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 مالحظات
کتاب «قبلههای اسالالالم» ( )2017نوشالالتهی دن گیبسالالون ،مرا بر آن داشالالت که در مقالهای با عنوان
................................... ................................ ................................ ................................

«بازگشالالتی از پرتا به سالالوی مکه :از پبله به سالالوی قبله» ( )2017به او پاسالالد دهمم مقالهاش با عنوانِ

«مقایسالهی دو نظریه در مورد قبله» ( )2018نیز مرا به نوشالنت این پاسالد واداشالتم برای اولین بار ،آثار

موثق فراوانی در زمینالهی تعیین جهالت تص الالالیصیالافتاله باله کعبالهی مقالد

در مکاله ،در مقالالالهی پیشرو

فهرست شدهاندم

برای پیبردن به چرایی تصریب و بازسازی این مسجد عراق در جهتی متفاوت با جهت پیشین خود ،به

خواندن این مقاله ادامه دهید؛ اما مطمنئ باشید که دلیل آن کوچکترین ارتباطی با پرتا نداردم

کلیدواژهها :اسالم ،کعبه ،مکه ،قبله ،جغرافیای مقدس ،جهت تخصیصیافته ،پترا ،پبله ،نبطیان ،همراستایی
ستارهشناسی ،جهتیابی مساجد ،ستارهشناسی باستان ،ستارهشناسی قومی ،جهتهای اصلی و انقالبی،
پدیدههای افق ستارهشناسی ،مثلثات ،هندسه ،نقشههای قبله ،قبلهیاب ،دن گیبسون ،بازبینگرا ،آمود جیسون
دئوس ،آ .ج .دئوس ،مساجد عثمانی... ،
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 مقدمه
از پیامرب ﷺ روایت شالده اسالت که فرمودند« :ما با اق الق واق رب قبل؛» ؛ یعنی« :بین رشق و غرب،
......................................... ................................ ................................ ................................

قبله استم»

1

«کعبه ،قبلهی مسجدد مقدس ممسجددالاراما اسجت .مسجدد مقدس ،قبلهی ماوطهی مقدس

مسجججدد اسجججت ممکه و توابو آنا و ماوطهی مقدس ،قبلهی متام اهل زمین از مرشجججا تا م ر

است».

نقشالالالالههالای جهالانی برای جهالتیالابیِ مکاله ،کینال749 :1999 ،،؛ باله نقالل از دل الل القبلاله ،ابن القالا

(متوفای  975مم)

«مهمترین مشخصهی یک مسدد ،جهتی است که بهسمت آن بنا شده است».

هم مسعود تاج« ،تأثیر قبله بر شهرهای اسالمی» ()1999م

«هیچکدام از مسجاجدی که گیبسجون گامن میکند رو به پرتا سجاتته شجدهاند ،ارتباطی با پرتا

ندارند»...

دیوید آم کین« ،،بازگشتی از پرتا به سوی مکه» ()2017م

افزون بر  1400سال است که متدن اسالمی بیش از هر متدن دیگری در تارید ب یت ،به جهتیابی
مکان مقد

اهمیت داده اسالالتم جهت مقد

بهسالالمت کعبهی مقد

در شالالهر مکه ،به گویش امت

اسالالالالم« ،قبله» نامیده میشالالالودم روشهایی که مسالالاللامنان در این سالالالدهها برای تشالالالصیص قبله بهکار

گرفتهاند ،روایت و رویدادی تودرتو تلقی میشود؛ البته برخی حقایق شناختهشده عبارتاند از:

شیوه،
• عربهای پیش از اسالالم ،شالیوهای درهمبافته بر مبنای مشالاهدات خود از آسالامن داشالتند؛ این ال

امروزه «ستارهشناسی قومی» نامیده میشودم

• کعبه ،بنایی مسالتطیلیشالکل اسالت که طبق دادههای سالتارهشالناسالی ،اضالال آن همراسالتا هسالتندم

محور اصاللی آن بهسالمت نقطهی طلو سالتارهی سالهیل ،درخشالانترین سالتاره در آسالامن جنوبی اشالاره
دارد و محور فرعی آن بر اسالا

نقاط طلو تابسالتانی و غروب زمسالتانی مشالصص شالده اسالتم بهطورکلی،

چهارگوشهی آن در جهتهای اصلی ،واقع شدهاندم
__________________________________________________________________________________________________________________________________

1م سنن الرتمذی ،ج ،2ص 171ح342؛ سنن ابن ماجه ،ج ،1ص 323ح1011م
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• در سالالدههای متوالی ،مسالاللامنان با تعیین مشالالارق و م ارب سالالتارهشالالناسالالی ،به تدوین و بسالالع علم

زمیننگاریِ مقدسالی پرداختند که مبنای گسالرتش طرحوارههای مصتلف از همصوانی مکانهای پیرامون
کعبه با نواحی مصتلف جهان و نیز با قبله قرار گرفتم اولین طرحوارهها در سالدهی نهم میالدی در ب داد

پدیدار شدندم

• در اوایل سالدهی نهم میالدی ،مساللامنان به دانش زمیننگاری و ریاضالی پیشالینیان خود دسالرتسالی

یافتند؛ بدین خاطر آنها برای اولین بار توانسالالالتند با اسالالالتفاده از روشهای محاسالالالباتی و مصت الالالات

ج رافیایی (قرون وسالالطا) ،جهت قبله را مااسججبه کنندم (البته این بدان معنا نیسالالت که آنها موفق به

یافنت جهت امروزی مکه شده باشندم)

• از سالالالدهی هفتم تا نهم بهطورمتداول و نیز پس از آن تا سالالالدهی نوزدهم میالدی ،چندوقت یکبار،

مساللامنان از همراسالتایی سالتارهشالناسالی برای یافنت قبله اسالتفاده میکردندم از سالدهی نهم تا به امروز،
مسلامنان از روشهای محاسباتی برای محاسبهی قبله استفاده کردهاندم
امروزه ،افراد کمی این حقایق را میدانندم در واقع ،بیشالرت مساللامنان فکر میکنند که همهی مسالاجد

رو به مکه هسالتند؛ اما اگر آنها فقع جهتگیری چند مسالجد تاریصی را بررسالی کنند ،قطعاً شالگفتزده
خواهنالد شالالالد؛ چراکه مسالالالاجد قرون وسالالالطالا بهجای مکاله ،رو به کعباله هسالالالتنالدم این تفالاوتی ظریف ،اما

قابلمالحظه اسالالتم چطور ممکن اسالالت این مسالالاجد رو به سالالاختامنی در دوردسالالت باشالالند که از این

فاصاللهی دور ،قابل رؤیت نبوده اسالت؟ اینکه چگونه این مسالاجد دقیقاً رو به کعبه هسالتند ،دانشالی اسالت
کاله مالا مردمالان امروزی بالایالد آن را فرابگیریمم مسالالالألالهی قبلاله فقع مربوط باله مسالالالاجالد نیسالالالت؛ بلکاله هر

مساللامنی که پایبند به دسالتورات دینی در این مسالیر مقد

و در زندگی و مرگ خود با قبله رسوکار خواهد داشتم

اسالت ،داخل یا خارج از محل سالکونت خود

از موضالالالوعالات مورد عالقالهی من در  50سالالالالال گالذشالالالتاله ،روشهالای بهرهگیری مسالالاللامنالان از علم

ستارهشناسی در دین و ارا هی مستند این روشها برای نصستین بار بوده است:
• تنظیم تقویم قمری بر اسا

رؤیت هالل؛

• تعیین اوقات منازهای پنجگانه در روز؛
• تعیین قبله یا هامن جهت مقد

به سوی کعبهم
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برای این پژوهش ،نصسالالت نوشالالتههای اسالالتادانم ،کارل شالالوی ( )1877-1925و تد کندی (-1912

 )2010را در ارتباط با این موضالوعات و با بهرهگیری از منابع عربی قرون وسالطا مطالعه کردمم ترجمه و

رشح کندی بر نوشالالتههای بیرونی ،بزرگترین دانشالالمند در تارید صالالدر اسالالالم سالالهم بسالالزایی در این

پژوهش داشت ،در نوشتههای بیرونی به موارد دوم و سوم پرداخته شده استم
ِ
رصف بررسالی هزاران دسالتنوشالتهی عربی قرون وسالطایی و صالدها ابزار علمی در
سالالهای زیادی را
کتابصانهها و موزههای رسارس دنیا کردهامم از آنجایی که برای سالالالدههای متامدی ،کسال الی بیشالالالرت این

نوشالالتهها را مطالعه نکرده بود ،مسالاللام به مطالب جدیدی دسالالت مییافتمم برخی از نتایجم ،شالالگفتی
همکاران مسالاللامنم را برانگیصتم من دریافتهام که عالقهی همکاران غربیام به مطالعهی صالالدر اسالالالم

رفتهرفته کمرن،تر میشالالودم بازبینگرایان این رشالالتهی علمی را آفتزده و مصتل کردهاند ،چراکه ت الالور
میکنند که هیچکدام از متون عربی قرون وسالالالطایی قاب ِ
ل اعتامد نیسالالالت و بهجای آن ،با رغبت زیاد به

بازنویسالی ف اللی از تارید اسالالم با تکیه بر پریشالانگوییهای برخی اسالقفهای مسالیحی در ارمنسالتان
میپردازندم (اغراقآمیز است ،اما نه زیاد)م

برخی از آثار منت الشالدهی من در زمینهی تارید سالتارهشالناسالی اسالالم ،پژوهشهایی در موضالوعات زیر

است:

• همراستایی ستارهشناسی شالودهی مستطیلیشکل کعبه؛
• روشهای تعیین قبله بر اسا

• برداشت علم زمیننگاری مقد

علم ستارهشناسی قومی توسع مسلامنان از صدر اسالم تا کنون؛

از کعبه و بصشهایی از زمین با قبلهی یکسان بر مبنای پدیدههای

افق ستارهشناسی؛

• روشهای محاسبهی قبله برای رسزمینی مفروض توسع دانشمندان مسلامن؛

• جداول ج رافیایی برای نشالالالاندادنِ طول و عرض ج رافیاییِ صالالالدها رسزمین از اندلس تا چین به

همراه قبلههای آنها برمبنای درجه و دقیقه؛

• جالداول ریالاضالالالی فوقالعالاده پیچیالده برای منالایش قبلالهی رسزمینهالای مصتلف؛ کالاربر طول و عرض

ج رافیالایی «قرون وسالالالطالایی» را در جالدول وارد میکنالد و باله مقالدار عالددی قبلالهی «قرون وسالالالطالایی» پی

میبرد؛

جالب دانشالالمندان مسالاللامن که این امکان را به کاربر میدهد تا قبلهی
• چارچوبهای نقشالالهکش الی
ِ

قرون وسالالالطایی را بر مبنای مقیاسالالالی دورانی و نیز فاصالالاللهی آن رسزمین با مکه را بر مبنای مقیاسالالالی

5

مغالطهی پرتا ..............................................................................................................................مقدمه

ترامایی 1بیابد؛

• کتابهای عربی قرون وسطایی در مورد پالِت جهتهای پذیرفتهشدهی قبله و جهت قبله در مساجد

رسزمینهالای خالاص؛ در این کتالابهالا ،جهالتیالابی مسالالالاجالد زیالادی در این نواحی (باله ویژه ،در نیکالاراگوا و
قاهره و سمرقند) تا حدودی بیان شده استم
در دهههای اخیر ،همکاران بسالالیاری در مورد روشهای ریاضالالی پیشالالنهادی پژوهشالالگران بیهمتای

مسالالاللامن برای یافنت قبله ،مقالتی چاپ کردهاند و برخی از همکارانم و دانشالالالجویان فارغالتح الالالیل
سالالالهای پیشالالین ،مقالتی دربارهی ش الیوههای سالالتارهشالالناس الی قومی و همراسالالتایی سالالتارهشالالناسالالی

نوشالالالتهاندم خوانندهی عالقهمند میتواند نوشالالالتههای مرتبع با جهتیابی قبله در طول تارید را که در
کتابنامهی ضالمیمهی این اثر آورده شالده اسالت ،بررسالی کندم نگارش در زمینهی موضالوعات بحثبرانگیز
میان مسالاللامنان آمریکای شالالاملی – اینکه قبله در جهت جنوبرشقی آن اسالالت یا شالالاملرشقی – را به

دیگران سالرردهایمم غالباً در طول این سالالها جامعتی کروینبودن زمین را معیاری در مباحث مرتبع با
قبله لحاظ کردهاند؛ البته این معیار ،تأثیر چندانی در پیشربد این مباحث نداشته استم

در سالالالال  ،1999کتالابی در ارتبالاط بالا روش تعیین قبلالهی مسالالاللامنالان در طول سالالالالهالایی از این 14

سالالالالدهی ظهور اسالالالالم منت الالال کردمم در آن کتالاب ،شالالالیوههالای ابتالدایی تعیین قبلاله بالا بهرهگیری از

همراسالالتایی سالالتارهشالالناسالالی ،جهت موقعیتیابی یک رسزمین در راسالالتای سالالتارهشالالناسالالی کعبه و نیز

ابزارهای محاسالباتی مصتلف در محاسالبهی مصت الات ج رافیایی قبله با اسالتفاده از مصت الات ج رافیایی
و هندسالاله و مثلثات ،به طور اجاملی بررسالالی میشالالودم جداول ریاضالالیاتی که قبله را برای متام جهان

الب درجه و دقیقه نسالالبت به ن الالفالنهار محلی نشالالان میدهد؛ جداول
اسالالالم بهصالالورت زاویهای برحسال ِ
ج رافیالایی کاله مقالادیر قبلاله و فالاصالالاللالهی مکالانهالای اصالالاللی در جهالان اسالالالالم تالا مکاله را بالازگو میکننالد و

شالالالبکالههالای نقشالالالهنگالاری بالا مرکزیالت مکاله کاله این امکالان را برای کالاربر فراهم میآورد تالا باله جهالت قبلاله و
فاصله تا مکه در هر مکانی از جهان باستان و قرون وسطایی پی بربد ،کانون کتاب را تشکیل میدهندم
 50سال گذشته ،هیچکدام از این دادهها ،وجود نداشتم مسلامً در رشحهای ناآگاهانه و عامهپسند -

هامنند دادههایی که در ویکیپدیا  -در مورد قبله آمده ،به هیچکدام از این جداول و شبکهها اشارهای
__________________________________________________________________________________________________________________________________

1. diametrical scale
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نشده استم زمانی که مش ول پژوهشم بودم ،اصالً به ذهنم خطور هم منیکرد روزی کسی پیدا شود که
ادعا کند جهت همهی مساجد صدر اسالم بهسوی مکانی غیراز مکه استم هیچ پژوهشگر جدی ،مسلامن

یا غیرمسلامن ،به ذهنش منیرسید که ممکن است مساجد بهصورت عمدی بهسوی مکانی غیر از مکه
ساخته شده باشندم اگر چنین فکری میکردند ،میبایست آنها را دیوانه خطاب میکردم
 جاذبهی شمالغربی عربستان برای بازبینگراها
«اگر جلوی دروغها را نگیریم ،میتوانند به حقیقت تبدیل شججوند ».یکی از آگهدادهای شالالبکهی
........................ ................................

جهانی  ،CNNدر نوامرب 2018م

حدود  50سال پیش ،چند عربشنا

بسیار پراشتیاق لندنیِ  ،جان وانسربو و دانشجویانش ،مایکل

کوک و پاتریشجیا کرون ،این ایده را که اسالالم بهجای مکه در جایی نامشالصص از شالامل غربی عربسالتان

ظهور کرده اسالت ،مطرح کردندم این ایده ،نابهنجار بود؛ مص الوصالاً اینکه هیچ مکان واضال بالقوهای در
این بصش وجود نداردم یکی از مهمترین و مجابترین اسالالالتدللها در این ادعای بیمالحظه و با بیانی

پرحرارت ،این «حقیقت» بود که مسالاجد صالدر اسالالم در مرصال و عراق ،رو به مکه نیسالتند؛ بلکه بهسالمت

مکانی در شالامل غربی عربسالتان جهت دارندم حدود  25سالال پیش ،من با این توضالیحات که مسالاجد
صالدر اسالالم در مرصال در جهت م رب زمسالتانی و در عراق در جهت م الق زمسالتانی هسالتند و اینکه این

مسالالالالاجالد بالهنحوی در «جهجت امروزی» مکاله نیسالالالتنالد و همچنین آگالاهالاناله بالا مکالانی در شالالالامل غربی

عربسالتان همراسالتا نشالدهاند؛ بلکه با دقت و تأنی ،همراسالتای کعبه بنا شالدهاند ،بیاسالا بودن این ادعا
را برای مایکل کوک خاطرنشالان سالاختمم کوک با مناسالبترین عبارت در پاسالد به این توضالیحات ،گفت:
«الن کمی دیر شده است».

بله! مسلامنانِ صدر اسالم ،در مرص و عراق بهترتیب از م رب و م ق زمستانی در جهتیابی قبله بهره

میبردنالدم این سالالالنجش ،نالابصرداناله نبود؛ بلکاله نشالالالالان از ذکالاوت آنهالا داردم مگر غیر از این ،چگوناله
میتوانسالالالتند آن مسالالالاجد را روبه سالالالاختامنی بسالالالازند که منیتوانسالالالتند آن را مشالالالاهده کنندم همهی

ملتهای دانای باسالالتان ،به دلیل مصتلف از همراسالالتایی سالالتارهشالالناسالالی اسالالتفاده کردهاندم از اندلس
گرفته تا آسالیای مرکزی ،مسالاجد صالدر اسالالم در جهتهای سالتارهشالناسالی سالاخته میشالدند که بعداً با

نامهای «قبل؛ ال الحابه» و «قبل؛ التابعین» شالناخته میشالدند که هامن قبلهی نسالل اول و دوم مساللامنان
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استم

یشرو ،ناب و غیرپیچیده اسالت :هدف ،آگهداد به خوانندهای اسالت که در نوشالتههای
فحوای مقالهی پ ِ

مرتبع با جهتیابی مسالالاجد توسالالع تنها شالالص الالی که تا کنون در این باب قلمفرسالالا ی کرده اسالالت،
امکانهای زیر را مت ور منیشود:

• نصست اینکه ،نویسنده از صالحیت لزم در تفسیر صحی دادههای موجود ،برخوردار نیست؛
• دوم اینکه ،نویسالالالنده به این حقیقت پی نربده اسالالالت که جهتهای امروزی را منیتوان در بررسال الی

تدابیر واقعی در جهتیابی معامری دورههای قبل به کار گرفتم

• سوم اینکه ،چه بسا این نویسنده نسبت به این حقیقت بیاعتنا باشد که یکی از زمینههای پژوهشی

که بهثبوت رسیده ،ستارهشناسی باستانی است و اینکه همراستایی ستارهشناسی را درک نکرده استم

• چهارم اینکه ،ممکن است نویسنده در توضی موقعیت مساجدی که برمبنای معامریِ آیینی که قبالً

موجود بوده اسالت ،سالاخته شالدهاند و یا در توضالی موقعیت مسالاجدی که با نقشالهی شالهرهای پیش از
دورهی اسالمی همصوانی داشتهاند ،مرتکب اشتباه رسواکنندهای شده باشدم
• پنجم اینکه ،درکی از نحوهی طرحریزی مساجد در این سدهها ندارد؛

• شالالالشالالالم اینکاله ،چالهبسالالالالا ،بر منالابع عربی بیشالالالامری از قرون وسالالالطالا _ یالا هامن متون حقوقی،
سالالتارهشالالناسالالی ،سالالتارهشالالناسالالی قومی ،ریاضالالیات و علم زمیننگاری _ که مرتبع با تعیین جهت قبله
هستند ،نظارتی نداشته استم

• هفتم اینکه ،نویسالنده ترجی میدهد از ذکر منابع گسالرتده و مرتبع با این موضالو  ،در کتابنامهی

پژوهش خود ،خودداری کندم

• پرتا را به عنوان کانون صالدر اسالالم و رسزمینی با جذابیتهای کافی قبول کرده اسالت؛ حال آنکه در

سالالالدهی هفتم میالدی ،هیچ عرب ،مسالالاللامن ،یهودی در آن زیسالالالت منیکردند و بهطور خالصالالاله ،هیچ

رخدادی در آن صورت نگرفته استم

• و بدتر از همهی این موارد ،در فعالیتهای او در رشالتهای که تص ال الش نیسالت و در نتایج اشالتباهی

که از پژوهش خود گرفته اسالالت ،بهنوعی انگیزههای شالالکبرانگیز و مبهمی پیش از رشو پژوهش وجود
داشته استم
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کعبه

این منودار ت الویری از م الطهای اسالت که کوک و کرون مطرح کردهاندم آنها اظهار کردهاند که اولین

مسالالاجد در عراق و مرصالال ،ظاهراً بهجای اینکه رو به مکه باشالالند ،جهت آنها بهسالالمت مکانی در شالالامل

غرب عربستان استم

این دیدگاه که ناشالی از ت الور اشالتباهشالان بود ،مبنای تأیید این نظریهشالان قرار گرفت که خاسالتگاه

اسالم ،نه مکه ،بلکه مکانی در شامل غربی عربستان است،
در حقیقت این مساجد بر اسا

پدیدههای افق ستارهشناسی بهعبارتی بر مبنای م ق زمستانی در

عراق و م رب زمستانی در مرص  -با کعبهی واقع در مکه همراستا هستندم

اولین نسالالل مسالاللامنان میدانسالالتند که دربارهی جهتیابی مسالالاجد چگونه عمل کنند و نسالاللهای

بعدی ،طی سالدههای متوالی ،ابزار و روشهای چشالمگیر و پی الفتهتری را برای یافنت جهت مقد
سط گسرتدهای به کار گرفتندم

در

فقع باید ما انسانهای امروزی یاد بگیریم که آنها چه تعاملی با لزوم همراستایی مساجد با کعبهی

مقد

در مکه داشتهاندم این دانش با نسصهبرداری یا کندوکاو در گوشیهای  iPhoneحاصل منیشودم

نقشههای گوگل هم در این مورد ،چندان کارآمد نیستندم
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 پیوستن به گیبسون با درنظر گرفتن کتابش« ،قبلههای صدر اسالم»
بنده به دن گیبسون ،باستانشنا غیرحرفهای خاورنزدیک که اصالتی کانادایی دارد ،اشارهای
................

میکنم ،او آموزشی اسلوبمدار و یا تح یالت عالی در زمینهی باستانشناسی ندارد؛ اما بهخاطر
همبستگیهایش با مبل ان مسیحیت به این اعتقاد راسد رسیده است که خاستگاه اسالم ،نه مکه و
مدینه ،بلکه پرتا بوده است و اکنون میخواهد این مسئله را به جهانیان نیز بقبولندم

بدون تردید ،وی فردی بسیار خالق است؛ برای مثال او میتواند در قرآن مجید ،پسگشتهای تلویحی

بیشامری به پرتا را بیابد که قبل از وی هیچکس متوجه آنها نشده بودم آرتور جفری ،از متبحران برجسته
در زبان و ادبیات عرب ،در کتابش« ،واژگان برونمرزی در قرآن» ( ،)1938به تعداد زیادی از ل ات آرامی
اشاره میکند ،درحالیکه بنده هیچ ل ت نبطی خاصی را به خاطر ندارمم (یکی از نصستین مقالههایم

در دورهی کارشناسی ارشد ،برای واحد زبان آرامی در انجیل ،در باب وامواژههای آرامی در قرآن بودم)
شاید نبطیها عرب بودهاند و کتیبههایی به زبان نبطی که گویشی آرامی است ،برای ما به جا گذاشتهاند؛

از سوی دیگر ،آنها به یکی از گونههای زبان عربی و با هامن واژهآرایی صحبت میکردندم بنده این امر
را به متص

ان «زبان» میسرارمم موضو مسئلهآفرین در دیدگاه گیبسون این است که نبطیان ،در آغاز

سدهی هفتم میالدی پرتا را ترک کرده بودندم

گیبسون ادعا میکند که میتواند تفسیری برای جهت متام مساجد صدر اسالم ارا ه کندم وی «حق ِ
یقت»

وجود  50و اندی مسجد در مناطق دورافتاده را که بهجای اینکه رو به مکه باشند ،آشکارا با یک یا دو
درجه انحراف درجهت پرتا قرار دارند ،مدرکی برای فرضیهاش قرار میدهدم گیبسون ادعا میکند با این

وجود ،کعبه واقعی ،دراصل در پرتا بوده استم همهی این موارد خوشبصتانه فرضیهاش را تأیید میکنند
که اسالم نه از مکه ،بلکه از پرتا آغاز شده استم حتی اگر جهت مقد

یا قبله را نادیده بگیریم ،این

فرضیه با همهی دانستههایامن از صدر اسالم و رویدادهای همزمان با ظهور اسالم در پرتا منافات دارد؛
البته این تناقض بیشرت بهخاطر فریبانگیزترین پیشفرضهایی است که مبنای فرضیهاش قرار گرفتهاندم
از آنجا که گیبسون از چگونگی جهتیابی قبله توسع اولین نسل مسلامنان در راستای مکه یا پرتا ،ناآگاه
است ،نحوهی قرارگیری مساجدی را که بیشرت از  1200تا  1400سال قبل بنا شدهاند ،با جهتهای

امروزی بهسمت پرتا یا مکه مقایسه میکندم

بگذارید همین ابتدا بگویم که گیبسون با وجود اینکه گمراه شده است ،اما بیریا و بیغلوغش استم

او واقعا باور دارد چیزی را که یافته است ،جدید و مهیج است و اثبات آن ،شواهدی است که نصستین
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بار خود او مطرح کرده استم (قطعاً ،پیش از گیبسون ،کسی چنین آرایهی شگفتآفرینی از جهتگیری

مساجد ارا ه نکرده است)م ولی وی منیتواند باور کند که توضیحی دیگر برای همهی این

جهتیابیهایش وجود دارد؛ بدون اینکه ،پرتایی در این میان مطرح باشدم اگر با کالمی چندپهلو بصواهم
حالش را وصف کنم ،باید بگویم( »He just doesn’t get it« :هنوز قضیه برایش جا نیافتاده است!)
 جهتیابی نبطیان پیش از گیبسون
اگر به گیبسون در مورد عملکرد مسلامنان در رابطه با جهتیابیها ،اطالعات اشتباهی داده باشند؛
.................. ................................ ................................

بهنظر میرسد اطالعات لزم را نیز در رابطه با عملکرد نبطیها در پرتا و جاهای دیگر در اختیارش

نگذاشتهاندم ظاهراً منیداند که حتی نبطیهای موردعالقهاش نیز از همراستایی ستارهشناسی _

جهتهای اصلی و تحویلی _ برای جهتیابی بناهای دینی و مقربههایشان بهره میبردندم هیچکدام از

تاریدنگارانِ زبان ،مذهب ،معامری ،فرهن ،و رسگذشت نبطیان ،اطالعاتی که به این خرب فوری دربارهی
اسالم موهومی آنها
پرتا اعتبار ببصشد ،ارا ه نکردهاندم البته این نکته ،ما را به کوک و کرون و خاستگاه
ِ

در شاملغربی عربستان باز میگرداندم کمرت کسی مصالف این است که پرتا بهرتین مکان در متام این
منطقه است؛ اما در اوایل سدهی هفتم میالدی ،برای سالهای متامدی از رونق و شکوفایی بازایستاده

بود و بهنظر میرسد کامبیش خالی از سکنه بوده استم

 جهتیابی دقیق مساجد بهسمت پترا
« ...معامران ترک بجه انجدازه کجافی بجاهو نبودنجد کجه زاویجهای را از روی ججدول بخواننجد و یجک تط
............. ................................ ................................

مرتبط با آن را روی زمین بکشندممم(د و

چنین میگوید)» د و  ،صفحهی 7م

«هیچکدام از مسجججاجدی که معامر سج جینان سجججاتته اسجججت ،در جهت مکه نیسجججتند »...د و ،
صفحهی 19م

گیبسون برای باورپذیری نظریهی پرتایش ،باید تارید علم را بازنویسی کند ،مقولهای که بهطور غریبی

نسبت به آن جاهل استم او از ما میخواهد برذیریم كه وقتی نسل اول اسالم در خارج از پرتا (!) گسرتش

یافت ،همه چیز را راجع به اسطرلبها (!) و مثلثات كروی (!) و مواردی از این دست میدانستند و
هنگامی که میخواستند مساجد را در رسارس جهان از اندلس گرفته تا چین ،روبروی کعبه در پرتا بنا
کنند ،از این شگردهای پی فتهی ریاضی در محاسبهی پبله (من چنین میگویم) در حوالی پرتا
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استفاده کردهاند و توانستهاند این جهتیابی را با یک یا دو درجه انحراف انجام دهندم درحقیقت،

مسلامنان واقعی برای جهتیابی کعبه از همراستایی ستارهشناسی ساده استفاده میکردند و نیازی به

هیچیک از شیوهها و ساختارهای ریاضی نبوده استم (اگرچه ،نبطیان بهعنوان بصشی از جهان یونان -
روم ،مدتها قبل از ظهور اسالم ،چنین ابزارهایی نظیر ساعت آفتابی را در اختیار داشتهاند)م
 جهتیابی مساجد پیش از گیبسون
گیبسالالالون با ادعایش در مورد پرتا ،به متام پژوهشهای در مورد روشهای مسالالاللامنان طی سالالالدههای
.................. ................................ ................................

متوالی برای تعیین جهالت مقالد  ،آگالاهالاناله بیاعتنالایی کردم در اولین کتالاب او« ،ج رافیالای قرآنی»

( )2011حتی یک پسگشالالت به کتاب یا مقالهای مهم دربارهی قبله به چشالالم منیخوردم نوشالالتههای

بعالدی او چنالد پسگشالالالالت باله آثالار من دارنالد ،امالا هرگوناله پسگشالالالالت باله پنج مقالالالهای را کاله پیش از

رویصحنهآمدن گیبسون ،شناختهشده بودند ،عمداً از قلم انداخته شده است:
• (در باب جهتیابی ستارهشناسی کعبه) (با جرالد هاوکینز))1982( ،؛

• (همراستایی ستارهشناسی در بناهای دینی اسالم در قرون وسطا))1982( ،؛
• (جهتیابی شهرها و بناهای دینی اسالم در قرون وسطا))1995( ،؛

• (نصستین روشها و جداول ریاضی مسلامنان برای یافنت جهت مکه))1996( ،؛ و
• (ج رافیای مقد

اسالم))2005( ،م

بنده کامال مطمنئ هسالتم که اسالالم از مکه و مدینه رشو شالد و متام مسالاجد صالدر اسالالم آگاهانه با

کعبه ،واقع در مکه ،از لحاظ سالالتارهشالالناسالالی همراسالالتا شالالدهاندم مسالاللامنان صالالدر اسالالالم ،با وجود
محدودیتهایی در اسالالتعدادها و امکاناتشالالان ،در این جهتیابیها به موفقیتهای قابلتوجهی دسالالت
یافتهاندم آنها بیشالالرت از همراسالالتایی سالالتارهشالالناسالی و یا سالالاخت مسالالاجد بر شالالالودههایی که حتام در

همراسالتایی سالتارهشالناسالی با کعبه قرار داشالت ،بهره میگرفتندم مسالاجد بعدی هم از طریق دادههای

ج رافیایی موجود و با اسالالتفاده از روشهای ریاضالالی ،با قبله همراسالالتا شالالدند؛ اگرچه روشهای قدیمی

نیز همچنان مورد استفاده قرار میگرفتم

در متام مراکز مهم جهانِ اسالالم در قرون وسالطا ،یک پالت از جهتهای متامیز قبله نگهداری میشالد
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که مورد پذیرش گروههای صالاحب نفوذ بودم احتاملً یکی از آنها ،قبةل الصححبه

نسالل اول مساللامنانِ سالاکن در آن رسزمین بر اسالا

باشالد ،جهتی که توسالع

دانش سالتارهشالناسالی تعریف شالده بود و بعدها مورد

پالذیرش نسالالاللهالای دیگر نیز قرار گرفالتم احتامل هرکالدام از مالذاهالب فقهی جهالتهالای متفالاوتی را تعریف
کرده باشالندم چه بسالا تعریفهای متفاوتی از جهتیابی سالتارهشالناسالی وجود داشالته اسالت و هر گروهی،

تعریفی از آن را پذیرفته اسالت و یا ممکن اسالت دو جهت برای قبله بر اسالا
باشالالد که یکی بر مبنای روش تقریبی و دیگری بر اسالالا

دانش ریاضالی تعریف شالده

پردازهای دقیق از دادهها تعیین شالالده باشالالدم

قبلهی امروزی _ که مبتنی بر دادههای دقیق ج رافیایی و مشتق از روشهای دقیق محاسباتی است –
نباید در بررسی دلیل جهتگیری مساجد تاریصی مطرح شود؛ چراکه ارتباطی میان آنها وجود نداردم
بنده پاسد به اظهارات اخیر دن گیبسون را به سه دلیل مهم رضوری میدانم:
• ظالاهراً مردم این را نالادیالده میگیرنالد کاله جهالت مقالد

در دین اسالالالالم بالهسالالالمالت مکاله نیسالالالت؛ بلکاله

بهسالالمت کعبه در مکه اسالالتم تفاوت چشالالمگیری میان به طرف سالالاختامنی دیدناپذیر بودن – و البته با
این اطمینان که در همراسالتایی سالتارهشالناسالی اسالت _ و رو به شالهری در دوردسالت قرارگرفنت وجود داردم
مردم قرون وسالطایی بدیهی بود ،برای
لزم اسالت به مردم این امر یادآوری شالود ،زیرا آنچه كه برای ذهن
ِ

ما مردم امروزی ،آشالاار نیسالتم همهی مسالاجد گیبسالون به طریقی با جهت کعبه همراسالتا هسالتندم از
سالدهی نهم میالدی ،هنگامی که ج رافیا و روشهای ریاضالیاتی در دسالرت

قرار گرفت ،معمولً مسالاجد

با بهرهگیری از روشهای ریاضالالی با شالالهر مکه همراسالالتا شالالدهاندم در مراكز مهم جهان اسالالالم ،گاه

پالالتی از جهالتهالای قبلاله وجود داشالالالالت _ كاله انالدازهی ربعپیرامونی از افق را میپوشالالالالانالد _ و مورد
استفادهی گروههای مصتلف صاحبنفوذ قرار میگرفتم

بدون دانسالالالنت این موضالالالو  ،تالش برای توضال الی جهتیابی اولین مسالالالاجد ،تااندازهای تزلزلپذیر و

بیاسا

استم

•مفهوم قبلاله تنهالا مرتبع بالا انالدیشالالالمنالدان فقهی کاله باله موشالالالکالافی ن الالالوص دینی میپردازنالد و یالا

ریاضالالیدانانی که به انجام محاسالالبات میپردازند و یا معامرانی که مسالالاجد را بنا میکنند ،نیسالالت؛ بلکه
میلیونها مسالالاللامن باایامن که بیش از یک هزاره ،روی این سالالیارهی خاکی نهایت تالشالالالشالالالان را برای

عبالادت خالداونالد متعالال باله کالار گرفتهالانالد ،در مورد آن میانالدیشالالالنالدم آنهالا این عبالادات را در مسالالالاجالد و
همچنین در خالانالههالایشالالالان و در محیع کالارشالالالان و حتی در هنگالام سالالالفر انجالام دادهانالد و یالا میدهنالدم
همچنین مؤمنانی که وفات میکنند ،در هامن راسالالالتایی که در طول زندگیشالالالان به مناجات و اقامهی
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مناز پرداختهاند ،خاکسراری میشوندم مسلامنان به این اطالعات اشتباه دال بر اینکه آنها و پدرانشان

بیش از یک هزاره اسالت که در جهت نادرسالتی عبادت کردهاند و میبایسالت به سالمت شالهری در اردن –
که بیشک کمرتین ارتباط را با صدر اسالم دارد – عبادت میکردند ،هیچ نیازی ندارندم

• تعداد اندکی از مردم _ مسالاللامن ،غیرمسالاللامن و ناوابسالالته به ادیان _ در مورد تعیین قبلهی تاریصی

میدانند و حتی کمرت کسالی هسالت که بتواند پاسالصگوی نظریههای «جدید» و اسالاسالاً گزافهی گیبسالون
که گویی به «شواهد علمی» تکیه دارد ،باشدم

• من به خوبی از لطمهی بالقوهای که گیبسون به زمینهی علمی و پژوهشی ما وارد کرده یا میتواند

بکند ،آگاهمم اما آسیب مهمتر این است که نوشتههای گیبسون موجب اسالمهراسی در میان افرادی

میشود که هیچ اطالعی از تنها متدنی که بیش از  1400سال است که جهتیابی را جدی گرفته است،

ندارندم

 برخی اصول
قبل از اینکه خواننده را با اسالالتفاده از اصالالطالحات تص ال الی رسدرگم کنیم ،به چند مفهوم اسالالاس الی
............................... ................................ ................................ ................................

اشاره میکنیم که برای یک فرد قرون وسطایی بدیهی بود ،اما برای برخی افراد امروزی اینگونه نیستم
باله نظر میرسالالالالد آسالالالامنهالایی کاله بالالتر از بیینالدهی آن قرار گرفتالهانالد ،پیرامون محوری فلکی کاله

(کموبیش) با سالالالتارهی قطبی متامیز شالالالده اسالالالت ،در چرخش هسالالالتندم ارتفا آن سالالالتاره در فراز افق
شاملی ،معیاری از عرض ج رافیایی محل موردنظر استم

جهتهای اصاللیِ شالامل و جنوب ،بهعنوان تقاطعهای موجود در افق با ن الفالنهار _ دایرهی عمودی

که از سالالالتارهی قطبی عبور میکند _ تعریف شالالالدهاندم جهتهای اصالالاللی رشق و غرب در افق توسالالالع

دایرهای عمودی ،که عمود بر دایرهی اول اسالت ،تعریف میشالوند؛ یا میتوان آنها را بهعنوان نقاطی که

خورشالالید در اعتدالین _ دو روز در سالالال که در آن ،طول روز با طول شالالب برابر اسالالت _ طلو و غروب

میکند ،درنظر گرفتم

مسالالالیر روزانهی خورشال الید ،یک دایرهی عمود بر محور قطبی اسالالالتم در اعتدالین ،این حلقهی روز ،از

نقاط رشقی و غربی عبور میکندم در انقالب تابسالتانی ،زمانیکه طول روز به حداکرث میرسالد ،در واقع،
طلو خورشالالید و غروب خورشالالید (برای سالالهولت در گفتار :حدود  30درجه) بهسالالمت شالالام ِل رشقی و

غربی متامیل اسالالتم در انقالب زمسالالتانی ،هنگامیکه طول روز به حداقل خود میرسالالد ،اسالالاسالاً طلو
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خورش الید و غروب آن در جنوب رشقی و غربی قرار داردم جهتهایی را که بهسالالمت مکانهای دوردسالالت
است ،میتوان به صورت مکانی در افقِ محلی در نظر مجسم کردم

با اینحال ،قبل از اینکه فرد با جهتهای مکانهای دوردست درگیر شود ،لزم است ابتدا خع شامل

به جنوب یا ن ف النهار را تشصیص دهدم محبوبترین روش جهتیابی از قرون وسطا تاکنون ،استفاده
از «دایرهی هندی» استم تی هی زمانمنای خورشیدی در مرکز دایرهای با شعاعی برابر با طول تی ه،

روی سطحی هموار قرار میگیردم در صبحگاه ،پس از اینکه خورشید به ارتفا مشص ی رسید ،سایهای

از تی ه را مشاهده میکنندم سرس این کار را بعدازظهر ،وقتی که خورشید به هامن ارتفا میرسد ،تکرار

میکنند ،خطی که زاویهی بین دو سایه را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند یا معادل آن ،خطی که

خع بین دو تقاطع با دایره را به دو قسمت تقسیم میکند ،ن ف النهار استم در صورت نیاز به دقت

بیشرت ،روشهای پی فتهتری هم وجود داشتم استفاده از قطبمنای م ناطیسی برای تعیین
ن فالنهار ایدهی خوبی نبودم در سدهی پانزدهم میالدی ،انحراف شامل م ناطیسی از شامل واقعی

توسع یک ستارهشنا

مرصی اندازهگیری شد ،اما دانش مربوط به این مسالهی پیچیده تا زمان عرضهی

ابزارهای مساحی نوین محدود ماندم

در این مقاله ،کاربرد اصالالالطالح «همراسالالالتایی سالالالتارهشالالالناسالالالی» مرتبع با سالالالاختامنهایی اسالالالت که

شالالودههای آنها غالبا مسالتطیلی هسالتند و در جهتهای اصاللی و یا جهتهایی بر اسالا

خورشالید یا

غروب خورشالالید در انقالبین واقع شالالدهاندم این جهتهای خورشالالیدی به آسالالانی هر ربع افق را به سالاله
قسالمت تقریبا مسالاوی تقسالیم میکنندم میتوان طلو و غروب چندین «سالتارهی تابناک قبله» را هم در

این جهتیابیها مؤثر دانستم

در تعیین جهت از هر رسزمین اعم تا رسزمین دیگری با موقعیتی اخص ،شصص باید طول و عرض

ج رافیایی هر دو محل را بشناسد و با یکی از روش هندسی مناسب یا فرمولهای مثلثاتی آشنا باشدم

این ارقام شاید دقیق و یا تقریبی باشندم اخرتشناسان قرون وسطا عرض ج رافیایی را بسیار دقیق تعیین

میکردند ،اما دقت آنها در تعیین طول ج رافیایی کمرت بودم رویهمرفته ،در معامریهای مساجد،
احتامل خطا در تعیین ن فالنهار و قبله در صورت استفاده از دادههای ج رافیایی خطاگونه و روشهای
محاسبات تقریبی و سایر موارد ،وجود داردم لزوما هیچیک از اینها تق یر آنها نبود؛ اما از بدیهیات

عقلی برای دانایان امروز این است که مساجدی که مسلامنان در سدههای پیشین ساختهاند ،اگرچه رو
به قبلهبودن آنها در آن زمان پذیرفته شده بود ،ولی با قبلهی امروزی که ما میشناسیم همسو نصواهند
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بود و این امر مطمئنا تق یر آنها نیستم
مسیرهای خورشیدی در بال و پایین افق در اعتدالین و انقالبین

تورشید در افق

میدانهای انقالبی به عرض ج رافیایی محل بستگی دارندم
 پیوستی بر مبحث اصلی

....................................... ................................ ................................

یک فرمول ریاضی برای تعیین پبله بهسوی پترا

.................................... ................................

فرمولی که در ادامه میآید ،یکی از چند معادلهای است که امروزه در یافنت موقعیت هر رسزمینی از

آن استفاده میشودم برای یافنت پبله در پرتا (𝑝) ،اگر طول و عرض ج رافیایی را ( )x, yدر نظر بگیریم،

در مورد مصت ات رسزمین پرتا داریم )𝑥𝑃 , 𝑦𝑃 ( :و البته باید خطا در اندازهگیری را نیز محاسبه و در
معادله وارد کرد)∆𝑥 = 𝑥~𝑥𝑃 ( :
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}𝑥∆ 𝑝)∆𝑥 , 𝑦( = 𝑎𝑟𝑐 cot{[sin 𝑦 cos ∆𝑥 − cos 𝑦 tan 𝑥𝑝 ]⁄sin
شیوههایی که برای همراستاکردن اولین مساجد به سوی پرتا با اختالف در یک یا دو درجه ،به کار
میرفته است ،رضورتا چنین معادلهی پیچیده ای را میطلبیده است ،البته مگر اینکه این مساجد بر
اسا

روشهای ستارهشناسی قومی (همراستایی با پدیدههای افق ستارهشناسی) ساخته شده باشند،

یا هامنگونه که گیبسون میگوید« :آن ها این مساجد را با مشاهدهی کبوترهای نامهرسان که در

پرتا رها میشدند ،ساتتهاند».

حدود سال  850میالدی ،برای یافنت قبله به سوی مکه ،حبش ،ستارهشنا

و همسن ،با این معادلهی پیچیده را از راه استدلل به دست آوردم

ب دادی ،شیوهای ماهرانه

میتوان بر مبنای ترسیمی که حبش از سنجهای ارا ه داده است که درجهی متایل خورشید در هر روز
1

از سال را حساب میکند ،فرمولهای امروزی برای یافنت قبله را استنتاج کردم

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 Kennedy & Id, “Ḥabash al-Ḥāsib’s analemma for the qibla” (1973) ‚ &King, World-Maps for finding the direction ofم1
Mecca (1999), p. 68.
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« مقایسهی دو نظریه در مورد قبله» ()2018
دن گیبسون در این مقالهی جدید خود ،به بیان دقیقتر  ،از روی ناگزیری ،میکوشد تا نوشتههای من
................................. ................................

و خودش را در مورد قبله یا هامن جهت مقد

در اسالم و جهتیابی مساجد صدر اسالم ( تا حدود سال

 800میالدی) همسنجی کندم گویی او هنوز هیچ فهمی از آنچه من تا کنون در مورد قبله نوشتهام،

ندارد ،از این رو ،با دشواری متام (!) آماده شده است تا کوتهنوشتی از یافتههای مرا بیاوردم او مدعی
شده است که من آنچه را او دریافته است ،درک منیکنمم چنین ادعایی بسیار دور از حقیقت است؛

چراکه من اعداد را دوست دارم و میتوانم آنها را تا حدودی بهطور کامل در همهی محاسبات وارد و

فریب اعداد و ارقام را میخورند ،هامن
تحلیل کنمم در برخی موارد نیز میتوانم بگویم چه زمانی مردم
ِ
طور که در این مورد میتوانم بگویم گیبسون فریب خورده استم این بار ،ارقام نظریهی مرا تأیید میکنندم
گیبسون با وقاحت و گستاخی مدارک تح یلی و حرفهای را در چنین بررسی بهکار میگیرد و من نیز

قبول دارم که تا حدودی از این کارش خشنود شدمم او در ذکر دانشگاهها و رشتههای تح یلی «چند

مدرک کارشناسیِ » خود ،با وقار متام کوتاهی میکندم او اظهار میدارد که «گروهی کوچک از

پژوهشگرانی همتای خودش با مدارک تح یلی در رشتههای تارید ،ستارهشناسی ،مهندسی ،ریاضیات

و فیزیک» با او همکاری داشتهاند ،اما جای تأسف است که هیچکدام از این پژوهشگران او را از خطرات

نادیدهانگاشنت این زمینههای تح یلی دور نکردند؛ زمینههایی که اکنون بهخوبی مستند شدهاند ،مانند

ستارهشناسی باستانی و ستارهشناسی قومی ،چراکه بررسیهای ما در این دو زمینه و نیز در شاخهی
مطالعات اسالمی و مطالعاتی پیرامون نبطیان استم

در بحثی که پیرامون مدارکم داشتم ،گیبسون این واقعیت را که اولین مدرک تح یلیام در رشتهی

ریاضیات و گرایشی متامیز در ارتباط با علم آمار را در سال  1963اخذ کردم ،یادآور منیشودم تح یالت

دورهی کارشناسی ارشدم در رشتهی ادبیات و زبانهای خاور نزدیک و تارید علم ،پس از فارغالتح یلی

در رشتهی ریاضیات بود و در سال  1972میالدی موفق به کسب مدرک در این رشتهها شدمم گیبسون
از دو دههای ( )1985-2006که بهعنوان مدیر یکی از دو مرکز پژوهشی پیشتاز در اروپا در زمینهی

تارید ستارهشناسی و ریاضیات اسالمی ،گذراندم و آن را در بصش کنکاش مقالهام در ارتباط با
مهارتهای حرفهایام ،ذکر کرده بودم ،بهطور قابلفهمی غفلت میکند و آن را قلم میزندم

گیبسون میگوید که «منبع دادههای» من ،مقالهام با عنوان «قبله» و برگرفته از «دانشنامهی اسالم»

استم مرجعی مشهور در موضو مطالعات تارید اسالم و حاوی مقالتی است که نویسندگان پیشتاز در
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عرصهی بیناقللی نوشتهاند ،البته در اقدامی محبتآمیز« ،بسیاری از کتابها و مقالتم در ارتباط با
این موضو » را به این دانشنامه افزودهاند و یکی از وبسایتهای من نیز که از گذشتهای دور موجود
است ،در این دانشنامه مورد استناد قرار گرفته استم بههرحال در آن مقالهی اجاملی با عنوان «قبله»

که در سال  1979منت

شد و در آن به معرفی چند شیوه و جدول که ستارهشناسان مسلامن در طول

این سدهها به کار گرفتهاند ،پرداخته بودم ،بهاخت ار در چند خع در مورد جهتیابی مساجد و نحوهی

جهتگیری آنها توضیحاتی آوردهامم گیبسون درست میگوید که من خودم شص اً نحوهی جهتگیری
و جهتیابی این مساجد _ به استثنای مساجد سمرقند _ را ارزیابی نکردهامم اما در دههی  ،1970به

صدها نقشه منت شدهی مساجد در کتابصانهی مدرسهی هرنهای زیبا در نیویورک مراجعه کردم و آنها

را مدنظر گرفتمم تنها بصش بسیار محدودی از مطالعات در زمینهی مساجد منحرصبفرد و یا سازههای
معامری ،حاوی اظهارات موثقی در مورد جهتیابی و نحوهی جهتگیری است و تنها در چند نقشه،

شاخصهای معتربی در تعیین جهت شامل حقیقی وجود داردم من به این نتیجه رسیده بودم که انتشار

یک زمینپیامیی بر مبنای چنین نقشههایی بهرصفه نصواهد بودم («همراستاییهای ستارهشناسی»،
ص)310م

جهتیابی و نحوهی جهتگیری کعبه در متون قرون وسطایی با درنظرگرفنت افق مجاور ذکر شده است

و ت اویر ماهوارهای بر آن صحه میگذارندم ستارهی سهیل درخشانترین ستاره در افق جنوبی استم
مسیر طلو ستارهی سهیل نزدیک به خع عمود بر محور میان طلو تابستانی و غروب زمستانی به نسبت

عرض ج رافیایی مکه استم
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در فرهن ،عامهی پیش از اسالم ،دیوارهای کعبه همبسته با چهار باد اصلی بودم توجه داشته باشید

اگر شصص جلوی دیوار جنوبغربی بایستد ،او روبهروی باد «قبول» که باد صبا نیز نامیده میشود،
ایستاده استم در این موقعیت ،آن فرد روبروی طلو تابستانی یمن در جانب راست و شام در جانب چپ

قرار گرفته استم

برخی بازبینگراها مدعی شدهاند که ممکن است نحوهی جهتگیری کعبه در هر بار بازسازی بعد از

سیالبهای ویرانگر در موقعیتهای مصتلفی ساخته شده باشدم بازبینگراها باید وقتی با بنایی باستانی
چون کعبه مواجه میشوند ،بسیار خالق باشندم

راستاهای مصتلف قبله و نحوهی جهتگیری مساجد مصتلف در شهرهای قرون وسطایی چون کوردوبا،
قاهره و سمرقند پذیرفته شده استم این راستاها و جهتها شامل مسیرهای ستارهشناسی و جهتهای

اصلی و انقالبی است و جهتهای قبله نیز با روشهای ریاضی تعیین میشدم محاسبهی دقیق هیچکدام

از قبلهها در کوردوبا گواهی نشده است ،مگر قبلهی یک مسجد که با فرمول تقریبی ( ،)113 به آن پی
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برده شد و این با طلو زمستانی ( )120در تقابل بودم نحوهی جهتگیری چشمگیر مسجد جامع این

شهر ( )150در نتیجهی پالن خیابانی حومهی روم مشصص شد و با محور اصلی کعبه موازی استم در

مورد قاهره ،قبلهای که اصحاب پیامرب  -صلّی اللّه علیه وسلّم  -تعیین کردند ،طلو زمستانی ()117
بود و در سدهی دهم میالدی ،قبلهی ستارهشناسان ( )127کمکم رایج شدم در برخی از حومههای
شهری هر مسیری بین طلو و غروب ستارهی سهیل ( )156-204به عنوان یکی از قبلهمناهای

ترجیحی جنوب ،قبله ت ور میشدم

در سمرقند ،قبلهی صحابه (ريض اللّه عنهم) به سمت غروب زمستانی ( )240بود ،اما قبلهی پیروان

امام شافعی (رحمه اللّه) به سمت جنوب بود ،زیرا پیامرب اکرم  -صلّی اللّه علیه وسلّم  -زمانی که در مدینه

بودند ،روبه جنوب مناز میخواندند و قبلهی پیروان امام ابوحنیفه (رحمه اللّه) روبه غرب بود ،زیرا جادهای
که از سمرقند به سمت مکه می رفت ،در جهت غرب آن بودم در نظر داشته باشید که تنها باید این

اختالف را در مسئلهی جهتیابی و نحوهی جهتگیری مساجد گرهگشا ی کردم خوشبصتانه ما متونی از
قرون وسطا در اختیار داریم که متام این اختالف دیدگاهها را توضی می دهدم

 جهتیابی کعبه
در سال  1982میالدی ،یافتههایی در ارتباط با همراستایی دانش ستارهشناسی و کعبه ،با استفاده از
........................ ................................ ................................ ................................

ت اویر ماهوارهای و کتابی به زبان یمنی مربوط به قرون وسطا که من به آن پی بردم ،راهگشای یافنت

نحوهی جهتگیری بسیاری از مساجد صدر اسالم شدم این همراستایی ستارهشناسی بعدها نه تنها
توسع خود مساجد ،بلکه بهوسیلهی متون قرون وسطایی که به ذکر جهتگیری مصتلف مساجد در
شهرهای خاص ،به ویژه کوردوبا ،قاهره و سمرقند پرداخته بودند ،تأیید شدم شباهت قابلتوجهی در

همراستایی قبلهی این شهرها با وجود دیرمان ستارهشناسی مستقل و دورسهشان در محدودهی 90
درجه وجود داردم

تا سال  1987که مقالهام با عنوان «مکه ،مرکز جهان» و نیز مقالت مصتلفی با موضو نحوهی

جهتگیری مساجد در دانشنامهی اسالم منت

شد ،توانستم برای اولین بار دلیل اینکه چرا جهتگیری

برخی مساجد ما را به شگفت وا میدارد ،توضی دهمم بهناچار ،گیبسون هرگز به این مقالت اشارهای

ِ
خدمت
نکرده استم برخی از این مقالت در سال  1993در یک مجلد با عنوان «علم ستارهشناسی در
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اسالم» دوباره به چاپ رسیدم او به این عنوان اشارهی مصترصی میکند ،اما از محتوای آن یادی منیکندم

این متون ،پالتی از جهتهای مصتلف قبله را که در هرکدام از شهرهای بزرگ رایج بود ،نشان میدهد،

بهعبارتی ،آنها مجموعهای از جهات بودند که در گسرتهی  90قرار گرفته بودندم از نظر برخی از فقها
شیوهی ایستادن افراد در مناز برای اینکه کامالً رو به کعبه (عین الکعبه) باشد ،صحی تر بود ،اما هر

مسیری در گسرتهی مناسبی از ( 90جه؛ الکعبه) نیز مقبول بودم حال برای اولین بار ،گیبسون به

جهتگیریهایی از محور اصلی کعبه اشاره میکند ،اما آن ر ا همچون جهتگیری انقالبی توصیف

میکند ،درحالیکه واقعیت امر آن است که محور اصلی کعبه با محل طلو ستارهی سهیل،

درخشانترین ستاره در جنوبیترین نقطهی آسامن ،همراستا شده استم این محور فرعی کعبه است که

روبهروی غروب زمستانی از یک طرف و طلو تابستانی از طرف دیگر قرار گرفته استم جهتگیریهای
ستارهشناسی کعبه موضوعی است که هنوز ،چه در جهان اسالم و چه در دنیای غرب ،به طور جدی بدان

توجه نشده استم

هرکس میخواهد نحوهی جهتگیری مساجد را درک کند ،ابتدا باید کعبه و جهتیابیهای

ستارهشناسی شالودهی مستطیلی شکل آن را در نظر بگیرد ،سرس از خود بررسد« :چگونه یک شخص

در مقابل بنای مقدسی که دارای همراستایی ستارهشناسی است و فاصلهی زیادی با او دارد ،قرار
گرفته است ،حال آنکه دانش ج رافیایی او چندان وسیو نبوده و بهرهی او از دانش ریاضی اندک
و یا در حد صفر بوده است؟» مسلامنان صدر اسالم پاسصی بسیار ساده برای این پرسش داشتند« :او
باید مقابل هامن مسیری قرار بگیرد که اگر جلوی کعبه می ایستاد ،مقابل هامن دیوار یا گوشهی

مطابق با موقعیت مورد نظر میبود ».چندان دانش ج رافیایی مهمی لزم نبودم نیازی به دانش ریاضی

هم نبودم این جهتیابی آنها ،عرفی خوانده میشدم از زمانهای کهن ،گوشههای کعبه بهخاطر

روبروییشان با مسیرهایی خاص ،نامگذاری شدهاند :سوریه ،عراق ،یمن و «غرب»م دیرمانی غنی از
ج رافیای مقد

در طول سدهها بر مبنای همراستایی با این بنای مقد

شکل گرفتم حدود 20

طرحوارهی مصتلف از دستنوشتههای عربی و فارسی – رسالههایی در مورد ج رافیا ،فقه و متونی
ارزشمند با موضو قبله (کتب دل ل القبل؛) ،رسالههایی با موضو ستارهشناسی قومی و دانشنامهها –

شناخته شدهاندم در این رسالهها ،زمین به مناطقی پیرامون کعبه تقسیم و قبله نیز برای هرکدام از این
مناطق با توجه به طلو و غروب ستارهشناسی تعیین شده استم در مقالهی «مکه ،مرکز زمین» ،این
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دادههایی که اخیرا پیدا شدهاند ،از سوی اسالمگرایان به دقت بررسی شدند و بیشرت از طرف

ستارهشناسان قومی و باستانی پذیرفته شده استم دیرمان اسالمی جهتیابیها و نحوهی جهتگیریها
و ج رافیای مقد

تنها یکی از جنبههای ستارهشناسی قومی و باستانی در طول تارید ب

است که

بهطور مستند به دست ما رسیده استم گیبسون عالقهای به این دستنوشتهها در مورد ج رافیای مقد

اسالم ندارد؛ زیرا آنها «در گذشته» بودهاندم در حقیقت ،تارید آنها مربوط به بازه زمانی میان سدههای
نهم و شانزدهم میالدی است؛ که از نظر من ،همچنان این اواخر تلقی میشوندم
 نتیجهگیری گیبسون در ارتباط با جهتیابیها و نحوهی جهتگیریها
ارزیابیهای گیبسون از نحوهی جهتگیری حدود  50و اندی مسجد از صدر اسالم و مقایسهی
................

جهتگیری آنها با جهت مسیرهای امروزی پرتا و بیتاققد

و مکه او را بر این ت ور واداشته است

که در صدر اسالم  4قبله وجود داشته است :سصنان خود او را میخوانیم« :گیبسون پذیرفته است که
مساجد صدر اسالم روبروی یکی از  4قبلهی متفاوت قرار گرفته است .در اصل ،آنها در جهت
مسددالارام در پرتا ماردن امروزیا ساتته شده بودند .سپس ،در طول یک سده اتتالف و

ستیز ،مساجد روبروی مکه و نیز مکانی بین مکه و پرتا ساتته شدند .برتی از این مساجد هم

به موازات تط بین مکه و پرتا همراستا بودهاند».

پس از نظر او چون بیشرت مساجد صدر اسالم نظر او را با دلیل و مثال ،ثابت میکنند ،اولین قبله،

مسجدالحرام در پرتا (!) بوده است و این هامن کعبهی اصلی (!) استم من بر این مسیر ،نام «پبله» را
گذاشتهام ،چراکه نباید با قبلهی حقیقی اشتباه گرفته شودم

دیگر مساجد صدر اسالم «در طول یک سدهی (خیالی) از اختالف و ستیز» روبروی مکه یا مکانی بین

مکه و پرتا قرار گرفتهاندم اگر مساجدی که گیبسون در جهت امروزی مکه یافته است ،در واقع روبهروی
مکه باشند ،این یافته یک ت ادف خواهد بودم مثالآوردن برای اثبات اینکه مساجد بهطور آگاهانه در

بین دو مسیر ساخته شده باشند ،ادعایی خام است ،اما گیبسون را از پذیرش اینکه از رخدادهای پیرامون

خود خربی ندارد ،نجات میدهدم

چهارمین نحوهی جهتگیری ،همراستایی به موازات خطی بین مکه و پرتا است که من آن را «صامضبله»

مینامم و آن را از رسواژهسازی برخی واژههای این عبارت گرفتهام« :صادقانه بگویم ،مضاک است»م
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هیچ روایت تاریصی و فرهنگی شناختهشدهای وجود ندارد که بیان کند مردم بناهای مقد

را در مسیری

مابین دو مسیر به سمت دو مکان مصتلف ساخته باشندم گیبسون در این ادعای خود ،دربارهی

همراستایی دقیق جهتهای انقالبی دچار ل زش شده است؛ چراکه در واقع ،برخی از مکانها با مهارت
بین مسیرهای محلی پرتا و مکه واقع شدهاندم
 برخی مساجد خاص
من در صالدد آن نیسالتم در این مقاله ،تفسالیری از جهتیابی مسالاجد بیشالامر ارا ه دهمم من پیشالرت
............... ................................ ................................ ................................

این توضالیحات را در مقالهی «بازگشالتی از پرتا به سالوی مکه؛ از پبله به سالوی قبله» ( ،)2017آوردهام و

دیدم که چگونه عدهای فهمی اشالالتباه از برخی از اظهارات من در آن مقاله داشالالتهاند و آن را غلع جلوه
دادند و تحریف کردندم بهعالوه ،اآلن دیگر من در تردید هسالالتم کسالالی بتواند با اطمینان بگوید مقادیر

عددی گیبسالالالون برای تعیینِ جهت مسالالالاجد ،از نقشالالالههای ماهوارهای اسالالالتنباط شالالالدهاندم همچنین
دریافتهام که جهتهای قبله برای شالالالهرهای مصتلف در سالالالایتهای مصتلف اینرتنتی همواره یکسالالالان

نیسالتندم بنابراین در این مقاله ،تفسالیرات خود را به شالش مسالجد نسالبتاً مهم محدود میکنم ،اگرچه در

پسنوشت ،بعد از منت اصلی مقاله ،چند پیشنهاد برای پژوهشهای مهمرت در آینده قرار میدهمم

گیبسالون ادعا میکند که مسالجد اموی در دمشالق روبروی – جهت امروزی – پرتا قرار گرفته اسالت ،نه

_ جهت امروزی _ مکهم او همچنین مدعی میشالالود که این مسالالجد آگاهانه به سالالوی پرتا سالالاخته شالده
اسالالالت و در این جهتگیری هیچ اشالالالتباهی وجود نداردم او این حقیقت مهم را نادیده میگیرد که این

مسالجد اموی بر روی سالاختامنی مربع شالکل با سالتونهایی متعدد در طرفین انتهای نیمدایرهای آن و به
سالالبک معامری بیزانس سالالاخته شالالده اسالالت ،سالالاختامنی که جایگزین یکی از معابد رومی شالالده بود و

بهطور بنیادین ،همتراز شالالده بودم به همین خاطر اسالالت که این مسالالجد روبه پرتا به نظر میرسالالدم پرتا
تقریبا در جنوب دمشالق واقع شالده اسالتم مساللامنان مسالجدشالان را سالاختند و بدون تردید خوشالحال

بودند از اینکه آن را «روبروی» گوشهی شاملی کعبه ،گوشهی سوریه ساختهاند و در واقع هم ،همینطور
بودم بعدها سالالتارهشالالناسالالان مسالاللامن ،قبله در دمشالالق را مااسججبه کردند و آن را بر مبنای دادههای
ج رافیایی قرون وسطا ،عددی در حدود  30رشقی از جنوب سوریه برآورد کردندم

بهطور مشابه ،مسجد عمر (ريض الله عنه) در بیت اققد  ،نیز به همین گونه ساخته شد ،در جهتی

کامالً جنوبی مانند سازهی معبد قرار گرفته و خود این سازه نیز تقریبا بهطور بنیادین همتراز شده استم
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گیبسون ادعا میکند این مسجد روبروی پرتا است ،اما در واقع و خوشبصتانه ،این مسجد کامالً به سمت
جنوب و روبروی کعبه قرار گرفته استم (و این مربوط به قبل از زمانی بود که ستارهشناسان مسلامن

اعالم کنند که قبله در بیتاققد

بر مبنای دادههای ج رافیایی قرون وسطا حدود  45رشقی از

جنوب استم)

مسجد قزانقو در چین که تارید ساخت آن به سال  627میالدی برمیگردد (اما این روایات ،افسانهمانند

استم) با جهتگیری  292ساخته شده استم گیبسون معتقد است این مسجد در جهت امروزی پرتا

در  295ساخته شده است ،نه جهت امروزی مکه در 285م از آنجا که این مسجد در جهت امروزی
پرتا با اختالف  3قرار داردم گیبسون ت ور میکند که سازندگان این مسجد بهطو ِرحتم ،از یکی از

روشهای صحی (محاسباتی؟) استفاده کردهاندم به احتامل زیاد ،جهت این مسجد روبه طلو تابستانی
با حدود  295استم باید این نکته را به خاطر داشت که این مسجد چندین بار بازسازی شده است ،اما
احتاملً این روایات اینگونه تحمیل کردهاند که ابزاری که صحابهی پیامرب  -صلّی اللّه علیه وسلّم  -برای
تعیین قبله به کار گرفتند ،ت ییری نکرده استم همچنین ممکن است شص ی بررسد مسلامنان چگونه

قبل از رحلت پیامرب  -صلّی الله علیه وسلّم  -از پرتا به چین رسیدند و مسجدی را به سمت جهت امروزی
پرتا ساختهاندم این امکان در دنیایی از تخیل ،محتمل استم

گیبسون معتقد است آنها صاحب کشتی بودهاند؛ به فکر منم رسید که آنها قالی پرنده داشتندم تکرار

میکنم که روایاتی که دربارهی ابتدای ساخت این مسجد وجود دارند ،بیشرت افسانهمانند هستندم

مسجد جامع در صنعا در سال  705میالدی ساخته شدم جهتگیری این مسجد با  334برای استقبال

قبله درنظر گرفته شده استم حال اتفاقی که رخ داده است این است که در صنعا نیز این جهتگیری رو

به پرتای امروز با  334و روبه بیت اققد

با ( 335در جهت امروزی آن) و در جهت امروزی مکه با

 326قرار گرفته استم آیا این بدان معناست که یک نفر جهت پرتا را محاسبه کرده است و آن را با

نزدیکترین درجه به آن ساخته است؟ نهم زیرا محور اصلی این مسجد به موازات محور اصلی کعبه در
مکه است (حتی ت ویری کوچک از کعبه درون این مسجد وجود دارد)م کسانی که این مسجد را

ساختهاند ،شاید به این فکر کرده باشند که آن را روبهروی دیوار جنوبرشقی کعبه بسازند ،بنایی که آن

را میشناختند ،نه اینکه آن را روبهروی «شهر گل رسخ» بسازند که احتاملً چیزی در مورد آن نشنیده
بودندم
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مسجد جامع کوردوبا بیشرت روبهروی بیابانهای الجزایر است تا بیابانهای عربستانم چرا؟ حومهی

کوردوبای روم که کلونی پاتریک 1نامیده میشود و از بصش مرکزی شهر که بهطور بنیادین همتراز شده

است ،به رودخانهی گادالکویر 2منتهی میشود ،تنها در بیست سال گذشته خاکبرداری شده استم

طرح گذرگاههای عمودبرهم در حومهی این شهر در حال حارض مطابق با معیارهای رومی تلقی میشودم

و محور فرعی در جهتهای انقالبی با طلو تابستانی و غروب زمستانی همراستا شدهاندم میتوان
مشاهده کرد که این مسجد دقیقا مطابق با هامن طرح گذرگاههای حومه شهر ساخته شده است و به

همین خاطر است که روبهروی مسیری عمود بر انقالبین قرار گرفته استم این جهتگیری بسیار دقیق
استم نه تنها بدین سبب که محور اصلی آن« ،موازی» با محور اصلی کعبه استم برخی از طرحوارههای
قرون وسطا از ج رافیای مقد

آندلس به درستی با دیوار میانی شاملغربی کعبه همخوان شدهاندم

(بعدها ،ستارهشناسان آندلسی قبلههای متفاوتی را پیشنهاد دادهاند ،از جمله طلو زمستانی و مسیری
که با استفاده از روشهای تقریبی در هندسه تعیین شده استم)

چند مسجد در صدر اسالم در م رب زمین ،از مراکش گرفته تا تونس همه مانند مسجد کوردوبا روبهروی

مسیر جنوب رشقی هستند ،دلیل آن ،همراستایی با کعبه استم مایکل بونین ،3اسالمگرای فقید
آمریکایی و ج رافیدان تاریصی به این حقیقت پی بردم این توضیحات برای رد نظریهی «صامضبله»
گیبسون بسیار زیاد است؛ هامن ادعایش که مبنی بر ساخت مسجد به موازات خع فرضی میان پرتا و

مکه استم البته خود «صامضبله»ی گیبسون ،هم تصیلی استم

اولین مسجد در الواسع عراق ،در سال  706میالدی ساخته شد و بعدها تصریب شد؛ دومین مسجد

بین سالهای  1009تا  1155میالدی در جهتی کامالً متفاوت بنا گردیدم این مسجد بیشرت به سمت
جنوب با درجهی  50متامیل بودم جهتگیری اولین مسجد حدود  245و دومین مسجد حدود 195

بودم کرسول ،4پدر تارید معامری اسالمی ،مقالهای را در دههی  1930نوشت و در آن آورده است که
اولین مسجد روبروی بیتاققد

ساخته شده استم بهناچار کرون و کوک گفتند این مسجد روبهروی

محلی نامشصص در شاملغربی عربستان استم حال نیز گیبسون میگوید ابتدا این مسجد آگاهانه
__________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Colonia Patricia

2. River Guadalquivir
3. Michael Bonine

4. K. A. C. Creswell
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روبهروی «مسیری بین پرتا و مکه» ساخته شده استم در واقع ،جهت آن ،به سمت غروب زمستانی استم
نسل اول امت اسالم در عراق ،این جهت را قبله گرفتهاندم دومین مسجد جهت آن رو به قبلهای بود که

برای شهر واسع تعیین شده بودم این قبله را شص ی آشنا با مصت ات ج رافیایی قرون وسطا و علم
ریاضیات مشصص کرده بودم نحوهی جهتگیری این دو مسجد در عرص پی فت ،تاکنون توضی داده

نشده استم

این نقشه از دو مسدد در الواسط است که باستانشناس عراقی در سال  1934آن را منترش کرد.

این نقشه ،همهی آن چیزی که برای درک برداشتهای کلی در ارتباط با نجوهی جهتگیری مساجد
صدر اسالم لزم است ،برای ما بیان میکندم

اولین مسجد در سال  706میالدی به سمت غروب زمستانی ساخته شد ،زیرا این ،قبله (یا یکی از قبله
های) مسلامنان صدر اسالم بودم روشن است که این نو قبلهمنا در آن زمان ،ایدهای خوب و بهطور

بارزی معقولنه بوده است :کعبه کموبیش در هامن مسیر قرار گرفته بود و دیوار شاملرشقی آن نیز روبه

غروب زمستانی بودم

از این رو ،دیوار قبلهی این مسجد به موازات دیوار شامل رشقی کعبه بودم چند صد سال بعد ،مسجدی

در هامن مکان ،جایگزین مسجد قبلی شد ،این بار جهت قبله را بر اسا

فرمولهای ریاضی و دادههای

علم ج رافیا که به روشی نو بهدست آورده بودند ،محاسبه و تعیین کردندم
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قبلهی جدید شهر الواسع کمرتین ارتباطی با این موقعیت نداردم زیرا همهی اینها در مورد «آنهاست»،

نه «ما»م

نحوهی جهتگیری هر دو مسجد در الواسع هامنند جهت متام مساجد سدههای هفتم تا بیستویکم
میالدی هیچ ارتباطی با پرتا ندارندم
 نقد روش پژوهشی گیبسون
ایراد اصلی من بر روش پژوهش گیبسون این است که او با متام وجود به این اطمینان رسیده است که
................................ ................................ ................................

جهتهای امروزی به سمت پرتا و یا مکه به نوعی مرتبع با شناخت ما از نحوهی جهتگیری مساجد
صدر اسالم استم

هیچکدام از اعضای گروه پژوهشی او دانشی در مورد علوم ریاضی و ج رافیا ندارند ،یا بهرت بگویم ،در
مورد تارید این زمینههای علمی اطالعی ندارند و هیچکدام نتوانستهاند به او توضی دهند که چرا این

فرضیهی او نامعین و مسئلهمانند استم مردم باستان و قرون وسطا به مصت ات ج رافیایی عرص امروز و
نیز شیوههای صحی مسیریابی بین دو رسزمین دسرتسی نداشتندم کاربرد مصت ات پیش از عرص حارض

در چنین پژوهشی برای تازهکاری چون گیبسون ،دشوار نیستم او از هر دادهی مصت اتی به روش یونان

باستان (بطلیموسی) بهره برده باشد ،صحی نیست  -مص وصاً با درنظرداشنت اینکه مقادیر یونانی برای
طول دریای مدیرتانه اشتباه بوده است -؛ اولین مصت ات ج رافیایی حدود سال  825میالدی در منابع
اسالمی وارد شدم

از نظر من ،مشکل دیگر در تفسیر گیبسون از این دادههایش ،این است که او با نومیدی باید تارید

ج رافیای ریاضیاتی را بازنویسی کند؛ البته باید به جرمش نیز اقرار کند و بگوید« :مسلامنان صدر

اسالم شیوههای دقیقی را برای تعیین جهت قبله به کار میبردند .اما ِصف اینکه ما از شیوهی

آنها اطالعات اطمینانبخشی در اتتیار نداریم ،به این معنا نیست که موفقیت آنها در کاربرد
این شیوهها غیرممکن و یا بعید بوده باشد».

او در جاهای دیگر دربارهی متام روشهای علمی که بدون تردید نسلهای اول امت اسالم به آن
دسرتسی داشتند ،بحث کرده استم آیا عربهای مسلامنی از پرتا در سدهی هفتم میالدی که او ت ور

کرده است  -و به هیچ وچه ،وجود خارجی نداشتند  ،-واقعاً در مورد مصت ات ج رافیایی بطلیموسی _
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با وجود مقدار ناصحی طول مدیرتانه _ و مثلثات هندی و یا یونانی اطالعی داشتهاند؟ آیا آنان از

اسطرلبهایی برخوردار بودند؟ من تردید دارم چنین بوده باشدم بهطور مشصص ،اولین دانشمندان
مسلامن که برای ارا هی شیوههای دقیق هندسی و مثلثاتی در تعیین جهت قبله شناخته شده باشند،

متعلق به تارید  825میالدی هستند و بدون هیچگونه تردیدی ،این دانش در ب داد شکل گرفتم
همچنین اولین اسطرلبهای اسالمی هم که از سدههای هشتم و نهم میالدی سامل ماندهاند ،هیچ

روشی را برای تعیین قبله در اختیار منیگذارندم

ضمناً در مقالهی «قبله» در ویکیپدیا ان افی نسبت به فرزانگان مسلامن عرصهای گذشته مشاهده
منیشود ،متام فعالیتهایشان نادیده گرفته و از ذکر دستاوردهای بزرگ آنها نیز خودداری شده استم

تنها قبلهیاب قرون وسطا که به آن اشاره شده است ،همین اسطرلب استم

 چرا این کار را میکنیم؟
حال که در سالنین سالالصوردگی هسالتم ،زمانی برای هدردادن در مورد نظریههای عجیبوغریبی چون
.......... ................................ ................................ ................................

نظریههای دن گیبسون ندارمم با این وجود ،احسا

میکنم رضوری است این چند صفحه را بنویسم و

احمقانهبودن و خطر بالقوهی این نظریهها را نشالان دهمم تقریباً مطالب تکراری زیادی در این صالفحات

آمده اسالالت ،اما بر شالالیوههای نادرسالالتی که گیبسالالون به کار برده اسالالت و نتایج کامالً غلع و تأسالالفآور و

بدفرجام او ،منیتوانم به قدر کفایت تأکید کنمم

در اواخر دههی  1980میالدی ،انگیزهی محکمی برای شالالالناخت جهتیابیهای اسالالالالمی در قرون

وسطا داشتم؛ انگیزهای کامالً فرهیصته و علمیم زیرا من پیوسته با تاریدنگاران معامری اسالمی مواجه

میشالدم که چنین مطالب مهملی در این مقوله مینوشالتند« :فالن مسجدد کامال در جهت صجایای

نسجبت به مکه قرار نگرفته اسجت».؛ «بهامن مسجدد همراسجتایی دقیقی با شجهر مکه ندارد ».یا با

اسالتفاده از جهتیاب و بر اسالا

معیارهای امروزی ،جهت مکه را روی نقشالهی مسالجد که بر دیوار قبله

ن الالالب شالالالده بود ،عالمتگذاری میکردندم این همکاران من در مورد شالالالیوههای تعیین قبله در قرون

وسالالطا منیاندیشالالیدند ،با این وجود ،متایلی هم به شالالنیدن آن از یک بیگانه و غیرعضالالو در گروهشالالان
نداشالالتندم در واقع ،من میتوانم تعداد همکاران خود در رشالالتهی تارید معامری اسالالالمی در طول 50

سالال گذشالته را که من الفانه به ذکر متون علمی و فقهی مساللامنان دربارهی قبله و نحوهی جهتگیری
مسالاجد پرداختهاند ،با انگشالتان یک دسالتم بشالامرممعموماً همکاران من در رشالتهی تارید هرن و معامری
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اسالالالالمی همچنان به نوشالالالنت مطالالب در مواجهاله با جهالتگیریهای غیرعادی متایل دارند و پیوسالالالتاله

کتابهای کاملی در مورد شالهرهای قرون وسالطا یا سالازههای معامری بدون کمرتین اشالارهای به نحوهی
جهتگیری آنها منت

میکنندم

در حقیقالت ،گیبسالالالون انگیزهی محکمتری برای مطرحکردن نظریالهی پرتای خود داردم او در بصش

انتهایی کتاب خود «قبلههای صالالدر اسالالالم» ( )2017در توصالالیهای خوشسالالیام خطاب به مسالاللامنان

میگوید به منفعت خود بیاندیشالالالند و ت الالالمیم بگیرند آیا باید به اقامهی مناز در مقابل قبلهی اشالالالتباه
(آنچاله او میخوانالد) ،اداماله دهنالد یالا اینکاله روی خود را باله سالالالمالت قبلالهی حقیقی ،پرتا (کاله من پبلاله

میصوامنش) برگردانندم تام هوالند ،1تاریدنگار مشالالالهور انگلیسالالالی ،یکی از شالالالیفتگان بازبینگرایی در
لندن اسالت ،بنابه گفتهی خودش« ،نویسجندهای پیرشجو در با

جهان باسجتان» اسالت (www.tom-

 .)holland.orgدری ا که او در مورد پیدایش آیین عبادی در اسالم به مهارت چندانی دست یافته باشدم
این نویسالالندهی پی الالو در باب جهان باسالالتان ،اخیراً مدعی شالالده اسالالت که مسالاللامنان به مدت 1400
سالال اسالت که در زمانهای نادرسالتی مناز خواندهاندم این نو دسالتاویز برای کسالانی که علیه اسالالم و

مسلامنان وارد مبارزهی تبلی اتی شدهاند ،بسیار سودمند واقع میشودم

ویدیویی با عنوان «پژوهش جدید گیبسالون :مسالاجد صالدر اسالالم روبروی مکه قرار نگرفتهاند!» یکی از

منونههایی اسالالت که تودهای مشالالصص در این مبارزهی تبلی اتی ،از نظریهی گیبسالالون بهره بردندم این

فیلم مکاقهی میان یک شالصص کامالً زودباور به نام الفدی و شالص الی به نام جی .اسجمی را برجسالته
میکندم در این ویدیو ،جیم اسالالمیث« ،یک مبلو و توجیهگر مسالالیحی پرمدعا و جدلی» در مورد نحوهی

جهتگیری برخی مسالاجد صالدر اسالالم ،بطور مثال ،مسالاجدی در هند و چین ،در محدودهای با یک یا

دو درجه اختالف به سالمت پرتا سالصن میگویدم اما خود من در دههی  1980با اسالتفاده از همراسالتایی

سالتارهشالناسالی نشالان دهم که بسالیاری از مسالاجد ،نه تنها مسالاجد صالدر اسالالم ،نه مقابل شالهر مکه ،بلکه
روبروی کعبه هسالتندم این بدان خاطر اسالت – هامن گونه که گیبسالون بهندرت خاطرنشالان میسالازد و

اسالمیث منیخواهد راجع به آن بداند – خود کعبه مطابق با نشالانههای سالتارهشالناسالی همتراز شالده اسالت
و متام مساجد نیز به شیوهای که گیبسون در آن مهارتی ندارد ،با کعبه همراستا شدهاندم

__________________________________________________________________________________________________________________________________

1 . Tom Holland
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تفسالیر جهتگیری مسالاجد قرون وسالطا آسالان نیسالتم اما ما مبانی درک این موضالو پیچیده را مطرح

کردهایمم سالرس ،دن گیبسالون میآید ،درحالیکه در زمینهی مطالعات اسالالمی ،ج رافیای ریاضالیاتی،

تارید علوم اصالً آموزشی ندیده است ،جهتگیری قریب به  50و اندی مسجد صدر اسالم را با استفاده
از ت الاویر ماهوارهای محاسالبه میکندم سالرس به این نتیجه میرسالد که جهتگیری متام این مسالاجد نه

با مکه ،بلکه با پرتا در ارتباط هستندم این نتیجهگیری در زمینهی مطالعات نبطیان ،کامالً نوظهور بود،

حال آنکه او ادعا میکند نبطیان تا حدودی در مورد آن میدانسالتندم هیچ متص ال الی در فرهن ،نبطی
ادعای چنین ارتباطی میان پرتا و اسالالالالم نداردم بدون هیچ شالالالبههای ،او این را درک نکرده اسالالالت که

مساللامنان صالدر اسالالم ق الد نداشالتند مسالاجد خود را روبروی مکه بسالازند :آنها م المم بودند مسالاجد را

روبروی کعبهی مقد

معیارهای

بسالالازند؛ سالالاختامنی که شالالالودهی مسالالتطیلی شالالکل آن بر اسالالا

سالتارهشالناسالی همتراز شالده اسالتم از آنجا که مساللامنان صالدر اسالالم دانش ج رافی محدودی داشالتند و
در مورد ریاضالالی نیز چیزی منیدانسالالتند ،از این رو ،تدبیری بسالالیار معقولنه در یافنت جهت قبله بهکار
گرفتند :آنها از طلو و غروب ستارهشناسی بهره گرفتندم

البته این مسالالاجد صالالدر اسالالالم روبروی مکه نیسالالتند؛ بلکه بنابر امکانات و محدودیتهای آن زمان،

روبروی کعبه سالالالاخته شالالالدهاندم آنها در جهت پرتا یا هر مکان مشالالالصص دیگری قرار نگرفتهاندم هیچ
متدنی تا قبل از سالالالال  825میالدی (زمانی که مسالالاللامنان علوم ریاضالالالی و ج رافی را در اختیار خود

گرفتند) منیتوانسالتند جهت بناهایشالان را به سالمت رسزمینی خاص تعیین کنند؛ زیرا آنها از ابزار این

جهتگیری – دانش ج رافیا و ریاضالی – برخوردار نبودندم چنین ادعایی که گیبسالون مطرح کرده اسالت:
«مسجلامنان در سجدههای هفتم و هشجتم میالدی میتوانسجتند جهت امروزی پرتا را بهطور دقیق

در رسزمینهجای مختل از انجدلس گرفتجه تجا چین ،تعیین کننجد»؛ ادعالایی ّ
دال بر بیاطالعی و حتی
غیرعاقالنه استم

 نقدهایی بر نقدها
بیشالالرت مردم یا حسالالابدان هسالالتند ،به این معنا که اعداد را دوسالالت دارند و میدانند چگونه آنها را
................... ................................ ................................ ................................

مدیریت کنند و یا به ریاضالالیات ناوارد هسالالتند ،به این معنا که اعداد را دوسالالت ندارند و با دیدن آنها،

خود را عقب میکشالند و میگریزندم چنین افرادی با مواجهشالدن با مسالیری مانند  292از تر

یا تنفر

ناگهان بر خود میلرزند ،زیرا در مورد کاربرد امروزی اعداد در تعیین مسالیرها ،در جهت عقربه سالاعت از
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0تا  ، 360هیچ نظری ندارندم شالاید آنها ترجی دهند که مسالیرها را اینگونه بصوانند 22 :شالاملی
از سالمت م القم حال کتاب گیبسالون کامالً در مورد اعداد اسالت ،برخی از اعداد حقیقی هسالتند (ابعاد
مسالاجد) و برخی اعداد هم با پژوهش او نامرتبع هسالتند( ،جهتهای امروزی پرتا و مکه)م افسالو

که

بیشالرت بازنگریها در ادعای پرزرقوبرق گیبسالون از طرف افرادی صالورت میگیرد که در اعداد به مهارت
خوبی دست نیافتهاندم گیبسون در بصش «تقدیر و سراسگزاری» کتابش با عنوان «مساجد صدر اسالم»
از دو پژوهشالگر به نام های ریک اواکس 1و احمد امینه 2تشالکر میکندم در ادامه ،از این دو شالص الیت

یاد خواهیم کردم او همچنین از همکار من ،جوان آنتونی بلمونته ،3از سالتارهشالناسالان باسالتانی پی الو

در خاور نزدیک و پرتا تشالکر میکند ،حتی خود او از دیدن اسالمش بیشالرت از من شالگفتزده شالد ،زیرا
گیبسون هرگز در کتابش ،به ستارهشناسی باستانی و قومی اشارهای نکرده استم

مهم آن اسالت که رویکرد گیبسالون در مورد نحوهی جهتگیری مسالاجد را بر مبنای روشپژوهشالی او

در نظر بگیریمم او از مصت الالات ج رافیایی امروز در محاسالالبهی جهت سالالاختامنها در روبهرویی با مکه،
پرتا یا بیت اققد

استفاده میکند ،حال آنکه آنها این ساختامنها را زمانی بنا کردهاند که به چنین

مصت الاتی دسالرتسالی نداشالتهاندم همچنین آنها شالیوههای دقیق ریاضالیاتی برای محاسالبهی مسالیرهای

بین دو مکان نداشالالتندم پس وقتی گیبسالالون مینویسالالد که یک مسالالجد مفروض (در جهت امروزی) پرتا
واقع شالده اسالت ،نه (جهت امروزی مکه) ،نباید او و ادعایش را جدی گرفتم اگر من هم میگفتم فالن

مسالجد یا بهامن مسالجد روبروی مکه اسالت ،نه روبروی پرتا؛ این گفتهام به هامن اندازه مضالحک بودم اگر
هرکدام از ما بگوید مسالالجدی مفروض دقیقاً روبروی پرتا یا مکه اسالالت ،با این حسالالاب ،سالالازندگان این
مسالالاجد بایسالالتی در تعیین دقیق قبله یا پبله ،از دانش ریاضالالی و ج رافی برخوردار بوده باشالالند و این

یاوهگویی اسالالالت؛ چراکه مسالالالاجد در صالالالدر اسالالالالم در جهتهایی قرار گرفتهاند که اصالالالالً محاسالالالبه

منیشدندم

در اولین نقدم بر نظریهی پرتای گیبسالون ،پس از موشالکافی آن ،اظهار داشالتم« :من تطای او را در

مورد جهتگیری متام مسجججاجدی که به اشجججتباه تفسجججیر کرده اسجججت ،نشجججان منیدهم ،بلکه

مثجالهجای کجافی ارا جه میدهم کجه نجه تنهجا تطجای تفسجججیری او را نشجججان میدهنجد ،بلکجه نقص این
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 Rick Oakesم1

2. Ahmed Amine
3. Juan Antonio Belmonte
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انجدیشجج جهی کلی را بیجان میکنم« :تطجاهجای» جهجتگیریهجای قرون وسجججطجا را بجا مقجایسجج جهی

جهتگیریهای امروزی ارزیابی میکند ».برخی رشحنویسان متأخر این را درک نکردهاندم

ریک اواکس یکی از اندیشالمندان الهیات آمریکایی اسالت که به پژوهش در تارید قرآن و صالدر اسالالم

میپردازدم او ارزیابی خود از نقد من بر کتاب گیبسالالون« ،قبلههای صالالدر اسالالالم» ،را در وبالگ اندمن

بین املللی مطالعات قرآن 1آورده اسالالالتم این انجمن در شالالالهر آتالنتا با این شالالالعار بنیانگذاری شالالالد:

«مطالعهی قرآن از منظر رشجججتههای علمی گوناگون»م در این انجمن ،مترکز اواکس بر علوم تجربی،
ریاضالیات یا سالتارهشالناسالی که مساللامنان صالدر اسالالم از آن برخوردار بودند ( ،به بیان من الفاتهتر ،چنین
دانشالی را در اختیار نداشالتند) ،نیسالتم همچنین او به نحوهی تعیین جهت مسالاجد در صالدر اسالالم در
هر جهت خاصالالی منیپردازد؛ بلکه بیشالالرت از روی بیتجربگی خود تنها بر  17مسالالجدی که گیبسالالون

میگوید روبهروی (مسالیر امروزی) پرتا اسالت ،متمرکز شالده اسالتم او در این مورد اسالتدلل منیکند که
آیا این مساجد آگاهانه در جهت امروزی پرتا ساخته شدهاند ،یا خیرم همچنین معتقد نیست که مقیا

جهتگیری مسالاجد گیبسالون صالحی اسالت؛ بلکه اسالتدلل او برای این اسالت که آیا این نتایج گیبسالون
بر مبنای این جهتگیریها سالالزاوار تأیید هسالالتند یا باید رد شالالوندم او متام ردیههای من بر اسالالتدلل
گیبسون را نادیده میگیرد ،از این رو ،این پژوهشخواهی را از دیدگاه غیرمنتقدانهی گیبسون در کتاب
اولش تکرار میکند« :شجاهد بر گفتههای گیبسجون درتور پاسجخ اسجت ...بدون تردید ،گیبسجون

سجزاوار آن اسجت که کتابی اندیشجمندانه و پراهمیت و با توضجیای متفاوت در پاسجخ به تالیل او

از این شاهد نوشته شود».

من فقع میتوانم رشمسالالار باشالالم از اینکه پاسالالد من «اندیشالالمندانه و پراهمیت» نبوده اسالالت؛ ممکن

اسالالت پژوهش پیش رو ،در این راسالالتا یاریرسالالان باشالالدم اواکس به حذف این حقیقت روی میآورد که

ابتدا در وبسایت شص ی خود ،نقدم را بر گیبسون ارا ه دادم ،سرس در سایت «» Muslim Heritage

آن را منت ال کردمم او مینویسالد که من پس از پاسالد جزیی گیبسالون به نقدم ،آن را «با دقت خواندهام و
اصالالالالح کردم»م در واقع ،تنها اظهارنظر خود در مورد ارتباط او با مبل ان مسالالالیحیت را از آن وبسالالالایت

شالص الی حذف کردمم سالرس اواکس به معرفی پنج مسالجدی میپردازد که من حتی به ذکر جهتگیری
آنها نررداخته بودم :مسالجد القبلتین در مدینه و چهار مسالجد بسالیار کم اهمیت دیگر که من هرگز در
__________________________________________________________________________________________________________________________________

)1 . International Qur’anic Studies Association (IQSA
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مورد آنها نشالالنیده بودمم به نظر میرسالالد او در مورد یافتهی گیبسالالون که  17مسالالجد صالالدر اسالالالم در
جهت امروزی پرتا قرار گرفتهاند ،تا حد زیادی مجاب شالده اسالت؛ یافتهای که او دیگر پژوهشالگران را به

چالش میکشالالالاند تا توضالالالیحات بهرتی برای این جهتگیریها ارا ه دهند ،چراکه یافتهاش ژرفنگرانه
بوده اسالتم متام اینها تبدیل به یک بازی شالده اسالت :حق با چه کسالی اسالت و چه کسالی بازی را باخته
استم

اواکس پس از پژوهش به این نتیجهی صالالالحی میرسالالالد که توضالالالیحات من در چرایی جهتگیری

مسالاجد در عامن ،فوسالتات ،جریچو و خرابات اقنی؛( 1تنها همین مسالاجد!) بر توضالیحات گیبسالون در
مورد جهتگیری آنها به سمت امروزی پرتا ارج استم اگرچه او در ذکر اینکه «من نوشتهام که مسجد

صالنعا در جهت امروزی پرتا قرار قرار گرفته اسالت» ،بیل زش بوده اسالت ،اما این حقیقت را ذکر منیکند
که این بدان معنا نیسالت که این مسالجد آگاهانه به سالمت پرتا سالاخته شالده باشالد :همچنین من گفتم که

محور این مسالالجد «موازی» با محور اصالاللی کعبه اسالالت ،از این رو ،دیوار قبلهی این مسالالجد «موازی» با

دیوار جنوبرشقی کعبه اسالالالتم بهرتین بازگویهی اواکس در مورد مسالالالاجدی که در جهتهای اصالالاللی

ساخته شدهاند ،پرارزش است« :کینگ در مورد مسدد جریچو – ترابات املفدر – میگوید] :متام
این مساجد به ما میگویند که به سمت جنو هستند[؛ به هر حال م!ا – این مسدد – روبهروی

 180قرار گرفته است و تنها یک درجه با موقعیت پرتا فاصله دارد 181 :م!ا».

«کینگ در مورد ترابات املنیة میگوید] :پرواضح است که این سازه آگاهانه به سمت جنو

سجاتته شجده اسجت[ .با این وجود ،این مسجدد روبهروی مدار  183قرار گرفته اسجت ،تنها یک

درجه از مدار پرتا  182اناراف دارد م!ا».

خالصه اینکه ،متأسفانه اواکس از هرآنچه در مورد مضحکبودن کاربرد جهتهای امروزی در ارزیابی

جهتگیری سالالاختامنهایی که بهطور کامل بیش از  1200سالالال پیش سالالاخته شالالدهاند و نیز از آنچه

دربارهی بیخردی در نادیدهگرفنت جهتهای اصالالاللی و انقالبی در تفسالالالیر جهتگیریهای به سالالالمت

پدیدههای افق در دانش سالالتارهشالالناسالی یا شالالالودههای سالالاختامنهای پیش از اسالالالم که همراسالالتا با

جهتهای اصاللی بودهاند ،نوشالتهام ،چشالمپوشالی میکند و یا متوجه نشالده اسالتم ظاهراً اگر شالص الی
بتواند ادعاهای گیبسون در مورد پرتا را اثبات کند ،آماده است آنها را باور کندم

__________________________________________________________________________________________________________________________________

م1 . Amman, Fustat, Jericho, and Khirbat al-Minya

34

مغالطهی پرتا ..............................................................................................................نقدهایی بر نقدها

نظریالهی گیبسالالالون ،کشالالالیش بنیالادگرای فرانسالالالوی ،ادوارد مجاریجه گجالز ،1از دیگر تالاریدنگالاران

بالازبینگرای صالالالدر اسالالالالم را گمراه کرده اسالالالتم هامن طور کاله آنالان میگوینالد« :قالب مالاهیگیری ،ند
مالاهیگیری و وزنالهی قالب مالاهیگیری»م او همچنین شالالالیفتالهی این مهماللبالافی گیبسالالالون میشالالالود کاله

نسالالاللهای اول امت اسالالالالم بدون تردید ،از لحاظ علمی پی الالالفت کرده بودندم همچنین بیچونوچرا به
نظریهی هاجریسججم کوک و کرون که در سالالال  1977میالدی منت ال کردند ،اعتقاد کامل داردم افراد

دسالتپروردهی خود او « »Judéo-Nazaréenنامیده میشالوندم بیشالرت مردم از جمله شالاید حتی گروه
هاجریسالالم ،در مورد این گروه مطلبی نشالالنیده باشالالندم زمانی که او نقد من بر نظریهی کوک و کرون و

گیبسالالون دربارهی جهتگیریهای مسالالاجد را خواند ،واپاسالالصی خشالالونتآمیز و کینهتوزانه که برازندهی
رجال دین نیسالت ،نوشالتم این واپاسالد بهنوبهی خود ،درخور پاسالصی مناسالب از سالوی فردی خودکفا
استم

کتاب نسالبتاً عجیبوغریبی در سالال  2018میالدی منت ال شالدم نویسالندهی این کتاب ،احمد امینه

اسالتم او پژوهشالگری خودکفاسالت که تح الیالتش را در زمینههای پزشالکی و مطالعهی تارید ادیان در
اواخر عهد باستان گذرانده استم عنوان این کتاب » L’islam de Petra ...« ،استم او این کتاب را با این

عزم نوشالت که به نظریهی دن گیبسالون پاسالد دهدم این نویسالنده از قبل دانشالی در مورد قبله یا نحوهی

تعیین آن در تارید اسالالالم نداشالالت ،بلکه رصفاً با حرارت و شالالدت شالالیفتهی نظریه و یافتههای گیبسالالون
میشالالودم سالالرس به بحث در مورد نقد من بر نظریههای گیبسالالون میپردازدم پرواضال اسالالت که او درک
محدود و اندکی از ق الالد گیبسالالون یا چرایی معضالاللسالالازبودن نظریهی او از دیدگاه من داردم متأسالالفانه

مساللامنان فرانسالویزبان که از سالؤظن دوری میکنند ،احتاملً این کتاب احمد امینه را با شالوق مطالعه

خواهند کرد؛ اگرچه خواندن این کتاب بدون دسالرتسالی به نوشالتههای اصاللی گیبسالون و من ،فهمناپذیر

استم نوشتههای هر دوی ما به زبان انگلیسی است و امینه این نوشتهها را به طرز صحیحی در کتابش
توضالی نداده اسالتم همچنین به طور تأسالفآوری ،این خوانندگان نوشالتههایی گرانبار به زبان فرانسالوی

یا هر زبان دیگر در مورد تعیین قبله در سالدههای گذشالته پیدا نصواهند کرد ،زیرا احمد امینه این منابع

را از بصش کتالابنالامالهی اثرش ،حالذف کرده اسالالالالتم از حالدود هفالت صالالالفحاله منالابع ،مقالالالهای مهم کاله

سالیفاللّه 2و همکارانش نوشالتهاند و چند مقالهی کماهمیتتر از من به چشالم میخوردم غیر از این ،هر
__________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Édouard-Marie Gallez
2 . Saifallah
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منبع دیگری که ذکر شالده اسالت ،اهمیتی در موضالو قبله نداردم نتیجهگیری امینه بعد از  226صالفحه

این است:

“la thèse de Pétra demeure en l’état, comme une simple hypothèse de travail qui
”nécessite des preuves supplémentaires plus décisives.

در ای ن مقال ،مجالی ارزشمند از بین رفته است ،اما ممکن است شص ی به درستی این را بررسد که
هدف از بیان آن چیستم امینه میگوید که نظریهی پرتای گیبسون «:مانند فرضیهای نا و کاربردی
است که همچنان جزو برنامهی پژوهشی باقی میماند و شواهد قاطوتر و بیشرتی باید برای آن

ارا ه داد».

در وهلهی اول ،اشتباه نویسنده ،احمد امینه این است که به کتابی که دن گیبسون بر مبنای فرضهای
کامالً نادرست نوشته است ،نزدیک شده است و نقد بسیار تند دیوید آم کین ،را بدون اینکه از موضو

اصلی چیزی بفهمد ،مطالعه کرده استم اشتباه دیوید آم کین ،این بود که از روی بیتجربگی و

نیکرسشتی سعی در یاریرساندن به احمد امینه دارد که سعی میکند همه چیز را بفهمدم پس معلوم
است که نتیجه این میشودم

اما همه چیز از دست نرفته استم میتوانم شام را به خواندن مقالهی مارک آندرسون 1از مرکز

پژوهشهای اسالمی زومر 2توصیه کنمم عنوان این مقاله این است« :آیا واقعا مکه زادگاه دین اسالم
43

است؟»

هرکس که به م الطهی پرتا عالقمند است ،باید این مقاله را بصواندم پژوهش آندرسون هفت استدلل

گیبسون برای پرتا را بررسی میکند و مقایسهاش را با امتیازبندیِ دلیل اینگونه به پایان میبرد :مکه:
 7و پرتا0 :م

__________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Mark Anderson

2. Zwemer Center for Muslim Studies

 .3متأسالفانه در گزارشالی آوردهاند که من گفتهام« :مساللامنان صالدر اسالالم ،قبله را مااسجبه کردهاند»م درحالیکه در واقع ،من اظهار داشالته بودم که
آنها با استفاده از همراستایی ستارهشناسی جهت کعبه را «تعیین کردهاند» :آنها هیچ چیز را محاسبه نکردهاندم

?4. Is Mecca really the birthplace of Islam
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« ابزار قبله» ی دن گیبسون
نارش کتابهای گیبسون ( )CanBooksچند روز گذشته – اوایل نوامرب  – 2018در این سایت «ابزار
................................. ................................ ................................

قبله» جدیدی را منت

کردم ( )http://thesacredcity.ca/data/index.htmlدر نگاه اول ،این ابزار

کاربردیترین روش تلقی میشود و میتوانست پایانی برای برخی مناقشاتی باشد که غالباً غیرمنطقی
و نابصردانه در مورد جهتگیری مساجد صدر اسالم بیداد میکنندم ت ویر نقشههای گوگل از جهان
اسالم در قرون وسطا موقعیت و جهتگیری متام مساجد صدر اسالم را نشان میدهدم اما مواظب باشید

این ت ویر بازمنود دوبعدی از نوار حقیقی سط زمین استم ت اویر کوچکی که با عنوان «»Click-on

در گوشهی این ت ویر گذاشته است ،بیشرت از رساسیمگی آورده شده است تا اینکه جزییات بیشرتی در
اختیار بگذاردم

گیبسون توضی میدهد که در ساخت این ابزار از آخرین نقشههای گوگل بهره برده استم گاهی اوقات
خود او نیز میپذیرد که این ابزار «بهرتین نیست» و اینکه ق د نداشته است ابزار ارزیابیای با دقت

بسیار بال ارا ه دهدم برعکس ،میگوید« :این ابزار ،ابزاری نشانگر است .پس کاربران میتوانند
رسیو نگاهی بیاندازند و مساجد مختل

را مقایسه کنند و در مورد الگوهایی که گیبسون در

سازهی مساجد صدر اسالم مشاهده کرده است ،تودشان نتیدهگیری کنند .تنها نتیدهای که

تردمندانه است ،این است که گیبسون درست میگوید و کینگ اشتباه میکند ».به هرحال،
اظهارنکردن چنین نتیجهای نیز موجب مباهات گیبسون منیشودم

از این نقشه ،موارد زیر آشکار است (بهخاطر داشته باشید که این نقشه فقع در مورد مساجد صدر

اسالم کاربرد دارد):

 این نقشه شهیی هت گیری مسهیه اا نشهید د ،ا امی نشهیددادد محوا اصهی این
مسیه ب صوات خط،یی ااس
ذات خود مضههحا اسه

هت ،ی اا آن ون

پییید دواتیدوا زمینا و ن دا عرض زمین تخ ا دا
بی
ِ

و تنتی ب آشههگی

بتشههیر م انجیم  .این نقشه ای نیسه

گیبسود م پسن دا ب نمییش ب ذااد.

 بتشهیر مسهیه صه ا اسهه

دا اادد و ییسهاین واه شه

تأثیر یزون آد،ی بر اسی اللا بیییی
روبروی هنوب هراا گریی ان .

اس

ان _ و مقیوم

دا برابر

_ بی بتر گیری از ،مراسیییی سییا شنیس
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بر اسههی

 بتشههیر مسههیه صه ا اسههه دا سههوا
هنوب هراا گریی ان .

 مهیبتش تمهی مسهههیهه صه ه ا اسهههه دا آنه س

،مراسههیییی سههییا شههنیسه مقیبل
و مررب دا هتی دهیق به سههمه

هنوب و هنوبشره هراا گریی ان .
ب
 مسههج صههن ی یم بی هت شههمیل و شههمیلغرب ،مراسههیی شه
آن س

و مرربا موازی اس  .چاوا چنین چیزی ممکن اس ؟

اسه

 از طری ا ت ه اد مسهههیهه صه ه ا اسهههه دا شهههوا میهههر ز هید نیسه ه

و بی مسهیه
دی را

و از طر

هت گیری ی مسهیه دا شهوا،یی عرا،ا ایراد و آسهییی مر زیا ب طوا واضه هیبل

ت ر ف اس .

نتایجی که میتوان از این مالحظات داشت ،عبارتاند از:

 این نقشهه ا بیزبینگرایید بیتجرب دا نقشهه ن یری و نیوااد ب ا یضههییت و عیو اا ب
پژو،ش یرام خوان ا ،مید سههین
گیبسود اا اثبیت م

ن .

تیههوا م

نن این نقش ه ا داسههی ن ر ،یی

 به ود تردیه ا این نقشه ه ا عهیمه ی مرد اا ه اطهع دا مواد ا هیضههیهیت نقشه ه ن هیری
ن اان ا سهرگشهی خوا،

ردا ب گون ای

م بتنن ا ایمید خوا ،آواد.

آد،ی ب «هت ،ییی»

 مسهههیمهینهید صهه ا اسهههه ه دا ییسهههاین زنه گ م
ترهی م دادن  .این امر سهب

شه

اسه

هنوبا ،مهید هنوب اسههه

ردنه ا هبیه اا دا هته

هنوب

تمی مسهیه این شهوا روب پیرا ب ن ر

برس ا اسبی پیرا ییصی ی ز یدی بی هنوب ن ااد.

 مسههیمینید صه ا اسههه دا سههوا

بر روی این نقشه

هبی اا دا هت

هنوب ترهی م دادن  .من وا از

یهی – برای عرض هرراییهییی میر از  – 36طیوع یهی غروب

سییا ی ستیلا هنوب تیق م شود .ب ن ر م اس مسیه آد،ی ب هتی میبتن پیرا
و مک اشهیا داان ا ز را سهوا

بتشیر از مسیی

نسهب

ب ییسهاین شهره تر اسه

بتن پیرا و ییساین اس .

و ییصهی ی آد از پیرا
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، مین ون

دا سههیل،یی  1990و  2008دا مواد مسههیه

مییکل بونین دا مقیالت

مررب و خود من نیز دا مقهیسه ای ه دا سهههیل  2016دا مواد مسهههیهه

وادوبهی منیشهههر

ردیما اثبیت ردیم مسهههیه دا غرب هتید اسهههه مایبق بی نقشهه ،یی شهههتری روم

سههیخی م شهه ن ب گون ای

محوا یرع این مسههیه بی هت ،یی انقهبی – طیوع

تیبسههیین و غروب زمسههیین – ،مااسههیی ش ه

ان  .مسههیمینید این نحو ی هت ییبی اا

پذیریی بودن ا ز را – شهیی از روی نیابخی آنتی ،م بود بیشه – این مسهیه بی محوا

ب «،مااسهیی» ،سهین ، .مچنین آد،ی بی خا بتن پیرا و مک نیز «،مراسهیی»

اصهی

،سین ا امی بر خه

تیوا گیبسودا این امر بر ،یچ پتیم تیا خ دالس

ن ااد.

 ی ین مسهج صه ا اسهه دا صهن ی بر اسهی

میوازیبودد بی محوا

دیواا هبی ی این مسهج بی دیواا شهمیلغرب

ب «موازی» اسه  .از صهن یا پیرا ب نوع

اسه ا ز را مرد ب این امر تمییل داشهین و دسیل آدا ،یچ

پشه

شههتر مک واه شه

میرس .

ب ،متراز شه

ا از شهتر،یی روم نبود.

اسه ا بنیبراین این مسههج ،مااسههیی بی ،ر دو شههتر ب ن ر

 بیی هت گیری مسهیه دا سهرزمین،ییی چود میهرا عرا ،و آسهییی مر زی اا بی ده
بتشهههیری براسهه

هروع این پژو،شا ماهیس هیت خود دا زمینه ی
رد .م توانم برای شهه ِ

مسهیه هی،ر  1983و  )2004و سهمرهن

طیوع و غروب زمسیین دا ،ر

ایگی م

 1984و  )2012اا توصهی

نم .هت ،یی اصهی و

ا از این سرزمین،یا نقش هیبلتوهت دا ت یتن هبی

نن  .برای ،ر سرزمین بتش از یا هبی ی مواد پذیرش وهود داش .

این ابزار تنها برای مشالالاهدات کلی مناسالالب اسالالت ،زیرا گیبسالالون از نقشالالهی امروزی اسالالتفاده میکندم

جهتهایی که این نقشاله برای مسالاجد نشالان میدهد ،پبله یا قبلهی امروزی فرض میشالودم تا جایی که
بدانم ،از بیش از  2000سالال قبل از گیبسالون ،تاکنون هیچکس جهت به سالمت پرتا را محاسالبه نکرده
اسالالالالت؛ جهالت هالایی کاله بر روی «ابزار قبلاله» جالدیالدش وجود دارنالد و او ت الالالور میکنالد کاله این پبلالههالای
امروزی هسالالالتنالدم اِشالالالکالال نقشالالالهی جالدیالد گیبسالالالون در این اسالالالت کاله نشالالالانگرهالای مسالالالیری آن،

جهتگیریهای این مسالاجد را نشالان میدهند ،اما بهطور دقیقی به هیچ مکانی که موردپسالند گیبسالون

اسالت ،اشالاره منیکند ،زیرا پیشمنای این نقشاله چنین اقتضالا میکند و علت حتمی آن ،انحنای زمین
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استم دلباختهی روشی هستم که برخی از خعهای راست او که جهتگیری مساجد را نشان میدهند،
در عرض زمین مالاننالد حلقاله میگالذرد و نهالایتالاً در اطراف و یالا در خود پرتا یالا مکاله باله انتهالا میرسالالالنالدم

نقشالالههای مسالالط همواره یک یا چند گونه محدودیت دارندم قبله در آمریکای شالالاملی بر روی نقشالالهی
مسالتطیلی شالکل مرکاتور 1به سالمت جنوبرشقی به نظر میرسالد ،اما زمانی که با پرواز از فرودگاه JFK

در نیویورک به سالمت جده در عربسالتان سالعودی پرواز میکنید ،از فراز گرینلند به سالمت شالاملرشقی

پرواز میکنید ،نه به سالالالمت جنوبرشقی ،آنگونه که برخی از عامهی مردم ت الالالور میکنندم احتاملً در
نهایت شالام بر فراز شالهر پرتا نیز بگذریدم در نقشالهی گیبسالون ،خطوط موازی با عرضهای ج رافیایی و

خطوط ن الالفالنهار – طولهای ج رافیایی – نشالالان داده منیشالالود ،بلکه بهجای آن ،شالالبکهای مربعی
شکل بینامونشان وجود دارد که بهطرز ارسارآمیزی با بزرگنامیی نقشه ،این شبکه گسرتش منییابدم از

آنجا که این شالبکه قااالزاویه اسالت ،جهت – لزوما به سالوی نقطهای مرکزی  -را نشالان منیدهدم دقیقاً

به همین خاطر اسالالت که گیبسالالون مکانهایی دوردسالالت مانند نیویورک و گوانگژو را در نقشالالهاش وارد

نکرده اسالتم چهبسالا خود او دچار شالگفتی کامل شالده اسالتم در هر صالورت ،ت الاویر واضال تر از کلامت
هسالتند و نقشالهی گیبسالون از اعدا ِد محض ،گویاتر هسالتندم فقع هنگام اسالتفاده از این نقشاله باید بسالیار
دقت کردم

 پرتویی جددیدد و تداریجی جددیدد در مورد جهدتگیریهدای مسددداجدد لندا و ی و
اطراف
« ...معامران ترک بجه انجدازه کجافی بجاهو

......................................... ................................ ................................ ................................

تط مرتبط با آن را روی زمین بکشندممم(د و

نبودنجد کجه زاویجهای را از روی ججدول بخواننجد و یجک
چنین میگوید)» د و « ،یادبودهای جهاد» ،ص7م

«هیچکدام از مسججاجدی که سججنان معامر سججاتته اسججت ،به سججمت مکه نیسججت( ».این ادعای

نادرست ،سصنان من (کین )،نیستم) هامن ،ص19م

دو پژوهش در سالال  2018با موضالو جهتگیری مسالاجد آناتولی (و اطراف آن) ،منت ال شالدم اولین
اهمیت

پژوهش ،تحلیلی خردمندانه و منطقی را از جهتگیری چند مسالالالجد انتصابشالالالده بر اسالالالا

زیادشالان بر مبنای معیارهای صالحی تاریصی و شالیوههای پژوهشالی جدید ارا ه داد؛ شالیوههایی که در
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 rectangular Mercator mapم1
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حال حارض جزو معیارهای سالتارهشالناسالی باسالتانی بهشالامر میآیندم نویسالندگان این مقاله ،پروفسجور

مصطفی ییلامز 1و پروفسور ابراهیم تیریاکیوگلوو 2از اعضای گروه آموزشی نقشهبرداری ،دانشکدهی
مهندسالالالی دانشالالالگاه افیون کوکاتپه 3در شالالالهر افیونکاراهیسجججار 4ترکیه هسالالالتندم عنوان این مقاله،

«جهتگیری سججتارهشججناتتی مسججاجد جامو تاریخی در آناتولی» 5بود و در ن الالیهای دانشالالگاهی
منت الال شالالدم متأسالالفانه نویسالالندگان در مورد جدول قبلههای محاسالالبهشالالده برای حدود  90شالالهر در

امرراطوری عثامنی که حدود  20سال پیش منت

کرده بودم ،اطالعی نداشتند ،البته با توجه به اینکه

مطالعهی آنها در بافت تارید سالتارهشالناسالی اسالالمی و ج رافیای ریاضالیاتی با هدف تعیین قبله اسالت،
از آن قسم مقالتی است که میتواند مبنای پژوهشهای بعدی قرار گیرد و مباحث آن را بسع دادم

جی .د وس ،6اقت الالالاددان تجربی اسالالالتم این مقالالاله حملالهای متالام عیالار باله
پژوهش دوم باله قلم ایَ .

تارید ترکیه اسالت و مبنای آن ،این اندیشالهی نابصردانه اسالت که جهتگیری مسالاجد مصتلف در قلمرو

ترکان عثامنی حاصالالالل تالشهای آگاهانه برای همراسالالالتایی مسالالالاجد نه با (جهت امروزی) مکه ،بلکه
دقیقالا همراسالالالتالا بالا (جهالت امروزی) رزمگالاههالای امرراطوری عثامنی بالا دولالتهالای معالارص خود ،در
رسزمینهای اکراین ،ایران ،سالومالی تا تونس اسالتم از دیدگاه د و  ،این مسالاجد به جای اینکه محلی

برای عبادت باشند ،به مکانهایی برای «یادبودهای جهاد»  -اعوذ باللّه – بدل شده بودندم
حتام د و

در مورد سالالتارهشالالناسالالی ،طالعبینی ،ریاضالالیات ،ج رافیا ،نقشالالهنگاری و قبلهیابهای

دورهی عثامنی اطالعالاتی نالدارد و منیدانالد کاله سالالالتالارهشالالالنالاسالالالان عثامنی چگوناله جهالت قبلاله را تعیین
میکردنالد و یالا طالالعبینالان عثامنی چگوناله رویالدادهالا را پیشبینی میکردنالدم شالالالالاهالد این سالالالصن،

پیشفرضهای اش التباه او اسالالت :آنها اگر میخواسالالتند ،میتوانسالالتند جهت  -امروزی  -مکه را بهطور
دقیق محاسالالالبه کنند ،اما اصال الالً جنین خواسالالالتهای نداشالالالتندم همچنین آنها در هر مکان و زمانی که

میخواسالتند ،میتوانسالتند جهت  -امروزی – مرتبع با موقعیت هر مسالجدی را از صالدها مایل فاصالله به
سالمت نقاط حسالا

نظامی در امرراطوری عثامنی محاسالبه کنندم محققاً آنها توانایی هیچکدام از این

__________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Mustafa Yilmaz

2. Ibrahim Tiryakioglu
 Afyon Kocatepe Universityم3
4. Afyonkarahisar

5. The astronomical orientation of the historical Grand mosques in Anatolia
6. A. J. Deus
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دو کالار را نالداشالالالتنالدم مطمئنالاً باله محض اینکاله تعیین قبلاله بالا اسالالالتفالاده از دانش ریالاضالالالی مطرح گردیالد،

شالالیوهی موردعالقهی آنها ،شالالیوهای تقریبی بود (برای این اظهار نظرم ،شالالواهد کافی موجود اسالالت) و

دادههای ج رافی آنها دقیق نبود ،از این رو ،اگر آنها موفق به یافنت جهتی مشالالابه با قبلهی امروزی
میشالدند ،از ت الادف بوده اسالتم همچنین د و

جدول ج رافی عثامنیها را که قبلهی  90شالهر در

این امرراطوری را مشالالصص کرده بود ،و من آن را  20سالالال پیش در کتابم در مورد نقشالالههای جهانی با
مرکزیت مکه منت الال کرده بودم ،نادیده میگیردم هم اکنون این جدول در سالالایت شالالص الالی من با این

آدر

دو

موجود استwww.academia.edu :

مطالعهاش را بهصالالورت آنالین «با همکاری» گروهی بازبینگرا به نام «اینارا -بنیاد پژوهشججی

قرآن و تاریخ صجدر اسجالم» 1واقع در سجاتربوکن 2آقان منت ال کردم این بنیاد به خاطر چند اظهارنظر

بسالیار عجیبوغریب خود در مورد صالدر اسالالم ،شالناخته شالده اسالتم اگر این همکاری بهرتین اقدامی
اسالت که بنیاد اینارا میتواند در مورد جهتگیریهای مسالجد انجام دهد ،بیشالرت تأسالفانگیز اسالت ،اما

شالالالگفتانگیز نیسالالالتم بدون تردید ،بازبینگرایان بدون رسرشالالالتهای در علوم و دیگر روحهای جاهل و
گریزان از اعالداد ،مطالالعالهی د و

را بالا اشالالالتیالاق خواهنالد پالذیرفالتم در سالالالالایتم نشالالالالانی این پژوهش

اهانتآمیز و زیانبار او را آوردهامم یادبودهای مهم از میان  200و اندی مسالجد مورد اسالتدلل د و

را

میتوان با ارجا به قبلهای که در زمان سالالاخت این مسالالاجد پذیرفته شالالده بود ،تفسالالیر کردم البته این
قبله ،همین قبلهی امروزی نیسالالتم متام این مسالالاجد به نحوی روبروی کعبه سالالاخته شالالدهاند و د و

نشالالالان داد که از درک و شالالالنالاخت این شالالالیوهها ناتوان اسالالالتم اندیشالالالهی تع الالالبآلود و جاهالنهی

بازبینگرایی او اصالً نیازی به پژوهش در مورد مساجد عثامنی نداشتم

 پیشنهادهایی برای پژوهش بیشتر
خوشالبصتانه امروزه لزومی به سالفر در طول و عرض جهان اسالالم برای داشالنت نگاهی نو به جهتگیری
................... ................................ ................................

مسالاجد نیسالتم آنچه که احتاملً پژوهشالگران متامیل به بررسالی پیرامون آن در ارتباط با مسالاجد بزرگ و
مهم در قرون وسطا (سدههای هفتم تا پانزدهم میالدی) خواهند بود ،در ادامه آوردهام:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Inarah – Institute for Research on Early Islamic History and the Koran.
2. Saarbrücken
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ا
ا
ا
پتهیمبر ا ر  -صهههی اسیه عییه وسهههیم  -یهی اصههحهیب

 مسهههیهه ی اا ه دا زمهید وکومه
ا
اضي اسی عن ) سیخی ش ان ا ت یتن نی .

 مسهههیهه ی اا ه بر شهههیسود ،هی و یهی دا ادامه ی سهههیز ،هیی مهذ،ب پتش از اسهههه بنهی و
ب
تیهههیدیها بهی هته ،هیی اصهههی ،مااسههیهی شه ه ،هینه ا ت یتن نیه  .مهیننه مسهههیهه ی دا
بت اسمق

و دمشق)

 مسهههیه ی اا
ب
تیههیدیا بی هت ،یی انقهبی ،مااسههیی شه
تیمسنا تون

 مسهیه ی اا
سهم

پ ی

مایبق بی نقشهه ،یی گذاگی ،یی شهههتر،یی هبل از اسهههه سهههیخی و

ا هیرواد)
ب سهم

غروب زمسهیین

طیوع زمسهیین

بر اسهی

 مسههیه ی اا

دا اادد و سههوا

 مسهیه ی اا

دا ،ن ب سهم

 مسههیه ی اا

دا یمن و آیر قیی شههره

ت یتن نی .
نی .

یا هبی از میهر تی ان س

یا هبی از عرا ،تی آسهییی مر زی) و یی ب سهم

،یی ایق سییا شنیس سیخی ش

نی .

ان ا ت یتن نی  .مینن مسههیه
بر اسهی

وادوبیا

ان ا ت یتن نی .

میبتش ب سههم

هنوب سههیخی ش ه

مررب و دا آیر قیی شهمیس ب سهم
میبتش ب سههم

)وب

دی ر

ان ا ت یتن

مشهر، ،سهین ا

شههمیل ،سههین ا ت یتن

جهتگیری مسالاجدی را که موافق با این شالاخ الهها سالاخته نشالدهاند ،میتوان بر اسالا

اطالعاتی

کاله در رسالالالالالالههالای مرتبع بالا قبلالهی محلی و بر مبنالای سالالالتالارهشالالالنالاسالالالی قومی و ج رافیالای مقالد

(جهتهای تعریفشالده بر اسالا

علم سالتارهشالناسالی) یا رسالالههایی در باب سالتارهشالناسالی ریاضالیاتی

(قبلههای محاسالبهشالده با اسالتفاده از دادههای ج رافیایی موجود در قرون وسالطا و شالیوههای دقیق یا
تقریبی ریاضالی) آمده اسالت ،تفسالیر کردم جاینگاری و آبنگاری محلی هم در جهتیابی مسالاجد ایفای

نقش میکننالدم در متالام این پژوهشهالا ،نبالایالد بر مبنالای جهالتیالابیهالای امروزیِ قبلاله کاله بر مبنالای
دادههای روز در زمینهی ج رافیا و شالیوههای تقریباً دقیق ریاضالیاتی ،تعریف شالدهاند ،نتیجهگیری کردم
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مقیا ها و محاسالبات برای دسالتیافنت به نزدیکترین درجه برای اهداف پژوهشالی کافی هسالتند و هر
گونه تالشی برای دستیابی به «دقت و صحت» بیشرت ،غیرواقعبینانه استم

برای کسانی که به مطالعات هر دو گروه عالقمند هستند ،بررسی  5مقالهای را که در بال بدانها اشاره

کردم ،توصیه میکنمم توصیه میکنم تنها به مقالهام در مورد اولین جداول و شیوههای ریاضی برای
یافنت قبله اکتفا نشودم من مطمنئ هستم این روشهای بدیهی و تقریبی تأثیر بسیار بیشرتی در

همراستایی مساجد در مقایسه با هر جدول و شیوهی دقیق و پیچیدهی دیگر داشتهاندم اما منیتوان

بدون اطال داشنت از مصت ات ج رافیایی موجود در طول سدههای مصتلف ،هیچکدام از این شیوهها

را به کار گرفتم پیچیدگی جداول ج رافیای اسالم بر مبنای طول و عرض ج رافیایی و کتاب مرجع

مقدماتی ایی.اس و ام.ایچ .کندی 1با عنوان «مختصات ج رافیایی رسزمینها بر مبنای منابو

اسالمی( »2فرانکفورت 14000 ،)1987 ،مجموعه از طول و عرض ج رافیایی ارا ه میدهندم این
مصت ات بر اسا

حدود  80منبع به زبانهای فارسی و عربی در زمینههای دانش زمیننگاری و

ستارهشناسی به دست آمده استم

در ارزیابیِ جهتگیری مساجد تاریصی ،باید منشأ نقشهی گذرگاههای پیرامون مساجد و جهتهای

مصتلف قبله در یک منطقهی خاص و در دورهای خاص مورد مالحظه قرار گیردم بدون این اطالعات

بلندپروازی است که ت ور داشت میتوان نظری خردمندانه و منطقی را در مورد دلیل جهتگیری
ساختامنهای ساختهشده در بیش از یک هزارهی قبل مطرح کردم تأسفانگیز است که فردی ادعا کند

میتواند جهتگیری مساجد قرون وسطا را بدون فهم پیچیدگی موضو جهتگیریها توضی دهدم

 مالحظات استنتاجی
«متجام مسججججاججد جهجان ،قطعجهای از یجک دایره هسجججتنجد کجه مرکز آن کعبجه اسججججت .مهمترین
.............. ................................ ................................ ................................

مشججخصججهی این مسججاجد ،جهتی اسججت که روبروی آن قرار گرفتهاند .از این رو ،این جهتگیری

معنوی این بنا اسجججت که هویت آن را تعیین میکند ،نه آشجججکارترین مهلفههای آن ،مانند گنبد،

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 Kennedyم Hم & Mم Sم Eم1
 Geographical coordinates of localities from Islamic sourcesم2
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مناره ،مارا و غیره»م ه .مسجججعود تا 1م «تأثیر قبله بر شجججهرهای اسجججالمی ،)1999( »2ص173م

(این تأکید 3از جانب من اسالالالت و مصاطبان مدنظرم متام کسالالالانی هسالالالتند که در مورد معامری اماکن
مالذهبی اسالالالالم تحقیق میکننالد و جهالتگیری آنهالا را نالادیالده میگیرنالد ،بالهخ الالالوص کسالالالالانی کاله

جهتگیری مسالالالاجد را با جهتهای امروزی مکه مقایسالالاله میکنند و سالالالرس با صالالالدای بلند و با ابهت
م نوعی سصنان نابصردانهای را در این زمینه به زبان میآورندم

بهدلیل وجود آسالامنخراشهای پیرامون مسالجدالحرام ،هرگز منیتوان همراسالتایی سالتارهشالناختی

کعبه  -منادی از وجود خدا و کانون واقعی اسالالالم  -را با حد

و آزمون سالالنجیدم بر اسالالا

گزارشهای

خربی بیشالامری در سالال  ،2017تا سالال  2019متام منطقهی پیرامون کعبه با «سالقفی جمعشالدنی»

پوشالیده میشالودم این گزارشها از سالوی مقامات عربسالتان سالعودی تأیید و یا تکذیب نشالده اسالتم اگر

این اخبار صالحت داشالته باشالد ،آنگاه کعبه بهندرت حتی از فضالا قابلمشالاهده خواهد بودم اگر این اخبار

صحت نداشته باشد ،بهرت از این نصواهد شدم

گیبسالون ت الور میکند مساللامنان میبایسالت در طول هزارهی گذشالته به سالمت پرتا مناز میخواندندم

هامن طور که به زعم او در دو سالالالدهی اول اسالالالالم چنین کردهاندم در حال حارض ،مسالالاللامنان ملتزم به
دین میتوانند با مرسالالت ،پیشالالنهاد اهانتآمیز گیبسالالون – اینکه باید مناز را به سالالمت پرتا اقامه کنند -

نادیده بگیرندم همچنین نیازی نیسالت نگران گفتههای گیبسالون در ارتباط با جهتگیری مسالاجدشالان
باشالندم یک ناظر خودکفا شالام را ایجاب میکند که مساللامنان باید به اقامهی مناز به سالمت کعبه ادامه

دهند ،هامنطور که در این  1400سال چنین کردهاندم

والسالم علیکم ورحم؛ الله وبرکاته

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 H. Masud Tajم 1

 The influence of qibla in Islamic citiesم2
3م منظور جملهای است که در نقلقول ایتالیک شده استم
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 فهرست منابع و مآخذ
منابو نوشتاری

........... ................................ ................................ ................................

1م کتابشناسی ،مقالت و وبسایتهایی با موضو تعیین قبله
در منابع مساللامنان ،نوشالتارهای بیشالامری در مورد جهتگیری مسالاجد یا تعیین قبله بهسالوی کعبه

در مکاله وجود داردم در این کتالابِ ،صفجا باله پژوهشهالای نوین در ارتبالاط بالا نوشالالالتالارهالای تالاریصی در

زمینهی امکان تعیین قبلهی حقیقی پرداخته ش الدم رضورتاً ،تعیین جهت قبله در صالالدر اسالالالم ،اغلب بر
مبنای پدیدههای افق سالتارهشالناسالی ،هامنند جهتهای اصاللی و انقالبی _ شالامل ،جنوب ،غرب و رشق

_ یا طلو و غروب خورشالالید در تابسالالتان یا زمسالالتان و یا طلو و غروب سالالتارههای خاص قبله صالالورت
میگرفالتم کوتالهوارهای از این روشهالا بالا رشح ر و

مطالالالب در کتالاب «دالئح

الببةل» یالا کتالابهالایی بالا

موضالو شالیوههای (غیر ریاضالیوار ) تعیین قبله آمده اسالتم قبلهها _ از سالدهی نهم میالدی به این سالو _
بر مبنای دانش ریاضالالیات و با بهرهگیری از مصت الالات ج رافیایی قرون وسالالطا و یا شالالیوههای تقریبی و
ابتدایی یا راهحلهای پیچیدهی مثلثات و هندسالالاله مشالالالصص میشالالالدندم در بیشالالالرت مراکز مهم جهان

اسالم ،پالتی از جهتهای مصتلف قبله نگهداری میشد ،این جهتها بر اسا

شواهد علمی در منابع

قرون وسالالالطایی به ثبت رسالالالیده اسالالالتم گروههای مصتلفی از آن پالت اسالالالتفاده میکردندم این پالت تا

حدودی فراوانی تنو جهتگیری مساجد تاریصی در مناطق مصتلف را توجیه میکندم

از آنجا که قبلههای محاسالالبهشالالده بر مبنای دانش ریاضالالی به مصت الالات ج رافیایی بسالالتگی دارد،

جهتگیریهای قبله  -که چند صالدسالال پیش توسالع مساللامنان بر مبنای مصت الاتی نه چندان دقیق –

مشالصص شالدهاند ،مساللام با جهتهای امروزی قبله همسالان نیسالت ،دقیقا مثل مصت الاتی که هم اکنون

برای هر نقطه از کرهی زمین در اینرتنت قابل دسالالرتس الی اسالالتم اگر کس الی به بررس الی جهتگیریهای

مسالاجد تاریصی عالقمند باشالد ،توصالیه میشالود که در ابتدا سالعی کند درک خوبی از تعیین جهت قبله

توسالالالع مسالالاللامنان داشالالالته باشالالالد؛ با درنظرگرفنت اینکه جهتگیریهای امروزی قبله ممکن اسالالالت با

ت ورات و اندیشههای قبلی در مورد آن کمرت سازگاری داشته باشدم

پیشرت هیچ کتاب عمومی در مورد تعیین قبله وجود نداشته استم

نویسالنده از اینکه اطالعاتی در مورد آثاری که سالهوا در کتاب نیاورده اسالت ،دریافت کند ،سالراسالگزار

خواهد بودم

پسگشالالتهایی به متون فقه اسالالالمی در قرون وسالالطی در مورد قبله ،در نوشالالتههای نومن ،دالل،
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کین ،،ریو

و شالامیدل یافت میشالودم همچنین به مقاله (قبله ،از منظر علم فقه) که توسالع ونسالینک

در ویراست دوم دانشنامهی اسالم منت

شده است ،مراجعه کنیدم

 اوسین نوشی ،یی غرب
نصسالتین پژوهشالگری که به تعیین قبله با انجام محاسالبات ریاضالیاتی پرداخت ،تاریدنگار ریاضالیات و
سالتارهشالناسالی اسالالمی ،کارل شالوی ( 1877تا  )1925بودم مقالت جمعآوری شالدهاش 1در سالال 1988

در فرانکفورت در دسالرت

عموم قرار گرفتم پژوهشالگر بعدی ادوارد ا م کندی ( 1912تا  )2009اهل

آمریکا اسالت که پژوهشالگری پی الو در حیطهی تارید سالتارهشالناسالی اسالالمی در نیمهی دوم سالدهی 20

میالدی تلقی میشودم

مقالت جمع آوری شالالدهاش در مطالعات علوم دقیق اسالالالمی ،سالالال  1983در بیروت منت ال شالالده

اسالالالتم همچنین مقالالتی در این مورد و حیطالههالای گونالاگون توسالالالع دو تن از دانشالالالمنالدان مشالالالهور

مساللامن :بیرونی و کاشالی ،منت ال شالده اسالت و همچنین در مورد جهتگیریهای ج رافیایی مکانهای
بزرگ اسالمی نیز مباحثی ارا ه دادهاندم

چاپهای مکرر مطالعات مصتلف دیوید آم کین ،ب ورت موارد زیر بوده است:

سالالتارهشالالناسالالی ریاضالالیات اسالالالمی ()1993/1989؛ دسالالتورالعملهای سالالتارهشالالناسالالی اسالالالمی
( )1995/1987سالالتارهشالالناسالالی در خدمت اسالالالم ( )1993و سالالتارهشالالناسالالی و ج رافیای اسالالالمی
()2012م متامی انتشارات دیوید آم کین ،در  davidaking.academia.eduدر دسرت

هستندم

این کتابنامه شالالامل پسگشالالتهای متداول به دسالالتنوشالالتههایی در حیطه تارید علوم اسالالالمی

منیباشالالالدم از جمله میتوان به آثار سالالالوتار ،کارل بروکلمن ،چارلز اسالالالتوری ،فوات سالالالزگین ،اکملدین

ایهالالاسالالالنگلو و همکالالاران ،بوریش روزنفلالالد و همکالالارانش اشالالالالالاره کردم برای اطالعالالات بیشالالالرت بالاله

 https://ismi.mpiwg-berlin.mpg.deمراجعه کنیدم

__________________________________________________________________________________________________________________________________
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آثار برگزیده در مورد تعیین قبله

 عمومی

DAK, “The sacred direction in Islam: A study of the interaction of religion and
science in the Middle Ages”, Interdisciplinary Science Reviews 10 (1985), pp.
315-328.
–, “The determination of the sacred direction in Islam”, in World-maps for finding
the direction and distance to Mecca, Leiden: Brill & London: Furqan Foundation,
1999, ch. 2, pp. 47-127.
–, “The sacred geography of Islam”, in Mathematics and the Divine – A Historical
Study, T. Koetsier and L. Bergmans, eds., Dordrecht: Elsevier, 2005, pp. 161-178,
repr. in idem, Islamic Astronomy and Geography, VIII.

 بیتالمقدس و مک
M.S.M. Saifullah, M. Ghoniem, ʿAbd al-Rahman Robert Squires & M. Ahmed,
“The Qibla of early mosques: Jerusalem or Makkah?”’ (2001).
Angelika Neuwirth, “From the Sacred Mosque to the Remote Temple – Sūrat alIsrā’ between text and commentary’’, in Jane Dammen McAuliffe & Barry D.
Walfish & Joseph W. Goering, eds., With Reverence for the Word – Medieval
scriptural exegesis in Judaism, Christianity, and Islam, Oxford: Oxford University
Press, 2003, pp. 376-407.
Simon Shtober, ““Lā yajūz an yakūn fī al-ʿālam li-Llāhi qiblatayn”: JudaeoIslamic polemics concerning the qibla (625-1010)”, Medieval Encounters: Jewish,
Christian and Muslim Culture in Confluence and Dialogue 5 (1999), pp. 85-98.

Uri Rubin, “Between Arabia and the Holy Land: A Mecca-Jerusalem axis of
sanctity”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam 34 (2008), pp 345-362.
ب

 هت ییبی

Gerald S. Hawkins & David A. King, “On the astronomical orientation of the
Kaaba”, Journal for the History of Astronomy 13 (1982), pp. 102-109, repr. in
idem, Astronomy in the Service of Islam, XII.
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DAK, “Faces of the Kaaba”, The Sciences (The New York Academy of Sciences)
22:5 (May/June, 1982), pp. 16-20, and 22:6 (September, 1982), p. 2.

اسه

 هررایییی مق

DAK, “Makka. iv. As centre of the world [sacred geography and orientation of
mosques]”, The Encyclopaedia of Islam, 2nd edn., vol. VI, pp. 180-187, repr. in
idem, Astronomy in the Service of Islam, X.
–, “Some Ottoman schemes of sacred geography”, Proceedings of the II.
International Symposium on the History of Turkish and Islamic Science and
Technology, Istanbul, 1986, 2 vols., Istanbul: Istanbul Technical University, 1986,
I, pp. 45-57.
Petra G. Schmidl & Mónica Herrera Casais, “The earliest known schemes of
Islamic sacred geography”, in A. Akasoy & W. Raven, eds., Islamic thought in the
Middle Ages: Studies in text, transmission and translation in honour of Hans
Daiber, Leiden: Brill, 2008, pp. 275-300.
DAK, “The sacred geography of Islam”, in Mathematics and the Divine – A
Historical Study, T. Koetsier and L. Bergmans, eds., Dordrecht: Elsevier, 2005,
pp. 161-178, repr. in Islamic Astronomy and Geography, VIII. See also Schmidl,
Volkstümliche Astronomie, for detailed analysis of some Yemeni schemes.

به مبحهج هرراییهیی مقه

 دو اثری ه دا ادامه م ری م شهههودا به طوا هز
: پرداخی اس

Annemarie Schimmel, “Sacred geography in Islam”, in Jamie Scott & P. SimpsonHousley, eds., Sacred places and profane spaces: Essays in the geographics of
Judaism, Christianity, and Islam, New York Greenwood, 1991, pp. 163-175.
Thomas Jøhnk Hoffmann, “Dis/integrating the centre – Space, narrative, and
cognition with special reference to the hadjdj and the Ka’ba, Temenos 35-36
(1999-2000), pp. 25-38.
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هییی دا زمینه ی سههیهیا شههنهیسهه هوم و میود یقت دا مواد یهییین هته،ش، پژو

هبی

DAK, “Al-Bazdawī on the qibla in early Islamic Transoxania”, Journal for the
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–, “Architecture and astronomy: The ventilators of medieval Cairo and their
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Institut “Millás Vallicrosa” de Història de la Ciència Àrab, 2000.
Petra G. Schmidl, Volkstümliche Astronomie im islamischen Mittelalter. Zur
Bestimmung der Gebetszeiten und der Qibla bei al-Asbahî, Ibn Rahîq und alFârisî, 2 vols., Leiden, etc.: Brill, 2007.
Ahmad Dallal, Islam, science, and the challenge of history, New Haven CT: Yale
University Press, 2010.
Andreas Neumann, “Die Orientierung in Gebetsrichtung (istiqbāl al-qibla) in der
islamischen Rechtswissenschaft. Entwurf eines Papers erstellt für Sonja Brentjes
auf Basis von Enzyklopädien des fiqh”, June, 2011.

تعیین قبله بر مبنای هندسه یا مثلثات

 مروا اهمیس میود عموم

Karl Schoy, article “Ḳibla. ii. Astronomical aspects” in Encyclopedia of Islam, 1st
edn., Leiden: E. J. Brill, 1913-38.
DAK, “Ḳibla. ii. Astronomical aspects”, in The Encyclopaedia of Islam, new
edition, vol. V, fascs. 79-80, Leiden: E. J. Brill, 1979, pp. 83-88, repr. in idem,
Astronomy in the Service of Islam, IX.
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 ابوا حید بترون و اثر هیوداد او دا موضوع هررایییی ا یضییت
al-Bīrūnī’s treatise, Taḥdīd nihāyāt al-amākin, on mathematical geography and the
determination of the qibla is available in the critical edition of P. Bulgakov in,
Majallat Maʿhad al-makhṭūṭāt al-ʿarabiyya (Cairo) 8 (1962); Jamil Ali, transl.,
The Determination of the Coordinates of Cities ... by al-Bīrūnī, Beirut: American
University of Beirut Press, 1967; and E. S. Kennedy, A Commentary upon alBīrūnī’s treatise Taḥdīd nihāyāt al-amākin – An 11th century treatise on
Mathematical Geography, Beirut: American University of Beirut Press, 1973.

ییی برای ت یتن نیفاسنتیا،  شیو
E. S. Kennedy, The Exhaustive treatise on Shadows by Abu al-Rayḥān ... al-Bīrūnī
– Translation and commentary, 2 vols., Aleppo: Institute for the History of Arabic
Science, University of Aleppo, 1976, II, pp. 135-172.
–, “Bīrūnī ’s graphical determination of the local meridian”, Scripta mathematica
24 (1959), pp. 251-255, repr. in idem et al., Studies in the Islamic exact sciences,
pp. 613-617.
–, “al-Bīrūnī on determining the meridian”, The Mathematics Teacher 56 (1963),
pp. 635-637, repr. in idem et al., Studies in the Islamic exact sciences, pp. 618620.

 یابرد ها نمیی مرنیطیس
Petra Schmidl, “Two early Arabic sources on the magnetic compass”, Journal of
Arabic and Islamic Studies 1 (1997-98), pp. 81-132.
DAK, article “Ṭāsa [= magnetic compass]” in Encyclopaedia of Islam, also idem,
World-maps, pp. 107-124, and “In Synchrony with the Heavens”, X: 94-101.

مییی مسیمید،یی ت یتن هبی توسط دانشمن اد بی،  شیو
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270, repr. in idem, Astronomy in the Service of Islam, XIV.
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