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دیدگاهامیرالمومنینع
دربارهکعبهوحج

امیرالمومنین)ع( می فرمایند: آیــا نمی بینید خداوند خانه 
محترم خود را در ســنگالخ ترین مکان هــا و بی گیاه ترین 
ریگزارهای زمین و تنگ ترین دره ها، در میان کوه های خشن 
و شــن های نرم و روان و چشــمه های کم آب و آبادی های 
پراکنده قرار داد که نه شتر به آسانی در آن پرورش می یابد و 

نه اسب و گاو و گوسفند.
سپس آدم و فرزندانش را فرمان داد که به سوی آن رخت سفر 
بربندند، آنجا را مرکز اجتماع و سرمنزل مقصود و باراندازشان 
قرار داد تا شــانه ها را متواضعانه حرکــت دهند و الاله ااّل اهلل 
گویان گرد این خانه طواف کنند و با موهای آشفته و بدن های 

پر گردوغبار هروله کنند.
اگر خداوند سبحان می خواست می توانست خانه محترم خود 
و اماکن پر عظمتش را در میان باغ ها و نهرها و سرزمین های 
هموار و آرام و پر درخت که میوه هایش در دسترس باشد... 
قرار دهد اما در این صورت به همان نسبت که آزمون، ساده تر 
بود پاداش و جزا نیز کوچک تر می شد و اگر پی و بنیانی که 
خانه کعبه بر آن نهاده شده و سنگ هایی که بنای آن را باال 
برده از زمرد ســبز و یاقوت سرخ و درخشــنده بود، شک و 
تردید در ســینه ها کمتر رخنه می کرد و نیازی برای تالش 
ابلیس جهت سیطره بر قلوب نبود و وسوسه های پنهانی از 
مردم منتفی می شد؛ ولی خداوند، بندگانش را با انواع شداید 
می آزماید و با انواع مشــکالت، متعبد می ســازد و با اشکال 
گوناگون گرفتاری ها امتحان می کند تا تکبر را از قلوب آنها 
خارج سازد و تواضع و فروتنی را در نفوس شان جای دهد تا 
درهای فضل و رحمتش را به روی آنان بگشاید و اسباب آسان 

عفوش را در اختیارشان قرار دهد.
پینوشت:برگرفتهازخطبهقاصعه

عقلفارغ،عقلعاشق
هنگامی که عشقی بزرگ تر دل را 
بگیرد، عشق های کوچک تر نردبان 
آن خواهند بود. ما با همین توضیح 
می توانیــم راز فداکاری هایی را که 
در تاریخ آمده و به افسانه می ماند، 
کشف کنیم و حقیقت آن واقعیت ها 
را بیابیــم کــه چگونــه ابراهیم از 
اســماعیلش می گذرد و خیلی ها 

از جانشان، آن هم در روی ســنگ های داغ و زیر تازیانه ها و 
در کنار شــکنجه ها؟ آندره زیگفرید در فصل آخر کتاب روح 
ملت ها می گوید:»بعضی از حادثه ها را عشق می فهمد اما عقل 
از تحلیل آن عاجز است و به داســتان ابراهیم اشاره می کند 
و نتیجه می گیرد کــه عقل زبان عشــق را نمی فهمد«. این 
نتیجه گیری کامال اشتباه اســت و این اشتباه از آنجاست که 
او عقل فارغ را با عشق عاشق می سنجد، درحالی که باید عقل 
عاشق را با عشق او سنجید. مگر این یک دستور نیست که مهم 
را فدای مهم تر کن. بر پایه همین دستور و همین عقل، ابراهیم 
اسماعیلش را قربانی می کند. ابراهیم به مهم تر از اسماعیل 
رسیده و حتی به نزدیک تر از خودبه خود رسیده و این است که 
به دستور عقل خود، مهم را فدای مهم تر می کند؛ گرچه عقل 
دیگران به این مهم نرسیده باشد. او می بیند که اسماعیلش 
در کنار یک آوار و با یک ضربه از سم اسبی به مرگ می رسد و 
جانش را می بازد. ابراهیم می خواهد این جان از دست رفته را 
به دست بیاورد و در راهی و در جهتی آن را به جریان بیندازد. 
ابراهیم می خواهد به رشد برسد و به رشد برساند و این است 
که با آن دستور، خودش کارد را به دست می گیرد و اسماعیل 

را می بندد و کارد می کشد.
منبع:برگرفتهازکتابمسئولیتوسازندگی
اثرعلیصفاییحائری

کتاباندیشه
حقیقت حج  به ضمیمه ذبح عامل حیات برتر

کتاب»حقیقت حج« تالیف مرحوم 
علی صفایی حائــری، از زمره کتبی 
است که نگاهی عمیق و دقیق نسبت 
به حج و اعمال و مناســک آن ارائه 
می کند. مولف معتقد است حج، در 
3بعد از ابعاد اسالم تجلی دارد؛ بعد 
تاریخی، بعد سلوکی، بعد اجتماعی. 

از این رو 3 نوع اسالم نیز معرفی می شود: اسالم تاریخی، اسالم 
سلوکی و اسالم اجتماعی. این نوع تقسیم بندی حکایت از 
بینش وسیع نگارنده دارد که ابعاد مختلف اسالم را در ذیل 
یک عمل دینی دیده و تحلیل می کند. از دیگر موضوعات 
کتاب، نمادین دانستن مناسکی همچون احرام، طواف، سعی، 
تقصیر، حضور در عرفات و مشعر و منا و... است. در این نگاه 
هرکدام از این اعمال و آداب، در واقع ما را به حقیقتی عظیم تر 
رهنمون می کند. بخش دیگر کتاب به صورت موشکافانه آیات 
حج را مورد دقت قرار می دهد و در تفسیر جزء به جزء آن و 
سپس ایجاد ارتباط میان این اجزا تالش در خور ستایشی را 
انجام می دهد. این شکل از تفسیر یا تامل قرآنی عالوه بر ارائه 
محتوای عمیق، قالب و روشی برای برداشت و مواجهه عالمانه 
با آیات قرآن را نیز به صورت ضمنی می آموزد. در بخش سوم 
و پایانی کتاب موضوع ذبح به عنوان عامل حیات برتر مطرح 
می شود. موضوعاتی چون حیات انسانی، چگونه به حیات 
برسم، حیات دل، مراحل حیات انســانی و موانع حیات در 
این بخش با قلم روان و بیانی شــیوا طرح شــده است. این 
کتاب توسط انتشارات لیله القدر منتشر شده و در دسترس 

عالقه مندان به مناسک و معارف دینی قرار گرفته است.

روایت خوانی

اندیشه مسطور

کتاب اندیشه

حجدرزمرهعباداتاجتماعیاســتواز
اهمیتویژهاینزدخداوندبرخورداراست،تا
جاییکهاگردرجامعهکسیاستطاعتمالی
برایاینسفررانداشت،حاکمشرعموظف
استاینهزینهراازبیتالمالتامینکردهو
افرادیرابهحجبفرستد.درتمامیاعمال
حج،حرکاتینمادینوجودداردکهسرشاراز
پیامهاورازهاست؛نوعپوشش،زمزمههای
حینطواف،نحوهچرخشمســلمیندور
کعبه،دویدنهایبیــنصفاومروه،پرتاب
سنگباشــیوهایخاصبهمکانیخاص،
کوتاهکردنمووخیلیموارددیگر،دغدغه
جستوجودربارهفلســفهواسرارحجرا
جدیترمیســازد.همچنینفراهمشدن
شــرایطیخاصبراینزولرحمتالهیبر
جامعهمسلمین،ازمهمتریناسرارومنافع
حجهستندکهدرادامهبامروریسریعبر
بیاناتمرحومآیتاهللمحمدتقیمصباح
یزدیقدس ســرهدرکتاب»شرحخطبه
فدکیه«،جلداول،باتوضیحاتاینموارد

آشناخواهیمشد.

ازدیدگاهاسالمبهترینفایدهحج
درجنبهفردی،چهچیزیاست؟

اگر به دنبال یکی از بهترین فواید حج باشــیم، 
شــاید بتوان آن را »تمرین بندگــی« عنوان 
کرد. در هنگامه اعمــال حج، خداوند از حاجی 
می خواهد که در روزی معین و ساعتی مشخص 
در سرزمینی توقف کند و بدون اینکه به زمان 
و مکان توقف اعتراض داشته باشد، او را اطاعت 
کند و زمانی مشخص، نه دیرتر و نه زودتر، باید 
از آن سرزمین کوچ کند. هنگام طواف، باید حول 
خانه ای سنگی به تعدادی معین گردش کند، 
بدون اینکه از چرایی آن سؤال کند. همچنین 

است سعی بین صفا و مروه و سایر اعمال حج.
گرچه بسیار مناسب اســت که انسان در کنار 
یادگیری احکام اسالم، حکمت های آن احکام 
را هم یاد بگیرد؛ چراکه این امر موجب تقویت 
ایمان شده، انسان خواهد فهمید که احکام خدا 
گزاف و بیهوده نیست اما نباید به تدریج حالت 
انسان به گونه ای شود که دســتورهای الهی را 
تنها به خاطر منافع آنها انجام دهد. ما کمتر به 
این معنا اهتمام داشته ایم که فرمان خداوند را 
تعبداً اطاعت کرده، به فواید آن توجه نداشــته 
باشــیم. اعمال حج برای این تشریع شده است 
که این نقص را در ما جبران کنــد. اگر از عبد 
واقعی سؤال کنند که چرا این کارها را می کنی؟ 
پاسخ او یک کالم خواهد بود: خداوند چنین امر 
فرموده است و باید امر او را اطاعت کرد. »تعبد« 
از »عبد« مشتق شده و به معنای »بنده وار رفتار 
کردن« است. بنده باید تمرین کند که به حکم 
خداـ  ازآن رو که حکم خداستـ  عمل کند ]نه 
به خاطر اینکه فالن فایده خاص را دارد یا فالن 

ضرر را از جسم و جان دور می سازد[.
درنتیجهتقویتروحیهتعبد،چه

برکاتیبهمامیرسد؟
خدای متعال از روی لطف عمیقی که به بندگان 
خویش دارد، از هیچ یک از راه های تأثیرگذار در 
انسان، برای جذب شــدن به عالم باال فروگذار 
نمی کند. او راه هایی را در برابر انسان می گشاید 
تا به طور طبیعی، انگیزه ای برای توجه به خدای 
خویش و خضــوع در مقابل عظمــت او بیابد؛ 
چراکه این توجه و خضــوع، یگانه عامل ترقی 
روحی و معنوی انسان و رسیدن به هدف خلقت 

است.
از ایــن رو، می بینیم بااینکه ســختی هایی در 
راه انجام اعمال حج وجــود دارد، باز خداوند با 
تأکید فراوان مســلمانان را به ادای این فریضه 
الهی فرامی خواند. این دعوت الهی ازآن روست 
که هیچ عاملی همچون حج نمی تواند انگیزه ای 
جهانی برای حرکت به سوی معنویت در مردم 
ایجاد کند. ]و در عظمت این عبادت همگانی، 
احســاس خشــوع و توجه برای آدمی بسیار 
ملموس تر از هر حالت دیگری حاصل می شود.[
حجباداســتانحضرتابراهیم
علیه الســالموخانوادهایشانگرهخورده

است.فلسفهاینگرهتاریخیچیست؟
ما بایــد بــه آن ســرزمینی ســفر کنیم که 
ابراهیم )علیه الســالم( بی هیچ تردیدی آزمون 
سخت الهی را جامعه عمل پوشاند تا با یادآوری 
داستان او رایحه ای از روح عبودیت او مشام ما 
را هم نوازش دهد و بفهمیم که بنده در مقابل 

خدای خویش چگونه باید رفتار کند.
حاجی در آن سرزمین به یاد بزرگ ترین امتحان 
ابراهیم )علیه السالم(، حیوانی را ذبح می کند و بر 
مکان هایی که شیطان بر ابراهیم )علیه السالم( 
ظاهر شــد تا مانع پیروزی او در امتحان الهی 
شود، سنگ می زند که به نفس خویش یادآوری 
کند که برای پیروزی در امتحان های الهی باید از 
مانعی چون ابلیس گذر کرده، در برابر وسوسه ها 

و شبهه های او مقاومت کند.
امتحــانحضــرتابراهیــم
علیه الســالمچهبودوچهپیغامیبرایما

دارد؟
حضرت ابراهیم  )علیه السالم( خود در سرزمین 
شــامات زندگی می کرد امــا در آن هنگام که 
فرزنــدش اسماعیل )علیه الســالم( نــوزادی 
بیش نبود، به امــر خداوند او و مــادرش را به 
سرزمینی بی  آب وعلف میان کوه های مکه برد 
و گاه به ایشان سرکشی می کرد. اما اکنون که 
آن فرزند خردســال یعنی حضرت اســماعیل 
 )علیه السالم( نوجوانی زیبا، رشید و دلرباست 
و ابراهیم )علیه السالم( از تماشای این موهبت 
الهی لذت می برد، در خواب می بیند که در حال 
ذبح اوســت و می فهمد که این وظیفه ای است 
که باید انجام دهد. ایــن وظیفه به صورت رؤیا 
به حضرت ابراهیم  )علیه السالم( نشان داده شد 
تا او گمان کند که تکلیفش ذبح حقیقی است 
و اینگونه خداوند ابراهیم  نبی )علیه السالم( را 
امتحان کرد تا معلوم شود آیا حاضر است فرزند 
خویش را به فرمان الهــی ذبح کند یا نه و چون 
اراده خداوند بر ذبح اســماعیل  )علیه السالم( 
تعلق نگرفته بــود، با گذاشــتن کارد بر گلوی 
اسماعیل )علیه السالم(، ابراهیم )علیه السالم( از 
امتحان سربلند بیرون آمده، به وی خطاب شد: 
ْؤیا؛ آن رؤیا را تحقق بخشیدی  ]و  ْقَت الرُّ »َقْد َصدَّ

وظیفه ات را انجام دادی[«.
نکتهدیگــریکهازمــروراین
امتحــانعجیببهدســتمیآید،کمال
جناباســماعیل)علیهالســالم(است.
ابراهیم)علیهالسالم(اینتکلیفراباخود
اسماعیل)علیهالســالم(درمیانگذاشته
است.قرآنآنراچنیننقلمیفرماید:»پس
هنگامیکهبااوبهحدسعیوکوششرسید،
گفت:پسرم،مندرخوابدیدمکهتوراذبح

میکنم.نظرتچیست؟«
حضرت اسماعیل )علیه الســالم( در پاسخ پدر 

می گوید: »پدرم! به  آنچه مأموری، عمل کن !«
اسماعیل  )علیه السالم( احساس کرد پدر نگران 
است که فرزند او زیر کارد طاقت نیاورد. به همین 
جهت این سخن را به پاســخ خود اضافه کرد: 
ابِِرین؛ ]نگران این  »َسَتِجُدنِی إِن َشاءَ اهلل ِمَن الصَّ

نباش که من طاقت نیاورم.[ به خواست خدا مرا 
از صابران خواهی یافت «. اسماعیل  )علیه السالم( 
فراموش نکرد که بگوید: »إن شاءاهلل«. او با گفتن 
این جملــه اعالم می کند که من به خویشــتن 
اطمینان نداشته، بی نیاز از یاری خداوند نیستم. 
در همین پاســخ کوتاه اسماعیل )علیه السالم( 
به قدری معرفت و ادب موج می زند که انسان بعد 
از گذشت هزاران سال، با شنیدن پاسخ او مرتبه 
واالیی از کمال را در او می بیند و غایبانه عاشق 

این جوان مؤمن و مؤدب می شود!
سختترینآزمونحضرتابراهیم

)علیه السالم(چهبود؟
آیا می توان امتحانی باالتر و سخت تر از این تصور 
کرد که انسان در سن پیری فرزند نوجوانی چون 
اسماعیل )علیه السالم( را به دست خویش ذبح 
کند، بدون اینکه هیچ گناه یا لغزشی از او سر زده 
باشد؟ و هیچ سؤال و اعتراضی هم نداشته باشد؟
حضرت ابراهیم  )علیه السالم( به حکیمانه بودن 
تکالیف الهی و بیهوده و گزاف نبودن آنها ایمان 
دارد. او هیچ گاه نپرســید: مگر این نوجوان چه 
گناهی مرتکب شــده اســت که باید به دست 
پدرش ذبح شــود؟ نیز هیــچ گاه تقاضا نکرد: 
خدایــا، اگر قتل ایــن نوجوان واجب اســت، 
کســی دیگر را بر این کار مأمور کــن! آری، نه 
در وجود ابراهیم )علیه الســالم( و نه در وجود 
اسماعیل )علیه السالم(، ذره ای تردید و اعتراض 

دیده نمی شود.
خداونــددرآیه28ســورهحج
میفرماید:»]ومــردمرادعوتعمومیبه
حجکن[...تاشــاهدمنافعگوناگونیبرای
خویشباشــند.«اینمنافعشاملمنافع

دنیوینیزمیشود؟
بله. حج، براساس آیات و روایات، شکوفا کننده 
اقتصاد جهانی است. منافع گوناگونی که قرآن 
کریم بدان اشــاره می فرماید، براساس روایات، 
شــامل منافع دنیوی و اخروی است. در کتاب 
عیون اخبار الرضا )علیه السالم( در همین راستا 
آمده است: »در حج، اهالی شرق و غرب زمین و 
کسانی که در خشکی و دریا هستند، به منفعت 
دست می یابند؛ چه کسانی که حج می گزارند 
و چه کســانی که حج نمی گزارنــد، از تاجر و 
سیاحت گر و فروشنده گرفته تا مشتری، کاسب 

و مسکین...«.
درکحقیقتعبودیتوشکوفایی
اقتصادی،دوموردازاسرارومنافعحجبودند
کهتااینجابهآنهااشــارهشد.آیامنفعت
مهمترینیزازاعمالحجحاصلمیشود؟

حضرت زهرا )علیها الســالم( در خطبه فدکیه 
به منفعــت دیگری اشــاره می فرمایند که اگر 
همه منافع قبلی را در یــک طرف قرار دهیم و 
این منفعت را در طرف دیگر، شاید همین یک 
منفعت بر همه آنها برتری داشته باشد. ایشان 

ین؛ و ]خداوند[  می فرمایند: »َوالَْحجَّ تَْشییداً لِلدِّ
حج را برای استحکام و شکوه دین قرار داد«.

حضرت می فرمایند: حج باعث می شود که بنای 
دین، رفیع، بلند، زیبا و شــکوهمند باشد. ولی 
چگونه حــج چنین منفعتی بــرای دین دارد؟ 
شاید مقصود این باشد که اگر حج تشریع نشده 
بود و مســلمانان هرســاله موظف به تشکیل 
چنین اجتماع باشکوهی نبودند، ابهت اسالم به 

جهانیان نشان داده نمی شد.
اگر حج نبود، بنای دین، بنایی ضعیف، خاموش، 
آرام و بی رمق بود و مسلمانان بهره چندانی از آن 
نبرده، بسیاری از آن غافل می شدند و این، زمینه 
محرومیت از برکات فراوانی را فراهم می کرد اما 
وجود حج موجب رفعت و شــکوه دین و جذب 
دل ها شده، زمینه نزول رحمت فراوان الهی را 

فراهم می کند.
مشــاهدهاینعظمتوخشوع
دستهجمعیمسلماناندربرابرخداوند،چه
فایدهایبرایمسلمانانومردمجهاندارد؟

در چنین مراســمی، عظمت اســالم و جامعه 
اسالمی به نمایش گذاشته می شود و قطعاً دیدن 
این مناظر باشــکوه و حتی نقل و توصیف آن، 
غیرمسلمان ها را تحت تأثیر قرار داده، این سؤال 
را برای آنها مطرح می نماید: این چه جاذبه ای 
است که مردم را این چنین به سرزمینی خشک 
و بی  آب و علف و خالی از وســایل خوشگذرانی 
می کشاند؟ همچنین حاجی با زحمت و مشقت 
فراوان در سرما و گرما باید چون قطره ای که به 
دریا می پیوندد، خود را به این اجتماع باشکوه 
رسانده، همه باهم به ذکر و یاد خدا و توبه و انابه 
به درگاه او بپردازند. این امر اثر روانی عجیبی در 
دل ها خواهد گذاشت و زمینه درک عظمت دین 

را برای بشر فراهم خواهد کرد.
از مستحبات اعمال مســجدالحرام نگاه کردن 
به خانه کعبه و تماشــای بیت اهلل است. خدای 
متعال در این ســنگ های سیاه و این سرزمین 
خشک و بی آب و علف چنان جاذبه ای قرار داده 
اســت که دل ها را مجذوب می نماید، تا افراد 
بیشتری به رحمت او نایل شوند. او می خواهد 
لیاقت درک رحمتش هرچه بیشــتر در وجود 

انسان ها مهیا شود.
]بنابر ایــن، نخســتین فایده حج بــرای خود 
حاجیان اســت که در دل این اقیانوس عظیم، 
با تمام وجود متوجه عظمت الهی شده و جان 
و دل را سرشار از خشوع الهی گردانند. سپس 
مشاهده این عظمت و خشوع مسلمانان، جان 
و دل مــردم جهــان را برای پذیــرش بندگی 
آماده می ســازد. این رحمتی است که خدای 
متعال با تشریع مناســک حج، به بندگان عطا 
فرموده اســت.[ آری حج نه یک مراسم فردی 
یا اختصاصی بلکه اقیانوســی است که دریاها، 
رودها، نهرها و قطره ها در آن به هم پیوســته، 

معبود خویش را می خوانند.
جمعبندیشماازاسرارومنافع

حجچیست؟
برخی از اسرار حج عبارت است از تمرین بندگی، 
شکوفاســازی اقتصاد جهانی، محکم سازی و 
رفعت دیــن و شکوفاســازی معنویت جهانی. 
اما مهم ترین فلســفه حج، تشــدید دین است 
که حضرت زهرا )علیها الســالم( بدان اشــاره 
فرمودند؛ بدین معنا که حج بنای دین را محکم و 
باشکوه می نماید. اگر حج نبود، بنای دین، بنایی 
ضعیف، خاموش، آرام و بی رمق بود و مسلمانان 
بهره چندانی از آن نبرده، بســیاری از آن غافل 
می شــدند و این، زمینه محرومیــت از برکات 
فراوانی را فراهم می کرد اما وجود حج، موجب 
رفعت و شکوه دین و جذب دل ها شده، زمینه 

نزول رحمت فراوان الهی را فراهم می کند.

حج، زمینه ساز نزول رحمت فراوان الهی
آشنایی با اسرار و ثمرات حج از دیدگاه مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی

حجیاتوریسممذهبی
این حرف خیلی قدیمی اســت: »مدرنیته یک دین است«. 
اما اگر آن را باور کنیم، این دین حتما مناسکی دارد. قرآن 
کریم می گوید: »لِکلِّ أُمَّه َجَعلْنا َمْنَســکاً ُهْم ناِســکوُه َفال 
یناِزُعنَّک فِی اْلَْمر؛ِ هر امتی برای خویش منسکی دارد پس 
مشرکان نمی توانند درباره اصل مناسک با تو]پیامبر[ نزاع 
کنند«)ســوره حج آیه67(. این گزاره، برشی جدید می زند 
بر کالبد بحث از مناســک دینی و به واســطه یک مقایسه 
اجمالی میان مناسک اســالمی با مناسک مدرن، منظری 

تازه می گشاید برای درکی بهتر.
عالمان دینی مناسک را به معنای عبادت گرفته اند؛ عبادتی 
که الجرم قصد و مقصدی در آن اســت. شبیه حج که حتی 
واژه آن به معنــای قصد کردن اســت. وقتی افــراد کثیری 
به منظور اجرای مناســک دینی اجتماع می کنند، به تعداد 
هر نفر، قصد و مقاصدی هم وجــود دارد. از این رو در طول 
اجرای هر منسک دینی، تراکم مقاصد را هم شاهد هستیم. 
این مقاصد نیز قبله ای دارند که به آن تکثر و تراکم، جهتی 
هماهنگ می بخشد و پایگاه و بیتی- به تعبیر قرآن- دارد که 

این اجرای عظیم انسانی را در خود جای می دهد.
به عنوان مثال همانگونه که مســلمانان در حــج با زمزمه 
آهنگین لبیک و با شمایلی یکسان از لباس احرام و اجرای 
اعمالی یک دست از طواف و وقوف و رمی و حلق و تقصیر و 
قربانی، اجرایی هماهنگ را نمایان می کنند، در مناســک 
مدرن هم ورزشــگاه ها و سالن های کنســرت و کارناوال ها 
شاهد نمایش هایی با قبله و جهت و قصد و مقصد و شمایل و 

پایگاهی واحد هستند.
در دیــن مدرنیتــه مقصد لذت اســت و هر آنچــه بتواند 
سرخوشی، سرمســتی و از خودبیگانگی موقت را به منظور 
فراموشــی و غفلت از رنج ها تدارک ببیند، قصد می شــود. 
درنتیجه بهترین زمان و خوشــایندترین مکان بایســتی 
گزینش شــده و تقویــم مناســکی مدرنیتــه را به منظور 
فراهم آوردن لذت بیشتر برخورداران و مرفهان شکل دهد. 
نگاهی به شــیوه برگزاری المپیــک و جام جهانی به عنوان 
مناسک دین مدرنیته و فوتبال به عنوان مهم ترین مصداق 

این عبادت سکرآور جمعی، خود گویای همه  چیز است.

اما در سوی مقابل، حج اســالمی از جهات مختلف صعوبت 
و کلفت آور است و از این رو هرگز حاجیان و قصدکنندگان 
مستطیع و توانمند در خانه و شهر خویش را به سرخوشی 
و ازخودبیگانگی و غفلت فرو نبرده و برعکس بیدارکننده و 
آگاهی آفرین اســت. امیرالمومنین)ع( دربیان ویژگی های 
حج می فرمایــد: »آیا نمی بینید خداوند ]کعبه و منســک 
حج را[ در سنگالخ ترین مکان ها و بی گیاه ترین ریگزارهای 
زمین و تنگ ترین دره ها، در میان کوه های خشن و شن های 
نرم و روان و چشــمه های کم آب و آبادی های پراکنده قرار 
داد که نه شتر به آســانی در آن پرورش می یابد و نه اسب و 
گاو و گوسفند. سپس افراد را دستور داد تا الاله االّ اهلل گویان 
گرد این خانه طــواف کنند و با موهای آشــفته و بدن های 
پر گردوغبار هرولــه نماینــد، درحالی که لباس هــا را به 
کناری افکنده و با ترک اصالح ســر و صورت، زیبایی های 
خود را دگرگون ســاخته اند. این آزمایشــی است بزرگ و 
امتحانی است شدید و آشکار و پاکســازی مؤثری که خدا 
 آن را سبب رحمتش و وصول به بهشتش قرار داده است.«

 )خطبه قاصعه(
همچنین در همه مناسک بر گرد چیزی »گردیدن« وجود 
دارد. اما در حج طواف اســت و در مناســک مدرن، »تیه«. 
تیه یعنی ســرگردانی و گردیدن و چرخیدن های بی فایده. 
چنانچه قوم موســی بعد از آنکه از فرمان موسای کلیم سر 
باز زدند، خداوند 40 سال آنها را به تیه مبتال کرد: »أَْربَعیَن 
َسَنه یتیُهوَن فِی اْلَْرض...« )مائده/26(. در روایت آمده که 
بنی اسرائیل صبح حرکت می کردند و شب به همان نقطه ای 
می رسیدند که صبح آغاز کرده بودند؛ یعنی حرکت کردن و 
نرسیدن؛ یعنی گردهمایی و گردیدن و نداشتن گرا؛ یعنی 
سرگردانی و کوشیدن از بهر هیچ؛ یعنی اتالف زمان و اسراف 
عمر؛ یعنی فراموشی و غفلت دسته جمعی و هماهنگ؛ یعنی 
در عین به خود پرداختن، از خود کاستن؛ یعنی در نهایت به 

تن پرداختن، بیگانگی از خویش تن.
اکنون در این میان باید نگران بود کــه تغییر فرم برگزاری 
مناســک می تواند به تغییر در پایگاه و بیت و سپس تغییر 
در محتوا و ماهیت بینجامد. حج مناســکی فراغتی نیست. 
تبدیل حج به نوعی توریســم مذهبی آغاز تحریف مناسک 

دینی است. 
در این فرایند، توریســت دنبال اتمام پروژه هایی است که 
مانند ســین برنامه تورهای جهان گردی به او عرضه شده 
و او در اتمام پروژه هــای طواف و رمی و قربانــی و... دنبال 
آسان ترین و بی دردسرترین مسیر می گردد. توریست دنبال 
مصرف اعمال و آداب اســت تا پس از اجرای ظاهری تمام 
برنامه ها و اعمال، عنوان حاجی را برای خود تولید کرده و یا 

مدال به دست آمده را به کلکسیون داشته ها بیفزاید.
تغییر فرم آمدن و رفتن و اقامــت حاجی در وضعیت فعلی 
هتل ها و انواع امکانات رفاهی و پرسه زنی در مراکز تجاری و 
خرید و... یعنی حج جنبه فراغتی یافته و به سمت نزدیکی 
به مناســک مدرنیته چهارنعل می تازد. این موضوع اگرچه 
امری طبیعی اســت اما مطلوب نیست. طبیعی است چون 
به طور کلی هر قــدرت نرمی که از اجتماع انســان ها پدید 
آید، ظرفیتی شــگرف برای بهره بری اقتصادی و سیاسی را 
داراست. تا جایی که امروزه شاهدیم حتی از تجمع الیک های 
مجازی سود فراوان برده می شود. از این رو مناسک به دلیل 
وجود تجمعات انســانی و بسیج سازی عواطف و گرایش ها، 
همواره مورد طمع جدی قدرت ها بوده است. با این حال خود 
مکانیســم حج، توانایی حفظ حقیقت و ماهیت اصیل خود 
را داراست، مگر آنکه همین مکانیســم خود مورد تحریف 

قرار بگیرد.

اندیشه مناسک
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