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چکیده

“حرم” در فرهنگ اسالمي مکان يا زماني مقدس است و بسياري از امور مباح در
شرایط ديگر در آن (حرم) ممنوع و حرام است .مفهوم و حکمت اين محدوديتها که
در آداب و احکام مربوط به حرم وضع شده ،در چهارچوب انسان شناسي و هستي شناسي
ديني قابل درک است .حرم ارائه دهنده الگويي از جامعه آرماني است که در آن انسان
مُحرم با تمرين در اين ش��رايط و محيط امن به عنوان بارزترین مختصه حرم ،زندگاني
خود را به سبک زندگي مطلوب اس�لامي نزديک تر ميکند .تجلي اين حريم داري در
جان انسان مُحرم است که ميتواند وي را در فضایي قدسي به عينيت مفهوم حرم برساند.
در این مقاله سعی شده است با تبیین ويژگي انسان به عنوان موجودي دو بعدي در اديان
الهي ،فلسفه محدوديتها بر بعد زميني و حيواني برای آزاد کردن بعد ملکوتي و آسماني
و نقش حرم در تعالي معنوي انس��ان مورد توجه قرار گی��رد .روش تحقیق در این مقاله
توصیفی تحلیلی است و محقق در پی پاسخ به این س��وال اصلی است که مفهوم حرم در
فرهنگ اسالمی چیست؟ و فلسفه اتصاف برخی مکانها و زمانها و خاندانها و ...به
این مفهوم در فرهنگ و تمدن سازی دینی چه بوده است؟ آن چه به عنوان نتیجه میتوان
به آن اشاره کرد این اس��ت که حرم نمونهاي از آرمان شهر اسالمي ثمره و محل رويش
انسان است که ميتوان آن را بهشتي زميني ناميد .مختصات بهشت و بهشتيان نقطه متعالي
حرم و اهل حرم در آرمان شهر اس�لامي است .انس��ان کامل و خاندانها و خانههاي
مقدس که شاخص ترين آنها اهل بيت پيامبرند(ع) ،محور حرم هستند.

واژههای کلیدی:

حرم ،آرمان شهر ،انسان کامل ،فرهنگ اسالمي.

 -1استاديار بخش تاريخ دانشگاه شيرازkhakrand66@yahoo.com .
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مقدمه
هدف اصلي بعثت انبياي الهي ارائه طريق به انس��انها برای رس��يدن به کمال است که اين
مسير تکاملي در جهت اتصاف و اتصال انسان به خداي س��بحان معنا پيدا ميکند .از اين رو همه
انسانها در زندگي صيرورتي دارند که تا بي نهايت نيز ادامه دارد .چنان که در آيه قرآن آمده :إِن َّا
للِهَّ ِ َو إِن َّا إِل َ ْي ِه راجِ عُون( البقره  .)156،اين حرکت يعني از خدا آمدن -قوس نزول – و رفتن به سوي
خدا -قوس صعود -براي تمامي موجودات از جمله انس��انها امري اجتناب ناپذير استَ :و ال ِي اهلل
المَ صير(فاطر)18،؛ و بازگشت فقط به سوي خداست.
انبياي الهي که خود پيشروان اين طريق بودند ،راهنمايان بشر براي طي اين مسير از نزديک
ترين راه (صراط مستقيم) هستند .دين اسالم به عنوان آخرين دين الهي ،صراط مستقيم را براي
اين طي طريق معرفي کرده که در قالب اصول راهنما و دستورالعملها (اصول و فروع دين) بيان
شده اس��ت .اين حرکت فقط قالبي ذهني و انتزاعي نيس��ت ،بلکه از متن زندگي عملي در نظام
اجتماعي عبور ميکند .از اين لحاظ اين طي طريق با خطرات رهزن و دشواريهاي يأس آور همراه
است .عالوه بر این که انسان در اين راه با واديهاي س��خت و خانهاي دشوار ،دشمنان مزاحم و
ديوهاي مانع از قبيل شيطان ،نفس اماره و ...روبه روست .بنابراین آدمي باید در فضا و محيطي امن
قرار گيرد تا امکان رشد و پرورش استعدادهاي الهي خود براي طي اين طريق را بيابد .از اين مکان
امن به عنوان “حرم” ياد شده است.
حضرت ابراهيم(ع) در دعاهاي خود درباره حرم ،امنيت را به عنوان اصل اساس��ي درخواست
ِالل ِ َو ال ْ َي ْو ِم
ميکندَ :و إ ِ ْذ قالَ إِب ْراهيمُ رَبِّ اجْ عَلْ هذا بَلَدا ً آمِناً َو ا ْرزُقْ أَ ْهلَ ُه مِنَ الثَّمَ راتِ مَنْ آمَنَ ِم ْنهُمْ ب هَّ
آْالخِ رِ(البقره )126،؛[به ياد آر] هنگامي که ابراهيم عرض کرد پروردگارا ،اين شهر را محل امن و
آسايش قرار ده و اهلش را که ايمان به خدا و روز قيامت آورده اند از انواع روزيها بهره مند ساز.
و نيز ميفرمايد:
َوإ ِ ْذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْ عَلْ هَذَ ا ال ْ َبلَدَ آ ِمنًا وَاجْ ُن ْبنِي َوبَنِيَّ أَن ن َّ ْعبُدَ األَصْ نَامَ (.ابراهيم)35 ،؛ و [ياد
كن] هنگامى را كه ابراهيم گفت پروردگارا اين شهر را ايمن گردان و مرا و فرزندانم را از پرستيدن
بتان دور دار.
حرم به معناي جايي اس��ت که احترام و قداس��ت دارد و از اين رو انجام هرکاري در آن جايز
نيست .حرمها در شرع مقدس مکان يا زمان امن و آرام يا ترکیبی از هر دو هستند که در آن شرايط
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در اين پژوهش سعي شده با بررسي مفهوم حرم و تأثير فضاي آن بر تعالي انسان ،قواعد و اصول
و مباني الزم براي مديريت ش��هري مطلوب به منظور تحول به سمت حرم( آرمان شهر اسالمي)
تبيين شود .از آن جايي که چنين رويکردي به موضوع ،در راس��تاي تحقيقات تمدني قرار دارند
به مسئله از چندين منظر نگريسته ش��ده تا ابعاد مختلف اين مسئله تبيين شود .ویژگی این نگاه
امکان به کارگیری مفاهیم نظری در مدیریت زندگی عملی و اجتماعی اس��ت .به موضوع حرم در
میان پژوهشگران به خصوص از منظر این پژوهش کمتر پرداخته شده و نگاه حاکم بر این پژوهش
میتواند الگویی برای طرح مجدد موضوعاتی چون حرم برای تبدیل آن به مبنای مدیریت اجتماعی
و  ...باشد.
بر این اساس ابتدا به مفهوم حرم از جنبههاي دروني پرداخته خواهد شد .سپس مفهوم حرم
بودن يک منطقه تبيين میشود و باالخره ويژگيهاي حرم بيان خواهد شد.
معنا و مفهوم حرم
ُل َمثَلٍ ل َ َعلَّهُمْ يَتَذَ َّکرُونَ
َّاس فِي هَذَ ا ال ْ ُقرْآنِ مِنْ ک ّ ِ
زبان دين زباني نمادين استَ :ولَقَدْ ضَ َربْنَا ل ِلن ِ
(الزمر)27،؛ ما براي مردم در اين قرآن از هر نوع مثَلي زديم ،شايد متذکر شوند.
در اليهه��اي مختلف ،ظواه��ر از برخی بطون و عب��ادات از مجموعه ای از اس��رار نمايندگي
ميکنند .هر يک از اعمال و ش��رايع و عباداتي که در اسالم توصيه شده در پس ظاهرشان ،حالتي
باطني و معنوی (سر) در بطن خود دارند(جوادی آملی ،1387 ،ج 1)171 :13چنان که مفسران در
ذیل آيه «في كِتابٍ َم ْكنُون»( الواقعه )87 ،آورده اند که اين کتاب مکنون باطن قرآن است .چنان
که فرمودهاند براي ظاهر قرآن باطني اس��ت و براي باطن آن باطني و براي باطنِ باطن آن باطني
ديگر و براي باطنِ باطنِ باط��ن آن باطني ديگر 2.واژه حرم نيز ظاهر و نمادی اس��ت که اليههاي
مختلفي از مفهوم حرم را در درون داردو بس��ته به عملکرد الهي آن جامعه ،اليههاي نهانيتر اين
حرميت بيشتر عيان و منکشف میشود.
وجوه مش��ترک بين تمامي لغات هم خانواده حرم ،مصونيت ،احت��رام و ممنوعيت بعضي از
ون ،ال يَ َم ُّس ُه إِالَّ
 -1این مطلب در تفسیر سوره آل عمران اشاره شده ولی به صورت مفصل در تفسیر سوره واقعه در ادامه آیه في كِتابٍ َم ْك ُن ٍ
ون توسط حضرت آیت اهلل جوادی آملی شرح داده شده است.
ال ْ ُم َط َّه ُر َ
 -2قرآن ،ظاهری دارد و باطنی ،و باطن آن هم باطنی دارد ،تا هفت باطن یا تا هفتاد باطن(طباطبایی ،بی تا ،ج.)7: 1
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کارهاست .بدين ترتيب معناي حرم از اين قرار است:
الحَ رَم :جایي كه مورد حُ رمت و احترام است و شكستن حرمت آن روا نباشد« ،الحَ رَمانِ» .مكه
و مدينه(قرشی،1371 ،ج)124 :2
در متون اسالمي ،اين واژه بيشتر درباره مکاني گرداگرد اماکن مقدّ س به کار ميرود که ورود
به آنها آداب ويژه اي دارد.
الل يا حرم مکّي معموال به منطقه اي در حريم خانه کعبه تا
به عنوان مثال واژگان حرم يا حرم هّ
محدوده اي معين اطالق ميشود( .جوهری ،بی تا)96 :
برخي حرم ناميدن محدوده اين اماکن را به دليل محترم بودن آنها يا حرمت انجام دادن برخي
کارها در آنها دانسته اند.
حرم به اين معنا قابل اطالق بر همه عبادتگاههاي اديان است که براي آنها تقدس قائلاند .در
دين اسالم نيز حرم زمان و جایي است که حرمت و تقدس زيادي دارد .اين حرمت و تقدس مراتبي
دارد و از اليههاي سطحي تا بطون آن را شامل ميشود .اين تقدس و احترام براي حرم چنان که در
ساير هم خانوادههاي اين کلمه ديده ش��د با ممنوعيت بعضي از رفتارها همراه است .در واقع وجه
مميزه حرم از ساير مکانها حرمت آن برای انجام بعضي امور است .تقدس حرم بر رفتار و سکنات
اش��خاص تأثير ميگذارد ،بدين گونه که در مکان مقدس يا زمان مقدس اعمال مشخصي را بايد
انجام داد و افعال مشخصي نبايد از انسان س��ر زند و به طور کلي بايد از قواعد خاصي تبعيت کرد.
اين قواعد مشخص در ارتباط با ازمنه و اماکن مقدس تنها در اديان بزرگ است خاصه در اسالم و
عموما مربوط به جوامع غير ديني نيست.
در نتيجه در مفهوم شناسي و معني شناس��ي واژه حرم در زمينه(  )contextخود ميتوان
آن را بررس��ي کرد .يعني بايد ديد در منظومه معارف ديني چه حلقهها و عناصري وجود دارد که
يکي از حلقههاي آن ،حرم (سرزمين مقدس) است و اين مفهوم چه نسبتي با ساير حلقههاي اين
مجموعه و چه معنايي دارد(بی نام .)101 :1382 ،اين نس��بت از سطحي ترين اليههاي رفتاري
ش��روع میش��ود و تا بطون مختلف ديني و اجتماعي ادامه مييابد .بر اين اساس براي تبيين اين
موضوع بايد به ابعاد وجودي انسان از منظر ديني (انسان شناسي ديني) توجه کرد.
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انس��ان در منظر اديان الهي يک موجود دو بعدي اس��ت :يکي بعد دنيوي و خاکي و ديگر بعد
اخروي و آسماني.
لَقَدْ خَ لَ ْقنَا إْالِنسَ انَ فِي أَحْ سَ نِ تَ ْقوِيمٍ  ،ثُمَّ َر َد ْدن َا ُه أَسْ َ��فلَ سَ افِل ِينَ (سوره التين )5-4؛ به راستى
انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم .سپس او را به پستترين [مراتب] پستى بازگردانيديم.
بذر و استعداد آسماني انسان در قسمت خاکي وي نهفته ش��ده است .اين تفکر درهمه اديان
نيز وجود دارد .تقريباً اين موضوع بين تمامي اديان يکس��ان اس��ت که براي پرورش و آزاد شدن
استعدادهاي آس��ماني بايد بعد خاکي و حيواني محدود ،مديريت و به کار گرفته شود .اين نوع از
انسان شناسي ،و هدف گذاري براي انسان و تحقق آن ،مديريت سياسي و اجتماعي و فرهنگي و
سبک زندگي متناسب با خود را ميطلبد.
در هر جامعهاي براي نيل به سعادت تعريفهايي شده و بر کارهايي که آن جامعه را از پيشرفت
باز ميدارد محدوديتهايي قرار ميدهند تا هنجارها و ارزشهاي جامعه حفظ ش��ود .در جامعه
شناس��ي از اين محدوديتها به کنترل اجتماعي 3تعبير ميشود(س��اروخاني )683 :1370 ،که
جلوههاي متفاوتي از نهي عمومي تا اجبار نظامي را شامل ميشود.
در فرهنگ ديني نيز بنا بر نوع انس��ان شناس��ي ديني اين محدوديتها لحاظ شده است ،اما
محدوديتي تربيت آفرين و رشد دهنده که فرد آگاهانه و داوطلبانه ،خود را از چيزي يا کاري منع
کند .اين حرمت گذاري به ميزاني که آگاهانه تر و داوطلبانه تر باشد امکان رشد بيشتري را براي
«انسان مُحرم» 4فراهم ميکند .فرد بر اساس آگاهي و اراده شخصي رفتار خود را حد بزند .مطلوب
اين حرمت گزاري(احرام) در رفتار مُحرم در مناسک حج متجلي اس��ت و چون تکرار و تداوم آن
براي عموم و نيز براي فرد هميشه مشکل است ،در اين موقعيت خاص(حَ رَم) تجربه ميشود و تداوم
آن به خود فرد و جامعه وانهاده ميش��ود و در صورت تحقق و رعايت اين حريمها (نسبت به خود،
جامعه و طبيعت در چهارچوب حدود الهي) ،هر جایي با اين نگاه و مراقبت ميتواند حرم شود .اين
شيوه کنترل فردي و کنترل اجتماعي در مقابل شيوههاي ديگر قرار دارد.
Social Control . 3
 - 4در علم روان شناسی فرامن ( )super egoاین جلوه از شخصیت انسان است .از نوشته های فروید درباره سوپر ایگو چنان بر می آید که
این سازمان دارای دو بخش است -1 :وجدان :بخش تنبیه کننده  ،نفی کننده و منتقد سوپر ایگو است که به ما می گوید چه کارهایی را نباید
انجام دهیم و هنگامیکه ما بر خالف خواسته اش رفتار کنیم ما را بوسیله احساس تقصیر و گناه تنبیه می کند -2 .من آرزوئی یا من آرمانی :که از
خواسته های مثبت تشکیل شده  .برای اطالع بیشتر ر.ک(فروید)229 :1373 ،
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بدين ترتيب در درجه بندي اسالمي حداقل محدوديت ،ترک حرام و انجام واجب است و سپس
ترک مکروهات و انجام مس��تحبات قرار دارد و بعد از آنها در مرتبه باالتر ترک ادني و انجام اولي
است .از اين منظر حرام کاري است که در صورت انجام ،انسان را در مقام قابليت و دريافت کنندگي
از فيض الهي محروم میکند و در حيث فاعليت و اثربخش��ي ناتوان ميسازد .هر حدي از رعايت،
سطح خاصي از حرمت و حرم را به دنبال دارد.

5

اين محدوديتها از آن باب است تا امکان رشد آسماني انسان فراهم شود .قرار دادن حرمتها
نيز از اين لحاظ است .حداقل محدوديت حداقل رشد را در پي دارد و چون انسان موجودي کمال
خواه و به دنبال حداکثر اس��ت ،در يک موقعيت خ��اص در اين محيط خاص ب��راي وي حداکثر
محدوديتها عرضه ميشود .اين محيط خاص حرم است .در تجربه حرم و در حالت احرام انسان
مُحرم ،طعم و لذت معنوي در حرم بودن را تجربه ميکند.
نقش حرم در تعالي معنوي
در دين اسالم بعضی مکانها و زمانهايي قرار داده که از حرمت بيشتري نسبت به ساير مکانها
و زمانها برخوردارند .بدين روي محدوديتها در آن جا بيشتر و گسترده تر است .علت قرار دادن
اين حرمتها آن است که انسان در اين شرايط خاص که نوعي تقدس و رقت در آن شکل ميگيرد،
بتواند بيشتر از عالم ماده ببرد و سالک و مسافر عالم معنا شود .يکي از اين فضاها مسجد است که
برخي امور در آن جا حرام اس��ت .حد اعالي اين حرمت که حداکثر رهايي استعدادها را به دنبال
ميآورد ،در مناس��ک حج در مس��جدالحرام و حرم پيرامون آن در مکه بروز مييابد که هم مکان
حرمت دارد و هم زمان .بسياري از رفتارهاي مباح در شرايط عادي نيز در اين زمان و مکان حرام
میشود .و معني آن اين است که اين سلوک و تمرين در اين زمان و مکان خاص مقدمه و تمريني
براي تعميم اين سبک و روش زندگي در طول حيات فرد يا جامعه است(.ر.ک .جوادی آملی:1362،
)28
در زمانها ،ماه مبارک رمضان که ماه خداي سبحان است واجد اين خصوصيات است(.ر.ک.
مطهری )33: 1383،در اين ماه بسياري از امور مباح حرام ميگردد تا با محدود شدن بعد حيواني،
توجه روح بندگان روزه دار بيشتر به سوي عالم ملکوت جلب شود.
 - 5برای اطالع بیشتر ر.ک( .مروی)88 :1389،
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ميشود که زندگي عادي انسان نيز تبديل به حرم گردد .هنگامي که اين امر براي بنده دروني شد
که خداوند در همه حال ناظر بر وي است و اين حضور و نظر الهي را باور و شهود کرد ،در تعامل با
خود ،ديگران و عالم وجود ،حد و حرمتها را نگه داشته و زندگي پاکي خواهد داشت و در حصن و
حصار توحيد قرار خواهد گرفت.
الل حصار من است و هرکس
حديث قدسي سلسله الذهب از زبان امام رضا که فرمود :ال اله اال هّ
وارد حصار من شود از عذابم در امان اس��ت(.اربلی :1381،ج )308 :2به اين معني است که قرار
گرفتن يک فرد يا يک شهر يا يک جامعه در حصن توحيد ،موجب امان آن جامعه از عذاب خواهد
شد .انواع عذابهاي مادي و معنوي ،دنيوي و اخروي ،فرهنگي و سياسي و روحي و رواني ،فردي
و اجتماعي .امنيتي که مختص حرم است ،همين امان از عذاب به واسطه تفکر و سلوک توحيدي
است.
در اين صورت وجود انسان حرم ميشود .در صورتي که اين امر در آحاد افراد جامعه محقق شود
جامعه اسالمي رهنمون به جامعه اي ميشود که ميتوان آن را آرمان شهر توحيدي اسالمي(حرم)
دانست.
آرمان شهر اسالمي :ثمره و محل رويش استعدادهاي معنوي انسان
هر فرهنگ و تمدني اقدام به طرح ريزي و ارائ ه يک شهر آرماني ميکند تا آن را الگو و سرمشق
جامعه خود قرار دهد و تالش خود را در جهتي معطوف دارد که به آن مطلوب دست يابد.
اوج تحقق اين جامعه آرماني در اسالم بهشت اس��ت که به عنوان نتيجه و پاداش عمل انسان
مؤمن متقي است و تجلي اعمال خوب آدميان ميش��ود ،اما اين قابليت وجود دارد که جلوههايي
از اين بهشت در حيات دنيوي نيز ساخته شود .حرمها در واقع مکانهايي هستند که اين قابليت
تبديل شدن به آرمان شهر را بيش��تر دارند .حرم قطعه اي از بهش��ت و تجلي اين دنيايي و نمونه
بهش��ت اس��ت که بايد در اين دنيا تحقق يابد .حرم تداعي کننده حالت و فضاي بهش��تي است.
ممنوعيت بعضي رفتارها و حرمت آنها در حرم پيش نياز تحقق و ظهور و بروز رفتارهاي بهشتي
اس��ت .در فرهنگ ديني قطعاتي از بهش��ت در قالب مسجد ،حرم و ...بازس��ازي ميشود تا مردم
تجربهای عيني ،ملموس و قابل مشاهده از يک زندگي آرماني مطلوب و يک مدينه فاضله کوچک
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داشته باشند؛ و نه از يک امر وهمي غير قابل دسترس و حرم ماکتي است از يک مدينه فاضله که
در آن رابطه انسان با خويش��تن و با ديگران و با طبيعت در س��ايه رابطه اصالح شده انسان با خدا
سامان جديد يابد.
هلل أم َر دنياه َو مَ��ن أصلَحَ ما بينَه َو بينَ اهلل
هلل ل َ��ه َو مَن أصلَحَ أمر دينه أصلَحَ ا ُ
ن كانَ هلل كانَ ا ُ
َم 
هلل ما بينَه َو بين النّاس (مجلسي1403 ،ق ،ج197 :79؛ مجلسي1414 ،ق ،ج)195 :13
أصلحَ ا ُ
؛پيامبر خدا(ص) فرمودند :هر كس كه از براي خدا باش��د ،خداوند براي اوست ،و هر كس امر
دينش را اصالح نمايد خداون��د امر دنيايش را اصالح كند و هر كس آن چه را ميان او و خداس��ت
اصالح نمايد ،خداوند آنچه را بين او و مردم است اصالح كند.
در آياتي از قرآن کريم به وصف بهشت و بهشتيان پرداخته شده است .اگر حرم نمونه زميني از
بهشت باشد ،پس برخي خصوصيات بهشت را ميتوان ويژگيهاي حرم نيز شمرد:
لاَ يَسْ ��مَ عُونَ فِيهَا ل َ ْغوًا إِلاَّ سَ لاَ مًا؛ در آن جا سخن ياوه و بيهوده نش��نوند وگفتارشان جز سالم
نيست( .مريم)62،
لاَ يَسْ مَ عُونَ فِيهَا ل َ ْغوًا وَلاَ تَ ْأث ِيمً ا .إِلاَّ قِيلاً سَ لاَ مًا سَ لاَ مًا؛ در آن جا نه لغو و بيهودهاي ميشنوند و نه
سخنان گناه آلود ،تنها چيزي که ميشنوند ،سالم است ،سالم( .الواقعه 25 ،و)26
هلل يَدعُوا الي دارالسال ِم و يَهدي
به دارالسالم که يکي از القاب بهشت است خوانده ميشوندَ « :و ا ُ
مَن يَشا ُء الي صِ راطِ مُس��تقيمِ » (يونس )25،و خدا [شما را] به سراى س�لامت فرا مىخواند و هر
كه را بخواهد به راه راست هدايت مىكند .از نظر لغوي به معناي جاي امن و آرام و سالمت است.
دارالسالم نمايانگر محيطي آرام و امن است که مملو از صفا و صميميت و همدلي و يکرنگي بوده و
صلح و آرامش و دوستي و يکرنگي در آن موج ميزند.

6

در محل ورودي بهشت ،فرشتگان نگهبان با پيام «ا ُدخُ لوُها ب ِسَ ال ٍم آمِنين»(الحجر[ )46 ،به آنان
گويند] با سالمت و ايمنى در آن جا داخل شويد.
به آنها خوشآمد ميگويند و آرامش��ي کامل را که نمايانگر خروج هرگونه کينه و کدورت و
بدبيني از سينههاي آنهاست به آنها بش��ارت ميدهند؛ « َون َ َز ْعنَا مَا فِي صُ دُ و ِرهِم مِّنْ غ ٍِّل إ ِخْ وَان ًا
َعلَى سُ �� ُر ٍر ُّم َتقَابِل ِينَ » (الحجر .)47 ،و آن چه كينه [و شائبههاى نفسانى] در سينههاى آنان است
بركنيم برادرانه بر تختهايى روبه روى يكديگر نشستهاند.
 6برای اطالع بیشتر ر.ک( .عبد خدایی)225 :137۶ ،
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دلهاي آنان غل و غش و کينه و کدورت را بيرون ميکش��يم که گوي��ي هرگز آلودگي و کدورتي
نداشتهاند.
در تفسير صدرالمتألهين و در بيان علت اين که چرا بهشتيان «لغو و تاثيم» نمي شنوند ،آمده
است« :لغو و عبث» از افعال قوه تخيل است که در آن هيچ غايت عقلي و فکري وجود ندارد و اين
ناشي از ضعف عقل است و «تأثيم» به معنی سخنان گناه آلود از افعال قوه طبيعيه است که ناشي
از ضعف نفس اس��ت و هر دوی اينها (ضعف عقل و ضعف نفس) از بهشتيان منتفي است»( صدر
الدین شیرازی ،1366 ،ج)117 :1
در روايات بهش��ت ،پاداش مؤمن نرم خوي ،داراي صدق نيت و باطن پاک ،اهل عمل صالح و
بى رغبت در دنيا ،سخاوتمندو خويش��تن دار ،مخلص و نيکو کار شمرده شده است( نهج البالغه،
حکمت .)42
اين که بهش��ت ثمره انجام اعمال خاصي و دوري از صفاتي خاص اس��ت .اين ثمره در زندگي
دنيوي نيز بهشت ساز است اما بهشتي دنيوي.
در صورتي که انسانهاي بهشتي و اين قطعات بهشت گونه بيشتر شود اين امکان وجود دارد
که جامعه زميني خود به بهشت گونهاي تبديل شود .مساجد به عنوان حرم اولين گام براي تحقق
اين امر ند .افرادي نيز که در زندگي خود به رفتار انس��ان کامل نزديک هستند خود به حرم شدن
مکان کمک ميکنند ،چون خود حرم ميشوند ،يعني تمثيل عيني مفاهيم مقدس شده و در واقع
آنها مفهوم حرم را به عينيت تبديل کرده اند .تأثيري که اين افراد بر جامعه دارند موجب ميشود
تا مدين ه فاضله از حالتي انتزاعي به صورتي واقعي تحقق يابد.
انسان آرماني و شهر آرماني در اسالم از آن لحاظ ستودني اند که هم ه رفتارها و اعمال در آنها
توحيدي اس��ت .بدين ترتيب هرکس براي خدا بود خداوند براي اوست .در جامعه آرماني نسبت
بين مکانها و زمانها و انسانها نسبتي الهي است .چرا که همه چيز از جمله اين عالم تجلي گاه
خداست و تعامالت و مناسبات بين آنها نيز بايد خدايي باشد و قدسيت مکانها و زمانها به ميزاني
است که اين تجلي صورت ميگيرد .اگر همه عالم تسبيح گوي خداست پس همه عالم حرم است.
بدين ترتيب رفتار انسان در اين حرم بزرگ همانند رفتار او در حرمهاي کوچک بايد باشد .آن چه
در باب رفتار مُحرم در حرم مکه در ايام احرام گفته ش��ده براي تکرار و تداوم در همه مکانها و در
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همه زمانهاست.
از اين لحاظ عالم منظر خداس��ت ،تجلي گاه خدا و حرم است .چنان که در بيان شريف قرآن
آمده “يُسَ بِّحُ للِهَّ ِ ما فِي السَّ ماواتِ َو ما فِي الَأْ ْرض( الجمعه)1،؛ آن چه در آسمآنها و آن چه در زمين
استخداي را تسبيح مىگويند.
سَ بَّحَ للِهَّ ِ ما فِي السَّ ��ماواتِ َو ما فِي الَأْ ْرض( الحشر )1،؛ آن چه در آس��مانها و در زمين است
تسبيحگوى خداى هستند.
از اين رو ،انسان نيز چون در اين مناسبات جايگاه اشرف را دارد شايسته تر است براي تحقق
آرمان شهر خود اين مناسبات را لحاظ کند .بدين ترتيب جامعه اي که اين مناسبات در آن رعايت
شود به حرم الهي تبديل میشود .آن موجودي که برقرار کننده اين نسبت در جهان است ،انسان
است .پس انساني که وجودش براي خدا باشد به برکت او مکان و زمان به حرم الهي تبديل ميشود.
انسان کامل آرماني ،محور حرم
برقرار کننده و محور اين مناس��بات انسانکامل اس��ت ،بنابراین حرم تنها يک مکان يا زمان
نيست ،بلکه زماني اطالق حرم بر يک مکان يا زمان قرار ميگيرد که يک اتفاق بهشتي و آسماني
بر محور انسان کامل در آن ظرف زماني يا مکاني قرار گيرد .هر چه آن فرد يا اتفاق بهشتي تر باشد،
به مفهوم حرم نزديک تر است .پس حرم تنها زمان يا مکاني نيست که در مقدرات الهي از ازل بوده
باشد و قابل کم يا زياد شدن نباشد .چه بسا يک خانه يا خانواده با رفتار بهشتي صاحب آن به حرم
تبديل ميشود ،يا زمانهايي که اتفاقهايي که در آن زمان خاص رخ داده ،اين زمانها را به حرم
تبديل کرده است.
به عنوان مثال ماه محرم به خاطر عاشورا يا ماه رمضان به خاطر شب قدر به زمانهاي داراي
حرمت تبديل شدهاست .به همين ترتيب صحراي کربال به خاطر از خود گذشتگي (تضحيه) امام
حس��ين(ع) در راه خدا به حرم تبديل ش��د .تضحيه 7يعني اين که يک نفر خود را قرباني کند .مکه
نيز با هجرت حضرت ابراهيم به آن جا و رفتار مخلصانه او و خانواده اش و نيز مناسبتهاي ديگر به
حرم تبديل شد .تضحيه ،هجرت ،شهادت و هر عمل خالص الهي از طرف يک ولي الهي حرم ساز
ميشود.
 - 7تضحيه يعنى مدارا كردن است كه بعدها استعاره قربانى كردن و فداكارى شده است(.راغب اصفهانی)441/2 :1374،
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در قرآن کريم از انسان هایی که وجودشان به حرم تبديل شده با عنوان بيوت خدا ياد ميشود.
الل أَن تُ ْرفَعَ َو يُذْ َک َر فِيهَا اسْ مُ ُه
ابو بصير مىگويد :از امام صادق(ع) درباره آيه شريفه «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ هّ ُ
اللِو اِقَا ِم الصَّ لَو ِة و ا ِيتَا ِء الزکو ِة
يُسَ بِّحُ ل َ ُه فِيهَا ب ِالغُدُ ِّو َو اآلصَ الِ رِجَ الٌ ال تُلْهِيهم تِجا َر ٌة و ال بَيْعٌ عَن ِذ ْک ِر هّ

الل
الل ا َحسَ َ��ن مَا َع ِملُوا و يَزيدَ هُم مِن فَضل ِ ِه و هّ ُ
ُوب و االبصار لِيَجْ ِزيَهُم هّ ُ
يَخَ افُونَ يَوما تَتَقل َُّب فِي ِه ال ُقل ُ

يَ ْرزُقُ مَنْ يَشا ُء ب ِ َغ ْي ِر حِ سابٍ » (النور)38-36 ، .در خانههايى كه خدا اجازه داده همواره محترم و با
عظمت باشند و نام وى در هر بامداد و پس��ين در آن ياد شود.مردانى هستند كه تجارت و معامله،
از ياد خدا و نماز خواندن و زكات دادن غافلش��ان نمیكند .و از روزى ك��ه در اثناى آن روز دلها
و ديدگان زير و رو ش��ود بيم دارند .تا خدا بهتر از آن چه كردند پاداش شان دهد و از كرم خويش
افزونشان كند و خدا هر كه را بخواهد بی حساب روزى میدهد ،پرسش كردم.حضرت فرمود :منظور
خانههاى پيامبر(ص) اس��ت .اما به تعبيري ديگر منظور از اين بيوتات ش��خص پيامبران ،رسوالن،
حکيمان و امامان راهنمایند .در کتاب اص��ول کافي آمده:آنها خانههاى پيمبران و رس��والن و
حكيمان و امامان راهنماست،
برخي زمانها يا مکانها يا اش��خاص ،در پيش��گاه خداوند عظمت و ارزش ويژه اي يافته اند
و طبعاً در نگاه بندگان خدا قداس��ت و ارزش بيش��تري دارند .اگر مکان يا زمان خاصي ،از ارزش
متمايز و قداست ويژه اي برخوردار ميشود به خاطر اين است که ظرف مکاني يا زماني براي عنايت
خاص الهي يا عمل ويژه يا حضور کساني که مورد عنايت خاص الهي اند واقع ميشود .اين موضوع
به حقايق و ارزشها و قداس��تهايي برمي گردد که درون اين خانهها ميگذرد و به آن روشنايي
بخشيده اس��ت .هر کس بيش��تر به ياد خداوند اس��ت و ذکر او را بر زبان دارد و در مقام بندگي و
عبوديت ،از قرب و منزلت بيشتري برخوردار اس��ت ،طبعاً به او انتساب و تعلق بيشتري دارد و در
نتيجه از وااليي و بلندي بيشتري برخوردار است .خدايي که فوق همه واالييها و رفعتها و عزتها
و ارزشها و قداستهاس��ت ،مايه رفعت و عزت و وااليي اين انسان خواهد بود .ولي شرط آن قرب
هر چه بيشتر به او و بندگي هر چه نزديک تر در پيشگاه اوست.
از اين رهگذر ميتوان نتيج��ه گرفت که زمينه و علت عنايت خاص ب��ه اين «بيوت» و رفعت
آنها ،جمالت بعدي اين آيه و دو آيه بعد است که سخن از ذکر و تسبيح الهي دارد .کساني در اين
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خانهها به پرستش و ياد و تسبيح خداوند ميپردازند که ش��يفتگي به دنيا و توجه به فرصتهاي
مادي و سرمايه اندوزي و مال پرستي نتوانس��ته آنان را از ياد و نام خداوند و انجام وظايف ديني و
انساني خويش و آمادگي براي قيامت و زندگي جاودانه باز دارد .پس در واقع اين ساکنان خانهها
هس��تند که با معرفت و کردار خويش ،يعني با «ذکر» حقيقي خود ،زمين��ه رفعت اين خانهها را
فراهم ميکنند و بااليي و وااليي خانهها (ظرف) به ارزش و عل ّو ساکنان خانهها(مظروف) است .اين
الل الَّذِينَ
خداوند است که رفعت و منزلت ميدهد ،اما شرط آن ايمان و علم و معرفت است :يَ ْرفَعِ هَّ ُ
َالل ب ِمَ ا تَعْمَ لُونَ خَ بِي ٌر (المجادله)11،؛ خداوند آناني از شما
آ َمنُوا مِنكُ مْ وَالَّذِينَ أُوتُوا ال ْ ِعلْمَ َدرَجَ اتٍ و هَّ ُ
را که ايمان آوردند و کساني که به دانش رسيدند ،به درجاتي باال ميرساند ».ولي همين وعده نيز
مشروط به عمل کردن به فرماني است که درباره چگونگي نشست و برخاست در مجالس و در حضور
پيامبر(ص) صادر کرده است.
اهل بيت(ع)؛ مصداق کامل و روشن حرم
مصداق کامل بيت اهلل خانه پيامبر(ص) و خاندان پاک اوست؛ همان خانه اي که به داللت روشن
آيه تطهير ،برگزيدگان آن به مقام خاص عصمت و طهارت الهي دس��ت يافته اند و در واقع در آن
جايگاه رفيع قرار داده شده اند .از همين رو ،در روايات چندي تصريح و تأکيد شده است که منظور
«بيوت» پيامبران و ائمه(ع)است (مطهری.)117 :1389،
انسان کاملي که تمام وجودش عبادت باشد يعني هيچ کاري را جز براي رضاي خدا انجام ندهد
اين فرد مَعبد اس��ت و حرم الهي ،حال در هرکجا قرار گيرد ،آن مکان نيز از قداست وي تبديل به
حرم ميشود و به حرمت اوست که ممنوعيتها و تحريم بعضي از رفتارها در آن مکان يا زمان نيز به
وجود ميآيد .در اعتقادات شيعه اين طور آمده که اين انسان تا حدي ميتواند اين مناسبات را در
خود دروني کند که خليفه و مظهر خدا در روي زمين شود و آن جاست که حرم مقدسي مانند کعبه
اعتبار خود را با وجود اين فرد يا افراد باالتر ميبرد .اين باعث افتخار اميرالمؤمنين(ع) نيست که در
کعبه متولد شده ،بلکه باعث افتخار کعبه است که محل تولد چنين مولودي است .امام صادق(ع) در
اين باره فرمود :كسى كه با معرفت به كعبه بنگرد و آن گاه حقّ ما و حرمت ما را برابر با حقّ كعبه و
حرمت آن بشناسد ،خدا همگى گناهان او را مىآمرزد و مهمّ ات دنيا و آخرت او را كفايت مىفرمايد(
ابن بابويه ،1367 ،ج.)30 :3
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فروعات كعبه است و به پاس احترام كعبه محترم است؛ زيرا هر مسجدي يك محراب دارد كه به
منزله چهره آن است و اين چهره به سمت كعبه متوجه استَ :ف َول ُّوا وُجُ و َه ُكم شَ طْ رَه(البقره )144،؛
و هر جا بوديد روى خود را به سوى آن بگردانيد.
تجليات حرم در جامعه اسالمي
همان گونه که بيان شد حرکت انسان در دين اسالم ،مسيري است که بايد در جهت تحقق حرم
عينيت مفهوم حرم شود .از اين رو خداي سبحان شرايطي را
ِ
گام بردارد تا جايي که خود سالک به
فراهم کرده تا انسان با قرار گرفتن در اين شرايط تمرين اين را داشته باشد و قداست زمان و مکان
حرم را در زندگي خود پياده کند .بنابراين شرايطي که حرم هم در زمان و هم در مکان به بهترين
نحوه خود در اسالم تحقق مييابد چهارچوبي در اختيار ما قرار ميدهد تا طرح توسعه مفهوم حرم
و تالش براي عينيت دادن به آن را در قالب يک الگو برآورد کنیم .بهترين مصداق براي تجلي زماني
و مکاني حرم در اسالم در مکه و موسم حج تمتع است.
حرم مکّي مهم ترين و شاخص ترين مصداق حرم است .شهر مقدس مكه ،ام القرى نيز ناميده
میشود .اين نام براى اين ش��هر ،در دو آيه از قرآن مجيد اطالق شده است :انعام 92،و شورى.7 ،
در کتاب جمهره اللغه معنی مکه این گونه آمده :سُ ��مِّيت مَكَّ َة ألن ّها كانت تَمُ كُ مَن ظَ لَمَ فيها ،أي

تَ ْنقُصُ ه و تُ ْهل ِكُ ه(.ابن درید ،بی تا :ج)166 :1

از نامهاى معروف مكه كه بيانگر احترام فوق العاده و قداست بيش از حد اين سرزمين مقدس
است ،نام «بلداألمين» اس��ت .اين نام به همين صورت در قرآن کريم آمده و مورد قسم و سوگند
الهى واقع شده است.
وَال ِتّينِ وَال َّزيْتُونِ َو طُ و ِر سِ ��ينِينَ َو هذَ اال ْ َبلَ ِد الَأْمِينِ »( التين)1-2،؛ سوگند به انجير و زيتون و
سوگند به طور سينا و اين شهر امن( .بلداألمين)
به شخص منسوب به اين حرم ،حِ رْمي (اهل حرم) و به کس��ي که وارد منطقه حرم ميشود و
احرام ميبندد ،مُحرِم گفته ميشود .محدوده بيرونِ حرم را حِ لّ ناميده اند.
در آيات (النمل )91،و(البلد 1،و)2؛ که در شهر مکه نازل شده است مشاهده ميشود که يک
ش��هر ميتواند به قدري تقدس يابد که خداوند به آن س��وگند ياد کند و ميدانيم که شهر مکه از
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ديرباز مورد احترام بوده است ،اما عالوه بر اين سوگندها ،دو ويژگي نيز به تقدس آن افزوده است:
الف .سکونت پيامبر در مکه به اين ش��هر تقدس ميدهد و اين بدان معني است که شهري که
در آن افراد برجسته ،متقي و دانشمند زندگي ميکنند ،مقدس است .حتي خاطرات ،آثار و مقابر
افراد برجسته نيز به ش��هر تقدس ميدهد و اين موضوع کم و بيش در اکثر نقاط دنيا مورد توجه
بوده است.
ب .امنيت شهر 8؛ که از اين نظر نيز به مکه تقدس داده شده است.
ْت
مکه مهم ترين حرم در دين اسالم است چنان که در اين باره قرآن کريم ميفرمايد :ان أَوَّلَ بَي ٍ
َّاس لَلَّذي بِبَكَّ َة مُبارَكاً َو هُدىً لِلْعال َمينَ (آل عمران  .)96/نخستين خانههایي که براي مردم
وُضِ عَ ل ِلن ِ

بنا شده همان است که در مکه است خانه اي که جهانيان را سبب برکت و هدايت است ...از اين رو
هم زمانهاي خاصي براي زيارت مکه محترم شناخته ش��ده اند هم رفتارهايي به صورت کلي در
اين منطقه حرام است .منسجمترين احکام شرعي راجع به حرم درباره مکه است 9.اينک به بررسي
اين قوانين و ظاهر و باطن آنها و تاثيرگذاري شان بر جامعه ميپردازيم.
بيان حرمت و ممنوعيت ورود کفار به بيت اهلل الحرام به خوبي نشان دهنده وضع قوانين برای
امنيت و مصونيت جامعه اسالمي است از افکار نجس و رفتارهاي نجس .در حرم الهي تنها بايد افکار
الهي حضور داشته باشد .پس ورود کسي که خداي س��بحان را نميشناسد و بر پايه آن ،انديشه و
رفتار او در زندگي غير توحيدي است به عنوان آفتي براي جامعه الهي شناخته خواهد شد .اولين
گام براي ايجاد حرم الهي ،ايجاد قرنطينه اي است در حرم الهي که مسلمانان در اين حرم و فضاي
پاک آن ،قلب خود را تبديل به حرم کنند .اين امر امنيت عقيدتي به دنبال ميآورد .پس از آن که
در سايه اين امنيت ،مسلمان تبديل به مؤمن ش��د و قلب وي حرم الهي شد ،ديگر نياز به قرنطينه
نيست و در اين زمان است که وي در سرزمين کفر نيز ميتواند حرميت خود را محفوظ دارد.
آن چه در احکام حرمت بيت اهلل الحرام رخ ميدهد نمود بارز حرميت الهي است.

ورود به حرم با طهارت

در آداب ورود به حرم آمده که انسان هنگام ورود به مکه بايد با طهارت باشد .در اسرار نماز آمده
که غسل و وضو نمادی است از طهارت درون يعني انس��ان با طهارت بيروني ،درون خود را آماده
براي طهارت دروني ميکند .چشمها از گناهان خود پاک شود ذهن از افکار ناشايست پاک شود و
 -8برای اطالع بهتر از امنیت در اسالم ر.ک .افتخاری و دیگران 7 :1385،به بعد
 -9برای اطالع بیشتر از احکام حج و بیت اهلل الحرام ر.ک .شهید ثانی1391 ،

مفهوم و جايگاه حرم در فرهنگ اسالمي

ممکن شود .شستن چشم تداعي شستن بينش ،شس��تن دهان نمادي از پاک بودن گفتار ،مسح
سر تداعي طهارت انديشه ،شستن دست و پا براي پاک کردن عملکرد انسان و هر شستن ظاهري
نمادي از شستن باطن است.
درباره قرآن کريم و آيات الهي اين آيه آمده است :ال يَمَ سُّ ُه إِالَّ ال ْمُ طَ َّهرُونَ (الواقعه )79،؛ و جز
پاكان نميتوانند به آن دست زنند (دست يابند).
آيه شريفه در عين بيان يك حكم شرعي ،يك حقيقت را نيز بيان ميكند كه حقيقت قرآن و
معارف قرآن را مس نميكنند ،مگر «مطهرون» .بنابراين هر چه مرتبه طهارت باالتر باشد ،مرتبه
درك معارف و حقايق قرآني نيز باالتر خواهد بود.
براساس اين معنا رابطه طهارت و مَس رابطه علي و معلولي است؛ يعني ،فهم حقايق باطني قرآن
بدون طهارت نفس از رذايل و آلودگيهاي نفس��اني امكانپذير نيست؛ ليكن راه تحصيل طهارت
كه علت وصول به حقايق قرآني است براي همه باز اس��ت؛ يعني ،همان طور كه افراد ميتوانند با
وضو به مَس ظاهري قرآن دست يابند ،با طهارت دل نيز ميتوانند به مَس باطني قرآن راه يابند.
اگر همه عالم آيات الهي است و اگر انسان اش��رف اين آيات ،پس مَس (دست يابي به حقيقت
و دست اندازي) اين آيات نيز جز با قصد و عمل پاک مجاز نيس��ت .يعني انسان مُحرم در حَ رم در
دست اندازي به زندگي و سرنوشت و آبرو و مال و  ...ديگران و نيز در دست اندازي به سرمايههاي
طبيعي جز با طهارت نيت و انديشه و عمل مجاز نيست.
نقل شده است امام سجاد(ع) ش��بلي را بعد از س��فر حج ديد و از او در باره اعمال ظاهري حج
پرسيد .در پرسش از هر عملي مثل در آوردن لباس دوخته و پوشيدن لباس احرام و غسل و ...فلسفه
انفسي آن حکم را به او ياد آور شد و اين که تا روح عمل تحقق نپذيرد ،آن عمل پذيرفته نشده است.
احرام سرّي دارد؛ يعني يک دستور ظاهري دارد که آن را همه انجام ميدهند [و] يک دستور باطني
دارد که اهل سير و سلوک و کساني که به اسرار حج آگاه اند انجام ميدهند.
امام سجاد(ع) طبق اين نقل به شبلي فرمود :معناي کندن لباس خياطي شده و دوخته شده؛
يعني خدايا من ديگر لباس گناه در بر نمي کنم واز هر گناهي توبه کردم .انسان لباس احرام بر تن
ميکند؛ يعني لباس ندوخته ،لباس رنگ نگرفته ،لباس حالل و پ��اک در بر ميکند؛ يعني جامه
طاعت در تن ميکند ..فرمود :معناي غسل کردن اين است که خدايا! من آن گناهها را شست و شو
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کردم(10.نوری1408،ق :ج)166 :10
بايد حريم حرم از درون و بيرون و فضاي حرم آن ،كه پيوسته و وابسته به آن است ،از هر رجس
و رجز باطني يا ظاهري ،خواه فقهي يا طبّي ،پاك شود .با اين ميثاق الهي بر طهارت ،ا ّوالً تنها پاكان،
شايسته عهده دار اداره حرم اند:
هيچ مجالي براي پليدي و آلودگي شرك و مشرك ،و زشتي و لوث بت و روث بت پرستي باقي
نمي ماند .از همين رو نخستين اقدام اسالم پس از پيروزي بر اِلحاد و بت پرستي ،تطهير كعبه به
دستور رسول اكرم(ص) به دس��ت امير مؤمنان علي بن ابي طالب(ع) از لوث بتها و آلودگي وثنيت
بود(جوادی آملی.)114 :1386 ،
در باره گونه حضور در حرم توصیههایی به عنوان متس��حب و مکروه و  ..بیان ش��ده است.
ازجمله  :مستحب است انسان بدون کفش وارد حرم شود .چنان که حضرت موسي در حرم الهي
وي (طه)12،؛ همانا من پروردگار تو
س طُ ً
َّك ب ِال ْوا ِد اَل ْمُ قَدَّ ِ
ْك إِن َ
چنين کرد .إِن ِّي أَن َا َرب َُّك فَاخْ لَعْ ن َ ْعلَي َ
هستم .پس كفش خود را بيرون آور ،به درستي كه تو در سرزمين مقدّ س «طُ وي» هستي.
اين موضوع تا حد زيادي ريشه در دور کردن منيت و تکبر از آدمي دارد .کفش مَرکب است و
اصالت ندارد .کفش نماد دنياست و خلع نعلين يعني وانهادن تعلقات دنيوي.
در ديدگاه تمثيلي عرفاي قديم ،از يک س��و ،کفش نماد تعلقات جس��مي و روحي و مادي و
معنوي است .خواه انديش��ه زن و فرزند و شغل و موقعيت باشد (س��هروردي )130 :1364 ،خواه
توقف در يکي از منازل راه .به عبارت ديگر کفش ،پاي افزار سفر براي رسيدن به يک منزل و مقصود
است و چون به منزل رسيدي ،بايد کفشها را در آوري .در آن پيش��گاه مقدس ،براي رسيدن به
نهايت درک و دريافت عرفاني ،بايد جسم و روح هر دو از هر حجاب تهي باشد .پاي برهنه ميتواند
لذت لمس باطن عالم را دريابد.
همچنین در روايات توصيه به اقامت نکردن در حرم شده است.
اقامت نکردن در حرم ،احس��اس مسافر بودن در حرم را موجب ميش��ود .اين احساس تعلق
نداشتن به آن چه در منزل بين راهي است ،ناشي از احساس مسافر بودن و تمثیلی است از وضعيت
انسان در دنيا که قرار است حرم بزرگ زندگي انسان باشد.
مسافر در سلوک الي اهلل جان انسان است که از آن تعبير به روح ،روان و نفس نيز ميشود .همۀ
 -10این روایت به طور منسجم در کتاب از ژرفای حج آمده است .ر.ک( .مظاهری)1373 ،
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را قرآن با تعابيري بيان کرده است:
الل ِ ال ْمَ صِ يرُ»(آل عمران)۲۸،؛ و بازگشت همه فقط به سوي خداست.
« َوإِل َي هَّ
انسان نيز در اين مسافرت عمومي قافله س��االر همۀ موجودات و پيشاپيش همه در حرکت
است .انس��ان حتماً به لقاي پروردگار خويش ميرس��د و اين راه پررنج را خواس��ته يا ناخواسته
ميپيمايد(رضائي .)189 - 177 :1392،
ّك كَدْ حً ا فَمُ القِيهِ»(االنشقاق)۶،؛ اي انسان ،ح ّقاً که تو به سوي
َّك كَادِحٌ إِل َي َرب ِ َ
«يا أَيهَا اإلن ْسَ انُ إِن َ
پروردگار خود به سختي در تالشي و او را مالقات خواهي کرد.
الل ِ
در بعضي از روايات ذيل اين آيه کريمه اي که ذات اقدس اله��ي در قرآن فرمودَ :ف ِف ُّروْا إِل َي هَّ
(الذاريات )50،پس به سوي خدا بگريزيد ،گفته اند :منظور حج است .فرار کنيد ،سفر کنيد به طرف
خدا؛ اين سير الي اهلل را همان حج دانسته اند .گرچه انس��ان به هر سمتي که بخواهد روي بياورد
الل(البقره )115،پس به هر جاي که رو کنيد ،همان جا رو به خداست ...ولي
َف َأيْنما تُ َولُّوْا َفثَمَّ وَجْ ُه ِهّ
همين انسان که به هر سمت بخواهد روي بياورد ،چهره الهي را ميبيند.
در عين حال در برخي احکام حالت وطن را در حرم القا ميکند .از احکام اختصاصي حرم مکّي،
حرم نبوي ،مسجد کوفه و حائر حسيني به نظر مشهور فقهاي شيعه ،جواز و حتي استحبابِ خواندن
نماز به صورت کامل (ا ِتمام) براي مسافر است ،هر چند که خواندن نماز شکسته (قَصر) نيز براي او
جايز است(طوسي۱۴۰۰،ق ،ج)124:1
حرم وطن فطری و امن
ْت
کعبه ،مرجع همه انسانها و بازگشتگاه عموم مردم و مأمن توده انسانهاستَ :وإ ِ ْذ جَ َعلْنَا ال ْ َبي َ
َّاس َوأَ ْمنًا (البقره)125،؛ و چون خانه [كعب��ه] را براى مردم محل اجتماع و [جاى] امنى
َمثَاب َ ًة ل ِلن ِ

قرار داديم.

«ثاب»
چنان كه از تعبير "للنّاس"ظاهر است ،خداي سبحان کعبه را ويژه مسلمانان نساختَ .
به معناي رَجَ عَ و «مثاب» و «مثابه» به معناي مرجع است .تاي مثابه ،تاي مبالغه است .يعني اين
خانه ،مرجع مكرر مردم است .مرجع ،جايي را گويند كه انسان از آن جا آمده و به آن جا باز ميگردد.
بر اين اساس ،وطن اصلي مردم كعبه است و وقتي انسان به زيارت كعبه ميرود گويا به اصل خود
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رجوع كرده است .بنابراين ،كعبه مظهر فطرت است و حالت اصلي انسانها رجوع به كعبه است و
كسي كه از كعبه منصرف است از حالت اصلي خود برگشته است .از آن جا كه هر مسلماني با كعبه
در ارتباط مستمر است ،چنان كه بهترين حالت و اقتضاي ادب اس�لامي در نشستن ،رو به كعبه
ِس مَا اسْ ُت ْقبِلَ ب ِ ِه ال ِق ْب َلةُ» ،و رسول اكر م(ص) نيز اين گونه مينشستند ،ميتوان
بودن است؛«خَ ْي ُر المَ جال ِ
استظهار كرد كه معناي ديگر مثاب اين است كه كعبه مرجع انسانها در همه لحظات شبانه روز
است( .جوادي آملي.)123 :1386،
مطلب ديگر آن که حرم مکه حريم امن الهي است .جايي اس��ت که ظلم و تخاصم و نزاع در
آن راه ندارد و در نتيجه ظلمي در آن وجود ندارد .ظلم در فرهنگ ديني جايي است که رفتار فرد
از چهارچوب عقل و شرع خارج شود .از اين لحاظ حرم مکاني امن است براي همه موجوداتي که
در آن زندگي ميکنند .اين امنيت هم جنبه روحي دارد و هم جنبه جسمي .درباره جنبه روحي و
فکري از آن لحاظ حرم امن است که کفار در آن راه ندارند و در نتيجه انديشه مسمومي وارد حرم
الهي نميشود .اين نجاست کفار چنان که پيشتر گفته شد ،نجاست فکري و فرهنگي آنهاست .از
اين لحاظ حرم الهي بايد از اين شر مصون باشد.
شرايط حرم بايد به گونه اي باش��د که آرامش خاطر افراد هم به هم نخورد ،پس توصيه شده
سالح که از اسباب سفر است هنگام ورود به مکه درون پارچه اي پيچيده شود تا به جامعه ترس و
اضطرابي وارد نياورد .در روايت ابو بصير از امام صادق(ع) درباره مردى كه آهنگ سفر به مكّه كند،
آمده که آيا خروجش با سالح مكروه اس��ت؟ پس امام(ع) فرمود :باكى نيست كه از شهر خودش با
سالح خارج شود ،ولى چون به مكّه داخل شود ،ميبايد آن را ظاهر نسازد و در روايتي ديگر آمده:
«نميسزد كه با سالح به حرم داخل ش��ود ،مگر آن كه آن را در جوالى داخل كند ،يا آن را از انظار
مستور سازد( ابن بابويه ،1367،ج.)109 :3
كعبه و مس��جدالحرام نمونه بارز مساوات مردمي است .خداي س��بحان براي تعليم و تمرين
برابري و تساوي و تبلور آن ،همگان را به سرزمين مس��اوات فراخوانده و به طواف در اطراف كعبه
ِف فِي ِه وَالْبَادِ) ،دعوت كرده است .پس آن كه بر
اي كه نسبت به همگان يكسان است(سَ ��وَا ًء الْعَاك ُ
گرد كعبه و محور مس��اوات ميگردد بايد هرگونه امتياز فردي و ن��ژادي را از خود بزدايد و ديگر
نژادها و قومه��ا را چون نژاد و قوم خود بدان��د و همان گونه كه از طواف بر گ��رد خانه پاك ،درس
طهارت ميآموزد :طهِّرا بَيْتي ل ِلطّ ائ ِفين وَالعاكِفينَ وال ّركَّعِ السُّ ��جو ِد (البقره)125،؛ خانه مرا براى
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برابري بايد آموختنِ مساوات باشد به گونه اي كه نه فردي را بر فردي و نه نژادي را بر نژادي راجح
نداند ،مگر بر مدار تقوا كه فضيلتي معنوي است ،نه مادي (همان )122،
به همين ترتيب گم شده يا لقطه مسلمانان در حرم نيز بايد از امنيت برخوردار باشد .احکام
لقطه در حرم با ساير نقاط متفاوت است و شرايط خاص تري دارد .اگر لقطه را در حرم يافت ،اگر
لقطه حرم كمتر از يك درهم باشد ،بعضي گفته اند كه برداشتن آن حرام است و به آيه أَ َول َمْ يَ َروْا أَن َّا
جَ َعلْنَا حَ رَماً آمِناً ...؛ آيا نديدهاند كه ما [براى آنان] حرمى امن قرار داديم (العنکبوت  )67،استدالل
كرده اند.
و اگر كسي آن را برداشت بايد تا يك سال مالكش را جست و جو كند ،در صورتي كه او را پيدا
نكرد بايد صدقه بدهد اگر بعد از آن صاحب اش پيدا شد و راضي به صدقه نبود ،بايد مثل و يا قيمت
آن را به او بدهد يا اين كه آن را به صورت امانت پيش خود نگه دارد .در هر صورت نمي تواند تملك
كند و اگر قصد تملك كرد مالك نمي شود و ضامن هم هس��ت .براي نيل به اين امنيت بايد افراد
جامعه داراي طبعي بلند باش��ند .اين امر تا حدي با آموزش ميسر است و تا حد زيادتري با تأمين
اقتصادي و امنيت اقتصادي افراد.
حرم جایي است که انديشه يا روح انسانها سيراب است ،همچنان که شکم شان سير است.
در حرم نه تنها انسانها امنيت دارند و اين امنيت تا جایي است که حتي در غياب فرد نمي توان
غيبت کرد .اين امنيت حتي در برخورد با مجرمان نيز بايد باشد .مجرم مجازات ميشود اما ترسانده
نمي شود .ممنوعيت اجراي حد و قصاص درباره کسي که در خارج از حرم مرتکب جنايت شده و به
حرم پناه آورده است و ا ِعمال برخي محدوديتها درباره او به نظر فقهاي برخي مذاهب اسالمي ،از
جمله غذا ندادن به وي و خودداري از معامله با او ،به منظور وادار کردنش به خروج از حرم و اجراي
حد الهي در خارج از حرم است.
در اين که براى طلبکار جايز است از بدهکارى که در بيرون حرم مالى را از او قرض کرده ،آن را
در حرم مطالبه کند يا نه ،اختالف است .برخى گفته اند اگر مديون براى فرار از پرداخت بدهى به
حرم پناه آورده ،طلبکار حق مطالبه در حرم ندارد.
اين ا َعمال از جمله کارهاي مکروه در حرم مکّي اس��ت :طلب کردن بدهي از مديون ،مگر آن
که مديون بودن در داخل حرم واقع شده باشد؛ درخواست کردن چيزي از مردم در حرم؛ خواندن
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شعر؛ و ضرب و شتم خدمتکار(ازرقي ،۱۳۶۹ ،ج.)۱۳۷ :۲
اهل حرم کساني هستند که ديگران از دست و زبان آنها ايمن هستند.
پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد(ص) ميفرمايند« :مسلمان کسي است که مسلمانان از دست
و زبان او در سالمت باشند( ».خميني)۱۶۰ :1387،
حرم ،محلّ امن حتی پدیدههای طبیعی  :حیوان و درخت
امنيت در حرم فقط براي انسانها نيس��ت ،بلکه حيوانات و گياهان حرم را نيز شامل ميشود.
کندن و شکستن شاخه درخت حرم حرام است و نيز کش��تن حيوان فقط برای ذبح و طعام جايز
است .ابن مسكان از ابو بصير از امام صادق(ع) روايت كرده اس��ت كه فرمود :در حرم جز شتر و گاو
و گوس��پند و ماكيان ذبح نمىش��ود .اينها حيوانات حالل گوش��تاند از اين رو قرباني آنها نيز
استفاده ميشود و ساير حيوانات نيز از امنيت حرم برخوردارند .اين امنيت تا حدي است که حتي
از زدن حيوان نيز منع ميش��ود و اگر کسی حيواني را لطمه رس��اند بايد به ميزاني که شرع مقرر
نموده صدقه دهد .بدين ترتيب همه خاليق حرم از دست و زبان هم ايمن اند .رهاورد اين امنيت
براي حرم آباداني است .اين امنيت رش��د و تعالي اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي را به دنبال دارد.
به صورت ظاهري و مصداقي آن ميتوان به رواياتي اشاره کرد که توصيه به کاشت درخت در حرم
شده است .اين امنيت تا ابعاد دروني افراد نيز گسترش مييابد .در غير حرم فکر گناه حرام نيست،
اما در حرم باید از فکر گناه نيز اجتناب کرد  ..البته در جامعهاي که درپي تحقق مفهوم حرم است،
بايد رسانههايي موجود باشد که مولد فکر حرام براي جامعه نباشند.
ق(ع) میفرماید  :القلب حرم اهلل فال تسكن فی حرم اهلل غير اهلل؛ دل حرم خداست ،پس
امام صاد 
در حرم خدا ،غير خدا را ساكن مكن (مجلسي1403 ،ق ،ج.)25 :70
اهل حرم نمي گذارند حتي خيال بد به ذهنشان بيايد.
انديشه مثبت و رفتار مثبت از ويژگيها اصلي حرم اس��ت .در روايت آمده امام صادق به ياران
خود فرمود :مروّت چيس��ت؟ مردم گفتند :نميدانيم امام گفت :مروّت به خدا قسم اين است كه
ش��خص خوان طعامش را در جلو خانه اش قرار دهد .و مروّت بر دو گونه است :مروّتى در حضر ،و
مروّتى در سفر .امّا آن كه در حضر اس��ت ،تالوت قرآن و حضور دایم در مساجد ،و همگام بودن با
ياران در رفع حوایج ،و نعمتى كه بر خادم ديده شود چنان كه دوست را شاد ،و دشمن را سركوب
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كتمان اسرار همسفران ،پس از جدا شدن از ايشان ،و كثرت مزاح در غير مطالبى كه موجب خشم
الل عليه و آله را به آیين
خداى ع ّز و جلّ شود .آن گاه فرمود :قس��م به آن كسى كه جدّ من صلوات هَّ
حقّ به نبوّت مبعوث كرد ،كه خداى ع ّز و جلّ روزى ش��خص را به ان��دازه مروّتش قرار ميدهد ،و
يارى به اندازه مئونه نازل مىشود ،و صبر به قدر ش��دّ ت بالء فرود مىآيد(.ابن بابويه ،1367 ،ج:3
 )194در چنين جامعه اي احساس غربت براي افراد وجود ندارد .افراد حرم بامروت اند و صميمي
ال سَ �لاماً سَ �لاما؛ تنها چيزي كه ميشنوند «سالم» است
و مصداق این آيه قرآن هس��تند :إِالَّ قي ً
«سالم»(الواقعه.)26،
از خودگذشتگي ويژگي ديگر مردم حرم است .اين از خود گذشتگي ايجاد محروميت آگاهانه
فرد براي خويش است تا بتواند بعد آسماني خويش را ارتقا دهد .آيه شريف ه ل َنْ تَنال ُوا ال ْ ِب َّر حَ تَّى تُ ْن ِفقُوا
اللَ ب ِ ِه عَليمٌ ( آل عم��ران)92 ،؛ هرگز به نيكوكارى نخواهيد
ِممَّا تُحِ بُّونَ َو ما تُ ْن ِفقُوا مِنْ شَ ْ��ي ٍء َفإِنَّ هَّ
رسيد تا از آن چه دوست داريد انفاق كنيد و از هر چه انفاق كنيد قطعاً خدا بدان داناست ،ناظر به
اين امر اس��ت .در احاديثي هم آمده که هنگام مسافرت به حرم توش��ه اي ساده و مکفي برداشته
شود تا انسان اسير شهوت شکم نش��ود .به همين ترتيب بايد در زماني معين از لذات حالل مانند
روابط جنسي و پوشاک فاخر اجتناب کند و لباسي بپوشد که يادآور مرگ باشد(ابن بابويه،1367 ،
ج )222 :3همه موارد ياد شده درباره سالمت روح بود .جالب آن که دستورات زيادي نيز راجع به
سالمت جسم آمده اس��ت .روايات راجع به ورزش و پياده روي آن هم درباره حرم نکات تازه اي را
براي پژوهشگر آشکار ميکند و تنها نگاه را به سمت امور اخروي محدود نميگرداند( همان ،ج:3
)176
مجموعه آنچه گفته شد نشان ميدهد که آداب و احکام حرم براي انس اهل سفر وسلوک ديني
با شرايطي است که حکم فرازگاه(مطار) انسان به سوي معراج فضایل و ارزشهاي معنوي را دارد.
اين شهر آرماني (حرم) اسوه و الگويي (ام القري) براي ديگر شهرهاست.
نتيجه گيري
از منظر دين اس�لام همه مخلوقات در نظام تکوين داراي حرکتي اند که خواه ناخواه آنها را
به سمت خداي سبحان رهنمون میکند .اوج فهم و دريافت اين حرکت براي انسان هنگامي رخ
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ميدهد که از عالم ماده گذر کرده و به عالم آخرت راه يافته باشد .اما هرکس بتواند از عالم ماده به
عالم معنا ورود کند از دستاوردهاي (اجر و قرب) بيشتري نزد خداي سبحان برخوردار است .الزمه
اين امر ،پالوده ماندن جان انسان از آلودگيهاي دنياست .براي اين امر در اديان الهي به خصوص
دين اسالم مفهومي به نام حرم مطرح شده اس��ت .حرم به معناي محلي مصون از آلودگي است و
مقدس ترين مکان مصون از آلودگي قلب مؤمني اس��ت که براي خداوند همه زندگي خود را قرار
داده است .مکان و زمانهاي خاص پيرامون اين مومنان است که حرم را شکل ميدهد .این حرمت و
تقدس ،مصادیق زمانی و مکانی و خاندانی و انسانی و نیز مراتبی دارد .این حرمت گذاری به میزانی
که آگاهانه تر و داوطلبانه تر باشد ،امکان رشد بیشتر را برای انسان محرم فراهم میکند .و با رعایت
این حدود قابلیت انسان و ظرفیت دریافت کنندگی او از فیض الهی افزون تر میشود .در صورت
تحقق این حریمها( نسبت به خود ،جامعه و طبیعت در چهارچوب حدود الهی ) هر مکان و مکانتی
با این نگاه و مراقبت میتواند حرم شود.
حرم به عنوان نمونه آرمان شهر اسالمی و دینی است که آن را میتوان قطعه ای بهشت گونه
دانست و اوصاف بهشت را به آن تسری داد .جایی که انسان بهشتی همه چیز را تجلی حق تعالی
میبیند و میداند .برقرار کننده و محور این مناسبات انسان کامل است .به همین روی هر جا که
انسان کامل با هجرت و مجاهده ای ابراهیم گونه یا تضحیه و ش��هادتی حسین وار تجلی کند ،به
حرم تبدیل میشود .و انس��انهایی همچون اهل بیت پیامبر(ص) که همگی محور این تجلیات در
عالم وجود در کامل ترین شکل هس��تند ،مصداق بارز حرم میشوند و اگر مکان یا زمانی خاص از
ارزش متمایز و قداس��ت ویژه ای برخوردار میشود ،به خاطر این اس��ت که ظرف مکانی یا زمانی
برای عنایت خاص حق تعالی بر اولیایش شده است .تمایز مکه و دیگر حرمهای اهل بیت از همین
رو ست .الزمه اتصاف مردم به صفات انس��ان کامل ورود با طهارت به معنای عام و خاص در حریم
حرم است که این طهارت قواعد و احکامی دارد که در آداب ورود و حضور در حرم آمده است .احکام
اسالمي در مورد مسجدالحرام ارائه دهنده الگويي از آرمان شهر اسالمي است که با رعايت احکام
آن امنيت و آرامش کافي براي مومنان فراهم خواهد شد تا با آسودگي بيشتر به مراقبه پرداخته و
جان خود را حرم الهي کنند .اين احکام صرفاً براي شهر مکه و خانه خدا نيستند بلکه الگويي را ارائه
ميدهند که مسلمانان براي رسيدن به آن تالش کنند .اگر حرم مکان ويژه اي است که بايد الگوي
شهرهاي ديگر باشد ،پس نيازمند مديريت ويژه ،رس��انههاي ويژه و رفتارهاي خاص و الگو است.

مفهوم و جايگاه حرم در فرهنگ اسالمي

تهاجماتی که عمدتا براي ويران کردن شاخصه هر حرم يعني حريمهاي اخالقي و اعتقادي است
و در قالب تهاجم فرهنگي هوشمند صورت ميگيرد ،تقابل عالمانه اي صورت نگيرد ،اين شهرها
نيز ميتواند اين ظرفيت را ازدست بدهد.
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