
 )۵بخش (  تاريخ بزرگ کوروش فرهنگستان جهانی

 -پيشينه ی تاريخی پيوندهای ايران وعرب:  پنجم  بخش

   پيش از اسالم کيشهای عرب

که از سوی شاهنشاه ) بنی لَخم(، واپسين پادشاه از خاندان عرب تبار )نُعمان ابن َمنذر( در بخش چهارم اين جستار گفتيم که 
برگزيده شده بود، در پی زشتکاريها ونا بخرديهای خسرو پرويز، واپسين شاهنشاه توانمند ) حيره(ايران به فرمانروايی 

) حيره(به فرمانروايی  طايی  ساسانی، بزير پای پيالن افکنده و کشته شد و کس ديگری بنام اياس بن قبيصه ازخاندان 
تبارعرب و پيشکار شاهنشاه ايران بود ولی هرگز  اياس بن قبيصه مردی دلير و رزم آور بود، اگر چه او نيز از  .فرازآمد

و جنگ با عرب تباران ايرانی که همواره ) نُعمان بن َمنذر( کشتن  .بگيرد) حيره(را در) بنی لَخم(نتوانست جای فرمانروايان 
 فروپاشی فرمانبرداردولت شاهنشاهی ايران بودند، يکی از بزرگترين اشتباهات نا بخشودنی خسرو پرويزبود که زمينه ی

ما بهنگام بررسی انگيزه های شکست سپاه ايران از تازيان، به اينگونه . خاندان ساسانی و شکست سپاه ايران را فراهم آورد
   . جستارها نگاه فراختری خواهيم داشت

ا در شناختن اين بررسی ما ر. در گفتار امروز می خواهيم نگاهی به آيينها و کيشهای های عرِب پيش از اسالم داشته باشيم
 که امروزه بر ميهن ما دامن گسترانيده ياری خواهد رساند، از اين رو يکبار ديگر از   دينی ريشه ها و شالوده های بنيادين

   .خوانندگان ارجمندی که اين جستار را پی گرفته اند درخواست شکيبايی می کنم

ه درهيچ بخشی از اين پژوهش سخنی از خود نگويم، برای گريزازهر گونه خرده گيری، کوشش بسيار بکار خواهم گرفت ک
 کوتاه شده ی سخن گزارشگرانی است که در کار تاريخ نويسی ، و بويژه در شناخت تاريخ  آنچه را که ارمغان خواهم کرد

  .ايران و اسالم نامهای بزرگ دارند

  :آغاز می کنيم» ايران زمين«: پژوهش امروز را با گزارش دکتر دمحم جواد مشکور، از نسک گرانمايه ی او بنام

  .نامند و آن را زمان تاريکی و بُت پرستی و شرک دانسته اند) عصر جاهليت(دوره ء تاريخ عرب پيش از اسالم را 

و ) َمنات(و ) الت(اعراب در اين دوره به خدايان مختلف از قبيل اجرام آسمانی مانند آفتاب و ماه و ستارگان و بتهايی از قبيل 
 ُهبَل بُتی – َمنات بُتی بود که دو قبيله ی بزرگ َهذيل و َخزائِه می پرستيدند –الت بُت بنی ثقيف بود  ( … اعتقاد داشتند)ُهبَل(

  ). بود به پيکر آدمی و ساخته شده از عقيق که دو قبيله کنانه و قريش آن را می پرستيدند

. ( می خواندند) خانه ی کهنه(  بيت العتيق   يا )َکعبِه(آن را بُتخانه ی بزرگ ايشان خانه ی چهار گوش ُمِکعَب شکلی بود که 
  ).اين خانه هنوز هم به همان شيوه از سوی مسلمانان جهان گرامی داشته می شود

و در آنجا جنگ و جدال و خونريزی را ). هنوزهم َحَرم می خوانند(می خواندند ) َحَرم(در زمان جاهليت اراضی حوالی مکه را 
هنوز هم گرامی ترين ( می گفتند حجر االسود به سنگی بود که آن را  احترام اين خانه). هنوز هم چنين است(مردند َحرام می شُ 

 يا  شخانه ها.(اين سنگ از انواع سنگهای آتشفشانی است و از اجحار ساقطه بود). چيز درآن خانه همان سنگ سياه است
 حجر االسود يکی از همين شخانه ها است -افتند احجار ساقطه می نامندسنگهای سرگردانی را که از فراز زمين بر زمين می 

  )..که عربهای پيش از اسالم در کعبه گذاشته و می پرستيدند، و امروزهم ميهنان مسلمان ما آسيمه سر به زيارتش می شتابند

ارتفاع کعبه اکنون پانزده .  خواند )رامبيت الح( حضرت دمحم اين بتکده را دگر باره به حال نخستين خويش باز گردانيد و آن را 
دکتر دمحم جواد .  يک متر و نيم باالتر از سطح زمين نصب شده است حجر االسودمتر است و در گوشه ای از ديوار شرقی آن

  ١١۶ رويه – تاريخ ايران زمين - مشکور

  : تاريخ يعقوبی :می رويم به سراغ احمد ابن ابی يعقوب در گزارش ارجمند او بنام

عرب در اثر مجاورت با ملتهای مختلف ورفت و آمد بکشورها و جابجا شدن در پی چراگاه و به اُميد جوائز سالطين، کيشهای 
قريش و عموم فرزندان معّد بن َعدنان پاره ای از احکام دين ابراهيم را بدست داشتند، خانهء کعبه را زيارت می . مختلف داشت

همانگونه که امروزه شمار بزرگی از هم ميهنان مسلمان ما مناِسک َحج را به (اشتند کردند و َمناِسک حج را بپا می د
   … )همانگونه برپا می دارند

ميهمان نواز بودند و ماههای حرام را بزرگ می داشتند و کارهای زشت و بريدن از يکديگر و ستم کردن بر يکديگر را روا 
  …!!)ميهنان مسلمان ما وديگر مسلمانان جهان بسيار روا می دارنددرست همان کارهايی که امروزه هم (نمی داشتند 



وتا روزی که ) کاری که امروز هم جمهوری اسالمی و ديگر حکومت های اسالمی می کنند(مجرمين را شکنجه می کردند 
  ٣٣١ پوشنه يکم رويه– تاريخ يعقوبی –احمد ابن ابی يعقوب . توليت کعبه را بدست داشتند پيوسته چنين بودند

 بُتهايی که شما می  اين: عمروبن لحی بسرزمين شام رفت و آنجا مردمی از َعمالقه بودند که بُت می پرستيدند، از آنها پرسيد
پرستيد چيستند؟ گفتنداينها بُتهايی هستند که آنها را پرستش می کنيم و از آنها ياری می خواهيم ، پس ياری کرده می شويم و 

يکی از اين بُتها را بمن نمی بخشيد؟ تا آن را بزمين عرب بََرم، : عمربن لحی گفت!. يم وسيراب می شويم باران می طلب از آنها
 دوستان دانش پژوه بياد داشته باشند که اين خانه پيش از اسالم نيز  .می آيند؟) خانه ی خدا(همانجا که عرب برای زيارت 

  .خانه ی خدا ناميده می شد

( و ) اساف(دادند و آنرا به مکه آوردو نزد کعبه نهاد، اين اول بُتی بود که در مکه نهاده شد و سپس پس بُتی بنام ُهبَل باو 
را آوردند و هر کدام را بر يکی از ارکان کعبه نهادند و طواف کننده طواف خود را از اساف شروع می کرد و آن را می ) نائله

يوه ی بُت پرستی را با آيين حج که امروزه در مکه روا است، وبوسيدن دوستان پژوهنده اين ش. ( بوسيد و به آن ختم می کرد
  !..چه باليی به سر باغ آمد: سنگ و آهن را در امام زاده های درون کشور خودمان برابر بگذارند تا دانسته بشود که

خانه (چون اعراب برای زيارت نصب کردند و » مطعم الطير« و بر کوه مروه بُتی بنام » مجاورالريح « بر کوه صفا بُتی بنام 
اينها را پرستش می : می آمدند و اين بُتها را می ديدند، از قريش و خزاعه جويا می شدند و آنها در جواب می گفتند!!) خدا 
ين بُتها پس اعراب که آن را ديدند بُتهايی گرفتند و هر قبيله ای برای خود بُتی قرارداد، و ا). تا ما را به خدا نزديک کنند (کنيم 

   همان٣٣٢رويه . را عبادت می کردند تا به خدا نزديک شوند

پس عرب هرگاه می خواستند بزيارت کعبه روند افراد هر قبيله ای نزد بُت خود می ايستادند و نزد آن بُت نيايش می کردند، … 
  ). را تلبيه می گويندلبّيک گفتن در حج( سپس تا ورود به مکه تلبيه می گفتند و تلبيه های ايشان مختلف بود

لبّيک ، بارالها : برگردان پارسی(  تملکه و ماملک )لَک( لبّيک، اللُهم لبّيک، لبّيک الشريک : قريش باين صورت تلبيه ميگفتند
  !.شريکی پيدا نکرده است» هللا«هنوز هم !!). لبّيک، لبّيک شريکی برای تو نيست

لبّيک بار : برگردان پارسی( التعريف، يوم الدعاء و الوقوف } يوم{ لبّيک، لبّيک اليوملبّيک، اللُهم: تلبيه قبيله ی کنانه چنين بود
  ).اللها لبّيک، امروز روزعرفات، روز دعا و وقوف است

ان برگرد. (لبّيک ، اللُهم لبّيک، اللهم لبّيک يا َرب اقبلت بنو اََسد، اهل التوانی و الوفاء و الجلد اليک: تلبيه بنی اََسد چنين بود
  .). بنی اََسد اهل رنج بردن و وفا و شکيبايی روی بتو آورده اند  ای پروردگار، لبّيک، باراللها لبّيک،: پارسی

 اللُهم لبّيک لبّيک عن تميم، قد تراها قداخلقت اثوابها و اثواب من ورائها و   لبّيک ، اللُهم لبّيک، :تلبيه بنی تميم چنين بود
لبّيک، باراللها لبّيک لبّيک از بنی تَميم، راستی می بينی که جامه های خود و جامه : دان پارسیبرگر. ( اخصلت لربها دعائها

  .های کسانی را که پشت سر گذاشته اند، کهنه نموده و دعای خود را برای پروردگار خويش خالص کرده اند

لبّيک : برگردان پارسی.( والرکبان  راجلهالبّيک اللُهم لبّيک، اَنت الرحمن اتتک قيس عيالن: تلبيه قيس عيالن چنين بود
هنوز هم ايرانيان از بلندپايگان { ). باراللها، لبّيک لبّيک، تويی مهربان قيس عيالن از پياده و سواره اش نزد تو آمده اند

اينچنين را بر کشوری گرفته تا استادان دانشگاه و بازاريان و روستاييان دانش نياموخته بنزد هللا می روند تا تلبيه هايی 
  .}!. بياورند زبان

لبيک باراللها، همانا ثفيف : برگردان پارسی. (لبّيک اللُهم، ان ثقيفا قداتوک واخلفوالمال و قدرجوک: تلبيه بنی ثقيف چنين بود
يم تا هللا دريچه ما ايرانيان هم همراه با بنی ثقيف همچنان اميدوار!!) نزد تو آمده اند و مال را پشت سر گذاشته و بتو اميدوارند

  !!..ای از بهروزگاری بروی ما بگشايد

 باراللها  :برگردان پارسی. (لبّيک عن ربيعه، سامعه لربها مطيعه!  اللُهم لبّيک، لبّيک، ان قصد نا اليک : ربيعه  بنی تلبيه
  !!ستلّبيک از ربيعه، که برای پروردگار خويش شنوا و فرمانبردار ا. لبّيک، همانا َمقَصد ما تويی

لبّيک ای خواجه خواجگان، داوری را : برگردان پارسی(لبّيک َرب االرباب، تعلم فصل الخطاب، لملک کل مثاب :  بنی أزد تلبيه
  .نيک می دانی، هر ثوابی بدست تو است

يب  و ديگر تبار های عرب دوران جاهليت بدين ترت  بنی قضاعه- بنی بجيه– بنی غسان –برگردان تلبيه های بنی مذحج 
  … لبّيک ای پروردگاری که شريکی برای تو نيست، مگر شريکی که خودت آن را هالک می کنی  :بودند

  …لبّيک به پروردگاری که در ميان ابری که از آن برق می جهد و نشان باران می دهد



 334رويه … رده دارلبّيک به پروردگار مهربان و بخشنده، پروردگار مهربان حج، خانه ای شگفت، پوشيده ، در بسته ، پ
  همان

  حمس و حلّه

 حمس همهء طوايف قريش بودند، و حلّه خزاعيان ، اينها در مکه فرود  .حمس و حلّه : عرب در کيشهای خود دو صنف بودند
  .آمده و با قريش همسايگی داشتند

 نمی پُختند، و شيری اندوخته در کار دين سخت می گرفتند و هنگام انجام دادن اعماِل َحج غذای روغنی) يعنی حمس( اينان 
مو و ناخنی نمی گرفتند و روغن . نمی کردند، و ميان جانور شيرده و شيرخوارگانش مانع نمی شدند تا خود آن را رها سازند

استعمال نمی کردند و دست به زنان نمی بردند و خود را خوشبو نمی کردند و گوشتی نمی خوردند و در َحج خود ُکرک و پشم 
 پا روی زمين  می پوشيدند و لباس نو بتن نمی کردند و با نعلين خويش ِگردخانه طواف می نمودند و برای احترامو موی ن

مسجد نمی نهادند و در خانه ای از خانه های مکه داخل نمی شدند و بسوی عرفات بيرون نمی رفتند و در َمزدلفه می ماندند، و 
  .اکن می شدنددر حال انجام مناسک حج در خيمه های چرمی س

 نشانه های گراميداشت جان در جهان بينی اين مردم به روشنی پيدا است، نوزادان شير خوار را از مادران شيرده جدا نمی  «
کردند، جامه های بافته شده ازپشم و ُکرک نمی پوشيدند، روغن نمی خوردند و شير اندوخته نمی کردند تا ازهرگونه دستيازی 

می نامند و مسلمانان امروز } جاهل{د داری کرده باشند، دانسته نيست چرا اين چنين مردم واالمنش را به زيسمندان ديگر خو
غير {را که ساالنه ميليونها جاندار را درراه هللا سر می برند و پيکرشان را در زير ريگزار های گرم عربستان چال می کنند 

  !!. است نازنين روزگار شگفتی!!.. }جاهل

 قبيله های تميم و ضبّه و مزينه و رباب و ُغکل و ثور و قيس عيالن و بسياری قبايل ديگر در حال انجام مناسک  يعنی–حلّه 
حج شکار را حرام نمی دانستند، هر جامه ای را می پوشيدند، غذای روغن دارميخوردند، اما از دراطاق يا خانه ای وارد نمی 

پس هرگاه به مکه .  اينان روغن وعطر استعمال می کردند و گوشت می خوردند.شدند و تا محرم بودند در آن جای نمی گرفتند
بدين جهت اگر می توانستند جامه . می رسيدند پس ازانجام مناسک حج ، جامه هايی را که پوشيده بودند، بيرون می آوردند
 درموقع حج خود خريد و فروش نمی های حمس را بکرايه يا عاريه می پوشيدند و گرنه برهنه طواف خانه را انجام ميدادند و

   همان٣٣۶رويه . کردند اين بود دو شريعتی که عرب برآن بودند

قومی هم زنديق . ديگرانی کيش نصرانی پيش گرفتند. سپس قومی از عرب به کيش يهود در آمدند و از اين دين جدا گشتند… 
شود و کيش ثنوی اشاره به اهورا و اهريمن در برخی از به آيين مانی کيش زنديق گفته می { شدند و به کيش ثنوی در آمدند

  .}.کيشهای ايرانی است که هيچ پيوندی با آموزه های زرتشت ندارد

آنان که از عرب يهودی شدند، همه مردم يمن بودند، تبّع دو نفردانشمند دينی از علمای يَهود را به يمن آورد و بُتها را باطل 
 يهودی   سيرت رسول هللا  در پوشنه ی يکم نوشته ی نامدار خود بنام ابن هشام{ .يَهودی شدندنمود و کسانيکه دريََمن بودند 

  .}.شدن مردم يمن را به فرمان تُبَّع و رهنمود دو دانشمند يهودی گزارش کرده است، اگر بايسته شد به آنهم نگاه خواهيم کرد

برای همسايگی با يهوديان خيبر و بنی قريظه و بنی نضير به و مردمی از اوس و خزرج نيز که پس از بيرون رفتن از يََمن 
  . و قومی از َغسان و قومی از جذام که اينان نيز يهودی شده بودند کيش يهود در آمدند و مردمی از بَنی حاِرث بن کعب

زی که ازآنها از جمله قومی ازقريش ازبنی اسد بن عبدالع} مسيحی شدند{مردمی هم از طوايف عرب کيش نصرانی گرفتند 
 ونيز بنی امرء القيس بن  )عموی خديجه نخستين همسردمحم(است ُعثمان ابن حويرث بن اسد بن عبدالعزی وورقه ابن نوفل 

و َمذحج و بهراء و سليح ) اين همان قبيله است که حاتم طايی از آن برخاسته است( زيد از بنی تميم، و بنی تَغلب ازربيع و طی 
پادشاهی داشتند و از شاهنشاه ايران  از اين گزارش نيز دانسته می شود که بنی لَخم که در حيره . ( موتنوخ وَغسان و لَخ

   همان336رويه ) . فرمانبرداری می کردند مسيحی بودند

در ميان َربيعه و غسان، يهوديت درحميروبنی کنانه و بنی حارث، و مجوسيت ) مسيحيت(نصرانيت : بگفته ابن قتيبه
  …در تميم بود) زرتشتيگری(

در اينجا گزارش يعقوبی را کنار می گذاريم و به سراغ استاد عبدالعظيم رضايی و گزارش بسيارارزشمند او بنام گنجينه تاريخ 
  :ايران می رويم

پيش از پيدايش اسالم، عرب از ديدگاه چگونگی پرستش به دسته های گوناگون و تيره های پراکنده به شرح زير بخش می 
  :شدند



اين گروه کسانی بودندکه منکر آفريننده و رستاخيز و بازگشت بودند و می :  ُمنکران خدا و برانگيخته شدن و بازگشت   -١
آيه بيست و چهارم از سوره چهل و پنجم قران به اين گروه از نا .( فانی کننده است ) زمان(زنده کننده و دهر ) ماده(گفتند طبع 

 و هالک نمی کند ما را مگر  گفتند نيست مگر زندگانی اين دنيا، ما می ميريم و زنده می شويم،و : باوران خردمند اشاره دارد
 خاستگاه اين انديشه همان زروان پرستی ايرانی است که پس از يورش اسکندر ُگَجستَک در ايران روايی بيشتری پيدا    .زمانه

  ) کرد

به آفريننده و آفرينش وابداع اقرار داشتند، ولی رستاخيز و بازگشت گروهی ديگر از عرب :  منکران رستاخيز و بازگشت   -٢
 می برد، اينها دوستدار فلسفه بودند و آموزه های پيامبران را   يهودی بنام صدوقيان نام انجيل از گروهی. (را انکار می کردند

 با مرگ تن روان هم از ميان می رود،  هبها نمی دادند و رستاخيز مردگان وروز داوری را باور نداشتند، اينها می گفتند ک
  .).اين انديشه از يهود به عرب راه پيدا کرد. همانگونه که جان از ميان می رود

گروهی ديگر از عربها به آفريننده و آفرينش و به آغاز پيدايش و گونه ای از : منکران پيامبران و پرستندگان بُتها     -٣
ن را انکار می کردند و به پرستش اَصنام می پرداختند و می پنداشتند که بُتها خواهشگر و بازگشت اقرار داشتند، ولی پيامبرا

خواستار نيک فرجامی آنها در آخرت خواهند بود، و از اينرو به سوی بُتها می رفتند و حج می گذاردند و به نام آنها قربانی می 
: آيه سوم از سوره سی و نهم قران به اين گروه اشاره دارد . ( و حرام می کردند کردند و هرچه می خواستند از پيش خود حالل

  .).نمی پرستيم بُت ها را مگر آن که ما را هر چه بيشتر به خدا نزديکتر بگردانند

گروهی از عربها گمان می کردند که فرشتگان دختران خدا هستند و از اينرو به عبادت :  باور دارندگان به دختران خدا   -۴
   .داختند تا ايشان را شفاعت کنند و ياری دهندآنها می پر

صابئين يا صابئون . (در بين عرب گروهی يهودی و دسته ای مسيحی و تيره ای صابئی بودند: يَهود و نصارا و صابئان     -۵
انرودان خاستگاه اين مردم سرزمين کلده در مي. به مردمی گفته می شود که آيينشان آميزه ای از کيش يهود و مسيحيت است

 اينها مردمی کوشنده و  .اين مردم گاه مانداييان و گاه مغتسله هم ناميده می شوند. در قران اينها اهل کتاب ناميده شده اند. بود
  .).بی آزارند و هنوز شماری از آنها در ايران بويژه درخوزستان بسر می برند

  ..ی عرب شمار اندکی به توحيد و معاد اقرار داشتنددر ميان تيره ها:  باوردارندگان به يکتا پرستی و معاد   -۶

. بود که در روزگار پادشاهی شاپور ذوالکتاف پادشاه ايران رخ داد ) عمروبن لَُحیّ « نخستين کسی که در خانه کعبه بُت گذاشت 
   همان١٧۶رويه 

  : ابن هشام داشته باشيم در اينجا شايسته است که نگاهی هم به گزارش

  ..از آن جهت او را تُبَّع گفتند که تُبَع و لشگر بسيار داشت… نخست کسی که جامه در خانه کعبه پوشيد تُبَع بودچنين گويند که 

دمحم بن اسحق گويد که چون لشگر کرده بود و به مشرق می رفت، بر مدينه گذر کرد و پسری ازخود بر سر اهل مدينه گماشت 
 ُکشتند، پس چون او به مدينه باز آمد خواست تا آن را خراب کند ، آنگاه از اهل مدينه پسر او را.. و خود بجانب مشرق رفت

يهود بنی قُريظه که در حوالی مدينه بودند چند دانشمند که ايشان را در علم تورات قدمی راسخ بود و درعهد خود سرآمد بودند 
پس تُبَّع از خون ..  تو پادشاهی بزرگ هستی، مصلحت نيست که مدينه را ويران کنی برخاستند و برتُبَّع آمدند و گفتند ای تُبَّع

  ..پسر بگذشت و ازويران کردن مدينه چشم پوشيد و بسوی مکه رفت و آن دانشمندان را با خود ببرد

چون کسی را بايد زيارت « ند، آنگاه از آن دانشمندان يَهود پرسيد که در مکه او را هوس آن برخاست که زيارت خانه َکعبِه ک
  .»خانه ی کعبه کند، چه کند؟

 را به اين  اشاره به دانشمندان يهود است، ولی دانسته نيست که چرا دانشمندان يهودی شيوه پرستش بُت های عرب( ايشان
ِرَسد تعظيم َحِرم خانه کند، اَحرام دربندد وتواُضع و فروتنی کند و گفتندکه چون نزديک به َحَرم !!) مرد بيچاره آموزش می دهند

 و ديگر چون بازدرخانه رود، طواف خانه -)گلو بريدن وُکشتن زيستمدان( چون حلق و نحر و قربان -سپس مناِسک بجای آوَرد
  .کند و تَضُرع و زاری نمايد و بعد از آن، درويشان آن جايگاه را تيمار داشت کند

ع چون بشنيد همه در گوش گرفت و برخاست و احرام دربست و قَصد زيارت خانه ی َکعبِه کرد و برفت و مناسک به جای تُبَّ 
  …!!آورد و طواف خانه بکرد، و بعد ازآن فرمود تا اُشتُر و گاو و گوسفند بسيار بکشتند

گونه (روز ديگر بفرمود تا جامه از َمعافر..ندندبامداد چون از خواب برخاست بفرمود تا از َحصير جامه ساختند و در کعبه پوشا
روز سوم فرمود تا از َحرير و بُردهای يمانی جامه ..ساختند و آن را در کعبه پوشانيدند) ای از جامه که عرب ها می بافتند

گويند نخستين ) . شدبُرد يمانی پارچه ای بسيار زيبا از کتان بود که در يمن بافته می(نيکو بساختند و در کعبه پوشاندند  ای 



کسی که جامه در خانه کعبه پوشانيد تُبَّع بود و از آن روز ُسنَتی گشت و پادشاهان و ُخلفا هرسال از نو جامه ای در کعبه می 
  سيرت رسول هللا رويه شانزدهم.  خانهء کعبه باز ديباج کردند و ديباج در وی پوشاندند پوشانند، و از عهد ُحجاج ، جامه

چون فرزندان اسماعيل از مکه برای فراهم آوردن وسيله زندگی :  بت پرستی عرب می نويسد يشگفتار تاريخچهءهشام در پ
بيرون می رفتند و به جای ديگر روی می آوردند، هيچ کوچ کننده ای از مکه کوچ نمی کرد مگر بمنظور بزرگداشت حرم و 

سر راهای کاروانهای بزرگ بازرگانی جا گرفته بود بنا براين اين سخن ابن هشام درست نيست ، مکه بر ( دلبستگی به مکه 
 به همراه می بردند   سنگی از سنگهای حرم را با خود )همه ی آيندگان و روندگان در پی اين بُتها و سنگهای ديگر مکه نبودند

ر کعبه طواف می کردند و مکه همچنان که دو. و هرجا که می رفتندآن سنگ را بر زمين نهاده و ِگرد آن به طواف می پرداختند
و کعبه را بزرگ می شمردند و بنا بر عادت موروثی که از ابراهيم و اسماعيل به ايشان رسيده بود َحج عمره به جای می 

در بين ايشان باز مانده .. سپس رفته رفته اين کارآنان را به پرستش آنچه دوست می داشتند و می پرستيدند کشانيد. آوردند
بزرگداشت ، گشتن دور کعبه ، حج، عمره ، وقوف بر : مانهای کهن باز مانده بود که ازآنها پيروی می کردند مانندهايی از ز

قربان )  نماز شام را در آنجا می خوانند ُمزَدِلفه ميان مکه و عرفات است و حاجی ها ( Mozdalephaعرفات ، وُمزَدِلفَه 
 در دين ابراهيم نبود، چنانکه تيره ی نزار هنگام تلبيه اين  ا افزودن چيزهايی کهکردن ُشتُران و اهالل به هنگام حج و عمره ي

  .لبّيک اللُهم لبّيک ، لبّيک الشريک لک ، اال شريک هولک ، تملکه و ماملک: رجز را می خواندند

ويش را ملک خدای يگانه يگانه می شمردند ولی بتان خود را با خدا شريک می کردند و بتان خ» تلبيه« اينان خدا را در ضمن 
  ١٧٨ رويه – گنجينه تارخ ايران –استاد عبدالعظيم رضايی …قرار می دادند

اينک بسيار شايسته خواهد بود که ببينيم مسلمانان جهان، و از آن ميان مسلمانان ايران کجا می روند و چه می کنند و چه می 
  :م به سراغ لغت نامه ی دهخدا می رويمگويند، در اينجا نيز برای اينکه از خود سخنی نگفته باشي

حج عبادتی است که اقدام بدان در . در فقه اسالمی مجموعه ای از اعمال است که درمکه و اطراف آن بجای می آورند« 
صورت وجود استطاعت مالی و صحت مزاج و امنيت واجب و هر شخص بالغ و عاقلی موظف است در تمام عمر يک مرتبه آن 

: حج تمتع عبارت است از:  تَمتع و قِران و اِفرادمنقسم می شود : حج مستلزم انجام افعال بسيار است و به سه قسم.را اتيان کند
در حج قِران .  فرسخی شهر مکه اقامت دارند موظفند آن را بجا آورند١۶آنکه ُعمره مقّدم برحج باشد و کسانی که در بيش از 

ی که در فاصله مزبور يا کمتر از آن هستند می توانند يکی از آن دو را صورت و اِفراد ُعمره موخر از حج بوده و اشخاص
  :عمره از اعمال ذيل مرکب است. خارجی بخشند

 اِحرام که عبارت از پوشيدن دو جامه است يکی به طرز لُنگ و يکی بصورت رداء و اين عمل بايد در يکی از               -١
  .گيردميقاتهای واقع، لبل از مکه صورت 

  . طواف، يعنی گرد خانه ی کعبه با شرايط مخصوصی هفت مرتبه گشتن              -٢

  . دو ُرکعت نماز طواف بجا آوردن              -٣

  . سعی، بدين معنی که ما بين کوه صفا و مروه را هفت دفعه پيمودن               -۴

  .تقصير، يعنی قسمتی ازموی سر يا صورت را مثالً چيدن

از ظهر تا غروب روز نهم . در مکه احرام بستن : حج شامل اعمال بيشتری است که مهمترين آنها بطور اجمال عبارت است از
 ١٣ و ١٢ و ١١ شبهای  .بعد به مکه بازگشتن، سپس طواف حج و نماز آن را بجا آوردن.  کردن ذيحجه را درعرفات توقف

  …کشتن آن. حرام ارتکاب امور چندی که قسمتی از آنها صيد حيوان بّریدر حال ا. ذيحجه را در ِمنی بسر بردن وغيره

در کار دين سخت می گرفتند و هنگام انجام دادن اعماِل َحج غذای روغنی نمی پُختند، و شيری : که) حمس(بنگريد به آيين ( 
مو و ناخنی نمی گرفتند و . ها سازنداندوخته نمی کردند، و ميان جانور شيرده و شيرخوارگانش مانع نمی شدند تا خود آن را ر

روغن استعمال نمی کردند و دست به زنان نمی بردند و خود را خوشبو نمی کردند و گوشتی نمی خوردند و در َحج خود ُکرک 
 پا روی  و پشم و موی نمی پوشيدند و لباس نو بتن نمی کردند و با نعلين خويش ِگردخانه طواف می نمودند و برای احترام

ن مسجد نمی نهادند و در خانه ای از خانه های مکه داخل نمی شدند و بسوی عرفات بيرون نمی رفتند و در َمزدلفه می زمي
استمتاع از زن حتی عقد او، و تزيين، حرام و غير . ماندند، و در حال انجام مناسک حج در خيمه های چرمی ساکن می شدند

  . جايز می باشد

اللُهم انی : در وقت اِحرام نيت َحج کند تنها و بگويد: د، دوم قِران ، سوم تَمتع، اِفراد آن است که يکی اِفرا: و حج سه نوع است
! ( لبّيک اللُهم لبُيک، ان الحمد و انعمه لک، و المک لک، الشريک لک: و آنگاه بگويد. اُريُد الحج فَيسّرهُ لی و تقبلها ِمنی

خنان را می گفتند ولی نه تنها به شمشير کشته شدند بلکه هنوزهم آنها را بيچاره عربهای پيش از اسالم که همين گونه س



و بعد ازاتمام افعال َحج بوجهی که ُگفته شد، از حرم مکه، به خظراءيا تنعيم، يا ُحَديبيّه رود، و از آنجا احرام ) می ناميم جاهل 
ی ، و لبيک گويان به مکه آيد ،تا مکه را نبيند تلبيه را قطع  و تقبلهامن اللُهم انی اُريُد العمره فيسرهلی: به عمره بندد وبگويد

  …نکند

  .حج يک مقدمه و هفت مطلب دارد: می نويسدحج شيخ بهايی در باره ی 

بدان که حج کردن ازاعظم ارکان دين است و چون واجب شود تأخير کردن آن گناه َعظيم است و در َحديث اين َمضمون : مقدمه
ر شخص َحج واجب َشَود وبه َحج نَرَود، يا با آنکه مانع شرعی نداشته باشد پس بميرد، در آن وقت هرگاه ب: وارد است که

و روايات بسيار در کثرت ثواب حج ازحضرت رسالت پناه و حضرات ! مسلمان نخواهد ُمرد بلکه ارمنی و جهود خواهد ُمرد
ای رسول خدای تعالی از خانه ی :  پيغمبرآمد، گفتائمه معصومين وارد شده و ازآن جمله منقول که شخصی به خدمت حضرت

 پس امرفرما که مال  من مرد غنی و مالدارم،. خود به عزم حج بيت هللا بيرون آمده بودم چون بدانجا رسيدم وقت حج گذشت
ه اگر به کوه ابوقبيس نظرکن ک: خود را دروجهی از وجوه صرف سازم که ثواب آن مثل ثواب حج باشد، پس حضرت فرمود که
  !!..آن کوه تمام زرسرخ شود وآن را درراه خدای تعالی صرف کنی ثواب آن به ثواب حج نمی رسد

  :اين جستار پيامبر اسالم را با جهان بينی فرزانه ی بزرگوار ايرانی، مولوی بلخی برابر بگذاريم

   بياييد   بياييد  جاست  همين معشوق     کجاييد کجای  رفته  به حج  قوم  ای                                 

   در باديه سر گشته شما در چه هواييد      ديوار به ديوار  همسايه  تو معشوق                                  

  هم خواجه وهم خانه وهم کعبه شماييد     گر صورت بی صورت معشوق ببينيد                                

  يک بار از اين خانه بر اين بام برآييد     برفتيد  خانه  بدان  بار از آن راه  ده                                

   بنماييد   نشانی  آن خانه  خواجه از    آن خانه لطيف است نشان هاش بگفتيد                                 

   بحر خداييد  اگر يک گوهر جان کو     بديديد  کو اگر آن باغ  دسته گل يک                                 

   که بر گنج شما پرده شماييد افسوس      شما  گنج  شما   رنج  اينهه  با                                

  :از اين بررسی چند نکته به روشنی دانسته شد

ها دالر به انجامش می شتابند، کم  هزينه کردن ميليون  حج و آيين های آن که امروزه هم ميهنان ما همه ساله با :نخست اينکه
» جاهليت «انجام می دادند، ولی دانسته نيست که اگر چنين کاری نشان » دوران جاهليت«و بيش همان آيينی است که عربهای 

به تباهی کشيد، اگر کاری است » جاهالنه ای«است چرا بايد مغز و روان و انديشه، وسرمايه های کشور را در چنين راه 
آيا ميان اين سخن، و آن کردار . ناميد» جاهل«و بايا، چرا بايد مردمی را که خود بنيادگذار اينهمه شايستگی بودند شايسته 

 شبچراغ روزگاران   که روزگاری پرسش ديگر اينکه ما مردم آريا بوم. کيست؟» جاهل«دوگانگی نيست؟ براستی در اين ميانه 
 و کوروش و فردوسی را به اين تلبيه خواندن ها و دور بتکده ی  رزندان زرتشتمی کنيم، ف» جاهليت« بوديم در اين ميدان 

  !!..برا ستی ما را چه می شود؟؟. تازيان چرخيدن ها چکار؟

پژوهش ما نشان داد که اين !  گفته اند و باز می گويند که عربها پيش از اسالم دختران خود را زنده بگور می کردند :دوم اينکه
  !!.. بزرگ تاريخ است که پردازندگانش خواسته اند اسالم را رهايی بخش زنان از کام مرگ بشمار آورنديکی از دروغهای

نه تنها دختران خود را زنده بگور نمی کردند و  از داده های تاريخ به روشنی دانسته می شود که عرب های پيش از اسالم  
می ناميدند، » دختران خدا«ری ازتبارهای عرب، فرشتگان را زنان را خوار نمی شمردند، بلکه همانگونه که ديديم بسيا

اينگونه نامگذاری نشان دهنده ی واالمندی پايگاه زن در هستی شناسی آنها است، در تورات فرزندان خدا سرشت مردانه 
پسران «* ديدند و دختران برای ايشان متولد گر و واقع شد که چون آدميان شروع کردند بزياد شدن بر روی زمين،: ( دارند

  ).دختران آدميان را ديدند که نيکو منظرند و از هر کدام که خواستند زنان برای خويشتن گرفتند» خدا

آتش پسر اهورا !) خردمند ندارد که هيچ پيوندی با آموزه های اشو زرتشت ( در دستگان يزدان شناسی ايرانيان پيش از اسالم 
  ..مزدا و آب دختر اهورا مزدا است

  }خرد نيک = يا بَهمن { وهومن: ، سه تای آنها»که با خود ُهرَمزد می شوند هفت«وی ديگراز شش امشاسپند از س



   }هنجار هستی، ريتم کيهانی، سامان آفرينش= يا ارديبهشت { اشا و هيشتا 

  :  سرشت مردانه دارند، و سه تای ديگر }شهرياری نيک= يا شهريور{ خشتره وييره

  }نماد رسايی يا کمال= يا خرداد { هئوروتات

  } نماد بيمرگی وجاودانگی= که بنا درست ُمرداد گفته می شود{ اُمرداد

سرشت زنانه دارند که آن را نشان )  و بُردباری و فزاينده ی آرامش نماد فروتنی= يا اسفند { سپَنتَه آرمئيتی يا سپندارمز
  . اند دانسته همسنگی و برابری زن و مرد در هستی شناسی ايرانيان

 می دانستند، و همين نگرش برای نشان دادن پايگاه واالی  ولی ديديم که در برخی از تبارهای عرب، فرشتگان را دختران خدا
زن نزد آنها بسنده است، اگر در برخی از تبارهای بسيار دور افتاده دربيابانهای بی آب و گياه، که خوراک و نوشاِک بسنده فرا 

ه از روی ناگزيری دختران نوزاد را زنده بگورکرده اند، اين را نبايد بپای عرب نوشت و آن مردم را دست مردمان نبود، و گا
افزون بر اين ما را چه به اينکه پيش از اسالم گروهی از عربهای بيابانگرد با دختران خود چه می . بدينگونه خوار شمرد

  :  در ايرانزمين به پادشاهی می رسيد زن کردند، به تاريخ و فرهنگ خود بنگريم که پيش از اسالم

   بِِاستاد بهمن به پيشش به پای    ُهمای  فرخ   تخت  بر  از نشست 

   ميانش بِبَست  بر  کمر  کيانی     يکی دسته ی ُگل نهادش به دست            

   کرد ياد  او آفرين  بر  بشاهی     نهاد  سر   بر  زرينش  تاج  يکی            

  خواندند  به شاهی بر او آفرين     افشاندند   بَر  گوهر  و  َزر  بسی           

   ِمهی بَر نِهاد  کاله  و  نشست      تخِت داد   بر   افروز   دل   ُهمای           

                                                   ***   

   ديگر نهاد  آيين  و  راه يکی       نهاد  بر سر  تاج  و  آمد  همای          

   داد  دينار  و  بگشاد  گنج  در     بار داد  بسر  سر  همه  را  سپه           

   همی گيتی از دادش آباد گشت    به رای و به داد از پدر بر گذشت          

  : پوران دخت پس از برگزيده شدن به پادشاهی می گويد

  رنج  به  نماند   تا  توانگر کنم    زگنج شد با درويش   کسی را که          

  آيد گزند بر من   که از درد او      ُمستمند  کسی  گيتی   به   مبادا           

  را   گاه  کنم  شاهان   بر آيين      را   خواه بد  دور  کنم ز کشور           

  :و در پی او آزرميدخت واپسين شهبانوی ايران آريايی

   گرفت کار اين جهان را بدست    بيامد به تخت کيان بر نشست            

  ردان  جهان گشته و کار کرده      نخستين چنين گفت ای بخردان           

   کزين پس همه خشت بالين کنيم   کنيم   آيين   کار بر داد و  همه            

  چو پروردگار و را مر ا چنانم     هر آنکس که باشد مرا دوستدار           

  :تنی چند از ديگر زنان شاهنامه 



  فرخنده  – رزمنده در راه راستی – فرزانه – خردمند  :فرانک 

   فرخنده رای– روشن روان – فزاينده ی رای -خردمند  –ژرف بين : سيندخت

  : پهلوانان ايران به او می گويند  . زنی بود بر سان گرد سوار    :گرد آفريد

   يالن را به مردی تويی رهنمای     نجنباندت کوه آهن زجای                   

  :در اسکندرنامه ی نظامی گنجوی با شهبانويی از خاندان هخامنشی آشنا می شويم بنام نوشابه که 

   فرزانه خوی فرشته َمنِش بلکه      قوی رای و روشن دل و نغز گوی          

  پاک تر   بسی  دريا  ز بگوهر        تر  کچاال  مرد  بسی  از    زنی          

  آورد    کيان    نسل    به  تفاخر       آورد   ميان بر    کمر  به مردی          

  دست به    ترنجی   معنبر گرفته        بر اورنگ شاهنشهی بر نشست         

 فرمانده  خواهر آريو برزن که خود نيز) يوتاپ( نامبردار ديگری مانند  برای گريز از فراخی دامنه ی سخن، از گزارش زنان
 آرتميس سپهساالروفرمانده نيروی دريايی ايران در – ُگرد آفريد، پهلوان زنی که به هماوردی سهراب شتافت –سپاه ايران بود 

 با عربهای  که ما را :دوره هخامنشی و بسياری ديگر از زنان ايرانی در تاريخ نام نمی برم ، ولی يکبار ديگر می پرسم
   ..بيابانگرد پيش از اسالم که دختران خود زنده بگور می کردند يا نمی کردند چکار؟؟

سومين دستاورد اين پژوهش اين بود که دانستيم عربها پيش ازاسالم، نه تنها جاهل نبودند، بلکه از گونه ای واالمنشی و 
برای رسيدن به چنين گامه ای تا پای جان می ) يان ما ايراناز آن م( آزادگی برخوردار بودند که بسياری از مردم جهان ، 

 ناميده می شود، ديديم که هر يک از تيره های  }سکوالريسم{رزمند و جان فشانی می کنند، همان چيزی است که امروزه 
ن هم بيايند، و بت گوناگون عرب بُتی از آن خود داشت و بی آنکه بُت خود را بر سر ديگران بکوبد، پروانه می داد که ديگرا

 هيچ  .های خودشان را درآن بتکده بگذارند تا هر کس بتواند بُت دلخواه خود را بپرستد و بُت های ديگران را نيزارج بگذارد
تيره ای بُت خود را برتر از بُت ديگران نمی شمرد، هيچ تيره ای به روی تيره ی ديگر شمشير نمی کشيد که يا بايد بُت مرا 

تم را بر سرت می کوبم، هيچ نبردی در راه خدايان سنگی در کار نبود، هيچ آسيابی با خون مردمان در راه اين بُت بپرستی يا بُ 
های بی آزار به کار انداخته نشد، هيچ گروهی بهنگانم خواندن تلبيه به گروه ديگر نمی گفت که آنچه که می گويی ُکفر است ، 

« به راستی اگر … !نه يا بايد جزيه دهی و يا جنگ را آراسته کنی و کشته شویبايد بگونه ای بگويی که من می گويم وگر
  .»!جاهليت«اين است ، خوشا » جاهليت

 در بخش ششم نگاهی به چگونگی گسترش اسالم در ميان تبارهای عرب خواهيم داشت تا بدانيم دينی را که –پايان بخش پنجم 
 دين خود را رها کردند ، –مليت خود را رها کردند :  و بگفته ی علی شريعتی}با آغوش باز به پيشبازش شتافتند{ ايرانيان 

در خاستگاه خود با چه پيشبازی از ! زبان خود را رها کردند تا بيارمندی اسالم دروازه های بهروزگاری را بروی خود بگشايند
  .سوی عرب روبرو گرديد

   هومر آبراميان–پاينده ايران 
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