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(تاریخ دریافت مقاله -37/33/31 :تاریخ پذیرش نهایی)31/4/3 :

چکيده

تعیین یک مرکزیت دیني و برگزیدن و تربیت امّتی منسجم را مییتیاان هید البی
ببکه تمام ادیان گذشته دانست .ما این ماضاع در مارد «آیین» و «امیت اسی م» شیکل
کاملتری یافته و خدایي که منشأ «عدل» و «حق» و «وسطیّت» است« ،مرکزیّت»ي را به
نام مادرِ شهرها یا «امّالقري» معیّن کرده است .هما انساني را که «حقگرا» و «تسبیم» امر
وي و نیز دعات کنندۀ به ساي «مبّت» و «آیین حنیف فطرت» و دور از افراط و تفیریِِ
راست و چپ است ،فرمان داده اسیت تیا در میادرِ شیهرها و «امالقیرا»ي میارد اشیاره،
«بیت»ي را براي او بسازد و آن را تطهیر و تقدیس کند تا در کنار همین «بیت» ،پیامبر
اعظم(ص) با «شریعت خاتم» ظهار کند و با تعبیم و تربیت خیاد« ،امّیت وسیِ» را پدیید
آورد« .بیت» مارد اشاره که خاد در مرکزیت مادرِ شهرها قرار گرفته است ،حائز شرایِ
ویژهاي از جمبه اولایت و تقدّم دیرینه ،مبجأ امن بشر در طال تاریخ ،طهارت ظاهري و
باطني و محل آخرین بخش از تاریخ آییني و ظهار منجي ماعاد است« .امّیت وسیِ»،
به برکت مجماع آنچه بدو داده شده است ،عهدهدار وظیایف و مسیوالیتهیاي مهمیي
میشاد که از آن جمبه است :نظارت بر اعمال دیگر امّتها و شهادت دادن بر آن ،الگیا
بادن براي آنها و مشارکت بارز در بسِ معنایت و صبح و س م جهاني .این مسوالیت
در زمان حاضر که عصر سرخاردگيهای انسان معاصر است و از الگاي مدنیّت اس مي
و طرحي سالم و کارا براي تمدن بشري سخن ميرود ،اهمیتي افزون ميیابد.

کليد واژهها :امّت اس مي ،امّت وسِ ،امّ القُري ،قِببه
 .3استادیار گروه عبام قرآن و حدیث دانشگاه تهرانkhoshmanesh@ut.ac.ir :
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 .1مقدمه
تعیین مرکزیت دیني و برگزیدن ،تربیت و برآوردن امّتي از دل آن ،آرمان و هد ادییان
تاحیدي باده است و هد مقاله حاضر ،بررسي چندوچان تحقق این آرمیان بیه نسیبت
امّت و شریعت خاتم است و اینکه کتابِ شریعت خاتم ،یعني قیرآن کیریم بیراي چنیین
هدفي چه راهي را فرارو نهاده است.
در این بیاره مقیايتي نظییر «امّیت» و برخیي مشیتقات آن نظییر «امّیت برتیر» [،17
ص« ،]763-734امّ یت قائمییه» [ ،3ص« ،]783-726امّ یت مُسییبمه» [ ،2ص،]784-783
«امّت مُقتصده» [ ،3ص ]782-784و «امّت وسِ» [ ،8ص ]737-782وجیاد دارد امیا در
این پژوهشها مفهام گستردۀ «وسطیّت» ی که در قیرآن کیریم مینعکس شیده اسیت ی و
مسوالیتهاي ناشي از آن و نیز نسبت این «وسطیّت» با مرکزیّت مهیم و منحصیري کیه
«امّالقري» است ،به طار جامع و کامل بررسی و تبیین نشده است .در مقالۀ حاضیر ،ایین
ماضاع به شیاهای جدید و ذیل عناانهایی همچیان مفهیام فراگییر «وسیِ» در قیرآن،
ارتباط «قببه» با مفهام «حنیفیّت» و حقگرایي ،ویژگيهاي بیتالّبه الحرام ی شامل اولایت
و تقدم ،أمن و سکینۀ الهي ،ظرفیّت شمال دیانت و معنایّتگرایي جهاني ،مبجأ و مکیان
بازگشت مردمان ،طهارت ظاهري و باطني ارتباط با «فرجام» ماعاد ی بررسي و به دنبیال
آن مسوالیت «امت وسِ» با تاجه به این ویژگيها بازگا شده است.
خداوند متعال ،در طال تاریخِ دیانت بشر و بسي پیش از پیدایش مرکزیتهاي دینیي
دیگر ،مکاني دیرینه را معیّن کرده است تا محل «بیت» او و قببۀ مردمان باشید و شیهري
که آن بیت را دربرميگیرد« ،امّالقرا»ي جامعۀ بشري گردد .از این رو شخصییتي حنییف،
حقگرا و دعاتگر به ساي آیین فطرت و صراط مستقیم الهي ی هماکه پیدر امّیتِ بسییار
گردید و از نسل وي ،انسانها و سه دین بیزر تاحییدي از پیي هیم پدیید آمدنید ی را
به برافراشتن پيهاي این بیت فرمان داد .این «بییت» و وادي میارد اشیاره ،ویژگیيهیاي
مهمي دارد که مجماع آنها ،شایستگي ،عمیق و اصیالت آن قببیۀ کهین و پایگیاه صیبح
و س م جهاني را براي جامعۀ انساني رقم ميزند و سرمایه و اعتبیار شاخصیي اسیت کیه
امّت اس مي ميتااند در گفتمانهاي امروزین فرهنگي و تمیدني خیاد بیا جهیان ،از آن
بهره ببرد.
چنانچه سارۀ بقره به دو قسمت فرضي تقسییم شیاد ،تمیایزي مییان ایین دو نیمیه
مشاهده میشاد .نیمۀ نخست ،دربرگیرنیدۀ داسیتان آلیاز پییدایش آدم(ع) و همسیرش و
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سپس داستان بنياسرائیل است .در داستان آدم(ع) ،هبیاط او بیه زمیین و تابیۀ وی و در
داستان بنياسرائیل ،گاسالهپرستي آنان (آیۀ )34؛ صید ماهي از طریق شگرد شیرعي در
روز شنبه (آییۀ )64؛ تنیاعطببیي در خیاراو و نارضیایتی از مائیدۀ «مینّ» و «سیباي» و
درخااست خاراوهایی همچان سیر ،پیاز و عدس و هباط ایشیان از پیي آن (آییۀ ،)63
ذبح گاو (آیات - )21-62که خاد مرتبِ با داستان خیانریزي [سیفک دم] ي اسیت کیه
پیشتر در سخن فرشتگان (آیۀ  )13آمده است -جب نظر ميکند.
اما نیمۀ دوم این ساره که به طار تقریبي از آیۀ صد و بیست و چهار آلیاز میيشیاد،
شامل ماضاعات و مفاهیمي متعالي است که نظیر آنها در آیات نیمۀ نخسیت مشیاهده
نمیشاد .سب ذکر این مفاهیم ،سِیر ساره است به سیاي ماضیاع «امیام» و از پیي آن،
برافراشتن بناي بیت الهي و «قببه» و رویدادهای کنار آن و در رأس همه رویدادی کیه بیا
آیندۀ آن مرتبِ است ،یعنی ظهار پیامبر خاتم(ص) و نزول قرآن و از پي آن ،ظهیار امّیتِ
شهید (گااه)« .امام» ،خاد شخصیتي حقگرا و مایل بیه طرییق وُسیطاي فطیرت و صیراط
مستقیم است و دعات فطرت و آیین اس م و تسبیم در برابر حق را بنیاد مينهید .قیرآن
کریم وجاد این جهات را در شخصیت آن انسان الهي چنین خاطرنشان ميسازد« :رَبَّنَاا
وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِاکَنَا وَتُاْْ ََلَيْنَاا»
(بقرة)378 :؛ «وَمَنْ يَرْغَُْ ََنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِال مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَ لَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِاي
الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي اآلخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ» (بقیرة)313 :؛ «إِذْ قَالَ لَاهُ رَبُّاهُ أَسْالِمْ قَاالَ
أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» (بقرة )313 :و سپس امتهای پس از وي را بیه پییروی از ایین
امام مکبف ميکنید« :وَقَالُوا کُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا»
(بقرة.)313 :

در ادامۀ این نیمه همچنان نکات زیر قابل تاجه است :تشریع و تفصیل احکامي نظیر
قصاص ،روزه ،حج ،جهاد ،نکیا ،،ذکیر داسیتاني دیگیر از «بنیياسیرائیل» کیه متمیایز از
داستانهاي عهد بردگي و بیگاري آنان در زیر شکنجههاي سیخت فرعیاني ی میذکار در
نیمۀ نخست ی است و این بار [در نیمۀ دوم] با ماضاع جانشیني بعد از ماسي و «وصایت
و امامت» پیاند ميخارد (آیات )737-746؛ «آیةالکرسي» (آییۀ  )733کیه از گسیتردگي
«کرسي» الهي بر آسمانها و زمین و از «حیات» و «قیّامیت» الهي و تقابل ويییت «هللا» و
ويیت «طالات» سخن ميگاید ،داستانهایي از مُحاجّۀ حضرت ابیراهیم(ع) بیا «طیالات»
زمان خاد و آیات اوامر و نااهي اقتصادي مرباط به انفاق و ربا (آییات -333 ،383-381
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 )781-763 ،731و این ماارد ،بخشهایي دیگر از ظرفیتها و رسالتهاي «امّت وسیِ»
در دنیاي امروز است.
 .۲مفهوم فراگير «وسط» در قرآن
قرآن کریم ،مفهام «وسطیّت» را تنها در بارۀ «امت وسیِ» و بیه صیارت مفهیامي صیرفا
انتزاعي به کار نبرده است ببکه از جریان این حقیت در تمام هستي سخن گفتیه و بیدان
تنبّه داده است چنانکه ذات خداوندي را نار آسمان و زمین خاانده و مثیل نیار او را بیه
سان چرالدانی دانسته است که در آن چرالی باشید و آن چیرا درون حبیابی شیفا و
درخشنده باشد که گایي ستارهای فروزان است؛ این «چرا » با رولنی افروخته مییشیاد
که از درخت پربرکت زیتان گرفته شده است ،زیتانی که نه شرقی است و نه لربی (نار:
 )13و این تمثیل ،درختي را مينمایاند که در وسِ با قرار دارد و نار و هاا و آب از هر
سییا بییه صییارت مسییاوي بییدان مییيرسیید ،71[ ...ج ،1ص143؛  ،33ج ،3ص .]147ذات
خداوندي به تصریح قرآن کریم ،ناصیۀ هر جنبندهاي را در قبضۀ قدرت خاد گرفته است
و به ساي خاد ميکشاند زیرا او بر «صراط مستقیمِ» سیر و تکامل هستي است« :مَا مِانْ
دَابَّةٍ إِالّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي ََلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (هاد .)36 :بیه تعبییر امییر

مؤمنان(ع) در بارۀ این آیه ،خداوند بر حق است و بدي و خابي را به تناس جزا ميدهید
و عفا و لفران را نیز نصی هرکه بخااهد ميکند [ ،1ص .]333 ،1 :3436
پیامبر اکرم(ص) ،دعیاتگر بیه سیاي همیین «صیراط مسیتقیم» اسیت و ایین صیراط،
خداوندي است که هرآنچه در آسمان و زمین است از آن و «صیرورت» تمام امار هستي به
ساي اوست .این نکته و دیگر نکات مزبار در قرآن کریم که همچنان با ماضاع «امّالقري»

ارتباط دارد در سارۀ شاري اینگانه آمده اسیت« :کَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ» (شاری)1 :؛ «وَکَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا ََرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ
الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ ال رَيَْْ فِيهِ فَرِيا ٌ فِاي الْجَنَّاةِ وَفَرِيا ٌ فِاي
السَّعِيرِ» (شاری)4 :؛ «وَکَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَاا مَاا کُنْاتَ تَادْرِي مَاا
الْکِتَابُ وَال اإليمَانُ وَلَکِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ َِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْادِي
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (شیاری)37 :؛ «صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَاا فِاي
األرْضِ أَال إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ األمُورُ» (شاری .)31 :بنا بر تصیریح تفاسییر معتبیر ،میراد از
«من حالها» در این آیات عمام مردم زمین است [ ،38ج ،3ص343؛  ،71ج ،4ص.]162
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 .۳ارتباط «قبله» با مفهوم «حنيفيّت» و حقگرايي
از آنجا که «قببه» ،رمز «اقبال» به خدا و استقبال از اوامیر اوسیت ،بیا شخصییت حنییف و
حقگراي حضرت ابراهیم پیاند خارده است و این نکته نییز در قیرآن بیه روشیني دییده
میشاد زیرا خداوند منشأ حق و عدالت است و حق چیزي است که «او» تعیین میيکنید
«الْحَ ُّ مِنْ رَبِّكَ» (بقیرة342 :؛ آلعمیران )63 :و آن «حیق»ي کیه از سیاي ذات الهیي
ميآید ،وزن ،م و و مقیاس سنجش است« :وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَ ُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (اعرا )8 :؛ «وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِاكَ الَّاذِينَ خَسِارُوا
أَنْفُسَهُمْ بِمَا کَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ» (اعیرا  ،31[ )3 :ج  ،33ص  ]17و همیا شیریعت
خاتم خاد را آیین ابراهیم حنیف(ع) و دینِ «قِیم قیّم» مبتني بر «صراط مستقیم» شیمرده

و فرماده است« :قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًاا مِلَّاةَ إِبْارَاهِيمَ
حَنِيفًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِينَ» (انعام)363 :؛ «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ ََلَيْهَا ال تَبْدِيلَ لِخَلْ ِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال
يَعْلَمُونَ» (روم 13 :و نیز نک  :کهف.)7 :
«حنیف» از ریشه « ،،ن » ،به معناي گرایش بیه حیق و اسیتقامت اسیت ( ،77ج،3

ص .)43این ریشه در قرآن کریم با نام حضرت ابراهیم(ع) ی «پدر امّیت بسییار» ،نخسیتین
«امام» ،باني «اس م» ،بايبرندۀ پيهاي «بیتالبّه الحرام» در «امّالقیري» ،جیدّ عیالي پییامبر
خاتم(ص) و صاح «بیت» نبات [نک  ،37 :ص 3؛  ،4ص  ]67ی گره خارده است و از اینرو

ابراهیم(ع) خاد رمز قببه و قببهیابي ،و «مقام» او مصی ّي مردمیان قیرار داده شیده اسیت:

«وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَََهِدْنَا إِلَى
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاَِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاکِفِينَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ» (بقرة.)373 :
 .1.۳ويژگيهاي بيتهللا الحرام
ویژگیهای تأسیس ابراهیمي ،چندین مشخصۀ مهم را براي ایین بییتِ نخسیتین فیراهم
کرد تا بتااند در مقیاس جهاني و رها از تعصیبات قیامي و نیژادي ی در گیذر زمیان و تیا
رسیدن به مرحبۀ آخرالزمان ی هستۀ مادرِ شهرها (امّالقري) و مرجعیت و مرکزییت مهیم
جامعۀ اس مي و انساني باشد .برخي از این مشخصهها به شر ،زیر است:
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 .1.1.۳اولويت و تقدم

( ع)

بیتي که پيهاي آن را حضرت ابراهیم باي ميبرد ،اولین «بیت» و بناي همگاني است و
خداوند متعال آن را «بیت عتیق/کهن» نامیده و بر اولایت دیرینۀ آن تأکید کیرده اسیت:
«وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِي ِ» (حیج« )73 :إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا
وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ» (آلعمران« .)36 :مکه» اولین بقعهاي است که خداوند متعال از زمیین
پدید آورده و از همین رو «امّالقری» نامیده شده است [ ،1ج  4ص .]833
همچنییین خداونیید در سییارۀ نازعییات پییس از اشییاره بییه دورانهییاي گذشییتۀ زمییین
ميفرمایید« :وَاألرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا» (نازعیات )13 :و در سیارۀ شیمس میيفرمایید:
«وَاألرْضِ وَ مَا طَحَاهَا» (شمس .)6 :کبمۀ «دحاايرض/گسیترش زمیین» از زبیان ائمیه
بسیار شنیده ميشد و آنان چنین روزي را یکي از حاادث بیزر

( ع)

زمیین و الطیا الهیي

ميشمردند و به نام این روز که یک دورۀ طايني زمین است ،روز  73ذيالقعده ی زمیان
آمادگي مردم براي ورود به شهر مکه و ماسم حج ی را معین کردند تیا مسیبمانان در آن
روز به یاد لطف پروردگار عالم و براي شکرگزاري این نعمت ،جشني بیه پیا سیازند و بیه
عبادت و نماز بپردازند.
چان عمام سیر و تحال اصالي خبقت تدریحي است ،این گسترش نیز باید تیدریجي
باده باشد .اما کدام قسمت از قسمتهیاي مختبیف زمیین را زودتیر از قسیمتهاي دیگیر

ميتاان قابل بسِ و آمادۀ زیستن دانست؟ بنا بر روایات اهلبیت(ع)« ،دحاايرض» از زییر
کعبه و از سرزمین مکیه شیروع شیده اسیت [نیک  ،38 :ج ،3ص ،]343بیدین معنیا کیه
سرزمین مکه قطعهاي درخشیان بادکیه پییش از قطعیههیاي دیگیر از آب ظیاهر شیده،
ميدرخشید و خانۀ کعبه نیز نخستین خانهاي است که به نام خدا و بیه سیاد عمیام در

مکه ی نخستین قطعۀ آماده شده و آباد شدۀ زمین به دست ابراهیم خبیل(ع) ی پایهگذاري
شد و از روي آن هزاران خانه به نام دِیْر و کبیسا و مسیجد در شیعاعهیاي دور و نزدییک
ساخته شدکه همه به نام خداست [ ،34ص.]8
افییزون بییر اییین ،دیرینگییي بیییت «عتیییق» ،بییا قییاانین طبیعییي نیییز سییازگار اسییت.
مطابق محاسبات عبمي صارت گرفتیه در سیال 3322میی دی در برخیي دانشیگاههیاي
کشارهاي لیرمسبمان لربي ،مکان کعبه مرکزیت خشکي کیرۀ زمیین اسیت [تفصییل را
نک  ،73 :ص.]13

«امّالقري» پایگاه جهاني «امت وسِ»

55

 .۲.۳أمن و سکينۀ الهي

«امنیت» از شرایِ اولیه براي شکلگیري یک مجتمع انساني است ،و این نکته در
مارد مرکزیت جهاني دیني اهمیت بیشتری دارد .بیراي ریشیهییابي ماضیاع امین و

س م و سکینه در امالقري ،تاجه به تاریخ دیانت بشر ضروری است .مطابق تارات ،هنگام
سرگرداني بنياسرائیل در بیابان و حرکت ایشان به ساي ارض کنعان ،خداوند ماسیي را
گفت« :به بنياسرائیل بگا که ...مقامي و مقدِسي بیراي مین بسیازند تیا در مییان ایشیان
ساکن شام» (کتاب مقدس ،خروج .)8-3 :73 ،همچنین در تیارات ،برافراشیتن «خیمیه»
در «تیه» و سپس بناي «هیکل» در قُدس ،رمز اقامت و سکانت یهاه در میان بنياسرائیل
و در نتیجه ماج انزال سکینه بر بنياسرائیل شمرده شده اسیت .ایین اشیاره در ریشیۀ
عبري و سپس یاناني نام خیمه نییز نهفتیه اسیت 3.همچنیین بنیا بیر سیخن متکبمیان
مسیحي ،خداوند اراده کرد تا با ایین سیکانت و حضیار ،انسیان را پیس از گنیاه اولییه و
جدایي ناشي از آن ،از نا در قام خاد داخل کنید [ ،14ص  7.]6فعیل «سیکن» در عربیي
معادل «شکن» در عبري است و لفظ «خیمه» در لغیت عبیري از آن مشیتق شیده اسیت
[ ،13ص 1.]23همچنین ریشۀ بییتالمقیدس و شیهر قیدس را نییز بیه همیان «خیمیه»
رساندهاند .از این خیمیه و محتاییات آن بیه عنیاویني چیان «خیمیۀ اجتمیاع» و «چیادر
جماعت» یاد شده است .افزون بر این« ،مسکن» و «خیمیۀ شیهادت» نیاظر بیه «شیریعت»
نگهداري شده در این خیمه و نقش آن در حیات بنياسرائیل و رسالت پیامبرانِ مبعیاث
به ساي این قام است [ ،11ص  167-163و .]313

 .3در پي سخن فاق ،امر الهي براي ساختن «تابات عهد» یا تابات «شهادت» نیز آمده است« :و تاباتي از
چاب شطیم بسازند...و آن شهادتي را که به تا ميدهم در تابات بگذار...و یک کروبیي در ایین سیر و
کروبي دیگر در آن سر بساز .کروبیان را از تخت رحمت بر هر دو طرفش بساز و کروبیان بالهاي خاد
را بر زیر آن پهن کنند و تخت رحمت را به بالهاي خاد بپاشانند...و شهادتي را که به تا ميدهم در
تابات بنه و در آنجا با تا م قات خااهم کرد (کتاب مقدس ،خروج.)77-31 :73 ،
 .7بعدها مقامی از این دست به دستگاه کبیسا داده شد ،72( :ص.)43
 .1ماضاع انزال «سکینه» بر بنياسرائیل در سارۀ بقره ضمن بیان داستان «تابات» نیز میارد اشیاره قیرار
گرفته است؛ آنجا که بنياسرائیل از پیامبرِ پس از ماسي(ع) درخااست «مبِک»ي ميکنند که با قیادت
او به قتال بپردازند ،ببکه بتاانند دیار و اماال خاد را پس بگیرنید« :أَلَمْ تَارَ إِلَاى الْمَاِ مِانْ بَنِاي
إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُقَاتِلْ فِي سَابِيلِ اللَّاهِ...وَقَالَ لَهُامْ
نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْکِهِ أَنْ يَأْتِيَکُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَکِينَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَاى وَآلُ
هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَالئِکَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ آليَةً لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» (بقرة.)748 :
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بر حس انجیل یاحنا« ،قدس» در مرکزیت کارهاي حضرت عیسي(ع) نیز قرار داشیت.
یحیيبن زکریا(ع) [یحیاي تعمید دهنده] در منطقۀ جبیل ی واقع در شمال قدس ی مبشّیر
آمدن عیسي(ع) شد .عیسي(ع) اولین دیدار عبني خاد را ی که طي آن صیرافان را از هیکیل
طرد کرد -در قدس انجام داد .او براي دومیین بیار بیه قیدس آمید و طیي آن پیشیاایان
یهادي با وي به محاجّه بیرخاسیتند و در دییدار سیامین و آخیرین ،مناقشیۀ مییان او و
پیشاایان یهاد ،به اوج ميرسد و این امر به دستگیري و به صبی کشیدن او ی به گمیان
یهاد و نصارا ی میانجامد و پس از آن است که عیسي(ع) دفن ميشاد و پس از سه روز از
قبر خایش برميخیزد و به معراج آسماني ميرود .از ایین رو از دییدگاه کی م مسییحي،
آمدن عیسي(ع) به ساي قدس ،آمدن او به ساي مهید دینیي خیاد اسیت .قیدس پایگیاه
دیانت یهادي و مرکز ایمان به رسالتهای انبیا باد و آنچیه در بیاب «خیمیۀ اجتمیاع» و
«هیکل سبیمان» و سُکنابخشي آنها وجاد داشت ،در حیات حضیرت عیسیي و رسیالت او
تجسم ميیابد [نک  ،76 :ص .]43-48اورشبیم نیز به صارتي دیگیر از آرمیانِ ییک شیهر
مقدس که مرجع مردم و أمن و امان الهي باشد ،دور افتاد .به ناشتۀ تیارات ،کشیتارهای
جمعی و تخری و سازاندن شهرها با الهام و فرمیان «یهیاه» ی خیدای اسیرائیل -زمینیۀ
ساختمان اورشیبیم و قیدس بیاده اسیت و داود(ع) آن را در مییان کشیتار و آتیش و دود
پایهگذاری کرد و در زمان سبیمان(ع) کامل و آراسته گردید .در آن هنگام مردمان وحشي
و قبایل سرکش ،در برابر قدرت سبیماني تسبیم و عیاران و ولگردان به کار کشیده شدند
و متخصصین فني که مصالح ساختماني آنها چابهاي محکم و سنگهاي تراشیده پهن و
ببند باد ،براي بناي ساختمان کاخها و هیکبي که داود(ع) تأسیس کرده باد ،از هر سا بیه
پایتخت سیبیمان(ع) روي آوردنید. ...امیا بیه تیدریج اوهیام و خرافیات ،سیحر و شیعبده و
طبسمات در میان بنياسرائیل و در دربیار سیبیمان(ع) و مییان زنیان حرمسیرایش کیه از
مبیّتهاي مختبف بادند و با هم رقابت داشتند ،شایع شد .تا آنجا کیه قیدرت و سیبطنت
بيمانند و بيسابقۀ سبیمان را معبال طبسم و انگشتر و ساحري سبیمان و تبقینات جینّ
ميپنداشتند [ ،34ج ،3ص ]478-476پس از آن هم ،یهادیان ایین مکیان را بیه معبید
قامی و محل خدای خاد و مرکز کاهنیان و میذبح و مکیان بخیارات و دودهیا و مرجیع
تحبیل و تحریم تبدیل و آئین همگانی و فطری ابراهیم(ع) را در آن مسیخ کردنید و آنجیا
کانان کینهها ،عقیدههیا ،آزمیایش و زور آزمیایی ،برخاردهیا و جنی هیا و خیانریزی و
بازتابها شد [ ،34ج ،3ص ]741و سرانجام ی با تاجه به عمبکرد بنياسیرائیل ی مسیجد

«امّالقري» پایگاه جهاني «امت وسِ»

11

اقصي ،مکان تاختوتازهاي اقاام خانریز شد .قرآن کریم در این باره میفرماید«:وَقَضَيْنَا
إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْکِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي األرْضِ مَارَّتَيْنِ وَلَاتَعْلُنَّ َُلُاوًّا کَبِيارًا
(إسراء )4 :فَإِذَا جَاءَ وََْدُ أُوالهُمَا بَعَثْنَا ََلَيْکُمْ َِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَادِيدٍ فَجَاسُاوا
خِاللَ الدِّيَارِ وَکَانَ وََْدًا مَفْعُوال (إسیراء)3 :؛ ...فَاإِذَا جَااءَ وََْادُ اآلخِارَةِ لِيَسُاوءُوا
وُجُوهَکُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ کَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا ََلَوْا تَتْبِيرًا» (إسراء.)2 :
منطقۀ امّالقري به مثابه ذخیرهاي از امان و زنهار در طال تاریخ در نظیر گرفتیه شید
و ابیراهیم(ع) و فرزنییدش بییه سییای آن بیابییان بیییآب و آبییادانی هجییرت کردنیید و بییرای
قبائل پراکنده و جنگجای عرب ،خانه و زندگی و اجتمیاع و امنییت فیراهم کردنید [،34
ج ،3ص.]741
قرآن کریم در آیات مختبف ،مکه را «ببد آمن و امین» و «حرم آمن» الهي ميشمارد و
در مااضع مختبف ،از آیاتِ آلازین عهد مکي گرفته تیا آییات سیارههیاي میدني و داراي
ماضاعات نظامي و امنیتي ی مانند سارههاي انفال و تابه ی بر امنیّیت شیهر مکیه تأکیید
دارد و از جمبه میفرماید« :فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ»؛ «الَّاذِي أَطْعَمَهُامْ مِانْ جُاو ٍ
وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» (قریش 1 :و  )4و نیز می فرمایید« :وَالتِّاينِ وَالزَّيْتُاونِ»؛ «وَطُاورِ
سِينِينَ»؛ «وَهَذَا الْبَلَدِ األمِينِ» (تین.)4-3،
آنچه در سارۀ قریش آمده ،امتداد سخن سارۀ فیل در خصیاص نیابادي پییلییاران
براي حفظ امنیّت «بیتالبّه الحرام» است که میفرمایید« :أَلَامْ تَارَ کَيْا َ فَعَالَ رَبُّاكَ
بِأَصْحَابِ الْفِيلِ( »...فیل .)3:در سارۀ فجر نیز کیه در قیرآن کیریم در کنیار سیارۀ ببید
است -همان «ببد» امیني که براي همه «امین» و «حرم» و حرام است -نظیر همین سخن
و خبر از رفتار الهي با دیگر گردنکشان تاریخ آمده است« :أَلَمْ تَرَ کَيْ َ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاادٍ
(فجر...)6 :إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاادِ» (فجیر .)34:همچنیین در سیارۀ عنکبیات کیه در آن
ينهاش (بیتالعنکبات) ،سستترین خانه ها نامیده شده و ییادآور سسیتي خانیه و بنییاد
کساني است که لیر خدا را یاور و سرپرست گرفتند (عنکبیات ،)43 :چنیین از «امنییت»
مکه و گرداگرد بیتالحرام الهي و ناامني بِ د اطرا

آن سخن به میان آمده است« :أَوَلَمْ

يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَ يُتَخَطَّ ُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَاةِ
اللَّهِ يَکْفُرُونَ (عنکبات.)62 :
همچنین در آیاتی از سارۀ قصص ی سیارۀ قبیل از ایین سیاره کیه تفصییل داسیتان
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ماسي(ع) در آن آمده است و پیشتر ،از کاشش او براي بناي خیمیۀ اجتمیاع در بیابیان و
سپس طر ،ناکام او براي بناي دارالس م الهي در اورشبیم سخن به میان آمید ی تصیریح
مشابه دیگری بر امنیت مکه همراه با یک پرسش تقریعي وجیاد دارد« :وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِاعِ
الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّ ْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَکِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ کُالِّ
شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ» (قصص.)32 ،

کبیدواژۀ قرآنی «خطف» که در این آیات براي بیان ناامني سیطرهمنید بیر سیر دیگیر
سرزمینها است ،در سارۀ انفال ـ سارهای داراي مضامین جنگي و نظامي و حیاوي بییان
تقایت امّت ناپاي اس مي ی نیز به کار رفته و ناظر بیه وضیعیت ضیعف و قبّیت ظیاهري
مسبمانان در برابر قدرتهاي بزر آن روزگار ،یعني ایران و روم و اتباع آنان است [نیک:
 ،13ج ،2ص .]311در آنجییا خداونیید متعییال م ییفرمای ید«:وَاذْکُاارُوا إِذْ أَنْااتُمْ قَلِياالٌ
مُسْتَضْعَفُونَ فِي األرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَکُمُ النَّااسُ فَاآوَاکُمْ وَأَيَّادَکُمْ بِنَصْارِهِ
وَرَزَقَکُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ» (انفال.)76 ،
همچنین «امنیّت» این بیت ،از جمبه دعاهاي خبیل الهي و بنّاي آن است« :وَإِذْ قَاالَ
إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ األصْنَامَ» (ابیراهیم )13 :و
خداي بزر

هم ،چنین از استجابت دعیاي خبییل خیاد خبیر داده اسیت« :وَإِذْ جَعَلْنَاا

الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَََهِادْنَا إِلَاى إِبْارَاهِيمَ
وَإِسْمَاَِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاکِفِينَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ» (بقره.)373 :

«مثابه» و «امن» و «آمن» بادن بیت ،تحقّق آرمان دیرینۀ بشر براي یافتن امن و اماني
واقعي و خِ زنهار خداوندي براي بازگشت بشرند و امنیّت همیین «ببید امیین» بیاد کیه
امنیت را به دیگر مرکزیتهاي دیني که دستخاش ناامني شده بادنید ،رسیاند .در زمیان
بازدید يمارتین ،شاعر ،سیاستمدار و نایسیندۀ معیرو فرانسیاي 1و یکیي از مترجمیان
زبردست کتاب مقدس ،ترکان مسبماني که تالیت مرقد عیسي مسیح را بر عهیده دارنید
بیش از فرقههاي مختبف مسیحي که در آنجا حضار دارند ،تاجه و ع قیۀ او را بیه خیاد
جب ميکنند .او مسبمانان را به صفت «یگانیه امّتیي کیه بیه همزیسیتي دینیي احتیرام
ميگذارد» ميسیتاید .بیه عقییدۀ او بیدون وجیاد مسیبمانان ،ایین مقبیره کیه یانانییان،
کاتالیکها و فرقههاي بیشمار کیش مسیح بر سر آن بحث و مشاجره دارند ،ممکین بیاد

1. Alphonse de Lamartine [1770-1832].
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صدها بار هد مبارزۀ میان این اُمم کینهتیاز و رقیی واقیع گیردد [ ،7ص ]13چنانکیه
زماني که اورشبیم به دست مسبمانان افتاد ،یهادیان آرامش خابی یافتند که نظییر آن را
در اورشبیم تحت سیبطۀ صیبیبیان نداشیتند و هرگیز نظییر آن را در اروپیا ی جیایی کیه
محدودیتها و تبعیضهای بسیار در میارد آنیان وجیاد داشیت و مشیالل کراهیتبیار و
نفرتانگیز مانند جمعآوري اجباري خراج به آنان سیپرده میيشید ی نییز ندییده بادنید.
یهادیان در امپراتاري بیزانس زماني ميتاانستند بیه نییایش دینیي خیاد بپردازنید کیه
مالیات بدهند و این مالیاتها چنان زیاد باد که بسیاري ناگریز بادند بین دست کشیدن
از بخش مهمي از دین خاد یا فروش کادکانشان به بردگي یکي را انتخاب کنند .مطیابق
قاانین امپراتاري بیزانس ،مجازات مر در انتظار یهیاديهیایي بیاد کیه بیا مسییحیان
ازدواج ميکرند و یهادیان مانند بدعتگذاران و مشرکان ،آمیاج دسیتجات مهیاجم واقیع
ميشدند .آنها هر یهادي را کیه میيیافتنید میيکشیتند و کنیسیههایشیان را بیه آتیش
ميکشیدند [ ،73ص.]33
 .۳.۳ظرفيت شمول ديانت و معنويتگرايي جهاني
در سارۀ حج ،نه تنها مناسک و شعائر حج به صارت آیینهیایي خشیک و محیدود بییان
نشده ،ببکه این فریضه در مقیاس جهاني مارد تاجیه قیرار گرفتیه اسیت .ایین سیاره بیا
خطاب عام و جهاني «يَا أَيُّهَا النَّاسُ» آلاز ميشاد و در سرفصلهاي ماضاعي (رکاعات)
آن نیز این خطاب چندین بار تکرار ميشاد و همین خطاب عام در بخش پایانی آن نییز
وجاد دارد (آیههاي  21 ،3و .)43
از جمبه نکتههای قابل تاجه در ایین سیاره ،یکیي ذکیر سیریان و جرییان پرسیتش
ن فِیي السیماواتِ ومینْ فِیي اْرْضِ
ج ُد لی ُه می ْ
م تیر أن البیه یسْی ُ
در تمام هستي است « :أل ْ
والشمْسُ والْقمرُ والنُّجُامُ والْجِبالُ والشجرُ والدوابُّ وکثِییر مِین النیاسِ وکثِییر حیق عبیْیهِ
الْعذابُ ومنْ یُهِنِ البهُ فما لهُ مِنْ مُکْرِمٍ إِن البه یفْعلُ ما یشاءُ» (حیج )38 :و دیگیري ذکیر
عامّي از پییروان ادییان مختبیف تاحییدي« :إِن الیذِین آمنُیاا والیذِین هیادُوا والصیابِوِین
والنصارى والْمجُاس والذِین أشْرکُاا إِن البه یفْصِلُ بیْنهُمْ ییاْم الْقِیامیةِ إِن البیه عبی کُیلِّ
شيْءٍ شهِید» (حج )32 :و نیز پرستشگاههاي ایشان« :ولاْي دفْعُ البهِ الناس بعْضهُمْ بِیبعْضٍ
لهُدِّمتْ صاامِعُ وبِیع وصباات ومساجِدُ یُذْکرُ فِیها اسْمُ البهِ کثِیرا ولینْصُرن البهُ منْ ینْصُیرُهُ
إِن البه لقاِيٌّ عزِیز» (حج.)43 :
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از مقایسۀ آیۀ چهل سارۀ حجّ با آیۀ دویست و پنجاه و دو بقیره «وَلَاوْال دَفْاعُ اللَّاهِ
النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ األرْضُ وَلَکِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ ََلَى الْعَالَمِينَ» بیه دسیت
ميآید که انهدام یادگاههاي الهي ،برابر «فسادِ زمین» است .به عبیارت دیگیر ،اگیر «دفیعُ
هللا» و مجاهدت امت اس مي (امّت شهید) نباشد ،حجّ هیم وجیاد نخااهید داشیت زییرا
اصییحاب فیییل ،در هییر عصییر و زمییان و مکییاني حاضییرند و قصیید آنییان نییه تنهییا ح یجّ و
مسییجدالحییرام و بیییتالعتیییق ،ببکییه تمییام مراکییزي اسییت کییه در اداي «ذکییر کثیییر»
الهي مشتركاند.
حج ،پیمان دینداران در مقابل بيدینان و شیاطیني است که در نهایت ،وجیاد هیی
آیین آسماني را برنميتابند و به طار تبایحی بر این نکته ديلت دارد که گیاه يزم اسیت
پیروان ادیان تاحیدي در برابر تمامي آن شیاطین با هیم متّحید شیاند .بیر ایین اسیاس
سیاق عبارت «إنّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُامْ» کیه دو بیار در قیرآن ی یکیي در
سارۀ قبل از حج (انبیاء )37 :و دیگري در سارۀ پس از آن (مؤمنان )37:ی به کیار رفتیه
است ،نیز پیرامان «وحدت شیعه و سني» ی که البی در گردهمیایيهیاي میرتبِ بیا آن
ت وت ميشاد ی نیست و مرتبِ با پیروان حقیقیي تمیامي پییامبران پیشیین و محیار و
مبناي این وحدت نیز تعالیم همان پیامبران است و از این رو این نداي وحدت در سیارۀ
انبیاء پس از ذکر سرگذشتهایي از رسال گرامي اس م(ص) (انبییاء ،آییۀ سیه بیه بعید) و
عمام قریههايدیگر (انبیاء ،)33 :ماسي و هارون(ع) (انبیاء ،)48 :ابیراهیم(ع) (انبییاء،)33 :
( ع)
لاط(ع) (انبیاء ،)23 :اسحاق و یعقاب(ع) (انبیاء ،)27 :نا(،ع) (انبیاء ،)26 :داود و سیبیمان
( ع)
(انبیاء ،)28 :ایاب(ع) (انبیاء ،)81:اسماعیل وادریس و ذالکفیل(ع) (انبییاء ،)83 :ذاالنیان
(انبیاء ،)82 :زکریا(ع) (انبیاء ،)83 :یحیي(ع) (انبیاء )33 :و مریم(س) (انبیاء )33 :آمده اسیت
همچنانکه در سارۀ مؤمنان نیز این آیه پس ازذکیر سرگذشیت نیا(،ع) (مؤمنیان،)71 :
پیامبري دیگر پس از وي بیدون تصیریح نیام (مؤمنیان )17 :و پییامبران دیگیری ماننید
ماسي و هارون(ع) (مؤمنان ،)43 :عیسيبنمریم(ع) (مؤمنان )33 :و سرانجام با خطاب بیه
امتهای همۀ انبیاء(ع) آمده است [نیز نک  ،13 :ج ،31ص438؛  ،77ج ،33ص.]766
قرآن مجید ،معار دیگر کُت

آسمانی را نیز در خاد گرد آورده است« :وَإِنَّاهُ لَفِاي

زُبُرِ األوَّلِينَ» (شعرا )336 :و این ظرفیت را دارد که از پیروان ادیان آسیماني ی بیا حفیظ
کرامت آنان ی امّت واحدهاي تشکیل دهد .امت اس مي نیز ی چنانکه خااهد آمید ی داراي
ظرفیت شهادت و گااهي بر دیگر امم است و خانۀ کعبیه نییز بیا داشیتن رتبیۀ «مَثَابَاةً
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لِلنَّاسِ وَأَمْنًا» ،می تااند به مفهام امّالقري و دیگر آرمانهای گمشیدۀ آرمیانشیهر [نیک :
 ،74ص ]31 ،2عینیّت ببخشد.
 .4.۳ملجأ و مکان بازگشت مردمان
کبمۀ «مثابه» در آیۀ صد و بیست و پنج بقره ،از ریشۀ «ثاب» -قری به ریشه «تیاب» ی و
به معنای محل بازگشت مردمان و مأوا و مثااي همگاني ایشان و طاا جسمي و سیپس
روحي و فکري و معناي بر حال محار «بیت» است .براي این ریشیه ،معیاني گسیتردهاي
ذکر شده است که اصل آنها همان تابیه و بازگشیت روحیي و فکیري و معنیاي اسیت و
ب لت آیه تمامی آنها را دربرميگیرد [ ،32ج ،3ص783؛  ،31ج ،7ص.]318
قببه ،الهامبخش تفکرها ،هد ها ،امیدها ،دعاتها و تعالیم اسیت .آنگیاه کیه پییامبر
اکرم(ص) و مسبمانان به مدینه هجرت کردنید ،اصیال رسیالت اسی م و پیاسیتگی آن بیا
رسالتهای گذشته اب

شده باد و انذار و دعات آن حضرت از حدود خانااده ی «وَ أَنْذِرْ

ََشِيرَتَكَ األَقْرَبِينَ» (شعراء )734 :ی و اهل مکه ی «لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُارى وَ مَانْ حَوْلَهاا»
(شاري )2 :و عرب فراتر رفته و باید به همۀ مردم دنیا اب

میيشید تیا آییین جهیانی و

«وسِ» او بر دنیا پرتا افکند و خاد ناظر و گیااه آن و همچنیین امّیت اسی می باشید«:وَ
کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ ََلَى النَّاسِ وَ يَکُاونَ الرَّسُاولُ ََلَايْکُمْ
شَهِيداً» (بقره )341 :و از آن پس بیت المقدس کیه مرکیز قیدرت و سیبطنت پییامبران
بنیاسرائیل و محدود به مرزها و الهامات و تعالیم قامی باد و خانهیاي فیراوان در پیاي
آن ریخته شده باد ،دیگر نمیتاانست قببۀ الهامبخش و جاذب اس م باشد [ ،34ج ،7ص.]6
طر ،این «امّالقري» و «اولین خانۀ همگیاني» ،هیزاران سیال پییش از پیيبیردن بشیر
به مفهام و ضرورت «متروپل» ی مأخاذ از  metropolisيتینیي و پیشیتر ،از یانیاني بیه
معناي «مادرْشهر» با دو ترکی ( mêtêrمادر) و ( polisشهر) کیه اسیتعمال آن در زبیان
فرانسه برای اولین بار در سال 3623می دی باده است [ ،13ص  ]633ی تاسِ ابیراهیم
خبیل(ع) اجرا شد تا از کنار آن نسخۀ رشد جهانیان و راه رسیدن بشریّت به قسِ و عیدل
ظاهر شاد.
 .5.۳طهارت ظاهري و باطني

ابراهیم خبیل(ع) ،پیش از آنکه «خداکدهها»ي بابل و فبسطین و جاهاي دیگر سر بر کنند،
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مأماریتي عظیم از جان خداوند متعال داشت و آن عبارت باد از انتقال مرکزیّیت دینیي
از بابلِ طغیانگر و «ه ل خصی بینالنهیرین» بیه وادي «خیالي از کشیت/لییر ذي زرع»
براي برپاداشتن نماز و نیایش و روی برگرداندن به ساي قببۀ جهاني تاحید .قرآن کیریم
از این مأماریت الهي چنین سخن ميگاید« :وَإِذْ بَوَّأْنَا إلبْارَاهِيمَ مَکَاانَ الْبَيْاتِ أَنْ ال
تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَ الرُّکَّاعِ السُّاجُودِ» ( :76حیج) و

واگایۀ امتثال این فرمان در نجاا و نیایشِ «پیر مناجیات» ی حضیرت خبییلالیرّحمن ی را

چنین بیان میفرماید« :رَبَّنَا إِنِّي أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْ ٍ َِنْادَ بَيْتِاكَ
الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّالةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَايْهِمْ وَارْزُقْهُامْ مِانَ
الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْکُرُونَ» (ابراهیم.)12 :

همچنین خداوند با ابراهیم(ع) و اسیماعیل(ع) عهید کیرد تیا خانیۀ کعبیه را از هرگانیه
آلادگي مادي و معناي و ظاهري و باطني پاکیزه گرداننید تیا در آنجیا ،فضیایي معنیاي
و روحاني براي معتکفان ،راکعان و سیاجدان فیراهم آیید( .بقیره )373 :از ایین رو بنیاي
بیت بر تطهیر باده است نه اینکیه تطهییر بعید از سیاختن آن باشید [ ،77ج ،1ص.]74
اما خانهاي که بنیان تاحید به دست ابیراهیم خبییل(ع) در آن بنیا نهیاده شید ،و شیهري
که دور از آلادگيها و هیاهاهاي بینالنّهرین و کنارۀ مدیترانه -سیرزمین تیین و زیتیان
و طار سینین ی شکل گرفته باد [ ،3ص ،]78بیه تیدریج میأواي آلیادگيهیاي فکیري و
روحي شد .قبایل عرب که شیاخ و سران قبیبه مرجع امیار آنیان بادنید و زنیدگی آنیان
مبتنی بر اصال قبیبهاي و نژادي باد ،بتهاي فراوانیي را داخیل ییا خیارج کعبیه نصی
کردند و جهانبیني و عقیدۀ ناقص آنان بر اساس آن شکل گرفت و خانۀ ابراهیم(ع) مرکیز
چند صد بت گردید کیه هرییک بیه قبیبیه و تییرهاي منتسی بیاد [ ،36ص  .]1میردم
خانههاي خاد را در حریمِ حرم الهي ساختند و خانههایي را نیز براي خیدایان بیه وجیاد
آوردند کیه خیاد خانیههیایي مقیدس بیه شیمار میيرفتنید و بیتهیای بسییاری در آن
وجاد داشت .منابع تاریخی به نام برخی از این بتخانهها اشیاره کیردهانید ماننید :بییت-
العُزّي ،بیتال ت ،بیترئام و سعیده .از سای دیگر نام یا ماقعیت برخي از ایین خانیههیا
چنان باد که به ناعي هماوردي با کعبه را ميرساند مانند «کعبه سنداد» و «ذيالکعبات»
که قبیبۀ ربیعه در زمان جاهبیت ،آیین حجّ را در این خانه برپا میيکیرد [ ،73ص-788
 .]783همچنین «بساء» نام خانهاي باد که از ساي لطفان در برابر کعبه ساخته شده باد
[ ،73ص.]783-788
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بنابر این دعات پیامبر خاتم(ص) ،مرحبۀ جدیدی از تطهیر بیت از آلادگيهاي ثنایّیت
و وثنیّت باد.
 .1.۳ارتباط با «فرجام» موَود
ویژگی دیگر امّالقري ،آن است که محل ظهار ماعاد ادیان و آلاز مرحبۀ پاییانی هیدایت
بشر در زمان حضیضِ هباط و سرگشتگي و پیر شیدن زمیین از ظبیم و جیار اسیت .آن
آخرین ذخیرۀ سبسبۀ نباّت آمد تا حجّ ابراهیمیي حیجّ محمّیدي شیاد؛ پیس از آن حیجّ
محمّدي ،حجّ حسیني شاد و به عاشارا ی روز فدیه به ذبح عظیم و تضحیۀ بیزر پیانید
بخارد .در کنار همین بیت باد که سجّاد(ع) ،فرزند حسینبنعبي(ع) آمد تا مجد و عیزّت او
3
در قب امّت ،خاري در دیدگان هشامبن عبدالمبک ی آن شاخۀ برآمده از شجرۀ مبعانیه
ی شاد .جعفربنمحمد صادق(ع) در کنار همین بیت ،با پیروان ادیان و نحبههاي گانیاگان
به گفتگا نشست و خداوند متعال مقرر فرماد تا مهدي امّت نیز از کنار همین بیت ظهار
کند [نک  ،33 :ص ]431و حجّ ابراهیمي به حجّ مهیدوي منتهیي شیاد .اسیتمرار امامیت
جانشینان رسالهللا(ص) تا مراحل نهایي در تاریخ تکامل انساني به صارت یک انسانِ زنده
در میان انسانها ،نمادي از استمرار «شهادت» پیامبر اعظم(ص) بر انسانها است.
 .4مسئوليّت امت وسط

( ع)

رونق خانۀ خدا از زمان ابراهیم خبیل  ،سرفصل نایني در تاریخ تاحید و دیانت بشیري
است و به واسطۀ آن بسیاري از احکام و فرایض تشریع شد و به میدد مجمیاع آنچیه بیا
ظهار پیامبر خاتم(ص) پدید آمد ،امّت اس مي تاانسیت ایین ظرفیّیت را بیابید کیه «امیت
وسِ» ،یعنی «امّت شهید» بیر میردم جهیان شیاد .قیرآن کیریم مییفرمایید«:وَکَاذَلِكَ
جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ ََلَى النَّاسِ وَيَکُونَ الرَّسُولُ ََلَايْکُمْ شَاهِيدًا»
7

( :341بقره).
این مسوالیت عظیم ،یعني مسوالیّت شهادت بر مردم در پایان سیارۀ حیج ی کنگیرۀ
 .3برگرفته از آیۀ« :وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيا الَّتِاي أَرَيْنَااكَ إِلَّاا فِتْنَاةً
لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَاناً کَبِيراً» (اسراء.)63 :
 .7همانگانه [که قببۀ شما ،یک قببه میانه است] شما را نیز ،امت میانهای [در حد اعتدال ،میان افراط و
تفریِ] قرار دادیم تا بر مردم گااه باشید و پیامبر هم بر شما گااه است.
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همگاني تاحید ی نیز مارد تأکید قرار گرفته و همچنان با نام ابراهیم حنیف(ع) و رکیاع و
سجاد و عبادت پیاند خارده و «حیق جهیاد» نییز شیرط آن مقیام رفییع شیمرده شیده
است«:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَاسْجُدُوا وَاَْبُدُوا رَبَّکُامْ وَافْعَلُاوا الْخَيْارَ لَعَلَّکُامْ
تُفْلِحُونَ ( )55وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَ َّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَمَا جَعَالَ ََلَايْکُمْ فِاي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيکُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَکُونَ
الرَّسُولُ شَهِيدًا ََلَيْکُمْ وَتَکُونُوا شُهَدَاءَ ََلَى النَّاسِ» ( :28حج)

3

 .1.4مفهوم شهادت
در قرآن مفهام «شهید» و «شهادت» از ذات خداوندي آلاز ميشیاد«:شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلَهَ
إِال هُوَ وَالْمَالئِکَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ال إِلَهَ إِال هُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِايمُ» (آلعمیران:

 .7 )38مطابق این آیه ،پس از شهادت و گااهي خداوند و فرشتگان ،نابت به شهادتِ انبیا
و اولیای الهي ميرسد .همچنین پیامبر اکرم(ص) (شهید /شاهد) و گااه اولیا و انبیاي دیگر
و در نهایت شاهد بر امّت خاد و امّت او نییز شیاهد امیم دیگیر اسیت و اهیلبییت نبیيّ
خاتم(ص) در این بین نقشي ویژه و بزر بر عهده دارند.
شهادت به معناي ناظر ،نمانه و سپس گااه بادن است وشهادت امّت اسی می یعنیی
الگا شدن همهجانبه .به بیان دیگر امت اس مي بایید بیه میدد آنچیه از طرییق تزکییه و
تعبیم محمّدي و وحي قرآني دارد ،امر دین و دنیاي خاد را به گانهاي تنظییم کنید کیه
برای این اساه شدن ،لیاقت و قاببیت داشته باشد« .امّت وسیِ» و «امّیت شیهید» ،همیان
امّت عاري از افراط و تفریِ و به تعبییر قیرآن کیریم «خَيْارَ أُمَّاةٍ أُخْرِجَاتْ لِلنَّااسِ»
(آلعمران )333 ،و امّتِ «أَْلَوْنَ» (محمد )13 ،است و کمال این آرمان و ضمان جهیاني
 .3اي کساني که ایمان آوردهاید ،در برابر پروردگارتان رکاع و سجاد کنید و پروردگار خاد را بپرسیتید،
و کار خیر انجام دهید باشد که رستگار شاید .و در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نماییید.
او شما را برگزید و در دین [اس م] کار سنگین و سختی بر شما قرار ندارد؛ از آیین پیدرتان ابیراهیم
پیروی کنید؛ خداوند شما را در کتابهاى پیشین و در این کتاب آسمان «مسبمان» نامید ،تا پییامبر
گااه بر شما باشد و شما گااهان بر مردم.
 .7خداوند [با ایجاد نظام واحد جهان هستی] ،گااهی میدهد که معبادی جیز او نیسیت و فرشیتگان و
صاحبان دانش [هر کدام به گانهاى بر این مطب ] گااهی میدهند؛ در حالی کیه [خداونید در تمیام
عالم] قیام به عدالت دارد؛ معبادی جز او نیست که هم تاانا و هم حکیم است.

«امّالقري» پایگاه جهاني «امت وسِ»

15

آن ،حضار پیامبر اعظم(ص) و اهلبیت او در پیرامان خانۀ خدا و نزول وحينامۀ نهایي باد
تا رقابت (مراقبه) و «شهادت» او بر امّت و جامعیۀ انسیانیت هماننید حضیرت عیسیيبین
مریم(ع) ،محدودیتي نداشته باشد« :وَکُنْتُ ََلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي

کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيَْ ََلَيْهِمْ وَأَنْتَ ََلَي کُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (مائده)332 :

در روایتی ،عبدهللابن مسعاد میگاید«:پیامبر اکرم(ص) به من فرماد تا آیاتي را بیر وي

بخاانم و من آیات سارۀ نساء را بر ایشان خااندم تا به این آیه رسیدم«:فَکَيْ َ إِذَا جِئْنَاا

مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ ََلَي هَؤُالءِ شَاهِيدًا» (نسیاء )43 :و پییامبر(ص) پیس از

استماع آیۀ اخیر به من فرماد” :کافي است“ و دیدم که دیدگان ایشیان سرشیار از اشیک
شد [،78ج ،37ص.)736
امّت وسِ از دیدگاه مفسّران پیشین ،امّتي است که از افراط مشرکان و بیتپرسیتان
در لذّتها و شهاتها و تفریِ نصیاري در رهبانیّیت و تیرو دنییا ،برکنیار اسیت و ایین
برداشت ،هرچند خالي از دقت نیست اما با مضمان آییه تطیابق کیافي نیدارد [ ،32ج،3
ص .]713مطابق روایات متعددي از ائمه(ع)« ،امّت وسِ» و شهدا ،همان حجّتهای الهیي
بر مردم اند [نک  ،1 :ج ،3ص ]741و پیامبر(ص) و ائمه(ع) ،مصیادیق اتیمّ آن هسیتند .پیس
«امّت وسِ» ،از آن رو «امّت شهید» نامیده شده که حامل این «شیهدا» و گااهیان بیزر
است [ ،32ج ،3ص.]713
چنانکه اشاره شد ،این «شهادت» در درجۀ اول در وجیاد آن شیهید و شیاهد بیزر ،
یعني رسال خاتم(ص) تجبي ميکند و پس از او ميتااند به دیگران نیز برسید .در اختییار
داشتن کتابي که «شهادتنامه»« ،سند شهادت» و «گااهيِ گااهي» است ،ماییۀ امیید و در
عین حال مسوالیت بسیار است .قرآن کیریم ی سیندي کیه تبییانِ کُیلّ شییا ،هیدایت،
رحمت و بشارت براي مسبمانان است ی بیرانگیختن «شیهید» و «شیاهد»ی از هیر امیت و
شاهد آوردن رسال اکرم(ص) بر آنان را از وقایع روز قیامت ميداند« :وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي کُلِّ
أُمَّةٍ شَهِيدًا ََلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنَا بِكَ شَهِيدًا ََلَاى هَاؤُالءِ وَ نَزَّلْنَاا ََلَيْاكَ

الْکِتَابَ تِبْيَانًا لِکُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ» (نحیل 3 )83 :و پیس

از یادآوری این حقیقت ،سه امر و سه نهيِ الهي ،به عناان کبیّت برنامۀ جامعیۀ بشیري و
[ .3به یاد آورید] روزی را که از هر امت  ،گااهی از خادشان بر آنها برمیانگیزیم و تیا را گیااه بیر آنیان
قرارمیدهیم! و ما این کتاب را بر تا نازل کردیم که بیانگر همه چیز و مایه هدایت ،رحمت و بشیارت
برای مسبمانان است!
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دستارالعمل اص  ،،چنین بیان می شاد «:إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاإلحْسَانِ وَإِيتَااءِ ذِي
الْقُرْبَى وَيَنْهَى ََنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» (نحل.)33 :

3

نتيجهگيري

 .3در این مقاله راه طاينی تعیین مرکزیت دینیِ شریعت خاتم و اوصا و مسوالیّتهای
آن که بر اساس حکمت الهی باد ،بیان شد که اوصا مذکار ،مسوالیت امّیت اسی می و
ظرفیتهای عظیم آن را در جهان امروز نشان میدهد.
 .7تعبیر «امّت وسِ» که در سارۀ بقره خطاب به امت پیامبر خاتم [ص] آمده اسیت،
با ماضاعات متعدد دیگري از جمبه «کعبه»« ،امّالقري»« ،حضرت ابیراهیم(ع) » و «شیهادت
امت اس مي بر مردم» پیاند دارد و نتیجۀ آن ،ایجاد ابعاد وظرفیتهایي است که بخشیي
از عاامل فراگیری و جهانشمالي اس ماند.
 .1در زمان حاضر ،امّت اس مي باید با تمرکز بر همین اصیال و آمیازههیا ،خطیاب و
گفتمان خاد را با جامعۀ بشري تنظیم کند و در اندیشه شالادهافکنیي تمیدن اسی مي و
استحکام آن باشد.
 .4برافراشته شدن پيهاي بیت الهي در سرزمین مکه بیه دسیت ابیراهیم خبییل(ع) و
تطهیر آن ،همه براي درافکندن طرحي بزر و ببند براي آیندۀ پرستش و جامعۀ بشري
باد تا بر اساس آرمیان و آییین حنییف ،امّتیی بیه دور از افیراط و تفیریِ و برخیاردار از
شایستگي «شهادت» و گااهي بر مردم جهان ،در آن پدید آید.
 .3امروزه وادي امّالقري ،به جاي آنکه مرکز شاخص امن و س م جهاني باشد و ثروت
و امکانات آن در مسیر صبح فراگیر صیر شیاد ،محیل صیدور کمربنیدهاي انتحیاري و
بستههاي انفجاري شده است .روشن است کیه ایین روشهیاي نادرسیت ،تصیایر بسییار
زنندهاي از آیین وسِ و شریعت سهبۀ سمحۀ اس مي به جهانیان ارائه می کند .از این رو
اص  ،این وضع و بازگشت خانۀ خدا به ماضع «مثابة لِبناسِ وأمْنا» و پایگاه جهاني «امیت
وسِ» ی با اوصافي که قرآن کریم براي آن ارائه کرده اسیت ی بایید میارد مطالبیۀ عمیام
مسبمانان و نخبگان جهان اسی م باشید .از سیای دیگیر همانگانیه کیه قیرآن کیریم در
 .3خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان میدهد و از فحشا و منکر و ستم ،نهی می کند؛
خداوند به شما اندرز میدهد ،شاید متذکر شاید!

«امّالقري» پایگاه جهاني «امت وسِ»
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خصاص بهرهمندی از برکات حج در زمان محصار بادن میفرماید« :فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَاا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» (بقره ،)336 :در زمانی با شرایِ کنانی تحقّق این آرمان با ایجیاد
همبستگي و از دیگر نقاط جهان اس م نیز امکانپیذیر اسیت و مقیید بیه مکیان فیزیکیی
سرزمین امّالقري نیست و «امت وسِ» هناز براي نیل به آرمانهاي ببنیدي کیه بیراي او
ترسیم شده است ،راه زیادي را در پیش دارد.
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