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 فصلنامه تاريخ اسالم

 تابستان، دومشماره ، سیزدهمسال 

 05، شماره مسلسل3113

 

 

با آثار تاریخی  چگونگی برخورد پیامبر

 در شبه جزیره عربستان

 

 05/35/13تاريخ تأيید:   31/8/15تاريخ دريافت: 

 حسین علی ساعدی

آثااار تاااريرا فناوارااا در شاا ه  زياانه 

ت. بنخاا از عنبستان پیش از اسالم و ود داش

شد و منبوط میاين آثار به اعتقادات اعناب 

هاي  لممارند معاباد، سابناها و رمادهايی 

ها و هساپنساتا، ننیمقدس، اصنام و آثار بت

و  گنفاترا دربن میدينهاي اديان ابناهیما 

بنخا ديگن به مظاهن تمدرا مو اود در شا ه 

ها و حصااارها  زياانه مارنااد اصاانها، العااه

بنرساا  پا  از. ايان مقاهاه ردخوما پیورد

اوضاع  غنافیاايا، ديناا و فنهنگاا کوتاه 

آثاار تااريرا  ،عنبستان پیش از طلوع اسالم

اين سنزمین را به دو دساته آثاار ديناا و 

نند و بن اساس آن، راوع غین دينا تقسیم ما

را با هن يك از ايان آثاار  بنخورد پیام ن

 رمايد.بنرسا ما

 

، آثااار تاااريرا نپیااام  هاااك يلیاادك واژه

دينا، آثار تاريرا غین ديناا، شا ه  زيانه 

 عنبستان.

                                           

  اهعاهمیة اهمصطفی  امعةتاريخ دکتنی دارشجوی.          
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 مقدمه

بناي آشنايا با آثاار تااريرا اعاناب در 

ش ه  زينه عنبستان، ضانوري اسات باه صاورت 

نامل با اوضاع  غنافیايا، ديناا و فنهنگاا 

اعناب در دوران ا ال از هواور اساالم آشانا 

 شويم.

 

 جغرافیاك شبه جزیره

اب در رازد مورخاان باا راام سنزمین اعان

اهعنب معنوف است. در حاها ناه  ةمجازي  زين

 زينه ریست بلكاه شا ه  زيانه  ،اين سنزمین

رامند، مارند وها اعناب آن را  زينه ما 1است

شاا ه  زياانه اي ااني نااه  زياانه ارااده  و 

اهنونين در عناق نه  زينه ااور رامیاده بین

يانه تانين  زش ه  زينه عانب، بزر  2شورد.ما

شود. عنض آن هفت صاد مايال و عاهم تع ین ما

رساد و مسااحت طول آن به هزار و صد مايل ما

 3آن در حادود ياك میلیاون متان منبا. اسات.

اعناب، سنزمین خود را به پان  براش تقسایم 

 4ارد: توامه، رجد، حجاز، عنوض، يمن.ننده

 

 دین در شبه جزیره

اعاااناب  ااااهلا، اصااانام و اوثاااان را 

هاي متنوعا به صاورت د. اصنام شكلپنستیدرما

ارسان يا حیاوان و ياا پنرادگان داشاتند و 

مشوورتنين آروا ع ارت بودرد از: ود، سواع، 

 و ه ل. ةيغوث، يعوق، رسنا، الت، غني، منا

پنساتا را علماي اخ ار، ررستین نسا نه بت

 5دارناد.به میان اعناب آورد، عمنوبن هحا ما

ان اعاناب سانتا پنستش اصنام و اوثان در می
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بود نه عمنوبن هحا ابداع نند و اعناب گمان 

اي ریكو نندرد آن چه او ايجاد ننده، شیوهما

ادردارا و احتنام رس ت باه  6و پسنديده است.

تاوان هاي عنب در  اهلیت را ماها و مجسمهبت

 7به موارد ذيل محدود نند.

هاا باه ها با خم شدن در مقابال بت. عنب3

نندراد و در هنگاام سارتا باا اآروا توسل م

خواستند. هام ها حا ت مافنياد و زاري از بت

ها رازد خادا از آرواا چنین معتقد بودرد بت

ننند و آرزوها و اهدافشاان را بان شفاعت ما

 سازرد.آورده ما

هاااا هايشاااان را از بت. اعاااناب حا ت0

نندرد، خاود خواستند، اطناف آروا طواف ماما

دارساتند و در و حقین ما را در رزدشان خوار

 نندرد.بنابن آروا سجده ما

هاااي گوراااگون تقاانب هااا از راه. بااه بت1

نندرد و به  ستند. در رزد آروا انبارا ماما

هااا انبااارا رااام ايشااان در ساااين مكان

 رمودرد.ما

هاي تقنب  ستن به اصانام و . يكا از راه7

اوثااان اياان بااود نااه اعااناب مقااداري از 

ها را به ايشان اختصاا  روشیدرا ها وخوردرا

 دادرد.ما

ها در خاره نع اه باه وسایله . بیشتن بت0

 شدرد.ادن رگوداري ماس

چنین ر ايد فناموش نند نه تعداد زيادي هم

پنسااتا را رد از اهاااها شاا ه  زياانه، بت

دادرااد پیاانو يكااا از نندرااد و تاان ی  ماما

و  9يووديت 8اديان شناخته شده مارند مسیحیت،
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 11وسجاو م 10ینئهاي ریماه مابه ا صاابا ديني

باشند. تعداد افنادي ریز بودرد ناه تان ی  

 12دادرد پینو ديارت حنفا باشند.ما

 

 فرهنگ و تمدن در شبه جزیره

اي از وضاعیت ابتادايا پ  از ت یین مقدمه

دين در ش ه  زينه، باياد باه بیاان توساعه 

 13تمدن و میناث فنهنگا اين سانزمین پنداخات

هاي بسیاري پیش از طلوع اسالم در ش ه نه انن

 زينه عنبستان شاكوفا باود. باا تو اه باه 

هاي متمدرا نه دامنه رفاوذ خاود تأسی  دوهت

را به سناسن ش ه  زينه عنبستان و اطناف آن 

تواراد باه گن منصا  رمانشیده بودرد، پژوهش

 ها تو ه ركند.و ود اين تمدن

ايان تنين مناطق ش ه  زينه ناه در از موم

هاي گساتنده باا شود، تمدنسنزمین مشاهده ما

هاي فنهنگا است نه مناطقا سنتا سرت در حوزه

گیاند. از شمال و  نوب عنبستان را در بن ما

آثار مكتوب و غیان مكتاوب، و اود تمادن در 

 14هاي ر اطاه،مناطق شماها را متعلق به دوهت

ما ما 17و هرمیان 16غساریان 15تدمن، دارناد، ا

هاي  ناوبا ناه در سانزمین يمان بیشتن دوهت

پديد آماده بودراد داراي تمادن بودراد ناه 

 155ق . م ا  3055هاي معین )توان به دوهتما

و حمین  19ق. م( 330ق. م ا  105س أ ) 18ق. م(،

 اشاره نند. 20م( 000ا  155)

 

 با آثار تاریخي برخورد پیامبر

شايد اين سرن درست باشد نه اسامت مننازي 

ستان فااد تمادن و شونرشاینا ش ه  زينه عنب
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 وارش بود، اما اسامت هاي همرس ت به سنزمین

 نوبا و شماها ش ه  زينه با منطقاه مننازي 

شود در اين طور نه ديده ماتفاوت داشت. همان

هاي متمادرا هواور نندراد ناه ها دوهتمنطقه

 ها انن پايدار مارد.شونهايشان ده

، ها در آن دورانپادشاااهان اياان ساانزمین

آثااار تماادرا بااا ارزشااا مارنااد اصاانها، 

هاي باازر  ساااختند نااه ها و العااهساااختمان

خوارندگان ايان عصان را تحات تاأثین اانار 

دهند. اين مقاهه به بنخورد و روع تعامال ما

با آثار تااريرا در دوران حكاومتش  پیام ن

هااي شا ه  زيانه عنبساتان نه در بیشتن برش

دينا و غین بن اساس آثار  ،گستنش يافته بود

 پندازد.دينا ما

 

 آثار دیني

منظور از آثار تاريرا دينا، آثار مانت   

با عقايد دينا عنب  اهلا است نه شامل آثار 

بااا ماراده مشاننان از دوران سا انیان در 

يان ابناهیماا يمن، بت هاي اعناب و آثار اد

شود ناه از صادها مارند نلیساها و دينها ما

عنبسااتان روا  سااال پاایش در شاا ه  زياانه 

 داشتند.

 

 . آثار مشريان1

منظور از مشننان نسارا هستند نه در شا ه 

 زينه سانن بودرد و باه اوثاان و اصانام و 

مارند آروا اعتقاد داشتند. آروا را واساطه 

دارسااتند و بااناي آروااا معابااد رب مقاادس ما

پنساتان را ناه در شا ه ساختند. آثاار بتما
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ساالما منتشان  زينه عنبستان ا ل از فتاو  ا

به دو گانوه ط قهبود، ما بنادي ناند. توان 

گنوه اول به معابد ااديما مشاننان در يمان 

هاي عنب باستارا اختصا  دارد و گنوه دوم بت

 گیند. در ادامه باه بحا  اهلا را در بن ما

 پندازيم.درباره  زنیات اين دو گنوه ما

 

 . معابد یمن1ا 1

پنست بودرد. هاي گبشته بتيمنیان از دوران

 هاايا داشاتند ناه سان لآروا معابد و هیكل

نندراد و هايشان را در آروا رگوداري مااهوه

ها يك ساوم ساود تجاارت خاويش را باه ساادن

تنين خدايان يمن ع ارت بودراد دادرد. مومما

به  21از: ماه، خورشید و زهنه. در ايان  اا 

بنخا از معابد باستارا يمن نه هنوز هام در 

 ننیم.ر و ود داررد، اشاره مااين نشو

 . مع د اهعمايد3ا 3ا 3

سنزمین يمن در مع د اهعمايد در شون مأرب 

اهمقاه اختصاا   ةاهواو به ع ادت  هواا. شد

تاريخ ساخت مع د باه حادود  22داده شده است.

 23گندد.دو هزار و پارصد سال پیش باز ما

هايا باساتارا امنوزه اين مع د باا ساتون

نه هنوز در ساط  زماین و اود شود شناخته ما

ها هاي آن در میان خناباههنوز ستون 24داررد.

هايش باا رقاوش و از بین رنفته و اطناف سنگ

 25تزنینات آراسته شده است.

 ةاهمواا ةاهو. مع د 0ا 3ا 3

در شاون صانوا  اانار  ةمع د اهواه موااا

تانين خادايان دارد. اين اهوه يكاا از بزر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

، شاماره 3113شماره دوم، تابساتان  سیزدهم،سال           

 05مسلسل

 

 

 

 

 

01 

اي بلندي دارد نه س انیان است. مع د ديواره

ارتفاع بنخا از ا زاي آن از هشت متن بیشتن 

اي به شكل سناهتیتل نه رماد است و با نتی ه

 26شود.آن اهوه است، پوشیده ما

گندي نه ايان مع اد را در احمد فرني  وان

م مشاهده نانده اسات، آن را  3100ا سال هحوا

پناهگاااه و مسااكن اهاااها منطقااه معنفااا 

از آثار اين مع د امانوزه، بنخا  27رمايد.ما

 ریز مو ود است.

 . محنم بلقی 1ا 3ا 3

محنم بلقی  به طور تقني اا در فاصاله دو 

مايلا انيه مأرب  ديد اانار دارد. امانوزه 

شاود لقی  رامیده ماباين مع د به رام محنم 

و ساختمان بزر  مع د و ديوارهايش زين شن و 

محانم بلقای  مكاان  28ماسه انار گنفته است.

اهمقه، اهواه دوهات سا أ باود و  ةاهواصلا 

متمايز از ساين معابد اين اهوه است ناه در 

 ارد.حومه مأرب و سناسن يمن ساخته شده

نما ، تاريخ ساخت اين مع د بن اساس شواهد

به دوران مكنب س انا، اهبر  بان سامه بااز 

گندد نه در انن هشتم پیش از میالد حكومات ما

ي مع د بدون سق  بن امنوزه ديوارها 29نند.ما

ارد و رشان دهنده تاريرچاه محانم  اي مارده

 30بلقی  هستند.

هاااي تاااريرا و بااا تحقیااق در میااان نتاب

تواریم خ اني باه دسات  غنافیايا اديما رما

به ترنيب يا رابودي ايان  آوريم نه پیام ن

مع د و ساين آثار دينا در هنگام فات  يمان 

ن اين باود امن ننده باشد. شايد س ب اين ام
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نه آثار دينا ا ل از اسالم اداست خود را از 

دست داده بودرد و در هنگاام فتاو  اساالما، 

نسا از اهااها، ايان معاباد را تقادي  ياا 

 نند و آروا را رها ننده بودرد.پنستش رما

 

 . اوثان و اصنام عرب جاهلي 2ا 1

محققان و هغت داران درباره تعني  اصانام 

ه(  057د. ابن نل اا )م و اوثان اختالف دارر

فنق میان صنم و وثن را با تو ه به اين ناه 

داراد ناه هن دو تصوين ارسان است در اين ما

هاي صنم از فلز يا ساخته شده و وثن از سانگ

در حاها نه رويسانده  31ويژه ساخته شده است.

با اين رظن مراه  است. او عقیده  تاج العروس

خته شاده دارد صنم بن اساس تصوين ارسان ساا

 32است و هن چه با آن تفاوت دارد وثن است.

اصنام عنب  اهلا در دوران  اهلیت، اشكال 

مرتلفا داشتند و بن اساس صاورت ارساان ياا 

شدرد. اين اصانام در شاكل و حیوان ساخته ما

مواد سازرده، ریز متفاوت بودراد. بنخاا از 

اي از فلاازات چااوب، بع ااا از ساانگ و دسااته

تانين اصانام و موم 33شدرد.گوراگون ساخته ما

اوثارا نه اعناب  اهلا، آرواا را ع اادت و 

نندرد، ع ارت بودرد از: الت، ه ل و تقدي  ما

 منات.

 . الت3ا 0ا 3

هاي عنب اسات ناه الت يكا از مشوورتنين بت

رام آن در انآن نانيم آماده اسات. خداوراد 

 فنمايد:متعال در انآن از آن رام بنده و ما

 34را دیدید. آیا الت و عزك
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اي بزر  و چوارگوش در طاان  باود الت صرنه

نه در رزد ثقیا  باه عناوان بازر  خادايان 

اعت ار داشت. هم چنین در رزد اانيش و هماه 

در رزد ايشان به راام رباه  35عنب بزر  بود.

شااد نااه در مقاباال ام يااا ساایده شااناخته ما

اهك ني، اهوه عشتنوت ساامیان شاماها اانار 

 معتقد است: قمستشن رریه ديسوي 36داشت.

اك از ستاره زهره بود و اشتباه الت نشانه

 37است يه آن را نشانه خورشید بدانیم.

هااا آن را بااه فصاال تابسااتان رساا ت عنب

 گفتند:دادرد و ماما

پروردگااار شااماب تابسااتان را بااه دلیاا  

 38يند.سرماك طائف با الت سپرك مي

آروااا باان گااندن الت، آويااز و شمشااین 

ه اس، طال،  واهن و اشایاي باا  آويرتند وما

 ارزش را به عنوان ربر و هديه تقديم اين بت

 39نندرد.ما

پا   آمده است آن ح انت در اخ ار پیام ن

را در ساال  40بان شاع هة از فت  مكه، مغیان

هشتم هجني باناي راابود ناندن الت فنساتاد. 

مشااننان پاا  از آگاااها از اياان اماان، از 

ي ايان بات را درخواست نندرد رابود پیام ن

بناي سه سال به تعويق اردازد. پ  از آن نه 

اين درخواست را رد ناند، درخواسات  پیام ن

نندرد نه سه ماه، ايان امان را باه تعوياق 

اصنار داشت بادون های   اردازد وها پیام ن

 41تأخیني اين بت منودم شود.

 . ه ل0ا 0ا 3

بت ه ل در داخال نع اه اانار داشات و از 
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 42رت ارسان ساخته شاده باود.عقیق سنخ به صو

تنين خداي مشاننان مكاه باود و بیشاتن بزر 

اعناب شماها مارند بنا نناره بكن، ماهاك و 

ه ال باه راام  43پنساتیدرد.ملكان، آن را ما

شد. او اوهین نسا باود ناه خزيمه شناخته ما

آن را در نع ه رصب نند و به همین س ب، ه ل 

 44به ه ل خزيمه معنوف شد.

پنساتش ه ال، هان نساا ناه از مطابق سنت 

گشت و يا ا ل از طواف نع ه در زيارت باز ما

در نناار  45.تناشایدننار ه ل، سن خود را ما

ه ل، تینهاي ازالم انار داشاتند و هادايا و 

ه ل بتاا اسات ناه  46شد.ربورات تقديم آن ما

ابوسفیان بن حنب در  ناگ احاد، زماارا ناه 

 انيش پینوز شد، درباره آن گفت:

 47است هب  باال

 در پاسخ او فنمود: و پیام ن

 48خداوند باالتر و برتر است.

در روايت، ه ال ناه تاا آخان از بنتانين 

باه  هاي انيش بود در هنگام ورود پیام نبت

شكسته شد. در اخ اار  مكه، به امن آن ح نت

 هاي پیاام نبان شااره آمده است امام علا

 49رفت و ه ل را شكست.

 . منات1ا 0ا 3

ت در منت اه ساوم و پا  از عاز ي و الت منا

ااانار داشاات. خداورااد متعااال درباااره آن 

 :فنمايدما

آیا الت و عّزك و منات يه بت ساوم دیگارك 

 50است را دیدید.

درباره محل منات اختالف و ود دارد. بنخاا 
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بع اا  51در هفت مايلا مدينه، لآن را در مشل

اي در فدك و عده 52میان مكه و مدينه ددر ادي

و بنخا در ودان يا  اايا  53يك ساحل دريارزد

بن اسااس بیشاتنين آرا  54دارند.رزديك آن ما

در میان اخ اريان، منات در سااحل درياا در 

 55انار داشت. لاز سنزمین مشل دادي

نندرااد، اوس و خاازر ، منااات را پنسااتش ما

رمودرااد و از او هاادايت باانايش انبااارا ما

 56خواستند.ما

ظایم و عماورد ت اين بت تا زمان فت  مكاه

تكاانيم اعااناب ااانار داشاات. در اياان سااال 

را باناي  ، امیناهمؤمنین ح نت علاپیام ن

شاود هم چنین گفته ما 57رابودي منات فنستاد.

نسااا نااه منااات را رااابود نااند، سااعید باان 

 58ع یداشولا بود.

 . فل :7ا 0ا 3

ا یله طا،  59بت فل  در نوه طا انار داشت.

ن هاااااادايت پنسااااااتیدرد و از آآن را ما

بانداري آن و پسنان باوالن، پنده 60خواستندما

در ش ه  با هوور دعوت پیام ن 61نندرد.را ما

 زيااانه، ع اااادت فلااا  از باااین رفااات. 

، مان پیام نفنبه  امیناهمؤمنین ح نت علا

فل  را ترنيب ناند و دو شمشااین متعلاق باه 

سارا، پادشاه غسان را از غحارث بن ابا شمن 

 .تقااديم نااند پیااام نآن  ااا آورد و بااه 

برشاید.  ریز آروا را به آن ح انت پیام ن

يكاااا از آن دو شمشاااین، هماااان شمشاااین 

 62است. امیناهمؤمنین ح نت علا
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را باه  63هرلصاةهم چنین مسلماران، بت ذوا

اوثاان و  64دست  نين بن ع دهللا رابود نندرااد.

اصنام متعددي در ش ه  زينه و ود داشات ناه 

ستش مااعناب آرواا را ع اادت  نندراد. و پن

يا  65بع ا از آروا به شكل درخت )مارند عز ي(

بودرد. نافا  66درخت )مارند درخت ذات ارواط(

هاا، آن است به اين اشاره ننیم نه تعداد بت

در هنگام فت   ادر زياد شده بود نه پیام ن

مكه، سیصد و شصت بت در خاراه نع اه راابود 

ر آن ح نت ساواره و باا شاتن از نناا 67نند.

گبشت و با چوب دساتا خاويش باه هان ها مابت

 فنمود:نند و ماندام از آروا اشاره ما

بگو يه حق آمد و باط  را نابود ساخت يه 

 68باط  خود الیق محو و نابودك )ابدك( است.

م بن اسد خزاعا باا ديادن ايان حاهات یتم

 سنود:

ثاااواب و پاداشاااي  هاك معتبر و معروفو بت

 69دهندنمي

پا  از  ارد پیام نخان آوردهبع ا از مور

 فت  مكه ردا داد:

هر يسي يه به خادا و روز يیامات ایماان 

اش را ترك نكند مگر این يه بتش داردب خانه

 70پرستي حرام است.را بشكند و بسوزاند. بت

ها را شكستند. يكا بنابناين، مسلماران بت

ها ااادام ناند، از نسارا نه بناي شكستن بت

ل بود. شرصا نه پادرش پایش بن ابا  و مةعكن

باند. او ریاز ها را باال مااز من ، مقام بت

 72چنین، هندهم 71با پبينش اسالم بتش را شكست.

اش زد و آن را خاراه دختن عت ه با پا به بت

 هگدنوب نند و گفت:
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 73غرورت يجاست!

در شكاف نع ه، صورت اباناهیم و اساماعیل 

در  .نشیده شده بود و در دستشاان ازالم باود

روز فت  مكه، اين تصاوين توس  مسلماران از 

در ايان  ا  74ديوار نع ه، محو و پااك شاد.

بايد به اين ركته اشاره شود نه پاك و محاو 

نندن اين تصاوين از ديوار نع ه باناي ايان 

ر ود نه اسالم رقاشا و تصاوين نشاا را منا. 

نند، بلكاه باه ايان سا ب باود ناه ايان ما

 پنستا بودرد.بت تصاوين، رمادهاي شنك و

 

 . آثار یهود2

ن ع ادي يواود در دوران  اهلیات باه کاما

شد نه  م. محناب اسات رام محاريب شناخته ما

و علما و بزرگان دينا يوود به رام اح ار و 

اعناب ش ه  زينه به  75رباریین معنوف بودرد.

گفتناد ناه باا مكان ع ادي يوود، ننیساه ما

ووديان مدينه ي 76ننیسه مسیحیان تفاوت داشت.

اماننا به رام مدارس يا مدرس داشاتند و در 

ا علاام و آداب دينااا خااويش را بااازگو  ااآن

 نندرد.ما

، پا  از وارد آمده است در تاريخ پیام ن

تأسی  دوهت اساالما  و شدن آن ح نت به مدينه

هاي خاويش را باا و پ  از آن نه يوود پیمان

رتا هاي سمسلماران شكستند میان دو طنف،  نگ

 78،ه(7) بناا ر این 77،ه( 1چون بنا اینقاع )

و وادي  80ه( 4فت  خی ن ) 79،ه( 0بنا انيظه )

هاا، رخ داد وها به در اال ايان  نگ 81اهقني

امن به ترنيب معابد مقادس يواود و  پیام ن



 

 

 

 

 
 

 

 

با آثار تاريری در ش ه  زينه  چگورگی بنخورد پیام ن

 عنبستان

 

 

 

 

 

1

5 

هاي ايشان ركند. اين رشاره رو  بزر  و العه

 است. تا پیام نسارسان دو

 

 . آثار مسیحیان3

مسیحیان با رام ننیسه و ديان  امانن مقدس

شاد. ايان اماانن، منانازي باناي شناخته ما

ت لیغ مسیحیت در ش ه  زينه عنبستان بودرد. 

هاايا مسایحا در هايا، حكومتچنین در زمانهم

يمن و ح شه تشكیل شده بودرد نه بناي تنوي  

 نندرد.مسیحیت تالش ما

پ  از تشاكیل حكومات اساالما، بنخوردهااي 

مسلماران و مسیحیان مارند آن چه  سرتا میان

میااان مساالماران و يووديااان واااا. شااد، رخ 

له باه عناوان  رداد. تنوا باه  نياان م اه

بنخورد مرتصني میاان مسالماران و مسایحیان 

 توان اشاره نند.ما

اي از مساایحیان در حادثااه م اهلااه، عااده

 نان در سال دهم هجاني باه رازد پیاام نرج

از آران اساتق ال  در ابتدا آمدرد. پیام ن

نند و در مساجد را باه روي ايشاان گشاود و 

رو به شنق و با شیوه  آران در مسجد پیام ن

پا  از آن حادثاه،  82خا  خود رماز گزاردرد.

اارون مفصلا بناي احتنام به تماام  پیام ن

مقدسات غین اسالما وض. ناند و در متناا ناه 

 بناي مسیحیان رجنان روشت، آمده است:

اطااراف آن بااا تمااام ساارزمینب ران و نجاا

هاب اموالب اهااليب تجاارتب دیاناتب اساقف

حاضران و غایبان آنها در ذمه خدا و رسولش 

 83هستند.
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حقااوق شااونوردي را بااناي تمااام  پیااام ن

اديان آسمارا ت امین ناند باه شانط آن ناه 

عمل ركنند.  هاي خويش با پیام نعدهبنخالف و

اب باه خطا سرنان ابن حاطب، صحابا پیاام ن

مقوا ، حانم مصن در اسكندريه، رشان دهنادة 

به دين مسی  است. ابن حاطب  احتنام پیام ن

 به مقوا  گفت:

دعوت ماب همانند دعاوت مسایحیان اسات و 

 84خوانیم.شما را به آن فرا مي

اين رفتاار در بنخاورد باا اماانن مقادس 

شاود ناه بسیار نوچك مسیحیان ریاز دياده ما

یان طوان  عانب تشاكیل طوان  نوچكا را در م

 دادرد. ما

هااا بااه صااورت صااني  از در  نگ پیااام ن

خواسات درختاان را اطا. ركنناد و يارارش ما

نه ايان رشاان ننیسه ها را خاناب رنمايناد 

هاي مشااوور دهنااده و ااود بنخااا از ننیسااه

و راوع بنخاورد  مسیحیان در زماان پیاام ن

با آروا است. در ادامه باه بنرساا  پیام ن

ن مقدس مسیحیان با اماک نخورد پیام نروع ب

 پندازيم.ما

 

 85. ينیسه يلیس1ا 3

 86ننیسه الی  در شون صنعاء واا. شده باود

تاانين و زي اااتنين ننیسااه آن دوران و بزر 

بان اشانم باا  هاةبود. اين ننیساه را ابان

ديوارهايا تزنین شده از داخل و خار  ساخت. 

هنگاما نه سااخت آن تماام شاد باه پادشااه 

  شه، رجاشا رامه روشت و گفت:ح
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اك به نام تو در صنعاء سااختم ياه ينیسه

هرگزب هیچ عرب و عجمي مانند آن را نساخته 

است و از عرب دست بر ندارم تا بدان جا حج 

 87گذارند و حج مكه را رها ينند.

پ  اعناب اين ما نا را شنیده و به ننیسه 

ابنهه توهین نندرد. ابنهه نه اين ما نا را 

نید، خشمگین شد و با سپاها از فیالن ح شاه ش

 88بناي ترنيب نع ه در مكه حننت نند.

اين ننیسه تا زمان ورود اسالم به صانعاء  

، بدون ترنيب باااا ه( 310و سقوط بنا امیه)

بود. در خ نهااي ابتاداي دوران تسال  بناا 

شود. هايا از اين ننیسه ديده ماع اس، رشاره

بیاان ه(  858م به عناوان رموراه، دمیاني )

خ اني از ه(  311ا  310نند نه به سافا  )ما

اياان ننیسااه رسااید و او بااناي اسااتفاده از 

هاي تزنین شده با طاال و سااين تزنیناات چوب

ين ننیسه، به عامل خويش در يمان اایمت گنان

دستور داد آن  ا را ترنيب نند و سنگ منمان 

آوري نناد. پا  و ساين چیزهاي آن  ا را  م.

ن وااعه، ديگن اخ ااري از آثاار ايان از اي

 89شود.ننیسه در مناب. مشاهده رما

 

 . ينیسه نجران2ا 3

تنين سنزمین مسیحیان يمن بود و رجنان موم

بن اساس دين مسی  تأسی  شاده باود. ننیساه 

تانين اثان مسایحا رجنان يا نع ه رجنان موم

اين سنزمین است نه در چوال نیلاومتني شاون 

مین رجانان وااا. شاده اخنود در  ناوب سانز

هااي نع اه رجاانان در منااب. باا رام 90بود.

رجانان و ديان رجانان  بیعاةمرتلفا، مارند 
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 91شود.ديده ما

اين ننیسه به خاردان ع داهمال بن اهديا، 

باان اهحااارث باان نعااب تعلااق داشاات.  ةساااد

گندان مسلمان نه اين مكان را از رزديك  وان

راد ناه اارد، آن را  اايا توصای  نندهديده

داد و حا ات ايشاان افناد تنسان را پناه ما

 92نند.را بنآورده ما

 .شكل آن منبعا با اضالع و اطنهاي صاف بود

باالتن از زماین اانار داشات و شا یه نع اه 

گباردراد، اعاناب پیناماون آن حا  ما 93بود.

هاي حنام مشابه نع ه نندرد و در ماهطواف ما

( به 000م بنخا از اعناب مارند  احظ ) 94بود.

شیوه ساخت اين مكان و اصان غمادان افتراار 

 95ننند.ما

عقیده دارد نع ه رجنان در اصل  96 واد علا

و پیش از آن نه اهال رجانان، مسایحا شاورد 

خیمه مقدسا بود نه پ  از آن نه آروا مسیحا 

شدرد اداست خود را حفظ ناند و اهال رجانان 

 97پینامون آن ننیسه ساختند.

شاود ناه آن مشاهده رما در تاريخ پیام ن

 یهابه ترنيب اين ننیسه و ساين ننیسه ح نت

سنزمین يمن، مارند ننیسه مأرب و ننیسه شون 

يد ناه از موم هااي تانين مكانهفار امن رما

مقدس اين سنزمین، پ  از ورود مسیحیان ح شه 

 98به آن بودرد.
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 هاك مشتبه به اه  يتاب. آثار گروه4

 ه باه اهال نتااب، هاي مشتمنظور از گنوه

ین و مجوس است نه پیش از ئهاي صابهمان گنوه

اين در بح  دين عنب در ش ه  زينه به آرواا 

اشاره شد. در میان محققاان، دربااره اانار 

هااي اهال گنفتن اين دو گنوه در میاان گنوه

نتاب، اختالف و ود دارد. در انآن نانيم ساه 

اشااره  100و يك بار به مجاوس 99ینئبار به صاب

ه است وها بیشتن محققان، اين دو گنوه را شد

هاي مشت ه به اهل نتااب اانار در میان گنوه

 101دهند.ما

در شا ه  صاابئینآثار و معابد معنوفا از 

 102 زينه عنبستان بااا رمارده است. ارطانیاه

شتنين تعاداد  103و حنان مناطقا هستند ناه بی

گندان ارد.  وااندر آروا ح ور داشته صابئین

شان به و ود رويسان مسلمان در آثارو  غنافا

در شاونهاي ارطانیاه و حانان  صابئینمعابد 

رماينااد. مسااعودي در اياان باااره اشاااره ما

 گويد:ما

ین حرانيب معبدهایي به ناام جاواهر ئصاب

عقالني داشتند يه از جمله آنها معباد علات 

اوليب معبد عق ب معبد سنبلهب معبد صورت و 

ایاره بودناد و معبد نفس بود يه به شاك  د

معبد زح  يه شش گوشه بودب معبد مشترك ياه 

مثلث بودب معبد ماری  ياه مسات ی  باود و 

 104معبد شمس يه مربع بود.

بااب رااه  مسعودي به و ود مع د عاامن در

 صاابئین،نند نه در رازد حنان ریز اشاره ما

معنوف به مغلیت است و به رظان آرواا مع اد 

 106بوده است. 105آزر
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خ، مع د معنوفا نه متعلق هم چنین در تاري

شود به زردشتیان ش ه  زينه باشد، معنفا رما

و تمام اخ اري نه درباره مجاوس و اود دارد 

رمايد. منبوط به خ ني است نه بالذري بیان ما

 رويسد:بالذري درباره دعوت مجوس به اسالم ما

ب عالء بن عماد حضرمي را در ساال پیامبر

ه  آن را هشتم هجرك به بحرین فرستاد ت ا ا

اك ناماه ببه اسالم دعوت يند و باه دسات او

براك مرزبان هجارب سایبخت مجاوس فرساتاد. 

سیبخت اسالم را پذیرفت و همراه عده زیاادك 

اك از عرب و عجم آن دیارب مسلمان شد و عده

از ایشان يه از مسلمان شدن ايراه داشاتند 

 107جزیه پرداختند.

ين امن گنفت و اما 108از مجوس  زيه پیام ن

ارد. پنست ر ودهشنك يا بتمنند مجوس ثابت ما

توان گفت: و ود معاباد زردشاتا بنابناين ما

در اين منطقه و ساين منااطق، رشاان دهناده 

با ايان آثاار و آثاار  اين است نه پیام ن

دينا اهل نتاب بنخورد متفاوتا رداشات و از 

 نند.ايشان، فق   زيه دريافت ما

مجاوس در ه(  117)م  بنا به گفتاه همادارا

يمن در انن چوارم هجني و اود داشاتند و در 

 109نندراد.اي رزديك معدن شام ع ادت ماآتشكده

گاونیم ناه اگان ح اور در بن ايان اسااس ما

ها و ع ادت در آروا باه فنماان ديان آتشكده

هاي ممنااوع شااده بااود، چاانا صااحابه آتشااكده

اهنونين و فارس را ترنيب ركندرد؟ و چنا بین

ها پ  از فتو  اسالما و حتا ها تا اننكدهآتش

 تا امنوز بااا ماردرد؟
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 آثار غیر دیني

مقصود از آثار غین دينا، آثار منت   باا 

ها، اعتقادات عنبا  اهلا مارند اصنها، العه

هاي زي ا و مناب. آبا است نه در سناسن ستون

ش ه  زينه عنبستان گساتنش يافتاه بودراد و 

و ثابت تاا هواور اساالم بنخا از آروا محكم 

بااا بودرد. در اين  ا باه بنخاا از آثاار 

باا  ش ه  زينه عنبستان و بنخاورد پیاام ن

اياان آثااار در هنگااام فتااو  اسااالما اشاااره 

 ننیم.ما

 

 . يصرهاك یمن1

اصنها  م. اصن و به معناي خاراه بازر  و 

هاي سنگا ریز اصان به تمام خاره 110مجلل است.

هاي بزر  ت، تمام خارهشود. علماي هغگفته ما

رامناد. هام يمن در دوران  اهلیت را اصن ما

هاي بزر  و مجلل يمان، شود ناخچنین گفته ما

زمارا در عنبستان شاناخته شاده بودراد ناه 

بیشااتن مااندم در اطااناف  وااان در غارهااا، 

 نندرد.هاي نوچك و چادر زردگا مانل ه

 ن ا زيدان بن اساس گمان خاويش از گفتاه 

صاف  جزیار  ، صااحب نتااب ه( 117)م  همدارا

آمیزي از اين اصنها به صاورت م اهغاه العرب

نند وها بازدياد محققاان غنباا از تعني  ما

دهاد ناه هاي اين اصنها رشاان مابنخا خنابه

هاي خويش صادق باوده اسات و همدارا در گفته

ها زيدان بن اساس گمان خاويش از ايان گفتاه

مشااوورتنين  يكااا از 111بنداشاات ناانده اساات.

 اصنهاي يمن، غمدان است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

، شاماره 3113شماره دوم، تابساتان  سیزدهم،سال           

 05مسلسل

 

 

 

 

 

14 

 

 112. يصر غمدان1ا 1

ايان  113اصن غمدان در صنعاء واا. شده است.

تنين اصن يمن بود ناه تنين و عجیباصن معنوف

ق. م( بناا  30ا  00به دست يشن  بن يحصاب )

گندان مسلمان، اصن غمادان را باا  وان 114شد.

اوصافا عجیب توصای  نانده و در ايان بااره 

 د:ارروشته

يصر بر چهار صاورت يرمازب سافیدب زرد و 

سبز بنا شده است. در اندرون آن يصارك باا 

هفت سقف بنا يردند يه میاان هار دو ساقفب 

اك چه  ذراع فاصله بود. در باالك يصرب خانه

از سنگ مرمر رنگین ساختند ياه ساقف آن از 

 115سنگ مرمر یك پارچه بود.

و ه(  741، بكاااني )م ه( 171مساااعودي )م 

هاي اصن غمادان را وينارهه(  015سا )م ادري

اي از خااك ارد نه به صورت تپاهمشاهده ننده

امنوزه مكارا به رام اصان ساال   116بوده است.

هاي غمادان رود با سنگو ود دارد نه گمان ما

 117بنا گنديده است.

پا  از آمادن  در اخ ار آمده است پیام ن

اي از صحابه وفود يمن در سال ششم هجني، عده

بن  ةمارند معاذبن   ل، ابان بن سعید و فنو

مسیك منادي را بناي هدايت مندم يمن باه آن 

فنو بان مسایك باه درخواسات  ة ا فنساتاد. 

 ململاةاهاها، مسجدي در صنعاء میاان العاه 

 118در غمدان ساخت. ءاهر نا

بان مسایك ة رسد فنواز اين خ ن به رظن ما

، اصن را ترنيب ناند و از به فنمان پیام ن

هاي آن بناي ساخت مساجد  ام. اساتفاده سنگ
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ننده است. در حاها نه اين چنین ر اود و او 

پنساتا در آرواا آثاري را نه رماد شنك و بت

ر ود، ترنيب ركند و اصان غمادان تاا دوران 

بااااا ه(  11ا  07خالفاات عامااان باان عفااان )

 119بود.

 آمیز پیاام نمورخان مسلمان، رفتار صال 

نهنگااا و تماادرا نااه را در بناباان آثااار ف

پنساتا رداشاتند، بیاان پیوردي با شنك و بت

ننند. بن اين اساس، شاهد اصانهاي ديگاني ما

مورخ و صااحب ه(  117در يمن هستیم. همدارا)

در ايان نتااب باه  صف  الجزیر  العاربنتاب 

اشااره  122و نون اان 121تلقام 120اصنهاي رااع ،

 نند.ما

بااا ماردن اين اصنها تا انن چواارم ناه 

روشته شاده اسات  صف  الجریز  العربنتاب ر د

دهیل روشنا بن عدم ترنيب و رابودي معابد و 

هاي مجلال آثار تمادرا، فنهنگاا و سااختمان

 است. هاي پیش از اسالم به دست پیام نملت

 

 ها. يلعه2

العه در هغت، مكارا محكم است نه به درون 

و در اصطال  ع ارت از  123توان دست يافتآن رما

ن بلندي است نه افناد را از دشامن حفاظ مكا

هاي معانوف نند. در ادامه، بنخا از العاهما

 ننیم.ش ه  زينه عنبستان را معنفا ما

 

 124. يلعه خیبر1ا 2

اي در هشت فنسارا مديناه و در خی ن راحیه

راه شام است. در اين راحیه در گبشته، هفات 
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العه، مزرعه و ررلستان و اود داشات ناه در 

 125هجني به دست مسلماران فت  شدرد.سال هفتم 

اين منطقه داراي هفت العه محكام از سانگ و 

صرنه بود نه پن  العه در براش اول خی ان و 

 سه العه در برش دوم انار داشتند.

هاي برش اول ع ارت بودراد از: رااع، العه

صعب بن معاذ، زي ن، أبا و رازار. براش دوم 

لعه خی ن نه به نتی ه معنوف است داراي سه ا

طای  و  و 126بود نه ع ارت بودرد از: مقماو ،

سالهم.  نگ میان مسلماران و يووديان در برش 

هاي براش دوم د و العاهااول خی ن اتفاق افت

 ويان باا صال  و با و ود تعداد فناوان  نگ

 127بدون  نگ به دست مسلماران افتاد.

هاي میان مسالماران و يوودياان در به  نگ

در بح  آثار يوود اشاره شاد.  ،عصن پیام ن

دهاد ناه مسالماران پا  از ها رشان مابنرسا

فت ، آثار تااريرا منطقاه خی ان را راابود 

ركندرد و و ود اين منطقه و آثار العه خی ن 

 تا اين زمان، دهیلا بن اين امن است.

هاي هاي ش ه  زينه عنبستان باه العاهالعه

سا ب  هاي خی ن بهشورد. العهخی ن محدود رما

بزرگا و  ايگاهشان در ش ه  زينه در منااب. 

تنين اياان ارد. بن سااتهتاااريرا معنفااا شااده

ها، العه ابلق فند مشنف بن تیماا، ماا العه

 128بین حجاز و شام واا. شده است.

مورخان دربااره تااريخ سااخت ايان العاه 

گويند ايان العاه باه اختالف داررد. بنخا ما

سامؤال،  129دد.گنزمان سلیمان بن داود باز ما

باره شعني سانوده ناه در شاعن يوودي در اين
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 اواد علاا،  130میان عنب ضنب اهمال شده است.

محقق معاصن بن اين باور است نه العه ابلاق 

ا  010د، حانم بابل )یفند بقاياي اصن ر ور

ق ا م( يا بقايااي اصان بزرگاان و ياا  001

هايا اسات ناه در ايان مكاان ساين سااختمان

 131ارد.بوده

در مناب. تااريرا آماده اسات زماارا ناه 

ملكه مقتدر ش ه  زينه از فات  ايان  132زباء،

اي گفت العه و العه مارد راتوان مارد،  مله

 گويد:نه مال شد. زباء ما

 133مارد سريشي يرد و ابلق ارج یافت.

حارث بن هاهم يا حارث بن ابا شمن غساارا 

ند حمله ناند و فيكا از ملوك غسان به ابلق 

در مقابل او در العاه پنااه گنفات و  سمؤال

اعشاا در  134گیني وي راتوان مارد.ملك از دست

 باره سنوده است:اين

اك استوار مح  او ابلق فرد تیماستب يلعه

 135اك وفادار است.است و همسایه

و  پ  از اسالم و در زمان بنخورد پیاام ن

مسلماران با اين اثن تاريرا، يواود تیمااء 

خواساتار  ندرد و آن ح نتصل  ن با پیام ن

رابودي العه ابلاق فاند ر اود. هام چناین، 

هاااي هااا پاا  از فتااو  اسااالما در نتابانن

مسلماران، عظمت و استواري اين العه بسایار 

دهنده عادم ترنياب نه رشاان 136توصی  شده است

پنستا و شنك پیوردي رداشتند آثاري نه با بت

 توس  مسالماران و در رأس ايشاان، پیاام ن

 است.
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 . يلعه مارد2ا 2

يكااا از  137اهجناادل، دومااةالعااه مااارد در 

هاي مشاوور و ااديما در منطقاه  اوف سنزمین

واا. شده است. در اين منطقه ااديما، آثاار 

نه مشاوورتنين  تاريرا فناوارا و اود دارد 

آروا العه مارد است. بن اساس رظن محققاان، 

سال پیش از  1555يا  0555ادمت العه مارد به 

 رسد.د مامیال

اي هاي دور، العااهاياان العااه از گبشااته

و زباء دختن عمنو، مشوور  138تاريرا بوده است

به زروبیا در  نگا مشوور بناي فت  آن تاالش 

اهجنادل  دومةالعه مارد از زمان فت   139نند.

در سال هفتم هجني به دست مسلماران تا عصان 

حاضن، به عنوان يكاا از آثاار تمادن ااديم 

اساات. اياان العااه، يكااا از بااااا مارااده 

هايا است ناه در بنابان حاوادث ط یعاا العه

تا  ساهم مارده و مسلماران از زمان پیام ن

 ارد.حال، آن را ترنيب ركنده

 

 . حصارها3

يوودياان مديناه  140حصار بنايا منتف. است.

ها از حصارها در هنگام هجوم دشمن باه العاه

و ر اند اوس و خازر  در  141نندراداستفاده ما

ها آماده در روايت 142ننار حصار اتفاق افتاد.

است يووديان رزديك باه پنجااه و راه حصاار 

باه  و اعناب پیش از هجنت پیاام ن 143داشتند

مدينه، به پینوي از ايشان حصارهايا ساختند 

دو  و ها باه هفتاادنه تعدادشاان باا العاه

 144رسید.پناهگاه ما
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از مكااه بااه مدينااه  زمااارا نااه پیااام ن

مود، ارصار و موا نين را از ترنيب موا نت ر

حصارهاي مدينه روا فنمود و آرواا را زينات 

شود بع ا از حصارها، گفته ما 145مدينه خوارد.

هايا بلند بودرد نه به س ب ارتفاعشان، مكان

پیچید.  ا در تمام مدينه ماصداي اذان از آن

از حصااري ه(  38در روايت آمده است بالل )ت 

 146گفت.رفت و اذان ماباال ما خاره حفصه رزديك

در ادامه به بنرسا حصاارهاي معانوف مديناه 

 پندازيم.ما

 

 147. حصار يعب بن اشرف1ا 3

حصار نعب بن اشنف يا العاه نعاب، ع اارت 

اي نوچك نه در منطقه  نوب شناا است از العه

مدينه در منازل بنا ر ین ساخته شاده باود. 

اع متان و ارتفا 11متان، عانض آن  11طول آن 

متن اسات. داراي  7بااا مارده از ديوار آن 

بان  ناه از  8يك در در  وات غنباا اسات و 

ارد. طاول بنخاا از هاي ضریما ساخته شدهسنگ

متن سارتا 85متن و عنض آروا سارتا 375ها بن 

 148است.

پ  از آن نه يوود بنا ر ین از مسالماران 

شكست خوردرد، نعب بن اشنف به اتال رساید و 

از مدينه اخنا  شدرد. اين حصار تا يووديان 

امنوز بااا مارده است نه ايان حسان رفتاار 

 دهد.و مسلماران را رشان ما پیام ن

 

 . حصار ضیحان2ا 3

حصار ضیحان در مدينه در مكاارا باه راام 
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ايان حصاار يكاا از  149عص ه واا. شاده اسات.

حصارهاي دوران  اهلیت است نه با سنگ توسا  

متان،  04طاول آن  150شد. بن حال  ساخته حیحةال

 151متان اسات. 8متن و ارتفااع آن  30عنض آن 

اسمت  نوبا آن از بین رفته اما اسمت شماها 

 152بدون خنابا بااا مارده است.

 . سایر حصارها3ا 3

 وفاااء الوفاااء در نتااابه(  133سااموودي )

نه درباره مدينه در پیش  153بأخبار دارالمص فی

اسات از از اسالم و آثار بااا ماراده از آن 

اهمیسان و  154حصارهاي فناوارا مارناد وااام،

هاوزان و متعلاق باه بناا  اناهنعل، اهساعد

صیاصا نه چوارده حصار متعلق به بنا زيد بن 

بنای ماهك بن عوف بود، اهزيدان متعلاق باه 

أمني اهقی  بان ماهاك، اهمزدهفاه، واا  بن 

 ان بن ماهك، فوينع متعلاق باه تمتعلق به ع

متعلق باه بناا م ادول غنم بن ماهك، اهسل  

بند. بیشتن اين آثار به منور زمان و رام ما

ها از بن اثن حوادث ط یعا و توسعه سااختمان

 ارد.بین رفته

 

 . آثار پراينده4

 . من قه حجر1ا 4

منطقه حجن يا مدانن صااه  يكاا از رقااط 

تمدرا اديما در نشور عنبستان سعودي است نه 

مانز میاان مدينه واا. شده و  یدر سمت شماه

 155مدينه و ت وك در شامال وادي اهقاني اسات.

اياان شااون در ابتااداي تأساای  محاال ع ااور 

ور باه برهايا بود نه از ش ه  زينه، ناروان

 156بندرد.ها ماسوريه، مصن و ساين سنزمین
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اين منطقه پ  از بتانا در اردن امانوزي، 

ااوم  157دومین شون مدرا در دوهت ر طیان بود.

در را در ايان سانزمین  هاي خويشثمود، خاره

گفتاه  158سااختند.هايا موسوم به اثاه  مانوه

هااايا در ديااار ثمااود در شااود اثاهاا  نوهما

خداوراد  159منطقه حجن رزديك وادي اهقني بود.

 فنمايد:متعال در اين باره ما

ها باراك ها و صاخرهو با شادماني از يوه

 160ساختند.خود خانه مي

ام مادانن يااوت حموي از اين منطقه با را

صااه  پیاام ني باود ناه  161نند،ه  ياد مااص

خداورد متعال در میان اوم ثمود م عوث ناند 

بااره و خداورد متعال در انآن ننيم در ايان

 فنمايد:ما

و باار يااوم ثمااودب صااالا برادرشااان را 

 162فرستادیم.

در مساین  زمارا نه پ  از اسالم، پیاام ن

ن غزوه ت وك در سال روم هجني به منطقاه حجا

رسید به اين منطقاه رگنيسات و باه اصاحابش 

 فنمود:

هاك يسااني ياه بار خاویش  لام به خاناه

يه گریاان يرده اندب داخ  نشاوید مگار آن 

 163باشید.

نه، مندم تشنه شادرد و خواساتند پ  از آن

بااه  هاااي حجاان بنوشااند، پیااام ناز آب چاه

 ايشان فنمود:

از آب این مح  يسي ننوشدب وضو هم نگیرد 

ر يرده باشاید آن را یبه این آبب خمو اگر 

 164به شتر بدهید و یا دور اندازید.

ها آمده اسات در هنگاام هم چنین در روايت
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ورود به منطقه حجن، مندي با ارگشتني نه در 

هاي حجن و منطقاه عاباب ديادگان پیادا خاره

 آماد. پیاام ن ننده بود به ح ور پیاام ن

چونه روي خود را از او بنگندارد و با دست، 

خود را پوشارد نه آن را ر یند و به آن مند 

 فنمود:

 165آن را بیانداز.

شود رفات و در مجموع اين اخ ار مشاهده ما

آمااد مساالماران در ماادانن صاااه  از  ارااب 

روا شده باود و آن را مكاارا شاوم  پیام ن

دارستند؛ زينا اوم صاه  در ايان منطقاه، ما

ندراد تعاهیم پیام نشان را تكبيب و مسرنه ن

 و شتنش را نشتند. با ايان و اود، پیاام ن

هاي اوم ثمود صاادر فنمارا بناي ترنيب خاره

ها بناي ع انت ماندم سااين ركند و اين خاره

 ها بااا ماردرد.دوران

 

 بی. مغایر شع2ا 4

هاي ااوم ثماود در منطقاه وسایعا از خاره

مغاين شعیب در خلی  عق ه تا اراضا ت وك در 

دربااره مغااين  166ده اسات.شمال حجاز واا. ش

شعیب يا مدانن شاعیب در اانآن نانيم آماده 

 است:

و ما به سوك اه  مدینب برادرشاان شاعیب 

را به رسالت فرستادیم. آن رساول گفات  اك 

و خدایي نیسات ا مردمب خداك یكتا را يه جز

و در يیاا  و وزن ياام فروشااي  دپرسااتش ينیاا

مي بینم و مكنیدب مان خیار شاما را در آن 

ترسام از روزك ياه م ينیاد( مان مي)اگر  ل

 167عذاب سخت شما را فراگیرد.
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اين مغاين تا امنوز در مدينه اه دع بااا 

وا، مارناد آن مارده ارد و حدياا درباره آر

چه درباره منطقه حجن يا مدانن صاه  روايات 

 شده، و ود ردارد.

 

 . بازار عكاظ3ا 4

 ؛درباره و ه تسمیه بازار عكاظ آمده اسات

اظ مكارا بود نه اعناب در آن  ما. بازار عك

 168پنداختناد.هام ما بااشدرد و به مفاخنه ما

بازار عكاظ میاان مكاه و طاان  در رزديكاا 

ست روز از اول  طان  انار داشت و به مدت بی

 اهقعده بنانار بود.ذي

تانين باازار اين بازار مشوورتنين و بزر 

اعناب در دوران  اهلیت و اسالم بود. باازار 

بزر  تمام اهاها ش ه  زينه باود ناه تجاري 

هاي در آن ناالهاي تجاري مارناد حنيان، سانگ

شاد. تجاارت در ايان معدرا و روغن عنضاه ما

بازار با تجارت سانزمین فاارس در خاار  از 

 ش ه  زينه ارت اط داشت.

هی  مجم. و مناسما در میان اعناب مارناد 

اي نه اين ا تماع بازار عكاظ ر ود، به گوره

ر در میان اعناب، ت ديل باه ماال شاده بازا

بااا ماردن اين بازار تا عصن حاضان،  169بود.

دهیلااا باان رفتااار دوسااتاره مساالماران بااا 

هنگوره آثار تمدرا و فنهنگا است ناه در آن 

 پنستا و ود رداشته باشد.اثني از شنك و بت

 

 نتیجه

. بیشتن آثار تمدرا ش ه  زينه عنبساتان 3

ا از  ناوب، منناز و پیش از اسالم در منااطق
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 تقني ًا شمال ش ه  زينه و ود داشت.

. اعناب  اهلا اعتقادات مرتلفا داشاتند 0

پنسااتا، اعتقاااد بااه ارااد از: بتنااه ع ارت

ها،  ن و درختاان، يووديات، مسایحیت، ستاره

اي باان دياان ح اانت ، و عاادهصااابئینمجااوس، 

معانوف نفاا باااا ماراده و باه ح ابناهیم

 بودرد.

ین ديناا مارناد غثار تاريرا آ . پیام ن1

ها و آثاار ديناا ها، سااختماناصنها، العاه

ها و دينهاا را اديان آسمارا مارناد ننیساه

 ترنيب ركند.

 د نه پیام ننده. بنخا از اخ ار رشان ما7

هاي ها مارناد بتكادهبه ترنيب بنخا از مكان

هاا در میاان يمن فنمان رداد؛ زينا آن مكان

خاود را از دسات داده اهاها منطقاه اداسات 

بودرااد و ديگاان مكااارا بااناي روا  شاانك و 

 پنستا ر ودرد.بت

به ترنيب تمام آن چه نه رمادي  . پیام ن0

پنستا بود مارند اصنام، اوثاان از شنك و بت

 و درختان مقدس عنب فنمان داد.
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 هانوشتپی

                                           

ه از چواار  وات شود ن.  زينه به زمینا اطالق ما

به وسیله آب محاصنه شده است در حاها نه ش ه  زينه 

 شود.فق  از سه طنف به وسیله آب محاصنه ما

 ،في معرف  أخباار  بلوغ األرب. محمود شكناآلهوسا

تحقیق محمد بوجة االثني، بیانوت: داراهكتاب  العربب

؛ ع ااداهعزيز ساااهم،    ،81تااا،   اهعلمیااة، با

االسكندريه:  ر  العربی  يب  االسالمبتاری  شبه الجزی

6.م،    008موسوعة ش اب اهجامعة، 

 ،جزیار  العارب فاي القارن . ر. ك: حافظ وه اة

.ا  م،    46را، ، اهقاهنة: بانیالعشر

صاف  جزیار  . ر. ك: اهحسن بن محمد اهومادارا، 6

؛ يااااوت 61م،   886هیاادن: مط عااه بنياال،  العااربب

بیانوت: داراحیااء اهتاناث  دانبمعجام البلاحموي، 

المفص  فاي ؛  واد علا،    ،1م،    414اهعنبا، 

 اا: داراهساااا، اهط عة اهنابعة، با تاری  العربب

6  / ه00    ،م   ،1  ا86 ،؛ محمود اآلهوساا

46.   پیشینب

 ،االصانامب. هشام بن محمد بان اهساانب اهكل اا 

 46اهكتاب اهمصانية، تحقیق احمد زنا، ااهنه: دار

 الساایر  النبویاا ب؛ ع ااداهملك باان هشااام، 0م،   

 006 ا: مؤسسه اهنور هلمط وعات، اهط عة االوها، با

 ماروج الاذهبب؛ علا بن حسین مسعودي،    ،68م،   

م،    000تحقیق امین مونا، بینوت: مؤسسه االعلما، 

   ،68.

 .همان.

، اباان هشااام،    همااانب. ر. ك: اباان نل ااا، 1

.همان؛ مسعودي، ا  68   همانب

. دين مسی  ابتدا در منااطقا گساتنش يافات ناه 8

نندراد. ها زردگا ماها و رومااعناب در ننار يورارا
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ها ننند مسیحیت به وسیله ح شاعلماي اخ ار روايت ما

وارد سنزمین اعناب شد و فنستادگان روماا آن را در 

مارند تغلب، طیاا، دوماة میان بنخا از ا ايل عنبا 

اهجندل و ملوك غساسنه ارتشار دادراد. ابان هشاام، 

، تااری  ال بارك؛ محمد بن  نين ط اني،    همانب

ا     ،6تا،   بینوت: داراالعلما هلمط وعات، با

6.

اهعنب به خصو  يمن و حجاز  . دين يوود در  زينة4

 ا به گستنش يافته بود. سنزمین اصلا يوود نه از آن

ش ه  زينه موا نت نندرد در رزد مورخان م وم اسات. 

ننند ناه يواود از سانزمین بنخا از مورخان گمان ما

ق. م باان اثاان خنابااا  10خااويش، فلسااطین در سااال 

به  زينة اهعنب موا نت نندراد و بنخاا از  رشلیماو

آروا در يانب، وادي اهقاني، خی ان، فادك و تیمااء 

   ،66.   پیشینب سانن شدرد. ر. ك:  واد علا،

0ین بن اسااس اعتقاداتشاان باه دو دساته ئ. صاب

عاناق. ر. ك:  ینئصابحنان و  ینئصابشدرد: تقسیم ما

   ياادیما و حاادیثابئالصااابع ااداهنزاق اهحساانا، 

.ا  4   ،اهقاهنهة، مكت ة اهرارجا، 

 از دين زردشتا باا راام مجاوس يااد . انآن ننيم

نه نند. مجوس معنب شده ما مگوس است. باه دهیال ايان 

اعناب با ساساریان همسايه و مجاور بودرد دين زردشتا 

در بنخا از منااطق شا ه  زيانه مارناد عماان، هجان، 

يمامه، حینه و بحنين روا  يافات. ر. ك:  اواد علاا، 

   ،6.   پیشینب

تاانين اعتقااادات شاا ه . دياراات حنفااا از معنوف

 نب بودرد نه اوثاا زينه است. احناف گنوها از اعنا

پنستیدرد و مشنك ر ودراد. باه خادا و اصنام را رما

خواستند. ع داهمطلب ايمان داشتند و از او هدايت ما

، امیة بن ابا صلت، و راة بن روفل، زيد  د پیام ن

بن عمنو بن رفیل، حنظلة بن صفوان و خاهد بن سانان 

ا هستند نه مورخان باه عناوان يهاتنين شرصیتاز موم

رساائ  ننناد. اهمنت اا، حناف ش ه  زينه معنفا ماا

 60ام: مط عة اهریام داراهقنان اهكانيم،  مرتضيب
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الشاارك الجاااهلي و ؛ يحیااا اهشاااما،    ،،   ه

بینوت: داراهفكان  اله  العرب المعبود  يب  االسالمب

0.م،   44اهعنبا، 

 منظور سنزمین شامل ش ه  زينه و منطقاه شاام .

است.

6.  بناطه، ا ايلا از اعناب شماها بودرد ناه در

شش انن پیش از میالد در شنق اردن، ش ه  زينه ساینا 

و فلسطین  نوبا ح ور داشتند. دوهت ايشان از فانات 

در شنق تا درياي سنخ در غنب امتاداد داشات. ر. ك: 

   ،6.   پیشینب واد علا، 

 تدمنيان اوما از عنب بودرد ناه در واحاه در .

نز سنزمین شام استقنار يافتناد و داراي معمااري من

،      هماانباي بودرد. ر. ك:  واد علاا، پیشنفته

0 ،تاری  العرب السیاسي يبا  االساالمب؛ علا معطا 

68.م،    44بینوت: داراهمنول، 

 غساسنه از ا یله ازديان يمن بودرد نه پ  از .

ول پایش ترنيب سد مأرب وسیل عنم در اواخن هازاره ا

از میالد از يمن مواا نت نندراد و در  ناوب ساوريه 

؛    پیشاینباستقنار يافتند. ساهم ع اداهعزيز، 

.همانعلا معطا، 

1 هرمیان يا آل منبر پ  از موا نت از يمن باه .

رزدياك فانات  ،عناق، دوهتا عنبا با مننزيات حیانه

تأسی  نندرد نه تحت رفوذ ساساریان انار داشت. علا 

.   همانبمعطا، 

8 .همانب. دوهت معین به تجارت شونت داشت   .

4 س انیان پ  از آن ناه در دوهات معاین را از .

بین بندرد، حكومت تشكیل دادرد. دوهت س أ تا اواخن 

انن دوم پایش از مایالد پايادار باود.  اواد علاا، 

8.ا     ،8   پیشینب

0 تجاري . سنزمین يمن در زمان دوهت حمین از رظن

و ساخت سدها و اصنها مشوور بود. ر. ك: عاال ر یه، 

 عااةاهط  بتاااری  العاارب القاادیم و عصاار الرسااول 

0.ا  48م،    44، بینوت: داراهفكن، ةاهااها
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 ،عان  الحضار  العربی  و ماوجز. ابوخلیل شواا

604   ،1.دمشق: داراهفكن،  الحضارات السابقب

 ،پیشینب.  واد علا   ،   68.

 ،ثااار العااالم العرباايبآبااین . احمااد فرااني 

4.م،    48: مكت ة االرجلو، ةاهقاهن

6 ،پیشین.  واد علا.

 ،پیشین. احمد فرني.

 .همانب   .

1 .مانه.

8 ،پیشینب.  واد علا      ،1.

4 .همانب   6.

0 .همانب      ،6.

 ،پیشینب. ابن نل ا   .

تحقیق علاا  العروسب جتااهزبیدي،  . محب اهدين

.8م،    446ه /  66شیني، بینوت: داراهفكن، 

 ،پیشینب.  واد علا      ،8.

6( رجم . آيه )4.

 ،پیشینب. ابن هشام      ،61.

 ،تاااری  الشااعوب االسااالمی ب. نااارل بنونلمااان 

تن مااه بنیااه فااارس و منیااز اه عل كااا، اهط عااة 

م. 411داراهعلم هلماليین،  اهسابعة، بینوت:

1 ،العرب في ساور یاا يبا  االساالمب. رينه ديسو 

م،    44 اا، تن مه ع داهحمید اهدواخلا، مصن: با

.

8 ،باا  اا:  ب تاری  مكاا. محمد بن ع دهللا االزراا

   ،16.م،   1عتنفة،  ةداررشن مدين

4 ،پیشینب.  واد علا      ،.

بومحمد، مغینة بن شع ة بن أباا . ابوعیسا يا ا60

عامن بن مسعود يكا از دهات عنب بود.  ماال اهادين 

 النجوم الزاهر  في ملوك مصر و القاهر بابن تغني، 

   ،.تا،   را، با ا: بابا

6 ،پیشینب. ابن نل ا   1پیشینبط ني،  ؛      ،
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6.

6 ،همانب. ابن نل ا   8.

6 ،پیشینب. يااوت حموي   ،   4.

همان.. 66

6 استسقام يكا از عادات عنب  اهلا بود نه تاا .

زمان هوور اساالم رايا  باود. ر. ك: اهیااس بلكاا، 

دمشق: مجله اهتناث اهعنبا )تصدر  االستسقام باالزالمب

عاان اتحاااد اهكتاااب اهعاانب(، هلساانة اهااهاااة و 

ه. 66اهعشنون، 

6 ،پیشینب. ابن نل ا   1  ا8 ،ات طبق؛ ابن سعد

؛ ط اني،    ،61تا،   بینوت: دارصادر، با بن سعدب

   ،0.   پیشینب

پیشین.ط ني،  پیشینب. ابن نل ا، 61

.همان. 68

شار  . عزيزاهدين ابا حامد ابن اباا اهحدياد، 64

اهط عااة اهااریااه، بیاانوت: داررشاان  البالغااهبنهج

   ،.م،    006األعلما، 

0( رجم . آيات )4  ا0.

 پیشینبني، . ط      ،6 ،التنبیه و ؛ مسعودي

؛ م،    44بیانوت: دارمكت اة اهواالل،  االشرافب

0   ،01.   پیشینبزبیدي، 

 ،پیشینب. يااوت حموي      ،06.

 ،تا،   را، با ا: بابا تاری  یعقوبيب. يعقوبا

   ،.

6 ،پیشینب. يااوت حموي   0.

 ،پیشااینب. اباان هشااام      ، ،؛ اباان نل ااا

تحقیق مصطفا  السیر  النبوی ب؛ ابن ناین،    پیشینب

ع داهواحد، بینوت: داراهمعنفاة هلط اعاة و اهنشان و 

   ،1.م،   41ه /  4اهتوزي.، 

 ،8  همانب ابن ناین، همانب . ابن نل ا.

1 ،همانب . ابن نل ا  1 ،6  هماانب ؛ اهزبیدي ،

  0.
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8 پیشینب سعد، . ابن     ،61 ،پیشینب ؛ ط ني  

   ،.

4 ،پیشینب . ابن نل ا  4 ،پیشینب ؛ ابن هشام  

6.

0 ،همانب ابن هشام،  همان؛. ابن نل ا  .

 ،پیشینب. يعقوبا   .

 ،پیشینب. ابن نل ا   1 ،پیشینب؛ ابن هشام   

ارد نه يكاا از ايان ؛ بنخا به اشت اه گمان ننده

 دو شمشین، ذواهفقار، شمشین معانوف امیناهماؤمنین
بوده است در حاها نه ذواهفقار ا ل از فت  مكاه در 

یل در  ناگ احاد،  اختیار آن ح نت بوده است و   نن

ذواهفقاار و  اال  میان آسمان و زمین ردا داد: السای  

 ؛   ،   هماانبعلا. ر. ك: ابن هشام،  اال  الفتا 

،   6   پیشینب؛ ابن ناین،   ، 41   پیشینبط ني، 

101.

 ،همانب. ابن نل ا   .

6 ،پیشینب. ط ني      ،8.

 ،پیشااینب. اباان هشااام      ، ؛ اهف اال باان

 6علماا، ألا ةاهحسن، تفسین ط نسا، بینوت: مؤسسا

0.،   8،   ه

 ،84،   6   همانب. ابن هشام ،پیشینب؛ حموي   

   ،1.

1پیشینبالزراا، . ر. ك: ا      ،18.

8( االسناء .1 آيه )8.

4 ،6   پیشینب. ابن هشام   ،1.

   ،1.   پیشینب. ابن سعد، 10

1 ،پیشینب. االزراا      ،1.

1 هنااد دختاان عت ااه، همساان ابوساافیان و مااادر .

را  احد، ن اد ح انت حمازهدر معاويه بود، نسا نه 

 ويد.

1 ،8   پیشینب. ابن سعد ،  .

06.   پیشینب. االزراا، 16
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1 ،پیشینب.  واد علا      ،8.

1 .همانب   .

. بنا اینقاع هم پیماران ع دهللا بان أباا سالول 11

شدرد. ر. ك: تنين يوود مدينه محسوب مابودرد و شجاع

   ،8.   پیشینبابن سعد، 

تحقیاق  فتو  البلادانب. احمد بن يحیا بالذري، 18

؛ ا  م،    44ر، بینوت: داراهفكان، سویل زنا

،      پیشینب؛ ط ني،    ،8   پیشینبابن هشام، 

.

.   همانب؛ بالذري، 11   همانب. ابن هشام، 14

ا  8   همانب؛ بالذري، 14   همانب. ابن هشام، 80

0پیشینبط ني،  ؛   44.

8 ،6   همانب. بالذري.

8 ،پیشینب. ابن هشام      ،64.

8 ،پیشینب. ابن سعد      ،8.

اهط عاة االوهاا،  فتو  مصر و اخبارهاب. اهقنشا، 86

.م،    44ه /  6بینوت: داراهفكن، 

8 .انلیز يا ننیسه معاادل يوراارا الای  اسات .

 بالد سبأ و حضارات العارب االولايبعدران اهتنسیسا، 

 440 اهط عة اهااریه، بینوت: داراهفكان اهمعاصان،

.م،   

8 ،پیشاینب. صنعا مننز يمن بود. همدارا      ،

4.

   پیشینب؛ ط ني،    ،8   پیشینب. ابن هشام، 81

   ،.

.همان .88

حیااا  الحیااوان . محمااد باان موسااا اهاادمیني، 84

، 00 ا: داراهشؤون اهاقافیة اهعاماة، با الكبركب

     ،.

احین فاي تااری  نشر الری. عاتق بن غی  بالدي، 40

.م،    446اهنياض: دارمكه،  البلداالميب

4 ،تحقیق مصاطفا  معجم ما استعجمب. ع دهللا اه كني
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 48 ا: عااهم اهكتاب، اهسقا، اهط عة اهااهاة، با

   ،10.م،   

4 ،6   پیشینب. ابن نل ا.

4 ،پیشینب. اه كني   .

؛ يااااوت حمااوي،    ،0   همااانب. اه كااني، 46

   ،8.   یشینبپ

4 ،بینوت: دارمكت ة  المحاسن و االضدادب. اهجاحظ

   ،1.م،    000اهوالل، 

4 المفص  في تاری  . محقق مسلمان عنااا نه نتاب

اثن مشوور او است. العرب يب  از اسالمب

   ،4.   پیشینب.  واد علا، 41

.همان .48

؛ 4( آياه ، مانادة )( ايه . ر. ك: بقنه )44

1.( آيه ح  )

00(  ح . آيه )1.

0 ر. ك: بعااا اهمااؤهفین، موسااوعة االديااان .

؛ 88م،    00اهمیساااانة، بیاااانوت: داراهفكاااان، 

حكاام التعاماا  مااع ع ااداهحكیم احمااد عامااان، 

م،   001 ا: داراهعلم و االيماان، با غیرالمسلمینب

1.

0 ارطانیه شون اديما روم نه به رام آرتوفیاا .

جغرافیاااك  ااارلو، شااد. ر. ك: حسااین انهماشااناخته 

،   80   ،توانان، سامت،  تاریخي يشورهاك اسالميب

8.

0ان رومااا بااه رااام هاااهینوبل  باا. حاان ان در ز

شد. ر. ك: ع یدهللا بن ع دهللا ابان خندادباه، شناخته ما

1.   المسالك و الممالكب

06 ،پیشینب. مسعودي      ،.

0اهیم. آزر عموي ح نت ابن.

0 ،همان. مسعودي.

01 ،؛ محمااد باان اسااماعیل 86   پیشااینب. بااالذري

بینوت: داراهفكن هلط اعاة  صحیا البخاركباه راري، 
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؛ ،   6م،    48ه /  60و اهنشاان و اهتوزياا.، 

تحقیق اهسید  تهذیب االحكامبمحمد بن اهحسن اهطوسا، 

اهنابعاة، طوانان:  ، اهط عاةحسن اهموسوي اهرناسان

   ،4.،   ه 68هكتب االسالمیة، دارا

08 زيه معنب شده نلمه فارسا گزيات اسات و در  .

شود نه از اهال نتااب باناي اصطال  به ماها گفته ما

شد. ر. ك:  ن ا ااامت در سنزمین مسلماران گنفته ما

بیانوت: داراهمكت اة  تاری  التمدن االسالميبزيدان، 

   ،8.م،    414اهحیاة، 

041   پیشینبارا، . همد.

0 ،ااام: رشاان أدب  لسااان العااربب. اباان منظااور

،    پیشاینب؛ مسعودي،    ،00،   ه 60اهحوزة، 

  .

 ،بیانوت:  العارب يبا  االساالمب.  ن ا زيادان

.تا،   دارمكت ة اهحیاة، با

 اصن غمدان در ابتداي تأسی  غ ادان رامیاده .

اط آن باه صاورت شد و رام غ دان در بنخاا از رقااما

مكتااوب بااااا مارااده اساات. ر. ك: احمااد باان ع اادهللا 

تحقیق حسین بن ع دهللا  تاری  مدین  الصنعاءباهنازي، 

بیاانوت: داراهفكاان  ب ال بعاا  الثالثاااهعمااني، 

0.م،    484اهمعاصن، 

 صنعاء شوني در يمن نه از اديم به همین رام .

يمان معنوف باود، از بوتانين و آباادتنين شاونهاي 

شد و از رظن فناوارا میوه به دمشق تشا یه محسوب ما

   ،6.   پیشینبگنديد. ر. ك: يااوت حموي، ما

6 .6   همانب   ،0.

 ،پیشینب. ر. ك: همدارا    ؛ احمد بان محماد

 0 ا: مط عة هیادن، با مختصر البلدانببن فقیه، 

.،   ه

 ،پیشاااینب. مساااعودي      ،44د ؛ ابوع یااا

 ااا: داراهغاانب با المسااالك و الممالااكباه كااني، 

   ،1.م،    44االسالما، 

1 ، پیشینب. ر. ك: عدران اهتنسی   1.
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8 ،پیشینب. احمد بن ع دهللا اهنازي   0.

4ننند ناه عاماان بان عفاان . اخ اريون رقل ما

فنمان ترنيب اصن غمادان را داد. ر. ك: اهومادارا، 

؛ مساعودي،    پیشاینبن فقیاه، ؛ ابا   پیشینب

   ،1.   پیشینب؛ اه كني،    ،4   پیشینب

0 ،6   همانب. اهومدارا.

 .66   همانب.

 ،8را،   تا، با ا: بابا االيلی ب. اهومدارا ،

  4.

 ،تحقیاق  العااینب. احمد بن خلیال اهفناهیادي

مواادي اهرزومااا و ابااناهیم اهسااامنانا، اهط عااة 

،   م،    604 ا: مؤسساة داراهوجانة، ة، بااهااری

8.

6 ،خی ن در زبان يوود يعنا العه، يااوت حموي .

   ،648.   پیشینب

 ،پیشینب. بالذري   8.

 . مقصو  متعلق باه أباا اهحقیاق از بناا حصن

   ،44.   پیشینبر ین بود. ابن هشام، 

1 .همانب   44  ا06 ،پیشینب؛ بالذري   0.

8 ،پیشینب. يااوت حموي      ،1.

4 .همانب   1.

0 ،التنبیااه و . علااا باان اهحسااین اهمسااعودي

؛ 6م،    44بیانوت: دارمكت اة اهواالل،  االشرافب

1.يااوت حموي، پیشین،   

 ،پیشینب.  واد علا      ،4.

 زروبیا ملكه معنوف تدمن نه به رام زبا ياا .

ر. ك: اتی ااة شااواب،  شااود.زينااب ریااز شااناخته ما

دمشاق: االبجوياة هلنشان،  هنابرات الحضار ب سوری ب

488    ،م.

 ،مروج الذهبب پیشینب. مسعودي      ،06.

6،پیشین . يااوت حموي.

 .پیشاینب معجم ما أساتعجمباه كني،  همانب   
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   ،84.

 ،پیشینب. يااوت حموي      ،1.

1 . اهط عااة  بالموسااوع  العربیاا  العالمیاا

اهنياااض، مؤسسااة هلنشاان و اهتوزياا.،  اهااریااة،

44 ،م.

8 ،پیشینب.  واد علا   6   ،0.

4 ،پیشینب. يااوت حموي      ،1.

60 ،پیشینب. ابن منظور      ،4.

6 الادر  بان اهنجااار، ا. ر. ك: محمد بن محمود

تصاحی  محماد زيانوم،  الثمنی  في تاری  المدیناهب

؛ ،   ه 6اهاقافاة اهدينیاة، اهقاهنه: مكت ة 

بادار بأخباار وفاء الوفاء علا بن احمد اهسموودي، 

تحقیق محمد محا اهدين، بینوت: داراحیااء المص فيب 

   ،40.تا،   اهتناث اهعنبا، با

6 ،التنبیه و االشرافب پیشینب. مسعودي   1.

6 ،پیشین؛ اهسموودي، پیشین. ابن اهنجار.

66 .همان.

6راا،  اا: با، باشر  معاني اآلثاارطحاوي، . اه

46.،   6تا،   با

6رسد نه همان حفصة، همسن پیاام ن. به رظن ما 
باشد.

61 نعب بن اشنف، عنبا يوودي از ا یلاه ر واان .

رسید. به س ب آن بود و از طنف مادر به بنا ر ین ما

هاي مشننان و مسلماران، باا شاعنهايش نه او در  نگ

باه اتال او فنماان  آزرد، پیاام نا مامسلماران ر

   ،.   پیشینبداد. ر. ك: ابن هشام، 

68 ،باین التااری  و . ر. ك: ع داهقدوس االرصاري

اهط عة اهااریة،  دة: رشن مطااب. اهنوضاة،  اآلثارب

41 10،   ه.

64 .همانب   4.

0 .همانب   46.

 ،فاي تااری  العاربب. سعد زعلول ع داهحمیاد 
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60.م،    41و ة اهعنبیة، نداراه  ا:با

 ،پیشینب. ع داهقدوس االرصاري   8.

 ،پیشینب. اهسموودي      ،40  ا.

6 حادثه مشوور حنه در اين  ا اتفاااق افتااده .

   ،1.   پیشینباست. ر. ك: ابن خلكان، 

 ،األطلااس تاااری  . ساااما باان ع اادهللا اهمغلااوث

ة اهسادسااة، اهنياااض: اهط عاا االنبیاااء و الرساا ب

6.م،    00داراهع یكان، 

 ،العاالء و . ر. ك: ع داهنحمن اهطیب االرصااري

اهااریة، اهنياض: داراهقوافل،  ةهط عا مدائن صالاب

00    ،م0.

1 .همانب   .

8پیشینبني، ر. اصط   6.

4 ،پیشینب. ر. ك: يااوت حموي      ،84.

0( اهشعناء . آيه )64.

،پیشین . يااوت حموي.

( آيه 1. االعناف )1.

 ،پیشینب. براري      ، ،؛ احمد بان حن ال

،   تا،   مسند احمد، بینوت: منشورات دارصادر، با

4.

6بیانوت:  متاع االسماعبإاهدين اهمقنيزي، . تقا

   ،.م،    444داراهكتب اهعلمیه، 

 .همان.

6   پیشینب، . ساما بن ع دهللا اهمغلوث.

1( هود . آيه )86.

8 ،6   پیشینب. ر. ك: يااوت حموي   ،.

4 ،سوق عكااظ فاي . ر. ك: راصن بن سعید اهنشید

ا  1تا،   با  ا: داراالرصار،با الجاهلی  و االسالمب

0.


