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 فصل اول
 

 ۱هر روزه، پنج بار در روز، بيش از 
سجده  ، به سوی قبلۀ مکهميليارد مسلمان

؛ اين خوانند نماز میدنند و به ر ور ا  می
شريعتی است ده توسط پيامبرشان محمد به 

آنها هر روز و پنج . آنها داده شده است
، رو به سوی صخرۀ سياهی نماز بار در روز

در مکه واقع  ،ها دوردستدر گزارند ده  می
خود را با نيرويی  بدين ترتيب شده است و

. دنند به اسالم تسليم میتازه و از نو، 
آنها هر روز، پنج بار در روز در جماعتی 
متحد و يکپارچه، و از چهار گوشۀ دنيا، 

گزارند  ، به سوی مکه نماز میبا عزمی راسخ
ما پيروان «دنند ده  به جهانيان اعالم می و
 محمد پيامبر ايشان زيرا .»!سالم هستيما

 مکان ،است، قرآن دتاب مقدسشان و دعبه
 .است عبادتشانمقدس و مردز 



مسلمانان هزار و چهار صد سال است 
خوانند  ده به سوی شهر مقدس مکه نماز می

بدون اينکه اين سئوال در ذهن آنها به 
چرا ما بايد ايمان خود را «وجود آيد ده 

» عملی به نمايش بگذاريم؟در قالب چنين 
امروز نيز به قوت و اين ماجرا تا به ... 

ده شما مشغول  ای دتابچه .خود باقيست
ای از چند فصل يک  خالصهاش هستيد،  مطالعه

به نام  است دانشگاهی متن تحقيقاتی
چاپ شده  ۲۰۱۱ده در سال  یجغرافيای قرآن

است؛ طبق اين متن، پترا، ـ شهری در 
ناريۀ جنوبی اردن ده در فاصلۀ هزار 
ديلومتری مکه واقع است ـ در واقع در 

 . ابتدا شهر مقدس اسالم بوده است
فهمند ده  بسياری از مردم وقتی می

سورۀ (نام شهر مکه فقط يکبار در دل قرآن 
البته . نندد ذدر شده است، تعجب می) ٤۸

بر طبق سنت، يکی از اشارات  محققين قرآن،
ديگری را نيز ده در قرآن آمده است، به 

؛ ارجاع به وادی بکه دانند مکه مربوط می
در ) »گريد وادی شخصی ده بسيار می«يا (

مکان مقدسی درضمن، قرآن از . ۹٦:۳سورۀ 
امروزه طبق گمان عموم  گويد میسخن  )قدسی(

خانۀ ، مکه و اين دسمکان مقمردم، اين 
ولی خود قرآن . دعبه است ،)قدس(مقدس 

دعبه در مکه واقع  گويد میهرگز به ما ن
 ما در اين دتابچه نظر دوتاهی. بوده است

 بر تئوری گيبسون خواهيم داشت؛ گيبسون
شناسی و  ده طبق علم باستاندهد  توضيح می

های تولد اسالم در دسترس  مداردی ده از سال
نه مکه، شهر مقدس مسلمانان  است، پترا و

 . بوده است



بينند ده  محققين مسلمان دليلی نمی
دربارۀ موقعيت ـ عقيدۀ عمومی راضر را 

زير سئوال برند ولی در  مکانی مکه ـ،
علنًا های اخير، برخی از محققين،  سال

هايی را در اين زمينه ابراز  پرسش
به عنوان مثال، ددتر پاتريشا . اند داشته

تجارت مکه و درون، در دتاب خود به نام 
شواهد  سازد ده خاطرنشان می طلوع اسالم

، ظاهرًا دربارۀ مکه ادبيات اسالم باستان
با موقعيت جغرافيايی فعلی مکه مطابقت 

های  به عنوان مثال، ادبيات سال. دند نمی
دهد ده شهر مقدس،  آغازين اسالم، شرح می

تصويری ده از . ست»داماد همۀ شهرها«
شنيدن اين واژه در ذهن انسان نقش 

انداز شهری بزرگ و  بندد، عبارت از چشم می
شهری ده از نظر رداقل، پرشکوه است يا 

در . باشد تانی، صارب شهرتی چشمگير باس
شناسان  تاناز باس گيبسون ۲۰۰۲سال 

، دربارۀ پيشينۀ عربستان سعودی و اردن
اين . سئوال دردنواری اطراف مکه باستانی 

محققين در رالی ده از فاش شدن اساميشان 
تا بيم داشتند، اقرار دردند ده اساسًا 

به هيچ وجه ذدری از . م ۹۰۰قبل از 
. در ميان نبوده استپيشينۀ باستانی مکه 

مکۀ زمان باستان،  دنند ده مردم گمان می
ده  بوده) شده با رصارمحاط (شهر رصينی 

های اداری و  ها، باغات و ساختمان خانه
وجود داشته است؛ گيبسون معابد در آن 

از  فوق شناسان باستان انتظار داشت ده
اما آنان سر خود . عقيدۀ مذدور دفاع دنند

به «: را به عالمت نفی تکان دادند و گفتند
هيچ وجه چنين چيزی وجود خارجی نداشته 

 ».است



ه گفته شد شهر مقدسدر ضمن راجع به 
» نقطۀ مردزی جادۀ تجار« است ده آنجا

ها  است ده داروان آمدهبه درات . بوده است
ند و آنجا محل عبور ا هگذشت می شهر مقدساز 

و مرور تجار بوده است؛ در واقع عموی 
محمد، ابوطالب، تاجری بود ده دائمًا 

های تجاری  هايش را به مأموريت داروان
ار از يک سو مسلمانان اصر. فرستاد می
 تجاری های مکه محل تقاطع جادهورزند ده  می

 بوده است و از سوی ديگر، مورخين عربستان
امروزی واقعيت ديگری را برای ما فاش 

ددتر پاتريشا درون به ما . سازند می
 : گويد می

است و طبيعتًا  محلی باير بوده ،مکه
 مناسب برای اتراق امادن خشک و باير

در مسافتی نه  مخصوصًا وقتی ده. اند نبوده
های سبز و  چندان دورتر از مکه، مکان

پس . اند زيبايی مثل طائف وجود داشته
ها از  اندليلی وجود نداشته است ده دارو

 مسير خود خارج شوند و برای اتراق، در
مثل ) از نظر سطح جغرافيايی(سرزمين پستی 

 .توقف دنند مکه
بسياری از محققين مسلمان و برخی از 

ی عقيده دارند ده بار محققين غرب
جات و  های آن زمان بخور، ادويه داروان

داالهای سنتی ديگر بوده است ولی طبق 
ای ده  ماده(ُمّر تحقيقات ديستر و اسپرنگر، 

در ) رفته است به دار می برای تدهين مرده
ديگر داربردی نداشته است و  ،آن زمان

ها بيشتر به تجارت چرم و پارچه  عرب
يا از   د؛ اقالمی ده نادر بودهان پرداخته می

نظر تجاری از بهای بااليی برخوردار 



المللی  اند و بازار تقاضای آنها بين بوده
 . بوده است

، چنين شهر بزرگی بوده شهر مقدساگر 
است، بنابراين عجيب است ده نام مکه در 

نامی  داشته باشد؛د نهای باستان وجو نقشه
اری ده قاعدتًا بايد به عنوان شهر تج

معروفی در عربستان دوران باستان ذدر شده 
هايی هرگز نام تمامی  چنين نقشه. باشد

گرفتند ولی  ها را در بر نمی روستاها و بخش
مسلمًا نام شهرهای معروف و مهم را ذدر 

در دمال شگفتی بايد گفت ده تا . دردند می
، رتی ذدری از نام مکه نيز .م ۹۰۰قبل از 

 ۳۰۰شهرت مکه،  پس. در ميان نبوده است
 .سال بعد از مرگ محمد آغاز شده است

های  های متمادی، نسخه گيبسون طی سال
های عربستان دوران باستان  بسياری از نقشه

دقت ترجمه و و با  آوری دردرا گرد
ولی رتی برای يکبار هم  برداری نمود دپی
 .ه شده، نام مکه را در آنها نيافتد

قرآن و به عالوۀ تمام نکات فوق، در 
اراديث به وضوح ذدر شده است ده مکه وادی 

ی يا نهر تر  بايری بوده است و وادی دوچک
ده در دنار دعبه قرار  وجود داشتهدر آن 
اين مکه، در مقايسه با مکۀ . است داشته

مکۀ امروزی در . امروزی بسيار متفاوت است
های بهاری، نهرهای  سيلبا هر از چند گاهی 

دائمی در آن  ولی نهر شود تشکيل میفصلی 
 . وجود ندارد

 زائرينیگيبسون ساليان متمادی با 
برخی . آيند، صحبت درده است ده به مکه می

از آنها شديدًا از موقعيت جغرافيايی 
دسانی . دنند اطراف مکه ابراز نارضايتی می

ده داستان ابرهه و اصحاب فيل را 



، طبق داستان مذدور تصور اند خوانده
ها محصور شده   با دوه شهر مقدسدنند ده  می

ها بر  مردم از روی دوه ،در داستان. است
 يمنی های يلده ف یوقت و شهر محاطند

 ، مردمبه دعبه رمله دنند خواهند یم
توانند ناظر صحنۀ نابود شدن لشکر  می

در مکۀ امروزی، . مهاجمين باشند
ای، ردودًا در فاصلۀ  ترين ناريۀ صخره نزديک
ر ديلومتری دعبه قرار دارد و از نظ نيم

 .ماند و نه دوه  بلندا، بيشتر به تپه می
ها   هيچ سندی دال بر آن نيست ده اين تپه

ها نيز  بقيۀ دوه. اند محل تجمع مردم بوده
. در فاصلۀ سه ديلومتری مکه قرار دارند

توان اثری از  ای می آيا از چنين فاصله
آثار فيل پيدا درد؟ چقدر از صحنۀ نبرد 

 توان مشاهده درد؟ را از چنين مسافتی می
بسياری از زائرين بر سر موضوع 

های صفا و مروه نيز با نااميدی مواجه  دوه
مروزه آنها آنقدر دوچکند ده ا. اند شده

ديگر بخشی از ساختمان خود مسجد به رساب 
گفته شده است ده قبل از اسالم، . آيند می

دو بت معروف بر فراز اين دو دوه قرار 
امروز بر طبق آثار . اند داشته

ها،  شناسی، اثری از آثار اين بت باستان
هايشان، رصارشان،  های بنايشان، دتيبه پايه

ه به سوی هايی د دروازۀ معبدشان يا پله
 . قلۀ دوهشان ختم شود، وجود ندارد

طبق ادبيات اسالمی، جهت دوه َهرا، 
بااليی متمايل به سوی شهر بود و در ناريۀ 

ولی امروز، دوه َهرا از . قرار داشت مکه
دعبه فاصلۀ زيادی دارد و متمايل به سمت 

 . شهر نيست



در ادبيات اسالم باستان، مکه شهری 
پر فراز و نشيب است ده يک سمت آن مرتفع 

ای دو سوی آن  و يک سمت آن پست است و جاده
مکۀ امروزی در . دند را به هم وصل می

های  مکانی مسطح و باز واقع شده است و دوه
های زمينش  از شنای دم ارتفاعی  صخره

سمت  ارتفاع اين شهر از هر دو. اند برآمده
به يک اندازه است و دامًال واضح است ده 
نويسندگان قرون اوليۀ اسالم از مکان 

 .اند و نه مکۀ امروزی گفته ديگری سخن می
گويند ده در وادی  اسناد قديمی می

اصلی، علف بر روی زمين  شهر مقدس
مشکل بتوان باور داشت ده . روييده است می

ده ای گفته شده است  اين جمله، دربارۀ مکه
شناسيم، زيرا تمام منطقۀ  ما امروز می

اطراف مکه بيابان و شن محض است و طبيعتًا 
هيچ شواهدی دال . رويد هيچ علفی در آن نمی

بر اين نيست ده زمانی اين منطقه، 
راصلخيز بوده و قادر به روياندن علف و 

 .صحرای سبز بوده است
طبری، داستان عبدا، پدر محمد را 

او به غير از آمنه،  گويد یمدهد و  شرح می
. رفت همسر ديگری نيز داشت ده به ديدنش می

روزی وقتی عبدا مشغول دار مزرعه بود و 
لباسی ده بر تن داشت از دار زمين چردين 

. بود، از آن زن خواست ده با وی بخوابد
ولی زن به همين علت راضر نشد با او 

پس او استحمام درد، خود را از . بخوابد
الی شستشو داد و در عوض به خوابگاه  گل و

و بدين ترتيب، نطفۀ محمد بسته . آمنه رفت
سرجنت با مطالعۀ ترجمۀ گويالمز .بی.آر. شد
در شرح سيرت ) راجع به همين داستان(

بسيار سردرگم شده است؛ زيرا لغات عربی 



به دار برده شده در اين متن، همگی به 
خاک طور خاص بر دشاورزی، زمين سبز، گل و 

دانست  او در عين رال می. ورزند تأديد می
ده در مکه هيچ اثری از زمين قابل دشت و 

ار ديگر، پس يکب. شود زراعت يافت نمی
توضيحات ادبيات باستان، با موقعيت مکۀ 

 . عربستان صعودی مطابقت ننمود
يا  مناطق مسکونیارجاعات زيادی به 

شده است ده طبق شواهد  درختان شهر مقدس
شناسی، آثار بسيار ناچيزی از  انباست

روستای دوچک مکه به دست آمده است و نشان 
دهد ده هيچ خبری از منطقۀ مسکونی در  می

ميان نبوده است، چه رسد به درختان 
 شهر مقدس باستانیدر ضمن دربارۀ . سرسبز

اين شهر، پر از درختان ميوه آمده است ده 
های انگور، داخل و اطراف آن  بوده و تاک

يکبار ديگر بايد . اند درده را اراطه می
گفت ده مشکل بتوان باور درد چنين 
توصيفاتی با خصوصيات مکۀ امروزی در 

 . تطابق است
لشکر و ارتشی پر ، شهر مقدسدر ضمن 
مسلمًا هيچ  باستانمکۀ . تمطراق داشت

های  ر زمينۀ تشکيل دادن داروانمشکلی د
بزرگ نداشت؛ مردان بيشماری در اين 

ها  دردند و در لشکردشی ها دار می داروان
، های گيبسون مطابق نوشته. نمودند شردت می

سرباز شترسوار تعليم  مکه به درات، صدها
اگر . ديده را راهی نبرد با مدينه ساخت

بخواهيم شمار سربازان و شترهايی را ده 
رغم  دردند ـ علی های مکه شردت می جنگ در

ده ساالنه با آن مواجه  بيشماری  های شکست
 زياد بودشدند ولی تعداد آنها همچنان  می

آنگاه شهر مقدس بايد ـ در نظر بگيريم، 



ولی مشاهدات . شهری بزرگ باشد
دنند ده مکه  شناسی اثبات می باستان
ای دوچک، با آب و هوايی نامطبوع  منطقه
بنابراين چطور ممکن است . است بوده

لشکرهايی با آن هيبت، متعلق به اين مکان 
 بوده باشند؟

گيبسون خاطرنشان ساخته است ده 
شناسان  تمامی اين نکات، مورخين و باستان

را قانع درده است ده ميان مکۀ امروز و 
دانيم،  آنچه ده ما دربارۀ مکۀ باستان می

 .اختالفات زيادی وجود دارد
عقيدۀ عمومی ديگر اين است  در ضمن

 تنها شهری بزرگ و مشهور بوده ده مکه نه
ده از است  ائرينی بودهبلکه مردز تجمع ز

 برای زيارت نقاط مختلف عربستان
اين موضوع رتی به زمانی . اند آمده می

دورتر از تاريخ تولد اسالم در عربستان 
در مکۀ امروزی، مدارک  .گردد می باز

تا ما را قانع دند ده  معتبری وجود ندارد
قبًال مقبره يا معبد مقدسی ـ برای زيارت 
زائرين در دورۀ پيش از ظهور اسالم و قرون 

 .اوليۀ اسالم ـ  در آن وجود داشته است
تمامی مورخين عربستان  گويد گيبسون می

در دنيای باستان عرب، همۀ  دانند ده می
به شهری از پترا، به نام نباتائين  زوار
 رراممنطقۀ همان اند؛ اين منطقه،  رفته می

است ده در  ناريۀ ممنوعۀ عربستانيا  اصلی
 . شده است آن هيچ خونی ريخته نمی

 های مقدس پس در رالی ده مکان
، داردمتعددی در عربستان وجود  باستانی

در اين ميان پترا همچنان از موقعيت 
 پترا زيرا: برخوردار استی و خاص ممتاز
ترين مکان عربستان بوده و مراسم  مقدس



شده  انجام می جادر آن نيز تدفين مردگان
شد ده در عربستان  اين مراسم باعث می. است

ترين مکان يا  باستان، شهر پترا، مقدس
 .ناميده شود معبد ممنوعه

مطابق مندرجات مورخ مسلمانی به نام 
زيسته است، در  می. م ۹۰۰طبری ده در دورۀ 

ل از اسالم، دو نوع زيارت وجود دورۀ قب
اين دو زيارت، از از  یيک. داشته است

 عمرهو زيارت  اهميت دمتری برخوردار بوده
دند ده  او خاطرنشان می .شده است خوانده می

، رج عمره به )پدربزرگ محمد(عبدالمطلب 
به زمانی باز  آيين اين .آورده است جا می

م، گردد ده معبد ممنوعۀ شهر مقدس اسال می
نام . های گوناگون بوده است مملو از بت

ها ُهبل، ايساف و ِنعياله  تعدادی از اين بت
های  طبق گفتۀ قرآن، زيارت. بوده است

پرستان قبل از دورۀ اسالم، از اهميت و  بت
 و رجو  اند ارترام وااليی برخوردار بوده

 اصغر و اعظماين دو عمومًا، زيارت ( عمره
اين . اند شده خوانده می) نام داشتند

اسامی، چه از زمان قبل از اسالم و چه تا 
به قوت خود باقی هستند و به رال، همچنان 

دو  يز بهباشند ده امروز ن هايی می واژه
 . شوند اطالق میزيارت ساالنۀ مسلمانان 

از همان دورۀ  گويد گيبسون می
ز ها همواره در مرد عربستان باستان، زيارت

يعنی در  شده، مذهبی عربستان انجام می
ده همان مقبرۀ مقدس شهر  ای معبد ممنوعه

نباتائين عرب در همين . پترا بوده است
شهر درگذشت و به خاک سپرده شد و در همين 

آمدند تا در  شهر بود ده زندگان گرد هم می
طی ) اقوام دور و نزديک(جمع خانوادگی 

 خود مراسمی مذهبی و در ر ور رفتگان



چه . م.ت[ ، غذا بخورند)مقبرۀ اجدادشان(
ها نيز از همين  بسا ده امروز ما ايرانی

دنيم و يک تکه قالی زيبا،  رسم پيروی می
چند شاخه گل، شمع، گالب، رلوا، ميوه، 
خرما و شيرينی بر سر مزار رفتگانمان 

اين رسم، بخشی از فرهنگ و آئين . ]بريم می
عث اتحاد باها بود و  قومی نباتائينی

آنان شد؛  می سادنان اين منطقه
شغل تجارت ده به  بودند چادرنشينانی

منحصر به  و فرهنگی  پرداختند و جامعه می
هايی ده به پترا  توريست. فرد داشتند

توانند بقايای  روند امروز نيز می می
باستانی اين رسوم را به چشم خود ببينند؛ 

ها  ها و جشن آيی ی گردهمهايی ده برا سالن
راهروهايی به قبرها متصل  بوده و از مسير

ها در آنجا جمع  شده است، خانواده می
مردگان و زندگان را تکريم ند تا ا هشد می

 . دنند و با يکديگر شادمانی نمايند
مسائل مختلفی را  در ضمن گيبسون

برای امروز . دند مطرح می دعبهدربارۀ 
رو  متحداً  ،همۀ مساجدنماز نه تنها قبلۀ 

بلکه هنر  شود گيری می دعبه جهتبه سوی 
به دار  بنای مساجدای در  معماری ويژه

جهت ( رود ده به طور خاص بر اين مطلب می
جهت  ،دعبه. ورزد تأديد می )قبله

در جغرافيايی خاصی است ده تمام مسلمانان 
؛ نام نماز رو به سوی آن دارند رين ادای

جد، همۀ مسا هامروز. اين جهت، قبله است
دارند  )هبرای تأيين جهت قبل( هايی محراب

تا  شود میده در ديوار سمت قبله ساخته 
بدين ترتيب، جهت مکه، به آسانی توسط 

اما مسجدهای . نمازگزاران تشخيص داده شود
د و نداشتن محراباوليۀ عربستان، 



شد ده يک ضلع  ديوارهای آنها طوری بنا می
هنگامی شد و  مسجد، همجهت با قبله بنا می

، ديوار قبلهمسلمانان رو به سوی  ده
 در جهت، خود به خود دردند اقامۀ نماز می

 .ايستادند شهر مقدس اسالم می
مسيحيان در رين دعا رو به سوی محل 

آنها ايمان دارند ده خدا . دنند نمی خاصی
به رو توانند  میدر همه جا ر ور دارد؛ پس 

يهوديان نيز امر . هر جهتی دعا دنند
اند ده به سوی جهت خاصی دعا دنند  دهنش

ولی با اين رال برخی از آنها در رين دعا 
زيرا  دنند رو به سوی هيکل اورشليم می
و تخصيص  سليمان پادشاه در دعای تقديس

هيکل، از خدا خواست ده آن مکان را به 
 .ر ور خود مبارک سازد
در اسالم، دانند ده  همۀ جهانيان می

محل ديگر تغيير  جهت قبله از محلی به
داده شده است و اين مطلب در قرآن نيز 

قرآن نام محل اوليۀ قبله . ذدر شده است
ده جای  گويد میدند و در ضمن ن را ذدر نمی

شده به چه محلی تغيير مکان داده قبله 
زمان اين تغيير محل را است، به عالوه، 

 طبقجريان قبله بر . دند نيز ذدر نمی
بدين قرار ) .م ۹۲۰(تاريخ طبری  مندرجات

سالم، در دوران پيش از قدرت گرفتن ا :است
د، محمد به وقتی صحبت قبله به ميان آم

 ،گزارندسوريه نماز ب رو به گفت دهمردم 
طبق مدارک گيبسون، نه قرآن، نه در ضمن 

رديث و نه مورخين قرون اوليۀ اسالم، 
گويند ده جهت قبلۀ اوليه به  هيچيک نمی

ذدر نام اورشليم . ه استسوی اورشليم بود
سال  ۳۰۰به عنوان قبلۀ اوليۀ مسلمانان، 

بعد از مرگ محمد در ادبيات اسالمی ظاهر 



تمامی اسناد قرون اوليۀ اسالمی . شده است
گويند ده محمد به سوی سوريه نماز  می
اگر محمد به سوی اورشليم . گذارده است می

خيلی عجيب خواهد بود ده  ،درده است دعا می
درج کتوبات، گزارشی برخالف اين رقيقت در م

زيرا  شود و نام سوريه به ميان آيد؛
اورشليم در آن دوره نيز از شهرتی عظيم 

. برخوردار بوده و شهر مهمی بوده است
 ۶۲۶مطابق منابع اسالمی، محمد تا فوريۀ 

همچنان به سوی قبلۀ اوليه نماز . م
جهت  تاريخ به بعد، و از اين هخواند می

 .ا به سوی مکه تغيير داده استر قبله
شناسان نيز تغيير جهت  مدارک باستان
 باستانیِ  مساجدِ . دنند میقبله را تأييد 

هستند ده قبلۀ آنها به سوی مکه بسياری 
گيبسون با دقت اين مسجدها را مورد . نيست

مطالعه و با جزئيات، بناهای آنها را 
او به . مورد بررسی قرار داده است

 های دورنمای ها دقت درده و عکسهای آن قبله
بسياری از آنها تهيه ديده  )ای ماهواره(

دانست ده اگر مساجد باستانی  او می. است
دورۀ محمد را مورد بررسی قرار دهد، بهتر 

محمد رو به ددام سو ده  تواند پی ببرد می
بعد از  ولی. درده است نمازش را اقامه می

او ، گذشت اينکه مدتی از تحقيقات گيبسون
سال بعد  ۱۰۰با دمال تعجب دريافت ده رتی 

قبلۀ بسياری ديوار وز هن نيز محمد از مرگ
ساخته سوی سوريه به ، از مسجدهای نوساز

او با خطوطی بر روی نقشه، ! شده است می
های  تمامی اين بناها و موقعيت

شان را به يکديگر مرتبط درد و  جغرافيايی
ای مشترک  در نقطه اين خطوط همگیديد ده 

در ضمن او با . بنديا با يکديگر تقاطع می



بررسی تاريخ ساخته شدن اين مساجد، دشف 
ده ( .م ۶۲۴نمود ده تاريخ اسالمی فوريۀ 

در مورد تغيير جهت قبله ثبت شده و در 
اشتباه  نيز) زمان ريات محمد بوده است

شناسی علنًا نشان  زيرا شواهد باستان ؛است
ساليان سال بعد از  ،جهت قبلهدادند ده  می

نام تمامی . ه استتغيير يافت ريات محمد
اين مسجدها در دتاب علمی و معتبر گيبسون 

آمده است و در  جغرافيای قرآنیبه نام 
قابل  http://indipress.ca/feature.html.سايت  وب
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 فصل دوم

 
، تا جغرافيای قرآنیگيبسون در دتاب 
مساجد باستانی را  آنجايی ده توانسته،

مطابق تاريخ بنايشان مورد بررسی قرار 
نموده خص و جهت قبلۀ آنها را مش داده
های  ، توسط عکسبرخی از موارداو در . است

 موقعيت جغرافيايیجهت مکه و ای  ماهواره
پترا ـ ده مطابق عقيدۀ او اولين شهر 

 .درده استمقدس بوده است ـ را مشخص 
به عنوان مثال، در عربستان سعودی 

ای  هست ده به نام مسجد دو قبلهمسجدی 
ماعت وقتی ج ده نقل است. معروف است

جهت قبله ده  نمازگزار اين مسجد شنيدند
 ۱۸۰را  شان  مسير قبلهتغيير يافته است، 

گردانيدند و بدين ترتيب، جهت قبله  درجه
ولی اين . به سوی مکه، تغيير مکان يافت

دارای دو مسجد، به طرز منحصر به فردی 
مسجد به  ، همين۱۹۸۷در سال . محراب بود

يمی آن طور دامل تجديد بنا شد و محراب قد
ده رو به سوی شمال داشت، تخريب گشت ولی 

درد، باقی  محرابی ده به سوی مکه ميل می
اين مسجد  دل بنای وقتی دهبعدها . ماند

بنای زيرهای  ، ويران گشت، سنگباستانی
ديوار قبلۀ دادند ده  ساختمان آن نشان می

ساختمان اصلی به سوی شمال ـ دقيقًا 
گيبسون . ه استبوداورشليم و پترا ـ 

ين علت گمان معتقد است ده مردم به هم
دنند ده قبلۀ اصلی و اوليه، اورشليم  می

 .بوده است
تنها مسجدی  ولی با اين اوصاف، اين

مسجد . بوده ده دو قبله داشته استن



 ۶۴۲فوستات در نزديکی قاهره و در سال 
های معماری اين مسجد  نقشه. ساخته شده است

نشان ) هستند های قديمی و اصل ده برگه(
قبلۀ آن در جهت شرق و  ديوار دهند ده می

ها بعد، تغيير  به سوی پترا بوده و سال
گيبسون بيش از دوازده مسجد . يافته است

باستان را مورد بررسی قرار دورۀ اسالم 
و قبلۀ اوليۀ همۀ اين مساجد به سوی  داد

  .پترا بوده است و نه اورشليم
جغرافيای  دتاب گيبسون در آخرين بخش

صفحه، رئوس مطالب تاريخ  ۳۲ طی ،قرآنی
 او در آنجا توضيح. دهد اسالم را شرح می

در  زبيرده در دورۀ شورش ابن  داده است
بله از پترا به مکه ، جهت اصلی قشهر مقدس

او در ضمن چگونگی ويران شدن . تغيير يافت
. سازد ی آن را نيز فاش میدعبه و بازساز

بود  از اين اتفاقاتبعد  گويد، در ضمن می
 نقش محراب برای اولين بار وارد طراری ده

در طول خالفت . شدمساجد  ساختمان و معماری
، خليفه دستور )۶۵۶ـ۶۴۴(ان عثمان بن عف

عالمتی بر روی ديوار مساجد مدينه ده  داد
نقش گردد تا زّوار به رارتی بتوانند جهت 

 گويد، گيبسون می. بيابند ادای نمازشان را
بوده  کرد خليفه عجيب و غيرضروریاين عمل

درد  است زيرا تا آن زمان هيچکس ارساس نمی
ده نيازی برای تأيين جهت ادای نماز وجود 

يک ضلع داشته باشد؛ چرا ده تا آن موقع، 
 مساجد همواره رو به سوی قبلهبنای همۀ 
شده است و همه به طور خوددار  ساخته می

نماز به ددام  برای بايد ده اند دانسته می
اما قرار دادن عالمتی  .سو روی آورند

بر روی ديوارهای مساجد، دال بر ) محراب(



اين بود ده ادنون همه بايد نمازشان را 
 .دردند رو به سوی قبلۀ جديد ادا می

انددی بعد از اين وقايع، مسجد 
پيامبر ـ در مدينه ـ بازسازی شد و والی 

قبلۀ در جهت  یشهر دستور داد ده محراب
تا همگان آن را به رسميت  جديد ساخته شود

در  خليفه نابراين نشان عثمانب. بشناسند
به مرور زمان، محراب . شد اين محراب نقش

به عنوان مکانی برای تأيين جهت قبله 
پس . شناخته و در سطح جهانی پذيرفته شد
برای محراب در بناهای تمامی مساجد، جايی 

 بدانيم است پس خيلی جالب. خود باز درد
ساخته شدن محراب، دقيقًا بعد از تغيير که 

دامالً واضح است ده چون . جهت قبله آغاز شد
 )قبله( بر سر موضوع جهت نماز گزاردن

، مساجد به وجود آمده بوداختالف نظر 
تر  شروع به ساخت محراب نمودند تا  قديمی

قبلۀ تازه مؤمنين بدانند ده بايد به سوی 
عنی، همۀ مساجد قديمی، ي(نماز بخوانند 

ده قبلۀ قديمی  هم ديوار قبله را داشتند
داد و هم محراب داشتند ده به  را نشان می

ساختمان اضافه شده بود و قبلۀ جديد را 
 ).داد نشان می

 اين  آغاز زمان، گويد میگيبسون 
. هجری بوده است ۱۰۷حدود سال  اختالف نظر

های  محراببعد از اين تاريخ،  سالِ  ۱۰۰طی 
های مختلفی ساخته شدند  در جهتمساجد جديد 

در اين مورد با يکديگر اختالف نظر و 
به عنوان مثال، مساجد خيرالغريب . داشتند

و خيرالشرقی ده در نزديکی پالميرای 
 به سویهايشان  قبله ،سوريه هستند، هر دو

 .استمکانی بين پترا و مکه 



ولی مسجد موشّتا ده در اردن است، 
هنوز  درست بعد از همۀ اين اتفاقات،
مسجد . همچنان رو به سوی پترا ساخته شد

 ۷۴۵چند سال بعد از آن در سال  منصور آل
ساخته به سوی مکه  دقيقاً ساخته شد و . م

 .شد
طی اين دوره، مساجد شمال آفريقا و 

از وضعيتی دامًال متفاوت اسپانيا 
شوشن رصار ريباط در  زيربنای. برخوردارند

و قبلۀ آن  نهاده شد. م ۷۷۰ونس به سال ت
بيشتر به سوی جنوب متمايل است و نه مکه 

و  جامعبعد از آن نيز مسجد . يا پترا
ده مثل  ساخته شد. م ۷۸۴مشهور ُدرُدبا در 

نه به سوی پترا و نه مکه بلکه  شوشنمسجد 
زند  گيبسون ردس می. شتاسر به سوی جنوب د

سوء ظن به ده چون رکام اموی اسپانيا با 
نگريستند، راضر نشدند  می عباسیرکام جديد 

به سوی مکه نماز (قبله  ـ  با آنها هم
شوند، ولی در عين رال ارساس ) بخوانند

شهر دردند ده درست نيست همچنان به سوی 
نماز بگزارند زيرا رجراالسود ديگر  مقدس

انددی بعد از اين، . در آنجا قرار نداشت
هايی  با قبله شوشنو  قيروان جامع مساجدِ 

 . به سوی جنوب ساخته شدند
مساجد اسپانيا و شمال آفريقا اسباب 

اند ولی گيبسون  شده مورخينسردرگمی 
برای درک رقيقتِ مستور بايد وقايع  گويد می

بعد . آن زماِن خاورميانه را در نظر گرفت
 طايفۀ عراقی.) م ۷۵۰(هجری  ۱۳۳از 

سوريه شکست يان را در ، سلسلۀ اموعباسيان
داد و مردز جديدی را برای قوانين اسالمی 

از اين زمان . در شهر بغداد بنيان نهاد
ای  به بعد، تمامی مساجد خاورميانه



اما . رو به سوی مکه نمودند) عباسی(
سلسلۀ اموی همچنان بر اسپانيا و آفريقای 
شمالی، سلطه داشتند و بدين ترتيب دنيای 

عباسی در شرق و اسالم دوپاره گشت و سلسلۀ 
سلسلۀ اموی در غرب در مخالفت با يکديگر 

در رالی شرق هنوز به . دردند روزگار سر می
های محلی  های داخلی و شورش دليل درگيری

ناآرام بود، امويان در غرب، عصر طاليی 
دردند و در دانش، فرهنگ  اسالم را تجربه می

 . پيمودند و هنر معماری طريق پيشرفت می
به هۀ تاريخی به بعد، از اين بر

استثنای دو مسجد ده ارتماًال بر سنگ 
بودند،   زيربنای مساجدی دهنه ساخته شده

جهت با مکه  تمامی مساجد تازۀ عباسيان هم
ساخته شدند، در رالی ده امويان در غرب، 

. ای متفاوت برای خود اختيار نمودند قبله
دهد ده مساجد  گيبسون به زيبايی شرح می

ای را  مالی و اسپانيا قبلهآفريقای ش
موازی با در مسيری برگزيدند ده دقيقًا 

 . پترا و مکه بود خطی بين
Cordoba: ُدرُدبا 
Kairouan: نقيروا  
Susa :شوشن   
Petra: پترا    
Mecca: مکه 
 

گيبسون بعد از اينکه شواهد 
اش را در اختيار ما قرار  شناسی باستان

باستانی رو دند ده مساجد  دهد و ثابت می می
اند، از ادبيات باستان  به سوی پترا داشته

او . جويد اش مدد می يهنيز برای اثبات نظر
ادبی و باستانی ـ اشاره  به آثاری ـ



دند ده در آنها از مکه به عنوان شهری  می
شود؛  های فراوان ياد می بلندی  با پستی

. چيزی ده امروز در مکه وجود خارجی ندارد
ای  در اين شهر صخرهيد گو او در ضمن می

، هايش بوده است ده پيامبر از ميان شکاف
های  در نوشته. شده است وارد شهر می

 نام برده از رصار شهر مکه نيز ،باستان
ده  گفته استگيبسون به روشنی . شده است

امروز علنًا هيچ صخره يا رصاری در مکه 
از سوی ديگر، پترا شهری بود . وجود ندارد

رصارهای . ره ساخته شده بودده در ميان د
شدند ده  ای با دره متقاطع می آن به گونه

آيند و به دشمنان نتوانند از دوه پايين 
شهر پترا، از يک سو پست . شهر رمله دنند

و از سوی ديگر مرتفع بود و دو ورودی 
های  شکاف ها اين ورودیداشت و هر دوی 

ها  باريکی بودند ده از ميان دوه
ها از شکافی  امروز نيز توريست. گذشتند می

شکاف . شوند ده صيق نام دارد وارد پترا می
ان ُدُلِنيِدد واقع است ديگر، در آن سوی خياب

پر پيچ و خم  ای و اين خيابان به تنگه
شود ده آن نيز در نهايت به  منتهی می

  .رسد صحرای عربستان می
سپس گيبسون از دتابی باستانی به 

گر چه متن اصلی ا. گويد نام زمّرد سخن می
های  خم نيست و در پيچ و اين دتاب در دست

يم از توان می تاريخ گم گشته است ولی
نوشتجات گوناگون محققينی ده از زمرد نقل 

اند، به  اند يا عليه آن سخن گفته قول درده
 گويد میزمرد . پی ببريم آن مکنونات متن

معجزۀ سفر شبانۀ محمد از شهر مقدس به 
زيرا اين  ؛اورشليم هرگز واقع نشده است

دو شهر آنقدر به هم نزديک هستند ده 



اين سفر را  با اسب تواند يک شبه انسان می
محققين مسلمان سنديت . به انجام برساند

زمرد را به خاطر چنين بياناتی زير سئوال 
شهر را واقعًا پتهر چند ده اگر . برند می

 بود، اين ادعا دامًال معمولی می اسالم مقدس
و در شمار معجزات قرار ( شد قلمداد می

فاصلۀ بين پترا و اورشليم، . )گرفت نمی
طی دردن اين مسافت، . مايل است ۱۰۰فقط 

با اسب به قدری آسان است ده انسان 
. تواند يک روزه به آنجا برود و برگردد می

ده محققين مسلمان، شهر ها بعد، وقتی  سال
، را به دست فراموشی سپردند پترا
دامًال مردود به نظرشان های زمرد  نوشته
به عالوه، تا آن موقع، سفر يک شبۀ . نمود

به تصور (به شهر مقدس  محمد از اورشليم
ها جايی برای  در زمرۀ معجزه )مکه: غلط

 . ه بودخود باز درد
گيبسون در طول مدتی ده ادبيات 

درد، پی برد ده نام  اسالمی را مطالعه می
اسالم را از تمامی آثار ادبيات شهر پت
اگر پترا در تمامی . محو شده است باستان

طومارهای باستانی به عنوان شهری سرشناس 
از جايگاهی ويژه برخوردار است و شواهد، 

 ميالدی بر وجود آن در سراسر قرن ششم
ترا در پ دهند، چرا هيچ ذدری از شهادت می

نيست؟  هيچيک از ادبيات اسالم باستان
مدارک بسياری دال بر اين است ده مردم و 

همواره از اين ناريه گذر  ی مختلفلشکرها
اند ولی هرگز در اين ميان نامی از  درده می

در عين رال، ادبيات . پترا ذدر نشده است
گويد و  غيراسالمی همواره از پترا سخن می

نام مکه هرگز . م ۷۴۰تا سال . نه از مکه
 نام مکه. است بوده در ادبيات، ذدر نشده



بيزانتين  دونتيناتيوبرای اولين بار در 
 . آمده است عربيکا

اسالمی  شهر مقدسولين اگر پترا ا
رتی قبل از برده شدن  بوده است و

االسود به مکه نيز وجود داشته است،  رجر
نام  چرا ويراستاران عرب، نبايدديگر 

 ساختند؟ میز ادبيات اسالمی محو پترا را ا
آيا ممکن است ده مقصود همۀ نوشتجات 
اسالمی از ذدر نام پترا، همان مکه بوده 
باشد ولی با اين وجود، نام پترا از همۀ 

 آثار ادبی اسالمی، رذف شده باشد؟
نيز زادگاه  جغرافيای قرآنی

د را چنين مورد بررسی قرار داده االسو رجر
نقشی  ،اين سنگ در دوران باستان :است

محوری در پرستش عبادت دنندگان داشته 
ادسيموس، يکی از اهالی صور نيز م. است

ه سخن گفت مانند سودا لکزيکون از پترا
 .و نه از مکهاست 

گيبسون عالوه بر دوازده دليلی ده از 
دند ده پترا  آورد و ثابت می آثار ادبی می

ی اثبات برا است،مسلمانان  شهر مقدس
در دست  هفده مدرک تاريخی نيز نظريۀ خود

 ردودای بزرگی ده ه دارد؛ از جمله سنگ
 اند داده نشان میقدس را در شهر مقدس  بنای

و نه در  ها در پترا وجود دارند و اين سنگ
شده  خدای دوشارا در مکه پرستش می. مکه

ترين  ترين و محبوب است و يکی از معروف
ن به در ضمن گيبسو. خدايان پتراست

دند ده  اشاره می ای خاصی های تخته بازی
ر اند، زيرا د درده اهالی شهر پترا بازی می

مختلف  بازی اين شهر ردود دوازده تختۀ
ها در  بازی همينيافت شده است و  عتيقه

 .شهر مقدس نيز رواج داشته است



ا در شمال مدينه پتر گويد، میگيبسون 
سپس . قرار داشته است و مکه در جنوب پترا

دهد ده در طول جنگ مدينه،  توضيح می
از (لشکرهای قريش هميشه از مکه به مدينه 

و در طول  اند درده رمله می) ناريۀ شمالی
بين دو جنگ خندق، مدينه توسط خندقی ده 

دوه شمالی شهر دنده شده بوده، از رملۀ 
لشکر  در ضمن وقتی ده. ماند دشمن در امان 

شدند تا به  مسلمانان از مدينه خارج می
دنند، هميشه از ناريۀ  رمله شهر مقدس

دردند و به سوی پترا  رردت می شمالی مدينه
 مدينه رفتند و نه به سوی ناريۀ جنوبی می

 .ه استده مکه در آن واقع بود
در اين تحقيقات، مسير مهاجرت برخی 

اند  زيسته از مسافرينی ده در دورۀ محمد می
اطالعات . است  نيز مورد بررسی قرار گرفته

اين مسافرين ده از يکی از شهرهای مورد 
اند  درده بحث ما به شهر ديگر مهاجرت می

دقيقًا با توضيحات مربوط به پترا مطابقت 
 .دند می

جنگ مکه ثبت  در بابتوضيحاتی ده 
شده است، باعث بروز اختالف نظرهای 

لشکرهای  در اين جنگ، .شود فراوانی می
و  رفتندمسلمانان از مدينه به سوی شمال 

 به لشکرهای بيزانتين در جنوب اردن رمله
نکه اين لشکرها با شکست بعد از اي. دردند

رردت  شهر مقدسمواجه شدند، به سوی 
در اينجا، ادبيات مسلمانان سعی . دردند

ه اشتباه بکشاند و دند ده ما را ب می
لشکرهای مسلمانان : دهد ده اينطور جلوه 

رفتند تا به  تا شبه جزيرۀ عربستان پيش
دوباره تمام راه را مکه رمله دنند و 

بازنگشتند و به شمال نرفتند تا دوباره 



نی، بر يع( .با لشکرهای بيزانتين بجنگند
به  ترتيب لشکردشی اساس ادبيات اسالمی،

، شهر )شکست(جنوب اردن : اين قرار است
 ).و جنوب اردن مقدس، مکه

در نظر داشته «: گويد گيبسون می
باشيد ده لشکر مجبور بود مسيری بسيار 

در رالتی ده مسيری . طوالنی را بپيمايد
مستقيم را در نظر بگيريم، از مدينه تا 

 .ديلومتر است ۹۰۰ردود ) ندر ارد(موتا 
. ديلومتر است ۱۲۰۰از موتا به مکه نيز 

سفر دردن از مکه تا شمال عربستان نيز 
در جمع چنين . ديلومتر ديگر است ۱۰۰۰

ديلومتر است و اين مسير در  ۳۱۰۰مسافتی، 
های دنيا واقع  فرساترين اقليم يکی از طاقت

های  العبور، بيابان های صعب دوه: شده است
گيبسون  ».آب و علف های بی نده و وادیسوز

نقشه، تمامی اين بيانات  از با استفاده
 .دهد را با سند و مدرک ارائه می

را ده تاريخ طبری او اطالعات غلطی 
به چالش ، دهد دربارۀ مکه ارائه می

گفته شده است ده لشکر مسلمانان . دشاند می
از  های مسقف مکه، پيش از رمله به باغ

شهر آرامی به  ، بهپيچ و خم پرای  تنگه
هايی از  در ضمن او عکس. نزديک شد مقدس
و مسيری  دهد پترا ارائه می جنوب های تنگه

دامالً  با توضيحات طبری دند ده را توصيف می
 .همخوانی دارد

ذدر جغرافيای قرآنی همانطور ده در 
مکۀ درديم، مسلمانان معتقد بودند ده 

هايی  جاده باستان، شهری مهم و محل تقاطع
های امپراطوری عربستان از  بود ده داروان
اما بنا بر شواهد . دردند آن عبور می

 .شناسی، چنين ادعايی رقيقت ندارد باستان



درست در جنوب مکۀ پادشاهی يمن  البته
های شمالی مکه  امروزی واقع است و پادشاهی

در تاريخ امروز  آن مکانی خاص بر موقعيت
وضوع مورد بحث ما اين دهند ولی م شهادت می

 مسلمان شناسان و مورخين نيست؛ باستان
 های دوچکی را ده توانند پادشاهی مطمئنًا می

دال ، در شمال و جنوب مکه واقعند امروز
توانند  نمی ولی بدانند ادعا بر سنديت اين

ثابت دنند ده مکه شهری قديمی، با تاريخی 
 !هزارساله است

دهد ده  گيبسون در ادامه توضيح می
وقتی لشکر عراقيان در رال رردت به سوی 

فرماندگان لشکر شان بودند،  شهر بعدی
به  برای زيارتی دوتاه، تصميم گرفتند ده

طبق عقيدۀ سنتی مورخين . بروند شهر مقدس
برای زيارت  اين فرماندگان عراقی، مسلمان

ديلومتر به  ۳۰۰۰بيش از ، !!!دوتاه خود
ديلومتر  ۱۵۰۰و نه  !!!سوی مکه سفر دردند

. بعد دل مسير را بازگشتندبه سوی پترا و 
دهد ده اين مردان فرصت  مطالعات نشان می

نداشتند ده چنين سفری را به سوی مکۀ 
امروزی انجام دهند ولی پترا در ردودی 

. ساخت قرار داشت ده چنين سفری را ممکن می
را شرح امکان پذير بودن چنين سفری او 
برای  مسافرينمنبع آب گويد ده  میو  دهد  می

دوام آوردن در اين مسير، در دجا قرار 
 .داشته است
دهد ده  اين شواهد نشان می تمامی

اسالم مطابقت  شهر مقدسموقعيت پترا با 
گويد اگر ما  گيبسون می. دند و نه مکه می

لغت پترا را به جای مکه قرار دهيم، 
آنگاه تاريخ اسالم برايمان واقعًا معنا 



يابد زيرا تمام تاريخ اسالم تا قبل از  می
 . دامالً دربارۀ پترا بوده است. م ۷۰۰

 
 فصل سوم

 
چرا در طول تاريخ، جهت قبله از 

ه تغيير مکان داد؟ پترا به سوی مک
، وقايع جنگ داخلی دوم جغرافيای قرآنی

سال  ٦٤: سازد اسالم را برای ما آشکار می
 ، .م ٦۸۳در  گزاری اسالم، بعد از بنيان

 شهر مقدسخليفۀ عبدا بن زبير خود را 
اين عمل او با قوانين امويانی . اعالم درد

ده در دمشق بودند مغايرت داشت؛ آنها در 
ن دارهايی با شدت برخورد مقابل چني

شهر دردند و از اين رو لشکری به سوی  می
مردم سوريه عليه ابن . اعزام داشتند مقدس

شهر زبير و همراهانش قيام دردند و به 
ر مرگ تا اينکه خب رمله نمودند مقدس

پس در اين  خليفۀ دمشق به گوششان رسيد؛
گير و دار، اع ای خانوادۀ امويان ده 

و با ابن زبير  نيز بودند فرماندهان ارتش
بازگشت به دمشق را  دردند، عزم جنگ می
وقايع ثبت شده در  از تطابق. نمودند
واهد جغرافيايی، خيلی مشکل با شتاريخ 

بعد از مرگ اين ارتش،  ده بتوان گفت است
به سوی تان از مکۀ عربس هچهل روزخليفه، 

 .دمشق بازگشت
قدس بنای ابن زبير  گويد میطبری 

دعبه را ويران ساخت و آن را با خاک 
د آن را از درون يکسان درد، سپس بنيا

االسود را در  رجر بعد زمين بيرون آورد،
ای ابريشمی پيچيد و در صندوقی چوبی  پارچه
 .نهاد



ابن زبير ادعا ) هجری ٦٥(سال بعد 
اصلی مذبح ابراهيم را  بنای  درد ده سنگ
گيبسون معتقد است ده اين . يافته است

. در مکۀ عربستان صعودی واقع شد جريان
شايد ابن زبير اين محل باير و دور 
افتاده را در عربستان برگزيد، تا از دست 

های اموی دمشق در امان باشد و قدس  قدرت
در طول اين مدت، . دعبۀ تازه را بنا دند

های داخلی خود درگير  نگخلفای اموی با ج
 . مردند بودند و يکی بعد از ديگری می

هجری، چهار محل مختلف زيارتی  ٦۸در 
. شد برای مسلمانان مبدأ پرستش محسوب می

ها توسط گروه خاصی معظم  هر يک از اين محل
های  شد و بين اين چهار گروه، جنگ داشته می

االسود از  چون رجر ؛داخلی زيادی وجود داشت
شده بود و از اين  ربودهمکان اصلی خود 

دانستند ده  ها نمی رو هيچيک از اين گروه
 ٦۹در . برای زيارت بايد به دجا بروند

هجری در خود دمشق انقالب شد و توجه اذهان 
منحرف  شهر مقدسمسئلۀ را به شدت از 

 . ساخت
طبری برای هر سال  ،گويد میگيبسون 

از تاريخ اين دوره، يک صفحه از دتاب خود 
 ۷۰اينکه به را قلم زده است ولی به محض 

ابن : دند بدين بسنده میرسد، فقط  هجری می
زبير تعداد زيادی اسب، اسباب و شتر 

خواسته است گيبسون  او می. خريداری دردند
را قانع دند ده برخی از اهالی ) مردم(

ه مکه مهاجرت دردند و به طايفۀ زبير ب
را در قدس نوساز  االسود جايی رفتند ده رجر
 .دعبۀ آن قرار دادند

های بيشتری در  هجری، شورش ۷۱در 
شهر . بستان صعودی رخ دادبع ی نقاط عر



شورشيان بود و به ابن  دوفه، در شمار
زبير پيوست تا قبلۀ جديد را به همگان 

ده  آنها به ابن زبير گفتند. تحميل دند
ما نيز از اين پس به سوی قبلۀ شما نماز 

 .خواهيم گزارد
شهر هجری، ارتش سوريه،  ۷٤-۷۳در 

پترا را محاصره درد و ناريۀ داخلی  مقدس
در شهر مکه . شهر را با منجنيق ويران درد

های منجنيق وجود ندارد  از سنگهيچ ردپايی 
به  های منجنيق اثری از تصادم سنگ يا

 شناسان ولی باستان .رصارهای شهر نيست
اند ده در  ، صدها سنگ منجنيق يافتهپترا

. است  صحن مردزی معبد دوشارا افتاده بوده
های پشت بام  برخی از سفال گويد میگيبسون 

معبد بزرگ نزديک آنجا، سقوط درده و نشان 
توان شواهد فوق را اثبات  دهند ده می می

ای ده  ها به زمان زلزله زيرا اين سنگ. درد
اين . گردند واقع شد باز می. م ٥٥۱ر سال د

از  مملو .م ۷۱۳محل، بعدها در زلزلۀ 
گيبسون از ما . بناها شدهای  خرابه

نيست ده پترا عجيب  آيا اين«: پرسد می
شود  های منجنيق می دقيقًا زمانی آماج توپ

ده طبری نيز دقيقًا همين اتفاق را دربارۀ 
 »دند؟ مکه ذدر می
اميه  قصر و مسجد آلِ هجری،  ۸۲ردود 

در عمان ساخته شد و قبلۀ ساختمان آنها 
اين ساختمان، اولين . مکه بود به سوی

بنايی است ده قبلۀ جديد را در معماری 
 از طريق محراب، و نه) ديوار قبله( خود

خيلی عجيب است ده بين  .دهد نشان می
هجری، هيچ ذدری از  ۸۷تا  ۸۳های  سال

. ميان نيامده استهای مسلمانان به  زيارت
رسد ده جهت قبله در طول  اينطور به نظر می



اين مدت، مورد بحث و منازعه بوده است، 
دانستند ده  ها نمی بنابراين هيچيک از گروه

آيا بايد . برای زيارت به دجا بايد بروند
رفتند  های باقيمانده در پترا می به خرابه

يا به عربستانی ده دعبۀ جديد و خانۀ 
 سود در آن قرار داشت؟اال رجر

 ردودًا در همين دوران بود ده مساجد
آويختند تا قديمی عالمتی را بر ديوار خود 

گيبسون . جهت قبلۀ جديد را مشخص دنند
در اين سال، قبلۀ دند ده  خاطرنشان می

اين . ديوار مسجد مدينه تغيير مکان داد
عمل از سوی مقامات دولتی انجام شد و 

رغم منازعات  علی دستوری صادر گشت ده
سپس . مردم، اين قبله بايد پذيرفته شود

هجری، تو رفتگی محراب در مساجد  ۸۹در 
جديد ساخته شد تا به طور خاص بر جهت 

 . تازۀ نماز تأديد نمايد
 ۹٤دهد ده در  گيبسون به ما نشان می

های مکرری ده در خاورميانه  هجری، زلزله
و  رخ داد، قسمت اعظم پترا را ويران درد

او معتقد . ای مبدل گشت اين شهر به متروده
است ده از اين نقطه به بعد، مکۀ عربستان 
به مردز عبادتی مسلمانان تبديل شد زيرا 
در نظر آنها، ويران شدن پترا در زلزله، 
نمادی از تأييد الهی بر قبلۀ عربستان 

در اين دوره، مساجد جديد  گويد میاو . بود
شدند ده در خطی  ای همجهت اموی، با قبله

. گرفت به موازات پترا و مکه قرار می
هجری،  ۱۲۲مسائل، در ها بعد از اين  سال

برای اولين  بيزانتين عربيکا دانتينواتيو
هجری،  ۱۲۸بعد در . برد بار از مکه نام 

يک زلزلۀ ديگر، بناهای سوريه و اردن را 
ده با اين گويد  میويران درد و گيبسون 



اوصاف، تمام اميد مسلمانان برای بازگشت 
 . االسود به شهر مقدس، از بين رفت رجر

 هجری، عباسيان ۱۳۲چند سال بعد در 
مردز رکومت خود را در عراق بنيان 

 ،چون دوفيان عراق از خيلی پيشتر. نهادند
تنظيم درده را به سوی مکه  محراب خود

همۀ  قبلۀ، از اين زمان به بعد، بودند
و هم جهت  مساجد عراق نيز به سوی عربستان

از اين رو . قبلۀ مکه ساخته شد با
دارند  ۲هايی در سورۀ  های دوفی، آيه قرآن

. دند ده به اين تغيير جهت قبله اشاره می
گيبسون در پايان دتابش، به موضوع تغيير 

پرداخته و فهرستی از  ۲جهت قبله در سورۀ 
های آنها تهيه  صلف  های اوليه و عنوان قرآن

او توضيح داده است ده اگر جهت  .درده است
هجری تغيير نکرده بود،  ۷۰قبله تا 

های  بنابراين جای تعجبی نيست ده در قرآن
 .باشد ای به اين آيات نشده اوليه اشاره

 
 

 



 
 فصل چهارم

 
فصل بسيار جالبی جغرافيای قرآنی 

دارد ده در باب سنجش مسافت در دوران قبل 
در آن زمان مردم از . از اسالم آمده است

مشخص دردن دقيق امادن و ستارگان برای 
دردند و همين موضوع به  مسيرها استفاده می

داد ده به  معماران مسلمان اجازه می
 .تدقيق، جهت قبله را مشخص دنند

در دنبالۀ اين جريان آمده است ده 
خلفای عباسی، ارتماًال تاريخ اسالم را 
مغشوش دردند و آن را باب سليقۀ خود از 

اين خلفا، محققين مسلمان را . نو ساختند
تشويق دردند ده تمامی شواهد تاريخ اسالم 

سال  ۲۰۰آوری نمايند و بدين ترتيب  را جمع
 گويد یمگيبسون  .گذشته را زير و رو دردند

شواهد قديمی همه نابود شدند و اسناد 
ها داده  جعلی تازه به خورد دتابخانه

 .شدند
ای را  نامه به عنوان مثال، گيبسون

رهبر لشکرهای (آمرو ده از خليفه عمر به 
مسلمان ده در آن دوران به تازگی 

نوشته شده ) اسکندريه را گرفته بودند
آمرو  طی اين نامه،. دهد است، سند قرار می
هزاران با بود ده  از خليفه پرسيده

های مصر  ه در انبارخانهای د نوشته دست
 :خليفه پاسخ داد. ، چه دنديافته است

هايی ده يافته بودی،  ر مورد نسخهد«
اگر مندرجات آن با . جواب من اين است

ها  بدان ا مطابقت دارد، نياز خاصی دتاب
اما  .زيرا دالم ا ما را دافی است نيست

اگر آنها با دالم ا در ت اد هستند، رتمًا 



بنابراين دست به دار . بايد نابود شوند
 ».شويد و آنها را از بين ببريد

گويد، از اين رو  گيبسون می
 های دتابخانۀ بزرگ اسکندريه باقيمانده

دند  او خاطرنشان می. نيز به آتش سوخته شد
ده نويسندۀ مسلمان ديگری به نام ابن 

های  ها در رمامخانه ی گفته است، دتابديف
عمومی اسکندريه پخش شدند و به دام 
تنورهای داغ آنجا رفتند تا آب رمام را 

: گويد ابن ديفی می! برای مردم گرم نمايند
ها را قبًال به خوبی در  تعداد آن رمام«

خاطر داشتم، ولی ادنون آن را فراموش 
گفته شده است ده سوزانيدن » .ام درده
ماه به طول  ۶نوشته، به مدت  همه دستآن

ردود چهار  گويد میايوتيکوس  .انجاميد
هزار رمام، سوخت خود را از دتابخانۀ 

 .گرفتند اسکندريه می
مدرک تاريخی ديگری دال بر اين است 
ده فرماندار مسلمان، آمرو و يکی از 
رهبران مذهبی مصر، در مورد مطلب فوق با 

اين مدرک در . نمودنديکديگر تبادل افکار 
يک  در ضمن .پاترولوژيا ُارِينتالز است

نيز بر اين رقيقيت، نوشتۀ سريانی  دست
 ده دهد؛ اين سند، با توضيحاتی شهادت می

در  ۱۹۱۵، در سال آمده است در باب آن
 .مجلۀ آسياتيک به چاپ رسيد
سوزانيدن اين  ولی در واقع پروژۀ

 که از، بلمصر آغاز نشد اسناد و مدارک از
وقتی ده ). ايران قديم(امپراطوری فارس 

 ۶۳۷لشکرهای خليفه عمر در اوائل ژانويۀ 
پايتخت امپراطوری (به شهر تسفون . م

خانۀ ها و دتاب رمله دردند، داخ) ساسانيان
 .را به آتش سوزانيدندبزرگ تسفون 



از سوزانيدن  نيز نمونۀ ديگری
چند سال بعد از واقعۀ موجود است؛ ها  دتاب

مانان متجاوز بر هند تاخت وق، مسلف
يکی (اينبار دتابخانۀ ناالندا  آوردند و

 ترين منابع علمیِ  از مشهورترين و دامل
ای از صدها هزار  بودايی جهان ده مجموعه

را به آتش  )نسخه دتاب در آن وجود داشت
 .دشاندند
تی دليسای مسيح نيز از دست تطاول ر

رکم « مطابق. اين تهاجمات در امان نماند
ده در سال ) يزيد دوم، خليفۀ اموی(» يزيد
های  صادر شد، تمامی تمثال. م ۷۲۲-۷۲۳

مسيحی ده در محدودۀ سلطنتی او قرار 
در اردن امروزی، . داشتند، نابود شدند

شناسی بسياری دال بر اين  شواهد باستان
در طی آن  يیهای دليسا است ده موزاييک

الح دوران از روی بناها دنده يا با مص
مسلمانانی ده  .ساختمانی پوشانيده شدند

زيستند، آنقدر  در دورۀ سلطنت يزيد می
متعصب بودند ده ادثريت شواهد 

 .از بين بردندنيز شناسی پترا را  باستان
در خاتمه بايد گفت، تنها دتابی ده 

ها در عربستان رفظ و  در طول اين سال
هر چند ده مورخين . تکريم شد، قرآن بود

مورد سنديت قرآن نيز با يکديگر رتی در 
رسد ده  اينطور به نظر می. اختالف دارند

قسمت اعظم قرآن در طی قرون به طور شفاهی 
و نقل دهان به دهان رفظ بقا درده است و 

ای بسيار  ها، رافظه عرب. نه به صورت دتابت
توانستند تمام قرآن را  قوی داشتند و می

نت از ؛ اما با اينحال، اين ساز بر دنند
اول از همه  ؛آفرين است  دو جنبه مشکل

اينکه دقت رافظان مطلب بايد مورد تأييد 



مثًال در . قرار گيرد و بدان اطمينان شود
هايی وجود داشتند ده بر  اين زمينه، آيه

پس . وجود داشت نظر سر سنديت آنها اختالف
 آيات دانستند ده آيا بايد مسلمانان نمی

را  از آياتی را رذف دنند، بع  مشکوک
 .بپذيرند يا همۀ آنها را
ده انتقال دانش  مشکل دوم اين است

شفاهی و زبان به زبان، از نسلی به نسل 
مثًال در زمينۀ . ديگر، بسيار مشکل است

های محمد،  قرآن، ادثر رافظين گفته
جنگاورانی بودند ده در فتورات اسالم شردت 

نيز  دشته شدن جنگاوران در نبرد. دردند می
و ناگزير است؛ پس دانش قرآنی امری طبيعی 
. شد به همراه خودشان نابود می اين رافظين

 ۴۵۰فقط در جنگ َيماما به تنهايی ردود 
 .رافظ قرآن دشته شدند

خليفه عثمان، در دوران سلطنت خود، 
نسخۀ مکتوبی از قرآن تهيه ديد و آن را 

سپس . های مسلمان فرستاد به تمامی استان
 ای ده داد ده ساير نوشتجات پرادندهفرمان 

، سوخته بودندهايی از قرآن  قسمت راوی
های  ها و تمامی نسخه نوشته شوند؛ تمامی دست

عثمان بودند، دامل قرآنی ده غير از قرآن 
بدين ترتيب در طول  .همگی سوخته شدند

زندگی خليفه عمر، فقط پنج يا شش نسخه از 
 . داشت قرآن دامل در سراسر عربستان وجود

 آن زمان، نويسندگان طايفۀ عباسیدر 
برای مخالفت با اين جريان، مدردی در دست 
نداشتند يا مداردشان بسيار محدود و ناقص 

پس امويان، تاريخ اسالم را مطابق . بود
در آن . خود از نو خلق دردند سليقۀ
، رؤسای پير طايفۀ قريش تنها دسانی ها سال

يخ اسالم بودند ده راجع به مسائل تار



اطالعات درست و دافی در دست داشتند ولی 
آنها در مناطق دور افتاده و دم اهميت 

اگر نسخ . دردند راطوری، زندگی میامپ
قرار  قديمی قرآن در دسترس بنی قريش

توانستند بر سنديت نسخ  آنها میگرفت،  می
آنگاه خوانندگان آن رداقل  شهادت دهند؛

راضی بودند ده بخشی از قرآن واقعی را در 
توانستند با  میعباسيان . دست دارند

های  ، نسخههای پرادنده آوری همۀ نسخه جمع
ده تمامی  قرآنی را منتشر دنند» دامل«

از جمله آياتی ده  گرفت؛ آيات را در بر می
 آنگاه. دال بر تغيير جهت قبله بودند

 . داشت ای قرآن واقعی هنوز وجود میه نسخه
به قرآن جديد آياتی اما امويان 

-۱۴۳ آيات .۲؛ از جمله سورۀ دردند اضافه
گويد جهت قبله در طی  ده به ما می ۱۴۵

 . ريات محمد تغيير داده شد
گيبسون از نوشتجات چهار نويسندۀ 

دند تا وقايع اين دوران  عباسی استفاده می
سنده، ابن هشام اولين نوي. را شرح دهد

. پردازد قديمی می است ده به ويرايش نسخ
سيرت قديمی را ده  او يکی از مکتوبات

اشباهات و  ام دارد، ويرايش دردهن رسول ا
از  مکتوب،تا  درده استمتن را اصالح  شديد

دوران  مدارکنظر ترتيب وقايع سياسی با 
 .خودش مطابقت دند

ه بخارايی به پيروی از هيشام شروع ب
. های مستند محمد نمود آوری سنن و گفته جمع

آوری درد  سند و مدرک جمع ۳۰۰،۰۰۰او ردود 
سند استفاده درد  ۲،۶۰۲ولی در دتابش از 

. و بقيۀ مدارک را غير مستند اعالم درد
ردودًا در همان دوران، محققين مسلمان 

ی مدارک تاريخآوری  به جمعديگر نيز 



به وقايع بسياری پرداختند؛ مداردی ده 
. نددرد های ابتدايی اسالم اشاره می سال

آنها تمامی اين مدارک و نظراتی را ده 
آوری  مردم دربارۀ محمد داده بودند، جمع

بنابراين قسمت عمدۀ اطالعات . دردند
مکتوبی ده دربارۀ محمد در اختيار داريم، 

. اند از نو ساخته شده و ويرايش شده
يز به همين ن نويسندگان مسلمان قرون بعدی

ها  ها و سنت ها، گفته نوشتهترتيب، اين 
 . آوری و ويراش دردند را جمع) اراديث(

ده مورخی  نيز اين جريان، توسط طبری
 ۹۲۳-۸۳۹او از مه يافت؛ مسلمان بود، ادا

بری تاريخ اسالم را بر طبق ط .زيست. م
های  هايی نگاشت ده از نسل اراديث و سنت

ها بعد نيز  الس. قبل به دستش رسيده بود
به علت اينکه بر سر موقعيت و مکان برخی 

، اختالف نظر وجود تاريخ اسالم اتفاقات
داشت، ياقوت، مداردی در باب جغرافيای 

او صدها سال بعد از . آوری درد اسالم جمع
بنيانگزاری اسالم، دست به قلم برد و سعی 

های اسالم باستان را مطابق  درد ده مکان
 .تنظيم دندان خود سنن و اراديث زم

اين چهار  ما با بررسی وضعيت داری
نکات بيشتری در در اين زمينه (نويسنده 

های الف و ب ذدر  ضميمه ، جغرافيای قرآنی
های  شاهديم ده مطالب آنها، سال) شده است

. سال بعد از وقوع وقايع نوشته شدند
مطالب آنها با توجه به وضعيت سياسی 

 . دوران خودشان تنظيم شد
ممکن است شما با خود بينديشيد ده 

دس بر خالف اينهمه ناراستی اقدامی  چرا هيچ
اما بايد بدانيد ده البته در اين نکرد؟ 

ولی  نيز وجود داشته است هايی ميان مخالفت



است ده  علت اصلی تحقق اين مسائل اين
از نسل محمد هستند  دردند عباسيان ادعا می

و بدين ترتيب به رکومت خود سنديت 
در ضمن طايفۀ قريش، به نواری . بخشيدند می

مطرود و دور افتادۀ امپراطوری تبعيد شده 
بسياری از آنان در عربستان و در . بودند

به عالوه . ها به قتل رسيده بودند طی شورش
در بغداد محققين اسالمی بسياری بودند ده 

و سنديت مکه را مورد تأييد » دجدي«قرآن 
پس دست هيچکس در اين ميان . دادند قرار می

ظاهرًا عباسيان نه . به جايی بند نبود
دادند  تنها به مطالعات مذهبی ميدان می

بلکه پيشرفت در علوم مختلف نيز توجه 
در طی سلطنت آنها، بغداد به . دردند می

مردزی علمی و مهد تجمع محققين و 
بديل شد و از اين جهت، شهرتی دانشمندان ت

 . جهانی دسب درد
ای  ولی با تمام اين اوصاف، هنوز عده

در عربستان ده در نزديکی مکه سادن 
بودند، همچنان اعتقاد داشتند ده زيارت 

آنها دست به شورش  .مکه، عمل اشتباهی است
زدند و به پايتخت بحرين، هجر و نيز 

آنها الحصه را پايتخت . الحصه رمله دردند
. ساختند) قرماتيان( شاناستان خودمختار

قرماتيان تالش دردند ده راه مسلمانان را 
سد دنند و نگذارند ده آنها برای زيارت 

آنها به ردی مخالف اين . به مکه بروند
بودند ده بعد از مدتی عملکرد مسلمانان 

دست به اقداماتی تندروانه زدند؛ آنها به 
زوار را به زدند و  ها شبيخون می داروان
مکه . م ۹۲۹در قرماتيان . رساندند قتل می

را محاصره و چاه زمزم را از اجساد زوار 
االسود را با خود  لبريز دردند و رجر



االسود، امر  با به سرقت رفتن رجر. بردند
توقف شد و موقعيت اسالم به خطر زيارت م

عباسيان راضی . م ۹۵۲ولی در سال . افتاد
 به آنها شدند ده مبلغ بااليی غرامت

االسود را به جايگاه  و رجر بپردازند
وقتی ده آنها . اش بازگردانند اوليه
االسود را باز پس گرفتند، متوجه شدند  رجر

 .ده سنگ، شکسته و تکه تکه شده است
تيان را ا، قرم۹۷۶ال عباسيان در س

شکست دادند و از آن زمان به بعد، 
. تيان درگير اختالفات داخلی خود شدنداقرم

قدرت آنها به تدريج رو به زوال نهاد و 
موقعيتشان تا سطح يک اقليت دوچک تحليل 

 . رفت
تحقيقات او با چند  گويد میگيبسون 

چون بسياری از . مشکل مواجه است
دالئل «شده و به دستکاری ها  نوشته دست

تواند  اند، او نمی ، تحريف شده»سياسی
قابل اعتماد  تشخيص دهد ده ددام مدارک،

 ه است دهمجبور شد از اين رو وی. هستند
تمامی متون را از ابتدا مورد بررسی قرار 
دهد تا بتواند نکاتی ده ويراستاران در 

به خاطر عدم توجه (تحريف آن لغزش خوردند 
ريان، دست نخورده باقی ويراستار، اصل ج

مثًال در نظر بگيريم . ، بيابد)مانده است
ده جهت اصلی نماز، به سوی پترا بوده است 

در جنوب و نه مکه، اما بعدها به سوی مکه 
عربستان تغيير يافته است؛ پس همۀ 
ويراستاران و نويسندگان بايد راهی 

تر را اصالح  های قديمی نوشته بيابند تا دست
می ارجاعاتی را ده به پترا دنند و تما

جا  آنها بايد در هر. شده است، محو سازند
را به مکه  ده نامی از پترا آمده است، آن



، ای بر اورشليم مقدمهمثًال . تغيير دهند
ای است ده جهت قبلۀ اوليه را توضيح  نسخه
اين عقيده طی دورانی رواج يافت . دهد می

 ان نويسندگان خود را بر تحريفده عباسي
پس طبيعتًا مطابق مدارک . رقيقت، گماشتند

، اين عقيده بايد از اين تاريخ تر قديمی
گرفته (رتی واژۀ اقصی . منسوخ اعالم شود

بعدها به ) القصی شده از اصطالح مسجد
قبلۀ اوليه  اورشليم اطالق شد تا موضوعِ 

. بودِن آن اعتبار بيشتری بخشيده شود
سيار ای ب بنابراين محققين امروز وظيفه

آنها بايد همۀ . مشکل بر عهده دارند
سياسی تحريف ـ  متونی را ده به دالئل دينی

شدند، با دقت بخوانند و رقايق مخفی قبل 
 . از تحريفاتِ ويراستاران را دشف دنند

های  نوشتهگويد  مثًال گيبسون می
بخارايی . بخارايی راوی يک مشکل عمده است

معرب (جهت قبلۀ اول به سوی شم  گويد می
بوده و مطابق اين ادعا، جهت قبلۀ ) دمشق

ولی او چند . بوده است» شمال«اول به سوی 
قبلۀ اول  گويد میخط بعد از اين ادعايش، 

او چند صفحه . به سوی اورشليم بوده است
 .است» شم«دمشق، همان  گويد میبعد علنًا 

ست ده پترا، قبلۀ گيبسون معتقد ا
، آن را اول بوده است و ادثر مسلمانان

اند زيرا پترا، شهری در  خوانده می» سوريه«
طبق گفتۀ  پس. استان رومی سوريه بوده است

درست مثل اين است ده در خط اول  بخارايی
مردم به سوی اصفهان يک پاراگراف بگوييم، 

گزاردند و در چند خط بعِد همان  نماز می
پاراگراف بگوييم، مردم به سوی تهران 

بخارايی و ارتماالً  .گزاردند نماز می
ويراستار گمنام ديگر، هر دو دلمۀ 



اند ولی  بوده  اورشليم را به متن افزوده
ده اشارات قبلی نويسنده  رواسشان نبوده

 .را نيز تحريف دنند )دمشق(شَم به 
گيبسون، در خاتمۀ دتابش چنين 

  يکی از علل مخالفت :دند گيری می نتيجه
جهت قبله تغيير  موضوع عمدۀ مسلمانان با

در ناريۀ شمالی (از شهر مقدس اسالم، پترا 
به سوی جنوب عربستان در اواخر  )عربستان

 :گويند رکومت امويان، اين است ده آنها می
مطابق قرآن، اين تغيير در طی ريات محمد 

اين آيات در سورۀ . رخ داده بوده است
توجه داشته باشيد ده . هستند ۱۴۲:۲-۱۴۷

قبلی رو به سوی دجا  گويد قبلۀ قرآن نمی
، بلکه فقط )در ددام شهر بود(داشت 

به سوی مسجد قدس تغيير  گويد جهت قبله می
پذيرش تغيير جهت  گويد میدر ضمن . يافت

به غير ) تحميل شد(قبله بر همه واجب بود 
 .شدند نی ده از سوی ا هدايت میاز دسا

اگر قرآن دالم قطعی ا است و نسخۀ 
ثانوی اصلی آن در بهشت قرار دارد، پس 

همۀ . قرآن، دالمی غير قابل تحريف است
از اين آيات چنين برداشت مسلمانان دنيا 

دنند ده جهت قبله در طول زندگی محمد  می
محققين مسلمان، چند صد سال . تغيير يافت

بعد از مرگ محمد، به ما گفتند ده 
. انان بوده استشليم، قبلۀ اوليۀ مسلماور
زمانی بر  ۲اصرار ورزيدند ده سورۀ  آنها

در مسجد مدينه  حمد مکشوف شد  دهم
، نيم دور با الهام الهی؛ او ايستاده بود

به  ،)به سوی سوريه(به جای شمال  چرخيد و
ولی قرآن در اين . جنوب نماز گزاردسوی 

زمينه هيچ اطالعاتی در اختيار ما 
قرآن نه از جهت قبلۀ قديمی . گذارد نمی



گويد و نه قبلۀ جديد بلکه فقط  سخن می
جهت قبله به سوی مسجد قدس بود گويد  می

... 
يحيی از : گويد می ۷:۱۴ الموتا... 

زبان مالک و او از زبان يحيی ابن سعيد و 
: او از زبان سعيد ابن الموصيب به من گفت

از تا شانزده ماه بعد ) ص(پيامبر خدا «
 )قدس( المقدس ورودش به مدينه، به سوی بيت

گزارد، ولی دو ماه قبل از جنگ  نماز می
 ».بدر، جهت قبله تغيير يافت
شناسی، تاريخی و  طبق تحقيقات باستان

. ادبيات باستان، اين گفته، دروغ محض است
زيرا تمامی شواهد دال بر اين است ده جهت 

تغيير قبله، هفتاد سال بعد از هجرت محمد 
يافت و به تدريج، طی صد سال آينده، 

در ضمن شواهدی بسيار قوی در . پذيرفته شد
دست است ده بعدها، نويسندگان، با متون 
مقدس اسالمی بازی دردند و تاريخ را مطابق 

. ود از نو بنا دردندتئوری تحريفی خ
چه  سال پيش رقيقتًا هزار و دويست

ه رخ داد؟ وقتی ددر عربستان  اتفاقاتی
شناسی، تاريخی و ادبيات  شواهد باستان

باستانی را با جغرافيای ارائه شده از 
دنيم، بسياری از  سوی عباسيان مقايسه می

 .امور با يکديگر همخوانی ندارند
من در اين ميان تنها به يک نتيجه 

ل رسيدم و آن اين  است ده اسالم در شما
. ارده شدعربستان و در شهر پترا بنيان گذ
های قرآن  در آنجا بود ده اولين قسمت

بعد از آن، مؤمنين وفادار، مکشوف شد و 
مجبور شدند ده از پترا فرار دنند و به 

بنابراين ر رت محمد . مدينه پناه برند
هرگز از مکه ديدن نکرد و چهار خليفۀ بعد 



در قرون . از او نيز هرگز به مکه نرفتند
ردز عبادتی ابتدايی اسالم، مکه هرگز م

های تجاری عربستان  مسلمانان نبود و جاده
در طی تاريخ، اعراب . درد از آن عبور نمی

رفتند و  برای زيارت به شهر مقدس پترا می
دليساها و معابد زيادی در شهر پترا وجود 

 بت ۳۵۰در همين شهر پترا بود ده . داشت
ها و آوار زلزله دفن شدند و  در زير خرابه
آوار بيرون آورده و در صحن  بعدها از زير

در همين . داخ مردز شهر، قرار داده شدند
ها را ويران  شهر بود ده محمد، تمامی بت

ساخت و فقط يکی را نگاه داشت و اين بت 
اين سنگ، در . االسود بود همان سنگ رجر

پترا و داخل دعبه باقی ماند تا وقتی ده 
ر به مناطق بعدها به دست پيروان ابن زبي

و در روستای مکه  زی عربستان بردهمرد
خواستند  زيرا ابن زبير می. قرار داده شد

االسود را از دست لشکرهای امويان در  رجر
امروز نيز مسلمانان به . امان نگاه دارند

گزارند و نه به سوی  سوی اين سنگ نماز می
ای ده محمد برايشان مقرر  و قبله شهر مقدس

 .داشت
های  ی يافتهمن هيچ توضيح ديگری برا

شناسی، تاريخی و ادبيات باستان  باستان
ولی تمامی اينها ممکن است . يابم خود نمی

من هميشه آمادۀ . های شخصی باشد گيری نتيجه
ام و دوست دارم  يادگيری و دشف رقايق تازه

بدانم ده رقيقتًا در عربستان باستان چه 
 .اتفاقاتی رخ داده بوده است

ين زمينه خواهيد در ا اگر شما می
تحقيقات بيشتری به عمل آوريد، لطفًا يک 

را خريداری رآنی جغرافيای قنسخه از دتاب 
، ذدر دتب مرجع شامل اين دتاب. دنيد



ها، جداول، تصاوير  ها، عکس اورقیپ
تاريخی همراه  ای، سير منظم وقايع ماهواره

شناسی و  مرجعبا ثبت زمان دقيق آنها، 
اينکه دتاب بعد از . باشد میمطالب ديگر 

گيبسون را خوانديد، مسلمًا برايتان بسيار 
های  ها و پاسخ العمل  جالب خواهد بود ده عکس

غربيان و محققان مسلمان را دربارۀ مطالب 
 .ارائه شده در اين دتاب، بررسی دنيد

 


