
عربستان و سرزمين های همجوار
 در آستانۀ ظهور اسالم 

بخش يکمبخش يکم



وضعيت   جغرافيايی     و   اقليمی   شبه جزيرۀ  عربستان 
در  واقع  مکه،  مقّدس  شهر  اسالم،  ظهور  مرکز 
جزيره  شبه  را  عربستان  است.  عربستان  شبه جزيرٔه 
به  غربی،  و  جنوبی  شرقی،  سمت  سه  از  زيرا  ناميده اند؛ 
سرخ  دريای  و  عدن  خليج  عمان،  دريای  فارس،  خليج 
محصور است. برخی نيز به علت وجود بعضی رودهای 
شمال  سمت  در  عاصی  و  فرات  همچون  طويل  و  بزرگ 
سرزمين  بلندی های  در  هم  به  شدن  نزديک  هنگام  که 
شام، مرزی آبی را پديد می آورند، نام جزيرة العرب١ بر آن 

نهاده اند. 
و  بيابانی  نواحی  را  سرزمين  اين  بخش  بيشترين 

ّول
س ا

در

١

شبه جزيرۀ عربستان قبل از اسالم

مقدمه مقدمه 
مطالعه  و  بررسي تاريخ صدر اسالم بدون توجه به وضعيت شبه جزيرهمطالعه  و  بررسي تاريخ صدر اسالم بدون توجه به وضعيت شبه جزيرهٴ عربستان مطالعه ا دقيق  عربستان مطالعه ا دقيق 
و کامل نخواهد بود . امکان درک عظمت تالش پيامبر خدا و کامل نخواهد بود . امکان درک عظمت تالش پيامبر خدا  در پي ريز تمدن مترقي اسالمي ، زماني  در پي ريز تمدن مترقي اسالمي ، زماني 
ظهور  از  پيش  عربستان  ظهور   از  پيش  عربستان  جزيرهٴ  شبه  مردمان  سياسي  و  اجتماعي   ، اعتقاد  وضعيت  که  مي شود  جزيرهفراهم  شبه  مردمان  سياسي  و  اجتماعي   ، اعتقاد  وضعيت  که  مي شود  فراهم 
 ، اجتماعي  مختلف  ابعاد  در  جاهلي  عرب  زندگي  بررسي  به  درس  اين  در   ، اين رو  از  دريابيم؛  را  ، اسالم  اجتماعي  مختلف  ابعاد  در  جاهلي  عرب  زندگي  بررسي  به  درس  اين  در   ، اين رو  از  دريابيم؛  را  اسالم 

اقتصاد ، سياسي ، فرهنگي و اعتقاد مي پردازيم .اقتصاد ، سياسي ، فرهنگي و اعتقاد مي پردازيم .

١ ــ اين شبه جزيره هم اکنون از چند واحد سياسی تشکيل شده که عبارت اند از: کشورهای عربستان، يمن، عمان، بحرين، امارات متحدٔه عربی، قطر 
و کويت. مرزهای غير آبی اين شبه جزيره از سمت شمال، به کشورهای عراق و اردن محدود است.

است.  فراگرفته  پهناور  شن زارهای  از  پوشيده  خشک 
نيز  آنها  بين  بزرگ  و  کوچک  دّره های  و  مرتفع  مناطق 
بيابانی  نواحی  است.  جزيره  شبه  اين  بخش های  ديگر  از 
(باديه) سر تاسر مناطق شمال تا جنوب عربستان را فراگرفته 
که به ترتيب از شمال به جنوب عبارت اند از: باديةالشام 
نَفود، دهناء و ربع الخالی که آن را پهناور ترين بيابان جهان 
دانسته اند. از دره های موجود در بين ارتفاعات عربستان 
نيز با عنوان «وادی» ياد می شده و بعضی از اين وادی ها در 
مسير کاروان های تجاری بين شمال و جنوب قرار داشته 
َحْضرَ   َمْوت،  به  مـی تـوان  معروف،  وادی  های  از  است؛ 

َدواسر، ِسْرحان و رومَّة اشاره کرد.

  ۲  
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کمبود  و  روان  ريگ های  از  پوشيده  بيابان های 
بارندگی، امکان پديد  آمدن سرزمين های آباد و مسکونی را 
در اين نواحی محدود کرده بود؛ البته مناطق اندکی نيز به 
علت زمينه های دينی (همچون مکه) و يا امکان کشاورزی 
(همچون طائف و يثرب) به محل تجمع و سکونت قبايل تبديل 

شدند و رفته رفته شکل يک شهر را به خود گرفتند. 
برخالف مناطق مرکزی، مناطق جنوبی شبه جزيرٔه 
عربستان (يمن) از بارش نسبتاً منظم باران برخوردار است 
که موجب رونق کشاورزی، و در نتيجه، پديد آمدن مناطق 

پرجمعيت و پيدايش تمدن ها و حکومت بوده است. 

اوضاع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وسياسی 
شبه جزيرۀ عربستان 

نژاد  زندگی  محل  عربستان،  جزيرٔه  شبه  ساکنان: 

يا  عاربه  عرب  به  جنوب  عرب های  هست.  و  بوده  عرب 
عرب  به  آن  اطراف  و  مکه  ساکن  عرب های  و  قحطانی، 
نواحی  ديگر  در  بوده اند١.  معروف  عدنانی  يا  مستعربه 
از  بعضی  که  می زيستند  پراکنده ای  سرزمين،  قبايل  اين 
آنها ساکنان اصلی و ديرين شبه جزيرٔه عربستان و بعضی 
مثال،  عنوان  به  بودند.  ديگر  مناطق  از  مهاجران  ديگر، 
از  ديگر،  مناطق  از  بعضی  و  خيبر  مدينه،  ساکن  يهوديان 
مناطق شمالی به درون شبه جزيرٔه عربستان مهاجرت کرده 
و  شهرنشين  شکل  دو  در  سرزمين،  اين  مردمان  بودند. 
بيابان نشين زندگی می کردند. شهرنشينی در بخش جنوب 
علت  به  نيز  مرکزی  بخش های  در  و  داشت  بيشتر  رواج 
وجود زمينه های دينی يا طبيعی، شهرهايی همچون مکه، 

طائف و يثرب پديد آمده بود. 

١ ــ عرب های ساکن جنوب (يمن) از آنجا که خود را از نسل يَْعَرب بن َقْحطان، و قحطان را نيز نسل پنجم حضرت نوح    به شمار می آوردند، به 
عرب های قحطانی موسوم بوده اند  و اينان چون خود را ساکنان اصلی شبه جزيرٔه عربستان می دانستند، خود را عرب عاربه (اصيل و پيوسته) ناميده بودند. 
اما عرب های ساکن شمال يمن که عمدتاً در مکه و اطراف آن حضور داشتند، چون از نسل عدنان (از نواده های حضرت اسماعيل     ) بودند، عرب عدنانی 
ناميده می شدند. از آنجا که موطن اصلی آنان، عربستان نبود، به عرب مستعربه (غيراصيل) معروف بودند. آن دسته از قبايل عرب را نيز که از ميان رفته و 

ديگر اثری از آنان باقی نبود، عرب بائده می ناميدند؛ همچون عاد، ثَمود و ُجرهُم.

آثار به جا مانده از قوم عاد در جنوب عربستان

  ۴  



نظام اجتماعی: زندگی در صحرا و در کنار قبيله، 
شرايط و مقررات خاصی را برای صحرانشينان به دنبال 
به  و  بودند  حرکت  در  آب  دنبال  به  پيوسته  آنها  می آورد. 
دست يابی  برای  همواره  چراگاه ،  و  آب  محدوديت  علت 
به امکانات بهتر، در رقابت با ديگر قبايل به سر می بردند. 
در اين رقابت، آنها نياز به کمک و ياری يکديگر داشتند؛ 
بدين لحاظ تعدادی از افراد که رابطٔه نسبی و سببی با هم 
جمع  هم  دور  عشيره١  يا  قبيله  يک  عنوان  تحت  داشتند، 
می شدند و با يکديگر زندگی می کردند. آنان از ميان خود، 

کسی را به عنوان شيخ و رئيس قبيله بر می گزيدند. 
تواضع،  همچون  شرايطی  می بايد  قبيله  شيخ  البته 

حلم ، صبر، سخاوت و شجاعت را می داشت. 

شيخ قبيله وظايفی مانند تصميم برای ماندن در يک 
ناحيه يا کوچ کردن، جنگ و يا صلح با ديگر قبايل و پذيرفتن 
عضو جديد قبيله را برعهده داشت. افراد قبيله نيز خود را 
موظف به اطاعت بی چون و چرا از شيخ قبيله می دانستند. 

دورٔه قبل از ظهور اسالم را اصطالحاً عصر   جاهلی 
می نامند. در اين زمان، مردم ساکن در سرزمين عربستان 

در جاهليتی شگفت آور به سر می بردند.
يکی از جلوه های آشکار عصر جاهلی وجود جنگ 
طبيعی  منابع  کمبود  و  محدوديت  که  بود  غارت  و  قتل  و 
نقش مهمی در اين شيؤه رفتار داشت. البته عامل اصلی 
اين گونه انحرافات، وجود اخالق و روحيات جاهالنه بود 
که اسالم به مبارزه با آن  برخاست. عرب جاهلی در زمينٔه 

آثار به جا مانده از قوم ثمود در شمال عربستان

  ۵  ١ ــ عشيره از ترکيب چند خانواده که روابط خويشاوندی نزديکی داشتند تشکيل می شد، و قبيله گروهی بزرگ تر و متشکل از چندين عشيره بود. 



جنگ و قتل و غارت تا جايی پيش رفته بود که ترک اين 
عادت، حتی در ماه های حرام نيز برای او دشوار بود. 

قبايل جاهلی، برای آنکه در جنگ ها تنها نباشند، 
بروز  هنگام  در  تا  می بستند،  يکديگر  با  پيمان  هايی  گاه 
شايان  بشتابند.  يکديگر  ياری  به  پيمان  هم  قبايل  جنگ، 
ياری  و  حمايت  جز  معموالً  پيمان ها،  اين  در  آنکه  توجه 
هم پيمان ــ در هر شرايطی ــ هدف و معيار ديگری وجود 
بودِن  مقصر  و  ظالم  صورت  در  حتی  بنابراين،  نداشت. 

هم پيمان نيز، قبيلٔه ديگر بايد به ياری آن می شتافت. 
مردم دورٔه جاهلی گرفتار صفات بِد   اخالقی بودند. 
در اين دوره، ستم و تجاوز بر حقوق يکديگر رواج داشت. 

ميخانه ها داير و شراب خواری،  سنتی رايج بود. 
برده داری ظالمانه و بهره کشی فساد   آلود از کنيزان، 
غذاهای  آنان،  خوراک  بود.  آنان  پذيرفتٔه  رسوم  جزء 
خشن و خون و مردار، و نوشيدنی ايشان، آب  های کدر 

و تيره بود. 

گرفتار  نيز  خانوادگی  زندگی  در  جاهلی  عرب 
مردساالری  جاهلی،  خانوادٔه  در  بود.  بسيار  کژی های 
حاکم بود و زنان حتی در ابتدايی ترين امور، حق اظهار نظر 
حّتی  بودند،  پدر  خانٔه  در  که  زمانی  تا  دختران  نداشتند. 
از  پس  و  نداشتند  انتخاب  قدرت  نيز  ازدواجشان  دربارٔه 
ازدواج نيز می بايست مطيع محض همسرشان باشند و از 

حق ارث نيز محروم بودند. 
علت  به  يا  و  گرسنگی  ترس  از  گاه  جاهلی  عرب 
قربانی کردن برای خدايان، فرزندان دختر يا پسر خود را 
دشمنان،  دست  به  اسارت  از  ترس  همچنين،  می کشتند. 
با  آنان  بود.  دختر  فرزندان  کشتن  برای  ديگری  دليل 
نفی  را  خود  حقيقی  فرزند  لِحاق،گاه  و  نفی  غلط  سنت 
به  کسانی    را  نيز  گاهی  می راندند.  خود  از  و  می کردند 
فرزندی می پذيرفتند و تمام احکام فرزند حقيقی را بر او 

مترتب می کردند. 
يک  در  اقتصادی  وضعيت  اقتصادی:  زندگی 

طبيعی  امکانات  و  هوا  و  آب  نوع  به  زيادی  حّد  تا  منطقه 
عربستان  جزيرٔه  شبه  شد،  اشاره  که  چنان  دارد.  بستگی 
کافی  و  مناسب  زمين های  بدون  آب،  کم  است  منطقه ای 
برای کشاورزی. اين امر به خودی خود بی ميلی عرب ها 
را به کشاورزی به دنبال داشت. در عين حال، در جنوب 
بود.  فراهم  خوبی  به  کشاورزی  امکانات  جزيرة  العرب 
شهرهايی همچون طائف و يثرب و  در مناطق مرکزی نيز 

نقاطی چون خيبر، از امکان زراعت برخوردار بودند. 
و  آهن  نقره،  طال،  همچون  معادن  برخی  وجود 
مس نيز در اين سرزمين گزارش شده، اما استخراج آنها 
از  ــ  غالباً  ــ  جاهلی  عرب  که  داشت  فنی  دانش  به  نياز 
خنجر و  شمشير،  محروم بود. البته آنان گاه از آهن،  آن 
ديگر ادوات     نظامی مـی ساختند و آهـن مــورد نياز را از 

داخـل يا خـارج شبه جزيره فراهم می کردند. 
و  جنگل ها  کمبود  علت  به  نيز  چوب  صنعت 
درختان رونقی نداشت؛ از اين رو، نقل شده که در سال 

آآآآآآآييييييياااااا اااااااااممممررررررررررروووووووزززززززززززززه نننننننيييييييييييييززززززززز نننمممووونننهه های اخخالالآيا امروزه نيز نمونه های اخالق مردم جاهلی را می بينيد؟ 

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

  ۶  



از  کعبه ،  خانٔه  بـازسازی  بـرای  قريش  ٣٥    عام الفيل١، 
ساحل  در  موجود  رومی  شکستٔه  کشتی  يک  چوب های 
عرب ها،  نيز  دامداری  نظر  از  گرفتند.  بهره  سرخ  دريای 
حيواناتی همچون شتر، اسب، االغ، گوسفند، بز و گاو را 
می پروراندند. اما از اين ميان، شتر جايگاه ديگری داشت. 
حيوانی  تنها  و  نوردی،  صحرا  و  بودن  بََدوی  رمز  شتر 
بيابان نشين  عرب های  خشن  و  سخت  زندگی  با  که  بود 
را  روز  چندين  می تواند  که  جانداری  داشت؛  سازگاری 
را  آن  صاحبش  نياز،  صورت  در  و  بَرد  سر  به  آب  بدون 
بکشد و آب ذخيره شده در شکمبه اش را بنوشد. انسان 
صحرانشين، از پشم شتر (َوبَر)٢ برای خيمه، و از شير آن 
برای نوشيدن و رفع گرسنگی و از خودش به هنگام لزوم، 

به عنوان غذا و سرمايه بهره می بُرد. 
پيش  در  را  تجارت  راه  مکه،  ساکن  عرب های  اما 
گرفته بودند؛ زيرا به هيچ وجه، امکان زراعت در اين شهر 
هاشم بن  عبد َمناف  زندگانی  دورٔه  تا  آنان  نداشت.  وجود 
اما  می کردند.  تجارت  نامنظم  به صورت   ( پيامبر   (جّد 
(به  تابستانی  و  يمن)  (به  زمستانی  منظم  سفرهای  هاشم 
شام) را داير کرد و َهمين ابتکار، نقش مهمی در پيشرفت 
اقتصادی مکه و ساکنان آن داشت. هاشم به منظور تسهيل 
تجارت و تأمين امنيت، پيمان هايی را با قبايل و دولت های 
ايام  در  مکه  اهل  کرد.  منعقد  مکه  اهل  تجارِت  مسير  در 
حج، بازارهايی داير می کردند و کاالهای رسيده از نقاط 

مختلف در آنجا عرضه می شد. 
وضعيت فرهنگی و اعتقادی: وضعيت فرهنگی 
نيز  و  آموزش  و  علم  بخش  دو  در  بايد  را  جاهلی  عرب 

اعتقادات بررسی کرد. 
پيشرفت  نشانه های  مهم ترين  از  آموزش:  و  علم 
از  جامعه  آن  آحاد  بهره مندی  ميزان  جامعه،  يک  علمی 
در  مکتوب  آثار  فراوانی  نيز  و  نوشتن،  و  خواندن  سواد 
عرب  که  دارند  آن  از  حکايت  تاريخی  شواهد  است.  آن 
جاهلی در برخی مناطق، کامالً از نعمت سواد بی بهره بود 
داشت.  اندک  بسيار  بهره ای  نيز  مکه  مثل  جاهايی  در  و 
آستانٔه  در  مکه  باسوادان  تعداد  تاريخ نويسان،  از  بعضی 
ظهور اسالم را ١٧ نفر بر شمرده اند. در شهر يثرب نيز در 
ميان اوس و خزرج، به  ندرت فردی با سواد يافت می شد 
ديگر  در  بود.  بهتر  زمينه  اين  در  يهوديان  وضع  البته  و 
رسول  روايتی،  بنابر  بـود.  منوال  بدين  وضع  نيز  مناطق 
در  اما  فرستاد  بکربن وائل  قبيلٔه  برای  نامه ای  خدا  
ميان اين قبيلٔه بزرگ کسی که قادر به خواندن آن باشد، 
تمدنی  مظاهر  از  که  جنوب  مناطق  در  البته  نشد!  يافت 
داشت.  بيشتری  رواج  سواد  و  دانش  بودند،  برخوردار 
عرب جاهلی مجهز به برخی از علوم و فنون بود که بيشتر 
جنبٔه تجربی داشت؛ فنونی همچون شعر، خطابه، طبابت 
(با روش های ساده و غير علمی)، ستاره شناسی، کهانت٣، 

علم االنساب٤ و علم االيام٥.

١ــ مراد عرب جاهلی از عام الفيل، همان سال حملٔه ابرهه به مکه با سپاهی است که چند فيل را پيشاپيش آن حرکت داد، و در نهايت، گرفتار عذاب 
الهی شد، و اين سال در عصر جاهلی مبدأ تاريخ شد. 

٢ــ بدين جهت به عرب بيابان گرد، اهل َوَبر گفته می شد؛ چنان که به شهر نشينان، اهل َمَدر (به معنی ِگل و کنايه از خانه وساختمان)  يا اهل َحَضر (به معنی 
حضور و استقرار در يک مکان) می گفتند.

٣ــ کهانت شاخه ای از فنون عرب جاهلی بوده و کاهن به کسی گفته می شد که با نوعی تيز بينی، خبرهايی را از آينده می داد. از اين رو، عرب های 
عصر جاهلی برای حل مشکالت خود به آنان مراجعه می کردند.

٤ــ علم االنساب، يعنی شناخت روابط َنَسبی و خويشاوندی بين افراد؛ و به کسی که دارای اين علم بود، نّسابه می گفتند.
  ۷  ٥ــ علم االيام، يعنی شناخت حوادث و رويدادهای مهم گذشته، به ويژه جنگ هايی که در قبايل رخ می داد.  



دورٔه  در  نيز  اعتقادی  لحاظ  به  عقايد:  و  دين 
جلوه های  حضور  شاهد  عربستان  سرزمين  جاهلی، 
گوناگون دينی و اعتقادی بود، اما می توان گفت، گرايش 
غالب و رايج اعتقادی، تمايل به شرک و بت پرستی بود. 
پيشينٔه اعتقادی مردم اين سرزمين، توحيد و يکتا پرستی 
حضرت  ــ  فرزندش  ابراهيم     و  حضرت  که  چرا  بود؛ 
سرزمين  در  توحيد  عقيدٔه  تثبيت  برای  اسماعيل   ــ 
عربستان تالش زيادی کردند؛ ولی به مرور زمان، مجددًا 
جلوه های انحراف دينی در ميان مردم اين سرزمين ــ به 
از  اسالم،  ظهور  آستانٔه  در  کرد.  ـ رسوخ  ـ مکه  در  ويژه 
کسانی با عنوان حنفاء ياد می شود که از شرک و بت پرستی 
منزجر و گرايش به توحيد داشته، خود را پيرو دين حنيف 

حضرت ابراهيم    معرفی می کردند. 
در عصر جاهلی، کسانی بودند که از اساس خدا را 
قبول نداشتند که از آنان با عنوان دهريون ياد می شود. 
عقايد  گرفتار  الله،  به  اعتقاد  ضمن  که  بودند  نيز  بسياری 
شرک آلود بودند. جلوه های شرک، به جز بت پرستی، در 
گرايش هايی همچون پرستش جن و فرشته و خورشيد و ماه 
و ستاره نيز نمود داشت. مشرکان، «اللّه» را به عنوان خالق 
بـه جز   خداوند  ،  مـوجـوداتی  داشتند   ، امـا  قبول  هستی 
همچون جن و فرشته را در تدبير امور هستی دارای نقش 
اعتقادی،  گرايش های  اين  کنار  در  می دانستند.  اثر  و 
پيروان اديان آسمانی همچون يهوديان و مسيحيان نيز در 

نقاط مختلف اين سرزمين حضور داشتند. 

جغرافيای سياسی،اجتماعی و دينی جزيرة  العرب قبل از ظهور اسالمجغرافيای سياسی،اجتماعی و دينی جزيرة  العرب قبل از ظهور اسالم
                                                                             مأخذ:اطلس تاريخ اسالم،صادق آئينه وند                                                                             مأخذ:اطلس تاريخ اسالم،صادق آئينه وند
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مختلف  نواحی  سياسی  وضعيت  سياسی:  وضع 
شبه جزيرٔه عربستان در عصر جاهلی تحت تأثير ويژگی های 
سرزمين ها  آن  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  اقليمی، 

قرار داشت. 
عربستان به علت وجود آب  و  در جنوب شبه جزيرهٔ 
هوای نسبتاً مناسب و تراکم جمعيت، شهرها و آبادی هايی 
و  قانون  وضع  خود،  دنبال  به  وضعيت  اين  آمد.  وجود  به 
از  آورد؛  پديد  را  قوانين  مجری  حکومت های  و  مقررات 
اين رو، صدها سال پيش از ميالد، در جنوب اين شبه  جزيره، 
دولت  ها و تمدن هايی ايجاد شده بود. اين دولت ها عبارت 
بودند از: َمعينيان، َسبَئيان، َقتَبان، َحْضَرَمْوت و ِحْمَيريان. 
از مهم ترين اين دولت ها، دولت َسبَئيان است که در قرآن 
کريم نيز سوره ای به اين نام آمده است١. يکی از پادشاهان 
حضرت  و  او  داستان  کـه  بوده  بـلقيس  ملکه  دولت،  اين 
سليمان     در قرآن آمده است٢.گفتنی است هنوز آثاری 
از اين دولت ها در يمن به جای مانده است؛ مثالً قصر ُغْمدان 
که از بقايای حکومت حميريان است و با بيست طبقه، از 

شگفتی های ساختٔه دست بشر بوده است. 
در شماِل جزيرة العرب نيز دولت روم در مناطق شام 
حضور گسترده داشت و دولت های دست نشاندهٔ روميان، 

به نظر شما امروز نيز در جهان، عقايدی شبيه عقايد بت پرستان و ديگر مشرکان عصر جاهلی وجود 
دارد؟ آگاهی  های خود را در اين باره به بحث بگذاريد. 

همچون دولت بَـْترا، پالميرا و غّسانيان نيز وجود داشتند.
صورت  به  جمعيت  خشک،  و  بيابانی  مناطق  در 
حاشئه  در  البته  داشت.  حضور  متمرکز  غير  و  پراکنده 
نواحی بيابانی برخی کانون های جمعيتی شکل گرفته بود؛ 
چاه ها و  چشمه ها و  خاطر  به  يثرب  شهر  مثال،  عنوان  به 
زمين های مستعد برای کشت و کار، ساکنان ثابتی داشته 
و نيز در شمالی ترين نقطه، منطقٔه تبوک و دومة الجندل از 
مناطق پرجمعيت بوده اند. هم چنين شهر مکه در جنوب 
دينی  موقعيت  علت  به  سرخ،  دريای  نزديکی  در  و  يثرب 
مکه،  شرقِی  جنوب  نزديکی  در  طائف  شهر  و  تجاری،  و 
به علت موقعيت زراعی، جزء مناطق پرجمعيت بوده اند. 

با اين وجود، در مناطق ياد   شده، دولت و حکومت 
شکل  عراق)  و  (شام  شمال  يا  جنوب  مناطق  شکل  به 
نگرفت. در يثرب دو قبيلٔه اوس و خزرج در کنار يهوديان 
هجرت  آستانٔه  در  تنها  و  می زيستند  قبيله ای  شکل  به 
رسول خدا   بنا بر آن بود که شخصی به نام عبدالله بن 
ُابَّی را به شاهی برگزينند. در مکه نيز ادارٔه شهر از طريق 
مختلف  قبايل  رؤسای  ميان  حکومتی  مناِصب  تقسيم 

انجام می گرفت. 

١ــ در سورٔه سبأ، آيه ١٥ تا ١٧ به نعمت های سرشار قوم سبأ و نيز کفران نعمت توسط آنان، و گرفتار شدن به عذاب سيل اشاره شده است.
٢ــ سورٔه نمل، آيات ٤٤ ــ٢٢.

بببببهههههه ننننننننظظظظظظظظظر  شششششششششششششمممممممااا ااااامممممممرررررروووووززززز ننيزز ددر جهاا
ا ا خخخخخخ ا آآآآآآگگگگگگگاااااااا ؟ ااا

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

  ۹  



ماه های حرام و مسئلۀ نسئ
اين  از  يکی  بودند.  پايبند  نيز  الهی  سّنت های  از  بعضی  به  بسيار،  زشت  صفات  وجود  با  جاهلی  عرب  مردم 
سنت ها، حرمت  ماه های چهارگانٔه قمری بود. توضيح آنکه پس از باز سازی خانٔه کعبه توسط حضرت   ابراهيم  و 
دستور خداوند برای اعالم وجوب حج به وسيلٔه آن حضرت، ماه هايی که در آنها زيارت خانٔه خدا صورت می گرفت، به 
عنوان ماه های حرام (َاشُهر ُحُرم) معرفی شد و اين به معنای ممنوعيت جنگ و قتل و غارت در اين ماه ها بود تا راه ها 
برای سفر زائران به خانٔه خدا امن باشند. اين ماه ها عبارت بودند از: رجب ،  ذی القعده، ذی الحجه و محّرم. زائران 
در ماه رجب برای اعمال ُعْمره و در ماه ذی القعده و ذی الحجه برای اعمال حج به شهر مکه سفر می کردند و در ماه 
محرم بازمی گشتند. در عصر جاهلی، از آنجا کـه ترک جنگ و غارت در طول ماه های حرام برای عرب جاهلی دشوار 
بـود، لـذا قبايل ــ بـا تـوافق يکديگر ــ اقـدام بـه جابـه جا کـردن مـاه هـای حرام بـا ديگر ماه ها مـی کردند. قـرآن کريم، 
اين اقــدام زشت را بــا عنوان نَسئ يـاد کــرده و آن را حـرام شمرده است (تـوبه،٣٧). در آخـرين سال حيات رسول 
خدا    و در جريان َحَجةالَوداع، آن حضرت ضمن خطبه ای، هر گونه ايجاد تغيير در ماه ها را ممنوع اعالم کرد. 
برخی از محققان، انگيزٔه ديگری نيز برای نسئ ذکر کرده اند؛ آنان معتقدند مردم عصر جاهلی در هر سه ساِل قمری، يک 
ماه به سال می افزودند تا سال قمری و سال شمسی با هم منطبق شوند. برخی نيز معتقدند قريش به منظور منطبق ساختِن 

ايام حج بازماِن وصوِل کاالهای تجاری به مکه، اقدام به جابه جايی ماه ها می کر دند.

نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

تصويری کهن از خانۀ کعبه و مسجد الحرام   ۱۰  



١ــ شرايط اقتصادی در عربستان عصر جاهلی چگونه بود؟ توضيح دهيد. 
٢ــ وضع سياسی مناطق مرکزی عربستان قبل از اسالم را تشريح کنيد. 

٣ــ عرب جاهلی از نظر اعتقادی در چه شرايطی به سر می بُرد؟ به صورت کوتاه توضيح دهيد. 

١ــ در خطبه های ٢٦ و ٩٥ نهج البالغه، توصيف وضعيت عرب جاهلی به چشم می خورد. گزارشی از اين دو 
خطبه تهيه کنيد. 

ـ به نظر شما با وجود فضای شرک آلود، چرا برخی از مردم عصر جاهلی گرايش به توحيد پيدا کردند؟ ٢ ـ
دربارٔه اين  زمستانی قريش اختصاص يافته است.  تابستانی و  ٣ــ يکی از سوره های کوتاه قرآن، به سفرهای 

سوره، و نقش هاشم بن عبد مناف در ارتباط با اين سفرها، پژوهشی انجام دهيد. 

١١١١١١١ـــــ ششششششششششششرررررررااااااييييييييييييييطططططط ااااااقققققتتتتتتتصصصصصصااادیی در عربس
کز م مناطق ااااااااا وووضضضضضعععع ٢٢٢٢٢٢٢٢

پرسش های منونهپرسش های منونه

٩٥ ننهه و ١١١١١١١١ــ دددددددددرررررررر خخخخخخخخخخخطططططططبببببببببههههههه هههههههاااایییییی ٢٦٦
ککککککنننننييييددد.... تتتتتتههههههههيييييههههههههه خخخخخططططبههه

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو

  ۱۱  
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امپراتوری های ايران و روم

مقدمه 
در درس قبل با اوضاع اجتماعي ، اقتصاد و اعتقاد شبه جزيرهٴ عربستان پيش از ظهور اسالم 
آشنا شديد . در اين درس وضعيت اجتماعي ، سياسي و ديني دو امپراتور ايران و روم به صورت گذرا 

بررسي مي شود. 

وضع سياسی ايران 
حاکميت  شاهد  ايران  اسالم،  پيدايش  آستانٔه  در 
ايران  کهن  و  پهناور  سرزمين  بود.  ساسانی  شاهان 
بود؛  ديده  خود  به  گوناگونی  و  متنوع  حکومت های 
و  اشکانی  سلوکی،  هخامنشی،  ماد،  ايالم،  دولت های 
ميالدی   ٢٢٦ سال  ساسانی در  ساسانی. دولت  سرانجام 
ميالدی   ٦٥٢ سال  در  و  تأسيس،  بابکان  اردشير  توسط 

شد.  منقرض  سال   ٤٢٦ از  پس  هجری)   ٣١ با  (مطابق 
در  که  بود  سوم  يزد  گرد  ساسانی،  پادشاه  پنجمين  سی و 
دورٔه پادشاهی او، ايران با حملٔه عرب های مسلمان مواجه 
حکومتی  پيچيدٔه  تشکيالت  ساسانيان،  دورٔه  در  گشت. 
لحاظ  به  مردم  اما  آمد  پديد  زيادی  تمدنی  مظاهر  نيز  و 

اجتماعی و دينی وضع نابهنجاری داشتند.

  ۱۲  
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ساسانی،  پـادشاهـان  مــعـروف ترين  از  يـکـی 
خسرو انوشيروان است که موّرخان او را بزرگ ترين شاه 
ساسانی دانسته اند. در دورٔه پادشاهی او، سلسلٔه ساسانی 
به اوج عظمت خود رسيد و حوادث زيادی رخ داد که يکی 
بود.  خدا    رسول  حضرت  والدت  آنها،  مهم ترين  از 
از ديگر پادشاهان صاحب نام در اواخر سلسلٔه ساسانی، 
خسرو    پرويز (نؤه خسرو    انوشيروان) است که پادشاهی او 

مصادف با ظهور اسالم و دعوت سران کشورها به اسالم 
توسط رسول خدا  بود. 

شاهان ساسانی معموالً خود را شخصيتی ربّانی (بَغ) 
در  عادی  افراد  حضور  لحاظ،  بدين  می کردند١.  معرفی 
دربار امکان پذير نبود و بزرگان نيز با تشريفات عجيب و 

سختی می توانستند به مجلس شاه راه يابند. 

١ــ پادشاهان ساسانی را معموالً با لقب «شماخ  َبغان» (شما وجود الهی يا مقام الوهيت شما) خطاب می کردند و خسرو دوم نيز خود را چنين خوانده 
است: «انسانی جاويدان در ميان خدايان و خدايی بسيار توانا در ميان آدميان، و صاحب شهرت؛ شهرياری که با خورشيد طالع می شود و ديدگان شب عطا 

کرده اوست»؛ کريستن سن،ايران در زمان ساسانيان، ص  ٥٢٩  و ٥٨٤.
٢ــ فَّره ايزدی، يعنی شکوه و جالل خدايی که شاهان ساسانی برای خود قائل بودند.

ـ   ١٣٨. ٣ــ کريستن سن ،  وضع ملت و دولت و دربار در دورٔه شاهنشاهی ساسانيان،ص١٣٧ ـ

يک توضيح
دربار ساسانی

جايگاه  است.  می شده  رعايت  دقيقی  و  سخت  بسيار  رسوم  و  آداب  ساسانی،  شاهان  دربار  در 
صاحبان مشاغل بزرگ و مشاوران و مقّربان شاه، با کمال دقت معين شده بود و هر طبقه ای در فاصله ای 
معين از طبقٔه ديگر و از شاه بايستی قرار می گرفتند و مردم معمولی ناقص اندام و بی اندازه دراز يا کوتاه، 
گوژپشت و کسانی که به خوی بد متهم بودند و آنان که پدرانشان پيشه های پست داشتند(چون بافنده و 
رگ زن و غيره) حق نزديک شدن به شاه را نداشتند. اگر کسی می خواست به حضور شاه برسد، پس از 
اذن شاه، ابتدا از آستين خويش، دستار سفيد و پاکيزه ای بيرون آورده بر دهان خويش می بست تا نََفس 
ه ايزدی٢ را آلوده نسازد! سپس داخل می شد و با ديدن شاه به خاک می افتاد و همچنان می ماند تا  او فَِرّ
شاه او را فرمان دهد که از خاک برخيزد. آن گاه او برخاسته، تعظيم می کرد و سالم داده و عرض حاجت 

می کرد.٣

تجّمل و شکوه  همواره با  ساسانی  پادشاهان  دربار 
کاخ  از  خرابه ای  امروزه  بود.  همراه  عجيبی  ظاهری 
معروف تيسفون در مدائن باقی مانده است. اين خرابه ها 

به جز عبرت آموزی، حکايت از عظمت اين کاخ و زندگی 
تجمالتی حاکمان در دورٔه ساسانی دارند. 
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ايواِن مدائن

طبيعی است که کاخ های مجلّل، هزينه هايی سنگين 
نيز می طلبيد و اين هزينه ها، در کنار مخارج طاقت  فرسای 
ساسانی١  شاهان  وابستگان  فرزندان و  زنان و  درباريان و 
جامعه  عادی  اقشار  و  محروم  طبقات  دوش  بر  همواره 
اين  بر  که  می شود  روشن تر  زمانی  فاجعه،  عظمت  بود. 
هزينه ها، مخارج جنگ های ممتّد و طوالنی ايران و روم 

را اضافه کنيم.
 

شرايط اجتماعی در ايران 
حدود  تا  جامعه،  يک  بر  حاکم  اجتماعی  شرايط 

١ــ همان، ص ١٤٥ ــ١٤٤ به عنوان نمونه، در روايات تاريخی، دربار خسرو پرويز چنين توصيف شده است: «وی در قصر خويش به جز دختران 
ُمطرب و مغّنی، ٣٠٠٠ زن، ٣٠٠٠ خادم مرد، ٨٥٠٠ َمرکب، ٧٦٠ فيل و ١٢٠٠٠ قاطر برای حمل ُبنه داشت». (همان ص ١٥٢) نيز شايان توجه است که 
شکاری) با خود  بازبان (بازهای  شکاری) و هزار  نگهبان (يوزهای  يوزبان  خواننده، هزار  آشپز، هزار  مسلمانان، هزار  هنگام فرار از حملٔه  يزد گرد سوم به 
داشت؛ اّما بازهم اين گروه را هنوز کم می دانست (ايران در زمان ساسانيان، ص ٦٥٥) ارقام ياد شده ممکن است خالی از مبالغه نباشد، اما به هر حال حکايت 

از وضع دربار ساسانی می تواند داشته باشد.
٢ــ به عنوان مثال، هنگامی که بهرام گور خواست طبق ذوق خود، خنياگران و رامشگران را يک طبقه باالتر بنشاند، با اعتراض شديد موبدان مواجه 

شد. 

زيادی به وضع حکومت و دولت مرداِن آن جامعه بستگی 
جامعه،  به  حکومت  نگاه  نوع  ساسانی،  دورٔه  در  دارد. 
به  طبقه  يک  از  ارتقا  که  گونه ای  به  بود؛  طبقاتی  نگاهی 
چهار  به  مردم  نظام  اين  در  نبود٢.  امکان پذير  ديگر  طبقٔه 

طبقه تقسيم می شدند: 
١ــ روحانيان (قضات، معلمان و علمای دينی) 

٢ــ جنگيان (ارتشيان؛ سواره و پياده) 
٣ــ مستخدمين ادارات  (ُمنشيان، نويسندگان احکام 
پزشکان و  مورخان،  قراردادها،  اجازه نامه ها و  محاکم و 

منجمان)

  ۱۵  



٤ــ تــودٔه ملت (تـجار  ،  کشاورزان   ،   صنعت گـران 
و ...) 

پايين ترين  در  ملت  تودهٔ  می شود،  مالحظه  که  چنان 
طبقه قرار داشتند و اين سنِت موهوم به گونه ای نهادينه شده 
خدمت  در  همه  انديشه،  و  فرهنگ  قانون،  مذهب،  که  بود 
جامعٔه  در  نداشت.  را  آن  بر هم زدِن  قدرت  کسی  و  بود  آن 
ساسانی، مقامات حکومت در دست هفت خانواده بود١ و 
در انحصار اين هفت خانواده قرار داشت.  مالکيت تقريباً 
در اين نظام حفظ خون و نژاد و نقش آن در کسب رتبه های 
همچون  ــ  پايين  طبقات  داشت.  بااليی  اهميت  اجتماعی، 
کشاورزان ــ در نهايت ذلت و خواری به سر می بردند. آنان 

هنگام بروز جنگ ــ بدون آنکه خود بخواهند ــ ناچار از 
شرکت در جنگ بودند و بايد بدون سالح و به صورت پياده در 
عقب لشکر حرکت می کردند، ضمن اينکه هيچ اجر و مزدی 
نيز دريافت نمی کردند. در چنان جامعه ای، تحصيالت عاليه 
مختص  و  داشت  طبقاتی  شکل  مالکيت،  حق  همچون  نيز 
طبقات ممتاز بود و مردم عادی از اين نعمت محروم بودند. 
تأمين  و  ماليات  پرداخت  اصلی  بار  اين،  با  وجود 
هزينه های سنگين دربار و جنگ بر دوش عامٔه مردم بود. 
ماليات ها عناوينی همچون: مالياِت سرانه ، مالياِت اراضی، 

تحفه ها و هدايای روز های عيد داشت. 

١ــ خانواده های ساسانی، کاِرن، سوِرن، َاسپاهْبُد، اسَپندياد، مهران و زيک.
٢ــ دربارٔه تاريخ زندگانی زرتشت اختالف زيادی ميان دانشمندان وجود دارد و زمان وی حتی به ٦٠٠٠ سال قبل از ميالد مسيح     نيز برده شده 

است (بنگريد به: حسين توفيقی، آشنايی با اديان بزرگ، ص ٥٧).

اوضاع دينی ايران 
در آستانٔه ظهور اسالم، دين رسمی ايرانيان زرتشتی 
بود. زرتشت پيامبری آسمانی بود که بنا بر نظرئه مشهور، 
پيش  می زيست٢.  مسيح  ميالد  قبل از  هفتم  قرن  در 
ايران  سرزمين  در  آريايی ها،  سپس  و  ايالمی  اقوام  او  از 
آيين های دينی آميخته با شرک و خرافات را تجربه کرده 
بودند و اينک، زرتشت با هدف متحد کردن اقوام آريايی و 
مقابله با چند گانه پرستی و خرافات ظهور کرده بود. هدف 
او، ترويج پرستش اهورامزدا (پروردگار قادر و يکتا) بود. 

او جهان آفرينش را متشکل از دو اصل خير و شر می ديد 
و انسان ها را به پيروی از سه اصل اخالقِی پنداِر نيک، 
گفتاِر نيک و کرداِر نيک فرا می خواند. پس از زرتشت، 
گرفتار  ساسانی  و  اشکانی  هخامنشی،  دوران  در  او  دين 
پرستش  هخامنشی،  دوران  در  شد.  تحريفات  و  کژی ها 
مهر و ناهيد و در دورٔه سلوکی و اشکانی پرستش بعضی 

رّب النوع های يونانی به اين مذهب راه يافت. 
رسمی  دين  زرتشتی،  آيين  ساسانيان،  دورٔه  در 

آيا می توانيد تفاوت های نظام اجتماعی عصر ساسانی و نظام اجتماعی اسالم را بيان کنيد؟ به نظر 
شما، آيا اين تفاوت ها نقشی در قبول اسالم به وسيلٔه ايرانيان داشته است؟ 

آآآآآآآييييييييياااااا ممممیییی تتتتتتوووووووووااااااااااانييييددددددددددددد تتتتتتتفففففففاااااااااووتت ههاای نظظاا
ق د نقش تتتتتهههههها تتتتتتففففاااا ااااااااا ااااااا آآآآآآآ ااااا ششش

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد
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ايرانيان بود. آتشگاه های بسياری در گوشه و کنار ايران 
بنا شد و موَبداِن (روحانيوِن) زرتشتی مقامی باال يافتند و 
ادامه  ساسانی  دورٔه  آخر  تا  دولت،  دين و  ميان  پيوند  اين 

يافت. 
ـ   به ويژه  يکی از مهم ترين ويژگی های آيين زرتشتی ـ
بسيار  دستورهای  و  رسوم  و  ـ آداب  ـ ساسانيان  عصر  در 
و  دخل  نتيجٔه  در  که  بود  دينی  طاقت فرسای  و  سخت 
تصرفات روحانيون زرتشتی پديد آمده بود. اين مسئله در 
بروِز دو مذهب جديد توسط مانی و مزدک در اين دوره 

تأثير گذار بود. 
اديان  ديگر  ورود  به  نسبت  ساسانيان  آغاز،  در 
چندان  ايران،  به  صابئين١  و  بودايی  مسيحيت،  همچون 
حساس نبودند، اما رفته رفته در اين باره موضع گرفتند. 
گفتنی است، تالش روميان برای تبليغ و ترويج مسيحيت 
فشار  همچنين  و  روم  دولت  با  ساسانی  دولت  رقابت  و 
روحانيون زرتشتی موجب بروز اين حساسيت شد؛ البته 
آزادی های  پرويز)  خسرو  (عهد  ساسانی  دورٔه  اواخر  در 

نسبی توسط وی، برای مسيحيان فراهم شد. 

يک توضيحيک توضيح
مانی و مزدکمانی و مزدک

مانی در سال مانی در سال ٢١٥٢١٥ م. در يکی از دهات بابل (در عراق) متولد شد. وی پس از گذراندن تحصيالت  م. در يکی از دهات بابل (در عراق) متولد شد. وی پس از گذراندن تحصيالت 
مرسوم روز و مّدتی مطالعه، خود را به عنوان همان پيامبری که مسيح بشارت ظهور او را داده، معرفی مرسوم روز و مّدتی مطالعه، خود را به عنوان همان پيامبری که مسيح بشارت ظهور او را داده، معرفی 
موافق  که  را  بخشی  يک،  هر  از  داد،  روزگار انجام  آن  در اديان  که  مطالعات وسيعی  از  پس  او  موافق کرد.  که  را  بخشی  يک،  هر  از  داد،  انجام  روزگار  آن  اديان  در  که  وسيعی  مطالعات  از  پس  او  کرد. 
سليقه اش بود، برگزيد و در سال سليقه اش بود، برگزيد و در سال ٢٤٢٢٤٢ م. مجموعه ای مرکب و مختلط به عنوان  م. مجموعه ای مرکب و مختلط به عنوان دين جهانیدين جهانی عرضه کرد.  عرضه کرد. 
گرايش شاپور اّول به او، موجب رواج سريع دين او شد، ولی گرايش شاپور اّول به او، موجب رواج سريع دين او شد، ولی بهرام اّولبهرام اّول تحت تأثير روحانيون زرتشتی،  تحت تأثير روحانيون زرتشتی، 
در سال در سال ٢٧٦٢٧٦م. مانی را محاکمه کرد و به قتل رساند. اما پيروان او حتی تا اواخر دورٔه ساسانی به فعاليت م. مانی را محاکمه کرد و به قتل رساند. اما پيروان او حتی تا اواخر دورٔه ساسانی به فعاليت 

مشغول بودند. مشغول بودند. 
در دوران سلطنت در دوران سلطنت قبادقباد، فردی به نام ، فردی به نام مزدکمزدک که مردی فعال و دارای پشتکار بود با استفاده از  که مردی فعال و دارای پشتکار بود با استفاده از 
زمينٔه مساعد جامعٔه ايران که پر از ظلم و فساد و تبعيض بود، انقالب عظيمی عليه طبقات اشراف به راه زمينٔه مساعد جامعٔه ايران که پر از ظلم و فساد و تبعيض بود، انقالب عظيمی عليه طبقات اشراف به راه 
بود، از  ناراحت  زرتشتی  روحانيون  اشراف و  نفوذ  خود از  که  وقت ساسانی (قباد)  پادشاه  از انداخت.  بود،  ناراحت  زرتشتی  روحانيون  اشراف و  نفوذ  از  خود  که  ساسانی (قباد)  وقت  پادشاه  انداخت. 
مزدک حمايت کرد اما با تحريک وليعهدش ــ مزدک حمايت کرد اما با تحريک وليعهدش ــ انوشيروانانوشيروان ــ مزدکيان رو به ضعف و شکست نهادند و  ــ مزدکيان رو به ضعف و شکست نهادند و 

در سال در سال ٥٢٨٥٢٨ م طی نقشه ای توسط انوشيروان، زمينٔه قتل مزدک و پيروانش فراهم و اجرا شد.  م طی نقشه ای توسط انوشيروان، زمينٔه قتل مزدک و پيروانش فراهم و اجرا شد. 

١ــ پيرواِن حضرت يحيی     که به علت عقايد و مقرراِت دينِی خاصی که دارند، معموالً در حاشئه رودها زندگی می کنند. در قرآن کريم از آنان ياد 
  ۱۷  شده و دين آنان از اديان آسمانی است. امروزه، تعداِد اندکی از آنان در جنوِب غربی ايران و جنوب شرقی عراق حضور دارند.
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امپراتوری روم 
در آستانٔه ظهور اسالم، در کنار حکـومت قدرتمند 
مرکزيت  ـ     با  شرقی  ـ روم  ايران  ،   امپراتوری  در  ساسانی 
ـ   حضور   داشت.اين    امپراتوری     حاصل  قسطنطنيه١  ـ

ميالدی،   ٣٩٥ سال  در  روم،  بزرگ  امپراتوری  تجزئه 
سال  در  غربی  روم  اما  بود؛  غربی  و  شرقی  بخش  دو  به 

٤٧٦  ميالدی به وسيلٔه اقوام وحشی بربر نابود شد. 

١ــ استانبول امروزی که در سال ١٤٥٣ ميالدی به دست ترکان عثمانی افتاد.

بقايايی از قسطنطنيه، پايتخت امپراتوری روم شرقی (بيزانس)

پادشاهی  با  همزمان  و  ميالدی  ششم  قرن  در 
روم  امپراتور  ژوستی نَين  ايران،  در  خسرو انوشيروان 
دو  ميان  موجود  مشکالت  مهم ترين  از  يکی  بود.  شرقی 

امپراتوری روم و ايران، رقابت ها و جنگ های ممتدی بود 
که به جنگ های هفتصد ساله معروف است و آسيب های 
فراوانی را برای مردمان هر دو کشور ايجاد کرده بود. اين 
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جنگ ها در دورٔه ژوستی نَين نيز ادامه يافت و او توانست 
بر وسعت قلمرو خود بيفزايد. اما اين پيروزی ها دوام و 
ثبات زيادی نداشت و در دورٔه خسرو پرويز غلبه با ايران 

بود، هر چند آن نيز دوام نياورد! 
اسالم  ــ  از  قبل  ايران  همچون  ــ  نيز  روم  جامعٔه 
از گونه ای نظام طبقاتی رنج می برد. در اين جامعه، حق 

مالکيت زمين و شرکت در انتخابات مخصوص رومی  های 
اصيل بود و مردمان غير رومی سهمی در اين کار نداشتند. 
اما گروه بردگان از ستم مضاعفی نيز رنج می بردند؛ چرا 
و  ثروتمندان  تفريح  برای  وسيله ای  عنوان  به  گاه  آنان  که 
اشراف رومی تبديل شده و ناچار بودند در ميادين مسابقه 

با يکديگر يا با حيوانات وحشی تا سرحّد مرگ بجنگند! 

مسيحيت 
از روزی که عيسی مسيح      آيين خود را اعالم 
مختلف  نقاط  به  آيين  اين  ترويج  برای  را  شاگردانش  و 
از  زيادی  عـدٔه  توسط  مسيحيت  رفته رفته  کرد،  اعزام 
ـ پذيرفته شد. از آنجا  ـ    به ويژه محرومان و بردگان ـ مردم  ـ
عدالت  به  دعوت  نيز  و  ستم  نفی  با  مسيحيت  تعليم  که 
و  يهودی  عالمان  منافع  مقابل  نقطٔه  پرهيزکاری  ،  در  و 
حاکمان رومی قرار داشت، روند فشارها بر مسيحيان رو 
به گسترش نهاد. با وجود اين، جذابيت های تعاليم عيسی 
مسيحيت  آيين  پيروان  دامنٔه  بر  روز  به  مسيح       روز 
می افزود تا اين که امپراتور کُنستانتين١ به مسيحيت گراييد 

و اين دين را در سال ٣١٢ م رسميت بخشيد. 
در قرن ششم ميالدی که رسول خدا  پا به عرصٔه 
هستی نهاد، دين مسيحيت گرفتار وضعيت نابهنجاری شده 
بود؛ چرا که برخی از روحانيون دنيا   طلب مسيحی، تعاليم 

اصيل و ناب عيسی مسيح    را دستخوش دگرگونی و 
مهم  پيامدهای  از  يکی  جهت،  بدين  بودند؛  کرده  تحريف 
زدودن غبار تحريف و ناراستی  از  رسالت رسول خدا 

چهرٔه اين دين الهی و آسمانی بود. 

جـزيرۀ  شبه  در  روم  و  ايـران  رقـابت هـای 
عربستان 

جنگ های  و  رقابت ها  شد،  اشاره  که  چنان 
کمر شکن ايران و روم، فشار زيادی را بر دوش ملت های 
هر دو امپراتوری تحميل کرده بود. قلمرو اين رقابت ها به 
مناطق مرزی ايران و روم در آسيا و آسيای صغير و عراق 
بر  در  نيز  را  آفريقا  شمال  از  مناطقی  و  نمی شد  محدود 
می گرفت. يکی از مناطق مورد رقابت ايران و روم، يمن 

در جنوب شبه جزيرٔه عربستان بود. 
مسيحيت،  به  شرقی  روم  امپراتور  گرايش  از  پس 

با توجه به آنچه خوانديد، آيا می  توانيد جامعٔه روم قبل از اسالم را نيز جامعه ای جاهلی بدانيد؟ چرا؟

١ــ او همان است که شهر قسطنطنيه (کنستانتينوپوليس) را بنا نهاد.

بببببباااااا تتتتتتتتتتتتتوووووووججججججججججهههههه ببببهههههههه آآآآآآآننننننچچچچچچچچچچچهههه خخخخخخوووااننديد، آيا مم

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد
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تالش هايی برای گسترش اين آيين در مناطق شمال آفريقا 
صورت گرفت که به مسيحی شدن مردم حبشه انجاميد. 

سوی  از  ميالدی،  چهارم  سدٔه  اواسط  در 
جزيرة العرب  جنوب  روانٔه  هيئتی  شرقی  روم  امپراتوری 
شد و کليسا هايی در ظُفار و َعَدن تأسيس کرد که موجب 
ميالدی،  ششم  سدٔه  در  اما  شد.  يمن  به  مسيحيت  نفوذ 
فردی به نام ذونَواس، پادشاه حميريان در يمن شد و پس 
اقدام  مسيحيان  شکنجٔه  و  آزار  به  يهوديت  به  گرايش  از 
و  شد  فراهم  آتش  از  گودال هايی  وی،  دستور  به  کرد. 
درون  به  نبودند  خود  آيين  ترک  به  حاضر  که  مسيحيانی 

آتش انداخته می شدند١. 

مسيحی  حکومت  که  شد  موجب  ذونواس  اقدام 
روم  ـ امپراتور  ـ نين  ژوستی  اشارٔه  به  يا  شخصاً  حبشه، 
شرقی  ــ سپاهی به يمن اعزام کند که به شکست و کشته   شدن 
ذونواس انجاميد و سراسر منطقه به دست حبشيان افتاد. 
حبشيان  حکومت  از  که  يمن  حميريان  ساليانی،  از  پس 
ياری  انـوشيروان  خسرو  از  نبودند،  خشنود  برخـود 
طلبيدند و او نيز، سرداری به نام «َوهَْرزديلمی» را به همراه 
سپاهی به يمن فرستاد و يمن به دست ايرانيان افتاد. پس 
که  راندند  حکم  يمن  بر  ايرانی  ديگر  حاکم  سه  وهرز،  از 
ـ پس از دريافت دعوت اسالمی به  آخرين ايشان ــ باذان ـ

اسالم گرويد. 
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دولت لخميان
در درس قبل اشاره کرديم که در قسمت های جنوبی و شمالی شبه جزيرٔه عربستان در عصر جاهلی، به علت 
وضعيت نسبتاً مساعدتر آب و هوايی، حکومت های متمرکزی پديد آمده است، اما بخش های مرکزی اين چنين نبود. 
يکی از دولت های منطقٔه شمال، دولت لَخميان با مرکزيِت منطقٔه حيره در عراق بود. اين دولت را به نام آخرين پادشاه 
از  ظاهرًا  حيره  مردم  بودند.  روميان  با  جنگ  در  آن  با  متحد  و  ساسانی  دولت  تابع  آنان  ناميده اند.  نيز  منذر  آل  آن، 
پادشاهان  سلطٔه  شده اند.  ساکن  آنجا  در  نيز  عدنانی  اقوام  ولی  بوده اند،  قحطانی  نژاد  از  و  عربستان  جنوب  مهاجران 
آل لخم، گاه تا داخل شبه جزيرٔه عربستان نيز گسترش می يافت و آنان همچون سّدی در برابر نفوذ عرب های بيابان نشين 
به قلمرو ساسانيان بودند و از سوی ديگر با دولت َغّسانی در شام (متحد  امپراتوری روم) می جنگيدند. اين دولت تا 
آغاز سدٔه هفتم ميالدی بر پا بود. آخرين پادشاه آنان، نعمان بن منذر است که در سال ٦٠٢ م. توسط خسرو پرويز 
زندانی و سپس کشته شد. نعمان بن اْمَرءُ القيس نيز از شاهان معروف آنان است که کاخ های َسدير و ُخَورَنْق را ساخت 

و سپس معمار کاخ ها ــ ِسنِّمار ــ را برای مخفی ماندن راز بنای آنها به قتل رسانيد! 

  ۲۱  ١ــ  در قرآن کريم در سورٔه بروج، آيات ٤ به بعد با عنوان «اصحاب االخدود» به اين واقعه اشاره شده است.



١ــ مردم ايران عصر ساسانی به چند طبقه تقسيم شده بودند؟ توضيح دهيد. 
٢ ــ وضعيت دينی ايران عصر ساسانی چگونه بود؟ 

٣ ــ محتوای اصلی دعوت زرتشت چه بود؟ 
٤ ــ وضعيت اجتماعی روم در آستانٔه ظهور اسالم را توصيف کنيد. 

ـ محتوای دعوت حضرت مسيح    چه بود؟ چه کسانی به او گرويدند؟ مخالفانش چه کسانی بودند؟  ٥  ـ
ـ ذونواس که بود؟ چه کرد؟ و رفتار او چه پيامدهايی داشت؟   ٦ ـ

١١١١١١ــــ ممممممررررررددددددددددممممممممممم ااايررررررااااننننننن عصر سساسانی
ان ا ن تتتت ضضض ٢٢٢٢٢

پرسش های منونهپرسش های منونه

تشابهی  وجوه  جاهلی  عصر  و  روم  و  ايران  عربستان،  جامعٔه  سه  در  اجتماعی  ناهنجاری های  ميان  آيا  ١ــ 
می بينيد؟

٢ــ از قصٔه ذونواس با عنوان اصحاب اخدود در سورٔه بروج ياد شده است. با بهره گيری از کتاب های تفسير 
و نيز قصص قرآن، پژوهشی دربارٔه اين جريان انجام دهيد. 

ناهنجاری های  ممممميييييانننن  آآآآآآآيياااااا  ١١١١١١ـــــــــــ 

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو
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