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  1گزارش مسعودي از توجه ايرانيان به كعبه در روزگار پيش از اسالم نقدي بر

  
  2سيد حسن مهديخاني سروجهاني

، تاريخ و تمدن ملل اسالمي گروه ،ندانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهرادكتري  انشجويد
 تهران، ايران

  
  چكيده

و  مروج الذهب، خود گزارشي را در دو اثر معروف ،)هـ345. د( ابوالحسن علي بن حسين مسعودي
من جمله ساسان بن بابك با هدايايي به زيارت  ،كه طبق آن ايرانيان باستان آورده، التنبيه و االشراف

اين مقاله با . بر اساس اين روايت، نام چاه زمزم نيز از زمزمه ايرانيان اقتباس شده است. اند رفته كعبه مي
ايران و تاريخ  بررسي نكات اساسي روايت مسعودي، به مقايسه آن با رواياتي كه در منابع ديگر درباره

شود خبر توجه ايرانيان به كعبه  در اين نوشتار معلوم مي. پردازد ه پيش از ظهور اسالم آمده، ميتاريخ مك
در دوران پيش از اسالم، در آثار مورخان پيش از مسعودي و مورخاني كه پس از وي با ديد نقّادي تاريخ 

كه فاقد اصالت بوده و نشأت گرفته از  اين روايت، روايتي شاذ است ، بلكهنيامده است ،اند را نوشته
  .باشد گرانه ايرانيان در دوران اسالمي مي هاي شعوبي انديشه

  
  .زمزم ،، ساسان، كعبهو اعراب مسعودي، ايرانيان :ها واژهكليد
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  مقدمه
نگاري اسالمي جايگاه خاصي دارد، اما به دليل  نگاري دوره ساساني در تكامل تاريخ كه تاريخ با آن
اطالعات ما راجع به تاريخ اين دوره مبتني بر آثار  ،ن رفتن برخي متون دوره ساسانياز بي

  .از جمله آثار مورخان اسالمي، مانند مسعودي است 1ديگران،
هـايي را   در ذكر تـاريخ ساسـانيان، گـزارش    ،)هـ345. د(ابوالحسن علي بن حسين مسعودي  

بهام است؛ از جمله اين روايات، روايتي است كـه  نقل كرده كه برخي از آنها آميخته با افسانه و ا
انـد و   بـرده  بر اساس آن ايرانيان باستان، مكرر به زيارت خانه كعبه رفته و براي آن هدايايي مـي 

مسـعودي ايـن روايـت را    . گذاري چاه زمزم نيز به خاطر زمزمه ايرانيان در كنار آن بوده است نام
گـزارش  . آورده اسـت  3التنبيـه و االشـراف  و هـم در   2مروج الذهببدون ذكر منبع خبر، هم در 

                                                 
  .18اشپولر،  .1
م خانه كعبه و جدشان ابراهيم احتراه ايرانيان قديم ب«: روايت را چنين آورده است مروج الذهبمسعودي در  .2

بردند و  رفتند و بر آن طواف مي دايت او و رعايت نسب خويش بزيارت بيت الحرام ميه عليه السالم و هم توسل به
ساسان پدر اين . حج رفت ساسان پسر بابك جد اردشير بابكان سر ملوك ساسانى بوده آخرين كسى از ايشان كه ب

او دارند چون ملوك مروانى كه انتساب از مروان دارند و خليفگان عباسى كه نسبت  سلسله بود كه عنوان از انتساب
برند و چون ساسان بزيارت خانه رفتى طواف بردى و بر چاه اسماعيل زمزمه كردى  بعباس بن عبد المطلب مي

دارد  و اين نام معلوم مياند  را زمزم گفته اند آن كرده اى كه او و ديگر ايرانيان بر سر چاه مي سبب زمزمهه گويند ب
ايرانيان از روزگاران  :ك شاعر قديمى در اين زمينه گويدي. كه زمزمه ايشان بر سر چاه مكرر و بسيار بوده است

اى  قصيده  و يكى از شاعران ايران پس از ظهور اسالم باين موضوع باليده ضمن .اند كرده قديم بر سر زمزم زمزمه مي
و ساسان  .كرديم حال ايمنى ديدار ميه و همديگر را در ابطح ب .مديمآ ه به حج خانه ميو ما از قديم پيوست :گويد

طواف كرد و بنزد چاه اسماعيل . خانه كهن رسيد كه از روى ديندارى طواف كنده پسر بابك همى راه پيمود تا ب
مشير و طالى بسيار هديه كعبه ايرانيان در آغاز روزگار مال و گوهر و ش .كند زمزمه كرد كه آبخواران را سيراب مي

كردند همين ساسان پسر بابك دو آهوى طال و جواهر با چند شمشير و طالى فراوان هديه كعبه كرد كه در  مي
اند كه اين چيزها را جرهميان بهنگام  بعضى مؤلفان تاريخ و ديگر كتب سرگذشت بر اين رفته. چاه زمزم مدفون شد

ان مالى نداشتند كه اين چيزها را بديشان نسبت دهند شايد از ديگران بوده است جرهمي. اند اقامت مكه هديه كرده
  ).1/266،مروج الذهب( .»و خدا بهتر داند

روزگار ه ايرانيان ب«: روايت را مختصر و با اندكي تفاوت ذكر كرده است )96( ،التنبيه و االشرافمسعودي در   .3
ها  كردند و بيت الحرام نزد آن اى معتبر آهنگ بيت الحرام مىقديم به احترام ابراهيم خليل عليه السالم با نذره

و كسى كه متعهد امور خانه بود مايه بقا و استمرار حرمت آن  .هاى معتبر جهان بود ترين معابد هفتگانه و خانه مهم
ن از روزگار ايرانيا :كردند كه گفته بود گفته يكى از عربان دوران جاهليت استشهاد مىه شده بود و در اين مورد ب

  .»كردند بسيار قديم بر كنار زمزم زمزمه مى
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نيمـه  . د( مسعودي از ارادت ايرانيان قديم و ساسانيان به كعبه، توسط مطهر بن طاهر مقدسـي 
 و به آثار برخي از جغرافيانويسـان و مورخـان   1مورخ هم عصر مسعودي نقل شده) هـ4دوم قرن 

  2.نيز راه يافته است
اره اوضاع فرهنگي و ديني ايران پيش از ظهور اسالم اهميت ت، دربر صورت صحاين روايت د

خاصي دارد؛ بنابراين بايد از زواياي مختلف آن را بررسي كرد و براي صحت آن، شواهد و قرائني 
اگر چنين روايتي پيش از مسعودي وجود داشته . يافت و يا بي اساس بودن آن را روشن ساخت

ي كـه قبـل از مسـعودي نگـارش يافتـه و بـه تـاريخ        و معروف بوده، پس چـرا در منـابع ديگـر   
شود؟ و اگر چنين گزارشـي وجـود نداشـته، پـس      اند، ديده نمي پرداخته4و تاريخ مكه3ساسانيان

  مورخ بزرگي چون مسعودي بر چه اساسي آن را نقل كرده است؟
عدم ذكر اين روايت، توسط مورخان پيش از مسـعودي و عـدم ذكـر نـام راوي و منبـع خبـر       

) هــ 630. د(چنين نيامدن روايت در آثار مورخان بعد از وي، مانند ابن اثير  ط مسعودي، همتوس
اند، اصـالت آن را مـورد ترديـد قـرار      كه با ديد نقادي تاريخ را نوشته) هـ421. د(و ابن مسكويه 

  .دهد مي
انيـان  حج اير«: اند؛ اصغر حيدري دو پژوهش با عنوان ه كردهاين روايت توجبرخي محققان به 

نويسنده در هـر دو  . انجام داده است 6»ايرانيان در سپيده دم اسالم«و  5»و زمزمه در كنار زمزم
مقاله با استناد به روايت مسعودي، به دنبال آن است تا رابطه معنوي ايرانيان باستان بـا مكـه را   

سيد علـي حسـني   . اثبات كرده و ارادت قلبي و عملي ايرانيان به كعبه و چاه زمزم را نشان دهد
» جايگاه كعبه در نزد اقوام جـاهلي و پيـروان اديـان مختلـف    «: نيز، تحقيق مشابهي را با عنوان

نويسندگان ديگري نيـز چنـين هـدفي را     7.انجام داده و به روايت مسعودي استشهاد كرده است

                                                 
 .4/48 مطهر بن طاهرمقدسي، .1

 .ادامه مقاله: نك .2

  .به بعد 2/38؛ طبري، 1/59به بعد؛ يعقوبي، 42دينوري، ص: نك .3
  .157- 1/54ازرقي، : نك .4
  .58- 53 ،»حج ايرانيان و زمزمه در كنار آن« حيدري، اصغر .5
  .53-31، »ايرانيان در سپيده دم اسالم«همو،  .6
  .45-42حسني،  .7
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و بررسـي  آنان در مطاوي آثار خود به روايت مسعودي اشاره كرده و بـدون نقـد   . اند دنبال كرده
   1.اند روايت، آن را پذيرفته

 3افسـانه،  2برخي محققان، روايت مسعودي را مورد ترديد قرار داده و آن را خـالي از حقيقـت،  
اند، اما هيچ كـدام از ايـن نويسـندگان، روايـت      دانسته 4گري ايرانيان ساختگي و ناشي از شعوبي

كه تنها در تحقيقات خـود راجـع بـه    اند، بل مسعودي را به صورت موردي تحقيق و بررسي نكرده
موضوعات ديگر، به اين روايت اشاره كـرده و بـدون تحليـل و بررسـي روايـت، دربـاره آن نظـر        

طور كلي راجع به اين روايت، تحقيقي كه بتواند پرده ابهام از آن بردارد و حقيقـت را   به. اند داده
روايـت و نقـد و بررسـي علمـي و      ترديد تحقيـق دربـاره ايـن    بي. نمايان كند، انجام نشده است

  .اي متفاوت به دست خواهد داد موشكافانه آن، نتيجه
ه ايرانيان به خانـه كعبـه   توجاين نوشتار در پي آن است، با بررسي داليل مسعودي مبني بر  

م و تاريخ هاي مربوط به تاريخ ايران قبل از اسال در روزگار پيش از اسالم و مقايسه آن با گزارش
ابتـدا راجـع بـه شـيوه     . منابع ديگر، اصالت و يا جعلي بودن اين روايت را آشـكار كنـد   ه، درمك

ويژه در بخـش   هاي او، به نگاري مسعودي، منابع مورد استفاده وي و ارزش و اعتبار گزارش تاريخ
ه ز توجسپس با تحليل و بررسي روايت مسعودي ا. تاريخ ساسانيان، سخني كوتاه خواهيم داشت

  .  ه خانه كعبه، درباره آن به داوري خواهيم نشستايرانيان ب
                                              

  نگاري  جايگاه مسعودي در تاريخ
در دوران حيات  5عنوان پيشواي مورخان و هردوت عرب، ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، به
ر منسوب به او، تنها دو از ميان حدود سي و شش اث. حيات خود آثار فراواني را تدوين كرد

بخشي از اثر مفقود او، مروج الذهب،  .باقي مانده استالتنبيه و االشراف و  مروج الذهبكتاب 
  6.خالصه فلسفي همين اثر اوستالتنبيه و االشراف، است و  اخبارالزمان 

                                                 
  .59، ؛ السباعي290؛ رفعت پاشا، 64-63، ؛ اميني78-77صفري فروشاني، . 1
  .234آذرنوش،  .2
  .2/143ماليري،  .3
  .217؛ محمودآبادي، 125الهياري،  .4
  .13، مقدمه مترجم، التنبيه و االشرافمسعودي، ترجمه . 5
 .63هوار،  .6
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آثار مسعودي از جهت تركيب و تنظيم موضوعي، به كلي متفاوت از ديگر تواريخ اسالمي 

اي دارد ولي تركيبات عميق  بنا بر گفته گيب، مسعودي در بين مورخين عرب پايگاه ويژه .است
مسعودي،  1.نمايد هاي او را مشكل مي كه آثار وي را در ابهام فرو برده، دريافت ايده واقعي روش

 دامنه تحقيقات خود را از مطالعات اسالمي فراتر برده، درباره تاريخ ايران، هند، روم، آداب و
  2.سنن يهوديان و مسيحيان نيز به بحث پرداخته است

در اين ميان، . مسعودي در بخش تاريخ ساسانيان از منابع و مصادر گوناگوني بهره برده است
هاي مسعودي به  مطالعه گزارش. اي برخوردار است منابع و متون اصيل ساساني از جايگاه ويژه

نامه،  آئينهاي  چنين كتاب هم. اي داشته است يژهتوجه وخداينامه دهد كه او به  خوبي نشان مي
دهد كه شامل  مسعودي از مشاهده كتابي در شهر استخر خبر مي 3.را ديده استنامه  گاه مانند

عهد اردشير اول به پادشاه  چنين نامه تسنر كه در هم 4.تصاوير پادشاهان ساساني بوده است
  5.رار گرفته استطبرستان نوشته شده بود مورد استفاده مسعودي ق

. ها و روايات برخي آگاهان اخبار نيز بهره برده است عالوه بر متون ساساني، مسعودي از نوشته
يكي از كساني كه در اخبار ساسانيان، مسعودي از او رواياتي را نقل كرده، ابو عبيده معمر بن 

مسعودي بجز ابو . اند هاست كه برخي او را ايراني نژاد و مظنون به انديشه شعوبي دانست 6مثني
وي در . عبيده، از ديگر راويان عرب نيز نقل روايت كرده، اما اغلب نام راوي را نياورده است

ها به  كه نامي از آن ها درباره ساسانيان، به اشعار برخي شعراي ايراني، بدون اين برخي گزارش
در . ه نموده استتوجقومي نيز  ميان آورد، استناد كرده و در برخي مواقع، به تمايالت

ها و  شود كه تا حد زيادي متأثر از گرايش اي استنباط مي هاي مسعودي گرايش ويژه گزارش

                                                 
 .23-22گيب،  .1

 .114الهياري،  .2

 .101كريستن سن، . 3

 .99، و االشراف ةالتنبيمسعودي،  .4

 .98همان،  .5

اي از صحابه بدگوئي كرده و به همين  ، از عدهالمثالب، وي در كتاب )هـ211يا  210.د(معمر بن مثني  ةابو عبيد .6
كس بر جنازه او  طوري كه در هنگام مرگش هيچ اند، به همين سبب اعراب چندان نظر خوبي نسبت به او نداشته

رباره خوارج، موالي و ايران مربوط اند كه برخي به موضوعاتي، د هاي بسياري را به او نسبت داده كتاب. حاضر نشد
دهند؛  از آثاري هستند كه به او نسبت مي كتاب خراسان، كتاب خوارج، كتاب موالي و كتاب فضائل الفرس. است

 ).93-92ابن نديم، (
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، التنبيه و االشراف ومروج الذهب هاي مسعودي در  اي از گزارش پاره. هاي شعوبي است انديشه
هر چند كه روايت مورد بحث اين نوشتار نمونه آن است، آن چنان دور از حقيقت است كه 

ترديد بيان چنين رواياتي  ا بيتوان بدرستي معلوم داشت، ام هاي اين گونه روايات را نمي انگيزه
جويي  گرانه و تكاپوهاي عناصر ايراني در برابر برتري هاي شعوبي تأثير از انديشه تواند بي نمي

هاي ايراني در  كه مسعودي در بيان گزارش توجه ايرانيان به كعبه، انگيزه چنان 1.اعراب باشد
پرداختن به چنين رواياتي را روشن ساخته و نوشته است، يكي از شاعران ايراني پس از ظهور 

؛ بنابراين اين بخش از سخن مسعودي و شعر شاعر ايراني، 2...اسالم به اين موضوع باليده است
روايات در  وجود اين گونه. سازد خوبي بروز تمايالت ايراني در چنين اخباري را روشن مي به

ها در  كه آوردن آن 3هاي زيادي را ذكر كرد توان نمونه هاي مسعودي كم نيست و مي نوشته
  .جا ممكن نيست اين

  
  نقد و بررسي روايت

ذكر كـرده اسـت،    مروج الذهبآورده با روايتي كه در التنبيه و االشراف روايتي كه مسعودي در 
توان به چند نكته اساسـي و قابـل بررسـي     ثر، مياندكي تفاوت دارد ولي با جمع بين روايت دو ا

  :دست يافت
 ؛)ع(انتساب ايرانيان به ابراهيم  .1

 زمزمه ايرانيان باستان كنار چاه زمزم؛ .2

 حج ايرانيان باستان و ساسان بن بابك؛ .3

  .هداياي ايرانيان به كعبه دردوره باستان .4
  

  )ع(انتساب ايرانيان به ابراهيم
كـه آيـا    ايـن . دانـد  مـي ) ع(ت كعبه توسط ايرانيان را، انتساب آنان به ابراهيممسعودي دليل زيار

  .كنيم رسد يا نه، آن را در آثار خود مسعودي بررسي مي مي) ع(نسب ايرانيان به ابراهيم

                                                 
 .125الهياري،  .1

 .1/266، مروج الذهبمسعودي،  .2

 .126- 125الهياري،  .3

WWW.ATHAREBARTAR.COM
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جا كه درباره نسب ايرانيان سخن گفته، بيان داشته كه روايت مربـوط بـه نسـب     مسعودي آن
همـين خـاطر تـرجيح داده     بـه  1يهودي و ايراني پـر از اخـتالف اسـت؛    ايرانيان در منابع يوناني،

هاي خود را از منابع ايراني بگيرد، ولي با اين حال، اشعار و رواياتي را كـه دربـاره نسـب     گزارش
برخي از . ها اعتماد كرد شود به آن ايرانيان نقل كرده است، به قدري با هم اختالف دارند كه نمي

روايات ديگر انتسـاب ايرانيـان    2انتساب ايرانيان به اسحاق بن ابراهيم است، اين روايات حاكي از
را به ياسور بن سام بن نوح، يا ارفخشد بـن سـام بـن نـوح، يـا يوسـف بـن يعقـوب و يـا لـوط           

بيشتر اين اخبار در قالب اشعاري است كه به شعراي قديمي عـرب نـزاري منسـوب     3.رساند مي
  .اند آن را سروده و خود را با ايرانيان از يك نسل دانستهها  است كه در تفاخر بر يمني

تـوان پـذيرفت؛ اوالً،    اشعاري را كه مسعودي بدان استشهاد كرده، بنا بـر داليلـي نمـي   ت صح
ظاهراً پيش از ظهور اسالم خصومتي بين اعراب شمالي و اعراب جنوبي وجود نداشته است و در 

بنابراين اشعاري كه بـه مفـاخره بـين ايـن دو      4شود؛ اشعار جاهلي چيزي در اين باب ديده نمي
 دوم، ظـاهرا گروه از اعراب تعلق دارد مربوط به دوران اسالمي اسـت نـه قبـل از ظهـور اسـالم؛      

، جعلـي بـودن چنـين    سـوم  5رسد؛ سال قبل از بعثت مي 150پيشينه شعر در عربستان تنها به 
ي كـه چنـدان مهـارتي در شـعرپردازي     توسـط ايرانيـان   احتماال اشعاري به وضوح آشكار است و

از سوي ديگر رواياتي كه در ساير منابع راجـع بـه نسـب ايرانيـان      6.اند ساخته شده است نداشته
اي كه حمزه اصفهاني از اين پراكندگي و اختالف روايات گلـه   آمده، پر از اختالف است؛ به گونه

  7.كرده است
  

  
  
  

                                                 
  .92، و االشراف ةالتنبيمسعودي، . 1
  .95مو، ه .2
  .264- 1/261، مروج الذهبهمو،  .3
  .27- 26زرياب خوئي،  .4
  .58احمد امين،  .5
  .233آذرنوش،  .6
  .10اصفهاني،  حمزه .7
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  زمزمه ايرانيان باستان كنار چاه اسماعيل
زمزمه عبارت از كلماتي بوده كه ايرانيان در هنگام پرستش آتش و غذا خوردن آهسته بـر زبـان   

بـه   كه احتماال 2در نزد عوام به زمزمه معروف بوده اوستابه نوشته مسعودي، كتاب  1اند، رانده مي
  .خاطر آهسته خواندن، به زمزمه شهرت يافته بوده است

ي از زمزمه ساسان و ايرانيان در كنار اين چاه دانسته و مسعودي وجه تسميه چاه زمزم را ناش
) يكي از اعراب جـاهلي  96ص  و االشراف ةالتنبيدر (در اين خصوص به سخن يك شاعر قديمي 

 ]؟[نگاران قديم، با نقل روايت مسعودي زمزمه را بـه شـاپور   برخي از جغرافي. استناد كرده است
  .ي از وي به ميان نيامده استكه در روايت مسعودي سخن 3نسبت داده اند

گزارش مسعودي از زمزمه ايرانيان در كنار چاه زمزم، پيش از وي در منابع اسالمي نقل نشده 
توان فرض كرد كه مسعودي اين روايت را از منابع ساساني كه مورخان ديگر  است؛ بنابراين مي

به  آن را ن استشهاد كرده،اند گرفته باشد، اما بيتي را كه مسعودي بدا بدان دسترسي نداشته
رسد اين شعر پس از  شعراي عرب نسبت داده است نه به منابع ساساني؛ بنابراين به نظر مي

كه دكتر آذرنوش در اين باب ترديدي  ظهور اسالم توسط ايرانيان ساخته شده باشد؛ چنان
  4.ندارد

لت بر اصل تسميه كدام دال گذاري زمزم، روايات گوناگوني نقل شده كه هيچ در خصوص نام
احتماال زمزمه ايرانيان هنگام غذا خوردن . ها است روايت مسعودي نيز از جمله آن 5زمزم ندارد؛

  .گذاري چاه زمزم به ايرانيان نسبت داده شود و شهرت كتاب اوستا به زمزمه، باعث شده تا نام
  

  حج ايرانيان باستان و ساسان بن بابك
هاي  ه در زمانه از روابط بين ايرانيان با مكوجود دارد ك در برخي از منابع اسالمي اخباري

 6.اند ه با ايران و حيره رابطه تجاري داشتهاهل مك ظاهرا. به ظهور اسالم حكايت داردنزديك 
) ضمانت( پيماناز خسروان ايران  عراقروايت شده نوفل بن عبدمناف جهت رفت و آمد به 

                                                 
  .1/175 يعقوبي، .1
  .1/236، مروج الذهبمسعودي،  .2
  .1/403 ،العبر؛ ابن خلدون، 3/147ياقوت،  .3
  .233آذرنوش،  .4
  .6/439جواد علي،  .5
  .2/7ثير، ابن ا .6

WWW.ATHAREBARTAR.COM
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تان سرايان عرب نيز مانند اعشي، امرؤالقيس و لقيط برخي از شاعران و داس 1.گرفته بوده است
گر حضور ايرانيان و نفوذ  ها بيان چنين برخي از گزارش هم 2.اند با دربار ساساني در ارتباط بوده

 بنا 3.از حضور بردگان ايراني در مكه ياد كرده است االغانيفرهنگ فارسي در مكه است؛ صاحب 
سوساني را براي زير نظر داشتن ايرانيان به مكه فرستاده امپراطوري روم جا 4ي،اولربر گفته 

بايد گفت نفوذ ايرانيان در حجاز بيش از آن بوده كه از  ،اگر نظر اولري درست باشد .ه استبود
ها از سكونت زرتشتيان متعددي در  چنين برخي گزارش هم 5.شود منابع موجود استنباط مي

ها  به طوري كه گروهي از اعراب در اثر مجالست با آنحجاز و ديگر نقاط عربستان حكايت دارد، 
  6.به آيين زرتشتي گرويده و آتش پرست شده بودند

كدام از اين روايات به رابطه  ا هيچد، امباش ه مير، بيانگر ارتباط ايرانيان با مكروايات مذكو
يت كعبه به معنوي ايرانيان با كعبه و زيارت آنان داللت ندارد؛ در حالي كه مسعودي از اهم

هاي قديم سخن گفته  گانه جهان در نزد ايرانيان و حج آنان در زمان ترين معابد هفت عنوان مهم
  .و ساسان بن بابك را آخرين فردي دانسته كه به حج رفته است

اخوان زنجاني بر اين باور است كه چون مسعودي اين خبر را در ايران و از موبدان فارس 
 ،ي اگر بپذيريمحت 8.اشتباه گرفته است 7بن بابك را با ساسان بن روزبهشنيده؛ بنابراين ساسان 

، باز با مشكل باشدمسعودي ساسان بن بابك را با ساسان بن روزبه اشتباه گرفته  ،بپذيريم
مسعودي فقط از حج ساسان بن بابك سخن نرانده؛ بلكه به حج ايرانيان  اوال مواجه هستيم، زيرا

گزارشي مبني بر ارتباط ساسان بن روزبه  دومد كرده است؛ تأكي -طور مكرر آن هم به -باستان
  .با كعبه در منابع وجود ندارد

. شود روايت مسعودي مبني بر حج ايرانيان و ساسان، در منابع پيش از مسعودي يافت نمي
اند، به حج  سخن به ميان آورده... حتي مورخاني كه از حج گزاردن سليمان، اسكندر، تبع و 

                                                 
  .1/245يعقوبي،  .1
  .119الهياري،  .2
  .8/329اصفهاني ابوالفرج،  .3

4. O’leary. 
  .235آذرنوش،  .5
  .172همو،  .6
ساسان بن روزبه، در روزگاران قديم از سوي برخي پادشاهان ايران بر اعراب تغلب، مضر، عمان، يثرب و تهامه . 7

  ).141حمزه اصفهاني، (اند؛  پرداخته راج به او ميحكومت داشته و حاكمان افريقيه و نوبه هم خ
  .96، بخارا نشريه فرهنگ و هنر، »چاه تخت جمشيد«اخوان زنجاني، جليل،   .8
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اند براي اثبات  اي از محققان كه روايت مسعودي را پذيرفته هالبته عد 1.اند اي نكرده ارهايرانيان اش
از آن، رواياتي كه بر حرمت خانه كعبه نزد اقوام مختلف در دوران جاهلي داللت دارد و برخي 

د سند تاريخي وجو كه براي اين روايات دليل و در حالي 3اند، را شاهد و قرينه آورده 2قرآنآيات 
سياق آيات  4.د ندارد، بلكه عواطف و احساسات در ظهور اين روايات نقش داشته استوجو

  . تواند دليل بر اثبات مدعا باشد مطرح شده نيز كلي است و نمي
علت حرمت كعبه نزد ايرانيان باستان را، بدون ارائه سند، گران معاصر نيز،  برخي پژوهش

كه در روايت مسعودي و  در حالي 5اند، ه كعبه دانستهحلول روح اهورا مزدا در خان بهاعتقاد آنان 
كه اين قسمت از روايت از  اين 6.شود اند چنين مطلبي ديده نمي ديگر منابعي كه آن را نقل كرده

توان  اي است كه در پاسخ بدان مي خود مسأله ،از كجا به آثار نويسندگان متأخر راه يافته
اند؛  يت مسعودي و ترويج آن همواره كوشيدهت رواصحاحتمال داد، ايرانيان براي اثبات 

  .كوششي كه باعث تغييرات و اضافات در روايت گشته است
  

  دوره باستان هداياي ايرانيان به كعبه در
ايرانيان قديم با هدايا و نذوراتي آهنگ بيت الحرام : گويد مسعودي در قسمتي از روايت خود مي

اند، از جمله اين هدايا دو آهوي زرين، دو  كرده مي و مال و گوهر فراواني به كعبه هديه 7كرده
شمشير و طالي بسيار بود كه توسط ساسان بن بابك به كعبه هديه شده و در چاه زمزم مدفون 

  8.شده بود
  

                                                 
   . 2/653؛ طبري، 636؛ ابن قتيبه دينوري، 35ابو حنيفه دينوري،  .1
  .27/؛ حج97 -  96/آل عمران .2
 .45-42حسني،  .3

 .4/17جواد علي،  .4

  .64؛ اميني، 113؛ البتوني، ص 8/147؛ فريد وجدي، 3/361طباطبايي،   .5
  .2/404،العبر؛ همو،  2/698، ةممقد؛ ابن خلدون، 3/147؛ ياقوت، 1/135سهيلي، : نك. 6
  .96، و االشراف ةالتنبيمسعودي،  .7
  .1/267، مروج الذهبهمو،  .8
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و يا  1]؟[ها ذكر گرديده، اين هدايا به شاپور برخي از منابع كه روايت مسعودي در آندر 
 .نسبت داده شده است 2]؟[خسرو

دي در جاي ديگر، كارهاي عمراني عبدالمطلب در مكه، از جمله حفر چاه زمزم را در مسعو
كه قابل تأمل است، زيرا  3كند ذكر مي) خسرو انوشيروان(زمان پادشاهي كسري بن قباد 

ها  مسعودي نه در صدد بيان وقايع دوران انوشيروان است و نه ذكر مطلبي راجع به او؛ بلكه آئين
مقصود  ظاهرا 4كند كه ربطي با خسرو انوشيروان ندارد؛ ر جاهليت را بيان ميو عقايد اعراب د

مسعودي از ذكر خبر تقارن حفر چاه زمزم در زمان عبدالمطلب با خسرو انوشيروان، يادآوري 
  .داستان هداياي ايرانيان به كعبه و تأكيد بر ارتباط ايرانيان با كعبه بوده است

دست آمده از چاه زمزم در زمان عبدالمطلب را متعلق به  مسعودي نظر كساني كه اموال به
روايت . دهد، اين اموال متعلق به ديگران باشد كند و احتمال مي اند، رد مي جرهميان دانسته

مسعودي در خصوص هداياي ايرانيان به كعبه و اموال چاه زمزم از چند نظر قابل نقد و بررسي 
  :است

كه اموال به دست آمده از  جود دارد، زيرا مسعودي در ايناوالً، در روايت مسعودي تناقض و
كه در ابتداي  چاه زمزم در زمان عبدالمطلب، متعلق به ايرانيان باشد ترديد دارد، در حالي

  روايت، اموال مدفون در چاه زمزم را از هداياي ساسان دانسته است؛
ر وي، اموال و جواهرات به نگاران سلف و معاص ، بر خالف گفته مسعودي، مورخان و سيرهدوم

اند، بلكه فقط از دفن اموال در چاه توسط  دست آمده از چاه زمزم را به جرهميان نسبت نداده
  5اند؛ ايشان، سخن گفته

كه معماري، تزيينات و تعميرات مسجدالحرام و كعبه ) هـ250د(، مورخاني مانند ارزقي سوم 
ازرقي . كنند اي به هداياي ايرانيان نمي اشاره اند، هيچ و حوادث خاص شهر مكه را توصيف كرده

 كند كه او براي درب كعبه قفل تنها هنگام سخن گفتن از تعمير كعبه توسط تبع، اشاره مي
   6نصب كرد؛) غلقاً فارسياً(فارسي ) چفت(

                                                 
  .2/404، العبر؛ ابن خلدون، 3/147؛ ياقوت، 1/281بكري، .1
   .2/698 ،مقدمههمو،  .2
  .2/254همان،  مسعودي، .3
  .3/144 ماليري، .4
 .4/114؛ مطهر بن طاهرمقدسي، 2/285؛ طبري، 2/319يعقوبي، : نك .5

  .1/65ازرقي،  .6
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، علي رغم مشكوك بودن روايت مسعودي، روايات ديگري كه در برخي منابع آمده و بر چهارم
ام ديگر، مانند پادشاهان تبع، به كعبه داللت دارند نيز چندان قابل اعتماد نيستند، هداياي اقو

ها تناقض  زيرا بر اساس گفته جواد علي، اين مطالب برآمده از روايات اخباريان است و در آن
بنابراين دليل و سند تاريخي  ها نقش داشته است؛ وجود دارد و احساسات و عواطف در بروز آن

در اين خصوص وجود ندارد؛ به طوري كه اگر كسي بخواهد مطلب مقبول و موثقي از تاريخ 
  1.شهر مكه بنويسد، ممكن نيست

  
  وضع روايت مسعودي در آثار ديگران

چنين  شود؛ هم كه اشاره رفت، در آثار نويسندگان قبل از مسعودي، اين روايت ديده نمي چنان
. اند اند، آن را ذكر نكرده ادي تاريخ را نوشتهنق ت و ديددقني كه پس از مسعودي با تأمل، مورخا

اين روايت تنها در آثار چند تن از مورخان و جغرافيانويسان راه يافته است؛ البته در آثار اين 
  . شود گروه از نويسندگان، تغييرات و اضافاتي در صورت روايت ديده مي

ه ايرانيان به كعبه در دوران پيش از اسالم سخن از توجاز مسعودي،  بعدنخستين كسي كه 
وي بدون . ، مورخ هم عصر مسعودي است)هـ4نيمه دوم قرن. د(گفته، مطهر بن طاهر مقدسي 

كه به تفصيل موضوع بپردازد، به قداست كعبه نزد مذاهب مختلف، از جمله مجوس اشاره  آن
زمزمه ايرانيان دانسته و به بيت شعري كه مسعودي نيز آن گذاري زمزم را، به خاطر  كرده و نام

رود، مقدسي آن را  احتمال مي. ولي منبع خبر را ذكر نكرده است 2را آورده، استشهاد كرده است
بعد از مطهر بن طاهر، اين . از مسعودي و يا منبعي كه مورد مراجعه مسعودي بوده، گرفته باشد

  .شود و اثر تاريخي سهيلي و ابن خلدون ديده نمي هاي جغرافيايي روايت جز در فرهنگ
، در بيان تاريخ ملوك المسالك و الممالكدر اثر جغرافيايي خود، ) هـ487.د(ابو عبيد البكرى 

ساساني، از حج گزاردن پادشاهان ايران، طواف ساسان، زمزمه او در كنار چاه اسماعيل و 
ري منبع خود را ذكر نكرده است، اما با توجه كه بك با آن 3.هداياي وي به كعبه سخن گفته است

آيد، بايستي آن را از  چنين آن گونه كه از ظاهر روايت بر مي هم 4به نفوذ مسعودي در بكري،
  . مسعودي گرفته باشد

                                                 
   .4/17جواد علي،  .1
 .4/48مقدسي، مطهر بن طاهر .2

  .1/281بكري،  .3
 .219كراچكوفسكي،  .4
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هنگام توصيف زمزم، گزارش مسعودي را با استناد به وي، به طور ) هـ626.د(ياقوت حموي 
در  2سخن گفته است، ]؟[ه اين است كه ياقوت، از حج شاپوراما نكته قابل توج 1كامل آورده،

  .كه در روايت مسعودي نامي از شاپور در ميان نيست حالي
هاي جغرافيايي، در  لفان فرهنگؤاز آخرين م  )هـ900.د( محمد بن عبد المنعم الحميرى

از آنجا كه  3.ارتباط معنوي ايرانيان و ساسانيان با كعبه اشاره كرده است به الروض المعطار
به  4بكري استفاده كرده است، المسالك و ممالكليف اثر جغرافياي خود از كتاب أحميري، در ت

رسد منبع وي در مورد اين روايت، بكري بوده باشد، زيرا حميري نيز روايت را تقريبا  نظر مي
  .رده استمانند بكري نقل كرده است، با اين تفاوت كه از هداياي ساسان سخني به ميان نياو

و  الصحاحچون صاحب  شناسان، هم هاي جغرافيايي، برخي از لغت افزون بر مؤلفان فرهنگ
نويسان، ابوالقاسم عبدالرحمن  از تاريخ 5.اند نيز به روايت مسعودي اشاره كرده العرب لسانصاحب 
زمزمه  ، از قول مسعودي)الرّوض االُنُف(خود  6المعارف گونهة، در اثر دائر)هـ581.د(سهيلي 

مورخ ديگري كه خبر  7.ايرانيان در كنار چاه زمزم را دليل بر وجه تسميه آن دانسته است
ابن . است) هـ808. د(ارتباط ايرانيان با كعبه را نقل كرده، مورخ شهير عبدالرحمن بن خلدون 

) خسرو(بدون ذكر منبع خبر، از زيارت و هدايايي ايرانيان، از جمله كسري مقدمهخلدون در 
جا كه به شرح ماجراي حفر چاه زمزم در  اما در تاريخ خود آن 8سخن به ميان آورده است، ]؟[

اموال به دست آمده از چاه، اهدايي : زمان عبدالمطلب پرداخته، از قول سهيلي بيان داشته است
  9.بوده است ]؟[ساسان و به قولي شاپور 

نامه است كه هدف  غت و يا فرهنگها آمده، كتاب ل اغلب منابعي كه روايت مسعودي در آن
اند، بلكه در توصيف  نگاري نبوده و چندان ديدگاه تحليلي و نقّادي نداشته ها تاريخ مؤلفان آن

                                                 
 .3/147ياقوت،  .1

 .3/148همو،  .2

     . 293،  حميرى .3

 .353كراچكوفسكي،  .4

 .233آذرنوش،  .5

 .531، نشريه دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد، »الروض االنفسهيلي و «همتي، عبداهللا، . 6

 .1/135سهيلي،  .7

 .440و  1/437،مقدمهابن خلدون،  .8

  .1/403،العبرهمو،  .9
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اند، بدون توجه به صحت و  زمزم و وجه تسميه آن اخبار و رواياتي را كه بدان دسترسي داشته
لدون، خصوصا در مقدمه، قابل در اين ميان نقل روايت توسط ابن خ. اند سقم آن، ذكر كرده

در مورد تاريخ آورده و بدان معتقد  مقدمهابن خلدون علي رغم معاني بلند كه در . تأمل است
بنابراين تاريخ ابن خلدون  1بوده، در تاريخ اقوام و ملل چندان ديدگاه نقادي را بكار نبسته است؛

ا راجع به شرق اسالمي اثر توان اثري كامال موثق و مقبول به حساب آورد، خصوص خلدون را نمي
  .وي، منبعي دست اول و چندان قابل اعتماد نيست

  
      نتيجه

چه گفته شد، روايت مسعودي مبني بر توجه ايرانيان به كعبه در دوران پيش از  بر اساس آن
اسالم، قبل از مسعودي در هيچ يك از منابع اسالمي نيامده است؛ مسعودي روايت خود را از 

يز نگرفته، زيرا به اشعار شاعران عرب و شاعران ايراني دوران اسالمي استناد منابع ساساني ن
توان آن را به  كرده است؛ اشعاري كه نه سرايندگان آن مشخص است، و نه در منابع ديگر مي

ثير أتوان چنين گفت، اين روايت بايستي در دوران اسالمي تحت ت دست آورد؛ بنابراين مي
كه از فحواي روايت  گرايي ايرانيان ساخته شده باشد؛ چنان و ملي گرانه هاي شعوبي انديشه

توان  مي - يكي از شاعران ايراني پس از اسالم بر خود باليده است: گويد جا كه مي آن–مسعودي 
هاي نزديك به آن  رسد، روايت در زمان حيات مسعودي و يا زمان به نظر مي. آن را دريافت

بايستي به تاريخ طبري كه  از آن چنين روايتي مطرح بوده، ميساخته شده است، زيرا اگر پيش 
  .يافت روايات آن بدون گزينش و فارغ از تحليل، گردآوري شده است، راه مي

چنين اعتقاد  اضافه شدن نام شاپور و خسرو در روايت سهيلي، ابن خلدون و ياقوت، هم 
سندگان متأخر راه يافته، همه از استمرار ايرانيان به حلول روح اهورا مزدا در كعبه كه به آثار نوي

  .كند تكاپوهاي ايرانيان براي اثبات روايت و ترويج آن داللت مي
هاي پيش از  ه در دورهطور كلي رابطه ايرانيان با مك رغم جعلي بودن روايت مسعودي، به علي

ان با اهل مكّه كه توان رد كرد، زيرا عالوه بر روابط تجاري و فرهنگي ايراني ظهور اسالم را نمي
توان احتمال داد كه خانه كعبه براي ايرانيان  كند، از روي برخي قرائن مي ييد ميأمنابع آن را ت

  .شناخته شده و قابل احترام بوده، اما نه آن گونه كه مسعودي روايت كرده است

                                                 
 .125سجادي و عالم زاده،  .1
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و  -گري متّهم به شعوبي –استفاده مسعودي، از اخبار راوياني چون ابو عبيد معمر بن مثني 
چنين استناد به اشعاري كه شاعر آن مشخص  ديگر راويان عرب، بدون ذكر نام راوي خبر و هم

هاي مسعودي درباره  شود تا عالوه بر اين روايت، برخي ديگر از گزارش نيست، باعث مي
  .ساسانيان دور از حقيقت و غير قابل اعتماد باشد

  
  كتابشناسي
  .قرآن كريم

  .ش1374، انتشارات طوس، هاي نفوذ فارسي در فرهنگ و زبان جاهلي راهآذرنوش، آذرتاش، 
  .ش1381، ترجمه هادي انصاري، نشر مشعر، ةيالحجاز ةحلسفرنامه حجاز يا الرالبتوني، محمد لبيب،  

  .م1965/ق1385 بيروت، دار -  صادر دار بيروت، ،التاريخ في الكامل األثير، عزالدين، ابن
 تهران، گنابادى، پروين محمد ترجمه خلدون، ابن مقدمه محمد، بن الرحمن ابن خلدون، عبد

 .ش1375 فرهنگى، و علمى انتشارات

، األكبر السلطان ذوى من عاصرهم من و البربر و العرب تاريخ فى الخبر و المبتدأ العبر ديوان، همو
  .م1988/ق1408 ،نيةالثا ط الفكر، دار بيروت، ،ةشحاد خليل تحقيق
 يةالمصر لهيئةا ،ةالقاهر ،شةعكا ثروت تحقيق مسلم، بن اهللا عبد محمد أبو ،المعارف دينوري، قتيبة ابن

 .م1992 ،نيةالثا ط للكتاب، مةالعا

، ترجمه و تحقيق محمدرضا تجدد، تعليقات مهين جهان بگلو، الفهرستابن نديم، محمد بن اسحاق، 
  .ش1366انتشارات امير كبير، 

  .ش1379، نية، تحقيق ابو القاسم امامى، تهران، سروش، ط الثاألممتجارب ا، ابو على مسكويه الرازى
  .م1963، ةمالعا ةيالمصر ةسسو االرشاد القومي، المو ةفالثقا ة، وزارة، قاهراالغانيابوالفرج اصفهاني، 

  .]بي تا[،ةيالمصر ةلنهضا ةمكتب، ة، قاهرفجر االسالماحمدامين، 
، مهر و آبان 67، شماره»بخارا«شريه فرهنگ و هنرن، »چاه تخت جمشيد«اخوان زنجاني، جليل، 

  .ش1387
، ترجمه جواد فالطوري، جلد اول، انتشارات تاريخ ايران در نخستين قرون اسالمياشپولر، برتولد، 
  .ش1364علمي و فرهنگي، 

، ةمك ، به كوشش صالح ملحس،و ما جاء فيها من اآلثار مكةاخبار ازرقى، ابو الوليد محمد بن عبد اهللا، 
  .ق1357
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 ،»)طبري، مسعودي، ابن اثير( هاي تاريخ نويسي اسالمي تاريخ ساساني در شاخص«الهياري، فريدون، 
، 27و 26، دوره دوم، شماره پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان -مجله علمي 

  .ش1380
 .ش1376 اسالمي،ترجمه محسن آخوندي، دفتر نشر فرهنگ  تاريخ مكه،اميني، محمد هادي، 

  .م1992بى جا،  ، دار الغرب االسالمى، المسالك و الممالكبكري، ابو عبيد عبداهللا، 
  .ش1380، قم، منشورات الشريف الرضي،المفصل في تاريخ العرب قبل االسالمجواد علي، 

 نشريه علوم انساني ،»جايگاه كعبه در نزد اقوام جاهلي و پيروان اديان مختلف«حسني، سيدعلي، 
  .ش1384، آبان 95، شماره »معرفت«

  .]بي تا[ ،ةالحيا ةمكتببيروت، منشورات دار  تاريخ سني ملوك االرض و االنبياء،حمزه اصفهاني، 
  .، بي تا70، شماره كيهان انديشه، »ايرانيان در سپيده دم اسالم«حيدري، اصغر، 

  .، بي تا12اره ، شم41، سال مكتب اسالم ،»حج ايرانيان و زمزمه در كنار آن«، همو
  .م1995 ،نيةالثا ط صادر، دار بيروت، ،البلدان معجمحموي، ياقوت، 

 الدين شيال، جمال ةجع، تحقيق عبد المنعم عامر مرااألخبار الطوال ،ابو حنيفه احمد بن داوددينوري، 
  .ش1368قم، منشورات الرضى، 

، )ها و بقاع متبركه آن رافياي راهسفرنامه خجاز و تاريخ و جغ( مرآت الحرمينرفعت پاشا، ابراهيم، 
  .ش1377ترجمه هادي انصاري، نشر مشعر، 

  .ش1388، سروش، از آغاز تا هجرت) ص(رسول اهللا ةسيرزرياب خوئي، عباس، 
ترجمه رسول جعفريان، نشر  ،)ق1344( تاريخ مكه از آغاز تا پايان دولت شرفاي مكهالسباعي، احمد، 

  .ش1388مشعر، 
  .ش1375، تهران، سمت، نگاري در اسالمتاريخزاده،  عالم هاديسجادي، صادق و 

، تحقيق طه عبدالرؤف البن هشام ةيالنبو ةالروض االنف تفسير السيرسهيلي، عبدالرحمن بن عبداهللا، 
  .م1391سعد، دارالفكر، 

  .ش1386، مكه در بستر تاريخ، قم، مركز جهاني علوم اسالميصفري فروشاني، نعمت اله، 
  .ق1391، موسسه مطبوعاتي اسماعيليان، الميزان في تفسير القرآن محمدحسين، طباطبايي، سيد

 دار بيروت، ابراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق ،الملوك و األمم تاريخجرير،  بن محمد جعفر طبري، أبو
 .م1967/ق1387 ،نيةالثا الطبعة التراث،

  .]تا بي[، دارالفكر،المعارف القرن العشرينةدائرفريد وجدي، محمد، 
، ترجمه ابوالقاسم هاي جغرافيايي در جهان اسالمي تاريخ نوشتهايگناتي يوليانوويچ،  كراچكوفسكي،

  .ش1389 پاينده، تهران، انتشارات علمي فرهنگي،
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  .ش1370كريستن سن، آ، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمي، دنياي كتاب، 
نگاري در اسالم، ترجمه  الم، از مجموعه مقاالت تاريخنويسي در اس ر، ادبيات شرح حال. آ. گيب، هـ

  .ش1361يعقوب آژند، نشر گستره، 
، اصفهان، هاي تاريخي اسالمي و غربي امپراطوري ساسانيان در گزارشمحمودآبادي، سيد اصغر، 

  .ش1384انتشارات افسر، 
 دار ،ةالقاهر الصاوى، عيلاسما عبداهللا ، تصحيحاإلشراف و ةالتنبي الحسين، بن على الحسن مسعودي، أبو

  .تا ، بى)ميةاالسال فةالثقا المنابع نشر سسةمؤ: قم افست( الصاوي،
 .ش1365، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، التنبيه و اإلشراف ،همو

  .ق1409 ،ةالهجر دار قم، داغر، اسعد تحقيق ،الجوهر معادن و الذهب مروج، همو
، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، مروج الذهب و معادن الجوهر ،همو
  .ش1374

 .]بي تا[، ينيةالد فةالثقا مكتبة سعيد، بور ،التاريخ و البدء المقدسى، طاهر بن مطهر

 شر، ن تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساسانى به عصر اسالمىماليرى، محمد مهدى، 
  . ش 1379،  توس

 دانشگاهپژوهشي دانشكده الهيات -نشريه علمي، »سهيلي و الروض االنف«همتي گليان، عبداهللا، 
  .ش1379، 50و49، شماره فردوسي مشهد

، ترجمه يعقوب نگاري در اسالم تاريخ، »نگاري در اسالم نگاري و تاريخ ادبيات جغرافي«هوار، كلمان، 
  .ش1361آژند، نشر گستره، 

 .]بي تا[صادر، دار بيروت، ،اليعقوبى تاريخيعقوب،  أبى بن قوبي، احمديع
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