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“حرم” در فرهنگ اسالمي مکان یا زماني مقدس است و بسیاري از امور مباح در 
شرایط دیگر در آن )حرم( ممنوع و حرام است. مفهوم و حکمت این محدودیت ها که 
در آداب و احکام مربوط به حرم وضع شده، در چهارچوب انسان شناسي و هستي شناسي 
دیني قابل درک است. حرم ارائه دهنده الگویي از جامعه آرماني است که در آن انسان 
ُمحرم با تمرین در این ش��رایط و محیط امن به عنوان بارزترین مختصه حرم، زندگاني 
خود را به سبک زندگي مطلوب اس��المي نزدیک تر مي کند. تجلي این حریم داري در 
جان انسان ُمحرم است که مي تواند وي را در فضایي قدسي به عینیت مفهوم حرم برساند. 
در این مقاله سعی شده است با تبیین ویژگي انسان به عنوان موجودي دو بعدي در ادیان 
الهي، فلسفه محدودیت ها بر بعد زمیني و حیواني 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 مکان ها و زمان ها و خاندان ها و... به  
این مفهوم در فرهنگ و تمدن سازی دینی چه بوده است؟ آن چه به عنوان نتیجه می توان 
به آن اشاره کرد این اس��ت که حرم نمونه اي از آرمان شهر اسالمي ثمره و محل رویش 
انسان است که مي توان آن را بهشتي زمیني نامید. مختصات بهشت و بهشتیان نقطه متعالي 
حرم و اهل حرم در آرمان شهر اس��المي است. انس��ان کامل و خاندان ها و خانه هاي 

مقدس که شاخص ترین آن ها اهل بیت پیامبرند )ع(، محور حرم هستند.
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مقدمه
هدف اصلي بعثت انبیاي الهي ارائه طریق به انس��ان ها برای رس��یدن به کمال است که این 
مسیر تکاملي در جهت اتصاف و اتصال انسان به خداي س��بحان معنا پیدا مي کند. از این رو همه 
َّا  انسان ها در زندگي صیرورتي دارند که تا بي نهایت نیز ادامه دارد. چنان که در آیه قرآن آمده: إِن
َّا إِلَْیِه راِجُعون ) البقره ،156(. این حرکت یعني از خدا آمدن- قوس نزول – و رفتن به سوي  ِ َو إِن لِلَّ
خدا- قوس صعود- براي تمامي موجودات از جمله انس��ان ها امري اجتناب ناپذیر است: َو الِي الل 

الَمصیر)فاطر،18(؛ و بازگشت فقط به سوي خداست.
  انبیاي الهي که خود پیشروان این طریق بودند، راهنمایان بشر براي طي این مسیر از نزدیک 
ترین راه )صراط مستقیم( هستند. دین اسالم به عنوان آخرین دین الهي، صراط مستقیم را براي 
این طي طریق معرفي کرده که در قالب اصول راهنما و دستورالعمل ها )اصول و فروع دین( بیان 
شده اس��ت. این حرکت فقط قالبي ذهني و انتزاعي نیس��ت، بلکه از متن زندگي عملي در نظام 
اجتماعي عبور مي کند. از این لحاظ این طي طریق با خطرات رهزن و دشواري هاي یأس آور همراه 
است. عالوه بر این که انسان در این راه با وادي هاي س��خت و خان هاي دشوار، دشمنان مزاحم و 
دیوهاي مانع از قبیل شیطان، نفس اماره و... روبه روست. بنابراین آدمي باید در فضا و محیطي امن 
قرار گیرد تا امکان رشد و پرورش استعدادهاي الهي خود براي طي این طریق را بیابد. از این مکان 

امن به عنوان “حرم” یاد شده است.
حضرت ابراهیم)ع( در دعاهاي خود درباره حرم، امنیت را به عنوان اصل اساس��ي درخواست 
ِ َو الَْیْوِم  مي کند: َو إِْذ قاَل إِبْراهیُم َربِّ اْجَعْل هذا بَلَداً آِمناً َو اْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثََّمراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاللَّ
اْلِخِر)البقره،126( ؛]به یاد آر[ هنگامي که ابراهیم عرض کرد پروردگارا، این شهر را محل امن و 

آسایش قرار ده و اهلش را که ایمان به خدا و روز قیامت آورده اند از انواع روزي ها بهره مند ساز.
و نیز مي فرماید: 

َّْعُبَد الَْصَناَم.) ابراهیم، 35(؛ و ]یاد  َوإِْذ َقاَل إِبَْراِهیُم َربِّ اْجَعْل َهَذا الَْبلََد آِمًنا َواْجُنْبِني َوبَِنيَّ أَن ن
کن[ هنگامی را که ابراهیم گفت پروردگارا این شهر را ایمن گردان و مرا و فرزندانم را از پرستیدن 

بتان دور دار.
حرم به معناي جایي اس��ت که احترام و قداس��ت دارد و از این رو  انجام هرکاري در آن جایز 
نیست. حرم ها در شرع مقدس مکان یا زمان امن و آرام یا ترکیبی از هر دو هستند که در آن شرایط 
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براي رشد و پویایي انسان فراهم است. 
  در این پژوهش سعي شده با بررسي مفهوم حرم و تأثیر فضاي آن بر تعالي انسان، قواعد و اصول 
و مباني الزم براي مدیریت ش��هري مطلوب به منظور تحول به سمت حرم) آرمان شهر اسالمي( 
تبیین شود. از آن جایي که چنین رویکردي به موضوع، در راس��تاي تحقیقات تمدني قرار دارند 
به مسئله از چندین منظر نگریسته ش��ده تا ابعاد مختلف این مسئله تبیین 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 
می تواند الگویی برای طرح مجدد موضوعاتی چون حرم برای تبدیل آن به مبنای مدیریت اجتماعی 

و ... باشد.
بر این اساس ابتدا به مفهوم حرم از جنبه هاي دروني پرداخته خواهد شد. سپس مفهوم حرم 

بودن یک منطقه تبیین می شود و باالخره ویژگي هاي حرم بیان خواهد شد. 

معنا و مفهوم حرم
ُروَن  زبان دین زباني نمادین است: َولََقْد َضَربَْنا لِلنَّاِس فِي َهَذا الُْقْرآِن ِمْن ُکِلّ َمَثٍل لََعلَُّهْم یََتَذکَّ

)الزمر،27(؛ ما براي مردم در این قرآن از هر نوع مَثلي زدیم، شاید متذکر شوند.
 در الیه ه��اي مختلف، ظواه��ر از برخی بطون و عب��ادات از مجموعه ای از اس��رار نمایندگي 
مي کنند. هر یک از اعمال و ش��رایع و عباداتي که در اسالم توصیه شده در پس ظاهرشان، حالتي 
باطني و معنوی )سر( در بطن خود دارند)جوادی آملی، 1387، ج13: 171(1 چنان که مفسران در 
ذیل آیه »في  ِکتاٍب َمْکُنون« ) الواقعه، 87( آورده اند که این کتاب مکنون باطن قرآن است. چنان 
که فرموده اند براي ظاهر قرآن باطني اس��ت و براي باطن آن باطني و براي باطِن باطن آن باطني 
دیگر و براي باطِن باطِن باط��ن آن باطني دیگر.2 واژه حرم نیز ظاهر و نمادی اس��ت که الیه هاي 
مختلفي از مفهوم حرم را در درون داردو بس��ته به عملکرد الهي آن جامعه، الیه هاي نهاني تر این 

حرمیت بیشتر عیان و منکشف می شود.
وجوه مش��ترک بین تمامي لغات هم خانواده حرم، مصونیت، احت��رام و ممنوعیت بعضي از 

ُه إاِلَّ  1-  این مطلب در تفسیر سوره آل عمران اشاره شده ولی به صورت مفصل در تفسیر سوره واقعه در ادامه آیه في  ِکتاٍب َمْکُنوٍن، ال یََمسُّ
ُروَن توسط حضرت آیت الل جوادی آملی شرح داده شده است. الُْمَطهَّ

2- قرآن، ظاهری دارد و باطنی، و باطن آن هم باطنی دارد، تا هفت باطن یا تا هفتاد باطن)طباطبایی، بی تا ،ج1 :7(.

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي
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کارهاست. بدین ترتیب معناي حرم از این قرار است:
الَحَرم  : جایي که مورد ُحرمت و احترام است و شکستن حرمت آن روا نباشد، »الَحَرمانِ «. مکه 

و مدینه)قرشی، 1371،ج2: 124( 
در متون اسالمي، این واژه بیشتر درباره مکاني گرداگرد اماکن مقّدس به کار مي رود که ورود 

به آن ها آداب ویژه اي دارد.
به عنوان مثال واژگان حرم یا حرم الّل یا حرم مّکي معموال به منطقه اي در حریم خانه کعبه تا 

محدوده اي معین اطالق مي شود. )جوهری، بی تا: 96(
برخي حرم نامیدن محدوده این اماکن را به دلیل محترم بودن آن ها یا حرمت انجام دادن برخي 

کارها در آن ها دانسته اند. 
حرم به این معنا قابل اطالق بر همه عبادتگاه هاي ادیان است که براي آن ها تقدس قائل اند. در 
دین اسالم نیز حرم زمان و جایي است که حرمت و تقدس زیادي دارد. این حرمت و تقدس مراتبي 
دارد و از الیه هاي سطحي تا بطون آن را شامل مي شود. این تقدس و احترام براي حرم چنان که در 
سایر هم خانواده هاي این کلمه دیده ش��د با ممنوعیت بعضي از رفتارها همراه است. در واقع وجه 
ممیزه  حرم از سایر مکان ها حرمت آن برای انجام بعضي امور است. تقدس حرم بر رفتار و سکنات 
اش��خاص تأثیر مي گذارد، بدین گونه که در مکان مقدس یا زمان مقدس اعمال مشخصي را باید 
انجام داد و افعال مشخصي نباید از انسان س��ر زند و به طور کلي باید از قواعد خاصي تبعیت کرد. 
این قواعد مشخص در ارتباط با ازمنه و اماکن مقدس تنها در ادیان بزرگ است خاصه در اسالم و 

عموما مربوط به جوامع غیر دیني نیست. 
  در نتیجه در مفهوم شناسي و معني شناس��ي واژه حرم در زمینه) context( خود مي توان 
آن را بررس��ي کرد. یعني باید دید در منظومه معارف دیني چه حلقه ها و عناصري وجود دارد که 
یکي از حلقه هاي آن، حرم )سرزمین مقدس( است و این مفهوم چه نسبتي با سایر حلقه هاي این 
مجموعه و چه معنایي دارد)بی نام، 1382: 101(. این نس��بت از سطحي ترین الیه هاي رفتاري 
ش��روع می ش��ود و تا بطون مختلف دیني و اجتماعي ادامه مي یابد. بر این اساس براي تبیین این 

موضوع باید به ابعاد وجودي انسان از منظر دیني )انسان شناسي دیني( توجه کرد. 
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شخصیت دو بعدي انسان و فلسفه محدودیت ها
انس��ان در منظر ادیان الهي یک موجود دو بعدي اس��ت: یکي بعد دنیوي و خاکي و دیگر بعد 

اخروي و آسماني. 
َل َسافِلِیَن)سوره التین 4-5(؛ به راستی  لََقْد َخلَْقَنا اْلِنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویٍم، ثُمَّ َرَدْدنَاُه أَْس��فَ

انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم. سپس او را به پست ترین ]مراتب[ پستی بازگردانیدیم.
بذر و استعداد آسماني انسان در قسمت خاکي وي نهفته ش��ده است. این تفکر درهمه ادیان 
نیز وجود دارد. تقریباً این موضوع بین تمامي ادیان یکس��ان اس��ت که براي پرورش و آزاد شدن 
استعدادهاي آس��ماني باید بعد خاکي و حیواني محدود، مدیریت و به کار گرفته شود. این نوع از 
انسان شناسي، و هدف گذاري براي انسان و تحقق آن، مدیریت سیاسي و اجتماعي و فرهنگي و 

سبک زندگي متناسب با خود را مي طلبد.
در هر جامعه اي براي نیل به سعادت تعریف هایي شده و بر کارهایي که آن جامعه را از پیشرفت 
باز مي دارد محدودیت هایي قرار مي دهند تا هنجارها و ارزش هاي جامعه حفظ ش��ود. در جامعه 
شناس��ي از این محدودیت ها به کنترل اجتماعي3 تعبیر مي شود)س��اروخاني، 1370: 683( که 

جلوه هاي متفاوتي از نهي عمومي تا اجبار نظامي را شامل مي شود. 
در فرهنگ دیني نیز بنا بر نوع انس��ان شناس��ي دیني این محدودیت ها لحاظ شده است، اما 
محدودیتي تربیت آفرین و رشد دهنده که فرد آگاهانه و داوطلبانه، خود را از چیزي یا کاري منع 
کند. این حرمت گذاري به میزاني که آگاهانه تر و داوطلبانه تر باشد امکان رشد بیشتري را براي 
»انسان ُمحرم«4 فراهم مي کند. فرد بر اساس آگاهي و اراده شخصي رفتار خود را حد بزند. مطلوب 
این حرمت گزاري)احرام( در رفتار ُمحرم در مناسک حج متجلي اس��ت و چون تکرار و تداوم آن 
براي عموم و نیز براي فرد همیشه مشکل است، در این موقعیت خاص)َحَرم( تجربه مي شود و تداوم 
آن به خود فرد و جامعه وانهاده مي ش��ود و در صورت تحقق و رعایت این حریم ها )نسبت به خود، 
جامعه و طبیعت در چهارچوب حدود الهي(، هر جایي با این نگاه و مراقبت مي تواند حرم شود. این 

شیوه کنترل فردي و کنترل اجتماعي در مقابل شیوه هاي دیگر قرار دارد.

Social Control . 3
4 -  در علم روان شناسی فرامن )super ego( این 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، 1373: 229(

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي
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  بدین ترتیب در درجه بندي اسالمي حداقل محدودیت، ترک حرام و انجام واجب است و سپس 
ترک مکروهات و انجام مس��تحبات قرار دارد و بعد از آن ها در مرتبه باالتر ترک ادني و انجام اولي 
است. از این منظر حرام کاري است که در صورت انجام، انسان را در مقام قابلیت و دریافت کنندگي 
از فیض الهي محروم می کند و در حیث فاعلیت و اثربخش��ي ناتوان مي سازد. هر حدي از رعایت، 

سطح خاصي از حرمت و حرم را به دنبال دارد. 5
این محدودیت ها از آن باب است تا امکان رشد آسماني انسان فراهم شود. قرار دادن حرمت ها 
نیز از این لحاظ است. حداقل محدودیت حداقل رشد را در پي دارد و چون انسان موجودي کمال 
خواه و به دنبال حداکثر اس��ت، در یک موقعیت خ��اص در این محیط خاص ب��راي وي حداکثر 
محدودیت ها عرضه مي شود. این محیط خاص حرم است. در تجربه حرم و در حالت احرام انسان 

ُمحرم، طعم و لذت معنوي در حرم بودن را تجربه مي کند.

نقش حرم در تعالي معنوي
در دین اسالم بعضی مکان ها و زمان هایي قرار داده که از حرمت بیشتري نسبت به سایر مکان ها 
و زمان ها برخوردارند. بدین روي محدودیت ها در آن جا بیشتر و گسترده تر است. علت قرار دادن 
این حرمت ها آن است که انسان در این شرایط خاص که نوعي تقدس و رقت در آن شکل مي گیرد، 
بتواند بیشتر از عالم ماده ببرد و سالک و مسافر عالم معنا شود. یکي از این فضاها مسجد است که 
برخي امور در آن جا حرام اس��ت. حد اعالي این حرمت که حداکثر رهایي استعدادها را به دنبال 
مي آورد، در مناس��ک حج در مس��جدالحرام و حرم پیرامون آن در مکه بروز مي یابد که هم مکان 
حرمت دارد و هم زمان. بسیاري از رفتار هاي مباح در شرایط عادي نیز در این زمان و مکان حرام 
می شود. و معني آن این است که این سلوک و تمرین در این زمان و مکان خاص مقدمه و تمریني 
براي تعمیم این سبک و روش زندگي در طول حیات فرد یا جامعه است.)ر.ک. جوادی آملی،1362: 

  )28
  در زمان ها، ماه مبارک رمضان که ماه خداي سبحان است واجد این خصوصیات است.)ر.ک. 
مطهری،1383 :33( در این ماه بسیاري از امور مباح حرام مي گردد تا با محدود شدن بعد حیواني، 

توجه روح بندگان روزه دار بیشتر به سوي عالم ملکوت جلب شود. 

5 -   برای اطالع بیشتر ر.ک. )مروی،1389: 88(
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  التزام به رعایت حرم��ت ازمنه و اماکن مق��دس و مطهر که همان حرم ه��اي الهي اند باعث 
مي شود که زندگي عادي انسان نیز تبدیل به حرم گردد. هنگامي که این امر براي بنده دروني شد 
که خداوند در همه حال ناظر بر وي است و این حضور و نظر الهي را باور و شهود کرد، در تعامل با 
خود، دیگران و عالم وجود، حد و حرمت ها را نگه داشته و زندگي پاکي خواهد داشت و در حصن و 

حصار توحید قرار خواهد گرفت.
  حدیث قدسي سلسله الذهب از زبان امام رضا که فرمود :ال اله اال الّل حصار من است و هرکس 
وارد حصار من شود از عذابم در امان اس��ت.)اربلی،1381: ج2: 308( به این معني است که قرار 
گرفتن یک فرد یا یک شهر یا یک جامعه در حصن توحید، موجب امان آن جامعه از عذاب خواهد 
شد. انواع عذاب هاي مادي و معنوي، دنیوي و اخروي، فرهنگي و سیاسي و روحي و رواني، فردي 
و اجتماعي. امنیتي که مختص حرم است، همین امان از عذاب به واسطه تفکر و سلوک توحیدي 

است.
در این صورت وجود انسان حرم مي شود. در صورتي که این امر در آحاد افراد جامعه محقق شود 
جامعه اسالمي رهنمون به جامعه اي مي شود که مي توان آن را آرمان شهر توحیدي اسالمي)حرم( 

دانست.

آرمان شهر اسالمي: ثمره و محل رویش استعدادهاي معنوي انسان
هر فرهنگ و تمدني اقدام به طرح ریزي و ارائه  یک شهر آرماني مي کند تا آن را الگو و سرمشق 

جامعه خود قرار دهد و تالش خود را در جهتي معطوف دارد که به آن مطلوب دست یابد. 
اوج تحقق این جامعه آرماني در اسالم بهشت اس��ت که به عنوان نتیجه و پاداش عمل انسان 
مؤمن متقي است و تجلي اعمال خوب آدمیان مي ش��ود، اما این قابلیت وجود دارد که جلوه هایي 
از این بهشت در حیات دنیوي نیز ساخته شود. حرم ها در واقع مکان هایي هستند که این قابلیت 
تبدیل شدن به آرمان شهر را بیش��تر دارند. حرم قطعه اي از بهش��ت و تجلي این دنیایي و نمونه 
بهش��ت اس��ت که باید در این دنیا تحقق یابد. حرم تداعي کننده حالت و فضاي بهش��تي است. 
ممنوعیت بعضي رفتارها و حرمت آن ها در حرم پیش نیاز تحقق و ظهور و بروز رفتارهاي بهشتي 
اس��ت. در فرهنگ دیني قطعاتي از بهش��ت در قالب مسجد، حرم و... بازس��ازي مي شود تا مردم 
تجربه ای عیني، ملموس و قابل مشاهده از یک زندگي آرماني مطلوب و یک مدینه فاضله کوچک 

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي
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داشته باشند؛ و نه از یک امر وهمي غیر قابل دسترس و حرم ماکتي است از یک مدینه فاضله که 
در آن رابطه انسان با خویش��تن و با دیگران و با طبیعت در س��ایه رابطه اصالح شده انسان با خدا 

سامان جدید یابد.
 َمن  کانَ  لل  کاَن اللُ لَ��ه َو َمن أصلََح أمر دینه أصلََح الُل أمَر دنیاه َو َم��ن أصلََح ما بیَنه َو بیَن الل 

أصلَح الُل ما بیَنه َو بین الّناس )مجلسي، 1403ق، ج 79: 197؛ مجلسي، 1414ق، ج 13: 195(
   ؛پیامبر خدا )ص( فرمودند: هر کس که از براي خدا باش��د، خداوند براي اوست، و هر کس امر 
دینش را اصالح نماید خداون��د امر دنیایش را اصالح کند و هر کس آن چه را میان او و خداس��ت 

اصالح نماید، خداوند آنچه را بین او و مردم است اصالح کند.
در آیاتي از قرآن کریم به وصف بهشت و بهشتیان پرداخته شده است. اگر حرم نمونه زمیني از 

بهشت باشد، پس برخي خصوصیات بهشت را مي توان ویژگي هاي حرم نیز شمرد:
اَل یَْس��َمُعوَن فِیَها لَْغًوا إاِلَّ َساَلًما؛ در آن جا سخن یاوه و بیهوده نش��نوند وگفتارشان جز سالم 

نیست. )مریم،62(
اَل یَْسَمُعوَن فِیَها لَْغًوا َواَل تَْأثِیًما. إاِلَّ قِیاًل َساَلًما َساَلًما؛ در آن جا نه لغو و بیهودهاي مي شنوند و نه 

سخنان گناه آلود، تنها چیزي که مي شنوند، سالم است، سالم. )الواقعه، 25 و26(
 به دارالسالم که یکي از القاب بهشت است خوانده مي شوند: »َو اللُ یَدُعوا الي دارالسالِم و یَهدي 
َمن یَشاُء الي ِصراِط ُمس��تقیِم« )یونس،25( و خدا ]شما را[ به سرای س��المت فرا می خواند و هر 
که را بخواهد به راه راست هدایت می کند. از نظر لغوي به معناي جاي امن و آرام و سالمت است. 
دارالسالم نمایانگر محیطي آرام و امن است که مملو از صفا و صمیمیت و همدلي و یکرنگي بوده و 

صلح و آرامش و دوستي و یکرنگي در آن موج مي زند. 6
در محل ورودي بهشت، فرشتگان نگهبان با پیام »اُدُخلُوها بَِسالٍم آِمنین«)الحجر، 46( ]به آنان 

گویند[ با سالمت و ایمنی در آن جا داخل شوید.
به آن ها خوش  آمد مي گویند و آرامش��ي کامل را که نمایانگر خروج هرگونه کینه و کدورت و 
بدبیني از سینه هاي آن هاست به آن ها بش��ارت مي دهند؛ » َونََزْعَنا َما فِي ُصُدوِرِهم مِّْن ِغلٍّ إِْخَوانًا 
َعلَی ُس��ُرٍر مَُّتَقابِلِیَن« )الحجر، 47(. و آن چه کینه ]و شائبه های نفسانی[ در سینه های آنان است 

برکنیم برادرانه بر تخت هایی روبه روی یکدیگر نشسته اند.

6  برای اطالع بیشتر ر.ک. )عبد خدایی، 1376: 225(
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   نکته لطیف این که کلمه نزع از معناي خاصي برخوردار اس��ت و آن این اس��ت که چنان از 
دل هاي آنان غل و غش و کینه و کدورت را بیرون مي کش��یم که گوی��ي هرگز آلودگي و کدورتي 

نداشته اند.
در تفسیر صدرالمتألهین و در بیان علت این که چرا بهشتیان »لغو و تاثیم« نمي شنوند، آمده 
است: »لغو و عبث« از افعال قوه تخیل است که در آن هیچ غایت عقلي و فکري وجود ندارد و این 
ناشي از ضعف عقل است و »تأثیم« به معنی سخنان گناه آلود از افعال قوه طبیعیه است که ناشي 
از ضعف نفس اس��ت و هر دوی این ها )ضعف عقل و ضعف نفس( از بهشتیان منتفي است«) صدر 

الدین شیرازی، 1366، ج1: 117(
 در روایات بهش��ت، پاداش مؤمن نرم خوي، داراي صدق نیت و باطن پاک، اهل عمل صالح و 
بی رغبت در دنیا، سخاوتمندو خویش��تن دار، مخلص و نیکو کار شمرده شده است) نهج البالغه، 

حکمت 42(.
این که بهش��ت ثمره انجام اعمال خاصي و دوري از صفاتي خاص اس��ت. این ثمره در زندگي 

دنیوي نیز بهشت ساز است اما بهشتي دنیوي.
 در صورتي که انسان هاي بهشتي و این قطعات بهشت گونه بیشتر شود این امکان وجود دارد 
که جامعه زمیني خود به بهشت گونه اي تبدیل شود. مساجد به عنوان حرم اولین گام براي تحقق 
این امر ند. افرادي نیز که در زندگي خود به رفتار انس��ان کامل نزدیک هستند خود به حرم شدن 
مکان کمک مي کنند، چون خود حرم مي شوند، یعني تمثیل عیني مفاهیم مقدس شده و در واقع 
آن ها مفهوم حرم را به عینیت تبدیل کرده اند. تأثیري که این افراد بر جامعه دارند موجب مي شود 

تا مدینه  فاضله از حالتي انتزاعي به صورتي واقعي تحقق یابد.
 انسان آرماني و شهر آرماني در اسالم از آن لحاظ ستودني اند که همه  رفتارها و اعمال در آن ها 
توحیدي اس��ت. بدین ترتیب هرکس براي خدا بود خداوند براي اوست. در جامعه آرماني نسبت 
بین مکان ها و زمان ها و انسان ها نسبتي الهي است. چرا که همه چیز از جمله این عالم تجلي گاه 
خداست و تعامالت و مناسبات بین آن ها نیز باید خدایي باشد و قدسیت مکان ها و زمان ها به میزاني 
است که این تجلي صورت مي گیرد. اگر همه عالم تسبیح گوي خداست پس همه عالم حرم است. 
بدین ترتیب رفتار انسان در این حرم بزرگ همانند رفتار او در حرم هاي کوچک باید باشد. آن چه 
در باب رفتار ُمحرم در حرم مکه در ایام احرام گفته ش��ده براي تکرار و تداوم در همه مکان ها و در 

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي
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همه زمان هاست.
  از این لحاظ عالم منظر خداس��ت، تجلي گاه خدا و حرم است. چنان که در بیان شریف قرآن 
ماواِت َو ما فِي الَأْْرض ) الجمعه،1(؛ آن چه در آسمآن ها و آن چه در زمین  ِ ما فِي السَّ آمده “یَُسبُِّح لِلَّ

است  خداي را تسبیح می گویند.
��ماواِت َو ما فِي الَأْْرض ) الحشر ،1(؛ آن چه در آس��مان ها و در زمین است  ِ ما فِي السَّ َسبََّح لِلَّ

تسبیح گوی خدای هستند.
  از این رو، انسان نیز چون در این مناسبات جایگاه اشرف را دارد شایسته تر است براي تحقق 
آرمان شهر خود این مناسبات را لحاظ کند. بدین ترتیب جامعه اي که این مناسبات در آن رعایت 
شود به حرم الهي تبدیل می شود. آن موجودي که برقرار کننده این نسبت در جهان است، انسان 
است. پس انساني که وجودش براي خدا باشد به برکت او مکان و زمان به حرم الهي تبدیل مي شود.

انسان کامل آرماني، محور حرم
برقرار کننده و محور این مناس��بات انسان کامل اس��ت، بنابراین حرم تنها یک مکان یا زمان 
نیست، بلکه زماني اطالق حرم بر یک مکان یا زمان قرار مي گیرد که یک اتفاق بهشتي و آسماني 
بر محور انسان کامل در آن ظرف زماني یا مکاني قرار گیرد. هر چه آن فرد یا اتفاق بهشتي تر باشد، 
به مفهوم حرم نزدیک تر است. پس حرم تنها زمان یا مکاني نیست که در مقدرات الهي از ازل بوده 
باشد و قابل کم یا زیاد شدن نباشد. چه بسا یک خانه یا خانواده با رفتار بهشتي صاحب آن به حرم 
تبدیل مي شود، یا زمان هایي که اتفاق هایي که در آن زمان خاص رخ داده، این زمان ها را به حرم 

تبدیل کرده است. 
  به عنوان مثال ماه محرم به خاطر عاشورا یا ماه رمضان به خاطر شب قدر به زمان هاي داراي 
حرمت تبدیل شده  است. به همین ترتیب صحراي کربال به خاطر از خود گذشتگي )تضحیه( امام 
حس��ین)ع( در راه خدا به حرم تبدیل ش��د. تضحیه7 یعني این که یک نفر خود را قرباني کند. مکه 
نیز با هجرت حضرت ابراهیم به آن جا و رفتار مخلصانه او و خانواده اش و نیز مناسبتهاي دیگر به 
حرم تبدیل شد. تضحیه، هجرت، شهادت و هر عمل خالص الهي از طرف یک ولي الهي حرم ساز 

مي شود.

7  - تضحیه  یعنی مدارا کردن است که بعدها استعاره قربانی کردن و فداکاری شده است.)راغب اصفهانی،1374: 441/2(
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خانه هاي مقدس، خانواده هاي مقدس
در قرآن کریم از انسان هایی که وجودشان به حرم تبدیل شده با عنوان بیوت خدا یاد مي شود. 
ابو بصیر می گوید: از امام صادق )ع( درباره آیه شریفه »فِي بُُیوٍت أَِذَن الّل ُ أَن تُْرَفَع َو یُْذَکَر فِیَها اْسُمُه 
َلوِة و اِیَتاِء الزكوِة  یَُسبُِّح لَُه فِیَها بِالُغُدوِّ َو الَصاِل ِرَجاٌل ال تُلِْهیهم تِجاَرٌة و ال بَْیٌع َعن ِذْکِر الّلِ و اَِقاِم الصَّ
یََخاُفوَن یَوما تََتقلَُّب فِیِه الُقُلوُب و االبصار لَِیْجِزیَُهم الّل ُ اَحَس��نَ َما َعِمُلوا و یَزیَدُهم ِمن َفضلِِه و الّل ُ 
یَْرُزُق َمْن یَشاُء بَِغْیِر ِحساٍب« )النور، 36-38( . در خانه هایی که خدا اجازه داده همواره محترم و با 
عظمت باشند و نام وی در هر بامداد و پس��ین در آن یاد شود.مردانی هستند که تجارت و معامله، 
از یاد خدا و نماز خواندن و زکات دادن غافلش��ان نمی کند. و از روزی ک��ه در اثنای آن روز دل ها 
و دیدگان زیر و رو ش��ود بیم دارند. تا خدا بهتر از آن چه کردند پاداش شان دهد و از کرم خویش 
افزونشان کند و خدا هر که را بخواهد بی حساب روزی می دهد، پرسش کردم.حضرت فرمود: منظور 
خانه های پیامبر)ص( اس��ت. اما به تعبیري دیگر منظور از این بیوتات ش��خص پیامبران، رسوالن، 
حکیمان و امامان راهنمایند. در کتاب اص��ول کافي آمده:آن ها خانه های پیمبران و رس��والن و 

حکیمان و امامان راهنماست، 
برخي زمان ها یا مکان ها یا اش��خاص، در پیش��گاه خداوند عظمت و ارزش ویژه اي یافته اند 
و طبعاً در نگاه بندگان خدا قداس��ت و ارزش بیش��تري دارند. اگر مکان یا زمان خاصي، از ارزش 
متمایز و قداست ویژه اي برخوردار مي شود به خاطر این است که ظرف مکاني یا زماني براي عنایت 
خاص الهي یا عمل ویژه یا حضور کساني که مورد عنایت خاص الهي اند واقع مي شود. این موضوع 
به حقایق و ارزش ها و قداس��ت هایي برمي گردد که درون این خانه ها مي گذرد و به آن روشنایي 
بخشیده اس��ت. هر کس بیش��تر به یاد خداوند اس��ت و ذکر او را بر زبان دارد و در مقام بندگي و 
عبودیت، از قرب و منزلت بیشتري برخوردار اس��ت، طبعاً به او انتساب و تعلق بیشتري دارد و در 
نتیجه از واالیي و بلندي بیشتري برخوردار است. خدایي که فوق همه واالیي ها و رفعت ها و عزت ها 
و ارزش ها و قداست هاس��ت، مایه رفعت و عزت و واالیي این انسان خواهد بود. ولي شرط آن قرب 

هر چه بیشتر به او و بندگي هر چه نزدیک تر در پیشگاه اوست.
از این رهگذر مي توان نتیج��ه گرفت که زمینه و علت عنایت خاص ب��ه این »بیوت« و رفعت 
آن ها، جمالت بعدي این آیه و دو آیه بعد است که سخن از ذکر و تسبیح الهي دارد. کساني در این 

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي
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خانه ها به پرستش و یاد و تسبیح خداوند مي پردازند که ش��یفتگي به دنیا و توجه به فرصت هاي 
مادي و سرمایه اندوزي و مال پرستي نتوانس��ته آنان را از یاد و نام خداوند و انجام وظایف دیني و 
انساني خویش و آمادگي براي قیامت و زندگي جاودانه باز دارد. پس در واقع این ساکنان خانه ها 
هس��تند که با معرفت و کردار خویش، یعني با »ذکر« حقیقي خود، زمین��ه رفعت این خانه ها را 
فراهم مي کنند و باالیي و واالیي خانه ها )ظرف( به ارزش و علّو ساکنان خانه ها)مظروف( است. این 
َِّذیَن  ُ ال خداوند است که رفعت و منزلت مي دهد، اما شرط آن ایمان و علم و معرفت است: یَْرَفِع اللَّ
ُ بَِما تَْعَمُلوَن َخِبیٌر )المجادله،11(؛ خداوند آناني از شما  َِّذیَن أُوتُوا الِْعلَْم َدَرَجاٍت َواللَّ آَمُنوا ِمنُکْم َوال
را که ایمان آوردند و کساني که به دانش رسیدند، به درجاتي باال مي رساند.« ولي همین وعده نیز 
مشروط به عمل کردن به فرماني است که درباره چگونگي نشست و برخاست در مجالس و در حضور 

پیامبر)ص( صادر کرده است.

اهل بیت)ع(؛ مصداق کامل و روشن حرم
   مصداق کامل بیت الل خانه پیامبر)ص( و خاندان پاک اوست؛ همان خانه اي که به داللت روشن 
آیه تطهیر، برگزیدگان آن به مقام خاص عصمت و طهارت الهي دس��ت یافته اند و در واقع در آن 
جایگاه رفیع قرار داده شده اند. از همین رو، در روایات چندي تصریح و تأکید شده است که منظور 

»بیوت« پیامبران و ائمه )ع(است  )مطهری،1389: 117(.
انسان کاملي که تمام وجودش عبادت باشد یعني هیچ کاري را جز براي رضاي خدا انجام ندهد 
این فرد َمعبد اس��ت و حرم الهي، حال در هرکجا قرار گیرد، آن مکان نیز از قداست وي تبدیل به 
حرم مي شود و به حرمت اوست که ممنوعیت ها و تحریم بعضي از رفتارها در آن مکان یا زمان نیز به 
وجود مي آید. در اعتقادات شیعه این طور آمده که این انسان تا حدي مي تواند این مناسبات را در 
خود دروني کند که خلیفه و مظهر خدا در روي زمین شود و آن جاست که حرم مقدسي مانند کعبه 
اعتبار خود را با وجود این فرد یا افراد باالتر مي برد. این باعث افتخار امیرالمؤمنین)ع( نیست که در 
کعبه متولد شده، بلکه باعث افتخار کعبه است که محل تولد چنین مولودي است. امام صادق)ع( در 
این باره فرمود: کسی که با معرفت به کعبه بنگرد و آن گاه حّق ما و حرمت ما را برابر با حّق کعبه و 
حرمت آن بشناسد، خدا همگی گناهان او را می آمرزد و مهّمات دنیا و آخرت او را کفایت می فرماید) 

ابن بابویه، 1367، ج 3: 30(.
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این یک اصل کلي است که بارزترین مصداق آن کعبه و مسجدالحرام است؛ زیرا همه مساجد 
فروعات کعبه است و به پاس احترام کعبه محترم است؛ زیرا هر مسجدي یک محراب دارد که به 
ُّوا ُوُجوَهُکم َشْطَره)البقره ،144(؛  منزله چهره آن است و این چهره به سمت کعبه متوجه است: َفَول

و هر جا بودید روی خود را به سوی آن بگردانید. 

تجلیات حرم در جامعه اسالمي
همان گونه که بیان شد حرکت انسان در دین اسالم، مسیري است که باید در جهت تحقق حرم 
گام بردارد تا جایي که خود سالک به عینیِت مفهوم حرم شود. از این رو خداي سبحان شرایطي را 
فراهم کرده تا انسان با قرار گرفتن در این شرایط تمرین این را داشته باشد و قداست زمان و مکان 
حرم را در زندگي خود پیاده کند. بنابراین شرایطي که حرم هم در زمان و هم در مکان به بهترین 
نحوه خود در اسالم تحقق مي یابد چهارچوبي در اختیار ما قرار مي دهد تا طرح توسعه مفهوم حرم 
و تالش براي عینیت دادن به آن را در قالب یک الگو برآورد کنیم. بهترین مصداق براي تجلي زماني 

و مکاني حرم در اسالم در مکه و موسم حج تمتع است. 
حرم مّکي مهم ترین و شاخص ترین مصداق حرم است. شهر مقدس مکه، ام القری نیز نامیده 
می شود. این نام برای این ش��هر، در دو آیه از قرآن مجید اطالق شده است: انعام،92 و شوری، 7. 
َة لنّها کانت  تَُمُک  َمن َظلََم فیها، أي  یت  َمكَّ در کتاب جمهره اللغه معنی مکه این گونه آمده: ُس��مِّ

تَْنُقُصه و تُْهلُِکه.)ابن درید، بی تا: ج1: 166(
از نام های معروف مکه که بیانگر احترام فوق العاده و قداست بیش از حد این سرزمین مقدس 
است، نام »بلدالمین« اس��ت. این نام به همین صورت در قرآن کریم آمده و مورد قسم و سوگند 

الهی واقع شده است.
یُْتوِن َو ُطوِر ِس��یِنیَن َو هَذاالَْبلَِد الَأِْمیِن«) التین،2-1(؛ سوگند به انجیر و زیتون و  َوالِتّیِن َوالَزّ

سوگند به طور سینا و این شهر امن. )بلدالمین(
به شخص منسوب به این حرم، ِحْرمي )اهل حرم( و به کس��ي که وارد منطقه حرم مي شود و 

احرام مي بندد، ُمحِرم گفته مي شود. محدوده بیروِن حرم را ِحّل نامیده اند. 
   در آیات )النمل،91( و)البلد ،1و2(؛ که در شهر مکه نازل شده است مشاهده مي شود که یک 
ش��هر مي تواند به قدري تقدس یابد که خداوند به آن س��وگند یاد کند و مي دانیم که شهر مکه از 

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي
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دیرباز مورد احترام بوده است، اما عالوه بر این سوگندها، دو ویژگي نیز به تقدس آن افزوده است: 
الف. سکونت پیامبر در مکه به این ش��هر تقدس مي دهد و این بدان معني است که شهري که 
در آن افراد برجسته، متقي و دانشمند زندگي مي کنند، مقدس است. حتي خاطرات، آثار و مقابر 
افراد برجسته نیز به ش��هر تقدس مي دهد و این موضوع کم و بیش در اکثر نقاط دنیا مورد توجه 

بوده است.  
ب. امنیت شهر8 ؛ که از این نظر نیز به مکه تقدس داده شده است.

 مکه مهم ترین حرم در دین اسالم است چنان که در این باره قرآن کریم مي فرماید: ان أَوََّل بَْیٍت 
َة ُمباَرکاً َو ُهدًی لِلْعالَمیَن )آل عمران /96(. نخستین خانه هایي که براي مردم  ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَّذي بِبَكَّ
بنا شده همان است که در مکه است خانه اي که جهانیان را سبب برکت و هدایت است... از این رو 
هم زمان هاي خاصي براي زیارت مکه محترم شناخته ش��ده اند هم رفتارهایي به صورت کلي در 
این منطقه حرام است. منسجم ترین احکام شرعي راجع به حرم درباره مکه است.9 اینک به بررسي 

این قوانین و ظاهر و باطن آن ها و تاثیرگذاري شان بر جامعه مي پردازیم.
بیان حرمت و ممنوعیت ورود کفار به بیت الل الحرام به خوبي نشان دهنده وضع قوانین برای 
امنیت و مصونیت جامعه اسالمي است از افکار نجس و رفتارهاي نجس. در حرم الهي تنها باید افکار 
الهي حضور داشته باشد. پس ورود کسي که خداي س��بحان را نمي شناسد و بر پایه آن، اندیشه و 
رفتار او در زندگي غیر توحیدي است به عنوان آفتي براي جامعه الهي شناخته خواهد شد. اولین 
گام براي ایجاد حرم الهي، ایجاد قرنطینه اي است در حرم الهي که مسلمانان در این حرم و فضاي 
پاک آن، قلب خود را تبدیل به حرم کنند. این امر امنیت عقیدتي به دنبال مي آورد. پس از آن که 
در سایه این امنیت، مسلمان تبدیل به مؤمن ش��د و قلب وي حرم الهي شد، دیگر نیاز به قرنطینه 

نیست و در این زمان است که وي در سرزمین کفر نیز مي تواند حرمیت خود را محفوظ دارد.
آن چه در احکام حرمت بیت الل الحرام رخ مي دهد نمود بارز حرمیت الهي است.

ورود به حرم با طهارت
 در آداب ورود به حرم آمده که انسان هنگام ورود به مکه باید با طهارت باشد. در اسرار نماز آمده 
که غسل و وضو نمادی است از طهارت درون یعني انس��ان با طهارت بیروني، درون خود را آماده 
براي طهارت دروني مي کند. چشم ها از گناهان خود پاک شود ذهن از افکار ناشایست پاک شود و 

8- برای اطالع بهتر از امنیت در اسالم ر.ک. افتخاری و دیگران،1385: 7 به بعد
9-  برای اطالع بیشتر از احکام حج و بیت الل الحرام ر.ک. شهید ثانی، 1391
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همه اعضا و جوارح از ذهن و چشم و دست و پا پاک شود تا َمّس تجلیات حق تعالي بر اساس طهارت 
ممکن شود. شستن چشم تداعي شستن بینش، شس��تن دهان نمادي از پاک بودن گفتار، مسح 
سر تداعي طهارت اندیشه، شستن دست و پا براي پاک کردن عملکرد انسان و هر شستن ظاهري 

نمادي از شستن باطن است.
ُروَن )الواقعه ،79(؛ و جز  ُه إاِلَّ الُْمَطهَّ  درباره قرآن کریم و آیات الهي این آیه آمده است: ال یََمسُّ

پاکان نمي توانند به آن دست زنند )دست یابند(.
آیه شریفه در عین بیان یک حکم شرعي، یک حقیقت را نیز بیان مي کند که حقیقت قرآن و 
معارف قرآن را مس نمي کنند، مگر »مطهرون«. بنابراین هر چه مرتبه طهارت باالتر باشد، مرتبه 

درک معارف و حقایق قرآني نیز باالتر خواهد بود.
براساس این معنا رابطه طهارت و َمس رابطه علي و معلولي است؛ یعني، فهم حقایق باطني قرآن 
بدون طهارت نفس از رذایل و آلودگي هاي نفس��اني امکان پذیر نیست؛ لیکن راه تحصیل طهارت 
که علت وصول به حقایق قرآني است براي همه باز اس��ت؛ یعني، همان طور که افراد مي توانند با 

وضو به َمس ظاهري قرآن دست یابند، با طهارت دل نیز مي توانند به َمس باطني قرآن راه یابند.
اگر همه عالم آیات الهي است و اگر انسان اش��رف این آیات، پس َمس )دست یابي به حقیقت 
و دست اندازي( این آیات نیز جز با قصد و عمل پاک مجاز نیس��ت. یعني انسان ُمحرم در َحرم در 
دست اندازي به زندگي و سرنوشت و آبرو و مال و ... دیگران و نیز در دست اندازي به سرمایه هاي 

طبیعي جز با طهارت نیت و اندیشه و عمل مجاز نیست.
  نقل شده است امام سجاد)ع( ش��بلي را بعد از س��فر حج دید و از او در باره اعمال ظاهري حج 
پرسید. در پرسش از هر عملي مثل در آوردن لباس دوخته و پوشیدن لباس احرام و غسل و ...فلسفه 
انفسي آن حکم را به او یاد آور شد و این که تا روح عمل تحقق نپذیرد، آن عمل پذیرفته نشده است. 
احرام سّري دارد؛ یعني یک دستور ظاهري دارد که آن را همه انجام مي دهند ]و[ یک دستور باطني 

دارد که اهل سیر و سلوک و کساني که به اسرار حج آگاه اند انجام مي دهند. 
  امام سجاد)ع( طبق این نقل به شبلي فرمود: معناي کندن لباس خیاطي شده و دوخته شده؛ 
یعني خدایا من دیگر لباس گناه در بر نمي کنم واز هر گناهي توبه کردم. انسان لباس احرام بر تن 
مي کند؛ یعني لباس ندوخته، لباس رنگ نگرفته، لباس حالل و پ��اک در بر مي کند؛ یعني جامه 
طاعت در تن مي کند ..فرمود: معناي غسل کردن این است که خدایا! من آن گناه ها را شست و شو 

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي
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کردم.10)نوری،1408ق: ج10: 166(
  باید حریم حرم از درون و بیرون و فضاي حرم آن، که پیوسته و وابسته به آن است، از هر رجس 
و رجز باطني یا ظاهري، خواه فقهي یا طّبي، پاک شود. با این میثاق الهي بر طهارت، اّوالً تنها پاکان، 

شایسته عهده دار اداره حرم اند:
هیچ مجالي براي پلیدي و آلودگي شرک و مشرک، و زشتي و لوث بت و روث بت پرستي باقي 
نمي ماند. از همین رو نخستین اقدام اسالم پس از پیروزي بر اِلحاد و بت پرستي، تطهیر کعبه به 
دستور رسول اکرم )ص( به دس��ت امیر مؤمنان علي بن ابي طالب)ع( از لوث بت ها و آلودگي وثنیت 

بود)جوادی آملی، 1386: 114(.
      در باره گونه حضور در حرم توصیه هایی 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 
ِس ُطوًي )طه،12(؛ همانا من پروردگار تو  ََّک بِالْواِد اَلُْمَقدَّ َُّک َفاْخلَْع نَْعلَْیَک إِن ِّي أَنَا َرب چنین کرد. إِن

هستم. پس کفش خود را بیرون آور، به درستي که تو در سرزمین مقّدس »ُطوي« هستي.
این موضوع تا حد زیادي ریشه در دور کردن منیت و تکبر از آدمي دارد. کفش َمرکب است و 

اصالت ندارد. کفش نماد دنیاست و خلع نعلین یعني وانهادن تعلقات دنیوي.
   در دیدگاه تمثیلي عرفاي قدیم، از یک س��و، کفش نماد تعلقات جس��مي و روحي و مادي و 
معنوي است. خواه اندیش��ه زن و فرزند و شغل و موقعیت باشد )س��هروردي، 1364: 130( خواه 
توقف در یکي از منازل راه. به عبارت دیگر کفش، پاي افزار سفر براي رسیدن به یک منزل و مقصود 
است و چون به منزل رسیدي، باید کفش ها را در آوري. در آن پیش��گاه مقدس، براي رسیدن به 
نهایت درک و دریافت عرفاني، باید جسم و روح هر دو از هر حجاب تهي باشد. پاي برهنه مي تواند 

لذت لمس باطن عالم را دریابد.
     همچنین در روایات توصیه به اقامت نکردن در حرم شده است.

 اقامت نکردن در حرم، احس��اس مسافر بودن در حرم را موجب مي ش��ود. این احساس تعلق 
نداشتن به آن چه در منزل بین راهي است، ناشي از احساس مسافر بودن و تمثیلی است از وضعیت 

انسان در دنیا که قرار است حرم بزرگ زندگي انسان باشد.
مسافر در سلوک الي الل جان انسان است که از آن تعبیر به روح، روان و نفس نیز مي شود. همۀ 

10-  این روایت به طور منسجم در کتاب از ژرفای حج آمده است. ر.ک. )مظاهری، 1373(
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موجودات به سوي پروردگار در حرکت اند و از این قاعده هیچ موجودي استثنا نیست. این حقیقت 
را قرآن با تعابیري بیان کرده است:

ِ الَْمِصیُر«)آل عمران،28(؛ و بازگشت همه فقط به سوي خداست. »َوإِلَي اللَّ
   انسان نیز در این مسافرت عمومي قافله س��االر همۀ موجودات و پیشاپیش همه در حرکت 
است. انس��ان حتماً به لقاي پروردگار خویش مي رس��د و این راه پررنج را خواس��ته یا ناخواسته 

مي پیماید)رضائي ،1392: 177 - 189(.
ََّک َکاِدٌح إِلَي َربَِّک َکْدًحا َفُمالقِیِه«)االنشقاق،6(؛ اي انسان، حّقاً که تو به سوي  »یا أَیَها النَْساُن إِن

پروردگار خود به سختي در تالشي و او را مالقات خواهي کرد.
 ِ ْوا إِلَي اللَّ در بعضي از روایات ذیل این آیه کریمه اي که ذات اقدس اله��ي در قرآن فرمود: َفِفرُّ
)الذاریات،50( پس به سوي خدا بگریزید، گفته اند: منظور حج است. فرار کنید، سفر کنید به طرف 
خدا؛ این سیر الي الل را همان حج دانسته اند. گرچه انس��ان به هر سمتي که بخواهد روي بیاورد 
)البقره،115( پس به هر جاي که رو کنید، همان جا رو به خداست... ولي  ُّْوا َفَثمَّ َوْجُه اللِّ َفَأیْنما تَُول

همین انسان که به هر سمت بخواهد روي بیاورد، چهره الهي را مي بیند.
در عین حال در برخي احکام حالت وطن را در حرم القا مي کند. از احکام اختصاصي حرم مّکي، 
حرم نبوي، مسجد کوفه و حائر حسیني به نظر مشهور فقهاي شیعه، جواز و حتي استحباِب خواندن 
نماز به صورت کامل )اِتمام( براي مسافر است، هر چند که خواندن نماز شکسته )َقصر( نیز براي او 

جایز است)طوسي،1400ق، ج124:1(

حرم وطن فطری و امن 
کعبه، مرجع همه انسان ها و بازگشتگاه عموم مردم و مأمن توده انسان هاست: َوإِْذ َجَعلَْنا الَْبْیَت 
َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمًنا )البقره،125(؛ و چون خانه ]کعب��ه[ را برای مردم محل اجتماع و ]جای[ امنی 

قرار دادیم.
چنان که از تعبیر "للّناس"ظاهر است، خداي سبحان کعبه را ویژه مسلمانان نساخت. »ثاَب« 
به معناي َرَجَع و »مثاب« و »مثابه« به معناي مرجع است. تاي مثابه، تاي مبالغه است. یعني این 
خانه، مرجع مکرر مردم است. مرجع، جایي را گویند که انسان از آن جا آمده و به آن جا باز مي گردد. 
بر این اساس، وطن اصلي مردم کعبه است و وقتي انسان به زیارت کعبه مي رود گویا به اصل خود 

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي
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رجوع کرده است. بنابراین، کعبه مظهر فطرت است و حالت اصلي انسان ها رجوع به کعبه است و 
کسي که از کعبه منصرف است از حالت اصلي خود برگشته است. از آن جا که هر مسلماني با کعبه 
در ارتباط مستمر است، چنان که بهترین حالت و اقتضاي ادب اس��المي در نشستن، رو به کعبه 
بودن است؛»َخْیُر الَمجالِِس َما اْسُتْقِبَل بِِه الِقْبَلُة«، و رسول اکرم )ص( نیز این گونه مي نشستند، مي توان 
استظهار کرد که معناي دیگر مثاب این است که کعبه مرجع انسان ها در همه لحظات شبانه روز 

است. )جوادي آملي،1386: 123(.
  مطلب دیگر آن که حرم مکه حریم امن الهي است. جایي اس��ت که ظلم و تخاصم و نزاع در 
آن راه ندارد و در نتیجه ظلمي در آن وجود ندارد. ظلم در فرهنگ دیني جایي است که رفتار فرد 
از چهارچوب عقل و شرع خارج شود. از این لحاظ حرم مکاني امن است براي همه موجوداتي که 
در آن زندگي مي کنند. این امنیت 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 نتیجه اندیشه مسمومي وارد حرم 
الهي نمي شود. این نجاست کفار چنان که پیشتر گفته شد، نجاست فکري و فرهنگي آن هاست. از 

این لحاظ حرم الهي باید از این شر مصون باشد.
  شرایط حرم باید به گونه اي باش��د که آرامش خاطر افراد هم به هم نخورد، پس توصیه شده 
سالح که از اسباب سفر است هنگام ورود به مکه درون پارچه اي پیچیده شود تا به جامعه ترس و 
اضطرابي وارد نیاورد. در روایت ابو بصیر از امام صادق)ع( درباره مردی که آهنگ سفر به مّکه کند، 
آمده که آیا خروجش با سالح مکروه اس��ت؟ پس امام)ع( فرمود: باکی نیست که از شهر خودش با 
سالح خارج شود، ولی چون به مّکه داخل شود، مي باید آن را ظاهر نسازد و در روایتي دیگر آمده: 
»نمي سزد که با سالح به حرم داخل ش��ود، مگر آن که آن را در جوالی داخل کند، یا آن را از انظار 

مستور سازد) ابن بابویه،1367، ج3: 109(.
کعبه و مس��جدالحرام نمونه بارز مساوات مردمي است. خداي س��بحان براي تعلیم و تمرین 
برابري و تساوي و تبلور آن، همگان را به سرزمین مس��اوات فراخوانده و به طواف در اطراف کعبه 
اي که نسبت به همگان یکسان است)َس��َواًء الَْعاِکُف فِیِه َوالَْباِد(، دعوت کرده است. پس آن که بر 
گرد کعبه و محور مس��اوات مي گردد باید هرگونه امتیاز فردي و ن��ژادي را از خود بزداید و دیگر 
نژادها و قوم ه��ا را چون نژاد و قوم خود بدان��د و همان گونه که از طواف بر گ��رد خانه پاک، درس 
��جوِد )البقره،125(؛ خانه مرا برای  ِع السُّ را بَْیتي لِلّطائِفین َوالعاِکفیَن والّرکَّ طهارت مي آموزد: طهِّ
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طواف کنندگان و معتکفان و رکوع و سجودکنندگان پاکیزه کنید، رهاورد او از حضور در تجلیگاه 
برابري باید آموختِن مساوات باشد به گونه اي که نه فردي را بر فردي و نه نژادي را بر نژادي راجح 

نداند، مگر بر مدار تقوا که فضیلتي معنوي است، نه مادي )همان ،122(
   به همین ترتیب گم شده یا لقطه مسلمانان در حرم نیز باید از امنیت برخوردار باشد. احکام 
لقطه در حرم با سایر نقاط متفاوت است و شرایط خاص تري دارد. اگر لقطه را در حرم یافت، اگر 
َّا  لقطه حرم کمتر از یک درهم باشد، بعضي گفته اند که برداشتن آن حرام است و به آیه أََولَْم یََرْوا أَن
َجَعلَْنا َحَرماً آِمناً... ؛ آیا ندیده اند که ما ]برای آنان[ حرمی امن قرار دادیم )العنکبوت ،67( استدالل 

کرده اند.
  و اگر کسي آن را برداشت باید تا یک سال مالکش را جست و جو کند، در صورتي که او را پیدا 
نکرد باید صدقه بدهد اگر بعد از آن صاحب اش پیدا شد و راضي به صدقه نبود، باید مثل و یا قیمت 
آن را به او بدهد یا این که آن را به صورت امانت پیش خود نگه دارد. در هر صورت نمي تواند تملک 
کند و اگر قصد تملک کرد مالک نمي شود و ضامن هم هس��ت. براي نیل به این امنیت باید افراد 
جامعه داراي طبعي بلند باش��ند. این امر تا حدي با آموزش میسر است و تا حد زیادتري با تأمین 

اقتصادي و امنیت اقتصادي افراد.
 حرم جایي است که اندیشه یا روح انسان ها سیراب است، همچنان که شکم شان سیر است.

در حرم نه تنها انسان ها امنیت دارند و این امنیت تا جایي است که حتي در غیاب فرد نمي توان 
غیبت کرد. این امنیت حتي در برخورد با مجرمان نیز باید باشد. مجرم مجازات مي شود اما ترسانده 
نمي شود. ممنوعیت اجراي حد و قصاص درباره کسي که در خارج از حرم مرتکب جنایت شده و به 
حرم پناه آورده است و اِعمال برخي محدودیت ها 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 این که برای طلبکار جایز است از بدهکاری که در بیرون حرم مالی را از او قرض کرده، آن را 
در حرم مطالبه کند یا نه، اختالف است. برخی گفته اند اگر مدیون برای فرار از پرداخت بدهی به 

حرم پناه آورده، طلبکار حق مطالبه در حرم ندارد.
این اَعمال از جمله کارهاي مکروه در حرم مّکي اس��ت: طلب کردن بدهي از مدیون، مگر آن 
که مدیون بودن در داخل حرم واقع شده باشد؛ درخواست کردن چیزي از مردم در حرم؛ خواندن 

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي
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شعر؛ و ضرب و شتم خدمتکار)ازرقي، 1369، ج2: 137(.
اهل حرم کساني هستند که دیگران از دست و زبان آن ها ایمن هستند.

 پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد)ص( مي فرمایند: »مسلمان کسي است که مسلمانان از دست 
و زبان او در سالمت باشند.« )خمیني،1387: 160(

حرم، محّل امن حتی پدیده های طبیعی : حیوان و درخت 
امنیت در حرم فقط براي انسان ها نیس��ت، بلکه حیوانات و گیاهان حرم را نیز شامل مي شود. 
کندن و شکستن شاخه درخت حرم حرام است و نیز کش��تن حیوان فقط برای ذبح و طعام جایز 
است. ابن مسکان از ابو بصیر از امام صادق )ع( روایت کرده اس��ت که فرمود: در حرم جز شتر و گاو 
و گوس��پند و ماکیان ذبح نمی ش��ود. این ها حیوانات حالل گوش��ت اند از این رو قرباني آن ها نیز 
استفاده مي شود و سایر حیوانات نیز از امنیت حرم برخوردارند. این امنیت تا حدي است که حتي 
از زدن حیوان نیز منع مي ش��ود و اگر کسی حیواني را لطمه رس��اند باید به میزاني که شرع مقرر 
نموده صدقه دهد. بدین ترتیب همه خالیق حرم از دست و زبان هم ایمن اند. رهاورد این امنیت 
براي حرم آباداني است. این امنیت رش��د و تعالي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را به دنبال دارد. 
به صورت ظاهري و مصداقي آن مي توان به روایاتي اشاره کرد که توصیه به کاشت درخت در حرم 
شده است. این امنیت تا ابعاد دروني افراد نیز گسترش مي یابد. در غیر حرم فکر گناه حرام نیست، 
اما در حرم باید از فکر گناه نیز اجتناب کرد .. البته در جامعه اي که درپي تحقق مفهوم حرم است، 

باید رسانه هایي موجود باشد که مولد فکر حرام براي جامعه نباشند. 
امام صادق )ع( می فرماید : القلب حرم الل فال تسکن فی حرم الل غیر الل؛ دل حرم خداست، پس 

در حرم خدا، غیر خدا را ساکن مکن )مجلسي، 1403ق، ج70: 25(.
 اهل حرم نمي گذارند حتي خیال بد به ذهنشان بیاید.

اندیشه مثبت و رفتار مثبت از ویژگي ها اصلي حرم اس��ت. در روایت آمده امام صادق به یاران 
خود فرمود: مرّوت چیس��ت؟ مردم گفتند: نمي دانیم امام گفت: مرّوت به خدا قسم این است که 
ش��خص خوان طعامش را در جلو خانه اش قرار دهد. و مرّوت بر دو گونه است: مرّوتی در حضر، و 
مرّوتی در سفر. اّما آن که در حضر اس��ت، تالوت قرآن و حضور دایم در مساجد، و همگام بودن با 
یاران در رفع حوایج، و نعمتی که بر خادم دیده شود چنان که دوست را شاد، و دشمن را سرکوب 
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کند. و اّما مرّوتی که در سفر است عبارت اس��ت از فراوانی و خوبی توشه، و بذل آن به همراهان، و 
کتمان اسرار همسفران، پس از جدا شدن از ایشان، و کثرت مزاح در غیر مطالبی که موجب خشم 
خدای عّز و جّل شود. آن گاه فرمود: قس��م به آن کسی که جّد من صلوات اللَّ علیه و آله را به آیین 
حّق به نبّوت مبعوث کرد، که خدای عّز و جّل روزی ش��خص را به ان��دازه مرّوتش قرار مي دهد، و 
یاری به اندازه مئونه نازل می شود، و صبر به قدر ش��ّدت بالء فرود می آید.)ابن بابویه، 1367، ج3: 
194( در چنین جامعه اي احساس غربت براي افراد وجود ندارد. افراد حرم بامروت اند و صمیمي 
و مصداق این آیه قرآن هس��تند: إاِلَّ قیاًل َس��الماً َس��الما؛ تنها چیزي که مي شنوند »سالم« است 

»سالم«)الواقعه،26(.
  از خودگذشتگي ویژگي دیگر مردم حرم است. این از خود گذشتگي ایجاد محرومیت آگاهانه 
فرد براي خویش است تا بتواند بعد آسماني خویش را ارتقا دهد. آیه شریفه  لَْن تَنالُوا الِْبرَّ َحتَّی تُْنِفُقوا 
َ بِِه َعلیٌم) آل عم��ران، 92(؛ هرگز به نیکوکاری نخواهید  ا تُِحبُّوَن َو ما تُْنِفُقوا ِمْن َش��يْ ٍء َفإِنَّ اللَّ ِممَّ
رسید تا از آن چه دوست دارید انفاق کنید و از هر چه انفاق کنید قطعاً خدا بدان داناست، ناظر به 
این امر اس��ت. در احادیثي هم آمده که هنگام مسافرت به حرم توش��ه اي ساده و مکفي برداشته 
شود تا انسان اسیر شهوت شکم نش��ود. به همین ترتیب باید در زماني معین از لذات حالل مانند 
روابط جنسي و پوشاک فاخر اجتناب کند و لباسي بپوشد که یادآور مرگ باشد)ابن بابویه، 1367، 
ج3: 222( همه موارد یاد شده درباره سالمت روح بود. جالب آن که دستورات زیادي نیز راجع به 
سالمت جسم آمده اس��ت. روایات راجع به ورزش و پیاده روي آن هم درباره حرم نکات تازه اي را 
براي پژوهشگر آشکار مي کند و تنها نگاه را به سمت امور اخروي محدود نمي گرداند) همان، ج3: 

)176
مجموعه آنچه گفته شد نشان مي دهد که آداب و احکام حرم براي انس اهل سفر وسلوک دیني 
با شرایطي است که حکم فرازگاه)مطار(  انسان به سوي معراج فضایل و ارزش هاي معنوي را دارد. 

این شهر آرماني )حرم( اسوه و الگویي )ام القري( براي دیگر شهرهاست. 

نتیجه گیري
از منظر دین اس��الم همه مخلوقات در نظام تکوین داراي حرکتي اند که خواه ناخواه آن ها را 
به سمت خداي سبحان رهنمون می کند. اوج فهم و دریافت این حرکت براي انسان هنگامي رخ 

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي
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مي دهد که از عالم ماده گذر کرده و به عالم آخرت راه یافته باشد. اما هرکس بتواند از عالم ماده به 
عالم معنا ورود کند از دستاوردهاي )اجر و قرب( بیشتري نزد خداي سبحان برخوردار است. الزمه 
این امر، پالوده ماندن جان انسان از آلودگي هاي دنیاست. براي این امر در ادیان الهي به خصوص 
دین اسالم مفهومي به نام حرم مطرح شده اس��ت. حرم به معناي محلي مصون از آلودگي است و 
مقدس ترین مکان مصون از آلودگي قلب مؤمني اس��ت که براي خداوند همه زندگي خود را قرار 
داده است. مکان و زمان هاي خاص پیرامون این مومنان است که حرم را شکل مي دهد. 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 می کند. و با رعایت 
این حدود قابلیت انسان و ظرفیت دریافت کنندگی او  از  فیض الهی افزون تر می شود. در صورت 
تحقق این حریم ها) نسبت به خود، جامعه و طبیعت در چهارچوب حدود الهی ( هر مکان و مکانتی 

با این نگاه و مراقبت می تواند حرم شود. 
 حرم به عنوان نمونه آرمان شهر اسالمی و دینی است که آن را می توان قطعه ای بهشت گونه 
دانست و اوصاف بهشت را به آن تسری داد. جایی که انسان بهشتی همه چیز را تجلی حق تعالی 
می بیند و می داند. 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 می شود. و انس��ان هایی همچون اهل بیت پیامبر)ص( که همگی محور این تجلیات در 
عالم وجود در کامل ترین شکل هس��تند، مصداق بارز حرم می شوند و اگر مکان یا زمانی خاص از 
ارزش متمایز و قداس��ت ویژه ای برخوردار می شود، به خاطر این اس��ت که ظرف مکانی یا زمانی 
برای عنایت خاص حق تعالی بر اولیایش شده است. تمایز مکه و دیگر حرم های 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 الگویي از آرمان شهر اسالمي است که با رعایت احکام 
آن امنیت و آرامش کافي براي مومنان فراهم خواهد شد تا با آسودگي بیشتر به مراقبه پرداخته و 
جان خود را حرم الهي کنند. این احکام صرفاً براي شهر مکه و خانه خدا نیستند بلکه الگویي را ارائه 
مي دهند که مسلمانان براي رسیدن به آن تالش کنند. اگر حرم مکان ویژه اي است که باید الگوي 
شهرهاي دیگر باشد، پس نیازمند مدیریت ویژه ،رس��انه هاي ویژه و رفتارهاي خاص و الگو است. 
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این ویژه بودن باید در انتخاب و انتصاب مدیران مورد عنایت و توجه ویژه قرار بگیرد. اگر در مقابل 
تهاجماتی که عمدتا براي ویران کردن شاخصه هر حرم یعني حریم هاي اخالقي و اعتقادي است 
و در قالب تهاجم فرهنگي هوشمند صورت مي گیرد، تقابل عالمانه اي صورت نگیرد، این شهرها 

نیز مي تواند این ظرفیت را ازدست بدهد. 
 

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي
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