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Abstract 

Iranian customs and culture and the Persian language, along with the 
prominent manifestations of the Iranian nation's civilization, have 
influenced the Arabic culture and language in various ways and in various 
fields, and have led to the progress and excellence of the Arabs in 
government, politics, culture, literature and science. And provided 
techniques. The central question of the present study is what effect have the 
Umayyads received from Iranian culture and civilization? The hypothesis is 
that the Arabs, especially the Umayyads, have been most influenced by 
Iranian culture and civilization in the field of statehood and social and 
cultural traditions. The present article, with a descriptive and analytical 
approach, will show the indicators of the Umayyads' influence on Iranian 
culture and civilization in some political, social and cultural dimensions. In 
terms of lifestyle, it can also provide a suitable model for the audience by 
expressing the positive and sublime aspects of Iranian-Islamic social life. 
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 يرانيا فرهنگ از انياموي ريپذ ريتاث

 
 04/10/1400: تاريخ دريافت        1هايمومن احمد ريام

  19/12/1400: تاريخ پذيرش          2يسپهر محمد
  3يگيخسروب هوشنگ

  دهيچك
ي ها راه از رانيا ملت تمدن بارزي ها جلوه همراه بهي فارس زبان وي رانيا فرهنگ و آداب
 شرفتيپ موجبات و است گذارده ريتأثي عرب زبان و فرهنگ بر متنوعي ها نهيزم در و گوناگون

 آورده فراهم فنون و علوم و ادب و فرهنگ استيس و حكومت ي گستره در را اعرابي تعال و
 رانيا تمدن و فرهنگ ازي ريتاث چه انيامو كه است آن حاضر پژوهشي محور سوال. است
ي دار مملكت حوزه در انيامو بخصوص و اعراب كه است آن شده مطرح هيفرض اند؟ رفتهيپذ
. اند داشته رانيا تمدن و فرهنگ از راي ريرپذيتاث نيشتريبي فرهنگ وي اجتماعي ها سنت و

 تمدن و فرهنگ از انياموي ريپذ ريتاثي ها شاخص ،يفيك-يريتفس كرديرو با حاضر نوشتار
 سبك نظر از همچنان .داد خواهد نشان راي فرهنگ وي اجتماع ،ياسيس ابعاد ازي برخ در رانيا

ي الگو ،ياسالمي رانياي اجتماع اتيحي متعال و مثبتي ها جنبه انيب با تواند يم همي زندگ
  .دهد قرار مخاطبان ارياخت دري مناسب

  انيامو اعراب، ان،يساسان ران،يا تمدن :يديكل واژگان

                                                                 
  راني،ا تهران ،ي مركز تهران آزاد دانشگاهي اسالم ملل تمدن و خيتار شيگرا اتيالهي دكتري دانشجو. 1
 )مسئول سندهينو(رانيتهران،ا ،ي مركز تهران آزاد دانشگاه مركز، تهران ،واحدياسالم ملل تمدن و خيتار استاد. 2

sepehran55@gmail.com 
  رانينور،تهران،ا اميپ دانشگاه ،ياجتماع علوم خ،بخشيتار روهارگيدانش. 3
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 مقدمه و بيان مسئله

ي نمي ا لهيقب درون اعتقادات و رسومات جز هب راي قانون چيه اسالم، از شيپي بدو اعراب
ي ملي آرزو اسالم، از قبل اعراب«.نبود ملت ك يحيصحي معن به اسالم از شيپ عرب. شناختند

ي م ليتشك را ملت ك يكه هم گاه آن و نبودند واحد زبان و نيدي دارا. نداشتندي كشوردار و
 اجرا و صادر را خود احكام و اوامر كه حاكمه اتيه خواه و مقتدر شخص ك يدادند،خواه

 ابانيب و تيبدوي زندگان در را ها آن عتيطب و عادت وي خو و نداشت وجود آنان انيم كند،
   ).34: 1955ن،يام احمد(»افتي ينم موافقت سلطنت و حكومت ليتشك باي نورد

. نهاد آن بر فرهنگ و علم نام بتوان كه نداشتندي زيچ تيجاهل عصر در اعراب نيچن هم
 تجاوز تن ستيب از و بود معدود اريبس داشتند، نوشتن و خواند سواد كهي كسان شماري حت
 ها آني برا كه بود اسالم و نداشتندي ذكر قابل فرهنگ گونه چيه اسالم از قبل آنان.كردي نم

 از دور اعراب نيهم ران،يا فتح از پس اما .آورد ارمغان بهي اخالقي ايمزا وي اجتماع ليفضا
 كه شدند مواجهي حكومت دهيچيپ و مند نظام ي مجموعه ك يبا كباره يبه تمدن، و فرهنگ

 هم در راي ا ساله چندي امپراطور بساط توانستند آنها. بود ناشناخته شانيبرا نيا از شيپ
 انيمي برادر مانيپ و بود اوردهين جمع د،يتوح مذهبي لوا ريز را آنان اسالم اگر كه چنديبپ
 پس فاتح اعراب. نمودي م باور رقابليغي تيموفق نيچن به افتن يدست بود، نشده منعقد شانيا
ي ها نييآ و رانيا متمدن ملت ديعقا و افكار ريتاث تحت چنان آن ران،يا بر دنيگرد مسلط از

 روزگار در كه خالفت منصب و مقامي زود به كه گرفتند قراري ساسان درباري ادار وي حكومت
 گستردهي مسجد ي گوشه در كه مندرسي فرش ا يپوستي ا ارهپ از شدي م ليتشك نيخيش
 به شد ليببخشد،تبد سامان را مملكت امور و نديبنش آني رو بر نيمسلم ي فهيخل شد،تاي م

 خسروان ازدرباري زيچ جالل و شكوه در كهي عباس وي امو عصر باشكوهي ها وانيا و قصرها
  .نداشت كم رانيا

 و وضع شدند،ي م مستقر تازه شهر در چون نيمسلم« :سدينوي م باره نيا دري حت پيليف
 و افت يرسوخ آنان انيم در ان،يشرق ي تازه ديعقا و افكار زودي ليخ كه بودي طور آنان موقع
 دستگاه به تر شيب خالفت دستگاه. شد تيرانيا عالم ميتسلي زود به مسلماناني عرب عالم
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 نگذشتي ريد و عربستان در اسالم صدر وخيش گاهدست به تا بود، افته يشباهت رانيا پادشاهان
 و افكار نيچن هم وي رانيا آواز وي قيموس ،يرانيا شراب و زن ،يرانيا القاب و نيعناو كه

ي بدو و خشني زندگاني زيت و حدت از و افت يرسوخ اعرابي زندگان دري رانيا معتقدات
 از). 1366:371،يحت(ساخت اهمفري اسالم فرهنگ و تمدن ظهوري برا را نهيزم و كاست آنان

ي فرهنگ وي ،اجتماعياسيسي زندگ در راي رانيا فرهنگ ازي قيعم راتيتاث تواني م منظر نيا
  .كرد مشاهدهي عباس بعدها وي امو خالفت

  پژوهش نهيشيپ
 با را خلفا ميمستق ارتباط نهيزم اموي، دوره در خالفت مركز عنوان به دمشق انتخاب

 خلفا دادنديم ليتشك انيحيمس را شام جامعه از يميعظ قشر كه آنجا زا. كرد فراهم انيحيمس

 خلفاي اغلب تساهل و تسامح. شدند انيحيمس برابر در تساهل و تسامح استيس اتخاذ از ريناگز

 به آنان، بر ينيد و ياجتماع هاينهيزم در تيمحدود اعمال عدم و انيحيمس برابر در اموي

 ساختار در هاييدگرگوني ايران به اسالم ورود. شد منجر اموي دوره در انيحيمس رييگ قدرت

 دستخوش ايران اجتماعي قشربندي از بخشي و آورد وجود به ايران اجتماعي و سياسي

 ياجتماع ساختار و سياسي حاكميت تغيير شاهد ، اسالم ورود با نيهمچن. شد دگرگوني
. شد تحول دچار ايران اجتماعي ديقشربن از بخشي نتيجه در و ميباشي م رانيا در فرهنگي
 جديد هنجارهاي و هاارزش حاكميت ايران به اسالم ورود كه است آن حاضر پژوهش نتيجة

 برخي پايگاه و جايگاه آن نتيجة در كه شد منجر را اجتماعي و سياسي ساختار تغيير و اجتماعي

 و تثبيت به ايران اقتصادي ساختار تداوم اما شد، دگرگوني) متوسط و باال(  اجتماعي اقشار از
ي اجتماع اتيح باب دري مقدمات مطالعات. انجاميد) فرودست( اجتماعي اقشار از بخشي تداوم

ي تخصص نه وي عموم البته وي قبل مطالعات برغم كه آنست نشانگر انيامو عصر در انيرانيا
ي اجتماعي نزندگا ابعاد ،) ي مفتخر نيحس و پورساسان شهرزاد ،يولو محمدي عل توسط(

 نيا جينتا رو نيا از است نگرفته قرار توجه مورد تمدن و فرهنگ حوزه در سامان نيا مردم
  . باشد نوآورانه و ديجد حوزه نيا در تواندي م پژوهش
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  سلطنت و خالفت:يدار مملكت نييآ.1
 شان،ياي دار مملكت ي شرفتهيپي ها وهيش و نظام و رانيا پادشاهان شرط و ديقي بي برتر

. است گرفته قرار رشيپذ و دييتا مورد عرب، نيمحقق ي هيكل طرف از كه استي طلبم
 نيزم مشرق در استيس فني شوايپ راي ساسان بزرگي شاهنشاه عرب، سندگانينو بخصوص

 كرده اد ينيتحس با اند، آورده وجود به راي پادشاه نيا كهي مردم و ملت از وستهيپ و دانندي م
  .كنندي م و

 پادشاهان از كه است نيا سزاوار«:است آمده» جاحظ «به منسوب» التاج «ابكت آغاز در
 نيقوان و نييآ ما و اند بوده مقدم و قدم شيپ ها نييآ و عادات نيا در رايز م،يكن شروع رانيا

 آنها از را عامه طبقات ريسا و خواص و ژگانيو طبقات دادن بيترت وي كشوردار و كشور
 درخور و قيال آنچه به راي ا طبقه هر نمودن مخصوص وي دار دممر وي استمداريس و گرفته

  )1308:65 جاحظ،(»ميا آموخته ازآنان است، آن
 در رانيا شاهان«:كه ميخواني مي رانيا شاهاني برتر ي درباره» أبوالفدا «خيتار در نيهمچن 
 هوش و فكر و اريبس خرد را شانيا شوندي م شمردهي تيگ شاهان نيتر بزرگ ان،يجهان نزد
 ابوالفدا، خيتار(»ديرسي نم شانياي پا به جهان شاهان از ك يچيهي شاه نييآ در و بود بلند

1345 :117.(  
 جلودار و شگاميپ مملكت امور همه در راي ساسان پادشاهان كه آنجا از زيني اسالمي خلفا

ي برخ مورد در و ندينما ديتقل شانيا از شئونات و امور ي هيكل در داشتندي سع دند،يدي م
 آشنا رانيا پادشاهان نيآي با را فرزندانشان داشتند اصرار كه شده تيرواي عباس وي اموي خلفا
ي پندها بهي ا اندازهي ب ي عالقه كه شده گفته  ديالرش هارون مورد در نمونه،ي برا و. ندينما
» ييكسا «آنان جمله از كه ديگزي برم انيرانيا انيم از شتريب را فرزندانش انيمرب و داشتي رانيا

 همت به خود كه ميا رساندهي مقام به را تو حمزه بني عل«: گفتي مي و به هارون كه است
 بخوان ما بر را نشيتري اخالق ها سخن از و نيپاكتر شعرها، از پس ،يا دهينرس آن به شيخو
  )102: 1989العاكوب،( »بگو سخني هند وي رانياي بندها از ما با و
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  يحكومت وي رادا ماتيتقس .2
 دوران در ،يحكومتي ارهايمع تيرعا با آناني بند دسته ويي ايجغراف مناطقي بند ميتقس
ي ادار ماتيتقس«:كه ميخواني م عرب خيتار در. افتين رييتغ رانيا فتح از قبل به نسبتي اسالم

 دوران به كه سابقي ها تيوال باي كل طور به انيعباسي حت و انيامو دوران به عربي امپراطور
 كه كوفه-2. نيفلسط و شام -1:بود نيچن ماتيتقس نيا و داشت توافق بودي م روم و رانيا

ي سرحد اتيوال و كرمان -6 . حجاز-5 ارمنستان-4 .رانيا و بصره -3. بود زين عراق شامل
  )298: همان ،يحت(يجنوب عربستان هيبق و من ي-9 . قايافر– 8. مصر -7. هند

 توسطي امو حكومت دوران در كه داشتي انيروا فرمان و امرا گانه نه مناطق ي هيكل
 گماشته تيمسئول نيبد بغداد، ي دارالخالفهي سو از انيعباس دوران به و دمشق ي دارالخالفه

  .شدندي م

  مردمي بند طبقه .3
ي اجتماع مختلفي ها گروه به مردمي بند طبقه وي بند ميتقس ،يكشور ريتداب جمله از
ي م التاج كتاب در. شد گرفته كار به رانيا پادشاهان طرف از بار نياول است،يس نيا. است
 نيريسا بر آداب و رسوم در انيرانيا رايز م،يكني م شروع رانيا پادشاهان از نخست«:ميخوان

 وي پادشاه آداب وي كشور ريتداب وي دار مملكت نيقوان از ما و دارند تيمز و سبقت
 آنها منافع حفظ به فاءيا و مردم طبقات از طبقه هري داربرخور وي پرور ملت و مدن استيس
 برخوردار شان،يا آداب از و گرفته فرا انيرانيا از سراسر ميآموخت آنچه كيهر حدود انتيص و

 يدرجات خود انيدربار و مانيندي برا كه است بودهي پادشاه نينخسئ بابكان رياردش و ميا شده
 طبقه سه به را انيدربار و مانيند او. گرفت كف به را شانيا ريوتدب استيس زمام و كرده نييتع

  .كرد ميتقس
  .نشستند يم دورتر پرده از زرع دهي  اندازه به طبقه نيا شاهزادگان، و اسواران: كم يي طبقه
 از كه بود افته يليتشكي انيهمنشن و نديمان و شاه خواص و كانينزد از: دومي  طبقه
ي  طبقه از ذراع ده ي اندازه به طبقه نيا و اند بوده سترگ اندانشمند از و بزرگي ها دودمان

  .نشستندي م دور اول
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  )31-30: همان جاحظ،(بود شده ليتشك انيگو بذله و ظرفا از: سوم طبقه
 ازي نشان و نام دارد،ي م انيب جاحظ كهي هاي بند ميتقس گريد وي بند ميتقس نيا در
ي دربار كه استي مردمان شاملي ا گونه به و ستين مردمي ها توده و دست نييپا طبقات

 كه آنگونه اما. اند داشتهي حكومت وي ادار ماتيتقس با ميمستق ارتباط و اند شدهي م محسوب
 اوستا. است بوده طبقات شاملي رانيا ي جامعه زين انيساسان از قبل. است دهيرس ما دست به

  :است كرده ميتقس طبقه سه به را رانيا مردم
 همي چهارم ي طبقه است ممكن احيانا و كشاورزان: سوم و انيجنگ: دوم ون،يانروح: يك ي
  ).118 :1367سن، ستنيكر(است داشته وجود شدهي م گران صنعت شامل كه

ي بند طبقه به زين رانيدب ي طبقه د،يجد التيتشك جاديا اثر در انيساسان ي دوره در اما 
 چهار از بود عبارت انيساسان دوران در مردم ياجتماعي بند طبقه ن،يبنابرا. شد اضافه مردم
 البته بودند، كشاورز اغلب كه انييروستا با ملت ي توده و رانيدب ان،يجنگ ان،يروحان ي طبقه
 شدهي م ميتقس مجموعه ريز عنوان به تر كوچك طبقات به خود طبقات نيا از كدام هر

  ).119:همان(است
 اقتباس انيرانيا از را مختلفي ها گروه به مردم يبند ميتقس اصل ان،يعباس و انيامو بعدها
  . كردندي م ميتقس عوام و خواص به را مردم زين شانيا و نمودند

  يمل جشن و مراسم.4
 ران،يا فتح از بعد و بود برخورداري ا العاده فوق تياهم از انيرانيا نزد كهي مراسم جمله از
 مهرگان ديع و نوروز ديع ي ژهيو نييآ د،يگرد مرسوم زين عربي خلفا نزد در اعراب، توسط
 از. شدي م گرفته جشن تمام جالل و شكوه با ز،ييپا فصل و بهار فصل آغاز با همزمان كه بود
 فرمانروا محضر به را خودي ها هيهد ادياع نيا در كه بود رسم رانيا مردم نيب در كه آنجا
 مورد عربي خلفا طرف از اد،ياع نيا به مربوط مراسمي برگزار زودي ليخ نمودندي م ميتقد
  .گرفت قرار تيحما و رشيپذ

 عتيطب در ديجدي زندگان تولد و شيرو آغاز با همزمان كه جهت آن از نوروز جشن
 نيا انيرانيا. بود برخورداري شتريب شكوه و تياهم از مهرگان نييآ به نسبت د،يگردي م برگزار
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ي اري به فرشتگان روز نيا در گفتندي م و ددانستني م ضحاك بر دونيفر ي غلبه ادگار يرا روز
 به زيني مذهب ي جنبهي رانيا مسلمانان نيب در بعدها كه). 1331:75 ،يسينف.(اند آمده دونيفر

 با مصادف را روز نيا رايز داشت، خاصي قداست انيعيش نيب در بخصوص و گرفت خود
 هم مهره كه زين گانمهر جشن). 201:همان جاحظ،(دانستندي م طالبي اب بني عل خالفت
 زين كشاورزان خرمن برداشت با مصادف و بود انيرانيا نيب در مشهور مراسم از شدي م خوانده

ي م گرفته جشني عباس وي اموي خلفا دربار در مغول حمله از قبل تاي اسالم دوران در و بود
  .شد

 دوباره را وزنوري ها نييآ و رسوم ازي برخ ،ينوروزي ايهدا گرفتن طمع بهي اموي خلفا
 دربار در را رسم نيا مهرگان و نوروزي ايهدا گرفتن جهت به كهي كس نياول. كردند زنده
 ساخت، منسوخ را رسم نيا كهي كس نياول و بودي ثقف وسف يبن حجاج ساخت، جيراي امو
  ).1372:98 ،يقيصد(بود زيعبدالعز بن عمر
 گريد و دهقانان و شدي م وصول نكشاورزا از شدت با هيامي بن دوران در نوروز ي هيهد 

 و شوري برايي جا صورت، نيا در و بردند شاه به دانهيع پرداخت به موظف كشور اصناف
 دوران در و انيرانيا نزد در آنكه حال. ماندي نمي باق بزرگان به ايهداي اهدا در انيرانيا شوق
 محضر به كهيي اياهد و بود احساس و شور و ذوق و لطف از سرشار نوروز، جشن ،يساسان
 ي منزله به آنهاي برا شاه كه بودي ملت اخالص و تيميصم ادآور يد،يگردي م كش شيپ پادشاه
 آنچه ازي كس هر نوروز، در كه است نيچن انيرانيا نييآ«:است آمده التاج كتاب در. بود خدا
 دوست مشك و باشد بزرگان ي طبقه از اگر. دارد ميتقد شاه بهي ا هيهد دارد دوست خود
 است، لباس اهل اگر و كند هيهد منبر است عنبر دوستدار اگر و كند بسنده مهمان به تنها دارد،
 ايي ا زهين ااي ياسب كه است نيچن نييآ است، سواركاران و دالوران از اگر و نديبرگزي پوشش
 رانتوانگ از اگر و كند هيهد كانيپ و ريت است، راندازانيت از اگر و كند كش شيپي ريشمش
 دارد، عهده بري بده گذشته سال از كه استي كارگزاران از اگر و كند هيهد ميس با زر است
 و نهد نيپشمي ها رشته و نيميسي ها شرابه باي نيچ شميابري ها بدره در و كند جمع را همه
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 هم ميند وي ا خطبه هم بيخط وي شعر هم شاعر. فرستد وانيد به و كند مهر را آنها عنبر با
  )146: همان جاحظ،(«كند هيهد راي بهار ي نورستهي هاي سبز ازي ك ينوبر با طرفه و تحفه

  خوردن غذا آداب.5
 نيب دري فرهنگ وي تجار ارتباطات اثر در ربازيد ازي رانيا زيمتما و ذيلذي هاي خوراك

 طيراش ليدل به عربستان نيسرزم در اما. بود برخورداري ا ژهيو گاهيجا از و بافته نفوذ اعراب
 وجود هايي نارسا و كمبودها غذاها، هيتهي برا هياول مواد نظر ازيي هوا و آب خشن و ناگوار
 اعراب انيم در مشمئزكننده و پست اريبسي غذاها از استفاده رواج موجب امر نيهم و داشت
  . بود دهيگرد بدوي

 مار و ربعق و سوسك جزي ا زنده موجود خود اطرافي ها ابانيب در كهي نيصحرانش مرد
 دان،يز(شود متوسلي موذ جانوران نيا بهي ليخي نيازجسمان رفعي برا بود ناچار افت،ي ينم
 مطبوع و ذيلذي ها دهيآفر و ها نعمت انواع منبث رانيا كه بودي حال در نيا و) 113/5: تاي ب

 اآنه ازي رانياي ها خوراك آداب بايي آشنا اثر در زود،ي ليخ اعراب جهت نيهم به و بود
 را راسو و سوسك و عقربي روز كهي مردم«:ميخواني م عرب خيتار در نمودند،ي م استفاده

 را متمدني ايدن در معمولي غذاهاي عال انواع تمامي اشتها با اكنون شمردند يمي عالي غذا
 جمله آن از پالوده به موسومي عالي حلوا و) 114:همان(سكباج ،يخني چوني رانياي غذاها كه
  ).425: همان: يحت(ردندخوي م بود

 زمان از كردند،ي م تصور كاغذ  را لواش نان رانيا به ورود آغاز در كهي اعراب بيترت نيبد
 معمول راي رانياي ها شربت و ها خوراك هيمعاو بار نياول و شدند تجمالت متوجه هيامي بن

  ).114/5: همان دان،يز(داشت
 در راي خاصي ها نييآ و آداب نمود،ي م اقتضاي شاه رسوم كه آنجا ازي رانيا پادشاهان

 به«:است آمده رسوم نيا ازي ك يي درباره التاج كتاب در. نمودندي م تيرعا خوردن غذا موقع
 كردندي م زمزمه شانيا نهادندي م خوان چون كه بود نيا بر عادت راي ساسان پادشاهان يجهات

 اظهار هرگاه و باشند دهيبرچ را سفره كهي وقت مگر گفتي نم سخن زيم سر بر كس چيه و
: جاحظ(«فهماندندي م را خود منظور پرداخته، مايا و اشاره به شدي م الزمي مطلب
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 به كه بود مرسوم ميقد انيرانيا نزد در كه بودي مذهبي دعا و شيايني نوع زمزمه).21:همان
  .بدارند معمول آن تناول از قبل و غذا هنگام
 پرست شكم و صيحر و خوار پر كه را كس هر كه بود نآ رانيا پادشاهان عادات گريد از

 طبقه به و كردندي م فيرد هم ردستانيز با و ساخته جدا نيمحترم صف از راي و افتند،ي يم
: جاحظ(ستندينگري م بدو حقارت ي دهيد با و ساختندي م ملحق انيسرا هزل و انيگو بذلهي 

  ). 14: همان
 آمدهي پرخور از نهي خصوم در نيد ي ائمه از ياريبس ثياحاد زيني اسالم اتيروا در
 عادي، مواقع در كهي وجود با كه است شده تيروا رانيا شاهان ي درباره كه نيا گريد. است
 ي الزمه كهي تبذرها و اسراف و تجمالت و برق و زرق به را شيخوي غذاي ها سفره

 تكلفات نيا ي هيكل زيني سخت بروز و جنگ هنگام در آراستند،ي م بودي سلطنتي ها خوانچه
ي م جاحظ. اند پرداختهي م تر مهم اموري دگيرس بهي جوع سد با و گذاشته كنار را جمالت و
  : ديگو

ي خوراك به و شدي م دهيبرچي پادشاه زيم جنگ، و سخت هنگام در رانيا خسروان نزد«
 كه تن سه رمگ شود، خوراك هم پادشاه با كه نبود اجازت را كس چيه و رفتي م اكتفا ساده

 بر و رانيا اسواران بزرگ افسري دگر آن و ربديدب گريد و بود موبدان موبد شانيا ازي كي
 نيا از ارانش يو خسرو و نبودي خوراكي سبز و سركه و نمك و نان جز پادشاهي  مائده

 و پرداختندي م دفاع راه و رسم و قوا زيتجه و ريتدب به سپس و خوردندي مي زيچ مختصر
 جاحظ،(»ديگذراني مي سخت نيهم با را روز بود، نشده رفع زحمت آن كهي مدت تا پادشاه
  )218:همان
 جنگ هنگام گفت خود اران يبه كه كنديم نقل هيمعاو از جاحظ زيني اسالمي خلفا نيب از
 ريپن و نان جز و دمينچشي ترش وي نيريش ي مزه و كردم حرام خود بري چرب و گوشت نيصف
  )419:همان(ديگرد مستقر من كام به روزگار كهي روز تا نخوردمي زيچ نمك و
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  ظاهر آراستن و دنيپوش لباس آداب.6
ي م ظاهر آراستن و لباس دنيپوش فرهنگ، و رسوم و آداب دري ريرپذيتأث مظاهر گريد از
ي ها لباسي برخ اسالم، نينخستي ها سال از اعراب و انيرانيا انيم اثرارتباطات در. باشد

ي فارس نام كهيي ها لباس از است، داشته رواج اعراب نيب در آني فارس نام ابي حتي رانيا
 مستفه) ص(رسول حضرت نديگوي م است،» مسئقه «است، بوده معروف حجاز در و اند داشته

ي جا در. است افكندهي م دوش بري ا مستقه نماز هنگام در زين دوم ي فهيخل عمر و داشتهي ا
 در است، بوده رانيا ظاهرا آني اصل موطن كه تبان و شلوار لبسه،ا انيم از كه است آمده گريد

 عرب حكامي برخ نكهيا با گرفتهي م قرار استفاده مورد جنگ هنگام در مخصوصا اعراب، نزد
  ). 59 :1379 كوب، نيزر(اند داشته كراهت تقليدها گونه نيا از

 محسوب جرمي رانيا باسل دنيپوش ان،يامو خالفت دوران ازي قسمت دريي گو نمونه،ي برا
 با كه نيا خاطر بهي عرب فرد ان،يامو حكومت لياوا در كه است شده تيروا. است شدهي م

  ).104/14: تاي ب ،ياصفهان(ديگرد مجازات بود، شده ظاهر مردم انظار دري رانيا لباس
 افتيزر شميابر از اغلب كه نيآست با قبا از بود عبارت انيدربار لباس ان،يساسان روزگار در
 و آمدي م شمار به حاكم مشخصات ازي ك يعنوان به هنوز زين سوم يزدگرد زمان تا و بود

 كاربرد و دنديبخشي م نتيز تاج مين با را خود سر اغلب دربار ي برجستهي ها تيشخص
 دوران طول در و داشت مردم انيم دري عيوس گسترش) يرانيا دراز و اهيس كاله(قلنسوره
: 1369اشپولر،(بود باارزش اريبس هم برجستهي ها تيشخص نزد دري حت هكال نيا انيساسان

416/2 .(  
 انيدربار و خلفا لباس آراستن جهت آن بردن كار به و آالت نتيز و برق و زرق به توجه

 ي هيرايپي ب و ساده ظاهري جا با،يز و برق و زرق پري ها تاج و عباها و قباها كه ديگرد باعث
 است آمده نيمسلم دوم فهيخل عمر دنيپوش لباس ي نحوه درباره. دريبگ راي اموي خلفا
 شيغذا و بود زده وصله را آن بار نيچند كه داشت جامه ك يو راهنيپ ك يفقط عمر«:كه

 خفتي م خرما برگ ازي بستر بر و دينوشي نم آب جز و بود جو نان و خرما

  )59/2: 1367دورانت، ليو.(»نبود او نييمو راهنيپ از كم خشونت در كه
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 و بود هيمعاو ديپوش فاخر لباس كه بزرگان از يكس نينخست اسالم در كه شده نقل نيچن
 شاه پاد (وي كر مانند هيمعاو گفت كرده اعتراضي و بر ديد حال آن با را او عمر كه نيهم
  ).151/5: تاي ب دان،يز.(يا دهيپوش لباس) رانيا

ي جا بايد و ريحر و زربفتي ها جامه كه نميب يم انيعباس و انيامو دوران در آن از پس اما
 كه نديگزي م خودي برا فرد به منحصري لباس فهيخلي حت و رديگي م را عمر مندرس راهنيپ

 ديبا بخصوص و ندينما ديتقل راي و دنيپوش لباس انيدربار ريسا وي عاد مردم ستين ستهيشا
  .ورزندي دار خود د،يماني م زيمتما گرانيد از را پادشاه چه آن بردن كار به از

ي م سر بر عمامه ،»العاص بن ديسع حهيابوح «شده گفته زيني اموي خلفا و بزرگان انيم از
ي م را خود بلند كاله اگر» يوسف بن حجاج «و بردي نم كار به را آن مانندي گريد نهاد،
 و باشد نهاده سر بر را او كاله مانند و ديآ دري و حضور به كه نبود آني ارا يراي كس د،يپوش

 كفشي گريد داشت،ي پا بر كفش آن تا ديكشي م پا بر زردي كفش چون» مروان عبدالملك«
  ).62: همان جاحظ،(»ديپوشي نم زرد

  خطابهي اجرا.7
 خطابهي اجرا نمودندي م عمل آن به ران،يا شاهان از ديتقل به خلفا كهي آداب از گريدي كي
 كه بوده چناني ساسان شاهان معمول. است بوده فتخال مقام احراز با وي تاجگذار هنگام در
 بهي ادبي عال قطعات از معموال كه كردندي م رادياي مفصل و غرا خطابهي تاجگذار هنگام در

 وي اخالقي عال نيمضام بر مشتمل و شدي م هيته عيبد و هنرمندانهي شكل به و رفتهي م شمار
ي خلفاي حت و انيعباس و انيامو از اعم زين اعرابي خلفا طور نيهم. است بوده اندرز و پند

 كردندي م رادياي ا خطبه مسلمانان با عتيب از بعد و شيخو خالفت آغاز در) ص(امبريپ اربعه
  .)16 خطبه/البالغه نهج(است دهيگرد ذكري ادب متون در ها خطبه نيا ازي برخ كه

  نمودن ميتعظ.8
 انيرانيا رسم از ديتقل و شد وارد ياسالم خالفت آداب در جيتدر به كهي رسوم گريد از
 نيا در دانيزي جرج. بودي معمول سالمي جا به پادشاه اي فهيخل برابر در نمودن ميتعظ بود،
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 به مجبور فهيخل صورت آن در چه كند سالم فهيخل به نداشت حق كس چيه«:سدينوي م باره
 رفتي م آنان نزد هركس و مجبورگرددي كار به دينبا ريام اي و فهيخل معموال و شدي م جواب

 سجده رايز: دانستندي نم زيجا را سجده فقط ستاد،ياي م خودي جا سر و شدي م خم زانو تا
  ).191/5: همان دان،يز(»است خداوند به مخصوص

  يمهمان سور.9
 ختنه ،يعروس (ها جشن انواعي برگزار در ان،يرانيا از اعراب ديتقلي ها نهيزم از گريدي كي
 افت، يراهي اسالم خالفت دستگاه به تفنن و تجمل كه هيامي بن زمان از. بود) يمهمان وي سوران
 با باره نيا در آمدند،ي م بري ا ژهيو جشن اي مراسمي برگزار صدد در بزرگان و امرا هرگاه

  .اموزنديب آنان از را جشن رسوم و آداب تا كردندي م مشورتي رانيا دهقانان
ي مي موقع عراق، والىي ثقف وسف يبن حجاج نديگوي م«: سدينوي م دانيزي جرج 

 ازي ك يلذا. بدهدي مهمان و رديبگي جشن خودي پسرها ازي ك يسوران ختنهي برا خواست
 دهيد خود عمر در كه راي مهمان و جشن نيبزرگتر: گفت خواسته، راي رانيا) مالكين (دهگانان

 جشن آن در من كه گرفت يجشني كسر مرزبانان ازي ك ير،يامي ا گفت. بگو مني براي ا
 خوان آن زيكن چهار و بود طال شيها بشقاب و نقره ازي مهمان نيا خوراكي ها خوانچه بودم،

 خاستندي برم غذا سر از كه نيهم و خوردندي م غذا نشسته آن سر نفر چهار و آوردندي م را
 ساده عتيطب د،يشن را نيا كه حجاج. دادندي م مهمان چهار به را خوان و ها بشقاب و زانيكن
 خودمان عادت به و بكش شتر چند برو غالم،ي ا: گفت آورده، اد يبه را خودي نيصحرانش ي

  ).148/5: همان دان،يز(»بده غذا را مردم

  آن به مربوط آداب و سكه ضرب.10
 تعداد وجود باشد،ي م انيساسان ي دوره دري بازرگان ي توسعه انگريب كهي شواهد ازي كي
 ان،يساسان زمان در. است دوره آن در پول گردش رشد و شده، صربي ها هسك اديز اريبس
 ابانيب از و سند رود كنار تا دجله رود ي كرانه از و داشت را رواج و اعتبار نيباالتر رانيا بول
ي م نيق يو قطع طور به و كردندي م معاملهي رانياي ها پول با مردم ن،يچ مرز تا عربستاني ها
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: 1348 واندنبرگ،(آمدي م شمار به عصر آن در جهان پول نيتر جيرا ،يرانيا پول گفت توان
224.(  

 طال ازي رانيا ناريد كردند،ي م معامله روم و رانيا ناريد و درهم با اسالم از قبلي ها عرب
 وزن مققال ك يو شدي م نقش بود، زده سكه را آن كهي پادشاه صورت و نام آني رو و بود

 شدي م دهينام درهم كه بود متداول هم نقره پول طال، پول از ريغ).125/2:  همان دان،يز(داشت
ي م درهم پانزدهي حت و زدهيس تا درهم ده از آني بها گاه و بود درهم ده نار،يد ك يو

  ).همانجا: همان.(ديرس
 داشتهي مختلف اوزان ان،يرانيايي فرمانروا روزگار در ها هم در«:سدينوي م خلدون ابن 
 بوده قيراط دهي بعض و دوازدهي برخ و راطيق ستيب مثقال وزن به آنها، ازي برخ كهچنان است،
 گرفتند سه از وسط حد كنند، نيمع را آني انداز شدند، ناچار زكاتي ادا نظر از چون و است
 ابن(»شد دهم هفتم سه و درهم ك يمعادل مثقال هر رو نيا از است، راطيق چهارده كه

  ).500/1: 1379 خلدون،
ي ها نشان و خيتار كردن نقش و بود شده كنواخت يها سكه انيساسان ي دوره اواخر در

 نظارت ،ييفرمانروا انيپا در حكومت كه است نيا بر ليدل ها آن در سكه ضرب مخصوص
  ).374: 1368 ،يفرا(است داشتهي زن سكه كار دري شتريب

 سكه ضرب به مجبور هادند،ن تمدن ي رهيدا به قدمي اسالم دولت در اعراب كهي زمان اما
 سكه ،يرومي نارهايد اساس بر عبدالملك، بن ديول بن خالد ق.ه15 سال در بار نياول. شدند

 گر،يد طرف در و بود نوشته را خودش اسم ،يونان يحروف با آن طرف ك يدر كه زدي ا
 هيشب كه زدي ا سكه عمري برا البغل راس ق.ه18 سال در بعد،. بود چوگان و تاج و صلب
 پادشاه تخت ريز و نشسته تختي رو كه بود آن بر رانيا پادشاه شكل و بودي رانياي ها سكه
  ).127/2: همان دان،يز(خور نوش بود؛ شده نوشتهي فارس به

 مهر ي هيرو ك يدر و بود مفرغ ا يمس نقره، طال، ازي ساسان ي دروه مسكوكات جنس
 واندنبرگ،(بود آتشگاه طرح گريدي رو در و پادشاه اسم وي رسم ريتصو معموالي ساسان سكه
  ).224: همان
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 و داشت رواج سابق شكل همان بهي ساساني ها سكه عمر، و ابوبكر خالفت دوران در
ي رو كي) ع(ي عل حضرت و عثمان خالفت ي دوره از اما. امدين وجود به آن دري رييتغ چيه

 آن طرف دو در كهي فرن دو و آتشداني جا به آن، گريدي رو و زيپرو خسرو نقش سكه
  .است شدهي م ضربي كوف خط به ،» اهللا محمدرسول «و» االاهللا الاله «عبارت اند، ستادهيا

 كه بودي كس نينخستي و. كرد ضربيي ها درهم هم ريزبي ها سكهي رو بر هم هيمعاو 
 لعدلوا بالوفاء امراهللا و اهللا رسول محمد آن طرف دو در و كرد درست رهيدا شكل به را درهم
  )109:  1308طقوش،(نمود نقش

 سال چهل تا و بودي پهلو خط همان ، عربي استال از پري چند تا خلفاي ها سكه خطوط
 بسم كنار در زيخسروپرو اي و زگردي نامي اسالمي ها سكهي رو بر هنوز زدگرد يمرگ از بعد
-86 (عبدالملك خالفت دوران در ق.ه 76 با 74 سال در نكهيا تا. شدي م نقش نيمسلم اهللا
 كامالي ا گونه به و متفاوتي نقش با ناريد سپس و درهمي ها سكه ابتداي و دستور به) 65

 دو در را اهللا رسول ذكر و ديتوح ي سوره داد، دستور عبدالملك نيهمچن. شد ضربي اسالم
 حك آن ضرب محل و سكه ي كناره در و كنند نقش دينار و درهم نيا طرف
   ).360: 1960،ينوريد(شود

  يريگ جهينت
 ي نهيزم در و پژوهش نيا در شده مطرح مباحث و مطالب بهي اجمال نگاه ك يبا
 آداب نفوذ: كه افتيدر تواني مي اسالم وي عرب فرهنگ بري رانيا فرهنگ و آدابي رگذاريتأث
 اعراب، توسط آن رشيپذ وي اسالمي ها نيسرزم درون بهي فارس زبان وي رانيا فرهنگ و
 در آن از پس و شده آغاز انيرانيا و اعراب انيم ارتباط جادياي ها جرقه نينخست از عتايطب

  .است سرگذاشته پشت رايي ها بينش و فرازي خيتار مختلفي ها دوره طول
 و بود عرب بزرگان و ثروتمندان دست در ثروت تجمع دوران كه عثمان خالفت آغاز از
ي ها برق و زرق و تجمل مظاهر با كم كم اعراب ان،يامو حكومت دوران طول در آن از بعد
 معماران و استادكاران گرفتن كار به با و انيرانيا از ديتقل با كردندي سع و شدند آشناي ويدن
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 بساط جيتدر به و دهند بيترت فرزندانشان و خودي برا ميعظي ها ساختمان و ها كاخي رانيا
 نيمسلمي خلفا و دادند انتقال دهيكش فلك به سري ها كاخ به مسجدها ي گوشه از را خالفت

  .ماندندي مخف مردم چشم از زربفتي ها پرده پشت در
 اعراب انيم در بار نياولي برا عمر خالفت دوران از كهي دولتي ها وانيد و ها سازمان

 نيا اعراب كه آنجا از. رفتيپذ افتهي نظامي صورت ياموي خلفا دوران در. بود شده ليتشك
 در بودند، كرده جادياي ساسان عصر رانيا دري دولتي ها سازمان از ديتقل به را ها سازمان گونه
 رانيدب و كارمنداني حت و بودند اسالم از شيپ رانياي ها وانيد تابع نيقوان و مقررات ي هيكل
 بازماندگان و فرزندان و انيساسان دستگاه در شاغل سابق كارمندان انيم از زين ها سازمان نيا
 نكهيا تا بودي فارس زباني اساس نيهم بر زين ها وانيدي رسم زبان و شدندي م انتخاب شانيا

 حجاج بود، مخالفي عرب ريغي ها سنت ي همه با كه مروان بن عبدالملك خالفت دوران در
 صالحي صالحي مرديپا به و افتادي عرب بهي فارس از ها ديوان زمان رييتغ صرافت به يوسف بن
  . رفتيپذ صورت امر نيا بود، انيامو ريدب و منش كه نام

 ميعظ راثيم گريد از ...ويي آرا سفره و خوردن غذا دادن، بارعام آراستن، و پوشش نوع
 قرار آنان ديتقل مورد و دهيرسي امو دوره در عرب فرهنگ ساختار به كه بودي رانيا فرهنگ
  .گرفت
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