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 چکیده
پسا  شناختی، تاریخی و ادبیات پیشا اسالمی و مقایسه آن با ادبیاتدن گیبسون با استناد به مباحث باستان

کانی در شمال غرب عربستان ـ بوده است و پس از اسالمی سعی دارد نشان دهد كه قبله مسلمانان، پترا ـ م

می شود. دانشمندان اسالهای ابن زبیر با حکّام دمشق، كعبه در مکه به عنوان قبله اسالم، معرفی میدرگیری

یبسون كنند. تاكنون آرای گنیز پس از جنگ و نابودی منابع اولیه، شروع به بازنویسی تاریخ صدر اسالم می

ارزیابی پژوهشگران واقع نشده است. نقدهای مشتركی هم كه در مورد نظریۀ هاجریسم طور خاص مورد به

و خاستگاه اسالم از دیدگاه دیگر خاورشناسان انجام گرفته، در زمینۀ روش تحقیق آنان است، نه محتوای 

شود. این رو، بررسی محتوایی شواهد گیبسون مهم تلقی میایناند. ازشواهدی كه بر مدعای خود مطرح كرده

، «قدسشهر م»پردازد. مركزیتِ ترین استنادات گیبسون در كتاب جغرافیای قرآنی وی میمقاله به نقد مهم

ترین دالیلی است كه وی برای مدعای خود عرضه كرده است. مقاله حاضر جغرافیا و روابط تجاری آن، مهم

 ات قرآن سازگاری ندارد. های جغرافیایی، تاریخی و آیدهد كه مدعای وی با دادهنشان می

 مکه، پترا، شهر مقدس، تغییر خاستگاه اسالم. واژگان كلیدی:

                                                           

يافت:   (.یپژوهش ة)مقال      02/05/98پذيرش:                 23/11/97*. در
 m.khalilinezhad@stu.qom.ac.ir . دانشجوي دکتراي دانشگاه قم )نويسنده مسئول(/ 1

 j.nekoonam@gmail.com . دانشيار دانشگاه قم/ 2
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 مقدمه -1

چنین معرفی  1خود را در وبسایت آکادمیا ،پژوهشگر کانادایی (Dan Gibson)، دن گیبسون

ز سال ا اهعالقه من در ابتدا مطالعه تاریخ اقتصاد باستان، بویژه در مورد اعراب و نبطی»کند: می

جزیرۀ عربستان یک شکاف . در مورد بازسازی تاریخ شبه ...بود میالدی 500قبل از میالد تا  300

شناسایی کردم. بیش از ده سال است  میان تاریخ باستان عربستان تا ظهور اسالم و تاریخ اسالمی

جغرافیای کتاب  2010ام. در سال های مختلف را آزمایش کردهراه ،که برای تکمیل این معما

بر پایۀ جزییاتی که در  قرآنی را به عنوان یک راه حل نوشتم. با گذشت زمان تحقیق خود را

  2«.دهمکتاب بیان شده است، ادامه می

پندارد، تاریخ اسالمی پس از بعثت حضرت محمد )ص( چیزی غیر از تاریخ گیبسون می

 ،وی برای اثبات ادعای خود .(Gibson, 2011, p1) سازدپیش از اسالم عربستان را نمایان می

شناختی و غیر از آن دوباره نظریۀ مهگرایه را که پیش از وی مطرح شده بود، با دالیل باستان

طی آن، که است ( Crone & Cock) کرونه و کوک پاتریشیا هینظرکند. این همان مطرح می

لمانان مساز  یاسالم ریمنابع غکه اند شود. آنان مدعی شدهدانسته می کسانیبا مسلمانان  انیهاجر

« اسالم»که از  یمنبع نیتریمیکه قد ییجااز آن اند. آنانکرده ادی «هیمهگرا» ای «هیهاگرا»عنوان  به

اسالم و مسلمانان در  یهانامگیرند که نتیجه می ،است یهجر 69مربوط به سال  ،کندیم ادی

  .(774-771، 1396 پور،میکر :وجود نداشته است )رک )ص( امبریپ اتیح ۀدور

ترین تمدن و النهرین، مرکز مهمرسد، خاستگاه آن نظریه این بوده که منطقه بینبه نظر می

اند. به همین روی، فرهنگ بوده و مردم حجاز از فرهنگ و تمدن این منطقه بسیار تأثیر پذیرفته

ی را از همین منطقه اقتباس پرستپرستی و ستارهها نظیر بتها و سنتمردم حجاز بسیاری از آیین

ن بی ۀمنطق بهگسترده  از رهگذر سفرهایها نبطینیز  .(227، ص6، ج1413)جوادعلی،  اندکرده

ها به همین رو، فرهنگ نبطی .(Gibson, 2011, p166اند )ها الگو گرفتهاز معماری آن النهرین

 3هنگ غالبفر ،تراطات گستردهمندی از اقتصاد و ارتببه دلیل بهره ،نسبت به فرهنگ مردم حجاز

، اند )نک: فکوهیها تأثیر پذیرفتهآمد و اعراب ربع خالی عربستان هم از نبطیبه حساب می

 (.110ص ،1391

برخی از خاورشناسان از  که النهرین و حجاز باعث شده استاین ارتباط فرهنگی میان بین

یدایش کنند. گیبسون با استناد به سِفر پادعای تغییر قبله از این منطقه را مطرح  ،جمله گیبسون

)ع( در  دهد، هر دوازده قبیله از نوادگان حضرت اسماعیلنشان  تا در کتاب مقدس قصد دارد

                                                           

1 . www.academia.edu. 

2   . https://independent.academia.edu/DanGibson1. 

3   . Dominant Culture. 
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 .(ibid, p21-23شمال عربستان ساکن شدند که بعدها امپراطوری نبطیان را به وجود آوردند )

یل مقدس بوده است. وی مدعی وی معتقد است، پترا برای نوادگان حضرت اسماع ،بنابراین

آمده و گرچه در پترا شهر مقدسی در شمال حجاز واقع بوده و مرکز عبادی به شمار می»است: 

های ابن زبیر با حکّام دمشق، کعبه در مکه اما پس از درگیری ،سدۀ نخست، قبلۀ مسلمانان بود

  .(Gibson, 2011, p296-297« )تجدید بنا شد و قبله از پترا به آن انتقال یافت

رای جزیرۀ عربستان و اردن بگفتنی است که گیبسون طی حدود سی سال مسافرت به شبه

اسالم و قبلۀ مساجد اولیۀ مسلمین، نتیجۀ تحقیقات « شهر مقدس»های مختلف بررسی مؤلفه

به سایر بالد اسالمی و حتی  ،مطرح کرد. وی عالوه بر این 1خود را در کتاب جغرافیای قرآنی

اسالمی نظیر چین برای پی بردن به قبلۀ نخستین مساجدِ مسلمین مسافرت کرد. به ادعای غیر 

شناسیم، هماهنگی ندارد. شک وی در این چه از مکۀ امروزی میوی، شهر مقدس اسالم، با آن

در شمال غرب عربستان با تاریخ اسالمی است که بعدها  هامورد ناشی از عدم تطابق تاریخ نبطی

وی بر این عقیده است که با توجه به شرایط تاریخیِ پترا، اسالم نخستین در  ،در واقع پدید آمد.

 ,ibidبا شورش ابن زبیر به مکه تغییر کرده است ) قبله مسلمین سپس، این منطقه پیدا شده و

p371).  

داند که پس از نابودی منابع و کتب اولیۀ تاریخ وی تاریخ اسالمی را نتیجۀ بازنویسی می

روش استناددهی وی، در اندک  .(ibid, p348رشتۀ تحریر درآمده است ) ر اسالم بهصد

« شهر مقدس»های جغرافیایی مورد ادعای دینی مانند ویژگیهای دروناستفاده از داده ،مواردی

ند کبه کتاب مقدس هم استناد می گاهیها با وضع آب و هوایی مکه است. در قرآن و مقایسه آن

 گاه به مکه سفر نکرد. )ع( هیچ ابراهیم تا ثابت کند،

سخۀ آن ترین نبا توجه به قرائن قرآنی به عنوان متنی تاریخی که قدمت قدیمی ،در این مقاله

(، نشان خواهیم داد که آرای Sinai, 2014, p12رسد )هجری یعنی قرن اول می 24به سال 

سانی ندارد. گفتنی است که برخی ها و اطالعات قرآنی همگیبسون در مورد شهر مقدس با داده

 ,Croneکنند )محققین تنها منبع معتبر متن برای مطالعۀ تاریخ ظهور اسالم را قرآن معرفی می

2005, p387).  

 

 

 

 

                                                           

1. Quranic Geography, 2011, Independent Scholars Press, Canada. 



 1399بیست و دوم، بهار و تابستان  هدو فصلنامه كتاب قیم، سال  دهم، شمار  10

 

 تحقیق پیشینه -2

 3«هاجریسم»نظریۀ  با ارائه 2و مایکل کوک 1پنهان نماند که قبل از گیبسون، پاتریشیا کرون

پور مبه مکه را مطرح کرده بودند )کری« پترا»ین عنوان، تغییر قبلۀ اسالم از ( در کتابی با هم1977)

طور خاص به ( به1987) 4«تجارت مکه و ظهور اسالم»کرون در کتاب  .(770ص ،1396 ،و راد

نظریۀ تأثیرگذاری تجارت بر ظهور اسالم در مکه پرداخته است. تفاوتی که تحقیق حاضر با  ردّ

 این است که در آنها چندان به نقد شواهد چنین مدعایی پرداخته نشده است.  تحقیقات قبلی دارد،

وارد شده  «تغییر قبله از پترا به کعبه»هایی که تاکنون به زبان فارسی به صاحبان نظریۀ نقد

های گیری دیدگاهواکاوی نقش رویکرد شکاکانۀ پاتریشیا کرون در شکل»اند از: است، عبارت

 هفرضی»(، 1395از احمدرضا خضری و مائده بایرام )« "ت مکه و ظهور اسالمتجار"وی در کتاب 

نقد و بررسی »(، و 1396پور و علی راد )از سعید کریم« خاستگاه هاجری اسالم؛ تحلیل و نقد

 از سپیده رستمی و همکاران« آراء تجدید نظرطلبانه پاتریشیا کرون در زمینۀ مطالعات اسالمی

(1396 .) 

است.  های عربی و انگلیسی نیز انجام و ارائه شدهنقدهای قابل توجهی به زبان ،نعالوه بر ای

اولین »(، 2019از احمد امینه ) 5«اسالِم پترا، پاسخی به دن گیبسون»توان به از آن جمله می

 7«بررسی تجارت مکه و ظهور اسالم پاتریشیا کرون»(، 2018از دیوید کینگ ) 6«های اسالمیقبله

(، 1982از مایکل جی مورونی ) 8«هاجریسیم، ساخت جهان اسالم»(، 1998ندی )هیو ک از

بین با دیدی انتقادی و با و(، نام برد. اُری ر1990از اُری روبین ) 9«تجارت مکه و ظهور اسالم»

 ,Rubin,1990است ) استناد به آیات قرآن به ابطال نظریۀ کرون در بحث تجارت مکه پرداخته

p426-427).  بر بحث تجارت مکه تأکید داشته و برخی دیگر به بحث  مذکوردیگر منابع برخی

 اند. های اولیه مسلمانان پرداختهقبله جهت

                                                           

1  . Patricia Crone  

2. Michael cook 

3. Crone, Patricia & cook, Micheal (1977). Hagarism: Making the Islamic world, 

Cambridge, Cambridge university press. 

4. Meccan Trade and the Rise of Islam. 

5. Amine, A. (2019). L'islam de Pétra, Réponse à Dan Gibson II Ed. L'Islam De 

Pétra, Réponse à La Thèse De Dan Gibson Présentation 2e Edition, v1, p280. 

6. King, D. A. (2018). Dan Gibson, Early Islamic Qiblas: A Survey of mosques 

built between 1AH/622 CE and 263 AH/876 CE (with maps, charts and 

photographs), 296 pp., Vancouver BC: Independent Scholars Press, 2017. Suhayl. 

International Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic 

Civilisation, p347-366. 

7. Meccan trade and the rise of islam by patricia crone 

8. Hagarism: The Making Of The Islamic World By Patricia Crone; Michael Cook 

9. Meccan Trade and Qur'ānic Exegesis (Qur'ān 2: 198) 
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ن گیبسون در ای هسازد، تمرکز بر روی نظریحاضر را از مقاالت مذکور متمایز می هآنچه مقال

دبیات قرآنی و نیز منابع های جغرافیایی و تاریخی با ازمینه است. در این مقاله همخوانی داده

 گیرد. اسالمی مورد تأیید قرار می

 بودن پتراادّلۀ گیبسون بر قبله -3

القری بودن پترا و تناسب آن أم (1بودن پترا عبارت است از: ترین دالیل گیبسون بر قبلهمهم

ا و مقتضی محل تجارت بودن پتر (3محل زیارت بودن پترا و مناسب بودن آن با قبله،  (2با قبله، 

حملۀ  (5موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی پترا و انطباق آن با محل قبله،  (4 ،بودن آن برای قبله

مساجد اولیۀ اسالم به سمت پترا،  هایجهت قبله (6 ،اصحاب فیل و انطباق آن با جغرافیای پترا

 شود.که اینک به بررسی و نقد آنها پرداخته می

 تناسب آن با قبله أم القری بودن پترا و -3-1

اسالم مرکز توجه مردمان عرب پیش از اسالم و صدر اسالم « شهر مقدس»به ادعای گیبسون  

« شهر مقدس» ،برای آن است. عالوه بر آن« أم القری»بوده است. دلیل قرآنی وی هم اصطالح 

سالم های آغازین امحل تجمع زوّار نواحی مختلف حجاز باستان نیز بوده است. ادبیات سال

َو هذا ﴿مادر همۀ شهرهاست چنان که در قرآن آمده است: « شهر مقدس»حاکی از این است که 

َِِرِة َو َمْن َحْوَلها َو يِكتاٌب َأْنَزْلناُه ُمباَرٌك ُمَصدُِّق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َو ِلُتْنِذَر ُأمَّ اْلُقر ََ ِباْلخ ِْْمُنو  الَِّذيَن ُي

ََ ِبِه َو ُهْم ِْْمُنو بنابراین  .(Gibson, 2011, p222 /92 /6 )انعام: ﴾َصالِتِهْم ُيحاِفُظوَ يَعل ُي

 ,ibid) ر، خانه ها، باغها، مکانهای عمومی و معابد است.اتصویر وی از مکه شهری با حص

بنابراین استدالل وی مبنی بر توصیف قرآن از مکه با عنوان شهری متمدن مخدوش  (223

عالوه بر این که شواهد چندی  1؛بسیار اندک است مکه دنی قبل از اسالمِآثار تم، زیرا نمایدمی

 در این آیه همان شهر مکه است. « القریمأ»دهد که مراد از نشان می

ِر ِذي َربَّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّتي ِبواٍد َغْي﴿گوید: نخست، اینکه قرآن از قول ابراهیم )ع( می

ْم ِمَن الثََّمراِت َك اْلُمَحرَِّم َربَّنا ِلُيِقيُموا الصَّالَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس َتْهِوي ِإَلْيِهْم َو اْرُزْقُهَزْرٍع ِعْنَد َبْيِت

شهر »( هنگام ورود به که پیداست، ابراهیم )ع طور( همان37 /14 )ابراهیم: ﴾َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَ

کند که منطبق با شرایط و آب و آب و علف وصف میبیکشت و آن را سرزمینی بی« مقدس

                                                           

( اما مدعاي وي در Gibson, 2011, p223کند )اذعان مي . گرچه گيبسون در ادامه حتقيق خود به اين موضوع1

توانسته مرکز اسالم و ميالدي، مکه مني 9اين زمينه آن است که با وجود منابع باستان شناخيت اندِک عربستان تا قرن 

 قبله مسلمني باشد.
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 ,Gibson, 2011) نه پترا که به گفته خود گیبسون سرزمینی آباد بوده است ،هوای مکه است

p232-233 .) 

سالم ا« شهر مقدس» آن منطقه، گیبسون شمال غرب عربستان را به سبب آب و هوای مناسب

و نه  )ع( و مدعی است که نه حضرت ابراهیم (Gibson, 2011, p222-223کند )معرفی می

(. ibid, p20-23) اندو آنان در همان منطقه پترا باقی مانده به مکه نیامده ، هیچکدامفرزندانش

اش از اور به به همراه خانواده )ع( مهاجرت ابراهیم ،مستند او این است که در کتاب مقدس

اما این مطلب مانع از پذیرش  .(32-28 /11ایش: جا تنها به کنعان بوده است )پیدحران و از آن

تواند این شود و سبب عدم انعکاس آن در کتاب مقدس میمهاجرت آنان به منطقۀ حجاز نمی

دار گزارش زیست حضرت ابراهیم و فرزندان او در منطقۀ خود باشد که نویسندگان آن عهده

 اند.بوده

تجمع زوّار عرب جاهلی بوده و لذا مرکزیّتی  مکان ،که مکه محلی امن و در نتیجهاین  دوم،

َْ َنتَِّبِع اْلُهد﴿ نسبی داشته؛ چنان که در قرآن آمده است: ِِضنا َأَو َلْم َمَعَك ُنَتَخطَّْف ِمْن َأرْ  يَو قاُلوا ِإ

ََ َو َكْم َأْهَلْكنا ِكنَّ َأْكَثَرُهٍء ِرْزقًا ِمْن َلُدنَّا َو لِإَلْيِه َثَمراُت ُكلِّ َشْي ُنَمكِّْن َلُهْم َحَرمًا آِمنًا ُيْجىب ْم  ا َيْعَلُمو

ََ ِرِمْن َقْرَيٍة َبِطَرْت َمِعيَشَتها َفِتْلَك َمساِكُنُهْم َلْم ُتْسَكْن ِمْن َبْعِدِهْم ِإ اَّ َقِلياًل َو ُكنَّا َنْحُن اْلوا ِثَن َو ما كا

ِإ اَّ َو َأْهُلها  یُقر ًا َيْتُلوا َعَلْيِهْم آياِتنا َو ما ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلَيْبَعَث ِفي ُأمِّها َرُسو يَحتَّ  يَربَُّك ُمْهِلَك اْلُقر

 (. 59-57 /28 )قصص: ﴾ظاِلُموَ

است، اما امنیت این  القری یا شهر مقدس بدون کشت بودهدهد، اگرچه اماین آیات نشان می

)چون مناطق اطراف  تجار عرب، محصوالت که شهر و تجمع زوّار عرب در آن باعث شده بود

را به آنجا وارد کنند و موجب رونق آن دیار شوند  (طائف و مدینه و سایر شهرهای اطراف آن

(Crone, 2005, p394) . 

 میالدی توسط اعراب از رومیان باز پس 636در سال  این در حالی است که پترا بعد از آن

ویرانگر را تجربه کرد که اهلش ای زلزله 748-746حدود صد سال بعد در سال  ،گرفته شد

لشکریان  .(Gibson, 2011, 277/ 1978جا شدند )ناعل بن عدوان، مجبور به مهاجرت از آن

 ها پایان دادند. ها را محاصره کردند و به حکومت آنمیالدی نیز سرزمین نبطی 105روم در سال 

ِِِل مًا آِمنًا َو ُيَتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم َأ َفَأَو َلْم َيَرْوا َأنَّا َجَعْلنا َحرَ ﴿ آیه مشابه دیگر آیۀ ِباْلبا

ََ َو ِبِنْعَمِة اللَِّه َيْكُفُروَ ِْْمُنو ( است. این آیه نیز شهر مقدس )حرم( را مکانی 67 /29 )عنکبوت: ﴾ُي

 /151-150صص ،16ج ،1417مکه منطبق است )طباطبایی،  بر همان که کندامن معرفی می

 .(226ص ،8ج تا،طوسی، بی
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 بودن آن برای قبلهمحل زیارت بودن پترا و مناسب -3-2

خواند. وی برای کند و شهر پترا را زیارتی میبودن شهر مکه را انکار میگیبسون زیارتی

ها دو کند و این که طبق تاریخ زودیاک، آنها در پترا اشاره میهای نبطیاثبات نظر خود به آیین

کردند های اطراف نیز در آن شرکت میاند و چادرنشینخصوصی داشتهبار در سال جشن م

(Gibson, 2011, p242 و سعی در ارتباط میان وجود دو حج در اسالم و اصیل بودن )

  :دارد؛ اما سخن گیبسون به چند دلیل مخدوش است هاهای نبطیآیین

 «الالت تيب»یگری نظیر های زیارتی دجزیرۀ عربستان مکاندلیل نخست این است که در شبه

 در جاهای «ت جنرانبي»و  «اخللصةت ذیيب»، «ت مناةيب»در مقربۀ عرفات،  «العزی تيب»در طائف، 

هایی مقدس در اطراف وجود مکان .(351ص ،6، ج1413)جوادعلی،  دیگر وجود داشته است

 های مقدس پیش ازنمکااین ای بر اهمیت مذهبی و دینی حجاز باشد. منتها تواند قرینهمکه می

(. اگر بناست، قبله Neuwirth, 2001, p297-298اسالم اهمیت خود را از دست دادند )

همجوار مکه نادیده  ی مقدسهامکان که جایی غیر از کعبه در مکه دانسته شود، وجهی ندارد

 است، مورد توجه قرار گیرد.بوده العرب  ةگرفته شود و پترا که خارج از جزیر

( 29 /22 )حج: ﴾ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َو ْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم َو ْلَيطَّوَُّفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيق﴿آیۀ  دلیل دوم،

های که آیینحالی( در131، ص7ج ،1372اشاره دارد )طبرسی، « قيت عتيب»است که به طواف 

 /Joukowsky, 2002, p243شناسان با ابهام روبروست )عبادی در پترا برای باستان

Berenfeld, 2018, p23). ای نبوده است که امکان ساخت معبد پترا به گونه ،عالوه بر آن

 ( Ibid, p236-237طواف آن وجود داشته باشد )

( 33 /22 )حج: ﴾قاْلَبْيِت اْلَعِتي يُثمَّ َمِحلُّها ِإَل يَأَجٍل ُمَسمًّ ا َمناِفُع ِإىلَلُكْم ِفيه﴿به عالوه، در آیۀ 

 کندپایان مراسم حج در کنار آن خانه اشاره می نیز به بازگشت به آن محل برای قربانی کردن و

ها (؛ اما در مورد پترا نحوۀ متفاوتی از قربانی گفته شده است. نبطی116، ص17ج ،1412)طبری، 

 های بلند و مشرف به فضای باز در برابر خدایان ستارگان وهای خویش را در مکانقربانگاه

ها در محوطۀ خارجی و بر فراز منازلشان کردند. آنبه صورت خصوصی بنا می ،گاهی

رفتند به آنجاها می 2و خدای خورشید 1هایی داشتند که به هنگام عبادت خدای دوشاراقربانگاه

(Almasri, 2018, p71 این در حالی است که مراسم قربانی در مراسم حج در منی در مکه .)

  شود.ر انجام میدر سرزمینی هموا

                                                           

1. god Dushara 

2. god sun 
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های نظریه گیبسون، موقعیت مکانی و زندگی حنفاء است. پژوهش بطالندلیل سوم بر 

نیف بودن ح ازاما  اند،آنان را نبطی دانسته ،پتراساکنان شناختی در مورد شناختی و انسانباستان

 /Rothman, 2016, p132-133اند )سخنی به میان نیاورده ها یا ساکنین پترانبطی

Monferrer-Sala, 2018, p96حجازِ زمان ظهور اسالم به شمار  بلکه حنفاء را مردمان (؛

 . (Arnason, 2006, p133- 134اند )آورده

َِرَّ﴿این مهم را وقتی در کنار آیات   ِمَن ُحَنفاَء ِللَِّه َغْيَر ُمْشِرِكَن ِبِه َو َمْن ُيْشِرْك ِباللَِّه َفَكَأنَّما 

ٍَ َسِحيٍق ذِلَك َو َمْن ُيَعظِّْم َشعاِئَرالسَّماِء َفَتْخ  يللَِّه َفِإنَّها ِمْن َتْقَوا َطُفُه الطَّْيُر َأْو َتْهِوي ِبِه الرِّيُح ِفي َمكا

( قرار 33-31 /22 ج:)ح ﴾اْلَبْيِت اْلَعِتيق یُثمَّ َمِحلُّها ِإَل يَأَجٍل ُمَسمًّ ا َمناِفُع ِإىلاْلُقُلوِب َلُكْم ِفيه

 ش پیش از اسالم شرکت داشتندحنفاء در مراسم ی که«قبيت عتي»شود که روشن میدهیم، می

 نه خارج از آن. ،الجرم باید در این منطقه باشد ،(170، ص30ج ،1412)طبری، 

 محل تجارت بودن پترا و مقتضی بودن آن برای قبله -3-3

زی برای با عنوان مرک« شهر مقدس»گیبسون بر این نظر است که در منابع مختلف، 

(؛ لذا شهر Gibson, 2011, p223آمدند، ذکر شده )جا میهایی که برای تجارت به آنکاروان

آب و علف بوده و مناسب اتراق مکه مکانی بی ، ولیمقدس نقطۀ مرکزی جادۀ تجار بوده است

اما این سخن به دالیل تاریخی  .(Crone,1987, p6-7/ Crone,1977, p221نبوده است )

 مخدوش است:و قرآنی 

نخست، آن که در آیاتی از قرآن سخن از این است که شهر مکه پیش از آمدن حضرت 

کاالهای  یابد وابراهیم رونقی نداشته و به یُمن قُدوم ایشان و ساختن خانه کعبه است که رونق می

َْ َنتَِّبِع اْلُهد﴿شود: تجاری به مکه سرازیر می  َلْم ُنَمكِّْن َلُهْم ِمْن َأْرِِضنا َأَوَمَعَك ُنَتَخطَّْف  يَو قاُلوا ِإ

ٍََء ِرْزقًا ِمْن َلُدنَّا َو لكِ ِإَلْيِه َثَمراُت ُكلِّ َشْي َحَرمًا آِمنًا ُيْجىب -57 /28 )قصص: ﴾نَّ َأْكَثَرُهْم  ا َيْعَلُمو

امنیتی که خداوند برای شهر مکه فراهم کرده بود  ،( و بنابراین67 /29 عنکبوت:نیز نک.  و 58

(Crone, 2005, p392 .نشان دهندۀ ظرفیت نسبی مکه برای تجارت است ) 

های دیگر به نیز به سرازیر شدن محصوالت سرزمین ﴾ٍءُيْجىب ِإَلْيِه َثَمراُت ُكلِّ َشْي﴿عبارت 

چرا  ،سمت مکه اشاره دارد؛ اما در مورد شهر مورد ادعای گیبسون این مطلب قابل طرح نیست

  .(Gibson, 2011, p232-233و سرسبز و خرّم بوده است )که از ابتدا آبادان 

اند، در اولین هزارۀ چنان که آورده تجارت مردم حجاز ذیالً مطرح میشود. 1برخی از قرائن

ن کردند. در همیقبل از میالد، اعراب شتر را اهلی کردند و از آن برای عبور از صحرا استفاده می
                                                           

 ن ورود حضرت ابراهيم )ع( به مکه است. . الزم است گفته شود که مقصود از قبل از اسالم، از زما1
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ریای سرخ همانند مدیترانه رونق گرفت. دریا و خشکی سازی در خلیج فارس و دکشتی ،زمان

دریای  اب پیوند دریای مدیترانه ،به وسیلۀ ساخت بندر به هم متصل شدند. در حکومت داریوش

سرخ و رود نیل ایجاد شد و همو بود که اولین کانال )سوئز( را ایجاد کرد. با کشف روغن 

ج فارس و عربستان، ارتباط اقتصادی میان النهرین، خلیهای زاگرس، بینمرغوب در کوهستان

ماعی و های اجتآنها برقرار گردید که طی قرن بیست پیش از میالد موجب گسترش پیوستگی

در  بعالوه، .(Joukowsky, 2002, p5) تا چهار هزار سال بعد ادامه داشتتجاری شد و 

آن از طریق دریای میالدی وجود تجارت دریایی در خاورمیانه که قسمتی از  50حدود سال 

  .(ibid, p21شد، امری پذیرفته شده، نزد مورخین است )سرخ و خلیج عدن انجام می

باید توجه داشت که شهر مکه به دلیل نزدیکی به دریای سرخ ظرفیت رشد روابط تجاری  

واردات روغن  ،را با وجود رونق اقتصادی در دریای سرخ و خلیج فارس را داشته است. همچنین

 ,Crone, 2005شده است )ن از سوریه به مکه نیز در عربستان پیش از اسالم انجام میزیتو

p393- 394). 

دهد که مردم مکه برای گذران نشان می 1سو، آیات قرآن به عنوان سندی تاریخیاز یک

( و از سوی دیگر، شواهد تاریخی Watt, 1953, p1-2پرداختند )زندگی به تجارت می

تجاری اطراف مکه پیش از اسالم اهمیت خود را در برابر حرم مکه هم از گویاست که مراکز 

 .(Neuwirth, 2001, p296-298 .)رک حیث تجاری و هم دینی از دست داده بودند

النهرین در قرون به سبب درگیری پادشاهان ساسانی از جمله خسرو اول با بیزانس در بین

باقیمانده برای دور زدن راه ابریشم، طریق  سوم، چهارم، پنجم و ششم میالدی، مسیر تجاری

اقیانوس هند و یمن از غرب عربستان به سمت روم شرقی و سوریه بود. لشکر روم با وجود 

 ها نیازمند چرم فراوانی بودند و اعراب از این فرصت به خوبی بهره بردنددرگیری با ایرانی

(Crone, 2007, p73-74.) توانل زمستان و تابستان را میامنیت این راه تجاری در دو فص 

به قصد براندازی قریش  جایی که ابرهه ،(Rubin, 1984, p165جویی کرد )در سوره فیل پی

 امنیت (3-4 /106: اّما با حمایت الهی )قریش، (21ص ،1998کند )قزوینی، به مکه حمله می

(Rubin, 1984, p165برای مردم مکه و قبیله قریش فراهم می )این  .(1/ 106: ش)قری شود

                                                           

قرآن را یکی از منابع  ’?How did the Quranic pagans make a living‘( در مقاله 2005. کرونه )1

داند. وی در این باره به تفصیل آیات قرآن مربوط به کشاورزی، سفرهای زمینی معتبر تاریخی پیش از اسالم، می

سوره قریش، مهمترین مستند تاریخی  4-1کند. با این وجود آیات را ذکر می و دریایی، تجارت و... مشرکین،

 قرآن، از تجارت اهل مکه پیش از اسالم است. 
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مکه پیش از اسالم دارای روابطی اقتصادی قابل توجهی با دیگر  ،دهدقرائن و دالیل نشان می

 مناطق بوده است. 

 موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی پترا و انطباق آن با محل قبله -3-4

ی اهای صخرهگوید که مکه امروزی در مکانی مسطح و باز قرار دارد و کوهگیبسون می

های زمینش برآمده است. ارتفاع آن هم از دو سمت به یک اندازه است ارتفاع از شنکم

(Gibson, 2011, p232)به شهر خود آمد، از  )ص( حال آن که نقل است که وقتی پیامبر ؛

، 2، جبخاری :قسمت مرتفع آن وارد شد و از قسمت پست آن خارج گردید )همان، به نقل از

 نه مکه.  ،پترا صادق است( و این درباره 647ص

های اطراف مکه دهد، کوههای جغرافیایی نشان میاما این استدالل مخدوش است؛ زیرا داده

 1متر قرار دارد. 1500رسند. شرق عرفات کوهی به ارتفاع باالی متر هم می 800گاهی به باالی 

رند؛ اما اینکه جبال مکه های اطراف پترا بیش از این مقدار بلندی ندااین در حالی است که کوه

 شود که مکه را شهریاند، مانع از این نمیوار قرار نگرفتهپراکنده هستند و به صورت سلسله

 دارای پستی و بلندی ندانیم.

ارت عبآورد، عنوان مؤید نظر خویش میاز جمله استنادات گیبسون به منابع اسالمی که به 

 ()ص موقعی که ما همراه پیامبر»است:  ع( آورده) صحیح ترمذی است که از علی بن ابی طالب

عبارت ترمذی چنین  .(Gibson, 2011, p233) «در مکه بودیم؛ نه کوهی بود، نه درختی

ٌل َو َلا َتْقَبَلُه َجَباللَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم ِبَمكََّة، َفَخَرْجَنا ِفي َبْعِض َنَواِحيَها، َفَما اْس يُكْنُت َمَع النَِّبيِّ َصلَّ»است: 

  .(410، ص5، ج1419)ترمذی،  «َشَجٌر ِإلَّا َو ُهَو َيُقوُل: السََّلاُم َعَلْيَك َيا َرُسوَل اللَِّه

از برخی »گوید: طور که پیداست، راوی میاما این استشهاد مورد خدشه است؛ زیرا همان

 ص() به پیامبر مناطق شهر خارج شدیم در حالی که به کوه و درختی برخورد نکردیم، مگر آنکه

خواهد بگوید شهر اصلی اسالم دارای کوه و درخت بوده است. می ،بنابراین«. کردندسالم می

های قبل نیز به آن اشاره شد؛ اما وجود وجود بلندی در مورد مکه پر واضح است و در قسمت

دانیم، رونق بدرخت در مکه، هرچند آن را در مقایسه با طائف و مدینه از لحاظ کشاورزی کم

 نماید. اشکال میبی

دهد هم مکانی بیابانی متر است که نشان میسانتی 11گوید، بارش در مکه حدود گیبسون می

 ,Gibson, 2011طوری که علف و درخت بروید نبوده است )هم قادر به آبیاری زمین به ،بوده

p234که شهری بیابانی صرفچون م ،اما این سخن مردود است .( و این با شهر پترا انطباق دارد 

                                                           

 https://b2n.ir/045290باشند: های جغرافیایی این قسمت از سایت گوگل ارث می. داده 1
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باران  اندک بودن بارش نه به صورت سلسله جبال. بعالوه، ، ولیبلکه کوهستانی است ؛نیست

گونه درخت و گیاهی قابلیت رویش در آن را نداشته کند که هیچدر مکه به تنهایی ثابت نمی

و حداکثر میزان متر در حداقل اندازۀ آن میلی 36که بارش شهر پترا نیز حدود باشند. ضمن این

ه تر از مکمیانگین بارندگی آن کمی بیش ،بنابراین 1.متر در سال استمیلی 210بارندگی در آن 

ای ها قبل از اسالم در پترا قدرتمند بوده و سیستم آبرسانی پیچیدهجز اینکه تمدن نبطی ؛است

. با (Bellwald, 2008, p315) کرده استها در آبرسانی به شهر کمک میکه به آن داشتند

های شود چنانکه سیالبمیزان بارندگی کم مکه دلیل بر عدم وجود درخت در آن نمیاین وصف، 

 Sulaimanکند )را فراهم می آب کافی برای درختان مقاوم ،در کنار بارش کم در مکه فصلی

Abdu and Glubb, 2018, Non page) . 

 تراحمله اصحاب فیل و انطباق آن با جغرافیای پ -3-5

شهر »ها حاکی از این است که مردم گوید، داستان حملۀ ابرهه و هجوم فیلگیبسون می

که در مکه امروزی ها را از باالی کوه ببینند؛ درحالیتوانستند فیلها میهنگام حملۀ آن ،«مقدس

ن مکیلومتر از کعبه فاصله دارند، آن هم با شیبی مالیم تا قلۀ آن. ضها نیمترین صخرهنزدیک

 ها سه کیلومتر از مکه فاصلهشود. سایر کوهها دیده نمیگونه استحکامی در این کوههیچ ،اینکه

 (ibid, p226) ؟اندها قابل رؤیت بودهچطور از این فاصله فیلحال، دارند. 

های اطراف مکه هم واقع شوند، ها وقتی بر فراز کوهاما این استدالل مخدوش است؛ چون فیل

اند و های اطراف پترا، در دو طرف منطقۀ باستانی آن واقعند؛ افزون بر این که کوهاقابل رؤیت

هایی به رسد و این مکان از طرف شمال شرق نیز به بلندیمتر می 1100ها به حدود ارتفاع آن

 1100هایی به ارتفاع تقریبی شود. از طرف جنوب غرب نیز کوهمتر محدود می 900ارتفاع حدود 

متر  400به حدود  آن های اطرافهای پست کوهمتری آن قرار دارد. دامنه 2625ی اصلهمتر در ف

ها برای رسیدن به درۀ پترا بایستی مسیرهای مرتفعی را در لشکری از فیل ،نتیجهدر رسند. می

اند و حالت رشته کوه های شهر مکه پراکندهکردند. این در حالی است که کوهاطراف آن طی می

از این گذشته، سپاه  2تا لشکر ابرهه برای رسیدن به آن با دشواری خاصی مواجه باشند.ندارند 

ها به ( و حرکت آن136، ص1، ج1416سمت مکه حرکت کردند )ازرقی، ابرهه از حبشه به 

 رسد.سمت پترا دور از واقع به نظر می

کرده، ه را تأمین میدر روایات تاریخی آمده است که چاه آبی که آب مورد نیاز سپاهیان ابره

گفتنی است  .(189، ص2ج )همان، در نزدیکی مکه وجود داشته است« وادی محّسر»در چاهای 

                                                           

1. https://b2n.ir/116348. 

2. https://b2n.ir/056740; https://b2n.ir/89764. 

https://b2n.ir/056740
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گاه بر اثر سیالب در آن جریان شود که آب گاهبه بستر خشکی گفته می« وادی» ،عرب زبانکه در 

ایی و ( و این با شرایط آب و هو18، ص1392، اسماعیلی /862ص ،1412)راغب،  یابدمی

 نه شهر پترا که گیبسون ادعا دارد.  ،بارندگی مکه سازگار است

 های مساجد اولیه به سمت پتراجهت قبله -3-6

در ابتدا  دهد که قبلهگیبسون مدعی است، قبلۀ مساجد اولیه به سمت پتراست و این نشان می

ون مسلمانان به چ ،اما این استدالل تمام نیست .(Gibson, 2011, 252-274پترا بوده است )

یابی در ابتدای اسالم دچار مشکل تعیین دقیق قبله بودند. شاهد جهت نداشتن ابزار دقیق جهت

قل سمت قبله ن گیری درباره)ع( در زمینۀ سهل )ص( و ائمه اطهار آن، احادیثی است که از پیامبر

  .(King, 2018, p352 /784-782صص ،1396پور، شده است )کریم

، قبلۀ برخی مساجد اوّلیه نه دقیقاً به سمت پتراست و نه به سمت مکه یا کعبه گذشته از این

دهد، علم نجوم در ابتدای اسالم چندان پیشرفته نبوده است تا جهت دقیق را و این نیز نشان می

رو، قبله برخی مساجد به سمت مابین مکه و پتراست و قبلۀ برخی مساجد نیز اینازکشف کنند. 

زی به سمت مکه و پترا قرار دارد. این درحالی است که برخی مساجد اولیه به به صورت موا

  .1(page Gibson, 2019, Nonسمت پترا و برخی به سمت مکه هستند )

 
 : قبله مساجد اولیه(1)تصویر شمارۀ 

 های قبلهگرفته شده است، قابلیت مقایسه جهت در تصویر باال که از سایت آقای گیبسون

دهد، از هفتاد قبلۀ مشخص شده، های مختلف وجود دارد. این تصویر نشان میسالاجد در مس

مسجد متعلق به  13مسجد متعلق به قرن اول هجری به سمت پترا است؛ اما قبلۀ  13تنها قبله 

مسجد متعلق به نیمۀ اول هجری تا  34قرن دوم هجری، دقیقاً به سمت مکه قرار دارند و قبلۀ 
                                                           

رس سايت ايشان، به آداي که با آقاي گيبسون داشته است، از وي پيشنهاد مطالعه وب. نويسنده مقاله طي مکاتبه1

 https://b2n.ir/873490 گريد:زير را مي
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گرچه به گفته گیبسون بین مکه و پترا قرار دارند، اما بیشتر آنها مایل به  نیمۀ دوم هجری نیز

اند، در یک امتداد قرار دارند مسجد نیز که به قرن دوم و سوم هجری متعلق 9اند. قبلۀ سمت مکه

قبلۀ  کهها به سمت جنوب یعنی مکه و قدری مایل به سمت شرق است. جالب اینو جهت آن

ه اند. قبلۀ یک مسجد متعلق باند که دور از عربستانقاره آفریقا واقع شدهتر در مسجد، بیش 9

 المقدس واقع شده است. قرن دوم هجری به سمت بیت

از این گذشته، مساجد صنعا و ذوقبلتین متعلق به قرن اول هجری در جنوب عربستان با مکه 

توان آنها را به سمت پترا دانست، می توان قبلۀو پترا در یک امتداد قرار دارند؛ لذا کما این که می

به سمت مکه هم دانست؛ حتی قبلۀ مسجد ذو قبلتین تمایل به سمت شرق یعنی مکه دارد. در 

 تصویر زیر این مسجد با رنگ آبی مشخص شده است. 

 
 : قبله مساجد صنعا و ذوقبلتین(2)تصویر شماره 

ت های موازی با مکه و پتراسانان، قبلهیابی دقیق قبله توسط مسلمای دیگر بر عدم جهتقرینه

هایی که به ادعای گیبسون جهتقبله ،اند. همچنینکه اکثراً دور از مکه و در آفریقا واقع شده

شان مابین پترا و مکه است، تمایل به سمت جنوب دارند. این مساجد در میانه قرن اول تا اواسط 

یابی قبله آشنایی پیدا رفته با دانش جهترفته دهد مسلماناننشان می و اندقرن دوم ساخته شده

 باشند. ها اکثراً به سمت جنوب میکردند. قرینه این دلیل آن است که این قبلهمی
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 های مابین مکه و پترا: قبله(3)تصویر شماره 

 شورش ابن زبیر در اوایل قرن دوم بر ضد حاكمان دمشق -3-7

رش ابن زبیر در شهر مقدس جهت قبله از پترا به گیبسون بر این نظر است که در دورۀ شو

با امویان دمشق م( و  683هر مقدس اعالم کرد )مکه تغییر کرد. عبداهلل بن زبیر خود را خلیفه ش

 که محلی بایر بود، نقل مکان داد حجراألسود را به مکه ،با غلبه بر امویان وی وارد جنگ شد.

 .(Ibid, p296-297من بود )چرا که مکانی دور از دسترس و از حمله ای

زیرا سخن او، فقط بر خیال او مبتنی است و هیچ  این سخن گیبسون نیز مورد خدشه است؛

شاهد تاریخی ندارد. چگونه ممکن است، شهر مقدس و قبلۀ نماز مسلمانان از یکجا به جای 

  ؟!انعکاس نیابدو روایی دیگر منتقل شود و آن در هیچ کتاب تاریخی 

 گیرینتیجه

که پترا قبله مسلمانان  نیبر ا یمبن بسونیگ ۀ ادعایتمام ادل ،دهدینشان م قیتحق نیا جینتا

 شد، مخدوش دهیو حکومت دمشق از آنجا به مکه برگردان ریابن زب انیبوده و بر اثر منازعه م

 :رایز ،است

 یام القر ،به جهت زیارتی بودنش اهمیت یافته؛ به همین رو برخالف باور گیبسون، مکه ،اوالً

 ؛خوانده شده است

و طواف هرگز در پترا گزارش نشده؛ حال آن که آنها از گذشته  یقربان ریحج، نظ مناسک ،اًیثان

 ؛استبوده تاکنون در مکه معمول 

تجارت  یکند و لذا نف دایدر آن رونق پ زیبودن مکه باعث شده بود، تجارت ن یارتیز ،ثالثاً

 ؛که سران مکه تاجر بودندخصوص آن  وجه است؛ بهیدر آن ب
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 ریاسالم آمده، نظ امبریپ یمحل زندگ یایراجع به جغراف اتیکه در روا یفاتیتوص ،رابعاً

 ؛آب بودن آن، با مکه انطباق دارد و کم زرعیبودن و لم یکوهستان

آن به سمت مکه است  ۀاست و قبل نهیمسجد مد ۀکه قرار داده شد، قبل یاقبله نیاول ،خامساً

پتراست، به جهت برخوردار نبودن مردمان  یاز مسجدها به سو یبرخ ۀسمت قبل اناًیاحو اگر 

 ه باشند.پترا را قبله خود ساخت ،که به عمدنیقبله بوده است؛ نه ا نییتع قیدق یگذشته از ابزارها
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