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 حج در قرآن

 مشخصات كتاب

 نمایه سازی قبلی : نمایه سازی قبلی

 ۷۳۵۴۲-۵۸شماره كتابشناسی ملی : ایران 

عنوان و نام پدیدآور : حج در قرآن : آشنایی با آثار قرآنی، به مناسبت ماه بهار قرآن ـ 

 اهلل بهشتیاثری از شهید مظلوم آیت

 ۵: : ص ۵۴۵۸مهر  ۵۸منشا مقاله : جمهوری اسالمی ، 

 توصیفگر : بهشتی، محمدحسین

 توصیفگر : كتاب حج در قرآن

 توصیفگر : حج

 مقدمه ي شوراي احیاء

  الرحمن الرحیمبسم اهلل

به عنوان یكی از مهمترین مراسم و اجتماعات اسالمی ، بسیاری از محققان را « حج»

برانگیخته است تا پیرامون آن به تحقیق و بحث بپردازند. چون مجموعه ی اعمالی 

نام گرفته است، چه در ابعاد فردی و چه در ابعاد اجتماعی اش در خور توجه « حج»كه

 ست.و بررسی بسیار ا

آن چه در دسترس شما قرار دارد ویرایش یافته ی بحث های تفسیری شهید مظلوم آیت 

اهلل بهشتی اعلی اهلل مقامه در مورد آیات حج سوره ی بقره ی می باشد كه با توجه به 

حكایت  -۵۴۸۷و  ۵۴۸۵سال های  -شرایط زمانی كه در آن مبحث ارائه گردیده است

ایشان دارد به گونه ای كه با گذشت سال ها از ارائه  ازا ندیشه ی جامع و همه سونگر

 این بحث، تازگی های فراوانی در ابعاد گوناگون مطرح شده، به چشم می خورد.
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ج و با استفاده از مشاهدات سفر حشهید بهشتی با تكیه بر عمق و روح تعالیم اسالمی

ه ه خصوص بخود نسبت به ظرافت های گوناگون این عمل عبادی عنایت داشته و ب

پرسش ها و ابهاماتی كه پیرامون برخی ازا ین ابعاد ممكن است در ذهن ها وجود داشته 

باشد با برخوردی سالم و جامع تالش نموده این گونه گره های ذهنی از صفحه اندیشه 

و دل انسان مسلمان با ایمان و جستجوگر برگرفته شود. در ویرایش گفتارهای تفسیری 

 كمال امانتداری بوده است لذا تذكر چند نكته الزم است:ایشان تالش ما بر

آیات حج در طول تفسیر سه بار توسط شهید بهشتی ترجمه گردیده كه ترجمه -۵

 -ارائه شده در جلسات اول و دوم این تفسیر -ابتدای كتاب از ادغام ترجمه اول و دوم

 ت.ی كتاب آمده اساست و ترجمه سوم با استفاده مختصری از دو بیان قبلی در انتها

كلیه پاورقی هایی كه به منابع و مأخذ اشاره دارد و همین طور پاورقی های توضیحی -۷

، و بقیه موارد توضیحاتی است كه «شورای احیاء»مشخص گردیده از« ش»كه با حرف 

 از متن منتقل گردیده است.

ات رند اكثر عباربه جز عباراتی كه در ترجمه ی آیات و روایات، داخل پرانتز قرار دا-۴

 داخل پرانتز درسرتاسر كتاب از شورای احیاء است.

و با تشكر مجدد از همه عالقمندان به آن شهید گران قدر كه ما را در راه تدوین و 

انتشار آثار ایشان یاری نموده اند و با آرزوی توفیق هرچه بیشتر از درگاه پروردگار 

 متعال جهت همگی آنان.

 سابقه ي تاريخي

 ت حجآيا

وَ اَتِمُوا الحََج وَ العُمَرة لِِله فَاِن احُصِرتُم فما استیسر من الهدی و التحلقوا رؤسكم حتی 

یبلغ الهدی محله فمن كان منكم مریضا اَوِ بِه اذی من راسه ففدیة من صیام او صدقة 
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 اونسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الی الحج فما استیسر من الهدی فمن لم یجد فصیان

ثلثة ایام فی الحج و سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم یكن اهله حاضری 

 المسجد الحرام و اتقوااهلل و اعلموا ان اهلل شدید العقاب

الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فال رفث و ال فسوق و الجدال فی  ۵91

زاد التقوی واتقون یا اولی الحج و ما تفعلوا من خیر یعلمه اهلل و تزودوا فان خیر ال

لیس علیكم جناح ان تبتغوا فضالً من ربكم فاذا افضتم من عرفات  ۵9۲االلباب

 ۵9۵فاذكرواهلل عند المشعر الحرام واذكروة كما هدیكم و ان كنتم من قبله لمن الضالین 

فاذا قضیتم  ۵99ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفرواهلل ان اهلل غفور رحیم 

كم فاذكرواهلل كذكركم اباء كم او اشد ذكراً فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی مناسك

و منهم من یقول ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی  ۷22الدنیا و ما له فی االخرة من خالق 

اولئك لهم نصیب مما كسبوا واهلل سریع الحساب  ۷2۵االخرة حسنة و قنا عذاب النار 

دودات فمن تعجل فی یومین فال اثم علیه و من تاخر فال اثم واذكرواهلل فی ایام مع ۷2۷

 ۷2۴علیه لمن اتقی و اتقواهلل واعلموا انكم الیه تحشرون 

 ترجمه آيات حج

حج و عمره را برای)رضای( خدا)و به خاطر او( بپایان رسانید. اما اگر مانعی)در سر راه 

 ت، كافی است كه قربانی را درشما پدید آمد و( شما را از به پایان رسانیدن حج بازداش

آن حد كه برایتان ممكن است انجام دهید؛)و از احرام درآئید كه حج تان در همان جا 

اتمام پذیرد.(و)اما اگر حج را ادامه می دهید،( سرهای تان را نتراشید تا وقتی كه قربانی 

ی تان به محل خود برسد)و كار قربانی انجام گیرد، تا آن موقع از تراشیدن سرها

خودداری كنید.( اما اگر كسی از شما بیمار باشد یا در سرش ناراحتی داشته باشد می 

كه در تواند)سر را نتراشیده( كفاره ای بدهد: روز، صدقه یا یك قربانی)كفاره ی ایامی

امنیت به سر می برید.( اما اگر می توانید حج را تمام كنید، آن كس كه برنامه ی حج 
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دهد و می خواهد آن را به متع برگزار می كند و عمره را انجام میرا به صورت حج ت

حج پیوند دهد، باز یابد)تا آنجا كه برایش میسر است( قربانی)برای حج( داشته باشد و 

اگر قربانی ندارد)و توانائی مالی او كافی نیست یا پیدا نمی كند( باید سه روز در اثنای 

برگشت،)جمعاً( ده روز كامل، روزه بگیرد. حج و هفت روز وقتی كه)به وطن خود( 

این دستور)طبعا( برای كسی است كه خانواده او در كنار مسجد الحرام)و از ساكنان آن 

 منطقه و اهل مكه( نباشند. از خدا پروا داشته باشید و بدانید كه عذاب خدا سخت است.

كند، باید بداند  حج در ماه های معینی است. بنابراین هر كس در این ماه ها هنگ حج

كه بهره گیری جنسی، دروغ و فسق و گناه و گفتگوی ستیزه جویانه)و قسم خوردن( 

در حج نیست و هر كار نیكی كه انجام دهید خدا می داند، و توشه برگیرید كه بهترین 

 توشه ها تقواست و از من ای خردمندان، پروا داشته باشید.

ستجو و به دنبال بخشش پروردگارتان هم هیچ عیبی ندارد كه شما در سفر حج در ج

از  -در كنار مشعرالحرام -باشید،)اما در مراسم حج( وقتی كه از عرفات سرازیر شدید

خدا یاد كنید)و به ذكر خدا بپردازید( و به یاد خدا باشید همان طور كه خدا شما را 

 هدایت كرد، با این كه قبالّ از گمراهان بودید.

سرازیر «( منی»شوند)به سویآن جایی كه همه مردم سرازیر می )به عالوه شما( از هم

 شوید و از خدا طلب مغفرت كنید كه خدا آمرزشگر و مهربان است.

وقتی كه مناسك حج را به پایان رساندید از خدا یاد كنید، همان طور كه از پدرانتان 

ه ما یا در دنیا بیاد می كنید یا حتی باالتر)و جدی تر(، گروهی از مردم می گویند: خدا

همه چیز بده)،بهره مان را از تو، در دنیا می خواهیم(، این ها در آخرت بهره چندانی 

 ندارند.

اما گروهی)دیگر دعایشان این است كه(: خدایا هم در دنیا به ما زندگی خوب بده و 

 هم در آخرت، و ما را از)شكنجه ی آتش گناه و( عذاب دوزخ نگه دار.

ارزنده ای)و نصیبی( از آن چه خود بدست آورده اند، خواهند داشت، این ها، بهره ی 
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و خدا تند حساب است.)پس از این كه این مراسم انجام گرفت( باز به یاد خدا باشید 

 در روزهای معین دیگر.

اگر كسی در دو روز شتاب زده)از منی به مكه برگردد( گناهی بر او نیست و اگر كسی 

كس كه به راه تقوی باشد)و از خدا پروا داشته باشد(، باكی بر سه روز دیرتر بماند آن 

 شوید.او نیست؛ و بدانید كه به سوی او)محشور( گردآورده می

 ابراهیم)ع(، اسماعیل، هاجر

سوره ی بقره، با توضیحات خیلی مختصری د  ۷2۴تا  ۵91این ترجمه ای بود از آیات 

ا با مناسك حج آشنا هستند، آیات ربرخی جاها. برای كسانی كه به حج مشرف شده ی

تا حدودی آشناست ولی برای كسانی كه آشنائی شان در این زمینه كم است حتی فهم 

آیات احتیاج به توضیح فراوان دارد. آن چه از قرآن كریم استفاده می شود این است 

 نكه ابراهیم پیغمبر)ع( به فرمان خدا، اسماعیل و مادرش را از خانه ای كه در سرزمی

 فلسطین داشت بیرون برد.

داستان حضرت ابراهیم)ع(، همان طور كه مكررا شنیده اید، این است كه ابراهیم 

شد و چون داشتن فرزند، به خصوص بچه دار نمی« سارا»گرفت.« سارا»همسری به نام

فرزند پسر، یكی از اركان زندگی خانوادگی آن موقع بود و هنوز هم در دنیا یكی از 

در استحكام پیوند خانوادگی است، فكر كرد اكنون كه به هر حال خود او  عوامل موثر

داشت، به عنوان « هاجر»نمی تواند بچه ای به دنیا آورد چه بهتر كنیزی را كه به نام

همسری به شوهرش ابراهیم)ع( بدهد و ابراهیم از او صاحب فرزند بشود. كنیز از 

و را اسماعیل نام گذاری كردند. طبیعی است ابراهیم باردار شد پسری به دنیا آورد كه ا

كه دیگر هاجر از این به بعد رفتارش با سارا فرق می كرد. دیگر آن رفتار ده سال قبل 

نبود. او در آن موقع خدمت كاری بود در منزل و حاال همسری است برای آقای منزل، 

« اراس»نابراینآن هم با یك امتیاز، زیرا همسری است كه بچه دارد آن هم یك پسر. ب
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« هاجر»دیگر هاجر آن روزها نیست، و به هر صورت تحمل« هاجر»حس كرد كه این

مشكل شد و این یك مشكل روحی و روانی است كه كمتر خانمی می « سارا»برای

تواند از این مشكل روانی مبرا بوده و در برابر عوارض آن مقاومت داشته باشد. وقتی 

ن هاجر و اسماعیل سالمت و آرامش خانوادگی را به كه ابراهیم)ع( احساس كرد ماند

هم می زند به فكر چاره جوئی افتاد. به موجب نقل قرآن كریم، ابراهیم)ع( به فرمان 

خدا دستور گرفت و ماموریت پیدا كرد كه هاجر و اسماعیل را به كلی از سرزمین 

 فلسطین دور كند.

در تعیین آن از نظر جغرافیایی در این جا تورات از یك منطقه ای نام می برد كه 

اختالفات زیادی هست ولی فعالً كاری به نقل تورات نداریم. از آیات قرآن استفاده 

می شود كه ابراهیم)ع(، اسماعیل و هاجر را به سرزمین مكه آورد. در آن جا عده ای از 

اعراب زندگی می كردند ولی نه به صورت یك شهر آباد و یك آبادی معتبر، بلكه 

صورت یك مجموعه كوچك، زیرا در آن جا امكانات زندگی بسیار ضعیف بود. هم ب

اكنون نیز شهر مكه در میان شهرهای حجاز شهری است بی آب و بدون سبزه، گرچه 

طی چند سال اخیر قدری بهتر شده است ولی وقتی آن را با مدینه، مقایسه كنیم شهری 

 د ششصد، هفتصد متری از مسجد الحراماست بی آب و بدون سبزه. البته در فاصله حدو

با امكانات فعلی مقداری درخت و گیاه احداث شده است ولی روی هم باید مكه را 

یك شهر كم درخت و بلكه بی درختی به حساب بیاوریم. به عكس طائف یا مدینه كه 

نسبتاً آب و درخت و باغ و مزرعه دارد. بنابراین امكانات دامداری و كشاورزی و در 

 تیجه امكان زندگی بسیار ضعیف بود. ن

 بناي كعبه

ابراهیم)ع( هاجر و اسماعیل را به آن جا آورد و سكنی داد. قرآن در این زمینه توضیح 

بیشتری ندارد؛ تا موقعی كه ابراهیم)ع( و اسماعیل از جانب پروردگار فرمان می یابند و 
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 تان در آنجا بنا كنند.مأموریت پیدا می كنند كه خانه ای به عنوان خانه خداپرس

تورات هم در این زمینه توضیحات زیادی ندارد ولی در شروح و تفسیرهای تورات و 

در كتاب های تاریخی دیگر بنی اسرائیل، در این زمینه توضیحات بیشتری هست. از این 

توضیحات نیز كه اصالت تاریخی آن خیلی روشن بیشتری هست. از این توضیحات نیز 

یخی آن خیلی روشن نیست، صرف نظر می كنیم و باز در حد قرآن كه كه اصالت تار

 سندی است قطعی می ایستیم.

شود ولی ابراهیم)ع( و اسماعیل مأموریت به هر حال اسماعیل در آنجا)مكه( بزرگ می

كنند كه در آن جا خانه ای به پا سازند كه خانه عبادت و بندگی خداست. نكته پیدا می

ا شود یعنی بین خانه با ساده ترین وسایل خانه سازی ساخته میجالب این است كه ا

سنگ های تراش نخورده كه روی هم چیده می شود و به اندازه یك قامت انسان باال 

می آید و یك چهار دیواری می شود برای این كه محل عبادت خداوند باشد. نكته 

 جالب این كه قرآن می گوید:

اعیل پایه های این خانه را باال می بردند دعای شان این در آن موقع كه ابراهیم و اسم»

بود كه خداوندا این جا، این خانه و این سرزمین را محل زندگی فراوان ما قرار ده و 

امكانات زندگی را بر آن ها فراوان گردان و به فرزندان ما این توفیق را عنایت كن كه 

اشند و خود نیز به ما بگو كه ما مردی خداپرست و پاكیزه و حق پرست و در راه حق ب

 .«به عنوان آیین جاودانه خداپرستی، چه كنیم؟ و مناسك و نوع عبادت را به ما بنما 

خدای نادیده عبادت و بندگی اش باید متناسب با پاكی و پیراستگی اش باشد خدایی 

تر از ركه او را نمی بینیم و خدائی كه باالترین آگاهی ما درباره او این است كه او ب

ین با پرستش ا« بودا»همه است حتی برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، پرستش این

ید و با پرستش ماه و خورش« بودا»خدا با پرستش بت، با پرستش اشخاص، با پرستش

برای بت « بت بان ها»ستاره و با پرستش درخت و چوب و سنگ فرق دارد هر چند

اص و عبادات و طرز برخوردها و تشریفات پرستی ها نیز رسوم خاص و سرودهای خ
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خاصی درست كرده اند. هر چند آن جا نیز به هر كسی اجازه نمی دهند كه هر طور 

دلش خواست بت پرستی كند ولی درباره خداپرستی، مسئله از این باالتر است و آن 

این است كه چه كنیم كه خداپرستی ما شكل بت پرستی نداشته باشد؟ این خیلی مهم 

 ست. هر كسی حق ندارد هرگونه دلش می خواهد خدا را عبادت كند.ا

عبادت خدا باید با روح خداشناسی متناسب باشد. اگر كسی گفت من این كار را كه 

كردم برای خاطر خدا و رضای خدا و به عنوان پرستش خدا كردم چرا به من انتقاد می 

 از تعالیم خود خدا در مورد كنید؟ به او می گویئم خداپرستی باید با الهام گرفتن

عبادت باشد. خداپرستی ساختگی، انحراف ایجاد می كند زیرا تلقی از خدا به این 

صورت غلط است و از آن رنگی كه اسالم به خدا شناسی و خداپرستی داده منحرف 

شده است. به هرحال ابراهیم)ع( و اسماعیل از خدا می خواهند كه راه و آئین 

 ۵خود به آن ها نشان دهد.خداپرستی را نیز 

شود و این خانه بتدریج مركز اجتماع مردمی كه می خواهند خدای خانه ای ساخته می

یكتا را بپرستند، می شود و آرام، آرام، با الهام گرفتن از وحی، ابراهیم)ع( و اسماعیل 

كیفیت پرستش خدا را در این خانه برای خودشان و دیگران مقرر می كنند كه این 

 ه حج را بجای آورید و مراتب خداپرستی داشته باشید. گون

 موهومات و خرافات، بجاي حج

اما از آن جا كه تا كنون هیچ چیز از دستب رد زمانه محفوظ و مصون نمانده است، این 

دستورات هم از دست برد زمانه مصون نماند. طولی نمی كشد كه پس از مدت بسیار 

ی كه بوسیله ابراهیم)ع( و اسماعیل مقرر شده بود با كوتاه آن مناسك و آئین خداپرست

شود و باز چندان زمانی نمی گذرد كه خانه ی مشتی خرافات و موهومات هم راه می

ساده و بی پیرایه ای كه برای پرستش خدای پیراسته از هر عیب و نقص ساخته شده 

تی عنوان خداپرسشود؛ و هم آن مراسم حجی كه به بود، به بتخانه ای بزرگ تبدیل می
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شود یك مشت موهومات و خرافات و آلودگی ها به نام پاك انجام می گرفت؛ می

 حج، اما نه حج خانه خدا، بلكه حج بتخانه ای بزرگ.

در مراسم حج مقرر بود كسی كه به عنوان گذراندن چند روز در كنار كانون 

 لباس و زندگیخداپرستان می آید لباسی فاخر و تجملی نپوشد. در آن جا دیگر 

اش،)انگیزه( ثروت و جالل و جبروت خود را به رخ دیگران كشیدن نداشته باشد اما 

این مطلب تبدیل می شود به این كه اگر بخواهیم دیگر با خودمان هیچ تجمل و جالل 

و جبروت نداشته باشیم یك باره لخت مادرزاد به آنجا بیائیم و طواف كنیم. بنابراین، 

تجمل، از برهنه طواف كردن سر در می آورد)و این را( بسیار راحت  پیراسته بودن از

می توان توجیه كرد كه این جا جایگاهی است كه همه باید از خود غافل باشند و وقتی 

آدم از خود غافل است دیگر اصال كسی را كه جلو او راه میرود نگاه نمی كند، آدم 

احتی می شود این مساله را توجیه كرد آن باشد یا غیر آدم، برهنه باشد یا پوشیده. به ر

 هم توجیه های عرفانی عالی.

اتفاقاً یكی از مسائل كه در مورد دین وجود دارد همین است كه اگر ما خواستیم با 

توجیه هائی این گونه، دین شناس بشویم به راحتی می شود آن را به همه رنگ 

ا در دو جلسه برای دو گروه هم درآوریم.بنده به شما قول می دهیم دو مطلب متضاد ر

 سطح می توان چنان توجیه دل پذیری كرد كه هر دو بگویند چه مطلب خوبی است.

وقتی این دو گروه به هم می رسند با تعجب می بینند مطلبی را كه یكی در آن جلسه به 

عنوان یك مكتبی با زیر بنای فكری صحیح پذیرفته است ضد آن مطلبی است كه رفیق 

او در جلسه ای دیگر با زیر بنای فكری صحیح پذیرفته است زیرا این  هم سطح

توجیهات ذوقی و سلیقه ای خیلی كش دار و غلط انداز است. این كه در آئین اسالم 

گفته می شود نه تنها در امر دین بلكه به طور كلی در انتخاب اصول زندگی، 

د تكیه كنید و از تكیه بر)مسلمات( یعنی بر آن چیزهائی كه موالی درزش نمی رو

كردن بر ظنیات و ذوقیات پرهیز كنید، برای هم این است. اگر كار رسید به توجیه های 
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ظنّی و ذوقی، بنده خودم به شما قول می دهم كه بتوانم دو مطلب متضاد را، حتی برای 

مطلب اول از یادشان رفته باشد یك گروه با فاصله شش ماه به طوری كه فقط كمی

وجیه پذیری كنم كه در هر جلسه هم آن گروه به به بگویند، غافل از این كه چنان ت

 شش ماه قبل برای چیز دیگری به به گفته ا ند.

ما در عصر خودمان دیدیم كه در نوسان های اجتماعی با قدرت تهییج احساسات و 

 وتبلیغاتی كه بتواند مردمی را كه بر ذوقیات و احساسات تكیه دارند به این طرف 

آنطرف بكشاند، در فاصله ای كوتاه برای دو چیز ضد هم زنده باد، یا مرده باد می 

گفتند، فكر رشد نیافته هم این است لذا باالترین خدمت به جامعه انسان ها و محكم 

ترین و استوارترین پایه برای بهتر زندگی كردن انسان ها، این است كه درست 

ه فقط بیاموزیم، یعنی برایشان درس بگوییم، بلكه اندیشیدن را به آن ها بیاموزیم و ن

 تربیت شان كنیم كه درست فكر كنند.

خردمندان( تكیه می كند می «)یا اولی االلباب»این كه می بینید در هم این آیات به

خواهد خرد، فكر و اندیشه ی استوار و صحیح را در انسان بكار بیندازد، زیرا كلید حل 

و علی مرتضی)ع( اگر ده هزار سال هم عمر می كرد و با آنجاست. پیغمبر خدا)ص( 

سروكار داشت كه آن ها رشد نكرده بودند مگر كاری از دست آن دو ساخته مردمی

بود؟ لذا نخستین تالشهای پیغمبر)ص( در دوره ی سیزده ساله ی مكه، منحصراً صرف 

درآورد تا آن ها این شد كه گروهی از مردم آماده تر را، به صورت مردم رشد یافته، 

استخوان بندی نهضتی شوند كه آن نهضت بتواند محیط را برای رشد یافته تر شدن 

 عموم، فراهم سازد.

 تحريف مناسك حج

آن مردم هم این آیین پاك ابراهیم)ع( را كه به صورت مناسك حج بود تحریف 

رافی ی اش كردند. مقصود این بود كسی كه به عنوان حج خانه خدا می رود، دیگر جنبه
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بودنش را برای چند روز هم كه شده كنار بگذارد و همه در آن جا یكسان باشند اما 

گفتند چه یكسانی از این بهتر كه همه لخت باشند، برهنگی از همه حالت ها یكسان تر 

است. آن وقت زن ها هم لخت می شدند منتهی شب طواف می كردند و مردها هم آن 

كردند. این نوع انحرافات روز افزون بود البته انحراف یروز برهنه مادرزاد طواف م

 های دیگری هم بود.

در هم این مراسم حجی كه یك طرفش مردم لخت و برهنه طواف می كنند تا امتیازی 

نباشد قریش و گروهی ممتاز در مكه در مراسم حج حساب خیلی چیزهای شان از 

می « عرفات»در روز نهم در صحرایحساب مردم دیگر جدا بود. قباًل عده ای از مردم 

« عرفه»حركت می كردند. در شب« منی»ماندند و عصر هنگام نزدیك غروب به سمت

را نیز می ماندند. كسانی كه شب نرسیده « عرفه»می رفتند و د رآنجا می ماندند و روز

بودند روز به آن جا ملحق می شدند. در عهد جاهلیت عصر هنگام، قبل از غروب 

حركت می كردند اما این گروه زبده می گفتند حساب ما از « منی»سمت آفتاب، به

« مشعر الحرام»حساب توده ی مردم جداست، ما می رویم از هم آن اول در حدود وادی

اقامت می كنیم. ما از آن جا به سمت مكه حركت می كنیم با وضعی و امتیازی خاص 

قریش( میزبان این مهمانان خانه والبد هم این طور توجیه می كردند كه چون گروه ما)

ی خدا هستند، بنابراین چه بهتر كه ما یك منزل، از آن ها به مكه نزدیك تر باشیم و 

 برای پذیرائی حجاج از آنجا حركت كنیم.

با این توجیهات معموال همه چیز را می شود توجیه كرد بنابراین در قسمت های مختلف 

 آئین حج تحریفاتی پیدا شده بود.

 ح حديبیهصل

پیغمبر اسالم)ص( پس از آن كه در مدینه استقرار پیدا كرد و آن قدرت اجتماعی را به 

عازم « حج نمونه»برای گذراندن ۵دست آورد كه به تواند سنت های كهن را بشكند

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

حج شد. در سال ششم هجرت پیغمبر با حدود هزار و دویست تا سیصد نفر به سمت 

مود. و افراد با خودشان قربانیها را هم می مكه برای گذراندن حج در ایام حج حركت ن

بردند. معموالً برگردن گوسفند و حیوان قربانی چیزی آویزان می كردند به عالمت این 

كه این ها گوسفندی كه به چرا می برند نیست، بلكه گوسفندی است كه به قربانی می 

عائر ها قالئد و ش برند تا از دست برد تجاوزگران و دزدان مصون باشد كه به این عالمت

شود)گردن آویز و عالمت( ولی هنوز قدرت اعراب مشرك آن قدر بود كه گفته می

وقتی پیغمبر با این كاروان حج نزدیك مكه رسید آن ها را متوقف كردند حاال ممكن 

است پرسیده شود چگونه؟ سنت شكنی كار مشكلی است؟ سال ششم هجرت است 

 -یا نوزده سال است كه مسلمان هستند. برخی ده مسلمان هایی هستند كه هیجده سال

دو سال  -دوازده سال است كه مسلمانند گروهی هفت یا هشت سال و عده ای سه سال

و یا یك سال است كه به پیغمبر)ص( به عنوان پیامبر خدا اعتقاد پیدا كرده اند و به 

رسید،  «حدیبیه»قرآن به عنوان وحی خدا معتقد شده اند. وقتی پیغمبر)ص( به سرزمین

مأموران مكه آمدند گفتند شما امسال حق حج رفتن ندارید واال جنگ خواهد شد و 

باالخره كار به عقد قرارداد صلحی میان آن ها و پیغمبر انجامید و قرار شد پیغمبر آن 

سال را برگردد و از انجام حج صرف نظر كند و سال آینده آن هم برای سه روز به حج 

ان سه روز اطراف خانه خدا را خالی كنند و در اختیار مسلمانان برود و بت پرست

بگذارند اما مسلمانان حق بردن سالح حتی شمشیر را هم با خودشان نداشته باشند كه 

 این امر، از هر نوع احتمال)خطر جهت مشركین( به دور باشد.

 سنت شكني

، ستیم و در حال احراموقتی این مطلب تمام شد پیغمبر فرمود: ما امسال گرچه احرام ب

قربانی نیز با خودمان آورده ایم اما نمی توانیم حجمان را تمام كنیم بنابراین همین جا هر 

 كس قربانی اش را ذبح كند و از احرام بدرآید.
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شگفتا اینان قرن ها عادت داشتند كه وقتی لباس احرام می پوشیدند باید احرام در 

بر)ص( می گوید هم این جا در بیابان قربانی را درآورده شود حال پیغم« سرزمین)منی

بكش و از احرام بیرون بیا. تحمل این مسئله برای آن ها مشكل است و با این كه پیغمبر 

چند نوبت به ای نها فرمود بروید قربانی هایتان را بكشید و از حالت احرام بیرون بیائید، 

غمبر كه در آنجا بودند دستور پی همه به پیغمبر خیره نگاه می كردند و برخی از كسانی

 را اجرا نمی كردند.

این ها گفتند ما مدت ها بود به پیغمبر به عنوان پیامبر خدا ایمان داشتیم اما با این دستور 

وسفندها گ« حدیبیه»پیغمبر، كه بر خالف سنت چندین صد ساله ماست، كه در سرزمین

و  ه این شك یك زمینه ای هم داشترا قربانی كنید ما در پیامبری او شك كردیم، البت

آن زمینه خوابی بود كه پیغمبر)ص( برای آن ها قبالً نقل فرموده بود كه آن ها به مسجد 

 الحرام خواهند رسید.

در این جا مورخین یك حادثه جالبی را كه نقل می كنند این است كه یك شكل 

ز مسلمانان زبده، سیاسی و اجتماعی در رهبری نهضت به وجود آورده است. گروهی ا

هم راه پیامبر حركت كرده اند و پیامبر دستور می دهد كه حكم خدا اینست كه هم 

اكنون بروید قربانی هایتان را ذبح كنید و از احرام بیرون آیید و با این كه چند بار 

فرموده اما آنان عمل نمی كنند، این مشكل بزرگی در نهضت است؛ می گویند؛ پیغمبر 

كه یكی از همسرانش بود رفت. ام سلمه وقتی كه « ام سلمه»خ، به چادربا اوقات تل

ناراحتی پیغمبر را دید به پیغمبر عرض كرد یا رسول اهلل مطلب چیست؟ پیامبر فرمود: 

مگر نمی بینی من به آن ها دستور می دهم به فرمان خدا بروید گوسفندهایتان، 

 ده اید ذبح كنید و از حالت احرام بیرونشترهایتان، گاوهایتان، قربانیهایتان را كه آور

 بیائید اما عمل نمی كنند.

ام سلمه گفت یا رسول اهلل این كه راهش آسان است شما این بار بدون این كه با احدی 

 حرف بزنید خودتان بروید قربانیتان را ذبح كنید ببینید چه می شود.
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ارزه قدم ید خود به معركه مبپیغمبر دریافت كه پیشنهاد جالبی است. رهبر در یك جا با

بگذارد آن قدم گذاردن به داخل معركه چندین برابر دستور، آئین نامه و قانون و ابالغ 

و حكم و امثال آن اثر می كند. این بار پیغمبر)ص( بدون این كه با احدی صحبت كند 

این تشریف آورد و همه ی قربانی هایی را كه با خود هم راه آورده بود ذبح كرد. در 

كند كه با فاصله ای بسیار كوتاه انگار نه انگار كه آن نقل می« كامل»در« ابن اثیر»جا

صحنه های قبلی بوده است چنان برای قربانی كردن هجوم آوردند كه گویی این ها آن 

مردمی نبودند كه در برابر دستور پیامبر مقاومت می كردند. گویا همه احساس كرده 

ده اند مگر در یك نهضت در سر این بزنگاه ها می شود از بودند كه عجب خطائی كر

دستورات رهبری غفلت كرد؟ آن هم تخلفی این چنین خطرناك در مرز مواجهه با 

دشمن؛ تخلف از دستوری كه رهبری، بعنوان حكم خدا، ابالغ می كند كه به منزله ی 

 ده است.چیست؟ شك در مقام پیامبری اوست. به این مطلب نیز در آیه اشاره ش

 فتح مكه

پیغمبر آمد با مسلمان ها تا حجی پیراسته از خرافات و موهومات و انحرافات برگزار 

كند ولی مانع شدند و این كار به سال بعد موكول شد. یال بعد عمره ای برگزار شد. در 

برگزار گردید ولی پیغمبر در سال هشتم مكه فتح شد. در سال نهم مراسم حج رسمی

ركت نداشت. در همان سال بود كه امیرمؤمنان علی)ع( ماموریت پیدا كرد آن مراسم ش

را بخواند و ابالغ كند. در سال دهم بود كه پیغمبر اسالم و « برائت»كه آیات سوره ی

مسلمان ها موفق شدند آن حج عالی نمونه را، برگزار كنند و ما نیز هرچه از احكام حج 

 سال دهم هجرت است.داریم مربوط به گزارش حج پیغمبر در 

یعنی آهنگ و قصد كسی كه به قصد خانه خدا می آید. آن وقت موقعی « حج»كلمه

كه از یك نفر می پرسیدند كجا می روی؟ می گفت من عازم خانه خدا هستم)انا احج 

 البیت(، كم كم حج نام این سفر شد.
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ن مراسم از آباد كردن و عمران و آبادی است. یك حج بزرگ به عنوا« عمره»كلمه

نامیده می شود. حج بزرگ عبارت « عمره»عادالنه معمول بود و یك حج كوچك، كه

بود از آن اجتماع ساالنه بزرگ كه درباره آن توضیحاتی خواهم داد. ولی این)حج( 

شد اطراف كعبه، از پیرامون خانه های سالی یك بار بود. این مراسم كه سپری می

ه اكنون نیز همین گونه است در موسم حج آنجا معمولی هم خلوت تر بود كما این ك

آنقدر ازدحام جمعیت است كه حد ندارد ولی اگر اواخر ماه ذی الحجه ی انسان به 

مسجد الحرام برود چه بسا غیر از موقع نماز، در مواقع معمولی، مانند هم این مسجدهای 

از  ست كه غیرما خالی و خلوت باشد و هیچ كس آن جا نباشد. بنابراین سنت بوده ا

می شده یعنی زیارتی « عمره»موقع حج نیز افراد به زیارت خانه خدا بروند و آن زیارت

 كه خانه خدا و اطراف این خانه را آباد نگه دارد، زیارت آباد كننده، عمره ی اعتمار.

معموالً عرب ها در ماه رجب به حج می رفتند كه یكی از ماه های حرام بود ولی چون 

نها یك ماه حرام بود كسانی می توانستند به مكه بروند و برگردند كه فاصله ماه رجب ت

شان تا آن جا با انجام مراسم حج بیش از هفت، هشت یا ده روز نباشد. ده روز بیایند، 

ده روز هم برگردند و ده، دوازده یا سیزده روز آن جا باشند. اما كسانی كه فاصله شان 

وانستند عمره به جا بیاورند زیرا این ها باید طوری عازم تا مكه یك ماه راه بود نمی ت

 آیند تا وقتی كه به خانه شان برمی گردند، در پرتو ماهباشند كه وقتی از خانه بیرون می

حرام، امنیت داشته باشند اما در ماه های رجب، شوال و ذی العقد و ذی الحجه و محرم 

مثالً تا سی، چهل روز هم تا مكه  كه ماه های حرام بود كسانی كه فاصله بیشتری

داشتند، می توانستند بیایند و مراسم حج را بگذارند و برگردند. این است كه این حج، 

حج بزرگتری بود كه با اجتماع بزرگتری برگزار می شد اما حج ماه رجب، عمره ای 

 نبیش نبود، آن وقت كسانی را هم كه نزدیك بودند و به عنوان امنیت حرم، یعنی آ

یك روز و یا ده پانزده ساعت راه فاصله داشتند و از  -هایی كه خیلی نزدیك بودند

هم می توانستند معموالً عمره بگذارند یعنی زیارتی كه  -امنیت حرم برخوردار بودند
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 نگاه دارد.« آباد»این خانه را معموالً

مره و ستند عصحبت در مرود قبل از اسالم است، كسانی كه از مكه دور بودند، می توان

حج را با هم به جای آورند یعنی خیلی زود حركت كنند و به مكه برسند یك مراسم و 

یك دو زیارت را انجام دهند مدتی هم آن جا بمانند تا موقع آن حج بزرگ فرا برسد. 

ما ازا ین قبیل « حج تمتع»بنابراین برای آن ها عمره و حج در یك سفر می شد، كه

 است.

ای مسلمانی كه از مكه دور باشد و برحسب فتاوی موجود، چهل و در فقه شیعه بر

از مكه فاصله داشته باشد، حج تمتع واجب است یعنی حجی كه عمره و  ۵هشت میل

 حج را با هم انجام بدهند.

 حجة الوداع

در سال دهم پیغمبر با جمعیتی انبوه كه عده حجاج آن سال را در تواریخ تا هشتاد هزار 

اند و یك اجتماع هشتاد هزار نفری در سال دهم پیرامون خانه كعبه بسیار نفر ذكر كرده 

با شكوه بود؛ حج را برگزار كردند بدون حضور یك نفر بت پرست زیرا در سال قبل 

اعالم شده بود كه از سال آینده، بت پرستان حق شركت در مراسم حج را ندارند و 

و تظاهرات بسیار عالی، چشم  یك پارچه مسلمانان شركت داشتند. این یك نمایش

گیر، موثر و عظمت بخش برای نهضت اسالم بود. پیغمبری كه ده سال پیش، از همین 

سرزمین مكه با فشار و تهدید و شكنجه به فرسنگ ها آن طرف تر تبعید شده بود حاال 

حتی تا  كه -با شكوه و جالل به عنوان رهبر بزرگوار اسالم با جمعیت هشتاد هزار نفری

نجاه سال قبل هم به گمان من، چنین اجتماعی در همین كشور خودمان یك اجتماع پ

 به پیرامون خانه كعبه باز می گردد. -بی سابقه تلقی می شد

یك اجتماع انبوه هشتاد هزار نفری در یك زمان، بسیار شكوه و جالل دارد اگرچه از 

ت ولی معلوم نیست مجموع جمعیت سرزمین عربستان در آن زمان آماری در دست نیس
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در آن موقع به نیم میلیون نفر هم می رسیده است، بزرگترین شهر و مركز اجتماع آن 

 موقع هم جمعیتش از حدود ده هزار نفر تجاوز نمی كرد.

در سرزمین عربستان در چنین شرایط اجتماعی، پیغمبر و مسلمانانی كه ده سال قبل، ازا 

شوند. اجتماعی ك اجتماع یك پارچه جمع میین سرزمین رانده شده اند، حاال در ی

جزء « لبیك»این است كه می بینید«. اهلل اكبر»كه از همه جای آن یك صدا بلند است:

ید، یعنی آهنگ توح« لبیك، اللهم لبیك، لبیك ال شریك لك»سنت های حج است:

ن مااین ه«. لبیك، اللهم لبیك، الشریك لك»حاال هشتاد هزار نفر دارند می گویند:

سرزمینی است كه یك سال پیش از آن كه هنوز بت پرستان در حج شركت می 

« یاالت یا الت»می گفتند یك عده« یا هُبَل، یا هُبَل»كردند، یك گروه می آمدند

گفتند. هر دسته ای برای خودشان یك صدائی داشتند و یك بتی را صدا می كردند. می

جمعیت انبوه هشتاد هزار نفری، با  جمعیت هم شاید ده هزار نفر نمی شد، حاال یك

، لَبیَك، اَللهُمَ َلبیك»یك رهبری، با یك دستور و با یك شعار، همه با هم می گویند:

ای خدای بزرگ ما دعوت تورا پذیرفتیم و به این سرزمین آمده ایم و « الشَریكَ لَك

 یدر برابرت اعتراف می كنیم كه هیچ كس را شریك خدایی تو نمی دانیم. عظمت

ار از عوامل بسی« حجة الوداع»بسیار بزرگ و بسیار چشم گیر بود. بدون شك مراسم

 موثر تاریخی در پای گیر شدن نهضت اسالم بود.

 حج كنوني و امت اسالمي 

امروزه از حج آن طور كه الزم است بهره برداری نمی شود و آن چه مسلمان ها االن به 

، ۵نود درصد از آن چه اسالم گفته دور استعنوان حج انجام می دهند هشتاد و گاهی 

ولی هم آنطور كه باقی مانده است، آن قدر اهمیت دارد كه در هیچ یك از شرایطی 

كه تا كنون داشته ایم نمی توان از آن صرف نظر كرد. البته مقصود این نیست كه در 

در  هیچ شرایطی درآینده هم این مساله نخواهد بود.زیرا ممكن است به طور موقت
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شرایط اجتماعی خاص در یك یا دو یا سه سالی، مصلحت اسالم ایجاب كند كه حجی 

به عللی تحریم شود اما نباید هرگز تضعیف بشود. اگر كار بجائی رسید كه اساس حج 

زیارت خانه  در سفر -تضعیف بشود آن وقت باید خیلی بیشتر فكر كرد زیرا آن چه من

م و آن چه با بررسی تاریخ به صورت یك با چشم میدیدم و لمس می كرد -خدا

واقعیت تاریخ لمس كردم این است كه اگر مراسم حج نبود تا كنون هیمن مقدار 

مناسبات نیمه حسنه ای كه میان مردم مسلمان جهان باقی مانده است را نیز دشمنان 

 داخلی و خارجی نابود كرده بودند.

بزرگ بوده و هست به این معنا كه  ایجاد فرقه های گوناگون در داخل اسالم مصیبتی

كه خودشان از در داخل امت اسالم، هر گروهی می توانند وحق دارند به سراغ فهمی

اسالم دارند بروند. شیعه حق دارد شیعه باشد و بگوید فهم من از اسالم این است. نباید 

وه رهرگز شیعه مجبور شود كه دنباله روی سنی باشد. تازه خود اهل سنت مگر یك گ

هستند؟ گروه های بزرگ آن ها چهار گروه است، گروه های كوچكش كه خیلی 

زیادتر است. در فقه، حنفی دارد، شافعی دارد، حنبلی دارد، مالكی دارد، و در اصول 

عقائد و بینش كلی اسالمی اشعری دارد، معتزلی دارد و.... شافعی نمی تواند حنفی را 

باش. حنفی هم نمی تواند شافعی را مجبور كند  مجبور كند كه حتماً دنباله روی من

بگوید دنباله روی من باش حنفی هم نمی تواند شافعی را مجبور كند و بگوید دنباله 

روی من باش. هر گروهی می توانند بگویند می خواهیم آزادانه فكر كنیم و هر چیزی 

ویند حنفی بگ را كه منطق ما پذیرفت عمل كنیم. اما آن چه حرام اینست كه شافعی و

چون تو شافعی هستی و من حنفی هستم بنابراین ما با یكدیگر برادر دینی نیستیم و هم 

چنین است شیعه و سنی. شیعه به سنی بگوید چون تو سنی هستی دیگر برادر دینی من 

نیده ش -گاهی از زبان اهل علم -نیستی این تعبیرهای زننده اسالم كش، كه در میان ما

 نیم از كجا آمده است.می شود نمی دا

بحث ما در ناصبی و دشمنی اهل بیت نیست، آن حساب دیگر دارد. امروز در جامعه 
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چند صد میلیونی اسالم، در بسیار نقاط، اصاًل ناصبی پیدا نمی كنید. در بالد سنی نشین 

آید. اصالً بحث اگر در بعضی نقاط هم پیدا كنید خود سنی ها هم از آن ها بدشان می

ناصبی و دشمن اهل بیت نیست، بحث بر سر یك سنی ساده است یعنی یك سنی بر سر

كه حتی بسیاری از آن ها محب اهل بیت هستند. به تحقیق در دایره ای كه من در 

برخی از دوستان، از نزدیك دیده ایم اكثریت، با دوستان اهل بیت است. یكی از 

در مصر با مردی صحبت می دوستان از سفر مصر خود چیزی را نقل می كرد كه من 

 كردم و آن كس كه با من صحبت می كرد گفت:

شما خیال می كنید كه دوست دار اهل بیت فقط شما هستید؟ ما هم دوستان اهل بیت »

هستیم. شما نگاه كنید در مصر این قدر كه اسم علی و حسن و حسین و این حرفها 

سن یا عمر پیدا كنید و اگر شما ح هست اگر شما توانستید این قدر اسم عثمان، ابوبكر و

حسین اسم می گذارید ما یكی از اسم های جاری مان حسنین است كه در میان ما اسم 

 «گذاری می شود.

كه  -من برای یكی از دوستان نقل كردم كه در هامبورگ با چند تن از تركهای تركیه

ن ها با ای صحبت می كردم من می خواستم از فرصت برخورد -حنفی مذهب هم هستند

برای این كه بذر محبت اهل بیت را در دل آن ها بیفشانم استفاده كنم.آمدم دو تا 

حدیث برای آن ها نقل كنم دیدم انگار چهره هایشان یك جوری دیگر است به من به 

طرزی دیگر نگاه می كنند خیال كردم كه این ها خیلی از مرحله دورند گفتم خوب 

 ید دو قدم عقب تر می رفتم.من از بدجائی شروع كردم با

)من كه تركی نمی دانم آن مترجم ما یك تركی بود كه من به آلمانی حرف می زدم 

واو برای آن ها به تركی ترجمه می كرد( یك مطلب آزمایشی گفتم كه ببینم مساله از 

چه قرار است دیدم این گونه نیست كه من از جلو شروع كرده و باید عقب تر می 

از عقب شروع كرده و باید جلوتر می رفتم، این ها گفتند به فالنی)به رفتم، بلكه 

اصطالح خودشان به خواجه( بگو مگر خیال می كنند ما دوستدار اهل بیت نیستیم كه 
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این حرفها را می زند؟ ما دوست دار اهل بیت هستیم. مگر می شود یك مسلمانی)تعبیر 

ه، نابراین قصه، قصه ناصبی ها نیست. قصآن ها این بود كه( دوستدار اهل بیت نباشد؟ ب

 قصه برادر سنی مسلمان است كه هیچ هم ناصبی نیست. 

 مسئولیت شیعه

یك شیعه، با هیچ آهنگی حق ندارد هیچ گونه موضع گیری داشته باشد كه برادری 

دینی، و به هم پیوستگی سیاسی و اجتماعی و دینی او با یك برادر مسلمان سنی متزلزل 

مراسم حج نبود با این توطئه هائی كه علیه همبستگی مسلمانان شده است بنده شود. اگر 

گمان می كنم تا كنون آن پیوندهای وحدت آوری را كه پیغمبر اكرم)ص( و مسلمانان 

صدر اسالم با خون جگر و با بذل جان و مال ایجاد كردند و موال علی)ع( با سی سال 

با حمایت و حفاظت آن پرداخت و امام سكوت و زندگی هم راه با خون دل خوردن 

مجتبی)ع( با پذیرفتن قرارداد نامطلوبی كه شرایط سیاسی آن زمان بر آن حضرت 

تحمیل كرد و به خاطر حمایت از آن از ادامه جنگ خودداری كرد و ائمه ما سالم اهلل 

و  علیهم اجمعین از امام سجاد)ع( گرفته تا امام عسكری)ع(، همه در راه آن تحمل ها

رنج ها بر خود هموار كردند؛ همه ی این ها تا به حال باید به فنا می رفت. این درست 

 است كه در ذهن سنی جایگزین كرده اند كه این شیعه ها اصالً خدا را قبول ندارند.

گویند جبرئیل اشتباه كرد قرار بود بیاید به خانه علی)ع(، رفت در خانه این ها می

و درست است كه بین شیعه، جایگزین كرده اند كه این سنی پیامبر)ص( را عوضی زد 

ها همه شان دشمن علی)ع( هستند در حالی كه اكثریت شان به علی)ع( و ائمه احترام 

 می گذارند.

درست است كه این تبلیغات شوم اثر خود را كرده ولی باز هم باالخره سالی یك بار، 

اه هزار، پانصد هزار، هفتصد هزار، ده هزار، بیست هزار، سی هزار، چهل هزار، پنج

شوند و اگر یك مقدار در حال هم دیگر هشتصد هزار سنی، آن جا دور هم جمع می
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دقت بكنند و قدری حوصله به خرج بدهند و از احوال هم جویا بشوند می فهمند كه 

تمام این ها دروغ است. الاقل سالی یك بار فرصت دروغ آزمائی هنوز برای جامعه 

 باقی مانده است. مسلمان

اگر هم این یك فایده حج را حساب كنید فایده بسیار بزرگی است و خیلی اهمیت 

دارد. لذا من شخصاً به حساب هم این یك امتیاز بزرگ، همواره معتقد هستم كه باید 

مراسم حج را با شكوه هرچه بیشتر همه ساله برگزار نمود. این كه می بینید علی)ع( 

اهلل اهلل »به امام مجتبی)ع( به فرزندش و به خاندانش تاكید می كنند:اینقدر در وصیتش 

به یاد خدا باشید و از خدا پروا داشته باشید. در حج و كنار خانه خداوندتان را خالی 

برای این است كه حج هر قدر هم ضعیف  ۵« نگذارید وگرنه دیگران آنرا پر میكنند.

به هیچ عنوان نمی شود خالی كرد.  بشود سنگری است بزرگ. این سنگر بزرگ را

استفاده ای كه ما از حج می كنیم شاید ده الی بیست درصد برحسب سالهای مختلف و 

نزدیك است و باید تالش كرد كه « حج اسالم»شرایط مختلف و حج های مختلف، به

 هشتاد و تا نود درصد از دست رفته را به جایش برگردانید.

 گارمعرفت واقعي نسبت به پرورد

حج در درجه اول عبارت است از: زنده كردن یك یادبود پر ارزش به منظور حفظ 

ته ی ، و هس«الاله اال اهلل»اصلی كه همان اصل توحید و یكتاپرستی است. شعار اسالم:

 رسالت پیغمبر اسالم)ص( : قولوا الاله اال اهلل تفلحوا است.

یگر كمبودی یكتاپرستی جامع، دشگفتا مگر توحید و یكتاپرستی چنین نقشی دارد؟ آن 

برای زندگی بشر باقی نمی گذارند. كمبود ما عموماً ناشی از این است كه یكتاپرستی 

پرستند دارند غالباً كم و كاست و اگر گفته نیست. دركی كه مردم از خدائی كه می

نشود حتی در بسیاری از موارد انحراف دارد.بعضی از انحرافات در خود این آیه 

خرین آ« مسئله ی»پرستی؟ این مسئله نخستین وور( است چگونه خدائی را می)مذك
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برای هر انسانی است كه بخواهد با خدا و نام خدا و یاد خدا زندگی كند. جالب این كه 

آن چه تا به حال پایان نداشته است، این است كه انسان دائماً باید خداپرستی اش را 

است، نه یك بار دوربار، سه بار، چهار بار، ده منقح كند.چطور؟ این چه درس مشكلی 

بار؛ آری درس مشكلی است. دو نمونه را از آیات نقل می كنم تا ببینید چه درس 

 مشكلی است.

عرب مسلمان یمنی، بت پرستی اش را به كنار انداخته به او گفته اند خدای یكتا را 

شم. اما رابر همه این ها گفت، چبگو واو در ب« یا اهلل»بپرست و در برابر بت خم نشو. فقط

آیا بدین ترتیب مطلب تمام شد؟ نه این عرب از یمن و به عزم حج حركن می كند 

بدون حساب این كه در این سفر طوالنی از یمن تا مكه و برگشتن آذوقه و وسیله سفر 

وزادی و توشه ای هم می خواهد اما او می گوید مگر در این سفر من مهمان خدا 

ون در این سفر مهمان خدا هستم دیگر چرا زاد و توشه بردارم؟ و به امید خدا نیستم؟ چ

حركت می كند این عرب یكتاپرستی اش در این گوشه كم و كاست دارد. كسی باید 

با او بگوید برادر مسلمان یمنی مگر تو در خانه ات مهمان خدا نبودی و فقط در این 

می شناسی؟ خدائی كه مهمانی اش سفر مهمان خدا هستی؟ تو چگونه خدائی را 

مخصوص موسم حج است؟ آیا تو فقط در موسم حج از بخشایش های او برخوردار و 

 مهمان او هستی؟ زمین سفره عام اوست.

چه كسی گفته است كه تو فقط در این چهار روز مسافرت مهمان خدا هستی؟ این كم 

این  ثرش موثر در عمل اوست.و كاستی كه این برادر مسلمان در فهم یكتاپرستی دارد ا

انحراف فكری انحراف در محور در گردش چرخ ها اثر می گذارد و از خانه خویش 

 آید و خیال می كندبدون توشه برخالف قانون اسالم و برخالف رضای خدا بیرون می

 كه این مقتضای ایمان به خداست.

اگر برداری خالف  كه او از خدا دارد به او میگ وید توشه برندارعجیب آن فهمی

اعتقاد به خداست اما آن خدائی كه اسالم می خواهد محور قرار دهد می گوید توشه 
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بردار و اگر برنداری خالف رضا و خواست خداست حال با این دید در زندگی خود 

دقت كنیم برای ما الاقل چه قدر جای سوال بوجود می آید كارهایی كه انجام می 

یا نه، اصالً واقعاً و قلباً با فكر رضای خدا در طلب مرضات  دهیم به اسم رضای خدا و

اهلل چقدرش انحرافی است؟ چه قدر از این كارها الاقل قابل آزمایش و سوال و محك 

زدن مجدد است؟ اگر تا پایان عمر با این نمونه ها انسان در زندگی شخصی خود و بعد 

عرفای بزرگ دقت كند می  هم در زندگی دیگران و حتی در زندگی علمای بزرگ و

بیند عارفی سال ها در معرفت خدا كوشش كرده و معرفتش هم باال رفته و خیلی هم 

بهتر از سطح معمولی است اما مساله تمام نشده است آن هم چه تمام نشدنی تمام نشدنی 

توشه بردارید( هنر «)وَ تَزَوَدُوا»كه حتی در میدان عمل اثر دارد در آیه اشاره می كند

بیان قرآن همیشه این است كه به محض آن كه به یك مطلب معمولی اشاره می كند 

یك نتیجه گیری عالی تری نیز در كنار آن می كند: توشه بردارید كه حتی سفر آخرت 

هم توشه می خواهد)فان خیر الزاد التقوی( تقوی توشه آن سفر است. همه سفرها توشه 

 میخواهد ولی هر سفری متناسب با خود.

 حج و بهره برداري هاي اقتصادي

یك نكته دیگر باز در این آیات هست كه این نكته مربوط به یك نوع تصویر غلطی از 

خداشناسی گروهی ازا عراب است. اینان وقتی پس از)ظهور( اسالم به سفر حج می 

رفتند سعی می كردند كه از هر كار درآمدزا خودداری كنند، می گفتند ما آمده ایم به 

فر خدا و كسی كه برای حج خانه ی خدا و سفر می اید دیگر باید فكر تجارت و س

بازرگانی و كسب و كار را یك سره از مغزش بیرون كند. اتفاقًا این مطلب هم اكنون 

وجود دارد بنده خود برخی ازا هل علم را دیده ام كه انتقاد می كردند از سفر و به 

كه او سفر تجارت می رود یا زیارت؟ پس از برخی از حجاج می گفتند معلوم نیست 

اسالم اعراب همین فكر را می كردند. قبل از اسالم اصالً مراسم حج بیش از آن كه 
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یك مراسم دینی و زیارتی باشد مراسمی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بود و لذا 

دو  و یكی« عكاظ»بزرگترین بازارهای فصل در موسم حج به پا می شد. در این بازار

بازار معروف در دو محل دیگر تشكیل می شد. در این بازارها عالوه بر جنبه های 

اقتصادی، جنبه های اجتماعی، ادبی و هنری قابل مالحظه ای هم وجود داشت. از جمله 

عرضه كردن بهترین اشعار سال. این یك بازار ساالنه ای بود االن هم هنوز در دنیا 

ین كه در كشور ما تازه مسئله نمایشگاه های تجارتی بازارهای ساالنه ای هست ولو ا

 سالیانه ی بین المللی شروع شده است.

یكی از اصول اقتصاد دنیاست كه صاحبان صنایع مختلف در فصول مختلف سال در 

نمایشگاهی بسیار مفصل  ۵«هانوور»جاهای مختلف دنیا نمایشگاه برپا می كنند. مثالً در

د اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه برگزار می شود و بزرگ دارد كه معموال حدو

و از صنایع گوناگون و از كشورهای گوناگون دنیا در آن شركت می كنند و این یك 

بازار است. هدف از این نمایشگاه بازاریابی برای محصوالت صنعتی جدید است. در 

چند بازار ساالنه زندگی اعراب هم از این گونه بازارهای ساالنه وجود داشت آن هم 

در چند نقطه مختلف. سه تا از این بازارها، بازارهای مربوط به موسم حج و بر محور 

بود. « عكاظ»مسافرت حج بود و یكی از مناطقی كه حجاج در آن جا جمع می شدند

پس از اسالم فرد مسلمان نزد هود می گفت من متوجه به خدا در سفری كه به خاطر 

ی دهم دیگر باید فكر كسب و كار و پول را از مغزم بیرون كنم و توجه به خدا انجام م

فكر می كرد كه كسب و كار د رسفر حج حرام است و ارزش سفر حج را از بین می 

 برد. آیه آمد:

ی هیچ عیبی ندارد كه در سفر حج در پ« لَیسَ عَلیكُم جُناحُ ان َتبتغَوا فَضال مِن رَبِكُم....»

گوید: پرسیدم در سفر متعدد آمده است كه می ۷ر روایاتبخشایش الهی هم باشی. د

حج شترهایم را كرایه می دهم و خودبه خود با این كار كاسبی می كنم بنابراین خوب 

است كه دیگر من در این سفر محرم نشوم و حجی به جا نیاورم. در این جا باید دید 
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گیری  ر سفر حج اگر بهرهلَیسَ علیكم جُناحُ)عیبی ندارد( چیست؟ این طرز تفكر كه د

های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بكنیم صفا و خلوص سفر حج از بین می رود چه 

طرز فكری است؟ این ناشی از كجاست؟ این انحراف ازكجا پیدا شده است؟ از 

خداشناسی؟ او چگونه خدا را می شناسد؟ خدائی كه اگر بخواهیم بیاد او باشم باید 

م. در حالی كه خدای اسالم این نیست. خدای اسالم، خدائی مشغول كسب و كار نباش

است كه می گوید كسی كه در طلب روزی برای تأمین زندگی خود و خانواده اش می 

كوشد؛ كارش كاری است شبیه كار تالشگران در راه خدا و مثل جهاد در راه اوست. 

 آن هم جهاد است.

ا وضع مسیحیت امروز اروپای غربی و چرا؟ برای این كه اسالم می خواهد ما مسلمان ه

آمریكا را پیدا نكنیم. این را من مكرراً هم از خود آن ها شنیدم هم از ایرانیانی كه به 

عزم مطالعه به آنجا رفته اند. حتی در این اواخر هم كسی كه)به این كشورها( رفته و 

مسیحی  دبازگشته بود نیز در یك گفتگوی مشورتی مطرح می كرد و آن این كه فر

روز یك شنبه كه در كلیساست بنده ی خداست. در كلیسا كه می رود براستی هم 

توجه به خدا پیدا می كند. در روز یك شنبه در كلیسا به یاد خدا هست اما از كلیسا كه 

آید ضعیف می شود. اما از فردا كه دوشنبه می شود تا آخر هفته، دیگر خدا بیرون می

او مرتب به كلیسا م یرود و هفته ای یك بار به یاد خداست.  را یاد می برد با آن كه

اسالم این گونه مسلمان نم یخواهد. چون از فردا كه شنبه است در كسب و كار در فكر 

و عملش حساب همه چیز هست جز خدا. البته این گونه نیست كه همه مسیحیان این 

ما ه و باید با صراحت به شطور باشند شیوه كنونی كار كلیسا این طرز را بوجود آورد

بگویم كه در همین حال هم مسیحیان زیادی هستند كه درتمام هفته و در تمام 

كارهایشان به یاد خدا هستند. شیوه سابق كلیسا این گونه بود. كلیسا در سابق این طور 

نبود كه مسیحی هفته ای یك بار به كلیسا برود بلكه صبح و ظهر و شب در كلیسا بود. 

ا بخواهیم یاد خدا را مخصوص كلیسا بدانیم خود بخود وقتی زندگیمان اجازه اگر م
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نمی دهد بیش از هفته ای یك بار به كلیسا برویم بیش از هفته ای یك بار هم به یاد 

خدا نیستیم. اسالم خدای در كلیسا ندارد. اسالم خدای همه جا دارد و بنابراین به بنده 

 ب و كار هم هستی با یاد خدا باش.ی خدا می گوید كه اگر مشغول كس

خیلی فرق است بین كسب و كار به نام خدا و به یاد خدا و كسب و كار بدون نام خدا 

و بدون یاد خدا، خیلی فرق است بین مطالعه ی علمی )من حتی مطالعه فیزیك و 

 هرا میگویم( به یاد خدا و به نام خدا و بدون نام خدا و بدون یاد خدا آن كسی كشیمی

در البراتور علمی اش با یاد خدا كار می كند و برای او خدا همه جا حضور دارد، 

خدمت علمی و آثار و فرآورده های مطالعاتش را هیچ گاه به یاد خدا نیست در مورد 

آن كسی نیز كه اسلحه می سازد خیلی فرق است بین اسلحه سازی به یاد خدا و به نام 

و بدون نام خدا. آن كسی كه اسلحه می سازد بنام  خدا و اسلحه سازی بدون یاد خدا

خدا كامالً دقیق است كه به بیند این اسلحه بدست چه كسی میرود. حلقوم چه كسی را 

فشارد آیا حلقوم متجاوز به حق یا دیگری را؟ انسان باید بسیار احمق باشد كه در آن می

ی سازم كه می دانم فردا طرف جا نیز بگوید كه بنام خدا و به یاد خدا دارم سالحی را م

داران حق با آن كشته می شوند. این خیلی حماقت است و اسالم می خواهد یاد خدا 

 ۵«الذین یذكرون اهلل قیاماً و قعودًا و علی جنوبهم»همه جا و در همه حاالت با ما باشد.

می  رحاالت انسان معموال ازا ین سه حالت او دیگر بیشتر نیست، با ایستاده است و كا

 كند یا نشسته است و یا دراز كشیده و اسالم می خواهد او در همه حال به یاد خدا باشد.

چنان كه مالحظه می شود این فكر كه اگر ما در سفر حج درآمدی هم داشته باشیم به 

خلوص و اصالت سفر حج لطمه می زند. برای كسی است كه پول در آوردنش هم، 

كسی كه پول درآوردنش آهنگ خدائی دارد دیگر  آهنگ خدائی نداشته باشد وگرنه

چه منافاتی با خدا دارد. اگر از او بپرسند كه این پول را برای چه در می آوری؟ پاسخ 

می دهد كه می خواهم هزینه های ضروری زندگی خانواده ام را تأمین كنم و این یك 

رت پول وظیفه ای است كه خداوند به عهده ی من گذاشته است.آیا در این صو
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درآوردن واقعاً با یاد خدا منافات دارد؟ اگر می خواهم درآمد اضافی را آنجا كه 

فرمان:وانفقوا فی سبیل اهلل)چنان كه در همین آیه جلوتر می رسیم به فرمان:وانفقوا فی 

سبیل اهلل و التلقوا بایدكم الی التهلكه( است صرف كنم. باید چیزی داشته باشم كه آنرا 

انفاق كنم. اینجا در می آورم كه آنجا انفاق كنم. آیا این با یاد خدا منافات در راه خدا 

دارد كه صرفاً برای خودخواهی و ارضای خواسته های شخصی، صرفنظر از حدود و 

 موازینی كه حق و حق پرستی برای این پول درآوردن مقرر كرده است باشد.

بارت دیگر اگر انسان، خدا را در این است كه با روح توجه با خدا منافات دارد. به ع

حاشیه زندگی قرار دهد و با این نیت در سفر خدا بخواهد پول در بیاورد دیگر نمی 

شود. اما آن انسانی كه خدا را در متن زندگی قرار می دهد و اعتقاد به خدا، چون روح 

 در تمام سلولهای جسم حیات اوست، به گونه ای كه حتی یك سلولی كه از این روح

خالی باشد وجود ندارد، دیگر كسب و كارش در سفر حج نمی تواند هیچ گونه 

 منافاتی با معنویت داشته باشد. 

 سوغاتي در سفر حج

یكی از دوستان كه عازم حج بود سوال می كرد اگر در این سفر قدری سوغاتی بخرم 

و با  یوقتی را كه در این راه مصرف می كنم چگونه است؟ گفتم تا چه گونه سوغات

چه آهنگی بخرید؟ فكر كنید كه من سفری می آیم وبر می گردم یادبودهایی برای 

همسر، مادر، پدر، خواهر، بستگان و دوستانم می برم بدون این كه آهنگ سوغات 

خریدن های زمان ما را داشته باشد و واقعاً سوغات و تحفه ای باشد از سفری، نه به رخ 

و چه قدر آوردی، آن چند ساعتی را كه آن جا می كشیدن این كه چه قدر آوردند 

روی با این روح به دنبال پیدا كردن چیزهایی كه هر دانه اش یكی از بستگان و دوستان 

ترا خرسند و خوشحال می كند و این خوشحالی را نیز به حساب رضای خدا وظیفه 

نیست. اصالً مسلمان كه یك آدم خشك و سخت  ۵اسالمی بگذاری بسیار خوب است.
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مسلمان هم یك آدمی است كه مثل آدمهای تربیت شده و رشد یافته عواطف دارد و 

در زندگی نیز از این حرف ها هست. مگر دین نیست كه در روایات ما تأكید شده كه 

وقتی به خانه دوستت یا قوم و خویشت می روی یك دانه سیب سرخ به دست بگیر، آن 

خوشحال كن؟ این چیست؟ زندگی با محبت و جا برو وبا یك تحفه ی كوچك او را 

دوستی متقابل و برادری و تقویت زندگی عاطفی و این خواست خداست كسی كه در 

این راه كوشش می كند كارش منافاتی با طلب رضای خدا ندارد و به خلوص سفرش 

هیچ لطمه ای نمی زند. پس مساله آن است كه چه گونه سوغات بخری. اما كسی كه 

به حساب رضای خدا سوغات بخرد دیگر آنجا كه می رود حواسش جمع  می خواهد

است كه چه بخرد برای چه كسی بخرد و چه گونه و در چه حدی بخرد. او باید همه 

این ها را حساب كند و اال اگر من برای این می روم كه با پولی كه از راه ربا به دست 

گویم و فقط ارد دیگرش را نمیآورده ام و یا قرض كرده ام سوغات بخرم،)حاال مو

همین یكی را می گویم( و یا به مردم بدهی دارم و طلب كار من از من طلبش را مطالبه 

پردازم و با آن پول سوغاتی می خرم و برمی می كند و من طلب او را به وقت نمی

گردم دیگر با این روح اگر كسی سوغاتی بخرد)با سفر حج( سازگار نیست. یا نه، اگر 

ر حالی كه در جامعه ای كه در آن زندگی می كنم نیازمندان وجود دارند و نیازهایی د

وجود دارد كه یا بر اصل سوغاتی خریدن، یا الاقل بر حد سوغاتی خریدن تقدم دارد و 

بازهم این را رعایت نمی كنم نمی شود. دقت كنید كه یاد خدا چون روحی در تمام 

ت به آدم فرمان می دهد و هدایت می كند به انسان سلولهای زندگی باشد همه این جها

جهت می دهد كه این جا برو و آن جا نرو، این كار را بكن و اینكار را نكن، این گونه 

 بكن و آن گونه نكن. و اسالم می خواهد ما چنین خدائی را بپرستیم.

ها كرده ر بنابراین طرز تفكر، حاال كه ما به فضل الهی مسلمان شده ایم، بت پرستی را

ایم، آن حج آلوده را كنار گذاشته ایم و به سوی حج پاك اسالم آمده ایم بنابراین 

دیگر در سفر حج مان مواظب باشیم این كه هیچ فكر كسب و كار نباشیم این نتیجه 
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گیری انحرافی است. این انحراف از كجا به وجود آمده؟ ازا نحراف در محور 

ص پاك، با خداشناسی و یكتاپرستی صحیح خداشناسی و یكتاپرستی صحیح خال

خالص پاك، با خداشناسی و یكتاپرستی ناقص یا خدای ناكرده آلوده. بنابراین 

یكتاپرستی به معنای كامل و وسیعش بر تمام شئون زندگی مسلمان پرتو می افكند و 

اصالً خداپرستی و خداشناسی صحیح است كه می تواند كار فرد و امت اسالمی را 

كند و ابراهیم خلیل)ع( به عنوان یكی از پیشتازان با عظمت یكتاپرستی با فرزند  هدایت

عزیزش اسماعیل در آن گوشه دورافتاده خانه ای ساده برای یكتاپرستی و كانون 

یكتاپرستان به وجود آورده اند و مراسم و مناسك و عباداتی در خود یكتاپرستی انجام 

گ در خدمت زنده نگه داشتن اصل محور یعنی دادند. باید همواره این خاطره بزر

 یكتاپرستی باشد و این اساس حج است.

 حفظ يكتاپرستي، هدف مناسك حج

حال كه اساس حج این است، ببینیم در مناسك حج چگونه این اصل رعایت شده است 

كه یك اعمال حج در خدمت این فر محوری باشد و از كجا شروع كنیم. از همان 

 ه آن اشاره شد شروع می كنیم.طرفی كه قباًل ب

اگر خدا یكی است بنابراین جامعه ی خداپرستان هم یكی است و هیچ چیز نباید و نمی 

 تواند جامعه ی خداپرستان را دوتا كند مگر این كه خدا دو تا بشود.

چون خدا یكی است پی جامعه ی خداپرستان هم باید یكی باشد. یك عامل اجتماعی 

تحقق بخشیدن این هدف كمك شایسته كند. اگر بخواهیم جائی را ساالنه میتواند به 

برای اجتماع ساالنه خداپرستان انتخاب كنیم چه جائی بهتر از خانه شاده ای كه آن دو 

خداپرست زبده به همین منظور بنیان گذاشتند؟ نقطه ای كه مسافرت به آن نقطه می 

رستان، در خدمت هدف تواند به عنوان یك عامل نگهبان وحدت جامعه ی خداپ

یكتاپرستی و خداپرستی قرار گیرد. بنابر این به مسلمانان میگوئیم كه از هر دره 
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( از دور و نزدیك با یاد خدا و به نام خدا از ۵عمیق)فَج عَمیق كه در خود قرآن آمده

خانه ات حركت كن تا در روز معین، در جای معین، اجتماعی بزرگ و پاك، پاك از 

منافع  ۷وناگون، از شما خداپرستان تشكیل شود تا)لیشهدوا منافع لهم(آالیش های گ

 مادی و دنیایی و منافع معنوی را با چشم ببینید. 

به یك نكته ای از این اجتماع قبالً اشاره كردم و حاال به یكی دو نكته دیگر هم اشاره 

ر در امل موثمی كنم. نكته ای كه اشاره شد این بود كه اجتماع كنونی حج یكی از عو

خنثی كردن)البته نسبی( توطئه هائی است كه برای تفرقه اندازی میان ما مسلمان ها قرن 

ها چیده شده و به طریق مختلف تحت عنوان مذهب برای برهم زدن وحدت اسالمی 

كوشش ها به كار رفته است. اگر اجتماع ساالنه حج نبود من اطمینان دارم)این اطمینان 

هائی است كه كرده ام( كه همین درصد ضعیف از همبستگی كه هم بر حسب بررسی 

امروز در میان مسلمان های گوناگون با مذاهب گوناگون وجود دارد هم دیگر وجود 

نداشت یا بسیار ضعیف تر بود زیرا حج باید در خدمت نگهبانی وحدت امت اسالمی 

خداپرستان هم قرار گیرد. چرا وحدت امت اسالمی ؟ چون اگر خدا یكی است، امت 

یكی است وقتی یك مسلمان شیعی كه در مغز اوصدها تبلیغ ضد مسلمانی سنی در 

دوران زندگیش وارد كرده اند، به آنجا می رود می بیند اینكه می گویند همه سنی ها 

 دشمن علی)ع( هستند دروغ است.

ه سنی ماو صدها سنی را می بیند كه نسبت به علی)ع( محبت دارند این كه می گویند ه

ها دشمن فاطمه زهرا)س( هستند دروغ است. او می بیند صدها سنی آن جا می ایستند 

واَدی احترام می كنند حتی نسبت به ائمه ی بقیع)س(. آن وقت می فهمند كه عجیب او 

را گول زده اند و آن سنی هم كه می بیند در گوش او كرده بودند كه شیعه اصالً یك 

دیگر با نماز دیگری دارد، می بیند شیعه آمد مثل خود او  دین دیگری دارد، قبله ای

 روبه همان قبله ایستاده و نماز می خواند.

گیرم چند جا با یكدیگر اختالف فتوا دارند،)اهل تسنن(  -همان حج را بجا می آورد
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می فهمند اینكه در مغز او كرده بودند كه  -خودشان هم با یكدیگر)اختالف فتوا( دارند

ر و بی دین است دروغ است)لیشهدوا( واین را چون می بیند دیگر تبلیغات به شیعه كاف

 این آسانی در او اثر نمی كند.

این دیدن ها خیلی موثر است. در این زمینه قباًل توضیح داده شد و د راین جا می 

 خواهم به یكی دو نقطه دیگر اشاره كنم. 

 بُعد اجتماعي

 تفاوت دو نظام اجتماعي

ستیم كه سیاست و نظام اجتماعی اگر از ایمان معنوی برخوردار باشد یك ما مدعی نی

چیز است و اگر درونش از ایمان معنوی تهی باشد چیز دیگری است و این ها دو نوع 

 شود اداره كرد ولی مینظام هستند در دنیا امور زندگی بشر را با نظام بدون ایمان نمی

ی كه روح ایمان در او دمیده باشد اصاًل دو نوع گوئیم نظام بدون ایمان با نظام اجتماع

سازد یكی از آن ها منظم اما با نظمی بی روح و شكننده و دیگری زندگی برای بشر می

منظم اما با نظامی روحدار و قابل انعطاف. آن یكی نظم ماشینی است و این یكی نظم 

ت؟( شین نیسانسانی. این درست است كه انسان ماشین است)چه كسی گفته است ما

پیچیده ترین ماشینهائی كه ما در عالم خلقت سراغ داریم و پیچیده ترین كامپیوترهائی 

كه االن ساخته می شود، همه به اندازه بخشی از سلسله اعصاب انسان و گوشه ای از 

مغز او پیچیدگی ندارد)من كاری به آن قسمتهای مربوط به اندیشه ندارم( به اندازه 

ه حتی گردش خون را كنترل می كند، هم پیچیدگی و ظرافت همان بخش هائی ك

ندارد، به اندازه یك قطعه از ناحیه كرتكس و غشاء مغز و نقشی كه او ایفا می كند در 

زندگی انسان پیچیدگی ندارد. انسان ماشین است ماشین خیلی پیچیده ولی این ماشین 

رد یك ماشینی است با عالوه بر ماشین ظریف بودن یك چیز دیگر هم هست، روح دا
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دارد، اگرچه چون ماشین، نظام می خواهد اما نظامی « روح»حالت و امتیازی خاص كه

چون روح، در همه جایش دمیده باشد آن نظم، نظم انسانی « ایمان»روحدار، نظمی كه

است و نظم منهای ایمان محال است نظم انسانی باشد)چنین نظمی ( تنها می تواند به 

 ماشینی بودنش، سعادت بدهد. انسان، در حد

حقوقش را سروقت بگیرد، باندازه خرج كند و پس انداز بنماید، به موقع به مرخصی 

برود به موقع گردش كند، به موقع غذا بخورد، به موقع شنا بكند، به موقع بهره گیری 

های جنسی داشته باشد به موقع بخوابد، به موقع ورزش كند، به موقع شادی و پای 

كند، به موقع هم آدم كشی كند، به موقع ناخودآگاه بگویم یا آگاه)این جا دیگر  كوبی

عبارت ها نوسان پیدا می كند( در خدمت فجیع ترین كارهائی كه از هیچ حیوان درنده 

 است؟« انسانی»ای انتظار نمی رود قرار بگیرد، همه این ها نظم است، اما آیا

تماع روح دار را می بیند. من هم موقعی كه در سفر حج انسان یك نمونه كوچك از اج

به آن سفر مشرف بودم و بعد هم كه پرس و جو كردم میزان تصادفات اتومبیل و 

اصطكاك ها در سفر حج با حجم مسافران طی می كنند از نظر نمونه های دنیائی اصاًل 

است  نقابل مقایسه با اجتماعات دیگر دنیا نیست. تا گفته شود درصد آن چنین و چنا

زیرا در این جا آن راننده كه پشت ماشین و آن مسافری كه داخل ماشین نشسته است 

در این چند روز با روح و توجهی تمرین شده و تربیت یافته به خدا، زندگی می كند 

 چند روز زندگی در سایه حكومت ایمان، جلوه ای خاص دارد.

ست، نمی گویم هیچ نمی گویم هیچ برخورد نیست، نمی گویم هیچ اصطكاك نی

تصادف نیست نمی گویم هیچ تلفات نیست، ولی می گویم مقایسه كنید این تصادف 

ها و اصطكاك ها و برخوردها را در این واحد با تمام ابعاد گوناگونش با همه 

واحدهای دیگر كه در دنیا هست ببینید مساله چه قدر با هم فرق دارد اگر فرق یك، دو 

فتیم مهم نیست اما فاصله خیلی بیش از این هاست. فاصله، فاصله یا سه برابر بود می گ

 میان نظم ماشینی، و نظم روح دار است.
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پیش از ظهر بود، عده ای آمدند سواالت دینی داشتند گروهی ازا ین ها از « عرفات»در

تحصیل كرده های خارج بودند كه هنگام مراجعت به ایران اتفاقاً زمان بازگشتشان به 

برخورد كرده و عازم حج شده بودند. بعضی هم از ایران آمده بودند. واقعیت سفر حج 

امر اینكه این ها اول كه آمده بودند فكر كرده بودند به عنوان یك تنوع، به حج برویم 

ولی خودشان اعتراف كردند كه با این كه سفرهای گوناگونی در زندگی رفته اند هیچ 

 تاثیر قرار نداده بود. سفری تا این اندازه آن ها را تحت 

این اعتراف عمومی آن ها بود. نشسته بودیم صحبت می كردیم وآن ها سوال می 

كردنددرباره روح و فلفسفه حج برایشان سحبت می كردم و آن صحبت كردن را یاد 

خدا می دانستم. من اگر آن موقع می گفتم كه چهار روزی آمده ام تا با خودم باشم می 

بگویم، آن یااهلل گفتن، برای من انحرافی بود. من همان صحبت « یااهلل»رخواهم بروم بیشت

را یاد خدا تلقی میكردم و به آن ها هم گفتم كه این، جانشین چند دعائی است كه می 

 خواهم بخوانم ولی خود این برای من دعاست. امیدوارم برای شما هم دعا باشد.

نسبی حج را به روی هر انسانی كه برای آن ها قدری صحبت كردم و نقش سازنده ی 

حج می گذارد از جمله تاثیری كه در به خود آمدن انسان دارد برای شان بیان كردم 

یكی از آن ها گفت: من اتفاقاً االن كه در راه می آمدم یك نمونه ی خیلی كوچك 

جزئی از این به خود آمدنی كه می گوئید را دیدم. در چادری فالن تیمسار را با یك 

باس ساده دیدم كه بر روی تشكش افتاده بود. این تیمسار را من مكرر در میدان ل

فرماندهیش دیده بودم كه از آن اول كه وارد میدان می شد آن قدر عربده می كشد و 

آن قدر عربده كشی از دیگران انتظار داشت كه اصالً تا به صف نظامیان می رسید یك 

مد. دیدم این جا به خود آمده و فهیمیده است آحالت مصنوعی در میدان به وجود می

 كه هیچ نیست.

تمام این زرق و برق های مصنوعی چهار چوب های كشنده ای است كه بر جسم و 

جانش نهاده اند چهار صباحی به این جا آمده تا از این ها آزاد بشود. او ادامه داد: دیدم 
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و ذكری می گوید و نه تنها تیمسار آن جا بر روی تشكش افتاده و دعائی می خواند 

دیگر آن یال و كوپال تیمساری با او نیست بلكه در چهره او در چند روز دیگر آن آثار 

تفرعن هم از بین رفته است. در این چند روز جائی آمده كه ایمان به او گوشه رخی 

می رنشان داده است چون بیشتر از این كه نیست. اگر بیش ازا ین باشد او باید وقتی هم ب

گردد عوض شده باشد. هستند كسانی كه با یك سفر حج عوض می شوند و خیلی هم 

عوض می شوند اما عده آن ها زیاد نیست، نمی دانیم شاید آن آقا هم از همین قبیل 

 باشد.

من او را نمی شناختم و اصالً اسم او هم یادم نیست اما این آن چیزی است كه یكی از 

رد. او به ای نجا آمده و زندگی برمحور ایمان، همه چیزش جوان ها برای من نقل می ك

 را)الاقل در این چند روز( عوض كرده است.

دیگر قیافه اش هم آن قیافه دیومانند آن میدان نیست. حال اگر این تیمسار از من سوال 

می كرد كه می گوئید من در میدان فرماندهی ارتش هم با سربازان بگویم و بخندم و 

تا یك فرمانده سپاه مومن به خدا باشم؟ می گفتم: نه نمی گویم این جور شوخی كنم 

باش. من می گویم تو كه مسلمان شیعه هستی و علی)ع( پیشوایت، یك فرمانده بزرگ 

میدان جنگ است، و یا برتر از او، پیغمبر اكرم)ص( ببین كه این دو فرمانده بزرگ در 

 میدان ها چگونه بودند.

بود. برخورد محكم و فرماندهی! اما در همان موقع اگر پیغمبر)ص( انضباط خیلی شدید 

 -فرمود كه فالن سرباز یا افسر جزء احتیاج به فالن ارفاق داردیا علی)ع( احساس می

چه می كرد؟ آن فرمانده  -ارفاقی كه هیچ زیانی به نظام میدان جنگ وارد نمی كند

وظیفه كوچك غفلت نمی كرد و اگر تو اشباع شده از ایمان به خدا در آن موقع از این 

با قاطعیت، قاطعیت در فرماندهی كه غیر از تفرعن در برخورد است، و با هم خیلی فرق 

دارد عمل كنی ایرادی بر تو نیست. اتفاقاً امروز نظام اداری اجتماعی ما این گونه است 

ه دارد در حالی ك كه غالباً با روسای قاطع در تفرعن، و فاقد قاطعیت در اداره، سروكار
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 «.تفرعن در برخورد»و فاقد« قاطع در اداره»باید عكس این باشد یعنی

یكی از دوستان، مهندسی است كه آمده بود و صحبت میك رد او گفت اخیراً یك 

طوق لعنتی به گردن بنده انداختند ودر فالن جا مدیر كل شدم. به او گفتم امیدوارم 

ر است كه نمی گذارند و با این كه چند روز بیشتخدمت بهتری بكنی. گفت مطلب این 

 نیست اذیت می كنند.

گفتم چطور اذیت می كنند؟ گفت كه همكاران ما)مدیر كلهای دیگر( می گویند كه 

مقام مافوق شما از شما خیلی ناراضی است و رضایت كامل ندارد. گفتم: چه طور شده 

: كدامین را رعایت نمی است؟ گفت شما اصول اداری را رعایت نمی كنید. گفتم

 كارها نسبت به گذشته سریع تر انجام نمی گیرد؟ "كنم؟آیا مثال

گفتند: خیر، كارها نسبت به گذشته سریع تر و بهتر هم انجام می گیرد. گفتم: پس چه 

عیبی پیدا شده است؟ گفتند: آخر شما به كاركنانتان زیاد اجازه می دهید یك ساعت یا 

گفتم: شما كه می گوئید كارها سریع تر انجام می گیرد. من هم دو ساعت بیرون بروند. 

 اگر اجازه می دهم چون)آن كارمند( احتیاج دارد اجازه می دهم.

 گفتند: این برای دیگران اسباب زحمت م شود زیرا آن ها نمی توانند اجازه بدهند.

انجام بدهند گفتم: خوب چرا نمی توانند اجازه بدهند، آن ها هم كارهای شان را سریع 

و اجازه هم بدهند. گفتند: آن ها حساب های دیگر هم می كنند. مثالً شما آن روز كه 

در آن اطاق بودید و آن مقام مافوق آن جا بود وقتی سخن او تمام شد زود رفتید و 

دیگر آن جا نماندید تا از او استمالتی بكنید، احتراماتی به جا بیاورید و تعارفات مادون 

، با او بكنید. گفتم: این جاست كه دیگر باید عرض كنم بنده اهلش نیستم مافوق را

خواهش می كنم به ایشان بگوئید هر وقت مذاقشان و مزاجشان با این طرز كار من 

سازگار نیست، من خداحافظی می كنم و الزم هم نیست كه دیگر هیچ دوزو كلكی 

 برایم درست بكنند.

ر بخشهای گوناگون زندگیش ایمان، نفوذ دارد و من ایشان از دوستانی است كه جداً د
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او را مد ت هاست می شناسم، ایمان او، به او می گوید كه اگر یكی از كاركنان آنجا 

واقعاً یك ساعت یا دو ساعت نیاز دارد كه بیرون برود و او می خواهد به نحو بهتر و با 

م ماشینی نیست، نظمی است كه ایمان، آن جا را اداره كند و می داند كه نظم ایمان، نظ

در عین نظم بودن باید نیاز پیچ و مهره های داخل این ماشین را هم كامال رعایت كرد و 

فهمید، كه اگر واقعاً این كارمند االن همسرش مریض است و می خواهد پیش دكتر 

برود چنان چه او را این جا نگه داشتی دیگر ماندن او به دردخور نیست و اصالً كار 

 انجام نمی گیرد. 

لذا، هم ردیف او همین كارمند بزور در این جا نگه می دارد اما كارش به اندازه او 

انجام نمی گیرد و این یكی با آن كه كمتر)در محل كار( نگه می دارد ولی كارش به 

اندازه او انجام میگ یرد. آن نظم بی روح است و این نظم با روح! آن نظم چون بی 

یاز موجودات زنده داخل این نظام، بی توجه است. و این نظم چون با روح است به ن

روح است)به این امر( توجه دارد و در عین قاطعیت در اداره، و فرماندهی؛ در عین حال 

 آن محبت را هم دارد.

لذا كارمندی كه با اوست هم از او قاطعیت می بیند و هم محبت. درباره ی امام 

قه ی با محبت نسبت به خاندان پیغمبر و با توجه به كماالت سجاد)ع( ،آن شاعر با عال

تد ایسروحی آن ها چه گفت؟ امام سجاد)ع( كسی است كه وقتی انسان در كنار او می

حتی به خودش اجازه نمی دهد خیره به او نگاه كند و احترام از او می گیرد. اما آیا این 

رفتن ناشی از عظمت روحی است احترام گرفتن ناشی از ترس است؟ نه این احترام گ

كه در او می یابد چون او واقعاً شایستگی مافوق بودن را دارد. این است كه برای 

دیگران در برابر او، خودبه خود احترام گذاشتن طبیعی است و اجرای دستورها هم 

همین طور. هم به او احترام می گذارند هم فرماندهی قاطع او را روی چشم می نهند و 

می كنند و م یدانند كه او آن ها را دوست دارد و هم این ها او را. این نظام روح عمل 

 از طرف دیگر.« محبت»از یك طرف و« قاطعیت»دار است. نظامی برپایه
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این یكی از گوشه های بحث والیت است. والیت اسالمی و حكومت اسالمی 

كدیگر را دوست دارند حكومتی است كه زمامدار و اداره كننده و توده و اداره شده ی

یوند توام با یكدیگر است. آن پ« محبت»همراه با والیت به معنی« تسلط»والیت به معنای

اداری با این پیوند قلبی با هم یكی هستند، نه این كه ارتباط دارند، بلكه یكی هستند و 

از هم ریشه و الهام و كمك می گیرند بنابراین یكی از آثار سفر حج این است كه 

 بیند.سان در آن جا یك زندگی اجتماعی را كه ایمان در او نفوذ كرده باشد میان

 يك خاطره ي سازنده از سفر حج

سرگذشت كوچكی نقل كنم من نمونه این مطلب را در مكه از یك افسر سعودی و دو 

تن از برادرانی كه چهره شان، چهره برادران كاسب كار ایرانی بود دیدم. در یك نیم 

هوا به نسبت گرم بود به طوری كه برای حاجی غیر متوسط، گرمای ناراحت روز كه 

كننده ای داشت اتفاقاً با خانواده به مسجد الحرام مشرف شده بودیم و قرار بود در 

بازگشت از دو تن از دوستانی كه از ایران آمده بودند دیدن كنیم و خود این یكی از 

بود و ما  ۵۷آن جا می آئیم، ساعت درست سنت های حج است و گفته بودیم كه ما به 

دیگر در حال آماده شدن بودیم تا نماز بگذاریم و بعد برای نهار برویم. نزدیك 

مسجدالحرام دیدم كه چند نفر آن جا اطراف كسی ایستاده اند. جلو رفتم دیدم دو نفر 

ره من را از دوستان ایرانی كه من آن ها را نمی شناختم اما آن ها به محض اینك ه چه

دیدند و فهمیدند كه ایرانی هستم آمدند سالم و علیك كردند و گفتند كمك كنید. 

گفتم چه شده است؟ گفتند ما از این جا رد می شدیم كه دیدیم یك حاجی این جا 

 افتاده است.

نفهمیدیم كیست؟ همین قدر چند كلمه ای حرف زد و فهمیدیم عراقی است و حاال 

بدهیم زیرا جان او در خطر است و گرمازده شده است به گروه می خواهیم او را نجات 

احد، هم و -پزشكان ایرانی)مراجعه كرده ایم( كه اتفاقاً نزدیك ترین واحد به ما هستند
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اما آن ها می گویند كه باید رئیس ما باشد چون نیست  -درمانی و هم كمكی است

این)فرد( چون عراقی است ما  مقررات ما می گوید فقط بیمار ایرانی را عیادت كنید و

نمی توانیم این كار را بكنیم. گفتم خوب جای دیگر سراغ ندارید؟ گفتند نه جای 

دیگر نتوانستیم برویم ما زبان بلد نیستیم این جا هم زبان بلد بودیم و به فارسی 

 توانستیم)مساله را( بگوئیم.

برگردید چون  ی كه بودیدصبر كنید، برگشتم و به خانمم گفتم به همان جائگفتم كمی

این مساله مقدم براین است كه من در نماز شركت كنم برگشتم و به پزشك ایرانی كه 

در آن جا بود گفتم آقا شنیده ام از شما درخواستی كرده اند و جواب شما هم چنین 

 جوابی بوده است؟

چرا  رند كهگفت این مقررات ماست. اگر این بیمار در این جا مرد، یقه بنده را می گی

او را پذیرفتید. گفتم من فالن كس هستم یادداشت هم بكن و بگو مسئولیت بعهده او 

است. فعالً)این بیمار را( این جا بگذارید. مقداری از این نظم بیرون بیائید. این آقا در 

حال مردن است توكاری بكن تا از زیر این آفتاب به كناری بیاید من)مسوولیت را( به 

پذیرم كه او را بعد از نیم ساعت از این جا بیرون بیاورم. در می گذارم و میعهده تو ن

این نیم ساعت كه نمی میرد! قبول كرد او را موقتاً بپذیرد. اتفاقاً در آن جا باال خانه ای و 

تختی بود قرار شد او را بخوابانند و یك كمی به او رسیدگی كنند. به یكی از آن دو 

م راه ا ببینیم راه حل اساسی چیست؟ به پاسگاه پلیس جلوی حرم رفتگفتم بیائید برویم ت

ها شلوغ و تقریباً نیمه بسته بود ترافیك خیلی كند بود. با جمعیت انبوه و ماشین های 

)این مساله( طبیعی بود، رفتم باال. جای بسیار كوچكی بود -زیاد و جاده های كم عرض

آن جا بود. با او سالم و علیك كردیم  یك افسر جوان عرب سعودی سیاه چرده مسئول

و به او گفتم یك حاجی در آن جا افتاده و نمی دانیم متعلق به چه گروهی است كه او 

را به گروه خودش راهنمائی كنیم ولی جانش در معرض خطر است و باید هرچه زودتر 

رد م به بیمارستان برسد. گفت بسیار خوب. در آن روز و در آن ساعت مرتب تلفن این
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كار می كرد و مشغول بود برای این كه باید ترافیك آن جا را با تلفن اداره كند اما در 

عین حال تالش می كرد آمبوالنس)هرچه( زودتر از این ترافیك مشكل، بتواند عبور 

ه رفت كبكند و این بیمار را نجات بدهد، من)از كوشائی او( لذت بردم او یادش نمی

ار تنظیم امر ترافیك( دارد. چهره ی او چهره ی یك افسر مومن این وظیفه را هم)در كن

به این وظیفه را در نظر من مجسم می كرد. او می فهمید چه كار می كند و چه 

مسئولیتی را به عهده گرفته است مرتب تلفن می كرد من هم گاهی به او یادآوری می 

ن، تلفن می كرد كه كردم اما او منتظر یادآوری من نبود، مكرر بدون یادآوری م

آمبوالنس كجاست. اتفاقاً ترافیك یك حالت گره خوردگی پیدا كرده بود به طوری 

كه حدود بیست و پنج دقیقه بیشتر طول كشید تا آمبوالنس از بیمارستان به آن جا 

 رسید.

از قضا همان موقع كه آمبوالنس را نگه داشته بودند تا این بیمار جوان تنومند را بیاورند 

رمردی كه می خواست از این طرف خیابان به آن طرف خیابان برود زمین خورد و او پی

را هم در همان آمبوالنس گذاشتند و بردند.این)خاطره( را از این نظر بیان كردم كه 

ا ایمان ، و ب«ایمان»كسی كه با دقت در آن جا نظاره كند مشاهده می كند كه این افسر با

د، كار می كرد و آن دو برادر ایرانی با ایمان، ظهر هنگام تا به این كه چه وظیفه ای دار

این مرد افتاده را به آمبوالنس نرساندند آرام نگرفتند. از آن دو پرسیدم آیا كاری 

ندارید؟ گفتند اكنون این كار بر هر چیزی مقدم است. تا این)بیمار( بجائی نرسد ما 

زائر و آن افسر سعودی( لذت بخش آرامش نداریم. این هر دو)احساس وظیفه این دو 

بود و هر دو زندگی اجتماعی پرتو گرفته از ایمان را پیش چشم انسان می آورد. ده 

روزی هم كه انسان به چنین زندگی اجتماعی نگاه بكند موثر است به یاد آن جهنم 

كه اجتماعی كه در گوشه و كنار دنیا به نام نظام بوجود آمده است می افتد، نظامی

ضت هیپی های اروپای غربی و آمریكا، عصبانی است علیه آن خشكی و جمود و از نه

دست دادن جنبه انسانیت. و من نمی دانم كه آیا اگر در بلوك شرقی امكان بدهند آن 
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عصیان آنجا هم خواهد بود یا نه؟ نمونه هائی از این را من در مطبوعات آلمان دیده ام. 

بلوك شرق( واقعا مزاج به اندازه ی این طرف)غرب( ولی من نمی دانم آیا در آن جا)

برای این عصیان مستعد است یا نه؟ به هرحال آن چه انسان شك ندارد این است كه 

نظام اگر خشك بود می خواهد سوسیالیستی باشد یا كاپیتالیستی، به هرحال با مزاج 

ی تواند خوب انسان سازگار نیست، انسان نظام می خواهد هرج و مرج برای زندگی نم

 و مفید باشد.

زندگی بدون حكومت و نظام اجتماعی نمی تواند باشد اما حكومت و نظام انسانی، 

كه در گوشه و كنارش ایمان تجلی كند و نمونه زندگی اجتماعی با تجلی ایمان نظامی

در داخل نظام را انسان در این ایام حج تا حدی می بیند و لذت می برد و وجدانش 

شود. كه اگر تالش گر است و اهل مبارزه و می خواهد برای ایجاد یك نظام بیدار می 

 عالی تالش كند بداند در راه ایجاد چگونه نظامی تالش كند

 نتايج اجتماعي حج

است و  «اجتماعی»همان طور كه بیان شد نتایجی كه باید از حج بگیریم یكی نتایج

دیگری نتایج سازنده ی این فریضه، و هر مسلمانی می تواند در مراسم حج یكی از 

 نقش های مؤثر ایمان را در ایجاد نظام اجتماعی با چشم ببیند.

، روابطی است كه بیش از روابط مردم در چند روز)مراسم( حج با یكدیگر، از هر نظر

هر چیز، تحت تاثیر ایمان افرادی كه دور یكدیگر جمع شده اند قرار دارد و در پرتو 

چنین ایمانی است كه تجاوز، تعدی و جلوه های دیگر خودخواهی در رفتار انسان ها 

بسیار كم دیده می شود)نمی گویم هیچ دیده نمی شود بلكه بسیار كم دیده میشود( به 

انسان در آن جا می تواند با خودش ببیندیشد كه اگر جامعه ای بزرگ در تمام  طوریكه

طول سال تحت تاثیر چنین ایمانی زندگی می كرد وضع عقد اجتماعی، محبت و 

 برادری و غم خوار یكدیگر بودن در زندگی اجتماعی بسیار بهتر می بود.
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ش است در زندگی دینی ایكی از دوستان عزیز ما كه پزشك است و نسبتاً عالقه مند 

جدی تر بوده و تا حدود بیشتری اهل عمل باشد، به من می گفت: من از دوستان و از 

قشر خودمان گله دارم گفتم چطور؟ گفت دوستان هم فكر ما چیزهایی را كه در 

ی باید رعایت كرد، به بهانه ا -در هر سیستم حكومتی هم كه باشیم -نظامات اجتماعی

ست، در رعایت این گونه نظام های كلی عمومی ، سهل انگاری می كه برما روشن نی

لكه پذیرند بكنند و این نشان می دهد كه این دوستان نه تنها نظام های غیر عادل را نمی

هر چند عادل هم باشد آمادگی خلقی و عادتی ندارند. به طور مثال برای پذیرش نظامی

هست و حتی در این راه رنج ها كشیده یكی از دوستان كه اهل مبارزات اجتماعی هم 

و صدماتی دیده، روزی دیدم در خیابانی كه عبور یك طرفه بود در جهت خالف با 

سرعت با ماشین خود می آمد. آن روز نشد با او صحبت كنم بعد كه او را دیدم به او 

 ؟گفتم آقا آن روز را بیاد داری كه در خیابان یك طرفه ورود ممنوع را رعایت نكردی

گفت بله. گفتم تو چرا؟ گفت ای آقا، این نظام شاهنشاهی سرتا پایش غلط است. باید 

ی كه آیبه هیچ یك از مقرراتش اعتنا نكرد. گفتم خوب، آخر تو داری از آنجائی می

اتومبیل های دیگر، به خیال این كه خیابان یك طرفه است با سرعت و وضع خاصی 

تصادف تو زیاد است. گفت بله امكان  حركت میك نند. طبیعی است كه امكان

تصادف بیشتر است گفتم: خوب آن كسی كه با او تصادف می كنی از كجا كه یكی 

از همان كسانی نباشد كه تو بخاطر نجات او و هم قشرها و هم ردیف های او مدت ها 

 ناراحتی كشیده ای؟ 

ت در تازگی داشبه تعبیر آن دوست ما، این حرف، گوئی برای او تازگی داشت. آن ق

كه باز هم در چهره اش آثار قبولی ندیدم. او گله می كرد كه ما در ساختن خودمان و 

هم فكرانمان آن طور كه باید پیش نرفته ایم چون اگر كاری، خدمتی، تالشی و 

بهتر كوششی ساخته باشد از كسانی ساخته است كه به نظم تن بدهند بكوشند كه نظامی

است، آن وقت این ها » النظام»كسانی كه اصوالً مزاجشان، مزاج به وجود آورند و اما
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هم فكران آقای بزرگواری می شوند كه به او گفتند چرا در حوزه علمیه و در میان 

نظم ما در بی « نظامنا فی النظام»وجود ندارد؟ گفت:آقایان طالب اهل علم، نظمی

گر از ما بپرسید كه آیا ما است)آن آقا فوت شده است و خدایش بیامرزد( ولی انظمی

 هم طرفدار این فكر هستیم با صراحت عرض می كنم؛ نه!

 رابطه نظم و نظام اجتماعي

ما معتقد هستیم اگر كار و كوششی مفید و دارای بازده، میسر باشد از كسانی ساخته 

است كه اصوالً به نظم اجتماعی اهمیت می دهند. در آن بخش از نظامات اجتماعی كه 

د ضرورت است هیچ شكی نیست. نوع حكومت یا سیستم هر چه می خواهد باشد در ح

در آن بخش باید رعایت بكنند. مقررات عبور و مرور معموالً مقرراتی است كه خیلی 

ارتباط با نظام اقتصادی، سیاسی ندارد اگرچه ممكن است گه گاه به صورت خیلی 

ه درصد آن قدر ضعیف است كه بضعیف)یك یا دو درصد( ارتباط پیدا بكند ولی این 

هیچ وجه مجوز آن نیست كه افراد متعهد در خطوط نظامات رانندگی مربوط به عبور و 

مرور خالف عمل كنند. بخشی از این مسائل بدون شك مربوط به نظام اجتماعی و 

 حكومت است.

ت( سال داش ۵۸یا  ۵۳یكی از جوانانی كه در آلمان از سنین خیلی زود)شاید آن موقع 

به علتی و در اثر برخورد با موردی، عالقمند شده بود كه با اسالم آشنا شود،)ابتدا( 

مكاتبه می كرد و بعد حضوراً آمد و مسلمان شد، ایشان پس از مدتی به ایران آمد. 

نخستین روزی كه اینجا نزد من آمد به او گفتم: خیرمقدم، خوشحالیم همان طور كه 

، به ایران آمده تا این جا را ببینید، برای من تعریف كن مدت ها بود دلتان می خواست

 كه در این چند ساعتی كه آمده ای چه دیده ای؟

او گفت: مقداری)از مسیر منزل شما را( با ماشین و مقداری را تعمداً پیاده آمدم از 

بعضی از خیابان ها كه می گذشتم دیدم گویا اینها كه پیاده میروند جزء آدمیزاد نیستند 
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چون این خیابان ها صاالً پیاده رو ندارند. نمی دانم كه انسان اگر بخواهد سالم از این 

خیابان ها عبور كند تكلیف چیست؟ برای رفت و آمد پیاده ها جائی در نظر گرفته 

نشده است این ها چگونه می توانند در برار حوادث رانندگی امنیت داشته باشند؟ خوب 

اما این كه از خیابان یك طرفه)از جهت مقابل( نباید رفت و  این كار برعهده نظام است.

اگر بروید حداقل)ضررش( این است كه كشش این خیابان را كم می كنید و عده ای 

از مردم دیرتر به كار خود می رسند، دیگر مربوط به نظام نیست؛ این مربوط به همه ی 

ارج ك نفر مثل این فرد، كه خماست و قطعاً باید رعایت كنیم. حال اگر رعایت نكنیم ی

از جامعه ماست، وقتی به این جا می آید مطمئن باشید قبل از این كه)این مساله را( به 

 حساب نظام بگذارد به حساب دین ما می گذارد.

بنده غالباً دیده ام كه در این گونه مسائل همه كاسه و كوزه ها بر سر دین و تربیت 

د نه بر سر نظام. اگر یك مسلمانی كثیف است و اجتماعی و دینی ما شكسته می شو

تمیز نیست، خیلی كم می شود كه ناپاكیزگی او را به عهده نظام بگذراند بلكه برعهده 

دینش می گذارد. بدون شك تربیت صحیح ارتباط زیادی با نظام اقتصادی و سیاسی 

ال هستید اگر تا به حاجتماع دارد. اما از ما این سوال را می كنند كه شما كه پیرو اسالم 

آن قدر عرضه نداشته اید كه نظام اجتماعی سالم به وجود آورید آیا این قدر هم عرضه 

نداشته اید كه خودتان را تربیت كنید؟ یك وقت است كه مردم در یك محیطی به 

كلی از یك نظام فكری سازنده، بدورند و چنان تحت تاثیر نظام حاكم اجتماعی ساخته 

رصت دریافت های سازنده ی دیگر را ندارند اما اگر به كسانی كه می می شوند كه ف

گویند ما با اسالم آشنا هستیم و می كوشیم تا براساس اسالم، یك نظام عادل و صالح 

اجتماعی ایجاد كنیم، بگویند كه شما قبل از ایجاد این نظام، كارهائی را كه از دست 

شود كه این جهان بینی و ایدئولوژی و این خودتان ساخته است انجام ندادید معلوم می 

عقیده ای كه باید منشاء عمل باشد، در خود ما هنوز تحركی به سوی عمل ایجاد نكرده 

 است.
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اجتماعی سهمی ایفاء زن و مرد مسلمان نمی توانند در راه ایجاد نظام صالح اسالمی

 به مصالح كنند مگر آن كه در زندگی شخصی و اجتماعی شان الاقل درصدی، عمل

دیده شود. برای خود من هیچ یك از دوستانی كه از نظر زندگی شخصی پای اسالمی

شان ضعیف باشد نمی توانند به عنوان یك همكار اجتماعی بندی به تعالیم اسالمی

جائی داشته باشند. از نظر خود من، معیار و مالكی كه برای انتخاب همكاران اجتماعی 

 ام و هنوز هم به آن سخت پای بندم این است:از سالها پیش عرضه كرده 

آن برادر و خواهر مسلمانی كه در زندگیش در هم این نظام، آثار پای بندی به آن 

چیزی كه می خواهد در راه ایجاد جامعه، براساس آن بكوشد را می توان دید؛ بر روی 

بطه ای از این او، به عنوان یك همكار و همراه می شود حساب كرد واال نه. آیا شما ضا

جدی تر، عملی تر، اسالمی تر و منطق پسندتر سراغ دارید؟ بنابراین یكی از آثار 

اجتماعی حج باید این باشد كه مسلمانانی كه به حج می روند در رعایت آن نظامات 

اجتماعی كه بهره حال صحیح می دانند كوشاتر و جدی تر باشند. كسانی كه از حج 

خواهند از مشاهدات جالب خودشان یاد كنند می گویند: ما برمی گردند وقتی كه می 

دیدیم كه موقع نماز در مغازه ها را باز گذاشتند و بسمت نماز رفتند. هیچ هم به فكر 

این ۵نیفتادند كه در مغازه مان را ببندیم و برویم. این چه چیزی را به شما نشان می دهد؟

را  داشت چه چیزیود و كسی برنمیكه میگوئید آن جا دیدیم كه وسایل ما ریخته ب

نشان می دهد؟ در این مساله اصاًل تردید نكنیم كه معنای كوشش ما در راه تغییر نظام 

اجتماعی این است كه خودمان بی راهه برویم! گمان نمی كنم از بیراهه رفتن ما به هیچ 

 وجه كاری ساخته باشد.

ه در صدماتی دیده است گفتند ك درباره یكی از دوستان تالش گر كه رنج ها كشیده و

معامله ای دغل بازی كرده جنس قالبی به دیگران فروخته و بدهی خود را سروقت 

نپرداخته است و طعنه می زدند كه: این ها می خواهند محیط اجتماعی صالح به وجود 

آورند؟ این طعنه ها بر من خیلی گران آمد واقعاً ناراحت بودم. شما در برخورد با این 
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نین طعنه هائی چه می كنید؟ به هر شكل ممكن سعی می كنید خود را از شر آن چ

خالص كنید. مگر می شود ما خودمان در زندگی پای بندی های عملی مان ضعیف 

 باشد و منشاء اثری هم باشیم؟

تنها كسانی میتوانند در راه خدا پیكار كنند كه قبالً در پیكار با خویشتن پیروز شده 

سم حج، مناسك حج و اجتماع حجاج، می تواند در برابر چشم ما آثار باشند و مرا

عملی ارزنده، چشمگیر و پرجذبه به این گونه پای بندی ها را نشان بدهد و در ما اتحاد، 

برانگیختگی، شادی و حالت لذتی به وجود بیاورد كه خود را برای ایجاد چنین نظمی 

 .به صورتی وسیعتر و جامع تر آماده تر كنیم

این یكی از آثار اجتماعی حج است و این بحث ها و یادگیری ها همین طور كه مكرراً 

عرض شد باالخره باید مقدمه عمل باشد و اگر در ما حالت عملی بوجود نیاورد باید در 

ارزش آن ها شك كنیم. بنابراین باید تصمیم بگیریم در زندگی مان جدی تر، قابل 

 پای بندتر باشیم. اعتماد تر، منظم تر، پاكتر و

 حج و روابط بین زن و مرد

یكی از آثار اجتماعی حج روابط میان زن و مرد در آن جاست. دو مسئله خیلی جالب 

 عرض می كنم:

همان گونه كه در رساله ها خوانده اید یكی از واجبات احرام این است كه اگر زن -۵

ن رت او را بگیرد. بنابرایحج می گذارد نباید روبنده به صورت خود بیاندازد كه صو

زنان با موی پوشیده اما با صورت باز در مراسم حج شركت می كنند)حال آیا نقابی كه 

با صورت فاصله داشته باشد بیاندازد جایز، واجب و مستحب یا مكروه است بحث 

است كه زنهایی كه حج می گذارند باید با چهره و دیگری است(. این حكم اسالمی

مراسم حج شركت كنند. از طرف دیگر هر نوع لذت گیری جنسی)در صورت باز در 

این ایام( از چیزهایی است كه برخالف احكام اسالم است. یعنی در حالت احرام زن و 
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و  فال رفث»مرد باید از هر نوع لذت گیری جنسی)حتی نوع حالل آن( اجتناب كنند.

م است)مثل دروغ برخدا و نوع حرام آن كه همیشه حرا ۵« الفسوق و الجدال فی الحج

رسول كه همیشه حرام است اما در روزه حرام َاندر حرام می شود برای ا ینكه روزه را 

 هم باطل می كند( در آن جا نوع حالل آن هم حرام می شود.

لذت یابی جنسی در موقع حج و در موقعی كه انسان در حال احرام است اگر از راه 

لی در آن جا حرام اَندر حرام است. زیرا از نظر حرام باشد كه همیشه حرام است و

احرام هم حرام است. این امر حتی نسبت به همسر خود هم كه حالل است در آن جا 

حرام می شود. به هرحال در مراسم حج، زن و مرد باید اصالً فكرشان در پی لذت 

 نظرجنسی نباشد و حتی انسان در این چند روز باید از لذت حالل جنسی هم صرف 

بكند، به این ترتیب اگر انسان بخواهد موفق بشود كه چند روز تمرین روحی را درست 

انجام دهد خود به خود باید اصالً فكرش در این راه نباشد تا بتواند آن چند روز را به 

 سالمت بگذراند.

یك نمونه نقش موثر تربیت عفت، در زن، و تنظیم بهبود برخورد اجتماعی زن و مرد، 

نه حج دیده می شود. آزمایشی كه هر سال تكرار می شود. درست است كه در صح

باید به كمك بسیاری از نظامات اجتماعی دیگر جلوی طغیان جنسی را گرفت. اما 

نقش ایمان، نقش عامل معنوی، نقش عفت متكی به ایمان را در این مورد نباید نادیده 

 گرفت.

س انگیزی او كم بشود. خیلی فرق است بین زن باید در جامعه طوری بیاید كه الاقل هو

زنی كه اندامش، سرش، موهایش، دستش، تنش و پاهایش پوشیده است)حاال با چادر 

یا با روسری و پالتو و شلوار ولی باالخره پوشیده است( با زنی كه نیمه برهنه یا پوشیده 

ن كم كردای بدتر از برهنه بیرون می آید. درست است كه رعایت حجاب اسالمی در 

فساد جنسی و فساد اخالقی ناشی از بی بندوباری جنسی عامل موثری است و درست 

است كه باید بر روی آن تكیه كرد اما این فقط یك سوی مطلب است ولی یك یك 
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سوی بزرگ مطلب تربیت مرد و زن مسلمان است به گونه ای كه در برخورد با 

. قرآن یك جا، به زن و مرد می یكدیگر مواظب باشند چه می كنند و كجا هستند

( و جای دیگر به زنان مسلمان می گوید پوشیده ۴۵و  ۴2آیات « ۷۳»گوید)نور

( و بیش از یك جا به زن و مرد مسلمان می گوید در برخورد با ۸9، «۴۴»بیائید)احزاب

ای پیغمبر به مردان بگو در برخورد با زنان، چشمشان را به »یكدیگر چشم چرانی نكنید: 

 ی آن ها ندوزند رو

و به زنان مسلمان بگو در برخورد با مردان، به آن ها چشم ندوزند، هیچ به هم نگاه 

این تربیت خیلی  ۵«نكنند، برخوردشان برخوردی پاك و نگاه شان نگاهی پاك باشد....

مهم است. من خوب یادم می آید كه در یك بخشی از زمان خودمان، در میان 

ت بسیار نیرومند بود و حاال این تربیت نیرومند، در فاصله ی گروهی، حداقل این تربی

 سی سال، بسیار ضعیف شده است. چه قدر هم خسارت است.

را با چشم می بینیم. چگونه می شود كه یك زن از « حفاظت»در دوران حج، ما نقش

 میان گروه مردان عبور كند اما مردها چشم چپ هم به او نگاه نكنند. از یكی از اهالی

تهران كه مسلمان بود و به عزم تجارت به آلمان رفته و در هامبورگ ساكن بود روزی 

آن تاجر تهرانی گفت: چه  ۷در بین صحبت پرسیدم: توكی به ایران برمی گردی؟

بگویم؟ كجا برگردم؟ واقعیتش این است كه این جا محیط خیلی فاسد است و حتی از 

ین حد است كه اگر یك زنی خودش منحرف نظر روابط زن و مرد، اما این فساد تا ا

نباشد مردها د راین محیط اجتماعی نمی توانند به او تجاوز كنند)مگر بسیار به ندرت(. 

یك نوع امنیت این جا وجود دارد كه زن من كه از خانه بیرون می رود، در خیابان 

یاناً نقشه حكمتر كسی دنبال او می افتد و تعقیبش می كند و به او متلك می گوید یا ا

بكشد كه او را بدزدد، و حال این كه در تهران ما، اگر دخترم سه ساعت بعد از غروب 

آفتاب از كوچه به خانه بیاید نگرانم و حال این كه این جا ساعت دوازده هم اگر بیرون 

 بروند نگران نیستم.
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. باید است من این طعنه اجتماعی را بر جامعه خودمان بسیار تلخ دیدم. این عیب بزرگی

عفت اخالقی جامعه ی مسلمان و امنیت اجتماعی اش هر دو تامین باشد، در این زمینه، 

اتفاقا نقش حكومت خیلی قوی است، باید طوری باشد كه واقعاً یك زن اگر نیمه شب 

 از خیابانی خلوت و تنها عبور می كند امنیت داشته باشد.

 لباخالق يك پیامبر و اخالق يك زمامدار جاه ط

كه یك  ۵ «كامل»در« ابن اثیر»فكر نكنید این مطلبی كه می گویم صرف یك آرزوست

دوره تاریخ است كه در حدود پنج قرن و نیم از دوره های اسالمی را بردارد می 

مسیحی بود. پس از گسترش اسالم با زن و بچه اش كوچ كرد به « عدّی بن حاتم»گوید:

ها زندگی می كردند. « غسّانی»بنام شام، چون آن جا یك اقلیت بزرگ مسیحی

آن جا بود تا سپاه اسالم به آن جا « عدی»خواهرش را آن جا گذاشت و رفت. خواهر

رسید و مثل دیگر مناطق در قلمرو اسالم قرار گرفت و وی ناچار شد با نظام اسالمی 

 نزندگی كند. نامه ای به برادرش عدی نوشت و او را مالمت كرد كه تو رفتی و دیگرا

را بردی و فكر نكردی كه نسبت به خواهرت هم مسئولیت داری. من را این جا 

گذاشتی و رفتی و اگر رفتنت خوب بود چرا مرا نبردی؟ اگر هم بد بود چرا خودت 

 رفتی؟ حاال چرا در آن جا مانده ای؟ برگرد و بیا با این نظام و رهبر این نظام آشنا شو.

ندیدی و به اسالم گرویدی چه سعادتی است و از دوحال خارج نیست اگر آن را پس

اگر آن را نپسندیدی بازهم در این جا می توانی در میان قوم خودت با عزت بیشتری 

زندگی كنی تا در آن جا)زیرا نظام اسالم به كسانی كه مسیحی بودند اجازه می داد با 

 در آن جا زندگی كنند(.« جزیه»پرداخت یك مالیاتی به عنوانی

حت تاثیر این نامه قرار گرفت و پیش خود گفت برویم ببینیم محمد)ص( چه ت« عدی»

میگوید؟ دین جدیدی كه آورده واقعاً چیست؟ عدی به مدینه آمد. پیغمبر در مسجد 

 بود یك راست به مسجد آمد و با پیغمبر آشنا شد.
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منزل  هپیغمبر از او دعوت فرمود كه با هم بسوی منزل بروند. با هم راه افتادند كه ب

دو مطلب اجتماعی در بین راه دید كه خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. « عدی»بروند.

قبالً خیال كرده بود كه مردی بنام محمد)ص( از طایفه قریش در مكه قیام « عدی»چون

 كرده است تا به قدرت برسد ولی كارش نگرفته و مخالفانش نگذاشته اند.

ایط مساعد بوده است به قدرت رسیده و رئیس لذا او به مدینه آمده چون در آن جا شر

و فرمانروا شده است تا بتواند به خواسته های خود برسد یعنی هم آن تصویری كه 

، دو تا مطلب دید و «عدی»امروز نویسندگان غربی از شخصیت پیغمبر)ص( دارند.

ت. سفهمید كه مساله این طور نیست. این اخالق كسانی كه شیفته جاه و جالل هستند نی

این  -یكی این كه در وسط راه پیرزنی رسید به پیغمبر گفت: یا رسول اهلل! پیغمبر ایستاد.

كه من یك مهمان دارم آن هم یك حاكم از اشراف قریش و نباید معطل بشوم و امثال 

سیار دید كه آن فرد سواالت ب« عدی»پیغمبر با كمال بردباری ایستاد، -آن در كار نبود.

بر هم با كمال بردباری، متانت و محبت جواب گفتند مدتی طول عادی كرد و پیغم

كشید و عدی از این وضع خسته شد. او دید كه اگر خود او به یك زنی برخورد می 

كرد و این قدر او را معطل می كرد معذب می شد. به چهره پیغمبر نگاه كرد ببیند آیا 

نه او آن قدر انسان درونش ناراحت است و دندان روی جگرش گذاشته است؟ دید 

عالی طبع است كه چهره او هم آثار اوقات تلخی دیده نمی شود. با خرد گفت نه، این 

زمامدارانی كه من دیده ام و حتی خود بنده كه رئیس قومی هستم، هرگز حاضر نیستم 

 با مردم زیردستم این گونه رفتار كنم.

یك زمامدار جاه طلب نمی  این اخالق، اخالق یك پیغمبر می تواند باشد اما اخالق

تواند باشد. ایستادند تا حرف آن پیرزن تمام شد و آمدند تا به منزل رسیدند، در منزل 

پیغمبر)ص( در آن موقعی كه وضعشان خوب شده بود یك تشك داشتند كه رویش 

واگذار كرد  «عدی»می نشستند، بقیه اطاق یا حصیر بود یا خالی، پیغمبر این تشك را به

وی حصیر نشست. آه، این چه زمامداری است؟ پیغمبر)ص( قدرت دارد، در و خود ر
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جنگ هایی پیروز شده، اصحابی و پیروانی دارد، شكوه و جاللی دارد، در خارج اسم 

محمد)ص( كه برده می شود عده زیادی لرز براندامشان می افتد و اكنون چنین 

 مسیحی خودش این طور پذیرائیپیشوایی و چنین مرد با قدرتی از مهمان غیر مسلمان و 

 می كند كه جای خود را به او می دهد.

می گوید در دل گفتم این هم خصلت هیچ یك از زمامداران جاه طلبی كه « عدی»

 طالب و پادشاهی و فرمانروائی هستند نیست.

هم آماده بود، دید مطالبی هم كه « عدی»پیغمبر)ص( با او شروع به صحبت كرد. روح

او می فرماید از آن قبیل نیست كه: عدی، توسر جای خود برگرد و هر چه  پیغمبر برای

در آن جا به دست تو می آید چند قسمت كن یك قسمت برای ما بفرست و بقیه هم 

 برای خودت و هرچه دلت می خواهد پدر مردم را در بیاور.

عدی دید چنین خبرهائی نیست، مذاكرات اصالً سیاسی نیست. مذاكرات براساس 

 ساختن فكر است. او می خواهد آدم بسازد.

نهضت او نهضت آدم سازی است. عدی تحت تاثیر قرار گرفت. پیغمبر)ص( ضمن 

داشت فرمود: عدی، تو این وضع امروز ما را نگاه « عدی»سخنان تشویق آمیزی كه با

كن)چون آن موقع كه پیغمبر سخن می گفت مسلمان ها به زحمت نان سیری می 

د وضع امروز ما را نبین. روزی خواهد آمد كه قلمرو اسالمی در شرق و خوردند( فرمو

غرب و شما و جنوب گسترش پیدا كند و در این قلمرو چنان انسان هائی زندگی كنند 

و چنان نظام اجتماعی و حكومتی بر سر كار باشد، كه اگر یك زن تنها بخواهد از 

ای لم است بیاید یعنی از آن بیابان هسرزمین فالت یعنی عراق كنونی به این جا كه مكه 

یزرع عبور كند هرگز ترسی نداشته باشد و اگر در تمام این قلمرو بگردید برای 

پرداخت زكات بخواهید مستحقق پیدا كنید مستحق زكات را به زحمت بتوانید پیدا 

 كنید. یعنی هم تامین رشد اقتصاد و تقسیم نسبی ثروت عمومی و هم امنیت اجتماعی.

ایایی را كه پیغمبر برای جامعه آینده اسالم برای عدی می شمرد و او را به اسالم مز
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است كه عرض شد كه زنی تنها از عراق به « امنیتی»دعوت می كند این هاست. یكی آن

مدینه حركت كند و نه از دزد و نه از تجاوز نترسد. برای رسیدن به این وضعیت، جامعه 

رد كه از نظر سلطه بر هوی و هوس تربیت شده باشند. در به ساختن انسان هائی نیاز دا

جامعه ای كه انسان های هوس كیش، زندگی كنند اعم از زن هوس كیش و مرد هوس 

بعداً مسلمان می شود. او می گوید قسم « عدی»كیش تامین چنین آینده ای محال است.

د و حجاز تنها حركت كنبه خدا آن امنیتی را كه زنی بتواند از عراق از بین النهرین به 

هم به سمتی است كه نترسد دیدم كه به وجود آمد و آهنگ اقتصادی زندگی عمومی

در آینده نزدیكی پیش بینی می كنند كه آن مطلب دوم یعنی یافتن مستحق زكات در 

 جامعه اسالمی به زودی مشكل نصیب ما شود.

 مراسم حج، نمونه عملي جامعه اسالمي 

یی كه انسان در حج می بیند و لذت می برد همان نزدیك بودن یكی دیگر از چیزها

زندگی ها به یكدیگر است. البته با كمال تاسف مصریها و د راین اواخر ما ایرانی ها 

این حالت حج را هم به هم زده ایم و حج هو لوكس، دولوكس و ممتاز و متوسط و 

رف شده اید دیده اید كه كسانی كه كه به حج مش ۵پایین و از این حرف ها شده است،

 آیند مردم فقیری هستند.عده زیادی از مردمی كه به حج می

اكثریت حجازیها فقیرند نه ثروتمند. برای این كه اكثریت حاجی ها همان اعرابی هستند 

كه پیرامون مكه زندگی می كنند این ها نظیر زوار حضرت عبدالعظیم برای تهران یا 

زیارتگاه ها در ایام زیارتی كه می روید عده زیادی از مردم  زوار قم هستند. شما در این

بینید كه حركت كرده و به آن جا آمدند. در موقع حج عمالً مردمی كه در را می

اجتماع بزرگ حج زندگی می كنند از حداقل زندكی بهره مند هستند و همه هم تقریباً 

 با همان حداقل زندگی می كنند.

نمونه از زندگی اقتصادی بدون فاصله است، اما الاقل با حج، اگرچه نمی گویم یك 
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فاصله كم است همراه با تعیین حداقل زندگی برای این مردم كه كسی گرسنه و فاقد 

مواد اولیه در آن جامعه نباشد. مسلمان ها می توانند سالی یك بار نمونه عملی آن را در 

گرائی عده ای از حجاج  موقع حج ببینند اما همین طور كه عرض شد اگر اشرافی

بگذارد. ما خیلی متأسفیم كه ما خود عرضه نداشتیم و نداریم كه تا وقتی كار به دست 

خودمان است این جنبه ها را به دقت رعایت كنیم حتی بعضی از علمای دینی ما به 

جای این كه خودشان كمك كنند به این امر، با كمال تأسف باید بگویم عمالً موقعی 

گذارند، حج آن ها هم مشوق نوعی امتیاز طلبی است. چون آن موقع كه  كه حج می

بنده مشرف بودم بعضی از مراجع هم مشرف بودند امتیازاتی را كه در آن موقع حج 

داشتند من حیث المجموع تقریباً ثروتمندترین حجاج هم نداشتند. اتفاقاً آقائی كه من از 

نسبت به خود ما هم چنین وضعی را تا محبت شخصی او همیشه تشكر كرده ام خواست 

مقداری عمل كند كه من یكی دوبار هم تذكر دادم و تا آن جا هم كه میسر بود جلوی 

 او را گرفتم.

وقتی من وارد جده شدم قرار بود با یك گروه از رفقائی كه نسبتًا این اصل را رعایت 

 م.می كردند باشم كه نشد لذا در آن جا به یك كاروانی ملحق شدی

مسئول گروه ضمن حرف های محبت آمیز گفت كه ما این امكانات را داریم و می 

وانیم برای شما و همراهانتان چنین و چنان كنیم و از این قبیل حرف ها. گفتم من به 

شما بگویم كه من به حج آمده ام یعنی به سفری كه اگر در مزاج خودم این بیماری 

روز معالجه شوم. حال شما میگوئید ما می توانیم در امتیازطلبی وجود دارد در این چند 

این سفر برای شما امتیازات چنین و چنان درست كنیم؟ با صراحت به شما بگویم كه 

من از آن هایی هستم كه می توانم با هیمن عبائی كه بردوشم است مراسم حج را 

راه ی ندارم و همبگذارم اگر هم می بینید توی كاروانی آمده ام برای این است كه آگاه

من هم زن است و می ترسم وظایفی را كه نسبت به آن ها دارم نتوانم در این شرایط 

درست انجام بدهم واال چه بسا اصاًل با كاروان نمی آمدم برای ا ینكه حج، این چنین 
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است و بعد به او گفتم شما اگر می خواهی خدمتی به حاجی بكنی این باشد كه او را 

ت بكنی كه اعمالش را چه گونه به جا بیاورد وظایفش چه گونه باشد، راهنمایی درس

كجا برود، چه جاهایی را ندیده نگذارد و برگردد چه بسا سفر دیگری نصیب او نشود و 

دیگر این فرصت را پیدا نكند. اما بزرگترین محبت این است كه برای ما امتیاز قائل 

 نشوی.

آن سفر بودند در آن جا مثل این كه هیچ توجه و بعد متاسفانه بعضی از علما كه در 

نداشتند كه باید عمل آن ها هم عملی باشد كه دیگران را به نفی امتیازات الاقل در این 

چند روز تشویق كند حتی كاربجائی رسید كه در حرم پیغمبر اكرم)ص( عده ای دور 

 كردند و برایش آقا حلقه می زدند و مثل زنجیر دست می گرفتند و ایشان را وارد می

سالم و صلوات ختم می كردند. من واقعاً تعجب كردم كه این دیگر چیست و چگونه 

نقشی است كه ما می توانیم داشته باشیم؟ وقتی ما عماًل از نظر فردی و عمل اجتماعی 

نتوانیم حجاجی را كه از جامعه ما بسوی حج می روند و مسئوالنی را كه آن ها را اداره 

ی تربیت و راهنمایی كنیم و طوری در جریان بگذاریم كه الاقل در این می كنند طور

چند روزع حج در مقابل این مسائل باشیم، چه كاری می توانیم بكنیم؟ آن وقت تذكر 

می دهند كه درباره حج به عنوان یك كنگره را رسیدگی كنیم.)چون كنگره به معنای 

ی كنگره كه مربوط به خودمان است این لبه های عمارت است( به یكی از این لبه ها

برسیم چه می كنیم؟ مكه می رویم چه می خواهیم بكنیم؟ چرا همه چیز مسخ می 

شود؟ حجمان هم مسخ میشود، حج یك عالم برجسته هم حتی مسخ میشود. برجستگی 

 یك عالم برجسته، در این است كه در مراسم حج این اظهار امتیازات از او دیده نشود.

 اجتماعي متعادل حج، نظام

اجتماع حج، دارای جنبه های ارزنده و سازنده گوناگون است. یكی از آن ها این است 

كه اجتماع نمونه ای از امت اسالمی و نمونه ای ازا جرای نسبی الاقل قسمتی از تعالیم 
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اسالم در یك واحد نمونه اجتماعی باشد. در اجتماع حج می شود تا حدودی جلوه ای 

 و برابری اسالمی را دید.از برادری 

فاصله ها یا كم می شود یا از بین می رود، زندگی ها یا كامالً یك نواخت و یكسان می 

شود و یا الاقل خیلی به هم نزدیك می شود، لباس ها یا كامالً یكسان است یا خیلی به 

هم نزدیك است. اگر این كاروان سازی های لوكس، در همه ی مردمی كه به عزم 

روند از بین برود و روح حج، فدای این كه آدم چند روزآسان تر یا قدری  حج می

مشكل تر بگذراند نشود، تقریباً مردمی كه به حج می آیند مثل هم زندگی خواهند كرد 

و گروهی از مردم مسلمان، الاقل یك بار مزه زندگی در محیط ایمان، الفت، دوستی، 

وامل جدائی را می چشند، الاقل به حد به یكدیگر نزدیك بودن، و دور انداختن ع

چشیدن می چشند و اگر عوامل افزایش شعور و آگاهی در جامعه اسالمی به موقع به 

كار بیافتد می توان از مردمی كه یك نوبت حج گذارده اند طرفدارانی برای ایجاد نظام 

است  بیند به همین جهتاجتماعی متعادل ساخت زیرا )چنین نظامی را( در آن جا می

 كه در تعالیم اسالم در مورد رفتن به حج خیلی تاكید شده است.

 چه چیز مي تواند جايگزين حج گردد؟

گاهی اوقات دوستانی می پرسند: آیا اگر انسان پولی را كه خرج رفتن به سفر حج می 

كند، برای یك خانواده فقیر بی بضاعت بدهد وسیله زندگی فراهم كند و یا كمكی به 

ها بكند بهتر نیست؟ در پاسخ و بررسی ها اگر انسان یك سونگر باشد، با زندگی آن 

خود می گوید: البته وقتی یك خانواده ای در یك جامعه اسالمی با زندگیش افتاده 

است اگر یك نفر كه می خواهد به حج برود پولش را به این)خانواده( بدهد و حج 

داشته باشیم كه خود این روحیه را اول  نرود بهتر است. غافل ازا ین كه ما باید عواملی

در جامعه حفظ كند و زنده نگه بدارد كه اگر این فرد حج نرفت پولش را صرف 

كاباره رفتن نكند، صرف رنگ و آب بیشتر دادن به زندگیش نكند، صرف سفر 
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گردش اروپا و آمریكایش نكند تا آن وقت اصالً این مساله مطرح بشود كه آیا به حج 

سفر بروم یا به این)خانواده( كمك كنم؟ اگر ما میدان های فردی و اجتماعی بروم به 

مناسب و خالق و سازنده، برای تقویت این روحیه ها در جامعه، و انسان ها و اعضاء 

جامعه نداشته باشیم وقتی به این آقا هم بگوئی فالن كار را نكن، او پول اضافی را 

به عبارت دیگر اگر ما فرمول را عوض صرف كمك به آن خانواده نخواهد كرد. 

كنیم)و به او( بگوئیم حج نرو و به خانواده بی بضاعت كمك كن ضمانت اجرائی این 

 فرمول ما چیست؟

آیا چیزی جز گرایش قلبی و دینی و معنوی این انسان ها بسوی حق و به سوی وظایف 

واند یدان هائی كه بتناشی از حق پرستی می تواند ضامن اجرای این تعالیم باشد؟ نه. م

این روحیه، گرایش و ایمان را تقویت بكند پشتوانه است. اگر ما توانستیم مراسم حج 

صحیح داشته باشیم آن كسی كه می رود به حج و برمی گردد، نه تنها به اندازه پول 

حج)بلكه( دو برابر و سه برابر آن در كارهای خیر انفاق خواهد كرد زیرا روحش آنجا 

ده است. آزمایش را با صدنفر حاجی معمولی)نه می گویم فوق العاده و نه ساخته ش

خیلی معمولی( كه یك كمی شعور داشته باشد انجام بدهیم و آن این است كه در طول 

سال به او مراجعه كنید و از او برای كارهای خیر كمك بخواهید و سپس سال بعد از 

وع برداشت ازا ین صد نفر را ببینید حج هم به او مراجعه كنید و كمك بخواهید مجم

در سال بعد از حج و قبل از حج چه قدر است. اگر دو برابر شد)این مساله( چه چیزی 

را نشان می دهد؟ نشان می دهد آن پولی كه صرف حج شده از نظر حتی كمك به فقرا 

فته گ هم نقش خود را ایفا كرده است و خیلی هم بیشتر و بهتر از آن كه از اول)به او(

می شد كه به حج نرود و آن را صرف فقرا كن. اگر روایات صریحی درباره این مطلب 

 نرسیده بود انسان گاهی اوقات مشكل بود به صرف اجتهاد خودش چنین بگوید؛

اما عالوه براین، روایاتی مكرر و مؤید در این زمینه از ائمه طاهرین)س( وارد شده است 

 ند كه چند روایت آن را می خوانم:همین سوال را از ائمه كرده ا

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

 نقل می كند: می گوید كه امام صادق)ع( به من فرمود چرا« سماعه»از

 امسال به حج نمی روی؟ او جواب می دهد: كارهائی دارم،

 معامالتی بین من و دیگران هست، مشاغلی داریم و چه بسا این كار

 ، خداوند درخوبی باشد و در آن خیر می باشد. فرمود نه، قسم به خدا

 این كار و در این شرایط برای تو چیز بهتری مقدر نفرموده است. هیچ

 بنده ای از رفتن به حج محروم نمی شود مگر اینكه گناهی كرده باشد

 ۵كه او را محروم كرده باشد.

باز ار امام صادق)ع( روایتی است كه می فرماید كه اگر مردم حج را كنار بگذارند 

ید آن ها را مجبور كند به حج بروند،خواه خودشان بخواهند خواه زمامدار مسلمین با

 ۷نخواهند. چون این خانه برای حج گزاردن ساخته شده است.

می گوید از امام كاظم)ع(: پرسیدم آیا انسان برای حج رفتن می تواند پول قرض بكند 

توانند ب و به حج برود؟ اگر قرض بی محلی نیست و چیزی دارد كه اگر در راه تلف شد

 وام او

 را پرداخت كنند.

 بله. 

امام صادق)ع( به یك نفر از دوست داران خودش « الفضل فی نفقة الحج»در باب: 

 توصیه

می كند و می فرماید: چه می شود اگر كسی از شما همین طور كه در سال مشغول 

 كسب

ری و كار است و درآمدی دارد، در خرج زندگیش یك كمی میانه روی بكند و مقدا

 از

 منافع خود را برای حج كنار بگذارد، تا موقعی كه)زمان( حج می رسد، ببیند یك پولی

 مخصوص حج پس انداز كرده و در رفتن به حج از مایه نمی خورد و به حج برود. در
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روایت دیگری در همین باب باز امام می فرماید: در موقعی هم كه حج می خواهی 

 بروی

 ر كم خرجی برو، تا همواره برای رفتن به سفر حج، نشاطمخارج حج را كمتر بكن، سف

 ۵داشته باشی.

روایتی نقل می كند كه چون متن آن مفصل است تنها ترجمه آن « سعید سمّان»كلینی از

 را می خوانیم می گوید:

 من هر سال به حج می رفتم تا این كه، یك سال سختی پیش آمد كه مردم درتأمین »

 . دوستان من گفتند كه اگر زندگی،به زحمت افتادند

 تجدید نظر می كردی و این خرجی را كه می خواهی صرف حج رفتن بكنی صدقه به

 مردم مستحقق می دادی، البته بهتر بود. من به دوستان گفتم آیا رأی شما این است؟

 گفتند: بله، گفتم: من هم تبعیت می كنم. آن سال پول را دادم و به حج نرفتم. می گوید

 عرفه خوابی دیدم كه آن خوب مرا ناراحت كردو )پیش خود( گفتم دیگر من در شب

 این كار را نمی كنم و حج را رها نمی كنم بلكه هر سال به حج خواهم رفت. وقتی

 كه یكی از فرصت های بسیار خوب برای«)منی»سال آینده شد به حج رفتم در فرصت

ا دیدم.)چنان چه مالحظه شود برخوردها و برقراری ارتباط است( امام صادق )ع( ر

 دوستان

 پراكنده ی امام، در دنیای پهناور اسالم آن روز، در مراسم حج است كه می توانند رهبر

 را ببینند و از او كسب تكلیف كنند( مردم پیرامون او جمع شده بودند و در اطراف

 حضرت عده ای بودند. جلو رفته و عرض كردم به من بفرما تكلیف چیست؟

 ان را برای او گفتم و پرسیدم كدام بهتر و با فضیلت تر است: حج یا صدقه؟داست

 فرمود چه قدر خوب است انفاق به فقراء. امام، این جمله را سه بار تكرار فرمود

 )كه سائل بداند كه در مسئله، وقتی انگشت بر روی این طرف مطلب می گذاریم،

  یدانم امام كدام یك بهتر ومعنایش ضعیف كردن طرف دیگر نیست(. گفتم بله م
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 با فضیلت تر است؟ فرمود: چه مانعی دارد كه شما هم به حج بروید و هم صدقه بدهید

 هر دو كار را انجام بدهید؟ گفتم: آخر پولش به اندازه ای نیست كه به هر دو رسد

 و وسعت این كار را ندارد. مود: می دانی اگر فردی می خواهد ده درهم

 كندومخارج حج او ده درهم است باز هم آن را دو قسمت كند. پنج فر در حج مصرف 

 درهم را صدقه بدهد و با پنج درهم بقیه به حج برود. یا این كه باز هم سعی كند بیشتر،

 از مخارج این سفر بكاهد و صدقه بدهد. حج را هم رفته باشد كه این موجب پاداش

 ه حج را رها می كند و نه صدقه را، بلكهاو خواهد بود.)سوال كننده باالخره دید امام ن

 می گوید هر دو. وقتی دید مطلب این طور است و هر چه این طرف و آن طرف زد

 امام باالخره می فرماید هر دو را باید با هم داشته باشد. می گوید( گفتم: خوب اگر

 ما این طور عمل كنیم آیا دیگر درست است؟

 رمود: آخر كجا می توان جانشینی برای حج پیدا كرد؟ فرمود: بله. بعد امام)ع( سه بار ف

 سپس فرمود: بنده ی خدا از خانه اش كه به عزم حج بیرون می آید همان جا بهره ای از

و به سوی  -ثواب الهی دارد)چون همه چیز زندگی را رها كرده آن هم حج آنزمان

 خدا

 و پاداش و ثواب آن هممی آید. پیداست كه در او بخشی از ساخته شدن وجود دارد  -

 هست(، او می اید در مسجد الحرام طواف واجب را می كند، به مقام ابراهیم می رود

 ایستد و وقتیو در آن جا نماز می خواند. آن گاه فرشته ای در كنار چپ او می

برمی گردد، بر شانه اودست می زند می گوید: ای بنده ی خدا، آن انحراف ها و 

 ناپاكی ها

 سبتو اما ن« یا هذا، امّاما مضی فقد غفرلك، و امّا ما یستقبل فجد»ت تمام شد.گذشته ا

اصالً توبه همین است. این یك واقعیت است كه اگر انسان واقعاً از  ۵به آینده بكوش. 

 راه انحراف به راه حق)چون توبه یعنی بازگشت است( برگشت دیگر پاك است.

یر حق الّناس(. حق الناس در پیش اوست. آدمی )البته در خود روایات توبه، دارد در غ
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كه به راه حق بازنگشته است؛ اگر دو مرتبه قصد كرد در مال كسی تصرف كند، این 

چه به راه حق بازگشتنی است؟ بسیار روایت جالبی است. هر گوشه آن جالب است و 

دهد، و است نشان ب« امام»هر گوشه اش می تواند دید جامع یك رهبری را، كه در شأن 

در زمان ما كه از این نوع رهبری محروم هستیم الاقل باید در امر دین، بكوشیم پیرو 

رهبرانی باشیم كه اگرچه امام نیستند و نخواهند بود اما الاقل تا آنجا كه میسر است 

 لیاقت جانشینی امام را در این نوع رهبری ها داشته باشند.

 ما و اجراي مراسم حج

ج كم بهره برداری می كنیم باید برای بهره برداری صحیح از آن فكر اگر ما امروز از ح

كنیم، نه این كه آن را حذف نمائیم. از حذف حج، ما سودی نمی بریم. اجتماع حج با 

جمعیت فراوان و جمعیت هر چه بیشتر، می تواند نمونه ای از شكوه جامعه اسالمی 

 ی نزدیك به یك میلیون یا یكباشد. وقتی مردم در سراسر دنیا بشنوند كه جمعیت

و اگر همت كنند بیشتر بروند، تا دو میلیون نفر در سال می  -میلیون و پانصد هزار نفر

در روز معین و در ساعات معین در جای معین اجتماع دارند، اجتماعی كه از  -گردد

ا ای بروح ایمان برخوردار و سرشار از ان است، آیا این نمی تواند الاقل یكی از جلوه ه

شكوه اسالم و امت اسالمی باشد؟ و آیا نمی تواند در مرعوب كردن دشمنان یا 

مجذوب كردن كسانی كه در دلشان كم و بیش عالقه و گرایشی به اسالم وجود دارد 

نقش موثری داشته باشد؟ ولی به شرط اینكه این اجتماع را ما بگونه ای اداره كنیم و 

كنیم كه براستی با شكوه باشد و نه خدای ناكرده مایه  این مراسم را به گونه ای برگزار

 سرشكستگی.

در یكی از فیلمهائی كه به عنوان خبر در)تلویزیون( آلمان، از مراسم حج نشان می 

دادند بعضی از قسمت های این گزارش مصور آن طور كه انسان دلش می خواست 

م این فیلم بردار را یا غرورانگیز بود. سال بعد كه من خودم به حج مشرف شدم، دید
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اجازه نداد ه اند، یا الاقل آن قدر خبیث نبوده است كه انگشت روی جاهای حساس 

طواف كه باید خودش یكی از نمایش  -بگذارد. برای این كه دیدم در موقع طواف،

با كمال تأسف به  -های جالب از حركت منظم مردم و ایمان، به گرد یك محور باشد

از مردم، این خاصیت ارزنده اش را از دست داده است. در  علت جهالت عده ای

طواف همین قدر كه طواف كننده ی ما در برابر حجراالسود می رسد، از دو طرف نظم 

به هم می خورد، یكی از طرف كسانی كه بدون آگاهی و توجه و بدون رعایت نظم 

ه جمعیت می زنند؛ الزم می خواهد بیایند و طواف را شروع كنند كه خود را بی جهت ب

و یكی هم از طرف كسانی كه در مقابل حجراالسود كه می رسند به سمت آن می 

روند برای این كه حتماً به آن دست بزنند یا آنرا ببوسند)استالم و تقبیل(، حال باید دید 

این مسئله در عصر ائمه ما چگونه مطرح شده و امام در این باره چگونه دستور داده 

 است؟

 ی گوید از امام صادق)ع( پرسیدم آیا در موقع طواف، ماراوی م

  -برای تیمّن و تبرّك دست به سنگ بكشیم؟ -بكنیم؟ « استالم حجر»

 فرمود: اما من كه نمی كنم؟

 عرض می كند: مگر نه این است كه از پیغمبر)ص( روایت شده است كه

 آن حضرت در موقع حج دست به سنگ می كشید و آن را می بوسید؟

 مود: بله)ولی( برای او جا باز می كردند نظم به هم نمی خورد، تافر

 می آمد فوراً می توانست بدون این كه نظم را به هم بزند این كار 

 مستحب مؤكّد را انجام بدهد. ولی برای من كه امام صادق هستم 

 صرف نظر می كنم كه« استالم حجر»این)امر( میسر نیست. بنابراین من از

د طواف را متزلزل نكنم. حال به شیعه امام صادق)ع( باید گفت كه آیا در وضع آبرومن

موقع تشرف به حج به این توصیه و عمل مؤكّد پیشوای عظیم الشان و امام بزرگوارت 

توجه و عمل می كنی؟ یا تو نیز آن جا كه می روی مثل غیر شیعه)چون اتفاقاً این كار 
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 شكنی و طواف مردم را از بینری، صف را میرا بیشتر غیر شیعه می كنند( هجوم می ب

می بری برای این كه دستت به سنگ برسد یا سنگ را ببوسی و بعد هم به این اكتفا 

نمی كنی بلكه قدری آن طرف تر می خواهی خودت را به طرف در كعبه بیفكنی تا 

لندی ب با آن پارچه -البته آن دفعه كه من دیدم -درب را هم ببوسی و بعد هم آن شُرطه

 كه دستش گرفته و سرش را گره زده بر سر تو بزند كه: برو پایین.

او چرا می زند؟ او نه به خاطر اینكه روی مخالفت مذهبی این كار را می كند؛ برای این 

كه از نظر مذهبی برای آن ها، این كار عیبی ندارد. ولی بیشتر این اقدام، از این نظر 

ا به اشخاص بدهند كه خودشان را از آن پله ها، برای است كه اگر این جا این امكان ر

بوسیدن در باال بكشند باید در هر سفر و موسم حجی، گزارشی مربوط به تلفات عده 

ای در زیر دست و پای این بوسندگان درب را در جراید مختلف دنیا بخوانیم و تاسف 

آن  س ها له نشودبخوریم. برای جلوگیری از این كه كسی زیر دست و پای این در بو

شُرطه با آن چیزی كه دستش هست می زند كه مردم را از بوسیدن دور كند. من آن جا 

دیدم كه اگر این فیلم بردار موفق شده بود صحنه ای از این منظره را از حج در اخبار 

منعكس بنماید چه قدر مایه شرم سازی بود؟ این امر ناشی از جهل و نادانی و تربیت 

 مردمی است كه به این سفر مقدس می روند. نكردن قبلی

بدون شك یكی از واجبات اجتماعی ما این است كه هر وقت عازم حج شدیم یا كسی 

را عازم حج دیدیم حتماً او را نسبت به این مطالب حساس راهنمایی كنیم و الاقل به 

 اندازه یك نفر ازا ین منظره های نامطلوب بكاهیم.

حج را آن طور كه هست زنده و آبرومند نگه داریم بسیار جالب اگر ما بتوانیم اجتماع 

 است.

 قرباني

 فلسفه تشريع قرباني
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یكی از عواملی كه در این سال ها در حج بگو و مگو ایجاد كرده و به آبرومندی و 

 درخشندگی حج لطمه زده است، مسئله قربانی است.

. حاال بانی، بسیار جالب استهمان طور كه بیان گردید اصل مسئله قربانی و تشریع قر

كه مردمی به عزم حج می آیند آن ها كه توانائی مالی دارند شتری، گاوی یا 

گوسفندانی)نه یك گوسفند بلكه بیشتر( بیاورند و در آن روز یك مهمانی عمومی برپا 

شود كه در این مهمانی عمومی ، ده ها هزار گوسفند و گاو و شتر كشته می شود و به 

ه از صدها هزار نفر در آن دو سه روز پذیرائی می شود بخصوص از روز عید این وسیل

كه روز جشن و شادی است. همان طور كه قبالً اشاره گردید، حتی حاال هم اكثریت 

آقایان در گزارشات حج  -حجاج، مردمی هستند كه توانائی مالی شان بسایر كم است

ها در موسم حج جمع می شود حدود  حتماً دیده اید اگر یك میلیون نفر در این سال

هزار نفرشان از خود عربستان سعودی از همان اعراب آن حول و حوش  ۲۸2تا  ۲22

هزار نفر از كشورهای هم مرز عربستان وارد می شوند؛ و  ۴22الی  ۷22هستند و حدود 

و حجاج یمن از  -هزار نفرشان از یمن هستند 12تا  ۸2تازه آن هایی كه می آیند گاهی 

ی بسیاری از كسانی كه به آن جا م -قدیم االیام تا به حال جزء بینواترین حجاج هستند

آیند مردمی هستند كه چه بسا در سال یك نوبت، دو نوبت، سه نوبت غذای گوشت 

 دار كافی بدست شان نیامده است كه سیر غذا بخورند.

 -ید تا سه روز بعدیعنی از روز ع -این ها هم جزء حجاج هستند. در این سه چهار روز

مواد غذایی رایگان، آن هم عالی ترین مواد غذایی كه گوشت باشد، در اختیار حجاج 

چون گوشت هنور هم تقریباً د رهمه جای دنیا گران قیمت ترین ماده  -قرار می گیرد

. با آن شرایطی كه در قربانی رعایت -غذایی بویژه در میان مواد غذایی معمولی است

و پوست و استخوانی نباشد، چاق باشد و گوشت خوردنی داشته باشد، شده كه الغر 

معیوب نباشد، سالم باشد خیلی پیر نباشد و.... بهترین گوشت خوراكی برای حجاج 

فراهم می اید. در این دو سه روز مردمی كه آن جا به عنوان برادران و خواهران مسلمان 
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غذای كافی هم آن كسی كه خیلی  دور هم جمع هستند، غذای كافی بخورند و ازا ین

 دارد بخورد هم آن كسی كه ندارد.

البد در مناسك حج دیده اید كه مستحب موكد است كسی كه قربانی می كند حتماً 

 خودش از آن قربانی بخورد، و حتی بعضی؛ این را احتیاط واجب می دانند.

پیغمبر روایتی است در كافی كه می گوید در آن سال بزرگ حجه ی الوداع، 

راس، در یك روایت دارد  ۵22و در روایت دیگر  11اكرم)ص( در یك روایت دارد 

راس كه جمع آن صد رأس است قربانی داشتند و در  ۴۳و علی)ع( یا  11پیغمبر 

مجموع روایت از عامه و خاصه دارد كه پیغمبر)ص( و علی)ع( در قربانی با هم شركت 

یپیغمبر)ص( و علی)ع( در قربانی با هم شركت داشتند. به هرحال صد جاندار، بوسیله 

داشتند. به هر حال صد جاندار، بوسیله ی پیغمبر)ص( و علی)ع(در آن سفر كشته شده 

و برای این كه پیغمبر و علی از همه ی این ها تناول كرده باشند، پیغمبر)ص( دستور داد 

كردند،  تكه ای از گوشت هر كدام را در یك دیك انداختند و آب گوشت درست

بعد پیغمبر و علی هر دو ازا ین آب گوشت خوردند تا از همه ی قربانی های خود تناول 

  ۵كرده باشند.

این روایات ما هست. تا كسی كه )امكانات( دارند و قربانی می كنند از همان گوشت 

بخورند)و همین طور(، آن هایی هم كه ندارند. همه ی این برادران و خواهران مسلمان 

ر یك سفره بنشینند و عمالً از یك نوع غذا برخوردار شوند. این اساس قربانی بر س

 است.

 قرباني، تمرين روحي براي انفاق

آن زمان و حتی سیستم اقتصادی اكثریت از طرف دیگر، در سیستم اقتصادی عمومی

یك حیوان زنده ای كه شیر و پشم بدهد و  -مردم دنیا، در زمان خودمان، مسئله دام

عی داشته باشد، به عنوان سرمایه ای است كه خیلی از مردم به جانشان بسته است. مناف
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برای بسیاری از مردم یك شتر، دوشتر، چهار شتر، چهار تا گوسفند، چهار تا گاو یعنی 

سرمایه ی زندگی. یك مو اگر از ان كم شود خیلی ناراحت می شوند. اكنون هم، 

یرد برای آن واقعاً عزا می گیرند چون مردمی هستند كه اگر یك گوسفندشان بم

 سرمایه زندگی شان است.

یك ثروتی را كه برای او این قدر عزیز است  -حال این مسلمان در این سفر یك دام را

در راه خدا و برای رفاه بندگان خدا، می كشد. این یك نوع تمرین روحی برا انفاق 

تا از آن كه دوست دارد و خیلی هم  ۷.«لن تنالوا البّر حّتی تنفقوا، مما تحبون...»است:

 دوست دارد انفاق بكند. البته عالوه بر این جنبه، جنبه های دیگری هم هست.

ولی این قربانی با كمال تأسف در زمان ما، دیگر این حالت را ندارد. االن منظره قربان 

ا به ما ر گاه و كاری كه آن جا می گیرد نه تنها این آبرو و این خصلت عالی و برجسته

نمی دهد، بلكه نوعی تبذیر و دور ریختن مال به صورتی بی جاست و منعكس كننده ی 

چنین حالتی است. ه بطوریكه من خودم در سفر حج عجیب دچار اشكال شدم. قباًل 

فرصت نكرده بودم در این باره مطالعه ی كافی بكنم و یك رأی فقهی برای خودم 

ن هم تا امروز این فرصت متاسفانه به اندازه كافی انتخاب كنم هم چنان كه بعد از آ

 هنوز دست نداده است.

در آن جا من یك چاره موقت انتخاب كردم. آن جا تصمیم گرفته بودم كه به هر حال 

آن چه را الاقل خود من قربانی می كنم به صورتی قربانی كنم كه به هر حال آن چه را 

 ربانی كنم كه به مصرف برسد.الاقل خود من قربانی می كنم به صورتی ق

راه های مختلفی را پرسیدم. یك راه افراد متعددی آن جا معرفی كردند و بعد خودم 

برای اطمینان به مسلخ رفتم. گفتند اگر بكوشید گوسفند خوبی تهیه كنید كه هم پوست 

و پشم و هم خودش خوب باشد، مطمئنًا تا نیمه شب این نوع گوسفندها را اعراب 

كه آن جا هستند برده اند و اگر صبح اول وقت بیائید می بینید فقط الشه آن فقیری 

حیوان مانده است كه چندان به درد خوردن خیلی نمی خورد و چیزی عائد كسی نمی 
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 كند.

با بررسی هائی كه انجام دادم به این مطلب اطمینان نسبی پیدا كردم و مسئله و مشكل را 

م ولی این یك حل فردی بود برای این مسأله، نه به این صورت برای خودم حل كرد

 یك حل اجتماعی.

باالخره انسان وقتی آن جا می رفت می دید عجیب مسلخ بی نظم و بدی است. انسان 

پایش را روی الشه های گوسفند می گذارد و رد می شود، خودش و احرامش كثیف 

ی مقدار زیادی الشه می شود. همان طور كه می گفتند الشه های خوب را می برند ول

برد و بعد بولدوزر در آن جا هست كه این ها را زیر های حیوان هست كه كسی نمی

 خاك دفن می كند. این چیست؟ آیا این قربانی اسالم است؟

 گوشت قرباني بايد به مصرف محرومین برسد

تكلیف چیست؟ آیا اسالم ما را در یك بن بست قرار داده است؟ در آن جا همان روز 

قبل از عید، در روز عرفه، عده ای از دوستان و آقایان علما و فضالی برجسته كه از 

ایران آمده بودند یك جلسه ای تشكیل دادیم ببینیم آیا همان جا می توانیم یك فكری 

بكنیم؟ پرسیدم كه آیا مسئله كنسرو كردن این گوشت های عملی است؟ تحقیق 

م؛ گذشته با مسئولین عربستان تماس گرفتیكردیم یكی از افراد مطلع گفت ما سال 

گفتند، فتوای مفتی های آنان با این مسئله مخالف است. دقت بفرمائید این جا می 

 خواهیم برایتان دو نكته را مجسم كنم:

یكی این كه وقتی ما ازا متیاز فقه جعفری نام می بریم نمونه های جالبی از آن داریم كه 

ین ها را بشناسید. دیگر این كه بدانید این بن بست ها تا باید شما پیروان این مذهب ا

ما كه خود را منتسب به این  -حدی به دست خود ائمه)ص( باز شده است. این ما هستیم

كه نمی دانیم چگونه خودمان دست و  -مكتب و این مذهب و این ائمه)ص( می دانیم

قربانی  بیرون بردن گوشت پایمان را در پوست گردو گذاشته ایم. گفتند فقه این ها با
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ی را تجویز نم« منی»مخالف است و فقهایشان بیرون بردن گوشت قربانی از« منی»از

كنند. ریشه مطلب چیست؟ ریشه مطلب این است كه در زمان پیغمبر)ص( ایشان منع 

بیرون ببرند. چرا؟ زیرا اگر اجازه داده می شد « منی»فرموده بود كه گوشت قربانی را از

بانی را بیرون ببرند حاجی خودش قربانی می كرد خودش هم آن را می برد گوشت قر

و چیزی به كسی نمی رسید. با قدغن كردن این مطلب ناچار می شد باالخره)قربانی را( 

 در اختیار دیگران بگذارد. فلسفه مطلب این بوده است.

خ در فقه وهابی یك نوع جمود هست و این یكی از همان جمودهاست. چون شیو

فتوای آن ها وهابی هستند این نوع جمود برای آن ها مانده است كه فكر نمی كنند)در 

آنموقع( گوشت برای مصرف عموم هم كافی نبود زیرا بسیاری از مردم برایشان امكان 

بردن قربانی وجود نداشت و لذا پیغمبر)ص( و علی)ع( صد قربانی می برند. چون صدها 

هم نمی توانستند بیاورند. بنابراین باید در آن زمان بیرون نفر بودند كه یك رأس آن را 

قدغن شود تا این گوشت ها همان طور كه اساس تشریع « منی»بردن گوشت قربانی از

براین مطلب بوده است در اختیار مصرف كنندگان بینوا قرار گیرد. اما بعد از آنكه وضع 

 انند قربانی كنند و می كنندمالی عمومی مسلمان ها طوری شد كه بیشتر حجاج م یتو

 چطور؟

البته بر حجاج مكه و حرم اصالً قربانی واجب نیست و قربانی نمی كنند آن ها حج 

است. حجاجی كه از بیرون مواقیت حرم می ایند قربانی می كنند. تازه « حج افراد»شان

 باگر كسی)توان مالی( نداشته باشد به جای قربانی ده روز، روزه می گیرد در كتا

 كافی روایتی از امام رضا )ع( آمده است:

 سئوال كننده می گوید به امام)ع( گفتم مردی است كه حج تمتع به جای

 آورد و در جامه دان خود لباس هایی دارد، می تواند یكی از آن ها رامی

 بفروشد و قربانی بخرد؟

كه روزه ی بخرد بلفرمود: نه، اگر پول ندارد و باید لباسش را بفروشد، نمی خواهد قربان
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می گیرد روزه به جای قربانی كافی است. این لباس لباسی است كه او باید با آن آبروی 

مؤمن شایسته است كه معموال با  ۵خود را حفظ كند و آراسته در جامعه پدیدار گردد.

لباس شایسته بیرون بیاید اگرچه درست است كه این نباید برای او قید بشود. بنابراین 

( این نیست كه هیچ ندارد، بلكه در همین حد هم كه هست ۵91در آیه «)لم یجد»معنی

همان روزه)را باید بگیرد(. این روایت نقش قربانی را در حج مشخص می كند تا چه 

حد است و از روایاتی است كه می تواند در حل فقهی مشكل قربانی به صورت امروز 

 كمك كند.

جب نیست و هم قربانی نمی كنند ولی در شرایط بنابراین قربانی عمالً بر همه وا

اقتصادی و اجتماعی زمان ما، میزان قربانی به هر حال از میزان مصرف بیشتر است. د 

رزمان امام صادق)ع( هم این مسئله مطرح است. روایتی است با سند بسیار معتبر از امام 

 صادق)ع(: محمد بن مسلم می گوید:

 ی من منی. فقال: كّنا نقول: الیخرج مهاسألته عن اخراج لحوم األضاح

 شیئی لحاجة الناس الیه فأما الیوم، فقد كثر النّاس فال بأس باخراجه.

محمد بن مسلم می گوید از امام صادق)ع( پرسیدم بیرون بردن گوشت های قربانی 

 چگونه است؟ فرمود ما سابقاً فتوی می دادیم« منی»از

ود. نباید خارج بش -به دلیل احتیاج مردم به آن -«منی»كه هیچ چیز از این گوشت ها از

اما امروز با توسعه ی اسالم، عده ی مردم خیلی زیاد شده است، بنابراین بیرون بردن 

نمون ی این مطلب در فقه ما كم و بیش در جاهای  ۵گوشت قربانی اشكالی ندارد.

د كه فقهی باش دیگر آمده است چه فقه، باید فقهی متحرك باشد نه فقه جامد. باید

كه بتواند براساس تطور و تحول و دگرگونی در شرایط زندگی اجتماعی احكامی

مطابق با اصول قرآن و اصول سنت باشد اما پاسخگویی نیازهای تطور یافته اجتماعی 

 مردم مسلمان و مردم جهان باشد را، بیان كند. 

مانان ی كه تقریباً فقه مسلاین نشان می دهد فقه امام صادق)ع( حتی در برابر فقه حنبل
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وهابی مذهب امروز است، فقهی است زنده، فقهی است آزاد، فقهی است كه در آن 

تطور و تحول صحیح راه دارد، اما در برابر فقه ابوحنیفه كه فقهی است بسیار تحول 

در  -چون ابوحنیفه فقهی دارد كه مطلب را با سلیقه عوض می كند -پذیر، ترمزمی دهد

ام می گوید دین خدا قیاس بردار نیست، با رأی و نظری كه به فكر خودم می آن جا ام

اما فقه جامد «. ان دین اهلل الیقاس»رسد نمی توان دین ساخت. در آنج ا می گوید:

حنبلی می گوید: قربانی را در زمان پیغمبر چون فرموده است بیرون نبر، دیگر الی الابد 

 ن را كنسرو هم نمی شود كرد.باید گوشتش را بیرون نبری و لذا آ

در آن جلسه تصادفًا كسانی بودند كه گفتند اگر اجازه این مطلب را از مقامات سعودی 

گرفتید ما سرمایه گذاری الزم برای این كار را تضمین می كنیم نه بخاطر انتفاع، بلكه 

 ابخه اطر نفعی بزرگتر كه حفظ آبروی اسالم و مسلمانان است. ما این گوشت ها ر

كنسرو می كنیم و به خارج می بریم. گفتند پارسال تماس گرفته شده ولی حكومت 

سعودی به هیچ وجه حتی جرات نمی كند در این كار دخالت بكند، برای اینكه می 

 ترسد با فتوای غالظ و شداد شیوخ خودشان روبرو بشود.

شرف سال به حج میكی از آقایان كه امكان او برای این كار خیلی بیشتر بود و در آن 

شده بود قول داد كه در بازگشت موجبات تماس بیشتری را فراهم بكند و روی این 

مسئله اقدام بكند و نكرد. بنده هم كه از همان جا به هامبورگ برگشتم نتوانستم از نتیجه 

 كارشان با خبر شوم ولی عمالً می بینم كاری صورت نگرفته است.

عی ما این است كه حتماً برای سروسامان دادن وضع به هرحال یكی از واجبات اجتما

 نامطلوب قربانی كاری انجام دهیم.

این سوال را هم مطرح كرده اند كه ایا می شود هر حاجی با توجه به این كه می بیند 

این جا گوشت ها تلف می شود به جای این كه قربانی بكند در خارج به بستگان خود 

قربان در وطن خودش به نیابت از او یك گوسفند سفارش بدهد كه همان روز عید 

قربانی كنند؟ حقیقت این است كه به مناسبت یك تحقیقی كه داریم تصادفاً این ایام 
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من این جلد)چهارم فروع( كافی را بررسی می كنیم حضور ذهن بیشتری نسبت به 

جام ان« یمن»روایات، دارم در روایات متعدد تصریح دارد كه مخصوصاً قربانی باید در

بگیرد البته آن گوسفندها و یا گاو و شتری كه به عنوان كفاره و فدیه برعهده اشخاص 

می آید را می شود در خارج و بعداً كشت ولی قربانی باید آن جا انجام بگیرد. این 

« منی»مطلب با صراحت هم نظیر آن مطلب كه پیغمبر فرموده بود گوشت قربانی را از

یا این مسئله قابل بررسی مجدد نمی باشد؟ و آیا بررسی های خارج نكنید نیست و ا

فند بینی در آنجا مقدار زیادی گوسوسیع تر، نمی تواند این راه را بگشاید كه وقتی می

 هم در این حالت قربانی كرد؟« منی»از بین می رود بگوئیم می شود در خارج از

این  -ند با صراحت گفتمهمانجا هم به عده ای كه از من پرسید -آن چه مسلم است

است كه گوسفندی را كه قربانی می كنید اگر می دانید كه زیر آوار و خاكی كه 

بلدوزر پس فردا از این طرف و آن طرف به سمت مسلخ می ریزد خواهد رفت این را 

قربانی حساب نكنید. این مسلم است. من آن موقع روی این مسئله با قاطعیت نظر دادم و 

انی اصالً قبول نیست. این تبذیر است این اصوالً نمی تواند با آیات و گفتم این قرب

 روایات مربوط به قربانی جور در بیاید و اصاًل این مصداق قربانی نیست.

 آيا اين گونه قرباني نمودن موجب تقرب اهلل است؟

چه طور انسان می تواند با این عمل تقرب الی اهلل كند؟ قربانی یعنی انسان با این كار 

متقرب الی اهلل شود، می خواهد به خدا نزدیك بشود مگر خدا دستور تبذیر به ما می 

دهد؟ مگر ما با گناه می توانیم به خدا نزدیك بشویم؟ گفتند این گناه كه نیست برای 

خدا می كشد. گفتم این چه در راه خدا كشتنی است؟ به طور این كه این را در راه 

كلی در آن موقع نظر من این بود و همچنین تا به حال با مطالعات بعدی هم نظر من این 

است كه اگر یك حاجی گوسفندی را می كشد كه زیر خاك م رود اصالً این را 

 قربانی حساب نكند و قربانیش را انجام نداده است.
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اند عبادت باشد حتماً باید چیزی ذبح شود كه الاقل بداند حتماً زیر خاك و این نمی تو

آوار نخواهد رفت و همین طور كه عرض شد در آن سفر خود ما به عنوان حل موقت 

این كار را كردیم. به هرحال شاید بتوان با تحقیق بیشتر به این نتیجه رسید كه در این 

ته هم ذبح گردد. الب« منی»یابت در خارج ازشرایط شاید بشود گوسفند قربانی به ن

است، مبادا به عنوان چیزی كه مالك عمل قرار بگیرد، در ذهن رفقا برود یا « شاید»این

فانه میتواند نقل بكنید ولی متأس« شاید»حتی جائی به این عنوان نقل بشود اما به عنوان

 ا بگیرند مشكل مسلخ مناگر هم عده ای از ما و یا حتی همه فقهای شیعه، این تصمیم ر

شود برای این كه جمع قربانی هائی كه مقلدین این ها در آن جا می كنند حلی نمی

رسد در حالی كه چند صد هزار قربانی دیگر را دیگران می شاید به صدهزار راس نمی

كنند كه تابع فتوای ما نیستند. لذا باید برای حل مشكل یك اقدام جدی با تماس با 

ودی انجام بگیرد و صحیح ترین راه گمان می كنم همین باشد كه این مقامات سع

گوسفندهای قربانی به شكل صحیح در آن جا مورد بهره برداری قرار بگیرد. طرز ذبح، 

به شكل صحیح در آن جا مورد بهره برداری قرار بگیرد. طرز ذبح، طرز انتخاب و طرز 

كه بتواند با موازین بهداشتی جور  كنسرو كردن و طرز آماده كردن آن ها طوری باشد

در بیاید. البته این مسئله مهم است باید حتماً به آن توجه بشود كه این سرمایه گذاری 

هرگز نباید جنبه انتفاعی داشته باشد تمام این كنسروها باید در دنیا صرف گرسنه ها 

زی جامعه ای یك روبشود. در درجه اول گرسنه های جامعه اسالم و اگر جامعه اسالمی

بود كه همه آن سیر است آن وقت دید كه آیا به گرسنه های غیر مسلمان تا چه حدی و 

 با چه شرایطی می توان از این راه داد.

البته آن هم)در اختیار گرسنه های غیر مسلمان قراردادن( باز مسئله ای است كه جای 

كه نیازمند در آن فراوان بحث دارد ولی اصواًل اكنون جامعه اسالمی ، جامعه ای است 

است. بنابراین راه حلی كه با موازین جور در می آید این است كه سرمایه گذاری برای 

استفاده صحیح از این حیوان هایی كه آن جا قربانی می شوند از طرف كسانی صورت 
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گیرد كه هیچ نوع نظر انتفاعی نداشته باشند و آن چه از آن راه به دست می آید اعم از 

وشت كنسرو شده، پوست، روده یا چیزهای دیگر، همه باید در راه بهتر كردن گ

مصرف شود. این مطلب كه به طور قطع از ادّله ما، در زندگی بینوایان جامعه اسالمی

مورد قربانی است چه از)طریق( عامه و چه از)طریق( خاصه، چه از قرآن و چه از 

ز صاحبان همت، همت كنند و این حدیث و سنت به دست می آید. باشد كه یك رو

مسئله را به صورت صحیح حل كنند و من خودم امسال مجدداً این بحث را به خاطر 

یك تحقیق دیگری كه در پیش دارم، بررسی می كنم با جدیت بیشتری تصمیم گرفتم 

به خواست خدا در این زمینه آرام و بدون سروصدا از طرق مختلف دست بكار بشویم 

می شود مسئوالن عربستان سعودی را از خرشیطان پیاده كنیم و آن ها را وارد ببینیم آیا 

نمائیم كه این نقطه ضعف بزرگ در زمینه حج را از بین ببرند و آن را به یك نقطه 

 قوت درخشان تبدیل كنند.

اگر این گونه منعكس شود كه یكی از آثار حج این است كه سالی یك تا دو میلیون 

كنسرو شده، تهیه می شود و به رایگان در اختیار بینوایان جامعه قوطی غذای سالم 

اسالمی گذارده می شود، همین قربانی یك نقطه درخشان است و اگر این گونه 

منعكس بشود كه از پول پوست و پشم و چیزهای دیگری كه از این حیوانات به دست 

 می شودجامعه اسالمی اید در هر سال ده ها میلیون تومان كمك نقدی به بینوایانمی

 البته یك نقطه كمال و قوت می شود.

چنان كه مالحظه م یشود این ما هستیم كه به علت كمی لیاقت و كاردانی مان از هر 

چیز خوب، از بهترین چیزها بهره برداری صحیح نمی كنیم و این بهره برداری، قبل از 

 هر چیز در گرو لیاقت و مرد میدان عمل بودن است. 

شعار اساسی ما این است كه قبل از هر چیز تحول را در خودمان بوجود بیاوریم كه  لذا

به راستی بخواهیم از عوامل سعادت زا، حسن استفاده كنیم اگر از بازی كردن با عوامل 

سعادت و سرگرم شدن به آرزوی سعادت و تنبل بودن در اقدام برای رسیدن به 
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عملی در راه سعادت، آزاد و خالص بشویم  سعادت، و)كاهلی در( برداشتن قدم های

آن وقت به خیلی از آزادی های دیگر هم دسترسی پیدا خواهیم كرد. مرام هرچه باشد، 

مسلك هر چه باشد نو باشد كهنه باشد، شرقی باشد یا غربی هزار و چهار صد سال 

 ره برداریعمرش باشد یا چهار هزار و یا صد و پنجاه یا پنجاه یا ده سال، اگر عرضه به

داشته باشیم آن وقت موقع انتخاب هم می رسد ولی فعالً با كمال تاسف باید اعتراف 

من نمی گویم هیچ نیست،  -كنیم، آن چه در جامعه مسلمانان در حد نصاب نیست

عرضه و لیاقت بهره برداری از تالش ها و كوشش ها  -هست، ولی در حد نصاب نیست

ق را به همه مسلمانان بدهد كه بیش از گذشته و بهتر از است. امیدوارم خداوند این توفی

 گذشته بیندیشند و عمل كنند. 

۳  

 بُعد سیاسي حج

 آيا حج يك كنگره اسالمي است؟

بخش دیگری از بحث كه متمم بحث ای اجتماعی مربوط به حج است در ارتباط با این 

 سوال است كه: آیا حج یك كنگره ی اسالمی است؟

این است كه صود از كنگره اسالمی چیست؟ اگر مقصود از كنگره اسالمیباید ببینیم مق

حج و ایام حج به صورت ایام اجتماع مسئوالن سیاسی، اداری و اجتماعی امت اسالم 

در بیاید، یك كنگره ی سیاسی بزرگ باشد و به مسائل مهم عالم اسالم بپردازد باید 

 ه حج مسئله به این صورت مطرحعرض كنم در اصل تشریع حج و در عصر تشریع مسئل

حج زمان ایراهیم)ع( آهنگ سیاسی به طور كلی  -نبوده است. اما در اصل تشریع حج

ندارد بلكه آهنگ عقیدتی، آهنگ ریاضیت و تمرین و ورزش عملی، آهنگ 

 خودسازی و اجتماعی دارد.
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ا ر آهنگ تقویت بنیان توحید به عنوان مبنای اصیل زندگی فردی و اجتماعی انسان

دارد، اما آهنگ سیاسی ندارد. شرایط اصالً شرایط سیاسی نیست، ابراهیم)ع( و 

اسماعیل)ع( كه آن خانه را بنیان می گذارند یا تجدید بنا می كنند از خدا می خواهند 

كه این خانه به عنوان خانه ی یكتاپرستان، همیشه محوری و شمعی باشد كه یكتاپرستان 

و دل هایشان را پاك كنند؛ به خدای یكتا ایمان بیاورند و  پروانه وار گرد آن بچرخند

در آن موقع و در آن شرایط اصالً مسئله یك واحد ۵تسلیم آئین خدای یكتا باشند.

سیاسی و نیازهای آن نمی تواند مطرح باشد مگر به عنوان آینده نگری. در موقعی هم 

اك می كند و خرافه ها، كه پیغمبر اسالم)ص( آئین آلوده شده حج را می زداید و پ

تحریف ها، كج رویها و كج اندیشی هائی را كه به این آیین پاك راه یافته است از آن 

 فرد ودور می كند و حج خالص و آبرومند را عنوان یكی از مهم ترین وظایف اسالمی

مجددًا زنده می كند، مسئله ای به عنوان كنگره به این شكلی كه االن امت اسالمی

ه ك -قبل از هجرت -د نمی توانسته است مطرح باشد. چرا؟ چون در آن موقعمطرح ش

یك واحد سیاسی نبوده لذا مسئله تجدید حج بیشتر مربوط است به بعد از امت اسالمی

 هجرت و مخصوصاً سا لهای آخر حیات پیامبر)ص(.

 امت اسالمي ، يك واحد سیاسي

واحد سیاسی است كه دارای در آن سال ها)بعد از هجرت( امت اسالمی یك امت 

باشد. رهبری سیاسی كه هر روز هر هفته و هر ماه با یك رهبری سیاسی متمركز می

مسئله مهم یا عادی روبرو است و هرگز نمی تواند مسائلی را به یك كنگره ساالنه 

تاخیر بیاندازد. امتی است متمركز، دارای رهبری متمركز، حل و عقد مسائل در این 

ز پیدا كرده است. رهبر عالی قدرش شخص پیغمبر)ص( است و كسانی رهبری تمرك

كه در مسائل مختلف طرف مشورت یا مامور اجرای دستورهای الزم قرار می گیرند 

كسانی هستند، كه پیغمبر آن ها را پرورده و ساخته است و در پیرامونش دائماً حضور 
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 ی می مانند كه این آهنگدارند. حتی اگر جنگی پیش بیاید گروهی می روند و گروه

 سازندگی مستمر از بین نرود:

و ما كان المؤمنون لینفروا كافه فلوالنفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و »

 ۵«لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم،...

بنابراین در عصر پیغمبر)ص( یعنی در عصر تجدید ساختمان معنوی و روحی و عملی 

له كنگره، به این صورتی كه امروز به ذهن می رسد مطرح نیست حج در اسالم مسئ

حتی در عصر ائمه)ص(، هم مسئله حج بههصورت كنگره به این شكلی كه امروز به 

دارای حكومت ذهن می رسد مطرح نیست. عصر ائمه عصری است كه امت اسالمی

 ومت،نیست زمامداران و رهبران حكمتمركز است اما حكومت، یك حكومت اسالمی

كسانی كه به عنوان خلیفه و جانشین پیغمبر بر مردم مسلمان حكومت می كنند، هرگز 

لیاقت جانشینی آن حضرت را ندارند و هرگز با ضوابط اسالمی بر سر كار نیامده و با 

حكومت نكرده اند ولی در عین حال وقتی به امت اسالمی می نگری ضوابط اسالمی

امیر »قدرت مركزی نافذ و حتی در مراسم حج امتی است دارای حكومت متمركز،

واحد از طرف همان حكومت مركزی تعیین می شود و او امام حج است و این « الحاج

امام حج و پیشوا و رهبر حج و امیرالحاج در آن شرایط كارش الزم و ضروری و مهم 

 است تا آنجا كه شخص امام)ع( از كار او حمایت می كند.

 كه شاید برای عده ی زیادی از -ی را نقل می كندكلینی در كافی روایت

 راوی می گوید: اسماعیل -دوستان این گونه روایات تعجب آور باشد

امام -یعنی امیرالحاج بود. -)هجری( با مردم حج می گذارد،۵۳2بن علی در سال 

 صادق)ع( در اثناء این سفر از استرش به زیر افتاد،

 لحظه ای ایستاد كه امام را -وقف كرداسماعیل به احترام امام صادق)ع( ت

 امام)ع( به او فرمود: به راه -بردارند و دو مرتبه سوار كنند.

 ۵«.فان االمام الیقف»خودت ادامه بده
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سرپرست حاج و امیرالحاج حق ندارد حتی برای یك لحظه نظم برنامه حج را حتّی به 

ند. هزاران لحظه ی وقت خاطر افتادن امام صادق)ع( از استرش به روی زمین متوقف ك

مردم حق ندارد صرف یك چیزی از نظر اجتماعی و آهنگ ساختمان اجتماع آن روز 

شود حتی وقتی آن را در مقام مقدس و ارزنده ی امام صادق)ع( به حساب بیاوریم در 

آن جا امام یك فرد و یك مسلمان حج گذار است. اگر امام، امامی بود كه مقرر 

ار بود، خودش امیرالحاج تعیین می كرد.در این جا، امام یك حكومت اسالمی زمامد

فرد است، فردی بسیار محترم تا آن جا كه از نظر اجتماعی وقتی امیر الحاج می بیند)از 

استر به زمین( افتاده، خود به خود می ایستد. امام خود امام، چون امام حق است نه امام 

را از دیدگاه مسائل عالی اسالمی می  شخص، بنده ی من است نه مامور تن، همه چیز

باید ن -امیرالحاج -به راهت ادامه بده. امام« سر فان االمام الیقف»فرماید:نگرد و به او می

 توقف كند.

بنابراین مالحظه می شود كه حج یك كار سازمان یافته ای است دارای تشكل و 

رماید فامام تأیید میرهبری. در عصر ائمه آن قدر تشكل و رهبری دقیق است كه خود 

یك لحظه هم این جا نایست، مبادا نظم و رهبری حج متزلزل بشود.)پس حج( كاری 

است هدایت شده و جزئی از اجزاء هدایت كلی جامعه ی اسالمی، كه به نام حكومت 

اسالمی آن عصر، به شكلی متمركز در دست زمامدار و اطرافیانش قرار دارد، كه 

ورد قبول نیست، اعوان و انصار او هم غالباً مورد قبول شكلش و شخص)زمامدار( م

نیستند اما اصلی است كه واقعیت دارد، واقعیتی كه امام صادق)ع( آماده است آن را به 

یك حكومت متمركز صحیح تبدیل كند اما روا نمی دارد كه آن را به هرج و مرج و 

به  در مراسم حجبی حكومتی تبدیل كند حتی به صورت توقف كوتاه امیرالحاج 

 احترام امام.

 حج يك كنگره دولتي نیست
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بنابراین در آن موقع مسئله كنگره حج به معنای این كه االن در اذهان هست یعنی این 

كه نمایندگان سیاسی از جامعه ها وگروه های مختلف در مراسم حج جمع شوند و این 

دنیا باشد در عصر چند روز آن جا مجمع عمومی نمایندگان سیاسی مسلمانان در 

ائمه)ع( مطلقاً مطرح نیست. اصالً ما در تشریع حج و مناسك حج جائی برای ا ین 

ای بخواهد حج را به عنوان یك كنگره به معنمطلب نمی بینیم و اگر یك متفكر اسالمی

مصطلح اسالمی مطرح كند و حتی امروز پیشنهاد كند در ایام حج مجمع های عمومی 

ان تشكیل شود و این كار به عنوان تجلی برجسته حج اسالمی معرفی از نمایندگان مسلم

شود خیلی این مساله را با آیات روایات و ادلّه ای كه در اسالم در تشریع حج می یابیم 

 هماهنگ نمی بینم.

ورت به ص -حج كنگره ی دولتی و كنگره ی نمایندگان سیاسی و كنگره ی احزاب

ی هست. حج فرصتی است بزرگ، برای به ثمر نیست اما چیز دیگر -مصطلح امروز

رساندن نهضت ها و جنبش های اصیل رهبری شده ی موثر، سازنده، آزاد كننده، و 

جامعه اسالمی را به هدف رساننده است. هر عضو از امت اسالمی ، یعنی هر مسلمان 

م امتحرك كه باید از هر فرصتی برای انجام بزرگترین وظیفه اش یعنی به پاساختن نظ

در جامعه استفاده كند؛ باید بداند كه حج یكی از بهترین فرصت ها عادل مؤمن اسالمی

برای انجام برخی از كوشش های موثر در راه این هدف، و فرصتی مناسب برای تالش 

 گران است.

 اجتماع حجاج فرصتي براي

 شكل گیری نهضت های اسالمی 

ت ه مصطلح می باشد. این بدان معناسبنابراین، این مسئله دیگری است و غیر از كنگر

كه مسلمانان بیدار از فرصت حج استفاده می كنند تا نهضت های بیدار كننده ی 

سازنده، ریشه بگیرد، از نظر فكری گسترش یابد و از نظر هدایت و رهبری شكل بهتری 
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پیدا نموده با آهنگی سریع تر به ثمر برسد. همین امام صادق)ع( كه در آن جا به 

ه به پیروان و اتباعش، به كسانی ك« برو یك لحظه هم توقف نكن»یرالحاج می فرمایدام

به رهبری امام صادق)ع(، نهضت تشیع را ساخته اند، در راه رسیدن به اسالم حق و 

فرماید: می دانید جزء اسالم پاك و نظام اسالمی حق با زمامداری برحق، به آن ها می

 مام.متمم و مكّمل حج چیست؟ لقاء اال

پیروان امام صادق)ع( و اعضاء نهضت تشیع، باید از فرصت حج برای دیدار رهبرشان 

استفاده كنند، از نزدیك او را به بینند، تعالیم الزمه را از او بگیرند و نهضت الزم، 

ولی  ۵واجب و مؤثرشان را ادامه دهند. روایتی در این زمینه ازا مام صادق)ع( هست.

 و كلهم نور واحد. -ه را از امام باقر)ع( می خوانمفعالً دو روایت كوتا

 زراره ی می گوید: امام فرمود:

 انما امر الناس ان یأتوا هذع االحجار، فیطوفوا بها، ثم یأتونا»

 به مردم دستور داده شده است  ۷«فیخبرونا بوالیتهم و یعرضوا علینا نصرهم

 سیاه و سنگ های  این خانه سنگی و این سنگ -بیایند به سوی این سنگ ها

 و پیرامون و به ما خبر به -آن بگردند و طواف كنند و بعد نزد ما بیایند دیگر

 و والیت ما را دارند)والیت به معنی همبستگی  -جزو حزب ما هستند -دهند كه

 سیاسی،عقیدتی و اجتماعی( و به ماپیوسته و فرمانبردار ما و تابع ما و به ما عرضه 

 ده ی كمك به ما هستند.كنند این را كه آما

 روایت دیگر از امام باقر)ع( است: كه فرمود:

 ۵میدانید مكمل حج چیست؟ دیدار امام و رهبر و پیشوا.« تمام الحج لقاء االمام»

این جا دیگر منظور از این امام، امیرالحاج نیست، این جا امام، رهبر نهضت پرارزش 

 به عنوان یك كنگره مطرح می كنندشیعه است. بنابراین اگر متفكرانی كه حج را 

منظورشان این است كه نمایندگان و افراد موثر و مطلع متحرك زنده و بیدار امت 

اسالمی ، در مراسم و موسم حج با یكدیگر مالقات و تبادل نظر كنند و مشكالت و با 
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پیشرفت های نهضت را در گوشه و كنار عالم اسالم با یكدیگر در میان بگذارند و از 

اده استفاین فرصت برای پیش برد كوشش های پرارزش و تحرك های جامعه اسالمی

 كنند؛ كامالً صحیح است.

 تاكید ائمه)ع( بر رفتن به حج

به همین جهت است كه می بینید مسئله حج از دید اسالم و به خصوص از دید ائمه 

ج به ح شیعه این نیست كه هر كسی سالی یك بار و یا در طول عمر خود یك بار،

از این دیدگاه عبارت است از: یك عبادت و « حج»برود. همان گونه كه قبالً بیان شد،

سفر موثر، كه هر كس می تواند هر سال هم برود. این همه تاكید در این باره، به 

حساب این است كه حج، كه به شرط هوشیاری، چه از نظر سازندگی فردی و چه از 

 التر از آن است كه ما پنداشته و می پنداریم.خیلی با -نظر سازندگی اجتماعی

در كتاب كافی بابی دارد در وجوب و عمره كه روایات بسیار جالبی دارد. یك 

. و به همین مضمون سه روایت از امام صادق)ع( ۷روایت، از امام موسی كاظم)ع( است

حج  رمضمون روایات این است كه: بركسانی كه توانائی دارند و می توانند به سف ۴

این  ،«مقرر است». البته منظور از-بروند، هر سال مقرر است كه به حج مشرف بشوند

نیست كه اگر نروند معصیت كرده اند، منتها خیلی تأكید شده كه بروند. البته بعضی از 

فقهای قدیم شیعه برطبق روایات، قائل به وجوب شده و گفته اند: هر كس واجب است 

این فتوائی نادر است. فتوای عمومی این است كه حج واجب هر سال به حج برود. ولی 

 یك بار است ولی سال های بعد خیلی مؤكد است.

بنابراین مسئله ی تكرار حج، مسئله مهمی است چون اصالً سفر اول كه فرد میرود آن 

قدر نا آشناست كه كار زیادی نمی تواند انجام بدهد. سفرهای بعد به انسان فرصت 

ه)در زمینه ی ( سازندگی های شخصی، چه سازندگی های اجتماعی، را آشنائی ها، چ

میدهد. فرصت شناخت همفكران در جهان اسالم، و مطالعه برای شكل دادن به این 
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 حركت ها در جهان اسالم. در سفرهای بعدی، نصیب انسان می شود.

 د گفته اماین است كه در این سال ها، هر موقعی در مورد حج از من سوال شد با تاكی

كه بروید. ما ممكن است در یك شرایط استثنایی یك یا دوبار حجی را تحریك 

كنیم)نمی گویم نمی شود( اما شرایط آن كار خیلی سنگین است. مگر عاملی خیلی 

نیرومندتر در كار باشد كه موقتاً انسان چنین نظری بدهد ولی اساس، بررفتن است و 

ان كردم با تمام كمبودهایی كه حج مسلمانان همین طور كه در بخش های گذشته بی

و این نه تنها در دوره ی ماست كه در دوره ی امام صادق)ع( هم وجود داشت  -دارد

چه قدر ناله كن زیاد است اما حج گذار  ۵«ما اكثر الضجیج و اقّل الحجیج»كه فرمود:

م این قرون واقعی كه به عزم خدا و قصد خدا آمده باشد كم است. با این كه در تما

چنین بوده است همان طور كه امام)معصوم( امروز با همین وضع تأكید می فرمود ما هم 

به پیروی امام در شرایط خودمان)بر این مساله( تاكید می كنیم مگر وضعی بسیار 

 استثنایی پیش بیاید آن هم با یك رهبری شایسته.

ند از مسائل اجتماعی بپرداز مسلمان ها در مراسم حج الاقل باید كوشش كنند به بخشی

و سروسامان بدهند. من تاكید می كنم كه این كوشش ها می تواند بسیار موثر و مفید 

باشد و در این زمینه نیز روایات فراوانی هست كه حتی اگر كسانی نمی توانند خودشان 

به حج بروند دیگران را تشویق كنند به حج بروند به خصوص دیگران كه ممكن است 

ر و مفید باشد و حتی مخارج آن ها را بدهند تا به حج بروند.افرادی كه سفر آن ها موث

 به حج می تواند غیر از ساخته شدن شخصی نقش اجتماعی هم داشته باشد.

روایات متعددی است كه مسلمان ها مناسب است اگر خودشان تمكن مالی دارند اما 

به طوریكه نمی توانند به حج بروند مشكالتی از نظر سالمتی یا از جهات دیگر دارند 

تا این اجتماع پر ارزش مؤثر، سال به سال  ۷دیگران را به هزینه خودشان به حج بفرستند

با شكوه هرچه تمام تر هر چه بیشتر برگزار بشود و بتوانیم در پرتو حج و به خصوص 

 اشیم.ته بدر پرتو حج تكامل یافته، مسلمانان بهتر و جامعه اسالمی ارزنده تری داش
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خالصه می كنم حج، كنگره به معنای یك كنگره ی دولتی یا كنگره ی بین دولت ها 

 نیست. چون اصالً اسالم دولت ها، ندارد، سرزمین اسالم یك دولت بیشتر ندارد.

بنابراین، حج، این نوع كنگره نمی تواند باشد اما در مورد دولت ها، كه اصالً اسالم آن 

مورد یك دولت هم كه او نیازی به كنگره ی ساالنه ی حج  ها را نمی پذیرد و در

ندارد. اگر ما حكومت مركز داریم او باید هر روز و هفته و هر ماه با مسائل سیاسی و 

اجتماعی اسالم سروكار داشته و با كسانی كه می توانند برای اتخاذ تصمیمات مناسب 

 یم این چنین كنگره یبه حكومت كمك كنند تماس داشته باشد. پس ما نمی توان

ساالنه ای داشته باشیم. ولی حج به صورت یك اجتماع بزرگ اسالمی كه بتواند منشاء 

آثار ارزنده ی اجتماعی و تعاون و همكاری میان مسلمانان جهان به خصوص از نظر 

شیعه، فرصتی است برای شناخت افراد همفكری كه در گوشه و كنار عالم اسالم در راه 

 اسالمی صحیح می كوشند.ساختن نظام 

البته فرصتی است شایسته و باید مورد استفاده و بهره گیری هر چه كامل تر قرار بگیرد. 

به خصوص از این نظر كه اگر نهضت هائی هستند و رهبرانی دارند كه این رهبران 

ارتباطشان به دالیل گوناگون با افراد بریده است، موسم حج كه یك موسم نسبی 

و آزادی های نسبی باید داشته باشد و باید در عین نظم این آزادی های آزادی است 

نسبیش هم حفظ بشود، فرصتی است برای تماس نهضت كنندگان با رهبران نهضت 

 های سازنده و مؤثر.

 حج و خودسازي

 خودسازي

بخش اصلی از بحثی كه پیرامون حج داشتیم مربوط به نقش خاص مراسم حج در 

 عبارت از این است كه:« خودسازی»ت.خودسازی افراد اس
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به این چند كلمه ای كه در «. ما انسان ها در شكل دادن به خودمان نقش آگاهانه داریم»

 این تعریف به كار برده شده توجه بیشتری باید داشت.

بعضی از موجودات این جهان در ساختن خودشان اصاًل نقشی ندارند. بیشتر جامدات 

، موجودات بی جان و به خصوص عناصر، از این دسته اند. این طور هستند. جمادها

اكسیژن، در ساختن خود و اكسیژن شدن خود و بودن خود، نقشی ندارد. نظام آفرینش، 

اكسیژن را با مختصات داخلی و خارجی و ساختمان داخلی و آثار خارجی خودش 

 ساخته و پرداخته و همین است كه هست.

ساختن خودشان نقش دارند اما نقششان آگاهانه و  برخی از موجودات این جهان در

ارادی نیست و به اراده و آگاهی شان بستگی ندارد. بخشی از تركیبات تكامل یاب 

جمادات، شاید همین طور باشند. تركیباتی كه اگر در مسیر حركت تكاملی قرار گیرند 

یر قط معلول تاثاز درون خود تأثیراتی بر روی تكامل خود می گذارند. تكامل آن ها ف

شرایط خارجی نیست بلكه بدون شك وضع داخلی آن ها هم كم و بیش تاثیری در 

تكامل این هائی كه در گردونه تكامل قرار می گیرند دارند؛ اما این تاثیر آگاهانه و 

ارادی نیست بلكه تابع گردش چرخ بزرگ طبیعت است. گردونه همان طور كه می 

 دا می كند.چرخد این موجود هم تكامل پی

شاید برای خیلی از افرادی كه با مسائل مربوط به این بحث ارتباطشان كم است، تصویر 

این بحث قدری مشكل باشد ولی در نباتات مسئله روشن تر است. در گیاهان، یك 

گیاه در تكامل خودش موثر است و لذا یك بذر خوب و یك بذر بد، محصول شان 

 یك جور نیست. 

شرایط معین آب و هوا، گرما، نور، اگر بیاییم در یك جا بذر بد  در یك باغچه، در

بكاریم در یك جا بذر خوب، تاثیر و نقش خود بذر در تكامل خود و در این كه چه 

 آید.بشود، در این نمونه خیلی راحت به دست می

بذر خوب نتیجه خوب می دهد و بذر بد نتیجه خوب نمی دهد. بنابراین، در موجودات 
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و گیاهان، نقش ساختمان داخلی در تكامل، كامالً محسوس است و دیگر چندان زنده 

احتیاج به اثبات ندارد و لذا اصالح نژاد در بذر از نظر بهبود وضع كشاورزی یك 

جامعه، نقش خیلی مؤثری دارد. در نهال های درختان و در جانورانی چو مرغ و گاو و 

ی باز این نقش حتی در جانوران، نقش اسب و حیوانات دیگر هم همین طور است. ول

ارادی نیست، هیچ شنیده اید كه مثالً گاوی بیاید و نژاد خود را اصالح كند یا انتظار آن 

را دارید كه گاوها یا مرغ ها برای اصالح نژاد خودشان تالشی بكنند؟ آن هم تالش 

ز جانوران آگاهانه؟ چنین چیزی را ما سراغ نداریم. در مورد زنبور عسل و برخی ا

اجتماعی دیگر، گاهی فكر می شود كه آن ها نسبت به بهبود یا حفظ وضع مناسب 

جامعه خودشان، كم و بیش نقشی دارند. این از نظر ما هنوز اثبات نشده است و اگر هم 

اثبات بشود تازه در یك چهارچوب خیلی محدودی است كه به زحمت می شود گفت 

ش نقش آگاهانه دارد.نقش آگاهانه در تكامل خود این زنبور عسل در بهبود وضع خود

داشتن تا آن جائی كه ما از وضع جهان خبر داریم مربوط به انسان هاست. این خصیصه 

ی انسان كه می تواند در بهبود وضع خودش و در ساختن خودش نقش آگاهانه داشته 

ل نفس بما ك»باشد به او یك فرصتی و مسئولیتی می دهد تا برای سعادت خود بكوشد:

 -البته این آیه بیشتر مربوط است به بدكاران چون بعد از آن استثناء دارد ۵«كسبت رهینة

ولی مطلب این است كه هر انسانی در عاقبت كار، آن چه را كه خود كاشته است 

درومی كند. داشتن این فرصت و این مسئولیت ایجاب می كند كه هر انسانی اگر به 

 فكر ساختن خودش هم باشد فكر سعادت خودش است به

 الگوي خودسازي

مشكل بزرگ این است كه)خودسازی( برطبق كدام الگو؟ این مسئله مهمی است. من 

 فهمیدم باید خود را بسازم و فهمیدم كه امكان خودسازی را دارم.

عار است، در عصر ما كه شاكنون طبق كدام الگو خود را بسازم؟ اتفاقًا این مسئله مهمی
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و واژه ی خودسازی، خیلی بر سر زبان هاست از این نكته تا حدی غفلت میشود كه 

اگر، در مرحله ی خودسازی هستیم، برطبق كدام الگو؟ داشتن و دادن الگو در استفاده 

ولیت خودسازی نقش اصیلی داشته و شرط اساسی از فرصت خودسازی و ایفاء مسئ

است. به همین جهت است كه ما با قاطعیت معتقدیم كه خودسازی در گرو داشتن یك 

ایدئولوژی روشن است و كسی كه ایدئولوژی روشنی ندارد خودسازی او چندان منتج 

ات و ینیست. تازه ایدئولوژی هم كافی نیست بلكه باید حتی برای توده ها، اصول و كلّ

جزئیات و خط مشی هم مشخص بشود. یعنی نوعی هدایت زیر نظر رهبر و امام پیشوا، 

برطبق الگوهائی كه از طرف امام و پیشوا براساس ایدئولوژی مشخص داده میشود. این 

 شرط موفقیت در خودسازی است.

 این بخشی كه در این جا به آن اشاره شد، ارتباط زیادی با جهت بحث مورد نظر ما

ندارد ولی خیلی ضرورت دارد به خصوص در عصر ما، كه بر روی آن انگشت 

بگذاریم و به تفسیر فراوان نیز نیازمند و فكر می كنم برای خیلی ها در حد چند جمله، 

 یادآوری مفیدی باشد.

پس انسان باید خود را برطبق ضوابط و الگوئی بسازد و هر ایدئولوژی و نظام سازنده 

رچوب خود تمرین هائی مناسب برای افراد وابسته به آن ایدئولوژی و هم باید در چها

نهضت مقرر كند تا افراد وابسته و پیرو آن نهضت، بتوانند با استفاده ازا ین تمرین ها، و 

براساس ضوابطی كه آن نهضت و ایدئولوژی تحت رهبری معین می كند خود را 

« قیده و عملع»شناخته شده یك نظامبسازند. تمرین هائی متناسب با ضوابط به رسمیت 

 كه اسم خارجی آن را ایدئولوژی می گذاریم آن هم تحت هدایت رهبری.

 حج و روزه دو تمرين سازنده

حج و روزه در اسالم، دو تمرین سازنده براساس ضوابط اسالمی است و به خصوص 

د. باشمیحج به مقدار قابل مالحظه ای همراه با وابستگی به نظام رهبری اجتماعی 
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یعنی  -مشكل بزرگ یك انسان تابع یك عقیده این است كه سر بزنگاه های عملی، 

در آن جا كه سر دو راهی قرار می گیرد كه آیا به طرفی برود كه عقیده اش ایجاب می 

كند یا به طرفی كه سود شخصی، هوس شخصی و خودخواهی شخصی اش ایجاب می 

در چنین جاهائی بر سر پرتگاه و لغزشگاه قرار می كدام را برگزیند؟ این انسان  -نماید

گیرد؛ و مكرر می شود كه حتی از مسیر مسلكی كه به آن معتقد است، منحرف شود، 

چون هوس ها، سودهای شخصی و دیگر خودخواهی ها، خشم ها و غضب ها عوامل 

 منحرف كننده هستند.

اسب و صحیحی بگیرد برای این كه آدمی بتواند در سر این دو راهی ها تصمیم من

 احتیاج دارد به:

 ولی تنها آگاهی كافی نیست -آگاهی سالم و روشن-۵

 اراده ای نیرومند-۷

اراده ی نیرومند دو گونه است: یك وقت در جهت همین هدف و خودخواهی نیرومند 

است. كه خیلی ها به همین، اراده ی نیرومند می گویند. فالن شخص اراده ی نیرومندی 

اگر با حربفش در جائی طرف بشود از چاقو، قمه، و دشنه او كه نمی ترسد  دارد یعنی

هیچ؛ اگر ده تا نوچه لوطی هم در برابرش بایستند یك تنه به جنگ آن ها می رود. این 

قدر اراده ی نیرومند چیز قابل تقدیری است و چنین فردی بهتر از یك نفر ترسوی، 

مطرح شده چندان به درد نمی خورد. اراده  مذبذب و بی ربط است اما در این بحثی كه

نگه دارد و « راه»ی نیرومند در این جا معنی خاص دارد: اراده ای است كه انسان را در

به دست هوس، خشم و غضب و خودخواهیش نگه دارد و از این كه آدمی« میزان»بر

 زمین بخورد را نگه دارد.

داشتن این اراده ی نیرومند، به تربیت اراده ی نیرومند این جا ایم معنی را می دهد و 

بسیار ظریفی نیاز دارد خود من كه بخشی از عمرم در مسائل تربیتی صرف شده است 

احساس كرده ام كه یكی از بزرگترین مشكالت و ظرافت های تربیت این است كه 
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انسان بخواهد فردی را با اراده ی قوی، اما منهای خودخواهی تربیت كند، خیلی از 

ین های مربوط به تقویت اراده، تقویت كننده خودخواهی هم هست. انتخاب باید تمر

طوری باشد كه این تمرین ها، اراده را قوی كند اما خودخواهی را قوی نكند. این كه 

ما به تمرین های وابسته به مسلك هدایت شده، اهمیت می دهیم به دلیل این ریزه 

 ود دارد.كاری هایی است كه در مسئله خودسازی وج

اسالم برای آنكه مسلمان ها را با تمرین های ساالنه در جهت ایدئولوژی اسالمی بسازد، 

 را در زندگی انسان ها و مسلمان ها مطرح كرده است.« تقوی»مسئله ای اساسی به نام

تقوی یعنی در درون ساختمان روحی انسان یك ترمز خودكار وجود دارد به 

 نیست.« بی پروا»و« با پروا»ند، او آدمی است، بطوری كه می گوی«تقوی»نام

چه آدمی است؟ كسی است كه با هر كاری، با هر پیش آمدی، با هر حادثه « با پروا»آدم

ای و با هر موضوعی كه روبه رو می شود گوئی از پشت، نوعی عامل نگه دارنده دارد 

 كه بی گدار به آب نزند و بی حساب كاری را انجام ندهد.

ونش یك ماشین الكترونیك بسیار آگاه و ظریفی وجود دارد كه در گوئی در در

برخورد با هر پیش آمد یك باره تسلیم نمی شود حتی اگر یك جا هوس بر او پیروزی 

« پروا»شود و او را به دام گناه به كشاند با كشمكشی طوالنی به آن دام می افتد، چون

ی شود و گناه هم كه می كند انسان در دارد بی پروائی، حتی در موقع گناه از او یده نم

سیما و عملش می بیند كه آدم با پروائی است شیطان به این زودی حریف اینكه او را به 

 دام بكشاند، نمی شود.

 توصیه قرآن به تقوي

 است« خودسازی»برای

توصیه چشم گیر آیات قرآن كریم بر روی تقوی، برای این است كه اصالً تربیت و 

خالصه می شود. هر كسی به همان اندازه خود ساخته « تقوی»درمیخودسازی اسال
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است كه تقوی دارد. یك اصطالح فرنگی در زبان های اروپائی وجود دارد كه من 

انگلیسی اش را می گویم. شاید برای بعضی نقل این اصطالح مؤثر باشد كه تقوی را از 

( Self- Control«)لسلف كنتر»دید آن تعبیر صحیح اسالمی بفهمند و آن كلمه

است چون عامل كنترل كننده یك وقت از خارج و یك وقت از درون و از خود انسان 

 است ۵«خود كنترل»است،

انسانی كه چنین باشد و چنین ساخته شده باشد كه در برخورد با كارها و موضوعات و 

در  رمی ترسم باز مطلب را بگونه ای دیگ -مسائل، یك حالت پروا یا نگرانی بگویم

ی هم خوب است. نگران« نگرانی»داشته باشد، ولی خود كلمه ی  -ذهنتان منعكس سازم

و پروا از چه چیز؟ نگران بازده كار! گوئی در مغز او، در وجدان اخالقی و دینی و 

معنوی او، این اصل پذیرفته شده است كه هر كاری كه بكنم بازدهی دارد پس هر 

باش و اگر بازده بد است از آن پروا داشته باش.  كاری كه می كنی نگران بازده كار

این كه گفته شد كلمه پروا هم نمی تواند آن معنا را آن طور كه می خواهیم ادا بكند با 

نارسا است. شاید از كمی« پروا»این توضیح روشن می شود كه چه گونه كلمه ی 

باشد تا « ابودحسخ»تعبیرهای دیگری كه در فارسی بتوانیم برای تقوی به كار ببریم

بتواند بخشی از معنا را خوب ادا كند. همه ی این تعبیرات فارسی و عربی و خارجی به 

كار برده شد، بلكه بتوان آن تقوائی را كه شیوه ی خودسازی اسالمی، بر روی آن تكیه 

 می كند با كوتاه سخنی، بیان كرد.

بدون این ها دیگر نظام  هائی وجود دارد و نظام« نكن»و« بكن»در هر نظامی یك نوع

ی مسلك نیست بلكه ب« نهی»وجود داشته باشد و نه« امر»نیست. مسلكی كه در آن نه

مسلكی است آن هم از مسلك هایی كه ما در روی زمین حتی برای آن نمونه ای سراغ 

نداریم. یك گروه از كسانی كه در اروپا علیه نظام های موجود طغیان كرده اند 

 ستند.ه« لختی ها»گروه

كه در زبان فارسی هست خیلی به جاست كه برای لختی های آن جا « لختی»این كلمه
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بكار برده شود، چون لختی های این جا، بندگان خدا غالباً عبارتند از آدم هایی كه برای 

خودشان یك رگ و غیرتی دارند و فقط دستشان خالی است و لباس حسابی ندارند تا 

معنا آن ها هستند كه دست شان به همه چیز می رسد ولی  تنشان كنند. لختی به تمام

از همه ی قیودات و از جمله از لباس! در « برهنه»لخت لخت هستند. لخت از همه چیز و

یكی از نشریات كه مقاله ای درباره این ها منتشر كرده، نوشته بود كه انجمن لختی ها 

مادرزاد و بدون هیچ گونه برای خود در بسیاری از اوقات اجتماعی دارند كه لخت 

لباس، زن و مرد آن جا دور هم جمع می شوند ولی یكی از مقررات این انجمن اینست 

 كه اگر آدمی با یك تكه لباس)برتن( وارد این انجمن شود پدرش را در می آورند.

م حتی بینیبنابراین معلوم می شود لخت بودن در این انجمن خودش یك قید است و می

ین و پست ترین نظام ها هم كه نظام ها لختی ها باشد باز هم امر و نهی در كثیف تر

 وجود دارد.

ما نمی توانیم مسلك بدون امر و نهی پیدا كنیم هر مسلكی یك دسته امر دارد و یك 

دسته نهی، مقداری دستور و مقررات و ضوابط دارد. اگر كسی خواست داخل جمعیتی 

 د به خود به آن ها تن دردهد.باشد كه پیرو مسلكی هستند باید خو

یكی از گرفتاری های اجتماعی، كه من در طول زندگی با آن بسیار سروكار داشته ام و 

آن را لمس كرده ام این است كه بسیاری می خواهند وابسته به یك مسلك، جمعیت و 

 گروه باشند اما با آن ها خرده فرمایش نشود.

قط چند مسئله اسالم برایشان خیلی بزرگ است و مثالً از مسلمانی بدشان نمی آید اما ف

آن این است كه مقداری دستور به آدم می دهد. این كار را بكن؛ نماز بخوان، روزه 

بگیر، حج برو، زكات بده، انفاق بكن و كارهائی را نكن: دروغ نگو، غیبت نكن، اذیت 

اد كن، فداكاری نكن، آزار نكن، تعدادی هم وظیفه باالتر از این دارد: می گوید جه

كن، مال و جانت را فدا كن، با ظلم و ستم و فساد در بیفت. اسالم این عیب را دارد كه 

این چیزهایش)برای عده ای( دردسر دارد! اگر این عیب را نداشت! خوب مسلكی بود 
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بسیاری دنبال مسلك بدون امر و نهی هستند. البته مقداری از واجبات و محرمات است 

ها برای بسیاری از افراد دردسری ندارد و اصاًل ساختمان روحیشان كه رعایت آن 

 ایجاب میكند كه به این ها عمل كنند و اگر نكنند ناراحت می شوند.

مثالً اگر فردی مشروب نمی خورد چون نمی تواند بخورد و مزاجش اجازه نمی دهد 

ال است می ترسد حاین نه به خاطر فرمان خداست نه فرمان عقل. با تجربه ای كه كرده 

نه آن عقل دوراندیش، بلكه چیزی كه هر حیوان  -اگر علم یا عقل هم بگوید، بگوید!

پس اگر كسی كه زخم معده  -بی عقلی هم این خسارت های دم دست را می بیند

است كه یكی از نهی های مسلك شدید دارد مشروب نخورد نمی شود گفت آدمی

از مطالب برای بسیار متدینین یك چنین حالتی را اسالم را رعایت كرده است. بسیاری 

 پیدا كرده كه اصالً اگر این كارها را نكنند دیگر چرخ زندگیشان نمی چرخد.

آن جائی آزمایش، نشان دهنده ی ایمان است كه یك امر و نهی كه از مجرای عادت 

ك ی زندگی آن طرف تر باشد پیش بیابد. در آن جا است كه معلوم میشود آیا انسان

پیرو حرف شنواست، یا یك یاغی و حرف نشو. رعایت امر و نهی های یك مسلك 

نام دارد. این حالت، « تقوی»براساس احساس تعهد و مسئولیت در برابر آن مسلك،

تربیت الزم دارد. به اصطالح روان شناسی یك نوع نفسانیّتی در ضمیر ناخودآگاه و 

به آن سمتی كه مسلك ایجاب میكند وجدان است كه در برخورد با مسائل او را 

هر چند رادار هم «! افساری»است نه هدایت« راداری»هدایت می كند اما این هدایت

 یك نوع افسار است ولی افساری نامرئی است و این دو خیلی با هم فرق دارند.

 تقوي يك حالت هدايت كننده:

رخورد بیاوریم كه در باگر به توانیم یك سیستم هدایت كننده در یك انسان به وجود 

با هر چیزی به او بگوید از این طرف برو و از آن طرف نرو؛ او هم به راحتی عمل كند 

« تمرین»و« تربیت»،«ساختن»می گوییم و این تقوی،« تقوی»به این حالت هدایت شدن،
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می خواهد، تمرین هائی كه هم رهبری باید در تعیین تمرین و كشاندن افراد به دائره ی 

 ن وظیفه ی خود را انجام بدهد و هم خود انسان. حج یكی از این تمرین هاست.تمری

در برخورد با واجبات و محرمات عمومی، فرد یك نوع واكنش خاص روحی دارد. 

بیند كه حرام است، دیگر جبهه گیری او انسان هر وقت كه به دروغ می اندیشد و می

عهد  اجتناب است. در برابر وفای بهدر برابر دروغ یك جبهه گیری بیشتر نیست و آن 

یك جبهه گیری بیشتر ندارد اما نقش محرمات و واجبات همیشگی، در دادن جانی تازه 

به تقوای انسان، خودبه خود ضعیف است. انسان همیشه در برخورد با دروغ باید 

اجتناب كند و همیشه هم در برخورد با وفای به عهد واجب است عمل كند. روح انسان 

تیاج به یك نوع تمرین های موقتی دارد تا چیزهائی را كه معموالً بر او واجب نیست اح

بر او واجب كنند و چیزهایی را هم كه معموالً حرام نیست بر او حرام نمایند تا در آن 

 حالت تازه، ورزش تازه ای انجام بدهد.

 روزانه اش می مثال دیگری بزنم: راه رفتن هائی كه انسان معموالً در پی شغل و كار

رود اگر چه راه رفتن است، اما آیا این راه رفتن های معمولی اثر راه رفتنی را كه چون 

ورزشی نشاط انگیز یا رفتن به كوه چند ساعتی در صبح جمعه، هم می تواند داشته 

باشد؟ این راه رفتن با آن كه مفید و در بهداشت مزاج هم موثر است، اما آن اثر)راه 

وان ورزش( را معموالً ندارد. حج نوعی شست و شوی خاص برای انسان در رفتن به عن

سال است. شست و شوئی كه در مزاج، فكر، جان و روح و اخالقیات بسیار مفید است. 

انسان نوعی سازندگی صحیح و نوعی نشاط دقیق در خودسازیش احساس می كند و 

ابر همان چیزهایی معمولی این خیلی مؤثر است در این كه انسان در طول سال در بر

عادی عكس العمل مناسب نشان بدهد.ایام احرام سابقاً طوالنی تر از وضع كنونی ما 

بود. اكنون ایام احرام حج خیلی كوتاه شده، یعنی در جمع، چند روز، انسان را از آن 

شرایط عادی زندگی خارج می كند. درست مثل این كه انسانی را برای استراحت 

آسایشگاه می برند. اگرچه او در خانه ی خودش هم می تواند استراحت  اعصابش، به
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كند ولی او را به آسایشگاه می برند زیرا در آنج ا حتی اعصاب و همه ی اندام هایش با 

شود. در زمان حج، انسان را از شرایط عادی زندگی بیرون شرایط جدیدی روبه رو می

ایط عادی زندگی بر زن و مرد حرام نبود، بر می برند. بسیاری از چیزهائی را كه در شر

 آن ها حرام می كنند. یك دوره پرهیز خاصی است.

بعضی از چیزهائی را كه بر او واجب نبود برای او واجب می كنند، یك سلسله واجبات 

و محرمات جدیدی كه به آن عادت نكرده است. چرا؟ برای این كه عادت به واجبات 

را دیگر تقویت نمی كند. اگر انسان عادت ندارد از « پروا»و عادت به محرمات آن نقش

پرهیز بكند، كم كم رنگ تقوی در پرهیز از حرام ضعیف می شود، آن وقت در حرامی

برخورد با حرامی كه تا كنون با آن روبه رو نشده، نمی تواند آن تاثیر بازدارنده ی 

برای این كه خود را از  تقوی را داشته باشد. پس یك نوع تمرین ساالنه الزم است

 چیزهائی هم كه عادت به پروای از آن ها نداشت دور نگه دارد.

این كه در شروط ایام حرام، می گوید: تو كه قبالً هر وقت با همسرت روبه رو می 

شدی، اگر زن هستی یا مرد، حق داشتی در نگاهت در دست دادنت و درهم خوابگی 

با شوهرت هم كه روبه رو می شوی اگر خواستی ات بهره گیری جنسی بكنی اما حاال 

با او چهار تا كلمه حرف بزنی و د راین حرف زدن احساس لذت جنسی بكنی، خالف 

مرتكب شده ای و تو مرد، اگر با زنت روبه رو شدی، اگر خواستی به چهره ی او همراه 

وب با لذت جنسی نگاه كنی، كار خالفی در دوره احرام انجام داده ای. وقتی خ

 مالحظه گردد این، نقش دیگر و تاثیر دیگری دارد.

وقتی كه به انسان گفته شود كه از زن یا شوهر خودت، همه نوع بهره گیری جنسی می 

توانی بكنی ولی از غیر از آن ها نه، در طول زندگی جاری، ممكن است آرام آرام 

برخورد با غیر  عادت كردن به بهره گیری جنسی ولو از همسر، مقاومت انسان را در

همسر ضعیف بكند. حاال در این جا، چند روزی به او می گویند حتی از همسرت هم 

حق بهره گیری جنسی نداری. آیا این تاثیری در مقاومت بیشتر انسان در برخورد با غیر 
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 همسر در طول سال ندارد؟

می  ما چنان چه اشاره شد گفته می شود كه ما از حج بهره برداری صحیح نمی كنیم،

گوئیم: نه تنها از حج، بلكه از اسالم هم بهره برداری صحیح نمی كنیم، مگر از مجموع 

اسالم بهره برداری صحیح می كنیم كه از حج بكنیم؟ بدون شك از هر چیز خوبی 

موقعی می شود بهره برداری كرد كه برای بهره برداری صحیح از آن، هم آگاه باشیم و 

ن نقش را داشته باشد و به ویژه حجی كه منحصر به یك بار هم مصمم. حج می تواند ای

در عمر نباشد. این كه در عمر یك بار واجب شده، به خاطر آن است كه اساس اجتماع 

حج، در جامعه ی اسالمی هیچ وقت متزلزل نشود. اگر مردم كوتاهی در استفاده 

مطلب آرام صحیح از حج، براساس این ضوابطی كه عرض شد، كردند؛ الاقل اصل 

آرام از بین نرود. وجوب قاطع یك بار رفتن حساب دیگری دارد و اال چنان كه 

مالحظه كردید آن روایات حتی می گویند خداوند بر كسانی كه توانائی دارند واجب 

كرده است)مراسم حج را( تحقق بخشند و اگر بتوانند این خودسازی را به صورت 

امعه ی خودشان، به صورتی باز گردند كه افراد صحیح داشته باشند به طوری كه به ج

ساخته شده ای برای آن هائی هم كه)باین سفر( نرفته اند باشند، منشاء اثر و بركت 

 هستند.

 احكام اسالم را بايد از ديد خودسازي نگاه كرد

شما خوب می دانید كه د ریك جامعه، افراد ساخته شده چه قدر برای دیگران و برای 

كل نهضت نقش دارند. بنابراین شما به بحث حج، و اساساً به تمام مسائل باید از این 

دیدگاه نگاه كنید. ممكن است سؤال شود كه اگر چنین است و امر حج را همه ساله 

نشده است؟)در این زمینه مثالی می « واجب»سالهباید اطاعت كنیم پس چرا حج همه 

زنیم( شما اگر به بهداشت و سالمت خودتان عالقمند هستید بدانید حركت در هوای 

آزاد و سالم از عوامل مؤثر در بهداشت انسان است. بنابراین الاقل روزی یك ربع تا نیم 
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نید. خوب همه ساعت یا هفته ای یك ساعت پیاده روی در هوای آزاد را فراموش نك

ی كسانی كه به بهداشت خود عالقمند هستند به فكر می افتند كه این كار را بكنند اما 

اگر بگویند این را واجب كن می گویم كه واجب نمی كنیم چون در واجب كردن 

باید جوانب زیادی را رعایت كرد. وقتی یك چیزی را واجب می كنیم افراد در ترك 

احساس گناه از عواملی است كه ممكن است انسان را در  آن احساس گناه می كنند و

هم بكوبد. پس باید بار افراد را از این نظر مقداری سبك نگه داشت، خیلی چیزها در 

 اسالم هست كه اگر بار برمسلمان ها سنگین نمی شد واجب می گشت.

د یمسواك زدن برای بهداشت دندان و دستگاه گوارش و بهداشت كامل انسان خیلی مف

است. اما آیا اسالم آن را واجب كرده است؟ چرا نكرده است؟ این حدیث از پیغمبر 

اگر نبود كه بار امّتم سنگین می شد، مسواك را با هر »اكرم)ص( است كه می فرماید:

است، و این كه چرا واجب نكرده « تاثیر»بحث، در ۵«نماز بر آن ها واجب می كردم

ر مجموع واجب و تكالیف، سنگین نشود. مگر هر است؟ برای این كه در عین حال با

چیز خوبی باید در اسالم واجب باشد تا انسان عمل كند؟ بحث ما نیز در مورد حج این 

است كه آیا این تمرین در این دوره خوب است یا نه؟ جنبه های وجوب، بررسی های 

زه اشد و روگوناگون می خواهد، بحث این است كه حج اگر حج باشد، نماز اگر نماز ب

اگر روزه باشد آیا می تواند این نقش سازنده فردی و خودسازی فردی را ایفا كند؟ 

یك انسان كه در طول زندگی می تواند از همسرش برخورداری جنسی داشته باشد اگر 

گاه به گاه یك تمرین ساالنه داشته باشد كه حتی از همسرش هم نتواند استفاده جنسی 

ند اراده ی انسان را در برخورد با امكانات استفاده یا بهره گیری كند این تمرین می توا

نامشروع جنسی قوی كند و نوعی تقوی و درجه ای از خودداری متكی به ضمیر 

البته نه این كه حساب كنیم این می تواند همه را درست كند،  ۷ناخودآگاه به او بدهد.

هم حج است. سوال این جاست عوامل تقوی ساز در اسالم، بسیار است یكی از آن ها 

 كه آیا تمرین فی الجمله می تواند این اثر را داشته باشد یا نه؟
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 احكام حج، تمرين خودسازي

اسالم می گوید گاهی اوقات تو عادت داری به این كه هرچه به دستت می رسد می 

شكنی مثاًل درختی كه زیبائی می دهد و سرمایه عمومی هم هست، از كنار آن كه می 

ذری قلمه ی آن را می شكنی، حاال می گوید این چند روز اگر یكی از گیاه های گ

معمولی حرم را هم، در حال احرام بكنی گناه كرده ای. حتی یك خار را هم نباید 

بشكنی. این تمرین ساالنه است. یا به عنوان مثال می گوید ای آقای نازك نارنجی در 

ف است شما صحیح كه برای انجام آن شغل فالن جا شغل الزمی وجود دارد اما كثی

تشریف می برید كثیف می شوید عصر هم موقع بازگشت، دوش حمام را براتان آماده 

كرده اند با صابون خودتان را تمیز كنید و بیرون بیائید اما شما می گوئید: درست است 

شكلی مكه من می توانم تمیز بیرون بیایم اما تحمل هفت یا هشت ساعت كثافت، كار 

است. اصالً این شغل را می گذاریم برای دیگری و او هم می گذارد و می گذردو.... 

آن وقت باید متصدیان آن شغل را از خارج وارد كنید از همان هائی كه محیط 

 اجتماعی شان از محیط اجتماعی شما بسیار تمیز تر است.

سازد. این كثافت موقت هم بپس مسلمان را باید به گونه ای تربیت كرد كه عنداللزوم با 

خیلی جالب است كه با آن كه اسالم این قدر روی تنظیف تكیه دارد در ایام احرام 

دیگر تكیه اش را از روی تنظیف برمی دارد و حتی می گوید بهتر است لباس احرام را 

اصالً عوض نكنید ولو كثیف باشد گاهی این چیزها به نظر خیلی ها، نشانه عقب 

سنت های خرافی اسالم می اید ولی سربزنگاه اجتماعی كه می رود به افراد افتادگی و 

 كه می گوئید آقا شما باید تشریف بیاورید فالن كار را انجام بدهید نمی آید

به عنوان نمونه از یكی از كشورهای پیشرفته یعنی آلمان مثالی نقل میكنم. در آن جا 

با زغال سنگ كار می كرد و چه حاال دستگاه های حرارتی دارد كه چه در سابق كه 

كه با گازوئیل كار می كند با سابقه چند ده سال یا چند صد سال. دودكش ها عموماً 
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 دوده ی چرب می گیرد و احتیاج به پاك كردن دارد.

این هم یك شغل است. آقائی صبح با لباس سیاه باید برود این دودكش ها را)حتی آن 

وسائلی تمیز كند و این دوده ها به سروكله اش می نشیند  ها كه وسائل مدرن دارند( با

بعد باید پائین برود و دوده ها را جمع آوری كند.شركت هائی هم هست كه اصالً 

عهده دار این كار هستند و هر خانواده ای با یك شركتی قراداد دارد كه سالیانه مبلغی 

 ند.می گرد و سر موقع هم می آیند و دودكش ها را پاك می كن

حاال اگر بنا بشود دودكش پاك كن در جامعه اصالً وجود نداشته باشد یا باید دستگاه 

حرارتی را خواباند و یا باید از خارج افرادی وارد كرد. حاال این یك شغل خیلی پیش 

 پا افتاده است شغل های دشوارتر دیگری هم وجود دارد.

ین كه ودم زیرا احتیاج داشتم به ابرای گرفتن گذرنامه جهت حج به آزمایشگاهی رفته ب

گاهی كنند كه من سابقاً ابتالء به بیماری عفونی نداشته ام لذا احتیاج به تجزیه مدفوع 

داشت. برای این كه در تسریع بشود، به خود سالن آزمایشگاه رفتم. در همه جای سالم 

 آزمایشگاه بوی تعفن به مشام می خورد و عده ای پزشك و كمك پزشك مشغول

بعداز ظهر آن ها سرگرم آزمایش بودند. حاال  ۸/۳صبح تا ساعت  ۸/۵بودند. از ساعت 

 آیا می شود گفت این شغل متعفن هم شغل شد؟

با عده ای ازا ین جوانان صحبت می كردم كه بیائید شما رشته پزشكی را انتخاب كنید. 

است و  فمی گفتند پزشكی شغل خوبی است ولی دو تا عیب دارد یكی این كه كثی

دیگر این كه شب و نصف شب آدم را بیدار می كنند و لذا به درد نمی خورد. می 

گوئی دهات ما هم به پزشك احتیاج دارد. اگر این دهاتی، اگر این ایالتی باید اصالح 

 بشود باالخره باید افرادی بروند این ها را اصالح كنند.

ان ی باید برود تربیت دینی شیك پزشك باید برود چیز یادشان بدهد، یك عالم دین

بكند، یك هوشیاری دهند، اجتماعی باید برود به آن ها هوشیاری اجتماعی بدهد واال 

همین طور از دور، كه درست نمی شود. می گوید بله، بله، اما آدم كه با آن جا می رود 
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وب خو می خواهد با آن ها بنشیند شپش از سرو روی او باال می رود.، به او باید گفت 

تحمل كن و بعد بیرون كه می آئی لباست را عوض كن و ضدعفونی كن، پاسخ می 

 دهد: همان دو روز اول شپش آدم را می كشد.

حاال اسالم می گوید ای مسلمانی كه نظافت برای تو قید شده است اگر در موقع حج 

 شپش پیدا كردی حق نداری حتی آن را از صورت خود كنار بزنی.

خوبی است به شرط این كه انسان را ازا نجام وظیفه ی كثیف باز  نظافت خیلی چیز

ندارد. زیرا بسیاری اوقات انجام وظیفه، مستلزم تن به كثافت دادن است. اتفاقاً این بحث 

ها را درست روز عرفه با عده ای از دوستانی كه از اروپا و جاهای دیگر به حج آمده 

 بودند داشتیم.

نده بود كه این ها چیست كه در احرام مگس بیاید بنشیند برای آنان خیلی كالفه كن

تكانش ندهید؟ اتفاقاً عصر عرفه بود و من می خواستم نماز عرفه و دعای عرفه را با 

فرصت كافی بخوانم. دیدم عده ای از برادران مسلمان ما اصاًل دچار شك در حج 

 هستند.

ماز، كه محروم هم نمانیم و گفتم نصف كمتر وقت را می گذاریم برای دعای عرفه و ن

یك مقدار بیشتری را می گذاریم برای روشنگری شما. بیائید دور هم جمع بشویم به 

این شرط كه در فالن ساعت همه با هم نماز و دعا بخوانیم. این بود كه ما مقداری از 

وقت مربوط به نماز و دعای عرفه را اختصاص دادیم به همین بحث هائی كه می كنیم 

ن ها واقعاً در پایان وقت احساس كردند آن چه اول بار در نظرشان چیز مزخرف و و ای

خرافی و نامربوط و بی ربط می رسد بسیار عالی است. این یك واقعیت است كه 

بسیاری از واجبات اجتماعی در همین جامعه ما، زمین می ماند چون كسانی كه می 

ندی به نظافت سراغ آن نمی روند. تحصیل توانند این ها را انجام بدهند به دلیل پای ب

كرده ی ما از این كه اصالً با دهاتی بنشیند احساس مالل می كند چون بدن او می 

دهد.حاال در ایام حج می گویند اگر بوی بد آمد و جلوی بینی خود را گرفتی خالف 
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تربیت  وكرده ای باید بینی تو باز باشد تا بوی بد به مشام تو بخورد و باید بفهمیم 

بشویم. حاال بعضی می گویند كه خیلی از كسانی كه حج می آیند اصالً این حرف ها 

 «حج فهمیده شده»را نمی فهمند پس چه گونه تربیت بشوند؟ درست است اما ما از

 كنیم.بحث می

تقصیر از آن كسی است كه نفهمیده حج كند. فالن فرد یكی از كارهایش این است 

شق شكار است به او می گویند این شكار تو اگر جنبه كسب و كه شكار می كند و عا

روزی دارد، اگر تولید گوشت و مواد غذائی برای انسان هاست كار خوبی است. اما 

 اگر تفریحت در حیوان كشی است این كار بدی است.

نكن. او احتیاج به تمرین دارد. او را سالی چند روز آن جا می برند و به او می گویند 

حیوانی آمد از جلوی دستت رد بشود حتی بتوانی آن را با دست بگیری حق نداری اگر 

بگیری و اگر بگیری خالف كرده ای تا حیوان ها از دست ما آدمی زادها اقالً یك روز 

آسایش را ببینند. همه شروط احرام از هیمن قبیل است. فالن فرد خیلی جدی و فعال 

ه محض این كه بخواهد در آفتاب دوندگی كند است ولی در سایه، بار آمده است و ب

كمیت او لنگ است اما ما مسلمان آفتاب خورده الزم داریم بنابراین یك ملسمان باید 

به این چیزها عادت كند به هرحال مراسم حج میدان تمرین خودسازی است و هر كدام 

 از اعمال حج فلسفه ای دارد كه باید فهمید و باید خود را تربیت كرد.

 واجبات احرام، تمرين خودسازي

 اشاره

تا این جا بیان گردید كه حج یك برنامه خودسازی براساس نظام عقیده و عمل و 

اخالق اسالمی است. نمونه هائی ازا ین خودسازی و تمرین خودسازی در واجبات 

باید رعایت كند: خویشتن داری در برابر « محرم»احرام دیده می شود. مقرراتی كه یك
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جنسی حتی حالل آن، كه توضیح و تفصیل آن عرض شد و خالصه آن این بود  شهوت

كه در موقع احرام به محض این كه مرد و زن محرم شدند و تعهد دوره ی ریاضت و 

یك، لبیك اللهم لبیك، الشریك لك لب»تمرین و پرهیز حج را قطعی كردند و با گفتن:

داد بستند كه ما چند روز این مناسك با خدا قرار« ان الحمد و النعمه لك و الملك...

خاص را بر طبق نظمی كه مقرر كرده ای به جا خواهیم آورد، باید حتی از بهره مندی 

جنسی حالل تا مدت این قرار، و دوره ی تمرین بپرهیزند. در این چند روز نه تنها مرد 

ر شوهر ببیگانه، بر زن مسلمان حرام است و زن بیگانه بر مرد مسلمان، بلكه زن و 

یكدیگر حرام هستند، آمیزش جنسی و هم خوابگی و بوسیدن و حتی با نگاه به 

یكدیگر، لذت جنسی بردن، حتی با شنیدن سخن یكدیگر و آهنگ صدای یكدیگر 

لذت جنسی بردن. و به طور كلی این دوره، دوره پرهیز مطلق از لذت جنسی است.یك 

مسلمان بسیار مفید و حتی الزم است.  تمرین چند روزه در سال كه برای هر مرد و زن

اگر قرار شد مردی برای كسب و كار و زندگی یا كارهای واجب یا شركت در 

مبارزات و مجاهدات اسالمی به سفر برود و همسرش در خانه بماند و بعد محرومیت او 

 از همسر و دوری از بهره گیرهای جنسی در این دوران سفر بتواند او را متزلزل كند، در

او وسوسه ای بیفكند و او را در برابر بهره مندی های جنسی حرام، كم و بیش نرم كند، 

این نقطه ضعفی در اخالق اجتماعی پاك اسالمی است. چه بهتر كه در یك دوره 

تمرین ولو كوتاه مدت، زن و مرد چنین دوره ای را با اختیار خود بگذارنند)فرد 

 از نظر جنسی در اختیار او نیست. اگرچه( همسرش در اختیار او هست اما 

این یك نوع نیرومندی و قدرت نفس متكی به تقوای دینی در برابر گرایش های 

زن و شوهر بر یكدیگر، تا موقعی ادامه دارد كه « حرمت»جنسی و تمرین آن است. این

زن و مرد آخرین واحد از مناسك حج را به جا آورند و آن عبارت است از طواف دوم 

نامیده شده و این همه جر و « طواف نساء»آن عمل حج تمام می شود. این عمل،كه با 
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بحث ایجاد كرده به طوریكه مكرر در همین بحث حج سوال شده است كه این طواف 

 نساء چیست؟ 

 تعهد خودداري از لذت هاي جنسي-1

تعهد زن و مردی كه وارد تمرین دوره ی حج می  -مسئله این است كه این تعهدات

به قوت خود باقی است تا انجام آخرین عمل حج)و این( چیزی طبیعی است. با  -ندشو

انجام آخرین عمل حج این تعهد تمام می شود. حال اگر كسی)عمل( آخر یا ما قبل 

آخر را انجام نداد پس دوران تعهد، چه برای زن و چه برای مرد تمام نشده است. 

عامه یك طواف دارند)اما( در حج  آخرین عمل حج كدام است؟ طواف دوّم، مذاهب

شیعه دو نوع طواف داریم، بحث در تعداد طواف است)وگرنه( از نظر آن ها هم اگر 

كسی طواف اولی را به جا نیاورد و بیاید برود، زنش تا آخر بر او حرام است و یا مرد بر 

اهل زن تا اخر حرام است. شیعه و سنی از این نظر فرقی ندارند فقط آن ها)فقهای 

تسنن( چون یك طواف را واجب می دانند بنابراین با همان طواف اول حج تمام می 

شود)ولذا( زن و مرد بر هم حالل میشوند اما شیعه دو طواف را واجب می داند)دو تا 

هفت تا( بنابراین اگر زن و مرد طواف دوم را به جا نیاورند بر هم حرام هستند تا بتوانند 

( به جا بیاورند یا این كه نائب)بگیرند و او( به جا بیاورد. با در سال بعد)خود آن را

اختالف فتاوایی كه هست و این اختالف فتاوا در همه ی مسائل هست، لذا مسئله مهمی 

 نیست.

در فهم مسئله كه مقداری جزء مشكالت ناراحت كننده ی حج گذاران گردیده به 

د این سوال را كرده اند كه: چه می طوریكه مكرر زنان و مردانی كه عازم حج بوده ان

شود اگر ما این طواف نساء از دستمان برود یا نماز آن عیب كند؟ مسئله مانند این است 

را از دست داده باشد یا كارهای بعد از « سعی»كه طواف اول از دست تان برود یا فرد

ه ن یك مسئلمشعر را. هما این ها اگر از دست تان رفت مساله همین است.بنابراین، ای
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تعجب آوری برای هیچ یك از دوستان نباید باشد. مسئله بسیار طبیعی و ساده است و 

در خصوص این مسئله هم اختالف بین شیعه و سنی نیست تا گفته شود چرا شیعه چنین 

كرده است در فقه شیعه واجب است در حج یك طواف اضافی به جا آورده شود و در 

ا آورد. البته در عمره ی تمتع، طواف نساء همان آخر می عمره ی مفرده هم باید به ج

خاص  ، نباید مسئله ی«طواف نساء»افتد كه با حج یك جا انجام میدهیم بنابراین مسئله

حیرت انگیز تعجب آوری، تلقی شود. این مسئله، خیلی عادی است. مثل سایر مسائلی 

اهلل  هلل و الحمدهلل و الاالاهلل وسبحان ا»كه از نظر فقهی اختالف هست كه آیا مثالً سه تا

 باید در ركعت سوم گفت یا یكی؟ « اكبر

اگر كسی گفت سه تا، باید گفت چه می شود وقتی كه یك نفر بگوید با یكی)گفتن( 

نمازش باطل است؟ وقتی نمازش باطل است همه ی احكام باطل است. نمازش را قضا 

یا مثالً در مورد خروج)از نماز( آیا اگر به جا بیاورد؟ چه كند؟ این)مسائل( مسّلم است 

ی تمام می شود پس وقت« السالم علینها و علی عبادالل الصالحین»كسی گفت نماز با

نمازش تمام شده و می تواند با اشخاص « السالم علینا و علی عباداهلل الصالحین»گفت

رحمة اهلل  و السالم علیكم»كند. اما اگر كسی گفت باید فردحرف بزند و نماز عیب نمی

را هم بگوید تا نمازش تمام بشود پس از گفتن:السالم علیكم و رحمه اهلل و « و بركاته

داهلل السالم علینا و علی عبا»را هم بگوید تا نمازش تمام بشود پس از گفتن:« بركاته

تواند رویش را این طرف كند و نمی تواند نمازش هنوز تمام نیست و نمی« الصالحین.

یا چیزی بخورد. دو سالم یا یك سالم در نماز؟ این عیناً شبیه چنین چیزی حرف بزند 

است، كه آیا دو طواف در پایان حج است با یك طواف؟ مسئله ی مهم حرمت زن و 

است، نه ناشی از طواف. و این را، هم شیعه و هم « تعهد احرام»مرد بر یكدیگر ناشی از

ین یك بخش از تمرین خودسازی بود سنی می گوید كه موكول به پایان حج است. ا

 كه مسلمانی دارای مقاومت در برابر گرایش های جنسی را می سازد.

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

 سركوب خودخواهي و خشم-2

مقاومت در برابر خودخواهی و خشم و مقاومت در برابر ایذاء و اذیت و آزادر دیگران 

اً از فور هم باید در یك مسلمان تقویت بشود. انسانی كه تا دو كلمه حرف می زنی

پرد، قطعاً گوشه ای ازا نسانیتش ضعیف است و باید كوره در می رود به این و آن می

مقاومت داشته باشد. آیا حرف خالف عقیده خودتان را می توانید بشنوید؟ این كه 

تحمل عقیده ی مخالف در ما خیلی كم است، مشكل بزرگی است در اجتماع ما و 

ین كه همكاری ها در اجتماع ما سرنمی گیرد و اگر یكی از عوامل بسیار موثر در ا

 سرگرفت دوام پیدا نمی كند.

شما به مطلبی معتقد هستید، دوست و برادر و هم فكر و هم رزم شما عقیده ای برخالف 

عقیده ی شما دارد. در جمله اول، دوم، سوم یا چهارم داد و قال و فریاد هر دو باال رفته 

سی حل می شود، دفعه دوم با دو روز قهر و دفعه سوم با است. دفعه اول با یك روبو

ترك روابط برای مدتی مدّید، این هم شد زندگی؟ انسان اجتماعی این است؟ آیا 

واقعیت غیر از این است؟ یكی از حربه های بُرنده گفت گوها قسم است.)اگر( حرف 

ا به چه كسی اول را زد و طرف او قبول نكرد با چهار تا قسم شروع میكند. حال ت

این « باهلل»و« اهللو»اعتقادش بیشتر باشد اگر اعتقادش به خدا بیشتر باشد مرتب می گوید

یشتر یا ب -برادران عرب ما اتفاقًا ازا ین نظر عجیب نقطه ضعفی دارند. من حساب كردم

ر ده اگ -این ها كه مساله این طور بوده است شاید استثناء هم هست ولی یادم نمی آید

می گوید. حرف عادی كه می خواهد بزند « واهلل»حرف می زنید او بیست بار دقیقه

همین طور است، دیروز آمدم واهلل، رفتم واهلل، فالن چیز نبود واهلل، خوابم برد واهلل، 

 خوابم نبرد واهلل... اصاًل این تكیه كالم این ها است و چقدر بد است.

اگر حضتر عباس را بر خدا « به خدا»محاال ما هم اگر خدا را مقدم بداریم می گوئی

 قسم به موال»قسم می خوریم یا مرتب می گوئیم« حضرت عباس»مقدم بداریم مرتب به
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به »با دیگری كه سراغ پیر هم می رود، پیر را هم اضافه می كند و می گوید« این طور

 اگر بخواهد طرف را هم تحت تاثیر قرار بدهد، شروع می«. بیر و پیغمبر این طور

قسم خوردن و به هرحال، یكی از ابزارهای تحكیم عقیده و « جان تو»و« به جان من»كند

است، باید این حالت ها كه « قسم»قبوالندند مطلب به طرف، بدون جنبه های منطقی،

عموماً از اوج گرفتن خودخواهی در ما ریشه می گیرد با تمرین هائی ضعیف شود. 

چیزهائی است كه این نقش را)جهت تضعیف بنابراین در واجبات و تروك احرام 

 خودخواهی ها( دارد.

شكار  و -یا اصطالحًا شكار در خشكی در مقابل صید از دریا -زمینی« شكار»اجتناب از

چیزهایی كه در غیر از موقع حج اشكالی ندارد، در موقع حج و در دوره ی احرام، بر 

 محرم حرام است و نباید این كار را بكند.

من چه كسی هستم پدر من چه كسی بود، پدربزرگم چه كسی بود، چیزی  ،«مفاخره»

كه جزو تشریفات و جزء آثار و كارهای رایج حج جاهلیت بود، حرام است. در دوران 

حج جاهلیت، بعد از این كه مراسم حج تمام می شد، بازارهای مكاره تشكیل می شد و 

د كه شعرا آن جا بیایند و اشعاری در در این بازارها یكی از مواد اساسی برنامه این بو

افتخارات خود و قبیله خود بگویند و از این طریق با یك تیر سه نشان بزنند: هم قدرت 

ادبی خودشان را به رخ دیگران بكشند، هم افتخارات نسبی خودشان را و هم از 

نشان ادشمنانشان را به رخ دیگران بكشند، هم افتخارات نسبی خودشان را و هم از دشمن

در جائی كه كسی هم به آن ها نمی تواند چیزی بگوید انتقام بگیرند و لذا این اشعار در 

و جنگ سخنی و جنگ منبری و امثال مثل جنگ قلمی -بازارها رنگ جنگ شعری

به خود می گرفت)فرد( ازا ین فرصت امنیت حج، كه كسی در حرم، و در ماه  -اینها

ی بشود،)استفاده نموده( و هر چه دق دل نسبت به های حرام نمی توانست مزاحم دیگر

« دشنام»،«دروغ»یك قبیله یا فرد دیگر داشت به عنوان شعر و طنز در می آورد.

 و امثال این ها. -خود را به رخ دیگران كشیدن -«مفاخره»و
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این ها در ایام حرام، حرام است و كسی كه محرم برای حج است باید از آن ها اجتناب 

ور هم چنین به ط -واهلل دروغ كه هیچ -یعنی واهلل گفتن ولو راست باشد« جدال»كند.

كلی قسم خوردن به خدا در دوره احرام حرام است، همان طوری كه عرض شد حتی 

كندن یك گیاه حرام، در دوره ی احرام برای محرم، حرام است در این دوره نه تنها 

انسان حمایت بشوند تا انسان در حیوانات حتی گیاهان هم باید در برابر خودخواهی 

دوره ی زندگی یاد بگیرد نه حیوانی را بی جهت بیازارد و نه گیاهی را بی جا از بین 

 ببرد.

یكی از چیزهائی كه اصوالً با خود بردنش بیشتر ناشی از خودخواهی بود اسلحه بود و 

همراه خود  لذا حمل اسلحه در دوره ی احرام، اصالً حرام است یعنی محرم نمی تواند

« هاسلح»سالح بردارد. او باید یاد بگیرد كه می شود به جای آن كه همیشه در سایه

و پرتو ایمان هم امنیت تأمین بشود. ما نمی گوئیم «ایمان»امنیت را تأمین كند در سایه ی

اسالم دین اخالق است و بس، دین نظام، قانون، قدرت و اسلحه هم هست. اما دین 

ن و اسلحه ی تنها هم نیست بلكه هم نظام، هم قانون، هم قدرت، هم نظام، قدرت، قانو

اسلحه، هم اخالق و هو خودسازی ها و تربیت های معنوی همه با هم. بنابراین، حتی 

حمل اسلحه در دوران احرام، حرام است. تا مسلمانان در این دوره، به گونه ای با 

ی معنی  حمل اسلحه چیز زائد، بیكدیگر باشند كه گوئی حاجتی به سالح نیست و اصالً

 و بار سنگین بی موردی است

 مبارزه با آسايش طلبي-3

جنبه سوم از خودسازی ها كه قبالً اشاره بدان گردید و در این جا توضیح بیشتری داده 

است. مسلمان آسایش طلب، انسان آسایش طلب، « آسایش طلبی»می شود،)مبارزه با(

و پرهیز از همه گزندها، مسئله درجه اول زندگی او انسانی كه رعایت آسایش شخصی 

باشد، نمی تواند یك مسلمان متعهد و وظیفه گزار باشد. بنابراین در دوران حج باید 
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همان  -یك سلسله تمرین هائی در برابر آسایش طلبی شخصی داشته باشد. از جمله

ندازد یا را دور بیاگر حیوانی به بدن و لباسش برود نمی تواند او  -گونه كه گفته شد

 بكشد حتی اگر شپش به لباس او افتاد حق ندارد این شپش را دور بیندازد.

كثافت بد است اما اگر كثافت است و بد هم هست، باید گه گاهی مسلمان بتواند به 

خاطر یك وظیفه بزرگ تر، با این كثافت بسازد. توضیح مفصل آن را قبالً دادم كه 

به دهات دورافتاده كه هیچ، حتی دهات معمولی رسماً  چگونه پزشكان ما از رفتن

خودداری می كنند و بیماران را باید از دهات بردارند و خدمت آقای پزشك بیاورند. 

شخص بیماری كه تقریباً فلج بود و در حال ناراحتی در منزل افتاده بود احتیاج به 

مار به طور عاینه بیپزشكی پیدا كرد پزشك را خبر كردیم اما پزشك گفت من برای م

كل به بالین او نمی روم و این جزء برنامه من نیست بیمار باید بیاید. اتفاقاً این پزشك با 

این بیمار یك نوع سابقه آشنائی و دوستی هم داشت. بیمار را پیش پزشك بردیم چون 

 داوقات بیمار خیلی تلخ شده بود كه چرا این پزشك برخالف رفاقت و وظیفه از او نیام

 گفت: -یا قبل از سالم -عیادت بكند و به مجرد ورود همراه با سالم

 اگر خر نیاید به نزدیك بار تو بار گران را به نزد خرآر

واقعاً من هم به او حق می دادم كه ناراحتی خودش را با این شوخی و شعر بیان بكند. 

 فتاده هستند چنینحاال برای بسیاری از پزشكان هم بیمارانی كه در ده و جاهای دور ا

حالتی دارند كه باید بارگران را به نزد آقایان برد. چرا؟ برای این كه محیط ده، برای 

زندگی، محیط كثیفی است. با یكی از دوستان صحبت كارهای باصطالح دامداری و 

این ها شد به نقل از یك نفر می گفت: از بس محیط دامداری كثیف است طبعاً جوان 

ی ما رغبت نمی كنند كه به دامداری با اسلوب جدید دست بزنند و  های تحصیل كرده

مشكل گوشت و سایر مواد غذایی جامعه خودشان را حل بكنند.)و اضافه می كرد با 

. كه از خارج می آیداین طرز تفكر( داد همه بلند است از گوشتهای حرام یا غیر حرامی

 م ها را تربیت می كنند و به این جاگفتم این آقا فكر میكند در آن جاهائی كه این دا
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می آورند، از دانمارك گرفته تا استرالیا یا آرژانتین، این گوسفندها یا گاوها را در آن 

جا چگونه بار می آورند؟ البد در آغل هائی، كه نزدیك آن كه می روی بوی انواع 

كه ما دیده عطر و ادكلن به مشام می رسد؟ محل دامداری در هر جای دنیا تا آن جائی 

 ایم همین است.

خیلی هم كه آن را تمیز و نظیف كنند اما محل دامداری است و باالخره در دامداری 

هم بوی عفونت نسبی می آید بعد برای او نقل كردم كه شبی در فصل زمستان، ما برای 

یك سخنرانی از آلمان به اتریش حركت كردیم و شب را ناچار باید در راه می ماندیم، 

فرت ما به ایام شلوغی برخورد كرده و هتل ها یا مكان های استراحتی هم كه كنار مسا

جاده بود پربود. لذا در مسیر با عالمت مشخص كرده بودند كه مثاًل در هشت كیلومتری 

 یا ده كیلومتری اطاق هست و می شود به آن جا رفت.

م. پنج صی، اتاق پیدا كنیبدنبال یكی از عالمتها رفتیم تا در یكی از همان خانه های شخ

یا شش كیلومتر كه رفتیم دیدیم یك مزرعه ای است كه شاید یك هكتار است و 

ساختمانی هم آن جاست و فلش هم به آن سمت است. همین قدر كه نزدیك مزرعه 

شدیم و شاید تا خانه حدود صد متر فاصله داشتیم بوی تعفن به مشام می رسد با خود 

به هر حال نزدیك تر رفتیم، هوا هم سرد بود و برفی، گفتیم  گفتیم عجب جائی است!!

باالخره یك جای گرمی پیدا كنیم یك خانه روستائی دیدیم با محوطه ی بزرگی كه 

در جلوی آن تراكتور، كمباین و وسائل زراعی مدرن قرار داشت. خانه هم دو طبقه 

ت كه طبقه باال خالی اس وسیع دارد. به داخل رفتیم گفتیم اطاق دارید؟ گفتند همه آن

 سه اطاق دارد. باال را دیدیم.

اطاق های تمیز و مرتب با همه وسایل بود ولی همه جا بوی تعفن اصطبل به مشام می 

خورد گفتم خوب توالت و دست شوئی آن كجاست؟ گفتند این باال نیست، پائین 

طبل نسبتاً اصاست. وقتی رفتیم دیدیم توالت منزل نزدیك اصطبل است. این طرف یك 

بزرگ بود كه حدود شصت تا هفتاد گاو و گوساله نزدیك به هم)در آن جا( نگهداری 
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شدند. یك كشاورز ثروتمندی كه شصت تا هفتاد دام این جوری دارد، یك هكتار می

یا یك هكتار و نیم زمین دارد، خانه ای دارد، ماشین كشاورزی دارد و یكی دو تا 

عضای خانواده بود، در محیط آلمان این طور كار و ماشین شخصی كه متعلق به ا

زندگی می كند تا این كه كره و گوشتش را هم به جامعه ما صادر كند. حاال اگر به 

فرزندان برومند جامعه خودمان گفتیم كه این هم كار تولیدی است، كاری است كه هم 

طبیعت، می گوید ارزش دارد، هم مفید است، هم سود دارد، هم فعالیتی است در دامن 

آخر اصطبل بو می دهد. آیا ما نباید افراد جامعه مان را طوری تربیت كنیم كه عادت 

كنند تا بتوانند این كثافت اجتناب ناپذیر را تحمل كنند؟ در عین حال همان اصطبل دار 

یا دامدار آن جا هر روز حمام می گیرد، صورتش را هم می شوید، لباسش را هم تمیز 

ی باالخره هرگز نمی تواند نظافت یك آقای پشت میزنشین را داشته باشد. می كند ول

 باالخره كثیف می شود ولی كثافت، قابل شست و شوست.

خیلی از این خانم های خانه دار اتفاقًا دادشان از خانه داری بلند است. چرا؟ می گویند 

ندارید و كارهای شما مردها می روید آن جا دنبال كارهای تمیز و یا كثافت سروكار 

خانه را كه كثافت دارد به گردن ما می اندازید. یكی از بحث های مستمر درخیلی از 

خانواده ها این است. بنابراین آقا و خانم چند روزی عادت كنند اگر حتی دچار شپش 

هم شدند در ایام حرام حق نداشته باشند دست به آن بزنند حتی اگر روی دست آن 

كانش بدهند و باید همان طور به حال خودش آزاد بگذارند چند هاست حق ندارند ت

صباحی هم باید این گونه زندگی كنند. البته اگر حیوان گزنده ای كه مزاحم می شود 

باشد باید او را كشت. در حدی كه گزنده، مزاحم سالمتی یا خطرناك باشد ولی در 

ن كه ه آن را هم فرد بدهد تا ایعین حال كه می شود او را بكشی بنابر احتیاط باید كفار

 سعی كند حتی االمكان این كار را نكند.

همچنین مسئله پوشاندن سر است برای مرد، سر مرد باید زیر آفتاب به هر حال زیر 

آفتای و گرما و سرما رها باشد. مردی كه باید مقاومتش بیشتر باشد حق ندارد در جای 
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ز فقهای ما خالف یا الاقل مكروه است و به سایه دار حركت بكند. به فتوای بسیاری ا

فتوای عده ای یا الاقل شدیداً مكروه است باالخره باید اجتناب بكند كه سایه پرورده 

 هم بار نیاید.

 ترك خودآرائي-4

تا از محرمات احرام مربوط به آن  ۲یا  1مسئله چهارم در خودسازی كه شاید حدود 

تن یك انسان جدی بر می گردد. اسالمی كه است، مسئله خودآرائی است كه به ساخ

تأكید می كند زن و مرد باید با لباس آبرومند و وضعی مرتب از خانه بیرون بیایند حتی 

در خانه با هم)این گونه( باشند و به طور كلی در اجتماع اسالمی . از پیغمبر اكرم)ص( 

ه نه می نگریست كروایت می كنند كه هر بار می خواست از خانه بیرون بیاید در آی

سرو وضعش مرتب است یا نه، بوی خوب به خود می زد و خوش بو و نظیف و پاكیزه 

بیرون می آمد در اینجا میگوید چند صباحی هم انسان باید بتواند با وضع ژولیده 

زندگی كند واال اگر اتیكت داشتن به حدی شد كه انسان واجبات مهم زندگی را هم 

ه اطوی شلوارش به هم نخورد، چنین مسلمانی نمی تواند یك بخواهد فدای این بكند ك

 مسلمان و عضو سودمند در جامعه اسالمی باشد.

بنابراین. در دوره ی احرام چیزهائی برای تمرین كنار گذاردن خودآرائی، از هر قسم را 

و هر نوع بوی خوش به كار بودن، حتی پماد خوش بو به خود زدن « عطر زدن»می بیند

پوشیدن برای مرد حرام است و برای زن هم بعضی از لباس ها حرام « دوختهلباس »و

 است.

اصاًل در این چند روز رنگ آینه «. آینه نگاه كردن»در چشم كردن و در« سرمه ی سیاه»

، باید «پوشیدن كفش و جوراب»را نمی بیند تا ببیند سرو وضعش مرتب است یا نیست.

كفش هائی كه دارای هیچ آرایشی نیست، به دست با نعلین راه برود، یا طبیعی ترین 

كردن انگشتری كه آرایش و زینت بدهد برای زن، زیورهای زنانه ای كه به عنوان 
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یكی ازا نواع آرایش این است كه  -زیور می پوشد، كوتاه كردن موی صورت یا سر

 و یكی ازا نواع آرایش، مالیدن كرم -مالیدن روغن -انسان مویش را اصالح می كند

كه آن هم نوعی آرایش است، همه « ناخن گرفتن»روغن به صورت و بدن است. حتی

 ی این گونه خودآرائی ها در دوره ی حج و احرام، حرام است.

حج گزار باید عادت كند چند صباحی طبیعی زندگی كند. شما اگر از جهان گردهای 

 دنیا نقاشی یا عكسی دیده باشید سرو وضع شان چگونه است.

كه دیگر دوره هیپی گری است در غربب را نمی گویم بلكه برمی گردم به سی  حاال

سال قبل، در سی سال قبل كه انسان در خیابان های مغرب زمین آدمی كه صبح 

صورتش را اصالح نكرده باشد یك آدم بدون كراوات، یك آدم بدون لباس مرتب، 

قع كسانی كه می یك موی سری كه دیر اصالح شده باشد نمی دید در همان مو

خواستند صرفاً به عنوان جهان گرد و یا مقاصد استعماری دور دنیا راه بیفتند سرو 

 وضعشان چگونه بود؟ آن جا سرو وضعشان به طرز دیگری بود.

عكس ها و نقاشی هایی كه از آن ها است سرو وضعشان را نامرتب نشان می دهد، 

یله رگ، یك كتاب خطی دیدم كه به وساتفاقاً در یكی از كتابخانه شرق شناسی هامبو

سال پیش( به ایران آمده  ۷22یك جهان گرد آلمانی كه خیلی وقت پیش)شاید حدود 

بود تهیه شده بود. این كتاب مقداری هم نقاشی داشت و حتی قسمت هائی از ایران را 

خودش، نقاشی كرده بود. كتاب خیلی قطور و بزرگی بود. اگر عكس ها یا نقاشی ها و 

تصویرهای دست كشیده ای از این ها را ببینید، می بینید كه آن ها سرو وضعشان هم 

مرتب نیست چون در دوره ی جهانگردی كه انسان نمی تواند صبح به خودش ور برود 

باید راه بیفتد و حركت بكند. مسلمان باید برای چنین كوششی و تالشی آماده شود و 

 فرمان:

را اجرا كند. دوره ی  ۵«ف كان عاقبة الذین من قبل،...سیروا فی االرض فانظروا كی»

 حج، یكی از دوره های سازندگی
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یكی از دوره های سازندگی، دوره ی حج است و مالحظه نمودید كه بر روی هم در 

برنامه های سازنده ی دوره حج، می خواهد مسلمانی قوی و نیرومند، كه اراده اش بر 

د بسازد. مسلط بر شهوت، مسلط بر همه ی خواست های دیگرش مسلط باش

خودخواهی و غضب، مسلط بر تن آسائی، مسلط بر خودآرائی، آماده برای تن دادن به 

 یك زندگی جدی و خشن در هر جا كه الزم باشد؛ و جز این هم نمی شود.

یكی از مشاهدات خودم را بگویم: شهر وین پایتخت اتریش از جاهای توریستی است و 

آن شهر، كاخ سالطین اتریش است. آخرین آن ها كه دوره ی  از مراكز دیدنی

فرانتس بوزف »امپراطور -میالدی ۵9۵1تا  ۵۵۳۵ -حكومتش هم خیلی طوالنی بود

است. در بازدید از آن كاخ، بخشی بود مربوط به حرم سرای او كه در آن تخت  ۷«اول

ختصاصی این وسایل خواب و اطاق های خواب قرار داشت. در یك اطاق، كه اطاق ا

امپراطور بود در بروشوری كه)برای راهنمائی بازدید كنندگان( تهیه شده بود نوشته بود 

كه امپراطور در مواقعی كه طبق برنامه به اندرون می رفت و در حرم سرا زندگی می 

كرد بسیاری از اوقات و ساعاتش را این جا میگذراند و این جا اطاق زندگی او بود. آن 

 و یك آفتابه و لگنتی داشت. در این اطاق یك تخت فلزی و سیمیاطاق خصوصیا

دستی گذاشته شده بود. آب لوله كشی گرم و سرد در آن جا نبود با آن كه در اطاق 

های دیگر بود. یك زندگی كه یك افسر در چادرش در میدان جنگ دارد را او در 

كرد. چرا؟ علت آن را این اطاق كاخ آورده بود و او خودش در این اطاق زندگی می 

هم در آن جا نوشته بود. برای این كه هر موقعی كه در هر یك از میدان های جنگ 

حضور امپراطور الزم بود او سست نباشد و بگوید چگونه این كاخ و خانه و كاشانه را 

ول كنم و بروم در چادر زندگی كنم؟ دوست دارم زندگیم چادری باشد، این تمرین 

 اسالم می خواهد مسلمان ها عموماً این چنین تمرینی الاقل كوتاه می خواهد و حاال

 مدت در زندگی داشته باشند.

و خرج كردن است كه همراه با عدالت « انفاق»یك جنبه دیگر خودسازی در حج مسئله
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و دوستی است. عدالت اقتصادی و اجتماعی با هم، كه تفصیل آن در مورد قربانی و 

 كفاره ها عرض شد.

 ت و سمبل شیطانجمرا

مسلمان حج گزار را با یك خاطره می  -یعنی همراه با این ساختن ها -در مرحله بعد

است. او سه پیكر و سه ستونی كه به حسب ظاهر « رمی جمرات»سازد. و آن خاطره ی

به عنوان سمبل شیطان و انحراف می شناسد و یادبودی از یك انحراف تاریخی تلقی 

می كند. او سنگ باران میكند تا به یاد داشته باشد به سمت هر می شوند را سنگ باران 

چه انحراف و شیطان است سنگ انداخته است و مواظب باشد كه این سنگ ها به خود 

مخصوصًا در مورد برادران  -او نخورد!!. جالب این است كه االن هم در رمی جمرات

شیطان را، رمی« رمی »با همان آهنگ های خودشان اصالً -عرب بیشتر این طوری است

 تلقی می كنند.

منتهی اشتباهی پیش آمده و آن این است كه ما شیطانی را سنگ می زنیم كه گوئی ابداً 

با بنده و شما قوم و خویشی ندارد!! غافل از این كه تمام دستاوردهای شیطان در خود 

ر داخل خودمان ماست و اگر خواستیم كه او به سراغ ما نیاید باید در و دربندها را د

ببندیم واال شیطان را میان زمین و هوا سنگ باران كردن اما خود یك پارچه شیطان 

بودن سودی نخواهد داشت. بعد از سركوبی شیطان، حج گزار با كسانی كه این گونه 

می آید پیرامون یك محور، محوری به نام و به یاد خدا  -دسته جمعی -ساخته شده اند

كند: حركت دسته جمعی پیرامون یك محور، این طواف سمبل  طواف می« كعبه»یعنی

سازنده ی حج و جهت دهنده به فكر و عمل انسان هاست و پس از طواف، به یاد خدا 

به نماز می ایستد و در برابر خدا خم می شود و به خاك می افتد و او را ستایش می 

اخته ی كه با همین برنامه سكند و از او یاد می كند و آن گاه شسته و پاك با سایر كسان
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و به « سعی»به« مروه»و« صفا»شده اند مبداء و مقصد را انتخاب می كند و در میان

 حركتی همراه با آهنگ و كوششی خاص، و تند رفتن در حد امكان می پردازد.

 باز هم تقوي و پرواي تخلف از فرمان خدا

ت دسته جمعی مسلمانان می تواند نشانه و سمبلی از حرك« مروه»و«صفا»سعی میان

ساخته شده، تصفیه شده و پاك شده در میان مبداء و مقصدی، آغاز و انجامی باشد و 

بدون شك حج گزاران ما باید حداقل تا این مقدار به روح و مفهوم حج آشنا باشند تا 

هیچ یك از كارهای حج، دیگر در نظرشان خشك، بیروح و بی معنا جلوه نكند و همه 

ا را بر یك مبنا و با یك پشتوانه انجام دهند و آن پشتوانه، تقوی، یادخدا و ی این كاره

بینید در آیات حج همه جا، تكیه بر روی پروای تخلف از فرمان خداست و لذا می

 است. چون پشتوانه اوست.« تقوی

نه تنها در روزه، بلكه در سایر دستورات و مقررات اسالمی هم همین طور است. می 

ماً احكام اسالم، به یك نقطه توجه دارد و آن این است كه مسلمان متقی پروا بینید عمو

دار بسازد و لذا در آیات حج كه خوانده شد می بینید كه تكیه روی تقوی است. این 

مهم است كه برنامه خودسازی فردی و برنامه جامعه سازی در اسالم پیرامون یك 

 قوی و پروای از تخلف از فرمان خدا.محور قرارداد: ایمان به خدا، یاد خدا و ت

 بار دیگر ترجمه این آیات را بخوانیم:

 حج و عمره را به خاطر خدا به پایان برسایند)و كامل انجام»

 دهید( اما اگر مانعی)بر سر راهتان پیش آمد( آن هدیه)و آن گوسفند یا 

 راشتر یا گاوی را كه برای قربانی با خود آوردید( بفرستید و سرهایتان 

 نتراشید و ازا حرام در نیائید تا وقتی كه قربانی به جای خود برسد. اگر

 كسی از شما مریض است یا در سرش ناراحتی دارد)و ناچار است

 سرش را زودتر از وقت بتراشد( باید جریمه و تاوانی بپردازد یا روزه
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 بگیرد یا چند مسكین و بینوا را غذا دهد یا قربانی كند و اما اگر

 آورند واند به حج ادامه بدهید، آن كسانی كه حج تمتع به جای میمیتو

 عمره را به حج می پیوندند، باید قربانی خودشان را تا پایان حج

 ببرند و در پایان قربانی كنند اما اگر كسی)مالی( نداشت تا قربانی 

 بخرد در این صورت سه روز در ایام حج روزه می گرید و هفت روز

 این دستور برای كسی ۵-گردد این است ده روز كامل موقعی كه برمی

 است كه خانواده اش در كنار مسجد الحرام نباشد و از ساكنان آن

 منطقه نباشد، از خدا پروا داشته باشید و بدانید عذاب خدا سخت

 ۷است.

 حج در ماه های معینی است هر كسی در این ماه ها آهنگ

 گناه و گفتگوی ستیزه جویانه  حج كند باید بداند كه بهره گیری جنسی

 در حج نیست و هر كار نیكی كه انجام دهید خدا می داند؛ و توشه

 برگیرید كه بهترین توشه ها تقوی است و از من)كه خدای شما

 هستم( پروا داشته باشید ای خردمندان. عیبی ندارد كه شما در ایام حج

 . وقتی ازاگر امكانات كسب و كار هست. كسب و كاری هم به كنید

 عرفات سرازیر شدید در مشعرالحرام از خدا یاد كندی)و به ذكر خدا

 بپردازید( و به یاد خدا باشید همان طور كه او شما را هدایت كرد با

 این كه قبالً از گمراهان بودید. بعد از همان جا كه توده ی مردم سرازیر 

 ش.به سوی منی شما هم سرازیر شوید و از خدا آمرز ۵می شوند

 وقتی كه مناسك حج را ۵۷بخواهید كه خدا آمرزش گر و مهربان است.

 به پایان رساندید از خدا یاد كنید همان طور كه از پدرانتان یاد می كنید

 بلكه از آن هم سخت تر و جدی تر. گروهی از مردم میگ ویند خدایا تو

 در دنیا به ما هر چه می خواهیم بده، این ها در آخرت نصیب و بهره
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 چشم گیری ندارند، اما گروهی هستند كه می گویند خدایا هم در دنیا

 به ما زندگی خوب بده و هم در آخرت ما را از عذاب آتش دو بدار.

 این ها بهره ای دارند)و نصیبی( اما از آن چه خود بدست آورده اند، و خدا

 حساب گری تند حساب است. به یاد خدا باشید در روزهای

 ردو روز شتابزده از منی به مكه برگردد گناهی بر او معین اگر كسی د

 نیست و اگر كسی سه روز بماند باكی بر او نیست. برای ان كس

 كه به راه تقوی باشد، و از خدا پروا داشته باشید و بدانید كه به سوی او

با یاد خدا، پروای خدا، برنامه خودسازی فردی و جامعه «. گرد آورده خواهید شد

 م همراه است و هر دوسازی اسال

پیرامون یك محور قرار دارد. این است آهنگ فردی و اجتماعی حج. و الحمدهلل و 

 صلی اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

 پایان
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