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  قيام، هدف حج
شايد نخستين مفهوم و عبارت قرآني که عبادتي 
همچون ح��ج را از عملي عبادي ص��رف و فاقد 
تحرک به جنبش��ي سياس��ي تبديل مي کند، 
مفهوم قيام است. مس��لمانان در آيات و روايات 
قرآن در حالي به اقامه حج دعوت ش��ده اند که 
تدقيق در اين واژه بعد اجتماعي و سياسي اين 
عمل را نش��ان مي دهد. چنانچ��ه در مفاهيمي 
چون »اقامه امر به معروف، اقامه قس��ط و. . . « 
به برپايي اجتماعي هدفي اس��امي به صورت 
يکدست اش��اره مي ش��ود. امام خميني)ره( بر 
اس��اس قرآن، خانه خدا را بيت��ي مي داند که به 
منظور قيام للناس تأس��يس شده است: » بيتي 
که براي قيام تأسيس شده اس��ت، آن هم قيام 
للناس، پس بايد براي همين مقصد بزرگ در آن 
اجتماع نمود. . . اين بيت معظم، براي ناس و قيام 

ناس بنا شده است.«
از همين روس��ت که مفهوم قيام در بعد سياسي 
اين حرکت متجلي دانس��ته مي شود و اقامه اين 
قيام به انهدام کفر و شرک منجر مي شود که حج 
بدون وجود چنين قيامي در کام امام)ره( اساساً 
حج نيس��ت: »حج بي روح و تحرک و قيام يعني 
حج بي برائت، حج بي وح��دت و حجي که از آن 

هدم کفر و شرک بر نيايد، حج نيست.«
رهبر معظم انقاب نيز اقامه اين فريضه الهي را 
هنوز در نيمه راه برش��مرده و تکامل اين عبادت 
سياسي را منوط به مهيا شدن شرايط اقامه کامل 
آن در ابعاد اجتماعي محسوس برمي شمرند: » 
نس��بت به آنچه براي اقامه  حّج ابراهيمي و حّج 
نبوي و حّج قرآني الزم اس��ت، هنوز در نيمه  راه 
است و جا براي کار بسيار زياد است. . . اين واجب 
بزرگ، در موس��م خود و با شرايط و حدود خود، 
ان ش��اءاللهَّ اقامه ش��ود و مردم ما بتوانند معنا و 
مفهوم الهي و اجتماعي و سياسي حج را در وجود 
خودش��ان حس کنن��د و آن  را در فضاي دنياي 

اسام مجّسم نمايند.«
  استکبارستيزي مصداق بارز حج سياسي

ش��ايد مصداق اصلي حج را در بعد سياس��ي آن 
بتوان در قالب مفهوم استکبارس��تيزي متجلي 
دانس��ت. امام خمين��ي)ره( و انقاب اس��امي 
ادبياتي جديد در تبيين دوگانه هاي اسامي به 
جهان معرفي نمودند که از آن جمله دوگانه هاي 
»اسام- شرک«، »ايمان- نفاق« و »استضعاف- 
استکبار« بود. هم ارز دانستن استکبار و مصدايق 
آن در جهان امروز با جبهه شرک و نفاق و تشويق 
مسلمانان، مومنان و مس��تضعفين به مبارزه با 
ش��رک و نفاق از جمله کليدي ترين دعوت هاي 
انقاب اس��امي اس��ت که امام خمين��ي )ره( 
مي کوش��يد اين مبارزه را به عرصه سياسي حج 
نيز بکشاند: »ان ش��اءالل ما نخواهيم گذاشت از 
کعبه و حج، اين منبر بزرگي ک��ه بر بلنداي بام 
انس��انيت بايد صداي مظلومان را ب��ه همه عالم 
منعکس س��ازد، و آواي توحيد را طنين اندازد، 
صداي سازش با امريکا و شوروي و کفر و شرک 

نواخته شود.«  
ايش��ان مقابله و رمي ش��يطان به عنوان عبادت 
در نظر گرفته ش��ده در حج را مفهومي نمادين 
برمي ش��مرد که مصداق عيني رمي شيطان در 
جهان امروز را به حج گزاران يادآور مي شد: »در 
مکه مکرمه بت ها را بشکنيم و شياطين را که در 
رأس آنها شيطان بزرگ اس��ت، در عقبات رمي 
کنيم و طرد نماييم، تا حج خليل الل، حبيب الل و 

ولي الل، مهدي عزيز)عج( را بجا آورده باشيم.«
نتيجه اين استکبارس��تيزي، به سياست داخلي 
کشورهاي اس��امي نيز خواهد انجاميد. قاعدتاً 
حجي که در آن مسلمين به خودآگاهي سياسي 
دس��ت يابند، طبيعتاً »اس��تقال« را به عنوان 
يکي از نتايج آن دنبال خواهند کرد: »مسلمين 
اگر حج را پي��دا کنند، آن سياس��تي که در حج 
به کار رفته است از طرف اس��ام، همان را پيدا 
کنند کافي است براي اينکه استقال خودشان 

را پيدا کنند.«
رهبر انقاب نيز به تبع همي��ن نگرش مقابله با 
امريکا به عنوان مصداق تام اس��تکبار جهاني را 
از جمله فلس��فه اقامه حج برمي شمرند: » امروز 
به رفتار امريکاي مس��تکبر و جنايتکار بنگريد. 
سياس��ت اصلي آن در برابر اس��ام و مسلمين، 
جنگ افروزي است. خواست و تاش خباثت آلود 
آن، کش��تار مسلمانان به دس��ت يکديگر است. 
ظالماني را به جان مظلوماني انداختن، از جناح 
ظالم پشتيباني کردن، به دست او جناح مظلوم 
را بي رحمانه س��رکوب کردن و آت��ش اين فتنه  
هولناک را هم��واره تيزوتند کردن. مس��لمانان 
بايد هشيار باش��ند و اين سياست ش��يطاني را 
خنثي کنند. حج زمينه ساز اين هشياري است و 
اين است فلسفه  برائت از مشرکان و مستکبران 

در حج.«

  برائت از مش�رکين؛ احياي سياست در 
حج

مهم ترين مصداق و کارکرد سياس��ت در حج را 
که امام راحل احياگر آن ب��ود و رهبر انقاب نيز 
بسيار بر آن تأکيد دارد؛ مراسم برائت از مشرکين 
در انتهاي مناسک حج است. حضرت روح الل اين 
مراس��م را با عظمت و ابهت ي��اد مي کند و آن را 
مسيري براي شکوفايي و تشکل يافتگي حزب الل 
برمي شمرد: » اعان برائت در حج، تجديد ميثاق 
مبارزه و تمرين تشکل مجاهدان براي ادامه نبرد 
با کفر و ش��رک و بت پرست هاست و به شعار هم 
خاصه نمي شود که سرآغاز علني ساختن منشور 
مبارزه و سازماندهي جنود خداي تعالي در برابر 
جنود ابليس و ابليس صفتان است و از اصول اوليه 
توحيد به شمار مي رود و اگر مسلمانان در خانه 
ناس و خانه خدا از دش��منان خ��دا اظهار برائت 

نکنند، پس در کجا مي توانند اظهار نمايند؟«
ايش��ان خ��ود را فداي��ي مس��ير حق طلب��ي 
و ش��هادت خواهي در راه مب��ارزه با اس��تکبار و 
اسارت شرق و غرب دانسته و فرياد برائت حج را 
مقدمه اي براي رهايي از ذلت مسلمانان توسط 
ايادي بيگانگان و اس��تعمارگران برمي شمرد: » 
فرياد برائت ما، فرياد امتي اس��ت که همه کفر و 
اس��تکبار به مرگ او در کمين نشسته اند و همه 
تيرها و کمان ها و نيزه ها به طرف قرآن و عترت 

عظيم نش��انه رفته اند و هيهات که امت محمد- 
صلي اللهَّ عليه و آله و س��لم- و سيراب ش��دگان 
کوثر عاشورا و منتظران وراثت صالحان به مرگ 
ذلت بار و به اس��ارت غرب و شرق تن در دهند و 
هيهات که خميني، در برابر تجاوز ديوسيرتان و 
مش��رکان و کافران به حريم قرآن کريم و عترت 
رس��ول خدا و امت محمد- صلي اللهَّ عليه و آله و 
سلم- و پيروان ابراهيم حنيف ساکت و آرام بماند 
يا نظاره گر صحنه هاي ذلت و حقارت مسلمانان 

باشد.«
  فرياد ملت ها باالتر از دولت ها

نکته بسيار مهم در بررس��ي ابعاد سياسي حج، 
امکان نقش آفرين��ي ملت ها ب��دون اعمال نظر 
دولت هاست؛ جمعيتي انبوه از هر رنگ و قوميت و 
جغرافيا که در محيطي خارج از سلطه دولت هاي 
دست نشانده مي توانند ابراز نظر نموده و مسير 
حقيقت را دنبال کنند؛ پتانسيلي بي نظير است 
که در صورت عملياتي ش��دن و ام��کان تحقق 
اقامه حج در مسير سياس��ي مي تواند سرنوشت 
ملت هاي مسلمان را نيز تغيير دهد. رهبر انقاب 
از اين ظرفي��ت اينگونه ياد مي کنند: » مس��ئله  
برائت که ما روي آن اين  همه تأکيد کرديم و امام 
بزرگوار به اين مضمون گفتند که قبول ندارند حّج 
بي برائت را، رازش اين است. در حج، اّمت اسامي 
مي تواند مواضع صحيح و مورد اتّفاق و قبول خود 
را بيان کند؛ مورد قبول و اتّفاق چه کس��ي آقا؟ 
ملّت ها، شعوب. دولت ها ممکن است جور ديگري 
فکر کنند، جور ديگري عمل بکنند - که مي بينيم 
خيلي از دولت هاي مسلمان متأسفانه راهي غير از 
خواست ملّت هايشان در پيش مي گيرند و حرکت 
مي کنند- اّما دل ملّت ها چيز ديگر اس��ت. اينجا 
جايي است که ملّت ها مي توانند موضع خود را در 

قضاياي مختلف ابراز کنند.« 
اين ظرفيت عظيم البته مسيري نه چندان هموار 
تا تحقق کارکردهاي حقيقي خود دارد. مهم ترين 
پيش نياز اين مس��ير احساس خطر مسلمانان از 
دشمن مش��ترک و جهت گيري همسوي ايشان 

با ش��ناخت مظهر ش��رک در عصر حاضر است. 
در اين صورت مي ت��وان ح��ج را از ظاهري زيبا 
به معنا و محتوايي بس��يار زيبات��ر ارتقا داد که 
مي تواند در مدت محدودي معادالت منطقه اي 
و حتي بين المللي را به پشتوانه جمعيت عظيم 
ش��رکت کننده مس��لمان خود دگرگون نمايد. 
به قول رهبر انق��اب: » اين وحدت که ش��کل 
جس��ماني و مادي آن در اجتماعات بزرگ حج 
ديده مي شود، بايد عمق پيدا کند. همه احساس 
کنند که در مقابل يک خطر قرار دارند، در مقابل 
يک دشمن قرار دارند؛ همه از عمق وجود، نسبت 
به اين دش��من برائت بجويند. معن��اي برائت از 

مشرکين در حج، اينجا ظاهر مي شود.«
  حج و وحدت کلمه

به منظور ش��کل گيري اين حس مشترک، امام 
و رهبري حفظ وحدت کلمه را به عنوان يکي از 
الزامات حج سياسي برشمرده و همواره روي آن 

تأکيد دارند:
»يکي از فلسفه هاي مهم اجتماعي عظيم )حج( 
در سراس��ر جهان در اين مقام مق��ّدس و مهبط 
وحي، به هم پيوستن مسلمانان جهان و تحکيم 
وحدت بين پيروان پيامبر اسام و پيروان قرآن 

کريم در مقابل طاغوت هاي جهان است. 
بر اس��اس اولويت همين حفظ وح��دت کلمه و 
اولويت وجهه سياسي حج؛ بنا به اذن ولي فقيه 
به منظور حفظ الفت ميان جامعه اسامي تأکيد 
بر شرکت در مراس��م و نماز اهل سنت به منظور 
حفظ و يکپارچگي صفوف جايز برشمرده و حتي 
مورد تأکيد قرار گرفته است. « يکي از چيزهايي 
که در حج خيلي مهم است، همين مسئله  الفت 
و برادري اس��ت. در روايات صادره  از ائّمه  هدي 
)عليهم الّسام( تأ کيد شده است، تحريض شده 
اس��ت که در مس��جدالحرام يا مس��جدالّنبي با 
کساني که شيعه نيس��تند نماز بخوانيد، در نماز 
آنها ش��رکت کنيد، به آنها اقتدا کني��د؛ ]اينها[ 
روايات ما است؛ اين الفت است، اين ايجاد الفت 

بين برادران مسلمان است.«
رهبر انقاب همچنين مي کوش��ند تا با تعريف 
نقطه صحيح جدال و تعارض، اف��کار عمومي و 
اذهان حجاج را از شکل گيري دوگانه هاي تصنعي 
و فرقه اي تحريض دهن��د: »جدالي که در برائت 
هست، جدال با شرک است، جدال با کفر است؛ 
اين جزو اساس��ي ترين خطوط حيات اس��امي 
اس��ت؛ آن جدالي که در حج نبايد باشد، جدال 

برادران و مؤمنين با يکديگر است.«
 تبادل تجربيات

از جنبه هاي ديگر و قابل اش��اره سياس��ي حج، 
ظرفيت گس��ترده تبادل تجربيات سياس��ي و 
بهره مندي از داش��ته هاي ديگر ملل اسامي در 
پيشگيري مسير تکامل جوامع به سمت الگويي 
مطلوب است. الگودهي و بيان تجربه مواجهه با 
استکبار از جمله مصاديق اين تبادل آرا در فضاي 
حج است که رهبر انقاب به آن اشاره مي کنند: 
» يک جنبه  ديگر حج، تبادل تجربيات با يکديگر 
اس��ت. خيلي از کشورهاي اس��امي تجربياتي 
دارند؛ فرض بفرماييد ملّت ايران تجربه اي دارد 

در مواجهه  با دش��من، در شناسايي دشمن، در 
اعتماد نکردن به دشمن، در اشتباه نکردن ]در 
شناختن[ دوس��ت از دش��من؛ ما تجربه داريم. 
ما دچار اشتباه نش��ديم در شناسايي دوست از 
دشمن؛ از اّول انقاب تا حاال فهميديم و دانستيم 
که دشمن حقيقي، دشمن لدود، لجوج و پيگير، 
عبارت است از استکبار جهاني و صهيونيسم؛ اين 
را فهميديم. گاهي اوقات همين دشمن اساسي و 
واقعي، حرف خود را از زبان ديگران گفته است. 
ما دچار خطا نشديم در اينکه خيال کنيم دشمن 
اين اس��ت؛ نه، تصريح کرديم و گفتيم دش��من 

استکبار است.«
امام راحل بر همين مبنا از روشنفکران اسامي 
و صاحبان نط��ق و قلم مي خواهن��د در فضاي 
حج موضوع��ات اجتماعي و سياس��ي را مطرح 
کنند و به منظ��ور انتقال تج��ارب و تضارب آرا 
به بحث بگذارند:» اي گويندگان! نويس��ندگان! 
در اجتماع��ات ب��زرگ، عرفات و مش��عر و منا، 
مکه معظمه و مدينه منوره، مسائل اجتماعي و 
سياسي مناطق خود را به گوش برادران ايماني 

برسانيد و از هم طلب نصرت کنيد.«
  يکپارچگي   و نمايش عظمت

 امام )ره( پس از آنکه حج سياس��ي را به عنوان 
نظريه اس��ام و کاربرد اين عم��ل عبادي بيان 
مي کنند، به بي��ان نتايج و ثم��رات اين رويکرد 
مي پردازند. به زعم ايش��ان »مسلمين اگر حج 
را پيدا کنند، اگر آن سياستي     که در حج به کار 
رفته است از طرف اس��ام، همان را پيدا کنند، 
کافي اس��ت براي اينکه     اس��تقال خودشان را 
پيدا بکنند، ولي مع األس��ف ما گم کرديم اسام 
را. آن اسامي که االن     دست ماست که به ُکلّي از 

سياست جدايش کردند؛ سرش را بريدند.«
لذا برکت مهم حج سياس��ي مي توان��د بازيابي 
اس��تقال ملل مس��لمان و رهايي آنها از سلطه 

استکبار باشد. 
نمايش عظمت امت اسام و قرار گرفتن آن در 
موضعي برتر در س��طح جهان، دس��تاورد مهم 
ديگر حج سياسي است. رهبر انقاب اين نمايش 
بزرگي و ابهت حج را اينگونه توصيف مي کنند: 
» جنبه  اجتماعي ديگر حج، نشان دادن عظمت 
اّمت اسامي اس��ت. اينکه چند ميليون انسان 
جمع بشوند در مراسم معيني، اين يکجا نشان 
دادن اّمت اس��امي اس��ت. از يک کشور هفتاد 
هش��تاد ميليوني، فرض کنيد که 50هزار نفر، 
60ه��زار نفر، 70ه��زار نفر ش��رکت کرده اند و 
ش��ده اين؛ اين عظمت اّمت اس��امي را نشان 

مي دهد.«
  سياست در کنار معنويت

دست آخر بايد اشاره کرد گرچه امام و رهبري با 
تأکيد بر مفهوم حج سياسي در نظر دارند ابعادي 
از کارکردهاي نامکش��وف حج را تا کنون بيان 
کنند و آن را مورد بهره امت اس��ام قرار دهند 
اما اين به معني کنار نهادن ابعاد فردي و معنوي 
اين سفر مهم نيست. رهبر انقاب با ريزبيني و 
نکته سنجي اشاره مي کنند که اين بعد سياسي 
نبايد منجر به غفلت از ابع��اد فردي حج گردد: 
»حج اگرچه يک واجب سياسي است، يک واجب 
اجتماعي است، مظهر وحدت است، مظهر تجمع 
مسلمين است، براي بيان برائت است - در اينها 
شکي نيست - اما يک مجموعه لبالب از احساس 
معنوي است؛ اين نبايد فراموش شود. . . حج دو 
رويه  متفاوت و مکّمل يکديگ��ر دارد: يک رويه  
فردي، يک رويه  اجتماعي؛ هر دو را بايد رعايت 
کرد و توّجه داش��ت. رويه  فردي حج متعلّق به 
يکايک حّجاج اس��ت؛ هر کدام از حّجاج در اين 
برهه  از زمان - اين برهه  حج و عمره- خود را بايد 
با خداي متعال مرتبط کند، استغفار کند، زاد و 

توشه براي شخص خود فراهم کند.«

مهم ترين مصداق و کارکرد سياست 
در حج را که امام راح�ل احياگر آن 
بود و رهبر انقالب نيز بس�يار بر آن 
تأکيد دارد؛ مراسم برائت از مشرکين 
در انته�اي مناس�ک ح�ج اس�ت

نکته بس�يار مهم در بررس�ي ابعاد 
سياس�ي حج، امکان نقش آفريني 
ملت ها بدون اعمال نظر دولت هاست؛ 
جمعيتي انبوه از ه�ر رنگ و قوميت 
و جغرافي�ا که در محيط�ي خارج از 
س�لطه دولت هاي دس�ت نش�انده 
مي توانند ابراز نظر نموده و مس�ير 
حقيقت را دنبال کنند؛ پتانس�يلي 
بي نظير است که در صورت عملياتي 
ش�دن و امکان تحقق اقامه حج در 
مسير سياس�ي مي تواند سرنوشت 
ملت هاي مسلمان را نيز تغيير دهد

حج سياسي، نظريه  بالفعل کردن ظرفيت هاي دين
رهبر معظم انقالب در دي�دار اخير با کارگزاران حج، تأکي�د بر عبارت »حج 
سياسي« داش�تند و تالش برخي براي زدودن اين مفهوم از اذهان را مذموم 
برش�مردند. ايش�ان سياس�ي بودن حج را عين تعاليم اس�الم برش�مردند: 
» گاهي از بعض�ي از زبان ه�اي بي مباالت نس�بت به حقايق اس�المي صادر 
مي ش�ود اين اس�ت که »حج را سياس�ي نکنيد« ؛ يعني چه سياسي نکنيد؟ 
آنچه ما در حج الزم داريم از امور سياس�ي، عين تعاليم اس�الم است؛ ايجاد 

وحدت يک امر سياس�ي اس�ت، اين امر اس�الم اس�ت، اين عبادت است.« 
حج سياس�ي و مفاهيم پيرامون آن البته واژگاني جدي�د در ادبيات رهبران 
انقالب اس�المي نيس�ت و مي توان گفت همگام با پيروزي انقالب اسالمي و 
توس�ط احياگر بزرگ اس�الم و بنيانگذار انقالب، حض�رت روح اهلل)ره( اين 
عبارت که از دل منطق اس�المي برخاسته اس�ت، بيش از هر زمان احيا شد. 
تا جايي که ام�ام خميني)ره( در توصيف بعد سياس�ي حج فرم�ود: »حج از 

آن روزي که تولد پيدا کرده، اهميت بُعد سياس�ي اش کمتر از بعد عبادي اش 
نيست. . . )ابراهيم(، اين پدر توحيد و بت ش�کن جهان، به ما و همه انسان ها 
آموخت ک�ه قربان�ي در راه خدا، پي�ش از آن ک�ه جنبه توحي�دي و عبادي 
داش�ته باش�د، جنبه هاي سياس�ي و ارزش هاي اجتماع�ي دارد.« به همين 
مناسبت و در آستانه موسم س�فر روحاني- سياسي حج به تأملي در ماهيت 
سياس�ي حج از نگاه امام)ره( و رهبري)مدظله العالي( پرداخته شده است. 

مروري بر نگاه امام و رهبري به »حج سياسي«

   دکتر حسين علي رمضاني
گذر زمان و حرکت در ابعاد مکان جغرافيايي، قادر به تغيير اس��ام و 
گزاره هاي ديني نيستند. دين اسام در گذر زمان و اوقات هيچ گاه در 
معرض گردي از قدمت و باستاني شدن قرار نمي گيرد. گزاره هاي دين 
اس��ام همچون آب »َجَعلَْنا ِمَن الَْماِء کَلّ َشيٍء َحي« در اکوسيستم 
معرفتي انساني است که گاه به آسمان صعود کرده و گاه بر اساس نظام 
معرفتي انسان ها بر عقول و قلوب مس��تعد نزول مي کند. زمين هاي 
تشنه معرفت در اثر بارش باران حقيقت از آسمان سيراب مي شوند. 
در اثر بارش باران حقيقت، زمين هاي متخلخل عقول بشر، آب را در 
خود فرو برده و در قلب مستعد جاي مي دهد و چشمه جوشان حکمت 
آرام آرام از قلب به سوي زبان و جوارح جاري و ساري مي شود. وحي 
مانند باران بر قلب مستعد حضرت رس��ول )ص( باريدن گرفت؛ آن 
زمان که إِنَّا أَنَْزلْناُه فِي لَيلَِة الَْقْدِر صورت پذيرفته و کس��ي از حقيقت 
آن انزال، غير از خدا و ائمه معصومين )ع( درک جامع و کاملي ندارند 
و نخواهند داش��ت َو ما أَْدراَک ما لَيلَُة الَْقْدِر. نکت��ه اي لطيف در اين 
باب نهفته و آن هم اين اس��ت که آِب حقيقت بر تمام جان ها باريدن 
مي گيرد، ليکن سنت الهي بر آن است که زمين هاي تشنه و نفوذپذير 
قابل و اليق فرو بردن حقيقت در درون خود هس��تند، بدين معنا که 
زمين هاي س��خت، متعّصب و نفوذناپذير را از آب حقيقت، بهره اي 
جز ظاهر نخواهد بود. انسان هاي مريض در وادي تيه سرگردان و در 
شّک و ريب به سر مي برند و از آب حقيقت جز سراب چيزي را درک 
نمي کنند، ليک انسان هاي مهّذب با قلوب سليم در وادي حق اليقين 
و وادي السام به سر برده و خود از سرچشمه حقيقت سيراب شده و 

بر ديگران مي نوشانند. 
گزاره هاي دين اس��ام که در اليه مبنايي ثابت و در سطوح بيروني 
بر اساس اقتضائات زماني و مکاني متغير و متنوع هستند، بر ثابتات 
َبًة َکَشَجَرٍة  برهاني بنا ش��ده اند. أَلَم  تر َکيَف َضَرَب الَلُهّ مثًا َکلَِمًة َطِيّ
ماِء)ابراهيم: 24(. دين اسام تمام  َبٍة أَصُلها ثابٌِت َو َفرُعها فِي الَسّ َطِيّ
س��احات فکري معرفتي، هستي و انس��اني را در بر مي گيرد. در اين 
راستا، حامل و مبلّغ وحي و مفسران واقعي آيات نيز از اين قاعده فرا 
زمان و فرا مکان بودن مستثني نخواهند بود، بنابراين در سعه وجودي 
و تکوين عالم هستي، ائمه معصومين)ع( که حامان و مفسران وحي 

و آب حقيقت هستند، نه زمانبردار بوده و نه مکانپذير!
زمان و مکان در نظام تشريعي – معرفتي اسام، مبناي شکل گيري 
قواعدي در نظام تکوين بوده که با قواعد مرسوم فيزيکال قابل محک 
و انطباق نيست. تولد يک انس��ان کامل در زمان و مکان خاص طبق 
قرار گرفتن مکان زميني در يک حالت خاص در بين اجرام و کواکب 
سماوي و در »وقت« مشخص، نمي تواند مبنايي براي تاريخي شدن 
يک حقيقت باش��د. منِزل و محِمل حقيقت وحي توس��ط انساني از 
جنس انسان هاي ديگر صورت مي گيرد ُقْل إِنَّما أَنَا بََشر ِمْثُلُکْم يوحي 
إلَي أَنَّما إلُهُکْم إِله واِحد َفَمن کاَن يْرُجوا لِقاَء َربِِّه َفلْيْعَمْل َعَمًاصالِحاً َو 
اليْشِرْک بِِعبادِة َربِِّه أََحدا)کهف:110(، اما او حّجت خدا در بين مردم 
ه  بوده و واسط بين آس��مان با زمين و خدا و خلق است که لَوال الُحجهَّ
لََس��اَحِت االرُض بِأهلَِها. س��نخيت حقيقت را با منِزل و محِمل آن و 
انطباق عالم تشريع با حامان تکويني آن، بايد امري منطقي و مستدّل 
دانست و اگر گزاره هاي اسام دوام و بقاي ابدي دارند حيات تکويني 

حامان آن نيز که ختم بر شهادت شده اند نيز ابدي خواهد بود. 
مکان و مضجع ش��ريف ائمه اطهار )ع( در نظام تکوين در سير زمان 
هميش��ه ش��ريف و مقّدس بوده و هس��تند و رجوع فيزيکي و سفر 
جغرافيايي زائران براي درک مکاني قبور امام معصوم )ع( که حاضر و 
ناظر بر زّوار خويش هستند بر اساس مقدماتي که بيان داشتيم امري 
برهاني است. سفر دل نيز که در اثر شرايط زائر را بر حضر وا مي دارد، با 
زيارتنامه ها در اثر بعد مسير و مکان از لسان و قلوب مشتاقين جاري 
مي شود نيز جدا از اين قاعده نيست. والدت حامان و مفسران حقيقت 
وحي، زماني جاري از زمان تا ابد بوده و به نظر تمام کائنات و وضعيت 
قرار گرفتن زمين در نس��بت با اجرام ديگر در همان حال و در همان 
وضع بوده و چه بسا يک بار ديگر مکان و زمان والدت و شهادت معصوم 
)ع( دوباره در نظام هس��تي تکرار و در نظام معرفتي انسان ها تداعي 
ْرُهْم بَِأيَّاِم  مي شود. اين شدن ها طبق سنت الهي دائمي است. . . َوَذِکّ

اٍر َشُکوٍر)ابراهيم: 5.( الَلِهّ إَِنّ فِي َذلَِک َليَاٍت لُِکِلّ َصَبّ
حال در نظام تکوين و در سير تدبير و حکمت بالغه حضرت حق تعالي، 
امام رضا)ع( که نوري از انوار واحد معصومين )ع( بوده و هست، بر سرزمين 
پارسيان اجال نزول کرده و در مکاني به نام طوس به شهادت رسيده اند، 
خود نشان از آن دارد که رجوع فيزيکي و سفر و زيارت آن حّجت »َعلَي 
َمْن َفْوَق األَأْْرِض َو َمْن تَْحَت الثهََّري« کائنات بر روح و روان زائر اثر مستقيم 
دارد. امام رضا )ع( جان بر امور ش��يعيان خود ناظر بوده و به اذن الل به 
عنوان واسط بين خلق و خالق، رافع مهّمات و مجيب دعوات محتاجان 

است. امام رئوف ما، امام خوبي ها و نزديک ترين به غريب ترين هاست. 
زمان والدت اين معصوم )ع( نيز در سعه زماني عالم هستي در روز خاص 
قرار گرفته و اين روز خود حامل رازها و اسرار مگوي تکويني و تشريعي 
است که قابل حقيقت و راهي طريقت بر اساس وسع و ظرفيت به بخشي 
از آن در تراتب تشکيکي معرفت نايل مي شود. روز والدت معصوم )ع( روز 
شادي و ابتهاج کائنات است و در اوقات بسط و ابتهاج بايد منتظر دادن ها 
و گرفتن ها بود. خواستني که از سرادقات دل باشد، حتماً با اجابتي چه در 

حال و چه در آينده همراه خواهد بود. 
منبع: خبرگزاری مهر
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