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  چکیده

های مختلف به این سرزمین وارد شدند و در  ا با انگیزهه عرب، با چیرگی تازیان مسلمان بر ایران

مناطق و شهرهای آن سکونت یافتند. مسئله این پژوهش پیامدهای فرهنگی است که در نتیجه 

ای حدودا  دوره، ها به ایران به وجود آمد. دوره زمانی مورد بحث در این پژوهش مهاجرت عرب

ق.) را در بر ۱۳۲فای راشدین تا پایان دوره اموی (صد ساله یعنی از آغاز فتح ایران در دوره خل

های  مآخذ و پژوهش، تحلیلی با استفاده از منابعـ  روشی توصیفی، گیرد. روش تحقیق می

افکار و اغراض گوناگون را شامل ، افراد و قبایل مختلف با عقاید، تاریخی بود. مهاجران عرب

ن منشأ تاثیرات بسیاری شدند و از آنان در شدند. آنان پس از همنشینی و اختالط با بومیا می

ترین پیامدهای فرهنگی حضور  های مختلف تاثیر گرفتند. در این پژوهش برخی از مهم جنبه

، تاثیرات زبانی، فرهنگ پذیری متقابل، قبایل عرب در ایران؛ همچون گروش ایرانیان به اسالم

ای اعراب در ایران  ختالفات قبیلهو ا، تعصبات قومی اعراب و پیامدهای آن، نامگذاری عربی

  شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.

   .یدوره امو، فرهنگ، ایران، عرب، مهاجرت واژگان کلیدی:

                                                      
 azartasha@yahoo.com .تهراناستاد بازنشسته دانشگاه  .١

  dehghanpour@haeri.ac.ir. میبدعضو هیات علمی گروه ایرانشناسی دانشگاه  .٢
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یخـ  فصلنامه علمی    ۱۲  تخصصی پژوهش در تار

  درآمد

های مختلف شخصی و  ایرانیان پس از پذیرش اسالم تالش کردند تا زندگی خود را در جنبه

به ، وه بر پذیرفتن تعالیم جدیدعال، با دین جدید وفق دهند. گرویدن به آیین جدید، اجتماعی

معنی تن در دادن به طرز معیشت و آداب و رسوم و قوانین جدید دینی بود. پس از مهاجرت 

و به دنبال آمیختگی این مهاجران ، ران و استقرار آنان در جای جای این سرزمینیل عرب به ایقبا

مهمترین عناصر وحدت ، و...تعلیم و تبلیغ ، تجارت، زناشویی، با بومیان از طریق همزیستی

، زبان و مذهب تحت تأثیر فرهنگ جدید قرارگرفت. از این زمان، یعنی    یبخش فرهنگ ایران

  اسالم بر تمام ابعاد زندگی مردم سایه افکند و ایرانیان خود مبلغ این دین آسمانی شدند. 

تجربه کردند و تحوالت روحی و معنوی بسیاری را ، اعراب مسلمان نیز که در سایه اسالم

با حضور در ایران تحت تأثیر فرهنگ و تمدن ، از افکار جاهلی سابق بسیار فاصله گرفتند

مردمان این سرزمین قرار گرفتند. آنان در ایران با زندگی شهری بیش از پیش آشنا شدند و راه و 

وزمره خود در داری و نظام دیوانی را آموختند و برای برآوردن بسیاری از نیازهای ر رسم مملکت

در جامه ایرانی ظاهر شدند و غذای ایرانی خوردند و ، زبان فارسی را فراگرفتند، ارتباط با ایرانیان

  مهرگان و نوروز را جشن گرفتند. 

هر دو قوم برای ، به کندی صورت گرفت اما در ادامه، گرچه آمیختگی و ارتباط متقابل

ن امر به دلیل برخورداری از یردند و ایرانیان در اایرانی تالش کـ  اعتالی فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و ، تر پیشگام بودند. الزم به ذکر است که در این پژوهش پیشینه فرهنگی و تمدنی غنی

  تمدن به یک مفهوم و معنا در نظر گرفته شده است.

  پیامدهای فرهنگی

  ان به اسالمیرانیا یجیگروش تدر  .۱

را  یپس از سقوط دولت ساسان، ران و حضور اعراب در آنیح اامد فتین پیتر ن و مهمیتر بزرگ

، انین مین سابق دانست. در ایشستن آنان از د ان و دستیرانین اسالم توسط ایرش دید پذیبا

ان به یرانیگروش ا، داشت و از زمان آغاز فتوحات ییسزا ر بهیران تأثیل عرب به ایمهاجرت قبا

شتر از سر یو ب، ن بدون شناختیراشد یران در دوره خلفایرش اسالم در ایپذ ١اسالم آغاز شد.

                                                      
 .۲۶۱ص  م،۱۹۹۸، بیروت: دار و مکتبه الهالل، فتوح البلدانی، بالذر احمد بن یحیی: کن .١
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  ۱۳    پیامدهای فرهنگی مهاجرت قبایل عرب به ایران تا پایان دوره اموی

گرفت. اما به دنبال مهاجرت و  یانجام م یو اجتماع یاسیط سیو اجبار شرا یطلب منفعت

ن روند یا، ران و همزیستی تدریجی دو عنصر غالب و مغلوبیل عرب در ایحضور گسترده قبا

به طور کلی  ١افت.یاسالم ادامه ح از یصح کبا شناخت و در، عالوه بر گسترش روزافزون

جزیره به  های درونی اسالم و میراث نبوی از درون شبه انتقال مایه، ترین دستاورد فتوحات مهم

در  یه دریابیم در میان مهاجران عرب و حتکشود  ار میکشتر آشیب ین امر زمانیبیرون آن بود. ا

و در  ٢و تابعان (ص)رت رسولاز صحابه حض یاریافراد بس، و امارت شهرها یسمت فرمانده

از مهاجر و انصار حضور  (ص)تن از اصحاب پیامبر ۳۷۰حدود ، میان مهاجران نخستین کوفه

هاای مانند عبد های برجسته شخصیت، از میان آنها ٣داشتند.
ّ
، عمار بن یاسر، بن مسعود لل

 یها تیدال بر فعال کیچ مدریهرچند ه ٤توان نام برد. ا میسلمان فارسی و... ر، حذیفه بن یمان

امبر بودند و از ین صحابه پین افراد از نخستیه اکاز آنجا  یول، افت نشدین افراد یا یآموزش

ن امر را یا، باشد ن مییغ دیزه تبلیران انگیاز اهداف فتوحات و حضور اعراب در ا یکی یطرف

ن یدر ب یارسهمچون سلمان ف ین منابع به حضور افرادیتوان دور از ذهن ندانست. همچن می

 ٥اند. ردهکاشاره  یبا زبان فارس ، ن اسالمیغ آنها به دیمردم همزمان با فتوحات و دعوت و تبل

نگ گسترش اسالم در دوره یافت؛ هاوتیز همچنان ادامه یان نیگروش به اسالم در دوره امو

مردم و دوم گروش  ییایگسترش جغراف، دهد: نخست ان را در دو سطح مورد توجه قرار مییامو

شرفت سریع اسالم یپ یو ٦گوناگون به اسالم. یو مذهب ینید یها نهیشیر سلطه با پیعرب و ز ریغ

خراسان و شام دانسته و روند آن در ، ان را در مناطق عراقیدر میان اقوام مغلوب در دوره امو

سله سل یمعتقد است تنها با سرنگون یند دانسته است. وکن دوره یران را در همیمصر و غرب ا

                                                      
 .۳۱۳- ۱۴همان، ص  .١

های تعلیمی و تبلیغی عالمان دینی در سرزمین شرقی خالفت تا پایان قرن  بهرامی، فعالیتشیرین : کن .٢

 .۴١ص ، ۱۳۸۴ دوم هجری(پایان نامه)، دانشگاه تهران دانشکده الهیات و معارف اسالمی،

، مجله »وفه و نتائجهوقفه عند اسباب انتقال الخالفه االسالمیه من المدینه المنوره الی الک«. نک: علی بیات، ٣

 .۲۸العلوم االنسانیه للجمهوریه االسالمیه االیرانیه، جامعه تربیت مدرس(کلیه العلوم االنسانیه)، ص 

 .همانجا .٤

، ص ۲ج  م،۱۹۶۵ش/۱۳۸۵دار بیروت،  -، بیروت: دار صادرالکامل فی التاریخ اثیر، . علی بن محمد ابن٥

۱۳-۵۱۲. 

 .۲۲، ص ۱۳۸۶، ترجمه عیسی عبدی، تهران: امیرکبیر، ین دودمان حکومتگر در اسالمامویان: نخست . جرالد هاوتینگ،٦
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یخـ  فصلنامه علمی    ۱۴  تخصصی پژوهش در تار

ندی روند گروش در مناطق ک ١ها بدل گشت. نینان سرزمکشتر ساین بیاسالم به د، انیامو

ها و یا عدم  نیم رنگ اعراب در برخی از این سرزمکذکرشده را شاید بتوان به علت حضور 

، یبه طور جد یان دانست. در ماوراءالنهر فقدان سازگارین مهاجران و بومیب یجد یختگیآم

 ٢دن به اسالم با اجبار صورت گرفت.یدوجانبه گردید و گرو یاجتماع ی رابطه یمانع برقرار

ان در ماوراءالنهر و یزرتشت یپرست هنیم یکیداند:  از دو امر می ین مسئله را ناشیا یسکچو

ار کآش یداریرد و توان پاک ن میینان را تأمکسا یه منابع مادک یتجار یها هکوجود شب یگرید

د افزود؛ یز باین یگریل دیدل، ن دو موردیبه ا ٣کرد. انان را به آنها عطا میومت مسلمکدر برابر ح

و عدم ، ان و همزمان با فتح ماوراءالنهریدر اواخر دوره امو ینید یها زهیآن هم رخت بربستن انگ

اهش درآمدها و ک، ن امریرا اید بود؛ زین جدیرش دیآنها به پذ یرانیارگزاران اکان و یاصرار امو

ن یر دییند تغیبا فرا، انیاعراب با بوم یختگیآم در خراسان ٤داشت. یها را برای آنان در پ مالیات

 یها اعراب مسلمان با مخالفت، ر مناطقیبرخالف سا، هین ناحین در ایهمراه بود. همچن

د توسط ین جدیرش دیالبته پذ ٥مواجه نشدند. یهودیو  یزرتشت، یحیل جوامع مسکمتش

ا عالقه آنها به اسالم یتوان از سرشناخت  چ وجه نمییفتوحات را به ه همزمان با، انیرانیا

ره العرب پا فراتر یبود و هنوز از حد جز یین نوپایه اسالم دک، یرا در آن مقطع زمانیدانست؛ ز

ر مناطق ینان ساکان و سایر ادیروان سایاز پ،  انتظار شناخت آن و توجه بدان، نگذارده بود

ط یان به علت شرایرانیا یروان یاز آمادگ ین گروش را بیشتر ناشیتوان ا یم، جهیرفت. در نت ینم

اجبار اعراب ، ن اجباریدانست. اما ا یاجتماعی و سیاسی اواخر دوره ساسان، نامساعد معیشتی

، وستندیه به اعراب پکان یرانیاز ا ییها ن گروهیرا اولیط بود؛ زیه اجبار شراکبل، ل عرب نبودیو قبا

رش یا پذیدند و ید ت خود را با توجه به گسترش اسالم در خطر مییا موقعیه کدند بو یافراد

                                                      
 .۲۴. همان، ص ١

، ترجمه ابونصر احمد بن محمد بن نصر القباوی، تلخیص تاریخ بخارانرشخی، محمد بن جعفر : کن .٢

 .۶۹ص  ،۱۳۶۳توس،   محمد بن زفر بن عمر، تحقیق محمدتقی مدرس رضوی، تهران:

 .۵۹ص ، ۱۳۸۱تهران: ققنوس،  ، ترجمه نادر میر سعیدی،ستیز و سازش،  یسکچو گرشاسپ جمشید. ٣

م، ۱۹۶۷ش/۱۳۸۷، بیروت: دارالتراث، ط.الثانیه، تاریخ الرسل و الملوکطبری، ر محمد بن جری: کن .٤

 .۵۴- ۵۵ ، ص۷ج 

 .۲۱۰ا، ص ت ، ترجمه محمدعلی موحد، تبریز: کتابفروشی سروش، بیجزیه در اسالمدنت، دانیل  .٥
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  ۱۵    پیامدهای فرهنگی مهاجرت قبایل عرب به ایران تا پایان دوره اموی

، اسواران، د از دهقانان و اشرافین افراد بایدند؛ از جمله اید د مییمنافع خود مف یاسالم را برا

ه ک ییاین اسالم و مزایغ دیوران نام برد. اهتمام و تالش در نشر و تبل شهیصنعتگران و پ، رانیدب

ج سبب گرایش کسانی به یبه تدر، تاب داشتندکر اهل ین در داراالسالم نسبت به سایسلمم

  ١مانده بودند. ین سابق خود باقیران بر دینار اکاسالم شد که در گوشه و 

 یینش در سطح باالیه از لحاظ دانش و بکافت یار کسرو یران با مردمین ایاسالم در سرزم 

اسالم را گرچه در ، د آمدیپد یشان را فرصتیه فرزانگان اکنگاه آ، لین دلیقرار داشتند و به هم

معتقد  یفرا، ن رویاز ا ٢رفتند.یق پذیم و تحقیدر ادامه با تعل یدر مواردی از سر اجبار ول، ابتدا

 ٣»ل داد.یتحو یو فرهنگ یجهان ینید، ساختن آن یرانیرفت و با ایاسالم را پذ، رانیا«ه کاست 

ن زرتشت و ییآ یتشابهات اعتقاد یان و برخیرانیان این اسالم در میدبودن گسترش  یجیتدر«

رد ک کمکگر به فراگرد اشاعه فرهنگ یدیکنه دو قوم با یریاما د، ینسب یین آشنایاسالم و همچن

  ٤»ن دو جامعه شد.یاز ا یکیبر  یو مانع از فرود آمدن ضربه فرهنگ

ار شهر و روستا تفاوت داشت. در یمع ران و بنا بهیدر مناطق مختلف ا، نیرش دیروند پذ 

ور و صنعتگر را  شهیپ، ه شهرها طبقه افزارمندکحال آن، بندتر بودندیها پا روستاها مردمان به سنت

را ناپسند  کآب و خا، ه آلودن آتشک ین زرتشتییام آکوسته با محرمات و احیه پکگرفت  در برمی

 یمباالت یو ب کیته از طرف موبدان متهم به ناپاوسیل پین دلیداشتند و به هم کاکاصط، دانستند می

از  ین موافقت اسالم با بعضیهمچن ٥افتند.ید را با طبع خود سازگار ین جدید، ن رویشدند. از ا می

ها«ان مانند اعتقاد به یرانیم اید قدیعقا
ّ
» بهشت«و » جهنم«، »نیوم دی«، »هکمالئ«، »سیابل«، »لل

  ٦نمود. تر می ندین را به مذاق آنها خوشاین دیا، مراسم پنجگانه نماز یاجرا یو حت

                                                      
، ۱۳۴۳، تهران: اداره کل نگارش وزارت آموزش و پرورش، تاریخ ایران بعد از اسالمکوب،  عبدالحسین زرین . ١

 .۴۳۸  ص

 .۱۱۴، ص ۱ج  ،۱۳۷۹تهران: توس،  ،تاریخ و فرهنگ ایرانمحمد محمدی مالیری، .٢

 .۱۹، ص ۱۳۵۸وش، تهران: سر نیا، ، ترجمه مسعود رجبعصر زرین فرهنگ ایرانریچارد فرای،  .٣

 ، فصلنامه تاریخ اسالم، سال چهارم، ش»جامعه ایرانی در مواجهه با اعراب مسلمان«مفتخری، حسین  .٤

 .۲۲ص ، ۱۳۸۲زمستان ، ۱۶

 .همانجا .٥

، پژوهش دانشگاه تاریخ ایران از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان(گردآورنده)،  فرایریچارد  .٦

 .۳۳، ص ۴، ج ۱۳۸۱ انوشه، تهران: امیرکبیر، کمبریج، ترجمه حسن
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یخـ  فصلنامه علمی    ۱۶  تخصصی پژوهش در تار

  متقابل) یر یپذ ان و اعراب(فرهنگیرانین ایب ی. تبادل فرهنگ۲

مختلف است. گرچه  یها ها و تمدن مردم با فرهنگ ییآشنا، ها عمده مهاجرت یامدهایاز پ

و  در ابتدا با مقاومت ینان بومکله مهاجران و سایگوناگون به وس یها رش فرهنگیپذ

 ییه در آغاز به صورت تقابل فرهنگی خودنماکاما آنچه  همراه است؛ یمنف یها العمل سکع

 یها فرهنگ، شود و از داد و ستدهای آنها ل مییتبد یج به تعامل فرهنگیبه تدر، ندک می

، اختالط تمدن، انیبا بوم یستیران و همزیحضور اعراب در ا ١د.یآ به وجود می یتر یمتعال

ن عامل یداشت. ا یمفتوحه و فاتحان را در پ کنان ممالکد و آراء سایر و عقااکاف، فرهنگ

ور کن دو جامعه مذیمتقابل ب یریپذ جه فرهنگیو در نت یرکو ف یوند عقلیپ یجاد نوعیموجب ا

را تجربه  یاریبس یو معنو یتحوالت روح، ن اسالمیشد. اعراب هرچند در پرتو تعالیم د

ان قرارگرفتند. آنان با استفاده از نظام یرانیهن اکر فرهنگ یان تحت تأثریاما با ورود به ا، ردندک

را آموختند و از دانش و هنر  یدار تکراه و رسم ممل، یمانده از دوره ساسان یبرجا یوانید

ران مشاوره و یاز جمله دهقانان و دب، مانده از آن دوره یباق یرانیارآمد اکارگزاران دانشمند و ک

   ٢.ها گرفتند بهره

ت و ین رفتن حساسیو با از ب یریبا پشت سرگذاشتن دوران خصومت و درگ

 یستیمعاشرت و همز، انیدوره عمر نسبت به اختالط اعراب با بوم یها یریگ سخت

ز برخالف ین یامو یخلفا یبه خود گرفت. حت یگریل دکان و اعراب شیرانین ایز بیآم مسالمت

آورده  ینشان دادند؛ چنانکه مسعود یرانیو تمدن ابه فرهنگ  یادیتوجه ز، شیخو یل باطنیم

 یرانیم ایقد یها از جمله داستان، اقوام یها ات و افسانهیاکدن حیبه شن یامو یخلفا، است

» الصوره«به نام  یتابکدستور داد تا  کهشام بن عبدالمل یدادند و حت نشان می یاق فراوانیاشت

ان یجر ٣نند.کترجمه  یو یبرا یبه عرب یهلواز پ، بود یه شامل سرگذشت پادشاهان ساسانک

                                                      
هال حبیب .١

ّ
 .۱۸۳ص ، ۱۳۸۰سمت،   ی، مهاجرت، تهران:زنجان ل

های اول  مواجهه جامعه ایرانی در برابر سلطه اعراب مسلمان در سده«محمدرضا خسروی و علی بیات، . ٢

 .به بعد ۱۲۹، ص ۱۳۸۷ پاییز ،۶۷ ش ، فرهنگ،»و دوم هجری

ه اسماعیل الصاوی، قاهره:، التنبیه و االشرافمسعودی . علی بن حسین٣
ّ
تا  الصلوی، بی¬دار  ، تصحیح عبدالل

میراث مشترک: نظری ؛ قس:مهدی گلجان، ۹۳(افست قم:مؤسسه نشر المنافع الثقافه االسالمیه)، ص 

 .۴۵، ص ۱۳۸۳ر، ، تهران: امیرکبیاجمالی بر حوزه فرهنگ و تمدن شرق ایران و ماوراءالنهر از کوروش تا تیمور
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  ۱۷    پیامدهای فرهنگی مهاجرت قبایل عرب به ایران تا پایان دوره اموی

از  یاریبس یها افت و نمونهیگسترش  یان دوره امویتا پا، انیها در بوم جذب شدن عرب

ا یده و یپوش یرانیا جامه ایگفتند  سخن می یه به فارسکافت یتوان  شده را می یرانیا یها عرب

 یها ه با لباسکفرد عرب  یک، یت اموومکل حیه در اواکدند. حال آنیبرگز یرانیرفتار و منش ا

  ١مجازات شد.، ظاهر شده بود  در جامعه یرانیا

 یر زندگیشدت تحت تأث آنها به، شدن و استقرار اعراب در شهرها نیجانش یکپس از 

گفت:  رد و میک ازدیان را سرزنش می، بهیقت ٢ان قرار گرفتند.یرانیو پرزرق و برق ا یتجمالت

از اسبان فرود آمده و بر ، دیا قرانان به دست گرفتهیزه قاید و نیا ه دور انداختهن را بیآهن یها زهین«

و  یاجتماع کان و اعراب در خراسان در بافت مشتریرانیزش ایادغام و آم ٣»د.یا ها نشسته یشتک

از فرهنگ  یاریبس یها جنبه یجیرش تدریران و پذیان جذب شدن اعراب در فرهنگ ایجر

ن یا، یرانیردستان ایله نجبا و زیبه وس، تر مذهب و از همه مهم، یله ایرانیانوس اعراب مسلمان به

ان یرانیا یبرا، انیآنان با بوم یختگیران و آمیمهاجرت و حضور اعراب در ا ٤رد.کل یامر را تسه

 یامر، در خراسان یرانیاـ  یز تمدن اسالمیمتما ییوفاکش، ن رویبود. از ا یاریز منشأ اثرات بسین

 به یه نهاک، یرانیعرب و ا یختگیز از نظر جوشش و آمیو جبال ن یزکران مریا ٥نبود. یاتفاق
ً
تا

 یمک، ن مرحلهیهرچند در ا، با خراسان همانند بود، اسالمی منجر شد یرانیپیدایش فرهنگ ا

  ٦ندتر بود.کاز خراسان 

، افتیانتقال  ینخورده به عصر اسالم ه همچنان دستک یرانیا یها گر سنتیاز جمله د

ن منابع یتر ه مهمک، وان خراجیبود و در د یقمر، یعرب یرا گاهشماریبود. ز یرانیا یگاهشمار

                                                      
؛ قس: برتولد ۲۵۸، ص ۱۵، ج ۱۴۱۵. ابوالفرج اصفهانی، االغانی، بیروت: دار االحیاء تراث عربی، ١

میراحمدی، تهران: انتشارات علمی و  میمر، ترجمه تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمیاشپولر، 

 .۴۳، ص ۲  ، ج۱۳۶۹فرهنگی، 

 .۴۷۳، ص ۵ی، همان، ج : طبرکن .٢

 .۴۰۸ص  ،همان ی،بالذر .٣

4.  E. L. Daniel. "Arab Settlements in Iran", IRanica, V.II, Ed. by Ehsan Yarshater. 

p. 212. 

5. Ibid. 

 .۱۲۹ص عصر زرین فرهنگ ایران، ی، فرا .٦
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یخـ  فصلنامه علمی    ۱۸  تخصصی پژوهش در تار

 یاربردک، بود یار در آن بر اساس سال شمسکو گردش  یشاورزک یها اتیآن مال یمال

خ یه از اوان تارکرا  یتیت و واقعیشخص یران در هر زمانیا«د: یگو می یروبن لو ١نداشت.

شتر یب یران به لحاظ فرهنگید: ایگو می یو ٢»از دست نداده است.، داشته است مضبوط جهان

 یرانیجشن ا، ان مصریعنوان نمونه در عصر حاضر هنوز هم قبط ر و بهیرپذیرگذار بود تا تأثیتأث

  ٣رند.یگ جشن می» روزین«نوروز را با نام 

 یو التقاط فرهنگ یقومو  ینژاد یختگیشدت دچار آم به یرانیه جامعه اک یدر دوره اسالم

مان عرب و کغالب حا یها یریسختگ، تحت سلطه اعراب قرارگرفته بود یاسیشده و از بعد س

و حس  یه غرور ملکرد کجاد یمهم در دهقانان ا یا زهیانگ، انیرانیان نسبت به ایژه امویو به

، نشورشاکات عظمت گذشته یاکاخبار و ح یادآوریخود و هموطنان را با  یدوست هنیم

تالش  یخیات تاریاکاخبار و ح ییرسد آنان با شرح و بازگو نند. به نظر میکو ارضا  یکتحر

تجربه  مکمان کحا، دیخود به دوره جد یفرهنگ یردند تا ضمن حفظ و انتقال هنجارهاک می

نند. کل یآنان را تعد یشکو سر یخواه ادهیه زیآشنا ساخته و روح یدار تکعرب را با آداب ممل

ان و بزرگانشان را یساسان یات اشرافیه اخالقک ییها خاصه در بخش، آنها یها ه تالشگرچه هم

ق یتشو یاشراف یآوردن به زندگ یه اعراب را به روکبل، د و مؤثر نبودیتنها مف نه، ردندک غ مییتبل

توانسته  ها نمی وانید یو زبان یالتکیحفظ ساختار تش یت دهقانان برایرد. به طور کلی جدک می

 ناشصر
ً
داشت زبان  ردند با حفظ و نگاهک ه آنها تالش میکبل، آنها بوده باشد یطلب از منفعت یفا

در  یرانیموجبات حضور مؤثر و سازنده عنصر ا، یو ادار یالتکیعنوان زبان تش به، وانید

ه به شدت به ک، خود را یزبان قوم ییایات و پویو استمرار ح یعصر اسالم یالت ادارکیتش

را  یفرهنگ و تمدن اسالم ییوفاکش، ن رویفراهم سازند. از ا، شد ید میتهد ین عربله زبایوس

بسترها و  یساز ق فراهمیاز طر، یو نژاد یعناصر مختلف قوم کت مشترید مرهون فعالیبا

هن ک یها شان خاندانیان ایه در مک، دانست یو اقتصاد یاجتماع، یاسیط مناسب سیشرا

  ردند.کفا یا یرینقش مؤثر و چشمگ، میستقرمیا غیم یخواه مستق، یرانیا

                                                      
 .۱۴، ص ۱ی، همان، ج : محمدکن .١

اوراءالنهر از کوروش تا میراث مشترک: نظری اجمالی بر حوزه فرهنگ و تمدن شرق ایران و م ،گلجان .٢

 ی.به نقل از روبن لو، ۸۰ص، تیمور

 .همانجا .٣
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  ۱۹    پیامدهای فرهنگی مهاجرت قبایل عرب به ایران تا پایان دوره اموی

بانیتأث. ۳   یرات ز

د به یر را باین تأثیبود. البته ا یبه لحاظ زبان، رانیمهاجرت اعراب به ا یرگذاریگر تأثیجنبه د

و اعراب با زبان ، یان با زبان عربیرانیا ییقرار داد. آشنا یه مورد بررسیطور متقابل و دوسو

 یل عرب در مرزهایونت قباکبه هنگام س یعنیگشت؛  یسالم برمش از ایبه دوره پ، یفارس

در ، ین فتوحات اسالمینخست یها د مترجمان سالیترد یران. بیو غرب ا یجنوب شرق، جنوب

در  ١ن مناطق برخاسته بودند.یهم یرانیا اینان عرب کن سایاز ب، انیرانین اعراب و ایب یگفتگوها

 به مواردب، ان فتوحاتیژه در جریو به، منابع
ً
  ٢ن دست اشاره شده است.یاز ا یعضا

  تاثیر متقابل فارسی و عربی

 یارهاکه به واسطه حضور در ک یسانکجه هم یران وارد شد؛ در نتیبه ا یاسالم با زبان عرب

ه با علم و معرفت ک یانیرانیخدمت به اعراب فاتح در تماس با آنها بودند و هم ا یفایا ای یوانید

ن زبان یچه بهتر ا هر یریادگیام و معارف آن ناگزیر به کبهتر اح کدر یبرا ،ار داشتندکو سر 

زبان ، از اعراب به آنهایبه اعراب و ن، ارآمدکن طبقه بانفوذ و یا، وستن دهقانانیبا پ ٣بودند.

پهلوی  یبه زبان ادار، در آغاز امر، رانیها حفظ گردید. تسلط اعراب بر ا رسمی پهلوی تا سال

 یق. زبان فارس۷۷را تا سال یز ٤اورد.یوارد ن یا آن لطمه ین و مناطق همجوار شرقیرالنه نیدر ب

ن یاز ا ٥داد. یرو کو در زمان عبدالمل یر آن در اواخر قرن اول هجرییوان معمول بود و تغیدر د

وسف و ین اقدام به دستور حجاج بن یوان وارد شد. اید یبه سازمان ادار یه زبان عربکزمان بود 

 یاقدام و ٦صورت گرفت.، بود یه خود از موالک، یصالح بن عبدالرحمان سجستان توسط

                                                      
 .۴۴۰، ص ۱، ج ترجمه جواد فالطوری ،تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی ،اشپولر .١

، تحقیق ابوالقاسم تجارب االمم مسکویه، ابو علی ابن؛ ۸۸، ص ۴؛ ج۵۲۴ص   ،۳همان، ج ی،طبر .٢

، به کوشش تاریخ سیستاننویسنده ناشناس، ؛ ۳۷۵ص ، ۱، ج۱۳۷۹انیه، امامی، تهران: سروش، ط. الث

 .۱۸۲، ص تا ملک الشعرای بهار، تهران: کتابخانه زّوار، بی

 .همانجا .٣

 .۴۲۲ ص، ۱، ج ، هماناشپولر .٤

ا، ابراهیم األبیاری و الکّتاب الوزراء وجهشیاری،  .٥
ّ

، ترجمه ابوالفضل طباطبائی، تحقیق مصطفی السق

 .۶۸ص ، ۱۳۴۸جا،  حفیظ شلبی، بیعبدال

 .همانجا .٦
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یخـ  فصلنامه علمی    ۲۰  تخصصی پژوهش در تار

ها  زبان و عرب یبزرگ به زبان عرب یاما خدمت، ر زبان پهلوی وارد آوردیکبر پ یا گرچه ضربه

ن اقدام تا یرا در خراسان ایرد؛ زکت نیات سرایبه تمام وال، یوان به عربیان نقل دیرد. اما جرک

و  یرانیاتبان اکر افتاد و یق) به تأخ ۱۳۱- ۱۲۰ار (ینصر بن س یتداریان و والیامواواخر دوره 

ّبر کق. همچنان م۹۳در بخارا تا سال  ١را در دست داشتند. یوانیهمچنان امور د یزرتشت

ار که به ین ناحیدر ا یه زبان عربکق. بود ۱۲۴در سال  ٢رد.ک یاعالم م یات نماز را به فارسکحر

 یارگزار ابومسلم خراسانکز بعد از خراسان و به زمان ین یوان اصفهان به عربید نقل ٣برده شد.

 یوانیه از امور وابسته به نظام دک، زیج نیه و پول راکس ٤انجام شد.، ونسیعاصم بن ، بر اصفهان

 یان اسالمیام و والکح یها هکس ٥ماند. یهمچنان به روال سابق باق، بود یرانیا یو دستگاه مال

ان بود و یساسان یها هکساده از س یدیو تقل یق. به خط پهلو۴۳تا  ۱۸ یها در سال، در شرق

بن  کق. و در دوران عبدالمل۷۷ن بار در سال یاول یبرا ٦ل شد.یدو زبانه تبد یها هکبعدتر به س

 ی ها هکس یبه جا یمنقوش به عبارات خالص عرب یها هکس، وسفیمروان و توسط حجاج بن 

قائل شده است و  کیکرش زبان تفین و پذیرش دین پذیچارد بولت بیر ٧فت.ایدو زبانه رواج 

 یرا زبان مذهب یعرب یو ٨رفتند و نه زبان آنها را.ین اعراب را پذیان دیرانیه اکدارد  اظهار می

دست  یزبان فارس، نیالنهر نیدر ب ٩روزمره آنها. ینه زبان گفتگو، داند گروندگان به اسالم می

شتر یب، وفه و بصرهکدر دو شهر  ١٠رده بود.کت خود را حفظ یان هنوز اهمیان عباسل زمیم تا اواک

 ١١دو زبان رواج داشت.، ن شهرهاین گونه در ای؛ بدیتا عرب، شد سخن گفته می یبه فارس

                                                      
 .۱۰۰ان، هم .١

 .۶۷ص همان،  ی،نرشخ .٢

 .۴۴۲ ص ،۱، ج ، هماناشپولر قس: ؛۱۰۰صی، همان، اریجهش .٣

 .۵۴ص ، ۷همان، ج  ی، طبر .٤

 .امرالنقود :لیذ ۴۴۸ص ی، همان، : بالذرکن .٥

 .۴۴۳ ص ،۱اشپولر، همان، ج  .٦

 .۲/۲۸۱، خیتاری، عقوبیعد؛ به ب۴۴۸ص ی، همان، بالذر .٧

 .۲۲  ، ص۱۳۶۴، ترجمه محمدحسین وقار، تهران: نشر تاریخ ایران، گروش به اسالم در قرون میانه. ریچارد بولت، ٨

 .۲۳، ص همان .٩

 .۴۶۴ ص، ۱، ج ، هماناشپولر .١٠

 .۱۸۵، ص عصر زرین فرهنگ ایرانی، فرا .١١
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  ۲۱    پیامدهای فرهنگی مهاجرت قبایل عرب به ایران تا پایان دوره اموی

در  یساز گسترش زبان فارس نهیزم، نار اعرابکونت آنان در کن شهرها و سیان در ایرانیحضور ا

با توجه به ، هکجالب توجه آن ١ان در بغداد شد.یو در دوره عباس، فه و بصرهوکژه در یو عراق و به

ن شهرها از سده یمختلف در ا یها ران و با لهجهیاز مناطق مختلف ا ییها حضور افراد و گروه

، ان عراقیرانیا ییگو ٢شود؛ افت نمیی یرانیگر اید یها شیاز گو یاثر، به بعد ینخست هجر

به چشم  یدر زبان در، یو خراسان یاصفهان، یطبر، یلمید، یارزمخو، یسغد، یخواه بخار

در  ٣گفتند. بدان سخن می، گریدیکتفاهم با  یه ناچار براکسته ینگر ر مییو فراگ کزبان مشتر

دانشمندان و عامه مردم در دست ، انیوال، اعم از امراء، از وجود افراد دو زبانه ییها منابع گزارش

، یها و عبارات فارس اربردن واژهکبر به  یمبن، موجود یها گزارشتوان  هرچند نمی ٤است.

 دلیقیران عرب را یتوسط ام
ً
بر تالش و  یتوان آن را شاهد اما می، آنها دانست یدان یل بر فارسینا

از و اجبار یا از سر نیاق آنها یا به علت عالقه و اشتین زبان ـ حال یا یریادگیآنها در  یاپوکت

، ن رویروزمره آنها ـ دانست. از ا یازهایان و به منظور رفع نیرانیبا ا یستیهمزبه علت  یاجتماع

توان به علت تسلط زبان  را نمی یدر قرن نخست هجر یدرباره زبان فارس، منابع یخاموش

با ، ران به علت مجاورت و روابط با اعرابیز قبل از فتح ایان نیرانیا ٥ران دانست.یدر ا یعرب

 یعرب، یمترکان یرانیا ین اسالمینخست یها داشتند. اگر در دهه ییناش آشیم و بک یعرب

از اواخر قرن اول ، آموختند می یفارس، رانیونت در اکشتر به سبب سیدانستند و اعراب ب می

از در ین نیاموزند. ایب یه عربکر بودند یمردم ناگز، جامعه یازهایشدن ن به علت دگرگون، یهجر

و  یارگزاران ادارک، ها وانیطرف به علت ترجمه د یکاز  ٦تر بود. رنگپر ینیو د یدو جنبه ادار

                                                      
، تهران: نشر چالش میان فارسی و عربی، رنوشآذ آذرتاش؛ قس: ۲۷۷، ۳۵۵ص ی، همان، : بالذرکن .١

 .۱۰۳- ۴ص ، ۱۳۸۵ نی،

 .۱۱۵ص همان،  ،آذرنوش .٢

 .۱۱۶همان، ص  .٣

ی، همان، ج ؛ طبر۷۹ ص، ۱، جه.ق.۱۴۲۳جاحظ، البیان و التبیین، بیروت: دار و مکتبه الهالل، : کن .٤

 اء، ط. األولی،، به کوشش علی شیری، بیروت: داراالضوالفتوحاعثم،  احمد ابن؛۸۸، ص ۴

ک: آذرنوش، همان، ران عرب نیام ییگو ین در رابطه با فارسی؛ همچن۱۵۰  ص  ،۷م، ج ۱۹۹۰ق/۱۴۱۱

 .به بعد ۴۴۴ص ، ۲همان، ج  ی،: محمدکدر بصره ن ییگو یبه بعد؛ در رابطه با فارس ۹۰ص 

 .۱۲۲ص، همان، آذرنوش .٥

 .همانجا .٦
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یخـ  فصلنامه علمی    ۲۲  تخصصی پژوهش در تار

فهم بهتر  یگر عالمان و دانشمندان برایردند و از طرف دکدا یاز پین یعرب یریادگیبه  یوانید

ل عرب شده و یقبا یز موالیان نیرانیاز ا یارین زمان بسیآن شدند. در ا یریادگیر از یناگز، نید

 یها شیسو گو یکران از یدر ا یزبان عرب، در سده نخست ١آموختند. نان میرا از آ یزبان عرب

ه در کح بود یفص یهمان زبان رسم یگر سوینداشت و از د یچ طرفداریه هکل بود یقبا

معمول  یرانیارگزاران اکو  یاز موال یاریان عرب نژاد و بسیان اشراف و اعیو م یدولت یها وانید

را به  یفارس، نینش یرانیهمه اعراب ا، ن دورانیه در اکدهند  مال میاحت یبرخ، ن رویاز ا ٢بود.

با  ینیو د یادب، یعنوان زبان رسم را به یزبان عرب، بنابراین هرچند اعراب ٣آموختند. یم یکین

ر یز تأثیه در اعراب نکان نرفت و نمرد؛ بلیران از میفرهنگ و تمدن ا یول، ران آوردندیخود به ا

ه در خارج کداند  می ین تحولیتر را بزرگ یان به زبان عربیرانیاقبال و توجه ا، یمحمد ٤گذارد.

مبدل  یزبان جهان یکبه  یمحل یا لهیرا از زبان قب یداد و زبان عرب ین اعراب رویاز سرزم

ن دلیل بود که یبلکه به ا، البته اقبال ایرانیان به زبان عربی نه به دلیل زبان قوم عرب ٥ساخت.

ه اعراب به ک یو نیز زبان رسمی حکومت و والیان حاکم نوپدید در ایران بود. خدمتزبان قرآن 

 آنها زبان فارسکن بود یا، ردندک یزبان فارس
ً
، خود یرانیردستان ایرا در مراوده با ز یه احتماال

ن امر یار بردند و اکبه  یج عمومیعنوان زبان را ران بهیو ماوراءالنهر و در ا یزکمر یایدر آس

ه زبان کمحسوب شود  ییها نید در سرزمیجد یاز علل گسترش زبان فارس یکیتواند  می

ن یاز ا یاریرا در بسیز ٦شد؛ لم میکگر در آن تید یمحل یها ا لهجهیها  و زبان یسغد

با ، رانیها پس از فتح ا عرب ٧سپاه حضور داشتند. یعنوان اعضا ز بهیان نیرانیا، ها یشکرکلش

ران پس از یا یو ادب یه پرچمدار وحدت فرهنگک یرانیران و دهقانان ایبد، ادبا کمکواسطه و 

                                                      
 .۱۲۳همان، ص  .١

 .۷همان، ص   .٢

 .همانجا .٣

 .۴۳- ۴ص ، ۱۳۵۰، ترجمه کریم کشاورز، تهران: پیام، اسالم در ایرانایلیا پاولویچ پطروشفسکی،  .٤

 .۲۰- ۲۱ص ، ۴همان، ج  ی،محمد .٥

، ترجمه محمود محمودی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر بخارا دستاورد قرون وسطیریچارد.ن فرای،  .٦

 .۳۷، ص ۱۳۴۸کتاب، 

 .۴۶۱- ۶۲ ص، ۱پولر، همان، ج اش؛ قس: ۳۹۴ص ی، همان، بالذر .٧
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  ۲۳    پیامدهای فرهنگی مهاجرت قبایل عرب به ایران تا پایان دوره اموی

اما ، ردندکپارچه یک یهخامنش ین بار پس از شاهنشاهینخست یان را برایرانیهمه ا، اسالم بودند

 یه وقتکن علت است یبه هم ١الملل در شرق. نیو همچون زبان ب یه زبان فارسیدر سا

ن و ینش ران و از جمله قم را عربیا یاز شهرها یاریارم بسسوم و چه یها دانان قرن یجغراف

  ٢دانند. می یزبان آنها را زبان فارس، نندک می یعه معرفیش یحت

  ب)ی(تعر  یعرب ی. نامگذار ۴

ند انجام یدو مرحله و فرا ین اقدام در طیه اکر است کب نام اشخاص الزم به ذیدر مورد تعر

ان به یرانیو ا، ران و تبدیل آنان به مقام عنصر غالب سیاسییگرفت: مرحله اول با ورود اعراب به ا

ب نام اشخاص با اجبار یتعر، ن مرحلهیردست بود. در ایخورده سیاسی و ز ستکعنصر ش

ز پس یار نبود. مرحله دوم نکن یاز ا یزیان را گریرانیگرفت و ا ط موجود انجام مییاعراب و شرا

نه شدن تدریجی اسالم یران و نهادیجران عرب به ااز ورود اسالم و مها یاز گذشت مدت زمان

ب نام یدر رابطه با تعر یح از اسالم بود. محمدیصح کان به دریرانیافتن ای ران و دستیدر ا

بر آن نهند و با  ینام عرب، اشخاص ینام اصل یه به جاکنیا یعنیب یتعر«سد: ینو اشخاص می

منسوب سازند و آن را  یعرب یا لهیا قبیان را به فرد با نسب والء آن، ها ده گرفتن اصل و تبار آنیناد

ان و یرانیتوسط ا یعرب یولهاوزن نامگذار ٣».ار برند.کها به  آن یاصل و تبار واقع یبه جا

ه اعراب از آن برخوردار کداند  می ییایبه حقوق و مزا یابیدست یرا برا یوستن آنان به قبائل عربیپ

ولهاوزن را به طور قطع پذیرفت؛ زیرا نامگذاری و انتساب این  توان این نظر البته نمی ٤بودند.

افراد به افراد و قبایل عرب در بسیاری از موارد به اجبار شرایط و بدون خواست این افراد انجام 

افت و بر تمام یار گسترش یدر دوره فتوحات بس، (نسب والء) یده جاهلین پدیگرفت. ا می

ران موجب یخ اجتماعی اسالم و ایرا در تار یاریبس یها ابهامند و که افین دوران سایخ ایتار

،   ن رویگردد. از ا ن عرصه موجب مییرا به گاه پژوهش در ا یزیاد یها  د که دشوارییگرد

                                                      
 .۱۱۶فرهنگ ایران، ص  عصر زرین، فرای .١

 .۳۷۰ ص، ۲ج  ،م۱۹۳۹، لیدن: بریل، صوره االرضحوقل نصیبی،  ابنابو قاسم  .٢

 .۱۶- ۱۷ ص، ۱همان، ج  ی،محمد .٣

 نس،، ترجمه حسین موتاریخ الدوله العربیه من الظهور االسالم الی نهایه االمویهولیوس ولهاوزن، ی .٤

 .۴۷۰م، ص ۱۹۵۸التألیف و الترجمه و النشر، ¬قاهره: لجنه
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یخـ  فصلنامه علمی    ۲۴  تخصصی پژوهش در تار

رعرب یغ، ین اسالمیدر قرون نخست، یفرهنگ و تمدن اسالم یسازان واقع خیشتر تاریهرچند ب

ت ین جعل هوین امر به سبب همیم. اینیب از آنها می ینمتر نام و نشاک، بودند یژه موالیو و به

 یتوان از حسن بصر ن افراد مییاز جمله ا ١ن دوره رواج داشته است.یه در اکافراد است  یواقع

ه و بخشکنام برد 
َ
 ٢شان به اسارت اعراب درآمدند.یدشت م یها ه پدر و مادرش در جنگ ابل

ح از یان و شناخت صحیرانیا یها اسالم در دل پس از رسوخ روح، یعرب یمرحله دوم نامگذار

آنگاه ، انین جرید. ایمردم آغاز گرد یزندگ یها ندن آن بر همه جنبهکه افیام و آداب آن و ساکاح

 یا افرادیفرد ، رانین در اکسا یا مذهبی یاسیس، ینظام یها تین شخصیه در بکافت یشدت 

ه در روز گار امارت سلم بن ک گرفتند. چنان یمورد توجه قرار م، ستهیبه علت رفتار و منش شا

ست هزار مولود یب، در خراسان ظاهر شد یار مردمیبس یتداریعنوان وال ه بهک، ق) ۶۱- ۶۴اد (یز

ژه از یو به، یمحبوب و مورد عالقه مذهب یها تیحضور شخص ٣در خراسان سلم نام گرفتند.

 ییحیکه پس از شهادت  ر بود؛ چنانار مؤثین نام اشخاص بسییز در تعیعه نیمختلف ش یها فرقه

پس ، ن رویاز ا ٤د نام گرفتند.یو ز ییحی، هین ناحیدر ا، ور آن سالکن ذیتمام متولد، در خراسان

 یرانیا یها ل نامیشاهد تبد، رانیوتاه از ورود اسالم و اعراب مهاجر به اک یاز گذشت مدت زمان

ضمن ارائه ، انهیاسالم در قرون م تاب گروش بهکبولت در  ٥م.یدر نسل دوم هست یبه عرب

 ین اسالمیسده نخست ۵را در خالل  یفارس یها ار از نامکاجتناب آش، یاسالم یها نام یمنحن

سه مرحله شرح داده  یند را طین فرایرده و اکنشان  مسلمان خاطر یرانیا یها ان خانوادهیدر م

گروش است  یمنحن یبر رو یدرصد ۵/۲رشد  یعنیآوران؛  شامل دوره نام، : مرحله اول٦است

                                                      
 .۱۷ ص، ۱همان، ج  ی،محمد .١

 .۱۴۵ص   ،۴ی، همان، ج ؛ طبر۳۵۵ص ی، همان، : بالذرکن .٢

تاریخ سیستان (از آمدن تازیان تا برآمدن ادموند کلیفورد باسورث، ؛ قس: ۵۴۵ ص  ،۵ی، همان، ج طبر .٣

 .۱۰۱ص ، ۱۳۷۷انوشه، تهران: امیرکبیر،  ، ترجمه حسندولت صفاریان)

، ؛ قس: ولهاوزن۲۱۳ ص، ۳ق، ج ۱۴۰۹، قم: دار الهجره، مروج الذهبعلی بن حسین مسعودی،  .٤

 .۴۷۴ صهمان، 

نجاشی، رجال النجاشی، تحقیق: سید موسی شبیری  احمد بن علی؛ ۲۶۱ص ی، همان، : بالذرکن .٥

 .صفحات متعدد. ق، ه۱۴۱۸المدرسین،  زنجانی، قم: مؤسسه النشر االسالمی لجماعه

 .۶و ۳فصول همان،  ،بولت .٦
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  ۲۵    پیامدهای فرهنگی مهاجرت قبایل عرب به ایران تا پایان دوره اموی

 همه پسران گروندگانین دوره تقریشود. در ا و با شروع فتوحات آغاز می
ً
متعلق  یعرب یها نام، با

 نامها یعنیب دارند(یسهل و حب، ش از اسالم مانند فضلیبه دوره پ
ً
و نه  یعرب یصرفا

شد تا آنان  یل میتحم ه بر گروندگانکداند  می ین الگو را اجباریل وجود ایبولت دل ١).یاسالم

ق. آغاز ۶۰ه از حدود سال ک، مرحله دوم ٢رفته شوند.یله عرب پذیاز قب یعنوان عضو به

ت ینواخت محبوبیکاهش ک، ن دورهیا یژگیرد. ویگ رندگان متقدم را در بر مییدوره پذ، شود می

بیدر برابر افزا، یرمذهبیغ یعرب یها نام  اسالم یها ت نامیش محبو
ً
به عالوه  ٣است. یمشخصا

، ونس و ...ی، وسفی، یسیتاب مقدس مانند عکقرآن و  کمشتر یها ت نامیمحبوب، ن دورهیدر ا

ن یاینکه در ا، خصوص قابل توجه است ه بهکماند. آنچه  ع ثابت مییش سریافزا یکپس از 

 اسالم یها تاب مقدس از نامکقرآن و  کمشتر ی ها ت نامیش محبوبیافزا، دوره
ً
 یشیپ یمشخصا

تاب مقدس را کقرآن و  کمشتر یها استفاده از نام یعنی، ده زودگذرین پدیبولت ا ٤رد.یگ یم

 به ا
ً
 یه تا حدودکاند  ل داشتهیگروندگان دوره متقدم تما یه برخکداند  ن علت مییصرفا

ن یرش دیه در پذیبه علت اجبار اول، ن امریبدارند. ا یفرزندان خود را مخف یمذهب یها شیگرا

ج یتدر ه بهکدر مرحله سوم  ٥ن سابق باشد.یبه د ییبازگشت نها یتواند به معنا و می د بودیجد

 اسالم یها رشد نام، ق.)۸۰(از حدود سال  ردیگ ل میکدر اواخر مرحله دوم ش
ً
 یمشخصا

اما ، رده استکن مطلب نیبه ا یا چ اشارهیر است. گرچه بولت هیاحمد و ... چشمگ، یعل

 یها ران و رواج و گسترش فرقهیان در ایعیتوان به علت حضور ش می ور راکمذ یها انتخاب نام

  ن دانست.ین سرزمین مردم ایمختلف آن در ب

داد و محقق  ین روین سرزمیدر ا، رانیو با ورود اعراب به ا یه در قرون اسالمکگر یمسئله د

 یها نام یساز یا عربیب یتعر، سازد رو می روبه ییها ین دوره را با دشواریو پژوهشگر ا

به  یفارس یها از راه ترجمه نام یکی«ن اقدام از چند طریق صورت گرفت: یا ٦است. ییایجغراف

                                                      
 .۶۷- ۶۶، ص همان .١

 .همانجا .٢

 .۶۷همان، ص  .٣

 .همانجا .٤

 .همانجا .٥

 .۱۵ ص، ۲همان، ج  ی،محمد .٦

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NO
O

RM
AG

S

یخـ  فصلنامه علمی    ۲۶  تخصصی پژوهش در تار

را به  یفارس یها را گرفت و نام یفارس یها نام یجا یعرب یها ن ترجمهی. از آنجا که ایعرب

م و کم ا اگر هیان رفته یا از می یفارس یها مربوط به نام یخیهمه سوابق تار، شاندک یفراموش

ه یقر«، »ه الجملیقر«چون  ییها نام ١»گذاشته شد. یبه حساب همان نام عرب، مانده یش باقیب

، »ده اشتران«ب یشده آنها به ترت و فراموش یفارس یه نام اصلک» اآلس هیقر«و » الملح

 یها از راه یکیعنوان  به، به جز ترجمه ٢ن موارد است.یبوده از جمله ا» ده مورد«و » کنم ده«

گونه  ن یز وجود داشته است. بدیب نین دوره تعریدر ا، جغرافیایی یفارس یها دن نامیگردان یعرب

ل که شک» ساباط«مانند ، درآوردند یل عربکر به شییتغ کیرا با اند یفارس یها ه همان نامک

ل که شک» ریبهرس«ا ی ٣بود؛» آباد بالش« یعنیگانه مدائن  هشت یاز شهرها یکیشده  یعرب

  ٤بوده است.» ریاردش به«شده  یعرب

  آن یامدهایاعراب و پ ی. تعصبات قوم۵

 پ وتاهکبزرگ و  یها مهاجرت
ً
د بتوان یرا به دنبال دارند و شا یا خصمانه یامدهایمدت معموال

ن حالت یها را در هم نیاغلب سرزم ینان اصلکن مهاجران و سایگوناگون ب یها ضیشه تبعیر

ن یشود. ا جاد مییها ا نیه سرزمینان اولکن مهاجران و سایول به از اکرد کجستجو  یا خصمانه

را  کمتقابل آنان از جامعه واحد و مشتر کد و دریانجام یمنف یداور شیپ یها به نوع خصومت

ن و دوره خالفت عمر بن یراشد ین عرب و عجم از دوره خلفایض بیرد. هرچند تبعکتر  لکمش

ان یان و بنا نهادن قدرت آنها براساس بنیدن امویرسومت کاما با به ح، خطاب آغاز شده بود

از فتح جبال و  یهنوز مدت زمان، جهیافت. در نتیگسترش  یا سابقه ین امر به طور بیا، یا لهیقب

ومت عربش کتوان ح ه تنها میک یزیرا به چ یومت اسالمکان حیه اموک خراسان نگذشته بود

بود  یافکه کگرفت  یمسلمانان چنان سست ییاو آرمانگر یردند و شور و گرمکل یتبد، خواند

ومت عرب را سرنگون کح، تیمان و اهل بیاز ا یبانیان به نام پشتیاز ناراض یا شورش دسته

                                                      
 .۱۶ ص، ۲همان، ج  .١

د ، ترجمه محموهای خالفت شرقی جغرافیای تاریخی سرزمینلسترنج، گای . همانجا؛ همچنین نک: ٢

 .۲۲ص  ،۱۳۷۷ عرفان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،

 .۱۶۶ ص، ۳م، ج ۱۹۹۵ شهاب الدین یاقوت حموی، معجم البلدان، بیروت: دار صادر، ط.الثانیه، .٣

 .۵۱۵، ص ۱ان، ج هم .٤
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  ۲۷    پیامدهای فرهنگی مهاجرت قبایل عرب به ایران تا پایان دوره اموی

و  یآنان به امور مال ییاز اعراب و عدم توانایران به علت نیرتق و فتق امور ا، در دوره خلفا ١ند.ک

، ن دورهین در ایماند. همچن یران باقیانان و دباز جمله دهق، ارگزاران سابقکدر دست ، یوانید

 معادل با دوره ساسانیه و خراج تقریافت جزیزان دریم
ً
 یمترکبر مردم فشار ، ن رویاز ا ٢بود. یبا

ها  اتیگر مالیاز د یارینوروز و مهرگان و بس یایافت هدایدر، وارد آمد. از زمان حجاج به بعد

دوباره ، ین رسم را برانداخت. اما با مرگ ویا، زیبدالعزه عمر بن عکنیل شد تا ایبر مردم تحم

آن روزگار  یقت شهروندان درجه دوم جامعه اسالمیدر حق یموال ٣ن رسم از سر گرفته شد.یا

خته و یقشر فره، ن گروهیرا بر عهده داشتند. ا یشدند و بار عمده جامعه اسالم یمحسوب م

نان قرار داشت؛ از یز بر دوش ایجامعه ن یو ادار یوانید یارهاکت یارآمد جامعه بودند و مسئولک

، یح قاضیو شر، وسفیر حجاج بن یدب، توان به صالح بن عبد الرحمن ن افراد مییجمله ا

خواندند؛  ینم، ه نشانه حرمت بودک، هینکز به یرا ن ین موالیاما اعراب ا ٤رد.کاشاره ، وفهک یقاض

نشستند؛ در جنگ آنها را در شمار اسواران  یوان نمخ یکرفتند و بر  یصف راه نم یکبا آنها در 

ن یا ٥دادند. شان بهره نمییز به ایبردند و از غنایم جنگ ن اده به جنگ مییدادند؛ آنها را پ راه نمی

را  یران جنگیاس یها د بن مهلب لباسیزیان یسپاه، ه در خوارزمکد یمسئله تا بدان حد رس

تر و واالتر از  هنک ینده فرهنگیه خود را نماکان یرانیا ٦.ران از سرما جان دادندیدند و اسیپوش

شمردند. اعراب  ز نمییرا در حق خود جا یعدالت یر و بین تحقیچن، دانستند فرهنگ فاتحان می

ه از کبل، میدیو اسارت رهان یتنها شما را از بردگ ما نه«گفتند:  ان مییرانیدر پاسخ به اعتراض ا

ه از شما برتر کاست  یافکن یم و همیمسلمان نمود، دادهز نجات یفر نکو  کشر یدیپل

شوند و باز  یده میشکبهشت  یرها به سویه با زنجک یشگفتا از قوم«گفتند:  یآنها م ٧»م.یباش

                                                      
 .۴۳ ص، ۱اشپولر، همان، ج  .١

هران: مطبعه مجلس، دالملک، ت، ترجمه حسن بن علی بن حسن بن عبتاریخ قمحسن بن محمد قمی،  .٢

 .۱۴۸ص ، ۱۳۱۳

 .۱۴۸همان، ص  ی،؛ قم۵۶۹ص ، ۶ی، همان، ج طبر .٣

 .۴۴۶ص ، همان، وبک نیزر .٤

 .۴۴۶ صهمان،  ،وبک نی؛ قس: زر۵۵۹ص ، ۶ی، همان، ج طبر .٥

 .۴۰۳ص ی، همان، بالذر .٦

 .۶۹۸ ص، ۵، ج ۱۳۷۹ امیرکبیر،  ، ترجمه علی جواهرکالم، تهران:تاریخ و تمدن اسالمجرجی زیدان،  .٧
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گبر عجم «گفتند:  می، شد یشته مکان یرانیوابسته به ا یکا ی یرانیا یکو آنگاه که  ١»ت دارند.یاکش

را به  ییامدهایان پیرانیها با ا ز عربیرآمیتحق یگونه برخوردها نیا. ٢»رزد.یهسته خرما ن یبه مشت

ز موجب یومت آنان را نکه سرانجام سقوط حکبل، ند نبودیتنها اعراب را خوشا ه نهک، دنبال داشت

رد. که مواجه یشعوب یبا ماجرا یعرب را از اواخر دوره امو، یر و فشار نسبت به موالین تحقیشد. ا

ات یان با استشهاد به آیز امویآم ضیه در مقابل غرور و رفتار تبعکبودند  یسانک، دان گروه در ابتیا

 ٣ردند.کد ییان مسلمانان را تأیدر م یو تساو یاصل برابر، نیراشد یث و اعمال خلفایقرآن و حد

 یو پرجوش و خروش موال یز طبقات ناراضیدستاو، شدند خوانده می» هیاهل تسو«ه کنها یا

تر  گر هم پستیه عرب را از اقوام دکبل، ردندک ار میکعرب را ان یادت فطرینها ست ه نهکشدند 

گر یت بر اقوام دیه عرب را نه مزکبودند  یمدع، ده شدندیه نامیه شعوبکن گروه ی. اشمردند یم

نار کدر ، ین حس نفرت از اعراب در اواخر عهد امویا ٤است. یز عارین یتیه از هر مزکبل، ستین

 ینشر دعوت سر یخراسان را برا، یا لهین وجود اختالفات قبیها و همچن یتینارضاها و  شورش

هاز را از خشونت و تعصب جراح بن عبدیه عمر بن عبدالعزکآنگاه  ٥رد.کان آماده یعباس
ّ
 یوال، لل

ن یا ٦».دیر نشایمردم خراسان را جز شمش«جراح در پاسخ عمر نوشت: ، ردندکآگاه ، خراسان

ان به شهرها ییز باعث مهاجرت و فرار روستایدر روستاها ن یز اعراب با موالیآم ریتحق یبرخوردها 

ان به اسالم یرانیز باعث رشد آهنگ گروش این یاعراب مسلمان از طرف یطلب یو برتر  د. تفاخریگرد

 ردست بودن و هم از خفتیاز ز یر ناشیهم از تحق، قین طریان از ایرانیرا ایه شد. زیام یدر زمان بن

  ٧نند.کز مطالبه یفرد مسلمان را ن یکازات یتوانستند امت به عالوه می، افتندی یم ییه رهایپرداخت جز

                                                      
 ص، ۳.ق، ج ه۱۴۰۴دار الکتب العلمیه،   ، بیروت:عقد الفرید عبد ربه اندلسی، احمد بن محمد ابن .١

ه مهدی الخطیب، ؛ قس: ۳۶۰
ّ
ترجمه محمود رضا افتخارزاده، تهران:  ،ایران در روزگار امویعبدالل

 .۶۴  ، ص۱۳۷۸رسالت قلم، 

 .۴۰۱ص ی، همان، بالذر .٢

 .۷۱ص ، ۱۳۷۲، تهران: پاژنگ، های دوم و سوم های دینی ایرانی در قرن جنبشدیقی، صحسین  غالم .٣

 .۴۵۲ص همان،  ،وبک نیزر .٤

 .۴۵۶مان، ه .٥

 .۵۵۹-۶۰ ص، ۵ی، همان، ج ؛ طبر۴۱۱ص ی، همان، بالذر .٦

، خوارج در ایران (تا اواخر قرن سوم هجری)ی، مفتخرحسین ؛ قس: ۵۵۹ ص  ،۶ی، همان، ج طبر .٧

 .۶۸، ص ۱۳۷۹ : مرکز بازشناسی اسالم و ایران،تهران
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  ۲۹    پیامدهای فرهنگی مهاجرت قبایل عرب به ایران تا پایان دوره اموی

  رانیاعراب در ا یا لهی. اختالفات قب۶

تعصبات و اختالفات ، عالوه بر آداب و رسوم و فرهنگ خاص خود، رانیاعراب مهاجر به ا

انسجام و ، هرچند در ابتدا یا لهیقب یها ین دشمنیاز به ایران به ارمغان آوردند. یخود را ن یا لهیقب

ل یسقوطشان تبد یاز عوامل اصل یکیت به یدر نها یول، ش قدرت آنها را به دنبال داشتیافزا

ران یعرب در دوره مورد بحث و در حوزه فالت ا یا لهیقب یبند ن نمود دستهید بتوان اولیشد. شا

ن یبا مهاجرت ا ١وفه و بصره نشان گرفت.ک یپادگان یشهرها یبند میرا در زمان عمر و در تقس

ن یز از سرزمیآنان ن یها یریاختالفات و درگ، ژه در خراسانیو و به، رانیل به داخل ایقبا

ن یوچاندن آنان از سرزمکاز علل  یکیرد. در واقع کت ین سراین سرزمین به ایالنهر نیب

ار کن یرا به ا یزکومت مرکها بود و ح یرین اختالفات و درگیهم، رانین به داخل ایالنهر نیب

ز ین جهت نیافتند. به همین نقطه در شرق خالفت انتقال یآنان به دورتر، ن رویرد؛ از اکر یناگز

ل در آنجا ین قبایه حضور اک یالتکل و هم به علت مشین قبایل حضور همیخراسان را هم به دل

ز فتح ین یبصر یروهایه توسط نک یا هیاحدانند؛ ن ن مستعمره به بصره مییتر هیشب، ردکجاد یا

ه بعدتر وارد ک، یمنیس) و ازد یر و عبدالقکعه (بیرب، طرف یکب را از یل رقین قبایا ٢شده بود.

 ٣دادند. ل میکیس(مضر) مغرور به تبار و نسب تشیم و قیگر تمیو در طرف د، خراسان شدند

ل یس) و قبایم و قین مضر(تمیر ادامه بد یول، عه بودیم و ربین تمیب، امر یاختالفات در ابتدا

 ٥ل شد.یم تبدیس با تمیعه و قین ربیت به اختالف بیو در نها ٤عه) درگرفتی(ازد و ربیمنی

ان یبرضد امو یاسیس یها تکشتر حریان نداشتند و بیبا امو یها از همان ابتدا روابط خوب یمنی

ان به آنان وفادار یان تا سقوط امویضراما م، ردندک ت میکا در آن شریانگیختند  را آنها بر می

 یها یها و دشمن طرف رقابت یکاز ، وفه به خراسانکل از بصره و یماندند. با انتقال قبا

                                                      
پور، مهاجرت قبایل عرب به ایران و پیامدهای آن تا پایان دوره اموی(پایان نامه)، دانشکده  . نک: زهره دهقان١

 .۱۳۸۸الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران(گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی)، شهریور ماه 

 .۲۰۳ص ، همان، ولهاوزن .٢

3 . Spuler. B."The Expansion of the Arabs: Iran in Early Islamic Times: The Arab in 

Central Asia", EIR, V. II. p.529. 

 .۲۰۳ص ، همان، ولهاوزن .٤

 .۶۵مان، ص ه .٥
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گر مشاجره و یرد و از طرف دکت یسرا، ژه به خراسانیو و به، رانیز به این یا لهیقب درون

ن رو ینمود؛ از ا ر مییناپذ جتناب) اکو تر یرانی(ا یبوم یروهاین اعراب و نیمدام ب یها یریدرگ

از خراسان ، ردکق. واژگون ۱۳۲ان را در سال یه سلسله اموک یه انقالبکست یز نیانگ رتیح

  د. یگرد آغاز

در ، هین اختالفات برخالف تصور اولیا یل اصلیدل، د گفتیها با یرین درگیدر مورد علت ا

ه و دوره یزد عمان در اواخر دوره خالفت معاوه با ورود اک بود؛ چنان یاز موارد مسائل مال یاریبس

ه در فتوحات بزرگ دوره ک، وارد ن مهاجران تازهیدر حقوق با ا کحاضر به اشترا یمیل قدیقبا، دیزی

ران هرچند در ادامه یل عرب در ایاختالفات قبا، ن رویاز ا ١نبودند.، ت نداشتندکعمر و عثمان شر

را با یسان دانست؛ زیکنها را از نظر نوع و علل اختالفات د آیاما نبا، همان اختالفات سابق بود

رنگ باخت.  یادیتا حد ز یا لهیقب نین روابط بیا، همجوار یها نینده شدن اعراب در سرزمکپرا

ه ک ار مؤثر بودند؛ چنانیز بسیان نیوال، ن تعصبات و اختالفاتیشدت و ضعف و تداوم ا، جادیدر ا

د بن یزیدند و در دوره امارت یان به قدرت رسیسیق، خازم ومت ابنکدر خراسان به روزگار ح

به یسلمه بن قت یشنهاد امارت خراسان را برایپ یه برخکآنگاه  ٢افتند.یت یمهلب خاندان ازد اهم

ره یره ندارد؛ اگر عشیسلمه در خراسان عش، نه«رفت و گفت: ینپذ کهشام بن عبدالمل، دادند

 ییها دادن شورش یها و اختالفات و با رو یریتداوم درگ با ٣».شد شته نمیکپدرش آنجا ، داشت

از  ٤افت.ین منطقه به صورت مستقل از عراق ضرورت یا یبرا یر و والیانتصاب ام، رانیدر شرق ا

ن ید. ایگرد اداره می یزکومت مرکر نظر حیران مستقل شد و زیه از این ناحین زمان ایاز ا، ن رویا

ه اعراب حضور داشتند رخ ک ییه در هرجاکبل، ص نداشتاختالفات فقط به خراسان اختصا

  می
ً
ز وجود ین اختالفات نیا، ها مستقر شده بودند ه عربکستان یدر حومه زرنگ در س  نمود؛ مثال

بن مروان نامه  کار به عبدالملین دیه مردم اکد یبدان حد رس یرین درگیا، در خراسان ٥داشت.

 ینه و دشمنکیه هدف ک یمرد، ش نتواند داشتیاز قر یه خراسان را جز مردکنوشتند و گفتند 

                                                      
 .۹۳فرهنگ ایران، ص  نیعصر زری، : فراکن نی؛ همچن۳۸۱ص ، همان، ولهاوزن .١

 .۴۳۴صهمان،  ،وبک نیزر .٢

 .۱۵۴ ص، ۷ی، همان، ج برط .٣

 .۸۸ص ، ۲ج ، هماناشپولر، ؛ قس: ۳۹۶ی، همان، ص ؛ بالذر۲۲۴ص ، ۵ی، همان، ج طبر .٤

 .۱۱۳، ص ستانیخ سی: تارکن .٥
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  ۳۱    پیامدهای فرهنگی مهاجرت قبایل عرب به ایران تا پایان دوره اموی

  ١زد.یانگیمردم را برن یزاریها ب یبند نباشد و با ورود به دسته

جه یان را نتیدهد و سقوط دولت امو ار بها مییبس یلیر و نقش اختالفات قبایولهاوزن به تأث 

چارد یر، تر واقع نزدیک ای متعادل و به و در عقیده یده ویبرخالف عق ٢داند. ن اختالفات مییا

ه در برآمدن ک ی ریل عرب را با تمام تأثیان قبایموجود م یها خصومت«معتقد است:  یفرا

، انیان و ظهور خالفت عباسیش از اندازه مهم شمرده شده است. انقراض امویب، ان داشتهیعباس

ه ابومسلم به کگاه آن ٣»بود. یو جنوب یل شمالیقبا یها تر از جنگ به مراتب مهم یجه عواملینت

ل یقبا، اریب همچنان وجود داشت. چون نصر بن سین دو گروه رقیاختالفات ب، دیخراسان رس

د و یبر ضد او شور، سردار ازد، یرمانک یع بن علیجد، داد یعه برتریمن و ربیرا بر  یمضر

ه به منظور کبل، ن اختالفات بهره بردیتنها از ا ابومسلم نه ٤همراه شدند. یان با ویمنیعه و یرب

نبرد با هم رو در  یار برایو نصر بن س یرمانکهرگاه  ٥رد.ک ییها ز تالشین اختالفات نید ایتشد

 ٦».روز مگردان.یدام را پکچیده و ه ییباکیا هر دو را شیخدا«گفت:  ابومسلم می، شدند یرو م

ه را تحتید یدادهایچنان رو، در خراسان یا لهیاختالفات قب
َ

ه ک، ع قرار داده بودالشعا گر آن خط

به چشم ناقالن اخبار  یگریر دکته قابل ذکا نیگو، آنها یها یریل و درگین قبایجز هم

 مورد توجه قرار یو حوادث مرتبط با بوم یر مسائل اجتماعیه ساک خورد؛ چنان نمی
ً
ان اصال

و  انیاز حضور بوم یحت ٧ده است.ینام» خیب تاریتعر«ان را ین جریا ینگرفته است. محمد

جز در ، شود نمی یرکاز منابع ذ یکچ یدر ه، اعراب یا لهیقب یها شکشمکدر  یت محلیجمع

هه بن عبدیدر سپاه ام یه به حضور دو نفر از موالکق. ۷۷حوادث سال 
ّ
بن  کعامل عبدالمل، الل

  ٨مروان بر خراسان اشاره شده است.

                                                      
 .۱۹۹- ۲۰۰ ص، ۶ی، همان، ج طبر .١

 .۶۶- ۶۷ص ، همان، ولهاوزن .٢

 .۴۰. فرای، بخارا دستاورد قرون وسطی، ص ٣

 .۳۳۲- ۳۳، ص ۲تا، ج  اریخ، بیروت: دارصادر، بییعقوبی، ت احمد بن ابی یعقوب. ٤

 .۳۳۳، ص ۲همان، ج  .٥

 .۳۴۱، ص ۲همان، ج  .٦

 .۲۷ص ، ۱همان، ج  ی،محمد .٧

 .۴۰۴ص ی، همان، بالذر .٨
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 یر یگ جهینت

ر حاصل یج زینتا، رانیل عرب به ایاجرت قباامد فرهنگی مهیشده درباره پ انجام یها یاز بررس 

پیامدهای فرهنگی  یرانیان ایآنها با بوم یستیز ران و همیشد: مهاجرت و حضور اعراب در ا

ن دو جامعه در ابتدا با خشونت و یداشت. هر چند روابط ا یهردو طرف در پ یرا برا یاریبس

ل شد و پیامدهای یو سازش تبد یستیز ن روابط به همیا، اما با گذشت زمان، همراه بود یریدرگ

توان به گروش  فرهنگی می یامدهایهر دو طرف به بار آورد. از جمله پ یرا برا یاریبس یفرهنگ

، یعرب ینامگذار، یرات متقابل زبانیتأث، متقابل یریپذ فرهنگ، ان به اسالمیرانیا یجیتدر

  ران اشاره کرد.یاعراب به ا یا لهیاعراب و اختالفات قب یانتقال اختالفات و تعصبات قوم
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  ۳۳    پیامدهای فرهنگی مهاجرت قبایل عرب به ایران تا پایان دوره اموی

  کتابنامه

 ش. ۱۳۸۵، یتهران: نشر ن، یو عرب یان فارسیچالش م، آذرتاش، آذرنوش - 

، روتیدار ب - روت: دار صادریب، خیالتار یامل فکال، علی بن محمد، اثیر ابن - 

 م.۱۹۶۵ش/۱۳۸۵

 چاپ دوم.، ۱۹۳۹م، لیدن: بریل، صوره االرض، ابو قاسم، یبیحوقل نص ابن - 

 ق.ه.۱۴۰۴، هیتب العلمکدار ال  روت:یب، دیعقد الفر، احمد بن محمد، ید ربه اندلسعب ابن - 

، یط. األول، روت: داراالضواءیب، یریش یوشش علکبه ، الفتوح، احمد، اعثم ابن - 

 م.۱۹۹۰ق/۱۴۱۱

، هیط. الثان، تهران: سروش، یق ابوالقاسم امامیتحق، تجارب االمم، یابو عل، هیوکمس ابن - 

 ش.۱۳۷۹

 ش.ه. ۱۴۱۵، چاپ اول، یاء تراث عربیروت: دار االحیب، یاالغان، یرج اصفهانابوالف - 

 تا. یب، روت: دارالمعرفهیب، نییمقاتل الطالب، - ----------- - 

) و ترجمه ۱(جلد یترجمه جواد فالطور، ین اسالمیران در قرون نخستیخ ایتار، برتولد، اشپولر - 

 ش.۱۳۶۹، یو فرهنگ یتهران: انتشارات علم، )۲(جلد یر احمدیم میمر

ترجمه ، ان)یان تا برآمدن دولت صفاریستان(از آمدن تازیخ سیتار، فوردیلکادموند ، باسورث - 

 ش.۱۳۷۷، ریبکریتهران: ام، حسن انوشه

 م.۱۹۹۸، تبه الهاللکروت: دار و میب، فتوح البلدان، ییحیاحمدبن ، یبالذر - 

خ یتهران: نشر تار، ن وقاریدحسترجمه محم، انهیگروش به اسالم در قرون م، چاردیر، بولت - 

 ش.۱۳۶۴، رانیا

وقفه عند اسباب انتقال الخالفه االسالمیه من المدینه المنوره الی الکوفه و «، علی، بیات - 

جامعه تربیت مدرس(کلیه ، مجله العلوم االنسانیه للجمهوریه االسالمیه االیرانیه، »نتائجه

 العلوم االنسانیه).

ان یخالفت تا پا ین شرقیدر سرزم ینیعالمان د یغیو تبل یمیتعل یها تیفعال، نیریش، یبهرام - 

دانشگاه تهران دانشکده الهیات و معارف اسالمی(گروه تاریخ و ، ان نامه)ی(پایدوم هجر قرن

 .۱۳۸۴سال ، تمدن ملل اسالمی

 تا.یب، تابخانه زّوارکتهران: ، بهار یالشعرا کوشش ملکبه ، سنده ناشناسینو، ستانیخ سیتار - 

، چاپ اول، امیتهران: پ، شاورزکم یرکترجمه ، رانیاسالم در ا، چیا پاولویلیا، کیروشفسپط - 

 ش.۱۳۵۰
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 ه.ق.۱۴۲۳، تبه الهاللکروت: دار و میب، نییان و التبیالب، جاحظ - 

، ریبکریام  تهران:، المکجواهر یترجمه عل، ۵جلد ، خ و تمدن اسالمیتار، دانیز یجرج - 

 ش.۱۳۷۹

ا یق مصطفیتحق، یترجمه ابوالفضل طباطبائ، ابتّ کالوزراء وال، یاریجهش - 
ّ

م یابراه، السق

 ش.۱۳۴۸، جا یب، یظ شلبیو عبدالحف یاریاألب

در برابر سلطه اعراب مسلمان در  یرانیمواجهه جامعه ا«، اتیب یمحمدرضا و عل، یخسرو - 

 ش.۱۳۸۷ز یی؛ پا۶۷، فرهنگ، »یاول و دوم هجر یها سده

، تهران: ققنوس، یدیر سعیترجمه نادر م، زشز و سایست، د گرشاسپیجمش، یسکُچو - 

 ش.۱۳۸۱

، مهاجرت قبایل عرب به ایران و پیامدهای آن تا پایان دوره اموی(پایان نامه)، زهره، دهقان پور - 

شهریور ، دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران(گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی)

 .۱۳۸۸ماه 

 تا. یب، سروش یتابفروشکز: یتبر، موحد یرجمه محمدعلت، ه در اسالمیجز، لیدان، دنت - 

ترجمه مسعود ، انیومت عباسکخراسان در زمان ح یو اجتماع یاسیخ سیتار، التون.ل، لیدن - 

 ش.۱۳۶۷، یو فرهنگ یتهران: انتشارات علم، این رجب

م: ق، الین شیق عبدالمنعم عامر مراجعه جمال الدیتحق، اخبارالطوال، احمد بن داود، ینورید - 

 ش.۱۳۶۸، یمنشورات الرض

ل نگارش وزارت آموزش و کتهران: اداره ، ران بعد از اسالمیخ ایتار، عبدالحسین ، کوب زرین - 

 ش.۱۳۴۳، پرورش

ه بیحب، یزنجان - 
ّ
 ش.۱۳۸۰، سمت  تهران:، مهاجرت، الل

، تهران: پاژنگ، دوم و سوم یها در قرن یرانیا ینید یها جنبشحسین،  غالم، یقیصد - 

 ش.۱۳۷۲

، هیط.الثان، روت: دارالتراثیب، کخ الرسل و الملویتار، ریمحمد بن جر، یطبر - 

 م۱۹۶۷ش/۱۳۸۷

تهران: بنگاه ترجمه و ، یترجمه محمود محمود، یبخارا دستاورد قرون وسط، چارد.نیر، یفرا - 

 ش.۱۳۴۸، تابکنشر 

، نایان تا آمدن سلجوقیدولت ساسان یران از فروپاشیخ ایتار، )(گردآورنده ------ ، ---  - 
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  ۳۵    پیامدهای فرهنگی مهاجرت قبایل عرب به ایران تا پایان دوره اموی

 ش.۱۳۸۱، ریبکریتهران: ام، ترجمه حسن انوشه، ۴جلد ، جیمبرکپژوهش دانشگاه 

 ش.۱۳۵۸، تهران: سروش، این ترجمه مسعود رجب، رانین فرهنگ ایعصر زر، ------ ، ---  - 

، کبن حسن بن عبدالمل یترجمه حسن بن عل، خ قمیتار، حسن بن محمد بن حسن، یقم - 

 ش.۱۳۱۳، تهران: مطبعه مجلس

، چاپ اول، تابک یایدن  تهران:، ن االخباریز، بن محمود کبن ضحا یبدالحع، یزیگرد - 

 ش.۱۳۶۳

ران و ماوراءالنهر یبر حوزه فرهنگ و تمدن شرق ا یاجمال ی: نظرکراث مشتریم، یمهد، گلجان - 

 ش.۱۳۸۳، ریبکریتهران: ام، موریوروش تا تکاز 

تهران: ، ه محمود عرفانترجم، یخالفت شرق یها نیسرزم یخیتار یایجغراف، یگا، لسترنج - 

 ش.۱۳۷۷، یو فرهنگ یانتشارات علم

و  یتهران: انتشارات علم، یریترجمه منوچهر ام، رانیو زارع در ا کمال، .سکا.، لمتبون - 

 ش.۱۳۳۹، چاپ اول، یفرهنگ

 .۱۳۷۹، چاپ دوم، تهران: توس، رانیخ و فرهنگ ایتار، محمد، یریمال یمحمد - 

 ق.۱۴۰۹، چاپ دوم، قم: دار الهجره، مروج الذهب، نیبن حس یعل، یمسعود - 

هح عبدیتصح، ه و االشرافیالتنب، ---------- ، -----  - 
ّ
- دار  قاهره:، یل الصاویاسماع الل

  ه).یتا (افست قم:مؤسسه نشر المنافع الثقافه االسالم یب، یالصلو

 تهران:، انیان طاهریران از ورود مسلمانان تا پایخ ایتار، ین زمانین و حسیحس، یمفتخر - 

 ش.۱۳۸۶، (سمت) یتب علوم انسانکن یسازمان مطالعه و تدو

اسالم و  یز بازشناسکتهران: مر، )یران (تا اواخر قرن سوم هجریخوارج در ا، ---- ، ------  - 

 ش.۱۳۷۹، چاپ اول، رانیا

سال ، خ اسالمیفصلنامه تار، »در مواجهه با اعراب مسلمان یرانیجامعه ا«، ---- ، ------  - 

 .۱۶شماره مسلسل ، ش۱۳۸۲زمستان ، چهارم

هعبد، بیالخط یمهد - 
ّ
تهران: رسالت ، زادهترجمه محمود رضا افتخار، یران در روزگار امویا، الل

 ش.۱۳۷۸، قلم

، یترجمه ابونصر احمد بن محمد بن نصر القباو، خ بخارایتار، محمد بن جعفر، ینرشخ - 

، چاپ دوم، وست  تهران:، یمدرس رضو یق محمدتقیتحق، ص محمد بن زفر بن عمریتلخ

 ش.۱۳۶۳
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قم: مؤسسه ، تحقیق: سید موسی شبیری زنجانی، یرجال النجاش، یاحمد بن عل، ینجاش - 

 ق.ه. ۱۴۱۸، نیلجماعه المدرس یالنشر االسالم

تهران: ، انیان تا انقراض امویران از انقراض ساسانیمردم ا یخ اجتماعیتار، دیسع، یسینف - 

 .ش۱۳۴۲، یقات اجتماعیمؤسسه مطالعات و تحق

-قاهره: لجنه، هیه االموینها یه من الظهور االسالم الیخ الدوله العربیتار، وسیولی، ولهاوزن - 

 م.۱۹۵۸، ن مونسیترجمه حس، ف و الترجمه و النشریالتأل

تهران: ، یعبد یسیترجمه ع، ومتگر در اسالمکن دودمان حیان: نخستیامو، جرالد، نگیهاوت - 

 ش.۱۳۸۶، ریبکریام

 م.۱۹۹۵، هیط.الثان، روت: دار صادریب، معجم البلدان، نیدشهاب ال، یاقوت حموی - 

 تا. یب، روت: دارصادریب، خیتار، احمد بن ابی یعقوب، یعقوبی - 
 

- Daniel.E.L, ARAB(III). "Arab Settlements in Iran", EIR, V.II, EDITED 

BY EHSAN YARSHATER. 

- SPULER. B., AL-‘ARAB(III)."The Expansion of the Arabs: Iran in Early 

Islamic Times:The Arab isn Central Asia", EIR, V.II. 
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