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  چکیده

خاکی رقـم زده اسـت،    ۀانسان از بهشت، حیاتی را برای بشر در کر» اخراج«یا » هبوط«
هایی که همـواره بـه انسـان    هاست؛ ناآرامیع ناآرامیکه ظاهر و باطن آن آمیخته با انوا

خاکی نیست و بر اوست که در  ۀکنند که مأوا و مثوای نهایی وی بر روی کرگوشزد می
تدارک راه امنی برای بازگشت خود به سوی معاد و دارالسالمِ سکینه و رحمـت   ۀاندیش

ه، راه بازگشـتی را نیـز   الهی باشد. خدایی که برای انسان، آن هبوط و نـزول را رقـم زد  
های مختلف در زبان ادیان الهـی بیـان شـده    برای همو ترسیم کرده است که به صورت

هـایي بـرای مفـاهیم و    است. امن و امان، سِلم و سـالم و سـکینه و رحمـت، کلیـدواژه    
با مرکزیت پیـامبر  » النبیاورشلیم و مکه و در نهایت، مدینة«بشر، و  ۀموضوعات گمشد

و منبع امـن و اسـالم و تزکیـه و تطهیـر از عوامـل      » رحمة للعالمین«ه ک-رحمت(ص) 
 -آلودگی و ناآرامی است و در بیان پیامبران پیشین نیز به وی بشارت داده شده اسـت  

اند. مقاله به صورت توصیفی و تطبیقی موضوعات مورد مواضع و رموز بارزی در این باب
) را در ترسـیم راه سـکینه و آرامـش در    اشاره را تحلیل و نقش بـارز پیـامبر اکـرم(ص   

 کند. های مختلف روحی، جسمی، فرهنگی و معنوی واکاوی می قالب
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  مقدمه. 1
ان و تعلق خـاطری  بازگشت، نیاز انس ۀطرح مسئل ۀاز نگاه قرآن کریم، ریشه و سبب عمد

» هبوطِ«است که او در اعماق فطرت خود به مبدأ هستی دارد و نیز تنگنایی که او بعد از 
خود به این زندگی، آن را یکسره در وجود خویش ادراک کرده است؛ همان مفهومي کـه  

  قرآن کریم بارها یادآوری کرده است: 
  ].93[االنبیاء:   »کُلٌّ إِلَیْنَا رَاجِعُونَ« ]؛156: قرهب[ال »إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ«
  ].30[یونس:  »اللَّهِ مَوْالهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا کَانُوا یَفْتَرُونَ یوَ رُدُّوا إِلَ«

]، بنگریم، 148 :بقره[ال»وَلِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیهَا«اگر با توسّعی افزون به آیاتی همچون 
یابیم. این عبارت قرآن، اشاره به آن تنظیمی دارد که در کُنه ع بازگشت را بهتر میموضو

نهایی را، فارغ از طوع یـا اکـراه    ۀهر موجودی نقش بسته و اقبال و استقبال به سوی قبل
  او، برای وی ترسیم کرده است. 

  دانیم ادب عرفانی فارسی نیز مشحون از چنین مضامینی است: به خوبی می
  ، دفتر اول].41سی کو دور ماند از اصل خویش    بازجوید روزگار وصل خویش [هرک

  زنند صفیر      ندانمت که در این جایگه چه افتاده استعرش می ۀتو را ز کنگر
  الحانی است     روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنمچنین چمن نه سزای چو من خوش

  ].354و  38های ، غزل16[
هـای  موضوع مهم و اساسی تمـام ادیـان الهـی و بسـیاری از نظـام     » تمعاد و بازگش«

ای بشری است؛ موضوعي که بر اساس آن، آدمی از جایي جدا شده اسـت و بایـد   هاسطور
جا خـود را بـه آن مبـدأ هرچـه     اکنون و در همینجا بازگردد و چه بهتر که هم به همان
ترین راه به مآب و مـآل نهـایي و   نزدیک تر سازد و مأوایي را براي خود برگزیند تانزدیک

باشد؛ این موضوع یکـی از    -اختالفات تعابیر در این باب  ۀبا هم -مقصد و مقصود غایی 
ترین نسبت را با مبـدأ و  هایی که نزدیکاست؛ مکان» های دینیمرکزیت«عوامل توجه به 

  ]. 38و  9-8، صص34: ـ نیز قدسیت و نزاهت مدنظر او داشته باشند [نیز نک
  
  بازگشتگاه مفروض نخستین ۀ. رجوع به اورشلیم، به مثاب2

های مفروض در سخن باال بوده که در گذر زمان بدان امید شهر اورشلیم یکی از مرکزیت
داستان اورشلیم با تاریخ پادشاهان و پیامبران گـره خـورده اسـت. ایـن     بسته شده است. 

بـه آن  » بازگشـت «نامیده شد و » شهر خدا«شهر در الهیات مسیحی قدیم، به صورتی بارز 
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بقـره از آیـات    ۀاسرائیل در سـور قرآن و تطبیقات تاریخی، اولین داستان بنی ۀبنا بر اشار
]؛ [تفصیل تـاریخی را بـا وجـود برخـی     496-495، صص1، ج4به بعد را شکل داد [ 40

]. 121-124 ، صـص 50: ـ ابهامات تطابق زمان که مورد بحث و تصریح منـابع اسـت نکـ   
قرار بود اورشلیم شهر سِلم و سالم و سکون، و مرکزیت دیانت و معنویت باشد، امـا ایـن   

  سرزمین سرنوشتی دگرگونه یافت.
  
  . نام اورشلیم 1. 2

 مصـر بـه شـکل    ۀدوازدهم فراعن ۀهاي زمان سلسلاین نام را در نوشته أاثري اولیه از ریش
(ʼwšʼm) مکتوبات کشـف شـده در موضـع تـاریخي     توان دید. نام این شهر بعدها در مي

(El-Amaran)       در قرن چهارده پـیش از مـیالد بـه شـکل کنعـاني ،(Urusalim)  از نـو ،
همـان   (šlm)به معناي شهر اسـت و بخـش دوم    (uru)آشکار شد. بخش نخست این نام 

مزبـور   ۀاي است که در عربي امروز از سلم و به معناي صلح اسـت. همچنـین ریشـ   ریشه
را در متون کهن باشد که استعمال آن (šlm)د داراي اشاره به نام باستاني خداوند توانمي

س،  توان یافت. براي این شهر ناممی) Ugarit(اوگاریت  هاي دیگري همچون قدس، مَقـدِ
» شـهر یـا میـراثِ سـالمتي    «المقدَّس، اورشلیم، شهر داود، صهیونِ پیامبر نیز بـود.  البیت

از دیگر مرادفات مذکور برای ایـن نـام بـود    » ظاهر خواهد شد صلح«] و نیز 118، ص46[
شـد و در  خوانـده مـي   (Salem)» سالم«]. بنا بر منبع اخیر این شهر پیشتر 224، ص51[

جای گرفتـه  » بیت ربّ«الگوهای شهرهای مهم روزگاران قدیم مرکزیت آن بر اساس کهن
   ].12و  4-1: 7ارمیا ، 35: ـ بود [نیز نک

انـد کـه حضـرت موسـي پـس از نجـات       اي رسـانده »خیمه«ورشلیم را به شهر ا ۀریش
آنـان در بیابـان    ۀسـال چهل» تیه«اسرائیل از بردگي مصریان به امر پروردگار در خالل  بني

اسـرائیل  بخشـي او بـه بنـي   و سکون» یهوه«قرار بود محل سکونت » خیمه«برپا کرد. این 
 ۀخیمـ «و » مسکن«، »چادر جماعت«، »جتماعا ۀخیم«باشد. از این خیمه با عناویني چون 

]. بنا بر سخن تورات، هنگام حرکت 931 و 362-361، صص46یاد شده است [» شهادت
اسرائیل بگـو...  خداوند موسي را ندا کرده گفت: به بني«اسرائیل به سوي ارض کنعان، بني

]. 8-1: 25ج ، خـرو 35» [مقامي و مَقدِسي براي من بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم
» یهـوه «در قدس، رمز اقامت و سـکونت  » هیکل«در تیه و سپس بناي » خیمه«برافراشتن 

 ۀبر ایشـان شـمرده شـد. ایـن اشـاره در ریشـ      » سکینه«اسرائیل و رمز انزال در میان بني
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ن«عبري و سپس یونانيِ نام خیمه نیز نهفته است. فعل  ن «در عربي معادل » سَکَ در » شـکَ
  ]. 7، ص11ظ خیمه در لغت عبري از آن مشتق شده است [عبري است و لف

س     قُدس ۀخیمه از داخل به دو حجر ـدس یـا مکـان مقـدّ االَقداس یا مکان اقدَس و قُ
بـار در سـال   االَقداس جز برای رئیس کاهنـان آن هـم یـک   شد. ورود به قُدستقسیم می

تگاه تشـریفات  ]؛ این خود تجلی بارزی از برساختن دسـ 146-145، صص39ممنوع بود [
مرکزیـت دینـی از کـارکرد     ۀخالی شده از محتوا و مقصود دین و دور افتادن ایـن هسـت  

  همگانی آن به مثابه ملجأ و مرجع مردمان بود. 
  
  . بنای پرستشگاه در اورشلیم2. 2

اي بنا بر سخن عهد قدیم، داود به سلیمان گفت که اي پسرم من اراده داشـتم کـه خانـه   
بنا نمایم. لکن کالم خداوند بر من نـازل شـد و او   » یهوه«م] براي اسم [هیکلی در اورشلی

اي بـراي  اي، پـس خانـه  هاي عظیم کردهاي و جنگکه خون بسیار ریختهمرا گفت: چون
اسم من بنا نخواهي کرد. اینک پسري براي تو متولد خواهد شد که مـرد آرامـي خواهـد    

کـه  هر طرف، آرامي خـواهم بخشـید، چـون   بود، زیرا که من او را از جمیع دشمنانش از 
اسم او سلیمان خواهد بود و در ایام او اسرائیل را سالمتي و راحـت عطـا خـواهم فرمـود     

  ]. 11-1: 22 تواریخ ایام، 35[
های سلیمان و اورشلیم به شرحی که گذشت آشکار اسـت [نیـز نـک.    نام ۀپیوند ریش

یکل همچنان رمـز اقامـت یهـوه در    ] و در اینجا ه71، ص11؛ 10-7: 22پادشاهان ، 35
ل آن خیمه ربّ در صحرا مي خواند کـه  یهوه اورشلیم را شهري مي گردد ومیان قوم و مثَ

و  ]36: 12پادشــاهان ، 35بـراي خـود برگزیـده اسـت تــا اسـم خـود را در آن بگـذارد [       
، که در مزامیـر داود اسرائیل شود. نیز به همین صورت است بني» سکون« ۀو مای» مسکن«

شـهر  «]؛ 3: 24، مزامیـر  35» [مکـان قـدس او  «و » کوه خداوند«از آن با تعابیري همچون 
س او شـود  ] یـاد مـي  4-2: 48، مزامیـر  35» [پادشاه عظیم ۀقری«و » خداي ما و کوه مقدّ

  ]. 71، ص11[
و سرنوشت سخته و تلخ » نابودي نهایي بابل«یوحنا، پس از آنکه سخن از  ۀدر مکاشف

ن از پیروزي خدا بر شیطان و نزول اورشلیمِ آسـماني بـراي اسـتقرار بـر     رود، سخآن مي
]. اورشـلیم آسـماني صـورت متعـاليِ اورشـلیم      12-1: 21یوحنا ، 35[آید روي زمین می

نـوین حیـات    ۀزمیني است که در آخرالزمان و پس از حسابرسي نهـایي بـراي یـک دور   
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که در اورشلیمِ داود، قـوم خـدا و در    انساني در پرتو نور رباني خواهد درخشید. مقرر بود
، 18انـد، بِزیَنـد [  عیسـي مسـیح آزاد شـده    ۀاورشلیمِ آسماني، قـوم خـدا کـه بـه وسـیل     

پولس، اورشـلیم آسـماني را    همچنین. ]47-46، صص44؛ 122، ص17؛ 208-206صص
. موضـوع انـزال   ]27-24: 4به غالطیـان   الهرس، 35دهد [مقابل اورشلیم زمیني قرار مي

بقره نیـز ضـمن بیـان داسـتان      ۀاسرائیلِ گرفتار تیه و سرگرداني در سوربر بني» نهسکی«
اسرائیل از پیامبرِ پس از موسي درخواست گیرد؛ آنجا که بنيمورد اشاره قرار می» تابوت«
لِک« کنند که با رهبری او به پیکار بپردازند، بلکه بتواننـد دیـار و امـوال خـود را     ي مي»مَ

  ]. 248-246، البقره: 1بازپس گیرند [
بنا بر سخن متکلمان مسیحي، خداوند اراده کرد تا با سکونت و حضور خود، انسان را 

و راه ] 6، ص55[ پس از گناه اولیه و جدایي ناشي از آن از نو در قوم خـود داخـل سـازد   
    را بر او تسهیل کند.» بازگشت«
  
  در اورشلیم» حضور. «3. 2

محترم در نظر ادیان بزرگ توحیدي درگذر زمان مملـو   سان شهري مقدس واورشلیم به
، 58و  56: ـ ها، مساجد و معابدِ ادیـان گونـاگون گردیـد [نکـ    از دیرها، کلیساها، زیارتگاه

  ] 474-469صص
در مرکزیت کارهـاي حضـرت عیسـي قـرار دارد. یحیـاي      » قُدس«بر حسب انجیل یوحنا، 

شـود. عیسـي   ، مبشـر آمـدن عیسـي مـي    جلیل، واقع در شمال قدس ۀتعمیددهنده در منطق
کنـد.  دهد که طي آن صرّافان را از هیکل طرد مياولین دیدار علني خود را از قدس انجام مي

خیزنـد.  آید که طي آن پیشوایان یهودي با وي به محاجّه برمياو براي دومین بار به قدس مي
رسد و این امر منجـر   ه اوج ميمیان او و پیشوایان یهود ب ۀو در دیدار سومین و آخرین، مناقش

شـود و  گردد و پس از آن عیسي دفـن مـي  او به زعم یهود و نصارا مي» صَلب«به دستگیري و 
رود. مواجهه حضـرت عیسـی   خیزد و به معراج آسماني ميپس از سه روز از قبر خویش برمي

پیـدا و پنهـان    های(ع) با صرّافان و سوداگران، کوششی در جهت تطهیر معبد از انواع آلودگی
  .]510ـ499، صص53و بعضاً به نام دین بود [نکـ :

نقشی که برای اورشلیم در نظر گرفته شد، در طول قـرون همچنـان در یادهـا مانـد.     
المقـدس از انبـوهي از   هـاي خـود در بیـت   هنگـام شـرح دیـده   سـفرنامه،  ناصرخسرو در 

و «نویسـد:  و مـي کرده است هاي مربوط به یهودیان، مسیحیان و مسلمانان یاد پرستشگاه
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الحطّه گویند و چنین گویند کـه ایـن در،   در پهناي مسجد دري دیگر است که آن را باب
اسرائیل را بدین در فرمود در رفتن به مسجد قوله تعالي: آن است که خداي عز وجل بني

خُلُوا الْبَـابَ سُـجَّدًا وَقُولُـوا    ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْیَةَ فَکُلُوا مِنْهَا حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْ«
گوینـد  » السکینهباب «را ] و دري دیگر است و آن58[البقره:  »حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَکُمْ خَطَایَاکُمْ

هاي بسیار و در اولش بسته اسـت کـه کسـي در    و در دهلیز آن مسجدي است با محراب
رآن یـاد کـرده اسـت، آنجـا     نتوان شد؛ گویند تابوت سکینه که ایزد تبارک و تعالي در قـ 

  ].39، ص43» [نهاده است که فرشتگان برگرفتندي
بـه  » بازگشـت مردمـان  «بخش دیگری از موضوع سخن ما یعنی  ۀوی همچنین دربار

چون از [مسجد] جامع بگذري، صحرایي بزرگ است، عظیم همـوار  «...افزاید: این دیار مي
خواهد بود و حشر مردم آنجا خواهـد  گویند و گویند که دشت قیامت آن  1را ساهرهو آن

اند و مقام سـاخته تـا در آن شـهر    بود. بدین سبب خلق بسیار از اطراف عالم بدانجا آمده
، 43» [حق سبحانه و تعالي در رسد به میعادگـاه حاضـر باشـند    ۀوفات یابند و چون وعد

ن اي اسـت عظـیم ژرف و آن وادي همچـو   میان جامع و این دشت ساهره، وادي .]29ص
خندق است، و در افواه بود که آن وادي جهنم است. پرسیدم که ایـن لقـب کـه بـر ایـن      

هللا عنـه بـر آن دشـت    موضع نهاده است، گفتند به روزگار خالفت، عمـر خطـاب رضـي   
ساهره لشکرگاه بزد و چون بدان وادي نگریست گفت این وادي جهنم است و مردم عوام 

ود، آواز دوزخیـان شـنود کـه صـدا از آنجـا      چنین گویند هرکس که به سـر آن وادي شـ  
]. همچنـین در طـول روزگـاران    30، ص43آید. من آنجا شدم، اما چیزي نشنیدم [ برمي

المقـدس بـه ایـن سـرزمین     و مجاورت بیت» بازگشت«گذشته زائران زیادي از اروپا براي 
 ۀمسـفرنا هـا تـاکنون در منـابعي همچـون     هـا را از گذشـته  تـوان ذکـر آن  آمدند که مي
] 171-166، صص5، ج48[معجم البلدان ]، 140، ص1، ج15[ فتوح البلدانناصرخسرو، 

یافت. در قرون متأخر نیز شاتوبریان، المارتین، نروال و فلوبر از جمله نویسندگان نامـدار  
اند که به سرزمین اورشلیم آمده و تأمالت و تعلقات خود نسبت به این شهر را بـه  فرانسه

  ، سراسر کتاب].  13:نکـ اند [سلک تحریر کشیده
از موضوع وقوع قیامت از اورشلیم، در ادبیات یهودي و مسـیحي سـخن رفتـه اسـت.     

ـ انواع تأویالت و برداشت مرکـز   ۀهاي هنری، زندگي و مرگ مسیح در اورشلیم را به منزل
ها ]. هدف این نمایش52-15، صص 36: ـ ها را نکاند [نمونهتکامل تاریخي جهان شمرده

                                                                                                                             
اجِفَةُ ( زعات:نا ةسور ۀ. برگرفته از کلم1 فُ الرَّ جُ رْ مَ تَ وْ اهِرَةِ ...)6یَ ا هُمْ بِالسَّ  .]16ـ 6نازعات: ال[ فَإِذَ
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ضمین رهایي تمامي بشریت با شهادت عیسي مسیح بر سر صلیب بود و گـاهي هنگـام   ت
شد بـه عنـوان   حضار خواسته مي ۀنمایش مصلوب شدن و رستاخیز عیسي مسیح، از هم

ها داستان طول تـاریخ از  اي از این نمایشنمایندگان تمامي بشریت گواهي دهند. در پاره
الهي در پایان این جهـان   ۀالهي تا برپایي محکم گناه آغازین یکي از فرشتگان در بهشت

  ].70، ص36[ آمدبه نمایش درمي
  
  . سرنوشت اورشلیم  4. 2

مرجـع نـاس و مـأوای امـن و     «اورشلیم به شکلی دیگر نیز از آرمانِ یک شهر مقدس که 
و سـوزاندن شـهرها بـا     یجمعـ  یتورات، کشتارها ۀبه نوشت«باشد، دور افتاد: » امان الهي

را در د آنواسرائیل و زمینه سـاختمان اورشـلیم بـوده کـه دا     یخدا» یهوه«فرمان  الهام و
کامـل و آراسـته گردیـد و     ،کرد و در زمان سلیمان یگذارمیان کشتار و آتش و دود پایه

بخـورات و   ،مذبح ،مرکز کاهنان، خود یمحل خدا ،یقوم یمعبد را به صورتیهودیان آن
 ابـراهیم را در آن مسـخ کردنـد    یین همگانیآوردند و آدودها و مرجع تحلیل و تحریم در

   ].243، ص1، ج30[
هایي که تا زمان داود ادامه داشـت از میـان رفتـه و امنیـت و     در زمان سلیمان جنگ

تعالیم و کوشش جانشینان موسي و حکمت  ۀصلح برقرار بود. این ملک و قدرت در نتیج
ن محیط امـن و عـدل و کـار، جالـب طوائـف      د و سلیمان بود. ایودا و تدبیر و عدل و دادِ

تدریج اوهام و خرافات سحر و شعبده و طلسـمات  ه مختلف با عقاید و اوهامشان گردید. ب
هـاي  اسرائیل و در دربار سـلیمان و میـان زنـان حرمسـرایش کـه از ملیـت      در میان بني

ماننـد و   مختلف بودند و با هم رقابت داشتند، شایع شد تا آنجا که قدرت و سـلطنت بـي  
سلیمان را معلول و مسبب طلسم و انگشتر و ساحري سلیمان و تلقینـات جـن    ۀسابق بي
، 50: ـ ] [روایـت تـاریخی مسـیحی را نیـز نکـ     428-426، صـص 1، ج30[ پنداشـتند  مي

فلسفی خـود   ۀنامهمچنین آنچه روژه گارودی در فصل پنجم از وصیت]. 222-205صص
]. 163 -176، صـص 37سرنوشـت اسـت [   گوید، سـیری سـریع از ایـن سرگذشـت و    می

های خـود و در عهـد مسـیحی، همـراه بـا قسـطنطنیه،       شدناورشلیم در دست به دست
نشین کلیسای ارتدوکس درآمد و پـس  اسکندریه و انطاکیه به صورت یکی از چهار اسقف

از قرن پانزدهم میالدی بیش از پیش و بیش از آن سـه شـهر دیگـر وارد دوران رکـود و     
  ].  26، ص40خود شد [انحطاط 
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  اورشلیم ۀ. سخن قرآن دربار5. 2
اي از این نکته روشن است که ذکـر داسـتان آدم و حـوّا در ابتـداي قـرآن، ذکـر فشـرده       

بزرگ، داستان آدم و حـوا را   ۀسرنوشت بشر و جوامع بشري است. در قرآن کریم دو سور
هـاي  هـا، داسـتان  س آنهـایي دیگـر و در رأ  در ابتداي خود دارند؛ سپس با ذکر داسـتان 

  اند.اسرائیل به تفصیلِ آن پرداخته بني
اسـرائیل را  بنـي » تیـه «و » هبـوط «هاي قرآن که تفصیل داستان ۀاز قضا چندین سور

هاي بقـره،  اند (نظیر سورهاند، پیشتر به بیان داستان هبوط آدم و آدمیان پرداختهبازگفته
-324، صـص 8، ج 4؛ 128-126، صص6ج ،29: ـ اعراف و طه) [تفصیل این مطلب را نک

اسرائیل تفصـیل و بیـاني از   دهد که گویي داستان بني]. تدبر در این آیات نشان مي325
اسـرائیل و جسـتجوي بـاب    بنـي » تیـه «و » هبوط«داستان مجمل آدم و حوّاست و گویي 
دار اسـت و مـآل ایـن داسـتان توجـه یـافتن بـه        حطّه آمرزش و آرامش، داستاني دنباله

  یامبر(ص) و شریعت واپسین است.پ
» بـاغ «قرآن کریم از موضوع حضور آدم و همسـرش در  بقره بنگریم، آنجا که  ۀبه سور

 کند:  تعبیر مي» سکونت«به 
وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْکُنْ َأنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ وَکُال مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا وَال تَقْرَبَـا هَـذِهِ   

  ].35 :بقره[ال ةَ فَتَکُونَا مِنَ الظَّالِمِینَالشَّجَرَ
اي کـه داراي سـاختاري مشـابه اسـت، آنـان امـر بـه        اسرائیل طي آیهدر داستان بني

هـاي  شوند. شباهت این دو آیـه در داسـتان  که همان اورشلیم است مي در قریه» دخول«
  ]: 167-166، صص1، ج31اسرائیل آشکار است [آدم و حوّا و بني

ذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْیَةَ فَکُلُوا مِنْهَا حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا وَإِ
 ۀاي دیگـر در سـور  اما در آیـه  ].58 :بقره[ال حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَکُمْ خَطَایَاکُمْ وَسَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ

  شود:  یاد مي» سکونت و سکون«عنوان  اعراف، از این موضوع همچنان با
ذْ قِیلَ لَهُمُ اسْکُنُوا هَذِهِ الْقَرْیَةَ وَکُلُوا مِنْهَا حَیْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَـابَ   وَإِ

  ].161[االعراف:  سُجَّدًا نَغْفِرْ لَکُمْ خَطِیئَاتِکُمْ سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ
رفتـه بـود؛   ، رمزی بـرای بازیـافتن سـکون و آرامـش از دسـت      امر دخول به اورشلیم

خواسـتند. روشـن   دادند که چنین نمـي  اسرائیل در نهایت با عمل خود نشانهرچند بني
، نه به معناي صِرف یک زندگي حیواني و تمتع از »سکونت«قرآن کریم از  است که سخن
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شـناخت   تـر یعنـی  اي مهـم حلهاي براي مرو گذران ایام عمر، که مقدمه 1»مرعي«و » ماء«
با اثـر  » باب«بقره، سخن از  58 ۀاین نکته نیز مهم است که در آی خدا و حیات ابدي بود.

مـآب و  «مورد اشاره شـدند تـا   » باب«اسرائیل امر به درآمدن از بخشي آن است. بنينجات
بـاال،   ۀیـ در آ» بـاب «مـراد از   ۀایشان باشد و خطاهایشان بدان بخشیده شود. دربار» متاب

 ۀمذکور در آیـ » باب«آراي مختلفي از سوي مفسران ذکر شده است. عنایت خداوندي به 
دهـد.  را به خوبي نشان مـي هاي نساء و اعراف اهمیت آنباال و دیگر آیات مشابه در سوره

 :ـلقب گرفته بود [نکـ » شهر خدا«این همان شهري بود که به سبب جایگاه دینی پیشین، 
  . ]164، ص24

سیر و اسراي خاتم پیامبران از مسجدالحرام به مسجد أقصي  اسراء پس از بیان ۀرسو
علوّ و فسـاد فرعـوني و   « ]،44مائده:[الاسرائیل از توراتِ هدي و نور بني ۀکه بهر دگویمي

 و بـه مکـان تاخـت   » مسجد اقصا و دور«موجب شد تا  فزونی فساد و تباهی 2،بود» قاروني
ي  :شودریز بدل خون امان اقوامتازهاي بی ذَا جَاءَ وَعْدُ أُوالهُمَا بَعَثْنَا عَلَیْکُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِ فَإِ

ذَا جَاءَ وَعْدُ اآلخِرَةِ لِیَسُـوءُوا  5بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجَاسُوا خِاللَ الدِّیَارِ وَکَانَ وَعْدًا مَفْعُوال ( )...فَإِ
]. 5-7[االسـراء:   دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِیُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِیرًاوُجُوهَکُمْ وَلِیَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ کَمَا 

لک سلیمان، برخـي ویژگـي   ۀسخن قرآن کریم نیز دربار العـاده را  هـاي خـوب و خـارق   مُ
ي : شمارد که از دعاي سلیمان، نصیب او شدبرمي ي مُلْکًا ال یَنْبَغِ بْ لِ ي وَهَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِ
صَـابَ   )35دٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّکَ َأنْتَ الْوَهَّابُ (ألحَ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّیحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَیْثُ أَ

ي األصْفَادِ  )37وَالشَّیَاطِینَ کُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ( )36( ]. این 35-38[ص: وَآخَرِینَ مُقَرَّنِینَ فِ
ها حکمت و دسـتورالعمل  اند، اما عموماً از آنرستها حاوي برخي نکات خوب و دویژگي

جمله است آنچه در آیـات سـبأ:   آید؛ از آناي جهاني به دست نميافکندن جامعهبراي پي
 ۀتـورات ریشـ   .]15-44 :نمـل ال؛ 78-82ء: نبیـا الا، 1: ـ نکـ  نیهمچن[ بینیممي 14-10

؛ 14-11: 11پادشاهان  ،35[خواند چنین چیزي را از دست رفتن عهد و میثاق الهي مي
  .]7-1 :11 ارمیا

کنـد؛  تری را نیز در بیان عاقبت اورشلیم ذکر میقرآن کریم در این باره سخن سخت
ــم کــردن اورشــلیم در برابــر مدینــه و شــیو   ۀآن زمــانی کــه یهــود مدینــه در صــدد علَ

  داری پیامبر (ص) برآمدند:  حکومت

                                                                                                                             
 .]اسرائیلهای مرتبط با فرعون و بنیدر سیاق 33نازعات:الو  54برگرفته از طه: [ .1
 .]83و  4 قصص:ال ـ .نک[ .2
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مُلْکِ سُلَیْمَانَ وَمَا کَفَـرَ سُـلَیْمَانُ وَلَکِـنَّ الشَّـیَاطِینَ      یوَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیَاطِینُ عَلَ
الْمَلَکَیْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَـا یُعَلِّمَـانِ    یکَفَرُوا یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا ُأنْزِلَ عَلَ

ءِ   یَقُوال إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَال تَکْ یمِنْ أَحَدٍ حَتَّ فُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَـیْنَ الْمَـرْ
ذْنِ اللَّهِ وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ وَال یَـنْفَعُهُمْ وَ  لَقَـدْ  وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِال بِإِ

ي اآلخِرَةِ مِ نْ خَالقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ َأنْفُسَهُمْ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِ
  ].248-245، صص1، ج31:ـ ] [نک102[البقره:

  
  مردمان  » مثاب، مآب و متاب«القری، . ام3ّ

نخسـت کـه    ۀدهد: نیمبقره، گویي این سوره را داراي دو نیمه نشان مي ۀتدبری در سور
اسرائیل، عناد، لجاج و سـرانجام  بوط انسان، تیه و سرگشتگي بنيهاي هآکنده از داستان

دوم که حـاوی آیـات مربـوط بـه قبلـه و حـج، جهـاد، صـیام،          ۀمسخ ایشان است و نیم
الکرسی و دیگر احکام مدنیت اسـالمي اسـت. آنچـه ایـن دو نیمـه و      مناجات، انفاق، آیت

حضرت ابراهیم و ارتبـاط آن  » متاما«کند، موضوع را از هم جدا مي» اقلیم«گویي این دو 
آخرین مرحلـه از دسـتگاه نبـوت و رسـالت و      ۀاي است که ذخیرهللا الحرام و قبلهبا بیت

  امامت است:
ذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ  ـ   یوَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مَُصل مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْنًاوَإِ  یوَعَهِـدْنَا إِلَ

عِ السُّـجُودِ (  إِبْرَاهِیمَ يَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّ ذْ قَـالَ  125وَإِسْمَاعِیلَ أَنْ طَهِّرَا بَیْتِ ) وَإِ
قْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَـنَ مِـنْهُمْ بِاللَّـهِ وَالْیَـوْمِ      آمِنًاإِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا  وَارْزُ

ا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُوال مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِـکَ وَیُعَلُِّمهُـمُ الْکِتَـابَ وَالْحِکْمَـةَ     اآلخِرِ...رَبَّنَ
  ]. 125-129[البقره:  وَیُزَکِّیهِمْ إِنَّکَ َأنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ

بـراي یـافتن امـن و امـاني      ،بشـر  ۀبودن بیت، تحقق آرمان دیرین» امن و آمن مثابه،«
بقـره ذکـر داسـتان     ۀدر سـور اسـت.   بازگشـت بشـر  قعي و خط فرمان خداوندي براي وا

شـود، تـا پـس از    است. داستان ابراهیم طرح مي» قبله«اي بر ذکر داستان مهابراهیم، مقد
برسد و طرح موضوع قبلـه نیـز بـراي سـخن گفـتن از      » قبله«آن، نوبت سخن به موضوع 

  ه، باید دعوت خود را اعالم کند:اي است که کنار آن قبلآخرین فرستاده
  ].7[الشوري:  وَمَنْ حَوْلَهَا یوَکَذَلِکَ أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ قُرْآنًا عَرَبِیا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَ

اسـت کـه طـرح آن، هـزاران     » همگاني ۀاولین خان«مادرشهرِ مقدس و » القريامّ«این 



   335   انسان در حیات روحیِ او» ۀسکین«و » بازگشت«ضوع مو

 1، تکـاثری و هژِمونیـک متروپـل،   سال پیش از پي بردن بشر به مفهـوم مـادی، صـنعتی   
از سـوي ابـراهیم خلیـل    ، ]615، ص52معناي مادرشـهر [  مأخوذ از متروپلیس یوناني به
 ۀمسـلمانان، بلکـه عائلـ    ۀجمـع همـ   ۀرشد جهانیان و نقط« ۀاجرا شد تا از کنار آن نسخ

  ].3، ص6» [بشري، بشریت را به آنچه باید برسند، برساند
شـمارد و در  مکه را بلد آمن و امین و حـرم آمـن الهـي مـي     قرآن کریم در آیات مختلف،

هاي مـدني و داراي موضـوعات   از آیاتِ آغازین عهد مکي گرفته تا آیات سوره ،مواضع مختلف
  سازد:مکه را خاطرنشان مي» امنیت« - هاي انفال و توبه مانند سوره –نظامي و امنیتي 

    ].4و3[القریش:  مِنْ خَوْفٍ وَآمَنَهُمْذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ) ال3َّفَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ (
طُورِ سِینِینَ (1وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ (   .]3-1[التین:  )وَهَذَا الْبَلَدِ األمِین2ِ)وَ
ها و از موضوع مغلوب و سپس غالـب  روم بارها از فراز و فرود تمدن ۀقرآن کریم در سور
عنکبـوت از   ۀمجـاور آن یعنـي سـور    ۀگویـد و در سـور  د سـخن مـي  شدن رومیان قدرتمن

ـ «گوید که غیر خـدا را اولیـاي خـویش گرفتنـد و     ضعف کساني سخن مي و حضیض » ۀخان
شمارد. روشـن اسـت کـه خانـه در سـخن قـرآن       عنکبوت مي ۀسان خانبه ،ایشان را سست

نگ و سیاست را نیـز  فکر و فره ۀمفهومي آن، خان ۀماند و سعمحدود به منزل شخصي نمي
  گوید:   مکه مي» امنیت«با بیاني بلند از  همچنان اخیر ۀگیرد. قرآن در همین سوردر بر مي
ـ أَوَلَمْ  هِ یَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَیُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّ
 ۀکند. همچنین در سـور و نیز به ناامني بالد اطراف مکه تصریح مي]، 67نکبوت: [الع یَکْفُرُونَ

و ما کوشـش او   - دار تفصیل داستان موسي است قصص که عهده ۀقبل از عنکبوت یعني سور

                                                                                                                             
جهان را  یزیونومیف ا،یکها آمرآن ةو در رأس هم یغرب یخصوص کشورها به یصنعت یکشورها. 1

. فرهنگ غرب هر نوع حالت ینماش ةساخته و پرداخت ،اند ارائه داده یدجد ینیتیاند؛ ع کرده دگرگون
شکل خود  ترین ییو نها ترین یسر گذاشته، عالرا پشت یو شهرستان یو هر نوع حالت شهر ییروستا

شهر و  گنده« ینکرده است. و ا یمتجل ،کشور باشد شهر و گنده تمدن که همان گنده آلیدهدر ا ار
دارد که  یاجتماع یونیفورمسازمان و  یکو  یکبوروکرات یریتمد یککامل به  یاجاحت ،»کشور گنده

 ترین  یینها ینی،و شهرِماش ینماش یعنی. آیند یجورواجور هرگز به دست نم هایینبدون کمک ماش
موسیقایي  ةقطع ].109-108، صص14[گذاشته است  یاناست که فرهنگ غرب بن یشکل تمدن

 جنجال بیان با که قطعه این. دهدمي دست به زمینه دراین خوبي هاينشانه کارپنتر اثر ،خراشآسمان
 گردد،مي آغاز خراشآسمان خود به اياشاره و بزرگ شهر یک هیجان و پراضطراب صداي و سر و

 آهنگساز ،هاریس روي. سازدجسم ميیتن را ممتروپل آمریکاي اصوالً و آمریکا بزرگ شهرهاي از یکي
. ساختیم راآن ما نیستیم، ما وحشتناک و عظیم هیوالي این«: نویسدمي زمینه این در آمریکایي دیگر

و  304-156، صص21[ »شدیم تسلیم و یافتیم حقیر و کوچک آن غیرانساني ریتم برابر در را خود ما
 .]202- 201، صص27 [؛  ]304-308
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اجتماع در بیابان و سپس طرح ناکام او را براي بنـاي دارالسـالم الهـي در     ۀرا براي بناي خیم
    آورد:از جنس سخن باال همراه با پرسشی تقریعي می تصریحي -  اورشلیم دیدیم

عِ الْهُدَ إِلَیْـهِ   یمَعَکَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَکِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا یُجْبَ یوَقَالُوا إِنْ نَتَّبِ
ءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ ال یَعْلَمُونَ يْ   ].57[القصص:  ثَمَرَاتُ کُلِّ شَ

مند بر سر قرآن کریم در این آیات براي بیان ناامني سیطره ۀکه کلیدواژ» خطف«این 
ري و بالد دیگر است، در سور ـ   ۀقُ امنیـت و جهـاد نظـامی در آن بسـیار      ۀانفال کـه مقول

  شود:  شاخص است نیز دیده مي
ي األرْضِ ذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِ تَخَافُونَ أَنْ یَتَخَطَّفَکُمُ النَّـاسُ فَـآوَاکُمْ    وَاذْکُرُوا إِ

أَیَّدَکُمْ بِنَصْرِهِ   ].26[االنفال:  وَ
اخیر است که بشارت رحمت و امنیت به یُمـن حضـور پیـامبر     ۀدر فضای همین سور

شـود و اینـان بـه آمـدن بـه سـوی       اکرم(ص) در میان امت اسـالمي بـه آنـان داده مـي    
شوند و امنیـت برآمـده از میمنـت    معنوی فراخوانده می» اتحی«پیامبر(ص) برای یافتن 

  شود:  حضور نبوي نیز به ایشان گوشزد می
ذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِـیکُمْ (  ذْ قَـالُوا  24یَاَأیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِ )...وَإِ

عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَـا بِعَـذَابٍ    اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ
َأنْتَ فِیهِمْ وَمَا کَـانَ اللَّـهُ مُعَـذِّبَهُمْ وَهُـمْ یَسْـتَغْفِرُونَ     32أَلِیمٍ (  ) وَمَا کَانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَ

  ]32ـ 33و 24[االنفال: 
نصر و ظفر مسلمانان در آن است. سخن ایـن سـوره   انفال ناظر به جنگ بدر و  ۀسور
حد اعـالي امـان و ایمـان الهـي در وجـود رسـول        ،شود و در آنتوبه متصل مي ۀبه سور

  گردد. از این موضوع در سطور آتي سخن گفته خواهد شد. رحمت متجلي مي
 بیت از جمله دعاهاي خلیل الهـي و بنّـاي ایـن بیـت اسـت     » امنیت«از یاد نبریم که 

دیـدیم. امـن و سـالمي کـه      125دعایي که استجابت آن را در بقره: ]؛ 35-37ابراهیم: [
گوید، تمهیدي براي ورود به دارالسالم و مـأوا و  خداوند ذیل موضوع مکه از آن سخن مي

ـ    دَارِ السَّالمِ یوَاللَّهُ یَدْعُو إِلَمثواي نهایي بندگان اوست:  صِـرَاطٍ   یوَیَهْدِي مَـنْ یَشَـاءُ إِلَ
  .]127و  82؛ االنعام: 25[یونس:  مُسْتَقِیمٍ

  
  النبی  ۀ. به سوی مدین4

با توجه به آنچه گذشت، شهر مکه، یادآور زمانی کهن از خلیـل تـا خـاتم(ص) در احـراز     
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مرکزیت دینی بود که در گذر زمان گرفتار فراز و فرودهاي متعددي گردید و بـه تـدریج،   
و بنا بر سـخن قـرآن گرفتـار وثنیّـت و      1رم(ص)طي قرون فترتِ پیش از بعثت پیامبر اک

مّیّت و حمیّت جاهلیّت شد و نتوانست شایستگي میزبـانی پیـامبر و    ثنویّت و عصبیّت، و اُ
رو نیز بـیش  گیري حکومت نبوي را از آن خود کند. این عدم کفایت در قرون پیششکل

  ].58، ص38از پیش خود را نشان داد [
بر از مکه و گذار ایشـان از مکـه بـه سـرزمین مدینـه، و      اخراج پیام«قرآن کریم سیر 

را در آیـات  » جایگزیني کلمه تقوي و کتاب و حکمت محمدي به جاي حمیّـت جاهلیّـت  
هاي احقاف، محمد، فتح و حجرات به تفصـیل آورده اسـت؛   متوالي یعني سوره ۀسه سور

که خود  گویدیمها آن یانلجوج در م یسخت و مخوف و قوم یاحقاف از شنزارها ۀسور
بـا نگـاه و    محمـد  ۀشـمارند. سـور  یابرقدرت روزگاران مـ  یبرتر دوران و به نوع ۀرا سلط

رد از مک یریتعب وَکَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَةٍ « :گویدیو ابولهب و ابوجهل سخن م یانناامن ابوسف ۀخُ
ي أَخْرَجَتْکَ أَهْلَکْنَاهُمْ يَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْیَتِکَ الَّتِ ]، و پـس از  13: محمد»[فَال نَاصِرَ لَهُمْ هِ

گوید؛ فضـایی کـه در آن   یم ینهمد یّتمکّه و مدن یتجاهل یانم ییفتح از فضا ۀآن، سور
 أیـت زده و ر یمـه خ ینـه مد یّترفته و مندرس گشته نه مـدن  ینکفر و شرک مکه از ب نه

 یامبرپ ینگِل هایهگِرداگِرد حجر ینهمد یحجرات از فضا ۀسورو سرانجام  برافراشته است
  .گویدیاو م یتاخالق و معنو هایآموزه یناکرم(ص) و طن

 انام گرفـت، در آن مـأو  » النبیمدینة«آمد که پس از مهاجرت او » یثرب«محمد(ص) به 
مـوانعی   ۀگزید و بنابر استقبال عام، بزرگ و زعیم این شهر شد و طی ده سال با وجود همـ 

های یهود خفته و نهفته بـود و  و کید و دسیسه اقوام تنفاق جاهلی ۀکه همچنان پشت پرد
زعامت خود و تزکیـه   ۀهایی همچون احزاب و حشر آمده است، در سایها در سورهشرح آن

  عرضه کرد.   مدینهت و فضایل مدنیّ آغازاز ی و تعلیم کتاب و حکمت، سیمای
اخت و ابعـاد  را درانـد » امـت «از یاد نباید برد کـه پیـامبر اکـرم(ص) مفهـوم جهـانی      

های را با قول و فعل و تقریر خود تبیین و تثبیت کرد. آوردهآن ۀدرآمدن به حیطه و حوز
انسانی، منحصـر بـه تمـدن و مـدنیتی      ۀبشری و جامع ۀاصلی پیامبر اکرم(ص) برای عائل

منحصر و محدود، در معـانی مصـطلح امـروزین در امـور شـهرداری و شهرسـازی نبـود،        
های متعددی را با آمدن پیامبر(ص) نظاره ها نیز مدینه، پیشرفتنههرچند در همین زمی

                                                                                                                             
اءَکُ« .1 دْ جَ کُمْ عَلَقَ ا یُبَیِّنُ لَ ولُنَ سُ سُلِ یمْ رَ رَةٍ مِنَ الرُّ ذِیرٍ مِنْ «؛ ]19: مائده[ال» فَتْ اهُمْ مِنْ نَ ا أَتَ ا مَ مً وْ ذِرَ قَ لِتُنْ

کَ  ].46 :قصص[ال »قَبْلِ
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گنجد، بلکه ها در مجال و موضوع مقال نمی] که پرداختن به آن231-209، صص9کرد [
فرهنگ  ۀهای مهم او که تاریخ و جغرافیا تا آن زمان از مشابه آن محروم بود، شالودآورده

میان  ۀعدالت توحیدی بر اساس تنظیم رابط انسانیت و خوی تقوی و برادری و حاکمیت
عد و برد جهانی آن و در یک کلمه، تمام آن چیـزی بـود کـه از مفهـوم      خدا و خلق در بُ

قابل برداشت است. اساس مدنیت نبوی، خدمت بـه تعـالی روح انسـانی و    » اسوة حسنه«
ه صـورتی  های وابسته به آن است. توجه به این موضوع، بعدها هرچند بداشت ارزشپاس

. ـ تر در برخی از اصول شهرسازی مدرن نیز به تدریج جای پای خود را یافت [نککمرنگ
  ]. 116-115، صص49

  
  . امنیت مدینه1. 4

قرار بـود در   بود ومعروف » یثرب«میان قبایل اوس و خزرج  ،هاي دیرینهکشمکش ۀسابق
هـاي دیرینـه، بـراي    مزبور بـا وجـود خصـومت    ۀآنجا نیز سلطنتي تأسیس شود. دو قبیل

لک و امارت مردي که عبدهللا سـلّول عـوفي بـود، توافـق     بـن ابـي  ابيّ بننخستین بار بر مُ
کردند و براي او تاجي نیز مهیا کردند تا بر سرش نهند و او را پادشاه مدینه بخواننـد. بـا   

» لِک عبـدهللا مَ«به مدینه، اهل مدینه به اسالم گراییدند و داستان  (ص)آمدن پیامبر اکرم
همراه قومش اسالم را در چهره و زبـان خـود بپـذیرد و     ،از یادها برفت. او نیز ناگریز شد

، 2، ج5[خـویش پنهـان کنـد     ۀرا نسبت دین و پیامبر جدید در سـین خود  حقد و حسد
بخش مهمی از اقتصاد مدینـه در دسـت یهودیـانی بـود کـه از       از سوی دیگر،]. 235ص

هـایی کـه در کتـاب    ن یهودیه و اورشلیم و نیز به طمع بشارتخوف دشمنان و همسایگا
بـر اسـاس آن    ].217، ص1، ج5[خود خوانده یا از احبار خود شنیده بدانجا آمده بودنـد  

شـد طمـع داشـت کـه     خاسـت و مـی  آخرالزمان از آن وادی برمی (ص)ها، پیامبربشارت
عب مختار« در  –د قائـل بـود و هسـت    شأنی که یهود برای خو –الهی  ۀو قوم برگزید» شَ

رکاب وی به سیادت برسد یا از خیرات و برکاتی که خواهد آمد، نصیبی ببرد. مدینه پس 
  سه تن از خلفای راشدین بود.  ۀباشد، مدین» النبیمدینة«نیز بیش از آنکه  (ص)از پیامبر

و  توانست انتخابي جدا از اشارهکه نمي -پس از انتخاب مدینه به عنوان ارض مهجر 
جدا از که  پیرایه در وسط آن بنا شدبي یمسجد -  باشد (ص)امر پروردگار به پیامبر اکرم

کارکرد عبادي در اوقات نماز و نیایش، داراي انواع کارکردهاي مدیریتي، مشورتي، 
نیز در مردم شماری از هاي فرهنگي، اقتصادي، نظامي و امنیتي و جز آن بود. خانه
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طور که در ها سکونت یافتند. همانساخته شد و مردم در آن فضاهای خالی نزدیک مسجد
دستی برتر در گرد هم آوردن مردم  ،در طول تاریخ» پرستشگاه«: صفحات قبل گفته شد

 یبود که در آن معبد ییشهر جا الگوهای کهن پیداییِ شهرها، در ].50، ص54[داشت 
، 22[ آمدند یه آن معبد مو پرستش ب شیاین یآن شهر، برا رامونِیقرار داشت و از پ

در  کننده نییتع نقطۀ ،و مقدس ینید یدر مرکز یو استقرار مردم ینیاتحاد د. ]14ص
 یو نوع یپرستش عموم یبرا سیاز تقد یدیشهر شکل جدو  ،آن فیشهر و تعر شیدایپ

   ].87، ص45[ بود ینیاجتماع د
مـری  ا -جود داشـت  و» مرکزیت«با معانی گوناگونی که برای  -پرستشگاه » مرکزیتِ«

دیرینه و کهن و اصلی مورد تبعیت ادیـان مختلـف بـود و کارکردهـای متعـددی از ایـن       
شد. یکی از کارکردهای این مرکزیت، تنبه دادن بـه خـدا بـه عنـوان     مرکزیت حاصل می

ایـن اصـل در مدینـه     .]192-181، صص26؛ 46-44، صص12[مصدر و منشأ وجود بود 
رعی شد. ع و مَ   نیز مُتّبَ

احزاب، موضوع امنیت مدینه را از حیـث قابلیـت دفـاعی بـه روشـنی گوشـزد        ۀورس
شـود، سـخت   ها و آنچه امروز جنگ روانی خوانـده مـی  و لرزندان دل» اِرجاف«کند؛ از  می

  دهد:پرهیز می
ذِنُ  ذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ یَا أَهْلَ یَثْرِبَ ال مُقَامَ لَکُمْ فَارْجِعُوا وَیَسْتَأْ فَرِیقٌ مِنْهُمُ النَّبِـيَّ  إِ
يَ بِعَوْرَةٍ إِنْ یُرِیدُونَ إِال فِرَارًا [االحزاب:  ]؛ لئنْ لَمْ یَنْتَـهِ  13یَقُولُونَ إِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِ

ـ      ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُـونَ فِـي الْمَدِینَـةِ لَنُغْرِیَنَّـکَ بِهِ مْ ثُـمَّ ال  الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِ
  ].60[االحزاب:  یُجَاوِرُونَکَ فِیهَا إِال قَلِیالً

حالتي مستطیل شکل داشت و مسجدالنبي نیز  (ص)،مدینه در زمان مهاجرت پیامبر
بـدون سـختي و    ،آن بنا شد و قلب شـهر گردیـد و مسـلمانان توانسـتند     ۀدر میان تقریباً

. مدینه بر دیگـر  ]238-237ص، ص2[دسترسي داشته باشند  (ص)مشقت به پیامبر اکرم
این شهر و سـبک زنـدگي در    ۀشهرهاي اسالمي، تأثیرات مختلف مدیریتي داشت و نقش

ریزي مدینه پس از هجرت، نمونه و آن نیز در دیگر دیار اسالمي بسیار تأثیرگذار بود. پي
-الگویي شد که بر اساس آن شهرهایي چون کوفه، فسطاط و بصره شکل بگیرنـد. بـدین  

در دیگر شهرهاي اسالمي، در آغاز مسجد سـاخته شـد و پـس از آن داراالمـاره و      ترتیب
، 2، ج47؛ 68 -67، صـص 1، ج25[ دندشـ سپس منـازل مسـاجد پیرامـون مسـجد بنـا      

، 3؛  44، ص4جو   593، ص3، ج32؛ 425و  339-338، صـــص2، ج15؛ 151صـــص
  .]191-190صص
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-مدینـة  ۀمورد دربار 4این بین، بار در قرآن استعمال شده است. از  14» مدینه« ۀواژ
هـاي مـدني و   ] و بالطبع در سـوره 8؛ المنافقون: 60؛ االحزاب: 120و 101النبي [التوبه: 

دهـد  اخیر نیز نشان مي ۀباقي موارد مربوط به دیگر شهرهاي جهان است. مروري بر دست
ها در ز آنکه ا -که این موارد مربوط به مناطق تمدني و نیز داراي ادعاي مرکزیت دیني 

و اغلب برخوردار از قدرت سیاسـي و چیـزي کـه امـروز بـه آن       -سطور قبل سخن رفت 
؛ 123گویند، بودند؛ یعني شهرهاي مربوط بـه امپراتـوري مصـر [االعـراف:     می» هژموني«

یکـي از شـهرهاي    ۀ] و دیگـري دربـار  20و  18، 15؛ القصـص:  82؛ الکهـف:  30یوسـف:  
امـروزي] و مـورد    ۀ، ناظر به شهر انطاکیه در ترکی20س: و ی 19امپراتوري روم [الکهف: 

] و یک مورد نیز در عربسـتان قـدیم   67دیگر مربوط به یکي از شهرهاي بابلیان [الحجر: 
اي که موضوعي تاریخي و تمدني قوي ۀکهف با صبغ ۀ]. سور48قوم ثمود [النمل:  ۀدربار

صورت نام دو شهر متفاوت از دو عصـر  اي است که دو بار نام مدینه را به دارد، تنها سوره
بـار،  و تمدن مختلف در خود جاي داده است. همچنین جمع مدینه به صورت مدائن، سه

مصر باستان و در داستان فرعون زمان حضرت موسي آمده است [االعـراف:   ۀهمگي دربار
   ].53و  36؛ الشعرا: 111

اعـراف قـرار    ۀاز سـور سـخن را آیـاتي   ایـن بخـش از   ختـام  با توجه به سخن اخیـر،  
خصوص دهیم که در آن سیر لفظ و معناي کالم با توجه به مجموع آنچه گذشت و به مي

  برانگیز است:  ، تأمل(ص)حضرت موسي و حضرت رسول اکرم ۀآیات اخیر دربار
ـ  یوَاخْتَارَ مُوسَ الَ رَبِّ لَـوْ شِـئْتَ   قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُال لِمِیقَاتِنَا فَلَمَّا َأخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَ

ـ   يَ إِال فِتْنَتُکَ تُضِلُّ بِهَـا مَ نْ أَهْلَکْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِیَّای أَتُهْلِکُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِ
َأنْتَ خَیْرُ الْغَافِرِی )... قُـلْ یَـا   155نَ (تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ َأنْتَ وَلِیُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَ

ي رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا الَّذِي لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضِ ال إِلَـهَ إِال هُـوَ    َأیُّهَا النَّاسُ إِنِّ
ؤْمِنُ بِاللَّهِ وَکَلِمَاتِهِ يِّ الَّذِي یُ يِّ األمِّ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِ ي وَیُمِیتُ فَ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُـمْ   یُحْیِ

  ].158-155[االعراف: تَهْتَدُونَ 
الهـي کـه   » میقـات «اسرائیل بـه  سخن از آمدن موسي با برگزیدگان بنيباال در آیات 

» رحمـت «آید. موسي از خداونـد طلـب   خدا با پیامبران و بندگان است، مي» عهد«یادآور 
دهد با عـذاب خـود هرکـه را    و پاسخ ميکند. خداوند به ااو را در دنیا و آخرت مي ۀخاص

» خواهم نوشت«دهم و آن رحمت مخصوص را براي کساني هدف اصابت قرار مي ،بخواهم
یابند و او ایشـان را امـر   کنند که نام او را در تورات و انجیل ميکه از پیامبري تبعیت مي

ها  خوردنيشان حالل و را بر ای ها و امور پاکیزهکند، خوردنيبه معروف و نهي از منکر مي
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دارد و کند، تکالیف سخت را از دوش ایشـان برمـي  و امور پلید و ناپاک را بر ایشان حرام مي
آورد. پس کسـاني کـه   را براي ایشان مي و حنیفیّت دیني سهل و سمِح و منطبق با فطرت

وي نـازل شـده   به او ایمان بیاورند و او را بزرگ دارند و از وي پیروي کنند و از نوري که با 
و ما با بشارت عیسی مسیح بـه  است، پیروي کنند، آنان اهل فالح و رستگاري خواهند بود. 

همو که خود، بعد از سالیان طوالنیِ بیگـاری،    ].6[الصف: آمدن رسول رحمت نیز آشناییم 
داشـت و در  سرگردانی و حقارت اسرائیلیان، سکینه و آرامش را ارزانی و ارمغان ایشـان مـی  

من آرامش خود را بـه   گذارم، یشما به جا م یبرا آرامش« گفت:شان میاع آخرین چنینود
.  بدهـد  دهـم  یکـه مـن بـه شـما مـ      یآن آرامش را به طـور  تواند ی. جهان نم دهم یشما م
  1].27: 14، یوحنا، 35[ » دیشما مضطرب نشود و ترسان نباش یها دل

ی که پیامبر اکـرم(ص) ارزانـی بشـر    اله ۀبراي درک و دریافتي افزون از مفهوم سکین
بـرویم   -تقابل پاکي و ناپاکي در انواع آن ۀاین سور -توبه  ۀداشت، سِزد که به سراغ سور

  و نقش وجود پیامبر را در ایجاد سکینه بنگریم:
صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَـالتَ  کَ سَـکَنٌ لَهُـمْ   خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِهَا وَ

)أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَأْخُـذُ الصَّـدَقَاتِ   103وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (
أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ   ].104و103[التوبه:  وَ

گفته که عدم اعتراض پیـامبر را  سوره، از گستاخي منافقاني سخن همین آیاتي دیگر از 
پیامبر نهادنـد. خداونـد   » بینيدهان«بلکه  ،دلياطالعي و سادهبه نفاق خویش، به حساب بي

ساده نیسـت،  » گوش«در پاسخ ایشان این آیات را نازل و به آنان گوشزد کرد که پیامبر یک 
را گیـرد و آن مـي  ي براي ایشان است که از خداي بزرگ امن و امان را»خیر«بلکه او گوش 

در سراسـر قـرآن، در هـیچ    . ایمان استدارد و رحمتي مضاعف براي اهلارزاني مؤمنان مي
موضعي بسان موضع اخیر، تراکم تعبیرات و تأکیدات مربوط به امن و رحمت را در عبـارتي  

ینَ یُـؤْذُونَ  وَمِنْهُمُ الَّـذِ  توان یافت:نمي هللادو عنوان نبی و رسول ۀو در احاط اینگونه کوتاه
لِلَّـذِینَ   رَحْمَـةٌ و َ لِلْمُـؤْمِنِینَ  یُـؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ  یُؤْمِنُلَکُمْ  خَیْرٍوَیَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ  النَّبِيَّ
    .]61: توبه[ال لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ رَسُولَ اللَّهِمِنْکُمْ وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ  آمَنُوا

ا از حقیقتی لطیف سخن گفته و آن عبارت از بازگشـت مردمـان   جقرآن کریم در یک
به سوی خود او و انسانی دیگر یعنی وجود پیامبر اکرم(ص) است تـا بـه یُمـن وجـود او     

                                                                                                                             
توان با ادبیات مربوط به را می» سکینه«ناگفته نماند که در اینجا و بلکه در سراسر بحث، موضوع  .1

   ] و در نهایت به نتایج مشابهی دست یافت.178-162صص، 40نیز آغاز کرد [ منجیِ موعود
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  »:  خداوند را توّاب و رحیم بیابند«
ذْ َظلَمُـو     ذْنِ اللَّـهِ وَلَـوْ َأنَّهُـمْ إِ ا َأنْفُسَـهُمْ جَـاءُوكَ   وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِال لِیُطَاعَ بِإِ

ؤْمِنُـونَ  64فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا ( ) فَال وَرَبِّکَ ال یُ
ي َأنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَـیْتَ  یحَتَّ وَیُسَـلِّمُوا   یُحَکِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ ال یَجِدُوا فِ

  ].65[النساء: تَسْلِیمًا 
آید که پیامبر اکرم(ص) با بعثت و نبوت خود، رحمـت  از سیاق آیات قرآن کریم برمی

  عامه، برای جهانیان و رحمت خاصه، برای پیروان توحید است. 
]؛ 28[سـبأ:  نَّاسِ الیَعْلَمُـونَ  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِال کَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَلَکِنَّ أَکْثَرَ ال

 ].107[االنبیاء:  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِال رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ
و روشن است که قول و فعل و تقریر پیامبر اکرم(ص) همه برای تمهید بازگشـت بـه   

 های بقـره دارالسالم الهی و ورود معاشر انسانی به داراالمان او بود. به این سه آیه از سوره
کتـاب و برآمـدن آفتـاب    اهل ۀو تا مائده که بیشترین تفاصیل مربوط به بیان قرآن دربار

  ها ببینیم:    را در آن (ص) اند، بنگریم و جایگاه پیامبر اکرماسالم را در خود جای داده
ي السِّلْمِ کَافَّةً وَال تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شَّ یْطَانِ إِنَّهُ لَکُـمْ عَـدُوٌّ   یا َأیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِ

یا أَهْلَ الْکِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولُنَا یُبَیِّنُ لَکُمْ کَثِیرًا مِمَّا کُنْتُمْ تُخْفُونَ ]؛ 208البقره: [ مُبِینٌ
هِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَـعَ  مِنَ الْکِتَابِ وَیَعْفُو عَنْ کَثِیرٍ قَدْ جَاءَکُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَکِتَابٌ مُبِینٌ. یَهْدِي بِ

ـ     یرِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّالمِ وَیُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَ ذْنِـهِ وَیَهْـدِیهِمْ إِلَ صِـرَاطٍ   یالنُّـورِ بِإِ
  ].16-15[المائده: مُسْتَقِیمٍ 

این دو آیه از جهات متعدّدی، همچون آغاز با خطـاب بـه پیـروان شـرایع پیشـین و      
الهـی، آمـدن    ۀ، مقام تبیین او، عفو گسـترد »پیامبر رحمت و نبی خاتم«توصیل سخن به 

هـا بـه   و اخـراج مـردم از تـاریکی   » سُبل سالم«نور و کتاب مبین و هدایت الهی به سوی 
  نظیرند. الهی در دنیا و آخرت به واقع بی» هدایت به صراط مستقیمِ«سوی ینبوع نور و 

  
  النبیمدینةمهم امنیت و سالمت در  ۀ. دو مؤلف2. 4

انـد و دو مصـداق مهـم چنـین     گیری شـهر و شهرنشـینی  شکل ۀامن و سالم دو نیاز اولی
(ص) به این دو نمونـه را بـه   چیزی، اقتصاد، و فرهنگ و اخالق است. اهتمام پیامبر اکرم

  گذرانیم:  اختصار از نظر  می
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 های انسانی ای اقتصادی در خدمت ارزشبن. سنگ 1. 2. 4
بـرای   (ص)پیـامبر اکـرم   ۀهای پیوستدر قرآن، کوشش» مدینةالنبی«صات از جمله مشخ

  تأمین این شهر از جهات مختلف نظامی و اقتصادی و فرهنگی بود. 
هاي ها وجود ندارد. سورهاند و مجال ذکر تمام آنها در این زمینه در قرآن انبوهنمونه
و سـاری در سراسـر   مسبحات، از معرفت عمیق خدای بزرگ و کوشـش جـاری    ۀهفتگان

معرفتـی کـه    ۀخواننـد. الزمـ  مـی  گویند و ما را به چنـین جـدّ و جهـدی فـرا    هستی می
و نقش محوری  (ص)خوانند معرفت صحیح پیامبر اکرم، ما را به سوی آن می»حاتمسبّ«

کتاب به خصـوص یهـود   هایی است که اهلایشان در تأسیس آیین جدید و تبیین بدعت
مزبورنـد. از   ۀکردند. عناوین اخیر، از رئوس مطالـب هفـت سـور   در کار عقیده و شریعت 

اقتصاد سـالم اسـت کـه بـدون آن،      ۀئلموضوعات محوری مذکور در این هفت سوره، مس
  . ]129، ص20[ شریعت و معرفت و آیین درستی شکل و شاکله نخواهد یافت

عرفـی و  با بیان آشکار آن در م ،»حشر ۀسور«بزرگ،  ۀیک عضو شاخص در این خانواد
ال یَکُونَ  یکَ«ابطال سبک دنیاداریِ یهودی است. از سخنان شاخص در این سوره، سخن 

و از  ]235، ص28، ج28[از ضوابط حکومتي اقتصـاد اسـالمي    ،»دُولَةً بَیْنَ األغْنِیَاءِ مِنْکُمْ
هـاي  خـواري هـاي اقتصـادي جاهلیـت و خاصـه    مظاهر مبارزه اسالم با عادات و آلـودگي 

هایي که خود، منشأ فسادهاي سیاسي و اجتماعي دیگـر  طبقاتي است؛ آلودگيگروهي و 
دانـیم کـه در اقتصـاد دنیـاي امـروز،      و مـا مـي   ]106، ص22، ج33[انددر جامعه بشري

. و ، سراسر کتـاب] 42[است  مفاسدي بزرگ از غفلت و اعراض از این اصل مهم برخاسته
اي که تسبیح و تقدیس را با ذکـرهللا و نمـاز   جمعه را در نظر بگیریم؛ سوره ۀیا آیات سور

و طلب رزق از خداي بزرگ و تجارت زاکیه را به هـم پیوسـته    (ص)هللاو تبعیت از رسول
  : ]223-215، صص33[است 

اند هاي مذکور همچنان ناظر به سالمت اقتصادي مدینه اسالميآیات دیگري از سوره
 تغـابن: ال؛ 17-15 علـي: [اال :کنیما اکتفا ميهآن ۀکه ما براي رعایت اختصار به ذکر شمار

اشـارات آیـات    ]؛35-34و  31-26: ءسراال؛ ا12-9و  7 حدید:ال؛ 13-10 صف:ال؛ 14-18
اند و این اشارات در نهایت مکمل یکدیگرند. به موضوع تجارت و معاش از زوایاي مختلف

مـرتبط بـا آن    ۀو سـور توبه نیز آمده و فضاي مدني این سوره  ۀپیامبر در سور ۀنام مدین
انفال، واضح و مشهود است. در این دو سـوره نیـز احکـام و اوامـر اقتصـادي       ۀیعني سور

شود و در پي آن بـر  انفال با امري در همین زمینه آغاز مي ۀدانیم که سورمتعددند و مي
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   1شود.تأکید مي (ص)هللاآمریت رسول
  

  . فضای فرهنگي  و اخالقی2. 2. 4
ک مرکز تمدني و یک مادرشهر نیاز به توضیح نـدارد. در واقـع صـبغه و    نقش و اهمیت ی

بخشـد. شـهر   ممتاز فرهنگي است که به یک شهر نقش مرکزیت و مادرشهري مي ۀسابق
های تنفسی مطمـئن از حیـث   گونه که به آب و هوا و غذا نیازمند است، نیازمند راههمان

مـرَد و بـه تـدریج بسـیاری از     پژفرهنگ و اخالق اسـت. در غیـر ایـن صـورت شـهر مـی      
  کند.  ها از خوردن و خفتن هرچند راحت درون آن، سر بر می دلزدگی

هایي اسـت  فرهنگي بررسي و شناخت چهره ۀاولین موضوع مورد مطالعه در یک ناحی
هـاي  ارزش ۀبخشـد. همـ  که به واحد جغرافیـایي کلیـت، اصـلیت، اصـالت و امتیـاز مـي      

ر بطن فرهنگ ناحیـه نهفتـه اسـت و بـه همـین دلیـل       جغرافیایي با پیوستگي خاصي د
هـاي  فرهنگي بسیار پیچیده اسـت. مـذهب، زبـان، سـنت     ۀمطالعه و شناسایي یک ناحی

برداري از زمین، سیاسـت و اقتصـاد   تاریخي، اختصاصات قومي و نژادي، شکل و نوع بهره
مي در ]؛ شـریعت و مـدنیت اسـال   120، ص27افزایـد [ اي بر پیچیدگي موضوع ميناحیه

اي نداشت و در وصف آن، همـان  علمي و فرهنگي ۀسرزمیني پدید آمد که صبغه و سابق
تـرین،    ذلیـل نظـر،  را، عهد جاهلیت خواند. این قوم بنـا بـر گـواهی اهـل    بس که قرآن آن

، 26,33، 1,16، ص8[تـرین مردمـان روزگـار بودنـد       تـرین و گمـراه    گرسـنه و  ترین  شقي
بود که مدنیتي تأسیسي گردید که در عین تکمیل و امضای  چنین .]81، ص10؛ 53,59
  ] وامدار فرهنگ هیچ قومي باقي نماند.248-232، صص9های صحیح پیشین [روش

که به تفصیل تبیین شده است، چنان قرآن در هیئت و لباس زبان عربي نازل شد، اما
و  ]103-79 ، ص20وجـود نداشـت [  » همـانی ایـن «بین این زبان و زبان قوم عرب، یک 

ب است. به گـواهي  اعرادیري نپایید تا آشکار شود که تأثیر این زبان بر غیرعرب بیش از 
تاریخ، شمار کثیري از اعراب اندکي پس از عصر نزول قرآن، احکام مقدس اسـالم را رهـا   

که از برکت قرآن حیات و خیزش یافته  کرده، به همان اخالق جاهلي بازگشتند، اما زباني
  .]4، ص8[همراهي خود با تمدن جدید ادامه داد بود به 

زبان قرآن که امتیاز و تمایز آن از زبان عربی آشکار بود، از پایگاه مدینـه بسـی بِـه از    

                                                                                                                             
، 79- 75، 69، 67، 60- 58، 35، 34، 24؛ التوبه: 41، 28، 27، 1. االنفال: ـ ها نیز نک[در این زمینه. 1

91-92 ،98 -99 ،103-104 ،111.[ 



   345   انسان در حیات روحیِ او» ۀسکین«و » بازگشت«ضوع مو

جایگاه مکه توانست خود را به دنیا نشان دهد و آنچه عالم اسالمی از رهاورد زبـان قـرآن   
مختلـف و حسـاس تـاریخی و    هـای  های گوناگونی داشت و در برههبه دست آورد، جنبه

 ۀکه امت اسالمی در این زمینـه هُشـیوار بـود، بـه کیـان امـت، خـدمات گسـترد        چندان
]. زبـانی پدیـد آمـد کـه ظرفیـت و جـامعیتی       92-73، صص7[فرهنگی و تأمینی رساند 

توانست به صورتی که نظیـر آن در تـاریخ اندیشـه و فرهنـگ بشـر      توحیدی داشت و می
های مختلف صنفی و فکری را زیر پـرچم خـود گـرد    اهان از تیرهخودیده نشده بود، حق

آوَرد. زبانی که دارای حقی مشهود بر دنیای علم و تمدن و نیز برقراری وحدت و امنیـت  
و مدنیت بود و توسعه و تواصل فکری و فرهنگی و جغرافیاییِ پدیـد آمـده از ایـن زبـان،     

. سـلم و سـالم و امـن و امـان     ]72-43، صـص 7شناخت [مثیل و نظیری برای خود نمی
از این زبان و ظرفیت تمدنی آن در روزگار حاضر، به خصوص پس از هجـوم و   هپدیدآمد

برانـداز زبـان اسـتعماری و اسـتعماری زبـانی، همچنـان دارای کـاربرد و        تهدیدهای خانه
هایی است که جهان اسالم و به خصوص فرهیختگان امت نبایـد  کارکرد و نیازمند صیانت

  ].  52-49، صص20؛ 110-85، صص7: ـ آن غافل باشند [نکاز 
احیـا    ، زبان از آن  قرار داد و پس  را زیر پوشش  فرهنگ قرآن، اعراب نورِ  شعاع  نخست

خود گرفت.   دیگر را زیر پوشش  و ملل  نوظهور، اقوام  فرهنگ  عظیم ۀبا پشتوان  عربي ۀشد
آلـود مـردم برخاسـت و    هـاي غلـط و شـرک   در عین حال، قرآن کریم تنها به نقد شـیوه 

هاي قابل قبول برجاي مانده از روزگاران پیش را امضا یـا تقریـر   بسیاري از احکام و شیوه
اسالم سماحت و تساهلي داشت مختص خود. این اقیانوس عمیـق مواریـث و آداب   کرد. 
ت. فرهنـگ  اي سـاخ  زیان اقوام را تحمل کرد. همه را به هم آمیخت و از آن چیز تـازه  بي

هــایي کــه دنیــاي بــورژوازي و  نظــري شــناخت. تنــگ اي کــه حــدود و ثغــور نمــي تــازه
در ایـن آیـین مجهـول بـود      1ها، به مرزها و نژادها تقسیم کـرد،  مداري را به ملت  سرمایه

-123، ص19: ـ ]؛ [تفصیل را در این زمینه از جهـات گونـاگون نکـ   31و  30، صص24[
در باب تـأمین امنیـت جامعـه اسـالمی و     » زبان قرآن« نقش ۀ]؛ [به نحو اخص دربار132

 حضور پیامبر(ص)،ساله از ده ۀپیامبر، در یک دور ۀمدین].  53-46، صص20:ـ انسانی نک
بـه زودي   کهشد  یزار عصبیت و جاهلیت مبدل به شهر حکمت و اخالق و مدنیتدر شن

                                                                                                                             
ریزي براي کشورهاي  لزوم برنامهمدار و  هاي جدید تولید سرمایه . دست استعمار پس از پیدایش شیوه1

 ها و نژادها مبدأ مواد خام و مقصد تولیدات در پشت موضوع نظریات مربوط به اختالف بنیادین زبان
 ].20، ص23[وجود داشت 



  1400پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاه و چهارمادیان و عرفان، سال   346

بـر دیگـر    مدیریت و سبک زندگي ایـن شـهر و حتـي فضـاي فیزیکـي آن      ۀسرعت شیو
، 16 ؛151، ص2، ج45؛ 68-67، صـص 1ج، 25[شهرهاي اسالمي آثاري تـأثیر گذاشـت   

ــص2ج ــص3؛ 44، ص4ج و 593، ص3، ج33 ؛425و  339-338، ص و . ]191-190، ص
حاي اسالم، که از بوادر نیمه ـر خالفـت   این همه نه از بشائر ضُ بَ صبحي فروخفته در مِه و اَ

پویاي قرآني، که تمدن رو به ایستایي اسالمي بـود.   همه نه تمدناموي و عباسي بود. این
تمدن مبتنی بر امن و سالم و با مرکزیت زبـان قـرآن و رحمـت و رأفتـی کـه پیـامبر و       

نیـازي اسـت    -و غیر ایشان نیاوردند -بیت(ع) برای امت و بشریت به ارمغان آوردند  اهل
  باشد. اکنون به جدّ و جهد باید در پي آن عظیم که امت اسالمي هم

  
  گیری نتیجه

 »خـروج  و هبـوط « موضـوع  بر داد، دست مقال نیا مجال در که عیسر و فشرده یریس با
 بـا  »رحمـت  و نهیسک و سالم، و سِلم امان، و امن« افتنی یبرا بازگشت به یو ازین و بشر
 بـاب  نیـ ا در قـرآن  کامـل  انیـ ب ت،ینها در و تیحیمس و تیهودی نییآ بر دیکأت و هیتک

 زیـ و سـالم، و ن  نهیبه آن سک لین یبرا» بازگشت انسان«موضوع  به نیهمچن. شد یمرور
  .شد یکوتاه اشارات زیدر زبان هنر ن ،یماد یاو در زندگ یِاز سردرگم یناش یِناآرام

 و گرفتنـد  قـرار  فشرده یایبررس مورد تناسب به نهیمد و مکه م،یاورشل تیمرکز سه
 بـه  یالنبـ نةیمد در شد موفق) ص(اکرم امبریپ نچهآ سرانجام و بشر یبرا هاآن یهاآورده
 پیـامبر  زمـان  در اسـالم  مرکزیـت  از عبـارت  مدینـه، . گرفت قرار مرور مورد دهد، دست
 در. شـد  افکنـده  پـي  اسالمي مجتمع یک هايشالوده آن در که است شهري و (ص)اکرم
 بـا  و مدینـه  سـان بـه  نتوانستند که برکردند سر متعددي دیني هايمرکزیت تاریخ، طول
 ارزانـي  جهـاني،  مقیـاس  در را عملـي  منظـوري  و نظـري  منشوري آن، تیجامع و ثبات

بـه آن، تبـدیل بـه یـک      (ص)اکـرم  پیـامبر  مهاجرت از پس مدینه. کنند بشري مجتمع
 بـه  فراواني کمک مدینه زمین وضعیت و جغرافیایي شرایطمرکزیت دیني و سیاسي شد. 

 یمحتـوا  نیـ ا با امروز ۀنیمد از آنچه اما است وشنر. کرد آن در سکونت و مردم پذیرش
 ۀفاصـل  بـود، ) ص(رحمـت  امبریـ پ مـدنظر  آنچـه  با شود،یم صادر ینید خشونت و خشم

 امـت  هنگفـت  و هائـل  هـاي ثروت صرف آن، ۀجینت که یخشونت و یخشک. دارد یاریبس
 و مهـر  تیـ تقو و فرهنگـي  ارتقـاي  و فکري اعتالي صرف آنکه یجا به که است اسالمي
 گرفتـه  کـار  بـه  عکـس  ریمس در درست شود، یانسان و اسالمي امت آحاد انیم مرحمت
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 نیـ د یقـ یحق یهـا آرمان به لین تا هرچند ،یدیتوح انیاد اتباع و یاسالم امت. شودیم
 نیـ ا در میکر قرآن که یریتصو اما دارند، یادیز ۀفاصل) ص(رحمت امبریپ نییآ و فیحن
 یمنشـور  و او سـمِح  و سـهل  عتیشـر  و فیـ حن نییـ آ لیتفص است، داده دست به باب
  .است یانسان جامعه به آرامش و مرحمت داشتن یارزان یبرا یکاربرد و یلیتفص
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