اثر ٢٧٢؛ مؤلف نامعلوم، مجمل التواريخ و القصص، ص ١٢٨ابوحنیفه دينورى، اخبار الطوال، ص : ك.ر. ١٧

دانست كه سرانجام كارزار چه خواھد  اخیرالذكر به اين نكته اشاره شده است كه رستم منجم بود و مى
  .شد
ى مقاومت ماھك بن  و نیز درباره ٤٦٨، ص ٢طبرى، ھمان، ج : ك.درباره شورش قارن در خراسان ر. ١٨

  .٣٣٧، ص ١ابن اعثم، ھمان، ج : ك.شاھك در اصطخر ر
به خدا سخنى گفت «: طلبانه مغیره در دربار رستم كه دھقانان گفتند اى مساواتبنگريد به تأثیر شعارھ. ١٩

  ].٢٦١، ص ٢ طبرى، ھمان، ج[ » كه بندگان ما پیوسته بدان متمايل خواھند بود
  .٢٧٩احمد بن يحیى بالذرى، ھمان، ص . ٢٠
  .٢٨٣، ص ٢طبرى، ھمان، ج . ٢١
  .٣٣٥، ص ٢طبرى، ھمان، ج . ٢٢
  .٣٨٩ذرى، ھمان، ص احمد بن يحیى بال. ٢٣
  .٣٥٥، ص ٢؛ طبرى، ھمان، ج ٣٦٦ھمان، ص . ٢٤
  .٣١٧احمد بن يحیى بالذرى، ھمان، ص . ٢٥
؛ ابن واضح يعقوبى، ٢٥٢، ص ٢؛ طبرى، ھمان، ج ١٢٣ابوحنیفه دينورى، ھمان، ص : [ك.براى نمونه ر. ٢٦

  ].٣٣٦، به بعد و ص ٢٤٢؛ احمد بن يحیى بالذرى، ھمان، ص ١٣١، ص ٢ھمان، ج 
؛ احمد بن يحیى ٢٢٦، ص ٢؛ طبرى، ھمان، ج ١٣٣ابوحنیفه دينورى، ھمان، ص : [ك.براى نمونه ر. ٢٧

  ].٣٣٧، ص ١؛ ابن اعثم، ھمان، ج ٢٦٥بالذرى، ھمان، ص 
  .٢٥٥، ص ٢طبرى، ھمان، ج . ٢٨
  .١٦٧، ص ٢؛ ابن واضح يعقوبى، ھمان، ج ٣٣٠احمد بن يحیى بالذرى، ھمان، ص . ٢٩
؛ ابن اعثم، ھمان، ص ٣١٢؛ احمد بن يحیى بالذرى، ھمان، ص ٤٧٤عالبى، تاريخ ثعالبى، ص عبدالملك ث. ٣٠

٣١٧.  
  .١٠٤گرديزى، تاريخ گرديزى، ص . ٣١
  .٦٧٣ھا در زمان ساسانیان، ص  تئودور نولدكه، تاريخ ايرانیان و عرب. ٣٢
مشايخ فريدنى، مرو در ؛ آذرمیدخت ٤٢پتروشفسكى، اسالم در ايران، ترجمه كريم كشاورز، ص : ك.ر. ٣٣

، پايیز ٧و  ٦، سال دوم، ش )مجله تحقیقات تاريخى). (امیه از سقوط ساسانیان تا بنى(دوره خلفاى راشدين 
  .١٤١و  ١٣٧، ص ١٣٧١
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  .١٠٤على حصورى، آخرين شاه، ص . ٣٤
اوت بود و ذكر اين نكته ضرورى است كه ثروت و اعتبار دھقانان در نواحى مختلف اين مملكت بزرگ، متف. ٣٥

ى ديگر به عنوان  مسلمًا به ھمین علت است كه فردى دھقان در يك ناحیه به عنوان مردى معتبر و در ناحیه
و بارتولد، كلمه دھقان به طور يكسان به .و به نوشته و] ٦٦٢تئودور نولدكه، ص [شود  كشاورز ديده مى

، ١و بارتولد، تركستان نامه، ج .شده است، و زمین و فرمانروا اطالق مى زمینداران عادى و شاھزادگان صاحب
  .٤٠٣ى كريم كشاورز، ص  ترجمه

خوانده » ساتراپ«گرچه معناى مرزبان، سرحددار است، اما تقريبًا ھمان است كه در عھد ھخامنشیان . ٣٦
  .٩١تئودور نولدكه، ھمان ص . شد مى
  .١٢٩ابواسحق اصطخرى، مسالك و ممالك، ص . ٣٧
 -بسفروخ  -ى ھمراھى  درباره( ١٢٢؛ ابوحنیفه دينورى، ھمان، ص ٣٨٥، ص ٢، ج طبرى، ھمان: ك.ر. ٣٨

  .٣٣٨، ص ١ابن اعثم، ھمان، ج : ك.ر) با مثنى بن حارثه علیه بازرگانان حیره -مرزبان انبار 
  .٧٤، ص ١؛ ابن اعثم، ھمان، ج ٨٩احمد بن يحیى بالذرى، ھمان، ص . ٣٩
  .١٣٢آرتور كريستین سن، ھمان، ص . ٤٠
برخى نويسندگان، خیانت اين طبقه را از جمله داليل سقوط ساسانیان ] ٢٣٠گرديزى، ھمان، ص : [ك.ر. ٤١

  .سازى در تحلیل وقايع است تر ساده كه البته بیش] ١٩٨كوب، ھمان، ص  عبدالحسین زرين[اند؛  برشمرده
  .٤و  ٢٦٣، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ٤٢
  ].٣١٠و  ٢٦٥، ٢٣٨احمد بن يحیى بالذرى، ھمان، ص [اولیه  ى اسالم آوردن دھقانان در دوره: ك.ر. ٤٣

Welhausen Julias. The Arab Kingdom and its Fall, Trans: Margarl Geaham Woir, Corzon Press, 
London, 1973, P. 493. 
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  .٤٢فان فلوتن، تاريخ شیعه و علل سقوط بنى امیه، ترجمه مرتضى ھاشمى حايرى، ص : ك.و نیز ر
ج آربرى، میراث ايران، ص .؛ آر٢٧٤و  ٢٤١، ص ٢برتولد اشپولر، تاريخ ايران در قرون نخستین اسالمى، ج . ٤٤

١٣٨.  
  .٢٩، ص ٤و ج  ٥٩٢، ص ٣؛ طبرى، ھمان، ج ٨٢ابوبكر نرشحى، تاريخ بخارا، ص . ٤٥
  .٣١٠احمد بن يحیى بالذرى، ھمان، ص . ٤٦
  .٣١٦ص  التون دنیل، تاريخ سیاسى و اجتماعى خراسان،. ٤٧
  .١٧٥طبرى، ھمان، ص . ٤٨
  .٢٠٠فیلیپ حتى، تاريخ عرب، ص . ٤٩
  .٤٤و بولت، ھمان، ص .ريچارد. ٥٠
  .٤٢٠، ص ١و بارتولد، ھمان، ج .و. ٥١
  .٢٩، ص ٤و ج  ٥٩٢، ص ٣؛ طبرى، ھمان، ج ٨٢ابوبكر نرشحى، ھمان، ص . ٥٢
  .١٧٥دانیل دنت، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرايش به اسالم، ص . ٥٣
ديوان عراق به زبان . ھاى پس از اسالم به ھمان وضع پیش از اسالم باقى مانده بود ديوان خراج و مالیات. ٥٤

اولین كسى كه عمر را به اھمیت امر ديوان متوجه . شد فارسى و ديوان شام به زبان رومى نوشته مى
  .٤٦٦، ص ١گنابادى، ج  ساخت، ھرمزان بود، عبدالرحمن ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروين

  .١٥٤آرتور كريستین سن، ھمان، ص . ٥٥
  .٧٤دانیل دنت، ھمان، ص . ٥٦
قمرى به  ١٩٠فقط در سال  -وزير نامى مأمون و از خاندانى معروف از دبیران  -براى مثال فضل بن سھل . ٥٧

، ٤، ج )كمبريج(تا سالجقه  ، تاريخ ايران از اسالم)گرد آوردنده(ريچارد فراى، : ك.دست خلیفه اسالم آورد، ر
  .٤٩٥ى حسن انوشه، ص  ترجمه

  .٤٩٤ريچارد فراى، ھمان، ص . ٥٨
  .٤٩٥ھمان، ص . ٥٩
  .١٦٦، ص ١ادموند كلیفورد باسورث، تاريخ غزنويان، ج . ٦٠
  ).ھمراھى بازرگانان با سپاھیان مھلب( ٨٦؛ تاريخ سیستان، ص ٤٦٨، ص ٣طبرى، ھمان، ج : ك.ر. ٦١
  .٤٠٣، ص ١، ھمان، ج و بارتولد.و. ٦٢
  .٥٢و بولت، ھمان، ص .ريچارد. ٦٣
به بعد؛ پیگولوسكايا، شھرھاى ايران، ص  ٤٤حمزة بن حسن اصفھانى، تاريخ پیامبران و شاھان، ص . ٦٤

  .٣٩١و  ٣٧٤
  .١٥٠؛ سرتوماس آرنولد، تاريخ گسترش اسالم، ص ٢٤١، ص ١برتولد اشپولر، ھمان، ج . ٦٥
  .٣٧٣ھمان، ص كوب،  عبدالحسین زرين. ٦٦
  .١٣٤ابوحنیفه دينورى، ھمان، ص . ٦٧
  .٢٧٩، ص ١؛ ابن اعثم، ھمان، ج ٣٧٣احمد بن يحیى بالذرى، ھمان، ص . ٦٨
  .٣٠٩احمد بن يحیى بالذرى، ھمان، ص . ٦٩
  .٣٩٥ھمان، ص . ٧٠
  .٦٢س لمبتون، مالك و زارع در ايران، ص .ك.ا. ٧١
  .٥٣٧آرتور كريستین سن، ص . ٧٢
  .٤٠٢، ص ١لد، ھمان، ج و بارتو.و. ٧٣
  .١١٦ابن بلخى، ھمان، ص . ٧٤
  .١٧٧، ص ٢ابوعثمان جاحظ، الحیوان، ج . ٧٥
  .٣٨٠احمد بن يحیى بالذرى، ھمان، ص . ٧٦
به ھیچ واليت اسالم چندان گبر نباشد كى در واليت «نويسد  ابواسحق اصطخرى در قرن چھارم مى. ٧٧

اصطخرى، مسالك و ممالك، به اھتمام ايرج افشار، ص ، ابواسحق »پارس، كى دارالملك ايشان بودست
  .٦٤٠، ص ٢؛ ابوعبداللَّه مقدسى، احسن التقاسیم، ج ١٢١
  .٨٨ھاى دينى ايرانى در قرن دوم و سوم ھجرى، ص  غالمحسین صديقى، جنبش. ٧٨
  .٨٢؛ تاريخ سیستان، ص ٣٣٩و  ٣١٥، ص ١ابن اعثم، ھمان، ج : ك.ر. ٧٩

ى ھشتاد ھجرى  با نیروھاى خوارج در دھه -رئیس شھر فسا  -آزاد مرد بن الھربذ ھمچنین مّبرد، از مصالحه 
  .٢٢٦، ص ٣دھد، ابوالعباس مّبرد، الكامل فى اللغة و االدب، ج  خبر مى
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  .٥٨ادموند كلیفورد باسورث، ھمان، ص . ٨٠
  .١٤١آرتور كريستین سن، ص . ٨١
  .٥٠ن در تمدن اسالمى، ص محمد محمدى، فرھنگ ايران پیش از اسالم و آثار آ. ٨٢
  .٩٢تاريخ سیستان، ص . ٨٣
  .٥٩٦، ص ٣طبرى، ھمان، ج . ٨٤
، داللت دارد بر چگونگى تعديل يافتن فعلیت افراد به منظور سازگارى با مقتضیات )accomodation(تطابق . ٨٥

  .دنیاى اجتماعى خارج
  .٥٣غالمحسین يوسفى، ابومسلم سردار خراسان، ص . ٨٦
  .١٢٤، ص ٣ھاى تاريخى، ش  جله بررسىفراگنر، م. ٨٧
  .١١٣ابوالقاسم محمد ابن حوقل، صورة االرض، ص . ٨٨
  .٣٣١، ص ١عبدالرحمن ابن خلدون، ھمان، ج . ٨٩
  .١٠١ابى الحسن مسعودى، التنبیه و االشراف، ص . ٩٠
اد به منجى و ؛ و نیز اعتق٥٦، ص ٣ى پنج نوبت نماز روزانه توسط زرتشتیان، تاريخ كمبريج، ج  اقامه. ٩١

اى از اين  ، تنھا نمونه٣٧٨، ص ...ى فرشتگان در آيین زرتشتى، ريچارد فراى، میراث باستانى جايگاه برجسته
  .تشابھات بود

كند كه در باورھاى خود با او وجه  فردى كه تحت تأثیر محیط بیگانه است و در بین مردمى زندگى مى. ٩٢
شناسى،  بروس كوئن، مبانى جامعه. شود مى)   cultural shock( ى فرھنگى  مشتركى ندارند، دچار ضربه

  .٦٧ترجمه غالمعباس توسلى، ص 
  .٢معین، مزديسنا و ادب پارسى، مقدمه ابراھیم پورداوود، ص . ٩٣
 .٢٣٩برتولد اشپولر، ھمان، ص . ٩٤

  :منابع

تھران، بنگاه ترجمه و نشر (، ...ه احمد بیرشك و، میراث ايران، تألیف سیزده تن از خاورشناسان، ترجم)گردآورنده(ج .آربرى، آر -
  ).١٣٣٦كتاب، 

  ).١٣٥٨انتشارات دانشگاه تھران، (آرنولد، سرتوماس، تاريخ گسترش اسالم، ترجمه ابوالفضل عزتى،  -
  .میالدى ١٩٨٦/ ھجرى  ١٤٠٦ابن اعثم، ابى محمد احمد، الفتوح، بیروت، دارالكتب العلمیه،  -
  ).١٣٦٣تھران، دنیاى كتاب، (به اھتمام گاى لسترنج، چاپ دوم ابن بلخى، فارسنامه،  -
  ).١٣٦٦تھران، امیركبیر، (، ترجمه و توضیح جعفر شعار، چاپ دوم )سفرنامه ابن حوقل(ابن حوقل، ابوالقاسم محمد، صورة االرض  -
  ).١٣٦٦ى، تھران، علمى و فرھنگ(، ترجمه محمد پروين گنابادى، ١ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، ج  -
  ).١٣٦٤تھران، علمى و فرھنگى، (، ترجمه جواد فالطورى، ١اشپولر، برتولد، تاريخ ايران در قرون نخستین اسالمى، ج  -
  ).١٣٤٧تھران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (اصطخرى، ابواسحق ابراھیم، مسالك و ممالك، به اھتمام ايرج افشار،  -
  ).١٣٦٧تھران، امیركبیر، (ران و شاھان، ترجمه حسن انوشه، چاپ دوم، اصفھانى، حمزة بن حسن، تاريخ پیامب -
  ).١٣٦٦تھران، آگاه، (، ترجمه كريم كشاورز، چاپ دوم ١و، تركستان نامه، ج . بارتولد، و -
ھران، ت(، ترجمه حسن انوشه، چاپ اول، )از آمدن تازيان تا برآمدن دولت صفاريان(باسورث، ادموند كلیفورد، تاريخ سیستان  -

  ).١٣٧٠امیركبیر، 
  ).١٣٦٢تھران، امیركبیر، (، ترجمه حسن انوشه، چاپ دوم، ١، تاريخ غزنويان، ج  - -
  ).١٩٧٨بیروت، دارالكتب العلمیه، (بالذرى، احمد بن يحیى بن جابر، فتوح البدان، تصحیح رضوان، محمد رضوان،  -
  ).١٣٦٤تھران، نشر تاريخ ايران، (محمد حسین وقار، چاپ اول،  و، گروش به اسالم در قرون میانه، ترجمه. بولت، ريچارد -
  ).١٣٦٣تھران، انتشارات پیام، (پتروشفسكى، ايلیاپاولويچ، اسالم در ايران، ترجمه كريم كشاورز، چاپ ھفتم  -
  ).١٣٦٤تھران، علمى و فرھنگى، (پیگولوسكايا، ن، شھرھاى ايران، ترجمه عنايت اللَّه رضا، چاپ اول،  -
  ).١٣٦٨تھران، نشر نقره، (ثعالبى، عبدالملك بن محمد بن اسماعیل، تاريخ ثعالبى، ترجمه محمد فضايلى،  -
  ).١٩٨٢بیروت، دارصعب، الطبعه، (، حققه فوزى عطوى ٢جاحظ، ابوعثمان، الحیوان، ج  -
  .)١٣٤٤تبريز، حقیقت، (، ترجمه ابوالقاسم پاينده، چاپ اول، ١حتى، فیلیپ، تاريخ عرب، ج  -
  ).١٣٧١تھران، مؤلف، (حصورى، على، آخرين شاه، چاپ اول  -
  ).١٣٥٨تھران، خوارزمى، (دنت، دانیل، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرايش به اسالم، ترجمه محمدعلى موحد، چاپ سوم،  -
تھران، (چاپ اول،  نیا، دنیل، التون، ل، تاريخ سیاسى و اجتماعى خراسان در زمان حكومت عباسیان، ترجمه مسعود رجب -

  ).١٣٦٧انتشارات علمى و فرھنگى، 
  ).م١٨٨٨لیدن، بريل، (دينورى، ابوحنیفه، اخبار الطوال،  -
  ).١٣٦٢تھران، امیركبیر، (كوب، عبدالحسین، ايران بعد از اسالم، چاپ سوم  زرين -
  ).١٣٦٢تھران، امیركبیر، (، كارنامه اسالم، چاپ سوم،  - -
  ).١٣٦١تھران، الھام، (اسالمى،  -، بازشناسى ھويت ايرانى ٢٧ى  آثار شماره شريعتى، على، مجموعه -
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١١ 
 

  ).١٣٧٢تھران، پاژنگ، (ھاى دينى ايرانى در قرن دوم و سوم ھجرى، چاپ اول،  صديقى، غالمحسین، جنبش -
  ).یالدىم ١٩٨٧/ ھجرى  ١٤٠٧بیروت، عزالدين، ) (تاريخ طبرى(طبرى، محمد بن جرير، تاريخ االمم و الملوك  -
سال سیزدھم، شماره  ٣ھاى تاريخى، ش  ، مجله بررسى»تقارب اعراب به محیط يرانى در دوران خلفاى عباسى«فراگنر، برت،  -

  .ش ١٣٥٥، مرداد و شھريور ٧٧مسلسل 
، امیركبیر، تھران(ى حسن انوشه، چاپ اول  ، ترجمه)كمبريج(، تاريخ ايران از اسالم تا سالجقه )گرد آوردنده(فراى، ريچارد،  -

١٣٦٣.(  
  ).١٣٦٨تھران، علمى و فرھنگى، (نیا، چاپ سوم  ، میراث باستانى ايران، ترجمه مسعود رجب - -
  ).١٣٢٥تھران، اقبال، (فلوتن، فان، تاريخ شیعه و علل سقوط بنى امیه، ترجمه مرتضى ھاشمى حايرى، چاپ اول،  -
  ).١٣٦٧تھران، امیر كبیر، (ه رشید ياسمى، چاپ پنجم كريستین سن، آرتور، ايران در زمان ساسانیان، ترجم -
  ).١٣٧٣تھران، سمت، (شناسى، ترجمه غالمعباس توسلى،  كوئن، بروس، مبانى جامعه -
  ).ش ١٣٦٣تھران، دنیاى كتاب، (، چاپ اول )تاريخ گرديزى(گرديزى، ابوسعید عبدالحى، زين االخبار  -
  ).١٣٦٢تھران، علمى و فرھنگى، (جمه منوچھر امیرى، چاپ سوم، س مالك و زارع در ايران، تر.ك.لمبتون، ا -
  ).تا قاھره، بى( ٣مّبرد، ابوالعباس، الكامل فى اللغة و االدب، ج  -
  ).١٣٧٤تھران، دانشگاه تھران، (محمدى، محمد، فرھنگ ايران پیش از اسالم و آثار آن در تمدن اسالمى  -
  ).١٣٦٥تھران، علمى و فرھنگى، (ترجمه ابوالقاسم پاينده، چاپ دوم  مسعودى، ابى الحسن، التنبیه و االشراف، -
مجله تحقیقات تاريخى، سال دوم، ). امیه از سقوط ساسانیان تا بنى(مشايخ فريدنى، آذرمیدخت، مرو در دوره خلفاى راشدين  -

  .١٣٧١، پايیز، ٧و  ٦ش 
  ).ش ١٣٥٥نشگاه تھران، تھران، دا(، چاپ سوم ١معین، محمد، مزديسنا و ادب پارسى، ج  -
تھران، بنگاه مؤلفان و مترجمان ايران، (جلد، ترجمه علینقى منزوى،  ٢مقدسى، ابوعبداللَّه، احسن التقاسیم فى معرفة االقالیم،  -

١٣٦١.(  
  ).١٣٦٦تھران، پديده، (مؤلف نامعلوم، تاريخ سیستان، تصحیح ملك الشعراى بھار، چاپ دوم،  -
  ).تا تھران، انتشارات كالله خاور، بى(التواريخ و القصص، به اھتمام ملك الشعراى بھار، مؤلف نامعلوم، مجمل  -
  ).١٣٦٣تھران، توس، (ى ابونصر احمد بن محمد، تصحیح مدرس رضوى، چاپ دوم  نرشحى، ابوبكر، تاريخ بخارا، ترجمه -
تھران، انتشارات انجمن آثار (زرياب خويى، چاپ اول،  نولدكه، تئودور، تاريخ ايرانیان و عربھا در زمان ساسانیان، ترجمه عباس -

  ).١٣٥٨ملى، 
  ).١٣٧٢تھران، نشر مركز، (ھمايون كاتوزيان، محمد على، استبداد، دموكراسى و نھضت ملى؛ چاپ اول  -
  ).م١٩٦٠بیروت، دار صادر، (يعقوبى، ابن واضح، تاريخ يعقوبى،  -
  ).١٣٦٨تھران، امیر كبیر، (اپ سوم يوسفى، غالمحسین، ابومسلم سردار خراسان، چ -

  


