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 بنام خداوند بخشنده مهربان

 

 و وحدت "تقريب"فضايي نمونه براي : حج 

 

توان امت اسالمي داراي  هاي مهم امت اسالمي است و نمي ويژگييكي از  "وحدت اسالمي"
امت اسالمي منهـاي ايـن ويژگـي ، امتـي     . كرد اي را بدون اين ويژگي تصور شخصيت همه جانبه

هاي خود و اي بسا ويژگي ايمان صـادقانه بـه خداونـد متعـال و      است كه بسياري از ديگر ويژگي
 .دهد يگانه راه اسالمي خود را از دست مي

هـاي فكـري و    ها و وحـدت همـة مشـرب    وحدت اسالمي به معناي قالبي كردن همة انديشه
وحدت اسالمي به معناي لبيك گفتن بـه  . ست ؛ چنين امري غيرممكن استذوقي و از اين قبيل ني

دهي به امتي است كه ميان دو خط اساسي زيـر تعـادل    برنامة اسالمي از پيش تدوين شده و شكل
 :كند  برقرار مي

هـا و امكانـات و سـطوح مختلـف      اختالف طبيعي موجود ميان ذوقها و سليقه :خط نخست 
نگها و داليل و چگونگي استنباط و باورهاي تحقيقي و از اين قبيل داليل علمي و ديدگاهها و فره

شوند و علماي بزرگوار ما قرنهاست كـه آنهـا را مـورد بحـث و      ها را سبب مي طبيعي كه اختالف
 .اند بررسي قرار داده

 :هاي متعددي كه مهمترين آنها از اين قرارند  لزوم موضعگيري واحد در عرصه :خط دوم 
هاي فكـري   توان آنها را بديهيات اسالمي بشمار آورد و عرصه اصول اوليه اسالم كه مي: الف 

 .مشترك ميان تمامي مسلمانهاست
دهنـد و حتـي از    را تشكيل مـي ] امت اسالمي[اخالقيات عامي كه ديگر ويژگي مشترك : ب 

ند ؛ در ايـن راسـتا   گير هاي عام امت اسالمي را دربرمي روند و همة ويژگي اين عرصه نيز فراتر مي
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هايي برخوردار باشند و هم امتشـان را بـه    همة مسلمانان بايد بكوشند تا هم خود از چنين ويژگي
 .آنها آراسته كنند

شود ايـن را از جملـه بـديهيات     مي. هاي زندگي پياده كردن شريعت اسالمي بر همة جنبه: ج 
شـريت بـراي   بران براي آماده سازي به همة پيامفقهي اسالم بمثابة طرحي حياتي در نظر گرفت ك

 .اند پذيرش و اجراي آن ، مبعوث شده
: موضع متحد سياسي در برابر مسايل جهاني بويژه در برابر دشـمنان اصـلي خـود يعنـي     : د 

 .مشركان و منافقان و مستكبران و كوشش در دفاع از حريم اسالم
اگـر چنـين   . در آنها متحد گـردد  هايي بود كه امت اسالمي بايد آنچه برشمرديم اجماال عرصه

توان به آنچه پيشتر گفتيم ، بازگرديم يعني كرامت اسالمي بايد ميان اين دو خـط تعـادل و    شد مي
هـاي اجتهـادي مفيـد همزمـان بـا       و فعاليت هاي جدي اي برقرار كند و بروز و ظهور انديشه موازنه

در ايـن ميـان برنامـة اسـالمي     . ايدهاي پيش گفته را تضمين نم امكان موضعگيري متحد در عرصه
، فرصـت   اي كه دارد براي تحقق اين موازنه و تعادل وجود دارد كه به دليل ابعاد گستردهاي  گسترده

 .هاي آن نيست پرداختن به همة جنبه
هـاي   ريـزي  حقيقت آنست كه هركس موارد زير را مورد توجه و دقت قرار دهد به كنه برنامه

 :برد  اسالمي ، پي مي اسالمي براي تحقق وحدت
است كه از آن  -اًتوأم -براساس اعتقادات و احساساتوحدتي كه اسالم در پي آنست  :يكم 

 .شود به عنوان وحدت دلها نامبرده مي
هاي كشش عاطفي اسالمي ،  كل عقيدة اسالمي در اصول و بنيادهاي خود از يك سو و برنامه

 .باشد شكوهترين شكل خود ميبه اندازة كافي ضامن تحقق اين وحدت به با
گـذارد و   مي خود نظام اسالمي ، همة مسلمانان را بدون هيچ تبعيض و تمييزي فراروي :دوم 

هـيچ قصـور و تقصـيري      هاي مشترك خـويش در قبـال آنـرا بـي     لزوم به دوش كشيدن مسؤوليت
 .دهد المت قرار ميماينصورت همگان را مورد سرزنش و  سازد و در غير خاطرنشانشان مي

اسالم همة معيارهاي برتري و تفاخر را حذف كرده و تنها به معيارهاي معنـوي يعنـي    :سوم 
زمينـة وحـدت را فـراهم    شـكوهترين  مل ، بسنده كرده و بدين ترتيب باتقوي و علم و جهاد و ع

 . آورده است
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در (هاي فتح شـده بـه زور   يت عمومي زمينهايي از جمله مالك هم اينك عمال عرصه :چهارم 
 .دهد از سوي افراد امت  وجود دارد كه به مسلمانان احساس وحدت مي )جنگ

پيشاپيش و در رأس نظاماتي قرار دارد كه به تعميق خردورزي و تعادل  ، نظام عبادات :پنجم 
انجامند ، چه مسلمانان همگي در يك زمان عرفي رو بـه مكـان    و وحدت اسالمي مي "تقريب"و 

پردازنـد و بـه    اي مـي  ند و به كار يگانـه ساز واحدي را بر زبان جاري مي ذكر ايستند و واحدي مي
دهند ؛ هنگامي كه تمامي امت اسالمي در هر سال يكماه با ارادة  بندي نشان مي شرايط واحدي پاي

شوند در حقيقت بازيابي انسانيت  مي] چون روزة ماه رمضان[كامل خود وارد روند تربيتي بزرگي 
 "حـج "و به همين ترتيب بـه  . كند هاي آن در جانها را تمرين مي يدن به ريشهخويش و ژرفا بخش

رسيم كه طي آن نمايندگان بشريت مسلمان از هرگوشه و كنـار   به مثابة روند تربيتي باشكوهي مي
آيند تا در مسايل بسيار زيادي كارآموزي كنند و در زندگي مـادي و معنـوي خـود بـه      گردهم مي

 "گردنده به گرد توحيد"و  "عابد"و  "يگانه"يابند ؛ در اين راستا مفاهيم امت منافع بزرگي دست 
و  "هاي الهـي  بند به حدود و حرمت پاي"و  "نفي كننده نظامات بشرساخته و اخالق بت گونه"و 
گر خـود و   محاسبه"و  "برائت جو از مشركان"و  "رها از همة عناصر تفرقه مادي ميان افراد بشر"

شـود ، در   كه حاصل مـي  و جز اين فوايد بيشماري "اند مورد هر آنچه بدست آوردهحكام خود در 
 .شود دل و جان ايشان كاشته مي

]مطرح است از جمله خانه توحيـدي اسـت كـه     نيز يك سري شرايط مكاني] در مراسم حج
م هاي اولين روز آفرينش را در آن قرار داده و پدر توحيـد يعنـي حضـرت ابـراهي     خداوند ويژگي

آنرا بنا كرد و در جاي جـاي خـود نشـانهايي از پيـامبران و پيشـاپيش ايشـان انـگ        ) عليه السالم(
 .رسالت اسالم و رهبران بزرگوار آنرا در خود دارد

ماه حرام و ده روزي كه خداوند متعال بـه بشـريت   : يك سري شرايط زماني نيز مطرح است 
الهي و پيروي از اين شرايط را در خود به كمـال  تقديم كرده تا توانايي و استعداد پذيرش رسالت 

 .رساند

روز عيد به مفهوم بازگشت و عودت بشريت به خداي خـود و عـودت مهربـاني و عطوفـت     
 .خداي نسبت به بندگان نيز مطرح است

هـم  ... مناسك باشكوهي چون احرام و طواف و وقوف و نحـر و حلـق و رمـي جمـرات و     
 .اي است  و مضمون سخاوتمندانههست كه هركدام سمبل مفهوم واال
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ذكرها و دعاهايي در اين مراسم وجود دارد كه بـا مراسـم و مناسـك گفتـه شـده در نهايـت       
 .بخشند همنوايي و هماهنگي است و باتفاق هدف مورد نظر را تحقق مي

 امنيـت  و قدسـيت در راستاي ايجاد شرايطي مطلوب براي اثرگذاري ، ايدة و سرانجام اينكه 
بـه كمـال    مطرح شد و فضاي تحقـق ايـن شـعار رو   ] موسم حج[كان طي اين فاصله زماني اين م
هـاي اجتمـاعي بزرگـي اسـت كـه       اين دو حقيقت يعني قدسيت و امنيـت داراي مضـمون  . رسيد

 :گوييم  اي از آنرا ذيال بازمي خالصه
را احاطه كرده ، محـور  و اين بقعة مقدسي كه آن] خانه كعبه[اهللا الحرام  اعالم اينكه بيت :اوال 

گردش زمين است و اگر بشريت بدنبال امان از هواهاي نفسـاني و خـدايان تـوهمي و رهـايي از     
بگردد و به شريعتي كه مژده بخـش آنسـت   ] كعبه[هاست بايد به گرد اين خانه  تباهي در گمراهي

يـت حقيقـي   امن. دار سـازد  عمل كند و مفاهيم توحيدي را كه سمبل آنست در وجود خـود ريشـه  
است ، امنيت حقيقي ، امنيتي است كـه از اعتقـاد بـه خداونـد بـزرگ و      ] كعبه[امنيت همين خانه 

او قادر مطلق و امان مطلق بـراي ترسـندگان و نيـز      گيرد ؛ توسل به پروردگار متعال سرچشمه مي
، مطـرح  مهربان و دوستدار بندگان خويش است در اينصورت ترسي از آينده و اندوهي بر گذشته 

 .نيست
امنيت پنـاه  . هاي بشرساخته است هاي نظام امنيت پناه آوردن به نظام الهي و رهايي از گمراهي

آوردن به رضاي خداوند متعال بـه مثابـة معيـار و مقيـاس وحـدت آفـرين بشـريت و رهـايي از         
 .معيارهاي مادي و تفرقه افكن است

هـاي امـت    هـت تحقـق ويژگـي   امنيت ، همدلي و همجوشي دلهاي مخلصي است كـه در ج 
 .كوشند اسالمي مي

و امنيت رهروان راه پيامبران و مجريان فرمانهـاي    امنيت نسلهاي پياپي بشريت در مسير يگانه
 .خداوند متعال همچون فرشتگان در حال طواف به درگاه اوست

 .واي اسالم راستين و پاك استهي و لامنيت حامالن پرچم ال
اميرمؤمنـان علـي   . انگيـزد  همة اين مفاهيم را در دلهـا برمـي   "حج"اين حكم مهم الهي يعني 

زيارت خانة خـود را بـر مسـلمانان بايسـته فرمـود ، و آن حرمتكـده را       «: فرمايد  مي) السالم عليه(
آن گاه آنان نمود تا دسته دسته به سويش رهسپار شوند و مانند كبوتران شيدا از هر سمت بـه   قبله

پناهگاه روند و با اين شيوه ، فروتني خود را در برابر بزرگي او بنمايند ، و چنانكـه شـايد و بايـد    
آري خدا ـ سبحانه تعـالي ـ از ميـان آفريـدگانش      . گراميش داشته روي بر آستانة درگاهش بسايند

گردنهاي كج در با . پويند گويند و راه فرمانش را مي گزيند كه به آوايش پاسخ مي شنوندگاني برمي
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ايستند و به كـردار فرشـتگاني كـه پيرامـون عرشـش در گردشـند و اشـك         مقامهاي پيامبرانش مي
برند ، و هنگـام آمـرزش و بخشـودگيش     در سوداي پرستش او سودها مي. گريستند ريزند ، مي مي

گان اي سـاخت و از آن بـراي پناهنـد    ذات اقدسش آنجـا را بهـر اسـالم نشـانه    . گيرند نيازها برمي
 حج آن را بايسته كرد و بجا آوردن پناهگاهي بپرداخت

 0F1»...حقش را شايسته شمرد ، زيارتش را بر توانگران بنوشت 
 :ما در اين متن شريف شاهد انگشت گذاردن بر موارد زير هستيم 

 .در راستاي تواضع در برابر عظمت الهي] كعبه[پيوند عاطفي مردم با خانه خدا : الف 
توفيق الهي در مورد مجموعه افراد از هر منطقه به عنوان نمايندگان زمين براي گزينش و : ب 

 .شركت در اين دورة تربيتي باشكوه آسماني
گويند و به آوايـش پاسـخ    كنند كه بدين ترتيب به دعوت حق لبيك مي اينان احساس مي: ج 

گذارنـد و   اي پيامبرانش مـي پا جاي پ) بويژه پس از تصور حج تمامي انبيا در اين خانه(ودهند  مي
و گوش بفرمان خدايند و با تمـام هسـتي بـه    (به كردار فرشتگاني كه پيرامون عرشش در گردشند 

و از اين مراسم براي رشد تكامل عبادي وجود خود و دستيابي بـه  ) شوند اطاعت او فراخوانده مي
 .كنند غفران الهي بهره برداري مي

و مركزيتي داشته باشند كه در آن   براي خود جايي بايد ردمميادآوري اين ضرورت كه  :ثانيا 
خواهد بگويد و با ديگر مؤمنان و بدور از سلطه حاكمان و  هر مسلمان در كمال آزادي آنچه را مي

به تبادل انديشه و نظر بپردازند ؛ بدين ترتيب حج تبديل به  ، ستمگران از هر رنگ و نوع و مقامي
آينـد و بـه بررسـي     ها گردهم مـي  ود كه در آن نمايندگاني از همة ملتش اي مي گردهمايي جهاني

يابند  پردازند و راه حلهاي مناسبي براي آنها مي اوضاع خود و مشكالت و خطرات جوامع خود مي
رسـاند ،   به انجام ميبه وظايف خود در برابر ديگران و با ابزارها و وسايلي كه هريك از مسلمانان 

هاي استكباري عليه مسـير توحيـدي خـويش     ها و نقشه ها و توطئه يان دسيسهآشنا شوند و در جر
 .كنند هاي مقابله با آنها آشنايي پيدا مي كنند و با راهها و شيوه گيرند و آنها را محكوم مي قرار مي

» لنَّاسِ وأَمنـاً وإِذْ جعلْنَا الْبيت مثَابةً لِّ«: اي بسا بتوان اين معنا را از تقارن موجود در آية كريمة 
...) امني قرار داديم ] جاي[را براي مردم محل اجتماع و ] كعبه[و چون خانه ) (125سوره بقره ـ  (

اند به اين  را مورد مطالعه قرار داده] حج[بسياري از كساني كه اين شعار مهم اسالمي  .استفاده كرد
عـالوه بـراين همچنانكـه    . اند مانان ناميدهو حج را گردهمايي آزاد ساليانه مسل هحقيقت اشاره كرد

                                                 
 ].خطبه اول[ 45، صفحه ) صبحي الصالح(البالغه  ـ نهج1
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ـ   مكان مقدسي بشمار مي بازاز دير] خانه كعبه[ديديم حرم الهي  در دورة جاهليـت ،   يآمد كـه حت
نيز از همين امكـان اسـتفاده   ) ص(پرداختند بطوريكه پيامبراكرم مردم در آن آزادانه به اظهارنظر مي

د و از انتساب كعبه به حضـرت  نمو ادي تمام اعالم كرد و رسالت و فراخوان مبارك خود را با آز
در جهت احياي نداي توحيدي ابراهيم و نفي شبهات يهوديان و مسيحيان نيز ) السالم عليه(ابراهيم 

 .بهره گرفت
همنوايي قدسيت و امنيت اين مكان در پرتو حكومـت اصـيل الهـي و اينكـه     يادآوري  :ثالثا 

متعلق به خداست پس همه هستي كه از آن خداست همـين   امنيت و قدسيت حرم از آنروست كه
دو ويژگي را دارد و مجالي براي هرگونه طغيان و سركشي و تهديد و ارعاب مؤمنان بـه خـدا در   

مؤمنـان وظيفـه دارنـد در جهـت      اسـت  اگر اين حقيقت در تمامي زمين تحقـق نيافتـه  . آن نيست
 .م به مرحله تمام شمول خود برسدگسترش اين دايره مقدس و امن ، بكوشند تا سرانجا

از جمله رازهاي جذب و كشش دلها بـه ايـن    ) يعني قدسيت و امنيت(اين دو ويژگي  :رابعا 
سرزمين پاك و مقدس و بهره گيري از مواهب بزرگ آنست و اين همان چيزي است كه در مـتن  

ـ «: ديديم آنجا كـه فرمـود   ) السالم عليه(پيش گفته از حضرت علي  د كبـوتران شـيدا از هـر    و مانن
نهنـد و   دلها با عشق و شيدايي تمام رو سوي اين مكانهاي پاك مـي » ...سمت به آن پناهگاه روند 

هاي ماده ، پاك و سـالم بـه    گشايند و بدور از پلشتي در فضاي عطرآگين و خدايي آن بال و پر مي
هـاي الهـي را    بخشـندگي ت تمـام  فا و صـميمي صـ  كمال گردند تا در زندگي اجتماعي خود بازمي

ـ   ت او را در سرتاسـر جامعـه بگسـترانند و فضـاي     دريافت كنند و رحمت و مهر و عشـق و محب
 .عاطفي مطلوب را در جامعه اسالمي فراهم آورند

ت به دلها آمـادگي و اسـتعداد بيشـتري بـراي     گو اينكه فضاي عاطفي سرشار از عشق و محب
بخشد  ه مضاميني كه مناسك حج سمبل آنهاست ميپرسش و گوش جان سپردن به وحي و تعلق ب

 .سازد ساز عبادي ـ سياسي برقراري جامعه تسليم در برابر خدا مي و اين مراسم را زمينه
از آن گذشته اين امان و امنيتي كه به انسان و حيـوان و گيـاه و زمـين در ايـن بقعـة      : خامساً 

طبيعي باشكوهي ميان عناصر هسـتي در   داده شده بيانگر همنوايي و همجوشي] خانه خدا[مقدس 
 .جهت تحقق هدف بزرگ انسان است

طبيعي انسان و طبيعت در روند حـج و حتـي    روايات فراواني در جهت همسويي و سازگاري
 .در كل مسير حيات ، وارد شده است



 ۸ 

بهنگـام بازگشـت از    آنخضـرت  آمده كه) ص(از جمله اينكه در روايتي به نقل از پيامبراكرم 
طابة و آن كوه احد است كه ما را دوست دارد اين «: تبوك و رسيدن به آستانة شهر ، فرمود  غزوة

 1F1».و دوستش داريم
روايـت كـرده كـه    ) السـالم  عليه(مرحوم كليني با اسناد خود به نقل از جابر از امام محمدباقر 

و بـا دو  ] خرمـا [موسي از رملة مصر احرام بست و سوار بر اشتري بـا افسـاري از ليـف    «: فرمود 
گفـت و   كرد و درهمين حال لبيك اللهم لبيك مـي  گذر ميهاي روحاء  عباي كتاني بر دوش از دامنه

 2F2».دادند كوهها پاسخش مي
هر لبيـك  : فرمود ) ع(اميرالمؤمنين «: روايت شده كه فرمود ) السالم عليه(و از امام محمدباقر 

است اوست تا سطح زمين و هر چيزي كـه  گويي كه لب به لبيك گشايد هر چيزي كه در سمت ر
مژده بـده  : گويند  كنند و دو فرشته به او مي اش مي چپ اوست تا سطح زمين ، همراهي تدر سم

 ».دهد ، خداوند نيز جز به بهشت مژده نمي اي بنده خدا
گذارنـد و   اين مفاهيم مسلما تأثير خود را بر ديدگاه انسان به جهان هستي و زندگي بجاي مي

كنند كه هرگاه در مسير انبيا گام بردارد و مقتضيات خالفت الهي بـر روي زمـين را    رنشان ميخاط
تحقق بخشد و جامعة عابد و مسلمان را شـكل دهـد ، هسـتي و هرآنچـه در آنسـت همـراهيش       

 .كنند مي
هـا   آورد كه در آن نزديكي انديشـه  اي را فراهم مي بينيم كه حج ، فضاي نمونه بدين ترتيب مي

گرايـي و   هـاي تحقـق وحـدت در مواضـع عملـي ، تـوازن ، ميانـه        عنوان فراهم آورندة زمينـه  به
خردورزي مطلوب ، همگي در چارچوب باشكوهي از پرستش خالصانه و تقدس عارفانه و زيبا ، 

  .پذيرد صورت مي
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