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The Ᾱeliyā / Ilyā puzzle in the early 
years of the Islamic era
Reflecting on the evolution of the city of 
Jerusalem in the Muslim world based 
on the inscriptions available in Qobbat 
os-Sakhre and the first coins left over 
from the Islamic period
Abstract: After the Arabs conquered 
Jerusalem in the year 638, the name of the 
city remained intact for almost a century, 
except for the slight change that only the 
Latin title Ᾱeliyā became to some extent 
Arabic and turned into Ilyā. The evidence 
of this claim – that the name has been 
around for a century - are the coins and 
stamps remained from the Umayyad era. 
It was from the early years of the ninth 
century [the late second century A.H.] that 
the name Ilyā was replaced by al-Quds, 
and this change happened because of the 
sacred state of Jerusalem.  This research 
intends to find an explanation for this 
delay in the change of the name by relying 
on the oldest surviving sources of the 
Umayyad era, such as coins of this age, 
as well as the oldest surviving building, 
Qobbat os-Sakhre. Also, new observations 
and comments on this Islamic monument 
and its special mosaic facade have also 
been presented and analyzed. Finally, we 
put different evidence together to have a 
new look at the one-hundred-year survival 
of the name Ilyā for Jerusalem. 
Key words: Jerusalem, Ᾱeliyā Cāpito-
linā, Ilyā, Qobbat os-Sakhre, Abdul Malik 
bin Marwān, Temple of Solomon, Early 
Islamic Coins

وىل من العصر اإلسالمي
ُ
 لغز آئيليا / إيليا يف السنني األ

 638 ســنة  أورشــلمي  مدينــة  العــرب  فتــح  اخلالصــة: 
ّيــة(، وبــي امسهــا ملــّدة قــرن  امليالدّيــة )16 أو 17 اهلجر
 دون أّي تغييــر ســوى أمــٍر بســيط هو تبــّدل امسها 

ً
يبــا تقر

 للغة العربّية.
ً
با كثر قر الالتيين )آئيليا( ليصبح )إيليا( األ

 هو 
ً
يبا ّيــد االّدعاء ببقاء هذا االســم ملّدة قــرن تقر ومــا يؤ

ما نالحظه عىل املســكوكات واألختام الباقية من العهد 
موي.

ُ
األ

وىل مــن القرن التاســع امليالدي )أي 
ُ
ومنــذ الســنوات األ

أواخــر القــرن الثــاين اهلجــري( بــدأ لفــظ )إيليــا( يتوارى 
ــه لفظ القدس )Al - Quds(، وذلك بســبب 

ّ
 حمل

ّ
ليحــل

املكانة املقّدسة اليت كانت تتمّتع هبا مدينة أورشلمي.
والبحــث احلــايل هيدف إىل العثور عىل تفســيٍر للســبب 
يف هذا التأخير يف تغيير اســم املدينة، وذلك باالســتعانة 
موي املتمّثلة مبسكوكات 

ُ
بأقدم اآلثار الباقية من العصر األ

ذلــك العصر، إضافًة إىل أقــدم األبنية املوجودة من عهد 
موي، أي قّبة الصخرة.

ُ
احلكم األ

 وحتلياًل لبعض املشاهدات 
ً
كما يتضّمن املقال استعراضا

واآلراء اجلديــدة حــول هــذا الصــرح اإلســالمّي املقّدس 
وواجهتــه املوزائيكّية اخلاّصة، لينهتي بتجميع الشــواهد 
إلقــاء نظــرة جديدة علهيا تســهتدف  ــة املختلفــة و

ّ
واألدل

 
ً
الكشف عن السّر يف بقاء اسم إيليا ملدينة أورشلمي ثابتا

ملّدة قرٍن من الزمان.
ورشــلمي، آئيليــا كاپيتولينــا، إيليا، 

ُ
املفــردات األساســّية: أ

عبد امللك بن مروان، معبد ســليمان، أوائل املسكوكات 
اإلسالمّية.

میــادی  ســال ۶۳۸  در  اعــراب  اینکــه  از  بعــد  چکیــده: 
کردنــد، نــام ایــن شــهر  ]۱۶ یــا ۱۷ هجــری[ اورشــلیم را فتــح 
تــا حــدود یــک قــرن تقریبــا دســت نخــورده مانــد؛ بــا ایــن 
کــه آئیلیــا بــود  کــه فقــط عنــوان التیــن آن  کوچــک  تغییــر 
گردیــد و تبدیــل بــه ایلیــا شــد. شــاهد ایــن مدعــا  کمــی عربــی 
-ثابــت مانــدن نــام تــا حــدود یــک قــرن- ســکه ها و مهرهایــی 
کــه از دوره امــوی باقــی مانــده اســت. از ســال های  اســت 
ابتدایــی قــرن نهــم میــادی ]اواخــر قــرن دوم هجــری[ بــود 
 )al-Quds( ــدس ــظ ق ــه لف ــود را ب ــای خ ــا ج ــوان ایلی ــه عن ک
کــه  ــود  داد، دلیــل ایــن نام گــذاری هــم جایــگاه قدســی ای ب
اورشــلیم داشــت. ایــن پژوهــش در نظــر دارد تــا بــا تکیــه بــر 
قدیمی تریــن منابــع باقیمانــده از دورٔه امــوی نظیــر ســکه های 
از  باقیمانــده  بنــای  قدیمی تریــن  همچنیــن  و  عصــر  ایــن 
ــرای  ــی ب ــره توضیح ــی قبة الصخ ــوی، یعن ــان ام کم ــر حا عص
کنــد. همچنیــن مشــاهدات و  ایــن تأخیــر در تغییــر نــام پیــدا 
ــای مقــدس اســامی و نمــای  ــارٔه ایــن بن ــد درب نظــرات جدی
و در  اســت.  و تحلیــل شــده  آورده  موزاییکــی اش  خــاص 
کنــار هــم چیده ایــم تــا  نهایــت شــواهد و مــدارک مختلــف را 
بــا نگاهــی نــو بقــای یــک صــد ســالٔه نــام ایلیــا بــرای اورشــلیم 

کنیــم. را بررســی 

ایلیــا،  کاپیتولینــا،  آئیلیــا  اورشــلیم،  کلیــدی:  کلمــات 
ســلیمان،  معبــد  مــروان،  بــن  عبدالملــک  قبة الصخــره، 

اســامی اولیــٔه  ســکه های 

 معمای آئیلیا / ایلیا در 
سال  های آغازین دوره اسالمی

تعمقی در سیر تحول جایگاه شهر اورشلیم در جهان اسام 
کتیبه های موجود در قبة الصخره و نخستین  با استناد به 

سکهّ های باقی مانده از دوره اسامی
۳۳-5۱

کوبسون  دیوید یا
ترجمه: احمد احمدی
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کالــج لندن با  کوبســون اســتاد مهمــان کینگز  اورشــلیم، قــدس یــا بیت المقدس؟ دیوید یا

یخی به جایگاه  یخ ادیان ابراهیمی، نگاهی تار بررســی فرایند تغییر نام یک شــهر مهم در تار

یخی  شهر بیت المقدس در منابع اسالمی داشته است. نویسنده کوشیده است با ارائۀ تار

از شــهر در دوره های پیش از اســالم و همچنین سال های آغاز فتوحات و دورۀ عبدالملک 

بــن مــروان، چرایــی تغییر نام اورشــلیم به ایلیــا و از ایلیا به بیت المقدس و قدس را بررســی 

کوبســون تالش کرده اســت با محور قرار دادن فرایند تغییر نام این شهر مهم،  کند. در واقع یا

چگونگی اهمیت یافتن شــهر بیت المقدس در قرن اول هجری را از خالل منابع مکتوب، 

معمــاری عمارت هــای قبة الصخره و مســجداالقصی و ســکه های بــاز مانده از قــرن اول تا 

ســوم هجری، بررســی و تبیین کند. شیوۀ بررسی او هم عمدتا تمرکز بر معماری قبة الصخره 

و بررســی کتیبه هــای قرآنــی و غیر قرآنی موجود در این بنا و همچنین ســکه های دورۀ رومی 

گون را کنار هــم قرار دهد و  و دورۀ اســالمی اســت و از ایــن مجــرا ســعی می کند شــواهد گونا

در ادامــه با اســتناد به این مــدارک و همچنین مطالعات دیگــر پژوهش گران معاصر، توجیه 

یــا پاســخی بــرای اهمیت امروزین بیت المقدس در دنیای اســالم بیابد. فــارغ از نتیجه ای 

که برای پرسشــش می یابد، تالش محققانۀ او برای  کوبســون می گیرد و پاســخی  که دیوید یا

یخی موجود ارزشــمند اســت. امید  یافتن پاســخ ســؤال و بررســی طیف مهمی از منابع تار

کار و پژوهش بیشتر در این حوزه باشد. است این ترجمه، محملی برای 

1. پیشینه
شــورش بــزرگ یهودیــان علیه امپراتوری روم برای یهودیان اســتان یهودیــه پایان فاجعه باری 

یخی و معبد باشــکوه ایشــان. یوســف  کامل پایتخت تار داشــت و آن عبارت بود از ویرانی 

یخ نگار یهودی که جنگ را از نزدیک شاهد بوده است، ویرانِی ناشی از فتح روم  ی1 تار فالو
را این  گونه توصیف می کند:2

ک یکســان شــود. تنهــا اجازه داد  ســزار تیتــوس دســتور داد تمــام شــهر و معبد مقدس با خا

برج هــای بلندمرتبــه فضایل،3هیپیکــوس4 و َمریــام5 و همچنین بخشــی از دیــواِر محیط بر 

ی آن بخشی از لشکر که  سمت غربی شهر باقی بمانند. دیوار را به عنوان محلی جهت اردو

در شهر می ماند ]از لژیون دهم[ نگه داشت و برج ها را نیز برای این نگه داشت تا به آیندگان 

ماهیت شــهر را نشــان دهد و نشــانی باشــد برای آنان از قدرت دفاعی شــهری که ســرانجام 

مجبور شــد در برابر توانایی و عظمت روم تســلیم شــود و تمام قسمت های باقی مانده دیوار 

که  که در آینده به این مکان می آیند نشان داده شود  کسانی  ک یکسان شد تا به  شهر با خا

1. Josephus.

2. Jos., BJ 7.1

3. Phasael.

4. Hippicus.

5. Mariamme.
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یملس/لیاوایا/یایاایا/ییآیم/دیا/لیا / ایییئآ یامعم 

یســته اســت. این بود فرجامی که جنون انقالبیان برای اورشلیم، این شهِر  گویی هیچ زمان در این مکان انســانی نمی ز

باشکوِه شهره جهان، رقم زد.

این توصیف در این قطعه از اناجیل به عنوان یک »پیشــگویی« طنین می یابد، حال آنکه نمایانگر اطالع ]پیشــین[ از 
که اتفاق افتاده است:6 گونه  تخریب اورشلیم است، بدان 

مسیح پاسخ داد: »آیا این ساختمان های باعظمت را می بینی؟ حتی یک سنگ در این مکان باقی 

یخت«. نخواهد ماند؛ همگی فرو خواهند ر

کاهنان اعظم و فریسیان می آورد:8 به همین طریق نویسنده انجیل یوحنا7 نیز نقل قولی پیش گویانه از 

کرد.  رومیان خواهند آمد و هم قصر )معبد مقدس( و هم ملت ما را تصاحب خواهند 

یانوس تصمیم گرفت شــهر را بازســازی کند، اما نه برای  اورشــلیم بعد از این ویرانی همچنان ویرانه ماند تا اینکه هادر
کاسیوس9 مورخ و سخنور اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم میالدی نوشته است:10 که دیون  یهودیان. آن طور 

کــرد و آن را آئیلیا  یرانش کرده بودند شــهری بنــا  کــه و رشــلیم بــه جــای آن شــهر  یانــوس( در او او )هادر

پیتر بنا کــرد.12 این  کاپیتولینــا11 نــام نهــاد و در مــکان معبــد مقــدس خداوند، معبــدی جدید بــرای ژو

کار او جرقــه ای بــرای آغاز یک جنگ بــود، جنگی مهم و البته طوالنی؛ چراکه یهودیان نمی توانســتند 

کن شــده و آداب دینی ای غیر از آداب خودشــان در  رشــلیم ســا بپذیرند که غیرهم نژاد خودشــان در او

شهر بنیاد نهاده شود.

منظــور دیــون کاســیوس از »جنگ« حوادثی اســت که منجر به شــورش بــار کوخبا13 در ســال های 132 تا 135 میالدی 

شد.14 در این زمان بود که مرکز سابق استان یهودیه به یک کولونی رومی نشین تبدیل شد؛ یعنی همان آئیلیا کاپیتولینا 

کمپ لژیون دهم بود  کنار آن نیز  گرفته شده بود. در  که به عنوان مکانی برای نظامیان رومی و خانواده های آنان در نظر 
کرد.15 کن  کنار دیوار غربی سا که تیتوس ایشان را بعد از ویرانی اورشلیم به عنوان هسته مرکزی شهر در 

مارکوس ترنتیوس وارو16 )116 تا 27 قبل از میالد( محقق و لغت نویس رومی رســوم رومیان ـ اخذشــده از اتروســکانیان ـ 

ساخت شهر جدید را این  گونه توصیف می کند:

... با دسته ای از احشام، یک گاو نر و یک گاو ماده در میانشان، با یک خیش شیاری در زمین ایجاد 

زی مبارک و فرخنده انجام می دادند( بدین معنا  کردند )بنا به دالیل مذهبی ایشــان این عمل را در رو
که آنها را با یک خندق و دیوار مستحکم خواهد ساخت.17

6. Mk 13.2 [NIV translation]; Mt 24.2; Lk 21.6.

7. John’s Gospel.

8. Jn 11.48.

9. Cassius Dio.

10. Dio 69.12.1.

11. Aelia Capitolina.

کاپیتولین در مکان معبد هرود آغاز شد، ولی هیچ وقت از مرحله ساخت شالوده آن فراتر نرفت.  12. این احتمال وجود دارد که گرچه ساخت معبدی برای خدایان 
 .Itin. Burdig( یا بود در قــرن چهــارم میــادی تمام آن چیزی که در مکان معبد ســابق قابل دیدن بود، همان صخره )Pierced rock( بود کــه نمایان گر قله کوه مور
یجن )Origen( مورخ قرن دو و  ر یانوس اســت که او 591.6(. همچنین در همان حوالی دو مجســمه باشــکوه نیز وجود داشــت. یکی مربوط به اسب ســواری هادر
 (Itin. Burdig. 591.4). Wilkinson و دیگری هم مجســمه زائر اهل شــهر بوردو بــود (C.Matt. 24.15[fr. 469, iv]) ســه میــادی وجــود آن را تصدیــق کرده اســت

  78-77 ,1976را ببینید.

13. Bar Kokhba rebellion.

 Mor 2012, 169-76 یت می کند، به اجمال در اینجا 14. شواهدی که مدعای دیون کاسیوس مبنی بر مقدم بودن ساخت آئیلیا کاپیتولینا بر شورش بار کوخبا را تقو
ل هایی مطرح می کند. کاپیتولینا قبل تر از 11۷ میادی بوده است استدال که بازسازی آئیلیا  بررسی شده است. Di Segni (2014) در این مقاله خود در این باره 
15. Jos. BJ 7.2-5; cf. Di Segni و Tsafrir 2012, 406.

16. Marcus Terentius Varro.

17. Varro, Ling. 5.143.
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 )agger( بود و زمینی که شــخم زده می شــد، نمایش بارو و اســتحکامات )fossa( در ایــن آییــن شــیار نمایــِش خنــدق

ســاختار شــهری جدید بود. در مورد آئیلیا کاپیتولینا، آیین ســاخت )condita( شهر جدیِد آئیلیا کاپیتولینا بایستی به 

که در زمان  کم رومی محلی منطقه تینیوس روفاس انجام می شد. این موضوع را به وضوح در سکه یادبودی  وسیله حا

یخ ضرب این سکه احتمااًل حدود  یانوس به این مناسبت ضرب شده است، می توان دید )تصویر شماره 1(. تار هادر

که نمونه ای اســت  کوخبا بوده اســت. درفش نشــان  داده شــده در ســکه  130 میالدی و اندکی قبل از وقوع شــورش بار 

از یــک پرچــم و درفــش جنگــی، در واقع نمادی اســت برای نشــان دادن این نکته که شــهر جدید مکانی برای اســکان 

نیروهــای نظامی و همچنین مرکز فرماندهی لژیون دهم فرتنســیس  بوده اســت.18 یهودیــان محقانه این اقدام روفاس را 

کاپیتولینا در  به منزله شــخم زدن پایتخت مقدس خود، یعنی اورشــلیم به حساب آوردند.19 در هر حال ساختن آئیلیا 

عمل نشــان دهنده محوشــدن اورشلیم و در ادامه نفی پایتختی این پایتخت باستانی یهودیان بود. یهودیان فقط یک 

کاپیتولینا شوند. آن روز هم احتمااًل روز نهم آب20 بوده است. این روز بنا بر روایتی  روز از سال می توانستند وارد آئیلیا 

که هم معبد نخست و هم معبد دوم در آن روز تخریب شده اند.21 ایشان در این روز با پرداخت مبلغی با  روزی است 

عنوان رشــوه اجازه ورود به حرم شــریف22 و عزاداری در جوار صخرۀ مقدس را داشــتند. این موضوع نشــان می دهد که 

حرم ایشــان ســابقًا در کجا واقع بوده اســت.23 ممنوعیت ورود یهودیان به اورشــلیم همچنان برقرار بود و فقط در زمان 

پادشاهی جولیان دوم )از 331 یا 332 میالدی تا 363( این ممنوعیت اندکی تخفیف یافت. بعد از او نیز وضعیت 

کردند و عمر به 70  که اعراب در سال 638 میالدی ]16 یا 17 هجری[ اورشلیم را فتح  به حال سابق بازگشت تا زمانی 
خانواده یهودی اجازه اقامت در اورشلیم را داد.24

یانوس. 117 تا 138 میالدی. )جنس ســکه: آلیاژی غیر از طال و  کاپیتولینا )اورشــلیم(. هادر تصویر شــماره یک: آئیلیا 

ی ســکه:Laureate and draped bust right: ]اصطالحات انگلیســی  گرم(. رو نقره. قطر: 22 میلی متر. وزن: 10/49 

گردن پادشاه با پوششی از تاج غار بر سر و رو  ی سکه های رومی[ تصویر سر و  خاص در توصیف حاالت نقش های رو

ی ســکه:MP CAES TRAIANO HA[DRIANO AVG P P][I] . پشــت سکه: تیتوس روفاس  به راســت. متن رو

  COL AEL KA-PIT:گاو ماده؛ درفش در پس زمینه. متن پشــت ســکه گاو نر و  )؟( در حال شــخم زدن با یک یوغ، 

گالری شــخصی؛ با   . Amandry and Burnett 2015, no. 3964; Meshorer 1989, no. 2:مرجع ســکه .COND

اخذ اجازه.

کاپیتولینا و اسکان دادن نظامیان رومی در آنجا این منابع را ببینید: کولونی آئیلیا  18. درباره 
 Isaac 1980/8؛ Millar1990, 29.

19. m.Ta’an. 4.6; b.Ta’an. 29a; j.Ta’an. 25b.

یم عبری. 20. یکی از ماه های تقو
رشلیم به دست رومیان. )مترجم( 21. نابودی معبد سلیمان به وسیله بابلیان و نابودی او

22. Temple Mount.

23. Itin. Burdig. 591.6; Jer., C. Soph. 1.15.

24. Levy-Rubin 2009; Gil 1996a, 165-71.
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محوطــه معبــد مقــدس در دوره های بعدی رومــی و همچنین دوره بیزانس تــا ورود اعراب به این منطقــه تقریبًا متروک 

 
ً

مانــد.25 بــه نظــر می رســد ]در ایــن دوره[ ناحیه معبد مقدس، کودرا26 خطاب می شــده اســت.27 این عبــارت احتماال

کوآدرا28 به معنای میدان )محوطه( است. بنا بر روایتی وقتی اعراب به این ناحیه رسیدند،  معادل یونانی لفظ التینی 
که از این محوطه به عنوان زباله دانی استفاده می شده است.29 متوجه شدند 

کاپیتولینا همچنان به  یانــوس تا دوران باســتان میانه30 ]تقریبًا از قرن ســوم تا هشــتم میــالدی[ نام آئیلیــا  از زمــان هادر

عنوان نام رســمی شــهر باقی ماند. همچنین در نقشــه  ها و کاربردهای جغرافیایی نیز از همین نام اســتفاده می شــد.31 

کاپیتولینا  که عبارت ایلیا )که همان عربی شــده آئیلیا اســت( جایگزین آئیلیا  در زمان اعراب و با فتح اورشــلیم بود 

شــد. این نام گذاری جدید در نخســتین ســکه های عربی ضرب شــده در اورشــلیم دیده می شــود. )تصویر شــماره دو( 

ی تمامی این مهرها  کار رفته اســت و لفظ ایلیا رو همین لفظ برای مهرهای تجاری ســربی شــهر در دوره اموی32 نیز به 
که به اورشلیم اشاره دارد نیز از همین عبارت استفاده شده است.33 درج شده است. در مسیر نشان های جاده ای 

تصویر شماره دو: عبدالملک بن مروان )دوران خالفت 685 تا 705 میالدی ]65 تا 86 هجری[. َفلس )جنس سکه: 

یخ سکه:  آلیاژی غیر از طال و نقره. قطر: 20 میلی متر، وزن: 3/21 گرم(، ایلیا، ضرب  شــده در فلســطین )اورشــلیم(. تار

ی سکه: خلیفه در حالت ایستاده؛ از سمت چپ  نیمه دوم بین سال های 680 تا 696 میالدی ]60 تا 77 هجری[. رو

  Album, no. 125;:چپ و راست: ایلیا و فلسطین. مرجع سکه .M :به راست تصویر: محمد رسول اهلل. پشت سکه

گالری شخصی، با اخذ اجازه.  Goodwin 2005, nos. 8-9; Walker 1956, 79.

که در قالب حدیث ذکر شده اند نیز انعکاس یافته است. برای مثال در  این موضوع در روایت های نخستین مسلمانان 

یه  کلیوس آورده، این  گونه آمده اســت: »ابوســفیان بن حرب ـ پدر معاو که بخاری از عبداهلل بن عباس درباره هرا روایتی 

کلیوس نماینده ای نزد من فرســتاد«.34 این برای  کاروانی از قریش را همراهی می کردم، هرا که  گفته اســت زمانی  ـ به من 

زمانی است که ابوسفیان و دیگر بت پرستان قریش با پیامبر خدا در یک متارکه جنگی به سر می بردند و ابوسفیان برای 

. Wilkinson 2002, 357-59:ره بیزانس رجوع شود به گذاشته شدند. برای وضعیت محوطه معبد در دو 25. خرابه های معبد بنا به دالیل دینی در محل باقی 
26. Kodra.

27. Chronicon Paschale in Patrologia Graeca 92, 613.

28. Quadra.

29. Gil 1992, 65-67.

30. Late antiquity.

31 برای مثال از آئیلیا به عنوان شــهری یاد می شــده اســت که مســافت ها را از آن مبدأ اندازه می گرفته اندEucherius 12; see Wilkinson 2002, 314)  همچنین در 
ره  یسندگان مسیحی دو تینی آن به وسیله جروم )Jerom( این نکته را می توان مشاهده کرد(. البته نو کتاب Onomasticon از اسبیوس قیصری و ترجمه و بسط ال

کنند. رشلیم در بیان یونانی عهد جدید( در نوشته های ادبی و دینی خود استفاده  که از نام یروسالیما )نام او بیزانس عمدتًا ترجیح می دادند 
32. Amitai-Preiss 2015/16, 106-11.

33. El-Awaisi 2011, 15-16.

کلیــوس و ابوســفیان، بخشــی از مجموعــه حدیث محمد بن اســماعیل بخــاری )810 تا 8۷0 میــادی ]194 تا 256 هجری[( را تشــکیل  34. داســتان مواجهــه هرا
می دهد.
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کلیوس به  امور بازرگانی در شــام به ســر می برده اســت. در راستای همین دعوت، ابوسفیان و همراهانش برای دیدن هرا

ایلیا می روند. استفاده از نام ایلیا برای اورشلیم در معاهده معروف عمر بن خطاب نیز دیده می شود )جلد دوازده ترجمه 

انگلیســی تاریخ طبری، به تصحیح فریدمن از صفحه 191 تا 192(. این مثال ها فقط برای نمونه آورده شــدند و در تمام 

منابع حدیثی به اتفاق از لفظ ایلیا برای اورشلیم استفاده شده است. برای مثال فرزدق )تمیم بن غالب ابوفارس( شاعر 

که تا سال 110 هجری )728 تا 729 میالدی( زنده بوده است نیز از همین عنوان برای اورشلیم  معروف اواخر دوره اموی 

اســتفاده کرده اســت.35 همچنین مســعودی )ابوالحســن علی بن حسین مســعودی( که در حدود 345 هجری )965 
کار می رفته است.36 که نام ایلیا در زمان او نیز هنوز به  کرده  میالدی( مشغول نگارش بوده است، به این نکته اشاره 

کــه در مکتوبات بعد از نیمه قــرن نهم میالدی ]قرن ســوم هجری[  مــا همچنیــن متوجه شــدیم عبــارت بیت المقدس 

دیــده می شــود، به وضوح ترجمه ای مســتقیم از عبــارت عبرِی hamiqdāsh bēt)به معنای معبد اورشــلیم( اســت.37 

کــه از عبــارت بیت المقدس به عنــوان جایگزینی برای  یــه ادبی قبل از آن زمان وجود داشــته اســت  همچنیــن یــک رو
کل محوطه حرم شریف استفاده می شده است.38 مسجداالقصی و احتمااًل برای 

2. اورشلیم مسلمان شده در اوایل اسالم و قبة الصخره
با در نظر داشــتن حرمت و تقدســی که شــهر اورشــلیم در اســالم یافت و به طورخاص با توجه به ارتباطی که مسلمانان 

که نمایندگان  که این ادعا قبول عام نیز یافت ـ دیگر پذیرفتنی نبود  مدعی بودند محمد با این شــهر داشــته اســت39 ـ 

یشــه ای مشــرکانه هم داشــت برای شــهر اســتفاده کنند و دیگــر اینکه به  طور  ایــن دیــن جدید همچنان از نام ایلیا که ر

غیرمســتقیم این نام نوعی انکار تقدس اورشــلیم هم به شــمار می رفت. این موضوع )تغییرنکردن نام شــهر( به روشــنی 

نشــان می دهد که در فاز نخســت ]گســترش[ اســالم، اورشــلیم به واســطه ارتباط پیامبر با این شهر، شــهری مقدس به 

گرچه این موضوع به طور واضح و دقیق در قرآن ذکر نشــده اســت، باور ســنتی محکمی وجود  شــمار نمی رفته اســت. ا

که بعد از  که می گوید پیامبر اورشلیم را قبله نخست خود برگزیده بود. البته این موضوع فقط در زندگی نامه هایی  دارد 

حیات پیامبر نوشــته شــد و همچنین در مجامع حدیثی ذکر شــده است.40 از آیات 142 تا 144 سوره بقره دستور تغییر 

قبله به سمت مکه به وسیله محمد برداشت شده است، اما ادبیات و بیان این آیات در این باره نسبتًا مبهم است و 

به طورصریح به این موضوع پرداخته نشده است.

بنــا بــه مســتندی قبل از زمــان عبدالملک بن مــروان، تعدادی از پســت های مهم از جمله ضرب ســکه به مســیحیان 

ی اندک ســکه های یافت شــده در اورشــلیم که به وســیله مسیحیان ضرب شــده اند، عالمت  ســپرده شــده بود.41 بر رو

صلیب دیده می شــود و از شــهر با عنوان »یروســالیما«42 یاد شــده اســت و نه آئیلیا یا ایلیا. )تصویر شــماره ســه( زمان 

کــه از 661 تا 680 میــالدی ]41  تا 60 هجری[  یه، بنیان گذار سلســلۀ اموی برمی گردد  ضــرب ایــن ســکه ها بــه دورۀ معاو

حکومت می کرد.

کتیبه های دورۀ اسالمِی اورشلیم در قبة الصخره واقع در محوطه حرم شریف )حرم شریف عنوانی عربی  قدیمی ترین 

35/ El-Awaisi 2011, 17-18.

36. Gil 1996b, 10.

کار برده است. رشلیم به  که عنوان بیت المقدس را برای او 3۷. خوارزمی در سال 84۷ میادی )232 هجری( از نخستین افرادی است 
.El-Awaisi 2011, 21-24 :38. برای مشاهده متون مرتبط با این پاراگراف رجوع شود به

39. اشاره به ماجرای معراج و اسرا.
  Gil 1996a, 196-97 و Elad:کرده اند رجوع شــود به که در این باره بحث  40. برای مشــاهده یک بحث و گفت وگو درباره تغییر قبله و همچین فهرســتی از منابعی 

.1995, 30-31

گرم  یخ نگارش آن 42 هجری )622 تا 623 میادی( اســت وجود دارد که راه افتادن دوباره چشــمه آب  یه که تار 41 یک کتیبه یونانی مربوط به زمان حکومت معاو
گرامی می دارد. مسئول رسمی چشمه آب گرم در آن زمان شخصی با نام یوآن بود که مسلمًا یک مسیحی بود و کتیبه با عامت  َخمت گدیر )Hamet Gader( را 

)(Di Segni 1997, 237-40, inscription 54 and fig.50 .صلیب آغاز می شود
42. Ierosolyma.
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کــه با موزاییک های شیشــه ای  به رنگ آبی و  کــه بــه »تپۀ مقدس«43داده شــد( قرار دارند. دو رشــته طوالنِی متن  اســت 

کار شــده اند و بــه ترتیــب نماهای داخلــی و بیرونِی طاق هشــت وجهی خارجــی را محصور می کنند، بخشــی  طالیــی 

کــه از زمــان خلیفه عبدالملک بــن مروان باقــی مانده اند و از جمله نخســتین  از طــرح تزئینــی ای را تشــکیل می دهنــد 

یافــت. به جز یک تغییــر جزئی، این  کــه می تــوان کیفیت متــون قرآنِی قرن نخســت را از میــان آنها در اســنادی هســتند 

کتیبه نگاشــت های موزاییکــی به طورکامــل باقی مانده اند و آن  هــم جایگزینی نام مأمون عباســی )198 تا 218 قمری، 

کــه بیانگــر زمان نصــب این  یخــی را  813 تــا 833 میــالدی( بــه جــای عبدالملــک امــوی اســت؛ هــر چنــد مأمــون تار

کتیبه هاســت و همراه نام عبدالملک ذکر شــده بود )72 هجری و 691 تا 692 میالدی( تغییر نداده اســت. متن کتیبه 

از قســمت جنوبی بخش داخلی نمای هشــت وجهی با »بســم اهلل الرحمن الرحیم« آغاز می شود و در ادامه هم عبارت 

آغازین شهادتین می آید )ال اله اال اهلل ال شریک له( با همان بیان و ادبیاتی که پنج سال بعد در سکه های اصالح شده 

زمان عبدالملک دیده می شــود. در ادامه تعدادی عبارت جدلی آمده اســت که عمده آنها نقل قول های قرآنی است. 

همچنیــن طیفــی از عبــارات دینــی در بعضــی از نقــاط این خط نگاشــته بــا ادبیاتی مختلــف  دیده می شــوند و ادعیه 
مختصری هم در بین این خطوط وجود دارد.44

تصویر شــماره ســه: تصویری از یک ســکه اوایل دوره ســلطنت اموی. )جنس ســکه: آلیاژی غیر از طال و نقره قطر: 19 

ی  یخ ســکه: حدود 660 تا 680 میالدی ]40 تا 60 هجری[. رو گرم( ضرب شــده در اورشــلیم. تار میلی متر. وزن: 1/57 

گرفته اســت/ نوشــته ای  گوی و صلیب و همچنین یک عصای بلند را در دســت  که  ســکه: تصویری از یک پادشــاه 

هم در ســمت راســت تصویر دیده می شــود )none?(. پشــت ســکه: یک M بزرگ و نوشــته ای که به صورت ساعت گرد 

  [MWN (= “of:و در پاییــن [C]O[ΛY] :در ســمت راســت IEP[O] :در ســمت چــپ )می چرخــد: )متــن نوشــته

  Goodwin 2005, 87 fig. 1 var. Foss 2009, 44, 133 no. 45;:مرجــع ســکه .the people of Jerusalem”)]

 Meshorer 1996, 415-16 no. 1؛ cf. Album and Goodwin 2002, 90 Gemini, LLC, Auction 7 (9 Jan.

2011), lot 1068. Courtesy Gemini Numismatic Auctions, LLC

به طــور خالصــه می توان گفت محتوای این خط نگاشــته در نمای داخلی هشــت وجهی ]داخلی[ شــامل شــهادتین و 

تعدادی از آیات قرآنی است که این آیات قدرت های خداوند را تبیین می کنند. در ادامه حضرت محمد معرفی شده 

که البته از آیات قرآن نیستند درباره ایشان آمده است. در ادامه و در اعالنی، مسیح پیامبر خداوند  است و ادعیه ای 

کید شــده اســت که او خدا نیســت و یک انسان اســت. همچنین مفهوم تثلیث نیز رد شده است  شــناخته شــده و تأ

کــه فقــط یک خدا وجود دارد. در نهایت دســتوری مبنی بر لزوم باور به دین حقیقی اســالم آمده اســت.  و گفتــه شــده 

یک یادآوری هم دیده می شــود درباره کســانی که به وحی الهی باور ندارند که از ایشــان پرســش خواهد شد و مجازات 

43. Tmple Mount.

کتبیه ترکیبی به انگلیســی در این منبع آمده اســت:Blair 1992, 86-87 ؛ همچنین رجوع شــود به:C. Kessler 1970 . همچنین یک  کامل از این  44 یک ترجمه 
 )Grabar( و گربر )Nuseibeh( را نوســیبه )یــر کامــل و خوانــا )گرچــه در این مجموعه مقداری بدفهمی و همچنین چینش نادرســت دیده می شــود مجموعــه تصو

کرده اند )105-1996,82(. منتشر 
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خواهند شد. کتیبه نمای بیرونی هشت وجهی از شش بخش تشکیل شده است که این بخش ها به وسیله یک سری 

تزئینات از هم جدا شــده اند و بخش آخر این قســمت شــامل توضیحات زمان ســاخت و سازنده بناست. پنج بخش 

کدام با »بســم اهلل« آغاز می شــوند و در چهارتای نخســت،  که هر  دیگر همان ســاختار محتوایی نمای داخلی را دارند 

که به آن اشاره شد همراه شده است. این »بسم اهلل« با شهادتین با همان شرحی 

که تمام این خط نگاشــته تقریبًا یک محتوای اساســی دارد و آن ردکــردن الوهیت حضرت  کیــد دارنــد  پژوهشــگران تأ

کید می شود و درست همانند عمارت  کنار انکار عقیده تثلیث است و به جای اینها بر یگانگی خداوند تأ مسیح در 

ی یک ردیــه سیاســی و کالمی علیه تفــوق و برتری مســیحیت و نیز  قبة الصخــره )خط نگاشــته شــرح داده شــده( حــاو

یارت مســیحیان است. نکته قابل توجه و آموزنده درباره این خط نگاشته که بخش  اورشــلیم به عنوان مقصد اصلی ز

عمده آن آیات قرآن اســت، اشاره نشــدن به آن آیه ای از قرآن اســت که در آن  شــرح ســفر شــبانه پیامبر از مسجدالحرام 

که این شــواهد بر آن صحه می گذارند،  به مســجداالقصی آمده اســت. )ســفر اســری، آیه نخست سوره اســرا( نکته ای 

ساخته شــدن قبة الصخره پیش از شــکل گرفتِن یک باور درباره این مکان اســت. باوری که می گوید سفر معراج پیامبر 
گنبد قبة الصخره آغاز شده است.45 )سفر پیامبر به بهشت( از صخره زیر 

کــه باقی مانــده و نشــانی از معبــد مقدس  ی صخره ای  عبدالملــک بــن مــروان بــا ســاختن عمــارت قبة الصخــره بــر رو

کثریت  باســتانی اســت، می خواست مقدس ترین مکان دین یهود را به نفع اسالم مصادره کند. امیکام ایالد46تفسیر ا

یخ نگار  یخ نــگاران اولیــه مســلمان دربــاره چرایی تصمیــم عبدالملک برای ســاختن قبة الصخــره را که چندیــن تار تار

کــه قبة الصخره به عنوان جایگزینی بــرای کعبه در نظر گرفته  مــدرن هــم آن را تأییــد کرده اند،47می پذیــرد؛ به این معنا 

که  گرد قبة الصخره  کعبه،  که به جای طواف  کم ]اموی[، مؤمنان و مسلمانان را ترغیب می کرد  شده بود و دستگاه حا

گاهانه اورشلیم برای حج هم شورشی بود که عبداهلل بن  معماری دایره گونی هم داشت بگردند. دلیل این جایگزینی آ

زبیر )خواهرزاده عایشــه ســومین همســر پیامبر( رهبر گروهی از مخالفین در مکه،48 علیه امویان در ســال 680 میالدی 

]60 هجــری[ بــه راه انداختــه )کــه تا زمــان مرگش در 692 میــالدی ]73 هجری[ ادامه یافت( و کنترل مکه را به دســت 

کرد تا چهره مذهبی و سیاسی شام را در مقابله با عربستان ارتقا بدهد. در  گرفته بود.49 عبدالملک نیز در مقابل تالش 

یادی به انجام رساند تا وضعیت  کرد،50 »تالش ز کیدی که بر مکان معبد باستانی مقدس یهودیان  همین راستا او با تأ

کنــد«.51 او با ســاختن قبة الصخره در تــالش بود تا امیــال و آرزوهای  سیاســی و مذهبــی اورشــلیم را برجســته و تکریــم 

که حضرت داود  گنبدی شــکل دقیقًا در مکانی  سیاســی خود را پیش ببرد.52 عبدالملک با ســاخت یک حرم بزرگ 

که معیــار فرزانگی و فضیلــت در قرآن انــد و در روایات عامه  کرده انــد، دو پیامبــری  و حضــرت ســلیمان آن را تقدیــس 

مســلمانان هم تحســین شــده اند،  تالش کرد تا از فضیلت و شــکوه این دو نبی به ســود خود بهره ببرد و خالفت خود را 

جانشینی شایسته و برحق برای این دو پیامبر بنمایاند.

کــه از جنس معماری یادمانی بیزانســی اســت، در واقع »تمایل و قــدرت خود را  خلیفــه از طریــق ایــن ســازه باعظمت 

گردد، یعنی مدتی بعد از  یر قبة الصخره به معراج رفته اســت، به اوایل قرن هشــتم میادی ]اواخر قرن اول هجری[ بر می  یخ این عقیده که محمد از صخره ز 45. تار
. Rabbat 1989, 12:ساخته شدن قبة الصخره. این منبع را ببینید

46. Amikam Elad.

4۷ در این منبعElad 1995, 159 and n. 53  این مورخان برشــمرده شــده اند. امیکام ایاد مانند ناصر ربت منابع مســتند اولیه مربوط به تصمیم عبدالملک برای 
ر انگیزه های ششــمین خلیفه اموی جهت ســاختن قبة الصخره این منبع را  ســاخت قبة الصخره را بررســی کرده اســت. این منبع را ببینیدElad 2008 . برای مرو

.: Lassner 2017, 151-79ببینید
کرده است. یسنده در متن اصلی از عبارت »رهبر قبیله ای مخالف« استفاده  48. نو

49. Creswell 1969, 65-66.

50. Elad 2008, passim; 1995, 147, 159, 162-63; Kaplony 2002, 38-48.

51. Elad 1992.

52. Rabbat 1989, 17-18; idem 1993,73.
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در اســتفاده از امکانــات و تجربــه وســیع  بیزانســی جهت ترفیع آرمان های مســلمانی نشــان می داد«.53 بــا توجه به نظر 

رابیــن ِلــوی54 ســاختن قبة الصخــره در کنار بعضی عوامل دیگر محملی شــد برای به وجودآمدن یک رقابت سیاســی و 

یــک بــا دولت بیزانس؛ رقابتی که اواخر ســده هفتم میالدی ]اواخر قرن اول هجری[ شــدت یافت. ِلوی معتقد  ایدئولوژ

کند.  کرد تا در محل معبد حضرت ســلیمان یک یادمان بنا  اســت همین رقابت و هم چشــمی عبدالملک را ترغیب 

کــه بــرای مدتــی طوالنی مســیحیان آن را متروک گذاشــته بودنــد؛ بنایی که در شــکوه و عظمت با کلیســاهای  مکانــی 
کلیسای ایا صوفیه55  رقابت می کرد.56 قسطنطنیه حتی 

3. اهمیت حرم شریف در دوره اموی
که درباره اورشــلیم باقی مانده اســت، به  یخ هیچ یک از منابع مکتوب عربی و همین  طور منابع حدیثی  متأســفانه تار

یخ نگاشــته شده اند. به  قبل از میانه قرن نهم میالدی ]نیمه اول قرن ســوم هجری[ نمی رســد57 و همگی بعد از این تار

همین دلیل برای دسترسی به قدیمی ترین منابع درباره حرم شریف باید به مکتوبات مسیحیان مراجعه کنیم.58 یکی 

که در  از نخســتین توصیفات درباره اورشــلیِم بعد از 638 میالدی ]16 یا 17 هجری[ نوشــته اســقف آرکولف59 اســت 

کتابی درباره مکان های مقدس نوشــته ادومنان،60  دهه 680 میالدی ]60 هجری[ ثبت شــده اســت. این مکتوب در 

راهــب بــزرگ جزیــره یونا،61 برای ما باقی مانده اســت.62 وقایع نامه بیزانســی تئوفانس63 )درگذشــته 818 میالدی ]203 

که معادل ســال 634 تا 635 میالدی ]13 تا 14  هجری[( مدخلی با عنوان ســال 6127 )بر اســاس تقویم انو موندی64 

هجری[ اســت65( دارد و در آن اشــاره می کند که خلیفه دوم، عمر بن خطاب وارد شــهر مقدس شد و در جست وجوی 

معبد ســلیمان بود. بنابراین ممکن اســت او این نقطه را مکانی برای پرســتش برای هم دینان خود قرار داده باشــد.66 

مدخــل دومــی برای ســال 6135 )معادل ســال های 642 تــا 643 میالدی ]21 تــا 22 هجری[( اشــاره می کند که در آن 

سال، عمر ساختن »معبد« در اورشلیم را آغاز کرده است که احتمااًل همان مسجداالقصی است.67 بنا به گفته کریل 

کنون مفقود اســت( نوشته شــده در حــدود 780 میالدی ]163  مانگــو68 این اطالعات از یک وقایع نگاری ســوری )که ا
هجری[ استخراج شده است.69

افــزون بــر مــوارد ذکرشــده، دو نقل گرجــی در منابع دیده می شــود که مربوط به نیمــه دوم قرن هفتــم میالدی اند ]حدود 

53. Kaplony 2002, 48.

54. Levy-Rubin.

55. Justinian’s Hagia Sophia.

که از لحاظ زمانی و  Levy-Rubin 2017. .56 به عنوان انگیزه و محرک احتمالی برای ســاختن قبة الصخره، با احتمال می توان درباره ســاختمان بیزانســی دیگری 
مکانی به قبة الصخره نزدیک تر است سخن گفت. یک کاندیدای مهم برای این منظور، کلیسای گنبددار و هشت وجهِی واقع در قیصریه است. این کلیسا روی 
زگار خط افق شــهر قیصریه را پوشانده بود. این احتمال وجود داشــته است که حتی ابعاد این کلیسا با ابعاد ساختمان  یک ســطح مرتفع ســاخته شــده و در آن رو

. Whitcomb 2011, 409-11 و figs. 11-12:قبة الصخره قابل قیاس باشد. این منابع را ببینید
57. Rabbat 1989, 12.

. Hoyland 1997:ین اسام این منبع را ببینید 58. برای دیگر منابع غیرعربی معاصر با سال های آغاز
59.  Bishop Arculf.

60.  domnan.

61. The Abbot of Iona.

62. این منبع را ببییند: 
Wilkinson 2002, 18-19 (brief biographies of Arculf and Adomnan); 167-83 (translation of Adomnan’s De Locis Sanctis)

63. Theophanes.

64. Anno Mundi.

 Bickerman :یه به سال 5493 قبل از میاد محاسبه کردند. این منبع را ببینید یخ آفرینش )سال یک( را در سال 412 میادی عالمان مسیحی در اسکندر 65. تار
رشلیم به وسیله سپاه عمر بن خطاب، در اوایل سال  که سقوط او کرده است، چند سالی خطا دارد. تقریبًا همه پذیرفته اند  که تئوفانس ارائه  یخی  1980,۷3. تار

.Mango 1992 و Gil 1996b,6:638 میادی ]16 یا 1۷ هجری[ رخ داده است. این منابع را ببینید
66. Theophanes, in De Boor 1883/85, I, 339.

67. Ibid., 342.

68. Cyril Mango

69. Mango 1992, 1.
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30 تا 80 هجری[ و به نظر می رســد بر مبنای منابع قدیمی تر یونانی نوشــته شــده اند.70 منبع نخســت می گوید که وقتی 

اعراب وارد اورشلیم شدند، ایشان مستقیمًا به مکانی با نام کاپیتولیون71 رفتند و در آنجا اقدام به ساخت یک مسجد 

کردند. این منبع اضافه می کند که بطریق سوفرونیوس72 که در زمان ورود اعراب به اورشلیم در سال 638 میالدی ]16 

یا 17 هجری[ منصب مذهبی داشــت، در زمان ســاخت این مســجد زنده بوده اســت. بنابراین ســاخت مســجد باید 

که جناب بطریق در ســال 639 یا 640 میالدی ]18 هجری[ درگذشــته است.73 در  در همین زمان رخ داده باشــد، چرا

گفته شد اّولین مسجد  که در متن گرجی نخست  کاپیتولیون )همان مکانی  که  دومین منبع گرجی اشاره شده است 

در آنجا ســاخته شــده اســت( در محوطه حرم شــریف و با احتمال فراوان در محل معبد باستانی مقدس یهودیان قرار 

که ممکن است این همان  کریل مانگو احتمال می دهد  داشته؛ زیرا از آن با عنوان »معبد خداوند«74 یاد شده است. 

کرده یا اینکه اشاره ای است به  کاسیوس به آن اشاره  که در ابتدای این نوشتار دیون  معبد واقعی ژوپیتر باشد؛ همان 
یخته شد، هیچ وقت ساخته یا تکمیل نشد.75 مکانی خاص. برای اینکه این معبد با وجود اینکه طرح ساختش ر

این شواهد و مکتوبات مسیحی تا حد قابل توجهی با آنچه در نقل های قدیمی اسالمی درباره آغاز حکومت مسلمانان 

گرچه نوشــته های اســالمی در این باب، مدت ها بعد از این منابع مســیحی  بر اورشــلیم آمده اســت همخوانی دارند. ا

نگاشته شده اند. در نقلی از رجاء بن حیوة )اوایل قرن هشتم میالدی ]اواخر قرن اول هجری[( که طبری )839 تا 923 

میالدی ]224 تا 311 هجری[( عالم و مورخ ایرانی هم به آن استناد کرده است،76 عمر بن خطاب در هوای گرگ ومیش 

کعب االحبار هم او را همراهی و راهنمایی  که  غروب به همراه جمعی از همراهانش وارد محوطه معبد شد، در حالی 

که در منابع اسالمی به عنوان فردی مطلع از  کنون مسلمان شده بود  می کرد. کعب االحبار یک یمنِی سابقًا یهودی و ا

کنار »سنگ  کوتاه  سنت ها و منابع روایی یهود شناخته می شود. عمر و همراهانش در قله محوطه حرم شریف توقفی 

که در قرآن به طور  کرد  که کعب  االحبار از آن با عنوان محراب داود یاد  کردند و همین مکان بود  جلو آمده«77 )صخره( 

ضمنی به آن اشــاره شــده اســت.78 عمر دستور داد تا حجم زباله ای که محوطه را در برگرفته بود خارج کنند و بعد هم 
کردند.79 آنجا برای خواندن نماز توقف 

این روایت و دیگر منابع روایی مربوط به فتح اورشلیم که در منابع نخستین اسالمی آمده اند، همگی تمرکزشان بر شناسایی 

و تقدیس محوطه معبد باستانی مقدس یهودیان است. این منابع بر اهمیت اورشلیم برای یهودیان و البته دل مشغولی 

کید دارند. در واقع این مهجوربودن اورشلیم و حرم شریف را در پی قرن ها مدیریت و  ایشان از متروک ماندن حرم شریف تأ
سرپرستی مسیحیان بر این مکان مقدس و تالش ایشان برای محوکردن آثار این معبد یهودیان می دانند.80

روایــات نخســتین یهــودی، البته با جزئیات دراماتیــک کمتری، با گفته های طبری در این بخش منطبق هســتند. در 

 در مصر( در جنیزای 
ً

گروه های آواره یهودی82 )احتماال کادمی اورشــلیم )یشــیوا81( به یکی از  همین راســتا نامه ای از آ

یخ آن به میانه قرن یازدهم میالدی ]میانه قرن پنجم هجری[ برمی گردد. در این نامه  که تار قاهره83 یافت شــده اســت 

70. Flusin 1992, 17-19.

71. Kapitolion

72. Patriach Sophronius

73. von Schönborn 1972, 97 n. 136.

74. Flusin 1992, 25-31.

75. Mango 1992, 2-3.

۷6. طبری )ترجمه و تحشیه فریدمن 1992(، 194 تا 195.
77. Protruting rock.

.99 ,۷9 ,1984 Busse :۷8. سوره صاد، آیه 21. درباره منبع اصلی برابر شمردن محراب داود با صخره این منبع را ببینید
79. Gil 1996a, 163-64.

80. Ibid., 165.

81. yeshiva

82. Diaspora

کتب مقدس فرسوده شده ساخته می شود. )مترجم(  در قبرستان ها یا معابد یهودی برای دفن 
ً

که معموال Cairo Geniza .83. جنیزا در دین یهود مکانی است 
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کــه اعراب به اورشــلیم رســیدند، یهودیانی آنهــا را همراهی می کردنــد که محل معبــد را به آنها  ذکــر شــده اســت زمانی 

کنون در  یخ )که ا نشان می دادند.84 در یک منبع وقایع نگاری یهودی عربی از همان منبع مصری و مربوط به همان تار

کتابخانه دانشــگاه کیمبریج نگهداری می شــود( آمده اســت که به مســلمانان و یهودیان دســتور داده شد تا با نظارت 
کنند:85 دقیق عمر بن خطاب زباله های موجود در محوطه حرم شریف را جمع آوری 

یر این زباله ها[ اثری باســتانی رخ می نمود  ری نظارت می کرد. هر وقت ]از ز عمــر بــر تمام فرایند جمع آو

یربنای معبد ـ سؤال می پرسید و در  کهنساالن یهود حاضر در جمع درباره صخره ـ یعنی سنگ ز او از 

یر   یکی از حکمای جمع به نقاط انتهایی محوطه اشــاره می کرد تا اینکه صخره از ز
ً
ایــن موقــع معموال

آوار خارج شد ... .

که در آن به طورخاص به حرمت و قداست معبد اشاره شده، نوشته ای از ابوخالد طاهر  یکی از متون اولیه مسلمانان 

کــه در حمص زندگی می کرد و در ســال 770 میالدی ]153  بــن یزیــد کالیی اســت. او از نزدیکان منصور عباســی بود 
هجری[ در اورشلیم درگذشت. در این نوشته این  گونه آمده است:86

یه فلســطین اســت؛  یه اســت؛ مقدس تریــن نقطــه ســور مقدس تریــن نقطــه زمیــن ]al-quds[ ســور

رشــلیم کوه87  رشــلیم ]Bayt al-Maqdis[ اســت؛ مقدس ترین نقطه او مقدس ترین نقطه فلســطین او

اســت؛ مقدس تریــن نقطــه کوه )کــوِه خانه مقدس( محل پرســتش واقــع در آن اســت ]al-masjid[ و 

مقدس ترین مکان این مسجد، قبه است.

همان  طور که جان ون اس88 اشــاره کرده اســت )پانوشــت شــماره 89( در واقع این روِش اشاره کردن با اندکی تغییر، از 

کادوشیم 10 اخذ شده است: گزاره قدیمی تر یهودی درج شده در میدراش تانخوما،89  یک 

رشــلیم در مرکز اســرائیل قرار گرفته اســت، معبد  ســرزمین اســرائیل در مرکز زمین واقع شــده اســت، او

قــداس90 در مرکــز معبد قــرار دارد، تابوت عهــد91 در مرکز  رشــلیم واقع شــده اســت، قدس اال در مرکــز او

قداس. قداس قرار دارد و صخره آفرینش92 که جهان از آن بنیان گذاشته شد در مقابل قدس اال قدس اال

که در عبری هم آمده  که این نویسنده عرب )طاهر بن یزید( عبارت بیت المقدس را برای معبد93 )همان طور  از آنجا 

یا( را نیز به عنوان مکان  کار برده، مجبور شــده است که کوه )کوه مور اســت Bēt ha-Miqdāsh ( و نه برای اورشــلیم به 

معبــد بــه نوشــته خود اضافه کند و به طور کاماًل طبیعــی94 طاهر عبارت قبة الصخره را جایگزیــن معبد مقدس95 کرده 

که در کتاب مرآة الزمان درباره  است. با وجود این، سبط بن جوزی )1186 تا 1256 میالدی ]582 تا 654[( در روایتی 

که کعب االحبار از عبارت معبــدal-Haykal( 96( برای این  یخ ســاخت قبة الصخره آورده اســت، تصریــح می کند  تار

84. Document in the Firkowicz Collection, St. Petersburg; see Gil 1983, vol. 3, 14-18 (no. 420); idem 1996a, 167 and n. 4.

85. Cairo Geniza Collection, document T-S 6.1; see Gil 1983, vol. 2, 1-3 (no.1); idem 1996a, 167.

86. J. van Ess 1992, 89.

یا. )مترجم( کوه مور 8۷. اشاره به 
88. John van Ess.

یخی است که در طول قرن ها نگارش یافته  Midrash Tanhuma .89 یکی از مجموعه کتاب های تفسیری است که شامل قوانین فقهی و همچنین داستان های تار
کتاب ها ظاهر می شود، نام گذاری شده است. )مترجم( که در  و با نام تانخوما، اّولین شخصیتی 

90. The Holy of Holies [hahēhal].

91. the Ark of the Covenant.

92. Foundation rock.

93. Temple.

94. حسب اینکه مسلمان است. )مترجم(
95. Temple sanctuary.

96. Temple.
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که در تمامی متون اولیه، تمام محوطه حرم شــریف عمدتًا به عنوان  گرابر98 می آورد  کرده اســت.97 اولگ  بنا اســتفاده 
محوطه معبد یهودیان نمایانده شده است.99

عالقه شــدید طاهر بن یزید به اورشــلیم و حرم شــریف، به جای مکه و کعبه تا حدودی برای عصر عباسیان غیرعادی 

که خاندان طاهر برای چند نسل  است. به نظر می رسد این برتری دادن اورشلیم و حرم شریف به نوعی با این حقیقت 

یشه هایی هم در عربستان جنوبی دارد. )ون اس، سال 1992، 90(  گرچه ر یه زندگی می کرده اند، ارتباط دارد، ا در سور

البتــه ابوطاهــر بنــا بــه نقل محمد بن احمد واســطی خطیب مســجداالقصی در اوایــل قرن یازدهم میــالدی ]اواخر قرن 

چهارم و اوایل قرن پنجم هجری[ اشــاره می کند که بنا بر نظر کعب االحبار )که بیانگر دیدگاه یهود اســت( اورشــلیم به 

جای ایلیا در واقع باید بیت اهلل المقدس نامیده شــود. )ون اس، ســال 1992، 97 شــماره 53( طاهر بن یزید به وضوح 

بازتابی از عقیده و نقطه نظر نسل های پیشین است.

کامل  که ســاختار اصلی خود را به طور  که محتوای تصویری موزاییک های اموی قبة الصخره  این  گونه به نظر می رســد 

گــزاره وجود ارتباط بین قبة الصخره و معبد مقدس باســتانی یهــود را تقویت می کند.100  در طــول زمــان حفــظ کرده اند، 

گاهانه از محتوای تصویرِی انســانی و حیوانی اجتناب شــده اســت و تصاویر عمدتًا تصویرهای  در این تصاویر به طورآ

گون ـ عمدتًا انگور،  گونا که دور دسته هایی از میوه های  ک  گیاهان اند، بیشتر شامل حلقه هایی شبیه به خوشه های تا

درخت خرما و دیگر درختانـ  تابیده شده و جلو می روند.101 همچنین نقوشی شامل طرح واره هایی بال دار که تاج هایی 

ک با  گیاهــان پیچیک گونه اشــاره ای اند به حلقه هــای تا که  گرفته انــد دیــده می شــود. این طور به نظر می رســد  را در بــر 

خوشــه هایی از انگــور طالیی که خود تصویری مشــهور از حــرم در معبد هرود102 بوده اســت.103 همچنین طرح واره های 

کــه در قدس االقدس در  که در اطراف تابوت عهد  بــال داری که ذکر شــد، احتمااًل اشــاره هایی اند به فرشــتگان مقربی 

معبد ســلیمان نگهداری می شــد، طراحی شــده اند.104 حتی ذکر تاج هایی که به آنها اشــاره شــد در شــرح ذکرشــده در 

ک های طالیی ذکر شــده است.105 فراتر از این، گفته  گرافی که شــرح تا میشــنا بر معبد مقدس آمده ؛ دقیقًا در همان پارا

که  که برای ساختن قبة الصخره لحاظ شده با تقریب خوبی همان ابعادی است  که حتی طول و عرضی  شده است 
ی برای معبد مقدس ذکر شده است.106 کتاب یوسف فالو در میشنا و 

کــه طیــف گســترده ای از منابع مکتوب درباره اســالم ارائــه می دهند و البتــه این تصویر با مــدارک موجود در  تصویــری 

Elad 1995,58,162.9۷  )بــرای مشــاهده یــک منبــع اســامی دیگــر که همین موضــوع را تصدیق می کند(. متن کامل عربی و ترجمه انگلیســی توصیف ســبط بن 
  Elad 1992, 53-58 (Arabic),:در این منبع آمده اســت  (Bodleian Library, ms. Marsh 289, fols. 153b-155b)جــوزی از قبة الصخــره در کتــاب مــرآة الزمان

33-38 (English)

98. Oleg Grabar.

99. Grabar 1987, 51.

که نما و معماری باشــکوه و مجلل قبة الصخره می تواند  Soucek (1976,85-88, 95-98, 109) .100 و Shani(1999) در این منابع درباره این موضوع بحث می کنند 
گاهی و اطاع سازندگان این ساختمان نسبت به معبد باستانی بنی اسرائیل باشد. به نظر Shani (ibid., 107) در بعضی از طرح های تزئینی موجود  بردارنده آ در
کــه قبة الصخره »جانشــین واقعی معبد  کــه مبنا بر این بوده اســت  در قبة الصخــره اشــارات خاصــی بــه معبــد ســلیمان وجــود دارد. این موضــوع او را قانع می کند 

سلیمانی« باشد.
101. حتی ســاختمان ها که به طرز مشــهودی در نمای اموی مســجد بزرگ دمشــق قابل ماحظه اند، در موزاییک های قبة الصخره دیده نمی شوند. دلیل این موضوع 
می تواند ارتباط ســاختمان ها با انســان و ســاخته دست انســان بودنشان باشد.Rosen Ayalon (1989,46-49)  گفته است که طرح نمای قبة الصخره حاوی یک 

ز رستاخیز دارد. که اشاره ای به رو پیام معادشناسانه است 
102. Herod’s Temple.

103. Jos., BJ 5.210; AJ 15.395; Tac., Hist. 5.5.5: m.Midd. 3.8.

104. 1 Kgs 8.6-7; 2 Chron 5:7-8; cf. 1 Chron 28.18.

105. m.Midd. 3.8; cf. Jos., AJ 14.488.

که هر فوت 0/308 متر است، با 3 فوت= 2 َاَرش؛  106. طول و عرض معبد هرود =100 َاَرش )Jos., BJ 5.207; m.Midd. 4.6-7( = 46/4 متر، بر مبنای فوت آتنی 
و 600 فوت=1 استادیای آتنی که 185 متر می شود. این منابع را ببینیدJacobson 1990/91,49 : وCuntz 1923, 111 (on the Attic stadion) . برای مقایسه، قطر 
قبة الصخره نســبت به نماهای هشــت وجهی آن 49/3 متر اســت. این منبع را ببینید: .Wikinson 1981,168, table 3 یک فوت که معادل 0/308 متر اســت، 
رد همخوانی دارد. این  یایی هرود در بازســازی آن در انتهای جنوبی حرم شــریف به دســت آو تقریبــا بــا عــدد 0/309 کــه R. Grafman از روی بازمانده هــای تاالر رو

. Grafman 1970:منبع را ببینید
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قبة الصخــره نیــز تقویــت می شــود، گویای این حقیقت اســت که بســیاری از باورهــا و تکالیف دینی مســلمانان صدر 

کنون ما آن را می شناسیم در طول زمان توسعه  اســالم به شــدت متأثر از یهودیت بوده اســت107 و این اسالم رســمی که ا

که  کثر مستشرقان به شدت منتقد فرضیه رادیکالی هستند  کرده و به شکل امروزی خود رسیده است. از طرفی ا پیدا 

کردند. این فرضیه می گوید: »مســلمانان صدر اســالم در ابتدا ادامه یک  کوک109 پیشــنهاد  کرون108 و مایکل  پاتریشــیا 

کنش به هتک  کــه در وا جریــان ارتــدادِی مذهبــِی یهودی مســیحی110 بودنــدـ  یا حداقل خود را این  گونه می پنداشــتندـ  

حرمتی که جریان غالب مســیحیت بیزانســی نســبت به محوطه معبد روا داشت، به وجود آمد«. البته و از طرف دیگر 

که به سختی می توان این ایده را  که از منابع داشــته، نشان داده اســت  ســلیمان بشــیر111 از طریق خوانش بی طرفانه ای 
که اسالم از بستر یهودی و مسیحی برآمده است.112 پذیرفت 

عبدالملــک بــن مــروان در طــول دهه 690 میــالدی ]71 هجری[ انجام یک ســری از امور اجرایی بنیادیــن و باز طراحی 

برخــی از امــور دینــی را عهــده دار شــد.113 یکی از مظاهر ایــن تغییرات مهم بازســازی بنیادی موضوع ضرب ســکه بود. 

تا آن زمان امویان از سیســتم پولی موجود که متعلق به اســالف ساســانی و بیزانســی ایشــان بود اســتفاده می کردند و بر 

ی ســکه دیده می شــود. )تصویر شــماره دو(  که در این دوره تصویر خود خلیفه بر رو ی ســکه ها تصویر نقش می شــد  رو

ی ســکه های قدیمی جای خود را به متن  در ســال 77 هجری یک واحد پول یکپارچه به وجود آمد و تصویر انســاِن رو

که شــامل شهادتین نیز بودند. )تصویر شماره چهار(114 درست مانند  در ســکه های جدید داد؛ متن هایی عمدتًا قرآنی 

کید دارند.115 در  خط نگاشته های موزاییکی قبة الصخره، سکه ها نیز بر یگانگی خداوند و نبوت و خاتمیت محمد تأ

کنار ساخت قبة الصخره، عبدالملک به عنوان آغازگر عملیات ساخت مسجد اموی االقصی در قسمت جنوبی تپه 

مقدس اشــتهار دارد. آغاز ســاخت این مســجد بعد از ســاختن قبة الصخره بود و در زمان پسرش ولید بن عبدالملک 
)خلیفه از 705 تا 715 میالدی ]86 تا 96 هجری[( تکمیل شد.116

10۷. برای مثال اعمال و مناســکی که در ســال های ابتدایی اســام در قبة الصخره انجام می شــده اســت، به نظر می رســد که به نوعی بازنمایی از اعمال و مراسمی 
)(Elad 1995, 162-63 and nn. 61-64 .که در معبد باستانی یهود انجام می شده است بوده 

108. Patricia Crone.

109. Michael Cook.

که مسیحیت در واقع مشتق شده از یهودیت است. )مترجم( کار می برند  که عده ای با این مضمون به  Judeo-Christian .110 اصطاحی است 
111. Suliman Bashear.

. The title “Fārūq” and its association with ‘Umar I, Studia Islamica 72, 1990:یسنده 112. به این منبع رجوع شود:  Bashear 1989و از همین نو
کــرد( و اسامی ســازی )منظور از  113. عبدالملــک بــن مــروان بــه عنــوان مجــری سیاســت های عربی ســازی )عربــی را زبان رســمی در تمام خافــت اموی تعییــن 
 Robinson اسامی ســازی گســترش اســام در میان غیر اعراب و تبدیل کردن دین به زبان سیاســِی قوانین اســت( شــناخته می شــود. بنا به توضیحات این منبع
28-123 ,100-93 ,2005 او همچنین یکپارچه سازی نسخه های مختلف موجود از قرآن را برای چاپ نسخه ای واحد عهده دار شد. خط واحدی را بنیان نهاد و 

. ibid., 71-75:که عبدالملک در زمینه ضرب سکه انجام داد رجوع شود به گذاشت. درباره اصاحاتی  استفاده از آن را نیز به موقع اجرا 
114. Ibid., 73-75; Grierson 1960; cf. Bacharach and Anwar 2012.

رشــلیم ضرب شدند، همچنان نام شهر محل ضرب سکه را ایلیا  ره اصاحات عبدالملک که به وســیله وی و جانشــینان اموی اش در او 115. ســکه های بعد از دو
.Baidoun 2015/16, 145-46 :می نوشتند. رجوع شود به

 . Elad 1995, 29-39 و Creswell 1969, 373-74 :قصی به وســیله خلفای اموی رجوع شــود به یخ ساخته شــدن مســجد اال 116. برای خواندن یک بحث درباره تار
.Grafman and Rosen-Ayalon 1999 :که ولید بن عبدالملک در دمشق ساخته است رجوع شود به درباره طراحی این ساختمان و شباهتش با مسجد بزرگی 



سالیسُام،مشـارۀچهارم،مهــــــــــــــروآبـــــــــــــــــان461781398

یملس/لیاوایا/یایاایا/ییآیم/دیا/لیا / ایییئآ یامعم 

تصویر شماره چهار:  دینار بعد از دوره اصالحاِت عبدالملک، سال 77 هجری. )جنس سکه: طال. قطر: 20 میلی متر. 

ی  یخ سکه: 696 تا 697 میالدی ]77 تا 78 هجری[. رو گرم( محل ضرب ذکر نشده است )دمشق؟( تار وزن: 4/24 

ســکه: ال اله اال اهلل وحده ال شــریک له در ســه ســطر. در حاشــیه: محمد رسول اهلل ارســله بالهدی و دین الحق لیظهره 

کله. پشت سکه: اهلل احد اهلل الصمد لم یلد و لم یولد در سه سطر. در حاشیه: ّضرب هذا الدینار فی سنة  علی الدین 

 .712 lot ,)2016 .Jan 4(CNG Triton XIX .186 ,1956 Walker ;1 .no ,2009 Nicol :ســبع و ســبعین. مرجع ســکه

.Courtesy of Classical Numismatic Group, Inc

در متنی که کمی قبل تر از طبری آورده شــد و از متنی نوشته شــده در اوایل قرن هشــتم میالدی ]اواخر قرن اول هجری[ 

کنار صخره سوره های صاد  که او را همراهی می کردند، هنگام توقف در  کسانی  که عمر و  گفته شده است  اخذ شده 

و اســرا را می خواندنــد. در ســوره صاد درباره عقاید و باورهای پیشااســالمی ســخن گفته شــده و در آنجــا ارجاعاتی به 

برخی از شــخصیت های مهم کتاب مقدس نظیر حضرت داود آمده اســت. در ســوره اســرا نیز به ســفر شبانه حضرت 

محمد )اســرا( پرداخته شــده و از این دو رهگذر اســت که به ارتباط صخره با پیامبر اســالم اشــاره می شــود )باوری که 

در میان طیف وســیعی از مســلمانان پذیرفته شــده است(. دقیقًا همان هدفی که عبدالملک با نهادن نام االقصی بر 

ی آن مســجد بزرگ دنبال می کرد و این نام گذاری می توانســت فرایند اعتباربخشــی به اورشــلیم برای انجام فریضه  رو

حج را تسهیل کند. به نظر می رسد که ارتباط بین صعود پیامبر به آسمان )معراج( و صخره نیز اندکی بعد از این وقایع 

مطرح شده باشد.

گونه جدید در ادبیات عرب با عنوان  قرن هشــتم میالدی ]اواخر قرن اول تا اواخر دوم هجری[ شــاهد شــکل گیری یک 

ی افسانه ها و روایت هایی بود  فضایل البلدان یا آثاِر در ستایش شهرها و سرزمین ها بود.117 این  گونه آثار تمرکزشان بر رو

کن بودند. نمونه های نخســتین این کتاب ها در مدح و ســتایش مکه و مدینه  که بیانگر عظمت و شــکوه شــهرها و اما

نگاشــته می شــدند، اما بعدها شــهرهای دیگری هم موضوع این  گونه ادبی شــدند. شهر برجسته ای که در لیست های 

گفته اسحاق حسون118 نخستین نمونه  آثار قرن های اولیه اسالم نامی از آن دیده نمی شود، اورشلیم است. با توجه به 

از این دست آثار که در ستایش اورشلیم نوشته شده است، فضایل بیت المقدس از ابوالعباس ولید بن حماد رملی119 

)متوفای حدود 912 تا 913 میالدی ]299 تا 300 هجری[( است که خود کتاب باقی نمانده و فقط در منابع دیگر آمده 

که به طورکامل باقــی مانده اند، آثار واســطی و ابوالمعالی  اســت.120 نخســتین تألیفــات فضایل نگاری درباره اورشــلیم 

مشــرف بن مرقه هســتند )نیمه  نخســت قرن یازدهم میالدی ]اواخر قرن چهارم تا میانه قرن پنجم هجری[(.121 در این 

یخ به بعد  که به اورشــلیم اختصاص داده شــده بودند نیز نگاشــته شــده اســت و از آن تار قرن دو فضایل نگاری دیگر 

که به  جریان پیوســته ای از نگارش این قســم آثار درباره اورشــلیم تا قرون میانه دیده می شــود، اما چرا نخســتین آثاری 

ستایش اورشلیم می پردازند این قدر دیرتر از نمونه های مشابه برای دیگر شهرها نگاشته شده اند؟ دلیل این موضوع به 

نظر نبوِد ارتباطی به رسمیت شناخته شده میان محمد و شهر اورشلیم در قرن هفتم میالدی ]قرن اول هجری[ است. 

که مدتی زمان صرف شد تا این باور شکل بگیرد. که ارائه شد می توان فهمید  با توجه به مدارکی 

که از  که محمد بن عمر واقدی )م207 هجری/822 میالدی( در جرگه نخســتین نویســندگانی اســت  به نظر می رســد 

ی  که نام عربِی فعلِی قدس برای اورشلیم رو کرده است122 و قدیمی ترین سکه ای  لفظ القدس برای اورشلیم استفاده 

117. Hasson 1996.

118. Isaac Hasson.

119. Abū’l-‘Abbās al-Walī�d ibn Ḥammād al-Ramlī�.

120. Hasson 1996, 350.

121. Kaplony 2002, 9.

122. El-Awaisi 2011, 29.
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آن نوشته شده است در سال 832 میالدی ]217 هجری[ در زمان مأمون خلیفه عاسی ضرب شده است.123 )تصویر 

شماره 5( اوایل قرن یازدهم میالدی ]اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری[ بود که حرم واقع در اورشلیم به عنوان 

که در متن تقدیمه  مقصد ســفر شــبانه پیامبر )اســرا( در نظام اعتقادی مســلمانان تثبیت شــد. به همین دلیل اســت 

ی طاق ورودی شبستان اصلی مسجداالقصی نگاشته  که رو ی موزاییک شیشه ای طالیی سبزرنگی  نوشته شده بر رو

کلمه آیه نخست سوره اسرا آمده است. این تقدیمیه را خلیفه فاطمی قرن یازدهم، الظاهر )1021  کلمه به  شده است، 
تا 1036 میالدی ]412 تا 427 هجری[( نگاشته است.124

 4. نتیجه 
کتیبه ای و سکه شناسی نشان داده شده است  گونی از مدارک، مســتندات، منابع  گونا در این پژوهش با بررســی انواع 

که در چند دهه ابتدایی حکومت اعراب بر اورشــلیم، این شــهر جایگاهی در خور احترام داشــته اســت. دلیل عمده 

که برای شهر قائل بوده اند مقدس بودن و سابقه دینی اورشلیم بوده است. این تقدس هم به دلیل وجود ادیان  حرمتی 

یخی نشان  ی منابع تار یکتاپرســتانه باســابقه در آن ناحیه و قرارداشــتن معبد یهود125 در آنجا بوده اســت. تحقیق بر رو

داده اســت که در نتیجه توجه بیش  از پیش خلفای اموی به شــهر اورشــلیم و به واسطه شناخته شدِن شهر به حوادث 

معجزه گون مربوط به زندگی محمد ]اسرا و معراج[، در قرن هشتم میالدی ]اواخر قرن اول تا اواخر دوم هجری[ اورشلیم 

که برنامه ساخت وســازها  به عنوان ســومین شــهر مقدس مســلمانان اهمیت یافت و از زمان عبدالملک بن مروان بود 

در این شهر آغاز شد. این ساخت وسازها با ساختن قبة الصخره به دست عبدالملک و همچنین ساخت مسجدی 

گذاشته شد،126 به اوج خود رسید. ی آن  که نام االقصی بر رو بزرگ در همان نزدیکی 

تصویر شماره پنج: مأمون )813 تا 833 میالدی ]198 تا 218 هجری[(، َفلس )جنس سکه: آلیاژی غیر از طال و نقره، 

ی سکه:  یخ ســکه: 217 هجری )832 میالدی(. رو گرم(، ضرب شــده در اورشــلیم. تار قطر: 20 میلی متر، وزن: 3/66 

ســه ســطر نوشــته شــده که با نواری هاشــورزده در یک دایره قرار گرفته اند: ال اله اال اهلل وحده ال شریک له: در پایین هم 

دو هالل دیده می شــود. پشــت ســکه: چهار سطر نوشته با یک دایره مرکزی: محمد/ رســول/ اهلل/ بخ. نوشته جانبی: 

  Ilisch and Korn 1993, no. 32; Shamma:ضرب هذا الفلس بالقدس ســنة ســبعة و عشــر و مأتین. مرجع ســکه

 1998, no41. Numismatica Genevensis Auction 8 (24 Nov. 2014), lot 253; courtesy Numismatica

Genevensis SA.

123. al-Gil 1996b, 10 and n. 13; Baidoun 2015/16, 146.

124. Kaplony, 121-22 and ill. 65.

125. Jewish Temple

یه در ســال 40 هجری )661 میادی( در ایلیا به خافت رســیده اســت. به این منبع رجوع شــود: .Gil 1996b, 11 n14 مدرکی در دســت  126. ما می دانیم که معاو
Adom-( قصی نامیده می شده است 680 میادی ]60 هجری[ در حرم شریف دیده است، اال  نیست که اثبات کند همان مسجدی که اسقف آرکولف در سال

کنید باElad 1995, 29-33 (. این اشــاره مطهر بن طاهر مقدســی در میانه قرن دهم میادی ]نیمه نخســت قرن  Wilkinson 2002, 170 و nan 1.1.14؛ مقایســه 

قصی نهاد را نمی توان قطعی دانست. یه مسجدی ساخت و نام آن را اال که معاو چهارم هجری[ 
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کــه در ایــن مقطــع زمانــی بــود که حادثه مهم اســرا که در ســوره اســرا به آن اشــاره شــده اســت به شــهر  بــه نظــر می رســد 

اورشــلیم متصل شــد و از این طریق بود که تقدس اورشــلیم برای مســلمانان شــدت یافت.127 تا آن زمان، مفهوم قرآنی 

مســجداالقصی به طور شــفاف تعریف و مشــخص نشــده بود و این نبوِد شــفافیت باعث می شــد فرضیات مختلفی 

درباره  مســجداالقصی وجود داشــته باشــد که یکی از این فرضیه ها به یک معبد بهشتی اشاره داشت.128 با گذر زمان 
ماجرای اسرا با موضوع معراج )رفتن پیامبر به بهشت( پیوند خورد و به  مرور زمان این پیوستگی قطعیت یافت.129

یخی  نظیر  که تا یک قرن بعد از ســلطه اعراب بر اورشــلیم، بنا بر شــواهد تار موضوع مســلم و غیرقابل بحث این اســت 

ســکه ها، مهرهــا و مســافت نماها این شــهر همچنان با نــام رومی خود، یعنی آئیلیــا )البته به فرم عربــی آن یعنی ایلیا( 

کمان عربِی جدید این منطقه همچنان این شــهر را با همان نام رومی می خواندند و حتی  خوانده می شــده اســت. حا

گذشــته مســیحی و یهودی شــهر را نیز گرامی می داشــتند. در نهایت زمانی که اندیشــه مرجعیت و مبدأبودن اورشلیم 

بــرای ســفر معجزه گون پیامبر قطعیت یافت ـ و می دانیم که این اتفاق در یک ســوم نخســتین قــرن نهم میالدی ]حدود 

184 تا 218 هجری[ و در زمان خالفت عباسیان رخ داده است ـ نام عربی اورشلیم به قدس )al-Quds( تغییر یافت.
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