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 : چکیده

ایران در عصر ساسانیان به اعتالی نسبی فرهنگی و علمی خود رسیده بود. در همان حال جامعه ایران شاهد گسترش وسیع       

ست زمینه شکبود،که فساد دستگاه حکومتی و بی توجهی به نیازمندی های مردم از سوی دیگر  و یک سوفاصله طبقاتی از 

بسیار نامساعدی به وجود آمده بود. زیرا تشکیالت دینی در حکومت ادغام دولت ساسانی را فراهم نمود. از نظر دینی وضعیت 

ی برا  و سرکوب مخالفان خصوصاً مخالفان دینی نقش عمده را ایفا می کردند.ی شده بود و موبدان زردشتی در سیاستگذار

 یخی و بازشناسایی علل و عواملش اسالمی ایرانیان در قرون نخستین و پی بردن به ویژگی های آن در مسیر تارمطالعه ی گرای

یش ب یان از همان روزگاران نخست کم ونآن ابتدا به این سؤال اساسی توجه شود که چه علل و عواملی باعث گردید تا اسالم ایرا

م فاوت هحال و هوای دیگر یابد و غالباً با اسالم رسمی که معموالً اسالم خلفا را بدان نام خوانده اند، تفاوت داشته است. این ت

هدف پژوهش پیش رو تالش  آن با عنوان اسالم ایرانی یاد می کنند. در زمینه فکری و روحی گاه تا بدان حد بوده که محققان از

شت به اسالم و دیگر مسائل مرتبط با آن با بهره آیین زرد از راگذو تبیین چگونگی مواجهه اقشار مختلف ایران با اسالم  برای

آن  یافته های این پژوهش بیانگرتحلیلی است.  -و معتبر و آخرین یافته های پژوهشی و با روش توصیفیگیری از منابع موثق 

پس از آشنایی با اسالم برخی با پرداخت جزیه بر آیین اجدادی خود باقی ماندند و برخی هم به مرور مجذب  یانایرانکه  است

وند تحوالت به سود اسالم پیش می رفت و روز به روز آیین  زردشت طوری که از قرن اول هجری به بعد ربه  .دین اسالم شدند

    و در نهایت به صورت اقلیتی به حیات خود ادامه داد.شد  به حاشیه رانده

 

 اسالم، زردشت، اسواران، صنعتگران، بازرگانان:  کلید واژه

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

  : مقدمه 

نیازمند بررسنی جنبه های گوناگون حیات سنیاسنی، اجتماعی، شنناخت تحوالت سنیاسنی و مذهبی ایران پس از اسنالم،      

ست، در ضعیت اجتماعی آنان از اهمیّت واالیی برخوردار ا ست. از این رو و ساکنان آن ا شرایط بود که  فرهنگی و مذهبی  این 

حوالتی را پشننت جامعه ایران چه در جریان فتوحات مسننلمین و چه بعد از آن با آموزه های اسننالم آشنننا گردید و به مرور ت

سیاسی و فرهنگی آن  ستا وضعیت اجتماعی و مذهبی پیروان ادیان مختلف به طور طبیعی در تحوالت  سرگذراند که در این را

سی  ست ابعاد مختلف جامعه مورد برر سی و فرهنگی الزم ا سیا سائل  صحیح و دقیق تر م تأثیرگذار  بود. از این رو برای درک 

س سالم  سیاسی آن قرن قرار گیرد. با آمدن ا ستقالل  سالمی قرار گرفت و ا رزمین ایران در مجموعه ی بزرگتری به نام خالفت ا

 زها از بین رفت، نام ایران جز در داستان ها، شعر شاعران و متون ادبی به کار نمی رفت. سرزمین ایران از نظر نژادی، ترکیبی ا

فته یا مهاجرت کرده بودند. بنابراین در این زمان از لحاظ دینی اریخ در این دیار شنننکل یانژادهای مختلفی بود که در طول ت

سیاری از مردم پیرو کامل وحدت و یکپارچگی  شم می خورد. با آن که ب سیاری در اعتقادات مردم به چ شت و تنوع ب وجود ندا

به هر حال ورود داشننتند.  ایرانلف تدر نقاط مخ پیروانیهم  ...مسننیحیت، یهودیت، مانی، مزدک و زردشننت بودند ولی آیین 

بلیغ، تاریخ ایران را متحول ساخت و در تمام ابعاد وضعیتی نو تعریف و تعیین شد قلمروی ساسانی چه با سپاه چه با تاسالم به 

و در نهایت ایران به سرزمینی اسالمی تبدیل شد که چندین قرن از شروع آن گذشته است و با وجود تغییرات درونی، این آیین 

  ن سرزمین بنیاد گرفته است.در ای

 چشم انداز عمومی موضوع

جامعه ایران پس از ورود مسلمانان، شاهد اضمحالل یک جامعه و رشد جامعه ای جدیدی بود که با دگرگونی های عظیم       

پدران ما تا اسالم را » در زمینه های مختلف از جمله گذار از دین زردشت به اسالم شد. به طوری که احمد کسروی می نویسد 

روی، )کس« اختند در راه آن جنگیدند.این افتخار مایه سرافرازی ایرانیان است.نمی شناختند در برابر آن جنگیدند و چون شن

 ش(7711

ایران انتشار دین فاتحان یعنی اسالم در بین ایرانیان بود که البته آهنگ انتشار  مالت اعراب بهحیکی از مهم ترین نتایج          

اشته و بر حسب شرایط هر ناحیه و طبقات مختلف اجتماعی آن این دین و قبول آن از سوی ایرانیان، روندی بسیار تدریجی د

عالقه ایرانیان به دین اسالم از همان آغاز ظهور این دین مقدس شروع شد. قبل از این که شریعت مقدس  متفاوت بوده است.

ام قرآن میل و رغبت به احکاسالم توسط مجاهدین مسلمان به این سرزمین بیاید، ایرانیان مقیم یمن به آیین اسالم گرویدند و با 

تسلیم شدند و از جان و دل در ترویج شریعت اسالم کوشش نمودند و حتی در راه اسالم و مبارزه با معاندین نبی اکرم )ص( 

از  ( ایرانیان مقیم یمن و بحرین که در عصر ساسانیان جزییم7691ق/7041ابن اثیر، ؛م7691طبری، )جان سپردند. 

 ، اولین ایرانیانی هستند که به دین اسالم گرویدند. دلیل اسالم ایرانیان مقیم یمن، خبر غیبی رسول خدابودند امپراطوری ایران

 م؛7691طبری،)درباره کشته شدن خسرو پرویز بوده است. وقتی آنان به صحت این خبر غیبی پی بردند، مسلمان شدند.  )ص(

کافی  ( همین مقدار سابقه ایرانیان با اسالم در زمان پیغمبر اکرم )ص(ق7041ابن سعد، ؛ {بی تا}القصص،  مجمل التواریخ و

د برای این که خبر اسالم به ایران برسد و کم و وسیله ای شبود که بسیاری از آنان با حقایق اسالمی آشنا شوند. طبعًا این خود 

ان در میاین نوع، به سرعت هرگونه خبری از  بیش مردم ایران با اسالم آشنا شوند. خصوصاً وضع دینی و حکومتی آن روز ایران

 مردم می پیچید. مردم طبعًا می پرسیدند این دین جدید اصولش چیست؟

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
همان گونه که ایرانیان در یمن به اختیار خویش، اسالم را پذیرفتند، در داخل نیز ایرانیان، به تدریج از آیین زرتشت دست      

مسلم است که در ایران قسمت اعظم کسانی که تغییر مذهب دادند به طیب »براون می نویسد: برداشته و مسلمان شدند. ادوارد

( اغلب ایرانیان در دوره استقالل سیاسی ایران مسلمان شده اند.استقالل ش7719براون،)« خاطر و اختیار و اراده خودشان بود.

قبیل از مردم ایران به کیش ها و آیین های قدیم از  سیاسی ایران از اوایل قرن سوم هجری شروع و تا آن وقت هنوز بسیاری

صائبی و حتی بودایی باقی بودند. سفرنامه هایی که در قرن سوم و چهارم نوشته شده حکایت می کند که تا مسیحی،  زرتشتی،

 ده و جای آن ها راآن زمان ها در ایران آتشکده ها و کلیساهای فراوانی وجود داشته است، بعدها کم کم از عدد آن ها کاسته ش

 گرفته اند.مساجد 

، نهضت های فکری، دینی، عواملی که منجر به سقوط دولت ساسانی شد، عمدتاً داخلی بود. پیش از ورود اعراب به ایران     

( ش7711صدیقی، )سیاسی و دینی جامعه بود. اقتصادی، مانوی و مزدکی تبلوری از نیاز به تحول ساختار  ،فلسفیاجتماعی، 

همان گونه که ضعف و تباهی حکومت ساسانیان زمینه ساز غلبه اعراب بر ایران بود، ستم و اجحاف و فساد دستگاه دینی  ابراینبن

یش از ورود اعراب به ایران به زوال رفته بود و به بپذیرند، در حقیقت تمدن ساسانی پ زردشتی سبب شد تا ایرانیان اسالم را

گر بود در مقایسه، آیین ساسانی دینی بود و این دین، حاکم و سرکوبدست قبایل عقب مانده عرب فتح شد و چون حکومت 

از آن جا  . اما این که چرا پس از ورود اسالم به ایران دین زردشت رو به ضعف نهاد،اسالم نداشت زردشت هیچ گونه مزیتی بر

ناشی می شد که دین زردشت در دولت ساسانی ادغام شده بود و پس از اضمحالل حکومت مذکور دیگر فاقد قدرت اقتصادی و 

سیاسی و نظامی بود که از آن حمایت کند. دین و دولت هر دو به تباهی کشیده شده بودند. براساس شواهد تاریخی رفتار اعراب 

را به خود جلب کرد، حتی پیروان سایر ادیان غیر زردشتی ایران به اسالم گرویدند و نیز در جذب در آغاز بسیاری از ایرانیان 

از دیگر عواملی که زمینه ساز موفقیت اعراب مسلمان و شکست ساسانیان گردید ضعف و فرسودگی  طبقات مختلف ایران مؤثر بود.

زیره عربستان، ایران درگیر جنگ با امپراطوری روم شرقی )بیزانس( قوای نظامی ایران بود زیرا همزمان با ظهور اسالم در  شبه ج

م( ادامه یافت و در همان ایامی که مسلمانان در جنگ بدر مشرکان را شکست دادند  940 – 919سال ) 10بود که به مدت 

مدتی پس از پایان  د.ایران هم از رومیان شکست خورد که با توجه به اهل کتاب بودن رومیان سبب خوشحالی مسلمانان گردی

در مدت کوتاهی در مقابل هر دو امپراطوری بزرگ  قلمرو دو قدرت آن زمان حمله نمود وجنگ های ایران و روم، سپاه اعراب به 

جهان به پیروزی های چشم گیری دست یافت. پس از چند درگیری سرانجام با پیروزی قادسیه و با تصرف پایتخت ساسانیان 

و با وجود تالش های وی سرانجام در نبرد  ی سر به فلک کشیده جبال پناه گرفتکوه ها فرار و درران یزدگرد به داخل ای

منسجمی  تدارک و مقابله ایران توانسرنوشت ساز نهاوند سپاهیان ساسانی متالشی و پادشاه به مناطق شرقی تر فرار نمود و دیگر 

هنوز حکومتی  تیزانس تسلط یافتند که از لحاظ تشکیالهایی از قلمرو بی قلمرو ساسانیان و بخش را نداشت. اعراب در شرایطی بر

فراتر از حکومت قبیله ای و عشیره ای را تجربه نکرده بود. در چنین شرایطی که ساختار سیاسی، اجتماعی و دینی ساسانیان از 

جامعه ایران و عرب از یک سو و این دو  زمینه گسترش اسالم در ایران مهیا شد و باعث تقابل فرهنگی میان دو ،هم پاشیده شد

 با سایر تمدن های دیگر شد که تلفیقی از این فرهنگ ها را به وجود آورد.

با توجه به نظام طبقاتی ساسانیان، توده وسیعی از مردم فقیر که کمرشان زیر ستم و فقر مالی خم شده بود جذب شعارهای         

ل گروه هایی هم از مردم ایران بودند که برای حفظ قومیت ایرانی و دفاع از آیین زردشتی مساوات جویانه اسالم شدند و در مقاب

در مقابل اعراب نه تنها مقاومت بلکه مقابله می کردند. به مرور در ایران جنبش های دینی ضد اعراب و خلفا در حال شکل گیری 

م در ایران قابل توجه است در واقع می توان گفت که بود و در عین حال نقش افرادی همانند ابن مقفع در شکل گیری اسال

اسالم و قدرت سیاسی که آن را در ایران نمایندگی می کرد در قرن دوم هجری آنقدر درونی شده بود که دیگر نمی توان با آن 

ی ماز این بابت اجرا  به عنوان عامل خارجی برخورد کرد. بنابراین باید به ریشه های درونی شدن اسالم و نقش که خود ایرانیان
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انگر که نشایرانی مخالف حاکمیت بغداد بود زمینه دینی و اسالمی بودن بسیاری از جنبش های ،کردند، توجه نمود. نکته مهم

نفوذ سریع اسالم در فرهنگ و جامعه ایرانی بود. تالش برای ضد اسالم نشان دادن آن ها به معنای نادیده گرفتن تمام واقعیت 

ناکامی های مداوم قیام های » حرکت های ضد اعراب ایرانی در پوشش دینی انجام می گرفت. اشپولر می نویسد حتی  هاست.

بومی در خراسان، بالنتیجه این حقیقت را به خوبی آشکار ساخت که سلطه عباسیان را در خراسان نمی توان به زور واژگون 

 (   ش7711،راشپولساخت. )

توده  ابزار بسیج های اقتصادی و اجتماعی بودند ومقاومت در برابر بی عدالتی  رامختلف دینی خود ابزلی فرقه های به طور ک    

سال بخش عمده از نیروی خالفت اسالمی را به خود مشغول  14مثالً قیام بابک خرمدین که حدود .جمعی بودندها و هویت 

م استعداد قبول آن را داشتند و اگر بسیاری از مردم ایران زودتر همان آغاز آشنایی با اسال ایرانیان از  (7710پرمون، )ساخت. 

ند احتماالً بدون نیاز به حوادثی که بعدها پیش آمد مسلمان می شدند و حتی از فرمان می شد از زمان عمر با حقایق اسالم آشنا

د تا مردم از حقایق اسالم آگاه پادشاهان خود سرپیچی می کردند، ولی هیئت حاکمه ایران و موبدان زردشتی در تالش بودن

 هد ماند. همان طوری که حاکمنشوند زیرا به خوبی می دانستند که با انتشار اسالم در ایران مجالی برای حکومت آنان باقی نخوا

ی پس از آشنایی با اسالم به اتفاق گروهی از مسلمانان از دولت ساسانی جدا شدند و اسالم باطنا ًبر قسمتی از متفرقات ایران ایران

( ولی آغاز استیالء اسالم بر ایران را باید از زمانی دانست که مسلمانان بحرین را که ش7799، عمیبل. )بودتسلط و استیال یافته 

 (م7691ق/7041ابن اثیر، ) در آمد.و باطنی خود  یاهرسلطه ظن بود به زیر جزو قلمرو آن روز ایرا

و رهبری انتخابی بود و باید آن را از حکومت « سید قریشی و غالم حبشی » حکومت بر مبنای تساوی  ،دوره خلفای راشدین     

بنی امیه از هر جهت جدا کرد ولی سیاست جلب اقوام دیگر، ابتدا در دستور کار اسالم قرار گرفت به طور اجمال می توان گفت 

 )هن .ق( برای مردم ایران عهد بدبختی بود.04 –771که نزدیک به یک قرن طول کشید)که عهد حکومت اموی 

ین دوره با هدف تثبیت قدرت اسالم در سرزمین های مفتوحه و ادامه درگیری های خونینی با تخریب آثار ش( ا7711صدیقی،

رها  د راتمدن ها و افول تمدن ایرانی همراه بود. اشپولر معتقد است که با رشد اسالم ایرانیان دین ویژه باستانی هزار ساله خو

تقریباً تمام ایرانیان بدون اعمال زور و فشار خارجی متنابهی از طرف فاتحان، در مدت اندکی به » و به اسالم گرویدند. کردند و 

 (ش7711اشپولر، )« اسالم گرویدند.

ایشان و احتماالً در زمانی که خسرو پرویز در مسند قدرت بود حاکم یمن پس از آگاهی از موقعیت پیامبر)ص( و با وعده      

برخی از » . با شروع حمالت اعراب وضعیت در مورد ایرانیان بوقوع پیوست ترس از حمله مسلمانان به اسالم گروید و همین

  «اراضی خویش را حفظ کنند. لزمینداران محلی ترجیح دادند پیمان هایی با فاتحان منعقد کنند و خراج بپردازند و در مقاب

باید توجه داشت که برای ثروتمندان و اشراف ایرانی مهم نبود که چه دینی در جامعه حکومت کند،   (ش7714، پطروشفسکی)

بلکه آن چه برای آن ها اهمیت داشت حفظ ثروتشان بود و از کم خطرترین روش پیروی کردند. زیرا در صورت وقوع جنگ 

و با اسالم ( ش7711اشپولر،  )« د به اسالم گرویدهخیلی زو»چیزی جز نابودی حاصل آنان نمی شد بنابراین نجبای ایرانی 

طبقات پایین جامعه ایران زمانی که  (ش 7711خسروی،  )آوردن اشراف ایرانی، مالکیت و زمین داری آنان نیز تثبیت گردید.

نائم صورت که عمدتاً با انگیزه کسب غ (ش7714پطروشفسکی، )شدند به آن گرویدند  برادری اسالم مواجهو  یبا شعار برابر

هدف آنان برابری اجتماعی و نظامی و اقتصادی با » گرفت. برخی از افسران به همراه سربازان خود اسالم را قبول نمودند زیرا 

 (ش7711اشپولر، « ) عرب ها بود.

 روند سازگاری اقشار مختلف ایران با اعراب

پس از نبرد قادسیه و کشته شدن رستم فرخزاد، سپاه ایران منهزم گشت و برخی از فرماندهان مشهور ایرانی کشته و یا      

. در این میان، بسیاری از سپاهیان که سست رأیی فرماندهان ای پیروزی مسلمانان خالی گذاشتندمتواری شدند و صحنه را بر
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مردند ش به فکر نجات جان و آینده ی خود افتادند و فرصت را غنیمت عیناً تجربه کردند،پاه ایران را خود را مشاهده و شکست س

در میان این دسته می توان به سپاه ماسبذانی اشاره کرد که یزدگرد او را با  (ش7797فروغی اََبری، و به مسلمانان پیوستند.)

 و یدن موقعیت برتر اعراب با نیروهای خود به آنان ملحق شدبا د ویبرای جنگ با اعراب به خوزستان فرستاد اما نفر چهار هزار 

ینار هزار دعمر برای وی دو  .آنان شریک شوند با ، ماسبذانی و نیروهایشی اعرابجنگ اسالم را پذیرفت، به شرط آن که در غنایم

در محاصره شوشتر در کنار اعراب شرکت کردند و در منطقه فارس هم مقدمات فتح یکی از قلعه های  آنان .مقرری تعیین کرد

م 7691طبری،) ند.ه صراحت ماسبذانی معرفی کرده او نزد عمرخود را ب نداهالی ماسبذان بوداز  اینانفراهم کردند،  مستحکم را

نابودی سپاه متشکل ساسانی، مقاومت یکپارچه ی ایرانیان در مقابل به دنبال پیروزی اعراب در نهاوند و  (م7619بالذری، ؛ 

اعراب مسلمان از میان رفت و از آن پس، فقط بعضی از سرداران نظامی در برخی نقاط مقاومت های پراکنده و بی ثمری علیه 

ان به مسلمانان بپیوندند، چنکه در ازای پرداخت جزیه و حفظ حاکمیت خویش  اعراب ترتیب دادند و بسیاری تمایل پیدا کردند

دهد، ولی پس از مدتی خود حاکم همدان باشد و جزیه بمسلمانان به این شرط صلح کرد که  که خسرو شنوم، حاکم همدان، با

اصوالً استفاده و به کارگیری نیروهای بومی، از جمله روش (م7691ق/7041ابن اثیر،به شورش زد و مجدداً تسلیم شد. ) ستد

سلمانان بود، به طوری که عمر به عامالن مرزها نوشته بود، کسانی از اساوره )سواران( پارسی که کارشان حاجت های نظامی م

در راستای همین سیاست، گروهی از سپاهیان ایرانی از (ش7791مفتخری، . )است، به کمک گیرند و جزیه از آن ها بردارند

در ادامه ی فتوحات یاری می کردند. چنان که از سپاه پنج هزار نفری  همان آغاز به خدمت مسلمانان درآمدند و مسلمانان را

ابن اثیر نیز از مکعبر، سردار  (م7619بالذری، . )از پارسیان نو مسلمان بودند نفر  احنف بن قیس تمیمی در خراسان، یک هزار

 (م7691ق/7041ابن اثیر،).در فارس شد روزی آن هاایرانی یاد می کند که با پیوستن به سپاهیان اسالم باعث پی

یکی دیگر از سرداران ایرانی که در جنگ قادسیه گریخت هرمزان، رئیس یکی از هفت خانواده پارس بود او از قادسیه به      

اهواز گریخت و با کمک قوم خویش چند نبرد با مسلمانان نمود و چند بار با آنان پیمان بست و از در اطاعت در آمد اما مکرر 

اوره به خلیفه مش و لمان شدشکست تا این که به اسارات مسلمانان در آمد و به مدینه نزد عمر فرستاده شد در آن جا مسپیمان 

 (م7691،طبری ؛م7616دینوری،  ؛م7619بالذری، می داد.)

مخصوصاً طبقات  در هنگامی که سپاهیان اسالم وارد ایران شدند عده زیادی از ایرانیان»  :می نویسدسرتوماس آرنولد        

کارگر و زحمتکش از دین اسالم استقبال نمودند و آن را با شور و شعف پذیرفتند.این ها افرادی بودند که قانون حکومت ساسانی 

وی سپس ادامه می دهد « آنان را پست و حقیر می شمرد و حال آن که در آیین اسالم همه حقوق طبیعی خود را بازیافتند

اراده شخصی شان بوده و هیچ نوع اجبار و اکراهی در این  ی گفته اند مسلمانان شدند ایرانیان به میل وبرخالف آن چه که بعض»

بهترین دلیل این مطلب اینست که تا آخر عصرخلفای عباسی معابد زردشتیان ایرانی در همه جا وجود  مسئله بکار نرفته است و

 (ش7719آرنولد، )داشته است.

مهم ترین ایاالت عهد ساسانی محسوب می شد این شهر در پایان حکومت ساسانی مرکز واسپوهران و  اصفهان که یکی از       

در مقابل حمله مسلمانان چندان مقاومتی از خود نشان بود.  «مستوفی خراج واسپوهران»محل استقرار واسپوهرانِ آمار کار یا 

 (م7619بالذری،) مسلمانان تسلیم و قبول جزیه نمود.رابر نداد و فاذوسفانِ حاکم که از ملوک الطوایف اشکانی بود در ب

شأن خود  نکته قابل توجه در مورد فرماندهان، سپاهیان و حکام والیات ایرانی مغلوب، آن است که پرداخت جزیه را کسر     

آوردند.  ایمان واقعاً به اسالمو برخی هم  یپنداشته و برای حفظ مقام و منصب خود تحت حکومت اسالمی به صورت ظاهر

 (م7619)بالذری، .مسلمان شدند و از دادن جزیه اکراه داشتند یرازرآمدند اشراف اصفهان بعد از فتح دژهایشان از در اطاعت د

 (ش7799فرای،  ؛م7619بالذری،اسالم آوردند. )، دادن اکراه داشتند از جزیه هم که لی قزویناها
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نتیجه این که حفظ و حراست از تمامیت ارضی دولت ساسانی و دفع حمالت دشمن از وظایف نظامیان بود لیکن با شکستی       

که در نبرد قادسیه متحمل شدند تا حدودی زیادی روحیه نظامی و سلحشوری خود را از دست دادند و از این رو تالش آنان در 

ات زیاد ثمری نداشت و از آن پس دیگر بین سپاهیان و حکام برای مقابله با مسلمانان و نهاوند با وجود مقاومت و تلف نبرد جلوال

 دناتفاق و اتحاد حاصل نشد و هر یک از امرا و فرمانروایان با توجه به موقعیت خود و مسلمانان، جداگانه با آنان نبرد یا صلح کرد

 و بنده، زردشتی و مسلمان تحت حاکمیت مسلمانان قرارگرفتند. و در نهایت به صورت های گوناگون، اعم از حاکم و محکوم، آزاد

دهقانان یکی از طبقات مهم عصرساسانیان محسوب می شدند که عالوه بر مالکیت، نقش واسطه بین دولت و مردم، به ویژه      

ستائیان و حکومت مرکزی را که ارتباط بین رو . آزادانروستائیان را ایفا می کردند.گیرشمن ازآن ها به نام آزادان یاد می کند

دهقانان از جمله طبقاتی بودند که از همان ابتدا اسالم ( ش7700گیرشمن، ینده آن بودند، تأمین می کردند.)ماعمال دولتی ن

نگیزه اگرایش به اسالم در بین آنان اجباری نبود بلکه با انگیزه های متفاوتی به اختیار خود اسالم آوردند. مهم ترین . را پذیرفتند

مسلمان شدند و با  آنان حفظ موقعیت اجتماعی خویش و کسب بهره مادی بود. اغلب دهقانان برای حفظ قدرت خود داوطلبانه

ار گیر و د، گرفتن جزیه و خراج و تسلیم آن به حکومت اسالمی را بر عهده گرفتند تا هم خود در این شدند طحکام عرب مرتب

و اعراب نیز از این مسئله استقبال کردند  (ش7711زرین کوب، ماند. ) جارایای تابع خود بشان بر رعنفعی ببرند و هم تسلط 

تر با اشراف ایرانی همدست ن آن ها در برابر ملت مغلوب طبقه ای تشکیل دادند و در استفاده از دسترنج طبقات پایی

که با اعراب مصالحه کردند. به استناد منابع بعضی از دهقانان می توان به دینار و بهزادان اشاره کرد ( ش7711شدند.)صدیقی، 

مسئولیت جمع آوری مالیات،  عالوه بر آن ها برخی از شده است و حاکمان ایاالت یاد یا به عنوان رؤسای محلی و آن ها مواقع از

 (ش7790شرکت می کردند.)ابن خلدون،  تحت عنوان جهاد لشکرکشی های گاهی به عنوان مسلمان در

و در مواردی ایشان را نیز هدایت و راهنمایی نموده  می کردندبه گونه ی بارزی همکاری  ثر دهقانان در قبال مسلماناناک       

اری همک مسعودی ازی نمونه های فراوانی یافت می شود. و با کمک آن ها در فتح سرزمین ایران بهره ها بردند که در متون تاریخ

و ابن اثیر از همکاری ( ش 7711مسعودی، به هنگام عبور از فرات خبر می دهد )اسالم  دهقانان با ابوعبیده، فرمانده سپاه

لی هم پ»مانان اطالعاتی به دست می دهد که او نیز با مسلمانان صلح کرد و لبا مس –ناحیه بین قدسیه و بابل  –دهقان برس

که در ( م7691ق/7041ابن اثیر، « )در بابل، آن ها را آگاه ساخت اسالم بست و از تجمع سپاهیان ایران برای عبور لشکر

د و کر در جریان حمله مسلمانان به مدائن با آن صلح )بالش آباد( آزاد، دهقان ساباط مهم بود، شیر پیروزی مسلمانان بسیار

مهرروز دهقان »جلوال بودند  زمانی که سپاهیان اسالم عازم نبرد( م 7691ق/7041ابن اثیر، پرداخت جزیه را تعهد نمود. )

در برابر  سینه دهقان تستر)شوشتر(» تاریخ قم و به استناد ( م7691ق/7041ابن اثیر، ) «)حاکم( بابل با مسلمانان صلح کرد

ابوموسی »که  می نویسد ابن اثیر و( ش 7797قمی، « )به ابوموسی، فرمانده سپاه اسالم نشان می داد وجهی راه ورود شهرها را

مناطقی که توسط  سراسر در( م7691ق/7041ابن اثیر، « )برای خود برگزید اعیان( )اشراف و دهقان زاده گان غالم ازشصت 

ج فرسنگی سجستان(، دهقان هرات، ماهویه )پن که می توان زالق این گونه همکاری دیده می شود از نمونه ها مسلمانان فتح شد

  ری، و...اشاره نمود.زمان حضرت علی)ع(، همدان،  در مرزبان مرو

امه نفرهنگ زندگی اطالعات آماری از وقایع نامه های محلی حفظ شده است، همراه با دین که در داستان های مربوط به تغییر    

چوکسی، چهارم هجری دارای اهمیت بوده است. ) به اسالم بین سده های دوم تا گرویدن ساکنان شهرهاکه  نشان می دهد ها

 منازعات مربوط به این امر طول تاریخ تداوم داشته است، اما در ماوراء النهر و ایرانشهر سراسر دین در تغییر چند هر( ش7797

د، آرنولمتفاوت بوده است ) ماوراءالنهر نواحی مختلفی چون عراق، فارس، اصفهان، ری، قزوین، آذربایجان، خراسان، سیستان و در

جزیه اسالم آورده  ت ازیکه به علت معاف مردم قزوین روایت کرده اند مورد که درچنان  این که عامه اهالی یک شهر( ش7719

ابتدا تسلیم مسلمانان  جمله اهالی نهاوند، در از مقابل برخی شهرها در یا و بود هم به اسالم گرویده باشند، امری نادر با و اند

الی استی قبول و دیلم از به ویژه فارس، جبال و شهرها ازبسیاری  در و پذیرش اسالم خودداری کردند قبول جزیه از با و نشدند
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 مردم آیین اسالم را آمده است، بخشی از که به تصرف اعراب در نیز نواحی دیگر حتی در و آیین عرب خودداری ورزیدند

 ودداری دین نیاکان خپاس ظاهراً در گروه هایی نیز و باقی ماندند ن به آیین سابق خودخراج همچنا قبول جزیه و با و نپذیرفتند

 (ش7799فرای، شدند.) هند راهی دیار

بوده است  رو و پیشه طبقات صنعتگر به اسالم وجود شهرنشینان نسبت به ساکنان روستاها علل گرایش بیشتر ظاهراً یکی از    

 قادبی اعت ناپاک و آنان را و سوی متولیان دین زردشت مورد سرزنش قرار می گرفتند زیرا به خاطر نوع کار خود به طور مداوم از

به  و داشتند کار و سر این عناصر با آنان ناچار و آب ممنوع بود خاک و براساس شریعت زردشت آلودن آتش و زیرا می نامیدند.

نوع فعالیت های آنان تناسب بیشتری داشت. به  دین اسالم با خارج شده و این فشارها زیر از پذیرش دین جدید همین دلیل با

بنی امیه به کندی صورت می گرفت، چنان که روایت شده مردم  عهد که گرویدن ایرانیان به اسالم در هرحال نباید فراموش کرد

 به این دالیل بود بیشتر این امر( م 7606نپذیرفتند )النجار،  است های آن ها، اسالم رابنی امیه به جهت سی عهد کرمان در

آمد  در پرداخت جزیه، میزان مالیات و معاف شدن از ظاهراً جمله زردشتیان به اسالم و مه ازکه، اواًل به دنبال گرویدن اهل ذ

 رصد که از صومعه نشینان را حتی راهبان و به کاهش نهاد، به طوری که حجاج بن یوسف ثقفی، نومسلمانان و دولت اموی رو

مأموران ایرانی جمع  دهقانان و که عملکرد می رسد به نظر پرداخت جزیه معاف بودند، مشمول پرداخت جزیه کرد، ثانیاً اسالم از

 که به اسالم، نقش مهمی داشته است، چرا «اهل ذمه» گروه های دیگر عدم گرویدن زردشتیان با در مشرق نیز آوری مالیات در

 ی به اسالم آوردن آنتوجه و دعنوان گوناگون دریافت می کردن با به بهانه یا معادل آن را مسلمانان یا جزیه ی نو ایشان معموالً

 (ش7714ممتحن، .)دها نمی کردن

روابط اداری، دینی، اجتماعی و تجاری همه مستلزم ارتباط فزاینده میان دو جامعه زردشتیان و مسلمانان بود. در طی دو       

زبان فارسی نو، نه فقط زبان عامه هم جدا می کرد اما به مرور در طی قرن سوم هجری  قرن اول هجری یک سدّ زبانی آنان را از

مردم، بلکه زبان دربار و خلوت های صفاری و سامانی شد. این مهم با آشنایی و وام گیری از خط عربی صورت گرفت. برخی 

مرزهای اجتماعی میان زردشتیان و مسلمانان کماکان تا قبل از تغییر دین برقرار بود. در حالی که به طور همزمان رفتاری را 

غیب می کردند که رفاه اعضای هر یک از دو جامعه را باال می بردند و در عین حال امکان متوقف ساختن ارتباط و دگرگونی تر

وجود نداشت و رابطه کلی دو جامعه مسلمانان و زردشتیان از طریق غلبه سیاسی، زندگی مشترک زن و مرد، همکاری تدریجی، 

کل مؤسسات به صورت رابطه ای مبتنی برتطبیق فرهنگی با اسالم و جامعه اسالمی پدیدآوردن اساطیر، تغییر دین و تغییر ش

 تا حد اقلیتی بی چند تغییر شکل جامعه ایران زردشتیان را کامالً از میان نبرد، اما با گذشت چند قرن شمار آن ها را درآمد. هر

تجاوز نظامی، زنجیره ای از  به تحول سازگار کند. زیرا نتوانست خود را با جامعه رو ،حدی مضمحل شد اهمیت کاهش داد و تا

رویدادها را به وجود آورد که در خالل آن ها، این جامعه یگانگی خود را از دست داد، زوال ساختاری آن آغاز شد و افرادی که 

و تبدیل  ه بیرون افتادند، از جریان اصلی جامع(به دلیل پایبندی راسخ به دین زردشت)رفتار خود را تغییر ندادند یا نتوانستند 

 (ش7797چوکسی، )شدند به جامعه زیر دست و به حاشیه رانده شده ای که با جامعه ی اکثریت مسلمان بسیار متفاوت بود.

ت، )بول .شهرنشینان ایرانی مسلمان بودند از درصد 9هن.ق که عباسیان به قدرت رسیدند، حدود 771سال  برآمار، در بنا

 طی سده های دوم هن .ق، اسالم در ظاهراً افزایش یافته بود. درصد 14به  سده سوم هن.ق، این تعداداواسط  در و (ش7790

 ضدیت های پراکنده، موقعیت خویش را وجود سال بعدی، با طی یکصد و داخل شهرهای بزرگ جای پای ثابتی به دست آورد

که یک پنجم شهرنشینان  حالی بود این در و کامل کرد شهرها بر را سده چهارم هن.ق استیالی خود اواخر در و تحکیم بخشید

 (ش7797لمان بود.)چوکسی، مس غیر هنوز

می خوریم  منابع تاریخ فتوح به مواردی بر در شهرهای ایران بودند در گروه های صاحب نفوذ حرف ازاهل  صنعت گران و     

صنعتی  ازهای فنی ویمناطق مختلف ایران ن مسلمانان هم درمقابل  مسلمانان بوده است، در همراهی با همکاری و که نشان از

 خواست که برایش )دهقان ساباط( شیرزاد بن وقاص به هنگام فتح بهرسیر از سعد» به عنوان نمونه تأمین می کردند را آن ها
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گران شهری تردیدی نیست که اینان توسط صنعت  (م7691)طبری، « ساخت بیست منجنیق برای او نیز او منجنیق بسازد.

 از مرع می نویسد:یعقوبی  جزیه پرداخت کنند می بایست  اقشار سایر همانند اسالم نمی آوردنداینان  چنانچه ساخته شده اند.

 ازبه واسطه نی چنین کرد. نیز علی)ع( صنعت خودشان جزیه می گرفت و می پرداختند از صنعتی به قیمت آن چه باید اهل هر

 یابن پس از و ({بی جا}یعقوبی، مسلمانان یافتند.) میان در را ایرانی، آن ها به زودی جایگاه خودمسلمانان به صنعت گران 

جارت ت که صنعت و اهالی کوفه موالی بودند بیشترمی آمد.  مهم ترین مراکز تجمع صنعت گران به شمار یکی از این شهر ،کوفه

 شته وگ آزاد بعد شده و جنگ اسیر که در بودند ایرانی نژاد زبان وپارسی  آن ها بیشتر دست داشتند. در را پیشه های دیگر و

حکومت جدید  در را تحوالت سیاسی ایران جایگاه خود نتیجه اینان کوتاه زمانی پس از در( ش7719، پذیرفتند.)امین اسالم را

 را ادامه دادند. عادی زندگی خود روند و یافتند

ش نق وند مهم دوره ساسانیان محسوب می شد طبقات نسبتاً که ازند ایران بازرگان بودساکنان شهرها  دسته دیگری از      

بهره بیشتری آنان  باعث شد شرایط جدید و اعراب نداشتند جنگ با چندانی در و فعالیت تجارت ایفا می کردند در مهمی را

نان اهمان ابتدای درگیری مسلم که از اشاره داردمنابع  چند قبل شده هر از گسترده تر حکومت اسالمی بسیار قلمرو ند زیراببر

مداین به مدینه از  را چون خزانه خسرو » :در مجمل التواریخ آمده  ستد نکشیدند و داد ایرانیان، بازرگانان لحظه ای دست از و

 ({بی جا}والقصص،  مجمل التوایخ«) چیزهای گران مایه خریدن و به جواهر ی به مدینه نهادندغرب رو بازرگانان شرق و بردند

 ن افراددی کم سخن رفته است، به خصوص درباره تغییر بسیار گسترش اسالم به روستاها زردشتی، از منابع اسالمی و در      

موفقیتی که  وجود با توصیفات جغرافی دانان نخستین سده های اسالمی نشان می دهند. و دارد خاص اطالعات کمی وجود

 ،کسب کردند زردشتیان به ترک اعتقادات کهن خود ترغیب بسیاری از سده چهارم هن .ق درتا سده های دوم هن .ق  مسلمانان از

آخرین گروهی که اسالم  داشت و بودند، استیال مناطقی که کاماًل اطراف شهرها به رشد آن، فقط در جامعه ی رو و دین جدید

 ن وآنا دهقانان واسطه بین و نداشتندی کار و اعراب سر آنان مستقیماً با چون بودند اساکنان روستاهواج یافت میانشان ر در

 زا سو تعصب مذهبی روستائیان بیشتر دیگر از .ل به مسلمان شدن کشاورزان نبودندمای برای حفظ منافع خود و دولت بودند

 وستاهار ترین موانع گسترش سریع اسالم دربتوان عمده  بنابراین شاید .دین نبودند به تغییر به آسانی حاضر و بود سکنه شهرها

 آزادی مراسمات و روستاها استیالی دین زردشتی در و : نفوذ مسلمان شدن روستاها را چنین بیان کرددر  برخی علل تأخیر یا

 ون مسلمانان روستایی بر اقتصادی غیر فشارهای اجتماعی و جشن های اجدادی، رسوم و دل بستگی آنان به آداب و مذهبی،

 ردندمی ک غنیمت رفتار مناطق فتح شده مانند مواردی با تفوق مسلمانان به خصوص در گذشت زمان تقویت و با مسلمانان و...

 و هم پرداخت می کردند خراج زمین را جزیه باید می شد چون آنان عالوه بر به ده نشینان وارد این بین بیشترین فشار در و

نتیجه  در جزیه رهایی یابند بار مسلمان شدن حداقل از با آیند بر صدد آنان در بعضی از تااین فشارهای اقتصادی باعث می شد 

 حجاج بن یوسف ثقفی دستور اعراب کم شد درآمد بود. زمانی کهقتصادی ایکی از محرک های اصلی اسالم آوردن کشاورزان 

 (م7691ق/7041آنان خراج بگیرند.)ابن اثیر،  از و بازگردانند به روستای خود آمده را روستایی که به شهر مهاجر هر داد

وی  از اما بعد زیادی مسلمان شدند تازه مسلمانان برداشت، تعداد از جزیه راهن( 741 -69بدالعزیز )عمربن عوقتی که        

ست د برای پذیرش از را کسانی که اسالم نیاورده بودند، انگیزه خود تا این مسئله باعث شد و آنان جزیه گرفتند از دیگر بار

 (ش7711مهیا نمودند.)اشپولر،  آمدن عباسیان را زمینه روی کار و امویان شد ضد طغیان مسلمانان بر سبب نارضایتی و و بدهند

سده های چهارم  از ند.تطبیق می دادعقاید زردشتی  رسوم و با  عقاید اسالمی را که به تدریج روستاییان رسوم وی همان طور

 مسلمانان روستایی به جای که نو این ایام بود پذیرفتند. در را روستاها، اسالم مردم ساکن در فزاینده ای از شمارهفتم هن .ق  تا

 ربه افزایش بودند، د ایی مسلمانی که به سرعت روتحت حمایت گروه های روست شهرها، می توانستند پناه در جوی سر جست و

احداث می شد مهاجرت کنند،  نزدیکی محل زندگی آن ها مسلمانان در وستاهایی که توسط نوربه  یا و بمانند روستاهای خود

 (ش7797تثبیت نمود.)چوکسی،  را جاآن افزایش یافت که موقعیت دینی جدید هاروستا مسلمانان در چنین شرایط تعداد در
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 به اسارت اعراب در کنیز کودکان به عنوان غالم و و مردان زنان و زیادی از جریان حمالت اعراب مسلمان به ایران تعداد در      

 از ،بردگی نجات یابند قبول اسالم از اسیران می توانستند با .داشت میان مسلمانان رواج آن ایام برده فروشی در در و آمدند

 تأثیرگذار، ازدواج اعراب و اهمیت نکات حائز یکی از .پذیرفت، هرمزان بود اسالم را جمله این اسیران جنگی که سرانجام به ناچار

شده  یرنبردها اس یا در که به هنگام فرار سپاهیان ساسانی بوده اند زنان اشرافی و ایرانی است که عمدتاً از زنان اسیر مسلمان با

منع شرعی  هاازدواج خلیفه دوم این  عمراز نظر  زنان ایرانی نشان می دادند، و عالقه زیادی به ازدواج بامسلمانان عرب  بودند.

به  راگ و زنان عجم دل انگیزند » می گفت: توجیه عمل خود در و زنان ایرانی منع می کرد از ازدواج با مسلمانان را نداشتند ولی

 مسلمانان نتوانستند اسرای زن افزوده شد تعداد ولی همین که بر( م7691طبری، ) «دارند از زنان عرب باز را شما کنید رو آن ها

سکویه، ابن مآوردند. ) برای ایشان فرزندانی به دنیازنان ایرانی ازدواج کردند و  پنهان کنند، بنابراین با را قلبی خودتمایالت 

ی م عمر گویند و بزرگان ایران گرفتند دختران آزادگان و جلوال گروه زیادی اسیر، از نبرد می نویسد، دردینوری ( ش7799

 پسران آن زنان در » سپس می افزاید:( م7616دینوری، پناه می برم. ) اسیران جلوال به توفرزندان  شر من از ،گفته است خدایا

 (م7616دینوری، «)بلوغ رسیده بودند. به حد و جنگ صفین شرکت داشتند

شأن  و که به اسارت می گرفتند با دیده احترام به آن ها می نگریستند را حتی دختران منسوب به خاندان ساسانیمسلمانان      

مدینه  وارد درخالفت عمر، اسرای ایران را روایت می کند، اصحاب پیامبر )ص(زمخشری  حفظ می کردند. را مقام آن ها و

علی بن ابی طالب فرمود:  بفروشند. که دختران پادشاه را کرد امر پادشاه ایران بودند. عمر یزدگرد سه دختر میان آن ها نمودند.

؟ کرد چه باید : پرسید نمود. عمر آن ها ان رعیت محسوب شوند، بایستی معامله مخصوصی بادختر دختران شاه نباید مانند

 علی معلوم شد بپردازند. قیمت آن سه دختر مبلغ معین را بپسندند آن ها کدام را هر معین شود گفت: قیمت آن ها علی)ع(

ابن ابی بکر واگذار  به محمد سیّمی را و )ع( حسین خود به فرزند به عبداهلل بن عمر، دومی را یکی را پذیرفت. را هم آن ها )ع(

ن زی بانو، مادر این است که شهر ولی اصلح اخبار مطالب زمخشری می نویسد: ضمن ذکر میر خواند (]بی تا[ ) زمخشری،نمود.

امام سجاد)ع( دختر  که مادر می کند تأیید یعقوبی نیز و( م7717خواند میر، شده است ) زمان عثمان اسیر در )ع( العابدین

 زرگان می گفتند: هرگاه نام علی بن الحسین برده می شودب بعضی از وی اضافه می کند عرب بود. این باعث افتخار کسرا بوده و

( ش7719یعقوبی، اسیران کابل بوده است.)  گفته شده که مادرش از و باشند که مادرهاشان کنیز می کنند مردم همه آرزو

منزلت  و شأن به اسارت می گرفتند وابستگان پادشاه ایران را دختری از شان اگرایرانی  سیاست های ضد جودو حتی بنی امیه با

پادشاه ایران باشد. ابن خلدون نقل می  هم شأن با تا می آوردند خلیفه زاده در به ازدواج خلیفه یا را او و حفظ می کردند وی را

 تادبرای حجاج فرس بود فرزندان یزدگرد که از اسیران راجمله  دختری از» کرد فتح را زمانی که قتیبه بن مسلم سمرقند کند

دوره  در( ش7711مسعودی،  ش؛7791 ابن خلدون؛«)زاده شد. بن ولید یزید آن دختر فرستاد. از ولید نزد را او حجاج نیز

 م بااسال قبل از ،اعراب چند .بنابراین هرمختلف به خصوص خاندان عباسی رواج بیشتری یافت  میان اقشار در عباسی ازدواج ها

 ،افتندرسم زندگی ایرانیان آشنایی بیشتری ی راه و ایران با فرهنگ ایرانی و چیرگی بر پس از ارتباط داشتند، اما ایرانیان آشنایی و

ساخته  لومم اردوگاه های اعراب را که نه تنها ایرانیان گرفتند از طی لشکرکشی ها که در اسیرانی بودطریق ازدواج  ازاین آشنایی 

 النگ جلودر جکه اعراب  دینوری روایت می کند و کرد پُر، تقسیم می شد آن جا که غنیمت های جنگی در بلکه مدینه را بود

 اباعث ن که ن غنائم بودیجمله ا از )احرار( دختران خاندان بزرگ ایران بسیاری از چندان غنیمت گرفتند که سابقه نداشت و

همان  از برانگیخته بود. نشان می دهد که کثرت اسیران ایرانی توجه اعراب را این امر (م7616دینوری، ) گردید. سندی عمرخر

پیچیده برای اداره سرزمین  یک دستگاه اداری عظیم و با و فتح کردند فتوحات که اعراب شهرهای ایران به ویژه پایتخت را آغاز

 هر را عمر عصر منابع تاریخی شکل گیری دیوان در (ش7719امین،)کاردانان ایرانی متوسل شدند.به  ،هایی که گشوده بودند

 ({بی جا}ماوردی، ).نسبت داده اندایرانی ی رابه اسف ختالا با چند

سکوت نکردند و با وجود گرویدن ایرانیان به اسالم که به قول اشپولر در قرن خلفای اموی و عباسی بنابراین ایرانیان در برابر      

سوم هجری به صورت مناسب تری با وضع و افکار ایرانیت تکامل یافته بود. مقابله و مقاومت هایی نیز بروز کرد که به طور روز 
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( واقعیت این است ش7711اشپولر، ا مذهبی. )ملی و سیاسی داشت ت عللافزونی بیشتر انگیزه های اقتصادی و اجتماعی و نیز 

فتوحات  آن به آغاز ریشه کهانگیزه اقتصادی یکی از عوامل عمده در بسیاری طغیان ها، شکست بنی امیه و پیروزی عباسیان بود 

الً دست نی که کامتعداد ایرانیا» می گشت و حتی خلیفه دوم اخذ جزیه از نو مسلمانان را ممنوع کرده بود. بنابراین صدر اسالم بر

کثیری به مسیر وقایع و جریان امور تن داده و قسمت نسبتاً مهمی به زور ی توده بود و چیز رد به سینه مسلمانان می زدند، نا

ه زیجبر سر چگونگی تقسیم جوایز و اخذ  و درگیریحتی در لشکرکشی ها به اعراب پیوستند که موجب به وجود آمدن نزاع 

اما جنبش های متعددی حتی زیر پرچم و دین به دلیل قدرت متمرکز نظامی، سیاسی و اقتصادی  (ش7711گشت. )اشپولر، 

در شکل حکومت، چه خالفت و چه سلطنت، نتوانستند کاری از پیش ببرند و همواره قدرت مسلط آن ها را به عنوان زندیق و 

شدن اسالم در جامعه، جنبش های ملی نیز رنگ ماهیت این جنبش ها نشان می دهد که به دلیل درونی  ملحد سرکوب کرد.

سیاست دینی مسلمانان هرچند در برابر اقشار و گروه ها متفاوت بود، در مجموع بر سرکوب بنابراین  دینی به خود می گرفتند.

ده دینی و تغییر اجباری مذهب ممالک مفتوحه استوار نبود و البته جمعی از محققان معروف نیز این امر را تایید کر

 ش(  7711ش؛ اشپولر،7791ش؛ گیب، 7719اند.)آرنولد،

 نتیجه گیری 

می رسد که تعدادی از ایرانیان مقیم مدینه و ایرانیان ساکن یمن  سابقه گرایش ایرانیان به اسالم به زمان حیات پیامبر)ص(      

بسیاری از ایرانیان که از ظلم و ستم  یا فشار سیاسی پیشگام مسلمانان ایرانی شدند. و بحرین بدون هیچ درگیری نظامی و

اسالم را پذیرفتند و برخی دیگر با پرداخت جزیه، آزادانه  شعف پادشاهان ساسانی و طبقه اشراف به ستوه آمده بودند، با شور و 

تری بیشبه روز افراد  نفوذ معنوی اسالم روز به آیین زردشتی عمل می کردند و مورد حمایت حکومت اسالمی قرار می گرفتند.

جزیه را پذیرفته بودند به این آیین  آغاز پیروان ادیان مختلف که در از را مجذوب این دین می ساخت به طوری که بسیاری

وجه نفوذ معنوی آن بود که ت دم ایران تحمیل نگردید، بلکهبر خالف برخی اظهار نظرها دین اسالم با زور شمشیر بر مر گرویدند.

تالش موبدان زردشتی برای حفظ این دین که از طریق ایجاد اصالحات و نگارش کتب مختلف  .کرد جلبملل مختلف را به خود 

دینی درصدد برآمدند تا با ایجاد اصالحاتی دین زردشت مورد قبول مردم واقع شود و برخی از زوایدی که در زمان حاکمیت 

قرن اول هجری به بعد تالش هایی صورت گرفت اما روند ساسانیان وارد آن شده بود از آن زدوده شود و در گوشه و کنار ایران از 

 حوادث به گونه که آیین زردشت حالت تدافعی به خود می گرفت از قدرت و نفوذ آن کاسته می شد.
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