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  مقدمه
ـ  هـر دو دانـش  هشگر دانماركي و مايكل كوك محقق انگليسـي، كـه   پاتريشيا كرون پژو  ةآموخت

اي را در سـال   نظريه شناس مشهور انگليسي هستند، دانشگاه لندن و شاگردان جان ونزبرو اسالم
متضـمن نقـد و تحليـل تـاريخ صـدر      كه  1)هاجريسمهگريسم ( مطرح كردند موسوم به 1977
توان آخـرين نظريـة دانشـگاهي در     ت. اين نظريه را مياسديني  بر اساس ديدگاهي بروناسالم 
اي كه از همان ابتدا بسيار مورد توجـه قـرار گرفـت و تـأثير      شناسي غرب برشمرد، نظريه اسالم
هاي متداول در محافل علمي گذاشت. آنان در اين نظريه، كه در كتابي بـا   اي بر بحث العاده فوق

 ،صرف بر منابع غيراسـالمي  ةتكير از منابع اسالمي و با سلب اعتبا 2همين نام منتشر شده است،
موضوع معرفي يك خاسـتگاه هـاجري بـراي     اند كه يكي از آنها دهكراي را مطرح  مدعيات تازه

عنـوان خاسـتگاه اسـالم كـه ارتبـاط روشـني بـا         اي به اسالم است، يعني مشخص كردن منطقه
كه منابع يهودي آنان را از نسل هاجر  غربي عربستان  (اعراب ساكن در مناطق شمال» هاجريان«

را   تاريخي يهاي كنند گزارش دانستند) داشته باشد. براي اين منظور، آنها سعي مي و اسماعيل مي
هـاي باقيمانـده از    با گزارش ،دهند كه بعضي مناطق جغرافيايي را به هاجر و هاجريان نسبت مي

 ةند و در ابتدا الزم است كه زمينكنآنها برقرار  اي بين پيدايش اسالم مقايسه و رابطه ةمراحل اولي
ادعاي آنهـا داراي سـه فـرض    تاريخي فراهم كنند.  ةفكري مناسبي در خواننده براي اين مقايس

هاي ذكرشده در  تطبيق بعضي نام(هاجريان) و مسلمانان، » مهگرايه«اساسي است: يكسان بودن 
را براي مساجد مسلمانان. در ايـن مقالـه، بـه    كتاب مقدس بر اماكن اسالمي و قبلة اول بودن پت

  بررسي هر سه مورد مذكور خواهيم پرداخت.

  (هاجريان) و مسلمانان  » مهگرايه«يكسان بودن 
هاجريسـم فـراهم    ةخاستگاه هاجري در نظري ةاي براي طرح فرضي اساسي كه زمينه اي نكته

                                                           
1. Hagarism.   
2. Crone, Patricia, and Cook, Michael (1977). Hagarism: The Making of the Islamic World, 

Cambridge, Cambridge University Press 
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اند، از آنها نـه بـا    انان اشاره كردهكرده، آن است كه ظاهراً منابع غيراسالمي اوليه كه به مسلم
در سرياني » مهگره«(يا عناوين مشابه آن:  2»مهگرايه«يا  1»هاگرايه«بلكه با نام » مسلمان«نام 
اشـاره  » اسـالم «ترين منبعي كه در آن به نـام   اند و قديمي در يوناني) ياد كرده» ماگاريتاي«و 

ميالدي است. كـرون   688 هجري/ 69 سالالصخره متعلق به  قبه ياسالم ـعربي   ةشده، كتيب
اي كـه   در دوره» مسـلمان «و » اسالم«هاي  دانند كه نام و كوك، همين امر را دليلي بر اين مي

شود، هنوز وجود نداشـته و ايـن نـام     هاي حيات پيغمبر و مدتي بعد از آن را شامل مي سال
از سوي خـود آنـان    ،ديهفتم ميال سدةبعد از اتمام مراحل تكوين جنبش اعراب در اواخر 

عربي  ةبا كلم(ماهگرايه) » مهگرايه«بر اين گمانند كه عنوان  آنهابر نهضت نهاده شده است. 
)، و به گروهي از اعـراب اشـاره دارد كـه    Crone, 1977: 8 - 9در ارتباط است (» مهاجرون«

 ,Croneاز زيستگاه و ديار اصلي خود هجرت كردنـد (  ،براي فتح سرزمين مقدس فلسطين

دليل اسـت؛   و عناوين مشابه آن، بي» مهگرايه«). اما تمركز كرون و كوك بر عنوان 24 :1977
هـاي ديگـري همچـون     كه در متـون سـرياني، عـالوه بـر عنـاوين مـذكور، از عنـوان        چرا

و  ، طَيايه و سركايه نيز براي اشـاره بـه اعـراب مسـلمان اسـتفاده شـده اسـت       »اسماعيليان«
نيـاز  خاص، به داليل منطقـي   ةنها و ناديده گرفتن بقيه در توجيه يك نظريانتخاب يكي از آ

اول، از نـام يـك قبيلـه     ة(كلم دارد كه متأسفانه از سوي اين دو پژوهشگر ارائه نشده است
دوم نيز  ةبدوي عرب اخذ شده كه قبل از اسالم نيز روابط گرمي با مسيحيان داشت، و كلم

شـده، مـرتبط    هـا اسـتفاده مـي    كه براي اشاره به عرب» οι’σαρχηνοι«مبهم يوناني  ةبا كلم
مثـل   - هـاي متـأخر سـرياني    ). بـا توجـه بـه اينكـه در نوشـته     94 :1386است) (گريفيت، 

=  (او هاجري شد» اَهجرَ«از نام هاجر به شكل فعل  -عبري (بار هبرائيوس) نگاري ابن وقايع
پيـروان  «ناي ايـن اصـطالح (مهگرايـه)    ترين مع شده، پس واضح او مسلمان شد) استفاده مي

تـوان در   وضوح مـي  ). اين مفهوم از اصطالح مذكور را به92 :1386است (گريفيت، » هاجر
 ميالدي بوده 682اي كه احتماالً آخرين ورق از يك عهد جديد سرياني متعلق به سال  برگه
تـاريخ ماهگرايـه،   يوناني، كه طبق  993اين عهد جديد، در سال «صورت ديد:  ، به ايناست

                                                           
1. Hagraye.   
2. Mahgraye.   
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(گريفيـت،  » اسـت، بـه انجـام رسـيد     63پسران اسماعيل، يعني پسر هاجر و ابراهيم، سـال  
ــاني  92 :1386 ــا اصــطالح يون ــوي، » οι’Αγαρηνοι«). اصــطالح ســرياني مــذكور، ب (آگرِن

و احتماالً حتي از آن برگرفته شده است. اين اصطالح يوناني كـه تـا    بودههاجريان) مرتبط 
مسلمانان اطالق  ةرفت، بعد از اسالم به هم كار مي به» ها عرب«الم براي اشاره به پيش از اس

حـدس  ناموجه بودن  ة). سيدني گريفيت، پژوهشگر معاصر، دربار93 :1386(گريفيت،  شد
» هجـرت « ةكـه از ريشـ  » مهـاجرون « ةبا كلم» مهگرايه«سرياني  ةكرون مبني بر ارتباط كلم

مسلمانان از مكه به مدينه، يا طبق ادعاي كرون و كوك، از  (اعم از هجرتاست گرفته شده 
  گويد: غرب عربستان به فلسطين) مي  شمال

سـرياني   ةشناسانه بين كلمـ  براي يك ناظر جديد، توجه به شباهتي ظاهري و ريشه
كه ايـن   وجه است؛ چرا كلي بي عربي اسالمي مهاجرون، به ةمسيحي مهگرايه و كلم
عربي اسالمي را اخذ كـرده و در معنـايي كـامالً     ةرياني كلمپيشنهاد كه مسيحيان س
قبـولي  مدر هـيچ سـياق معنـايي     ،كار بردند نظر مسلمانان به متفاوت با معناي مورد

خـالف آن وجـود دارد كـه     ن زيادي بريكه شواهد و قرا حالي طرح نيست؛ در قابل
د مسـيحيان  دهد نويسندگان سـرياني عمومـاً از اصـطالحات مـورد كـاربر      نشان مي

طـور   كردنـد و حتـي بعـد از قـرن هفـتم، كلمـات يونـاني را بـه         يوناني تبعيت مي
هـاي مسـيحي،    گرفتند. لـذا روشـن اسـت كـه در دفاعيـه      روزافزوني به عاريت مي

شدند. مقصود از كاربرد اين اصطالح  و مهگرايه خوانده مي» Αγαρηνοι«مسلمانان 
نهضت ديني اسـالم، مبتنـي بـر يـك      ةبارآن بود كه به همه اعالم شود نظر آنان در

  ). 93 :1386ارزيابي مسيحي است (گريفيت، 
آورد، ســخنان يوحنــاي دمشــقي در كتــاب  مثــالي كــه گريفيــت بــراي نظــر خــود مــي

شناسانه، خوشنودي خـود   از كتابش، ابتدا با نگاهي ريشه 101ست: يوحنا در فصل ها بدعت
گويـد   كند و در ادامه مـي  خوانند، تبيين مي مي» يانهاجر«يا » اسماعيليان«از اينكه اعراب را 
هاي عهد عتيق و عهد جديد كه يك راهب  (ص) پس از آشنايي با كتاب كه حضرت محمد

عنوان دين به پيـروانش   به ،خودش بود ةرا تفسير كرده بود، بدعتي را كه ساخت آنهاآريوسي 
اي است كـه   كننده پرستي گمراه هخراف«ترتيب، اسالم از نظر يوحناي دمشقي  آموخت. به اين
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ايـن داوري او،  ». ظهور ضدمسيح است ةدر حال حاضر ميان اسماعيليان رواج دارد و مقدم
» پسـران هـاجر  «و » پسـران اسـماعيل  «هايش از عبارات  هاي مكرري كه در نوشته با استفاده

تـاس  طـور كـه از سـخنان نيك    براي اشاره به مسلمانان كرده، سـازگار اسـت؛ چـون همـان    
مسلمانان آن اسـت كـه طبـق متـون مقـدس،       ةمهم دربار ةتوان دريافت، نكت بيزانتينوس مي

انـد. امـا    ، مسـتثنا شـده  بود بركتي كه خداوند به ابراهيم داده ةاسماعيل و هاجر قبالً از وعد
 انـد  و كوشيده اند تمركز كرده» هجرت« ةبه همان انتساب فرضي كلمه به ريشو كوك كرون 

وجـه   نبـه، خيالي به فلسـطين، الاقـل از ايـن ج   » هجرت«ه و پرداخته كردن يك تا با ساخت
 ةپيونـد زدن آن بـه جملـ    ،انلشصتحقيقات مف ةد و تنها نتيجنها بتراش اي براي آن نام تسميه

كـه البتـه   ) Crone, 1977, p: 174 footnote 32بوده (  1كوتاه و مبهمي در كتاب تاريخ طبري
  .استساس گمان و بدون توجه به سياق متن صورت گرفته اين پيوند هم صرفاً بر ا

مبنـي بـر اينكـه ايـن     » مسـلمان «و » اسالم«در مورد كلمات و كوك در مورد ادعاي كرون 
ن همـان  آنـا  ةاند، بايد گفت كـه روش عمـد   هفتم ساخته و پرداخته شده سدةكلمات در اواخر 

الصـخره   هـاي قبـه   تر از كتيبـه  يميسند و مدركي قدآنها است، يعني چون » سكوت منابع« ةشيو
هـاي   اين كلمات تا پيش از آخرين سال اند كه كه حاوي اين كلمات باشد، مدعي شده اند نيافته
دانيم، اين روش براي اثبـات چنـان مـدعاي     اند؛ اما چنانكه مي هفتم ميالدي وجود نداشته سدة

با  - ، يك جنبش مذهبي و عربيكرون و كوك قول به يا –بزرگي مبني بر اينكه پيروان يك دين 
روش كارآمدي نيست. از سوي  ؛اند كرده آن تعداد زياد، چنين كلماتي را براي خود استفاده نمي

                                                           
 ينفتح فلسـط  و يهجر يزدهمسال س يعكه مربوط به وقا طبري بوده تاريخ از قسمت ينو كوك، به ا كرون ارجاع 1.

آب و  وجـوي  جسـت  ير برامگ نيست، شما منزلگاه حجاز مردم، اي: گفت و برخاست مردم ميان در عمر و«: است
 كننـد  يدور مهـاجرت مـ   ي. كجا هستند آنان كـه از جـا  كنند زندگي توانند نمي طريق اين به جز ساكنانش و علوفه،

 ببريـد،  يـراث كه خدا به شما وعـده داد كـه بـه م    ينيدر زم يدخدا به آنها داده است، گردش كن كه اي وعده خاطر به
خود است و به اهـل خـود    ياوربخش  خود و عزت يند كنندة چيره خدا و كلّه، الدين علي ليظهره: فرمود همچنانكه

). 2160 :4 جاول،  سـري ، 1881 -  1870 طبـري، ( »الصـالحون  عبـاداهللا كجا هسـتند   كند، يرا عطا م ها امت يراثم
 يدنبخشـ  يرگـي چ دربـارة  كه يمقرآن كر ياتاز آ يتعداد در» كلّه ينالد يعل يظهرهل«توجه دارد كه عبارت  خواننده

 يـة اشاره است به آ يزآخر ن ة) و جمل9؛ صف: 28؛ فتح: 33(توبه:  است آمده هستند، ياناد يرسا را برخداوند اسالم 
»لَقَد كَتَبنا ف يو  الذِّكرِ أَنَّ األَرض عدن باالزَّبورِ مرِثُهاد يبعحونَ يال71: ياء(انب» الص.( 
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الساعه انتخاب و يكباره بـه تمـام آن گـروه     طور خلق اين كلمات بهكه شود ادعا كرد  ديگر، نمي
هفتم كه اين نهضت شـكل   سدةي ناچار بايد بپذيريم كه از ابتدا عظيم اطالق شده باشد؛ پس به

ها (اسالم و مسلمان) وجود داشته  هاي پاياني آن قرن، فرايندي در انتخاب اين نام گرفت تا سال
هيچ دليلي بـراي انتخـاب ايـن نـام از     و كوك كه مراحلي را پشت سر گذاشته است، اما كرون 

را كه به انتخاب اين نام از د و فرايندي احتمالي نده سوي اعراب براي جنبش دينيشان ارائه نمي
و كـوك  . اين نكته، از نقاط ضعف ادعاي كرون كنند سوي اعراب منتهي شده باشد، مطرح نمي

و خوانـده شـدن پيـروان آن بـا نـام      » اسالم«نام  دين جديد به ةاست. اما از منظر اسالمي، تسمي
و  شود محسوب ميعي سر قرآن پر از اشاره به آن است، امري قطا(مسلمانان) كه سر» مسلمين«

هاي خطي بسيار قـديمي قـرآن    اگر بنا باشد به مدارك مكتوب و اوليه استناد كنيم، همان نسخه
نها اشاره شد) بهترين اسـناد بـراي اثبـات ايـن     ه آصنعا و پاريس و غيره، كه قبالً ب ة(نظير نسخ

ر نـزد خـود   انـد، د  خوانـده » نهضت دينـي عربـي  «حقيقت هستند كه آنچه كرون و كوك آن را 
ند. ضمناً عالوه بر دش خوانده مي» مسلمان«شده و پيروان آن نيز  شناخته مي» اسالم«اعراب با نام 

صـورت   بـه » اسـالم « ةاست، كلم» مسلم«ترين سند حاوي نام  الصخره كه ظاهراً قديمي قبه ةكتيب
هجـري   71ه به سال ك» عباسه بنت جرَيج«روي سنگ قبر زني به نام  اي در كتيبه» اإلسالم اهل«
). پس چه بسـا پيـدا شـدن آثـار     al-Hawary, 1932: 290ميالدي) تعلق دارد، آمده است ( 693(

در اختيار پژوهشگران  زمينهدر اين را خصوص با قدمت بيشتر، اسناد كافي  ديگري در آينده، به
  قرار دهد.

  از حاگرا تا حجر  
نـوعي تغييـر تـدريجي در جغرافيـاي      قدم اول، بـه طرح فرضية خود، در در و كوك كرون 

د كـه ابتـدا در   نگوي د و مينكن ذهني مناطق مرتبط با كتاب مقدس در منابع يهودي اشاره مي
و سپس در منابع ديگر يهودي، منـاطقي كـه در كتـاب     هاي آرامي تورات) (ترجمه ها ترگوم

اط ديگـري  ، بـه نقـ  انـد  عنوان محل زندگي هاجريان و اسـماعيليان معرفـي شـده    مقدس به
قـرار  غـرب عربسـتان     كه موقعيت آنهـا در شـمال  است  يافتهانتقال همچون پترا و الخَلَصه 

اين تغييري كه در منابع يهودي در جغرافياي كتاب مقـدس پديـد آمـده،     دارد. از نظر آنان،
، يعنـي  مقـدس يهـود   ي بـزرگ و به نيا خود الزم را براي ادعاي هاجريان در انتساب ةزمين
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 ,Crone( فراهم كرده است (و از طريق او، به همسرش هاجر و فرزندش اسماعيل)،ابراهيم 

ند، اين است كه منـاطق جديـد   نك ن اشاره نميه آب و كوك اي كه كرون اما نكته .)23 :1977
لوصه) هر دو در همـان منـاطق جنـوبي فلسـطين قـرار      (در رأس همه، پترا و الخلصه يا خَ

را محـل سـكونت اسـماعيل و هـاجر     » فاران«ديگري به نام  ةو تورات، آشكارا منطق  1دارند
 147پـور:   قرار دارد (كريمدر همان حوالي  ) كه21: 21(تورات، پيدايش  معرفي كرده است

تـوجهي   شـايان ها تغيير  بنابراين، جغرافياي كتاب مقدس از نظر نويسندگان ترگوم). 214 -
خصـوص   مام ايـن منـاطق از حجـاز و بـه    نكرده است و ضمناً بايد توجه داشته باشيم كه ت

توان چنين استدالل كرد كه نويسندگان  بسيار زيادي دارند. مي ةفاصل ،شهرهاي مكه و مدينه
سكونت نسـل اسـماعيل را بـا     ةاند محدود منابع متأخر يهودي (پيش از اسالم) تنها خواسته

كـه طبـق گـزارش    ( زمان خود پيرامون همان سـرزمين فـاران   ةشد نشان دادن اماكن شناخته
مشـخص كننـد و هـيچ انتقـال      )تورات محل سكونت اسـماعيل و پيـدايش نسـل او بـوده    

ترتيـب، تصـور انتقـال     توجهي مد نظر آنان نبوده است. بـه ايـن   شايانجغرافيايي خاص و 
  دهد.  جغرافياي كتاب مقدس در منابع متأخر يهودي اعتبار خود را از دست مي

ـ كن يـك شـباهت لفظـي ديگـر هـم اشـاره مـي       در همينجا، به و كوك كرون  د: حـاگرا در  ن
(منابع مورد استناد  غرب عربستان  اي در شمال هاي يهود، همان حجر عربي است، منطقه ترگوم

كرون در اينجا، دو ترگوم معروف يهودي، يعنـي ترگـوم انقلـوس و ترگـوم يوناتـان دروغـين       
حاگرا را از اين نظـر مـورد توجـه قـرار      خصوص نام به هستند). آنهامشهور به ترگوم اورشليم 

و معـادل   )18: 25ها در ارتباط با وفات اسماعيل ذكر شده (ذيل پيدايش  دهند كه در ترگوم مي
عربي آن يعني حجر، مكان معلومي براي مقبرة اسماعيل بوده است. كرون و كوك معتقدند كـه  

دي از همان نام حاگرا (حجر) است نام حجر كه در مكه به محل قبر اسماعيل اطالق شده، تقلي
  . )Crone, 1977: 23(ها محل وفات اسماعيل معرفي شده است  كه در ترگوم

                                                           
دوم  سـدة سـاكن مصـر در    يونـاني دان يجغراف يوساست كه بطلم ييلصه، همان جادانشمندان معتقدند كه الخ 1.
كرده  يينتع يجنوب يننقب در فلسط يآن را در حدود صحرا يتو موقع ياد) Elusa» (الوسا«از آن با نام  يالديم

كه است ده بنا ش يگريد يآن روستا يكياست و در نزد يهنوز در همانجا باق يميشهر قد ينا هاي يرانهاست. و
 .شود يعمدتاً با همان نام شناخته م
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رساند: اوالً از بـين دو   نميو كوك  كرونمورد نظر  ةها، ما را به نتيج اما بررسي اين ترگوم
وم يوناتـان  ترگوم فوق، فقط اولي متعلق به قرون پيش از اسالم است و ترگوم دوم، يعني ترگ

يـازدهم   سدةشود) عموماً متعلق به بعد از  دروغين (كه به نام ترگوم اورشليمي هم شناخته مي
پس   1تر نيست. شود و در بهترين حالت، از اواخر قرن هشتم ميالدي قديمي ميالدي دانسته مي

زيرا  د،كر عنوان مدركي پيشااسالمي براي توجيه نامگذاري اماكن استناد آن بهبه توان  پس نمي
ثانيـاً هـم     2؛عربي روزگار خود تأثير پذيرفتـه باشـد   -  از فرهنگ اسالمي شايدخود اين منبع، 

ضـمن آنكـه     3انـد،  دانسـته  »شـور «ترگوم انقلوس و هم ترگوم اورشليمي، حاگرا را نام ديگر 
يمي شـور و بـارد، در ترگـوم اورشـل      4ترگوم انقلوس، حاگرا را نام ديگر بارِد نيز دانسته است.

ترتيب، هر چهار نام شور، بارد، الخلصه و حاگرا، به  و به اين  5اند همان الخلصه نيز دانسته شده
اشاره دارند كه موقعيت جغرافيايي آن در صـحراي نقـب در فلسـطين     يواحد ةمكان يا منطق
، يعني حجر در حجاز شمالي (در و كوك كروناين منطقه با محل مورد ادعاي   6جنوبي است.

نـام  به اعتراف خود كرون و كوك، زيادي دارد. جالب آنكه  ةعربستان) فاصل ةجزير درون شبه
، نشـيم،  تلمود بـابلي حاگرا در تلمود بابلي، به موضعي در حوالي فلسطين اطالق شده است (

اي عبـري از   در تطبيق حاگرا و حجـر، كتيبـه   انبراي ادعايش آنها ة) و تنها تأييديالف 4گيتّين: 
معـروف   ةچهارم ميالدي است كه هر دو نام حاگرا و حجر را بـراي همـان منطقـ    سدةحدود 

                                                           
 يـب شـده اسـت. گاتل   يـده قـرن شـانزدهم د   يتالياييدانشمند ا يترگوم، در آثار د روس ينبه ا يخيتار ةاشار يننخست 1.
)Gottlieb( يدردانسته است و رِ يالدي) زمان نگارش آن را اواخر قرن هشتم مReiderمينكته كه گائون ين) با توجه به ا 
 يچه يالديم يازدهم سدةدر  يهوديمفسر بزرگ  يراش ين) و همچنياسالم يةدر قرون اول يهود ينيبزرگ د يشوايان(پ

 ترگوم تا آن زمان وجود نداشته و بعدها به نگارش درآمده است. يناند، احتمال داده كه ا به آن نكرده يا اشاره
گزارش را، كه  ينو فاطمه داشته است. دانشمندان ا يشهعا يها نام دو همسر به يل،كه اسماع گويد يترگوم م ينا مثالً 2.

 .دانند يم يعرب - ي از فرهنگ اسالم يميترگوم اورشل يرپذيرياز تأث يناش يست،ن تر يميقد يهودياز آن در منابع  ياثر
 .1: 20؛ 7: 16 يدايشپ يلذ يم،. ترگوم اورشل18: 25؛ 1: 20؛ 7: 16 يدايشپ يلانقلوس، ذ ترگوم 3.
 .14: 16 يدايشپ يلانقلوس، ترگوم انقلوس، ذ ترگوم 4.
 .22: 15؛ خروج 14: 16 يدايشپ يلذ يم،اورشل ترگوم 5.
 ).14: 21 يدايش(پ شناسند يبئرشبع هم م يابانها، با نام ب منطقه را در نقشه ينا 6.
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. )Altheim, 1968: 305f( كار برده اسـت  عربستان) به ةجزير حجر در حجاز شمالي (درون شبه
را  آنان، فقط يكي مدعاي اند ارائه دادهو كوك  كرونترتيب، از منابع مختلف يهودي كه  به اين
نيز قطعيـت   آنانبقيه برخالف آن هستند. با توجه به اين اختالف در منابع، نظر كند و  ميتأييد 

ـ گذار پاسـخ مـي   اين پرسش را بـي  و كوك كروندهد. ضمناً  خود را از دست مي د كـه چـرا   ن
كـار رفتـه،    هاي مختلفي كه در منابع يهودي در رابطه بـا اسـماعيل بـه    هاجريان بايد از بين نام

نشـاني از آن در تـورات   ها آمده است و  فقط هم در ترگومم را كه طور خاص همين يك نا به
  نيست، انتخاب و استفاده كرده باشند.  

دهد كه يهوديان نه فقـط در قـرون    هر حال، اسناد و مدارك كهن يهودي نشان مي اما به
خود،  ةبلكه در تمام روزگاران گذشت )ها يعني در زمان نوشته شدن ترگوم(نزديك به اسالم 

  ل سكونت هاجريان و اسماعيليان (اعراب نسل ابراهيم) را در صحراهاي واقع در شمالمح
برخالف نظر كرون و كـوك (كـه انتسـاب منـاطق واقـع در      اند و  دانسته غرب عربستان مي

غربـي عربسـتان تـا جنـوب فلسـطين بـه هاجريـان و اسـماعيليان را امـري متـأخر             شمال
نزديـك بـه اسـالم و بـا ابتكـار       هاي سدهكه تنها در  اين موضوع چيزي نيستاند)  پنداشته

  كنيم:   ها رايج شده باشد. در اينجا به تعدادي از اين منابع اشاره مي نويسندگان ترگوم
(ع) كه نخستين بخش از كتاب مقدس  تورات. در تورات منسوب به حضرت موسي .1

ئرشبع در جنوب فلسطين، سكونت ابراهيم در بيابان ب ةعبري است، پس از معرفي محل اولي
و   1)14 - 7: 16كه ماجراي فرار هاجر از دسـت سـاره (تـورات، پيـدايش     است گفته شده 

در همين صحرا و نواحي اطـراف آن اتفـاق افتـاد (تـورات،      ،سپس مهاجرت او با اسماعيل
كـه مـادرش   اسـت  ) و پس از بيان سكونت اسماعيل در فاران، تأكيد شـده  14: 21پيدايش 
گويـد كـه    ). تـورات همچنـين مـي   21: 21زني از مصر گرفت (تـورات، پيـدايش    براي او

سمت آشور ساكن شـدند   از حويله تا شور، مقابل مصر به  2فرزندان اسماعيل (يعني اعراب)
                                                           

 ).16: 20(اعداد  كند يم يمعرف يتادوم در جنوب بحرالم ينسرزم يهدر منتهاال يا قادش را نقطه يگر،د يجا تورات 1.

از شلمانَصـر سـوم پادشـاه آشـور در      يا سنگنوشته ،كار رفته در آن به» عرب« ةكه واژ يخيسند تار ينتريميقد 2.
(مـثالً   يختهآم با نژاد يرا مردمان ينانصحرانش يااعراب  است. كتاب مقدس، ظاهراً يالداز م يشاواسط قرن نهم پ

كـه در   يختهو شاهان عربستان و شاهان مردمان آم: «داند مي) يلياسماعيرو غ يلياعراب اسماع از اي يختهآم يدشا
 ).24: 25 يا(ارم» صحرا ساكنند



778   1396زمستان ، 4، شمارة 14فلسفه دين، دورة 

 

 ةموقعيت شور را جايي بيرون از محدود ،) و مفسران قديم تورات18: 25(تورات، پيدايش 
موقعيـت    1انـد.  آن، نزديك به مصـر معرفـي كـرده    فعلي عربستان سعودي و در شمال غرب

النّهرين، عراق، سوريه، يمن، حبشه و حتي  حويله نيز معلوم نيست و مناطق متعددي در بين
. تـورات در جاهـاي ديگـر، نـام     )Delitzsch: 470( هندوستان براي آن پيشنهاد شده اسـت 

كند (اعـم از   اعراب اطالق مي ةمكلي به ه يعنوان نام را به» هاجريان«و گاهي » اسماعيليان«
بـن   اعرابي كه از نسل اسماعيل باشند يا نباشند) از جمله به اعراب مـدين (از نسـل مـدين   

كـه يوسـف را در كنعـان از     )32: 1؛ اول تـواريخ ايـام   4، 2: 25(تورات، پيدايش  ابراهيم)
؛ 24: 8داوران ؛ 1: 39، 28، 27، 25: 37پيدايش و به مصر بردند (تورات،  ندبرادرانش خريد

دانيم سرزمين مدين همواره صـحرايي در شـرق ايلـه و     و چنانكه مي  2،)23 - 22: 3باروخ 
  خليج عقبه بوده است. 

مجموعه سـرودهايي كـه بـه حضـرت     (كتاب مزامير. همين رويكرد در كتاب مزامير  .2
ني تـدوين  هـاي گونـاگو   هاي مختلف آن در زمان (ع) نسبت داده شده و البته قسمت داوود

شود. در واقع در اين كتاب، مزموري هست كـه در زمـان يكـي از     نيز ديده مي شده است)
حمالت بزرگ اقوام همسايه و بحراني شدن اوضاع در اطراف اورشليم نوشته شـده اسـت.   

اسرائيل در برابر  خواهد تا به قوم بني در اين مزمور، سراينده در قالب يك دعا از خداوند مي
آن اقـوام مهـاجم،    ةخواند) كمك كنـد و از جملـ   كه آنها را دشمنان خداوند ميدشمنانش (

  :كه پشت مرزهاي فلسطين هستند برد اسماعيليان و هاجريان را نام مي
آوردگـان تـو مشـورت     ... و بر پنـاه  كنند ... اينك دشمنانت شورش مي اي خداوند

نباشند و نام اسرائيل ديگـر   يد ايشان را هالك كنيم تا قومييگويند: بيا كنند و مي مي
                                                           

در شمال  يترانهمد يايدر ساحل در يومآن را همان پِلوس يالديدر قرن اول م يهوديمورخ  يوسفالو يوسفوس 1.
 يماونقلـوس و اورشـل   يهـا  ) و ترگـوم 3: 7 ،كتـاب ششـم   يهـود،  يباسـتان  يختار يوسفوس،شرق مصر دانسته (

 يـل ذاند ( كرده يمعرف» حالوصه« يا» حاگرا«) آن را با نام يالديم يةتورات، متعلق به قرون اول يآرام يها (ترجمه
قرون چهارم تـا   يحين مساو مورخ يوسبطلم يها ) در نوشتهElusu» (الوسو«) كه ظاهراً همان 18: 25 يدايشپ

 المقـدس  يتجنوب ب يليما 70در » خَالصه«موسوم به  هاي يرانههمانجاست كه و ترديد ياست و ب دييالهفتم م
 ).Orr, 1915: 439در آن قرار دارد ( ينو جنوب فلسط يناس يرةجز در حد فاصل شبه

 .36، 28: 37 يدايشبا: پ يدكن يسهمقا 2.
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كنند و به ضد  بر زبان آورده نشود. زيرا (اين دشمنان) به يك دل با هم مشورت مي
هاي ادوم و اسماعيليان و موآب و هاجريان. جبال و عمون و  اند. خيمه تو عهد بسته

عماليق و فلسطين با ساكنان صور. آشور نيز با ايشـان همدسـت شـدند و بـازويي     
  ).8 - 1: 83لوط گرديدند (مزامير  براي بني

مورخ يهودي روزگار باستان، يوسـفوس فالويـوس    ينتر مهمهاي يوسفوس.  نوشته .3 
اول ميالدي است. اين كاهن و مورخ كه زندگي پرمـاجرايي هـم داشـته، صـاحب      سدةدر 

وقايع و اطالعـاتي كـه از زمـان     نبةخصوص از ج چند كتاب با محتواي تاريخي است كه به
 »تاريخ باستاني يهـود «سودمند هستند. او در اثر مشهورش  ،گذارند ودش در اختيار ما ميخ

كند كـه فرزنـدان    سرگذشت هاجر و اسماعيل، اشاره مي ةضمن تكرار مطالب تورات دربار
  اند: اسماعيل در نبطيه ساكن بوده

نـزل  هاي مابين فرات تـا دريـاي سـرخ م    اينان (فرزندان اسماعيل) در تمام سرزمين
ها) قومي از عرب هسـتند و نـام قبايـل     (نبطي هانآخواندند.  1گزيدند و آن را نبطيه
  ).Josephus, 1901: 41اند ( خود را از ايشان گرفته

  همواره به صحراهاي شـمال  )مثالً جغرافياي بطلميوس(منابع تاريخي  ةنبطيه، طبق هم 
اطالق  بوده،(پترا) هم معروف » نگيعربستان س«عربستان، كه اصطالحاً به  ةجزير غربي شبه

ها از نسل اسـماعيل هسـتند، بـه ايـن نكتـه       اينكه نبطي ةشده است. نظر يوسفوس دربار مي
گردد كه تورات پسر اول اسماعيل را با نام نبايوت معرفي كرده است (تورات، پيدايش  برمي

اسـماعيليان   بينيم كـه تصـور يوسـفوس هـم از محـل سـكونت       ترتيب مي به اين  2).13: 25
  عربستان بوده است. ةجزير غربي شبه  هاي شمال (فرزندان اسماعيل) سرزمين

                                                           
1. Nabatene. 

 واژة. است متفاوت هم با عبري در) يوتدو كلمه (نبط و نبا يناداشت كه تلفظ حرف آخر در  توجه يدالبته با 2.
» ط«و » ت«اگر بـه تفـاوت تلفـظ دو واج     ي) دانست و حتيوت(از نسل نبا »يوتينبا«همان  توان يرا نم »ينبط«

 يطو محـ  يهوديـه كـه در قـرون باسـتان در    » نابوت«همچون  يباز هم فرض اخذ شدن آن از نام يم،نده يتاهم
 ايـن،  از گذشـته . رسـد  ينظـر مـ   تر به ) مناسب1: 21به اول پادشاهان  يدسوم بوده است (مثالً نگاه كناطرافش مر

بوده باشد (كه آن هم در قرون باستان مرسوم بوده، مثالً نگاه » نباط« يا» نَبط«مثل  يزيآنها چ جد نام اينكه فرض
  .تر است پذيرفتني حروف ها و يالببودن س يكسان دليل ) به26: 11به اول پادشاهان  يدكن
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و » هاجريـان «بع مهم يهودي روزگار باستان، اعـراب را بـا عنـوان    اهمچنانكه ديديم، من
درياي سرخ تا فرات، اطراف فلسـطين، صـحراي مـدين (در شـرق      ةدر فاصل» اسماعيليان«

غـرب عربسـتان     كنند كه همگي در صحراهاي شمال رفي ميخليج عقبه) و نزديك مصر مع
مناطقي همچون حاگرا و الخلصه نيز در جنـوب فلسـطين   ند. هست  (داخل و بيرون آن) واقع

 هـاي  سـده اين منابع، متعلق بـه  اندكي با آن دارند.  ةو فاصلاست و نزديك فاران واقع شده 
كه يهوديان در تمام روزگاران پيش از دهند  خوبي نشان مي پيش از ظهور اسالم هستند و به

و متأسـفانه كـرون   اند.  محل زندگي هاجريان و اسماعيليان داشته ةچه تصوري دربار ،اسالم
ترتيب،  به اين د.نگذار آنها را مسكوت مي ةد و همنكن اي به اين مدارك نمي هيچ اشارهكوك 

عربستان را مفسران يهودي  غرب  ظهور هاجريان از شمال ةادعاي كرون مبني بر اينكه زمين
تواند اين ادعا را  اند صحيح نيست و او نمي نزديك به اسالم فراهم كرده هاي سدهتورات در 

  هفتم ميالدي) قرار دهد. سدةتوجيه ظهور اسالم در مقطع زماني خاص خود ( ةپشتوان

  مسلمانان ةپترا، اولين قبل
ه و جهتگيـري محـراب نخسـتين مسـاجد     كرون در ادامه، براي تأييد نظر خود به موضوع قبلـ 

غرب عربستان (يعني همـان    پردازد. او معتقد است كه آغاز كار هاجريان از شمال مسلمانان مي
شـود كـه جهتگيـري محـراب      عنوان حرم، از اينجا تأييد مـي  حجر) و انتخاب آن نقطه به ةمنطق

ربستان است، نه شهر مكـه.  غرب ع  اي در شمال سمت نقطه مسلمانان، به ةبعضي از مساجد اولي
 ,Croneدانـد (  غـرب عربسـتان مـي     اي از خاستگاه هاجري اسالم در شمال او اين امر را نشانه

تـوجهي از مسـاجد    شايانهاي تعداد  انحراف جهتگيري قبلهدر واقع بايد گفت كه ). 23 :1977
منـابع اسـالمي و   هـاي بـين    از نـاهمخواني نسبت به قبلة اصلي (مكـه)،  اسالمي  ةاولي هاي سده
در رأس (دانيم، در دين اسالم، عبادات و مناسك واجـب   . همچنانكه ميتساهاي تاريخي  يافته

جاي آورده شـود و از   به ،كعبه در شهر مكه است ةمسلمين كه خان ةسوي قبل بايد به )آنها، نماز
راب سمت همين قبله باشـد. امـا بررسـي جهتگيـري محـ      رو محراب هر مسجدي بايد به همين

دهـد كـه در آنهـا انحـراف      اند، نشان مي اول هجري ساخته شده سدةمساجدي كه در يكي دو 
سمت  رسد كه آنها نه به نظر مي طور به توجهي از جهت اصلي قبله وجود دارد و اين شايانبعضاً 

انـد. طبـق    غرب عربستان) قـرار گرفتـه    اي در پترا (شمال سوي نقطه يا منطقه شهر مكه، بلكه به
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منتشر  2جغرافياي قرآنيپژوهشگر كانادايي انجام داده و در كتاب خود  1حقيقي كه دن گيبسونت
م) مسجد فُسطاط  700تا  630محراب مساجدي همچون مسجد گوانگژو در چين (بين   3كرده،

م) مسجد بعلبـك در لبنـان    700غربي اردن (  م) مسجد قصرالحميمه در جنوب 641در مصر (
ق)  706المنيـه در جليلـه فلسـطين (    م) مسجد خربه 701جامع امان در اردن ( م) مسجد 701(

م) مسـجد عمـر در بصـراي     709م) مسـجد دمشـق (   706مسجد حجاج در واسط در عراق (
م) مسجد عنجر در لبنـان   724باختري رود اردن ( ةالمفجر در كران م) مسجد خربه 720سوريه (

)724 هـاي مختلـف    اصلي بـه ميـزان   ةم) همگي نسبت به قبل 743ان (م) و مسجد مشطّا در ام
سـوي مكـه دارد،    عربستان كه رو بـه  ةجزير ترين مسجد در خارج از شبه انحراف دارند. قديمي

م) است. در ميان اين مسـاجد، مسـجد عنجـر در لبنـان از آن      731مسجد بندهور در پاكستان (
اي از  تواند معيار و نشانه ، مياست بازسازي نشده و ديگر شدهكه مدتي بعد از بنا، متروك  نبهج

نخستين مساجد اسالمي باشد: محراب اين مسجد با انـدكي انحـراف از    يها جهتگيري محراب
تـرين   مسجد واسط عراق (كـه ظـاهراً قـديمي    ةسوي پترا قرار گرفته است. انحراف قبل مكه، به

) و مسـجد نزديـك   Creswell, 1989: 41شناسـيم) (  مسجدي است كه در خارج از عربستان مي
عنوان انحراف مجاز شـناخته شـده    كه به بودهبغداد از همه بيشتر است و بسيار بيش از مقداري 

ـ    است. مسجد واسط و مسجدي در نزديكي كوفه، تقريباً به كمـي   ةسوي غـرب هسـتند و زاوي
سوي  طاط هم بهغربي) دارند؛ مسجد فس  سمت جنوب كمي به ةسمت جنوب (يعني كالً زاوي به

شرقي) قـرار گرفتـه     سمت جنوب سمت جنوب (كالً با كمي زاويه به اندكي به ةشرق و با زاوي
دو مسـجد   ةمسجد بعلبك هم اگرچه به انـداز  ةاصالح شده است. انحراف زاوي هابوده كه بعد

 محراب مسـجد فُسـطاط از قبلـه،    ةتوجه است. در مورد انحراف زاوي شاياناما  ،يادشده نيست
مبني بر اينكه چند سال بعد از ساخت اين مسجد، در زمان قرّابن  ؛گزارشي تاريخي وجود دارد

 ةخراب كردند و محراب جديدي با زاوي ،شريك، محراب آن را كه از قبله انحراف زاويه داشت
                                                           

1. Dan Gibson.  
2. Qur’anic Geography. 

 كتـاب  بـه  مستند گرفته، قرار استفاده مورد مقاله اين در كه اوليه مساجد محراب جهتگيري به مربوط اطالعات 3.
  :است گيبسون دن از زير

Gibson, Dan, Qur’anic Geography, Independent Press, Surrey (Canada), 2016. 



782   1396زمستان ، 4، شمارة 14فلسفه دين، دورة 

 

ن گيرند، آ پردازان هاجريسم از اين موضوع مي اي كه نظريه نتيجه  1منطبق بر قبله برايش ساختند.
اند و مكان مقدس آنان جاي ديگري بوده  خوانده سمت مكه نماز نمي است كه مسلمانان اوليه به

در نزد مسلمانان سـاخته و پرداختـه شـده     هاو اعتقاد به قبله بودن كعبه موضوعي است كه بعد
  ).Crone, 1977: 23 - 24( است

قضـي هـم وجـود دارد:    ن يها مثال سوي پترا، ي جهتگيري مساجد اوليه بهاما براي ادعا
م) محـراب   817م) و محراب مسـجد بـزرگ قيـروان (    784محراب مسجد قرطبه اسپانيا (

سمت مكه هستند و نه پترا، بلكه بـا يـك    م)، نه به 770مسجد قلعه رباط در سوسه تونس (
اند. همچنين محراب  سمت جنوب قرار گرفته آنها، به يتوجه از هر دو شايان ةانحراف زاوي

سـمت   سـمت مكـه و نـه پتـرا، بلكـه بـه       م) نه به 728صرالحيرالشرقي در سوريه (مسجد ق
تر، مسـجد ذوقبلتـين در مدينـه اسـت كـه       اي بين آن دو قرار گرفته است. از اينها مهم نقطه

ـ  رسد و محراب آن، مستقيم به قدمت آن به زمان خود پيغمبر مي كعبـه در شـهر    ةسوي خان
كـه   بـوده عتقدند كه دقـت ايـن جهتگيـري بـدان سـبب      مكه قرار گرفته است. مسلمانان م

وحي بوده است. البته آنان ايـن موضـوع    ةپيكر پيغمبر به اين سمت، جبرئيل فرشت ةگردانند
دانند و معتقدند كـه   ، صحيح مياند مساجدي كه پيغمبر در آنها محرابي داشته ةهم ةرا دربار

ز در يـافتن جهـت قبلـه دچـار خطـا      هرگـ  ،ايسـتاده  چون پيغمبر با هدايت الهي به نماز مي
 سـدة مـذهب در   سمهودي دانشمند مسلمان شـافعي  ، همچنان كهرو شده است و از اين نمي

يـك از مسـاجد پيغمبـر جـايز نيسـت كـه        در هـيچ ، است نهم و دهم هجري نيز بيان كرده
جهت ايستادن خـود را نسـبت بـه جهـت محـراب ايشـان تغييـر دهـد          ،مسلماننمازگزار 
  ).  376 :1364آملي،  زاده (حسن

در سنت اسالمي، الزم است به اين نكتـه اشـاره كنـيم كـه      هانتخاب جهت قبل در مورد
ماجه، و موطّـاي امـام مالـك (در نـزد      منابع روايي مسلمانان همچون سنن ترمذي، سنن ابن

ـ گويـد اگـر ن   اند كه مي اهل سنت) همگي حديثي را از پيغمبر نقل كرده ت فـرد نمـازگزار   ي
                                                           

). 6 :4، ج 1326 يـزي، (مقر خوانـد  ينمـاز مـ   يشـرق   سـمت جنـوب   به يكه عمرو عاص كم گويد يم يزيمقر 1.
 نمـاز  كعبـه  سـمت  در مصـر رو بـه شـرق بـه     »يـه مهگرا« گويـد  يهسـت كـه مـ    يزن ييادسا يعقوباز  يگزارش

 ).Crone, 1977, p: 24( اند خوانده مي
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او قـرار   ةتوانـد قبلـ   بين مشرق تا مغـرب مـي   ةكعبه باشد، تمام گستر ةسوي خان دن بهايستا
بـه همـين   ». (ص) ما بينَ المشرِقِ و المغرِبِ قبلَه إذا تَوجه قبلَ البيـت  اهللا قال رسول«گيرد: 

مشـرق تـا    ةتمـام فاصـل  «كـه:  اسـت  (ع) روايت شده  ترتيب، در منابع شيعه از امام صادق
). ظاهراً علـت ايـن انعطـاف زيـاد،     394 - 393 :1376(جعفري مراغي، » غرب، قبله استم

مسلمانان اوليه بوده است.  ةنبودن آگاهي كافي از علومي همچون نجوم و جغرافيا در جامع
هـاي   بعد كه قلمرو اسـالمي گسـترش يافتـه و پيشـرفت     هاي سدهالبته عالمان مسلمان، در 

هايي بر اين حديث نوشتند و  ن اسالم صورت گرفته بود، شرحتوجهي در جها شايانعلمي 
زعم خود آن را تكميل كردنـد. حتـي    هاي خاص، به با افزودن شرايطي به آن براي موقعيت

مالكي و حنبلي، عقيده بر آن اسـت كـه    ،ت، در سه مكتب حنفينامروز هم در ميان اهل س
ا باشد، براي او در حكـم قبلـه   سمت خانه خد همين مقدار كه بخشي از صورت هر كس به

 ةكه فرد بايد بكوشد به هر وسـيل است شود و در مكتب شافعي نيز گفته شده  محسوب مي
هاي علمي يا پرسيدن از افراد آگاه) جهت قبله را بيابـد و اگـر بـه     ممكن (استفاده از روش

 :King, 1993بر اساس گمان خـود عمـل كنـد (    ،ها دسترسي نداشت يك از اين طريق هيچ

درجـه   20جـا تقريبـاً بـه ميـزان      ). اما در فقه شيعه، انحراف زاويه از قبله در هر262 - 245
). ضمناً علماي شيعه، روايـاتي دارنـد   415 :1364زاده آملي،  مجاز دانسته شده است (حسن

زاده  كننـد (حسـن   مـي توصيه سمت چپ)  (تغيير زاويه به» تياسر«كه اهل عراق را به اندكي 
كه اين روايات از آنان نقل شـده  (ع) ). بديهي است كه معصومين 427 - 415 :1364آملي، 
اند كه اين  دانسته اند و مي هاي مساجد عراق آگاه بوده بيشتر محراب ةاز غلط بودن قبلاست، 
سـمت چـپ    سمت شمال هستند و الزم اسـت نمـازگزاران كمـي بـه     ها تا حدي به محراب

سـمت جنـوب اصـالح شـود.      شمال، با اين گردش اندك بهبگردند تا آن انحراف زاويه به 
گزارد نيز پس از  (ع) در آن نماز مي طبق روايات تاريخي، محراب مسجد كوفه كه امام علي

دليل فرسودگي بنا و تعميرات پي در پي دچار تغيير شده و حتي حديثي از ايشـان   به ،ايشان
در آينده نقل شده است؛ ضمن آنكـه   آن ةتخريب مسجد كوفه و تغيير داده شدن قبل ةدربار

صـفويه   ةمحراب اصلي اين مسـجد كـه هنگـام تعميـرات در دور     ةهايي از مشاهد گزارش
سـمت چـپ    آن با اختالف آشكاري نسبت به محـراب بعـدي، بـه    ةآشكار شد و جهت قبل
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 :1364زاده آملـي،   (جهت واقعي قبله) زاويه داشته، در منابع تاريخي ثبت شده است (حسن
همـين   (ع) نيـز  ). متأسفانه ظاهراً در مورد جهت قرارگيري ضريح مقـابر ائمـه  429 - 427

زاده آملـي،   سبب تعميرات بعدي در بناي آنها، پديد آمده است (حسن مشكل تغيير جهت به
1364: 429 - 430  .(  

پژوهشـگران، سـازندگان   از در پايان بايد به اين نكته نيز اشاره كنيم كه طبق نظر بعضي 
هاي ابتدايي نجومي را در تعيين جهت قبله مبنا قرار  هاي  نخستين مساجد، شاخص رابمح

تر علمي براي اين منظور  هاي پيشرفته داده بودند و دليل آن هم عدم دسترسي آنان به روش
تـر آشـنا شـدند،     هـاي علمـي دقيـق    نهم ميالدي كه مسـلمانان بـا روش   سدةبود. از اوايل 

ترتيـب،   مكه نيز همه جا رعايت و تثبيت شد. به اين ةسوي قبل هجهتگيري محراب مساجد ب
سـازندگان  ناصـحيح   ةاستفاد اصلي، ةاموي از قبل ةمحراب مساجد اولي ةعلت انحراف زاوي

ربطي سوي پترا و جاهاي ديگر  هاي نجومي يافتن قبله بوده است و به توجه به آنها از روش
توجه بـه علـم نجـوم در     ةحقيقات مفصلي دربارندارد. ديويد كينگ، پژوهشگر معاصر كه ت

  گويد: مي زمينه، در اين ردتاريخ اسالم دا
سمت مشرق زمسـتاني جهـت داشـت و     به ،اولين مسجدي كه در مصر ساخته شد 

مورد توجه مراجع ديني قـرار   يهمين جهتگيري بود كه در تمام دوران قرون وسط
سـمت مغـرب    اوليه در عراق بههمين ترتيب، جهت بعضي از مساجد  گرفت. به مي

هـاي نجـومي    زمستاني بود. تنها همين اواخر معلوم شده كـه بـراي قبلـه از جهـت    
شده است و بعضي پژوهشگران معاصر هم از جهتگيري مسـاجد اوليـه    استفاده مي

سمت كعبـه،   براي جهتگيري به نهاند كه آنها  به اشتباه نتيجه گرفته ،در مصر و عراق
. ولـي مـا امـروز    انـد  ساخته شدهسوي مكان مقدس ديگري  به ريبراي جهتگيبلكه 

گرفتـه اسـت    هاي نجومي مـورد اسـتفاده قـرار مـي     دانيم كه چرا آن جهت حتي مي
)King, 1993: 260.(  

  گيري نتيجه
در ترين موضوعاتي است كـه   يكي از مهم ،موضوع تبيين يك خاستگاه هاجري براي اسالم

عنـوان خاسـتگاه    اي بـه  مشخص كردن منطقـه  عبارت از كه شود مطرح مي نظرية هاجريسم
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و كوك، بعد از استناد  كه ارتباط روشني با هاجر و هاجريان داشته باشد. كروناست اسالم 
(هاجريان) كه در منابع غيراسـالمي سـدة اول هجـري بـراي اشـاره بـه       » مهگرايه«به كلمة 

منطقة را در  آنان، مسلمانان اوليه) زيستگاه هاجريان (و به تبع مسلمانان استفاده شده است،
در جغرافيـاي  تـدريجي  نـوعي تغييـر    مدعيند و نك مي عيينغرب عربستان ت  شمالپترا در 

ويـژه   بـه د كـه در منـابع يهـودي،    شـون  مـي مناطق مرتبط با كتاب مقدس در منـابع يهـودي   
غـرب    ر شـمال هاجريان و اسماعيليان به نقاط ديگري د زيستگاهصورت انتقال  بهها،  ترگوم

 خود الزم را براي ادعاي هاجريان در انتساب ةعربستان انجام گرفته و اين تغيير مكان، زمين
در اثبـات ادعـاي خـود، بـه انحـراف زاويـة        آنهـا  به نياكان مقدس يهود فراهم كرده است.

امـا ديـديم كـه     كننـد.  هاي مساجد اوليه نسبت به قبلة رسمي (مكه) نيز اسـتناد مـي   محراب
اسناد و مدارك  تمامتوجهي نكرده است و  شايانها تغيير  ترگوم درافياي كتاب مقدس جغر

بلكه در تمـام   ،نزديك به اسالم هاي سدهدهند كه يهوديان نه فقط در  كهن يهودي نشان مي
خود، همواره محل سكونت هاجريان و اسماعيليان را در همان صحراهاي  ةروزگاران گذشت
اسـتناد  ه نشان داديـم كـه   مقالدر اين همچنين، اند.  دانسته ستان ميغرب عرب  واقع در شمال

غـرب    اي در شـمال  همنطقسمت  جهتگيري محراب بعضي مساجد اوليه بهبه  و كوككرون 
، نه توجه داشـتن سـازندگان   جهتگيريپذيرفتني نيست، زيرا دليل اين انحراف در عربستان 

ا، بلكه صرفاً ناآشنايي آنان با ابزارهاي نجومي آنها (مسلمانان سدة اول هجري) به منطقة پتر
  .هاي صحيح پيدا كردن جهت قبله بوده است و روش
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