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(تاریخ دریافت مقاله 99/11/9:ـ تاریخ پذیرش مقاله)99/3/11:

چکیده
(ع)

خداوند متعال ابراهیم خلیل را مأموریت برافراشتن دیوارهای کعبه و گشـودن اولـین
خانۀ همگانی و بزرگترین منبر جهانی در نقطـهای دور از هیاهوهـای تمـدنی منـاق
بینالنهرین و شام و مصر داد .آن «بیت خدا» و «خانۀ همگانی» ،ذخیرهای برای آیندۀ
دیانت و فرهنگ و معنویت بشر بود و بعدها هستۀ شهری شد که خود« ،مادرِ شـهرها»
نام گرفت .پیامبر(ص) سیزده سال در این شهر که زمینـی سـتته و سـوزان و مردمـانی
سرستت و خشن داشت ،دعوت و استقامت کرد اما آزارهای دشمنان و متالفـان ،او را
وادار به ترک مکه و درآمدن به مدینـه کـرد .او در مدینـه توانسـت دعـوت خـوی را
بگسترَد ،میان مهاجر و انصار ،پیمان برادری پدید آورَد و با قبایل جزیرۀالعرب و سـران
کشورهای مهم جهـان ایجـاد ارتبـا و مکاتبـه کنـد و در نهایـت ،تصـویری جـام و
منشوری از مدنیت مبتنی بر اخالق و عدالت و معنویت به دست دهد .اجـزای سـیمای
مدینه را در سورههای متتلف قرآن ،بهخصوص سورههای مکی میتوان یافت و از بـین
سورهها ،سورۀ حجرات تصویر رسایی از قرح مدینۀ نبوی به ما ارائه میدهد .حال اگـر
این سوره را کنار سورۀ فتح قرار دهیم ،به مقایسهای دست خـواهیم یافـت کـه مبـینن
انتقال از جاهلیت مکه به فضای مدنینتِ مدینه و نشانگر عم کوش آخرین فرسـتادۀ
الهی برای عائلۀ انسانی است.
کلیدواژهها :جاهلیت مکه ،سورههای فتح و حجرات ،مدنیت اسالمی ،مدنیت ثقلین ،مدنیت مدینه.

 .4دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران.

Email: khoshmanesh@ut.ac.ir
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 .1طرح مسئله
مقالۀ حاضر از انتقالی مهم میگوید؛ انتقال از جاهلیت مکه به مدنیتی که شالودهاش زیر
نظر پیامبر اکرم(ص) ریتته میشد و قالب خود را مییافت .محـور سـتن در ایـن مقالـه،
کالم قرآن ،نه روایتگریِ تاریتی است .اگر بتواهیم در میان سورههای متتلف قـرآن ،دو
سورۀ بارز را برگزینیم که از انتقال فوق برای ما میگویند ،آنها دو سـورۀ مجـاور ،یعنـی
سورههای فتح و حجرات خواهند بود.
بیانی که از ارزشها و ضدارزشها در ایـن دو سـوره مـییـابیم ،منحصـر بـه شـرایط
تاریتی و جغرافیایی گذشته نیست و معرکههای دائمی خیر و شر ،در زمانهای متتلـف
وجود دارد و توجه به آنها در زمان حاضر که رویارویی جهان اسالم و غیراسالم از یکسو
و اختالف و خونریزیهای داخلی از سـویی دیگـر ،شـدت یافتـه اسـت ،اهمیتـی افـزون
مییابد .این مقاله نمیخواهد بگوید که در سـرزمین مکـه ـ امالقـری و مـأوای بیـتاهلل
الحرام و یادگار دعوت و حج ابراهیم خلیل(ع) ـ یکسره «جاهلیت» بود امـا در مدینـه بـه
یکباره «مدنیت» شکل گرفت و حکمفرما شد .این نکتهای روشن است که مکـه بـا همـۀ
تیرگیهایی که داشت ،ضدن آن تیرگیهای شـرک و انحطـا عقیـده و اخـالق را نیـز در
خود میپروراند که حرکت اصالحخواهانۀ «حُنفا» و «حلفالفضول» نمونههایی از آن بود.
از سوی دیگر ،مدینهای که پیـامبر(ص) بـدان درآمـد ،مدینـهای فرورفتـه در رقابـتهـای
جاهلی اوس و خرزج و نفوذ یهود بود و البته بعدها مرکز مهمـی بـرای منافقـان جامعـۀ
اسالمی گردید.
 .1درآمدن از مکه به مدینه
در زمانی که تحرکات تمدنی سرزمینهای میانرودان و شرق و جنوب مدیترانه در حـال
بالیدن بود و در بستر آن ،دعوت توحیـدی پیـامبران الهـی قنـین خـود را مـییافـت و
مصافها و معرکه های سترگِ رویارویی میان دو جبهۀ دائمی ح و باقل را میگسـتراند
[ ،93ص ،]13-94خداونــد متعــال ابــراهیم(ع) را مــأمور آمــدن بــه ســرزمینی دور از آن
هیاهوها برای بنای خانۀ خود ساخت تا این خانه ،ذخیرهای برای وقایعی دامنـهدار باشـد
که قرار بود در قول چندین هزاره بعد ،رخ بنماید.
این خانه ،خانۀ خدا و به تب آن خانۀ همۀ مردم و نتستین خانۀ همگانی بود که بـه
روی مردم گشوده میشد« :إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِ َ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّۀَ مُبَارَکًا وَهُدًی لِلْعَالَمِینَ»
[آلعمران]31 ،؛ سرزمینی که ابراهیم(ع) بیت الهی را در آن گسترد و مقرر گردید خـاتم
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انبیا(ص) دعوت خود را در آنجا اعالم کند ،جایی که امنالقـری[ 4شـوری ]1 :و حـریم امـن
الهی[ 2قصص ]11 :نام گرفت و این حکم و وصف در گذر زمان باقی ماند امـا عصـبینت و
جاهلینت مان از آن شد که آخرین فرستادۀ الهی بتواند سیمای مدینه و مدنیتی مطلـوب
را در امالقری در معرض دید جهانیان بگذارد.
)
ع
(
(ع)
پس از بنای خانۀ کعبه به دست ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل  ،اعراب ساکن
مکه و پیرامون آن ،بر دین ابراهیم(ع) و خداپرست بودند ولی رفتـهرفتـه بـا دور شـدن از
عقیدۀ توحید و تأثیر ملل دیگر و عواملی چون تقلید و تـوار ،،شـرک و بـتپرسـتی در
سراسر جزیره شای شد و خانۀ ابراهیم مرکز چندصـد بـت گردیـد .زنـدگی عـرب ،روی
اصول قبیلهای و نژادی بود و سران قبیله و شیوخ مرج امور بودند [ ،41ص .]9در گـذر
زمان تحریفات متعددی دامن آیین حج ابراهیمی را گرفت و شـیوخ برخـی قبایـل مکـه
برای مناف خود به مناسک حج دستاندازی های زیادی کردند [نمونهها را نـک ،2 :ج،4
ص.]242-244
پیامبر(ص) به تصریح قرآن کریم و در امتداد آن جبهۀ دائمیِ گسـترده میـان اسـالم و
کفر در قول تاریخ ،از شهر مکه اخراج شد[ 9محمد .]42 :این در حالی بـود کـه جامعـۀ
جاهلی ،محمد(ص) را به صدق و امانت میشناخت و به وی لقب «محمد امین» داده بـود.
خداوند حتی به پیامبر(ص) امر کرد تا به قوم خود گوشزد کند که مگر نه ایـن اسـت کـه
عمری را در میان ایشان با درستی و راستی سر کـرده اسـت و آنـان ،خصـایص امانـت و
اخالق وی را به خوبی در یاد دارند؟[ 1یونس.]41 :
محمد(ص) به یثرب -که پس از مهاجرت او «مدینۀالنبـی» نـام گرفـت  -آمـد ،در آن
مأوی گزید و بنابر اقبال و استقبال عام ،زعیم این شهر شد و قی ده سال با وجود همـۀ
موانعی که همچنان پشت پردۀ نفاقِ جاهلیت عربی و کید و دسیسههای یهود نهفته بـود
و شرح آنها در سورههایی همچون احزاب و حشر آمده است ،در سایۀ زعامت خود و بـا
تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت ،سیمایی ارجمند از این شهر و مدنیت و فضایل آن عرضه
کرد.
« .4وَکَذَلِکَ أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَ مَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ یَوْمَ الْجَمْ ِ ال رَیْبَ فِیهِ فَرِی ٌ فِـی
الْجَنَّۀِ وَ فَرِی ٌ فِی السَّعِیرِ».
« .2أَوَلَمْ نُمَکِِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا یُجْبَى إِلَیْهِ ثَمَرَاتُ کُلِِّ شَیْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَ لَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ ال یَعْلَمُونَ»
« .9وَکَأَیِِّنْ مِنْ قَرْیَۀٍ هِیَ أَشَدُّ قُوَّۀً مِنْ قَرْیَتِکَ الَّتِی أَخْرَجَتْکَ أَهْلَکْنَاهُمْ فَال نَاصِرَ لَهُمْ».
« .1فَقَدْ لَبِثْتُ فِیکُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَال تَعْقِلُونَ».
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مشــکالت مدینــهای کــه پیـامبر در آن شــالودۀ مــدنیتی در مقی ـاس جهــانی را پ ـی
میافکند ،اندک نبود .از سویی در این شهر کشمک های دیرینهای میـان قبایـل اوس و
خزرج وجود داشت و قرار بود در آنجا نیز سلطنتی تأسیس شود .دو قبیلۀ اوس و خـزرج
که با هم خصومتی دیرینه داشتند ،برای نتستین بار بر مُلک و امارت عبداهللبن ابـینبـن
ابیسلِّول عوفی ،تواف کردند و برای او تاجی نیز مهیا کردند تـا بـر سـرش نهنـد و او را
پادشاه مدینه بتوانند و عقدههای فروخوردۀ حقارتِ مجاورت در پایین دو شاهنشـاهی و
امپراتوری پارس و روم در قول قرون را بر سر وی بنهند و به غم بزرگِ بیشاهیِ خوی
پایان دهند .اما با آمدن پیامبر(ص) به مدینه ،اهل مدینـه بـه اسـالم گراییدنـد و داسـتان
«ملِک عبداهللِ» روزگار ،از یادها برفت .او نیز ناگریز شد همراه قوم  ،اسالم را در چهـره
و زبان بپیذیرد و حقد و حسد خوی را نسبت به کی جدید در سینه نهفته بـدارد [،2
ج ،2ص291؛ ابعادی دیگر از این قضیه را نک ،21 :ج ،1ص91؛  ،23ج ،9ص.]911
از سوی دیگر بت مهمی از اقتصاد مدینـه در دسـت یهودیـانی بـود کـه از خـوف
دشمنان و همسایگان یهودیه و اورشلیم و نیز به قم بشارتهـایی کـه در کتـاب خـود
خوانده یا از احبار خود شنیده بدانجا آمده بودنـد[نـک ،2 :ج ،4ص .]241بـر اسـاس آن
بشارتها ،پیامبر آخرالزمان از آن وادی برمیخاست و میشد قمـ داشـت کـه «شَـعْب
متتار» و قوم برگزیدۀ الهیـ شأنی که یهود برای خود قائل بود ـ در رکاب وی به سیادت
برسد و از خیرات و برکات مادنی که خواهد آمد ،نصیبی ببرَد.
جاهلیت در آن روزگار نه تنها فراگیر بلکه جهانگیر بود و انحصاری به مکه و جزیـرۀ
العرب نداشت ،قرآن کریم دوران قبل از آمدن پیامبر اکرم(ص) را دوران جاهلیـت خوانـده
بیآنکه جایی را در این زمینه ،از جایی جدا کرده باشد .همچنانکه قرآن از تعابیر سـتت
دیگری چون «امینت»« ،حمینت» و «ضالل مبین» برای تبیین آنچه در جهان حکمفرمـا
بوده ،استفاده کرده است .این مقولهها با هم در ارتبا اند و لزومـاً خصوصـیت تـاریتی و
جغرافیایی نیز ندارند [تفصیل در این زمینه را نک ،3 :ص.]213-219
برای تبیین سیر جهاد و دعوت قرآنی پیامبر(ص) ،میتوان فضـای تیـره و سـتتهای را
که محمد(ص) در آن دعوت و مأموریت خوی را آغاز کرد ،نماد و نمایندۀ بارز جـاهلیتی
دانست که پیامبر ،مأمور مبارزه با آن است .همچنـین در برابـر مکـه ،صـنادید جاهلیـت
مدینهای را نظاره کرد که پیامبر(ص) در آن بسط ید مییابـد و زعـیم جامعـه مـیشـود و
قانون و قضا و اجرا در دست وی قرار میگیرد و مدنیتی که مبتنی بر تزکیـه و تربیـت و
تعلیم کتاب و حکمت است شکل می گیرد« :هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی األمِِّیِِّینَ رَسُوال مِنْهُمْ یَتْلُـو
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عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِِّیهِمْ وَیُعَلِِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۀَ وَإِنْ کَانُوا مِـنْ قَبْـلُ لَفِـی ضَـاللٍ مُبِـینٍ*
وَآخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ» [الجمعۀ 2 :و .]9
به تصریح آیۀ اخیر ،شـمول مأموریـت رسـول اکـرم(ص) ،منحصـر در سـالهـای اول
هجرت نیست ،بلکه هم موضوع امنیت و جاهلیت و هم شمول آن مأموریت زنده و بزرگ،
از قید زمان و مکان آزاد است و تمام کسانی که پس از اَعرابِ عهد نبی(ص) میآیند ،بایـد
خود را موظف به گرفتنِ درس کتاب و حکمت بدانند.
 .3نگاهی به مفهوم مدنیت اسالمی
استعمال کلمۀ «مدنیت» در مقالۀ حاضر ،جهت احتراز از استعمال کلمۀ «تمدن» اسـت.
«تمدن اسالمی» در عرف تاریتی امروز ،انصراف به همان چیـزی دارد کـه مـا در بغـداد
«هزار و یک شب» قرن دوم و خراسان بزرگ قرن سوم تا زمان حملۀ مغول میبینیم .اما
آوردۀ پیامبر(ص) برای عائلۀ بشری بسی فراتر و پیراستهتر از چنین اموری است.
استعمال ترکیب «تمدن اسالمی» از دو جهت ،اصیل و دقی نیست .یکـی آنکـه واژۀ
«تمدن» در فرهنگهای کالسیک و معتبر زبـان عربـی ثبـت نشـده اسـت؛ از فرهنگـی
آغازین مانند العین [ ،22ج ،1ص ]19در قرن دوم هجـری گرفتـه تـا لسـان العـرب [،4
ج ،49ص ]131که در قرن هفتم -قرن اختال و انحطا زبان عربی  -پدید آمده اسـت
[ ،1ص219؛  ،29ص .]211-211دیگر اینکه از حیث سابقۀ تاریتی ،این ترکیب ،اذهان
را معطوف تمدنی میسازد که در قرن سوم و چهارم هجـری ،در دوران خالفـت عباسـی
پس از اختال پارههایی از مناسک و رسوم اسالمی ،زبان و فرهنگ عربـی ،اندیشـههـای
یونانی و بقایای «دیوانیات» ایرانی شکل گرفت و آثار خود را در اموری مانند قب ،نجوم،
ریاضــی و معمــاری نشــان داد .در دورۀ مزبــور بســی ظلــم و فســاد در دســتگاه خلفــا و
حکمرانان و امرا به نام اسالم روا داشته و گاه در بارۀ آنها با افتتار قلمفرسایی مـیشـد،
بیآنکه در این بین ستنی از روح فرهنگ اسالمی و اعـتالی معنویـت روحـی و قسـط و
عدل فردی و اجتماعی باشد [نمونـههـا را نـک ،9 :ص419 ،421-441؛  ،1ص433؛ ،1
ص11-11؛  ،41ص12؛  ،91ص.]4
چنین بود که از قرن چهارم هجری با تعابیری چون قرن خیزش تمدنن اسالمی ،عصر
نهضت و رنسانس اسالمی یاد شد .تعبیر اخیر نیز به خصوص ،نمـیتوانـد تعبیـر دقیقـی
باشد زیرا تعبیری برساخته از روی تعبیری است که برای اروپای قـرون تـاریکی و قـرون
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وسطی 1در مقابل عصر خرد ،نور و روشـنگری (بـا توجـه بـه مرادفـات آن در زبـانهـای
متتلف) 1به کار رفته و سپس از سوی برخی نویسندگان برای جهان اسالم نیز استعمال
شده است .نمونهای از این کتابها ،رنسانس اسالم ( )Renaissance des Islamsاثر آدام متز،
استاد زبانهای شرقی در دانشگاه بال سـوئیس (4341-4113م ).اسـت .ایـن کتـاب در
زبانهای دیگر با عنـاوینی چـون ،La civilization islamique au quatrième siècle de l’Hégire
الحضارۀ االسالمیۀ فی القرن الراب الهجری أو عصر النهضۀ االسالمیۀ ،ترجمه شده است
در مقدمۀ ناشر بر ترجمۀ کتاب متز آمده است« :مؤلف ،عنوان کتـاب خـود را تمـدن
اسالمی در قرن چهارم هجری قرار داده است ولی توجه او بیشتر به دارالتالفههای بغداد
و قاهره بوده و دربارۀ سایر نقا داراالسالم به خصوص حوزههـای متمـدن مـاوراءالنهر و
اندلس بحث چندانی نداشته است .کتاب مزبور گواه صادقی بر آینۀ زنگارگرفتۀ اسـالم در
قرنی است که از حیث ظاهر دورۀ رنسانس اسالمی نامیـده شـده و اوج اقتـدار سیاسـی،
اقتصادی ،علمی ،فنی و هنری مسلمانان محسوب میشود ولی در بـاقن ،آینـهای بـرای
نمایاندن بُعد ملتها از حقیقت اسالم است [ ،92مقدمۀ ناشر ،ص.]1-1
همچنین آنچه پیامبر اکرم(ص) انجام داد ،تربیت شهروند به معنای افـراد منتسـب بـه
یک نقطۀ جغرافیایی و عِرق ملی نبود .پیامبر(ص) مفهوم جهـانی «امـت» را درانـداخت و
ابعاد درآمدن به حیطه و حوزۀ آن را با قـول و فعـل و تقریـر خـود تبیـین کـرد« .شـهر
پیامبر» در مکتب او ،صرفاً مدینۀ دیروز و امروز نیست بلکه مفاهیم و ارزشهای متعـالی
چنین شهری میتواند به تمام اقطار و نواحی زمین توسعه و تسرِّی یابـد .همچنـین کـار
پیامبر(ص) تأسیس تمدن به معنای امروزین ،یعنی آراستن شهری با خیابانهای مشـجر و
نهادها و تشکیالت اداری و بهداشتی و خدمات شهری نبود .ممکن است اباحـه و تجـویز
گاهی تشوی به چنین چیزهایی را از آموزههای قرآن و پیـامبر(ص) نیـز بتـوان اسـتتراج
کرد اما آوردۀ پیامبر اکرم(ص) برای عائلۀ بشری و جامعۀ انسانی ،شالودۀ فرهنگ انسانیت،
 .4در بارۀ آغاز و پایان دورۀ قرون وسطی نظر واحدی وجود نـدارد .گروهـی آن را از اواخـر قـرن پـنجم
(حملۀ اقوام خشن و نیمهوحشـی ژرمـن بـه قلمـرو امپراتـوری رم غربـی و سـقو رم) تـا سـقو
قسطنطنیه در اواخر قرن پانزدهم میالدی ( )4119-111گفتهاند .برخی این دوره را  111تـا 4132
و دستیابی اروپاییها به آمریکا میدانند [ ،24ص .]412قرون مزبور در برخی مناب قرون تاریکی نام
گرفته است که بیشتر ناظر به چند قرن اول آن است زیرا هجوم ژرمنهـا بـه قلمـرو امپراتـوری رم
غربی سرآغاز عصری از آشوب و بینظمیها بود [ ،12ص4211؛  ،23ج ،2ص.]113
2. Le siècle des lumières/ Age of enlightement/ Aufklarungzeit.
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خوی تقوی و برادری و حاکمیت عـدالت توحیـدی در بُعـد و بُـرد جهـانی آن و در یـک
کلمه ،تمام آن چیزی است که از مفهـوم «اسـوۀ حسـنه» قابـل برداشـت اسـت .اسـاس
مدنیت نبوی ،خدمت به تعالی روح انسانی و پاسداشت و بزرگداشت ارزشهـای متعـالی
وابسته به آن است .توجه به این موضوع هرچند به صورتی کمرنـگ در برخـی از اصـول
شهرســازی مــدرن و در نگــاه صــاحبنظــران اروپــایی نیــز بــه چشــم م ـیخــورد [،91
ص441ـ.]441
آنچه در زمان حاضر به جای «تمـدن اسـالمی» بایـد از آن سـتن گفـت« ،مـدنیت
ثقلین» است .مراد از مدنیت ،تبعیت از نظام ارزشیِ مدینۀالنبی و مراد از ثقلـین ،تأکیـد
بر تمسک به قرآن و عترت به صورت توأمان است« .مدنیت اسالمی» ،عبارت از اصـول و
معیارهایی است که قرآن کریم از زندگی مسلمانان تحت زعامت رسول اکرم(ص) به دست
داده است .اصول و معیارهای مدنیت اسالمی را باید از سراسر قرآن کریم و سیره و سنت
آن حضرت استتراج کرد .سیمای مدینه در برخی سورههـای مـدنی ،تشـتِّص بیشـتری
دارد .برخی از این سورهها ،عبارتند از سورههای جمعه ،احـزاب ،مجادلـه ،مائـده ،توبـه و
انفال.
 .9به دنبال یک شهر نمونه
با مروری بر صفحات تاریخ ،از وجود مرکزیتهای متعدد دینی و مقدس مـیتـوان سـرا
گرفت .برخی از این مرکزیتها دارای انتساب به دین و پیامبری بـوده و در قـول زمـان،
پیروان خود را پیرامون خوی گرد آورده و کم وبی نق هایی را در تقویت معنویـت و
ترویج اخالق و فرهنگ دینی ایفا کردهاند .برخی دیگر نیز اصـالتی نداشـته و بـر اسـاس
اوهام ناشی از شرک و خرافه پدید آمدهاند.
در محدودۀ اسطوره و خیال که بر واقعیتهای تاریتی پیشی دارد و به نـوعی هـادی
آن است ،اثر این شهر گمشده را در قالب آرمانشهر و «مدینۀ فاضله» میبینیم .افالقون
رؤیای جامعۀ کامله و مدینۀ فاضلهای را میدید که در صـورت تحقـ  ،از یـک حکومـت
شهری فراتر نمیرفت و ستنی از یک جامعۀ بـزرگ انسـانی در بـین نبـود [ ،21ص 1و
 .]49این مدینهها به جهت فرضی بودن ،یک شهروند هم به مثابـه محصـول نداشـتند و
جای اصلی آنها ،در کتابتانهها و نستههای خطی قدیمی باقی مانـد[نـک ،41 .ص-31
 31؛ همچنین برای آگاهی از عوامل ناکامی این آرمان شهرها و نیز نگرگاه هـای متتلـف

232

پژوه های قرآن و حدیث ،سال چهل و هشتم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 4931

فلسفی و کالمی و سیاسی مربو به این موضوع در روزگـاران کهـن و حاضـر نـک،21 :
ص49؛  42فصلهای.]1-1
چنین «مدینه»ای از فر دستنیافتنی بودن ،لقب ناکجاآباد به خود گرفـت چنانکـه
تامس مور و ابوحامد غزالی نیز هر یک بـه نـوعی از «اتوپیـا» و ناکجاآبـاد سـتن گفتنـد
[برای مقایسه دیدگاه های آن ها رک ،44 :ص .]14-19ویل دورانت نیز در مؤخرهای کـه
برای تاریخ خود نگاشته ،آرمانشهر را چیزی در مقابل بهشت شمرده و ایـن دو را بـه دو
دلو آبکشی تشبیه کرده که فرو رفتن یکی برآمدن دیگری است [ ،43ص.]13
ترکیب ناکجاآباد ،معادل واژۀ التین  utopiaاست که خود برگرفته از دو جزء یونانی ou
 toposاست Ou .پیشوند نفیکننده و  toposبه معنـای مکـان اسـت و  outoposبـه معنـای
مکانی است که وجود ندارد [ ،91ص.]4391
 Utopiaدر زبان انگلیسی امروز یک معادل فـانتزی یافتـه کـه عبـارت از  neverlandیـا
 never-neverlandبه معنای هرگزآباد است [ ،11ص .]191
در این بین خطایی فاح صورت گرفته و آن اینکه  utopiaدر عربی امروز بـه سـبب
شباهت لفظی متتصری با «قوبی» و مفهـوم «آرمانشـهری» بـه «الطوباویـه» ترجمـه و
تصور شده که این کلمه با ریشۀ قوبی و قینب پیوند دارد کـه در عربـیِ اسـالمی دارای
جایگاه رفیعی است .از قضا نام و لقب مدینۀالنبی نیز «قیبه» و «قینبه» اسـت و روشـن
است که باید از چنین خلط و غلطی برحذر بود.
در بررسی خود برای یافتن یک شهر دینی ،به «مُلک سلیمان» به مثابـه نمونـهای از
یک «پیامبرشهر» برمیخوریم اما از این مُلک با وجـود حضـور یـک پیـامبر در رأس آن،
چیزی به عنوان الگو در مقیاس جامعۀ جهانی بر جای نمیمانـد .قـرآن کـریم از «ملـک
سلیمان» در سورۀ بقره (سورۀ بزرگ مدنیت محمدی) ستن گفته است و به ایـن نکتـه
اشاره کرده است که یهود به عبث در صدد شبیهسازیِ موهوم خود برآمدنـد و ایـن کـار
نمیتوانست قرین هیچ توفیقی باشد[ 4بقره.]432 :
فرزندان و وارثان ابراهیم(ع) ،سالها پس از او ،معبد و هیکل اورشـلیم را پایـهگـذاری
کردند و باال آوردند اما نه چون پایهگذاری ابراهیم(ع) و فرزندش که به سوی آن بیابان باز
و بیآب و آبادانی هجرت کردند و برای قبائل پراکنده و جنگجوی عـرب خانـه ،زنـدگی،
« .4وَ اتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیَاقِینُ عَلَى مُلْکِ سُلَیْمَانَ وَ مَا کَفَرَ سُلَیْمَانُ وَ لَکِنَّ الشَّیَاقِینَ کَفَرُوا یُعَلِِّمُونَ النَّاسَ
السِِّحْرَ وَ مَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَکَیْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَ مَارُوتَ».
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اجتماع و امنیت فراهم کردند بلکه پس از لشکر کشیها و جنگهـا و آتـ سـوزیهـا و
ویرانی شهرها و کشتار مرد و زن و خرد و کالن و هر چه جاندار بود .بـه نوشـتۀ تـورات،
کشتارهای جمعی و تتریب و سوزاندن شـهرها کـه بـا الهـام و فرمـان «یهـوه» خـدای
اسرائیل صورت گرفت ،زمینۀ ساختمان اورشـلیم و قـدس بـود کـه داود آن را در میـان
کشتار و آت و دود پایهگذاری کرد و در زمان سلیمان کامل و آراسته گردید و یهودیان
آن را به صورت معبد قومی و محل خـدای خـود و مرکـز کاهنـان و مـذبح و بتـورات و
دودها و مرج تحلیل و تحریم درآوردند و آیـین همگـانی و فطـری ابـراهیم(ع) را در آن
مسخ کردند و سپس آن را کانون کینهها و عقدهها و آزمای و زور آزمایی و برخوردها و
جنگها و خونریزی ها ساختند .چنان که پی از میالد مسیح ،بارها همسـایگان نزدیـک
و دور از آشوریها و سوریها و مصریها و بابلیان و دیگر ملل و قبائـل بـر آن تاختنـد و
شهر و معبد را ویران کردند و یهودیان را به اسارت بردند و هفتاد سال بعد از مسیح نیـز
رومیان به ویران کردن آن وکشتار پرداختند [ ،41ج  ،1ص.]211-219
جستجو برای یک «پیامبرشهر» محدود و منحصر به آرمان شکسـتخـوردۀ یهـودی
نماند .قدس پایگاه دیانت یهودی و مرکز ایمان به رسالتهای انبیـا بـود و آنچـه در بـاب
«خیمۀ اجتماع» و «هیکل سلیمان» و سکنابتشی آنها وجود داشت ،تکاپویی برای نیل
به این مطلوب بود .بـر حسـب انجیـل یوحنـا« ،قـدس» در مرکزیـت کارهـای حضـرت
عیسی(ع) قرار گرفت و تجلی و تجسم آن با ظهور و حیات حضرت عیسـی(ع) ،در شـتص
او بود و قائم به وی گردید .اسقف شهیر ،سـیپریان (تاسـیوس سیسـیلیوس سـیپریانوس
متولد اوایل قرن سوم میالدی در کارتاژ در شمال آفریقا) در اثـر مهمـ بـا نـام اتحـاد
کلیسا مینویسد« :اگر شاخهای از درخت بریـده شـود ،شـکوفه نتواهـد داد .اگـر کسـی
کلیسای مسیح را ترک کند پاداشهایی را که باید از مسیح دریافت کند از دست خواهـد
داد .اگر شما کلیسا را به عنوان مادر خود از دست دهید نمیتوانید خدا را نیز بـه عنـوان
پدر خود داشته باشید .اگر خارج شدن از کشتی نوح ممکن بود ،خـارج شـدن از کلیسـا
نیز ممکن خواهد بود» [ ،94ص .]11نگاههایی از این دست ،و وقایعی که بعـداً رخ داد و
نیز با توجه به اشارههای قرآنـی ،شـهر مزبـور را از حینـز رسـالت جهـانی سـاقط کـرد و
مرکزیت آن را برای رسالت ،مدنیت و اخالق جهانی بیمعنا ساخت.
پیامبر اکرم(ص) ،خاتم پیامبران الهی و ختم سیر نبـوی بـود و امـت اسـالمی و عائلـۀ
انسانی ،با دیدن او ،تجربۀ سه هزاره آمد و شد انبیا و رسـوالن الهـی را تجربـه مـیکـرد.
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مدینۀالنبی را میتوان عصارهای از تجربه های پیامبران در تأسیس یک مرکزیت دینـی و
نمونۀ برتر و متعالی در این باب دانست که پس از مهاجرت پیامبر اکرم(ص) به آن ،به یک
مرکزیت دینی و سیاسی تبدیل شد .شرایط جغرافیایی و وضـعیت زمـین مدینـه کمـک
فراوانی به پذیرش مردم و سکونت در آن کرد .مدینه در زمان مهاجرت پیامبر(ص) حـالتی
مستطیلشکل داشت و مسجدالنبی نیز تقریبا در میانۀ آن بنا شد و قلب شـهر گردیـد و
مسلمانان توانستند بدون ستتی و مشقت به پیامبر اکرم(ص) دسترسی داشته باشـند [،1
ص .]291-291در واق  ،محمد(ص) اصول مهمی را در این زمینـه مـدن نظـر داشـت زیـرا
«پرستشگاه» در قول تاریخ دستی برتر در گرد هم آوردن مـردم داشـت [ ،93ص ]13و
«مرکزیتِ» پرسشگاه  -با معانی گوناگونی که بـرای «مرکزیـت» وجـود داشـت  -امـری
دیرینه و کهن و اصلی مورد تبعیت ادیـان متتلـف بـود و کارکردهـای متعـددی از ایـن
مرکزیت حاصل میشد که یکی از آن ها ،تنبه دادن به خدا به عنوان مصدر و منشأ وجود
بود [نمونهها را نک ،41 .ص.]432-414
بسیاری از جغرافیدانان و وقای نگاران اسالمی هنگـام بحـث دربـارۀ شهرنشـینی بـه
تفاوت دو نظام فرهنگـی قبـل و بعـد از اسـالم اشـاره مـیکننـد .نظـام سـکونتگـاهی
بادیهنشینی و کوچنشینی که قبل از اسالم در بیشـتر نقـا عربسـتان دیـده مـیشـد و
سیستم فرهنگ شهری که با ظهور اسـالم در همـهجـا گسـترش یافـت .هنگـام گـذر از
فرهنگ بادیهنشینی و کوچنشینی به فرهنگ شهری ،ایجاد سازمانهای اجتماعی ویژهای
ضرورت مییابد که فرهنگ اسالمی بی از دیگر ادیان بر آن تأکید دارد .قرفداران ایـن
نظریه معتقدنـد عوامـل مـذهبی در بـه هـمپیوسـتن گـروههـای متتلـف اجتمـاعی در
سکونت گاه های متتلف انسانی و نیز در تمرکز جمعیت و پیدای شهرها ،به خصوص در
دورههای قدیم ،بسیار مؤثر بوده است [ ،1ص.]24
شهر ،هنرِ زیستن در کنار یکدیگر است و با نگاهی به تاریخ میتوان نتیجه گرفت که
اسالم ،تمدنی بنیادگرا ،سازنده و شهری است تا تهاجمی[ -به ویژه] در زمانی که روابـط
دیگر شهرها (مثال در یونان باسـتان) رقابـتآمیـز بـود  -و در میـان شـهرهای اسـالمی
احساسی از عضویت در جامعۀ شهری همراه با فرهنگ و شـیوۀ زنـدگی مشـترک وجـود
داشت[ ،1ص.]23
 .9داستان «انتقال» در آینۀ دو سوره از قرآن
قرآن از شهر خدا یا شهر پیامبر به معانی در و دیوار شهر ستن نمـیگویـد بلکـه سـتن
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قرآن از مدینه و شهر ،به سبب آرمانهایی است که آن شهر یا شهرها را بـه مـدد وجـود
خانۀ خود ـ و برتر از آن ،به برکت وجود آخرین فرستادهاش ـ برای صدور [آن آرمانهـا]
به دنیا به هم میرساند .منشور جهانی حقوق بشر و معنویـت و عـدالت در مدینـۀالنبـی
شکل میگیرد و از آنجا به سراسر جهان میرسد .ما میخواهیم تصویر داستان این گـذار
و انتقال را در سیمای دو سورۀ فتح و حجرات بنگریم.
انطباق مضامین آیات سورۀ فتح با فصلهای متتلفی که دارد بر قصۀ صـلح حدیبیـه
که در سال ششم هجرت اتفاق افتاد و همچنین با سایر وقای پیرامـون آن ماننـد تتلـف
اعراب از شرکت در این جنگ و نیز جلوگیری مشرکان از ورود مسلمانان به مکه ،بیعتـی
که بعضی از مسلمانان در زیر درختی انجام دادند و تفصیل آنها در تاریخ آمـده ،روشـن
است .غرض سوره بیان منِّتی است که خدا بر رسول خود دارد برای فتح آشکاری کـه در
این سفر نصیب او فرمود و نیز منِّتی که خدا بر مؤمنانِ همـراه پیـامبر(ص) نهـاده و مـدح
شایانی که از آنان به عمل آورده است [ ،43ج  ،41ص.]911
رویهمرفته ،پیام آیات این سوره ،حساس و سرنوشتساز و به ویژه بـرای مسـلمانان
امروز در برابر حواد ،گوناگونی که جوام اسالمی با آن درگیر هستند ،الهامآفرین است.
این سوره چنانکه از نام پیداست ،پیامآور فتح و پیروزی اسـت؛ پیـروزی بـر دشـمنان
اسالم ،پیروزی چشمگیر و قاق ؛ خواه این پیروزی مربو به فـتح مکـه باشـد یـا صـلح
حدیبیه یا فتح خیبر یا پیروزی به قور مطل [ ،91ج ،22ص.]1
در سورۀ حجـرات نیـز کـه هیجـده آیـه دارد ،مسـائل بسـیار مهمـی در ارتبـا بـا
شتص پیامبر(ص) و جامعۀ اسالمی نسبت به یکدیگر مطرح شده ،و از آنجـا کـه بسـیاری
از مســائل مهــم اخالقــی در آن عنــوان گردیــده اســت [ ،91ج  ،22ص  ]1ســیوقی
نیز دو سورۀ فتح و حجرات را در میان «سورههای نغـز» قـرآن شـمرده اسـت [ ،49ج،4
ص.]12
(ص)
سورۀ فتح از آمدن پیامبر و اصحاب ایشان به سوی مکه برای حج ستن میگویـد
و اینکه همچنان آن عصبینت و حمینت جاهلینت مکه -با آنکه خل و خوی محمد امین را
در یاد دارد و مدینۀ پیامبر(ص) را پی روی خود دیده و اوصاف آن را شـنیده اسـت – از
پذیرش پیامبر سر باز میزند .در عوض ،سورۀ حجرات ،سیمایی را از مدینه ارائه میدهـد
که پیامبر در میانـۀ آن سـاکن اسـت و آحـاد امنـت مکلـف بـه تبعیـت از وی و گـرفتن
بایستههای قانونی و اخالقی از اویند .سورۀ فتح چندین بار از آداب و اخالق و نگرش های
جاهلی میگوید و سورۀ حجرات از جانشینی آن خُلقیات با آنچه که خاتم پیامبران الهـی
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آورده است .این دو و موارد دیگر در برقراری تناظر بین این دو سوره قابل توجه است که
در جدولی در پایان مقاله آمده است.
روزی که در هیچ منشوری ،بردن نام بردن همراه با خفت از کسی چـه در حضـور یـا
غیاب او ،نمیتوانست ماهیتی حقوقی بیابد ،تأکید بر بندهایی از این دسـت را [در سـورۀ
حجرات] میبینیم که کسی دیگری را به سُتره نگیرد و بر نام عقیده و ایمان و برآمده از
آن محافظت کنید و در غیاب هم پاس حریم یکدیگر را نگاه دارید.
سورۀ حجرات ،از پیدای فرد و جامعه به نحوی بارز و شاخص ستن میگویـد .ایـن
سوره از حیث ذکر واژههای فردی و جمعی و نیز ذکر اسم های جمـ  ،بـه نسـبت حجـم
خود در میان مجموع سوره های قرآن ممتاز است و به نسبت شمار آیات خـود ،بـاالترین
بسامد واژگان جمعی را داراست .این سوره مراحل تشکیل جامعۀ بشری و امـت اسـالمی
را بر اساس برابری و برادری اسالمی تبیین میکند .سورۀ مزبور یکی از سه سورۀ مـدنی
است که در آن خطاب «یا أیها الناس» و دعوت جهانی قرآن آمده است [حجـرات.]49 :
این سوره از پیدای همۀ مردم از نری و مادهای (مِنْ ذَکَـرٍ وَأُنْثَـى) و از پـی آن از پدیـد
آمدن شعوب و قبایل ستن میگوید [همان] .چهار آیه و از جمله آیۀ آغازین این سـوره
با خطاب «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» [آیـههـای  ]42 ،1 ،2 ،4و دو آیـه نیـز بـا عبـارت «إِنَّمَـا
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَۀٌ» [آیه های  43و  ]41آغاز می شوند .ایـن سـوره خطـاب بـه اهـل ایمـان
می گوید اگر بین دو گروه از مؤمنان اختالف و کارزاری پدید آید ،باید بـین آنـان اصـالحِ
مبتنی بر عدل صورت گیرد تا آت فتنـه خـاموش شـود زیـرا آنـان بـرادران یکدیگرنـد
[آیه های  3و  .]43بنابر تعلیم و تأکید این سوره ،از میان اهل ایمان ،هـیچ قـومی ،حـ
استهزای قوم دیگر را ندارد .سوره مجددا تأکید میکند که گروهی از زنان نیز نسـبت بـه
گروهی دیگر چنین حقی را ندارند [آیه های  44و  .]42سورۀ حجرات ازتشکیل اجتمـاع
و از حقوق و مناسبت های اجتماعی متقابل سـتن مـی گویـد و منشـور جهـانی حقـوق،
اخالق و دیانت بشر را برابر دیدگان مینهد .در جامعه ای که این سوره تصـویر مـیکنـد،
جایگاه رهبر الهی ،ممتاز است و هیچ تقدمی بر امر او روا نیست .جایی که پیـامبر وجـود
دارد ،آنجا مرکزیت امر جامعۀ اسالمی است [آیههای  4تا .]1
سورۀ مزبور ،از شتصیت حقوقی رسولاهلل(ص) در جامعه ستن میگوید و آحـاد امـت
را از مواجهه با ایشان با شتصیت حقیقی او و بانگ زدن و بـردن نـام شتصـی اش منـ
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میکند4و حضور رسول اهلل(ص) را در جامعۀ اسالمی ،حضوری دائمی و بدون تاریخ مصرف
ـ برخالف آنچه برخی قوایف اسالمی میگوینـد ـ مـیشـمارد [آیـۀ  .]1ایـن سـوره از
ضرورت تبعیت مطل از رهبر الهی و از اصالح به عدل و قسط در جامعه ستن میگویـد
و تنها مالک برتری و فضیلت را تقوا میشمارد [آیههای  3و 2.]49
عناوین ذیل ،آیات سورۀ حجرات را با آیات سورۀ فتح ،برای موضوع گذار از عصـبینت
و امنینت و حمینت جاهلیت مکه به سوی مدنیت مدینۀ محمدی ،مورد مقایسـه قـرار داده
است:
 .1 .9نزول آرامش و ایمان در قلوب اهل ایمان؛ اساس و کلید تحول

الف .سوره فتح
انزال سکینه در قلوب مؤمنان برای زیادت ایمان در آن« :هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ السَّکِینَۀَ فِی
قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدَادُوا إِیمَانًا مَ َ إِیمَانِهِمْ» [فتح.]1 :
از «سکینه» ی موجود در آیۀ باال و پیوند آن با وجود رسولاهلل(ص) در آیات ذیل نیز
میتوان سرا گرفت« :لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَۀِ فَعَلِمَ مَا
فِی قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّکِینَۀَ عَلَیْهِمْ وَ أَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا* وَ مَغَانِمَ کَثِیرَۀً یَأْخُذُونَهَا وَکَانَ اللَّهُ
عَزِیزًا حَکِیمًا * وَعَدَکُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ کَثِیرَۀً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَکُمْ هَذِهِ وَ کَفَّ أَیْدِیَ النَّاسِ
عَنْکُمْ وَ لِتَکُونَ آیَۀً لِلْمُؤْمِنِینَ وَ یَهْدِیَکُمْ صِرَاقًا مُسْتَقِیمًا* وَ أُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَیْهَا قَدْ
أَحَا َ اللَّهُ بِهَا وَ کَانَ اللَّهُ عَلَى کُلِِّ شَیْءٍ قَدِیرًا* وَ لَوْ قَاتَلَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوَلَّوُا األدْبَارَ ثُمَّ ال
یَجِدُونَ وَلِیًّا وَال نَصِیرًا* سُنَّۀَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّۀِ اللَّهِ تَبْدِیال»
[فتح.]29-41 :

ب .سوره حجرات
تزیین ایمان در قلوب م ؤمنان و ناخوشایند ساختن کفر و فسوق و عصیان در آن ،از راه
 .4گروهی از اعراب هنگام ظهر که رسول خدا در حجرۀ خوی در حال استراحت بود ،به مدینه رسیدند
و از پشت حجرههای حضرت بانگ زدند« :محمد! محمد! بر ما بیـرون آی» .رسـول خـدا برخاسـته،
بیرون آمد و این آیه در من چنین رفتار زشتی نازل شد [ ،41 ،21ص.]943
 .2در این واژگان جمعی ،مؤمن از امن است ،قائفه از قوف و قواف ،قوم همریشه با قیام و قوام ،شعوب
و قبائل نیز بهترتیب با انشعاب و تقابل مثبت.
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فضل و نعمت پروردگار متعال « :وَ اعْلَمُوا أَنَّ فِیکُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ یُطِیعُکُمْ فِی کَثِیرٍ مِنَ
األمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لَکِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ اإلیمَانَ وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمْ وَکَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ
وَ الْعِصْیَانَ أُولَئِکَ هُمُ الرَّاشِدُونَ* فَضْال مِنَ اللَّهِ وَ نِعْمَۀً وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ» [حجرات-1:
.]1
بنا بر اشارات تورات ،برافراشتن «خیمه» در تیه و سپس بنای «هیکل» در قدس،
رمز اقامت و سکونت «یهوه» در میان بنیاسرائیل شمرده شده است« .سکونت»ی که
باید خود موجب انزال سکینه بر بنیاسرائیل باشد .این اشاره در ریشۀ عبری و سپس
یونانی نام خیمه نیز نهفته است 4.بنا بر ستن متکلمان مسیحی ،خداوند اراده کرد تا با
این سکونت و حضور ،انسان را پس از گناه اولیه و جدایی ناشی از آن ،از نو در قوم خود
داخل کند .فعل «سَکَن» در عربی معادل «شکن» در عبری است و لفظ خیمه در لغت
عبری از آن مشت شده است [ ،91ص 2.]13از جملۀ این امور سکینه و امنیت را
میتوان ذکر کرد که قرآن در آیات  49-3احزاب از آن ستن گفته است .خداوند تنها از
امنیت فیزیکی و نظامی مدینه ستن نمیگوید بلکه امنیت روانی و فرهنگی و تبلیغاتی
این شهر را نیز مدن نظر قرار میدهد« :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِ ٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ
 .4در پی ستن فوق ،امر الهی برای ساختن «تابوت عهد» یا تابوت «شهادت» نیز آمده است« :و تـابوتی
از چوب شطیم بسازند ...و آن شهادتی را که به تو میدهم در تابوت بگذار ...و یک کروبی در این سر
و کروبی دیگر در آن سر بساز .کروبیان را از تتت رحمت بر هر دو قرف بساز و کروبیان بالهـای
خود را بر زیر آن پهن کنند و تتت رحمت را به بالهای خود بپوشـانند ...و شـهادتی را کـه بـه تـو
میدهم در تابوت بنه و در آنجا با تو مالقات خواهم کرد [.]22-49 :21 ،21
 .2موضوع انزال «سکینه» بر بنیاسرائیلِ گرفتار تیه و سرگردانی که در باال از آن ستن رفـت ،در سـورۀ
بقره نیز ضمن بیان داستان «تابوت» مورد اشاره قرار گرفته است؛ آنجا که بنیاسرائیل از پیامبرِ پس
از موسی(ع) درخواست «مَلِک»ی میکنند که با قیادت او به قتال بپردازند ،بلکه بتوانند دیار و اموال
خود را پس بگیرند« :أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَإل مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِـی لَهُـمُ ابْعَـثْ لَنَـا
مَلِکًا نُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ أَالِّ تُقَاتِلُوا قَالُوا وَ مَا لَنَا أَال نُقَاتِلَ فِـی
سَبِیلِ اللَّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَ أَبْنَائِنَا فَلَمَّ ا کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِال قَلِیال مِـنْهُمْ وَ اللَّـهُ عَلِـیمٌ
بِالظَّالِمِینَ* وَ قَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ قَالُوتَ مَلِکًا قَالُوا أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَنَحْـنُ
أَحَ ُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَۀً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّـهَ اصْـطَفَاهُ عَلَـیْکُمْ وَ زَادَهُ بَسْـطَۀً فِـی الْعِلْـمِ وَ
الْجِسْمِ وَ اللَّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِ ٌ عَلِـیمٌ* وَ قَـالَ لَهُـمْ نَبِـیُّهُمْ إِنَّ آیَـۀَ مُلْکِـهِ أَنْ یَـأْتِیَکُمُ
التَّابُوتُ فِیهِ سَکِینَۀٌ مِنْ رَبِِّکُمْ وَ بَقِیَّۀٌ مِمَّا تَرَکَ آلُ مُوسَى وَ آلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَالئِکَـۀُ إِنَّ فِـی ذَلِـکَ
آلیَۀً لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ [بقره.]211-211 :
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تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَۀٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ [حجرات]1 :؛ لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ
وَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَۀِ لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِمْ ثُمَّ ال یُجَاوِرُونَکَ فِیهَا إِال
قَلِیال» [احزاب.]13 :
(ص)
در باب سکینه و امنی که از برکت وجود پیامبر ارزانی مجتم اسالمی میشود ،ذکر
برخی آیات دیگر نیز الزم است .خداوند در سورۀ [توبه] به پیامبر(ص) امر میکند که از
مردم اموالی را که شرعاً مکلف به پرداخت آن هستند بگیرد ،این گرفتن مایۀ تطهیر و
تزکیۀ آنان است و اینکه بر ایشان درود و رحمت بفرستد زیرا درود او مایۀ «سکَن»
ایشان است« :خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَۀً تُطَهِِّرُهُمْ وَ تُزَکِِّیهِمْ بِهَا وَ صَلِِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَالتَکَ
سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِی ٌ عَلِیمٌ» [توبه.]439 :
 .1 .9گذر از ظاهرِ قوّت و قدرت نظامی که محافظ مکه در برابر نیروی مسلمانان
به نظر میرسید؛ و تنبّه به نهانِ آسمان و زمین و قدرت غیبیِ الهی

الف .سوره فتح
آن لشگریان پیدا و پنهانی که در آسمان و زمین ،فرمانبردار امر پروردگار و آماده برای
ت وَ األرْضِ وَ کَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا»
نصرت دین و پیامبر اوست« :وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَا ِ
[فتح.]1 :

ب .سوره حجرات
«إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضِ وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» [حجرات.]41:
قرآن کریم لشگریان الهی را یکی از مصادی «غیب» شمرده است« :وَمَا یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِِّکَ
إِال هُوَ وَمَا هِیَ إِال ذِکْرَى لِلْبَشَرِ» [فتح.]94 :
 .3 .9بیانی صریح از جایگزینی امیّت و حمیّت جاهلیت با تقوا و تزکیه و حکمت

الف .سوره فتح
آیهای دیگر که همچنان از تطهیر قلوب از حمیت جاهلیت و جایگزینی این حمیت و
امیت با «کلمۀ تقوی» و از حضور این امر و فرمان در قلب -ستاد فرماندهی بدن انسان
به مثابه واحد تشکیل دهندۀ جامعۀ انسانی و در اینجا ،امت اسالمی -ستن میگوید:
«إِذْ جَعَلَ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْحَمِیَّۀَ حَمِیَّۀَ الْجَاهِلِیَّۀِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ
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وَعَلَى الْمُؤْمِنِینَ َو أَلْزَمَهُمْ کَلِمَۀَ التَّقْوَى وَ کَانُوا أَحَ َّ بِهَا وَ أَهْلَهَا وَ کَانَ اللَّهُ بِکُلِِّ شَیْءٍ
عَلِیمًا» [فتح.]21 :

ب .سوره حجرات
تحبیب و تزیین ایمان در قلوب و کریه و ناخوشایند ساختن کفر و فسوق و عصیان در
مقابل ،وجهی دیگر از زدودن قلبها از انواع حمیتهای جاهلی« :وَ اعْلَمُوا أَنَّ فِیکُمْ رَسُولَ
اللَّهِ لَوْ یُطِیعُکُمْ فِی کَثِیرٍ مِنَ األمْرِ لَعَنِتُّمْ و َلَکِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ اإلیمَانَ وَ زَیَّنَهُ فِی
قُلُوبِکُمْ وَ کَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیَانَ أُولَئِکَ هُمُ الرَّاشِدُونَ* فَضْال مِنَ اللَّهِ وَ
نِعْمَۀً وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ» [حجرات.]1-1 :
همچنین راه دیگر زدودن حمیتهای جاهلی از قلب و دستبرداشتن از تفاخرهای
قومی و نژادی که نزد گروههایی از عرب بسیار شای بوده و هست ،تنبنه به پیدای تمام
جامعۀ بشری از یک «نر و ماده» است و اینکه گرامیترین مردمان نزد خداوند متعال،
باتقواترین ایشان است«:یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَ
قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ» [حجرات.]49 :
 .9 .9ضرورت پرهیز از انواع ظنّ سوء ،به مثابه یکی از نمادهای اخالق جاهلی
که دارای تأثیرات مخربی در روابط اجتماعی است.

الف .سوره فتح
جایگزینی ظنِّ سوء و بقایای شرک و نفاق« :لِیُدْخِلَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی
مِنْ تَحْتِهَا األنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَ یُکَفِِّرَ عَنْهُمْ سَیِِّئَاتِهِمْ وَ کَانَ ذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِیمًا* و
َیُعَذِِّب الْمُنَافِقِینَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِکِینَ وَالْمُشْرِکَاتِ الظَّانِِّینَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَیْهِمْ دَائِرَۀُ
السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِیرًا» [فتح...« .]1-1 :بَلْ
ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ یَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِیهِمْ أَبَدًا وَزُیِِّنَ ذَلِکَ فِی قُلُوبِکُمْ وَظَنَنْتُمْ
ظَنَّ السَّوْءِ وَکُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا» [فتح.]42 :

ب .سوره حجرات
ضرورت پرهیز از سوء ظن که از عادات جاهلیت است و دارای مقیاسهای متتلف فردی
و اجتماعی -از سوء ظن به برادران ایمانی تا سوء ظن به خدا  -است«:یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا
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اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِِّ إِثْمٌ وَ ال تَجَسَّسُوا وَ ال یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا أَیُحِبُّ
أَحَ ُدکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ و َاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ» [حجرات:
.]42

ج .سوره فتح
نمونهای دیگر از ظنِّ سوء و آنچه که امروزه فرافکنی نامیده میشود« :سَیَقُولُ الْمُتَلَّفُونَ
إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْکُمْ یُرِیدُونَ أَنْ یُبَدِِّلُوا کَالمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا
کَذَلِکُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَیَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ کَانُوا ال یَفْقَهُونَ إِال قَلِیال» [فتح:
.]41

د .سوره حجرات
همچنان نمونهای دیگر از ضرورت اجتناب از عمل به گمان و خطراتی که در پی دارد:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِ ٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَۀٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا
فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ» [حجرات.]1:
 .9 .9ضرورت تنبه به شخصیت پیامبر و جایگاه حقوقی ایشان

الف .سوره فتح
ضرورت تکریم پیامبر اکرم(ص) و توجه به جایگاه حقوقی او در جامعه اسالمی« :إِنَّا
أَرْسَلْنَاکَ شَاهِدًا وَ مُبَشِِّرًا وَ نَذِیرًا* لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ تُعَزِِّرُوهُ وَ تُوَقِِّرُوهُ وَ تُسَبِِّحُوهُ بُکْرَۀً
وَ أَصِیال* إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّمَا یَنْکُثُ
عَلَى نَفْسِهِ و َمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا [فتح.]43-3:

ب .سوره حجرات
همچنین جایگاه شاخص پیامبر اکرم(ص) و ضرورت توجه تام و تنبنه کامل به جایگاه
حقوقی او« :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تُقَدِِّمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِی ٌ
عَلِیمٌ*یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَرْفَعُوا أَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِِّ وَ ال تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ
بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُکُمْ وَ أَنْتُمْ ال تَشْعُرُونَ* إِنَّ الَّذِینَ یَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِکَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَۀٌ وَ أَجْرٌ عَظِیمٌ* إِنَّ الَّذِینَ
یُنَادُونَکَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَکْثَرُهُمْ ال یَعْقِلُونَ [حجرات.]1-4 :
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 .6 .9پیامبر اکرم« ،شاهد» و سنجه عمل امت

الف .سوره فتح
اکرم(ص)

بر «امت» و نیز شهید و شاهد بودن خدا بر همۀ امور« :وَ لِلَّهِ
شاهد بودن پیامبر
جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَ األرْضِ وَ کَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَکِیمًا* إِنَّا أَرْسَلْنَاکَ شَاهِدًا وَ مُبَشِِّرًا وَ نَذِیرًا»
[فتح« .]43-3:هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَ ِِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِِّینِ کُلِِّهِ وَکَفَى
بِاللَّهِ شَهِیدًا» [فتح.]21:

الف .سوره حجرات
حضور همیشگی رسولاهلل(ص) و همراهی روح او با امت و شهادت او بر ایشان و
مسئولیتی عظیم که از این رهگذر متوجه امت اسالمی است« :وَاعْلَمُوا أَنَّ فِیکُمْ رَسُولَ
اللَّهِ» [حجرات.]1 :
قب الگوی قرآن ،پیامبر اکرم(ص) شهید (شاهد) و گواه اولیا و انبیای دیگر و در
نهایت شاهد بر امت خود است و امت او نیز باید از این رهآورد ،شاهد امم دیگر باشند.
نماد شهادت و نمود بزرگ آن نیز در کنگرۀ جهانی حج است که بنای دعوت جهانی آن
به حضرت ابراهیم(ع) میرسد .ستن قرآن را از نق رسول اکرم(ص) و امت اسالمی به
عنوان «شهید» و «شهدا» در دو موض بسیار آشکار مییابیم و این هر دو موض نیز
مربو به حج ،این بزرگترین فریضه اجتماعی و همگانی اسالم است:
وَ کَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّۀً وَسَطًا لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیدًا
[بقره« .]419 :وَ جَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَ َّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَ مَاجَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِِّینِ مِنْ
حَرَجٍ مِلَّۀَ أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَ فِی هَذَا لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیدًا
عَلَیْکُمْ وَ تَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ [حج.]11 :
(ص)
عبداهلل بن مسعود ،روایت میکند« :رسول اکرم به مسجد درآمد و به من امر
فرمود برای ایشان قرآن بتوانم .گفتمˮ :من برای شما بتوانم ،حال آنکه این کتاب بر
شما نازل شده است؟‟ ایشان پاسخ دادندˮ :آری ،دوست دارم که آن را از غیر خود
بشنوم‟ .ابن مسعود میگوید« :خواندن قرآن کریم را بر حضرت از سورۀ نساء آغاز کردم
تا به این آیه رسیدمˮ :فَکَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ کُلِِّ أُمَّۀٍ بِشَهِیدٍ وَجِئْنَا بِکَ عَلَى هَؤُالءِ شَهِیدًا‟
[نساء ] 14 :پس ایشان فرمودˮ :کافی است‟ و من دیدم ،دیدگان مبارک آن حضرت از
اشک سرشار گردیده است [ ،99ج ،32ص.]241
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از جاهلیت مکه تا مدنیت مدینه

 .7 .9بیان مرزهای میان «اسالم» و «ایمان» ،و مذمّت نافرمانی از پیامبر

الف .سوره فتح
اکرم(ص)

به عنوان زعیم سیاسی و
بهانهآوردن «اعراب» در قبال عدم اقاعت از پیامبر
معنوی و فرمانده نظامی؛ امری که به عدم دخول ایمان به قلوب ایشان و ماندن آن بر
سر زبانهایشان بازمیگردد« :سَیَقُولُ لَکَ الْمُتَلَّفُونَ مِنَ األعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَ أَهْلُونَا
فَاسْتَغْفِرْ لَنَا یَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَیْسَ فِی قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ یَمْلِکُ لَکُمْ مِنَ اللَّهِ شَیْئًا إِنْ
أَرَادَ بِکُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِکُمْ نَفْعًا بَلْ کَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا [فتح« .]44 :سَیَقُولُ
الْمُتَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْکُمْ یُرِیدُونَ أَنْ یُبَدِِّلُوا کَالمَ اللَّهِ قُلْ
لَنْ تَتَّبِعُونَا کَذَلِکُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَیَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ کَانُوا ال یَفْقَهُونَ إِال
قَلِیال* قُلْ لِلْمُتَلَّفِینَ مِنَ األعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ
یُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِیعُوا یُؤْتِکُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا کَمَا تَوَلَّیْتُمْ مِنْ قَبْلُ یُعَذِِّبْکُمْ عَذَابًا
أَلِیمًا» [فتح.]41-41 :

ب .سوره حجرات
قَالَتِ األعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لَکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا یَدْخُلِ اإلیمَانُ فِی قُلُوبِکُمْ وَ إِنْ
تُطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ال یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمَالِکُمْ شَیْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ [حجرات.]41 :
قابل ذکر است که واژۀ «اعراب» در قرآن در پانزده مورد و در چهار سورۀ توبه،
احزاب ،فتح و حجرات به کار رفته است .مفاهیم مدینه و مدنیت در این سورهها
موضوعیت دارد و عروبت و «تعرِّب» در این سورهها به نوعی با «نفاق» و در مقابل
«ایمان ،تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت محمدی» و روح مدنیت پیوند دارد.

ج .سوره فتح
«وَ مَنْ لَمْ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِینَ سَعِیرًا» [فتح.]49:

د .سوره حجرات
تعریض نسبت به مدعیان و کسانی که دین ،از مرحلۀ زبان آنها تجاوز نمیکند:
«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی
سَبِیلِ اللَّهِ أُولَئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ» [حجرات.]41 :
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 .8 .9به رغم دشمنان و بدخواهان ،مُلک و مکنت واقعی از آن خدا و فرستاده
اوست.

الف .سوره فتح
ملک و پادشاهی آسمان و زمین از آنِ خداوند متعال است و آن را به هرکه بتواهد
میدهد« :وَلِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضِ یَغْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ وَیُعَذِِّبُ مَنْ یَشَاءُ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِیمًا» [فتح.]41 :

ب .سوره حجرات
اکرم(ص)

 ،بسیار مورد حسد و غضب بنیامیه از یکسو و یهود و
مُلک و مکنت رسول
منافقان از سوی دیگر در هر دو شهر مکه و مدینه بود [نساء ]11-14 :امام صادق(ع)
پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) را «محسودان» مورد اشارۀ این آیه میشمرد ،23[ .ج ،4ص]231
آیات آغازین سورۀ حجرات و فضای سوره ،از «پادشاهی» پیامبر(ص) ستن نمیگوید.
در واق آرزوی «پادشاهی» ،عقدۀ کهنۀ یهود در پی ذلت و تحقیری بود که از دیرباز از
فرعونیان کشیده بود و سپس در زمان «تیه» و سرگردانی تمامناشدنی و «ضرب ذلت و
غضب» بر سر آنها [آلعمران ]442 :در دلشان ماند و نیز عقدهای که در اقدام
خزرجیان و عبداهللبنابی نمود پیدا کرد و از آن ستن گفته شد.
 .9 .9ظهور تفاوت میان اهل ایمان و مدعیان آن در پهنه نبرد و مجاهدت

الف .سوره فتح
«وَ لَوْ قَاتَلَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوَلَّوُا األدْبَارَ ثُمَّ ال یَجِدُونَ وَلِیًّا وَ ال نَصِیرًا* سُنَّۀَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ
خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّۀِ اللَّهِ تَبْدِیال» [فتح.]29-22 :

ب .سوره حجرات
«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی
سَبِیلِ اللَّهِ أُولَئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ» [حجرات.]41:
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 .11 .9رضایت و عدم رضایت خداوند از گروههای مردم با توجه به عملکرد آنها
در صحنههای بیعت و مجاهدت

الف .سوره فتح
لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَۀِ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّکِینَۀَ
عَلَیْهِمْ وَ أَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا* وَ مَغَانِمَ کَثِیرَۀً یَأْخُذُونَهَا وَکَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَکِیمًا * وَعَدَکُمُ
اللَّهُ مَغَانِمَ کَثِیرَۀً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَکُمْ هَذِهِ وَ کَفَّ أَیْدِیَ النَّاسِ عَنْکُمْ وَ لِتَکُونَ آیَۀً
لِلْمُؤْمِنِینَ وَ یَهْدِیَکُمْ صِرَاقًا مُسْتَقِیمًا* وَ أُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَیْهَا قَدْ أَحَا َ اللَّهُ بِهَا وَ کَانَ
اللَّهُ عَلَى کُلِِّ شَیْءٍ قَدِیرًا* وَ لَوْ قَاتَلَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوَلَّوُا األدْبَارَ ثُمَّ ال یَجِدُونَ وَلِیًّا وَال
نَصِیرًا* سُنَّۀَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّۀِ اللَّهِ تَبْدِیال [فتح.]29-41 :

ب .سوره حجرات
آیات باال همچنان حاوی تعریض به کسانی است که تنها ادعای ایمان داشتند و ایمان به
دلهای آنها راهی نداشت؛ یا آنکه با زبان اظهار اسالم کردند اما اسالمی ظاهری و آلوده
به تکبنر و منت بر خدا و رسول(ص)؛ همچنان مرتبط با این آیات که نارضایتی خداوند از
اعراب از دل آنها (آیات) آشکار است:
قَالَتِ األعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا یَدْخُلِ اإلیمَانُ فِی قُلُوبِکُمْ وَإِنْ
تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ال یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمَالِکُمْ شَیْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ ()41إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أُولَئِکَ
هُمُ الصَّادِقُونَ (حجرات)41 ،
 .11 .9اشاره به وجود جوانههای ایمان در مکّه جاهلی

الف .سوره فتح
تعلیم نگاهداشت جانب انصاف و بیان اینکه در مکهای که از راه عصبیت و حمیت
جاهلیت ،از ورود مسالمتآمیز پیامبر رحمت برای فریضۀ حج ممانعت کرد ،همچنان
گروهی از مردان و زنان باایمان حضور داشتند و خداوند متعال ،حفظ جان این افراد را
الزم میشمرد« :هُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ الْهَدْیَ مَعْکُوفًا أَنْ یَبْلُغَ
مَحِلَّهُ وَ لَوْال رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِیبَکُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّۀٌ
بِغَیْرِ عِلْمٍ لِیُدْخِلَ اللَّهُ فِی رَحْمَتِهِ مَنْ یَشَاءُ لَوْ تَزَیَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا»
[فتح.]21 :
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ب .سوره حجرات
پیامبر(ص)

و با
متقابال ،دوری از بزرگنمایی نادرست و نیز بیان این حقیقت که در مدینۀ
وجود همۀ مساعی او در قرح فرهنگ جدید ،همچنان ریشههای عصبیت و نفاق وجود
دارد« :قَالَتِ األعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا یَدْخُلِ اإلیمَانُ فِی قُلُوبِکُمْ
وَإِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ال یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمَالِکُمْ شَیْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» [حجرات41:؛
 ،91ص.]142
 .11 .9اشاره به وجود ریشههای نفاق و نادرستی در مدینه محمدی

الف .سوره فتح
«هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَ ِِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِِّینِ کُلِِّهِ وَکَفَى بِاللَّهِ شَهِیدًا*
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ
فَضْال مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَاۀِ وَ
مَثَلُهُمْ فِی اإلنْجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ
لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَۀً وَ أَجْرًا عَظِیمًا»
[فتح.]23-21:

ب .سوره حجرات
این تمثیل جام قرآنی به صورتی آشکار در مدینه و وصفی که سورۀ حجرات از آن
میکند ،به مرحلۀ وقوع و تحق میرسد .مجموع آنچه که از «مدینۀالنبی» چه آنچه در
عمل محق شد و چه در نظر به مثابه نقشۀ راهِ باقیمانده ،ترسیم و تصویر شد ،به ثمر
نشستن بتشی از جُهد و جهاد قرآنی خاتم فرستادگان الهی است.
 .13 .9رویش و رشد جوانه و نهال اسالم

الف .سوره فتح
«مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ
فَضْال مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَاۀِ وَ
مَثَلُهُمْ فِی اإلنْجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ
لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَۀً وَ أَجْرًا عَظِیمًا»
[فتح.]23 :
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ب .سوره حجرات
آن بذر و نهال مکه که تبدیل به درخت جامعۀ اسالمی در مدینه و فراتر از آن شده،
همچنان در معرض آفات خصومت و عصبیت است و هر لحظه ،امکان شعلهور شدن نائرۀ
جنگ در میان آنها وجود دارد .امت اسالمی در صورت وقوع چنین حالتی باید مترصد
امر اصالح و در صورت لزوم بازدارندگی عملی باشد« :وَإِنْ قَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا
فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى األخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ
فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَۀٌ
فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ» [حجرات.]43-3 :
 .19 .9مشروط بودن دست یابی به مغفرت و اجر الهی و دوری از مطلقگرایی و
صِرف حضور ظاهری در منطقه اسالم یا شرک

الف .سوره فتح
همچنان دوری از مطل گرایی و اشارهای دیگر به اینکه در میان اصحاب پیامبر ،برخی
اهل ایمان و عمل صالح و شایسته مغفرت و پاداش عظیم الهیاند و برخی چنین
نیستند« :وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَۀً وَأَجْرًا عَظِیمًا» [فتح.]23 :

ب .سوره حجرات
همچنان اشاره به اینکه در میان «اعراب» نیز گروهی ظرفیت اقاعت از خدا و رسول و
شمول رحمت و غفران او را دارند« :وَإِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ال یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمَالِکُمْ شَیْئًا
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» [حجرات.]41:
 .6نتیجهگیری
مدینه در ستن قرآن ،محصور به دیوارهای مدینه در عربستان امروزی نمـیمانـد ،بلکـه
آنچه از مفهوم مدینه و به دنبـال آن ،مـدنیت قرآنـی و فرهنـگ ثقلـین مسـتفاد اسـت،
ارزشهای رسمشده از سوی قرآن و عترت است .ستن از مدینه ،ستن نـه از یـافتن یـک
شهر در گوشهای از تاریخ یا جغرافیا ،کـه سـتن از پرونـدهای حـاوی نقشـههـای جـام
فرهنگی و معنوی و البته سیاسی و اقتصادی بلکه استتراج نظامهای متتلـف سیاسـی و
اقتصادی و فرهنگی از قرآن است.
ستن از مدنیت مدینه در برابر جاهلیت مکه ،چیزی را از اهمیت مکه به عنوان حـرم
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امن الهی و امالقرای جامعۀ انسانی و محل میعاد و میقات الهی با مردمان در مواسم حـج
و عمره نمیکاهد؛ آنچه هست ،داستان یک گذار و انتقال است ،واگویهای از جهد و جهاد
پیامبر(ص) برای برپایی یک جامعۀ توحیدی و موانعی که او در پی رو داشته است و این
امر حتی محدود به «مدینۀالنبی» نیز نمیماند .بدون شک حکومـت علـی(ع) در کوفـه و
خالفت امام حسن(ع) ،همه دنباله و بلکه از جنس مدینۀ رسول اکرماند .سـیر تـاریخ نیـز
نشان داد ،که مقولههای مهم فرهنگ و تمدنِ اسالمی در قرن های بعد در شهرهای مکـه
و مدینه پدید نیامد .چنانچه خط سیر آنچه را که بر مکه و مدینه گذشته پی بگیـریم تـا
به همین امروز برسیم و بینیم که حریم امن الهی شهر پیـامبر رحمـت(ص) مرکـز صـدور
خونینترین و خشنترین اندیشهها و اعمال غیرانسانی(تئوریهای کمربنـدهای انفجـاری
و انتحاری و تأمین هزینههای عملیات سر بریدن دسـتهجمعـی انسـان هـا) شـده اسـت.
دستگاهی که خود را خادم ضیوف الرحمن میخواند ،نیروهای خود را بـه سـرزمینهـای
اسالمی برای کشتار زنان و فرزندان گسیل میدارد؛ همچنین میبینیم همزمان با چنـین
رویدادی و در زمان نگارش مقالۀ حاضر ،مناسک حج به آسانی با بر جای مانـدن هـزاران
مقتول و مفقود و مجروحِ قربانیِ اهمال و تحقیر کرامت انسانی و حاضر نبـودن نیروهـای
مورد اشاره در باال در خدمت و امداد حجاج به پایان میرسد.
«مدنیت ثقلین» را در دیوار و در مکه و مدنیه نباید و نمیتوان جست ،بلکه هرآنچـه
که پیامبر و اهل بیت ایشان در قول و فعل و تقریر خود آوردهاند ،میتواند و باید با تـدبر
و تفقه و تعقل در ذیل ظلِّ ظلیل قـرآن ،ترسـیمکننـدۀ بتشـی از سـیمای «مدینـه» و
اساس مدنیت ثقلین در زمان حاضر باشد .امت اسالمی در زمان حاضر نیازمند درافکندن
چنین گفتمانی است .این امت ،زمانی بس پرچـال را در برابـر دارد .او چنانکـه الگـوی
مدنیت خود را از منب وحی و سیره و سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) اخذ کنـد ،آینـده را
از آنِ خود خواهد ساخت« .مدنیت ثقلین» با ظهور صاحب امـر ،نقـاب از سـیمای خـود
خواهد افکند.
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