
 نموده اند؟  بناباستان  آريائيانکعبه را خانه  آيا

 

  

در  هردو بر اين باورند که  رضا مرادی غياث آبادی(سياوش اوستا) و  حسن عباسیدو تن از محققين ايرانی معاصر  
از  برداشت متفاوتی ايشان داشته اند. گرچه اساسی ايرانيان عهد باستان نقش کعبهو يا بازسازی اساسی  عمارت خانه 

 ،(آتشکده ابراهيم) در نقش رستم  کعبه زرتشتبا  خانه کعبهحسن عباسی در قياس  .دارند جنبه دينی پرستشگاه کعبه
ً يک ولی به خطا  اصل آنرا (ستاره زحل/پير فلک =زروان) ميداندکيوان را  همان خانه  خانه کعبه  آتشکده صرفا

   معرفی می نمايد. مهربه ايزد خورشيد متعلق و  خانه خورشيدیآنجا  بادیآ. ولی غياث تصور می کند

قبالً بر اين باور بودم همانطوری که : که با نظر غياث آبادی هماننديهای دارد نظر سومی در اين باب دارد نگارنده
 ٢٠٠در مقابل -(فريدون= کشورگشا، ابراهيم) دستور باز سازی معبد اورشليم را صادر نموده، چنين خدمتی را  کورش
ولی سندی بر اين امر وجود  برای ايشان  هم انجام داده است  -خراج آزادانه اعراب برای هخامنشيانکندر   خروار
  ندارد. 

بوده است لذا نتيجه اين ميشد که مرمت خانه  مهر/ مردوک پرست خود از آنجايی که کورشدر اين صورت به هر حال  
ساخته شده  الالتيا  (معادل مهر/مردوک) شمسيزد خورشيد از برای ا کورش کعبه بدست رعايای ايرانی و يا بابلی

 با که) خوانده است مهر/مردوک/ضحاک ماردوش، بخت و تقديرتجارت، ايزد خورشيدی ( هبلبه نام  بت کعبهاما  .باشد
نظر  .نشانگر تبار خارجی آن است بوده و متفاوت الالتيا الهه خورشيد  شمس خود اعراب يعنی خورشيد و الهه نام ايزد

  . دارد اساسی اشکالنارسايی و در مورد آتشکده بودن کعبه  در اين باب ( متخلص به سياوش اوستا) حسن عباسی

(خدای  ورشّ آو آريائيان (ميثره، ميثه)  مهربه عنوان گوساله رب النوع خورشيد با  مردوک که می دانيمطورينه هماچ 
نزد خود کلدانيان  نينمی ناميده اند و  نين ايگی آزاکرا  دانش خدایآشوری ها  مطابقت پيدا می کند. ملی آشوريان)

خود  عربستانی همجوار تقدير بابلی ها دانای خدای  لیو زروان/وارونا) محسوب ميشدکيوان، پير فلک، ( ايزد زحل
که برايش  دبشمار آور مناهمزاد مؤنث  را می توان )قربانی(الهه  منات .ه استبود(بت هبل اعراب)  مهر/ميثره/مردوک

  مراسم قربانی به جای آورده ميشود.

يعنی خدای مهر و دوستی بگيريم آن وقت   بعلو  حُّبرا مرکب از  هُبلاگر نام  بت صاحب خانه کعبه يعنی جالب است  
ش آت=ايزد  گيبيل/ قائن( قابيل(ُهبل/مهر) و  هابيلخانه کعبه روبرو ميگرديم. اين موضوع با اسطوره   ايزد مهربا خود 

  آيينی ميترايی آن قوياً مستدل ميگردد. کالغآهنگری به زنجير جاودانه کشنده برادر) و 

که  اعراب سليمانو يا  سلمان فارسیيا  ذوالقرنينتوسط  کعبهاشاره ای به عمارت  اعراب و يهود در منابع کهن 
اما  در سمت مکه سخن رفته است.ن گرچه از چاهی قديمی به نام سلما جملگی القاب کورش سوم بوه اند، نشده است.

را  در رابطه با  (=هوشمند) اول داريوشيعنی  (مغکش)جاماسپ يا همان  تن به سزا ارزانی)=( پشوتنپهلوی  روايات
  معرفی می نمايند.سوشيانت در روز رستاخيز ويرانگر اين بتکده قرار داده  و او را  خانهً کعبه

پهلوی متأخر وانمود می کنند. روايات نهفته است ولی نه آنچنانکه  تاريخی يقتیحق در اين گفتهکه مسلم به نظر می رسد  
 )داماد و پسر خوانده کورش ،سپيتاک زرتشت/برديهسپنداته/( ی مغاگائوماتد که اندر کتيبه بيستون می نويس داريوشچه 

ابراهيم خليل هللا بت ر آن است که از انگ دادم. اين نش هاآن بازسازیرا ويران نموده بود ولی من امر به  معابد بت پرستی
سوم   کورشکه زمان  ( همان گوتمه بودا/گوتمه مهاويرا) بت پرستیويرانگر معابد  گائوماته برديهکسی جز همين  شکن

  نبوده است. ، مرادت می نمودهحکوم شمال هندوستانو  بلخ(فرشوشتر= شهريار جوان) در 

(ابراهيم سازنده  اول داريوشو کعبهبتخانه ويرانگر برديه/زريادر) را  يار/فندسا سپنداته/( گائوماته زرتشت بايد پس 
بازسازی کننده عمارت را  )قاتل اسفنديار اصلی و تصاحب کننده و زن و دختر کوچک وی ؛ اسفنديار جعلیخانه کعبه
(ايزد بخت و  هبلعنی اب يدر نزد اعر ااهورامزدبه شمار آورد که آن را برای خدايی معادل  با معبودش  جديد کعبه

  کاسيان) بنا و باز سازی نموده است.  شيخو /مهر /مردوکدر اصل همان  ، و تجارت تقدير



) اسماعيل/(=قربانی مناکعبه خصوصا تحت نام  خانهً در  و عهد وپيمان و تقدير) (خورشيد ميثره/ميثهايزد ميتانی 
. مناسک قربانی به جای آورده ميشود منادر پای کوه جيان توسط حادر مراسم حج؛ اکنون نيز  شپرستش شده و براي

و ماننا در نواحی سمت جنوب درياچه اورميه  در نزد آشوريان  سرزمين کهن ميتانياننام  از سوی ديگر جالب است که
انيها د ميتاست که خو )ميثره/ميثه"(ايزد مهر"سرزمين ناميده شده اند که هردو به زبانهای کهن ايرانی به معنی  مهرانو

ايران يعنی  ائيرينه وئجه/ايرانويجين سرزمين در اوستا همنيز نام خودشان را از همين ايزد قبيله ای شان گرفته بودند. 
   نام گرفته است.  اصلی

از عهد  اهورامزدا يا ميثره (مهر) در ارتباط با فراوانی به کعبه مکه دارد شباهت که نيز کعبه زرتشتيا  آتشکده ابراهيم
(خدای  اسماعيلو  حجراالسودو  هاجرسطوره ا بنا شده است.داريوش  اول  و به احتمال زياد در عهد خودبه بعد کورش 

آن   مهر پرستانهبا منشأ  خانه کعبه) به وضوح به ارتباط ف شاهنشاهيان(خدای زمينابراهيم (صخره) و  هاجرشنوا) پسر 
  ) مشيه/مثيه، الرحمان و الرحيمبی فرزند و (= هللا  مهرهمان  بهکعهً خانی  خدای شنوا)=( اسماعيلاشاره می نمايد چه 

  بسيار شنوا) است.يعنی ( هزارگوشدارنده لقب اوستايی  پدر مردم جهان)( گيه مرتن و (الهه زمين) صخرهفرزند 

) ایصخره  فرزند الهه نين خورساگ= سرزمين نينورتا/اسماعيل/مهر ايزد(زاده صخره=  کرشیمعنی مادی و ميتانی  
و  اسب پرور ميتانیآريائيان از  بدين معنیرا  قريشبيشتر مناسب می افتد ما را برآن می دارد که  قريشنام که برای 

که در حدود هيکسوسهايی  ؛خوذ بشماريممأ (شبانان اسب، پادشاهان شبان) هيکسوسهادرون اتحاديه  مهرپرست
ار از تعقيب مصريان با اسبان تيزرو شان بدين ناحيه رسيده در فر از مصر سفلی رانده شده وپيش از ميالد  1550سال
محققين ) قوچ وحشی، بزکوهیبه پهلوی يعنی ( کورشبا  )تجارت پيشهمردم به عربی يعنی ( قريشرتباط نام ا در .اند

  .برده اندره به بيراهه 

(مردوک/مهر)  هبل/تموز/اساف يعنی هکعب(جوان) می توانست بيانگر نام خدای جوان خانهً  قوروساما کلمه بابلی  
 مهرپرست درون ميتانيان را به وضوح با قريش نام و خارجی به معنی بيگانه قرشکلمه عبری  از سوی ديگر باشد.

  ؛ در رأس رهبری آن قرار داشته اند ميتانيانکه  هيکسوسهايی؛ ) مرتبط می سازدمصر (فرمانروايان بيگانههيکسوسها 
يعنی ايزد خورشيد بی مرگ مهر در  ميثه اُمریدر واقع اشاره به  و قرآن توراتاعيل اسم ون موسی عمرا هایچه نام
  چشمه ش خداوندي با عصای و بعداً هم صخره زاده شدهاز  که مطابق اساطير دنمی باش اتحاديه قبايل هيکسوسدرون 

وراتی و قرآنی به تجليات اطيری تيعنی همان چشمه اساطيری که در روايات اس .در صخره پديد آورده است آب افشان
  شده است. نسبت داده اسماعيلو  موسی(ميثه) يعنی  ميثره/مهرعربی و عبری 

به بابلی ( آساگبا  نابو/اسماعيل/نينورتااز اسطوره بابلی نبرد  در مناسک حج سنگ اندازی به سوی شيطانمراسم  
(= به زبانهای  آساگز سنگها به عنوان دشمنان آنها ا د نبر اين گرفته شده است که در شيطانی که بازو ميزند)يعنی 

  نام برده شده است. )ايرانی يعنی ضد سنگ

به عبری به معنی  مکه )، معلوم ميگردد که انکی/(شهر پدرعالی= مسکن ابراهيم يثربنظر به نام عبری مدينه يعنی  
يرسد فراريان هيکسوسی يهودی و به نظر م " (=مسکن اسماعيل/ منا) گرفته ميشده است.شهر پسر به بند کشيده شده"

 یزکريابن  (جاودانی) يحيیميتانی در کنار هم بعد از فرار از مصر بدين نواحی رسيده و رحل اقامت افکنده اند. 
 همان در اساس (يهودای جليلی فرزند زيپورايی) عيسی مسيح به عنوان حامی و پشتوانهً  انجيلها (ساگاريا= صخره ای)

 مربوط ساخته اند.  تاريخی/اساطيری ره منظور است که وی را به عمد با عيسی مسيحه صخ زادميثرهً ايزد 

     

  در نقش رستم: کعبه زرتشت يا آتشکده ابراهيم

نکرده است که اين معبد که  و حل مطرحبه درستی و وضوح کسی اين سؤال را معروف ايرانشناسی هنوز از محققان  
    ؟به کدام خدای ايرانی اختصاص داشته است ،ن بزرگ هخامنشی  بنا شده استادشاهال پشک  صليبی های در مقابل دخمه

اين بنا به چارتاقيهای   نسبی نظر به صليب خورشيدی و نقش ميانجی ايزد خورشيد مهر در جهان آخرت و شباهت
يراث باستانی ايران  ر مفرای د ريچارد نوع هخامنشی به حساب بياوريم. معبد ميترايیبايد  آن را  ،ميترايی دوره اشکانی

 خانه خدارا   پرستشگاه(زيارتگاه) ياد کرده  و می افزايد که بابليها و عيالمی ها  آيدانهاز اين مکان تحت عنوان پارسی 
 فرشته مقرب  مکانآورده است که می توان آن را  مکورابهرا به صورت  شهر تجاری مکهبطلميوس نام  ميگفته اند.

  معنی نمود. شهر کاروانها و يا مهر)/جبرئيل/مردوک=(



يعنی  کعبهخانهً ظاهرا نامهای شهر همخوانی دارد.  قبيله کسبه و تجاريعنی  قريشمفهوم دومی با معنی لفظی عربی  
را به دست می  هبل)/ مردوک (مهر/ بغ منسوب بهشهر  و  مرکزیشهر بزرگ معانی همچنين به  ترتيب  بکهو مکه 

) يعنی  ، مچه فارسی، مگير هندوانآذری   باغهبکه ( و  مکهی و عجمی مشخص لفظی عرب نیمعگرچه   .داده اند
 را مصرو  بلوچستاناست. جالب است که بابليان عهد باستان سرزمينهای پر تمساح و سوسمار  جايگاه پر از سوسمار
  اند. ناميده ماگان از همين ريشه گرفته و

نيز به همراه درفش ها افراتاکارن محلی پارس در عهد يونانيان يعنی يافرمانروا که در عهدنقش رستم  ميترايی اين معبد
داشته باشد؛ چه  اختصاصبه اهورامزدا  آن تصوير گرديده است؛ بعيد است که (کورش ميثره پرست)کاويانی فريدونی

ی ريچارد فرای  ول می دهد. فراتاکاراها خبر ميثره پرستیمحمدجواد مشکور از  اصوالً اهورامزا فاقد معبد بوده است.
  نگارنده تصويری از اين ايزد را مشاهده ننموده است. ميداند. اهورامزداخدای بالدار ايشان 

در صورت بی ريش يعنی جوان نشان داده شدن می توان حکم به مهر/سروش بودن وی داد. حتی سومين فرشته جهان  
از تجليات خود اين بزرگترين خدای   يکی رينشته با نظم ت(فرشته عدالت) ملقب به رزي رشنزرتشتيان يعنی آخرت 

بوده است. بنابراين اگر اصل هللا اکبر الرحمن و الرحيم  ايزد مهر يعنیخورشيد و عهدو پيمان و شادی و سرور آريائيان 
  قرآن را همان ايزد مهر/ميثره آريائيان منظور بداريم به خطا نرفته ايم.  

آذربرزين ) ، نزديک مراغه (آتش شيرنر آذرگشنسبرگ ايران باستان يعنی هار آتشکده بزبه هر حال از نام و نشان چ
در رابطه   در اصل چنين بر می آيد که اينها  (مزار شريف) بلخ ونابکو  کاريان فارس آذرفرنبغ، (قدمگاه نيشابور) مهر

 سروشلدار اوستايی صل از ايزد بامسلم می نمايد در ا با خورشيد پرستی/مهرپرستی بوده اند تا اهورامزداپرستی.
و  مسلح به گرز و راهنمای ارواح در جهان زيرين جز خود همان ايزد مهر  هللا اکبر(بسيار شنوا) ملقب به بزرگتر يعنی 

که بزرگترين وجه در تثليث فرشتگان مهر، سروش و رشن  (يعنی سيار شنوا)  مراد نمی باشد هزار گوش(ميثره) ملقب 
  .در روز بازپسين است

سبب و انگيزه احداث اين پرستشگاه/آيدانه مهری در مقابل دخمه های پادشاهان بزرگ هخامنشی از همين  بنابراين 
ورامزداپرستی به عمق اه ،پيش از ساسانيان باستان در ايران نقشهای وی در جهان بازپسين معلوم ميشود. گفتنی است

   ميثره/مهر می زده است.ايزد خورشيد پرستش نرفته بوده و حرف اول را همچنان 

وجود  سه جشن آيينی خورشيدی يلدا (ياردا= تقسيم سال، ميالد) و نوروز مردوکی/مهری/جمشيدی (= منسوب به جام 
کلمه جشن را هم اوستاشناسان کج سليقه  است.گواه صادقی بر اين نظر  مهرگان خورشيد) و جشن پاييزی(سهم وتقديری)

  (يعنی فتح و شادی) را در اين باب نديده اند. جيشنوه سانسکريتی از يسن يعنی پرستش گرفته و کلم

به عنوان ايزدان خرد بر گرفته از آيين و رسوم خدای بابلی  (هردو به معنی خالق دانا) اصال اهورامزدا و برهما 
ن و طاعون و به عنوان خدای طوفا که برادرهمزاد ويرانگری ندد و زمين و آبهای ژرف بوده ايعنی خدای خر ائا/انکی

  است.  ) داشتهشيوا/اهر من(به زبانهای آريايی يعنی بيدادگر=  آدادبه نام  رعد و خشکسالی

  شده است. بتثدر دايره المعارف انترنتی ويکيپديای فارسی اين نقش جالب زيرين از آتشکده ابراهيم/کعبه زرتشت 

 

 

 

 

  

 



  بر گرديم به موضوع خود بنای خانه کعبه مکه.

از اين قرار   مکه کعبهبودن ) مهری (چارتاقی خانه خورشيدیبرای  غياث آبادیيار عالمانه رضا مرادیبساستدالل 
و متفاوت است.  های تاريخی پيرامون زمان و علل ساخت کعبه و نيز بانيان سازندٔه آن، بسيار فراوانروايتاست: ".....

ه» و خربوطلی در «تاريخ الکعبه» فهرستی بلندباال از النفيسارزقی در «اخبار مکه» و ابن رسته اصفهانی در «اعالق 
  اند. ها را آوردهاين روايت

هايی که به موجب آنها، حتی حضرت آدم نيز به عنوان نخستين سازنده کعبه معرفی شده است (ابن رسته، ص  روايت 
در زمينه سرآغاز های پرشمار ديگری که ها و گزارش). از هيچيک از اين روايت١۴تا  ١١وطلی، ص ؛ خرب٣۵

  توان اينها را دانست که:توان چندان به واقعيت نزديک شد. اما از مجموع آنها میساخت کعبه موجود است، نمی

  دست تاريخ از آن کوتاه است.  گردد کههای آن به روزگارانی باز میزمان ساخت کعبه و برگزاری آيين -١

  ای تمامی مردمان خاورميانٔه باستان مقدس بوده است.جزيره، که برکعبه نه تنها برای ساکنان شبه -٢

             مالحظاتی در پيوند با خورشيد و خانٔه خورشيد در کعبه به کار گرفته شده است. -٣ 

ای خاص، برخی مالحظات خورشيدی به بازسازی کعبه در دوره دهد برای ساخت ياشواهدی در دست است که نشان می
درجه   ٢دقيقه عرض شمالی و در فاصله  ٢۵درجه و  ٢١کعبه در با خورشيد در پيوند بوده است.  کار گرفته شده و کعبه
س هند، السرطان، از دريای سرخ تا اقيانوالسرطان جای دارد. از آنجا که در پيرامون مدار رأس در جنوب مدار رأس

های قابل انتخاب که، يکی از معدود گزينهرسد که شهر مچندان شهر باستانی مهمی وجود نداشته است؛ چنين به نظر می
  اند. السرطان بودهبرای جوامع باستانی بوده است که برای ساخت خانه خدا، در جستجوی مکانی بر روی مدار رأس

خود (در ظهر انقالب تابستانی) درست به باالی سر و قبٔه آسمان   يعنی مداری که خورشيد در باالترين نقطه اوج
سازند تا در ظهر نخستين روز تابستان، پرتوهای  آنان در اين مکان، بنای مکعبی بدون سقفی میرسد. احتماالً می

پيرامون مدار خورشيد نيمروزی با کمترين ميزان انحراف از قبه آسمان به درون بنا بتابد. اين رويداد جز در نواحی 
  افتد.درجه شمالی) در جای ديگری اتفاق نمی 23.5السرطان ( رأس

اند. نخستين فلک متعلق به ماه، شدهنگاه اخترشناسی باستانی، آسمان از طبقاتی ساخته شده که «فلک» ناميده می از
علق به خورشيد، پنجمين بهرام/ دومين فلک متعلق به تير/ عطارد، سومين فلک متعلق به ناهيد/ زهره، چهارمين فلک مت

کيوان/ زحل بوده است. اصطالح مشهور «هفت آسمان» نيز از  مريخ، ششمين مشتری/ اورمزد، و هفتمين فلک از آنِ 
همين باور کهن برگرفته شده است. البته فلک هشتمی هم بوده که متعلق به ستارگان ثابت/ ثوابت دانسته می شده است. 

روض مبنای مدت زمان يک دور کامل چرخش اجرام آسمانی بر دور زمين و رسيدن به نقطه مفاين طبقات و افالک بر 
ه  ب ،لاس ٢٩.۵روز و کيوان/ زحل با زمان تقريبی  ٢٩.۵شده است. ماه با زمان تقريبی آغازين در فلک ثوابت معين می

 اند. شدهترين و دورترين فلک غيرثوابت شناخته میترتيب نزديک

چهارم يا فلک چرخيده است، فلک خورشيد يا آسمان يا مداری که خورشيد در آسمان بر گرد زمين میفلک خورشيد 
ای دارد که «بيت المعمور» ناميده اند که خورشيد در اين فلک خانهشده است. پيشينيان معتقد بودهچهارم ناميده می

  شود (از جمله بنگريد به: منتهی االرب و فرهنگ آنندراج).می

زمين نيز، خانه کعبه به عنوان اما در روی  المعمور خانه خورشيد است در آسمان و در فلک چهارم.اين ترتيب، بيتبه  
شده است. ابن رسته اصفهانی روايت جالبی را در اين زمينه نقل کرده که المعمور کيهانی شناخته مینماينده زمينی بيت

  گمان شکل اسالمی شدٔه يک باور کهن است:بی

المعمور د. بنحوی که اگر از بيتالمعمور و درست در زير آن قرار دارز ابن عباس روايت شده که کعبه در مقابل بيت"ا
). اين روايت را ابن رسته به نقل از کعب و جعفر بن ٣۵افتد" (ابن رسته، ص چيزی فرو افتد، فقط بر روی کعبه می

  المعمور است" (همان، همان صفحه).يتالحرام در زير بمحمد (ع) نيز آورده است که "بيت



حضرت آدم دو نقطه برای اعتراف (عرفات) قرار داد که يکی از آنها  کند که جبرئيل از برای) نقل می٣۶همو (ص  
برای وقت «غروب» و ديگری برای «بامداد» بود. با اينکه کعبه در ابتدا بدون سقف بوده، اما بعدها سقفی دوپوش نيز 

ست تا نور را به ها بوده او زير يکديگر در هر يک از بام چهار روزنه مربع شکلشود که دارای می برای آن ساخته
  داخل کعبه هدايت کند:

). در سقف  ۴١"کعبه در زمان ابراهيم (ع) بدون سقف بوده و سپس قريش در جاهليت آن سقف را بنا نهادند (همو، ص 
تابد" (همو، يک مرمری يمنی قرار دارد که از آن نور به داخل کعبه می خانه کعبه چهار روزنه قرار دارد. . . روی هر

کند. بجز شواهد روايی و مکتوب، پالن کعبه نيز وجود برخی مالحظات خورشيدی در بنا را تأييد می ).۴۴و  ۴٣ص 
انی متشکل از رغم نام و شهرت خود، يک چهارضلعی غير منتظم است و ساختمشود، کعبه بهچنانکه در نقشه ديده می

اندازه نيستند و ع قاعده بنا با يکديگر همای مربع ندارد. هيچکدام از هر چهار ضليک مکعب کامل نيست و قاعده
    درجه نيستند. ٩٠هيچکدام از زوايای آن که به «رکن» مشهور است، 

  
  .طرح از ر. م. غياث آبادی

  ) به نقل از:١٧٢های احيایی (ص ها بر اساس دادهاندازه اضالع و زاویه 
Topographic Tactical Charts, UK, 1977.  

تان (انقالب تابستانی) از روبروی ضلع شمال شرقی بنا (در ميان دو رکن عراقی و حجراالسود) خورشيد در آغاز تابس
مشهور به تابد. در ورودی کعبه نيز در همين ديوار قرار دارد و سکوی کند و پرتوهای آن به اين ديوار می طلوع می

 «مقام ابراهيم» نيز در روبروی همين در و ديوار واقع است. 

رسد و چهار ستون روز پيش و پس از انقالب تابستانی و به هنگام نيمروز، درست به باالی کعبه می ٢۴خورشيد در 
گذرد و بر  ، میاندهای دوگانه ساخته شدههای چهارگانه که در زير و روی هم در سقف نورانی از دو مجموعه روزنه 

  رسد. به محاذات رکن شامی میتابد. خورشيد در هنگام غروب انقالب تابستانی تقريباً کف کعبه می

غربی کعبه (در ميان دو رکن شامی و يمانی) در هنگام غروب انقالب زمستانی، خورشيد به محاذات ضلع جنوب
  راالسود بوده است. رسد، در حاليکه نقطه طلوع آن، تقريباً در روبروی رکن حجمی

خصوص سوانح طبيعی، ويران شده و مجدداً برجای پيشين کعبه در طول زمان بارها و بارها بر اثر حوادث انسانی و به 
، ١اند (مسعودی، ج رفتهمی  طواف کعبه، عالوه بر اينکه هر ساله به ايرانياِن پيش از اسالمخود بازسازی شده است. 

. به ويژه اندگرفتهاند و بازسازی و مرمت آنرا به عهده میفرستادهرا نيز برای کعبه می هايی)، هدايا و پوشش٢۵۴ص 
اند و به قول محمد بن احمد َمْقِدسی در «احسن التقاسيم» شمار جزيره بودهکه شمار فراوانی از ايرانيان، ساکن شبه

ای فراوان بوده که زبان غالب در به اندازه های دريای سرخسازان ايرانی در کرانه بازرگانان، صنعتکاران و کشتی
  آنجا، زبان فارسی بوده است. 



اند. يکی از آنان به نام «مهر» در آنجا کند که مقيم شهر مکه بودهياد می هيربدانیدر «اخبار مکه» از گروه  ارزقی
و  ۴٩۵شده است (ارزقی، ص » ناميده میمهرای در مکه به نام او کوچٔه «داده و کوچهخواندن و نوشتن آموزش می

۵٣۶  .(  

  ) اين گمان را پيش کشيده است که واژه «تازی» ١٧٨يران» (ص جليل اخوان زنجانی در «رصد و تاريخ گذاری در ا
.( اينجانب نگارنده جزيره بوده استکند و منظور از تازيان يا تاجيان/ تاجيکان، ايرانيان ساکن شبهداللت بر اعراب نمی

      .ردوش)يعنی  منسوب به ژدهای نيرومند= مردوک/ما تازیعنوان جمله معترضه اضافه نماايم  مقاله بايد به

های جالبی از ابوالفرج اصفهانی در «االغانی» در دست است: او آورده در بارٔه ساخت کعبه به دست ايرانيان، روايت
های نغمه  گرفته شده بود و کسی بود کهجزيره به بردگی است که ابن مسجع (موسيقيدان بزرگ ايرانی که در شبه

بی توافق و تطبيق داد) آوازی را به عربی در نزد خواجه خود خواند. خواجه  ها و الحان عرموسيقی ايرانی را بر نغمه
پرسيد که اين آواز را از که آموختی؟ و ابن مسجع گفته بود که از «ايرانيانی که مشغول ساختن کعبه هستند» (سامی، 

  . )۴٩۴ص 
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