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(دریافت مقاله ،92/12/03 :پذیرش نهایی)93/02/31 :

چکیده
مرکزیت دینی در طول تاریخ به صورتهای گوناگون تجلی کرده است .یکی از این
صورتها ،بلکه صورت برترِ آن« ،شهر خدا» است .آرمان شهر خدا ،مبتنی بر هدف
برقراری پیوند میان خدا و انسان و بازجویی روزگار وصل بشر ،بوده است؛ این آرمان،
گاه در روزگاران و اسطورههای کهن به صورتی خام و مبهم جلوه کرده و گاه به صورتی
آشکارتر در متون مقدس نمود یافته است .زمانی هم صورتی از وجود فیزیکی به خود
گرفته است .این آرمان جمعی و متعالی ،در سیر اندیشه دینی به تدریج جالیی افزون
یافته ،با «میثاق الهی» و نام حضرت ابراهیم پیوند خورده و در نهایت نه با عنوان «شهر
خدا» که به صورت «امّ القری» تحقق یافته است .از نگاه این مقاله ،شریعت خاتم ،سرِ
درافکندن چیزی با عنوان شهر خدا و مانند آن را نداشته است؛ اما از عنوانی دیگر
سخن گفته که عبارت از امّالقری و مأوای «بیتهللا الحرام» است تا مقاصد عملی و
متعالی چیزی که از آن به صورت رؤیایی و گزاف در قالب شهر خدا یاد میشده ،با آن
محقق گردد.

کلید واژهها :امالقری ،خدا شهر ،شهر خدا ،مکه

 .1دانشیار دانشگاه تهران؛

Email: khoshmanesh@ut.ac.ir
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مقدمه
در طول تاریخِ عقیده و سیاست بشري و حتي در اسطورههاي کهن ،شماري از شهرها
بیش و کم مفاهیمي معادل «شهرِ خدا»« ،خدا شهر» یا «ایزدستان» داشتهاند .برخی از
این خدا شهرها ،شکلی واقعی نگرفتند و برخی دیگر با مفاهیم تمدن و سیاست و سپس
طغیان ،گره خور دند و در عمل نتوانستند ،قداست و نزاهت مورد انتظار را برای بشر به
ارمغان آورند ،بلکه دستاویزي براي حکمراني حاکمان و سرکوبي معارضان و مرکزیتي
براي طغیان و فساد شدند و سپس دچار انحطاط و زوال گردیدند .مقاله حاضر داراي سه
قسمت اصلي است :شهر خدا و فروض آن؛ بیان نمونههایي از خدا شهرهاي تاریخي و
دیني ادعایي ،منتهي شدن امرِ دین به امّالقري به عنوان مأواي بیتهللا الحرام.
فروض خدا شهرها و آرمانهای آن
1ـ شهري که در مرکزیت آن پرستشگاه الهي قرار دارد و براي تقدیس خداوند بنا شده
است .بنا بر اساطیر مصری ،آمون ،ایزد بزرگ مصر بود که پیشتر «شهریار ایزدان» خوانده
ميشد .یونانیان ،این ایزد را با زئوس ،بزرگِ ایزدستانِ المپ ،یکي ميدانستند و به یاد او
پرسشتگاه هایی عظیم در شهر تِب ،بنا شده کرده بودند .این شهر در آغاز ،روستایي
کوچک در مصر علیا بود و سپس ،به شهري مهم و مقدس و نوعي خدا شهر مبدّل گشت
(ویو .)54 ،هدف از چنین خدا شهری ،تنبه دادن به تقدیس یک «اله» بود.
2ـ شهري علياالصول آسما ني که محل سکونت یک اله یا گروه آلهه به شما میرود.
اراده خدا یا خدایان از این شهر به زمینیان ميرسد و دست کسي از خاکنشینان بدان
نخواهد رسید« .ایزدستان المپ» یا «المپیا» نمونهاي از این نوع است که مأواي خدایاني
نامیرا و برخوردار از جواني ابدي بود (کومون .)54 ،به عقیده یونانیان ،بشر بازیچه دست
قواي طبیعي بود .این قوا هم ،خود فرمانپذیر اراده ساکنان المپیا بودند که پس از
نبردهاي سهمگین ،میراثدار عناوین و مناصب خدایي شده بودند (فرناند50،؛ ژیران،
24ـ .)25قله های پوشیده از برف و وحشيِ المپ مقدس ،عظمتي وصف ناپذیر به مقر
خدایان ميبخشید و صخرههاي صاف و سخته آن در طول هزاران سال راه انسان را برای
ورود به آن ميبست (فاطمي44 ،ـ45؛ سیلور17 ،ـ .)18زئوس در این شهر میزیست و
جایگاه داوري او درباره سرنوشت خدایان و انسانها همین شهر بود( .پلودن و دیگران9 ،؛
برن15 ،ـ .)20به تدریج گستره نفوذ این خدایان افزون شد و اختیارات و فعالیتهاي
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مختلف خدایي ،میان آنها تقسیم شد .از پس این تقسیم کار ،زمانی فرارسید که در زبان
شاعر التیني ،اوید ، 1به عصر طالیي یا عصر خدایانزادِ شاعرانه 2تعبیر شده است
(Croiset, 92-95؛ بهمنش .)161 ،بر اساس این عصر طالیي یوناني ،دوره حکومت
خدایان رومي به مثابه نخستین عصر هستي ،شکل گرفت که در آن به صورتی بس
رؤیایی و آرمانی ،قانوني جز حسن نیت و شرافت وجود نداشت .مردم در برابر قاضي
نمي لرزیدند و شاید به سبب وجود امنیت ،اساساً قضا و قانوني وجود نداشت .قالع
ساخته نش ده بودند و جنگجویان کاله خود بر سر و شمشیر و سنان در دست نداشتند.
زمین بدون شخم ،گندم ميداد و صحراها بدون هیچ کوششي بارور بود و جویهای شراب
مینوي و انگبین زرّین در همه جا ،جاري بود (فاطمي26 ،ـ .)27این اوصاف به آنچه در
برخي از کتب مقدس درباره عصر آغازین هستي انسان و گاه عصر فرجام و نجات موعود،
آمده است ،بیشباهت نیست (عهد عتیق ،پیدایش ،باب دوم؛ قرآن ،بقره35 ،؛ اعراف،
19؛ طه118 ،ـ.)119
3ـ در فرضي دیگر ،این «شهر» هرچند در آسمانهاست ،مأواي اولیه انسان ،قبل از
نزول او در این دار و دیر خرابآباد بوده است و چه بسا انسان پس از این زندگي مادي
بدان دست یابد (الیاده .)58 ،بیان دیگري از این موضوع در اوپانیشاد هندي و
اسطورههاي یوناني یافته میشود (شایگان93 ،؛ فرناند ،مقدمه مترجم.)13 ،
4ـ در کنار ایزدستان المپ ،ایزدستانهاي آسیایي هم سر برآوردند .المپیا ،قابل مقایسه
با ایزدستان زرواني است .در اوستاي نوین ،آسمان به سه سپهر بخش شده است که هریک
بر فراز دیگري است و سپهر سوم ،جایگاهِ نشست هرمزد و منتهي به روشنایي بيپایان است
(اوستا  ...وندیداد123 ،؛ کومون .)193 ،خدا شهرهایی از دو نوع پیشین ،مفهومی برای بشر
در زندگی خاکی او نداشته است ،بلکه تنها مأوای نخست را به یاد وی میآورده و به گونهای
مبهم ،امکان بازگشت به آن را پس از زندگی مادی ،در یاد وی زنده نگاه میداشته است.
5ـ شهري خاکي و زمیني که برحسب ادعا ،اراده ذات الهي در آن جاري است.
فرمانرواي این شهر ماهیتي الهي دارد و با لباس انساني بر زمین نزول کرده است تا
سرنوشت خالیق را در دست گیرد و ادعاهاي خدا شهري ،تنها ملعبهاي در دست ایشان
بوده است .آنان از بدرگي و از آنجا که همه عمر در پیله خوديهاي خویش اسیر بودهاند،
براي مخفي کردن اسارت دردناک خود یا فراموشسازي آن ،دیگران را در زنجیر یاساهاي
1. Ovide
2. Théogonie poétique.
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خودخواهانه خویش به بندگي کشیدهاند؛ چنان که خود را چونان فرعون مصریان ،خدا و
مثل خاقان چینیان فرزند آسمان و همانند ملکان ملکاهاي باستاني ،برادر خورشید و ماه
ميخواندهاند (زرینکوب .)297 ،امپراتور ژاپن تا سال  ،1947کمي پس از شکست ژاپن در
جنگ دوم جهانی ،چنین وضعي داشت .مردم ژاپن ،خود و خاندان امپراتور خود را از نسل
نیهون شوکي 1،نوه الهه آفتاب ميدانستند و از همین رو کشور خود را نیهون 2یا نیپون 3به
معناي سرزمین آفتاب تابان یا سرچشمه آفتاب ،مینامیدند (قاضي231 ،ـ232؛ خیراندیش و
شایان .)123،چنین باوری در شمال آفریقا نیز سایه افکن بود و فرعون ،خود را فرزند رع،
خداي آفتاب ميدانست ) .(Goodenough, 63نام «فرعون» ،عنوان عام امپراتوران مصر بود و
در لغت به معناي «خانه بزرگ» (هاکس )649 ،و خدانشین و محل اقامت خدایگان .آن گونه
که از قرآن بر میآید ،فرعون ،خود را رَبِّ النَّاسِ ،مَلِکِ النَّاسِ ،و إِلَهِ النَّاسِ 4ميخواند .روشن
است که این خدا شهر نیز خیر و صالحی برای اعتالی زندگی بشر نداشته است.
6ـ شهر خدا اصطالحی است مجازی و مقصود از آن ،تنها شهر سلطنت پیامبران و
برگزیدگان اوست .در عقیده مردم عیالم کهن ،رئیس هر یک از شهرها« ،پاتسي» خوانده
ميشد .مردم بر اساس آموزههاي کاهنان عیالم ،باور داشتند که پاتسيها ،امور شهر را
مطابق میل خدایان اداره ميکنند (پیرنیا .)25 ،از این رو ،ملک سلیمان را نیز ميتوان
نماد و نمودي از شهر خدا دانست .ملک سلیمان ،از یاد و خاطر بشر برفت .قرآن نیز
هیچگاه ،این ملک را الگویی برای زندگی بشر در گذر زمان در نظر نمیگیرد.
7ـ مقصود از شهر خدا و سلطنت خدا ،ملکوت و پادشاهي اوست (در این زمینه نکـ .
مقاله پادشاهي خدا در .)Brepols/ Verbum Bible, 792-796) :به عبارت دیگر ،شهر خدا،
سخن از مفهومی «نسیه» است و سلطنتی که از آن سخن میرود ،ممکن است هم اکنون
دست یافتني نباشد ،اما امري است «موعود» و در زماني هر چند در آخرالزمان قابل تحقق
خواهد بود .در جاهای مختلف کتاب مقدس بدین مفهوم اشاره شده است .از جمله کتاب
مقدس ،عهد قدیم ،مزامیر 100 ،97 ،95 ،93 ،47؛ انجیل مرقس ،باب اول) .همین موضوع
است که دستمایه اوگوستینوس قدّیس ،براي نگارش کتاب شهر خدا شده است.
1. Nihon-Shoki.
2. Nihon.
3. Nipon.

 .4فَحَشَرَ فَنَادَی ()23فَقَالَ أَنَا رَبُّکُمُ األعْلَی (نازعات.)24
وَنَادَی فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ یَا قَوْمِ أَلَیْسَ لِي مُلْکُ مِصْرَ وَهَذِهِ األنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي (زخرف.)51
وَقَالَ فِرْعَوْنُ یَا أَیُّهَا الْمَال مَا عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرِي (قصص .)38
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 8ـ شهر خدا اساساً وجود واقعي ندارد و نمیتواند داشته باشد ،بلکه این شعار و آرمان،
چیزي از جنس آرمانشهر و مدینه فاضله و ساخته «خیالبافان خوشحال» .بوده است.
افالطون خواب یک جامعه کامله و مدینه فاضله را ميدید ،ولي آن جامعه همان مدینه،
یعني حکومت شهري بود و سخني از جامعه بزرگ انساني در بین نبود (کریشنان.)13 ،
این مدینههای فرضي ،بودن ،شهروندی نداشتهاند و تنها در کتابخانهها و البالی نسخههاي
خطي قدیمي موجود بودهاند .غایب بزرگ و اصلي این مدینهها شخصیتي است که از آن
در فرهنگ قرآن تعبیر به «امام» به مفهوم عام آن ،ميشود (همان96 ،ـ.)97
نمونههایی از خدا شهرهای تاریخي

از میان همه خدا شهرهای مفروض ،سه نمونه که وجود تاریخي داشتهاند و از قضا در
قرآن کریم هم از آن سخن به میان آمده ،قابل توجه است:
1ـ بابل
بابل ،مهد کهن تمدن بشري به شمار میرود .نام این شهر  babylonو برگرفته از Bab-

 Ilaniیا  Bab-lliبه معناي بابهللا یا دروازه خدا و پیوندگاه زمین و آسمان است
(حموي91 ،ـ269 ،92؛  .)Robert, 154در تورات و قرآن ،به مقرّ خداوندي ،به همان
معناي غیرمادّي و بدون نفي حضور او در همه جا ،اشاره شده است (عهد قدیم :مزامیر،
16/115؛ قرآن :ملک17 ،؛ نحل .)50 ،مفهوم «باب آسمان» نیز در قرآن مجید مورد
توجه قرار گرفته است .برای مثال :إِنَّ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَاسْتَکْبَرُوا عَنْهَا ال تُفَتَّحُ لَهُمْ
أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَال یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّی یَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِیَاطِ (اعراف .)40 ،همچنین
باز شدن درهاي آسمان ،از جمله وقایع روز قیامت و از بشارتهاي این روز براي صالحان
شمرده شده است :وَ فُتِحَتِ السَّمَاءُ فَکَانَتْ أَبْوَابًا (نبأ .)19 ،این آیه .از اتصال عالم انساني
به عالم فرشتگان ،خبر میدهد (طباطبایي.)166/20 ،
برخي خصوصیات بابل
الف ـ پیشینه دیني و مقدس
بینالنهرین ،محل ظهور دعوت و شریعت حضرت نوح بود .در اساطیر بابلي به طوفان و
کشتی نوح اشاره شده است (کمرون .)21 ،نوح« ،هللا» را به مردم شناساند .قرائن گوناگون

6

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی ،سال چهل و ششم ،شمارۀ یکم ،بهار و تابستان 1392

لغوي و تاریخي ،ارتباط «ایلو» با هللا و نیز رواج مشتقات آن را در زبانها و ادیان و ملل
مختلف تأیید ميکند (مشکور32/1 ،ـ32؛ جفري125 ،؛ قرطبي17/10 ،؛ المصري128 ،؛
بلک و گرین64 ،؛  .)Mercatante, 1/61; Onion, 26باور به جهان کوچک و بزرگ و عالم
کبیر و صغیر از روزگاران کهن در بابل وجود داشته است (پانوسي )7 ،که بي ارتباط با
خصوصیت بابل ،به معناي پیوندگاه میان زمین و آسمان نبوده است.
ب ـ جایگاه کهن شریعت و قانون

شهر بابل ،جایگاه داوري و رسیدگي به دعاوي مردمي بود که از اطراف و جوانب براي
دادخواهي به سوي آن ميآمدند .این محکمه را باب ایلو ميخواندند .به تدریج نام
محکمه بر شهر نهاده شد و بابل یا بابهللا نامیده گرفت (خزائلي238 ،ـ .)239قرآن از
تعذیب و تکذیب پیامبران سخن گفته است اما تنها به محاکمه حضرت ابراهیم اشاره
کرده است .شاید محاکمه حضرت ابراهیم ،بي ارتباط با شهر بابل نباشد.

جـ موقعیت جغرافیایي ممتاز
در اراضي امتداد یافته در مصبّ رودخانههاي دجله و فرات تا خلیج اسکندرون و از
سلسله جبال زاگرس و قله های کردستان تا مرزهاي مصر ،دو جلگه آبرفت قصیر سفلي
یعني سرزمین بابل و دلتاي رود نیل ،نوار باریک و حاصلخیزي را تشکیل ميدهد .این
جلگه ،بسیار حاصلخیز است تا جایی که گویی ،در این جلگه ،طبیعت ،بشر را به ضیافت
فراخوانده است (گُروسه و دنیکر5 ،ـ6؛ دورانت ،تاریخ تمدن334 ،؛ پیرنیا68 ،ـ69؛
کینگ .)2 ،گذرگاههاي «داسه بارور» یا هالل خصیب در سرزمین بینالنهرین ،مهمترین
راه شرق به غرب بوده است .سابقه اهلي کردن و پرورش برخي از حیوانات در این
منطقه به  11000سال پیش از میالد ميرسد (شکوئي187 ،ـ .)189منطقه پیرامون
بابل ،تا امروز همچنان اهمیت خود را از حفظ کرده است .از این رو باالترین میزان
خشونت و تحوالت سیاسي در آن دیده میشود (درایسدل و بلیک.)19 ،
بابل به تدریج باب هللا و سپس خدا شهر شد و بنا بر اشاره قرآن ،کسي در آن ،ادعاي
الوهیت کرد و سخن «أَنَا أُحْیِي وَأُمِیتُ (بقره )258 ،بر زبان راند .نام بابل یک بار در قرآن
آمده است :وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیَاطِینُ عَلَی مُلْکِ سُلَیْمَانَ وَ مَا کَفَرَ سُلَیْمَانُ وَلَکِنَّ
الشَّیَاطِینَ کَفَرُوا یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَی الْمَلَکَیْنِ بِبَابِلَ (بقره )102 ،که به
عظمت و موقعیت این سرزمین کهن اشاره دارد (طالقاني24/5 ،؛ روثن.)9 ،
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2ـ اورشلیم
قدس ،مَقدِس ،البیت المقدَّس ،شهر داوود و صهیونِ پیامبران ،از جمله نامهایی است که
بر اورشلیم اطالق شده است .اورشلیم ،به معنی «شهر یا میراث سالمتي» و نیز «صلح
ظاهر خواهد شد» دانسته شده است .همچنین گفته شده که اورشلیم ،پیشتر سالِم
خوانده ميشده و در قلب آن« ،بیت رب» قرار داشته است (هاکس ،قاموس کتاب مقدس،
118؛  .(Norma, 2044پیشینه نام اورشلیم به روزگاران کهن باز ميگردد .در نوشتههاي
متعلق به دوره سلسله دوازدهم فراعنه مصر ،به صورت  ʼwšʼmmبه آن اشاره شده است.
در موضع تاریخي  El-Amarnaدر قرن چهاردهم پیش از میالد نیز به شکل کنعاني
 Urusalimنام شهر آمده است .جزء اول این نام یعني  uruبه معناي شهر است و جزء
دوم یعني  šlmمعناي صلح و سالم است šlm .همچنین میتواند اشاره به نام خدایی
باستانی به همین نام باشد که در متون کهن اوگاریت به کار رفته استBrepols/ ( .
1

Verbum Bible, 469-470؛ حمیدي16 ،ـ .)17واژه سالم ،در قرآن به معناي سِلم و
صلح و نیز یکي از نامهاي خداوند متعال است .همچنین بنا بر برخي اشارات تورات،
میان نام سلیمان و بناي هیکل و پرستشگاه در اورشلیم میتوان ارتباط بقرار کرد (کتاب
مقدس ،کتاب اول پادشاهان7 ،ـ10؛ الملوحي و دیگران .)71 ،اورشلیم به سان شهر
مقدسِ همه ادیان ،مملو از دیرها ،کلیساها ،زیارتگاهها ،مساجد و معابدِ گوناگون است.
این شهر اورشلیم در مقاطع مختلف تاریخي ،شهرِ خدا و مظهر و مجالي مشیت خدا
قلمداد بوده و گاه به فرجام شناخت دیني مرتبط شده است.
اورشلیم و پادشاهي خدا
مبناي مهم در اطالق عنوان خدا شهري بر اورشلیم ،پیوند آن با ملکوت و پادشاهي
خداست« :اي جمیع امتها دستک زنید نزد خدا به آواز شادي بانگ برآورید ،زیرا
خداوند متعال و مهیب است و بر تمامي جهان خداي بزرگ قومها را در زیر ما مغلوب
خواهد ساخت و طایفهها را در زیر پایهاي ما .تسبیح بخوانید زیرا خدا پادشاه تمامي
جهان است .خدا بر امتها سلطنت خواهد کرد» (مزامیر« .)47 ،خداوند سلطنت را گرفته
و خود را به جالل آراسته است» (همان ...« .)93 ،یهوه خداي بزرگ است و پادشاه بر
جمیع خدایان» (همان« .)95 ،خداوند سلطنت گرفته است پس زمین شادي کند و
1. Ugarit.
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جزیرههاي بسیار مسرور گردند» (همان« .)97 ،خداوند سلطنت گرفته است پس قومها
بلرزند .بر کرّوبیین جلوس ميفرماید و زمین متزلزل گردد» (همان.)100 ،
مشابه این اشارهها در عهد جدید نیز دیده میشود« :بعد از گرفتاري یحیي عیسي به
جلیل آمده به بشارت ملکوت خدا موعظه کرده ،ميگفت :وقت تمام شد و ملکوت خدا
نزدیک است پس توبه کنید و به انجیل ایمان بیاورید» (انجیل مرقس ،باب اول).
اورشلیم زمیني و اورشلیم آسماني

گفته شد که خدا شهرها در برخي گاه راه به آسمان ميبرند .کاهنان و کشیشان چنین
نقشی را برای اورشلیم قائل هستند .در ادبیات توراتي و الهیات کتاب مقدس نیز از اورشلیم
آسماني در مقابل اورشلیم زمیني سخن رفته است .بر این اساس ،اورشلیم آسماني صورت
متعالي اورشلیم زمیني است که در آخرالزمان و پس از حسابرسي نهایي براي یک دوره نوین
حیات انساني در پرتو نور رباني خواهد درخشید .مقرر بود که در اورشلیم داوود ،قوم خدا
زیست کند و در اورشلیم آسماني ،قوم خدا که به وسیله عیسي مسیح آزاد شدهاند ،خواهند
زیست (تاریخ اورشلیم206 ،ـ208؛ حماده122 :،؛ ناصري طاهری 46ـ.)47
3ـ انطاکیه ،پاتریارکنشین اورشلیم

شهر کهن دیگري که عنوان شهر خدا و مادرِ شهرها را گرفته بود ،انطاکیه ،پاتریارک
نشین اورشلیم بود .انطاکیه منزلگاه کهن خدایان (داوني ،)134 ،متروپل دیني در زمان
سن پيیر و یکي از چهار اسقف نشین کلیساي ارتدوکس در کنار اسقف نشینهاي
قسطنطنیه ،اسکندریه و اورشلیم بود (مولند26 ،؛  .)Robert, 81این آیات قرآن به شهر
انطاکیه اشاره دارد :وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَال أَصْحَابَ الْقَرْیَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (یس)13 ،؛ وَ
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَی الْمَدِینَةِ یَسْعَی قَالَ یَا مُوسَی إِنَّ الْمَأل یَأْتَمِرُونَ بِکَ (قصص)20 ،
است که گزارشي است از رایزني آل و مأل خدایگانِ مصر و به دوري مکان خدایگان و مأل
او از مردم عادي شهر ،اشاره دارد (طباطبایي.)22/16 ،
4ـ رم
رم تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر نهاده است .این شهر از سویی خدا شهري و از
سوی دیگر انحطاط و افول را تجربه کرده است .خدا شهريِ رم را در پیش و پس از

از شهر خدا تا امالقری

9

ظهور مسیح می توان پی گرفت .عظمت و انحطاط روم ،دستمایه نگارش کتاب شهر خدا

گردید .فصلهایی از کتاب های مشهور تاریخی چون تاریخ آلبرماله و تاریخ و تمدن ویل
دورانت ،به عظمت و انحطاط روم اختصاص یافته است .همچنین در کتابهایی چون
افول و سقوط امپراتوري رم اثر ادوارد گیبون و اسباب عظمت رومیان و انحطاط آنها اثر
مونتسکیو این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.
امپراتور دارای مقام الوهیت بود و امپراتور ،عنوان «پونتیفکس ماکسیموس »1به معنی
رئیس مذهبي داشت .پونتیفکس ،عنوان هر یک از رؤساي مذهبي در رم قدیم بود که
شمار آنان در ابتدا سه نفر بود و سپس به نه و پانزده تن افزایش یافت( .داوني .)61 ،این
عنوان بعدها از امپراتور ،به پاپ اعظم منتقل شد .پس از رسمیت یافتن مسیحیت در
قرن چهارم میالدي ،امپراتور مسیحي به صورت نایب پروردگار بر روی زمین درآمد .وی
دست نشانده و خادم قادر متعال و تحت رهبري مستقیم وي جهانداري ميکرد .پس از
پذیرش مسحیت از جانب امپراتور بود که این دین ،فرصت یافت از «مقرّ مقدس رم» به
بیرون صادر شود و نفوذ سیاسي و فرهنگي امپراتوري را گسترش دهد (زیگفرید.)44 ،
یکي از آثار کالسیک و معروف در الهیات مسیحي ،کتاب شهر خدا اثر قدّیس
اوگوستینوس ،فیلسوف و متأله بزرگ مسیحي است .در سال 410م .و  56سالگي
اوگوستینوس ،آالریک پادشاه گوتها ،رم را غارت کرد .گروهي از رومیان به شمال آفریقا
گریختند از اوگوستینوس که اسقف شهر هیپّو بود ،خواستند ،علت سقوط امپراتوری
مسیحی را برای آنان بیان کند .یکی از مقامات برجسته رومي به نام مارسلّینوس نیز که
از سوی امپراتور برای حل اختالف اعضای کلیسای جامع و دوناتیستها 2به شمال آفریقا
اعزام شده بود ،در سال  412برای اوگوستینوس نامهای فرستاد و در آن برخی از
شبهاتی را که مشرکان فرهیخته برایش مطرح کرده بودند ،به اطالع وی رساند؛ از جمله
.2

1. Pontifex Maximus
منسوب به دونـات (در التینـی )Donatus Magnus :اسـقف کـازا نیگـره ) (Casa Nigraeدر نومیـدی

)( (Numidieشمال آفریقا؛ میان کارتاژ و شرق مراکش کنونی و سپس اسقف کارتاژ که در سالهـای
355-270م .بزیست) .وی پس از شکنجه مسیحیان خاطیِ دیوکلتین ) (Diocletienاز اسقف کارتـاژ
در حق ایشان تقاضای رأفت و اغماض کرد .دونات ،درجه بندیهـای نظـام اسـقفی را در مسـیحیت،
بدعتی باطل میدانست .انتشار عقاید او در سال 314م .به توسط یکی از شاگردانش ،چـالش بزرگـی
در برابر کلیسا و تفرقه ای در آیین مسیحیت بود .وی همچنین در رأس جنبشی قرار گرفت که با اتکا
بر اصول راست کیشی مسیحیت ،فقرای رومی را رو در روی ثروتمندان قرار میداد.
(Demay, 1996: 362; Larousse, 1969: 1298).

10

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی ،سال چهل و ششم ،شمارۀ یکم ،بهار و تابستان 1392

این که از نظر آنان پذیرش مسیحیت موجب بدبختي امپراتوري رم گردیده بود .در
نتیجه اوگوستینوس ،کتاب شهر خدا را نوشت .این کتاب دارای دو بخش است؛ بخش
نخست در اثبات بی ثمر بودن پرستش بتان برای سعادت این جهان یا جهان آینده و
بخش دوم گزارشی از گذشته و حال و آینده سلسله خداپرستان .نویسنده در در نیمه
نخست میکوشد اثبات کند که بالی رم به سبب ظهور مسیحیت نیست و بالیاي بي
شماری پیش از مسیحیت گریبانگیر شهر شده است و در هیچ یک از دو دوره پیش و
پس از مسیح یت ،کاري از دست خدایان رم براي حفاظت شهر برنیامده است .در نیمه
دوم کتاب نیز اثبات ميکند که شهر خدا ،یعنی جامعه خداپرستان پیوسته در تاریخ
حضور داشته و سعادت اخروی مخصوص آن است .به نوشته وی «این شهر آسمانی در
حالی که زائری روی زمین است ،شهروندان خود را از همه ملتها فراميخواند و از همه
زبانها جامعه زائرانی را گرد ميآورد که به اختالف روشها و قوانین و نهادهای تأمین
کننده آرامش زمینی کاری ندارند؛ بلکه آنها را حفظ و از آنها پیروی ميکنند؛ مشروط
به این که امور مذکور در برابر دینی که لزوم پرستش خدای واحد و متعال و حقیقی را
تعلیم ميدهد ،مانعی ایجاد نکنند» .اوگوستینوس ،همچنین از سلطنتي روحاني نیز
سخن گفته که البته به زعم وی مربوط به این دنیا نیست (Saint Augustine, 137-
) .149اوگوستینوس ،دو شهر را به تصویر میکشد که هر دو شهر انسانهایند و تفاوت و
جدایي آن دو ،بر اساس اعتقادات و روش زندگي آنهاست؛ در نتیجه یکي شهر الهي است
و دیگري شهر شیطاني .این دو جامعه ،در روز داوري از یکدیگر جدا ميشوند .او شهر
خدا را اورشلیم ميداند که شهر پیامبران است و مظهر ایمان و محلي که ادیان یهودي و
مسیحي در آن شکل گرفت .شهر دنیا نیز بابِل است .شهري که مرکز شرک و مادي
گري بود .اوگوستینوس ،کلیساي کاتولیک را شکل تاریخيِ اورشلیمِ آسماني و همان
شهر خدا ميداند ).(Ibid, 457-479
انحطاط خدا شهرهاي ادعایي
خدا شهرهای ادعایی فوق همگی دچار انحطاط شدند .در اواخر دوره بابل ،دین در
طبقات باالي مردم تأثیري نداشت و بابل ،منجالب ظلم ،فسق و فجور ،گسیختگي
اخالقي و شهوت پرستي گردید .به نوشته هرودوت« :بر هر زن بابلي واجب است که در
مدت عمرش یک بار در معبد زهره (ونوس) بنشیند و با یک مرد بیگانه ارتباط جنسي
برقرار کند .بعضي از زنان هستند که بنابر تکبري که از ثروتمندي آنها حاصل شده ،از
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اختالط با دیگر زنان عار دارند ،به همین جهت در ارابههاي در بسته به معبد ميآیند و
همراه با ندیمان متعدد در آنجا مينشینند» (دورانت ،تاریخ تمدن .)367 ،اخالق بابليها
به قدري فاسد بود که از دست یازیدن به هیچ کاری براي تحریک شهوات نفساني دریغ
نميکردند .مردان بابلي در ازاي وجهي که به آنها پرداخت ميشد ،آشکارا زنان و
دختران خویش را به فحشا تشویق ميکردند .بابليها در مجالس بزم ،بسیار شراب
ميآشامیدند و در مستي ،مرتکب اعمال قبیحه ميشدند .در مجالس ایشان ،ابتدا زنان
آنان با پوشش هستند ولي دیري نميگذرد که شروع به کندن لباسهاي خود ميکنند و
برهنه ميشوند (پیرنیا1397 ،ـ .)1398سرنوشت بابل ،در مکاشفه یوحنّاي حواري
چنین پیشگویي شده است:
«...و یک فرشته نیرومند تخته سنگي را که همانند یک سنگ آسیاب بود گرفته و به دریا
انداخت و گفت :شهر بزرگ بابل تا ابد ناپدید خواهد شد ،همان طور که این سنگ ناپدید
گردید .سوداگران تو اکابر جهان بودند و از جادوگري تو جمیع امت ها گمراه شدند .و در تو
خون انبیا و قدیسین و تمامي مقتوالن روي زمین یافت خواهد شد و بر گردن تو خواهد
بود ...بعد از آن دیدم فرشتهاي دیگر از آسمان نازل شد که قدرت عظیم داشت و زمین به
جالل او منوّر شد و به آواز زورآور ندا کرده گفت :بابل بزرگ ویران شد! به کلي ویران شد!
بابل کمینگاه دیوها و شیاطین و ارواح ناپاک شده است .تمام قومها از شراب شوم زناي آن
سرمست شدهاند .پادشاهان دنیا در آنجا بزه و عیاشي کردهاند و سوداگران دنیا از زندگي
پرتجمل آن سرمست شدهاند .آنگاه پادشاهان دنیا که با آن عیاشي نمودند ،چون دود
سوختن او را ببینند ،گریه و ماتم خواهند کرد( »...عهد جدید ،مکاشفه یوحنّا ،باب هیجدهم).
عالوه بر پیشگویی یوحنا سخن اِرمیا نیز درباره سرگذشت بابل قابل توجه است (نکـ  .عهد
قدیم ،کتاب ارمیا ،باب اول1 ،ـ ،3باب پنجاهم1 ،ـ.)4

1

 .1مکاشفه یوحنا ،یکي از کتب پایان عهد جدید و ضمیمه شده به اناجیل چهارگانه اسـت .مکاشـفه یـا
« »apocalypseاز ریشه یوناني ( apocalypsisوحي) ،در قرن 12میالدی .از التین مسیحي بـا معنـاي
«فاجعه نهایي» وارد فرانسه شد و در قـرن نـوزدهم معنـاي حـوادث عظـیمِ قابـل مقایسـه بـا وقـایع
آخرالزمان گرفت )« .(Dubois, 2001, 46-47آپوکالیپتیزم» مادر الهیات مسیحي نامیـده شـده اسـت.
معروف ترین نوشته آپوکالیپتیک در عهد قدیم کتاب دانیال است و متن آپوکالیپتیکي در عهد جدید،
کتاب مکاشفه یوحنّا است که گاه آپوکالیپس نامیده ميشود (ویور64 ،ـ 65؛ هاروي .)17 ،گروههـاي
آپوکالیپتیک معموالً کساني هستند که مورد ستم واقع شده و رنجهاي خویش را به زبان رمز و راز به
مثابه بخشي از ناآراميهاي ضروري کـه قبـل از پایـان جهـان ر مـيدهـد ،تبیـین کـردهانـد و بـه
خوانندگان خود ميگویند که سرانجام ،خدا به نفع برگزیدگان مداخله خواهد کرد.
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اورشلیم نیز از آرمانِ یک شهر مقدس که مرجع مردم و محل امن و امان الهي باشد،
به دور افتاد .به نوشته تورات ،کشتارهای جمعی و تخریب و سوزاندن شهرها با الهام و
فرمان یهوه ،خدای اسرائیل و زمینه ساختمان اورشلیم و قدس بوده که داوود آن را در
میان کشتار و آتش و دود پایه گذاری کرد و در زمان سلیمان کامل و آراسته گردید و
یهودیان آن را به صورت معبد قومی و محل خدای خود و مرکز کاهنان و مذبح و
بخورات و دودها و مرجع تحلیل و تحریم درآوردند و آیین همگانی و فطری ابراهیم را
در آن مسخ کردند و سپس کانون کینهها و عقدهها و آزمایش و زورآزمایی و برخوردها و
جنگها و خونریزی و بازتابها شد (طالقاني .)243/5 ،در کتاب یوشع و کتاب داوران نیز
چگونگی فتح مناطق مختلف کنعان ،همراه با خونریزی شرح داده شده است.
رم نیز در گرفتار آمدن به فساد ،سرنوشتی همانند بابل داشت .رنسانس روي داد و
عصر زرین آن در فلورانس که یکي از دولت شهرهاي بزرگ ایتالیا بود ،پدیدار شد .پانصد
سال حکومت وحشت سدههاي میانه و تفتیش عقاید و خفقان و پس ماندگي اجتماعي و
علمي نیز اکنون سپري گشته بود .بازسازي خویشتن پس از نسلها خشونت و استبداد
دیني به صورت زنده سازي فلسفه یونان و طرد تعصبات مذهبي تجلي کرده بود .گرایش
به لذتهاي دنیایي ،موجب گرایش به افزایش درآمد و انباشت ثروت شد .سطح درآمد
همگاني باال رفت و طبقه متوسط و بورژوا افزایش یافت و فساد اجتماعي از جمله
ارمغانهاي پیشرفت هاي زرین نوزایي ،گردید .مردم دیگر از آتش جهنم نميترسیدند.
محدودیتهاي اخالقي به کناري گذاشته شده بود و همه در پي کسب لذتهاي دنیایي
رفته بودند .عشق به انباشت ثروت ،کسب قدرت سیاسي ،رشوه گیري ،فحشا و زنا
گسترش یافته بود .فساد و تباهي فرمانروایانِ مقرّ مقدس ،یعني واتیکان را نیز در خود
غوطهور کرده بود (دورانت ،شهر خدا .)7 ،طمع و فساد رومیان ،انباشت ثروت و افزایش
برده فروشي ،تعادل جامعه رومي را به هم زد .عهد هرج و مرج و به هم خوردن زندگي
عالي فکري و تنزل امانت و درستي سبب شد تا تمدن اروپایي به جایي رسید که
بسیاري تصور کردند آخرالزمان فرا رسیده است .به قول سنت اوگوستین همه مردم از
افول روم شکایت داشتند .هیرونیموس 1قدیس ،راهب دیر بیتاللحم چنین نوشت« :نسل
بشر در نابودي است .زبان من به کامم ميچسبد و بغض گلویم را ميگیرد وقتي تصور
ميکنم شهري که عالمي را اسیر ميکرد ،خود اسیر شده باشد» .مردم از عیسوي و غیر
1. Hieronymus
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عیسوي تصور کردند آنچه به نظر نمي رسید و ناشدني بود ،شد .شهر رم ،شهر جاودان،
که طالع دیگران را تعیین ميکرد و بنا بود همیشه برقرار باشد ،خود سقوط کرد
(کریشنان .)272 ،در واپسین سالهاي سده پانزدهم راهبي به نام ساووناروال از فلورانس
که قلب تمدن اروپایي آن زمان بود ،صداي خود را در اعتراض به فساد و ماديگرایي
جامعه و دستگاه حاکمه بلند کرد و مردم را به خیزش تشویق کرد (دورانت ،شهر خدا،
 .)10-7مواعظ و خطابههاي او بسي آتشین بودند .او علیه «بساز و بفروشي مذهبي و
فساد روحانیت» سخن گفت .او روحانیان را افرادي دوري گزیده از خدا خواند که براي
همه مرگ رواني به ارمغان ميآورند و پرهیزگاریشان عبارت از شب زنده داري با
روسپیان است .او کلیساي مذهبي را روسپي بي شرمي خواند که در شهوات خود غوطه
ور است (همان .)56-55 ،او در یکي از موعظههاي خود ،همانند مکاشفه یوحنا در باره
بابل ،رم را شهري خواند که « یک هزار ،ده هزار ،بلکه چهارده هزار روسپي براي آن کم
است ،زیرا در آن جا هم مردان و هم زنان فاحشه ميشوند» .این سخنان با اختراع
صنعت چاپ ،در سراسر اروپا منتشر ميشد (همان .)51 ،ساووناروال و دو راهب دیگر ،در
میدان شهر فلورانس ،بنا بر حکم مشترک دولت و کلیسا ،به اتهام تفرقه افکني و
کفرگویي و ایجاد هرج و مرج ،به مرگ محکوم شدند .آن دو را به دار کشیدند و آتشي
مهی ب در زیر پاهاي آنان افروختند تا از ایشان جز خاکستري بر جاي نماند .خاکستر
آنان را نیز در رودخانه آرنو ریختند (همان66 ،ـ.)67
آرمان خدا شهر و مأموریت خلیل خدا
پیش از این در ذیل عنوان «فروض خدا شهرها و آرمانهای آنها» گفته شد که بشر،
آرمانهای خود را در این شهرها ،جستجو میکرده است .نمونههاي پیش گفته ،روشن
ميسازد که تقریباً هیچ یک از این آرکانها ،آن گونه که انتظار میرفت ،محقق نشد.
البته تحقق این آرمان هاي بزرگ امري نه چندان ساده ،بلکه پیچیده و داراي فرایندي
طوالني و دقیق است .تدبر در عهدین به روشني نشان ميدهد که مفهوم شهر خدا و
تحقق اراده و حاکمیت او با یک مفهوم کلیدي پیوند ميخورد« :پیمان» .این پیوند و
پیمان انحصاري به عهدین ندارد و جلوهها و معادلهاي آن همچون عهد ،میثاق ،میعاد،
میقات و آلیانس را در همه متون آسماني و گاه اسطورهاي پیشین ،ميتوان یافت .برخي
از ریشه هاي قرآني مرتبط با منظومه و شبکه معنایي فوق عبارت است از :عهد ،میقات،
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ذمّه و إلّ به معنی توبه ،قرابه و خویشاوند یا عهد و پیمان (فراهیدی360/،8 ،؛ ابن
منظور .) 26 /11 ،به نظر نگارنده ،ریشه الل به هر یک از دو معنی باال که باشد ،بازگشت
به مفهوم اتصال و پیوند است .مفهوم مخالف این کلمات و تعابیر نیز در قرآن کریم ،بار
معنایي و استعمالي منفي دارند :قطع ،نقض ،حنث و نسیان (بقره27 ،؛ رعد25 ،؛ واقعه
46؛ طه 115؛ برای آگاهی بیشتر نکـ  :خوشمنش77 ،ـ .)93مفاهیم مزبور با موضوع
مورد اشاره در آغاز مقاله یعني «بازگشت» و معراج انسان پس از سانحه همیشگي وجود
او یعني هبوط و تیهِ سرگشتگي او ،پیوند ميخورند.
پیمان هاي خدا با بشر که از طریق پیامبران مختلف منعقد شده و مسئله تداوم
پیمانها و قید و شرطهاي آن ،مباحث دامنهداري را در کالم و الهیات مسیحي به وجود
آورده است که به «الهیات عهدي» مشهور است (ویور« .)50 ،میثاق» میان خدا و بندگان
با «خلیل» خداوند ،حضرت ابراهیم ارتباط شاخصي ميیابد (هاکس625 ،؛ ویور48 ،؛
ویور .) 54 ،حضرت ابراهیم مأموریتي مهم بر دوش دارد :انتقال مرکزیت مقدس از
سرزمین داسه بارور و هالل خصیب در بابل ،مقر مقدس به سرزمین خشک و سوزان
«امّالقري» و نزد بیت محرّم الهي :رَبَّنَا إِنِّي أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِي بِوَادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ
بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِیُقِیمُوا الصَّالةَ (ابراهیم .)37 ،ابراهیم در قرآن کریم ،پدر امتهاي
بسیار و پدر انبیاء بارز و شاخص است .سلسله انبیاي الهي در هیچ جاي قرآن به تفصیل
و تراکمي که در سوره انعام از آنها یاد شده ،نیامده است (انعام84 ،ـ .)87همه این انبیاء
و نیز پیامبر خاتم که نامش در این بین نیامده است ،ذریه ابراهیم هستند و ذات
خداوندي این همه را از باب جزا به ابراهیم هبه کرده و این عطیه بزرگ را پس از ذکر
احتجاجات توحیدي وي با قومش ،به وي عطا کرده است و پس از «ارائه ملکوت
آسمانها و زمین به وي تا از موقنان باشد» .وَکَذَلِکَ نُرِي إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ
وَاألرْضِ وَلِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ (انعام .)75 ،در برخي از فروض شهر خدا ،این موضوع با
مُلک و ملکوت پیوند مي خورد و براي عروج و بازگشت نهایي و نیز بسط سالم و امان و
معنویت جهانی ،نشاني دقیقتر از این وجود ندارد (خوشمنش77 ،ـ.)93
به سوي امّالقري
تدبر در سوره بقره ،نشان میدهد که این سوره داراي دو نیمه است .نیمه نخست که
آکنده از داستان هاي مرتبط با هبوط انسان و تیه و سرگشتگي بني اسرائیل و عناد و
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لجاج و سرانجام مسخ ایشان و نیمه دوم که اگر از آخر به اول بنگریم ،سرشار از آیات مرتبط
با مناجات ،انفاق و آیتالکرسي ،جهاد ،حج ،صیام ،احکام تابناک مدنیت اسالمي و مانند آن
است .آنچه این دو نیمه و گویي این دو اقلیم را از هم جدا ميکند ،موضوع امامت حضرت
ابراهیم و ارتباط آن با بیتهللا الحرام و قبلهاي است که ذخیره آخرین مرحله از دستگاه
نبوت و رسالت و امامت (محل ظهور آخرین نبی و آخرین امام و وصی) است:
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی وَعَهِدْنَا إِلَی
إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ أَنْ طَهِّرَا بَیْتِيَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ .وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ
رَبِّ اجْعَلْ هَذَ ا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ...رَبَّنَا
وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُوال مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِکَ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُزَکِّیهِمْ إِنَّکَ أَنْتَ
الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ (بقره125 ،ـ.)129
مثابه و امن و آمن بودن بیت ،تحقق آرمان دیرینه بشر براي یافتن امن و اماني واقعي و
خط فرمان خداوندي براي بازگشت بشر است« .ابراهیم و فرزندش که به سوی آن بیابان باز و
بی آب و آبادانی هجرت کردند و برای قبائل پراکنده و جنگجوی عرب ،خانه ،زندگی ،اجتماع
و امنیت فراهم کردند» (طالقاني .)243/5 ،و کمال این آرمان و ضمان جهاني آن ،حضور
پیامبر اعظم و اهل بیت ایشان در پیرامون بیت و نزول وحينامه نهایي ،بود:
وَکَذَلِکَ أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَی وَمَنْ حَوْلَهَا (شوري)7 ،
این امّالقري ،مادرشهر مقدس و اولین خانه همگاني است که طرح آن ،هزاران سال پیش
از پي بردن بشر به مفهوم متروپل از سوي ابراهیم خلیل اجرا شد تا از کنار آن نسخه« ،رشد
جهانیان و نقطه جمع همه مسلمانان بلکه عائله بشري از مقام شامخ احدیت به کشف تامّ
محمدي تنزل کرد که بشریت را به آنچه باید برسند ،برساند و این ولیده علّم االسماء را از
شرّ شیاطین و طاغوتها رها سازد و جهان را به قسط و عدل رساند و حکومت را به دست
اولیاءهللا ،معصومین علیهم صلوات االولین و اآلخرین بسپارد»:
إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَهُدًی لِلْعَالَمِینَ .فِیهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ
إِبْرَاهِیمَ وَمَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا (آل عمران96 ،ـ.)97
این بیت ،بیت همیشه آباد و معمور الهی و مکان میقات و میعاد الهی و بزرگترین
کنگره و همایش جهانیِ توحید شد .در سوره حج ،جامعترین آیات قرآن را از حیث
وصف عبادت همگانیِ هستی ،ادیان مختلف جهان و معابد توحیدی میبینیم که در
امری عظیم ،مشترک و سهیم هستند و آن امر ،عبارت از ذکرهللا است:
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إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالصَّابِئِینَ وَالنَّصَارَی وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أَشْرَکُوا إِنَّ اللَّهَ
یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَی کُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ (حج )17 ،أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ
مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي األرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ
وَکَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ وَکَثِیرٌ حَقَّ عَلَیْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ یُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُکْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا
یَشَاءُ (حج)18 ،وَلَوْال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ
یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیرًا وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ (حج .)40 ،بخشی
از آیه اخیر با بخشی از آیه سوره بقره ،همانند است و مقایسه و تدبر میان این دو آیه،
نشان میدهد که از بین رفتن «یادگاه»های هللا به مثابه فساد زمین است .وَلَوْال دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ األرْضُ وَلَکِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَی الْعَالَمِینَ (بقره.)251 ،
چنین است که امّالقری ،این پایگاه امت وسط ،به مدد آیین و مناسک مخصوص برجای
مانده از ابراهیم و «ملت» او ،حائز نقشی اساسی در زنده نگاه داشتن یادِ هللا و بسط
معنویت در جهان است .عالمه طباطبایی ( ،)295/2تنظیر دو آیه فوق را در جای خود
صحیح میشمارد ،و مراد از فساد زمین را فساد جامعه انسانی میداند .همچنین وی
مقصود این آیه را صالح دائم و مطلق زمین که نگاهدارنده اجتماع است ،ذکر میکند.
نتیجه
تعیین مکاني به عنوان شهر خدا ،از روزگاران کهن و از عصر اساطیر ذهن بشر را به
خود مشغول کرده و در متون مقدس ادیان نیز بازتاب داشته است .از آنجا که دین،
آرمانهاي متعالي بشر را بدون پاسخ نميگذارد ،قرآن کریم به این خواسته کهن پاسخ
داده است .قرآن از یک خدا شهر به قیمت تحقیر بالد دیگر سخن نگفته است ،بلکه به
«باالبردن پایه ها و تطهیر بیت در سرزمیني خشک و سوزان و فاقد جاذبههاي طبیعي»
اشاره کرده است .این «خانه نخستین» است که از روزگاران کهن مأواي و مثواي مردمان
بوده و همچنان متاب و مثابه و مایه امن و امان ایشان و جمع شمل تمام موحدان
خواهد بود .از این رو .سرزمین آن را نیز از برکتِ همان ،امّالقري و مادرِ شهرهای مقدس
ملل نامیده است .این بیت و امّالقري در طول تاریخ خود ،مورد جور خلفا و حاکمانی
بوده که اغلب ایمان راسخی به مکانت این مکان مهم نداشتهاند؛ با این حال ،این مکان،
از برکت بنیان توحیدي مستحکم و ظرفیت بزرگي که به مدد قرآن و مساعي پیامبر و
اهل بیت دارد ،حائز توفیقات روشنی در مقایسه با دیگر خدا شهرهاي ادعایي بوده است.

از شهر خدا تا امالقری

17

ما هیچ تجمع مستم ر و مستندی را که به صورت دو موسم اصلی ذیالحجه و رجب
برای حج و عمره باشد و از زمان حضرت ابراهیم پشتوانه روشن مقدس و وحیانی و ابعاد
وسیع فرهنگی و سیاسی و اجتماعی داشته باشد ،نمیشناسیم .برکات این بیت در
مرحله مهمی که تاریخ امامت و وصایت در پیش دارد (مرحله ظهور منجی موعود)،
افزون خواهد بود .شهر خدا با دو موضوع مهم دیگر نیز پیوند ميخورد ،یکي موضوع امت
وسط و دیگر مدینه پیامبر که هر یک میتواند موضوع پژوهشی مستقل باشد.
منابع
ابن منظور ،محمدبن مکرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بیروت.1414 ،
المصري ،عبدالرؤوف ،معجم القرآن و هو قاموس مفردات القرآن و غریبه ،مطبعة الحجازي ،قاهره،
بيتا.
الملوحي ،مظهر ،امل الملوحي ،اکرام لمعي و نور العربي ،قرائة صوفیة في انجیل یوحنّا ،تقدیم
رضوان السید و محمد یاسر شرف ،دارالجیل ،بیروت.2004 ،
الیاده ،میرچا ،اسطوره ،رؤیا ،راز ،ترجمه رؤیا منجم ،فکر روز ،تهران.1374 ،
اوستا کهنترین گنجینه مکتوب ایران ،کتاب مغان ،وندیداد ،ترجمه از متن اوستایي ،واژهنامه،
پژوهشهاي تطبیقي ،ترجمه و پژوهش هاشم رضي ،تهران.1385 ،
برن ،لوسیال ،اسطورههاي یوناني ،ترجمه عباس مخبر ،مرکز ،تهران.1375 ،
بلک ،جرمي و آنتوني گرین ،فرهنگنامه خدایان ،دیوان و نمادهاي بینالنهرین باستان ،ترجمه
پیمان متین ،امیرکبیر ،تهران.1385 ،
بهمنش ،احمد ،تاریخ یونان قدیم ،دانشگاه تهران.1375 ،
بیداري و بینالملل اسالمي با مروري بر نقش داعیان قرآني در دو سده اخیر ،بوستان کتاب،
قم.1388 ،
پانوسي ،استفان ،تأثیر فرهنگ و جهانبیني ایراني بر افالطون ،انجمن شاهنشاهي فلسفه ایران،
تهران.2536 ،
پلودن ،لیدي ،مولي بریرلي و آسابریگ ،اساطیر یونان ،زیر نظر مارگوت شاهین ،داوید دروت،
پتر فرنچ و هنري بلوکروز ،ترجمه محمد نژند ،پدیده ،تهران.1351 ،
پیرنیا (مشیرالدوله) ،حسن ،ایران باستان ،ابن سینا ،تهران.1344 ،
جفري ،آرتور ،واژگان دخیل در قرآن مجید ،ترجمه فریدون بدرهاي ،تهران.1372 ،
حماده ،محمدماهر ،وثائق الحروب الصلیبیة و الغزو المغولي للعالم االسالمي ،مؤسسة الرسالة،
بیروت.1406 ،
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حموي الیسوعي ،صبحي ،معجم االیمان المسیحي ،دارالمشرق بالتعاون مع مجلس کنائس
الشرق االوسط ،بیروت.1998 ،
حمیدي ،سید جعفر ،تاریخ اورشلیم ،امیرکبیر ،تهران.1391 ،
خزائلي ،محمد ،اعالم قرآن ،امیرکبیر ،تهران.1378 ،
خوش منش ،ابوالفضل ،ازدواج به مثابه پیمان بزرگ ،معناشناسي تطبیقي میثاق غلیظ در قرآن،
کتاب قیم ،نشریه علمي پژوهشي دانشگاه میبد ،شماره  ،6زمستان .1390
خیراندیش ،رسول و سیاوش شایان ،ریشه یابي نام و پرچم کشورها ،کویر ،تهران.1370 ،
داوني ،گالنویل ،انطاکیه در عصر تئودوس کبیر (مجموعه مراکز تمدن و فرهنگ ،زیر نظر
محمد سعیدي) ،ترجمه تورج سپهري ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.1352 ،
درایسدل ،آالسدیر و جرالد اچ بلیک ،جغرافیاي سیاسي خاورمیانه و شمال آفریقا ،ترجمه دره
میرحیدر مهاجراني ،دفتر مطالعات سیاسي و بینالمللي ،تهران.1369 ،
دورانت ،ویلیام جیمس ،شهر خدا ،ساووناروال و جمهوري ( ،)14921534ترجمه کوروش زعیم،
ایرانمهر ،تهران.1385 ،
روثن ،مرغریت ،علوم البابلیین ،ترجمه یوسف حبي ،الدارالعربیة للموسوعات ،بیروت.1438 ،
زرین کوب ،عبدالحسین ،دفتر ایام ،علمي ،تهران.1389 ،
زیگفرید ،آندره ،روح ملتها  ،ترجمه احمد آرام ،مقدمه مهدي بازرگان ،شرکت سهامي انتشار،
تهران.1343 ،
ژیران ،ف ،.فرهنگ اساطیر یونان ،از مجموعه فرهنگ جدید اساطیر الروس ،ترجمه ابوالقاسم
اسماعیلپور ،فکر روز ،تهران.1375 ،
سیلور ،درو ،ایزدان و ایزد بانوان یوناني ،ترجمه گلشن اسماعیلپور ،اسطوره ،تهران.1382 ،
شایگان ،داریوش ،ادیان و مکتبهاي فلسفي هند ،امیرکبیر ،تهران.1362 ،
شریعتي ،علي ،امت و امامت ،قلم ،تهران.1358 ،
شکوئي ،حسین ،فلسفه جغرافیا ،گیتاشناسي ،تهران.1367 ،
طالقاني ،سید محمود ،پرتوي از قرآن ،شرکت سهامي انتشار ،تهران.1362 ،
طباطبایي ،محمدحسین ،المیزان في تفسیر القرآن ،اسالمي ،قم.1417 ،
فاطمي ،سعید ،مباني فلسفي اساطیر یونان و روم ،مقدمه علي اکبر سیاسي ،دانشگاه تهران.1375 ،
فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،دارالهجرة ،قم.1410 ،
فرناند ،روبر ،ادبیات یونان ،ترجمه ح .حسیني نژاد ،کتابفروشي علي اکبر اعلمي ،تهران.1339 ،
قاضي ،ابوالفضل ،حقوق اساسي و نهادهاي سیاسي ،دانشگاه تهران.1372 ،
قرطبي ،محمد بن احمد ،الجامع الحکام القرآن ,دارالفکر ،بیروت 1407 ،ق.
کتاب مقدس ،انجمن پخش کتب مقدس در میان ملل ،بينا ،بيجا.
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 شرکت انتشارات علمي و، ترجمه حسن انوشه، ایران در سپیده دم تاریخ، جورج گلن،کمرون
.1387 ، تهران،فرهنگي
.1383 ، تهران، امیرکبیر، ترجمه تیمور قادري، ادیان شرقي در کافرکیشي رومي، فرانس،کومون
، ترجمه رقیه بهزادي، تاریخ بابل از تأسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان، لئوناردو ویلیام،کینگ
.1378 ، تهران،شرکت انتشارات علمي و فرهنگي
.1375 ، تهران، نشر و پژوهش فرزان، ترجمه غالمعلي سیار، چهره آسیا، رُنه و ژرژ دنیکر،گُروسه
.1357 ، تهران، فرهنگ تطبیقي با زبانهاي سامي و ایراني، محمد جواد،مشکور
.1367 ، تهران، سروش، بیتالمقدس شهر پیامبران، عبدهللا،ناصري طاهري
 ترجمه ابوالقاسم، فرهنگ اساطیر مصر از مجموعه فرهنگ جدید اساطیر الروس،. ژ،ویو
.1375 ، تهران، فکر روز،اسماعیل پور
 مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و، ترجمه حسن قنبري، درآمدي به مسیحیت، مري جو،ویور
.1381 ، قم،مذاهب
.1377 ، تهران، اساطیر، قاموس کتاب مقدس، جیمز،هاکس
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