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Abstract
Yathrib was one of the main settlements in the Hijaz region in early Islam, and it was of great
importance because the Prophet migrated from Mecca to Yathrib and founded his state there and
many Quranic verses has received in its environment. The question is to what extent were
orientalists able to approach the historical geographical reality of the Yathrib and how we could
evaluate their views on the border of Yathrib? To answer this question, the orientalist views are
presented first, then the results of the other studies are compared with them, in order to identify
the errors found in the Oriental studies. On the other hand, due to the siege of Yathrib in the
center of lava field area, the GIS will be used to measure the area of the settlement. The results
show that, despite numerous studies on Yathrib, orientalists have not reached agreement on its
scope. The orientalists did not follow the model of the city state suggested by Wellhausen. The
model of the town settlement, presented by Frants Buhl at the beginning of the 20st century and
Harry Munt in the end, was not justified enough. Watt remained in doubt between the oasis and
the town, and Lacker spoke of the pattern of cluster towns. Ultimately, Marco Schöller did not
provide the Yathrib settlement model, but he was the first to measure the Yatrabi area:"a few
square miles", but it was not helpful. On the other hand, the reconstructed maps also shows
pattern of town considering its area as a limited region reduced to 25 hectares. While studies on
the settlements of the Aws and Khazraj sub-trebes show that the area they were live was more
than 4000 hectares.
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فصلنامه پژوهشهای تاریخی (علمی -پژوهشی)
م اون

پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان

سال پنجاه و پنجم ،دوره ردید ،سال یازدهم
شماره اول (پیاپی  ،)14بهار  ،4931صص 13-92
تاری وصول ،4937/05/41 :تاری پذیرش4937/40/40 :

تعیین محدوده یثرب/مدینه در دوره پیامبر؛ رویکردی انتقادی به مطالعههای خاورشناسی
مهران اسماعیلی

*

چکیده
در ابتدای دوران اسالمی ،یثرب از سکونتگاه های عمده منطقه حجاز بود .به علت
شکلگیری حکوم
سکونتگاه اهمی

مهتارر

پیتامبر(ص) بته ننجتا و

پیامبر در نن سرزمین و همچنین نزول بخش درخور تورهی از پیتامهتای الهتی در یثترب ،ایتن
چشمگیری داش  .این مقاله بر نن اس

دریابد مستشرقان تا چه اندازه موفق شده انتد بته واق یت

تاریخی یثرب/مدینه نزدیک شوند و همچنین تصورشان از محدوده یثرب/مدینه چگونه است  .بترای پاست بته ایتن
مسئله ابتدا نرای خاورشناسان درباره یثرب/مدینه مرور میشود؛ ستس

نتتایج مطال تههتای خاورشناستی بتا نخترین

دستاوردهای پژوهشگران مسلمان ،در حوزه تاری محلی مدینه ،مقایسه خواهد شد تا میزان مطابق
مشخص شود .از سوی دیگر ،به عل
مساح

ننها بتا یکتدیگر

محاصره بودن سکونتگاه مدینه در میان دشت گتدازههتای یثترب ،بترای ت یتین

این سکونتگاه از سامانه  GISاستفاده خواهد شد.

نتایج نشان میدهند باورود پژوهشهای مت دد مدینهشناختی ،خاورشناسان بر سر محدوده نن به توافتق نرستیدهانتد.
خاورشناسان الگوی «دول شهر مدینه» ولهاوزن ) (J.Wellhausenرا دنبال نکردند .الگوی «شهرک مدینه» که فرانت
بوهل ) (F.Buhlدر نغاز سده بیس
توریه کافی نداش  .وا

میالدی/چهاردهم هجری و نیز هَری مان

) (H.Muntدر پایتان نن مطترک کترد

) (W.Wattبتین ت بیتر «واحته» و «شتهرک» در تردیتد مانتد و لِکِتر ) (M.Leckerالگتوی

«شهرکهای خوشهای» را دنبال کرد .درنهای  ،شولر ) (M.Schollerبدون اینکه برای سکونتگاه یثرب الگتویی ارائته
کند یا نامی بر نن نهد ،برای نخستینبار مساح

یثرب/مدینه را م ادل «چندین مایل مربع» دانس

که چندان صتائ

نبود .نقشههای بازسازیشده خاورشناسان نیز به طور م مول گویای الگوی «شهرک» بودند و مساح

اندک مدینه را

به  52هکتار تقلیل میدادند؛ در حالی که مطال ههای انجام شده روی سکونتگاههتای طوایتف اوس و ختزر نشتان
میداد مساح

این منطقه بالغ بر چهار هزار هکتار بوده اس .

واژههای کلیدی :خاورشناسان ،یثرب ،مدینه ،رغرافیای تاریخی ،صدر اسالم
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اس

مقدمه

(اسماعیلی53 :4939 ،تتا)11؛ بنتابراین در متتن

مقاله ،از ت بیر «یثرب/مدینته» استتفاده شتده است  .از

امتروزه مدینتتهشناستتی و بته طتتور کلتتی شتتناخ
بیشتتری

طرفی ،بهنظر میرسد یثربی که بطلمیوس به نن اشاره

پیدا کترده است  .از ستویی ،مدینته نخستتین رام ته

کرده سکونتگاه کوچکی بیش نبتوده است ؛ از طترف

مسلمان بود؛ از سویی دیگر ،مدینته پایگتاه حکومت

دیگر ،از سده سوم هجری/نهم میالدی مدینته شتهری

دهساله پیامبر هم بود و تجارب اسالمی در عرصههای

شناخته شد با اب ادی محدود و بارویی مشتخص کته

ارتماعی و اداری و سیاستی ابتتدا ننجتا محقتق شتد.

تا سده سیزده هجری/نوزدهم میالدی ادامه حیا

داد

ت الیم پیامبر به طور عمده درون رام ه مدینته شتنیده

و در چنتتد دهتته اخیتتر رو بتته گستتترش گذاشتت

همهرانبﮥ تحوال

شتتد و ستتس

عصر پیامبر(ص) اهمیت

(اسماعیلی53 :4939 ،تا)11؛ از ایتن رو ،یثترب دوره

نقتتل شتتد و نخستتتین نگتتارش تتتاری
ستخنان و ستیره ایشتان در

باستانی و همچنین مدینه سدۀ ستوم هجتری بته ب تد

مدینتته،

مو وع این بررسی نیس  .این مقاله فقط بر یثرب در

عالوهبر فهم بهتر رویدادهای عصر رسال  ،در رایگاه

و در

پیامبر(ص) و نقل یا ثبت

ایتتن شتتهر انجتتام شتتد؛ از ایتتن رو شتتناخ
باف

نستانﮥ مهارر

پیامبر(ص) متمرکز شتده است

پی پاس دادن به این پرستش است

و زمینه فهم سن های نبوی هتم حتائز اهمیت

اس  .سن هایی کته پژوهشتگران متیکوشتند مبتانی

پیامبر(ص) چه مستاحتی داشت

نظری و چارچوبهای نظری دانتشهتای تخصصتی

دربرمیگرف .

کته یثترب عصتر
و چته قلمرویتی را

شهرهای تاریخی به طور م مول شهرهایی بودنتد

خود را از نن استخرا کنند.
در وهله نخس  ،بهنظر میرسد رغرافیای تاریخی

که با محدوده و مساحتی اندک طراحی میشدند و در

مدینتته بایتتد مو تتوعی شتتناختهشتتده باشتتد و بتترای

صورتی که چهتارگوش بودنتد طتول و عر شتان از

پژوهشگرانی که از تتاری مطال تههتای ننهتا دهتههتا

چند صد متر فراتر نمیرف  .شهرهای دایرهای شتکل

نن باید مشخص باشتد .مترور

نیز مساحتی مشابه داشتند .مدینه از سده سه هجری و

گذشته اس  ،مساح

ابتدایی مطال ه هایی که تاکنون صتور

پ

گرفتته است

از نن نیز از این قاعده مستثنا نبود .در ستدههتای

نخس  ،دیوارههای این شهر بهگونهای طراحتی شتده

خالف این فرض را نشان میدهد.
گفتته شتود

بود که قبرستان بقیع در بیرون شهر بود .قبرستانی کته

بازه زمانی بررسی شده در این مقاله عصر پیتامبر(ص)

امروزه نزدیک مسجدالنبی و در حاشتیه شترقی حترم

پیش از ورود به بحث ،شایسته است
اس  .از حدود نیم سده پیش از هجتر

پیتامبر(ص)

نبتتوی قرارگرفتتته است  .از رهت

غتترب نیتتز ستتو

هجتتتری ستتتاختار

المَناخَﮥ که بارانداز کاروانهای تجاری بتود در بیترون

رغرافیایی ارتماعی یثرب بدون تغییتر بتاقی مانتد؛ از

از محدودۀ نخستین شهر قرار داش  .اطالعتا

متا از

این رو در این مقاله ،هرگاه از یثرب سخن گفته شتود

باروی مدینه بهو وک نشان میدهد طول هتر یتک از

تتتتا پایتتتان ستتتده نخستتت

مقصتتود دورۀ متﺄختتر متترحلﮥ پیشااستتالمی استت

و

ا الع نن پانصدوپنجاه متر بود؛ از ایتن رو ،مستاح

چنانچه از مدینه سخن به میان نید مقصتود مدینته در

شهر حدود دویس وپنجاه هزار متر مربتع (یتکدهتم

دورۀ پیتامبر(ص) است  .در ایتتن مقطتع زمتانی ،ایتتن

میل مربع) م ادل بیس وپنج هکتار متیشتد (ک کتی،

سکونتگاه تغییرا

ستاختاری انتدکی بته ختود دیتده

.)142/5/9 :5001

ت یین محدوده یثرب/مدینه در دوره پیامبر؛ رویکردی انتقادی به مطال ههای خاورشناسی 97

دیوارههای مدینه نخستینبار در قرن سوم هجتری

خاورشناسان ،یثرب/مدینه چه مساحتی داشتته است .

کشیده شد و پیش از نن ،مدینه فاقد بارو بود .بر ایتن

در ادامه ،مطال ه های اخیر مسلمانان بررسی میشود تا

اساس ،بیس وپنج هکتار مساح

اشارهشده مساح

شهر مدینه در سده سوم هجری است

و ایتن امکتان

ورود ندارد که نن را به دوره پیامبر(ص) ت میم داد.
در باب پیشینه پژوهش در این زمینته بایتد گفت

نشان داده شتود تصتور خاورشناستان از یثرب/مدینته
ناصتتواب اس ت  .شتتناخ

مرزهتتای یثرب/مدینتته بتتا

دش گدازههای اطراف نن مو وعی است
بتته مستتاح

کته متا را

محتتدودۀ یثتترب نزدیتتک خواهتتد کتترد.

مطال ه های پیشین به زبان فارسی یا عربی یا زبانهای

مشتتخص کتتردن ایتتن مرزهتتا رتتز بتتا مطال تتههتتای

دیگر ،به مطال ه های صور گترفتﮥ خاورشناستان بتر

خاکشناسی در مدینه در دسترس نخواهد بود؛ از این

رغرافیای مدینه نگرشی انتقادی ندارند؛ ازرملته ایتن

رو ،از مطال ه های صور گرفته در این زمینه استتفاده

نثار باید به مطال ههای زیر اشاره کترد :مدینتهشناستی

خواهد شد .با ت یین مرزهای دش گدازههتایی کته از

(4911ش) اثتتر ستتیدمحمدباقر نجفتتی ،رغرافیتتای

متتیکردنتتد

چنتتد طتترف یثرب/مدینتته را صتتیان

حدودی یثرب/مدینه با سامانه

تتتتاریخی مدینتتته منتتتوره (4971ش) پایتتتاننامتتته

مشخص کردن مساح

کارشناستتیارشتتد ستتیدمهدی مولتتویپتتور ،یثتترب

 GISامکان پذیر می شود .مقایسه نتایج بهدس نمده بتا

قبلاالستالم (4311م) اثتر محمتد ستیدالوکیل ،مدینتﮥ

نظریه هتای خاورشناستان دربتاره یثرب/مدینته نشتان

یثرب قبلاالسالم (4339م) اثتر یاستین غاتبان ،نثتار

می دهد تلقی ننان از محتدوده یثرب/مدینته نادرست

المدینتتﮥالمنورۀ (4391م) اثتتر عبدالقتتدوس انصتتاری،

اس .

خططالمدینﮥالمنورۀ (4311م) اثر صالح احمتد ال لتی،
مکﮥ و المدینﮥ فی الجاهلیﮥ و عصر الرستول (4312م)
اثتتر احمتتد ابتتراهیمالشتتریف ،اطلت

التتتاری ال ربتتی

االسالمی (4311م) اثر شوقی ابوخلیل ،اطل

التتاری

بررسی نظریههای خاورشناسان
نخستین مطال ه ردیِ صور گرفته درباره مدینته
از نن پژوهشتتتتگر نلمتتتتانی ،یولیتتتتوس ولهتتتتاوزن

ال ربی االسالمی (4317م) اثر حستین متون  ،اطلت

(4111تا4341م4559/تا4537ش) ،اس  .او در بختش

تاری اسالم (4913ش) بته کوشتش ابوالفاتل بنتایی

نخستین کتابی که با نام مدینه پیش از استالم نوشت ،

کاشی و اثر درخور تقتدیر عبتدال زیز ک کتی بتا نتام

از

م الم المدینﮥ المنورۀ بین ال متارۀ و التتاری  .در بتاب
نثتتار مکتته و مدینتته و همچنتتین در بتتاب تتتاری
پیامبر(ص) نیز مطال ه هتای مت تددی صتور
اس

رغرافیتتای مدینتته را بررستتی کتترد؛ همچنتتین پت
مقدمه های کوتاهی دربارۀ موق ی
در حجاز و و

ی

رغرافیتایی مدینته

طبی تی نن ،مدینته را ایتنگونته

گرفتته

ت ریف کرد« :مدینه همچون خیبر و دیگر واحتههتای

که در ننها رویکرد انتقادی به نرای خاورشناسان

زراعتتی شتتمال غتترب شتتبهرزیتتره ،مجموعتتهای از

کمتر مشهود اس .

خانههای کشاورزی ،روستاها و قل ههاست

کته بتین

در این مقاله ،ابتدا نظریه های خاورشناستان مترور

نخلها ،باغها و مزارع پراکندهاند و بیش از ننکه یتک

متتیشتتود تتتا مشتتخص شتتود ننهتتا بتته طتتور دقیتتق از

شتتتتهر باشتتتتد یتتتتک ) (Synoecismusاستتتت »

یثرب/مدینتته چتته تصتتوری دارنتتد .عتتالوه بتتر ایتتن،

) .(Wellhausen, 1884: 4در زبتتتتان فارستتتتی،

مشتتخص خواهتتد شتتد براستتاس ت ریتتف هریتتک از

و

) (Synoecismusبه «دول شهر» تررمه شده است
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یادنور عصر دول شتهرهای ستومر در بتینالنهترین و

گرفته اس .

همچنین دول شهرهای یونانی در تاری باستان است .
در دول شهرها ،قدرتی مرکزی در شهر ورتود داشت
و روستاها و سکونتگاههتای پیرامتونی شتهر ،بتهلحتا
سیاسی و اقتصتادی و امنیتتی ،زیتر مجمتوعﮥ نن قترار
میگرفتند .تشبیه مدینه به دول شهر از سوی ولهاوزن،
با چنین ذهنیتی به تتاری باستتان بایتد فهمیتده شتود.
ولهاوزن به طور مستقیم به مساح

و محتدودۀ یثترب

اشاره نکرده اس ؛ ولتی ت ریتف او از ایتن ستکونتگاه
بیانکنندۀ نن اس

که این امکان ورود ندارد مستاح

مدینه را به اندازۀ یکی از شهرهای کهن محدود دانس
و در طراحتتی مجتتدد یثتترب و بازستتازی نن ،چنتتدین
روستا را در نن باید در نظر گرف .
پ

از او و در سال هتای ابتتدایی ستده بیست

میالدی ،هنگامی که نخستین ویرایش دایرۀالم تارف
اسالم الیدن منتشر شد ،مدخل «مدینته» را فترانت
بوهل (4120تا4395م4553/تا4944ش) ،پژوهشتگر
دانمارکی ،نوش  .بوهل در شناسﮥ این متدخل کته
در ستتال 4391م4949/ش منتشتتر شتتد مدینتته را
« شهرکی که پیامبر در نن اقام

داش » م رفی کرد

و در توصیف مدینته از وا ۀ ) (townاستتفاده کترد
) .(Buhl, 1916-1936: Al-Madinaامتتتتروزه در
مطال ه های شهری ،وا ۀ ) (townبه ستکونتگاهی گفتته
متتیشتتود کتته از شتتهر ) (cityکوچتتکتتتر و از روستتتا
) (villageبتتتتتتتتتتزر تتتتتتتتتتتر باشتتتتتتتتتتد

از بوهل ،نوب

پ
)Watt

بته ویلیتام مونتگتومری وا
(William

Montgomery

(4303تا5001م4511/تا4912ش) ،استتاد استکاتلندی،
از پنجاهوپنج سالگی و بهمد

رسید .وا

پانزده سال

کرسی مطال ه های اسالمی دانشگاه ادینبرا را در اختیار
داش  .وا

در میانسالی و پیش از ننکه ایتن کرستی

به او واگذار شود ،نخستین نثار خود را دربتاره پیتامبر
نوش  .نثاری مانند محمد در مکه ( ،)4310محمد در
مدینتته ( ،)4330محمتتد :پیتتامبر و دولتمتترد (.)4331
مرور این سه اثر نشتان متیدهتد مو توع رغرافیتای
تاریخی مدینه در دوره پیتامبر(ص) مستئله پژوهشتی
وا

نبوده اس

و او بهصور

بررسی نکرده است  .پت

مجزا ایتن مو توع را

از حتدود سته دهته ،وا

مدخل «مدینه» را در ویرایش دوم دایرۀالم ارف اسالم
الیتتدن نوشت
مساح

و ننجتتا ابهتتام مورتتود در محتتدوده و

یثرب/مدینه را متوره شد.

در سال 4311م4912/ش ،مقالﮥ وا

دربارۀ مدینته

در ویرایش دوم دایرۀالم ارف اسالم منتشر شد .مقتالﮥ
وا

شامل دو بخش اس  :پتیش از استالم و پت

از

اسالم .او برای بررسی این منطقه در دورۀ پیشااسالمی
نام «یثرب» را انتخاب کرد و بترای دورۀ استالمی نتام
«مدینه» را برگزید .تقسیم دوگانﮥ وا
اس

تفکیکی زمتانی

که نشان میدهد از نظتر او ،رغرافیتای کالبتدی

یثرب با رغرافیای کالبدی مدینه یکسان است
در نام تفاو

و رتز

دیگری ندارد؛ درنتیجه ،هرگونته یثترب

(https://www.nationalgeographic.org/encyclope
) .dia/urban-area/ت ریف بوهل را بترای مدینته ستده

را توصیف کند وصف مدینه نیز همتانگونته خواهتد

از نن شتاید بتتوان پتذیرف ؛ ولتی

بود .او در بخش پیشااسالمی و هنگام توصیف یثرب،

ت میم نن بر یثرب عصتر پیتامبر(ص) نتاممکن است .

به رای ننکه از وا ه شتهر یتا شتهرک استتفاده کنتد،

درواقع ،بوهل ت ریف متﺄخر مدینته را بتر دوره متقتدم

یثرب را «واحه» م رفی میکند.

سوم هجری و پ

مدینتته ت متتیم داده اس ت ؛ بنتتابراین بوهتتل ،بتترخالف
ولهاوزن ،مدینه را شهرکی با مساح

محتدود در نظتر

پتتیش از او وِلهتتاوزن نیتتز یثتترب را یکتتی از
واحه های شمالغربی شبه رزیره دانسته بود .تفاو
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با ولهاوزن در نن بود که ولهاوزن بترای دورۀ

وا

صدر اسالم از ت بیتر «دولت شتهر مدینته» استتفاده
کرده بتود؛ ولتی وا

بترای ایتن دوره از «شتهرک

انتظار میرف

درصدد حل این مسئله برنیتد .در نثتار

او ،ی نی مطال اتی پیرامتون راهلیت
( )4310و رام تته و متتذه

و صتدر استالم

از راهلی ت

تتتا استتالم

مدینه» بهره برد « :یک شتهرک متشتکل از ت تدادی

( )4330و مفاهیم و ایدهها در بامتداد استالم (،)4337

سکونتگاه کته نخلستتان هتا و متزارع اطتراف نن را

رغرافیای تاریخی یثرب بررستی نشتده بتود .بتهنظتر

گرفتهاند و قل ته هتای کتوچکی کته ت دادشتان بته

میرسد بهمترور ،کیستتر نیتز متورته ابهتام و مستئله

از نن را بتهعهتده

رغرافیای تاریخی مدینه شتده بتود و بتهاحتمتال ،بته

بتر وا ه

شاگرد او ،مایکل لِکِر )(Michael Lecker

قل ه متی رستد ،صتیان

دویس

دارنتد» ) .(Watt, 1986: 5/994تﺄکیتد وا

همین عل

«شهرک» نشتان متیدهتد از نظتر او مدینته مستاح

(متولد 4953/4324ش) ،این مستئله را بررستی کترد.

چندانی نداشته اس .

رسالﮥ دکتری لکر ف الی هتای پیتامبر(ص) در مدینته

حال باید درصدد پاس به این پرستش برنمتد کته

بود .او پ

از نن در چندین مقاله ،بهصور

مستتقیم

گستره واحه چقدر اس  .واحته بتیش از ننکته نشتان

یا غیرمستقیم ،رغرافیتای تتاریخی مدینته را واکتاوی

داشته و چته

کرد .مقالتههتایی همچتون رویکتردی رغرافیتایی بته

قلمرویی در اختیار داشته اند از ورود نب و سرسبزی

محمد در مدینته ( ،)Lecker, 1985: 29-62بازارهتای

میکند .وا ۀ واحه که به م نتی

مدینتتتته در پتتتتیش از استتتتالم و صتتتتدر استتتتالم

نبادی و سرسبزی شکلگرفتته در اطتراف یتک برکته

( )Lecker, 1986: 133-147و شتهرکهتای گمشتده

دهد چه مقدار رم ی
در میان بیابان حکای
اس

در ننجا سکون

) ،(Hanks, 2011: 98از نظتر ریشتهشناستی بته

).(Lecker, 2009: 29-35

مصر باستان بازمیگردد .کاربرد این وا ه بترای دیگتر

بتترخالف انتظتتار ،لکتتر در مقتتالﮥ «رویکتتردی

نبادیهای مناطق بیابانی رهتان ،بتهاحتمتال محصتول

رغرافیایی به محمد در مدینه» درصدد برنیامد تمتامی

ت متتیمهتتای مطال تتههتتای مصرشناستتانه دورۀ م اصتتر

مؤلفهها و ارزا و بخشهای مدینته را بررستی کنتد و

اس  .رغرافیدانان مسلمان برای ت ریتف و توصتیف

نسب

از مقتدمﮥ

این منطقه از این وا ه استفاده نکردهاند و پژوهشگران

کوتتتاهی دربتتارۀ تترور

م اصر برای درک م نای نن باید به فرهنت نامتههتای

بخشهای خُترد نن منطقته همچتون راتِتج ،حکسَتیکَه،

تخصصتتی م اصتتر مرار تته کننتتد؛ هرچنتتد م تتانی

الحَشّاشین ،ثَمغ ،زُهرَه ،زُبالَه و قُف را بررسی کترد .او

فرهن نامهای نیز مشخص نمیکنند محدودۀ واحه بته

بتتیش از هتتر امتتری کوشتتید بتته ستتکونتگاههتتای

طور م مول چقدر اس

و درنتیجه ،در ت ریتف وا

هم مشخص نمیشود مساح

«واحه یثترب» چقتدر

اس .

ننها را بتا یکتدیگر بستنجد .او پت

رویکتترد رغرافیتتایی،

یهودینشین یثرب توره کند .سکونتگاه هایی که کمتر
در کانون توره مورختان مستلمان قترار گرفتته بتود.
هنگامیکه او نثار خود را مینوشت

مستئله محتدودۀ

هتتتمزمتتتان بتتتا وا  ،مِیتتتر یتتتاکوب کیستتتتِر

مدینتته هنتتوز حتتلنشتتده بتتاقیمانتتده بتتود و لکتتر

/4341( (Meirلهستتتتتتتتان

بهگونهای مقالته ختود را پتیش بترد کته

)Kister

Jacob

تا/5040فلسطین) نیز پژوهشهای ختود را بتر تتاری
پیامبر(ص) و عرب پیش از اسالم متمرکز کرده بود و

نمیخواس

ناخواسته درگیر نن مسئله شود.
لکتتر در مقالتته بازارهتتای مدینتته/یثرب موق یتت
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کمتر از دو دهه پت

رغرافیایی و صاحبان بازارهای چهارگانهای را بررسی

از انتشتار مقالتههتای وا

و

کرد که سَمهودی ننها را نتام بترده بتود؛ ی نتی بتازار

لکر ،مارکو شولر مدخل «مدینه» دایرۀالم ارف قترنن را

صَفاصِف ،بازار قینقاع ،بازار مُتزاحِم و بتازار زبالَتﮥ .او

نوشت

) .(Schöller, 2003: 3/367شتتولر نیتتز ابهتتام

به این نتیجه رسید عالوه بر این بازارهتا ،شتهرکهتای

رغرافیایی مدینته و محتدودۀ نن را متورته شتد و در

کته یثترب

و برای مدینته

مت ددی در این منطقه ورتود داشتته است

این مقاله بااحتیاط بیشتری سخن گف

یکی از ننهاس  .مقصود لکتر از شتهرک یثترب همتان

وا ۀ شهر ( )cityیا شتهرک ( )townرا بته کتار نبترد.

که در دورۀ استالمی طایفته

از ولهاوزن

بخش بسیار کوچکی اس

شولر ترریح داد به همان صور

که وا

بنیحارثه از اوس در نن ساکن بودند و هنگام نبرد احد

نقلقول کرده بود این سکونتگاه را ترکیبتی از منتاطق

از نن از

مسکونی بخواند که مزارع و باغها در حدفاصتل ننهتا

نبایتد

قرار داشتند .او از کاربرد «دول شتهر» ولهتاوزن هتم

چنین تصور کرد کته مقصتود او تمتام ستکونتگاههتای

چشم پوشید .ننچه شولر به یافتتههتای پیشتین افتزود

یا خند تالش متیکردنتد بته بهتانﮥ حفاظت
حمای کردن پیتامبر(ص) دست

بردارنتد؛ پت

مساح

اوس و خزر اس .

مدینه بود .از نظر او ،مساح

مدینته در صتدر

درواقع ،مقصود او از یثرب همان یثرب کهنی اس

اسالم با مساح امروزی شهر مدینه یکسان بود و برابر بتا

کتته پتتیش از مهتتارر اوس و ختتزر اقتتوامی در نن

«چنتتدین مایتتل مربتتع» بتتود .در حتتالی کتته بنتتابر برختتی

داشتند و ب دها ،در دوره استالمی ،ستکونتگاه

امروزی مدینه پنجتاه کیلتومتر

سکون

طایفه اوسیِ بنیحارثَه شد .بنتابراین ت بیتر او از یثترب
با ت بیر وا

و ولهاوزن متفاو

وبگاههای رسمی ،مساح

مربع ،م ادل  43/9مایل مربع و 2هزار هکتار ،اس .
(http://www.the-saudi.net/saudiarabia/madinah/Madinah%20City%20)%20Saudi%20Arabia.htm

است  .ننهتا از یثربتی

سخن میگفتند کته ستکونگاه طوایتف مت تدد اوستی،
خزرری و یهودی بود؛ اما یثربی که لکر از نن صتحب
میکند یثرب قدیمی اس

که طایفتهای یهتودی در نن

زندگی میکردنتد .او منتاطق دیگتری همچتون راتِتج،
حکسَیکَه ،الحَشّاشتین ،ثَمتغ ،زُهترَه ،زُبالَته وقُتف را نیتز
شهرک می داند و در مقاله بازارهای مدینه/یثرب ،ت بیتر
شهرکهای خوشتهای ) (Cluster of townsرا چنتدین
بار به کار میبرد.
به این ترتی  ،لکر به این پرسش که بته تمتام ایتن
منطقه یا سرزمین چه میگفتند رتواب صتریحی نتداد.
بنابراین ،این امکان ورود ندارد که از پژوهشهای لکتر
به نتیجهای وا ح درباب وس

مدینته دست

یافت ؛

هرچند او در عنوان مقالﮥ ختود از وا ۀ مدینته استتفاده
میکند و تمام این شهرکها و بازارها را به نن منتست

میکند..

پ
مان

از مقالﮥ شولر ،در سال 5041م4939/ش ،هَتری
کتاب شهر مقدس مدینه را منتشتر کترد .در ایتن

کتاب ،مسئله او ایتن بتود کته نشتان دهتد چگونته در
فرایندی تدریجی و طتی سته قترن ،مدینته بته شتهری
مقدس تبدیل شد تا در کنار مکه و بی المقتدس رتای
گیرد ) .(Munt, 2014: all over the bookهَری مانت
در رایرای کتاب خود از مدینه با نتام «شتهرک» یتاد
کرده اس ؛ ولی هر را خواسته اس

بته رنبته قدستی

نن اشاره کند ،نن را «شهر» مقدّس خوانده اس  .بترای
مان  ،مسئلﮥ محدودۀ مدینه یا یثترب در صتدر استالم
اهمی

چندانی نداش  .مان

در مقالههای خود ،ی نتی

نگارش تاری شهری مقدس :ابنزباله و نخستین تاری
محلتی مدینته ) (Munt, 2012: 1-34و همچنتین شتهر
پیامبر پیش از پیامبر :ابنزباله در مدینته پتیش از استالم
) (Munt, 2013: 1-30نیتتز سراستتر از مدینتته پ ت

از
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اسالم و یثرب پیش از اسالم با نام یک شتهرک ستخن

الوفتتا فتتی اخبتتار دار المصتتطفی مقالتتهای در بتتاب

گفته اس .

رزئیتتا

نقشههای تاریخی خاورشناسان از مدینةالنبی

سکونتگاههای قبایل مدینه در صدر استالم را بررستی

ایتتن امکتتان ورتتود دارد کتته نقشتتههتتای تتتاریخی
بازسازیشدۀ خاورشناسان از سرزمینهای استالمی را

رغرافیتتای تتتاریخی مدینتته ارائتته کتترد و

کرد .این مقالته در ستال 4912/4311ش منتشتر شتد
(ال لی.)4311 ،

نیز بخشی از مطال ه های خاورشناسی در نظر گرفت .

همزمان بتا او احمتد ابتراهیم الشتریف در کتتاب

که بازسازی نقشﮥ مدینﮥ صدر استالم از

خود ،مکﮥ و المدینﮥ فتی الجاهلیتﮥ و عصتر الرستول،

پژوهش دربارۀ نن دشوارتر اس ؛ زیترا در بازترستیم

همتتین مو تتوع را بررستتی کتترد (الشتتریف:4312 ،

نقشﮥ تاریخی ،پژوهشگر بته ارائته تصتویری کامتل از

999تا .)993نتایج هر سه پژوهش نشان میداد کاربرد

رغرافیایی تتکتتک

وا ۀ «شهرک» برای مدینﮥ عصر پیامبر نادرس

است ؛

مناطق و خردهمناطق مدینه و نسبتشان بتا یکتدیگر را

با این همه ،نقشﮥ ارائهشده از مدینه در اطل

تاریخی

نشان دهد .نقشﮥ اِلتدِن راتِتر ) ،(Eldon Rutterستیاک

استتتالم الیتتتدن کتتته ستتتالهتتتا ب تتتد و در ستتتال

پذیرفته اس

مدینه ناچار اس

و باید موق ی

انگلیسی ،نخستین نقشهای اس

4314م4910/ش منتشر شد ،همچنان مدینه را شهرکی

کته در ستدۀ بیست

میالدی از مدینه ترسیم شد .ایتن نقشته شتهر مدینته،

نشتتان متتیداد .ایتتن اطلتت

کوچهها ،دروازهها و دیوارۀ نن را در سالهای نغازین

) (William Briceمنتشتتتر کتتترد از مقالتتتههتتتای

میالدی نشان میدهد .با این حتال ،واحتد

دایرۀالم ارف اسالم الیدن برگرفتته شتده بتود؛ ولتی

اندازهگیری حاشیﮥ نقشه نشان میدهتد طتول ا تالع

ویراستار اثر برای تهیه نقشه تاریخی مدینه ،بته همتان

شهرِ ذوزنقهایشکل مدینه بیش از پانصد متتر نیست

نقشه ابتدایی راتِر اکتفا کرده بود ).(Brice, 1981: 23

سده بیس

)(Rutter, 1928: 558-562؛ درنتیجتته ،مستتاح

نن

پ

از دو دهه ،ویرایش دوم اطل

حتتدود دویس ت وپنجتتاه هتتزار متتتر مربتتع و م تتادل

بازبینی ویراس

بیس وپنج هکتار یا  0/4میل مربع اس .

کِنِدی ،استاد مطال ا

هم زمان با کوشش های خاورشناستان در نیمته
دوم سده بیس
اسالم صور

میالدی ،پتژوهش هتایی در رهتان
گرف

کته بایتد بته برختی از ننهتا

را کتته ویلیتتام بتترای

و مطال تا

نخس

الیدن در پتی

و اینبتار بته کوشتش هییتو
اسالمی در مدرسه خاورشناسی

نفریقتتایی لنتدن ،در ستتال 5005م4973/م

منتشر شد .در این نسخه نیز نقشﮥ مدینه درس
نقشﮥ راتِر بود که در ویراس

نخس

همتان

منتشر شتده بتود

اشتتتتتاره کتتتتترد .عبدالقتتتتتدوس انصتتتتتاری

و همتتتان شتتتهرک مدینتتته را تتتتداعی متتتیکتتترد

(4340تا4319م4517/تا4914ش) ،تاری شناس محلتی

).(Kennedy, 2002: 17

مدینه ،تالش کرد در اثر ختود ،نثتار المدینتﮥ المنتوره
(4945/4391ش) که بارها تجدید چتا

شتد ،نقشته

گونتتتتا کِتِرمتتتان ) (Kettermannنیتتتز در ستتتال

5004م4910/ش ،اطلستتی تخصصتتی بتته نتتام اطل ت

تاریخی یثرب را بازسازی کنتد و بته ایتن منظتور ،از

تاری اسالم به زبان نلمتانی منتشتر کترد کته نقشتهای از

تصاویر هتوایی بهتره بترد (انصتاری .)4379 ،صتالح

مدینﮥ دورۀ پیامبر(ص) را دربرداش  .کترمان در این نقشته

انجمتن

تالش کرد یثرب پتیش از استالم را بازستازی کنتد؛ ولتی

احمد ال َلی ،استاد بررستته تتاری و رئتی

علمی عرا  ،در پی شناسایی نسخه خطی کتاب وفتا

چندان موفق نشد و همچنان همان ذهنی

شهر پیشتین را
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نشان میداد ) .(Kettermann, 2001: 17دیگر اطل هتای

بهدس نمده از نسخه سمهودی تنظیم شده بود در سال

منتشرشده ،از مدینﮥ دورۀ پیامبر(ص) نقشهای نداشتند.

4317م4911/ش منتشر شد .در این نقشه تتالش شتده

;(Roolvink, 1957; Freeman-.Grenville, 1993

بود براساس تصاویر هوایی ،ابتدا اب اد صحیح منطقته و

Ruthven, 2004; Nicolle, 2005).

شاخصههای طبی تی منطقته و اب تاد و فاصتله

پرسش پیش رو نن اس
ستتده بیست

که چرا در دهههای پایانی

متتیالدی خاورشناستتان متورتته نادرستتتی

موق ی

ننها از یکدیگر بهخوبی ترسیم شود و سس  ،موق یت
هر قبیله رداگانه مشخص شود.

سکون

تصورشان از یثرب و مدینه صدر اسالم نشدند .بهویتژه
اینکتته کتتتاب تﺄثیرگتتذار وفتتا الوفتتا از سَتتمهودی کتته

شواهد و قراین دیدهنشده

گزارشهای رغرافیایی فراوانی از کتاب مفقود ابنزبالته

از گذشت

پ

بتیش از چهتارده قترن از روزگتار

(د ) 433.نقتتل کتترده بتتود و برختتی مطال تتههتتای

پیتتامبر(ص) شناستتایی رغرافیتتای انستتانی و مستتاح

پِژوهشگران مسلمان در زمینﮥ رغرافیای تاریخی یثترب

دول شهرِ ولهتاوزن ،واحتﮥ وا  ،شتهرکهتای لکتر و

در دستتترس بتتود .در ایتتن دوران ،انتظتتار متتیرفتت

شهر یا شهرک بوهتل و شتولر و مانت

امتری دشتوار

خاورشناسان برای به تصویر کشیدن مدینه ،نقشتههتای

اس

مت ددی از رغرافیای تاریخی مدینه تهیه کنند تا هریک

باقیمانده اس  .حال بایتد پرستید بترای انتدازهگیتری

نشاندهندۀ و ی
باتوره به اهمی

مدینه در دورۀ مشخصی باشد؛ یتا
دوره پیامبر(ص) ،از مدینته در صتدر

اسالم نقشهای ارائه کنند.

و به همین عل

مساح

ایتن مستئله تتاکنون حتلنشتده

این سرزمین کدام روش کارنمد اس ؟

واق یتت

نن استت

کتته بتتدون شتتناخ

کتتافی از

رغرافیای طبی تی یثترب ،بته سترانجام رستاندن چنتین

در حتتالی کتته عتتالوهبتتر نثتتار انصتتاری و ال لتتی و

پژوهشتتتی نتتتاممکن است ت  .گتتتزارشهتتتای منتتتابع

از نن نیتتز مطال تتههتتای

رغرافیانگارانه و ستفرنامهنویستان از مدینته ،بته طتور

الشتتریف ،در ستتالهتتای پ ت
بااهمی

دیگری صور

گرف ؛ ازرملته ننهتا اطلت

م مول به دورههای ب د مربوط اس ؛ ی نتی زمتانیکته

تتتتتاری عربتتتتی استتتتالمی از شتتتتوقی ابوخلیتتتتل

مدینه به یک شهر تبدیل شده بود؛ در حالی کته بتدون

(4314تتتا5040م4950/تتتا4913ش) ،استتتاد فلستتطینی

تردید ،در دورۀ پیامبر مدینه یک شهر نبود (استماعیلی،

دانشگاه دمشق ،بود که بارها تجدید چا شد؛ ولتی در

رویداده

این اطل
نداش

از مدینه صدر استالم نقشﮥ مستتقلی ورتود
و با نقشههای رن

احد و خنتد  ،بخشتی از

این نقشه ترسیم شده بود (نک :ابوخلیل.)4311 ،
چند سال پ

از انتشار ویرایش نخست

9 :4937تا .)54درنتیجه ،باتوره بته تحتوال

در رغرافیای مدینه ،بایتد بتا گتزارشهتای مورتود بتا
احتیاط برخورد کرد.
مهارر

به سرزمینهای فتحشده ،شتیوع بیمتاری،

از اطلت

خشکسالیها ،بالیای طبی تی و تورته یتا بتیتتورهی

تتتتتاریخی استتتتالم الیتتتتدن ،حستتتتین متتتتؤن

حاکمان در برخی دورههای تاریخی بته رونتق شتهر و

(4344تا4331م4530/تا ،)4972استتاد دانشتگاه قتاهره،

در اثر درخور تقدیر خود ،ی نی اطل

تاری استالم ،از

رفتاه ستاکنان نن ،کتاهش رم یت
محتتدودۀ شتتهر را مور ت

و کوچتکترشتدن

متتیشتتد .از ستتوی دیگتتر،

یثرب و مدینه در صدر استالم تصتویری وا تح ارائته

مهارر

کرد (مؤن  .)11 :4317 ،این اثر که براساس اطالعتا

محدودۀ شهر در سده اخیر ،بستیاری از ایتن شتواهد و

کوچنشینان و روستانشینان به شهر و گسترش

ت یین محدوده یثرب/مدینه در دوره پیامبر؛ رویکردی انتقادی به مطال ههای خاورشناسی 19

قراین را در مناطق نوساخته مدفون کرده و راه را بترای

فوران گدازههتای نتتشفشتانی ایتن منطقته کمتتر بته

کاوشهای باستانشناسانه دشوار کرده اس .

کوهزایتی منجتر شتده است  .رقیتقبتودن گتدازههتایِ

امتتروزه ت یتتین هویتت

یافتتتههتتای کتتاوشهتتای

بهسطحنمده ،مور

رریان ننها در سطح زمین و ایجاد

باستانشناسانه و بناهای تاریخی بتاقیمانتده از گذشتته

پوششهای وسیع ماگمایی در شمال حجاز شده است .

براساس حدس و گمان انجام متیشتود؛ بترای نمونته،

این اتفا در دورۀ میوستن ،از دوران ستنوزوئیک و در

محل مساردی که در زمان پیامبر(ص) بنا شدهاند ،رتز

بیس وسته تتا پتنج میلیتون ستال پتیش افتتاده است

سه مسجد قبتا و مستجد قبلتتین و مستجد نبتوی کته

(داستانپور.)19 :4979 ،

رغرافیتایی و در

در گذشته بته ارا تی پوشتیدهشتده از ستن هتای

اطمینان ورود دارد در همان موق ی

دوره پیامبر(ص) بنتا شتدهانتد ،دربتاره دیگتر مستارد

ماگمایی حَرَّه می گفتند .م ادلهای فارسی بهکاررفته در

اطمینان نسبی ورود ندارد.

دورۀ م اصر ،از این پدیده تصور روشتنی بته خواننتده

در زمان کنتونی موق یت

برختی مستارد قتدیمی

منتقل نمیکنند و به همین عل

نام لوم اس  .دربارۀ موق ی

مسجد فای که مستجد

نن از م تادل دشت گتدازه ) (lava fieldاستتفاده شتده

بنیخطمه بود دو دیدگاه مت ارض ورتود دارد .دربتارۀ
قل ههایی که در رنوب یثرب کشتف شتده است

در این مقاله ،برای بیان

اس .

نیتز

دش گدازهها خاصی های مت ددی دارند؛ از رمله

نمیدانیم از نن چه کسی بوده اس ؛ هرچند امتروزه نن

اینکه بهمثابه ستدّی امنیتتی عمتل متیکننتد و قبایتل و

را به ک

عشایری که در مجتاور

بناشرف ،از بزرگان قبیله بنتیناتیر ،نستب

دادهاند که حدسی بیش نیس .

روام ی که در مناطقی کوهستانی زندگی متیکننتد ،از

بیشتر شواهد و قراینی که برای حدسزدن موق ی

امنی

رغرافیای مسکونی قبایل و عشایر یثرب ارائه متیشتود
شواهدی اس

کته بایتد در رغرافیتای طبی تی یثترب

رس ورو کترد؛ ماننتد موق یت

ننهتا اقامت

دارنتد ،بتهستان

کتوههتا ،دشت هتا،

نسبی برخوردار میشوند؛ زیترا عبتور و تتردد از

میان دش گدازهها ناممکن اس

و سن های سردشده

و تیز نن تمام سطح زمین را پوشانده است

و عبتور از

میان نن بهسادگی ممکن نیس  .از ایتن رو در صتور
مناس  ،قبایل ترریح میدهنتد در کنتار

رودخانهها ،درره حرار  ،میتزان بارنتدگی و نبتادانی.

ورود موق ی

ولی مطال ههای صور گرفته نشتان داد بتیش از همته

دش گدازهها اقام

داشته باشند تا مطمئن شوند از نن

تمرکز بر دش گدازههای یثرب میتواند ایتن پتژوهش

ره

را گامی به پیش بَرد.

حَرَّه بنیبَیا َه (ی قوبی ،)424 :4155 ،حتره بنتیستلیم

دش گدازههای یثرب مهمترین و مؤثرترین پدیتده
طبی ی اس

که فهتم تتاریخی را از رغرافیتای یثترب،

نسیبی به ننها نخواهد رسید .نتامهتایی همچتون

(ابنالفقیه )30 :4141 ،نشان متیدهتد چته قبیلتهای در
کنار نن دش گدازه زندگی کرده اس .

بهویژه رغرافیای انستانی و سیاستی نن ،تغییتر خواهتد

گسترش مطال ته هتای دانشتگاهی در قترن بیست

در

میالدی ،از این پدیتده در غترب شتبهرزیتره شتناخ

داد .برای تو یح این پدیده طبی ی متیتتوان گفت

مناطق بسیار وستی ی در غترب شتبهرزیتره و حجتاز،

بیشتری ارائه کتردهانتد (ک کتی :5001 ،الجتز الثالتث،

سطح زمین از الیههای نتشفشتانی سردشتده پوشتیده

المجلتتتد الثتتتانی .)142 ،در اثتتتر ایتتتن مطال تتتههتتتا،

شده اس ؛ بنابراین برخالف بسیاری از منتاطق رهتان،

غرب شتبهرزیتره ،شناستایی و

دش گدازههای بزر
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شتتمارش و نتتامگتتذاری شتتدهانتتد .در گذشتتته ،ستته

پ

دش گدازۀ کوچک یثرب را رداگانته واقتم و وَبترَه و

یثرب نام کل این منطقه بوده اس

شوران نتامگتذاری متیکردنتد؛ در حتالی کته امتروزه

نن .منشﺄ این ابهام نیته  49ستوره احتزاب است

مشخص شتده است

یتا نتام بخشتی از
کته

تمتام دشت گتدازههتای یثترب

درباره حوادث نبرد خند نازل شتده است  .در ایتن

رَهَتطانتد کته

نیتته نمتتده اس ت « :ستتاکنان یثتترب یکتتدیگر را صتتدا

دارد.

میزدند و به همدیگر میگفتند خانههایتان در م رض

بخشهای کوچکی از دش گدازه بزر
بیستتت

از او دیگران نن را بررسی کتردهانتد و نن اینکته

هتتتزار کیلتتتومتر مربتتتع مستتتاح

دش ت گتتدازههتتای شتترقی و غربتتی و رنتتوبی یثتترب

تهدید اس ».

محوطهای امن و ن لاستبیشتکل را بترای ستاکنان نن

در این نیه ،مقصتود از یثترب بختش کتوچکی از

سرزمین تﺄمین کرده بود که با حفر خند در شمال نن،

که طایفه بنتیحارثته در

امنی

یثرب دوره پیامبر(ص) اس

کامل این منطقه فراهم میشد .از ننجا کته یثترب

نن زندگی میکردنتد؛ چنانکته در نقشتههتای محمتد

سکونتگاه طوایف اوسی و طوایف خزرری و طوایتف

شوقی مکی و مایکل لکر هتم موق یت

نن مشتخص

یهودی بود ،باید مشخص شود کدام قستم هتای ایتن

شده اس  .این بخش را باید یثرب قدیم نامید؛ ی نتی
بخشی که تاریخی طوالنیتر داش

ن لاسبی سکون پذیر بوده اس .

و در دوره پیتامبر،

نخستین مورخان مسلمان زمتانیکته متیخواستتند

قبیله بنیحارثه از اَوس در نن زنتدگی متیکردنتد .در

پیامبر(ص) را گزارش کنند از رایی به نتام قُبتا

کته

هجر

نام بردند که پیامبر متدتی در ننجتا اقامت

کردنتد .قبتا

برابر یثرب قدیم باید از یثرب ردید سخن گف
با افزایش مهتارر

بته ایتن منطقته شتکل گرفت

منطقه مسکونی چند قبیله از اوس بود؛ قبایلی همچتون

منطقهای به شکل ن لاست

بنیعمروبنعوف ،بنی ُبَی َﮥبن زید و بنتیامیتﮥبتنزیتد

سه طرف ،دش گتدازههتا از نن صتیان

(سمهودی .)917/4 :5004 ،رغرافیای منطقه قبتا نشتان

یثرب ردید منطقهای گسترده بود و ستکونتگاه تمتام

میدهد این منطقه در رنتوب ن تلاستبی متدنظر قترار

طوایف اوسی ،طوایف خزرری و طوایتف یهتودی را

گرفته اس  .از طرف دیگر ،میدانتیم نبردهتای احتد و

دربرمیگرف ؛ بنابراین یثرب قدیم هم درون نن قترار

خند در کنار کوه احد در شتمال یثترب اتفتا افتتاده

داش .

اس  .بررسی گزارشهای نبردهای احد و خند نشان

امروزه محاسبﮥ مساح

را دربرمتیگرفت

و

کته از

متیکردنتد.

منطقته ن تلاستبی یثترب

میدهد دو قبیله بنیعبدَاالَشهَل از اَوس و بنتیسَتلِمه از

ردید دشوار اس ؛ زیرا برای این کتار بایتد مرزهتای

خزر در شمالیترین مناطق ن لاستبی متدنظر ستاکن

دش گدازههای یثترب م لتوم شتود؛ امتا باتورته بته

بودند و خند در نزدیکی خانههای ننها بتود (واقتدی،

گسترش محتدودۀ شتهر و ستاخ وستازهایی کته در

 .)120/5 :4313بر این اساس مشخص میشتود قبایتل

مناطق دش گدازهای صور

گرفته ،مرز واسط میتان

اوس و خزر در بخشهای رنتوبی و شتمالی منطقته

محدودۀ ن لاسبی و دش گتدازههتای یثترب متدفون

ن لاسبی مدنظر زندگی متیکردنتد؛ درنتیجته محتدودۀ

شده اس  .درنتیجه ،برای شناخ

محدودۀ مدینته بته

کتل ارا تی درون ن تلاستبی برابتر

تخصصهای دیگری نیاز اس .

یثرب با مستاح
اس .

نکتهای که باقیمانتده ،تردیتدی است

در مقتتالﮥ حا تتر از مطال تتههتتای ختتاکشناستتی
کته وا

و

صور گرفته در مدینه استفاده شتد تتا رزئیتا

مترز
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حائل میان دش گدازه با یثرب ردید مشتخص شتود
وپ

از نن ،محاسبﮥ مستاح

بررسی نقشه مدنظر با استفاده از سامانه اطالعا

یثترب ردیتد ممکتن

رغرافیتایی )(Geographic Information System

شود .محمدشتوقی مکّتی ،استتاد رغرافیتای دانشتگاه

منطقتته متتدنظر در نقشتته

ملکس ود ریاض ،پت

) (GISنشتتان داد مستتاح

از مطال تههتای فراوانتی کته

مکی حدود  10کیلتومتر مربتع ( 4252مایتل مربتع)،

روی خاک و سن هتای ایتن منطقته انجتام داد مترز

م ادل چهار هزار هکتار ،اس  .مساحتی کته حتدود

دش گدازهها با منتاطق مستکونی یثترب را در نقشته

 40کیلومتر طول و  1کیلومتر عرض دارد.

مشخص کرد (مکی.)45 :4312 ،

شکل -4نقشه اِلدِن راتِر ( )4351در ویرایش نخس

و دوم اطل

تاریخی اسالم الیدن
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شکل -5نقشه مایکل لکر از بازارهای یثرب/مدینه

شکل -9منطقه ن لاسبی یثرب در نستانه اسالم
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ی نی کجا؛ زیرا از مدینه ت ریفتی ارائته نکترده است .

نتیجه
ایتتن پتتژوهش نشتتان داد خاورشناستتان در ارائتته

عالوه بر این ،یثربی که او در مقاله خود م رفی کترده

نن بتتا یکتتدیگر

و با دادههای مورود از یثترب

ت ریتتف از مدینتته و ت یتتین مستتاح

اس

یثرب قدیم اس

همنظر نیستند .ت دادی از خاورشناسان همچون بوهل

عصر پیامبر(ص) سازگاری ندارد .یثرب قتدیم بستیار

در ستتتال 5049م بتتتر

کته بازارهتای مت تددی درون

در ستتتال 4391م و مانتتت

کوچکتر از نن است

شهرکبودن مدینه تﺄکید کردند .باتوره بته دیوارهتای

خود رای دهد؛ کما اینکه او در نقشه خود هم نشتان

میالدی که نقشه

برخی از این بازارها با یثتربِ او کیلومترهتا

بازمانده از مدینه تا اوایل سده بیس

نن مورتتتود و انتتتدازههتتتای نن مشتتتخص است ت ،

داده اس

فاصله دارند.

که مدینه شهرکی

همین دشواریها باعتث شتد شتولر هتم ت ریتف

چهار ل ی بوده که طول هر لع نن حدود  200متر

وا حی از مدینه ارائه نکند و نن را ترکیبی از منتاطق

شهرک بودن مدینه به این م نی اس
بوده و مساح

نن از  52هکتار بیشتر نبوده اس .

از طرف دیگر ،خاورشناستانی همچتون ولهتاوزن
م تقدند مدینه مجموعتهای از روستاهاست ؛ بنتابراین

مسکونی بدانتد (5009م) .بتا ایتن حتال شتولر بترای
نخستین بار در پی ت یین مساح
با مساح

مدینه برنمد و نن را

امروزی شهر مدینته برابتر دانست ؛ ی نتی

مدینتهای کته در بتاروی

«چندین مایل مربع» .ولی براساس برختی وبگتاههتای

نن محصور شتده است  ،بستیار بیشتتر از  52هکتتار

امتروزی مدینته  20کیلتومتر مربتع

به طور طبی ی ،باید مساح
باشد .وا

نیز که در سال 4311م گف

مدینه از چند

رسمی ،مستاح

م ادل  4359مایل مربع اس  .اگتر مستاح

مدینته را

سکونتگاه تشکیل شده بود که نخلستانها و مزرعههتا

 20کیلومتر مربع در نظر بگیریم 500 ،برابر بتزر تتر

گویا همین نظر ولهاوزن

که باروها نن را احاطه

و قل ههایی را دربرمیگرف

از مساح

شهرک مدینه اس

را پذیرفته بود .نظر او به نظر ولهاوزن بستیار نزدیتک

کرده بودند .چنین ت ریفتی نشتان متیدهتد مستاح

اس ؛ ولی برای مدینه از وا ۀ شهرک استفاده کرد کته

مدینه چقدر از یک شهرک فراتر اس ؛ ولی شتولر در

با ت ریف او متناقض بهنظر میرسد.

محاسبه چنین مساحتی قدری دچار خطا شده و نن را

لکر در سال 4311م و پ

از نن در مقالههایی کته

نوش

به طور کلی مدینه را ت ریتف نکترد و دربتاره

مساح

نن و اینکه چه قلمرویتی را دربرمتیگرفت

صتتحبتی نکتترد .او م تقتتد استت

در ایتتن منطقتته

شتتهرکهتتای خوشتتهای ورتتود دارد و ایتتن عبتتار

م ادل «چند مایل مربع» دانسته اس

که البته بیشتتر از

اینهاس .
اطل هتای گونتاگونی نیتز کته از سترزمینهتای
اسالمی ارائه شده اس

به طور م مول از شهر مدینته

نقشهای ارائه نکتردهانتد .در دایرۀالم تارف الیتدن دو

میتواند م ادل مجموعته روستتاهای ولهتاوزن تلقتی

ویراستت

شود .او یثرب را ت ریف کرده و یکی از نن شهرکهتا

نقشههای الدن راتر ،سیاک انگلیسیاند .ایتن ستیاک در

را یثرب شمرده اس ؛ ولی مدینه را ت ریف نکترده و

متتیالدی از مدینتته دیتتدن کتترد و

مساحتی از نن ارائه نکرده اس ؛ به همین عل

وقتتی

در مقاله و نقشه خودش از بازارهای مدینه یتا یثترب
صحب

کرده مشخص نشتده است

بازارهتای مدینته

از نقشتته مدینتته ورتتود دارد کتته هتتر دو

اوایتتل ستتده بیست

نقشه های او همچنان همان ذهنی

شهرکبودن مدینته

را تداعی میکنند .نقشه کترمان نیز همین و ت ی
دارد و با نگاه لکر و شولر به طور کامل فاصله دارد.

را
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شناخ

رغرافیای طبی ی ،تاحتدود چشتمگیری

مسئله مساح

پینوشت

مدینه /یثرب در عصتر پیتامبر(ص) را

 . 4به خاطر نورید زمانی را که گروهی از ننها گفتند:

حل میکند .مطال ه های محمد شوقی مکی مرزهتای

« ای اهل یثرب اینجا رای توقف شما نیس ؛ بته

منطقه ن لاسبی را نشان می دهتد کته از سته رهت

خانههای خود بازگردیتد » و گروهتی از ننتان از

شر و غرب و رنوب بتا دشت گتدازههتای رهتط

پیامبر ارازه بازگش

احاطه شده و مصون شده بود .دهانﮥ فاای ن لاسبی

«خانههای متا بتیحفتا است

مدنظر در شمال نن و در مجتاور

کتوه احتد قترار

میخواستتند و متیگفتنتد:
» ،در حتالی کته

بی حفا نبود؛ ننها فقط میخواستند فرار کنند.

دارد که در سال پنج هجری با حفتر خنتدقی امنیت
کامل نن تﺄمین شد .بهنظر میرسد یثرب دورۀ پیتامبر
همین منطقه ن لاسبی است

کته ستکون گتاههتای

متتا از ستتکونتگاههتتای اوس و ختتزر

نشتتان متتی دهتتد ننهتتا در نن منطقتته پراکنتتده بودنتتد؛
بنابراین این امکان ورتود دارد کته مستاح
عصر پیامبر(ص) را بتا مستاح

یثترب

منطقته ن تلاستبی

مدنظر م ادل دانس  .براساس بررسی که هنگام ایتن
پژوهش انجام شتد و بتا تکیته بتر ستامانه اطالعتا
رغرافیایی ( ،) GISمستاح

ایتن منطقته حتدود 10

کیلومتر مربع برنورد میشود؛ ی نتی چهار تل ی بته
طول  40کیلومتر و عرض  1کیلومتر .بر این استاس،
می توانیم بازارهایی را که لکر به ننها اشتاره کترده و
قل هها و نخلستانها و مزرعته هتایی کته در ت ریتف
ولهاوزن و وا

نمده اس

درون نن در نظر بگیریم.
.

سپاسگزاری
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