پژوهشنامه حج و زيارت
سال چهارم ،شماره هشتم
پاييز و زمستان 1398
صفحات  74ـ 45

جلوههاي هجرت در حج از منظر عرفاي
مسلمان قرن پنجم و ششم

سيدمحمد قاضيعسکر 1،محمدتقي فعالي 2،علي شيخاالسالمي 3،هادي وکيلي4

چکيده
هجرت ،عاملي تعيينکننده در حيات فردي و اجتماعي انسانهاســت .مفهوم هجرت در

اسالم ،به حرکت پيامبر 9به همراه عدهاي از مسلمانان از مکه به مدينه محدود نميشود؛
بلکه همچون حکمي کلي خطاب به انسان ،در همه زمانها و مکانها جريان داشته و داراي
جلوههاي گوناگون ظاهري و باطني است .حج از ارکان اسالم و از عباداتي ميباشد که از زمان
آدم 7در همه ادوار تاريخي انجام ميشده است.

پژوهش حاضر ،با روش کتابخانهاي و اســنادي و با استناد به قرآن کريم ،روايات معتبر
و نظرات عرفاي شاخص مســلمان قرون پنجم و ششم همچون قشيري ،خواجهعبداهلل
انصاري ،غزالي ،عينالقضات همداني و رشيدالدين ميبدي ،به بررسي جلوههاي مختلف
هجرت در حج ميپردازد و بيان ميکند که حج در بُعد ظاهر و باطن ،مصداق کامل هجرت
 .1دانشــجوي دکتراي عرفان اسالمي ،دانشکده حقوق ،الهيات و علوم سياسي ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،تهران ,ايران ()Mohamad.ghaziaskar@gmail.com
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است و ديگر جلوههاي متفاوت هجرت از قبيل :سفر ،سياحت و عبرت ،هجرت از دارالکفر به
داراالسالم ،هجرت از سرزمين ظلم ،هجرت به معناي موت و انتقال از دنيا به آخرت ،هجرت
براي کسب علم ،هجرت از گناه و بدي و پليدي ،هجرت براي معرفت امام 7و سير به سوي
خدا ،در حج نمايان است .جامع تمام جلوهها در حج ،هجرت از بدي و پليدي است که البته
برتري معرفت امام ،7بر ديگر جلوهها مشهود است.
کليدواژهها :هجرت ،حج ،سفر ،سير ،سلوک ،عرفان اسالمي.
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مقدمه

هجرت و نقل مکان در اين کره خاکي ،تاريخي به قدمت بشر دارد و در بستر حيات

فردي و اجتماعي انسانها عاملي تعيينکننده است .بدون شک ،از مصداقهاي بارز و

کامل هجرت ،حرکت رسول خدا 9به همراه عدهاي از مسلمانان از مکه به مدينه ،به
منظور تأسيس جامعه اسالمي مستقل و مستحکم است؛ اما قلمرو معنايي هجرت در
اسالم ،به اين محدود نميشود .با مراجعه به آيات قرآن ،ميتوان دريافت که موضوع

اصل همرديف با ايمان و جهاد و حکمي کلي خطاب به نوع انســان مطرح اســت؛

ت به همان حدّ اولي كه بوده،
کمااينکه امير مؤمنان حضرت علي 7ميفرمايند« :هجر 
امروز هم باقي است و پيوسته بايد مهاجرت کرد» (سيد رضي ،1378 ،ص.)206

حج از ارکان اســام و از عباداتي است که از زمان آدم 7انجام ميشده و طبق

روايت ،فرد مســلمان در صورت انجامندادن آن ،گويي غير مسلمان از دنيا رفته و
 ،1375ج ،2ص.)361

طبــق معناي آيه  27ســوره حديد ،رهبانيت برگرفتــه از آيين پيروان حضرت

مســيح 7اســت .بر اين اســاس ،قرآن اصل رهبانيت را تأييد ميکند؛ هرچند از
طريق انبيا آن را تشــريع نکرده باشــد .رهبانيت در عرف ،به معناي انقطاع انسان
از مــردم براي عبادت خدا و ترس از اوســت (طباطبايي ،1974 ،ج ،19ص.)173

پيامبر 9ميفرمايد« :رهبانيت امت من ،هجــرت ،جهاد ،نماز ،روزه ،حج و عمره

است» (مجلسي1403 ،ق ،ج ،14ص .)277عبدالرزاق کاشاني ،رهبانيت مسيحي را

مشابه عرفان اسالمي ميداند (ر.ک :کاشاني ،1385 ،ص.)284

نکته مهم در رهبانيت اســامي يا در ســلوک عرفان اسالمي ،دورنبودن از متن

جامعه و عقل و علم است؛ به اين معنا که براي سلوک هم به هجرت ،جهاد و مبارزه
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نياز اســت و دين ،افزون بر نماز و روزه و حج ،به هجرت و جهاد نيز نيازمند بوده

و بدون آنها حفظ نميشود .در عرفان اسالمي ،ترک دنيا و تعلقات آن مطرح است،
نه دوري از جامعه .آنچه در قرآن از آن به َهجر جميل ياد ميشود ،به اين معناست

که انســان ميان اجتماع بوده و درعينحال ،دلش به ياد خداوند باشــد (مزمل)10 :

بنابراين ،حج و هجرت ،از مجاهدتها و رياضتهاي مشروع در رهبانيت و عرفان
اسالمي است و نشان ميدهند که عرفان عملي ،ريش ه ديني دارد.

متــون عرفاني ،به ويــژه از قرون چهارم و پنجم هجري قمــري به بعد ،داراي

غناي فوقالعادهاي اســت و عرفاي صاحبنظر و برجسته عرفان عملي ،در اين دو
جلوههاي هجرت در حج از منظر عرفاي مسلمان قرن پنجم و ششم

قرن ميزيســتهاند؛ ازاينرو در اين پژوهش ،دو قرن پنج و شش هجري ،که دوران
شــکوفايي و بالندگي عرفان عملي است ،مورد مطالعه قرار گرفته .عرفا و شعراي

بزرگــي که پس از اين دو قرن به موضوع هجــرت و عرفان عملي پرداختهاند ،از
چشمه اين دو قرن سيراب گشتهاند و ازاينرو محدودشدن به اين دو قرن ،به معناي

ناديدهانگاشتن آموزههاي اساسي عرفان اسالمي در باب هجرت و حج نيست.

ضمن اينکه اين دوران ،دوره سلطه حاکمان افراطي سنيمذهب مانند سلجوقيان

اســت که باعث شدند عرفا ،به ويژه عرفاي شــيعه ،در تنگنا قرار بگيرند و زمينه
هجرت برخي از آنها فراهم شود (پازوکي ،1389 ،ص.)1065

مســئله پژوهش حاضر ،اين است که آيا ميتوان حج را که خود داراي ظاهر و

 48باطني است ،مصداق کاملي از هجرت دانســت؟ بهعالوه ،آيا جلوههاي گوناگون
هجــرت در حج وجود دارد و آيا جلوه خاصي از آن ،بر ديگر مظاهر برتري دارد؟
بهعبارتديگر ،آيا ميتوان گفت هم حج ،مصداقي از هجرت است و هم جلوههاي

متفــاوت هجرت ماننــد عبرت ،موت ،معرفت امام 7و ســلوک ،همگي در حج
مصداق دارند؟

روش پژوهش ،کتابخانهاي و اســنادي اســت که به قرآن ،روايات معتبر و بيان

عرفا استناد ميشود .البته ميان منابع ،منبع اصلي قرآن کريم است؛ زيرا از آغاز اسالم

تاکنون ،بهعنوان چشمه جوشان و جاودان وحي ،بدون تحريف باقي مانده .همچنين

مالک ســنجش روايات نيز عرضه بر قرآن است که در صورت مخالفت روايت با
آن ،پذيرفته نميشود .طبع ًا مالک نقل اقوال عرفا نيز مخالفت نداشتن با قرآن و سيره
عترت :است.

تفســير قرآن ،همواره روشــي مهم براي دســتيابي به معاني آن بوده است؛ اما

آن مرتبط اســت .با وجود اين ،هر علمي بســته به اهداف و روش خود ،به سبک
خاصي از کتاب خدا استفاده ميکند؛ مث ً
ال علم فقه ،قرآن را بهعنوان منبع اوليه براي

قانونگذاري و اســتنباط احکام شرعي به کار ميگيرد .با وجود اين ،فقه مطلبي را
درباره جهانبيني قرآني بيان نميکند؛ زيرا فقيه بما هو فقيه ،عالقهاي به بحث درباره

او ،رابطــه خالق با جهان خلقت ،قصــد او از آفرينش عالم ،موقعيت منحصربهفرد
انســان در ميان ديگر مخلوقات ،نقش انبيا ،ماهيت نجات و رســتگاري و مراحلي

که انســان پس از مرگ پيش رو دارد ،ميپردازند .آنها بيشــتر در بررسيهايشان از

روششناسي سه علم کالم ،فلسفه و عرفان اسالمي بهره گرفتهاند که هريک از اين
علوم ،مکاتب گوناگوني را شامل ميشود .ميان اين سه علم ،عرفان اسالمي تعريف
دقيق و روشــني ندارد .به دليل محدوده وســيع آموزهها و تعاليم عرفاني در طول

تاريخ اسالم ،کساني که اين واژه را به کار بردهاند ،بر سر چيستي و معناي دقيق آن
و وجه تمايزش با کالم و فلســفه ،کام ً
ال اتفاق نظر ندارند .افزون بر اين ،استادان و

مشايخ عرفان ،بيشتر در کالم و فلسفه نيز متبحر بودهاند؛ 1اما نوع نگاه ايشان به قرآن
با ديگران متفاوت بوده اســت .آنها يادگيري قرآن را پيشنيازي براي وظيفه اصلي

 .1البته بعضًا در فقه نيز صاحبنظر بودهاند که اينجا موضوع بحث نيست و درباره آن صحبت نميشود.
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جهان و موضوعات مرتبط با آن ندارد .پژوهشــگراني که در حوزه جهانشناســي
فعاليت ميکنند ،معموالً در آثارشان به موضوعاتي مانند :خداوند و اسما و صفات
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اهميت قرآن فراتر از اين بوده و هر رشــتهاي از علوم اســامي ،به يک نســبت با
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انســان در اين دنيا يعني معرفت اشيا آنگونهکه هست و همچنين صيرورت انسان

به سمت هدف خلقتش ،ميدانستند .براي مثال ،ميبدي قرآن را کتاب عشق ميداند
(ميبدي ،1371 ،ج ،1ص )278و شمس تبريزي ،قرآن را عشقنامه مينامد؛ تعابيري
که فقط از يک عارف بر ميآيد و متفاوت با رويکرد فقيه ،فيلسوف و متکلم درباره
قرآن است (چيتيک2014 ،م ،ص.)155

جلوههاي هجرت

بهطور کلي ،ميتوان گفت که جلوههاي هجرت در دو سطح قابل بررسي است:
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ظاهري و باطني (مــادي و معنوي) .جلوههاي هجــرت عبارتاند از :هجرت به
معناي ســفر ،سياحت و عبرت ،مهاجرت از کفر به اسالم و از دارالکفر /دارالشرک
به داراالسالم /دارااليمان ،هجرت از سرزمين ظلم ،هجرت به معناي موت و انتقال
از سرايي به سراي ديگر ،هجرت براي کسب علم ،هجرت از گناه ،بدي و پليدي،
هجرت براي معرفت انسان کامل ،هجرت به معناي سير به سوي خدا که در ادامه،
به هريک از جلوههاي هجرت و مصداقهاي آن در حج پرداخته خواهد شد.
هجرت به معناي سفر ،سياحت و عبرت

در قرآن کريم ،در آيات متعددي 1ســير و سياحت در زمين براي هدف خاصي

توجيه شــده است؛ اينکه انسان پس از گشــتوگذار ،ببيند سرانجام ملتهايي که
پيش از او در اين عالم زندگي ميکردهاند ،به کجا انجاميده ،چگونه از زندگي بهره
بردهاند و چه آثاري از آنان بر جا مانده اســت .در حقيقت ،صرف ًا حرکت از مکاني
به مکان ديگر ،که معادل ســفر و هجرت ظاهري است (قشيري ،1374 ،ص،)488
مطلوب قرآن نبوده و هدف از هجرت ظاهري ،عبور انســان از جهل به علم ،و از

َ
َْ
َْْ َ ْ ُ
ََُْ
ََْ
ََْ
َ
ُ { .1
اكن اعق َِبة( }...نمل69 :؛ روم)42 :؛ (...أ َفلَ ْم ي َ ُ
سريوا ِف ال ْر ِض فينظ ُروا كيف
سريوا ِف الر ِض فانظروا كيف
َ َ
اكن اعق ِبة( }...يوسف109 :؛ فاطر82 :؛ محمد.)10 :

نسيان به تذکر است که اين ،نوعي هجرت باطني و معنوي بوده ،معادل عبرت است

(مصطفوي ،1368 ،ص .)19قرآن هدف از ســفر را هجرت معنوي در دنيا ميداند

و اصالت با هجرت باطني و معنوي است .به فرموده حضرت علي 7هرکسي که
ناظر سرانجام قومي باشد يا عاقبت کاري را مشاهده کند ،لزوم ًا عبرت نميگيرد و
هر کســي که گوش دارد ،لزوم ًا شنوا نيست (سيد رضي ،1378 ،ص .)71بنابراين،
ميتوان گفت که ســفر ،مصداق هجرت ظاهري ،و عبرت ،نوعي هجرت باطني و
ســفر حج ،در ظاهر جابهجايي مکاني ،وداع با خانه و شــهر خويش و رفتن به

سوي کعبه براي انجامدادن مناسک حج در زماني خاص است که تمام ويژگيهاي

هجرت ظاهري را دارد .هزاران نفر ،ســفر ظاهري انجام ميدهند و حالآنکه فقط

حج
تعداد کمي از آنها ســير باطني دارند .عينالقضــات همداني گويد« :اي عزيزِ ،
حج ،زر
حج
ْ
ْ
صورت كار همهكس باشــد؛ ا ّما ِ
حقيقت نه كار هر كسي باشد .در راه ّ
1341ش ،ص .)93قشيري نيز در اينباره ميگويد:

بدانيد كه ســفر بر دو قسمت است؛ سفري بود بر تن و آن ،از جايي به جايي
ي گشتن بود،
انتقال كردن بود و سفري بود به دل و آن ،از صفتي به ديگر صفت 
هزاران بيني كه به تن ســفر كند و اندكي بود آنك به دل سفر كند (قشيري،
 ،1374ص.)488

عبــرت به معناي عبــور از جهل به علــم ،در حج فراوان يافت ميشــود .در

کالم حضرت علي 7به برخي عبرتهاي حج اشــاره شــده اســت :خداوند از

حضرت آدم 7تا آخرين انسانها را از طريق اطاعت از فرامينش با احترامگزاردن
به سنگهايي (کعبه ،حجراالسود و  )...ميآزمايد که ظاهرا ً سود و زياني ندارند؛ ولي
آنجا را خانه خود ساخته و به همه مردم امر فرموده به سوي آن خانه بيايند؛ سرزميني
کــه از نظر جغرافيايي موقعيت مادي مطلوب براي هجرت را ندارد؛ ســنگالخي،
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و ســيم بايد فشــاندن ،در راه حقّ جان و دل بايد فشاندن» (عينالقضات همداني،
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معنوي است.
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داراي درههاي تنگ ،کمآب ،کمباران و نامناسب براي کشاورزي .اگر خداوند کعبه
را در منطقه خوش آبوهوا قرار ميداد و امر ميفرمود آن را از ســنگهاي قيمتي
و ارزشمند بنا کنند ،به همان ميزان که جاذبه بيشتر ميبود ،امتحان الهي هم آسانتر

ميبود و پاداش عمل نيز کمتر ميشد؛ زيرا برخي به اين انگيزه به حج ميآمدند؛ اما

خداوند در حج ،بندگان را با انواع مجاهدتها ميآزمايد تا از توجه به خود بيرون
آمده ،صفتهاي نيک درونشــان جاي گيرد و به سوي رحمت و عفوش رهسپار
شوند (سيد رضي ،1378 ،ص.)217-216

جلوههاي هجرت در حج از منظر عرفاي مسلمان قرن پنجم و ششم

هجرت از دارالکفر به داراالسالم و از کفر به اسالم

امام باقر 7ميفرمايند« :هر کس با ميل و اختيار اســام را بپذيرد و از کفر به

اســام درآيد ،مهاجر است»( 1شيخ صدوق1403 ،ق ،ص .)405از نظر شريعت،

هجرت عبارت اســت از ترک وطني که ميان کفار يا مشــرکان است و انتقال از
دارالکفر يا دارالشرک به داراالسالم (جرجاني ،1370 ،ص .)112خداوند در قرآن
کريم ،داســتان افرادي را نقل ميکند که در ســرزمينهايي ساکن بودند که مردم

آن ،اهل معصيت بودند و آن افراد نميتوانســتند شعائر ديني خود را حفظ کنند

و ازاينرو ،پس از مرگ اين عذر را مطرح ميکنند که ما در زمين از مســتضعفين
بوديم و راهي به هدايت نداشتيم و نميتوانستيم دين خود را حفظ کنيم .خداوند

با اين پاســخ که مگر زمين خدا وسيع نبود و نميتوانســتيد هجرت کنيد ،عذر

 52آنها را نميپذيرد (نســاء 97 :؛ عنکبــوت .)56 :بهبيانديگر ،حکم کلي خطاب به
انســان ،اين است :هرگاه در سرزميني که در آن سکونت داري ،خداوند نافرماني

شــد و تو نميتوانستي در آن وضعيت دين خود را حفظ ،و فقط خدا را عبادت

کني ،به جاي ديگر هجرت کن .نخســتين داراالســام پس از هجرت از مکه به
مدينه ،در يثرب شــکل گرفــت (قشــيري ،1981 ،ج ،3ص )561و پس از فتح
ال ْس َل ِم َط ْوع ًا َف ُه َو ُم َه ِ
«و َم ْن َد َخ َل ِف ْ ِ
اج ٌر».
َ .1

مکه ،آنجا نيز مصداق داراالســام شــد؛ طوريکه ديگر نيازي به هجرت از آن

نبــود( 1طوســي1414 ،ق ،ص )423و بهعبارتي ،حکم اوليــه هجرت از مکه و

خروج از آن نســخ ميشود؛ ولي حکم کلي هجرت نسخ شدني نيست و همواره
جاري اســت .در عرفان ،مالک حقيقت هر شيء اســت ،نه نامي که بر آن جعل
ميکنند .بهعبارتديگر ،صرف ًا نام داراالســام و دارالکفر نيست که مدنظر است؛

بلکه منظور ،هجرت از دارالکفر حقيقي به داراالســام حقيقي اســت که در همه
بگير د و در نســبتدادن سرزميني به نام اسالم ،اعتقاد به معارف و عمل به احکام
آن در اين نامگذاري لحاظ نشود و حال آنکه آيات قرآن کريم (نساء124 :؛ بقره:

 ،)62اثر را بر حقيقت اسالم مترتب ميداند تا اسم آن و مردم ،مکلفاند تا به روح

آن و نه ظاهرش تمسک جويند (طباطبايي ،1970 ،ج ،5ص.)54

بنابر آنچه گفته شد ،هجرت از دارالکفر به داراالسالم ،هجرت ظاهري و هجرت
درباره سفر حج ،ازآنجاکه ورود کافر به محدودة حرم ممنوع است و کفار اجازه
ورود به آن را ندارند ،هجرت از کفر به اسالم در اينجا مصداقي ندارد؛ ولي سفر از
برخي شهرها به بيتاهللالحرام ،هجرت از دارالکفر يا دارالشرک به داراالسالم شمرده
ميشود .سفر حج براي مسلمانان ساکن در کشورهاي غير اسالمي ،مصداقي از اين
نوع هجرت است.
هجرت از سرزمين ظلم

کســاني که پس از تحمل ظلم و ســتم در راه خدا هجرت کردهاند ،در اين دنيا
جايگاه نيکويي به آنها داده ميشــود و قطع ًا پــاداش آخرت ،بزرگتر خواهد بود؛
« .1ال ِه ْج َر َة َب ْعدَ ا ْل َفتْحِ».
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از کفر به اسالم ،هجرت معنوي است.
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زمانها و مکانها ضروري اســت؛ زيرا ممکن است اس م از مس ّماي خود فاصله
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اگر بدانند( 1نحل .)41 :به اين پاداش اخروي ،در جاي ديگر نيز اشاره شده است2

(آل عمران .)195 :حضرت علي 7هم ميفرمايند:

اگر امور بر اساس عدل و عقل سامان نپذيرد و در حق مردم ،سختگيري بيجا
و ظلم اِعمال شود ،اين ستم باعث ميشود آنها از وطن آواره شده ،فرار کنند و
البته اين ظلم ،ميتواند آتش انتقام را شــعلهور سازد و شمشير را در ميان آورد

(سيد رضي ،1378 ،ص.)445

ظلم انسان را به جالي وطن برميانگيزاند و هجرت از اين ظلم ،هجرتي
بنابراينْ ،
ظاهري است .البته اگر متع َّلق ظلم ،نفس در نظر گرفته شود ،ميتوان آن را به گناه
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مرتبط ساخت که هجرت از ظلم بر نفس ،بهطور جداگانه در بخش ديگري بررسي

ميشود.

مسره ،نخستين فيلسوف و عارف
در اوايل قرن پنجم در اســپانياي اسالمي ،ابن ّ

آن بالد و پيروانش ،به دليل عدم رواج و اشــاعه علوم عقلي در آن ســامان ،مورد

سوء ظن قرار گرفتند و از ترس خشم و آزار مردمان ،ناگزير به جالي وطن شدند

(جهانگيري1375 ،ش ،ص.)154

در طول تاريخ ،نمونههايي هســت که سفر حج ،با انگيزههاي ديگري همچون

مهاجرت از شهر يا کشور ،به منظور نجات از مخاطراتي که فرد با آن روبهرو بوده،

همراه بوده؛ به ويژه اينکه در گذشــته ،ترک وطن براي حفظ جان از ظلم حاکمان،
کسب علم و درک محضر عرفا و علما رايج بوده و شروع آن بعض ًا با سفر حج بوده
است .براي مثال ،مولوي ،اوايل قرن هفتم هجري براي رهايي از ظلم سالطين وقت،

در سيزدهسالگي به همراه پدرش از خراسان به قصد سفر حج و زيارت خانه خدا
مهاجرت کرد و در بازگشت ،ديگر به خراسان برنگشت .وي ابتدا چند سالي را در

ْ َْ
َ َّ َ َ
ُّ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ
ُ ُ َ َ َ َّ ُ ْ
{ .1و ال
ب ل ْو اكنوا يعلمون}.
ين هاج ُروا ِف اهللِ مِن بع ِد ما ظلِموا لُب ِّوئنهم ِف ادلنيا حسنة و لجر الخِرة ِ أك
ْ َ ُ ُ
َ َُ َ ُ ُ َُ َ
َ
َ َّ َ َ ُ َ ُ ْ ُ
ْ
ك ِّف َر َّن َع ْن ُه ْم َسيِّئات ِه ْم َو َلُ ْدخِلَ َّن ُهمْ
يل و قاتلوا و قتِلوا ل
{ .2فالين هاجروا و أخ ِرجوا مِن دِيارِهِم و أوذوا يف ســبي 
ِ
ْ َْ َ ْ َْ ُ َ ً ْ ْ
َ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ َّ
َ َّ َ ْ
واب}.
جن ٍ
ات تري مِن تتِها النهار ثوابا مِن عِن ِد اهللِ و اهلل عِنده حسن اثل ِ

يکي از واليات اطراف قونيه به سر برد و در نهايت به قونيه رفت و تا پايان عمر در

آنجا اقامت گزيد (همايي ،1385 ،ج ،2ص.)1036
هجرت به معناي موت

قرآن کريم ،مرگ را امري وجودي ميداند که مخلوق خداوند اســت (ملک.)2 :

انسان موجودي ابدي است و با مرگ از بين نميرود؛ بلکه هجرتي را آغاز ميکند

 ،1375ج ،4ص )120و مرگ ،چيزي نيست جز پلي که انسان از آن ميگذرد( 1شيخ
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بيدار شــدهاند (قالنسي نسفي ،1385 ،ص .)18همچنين قرآن کريم ،زنده و کافر را
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و از ســرايي به سراي ديگر منتقل ميشود (طوسي1414 ،ق ،ص216؛ سهروردي،
صدوق1403 ،ق ،ص )289که سرآغاز سفر و هجرتي به سوي جايگاه ابدي است.
به اين معنا موت ،مصداقي از هجرت معنوي اســت .در کالم عرفا نيز تعبيراتي که

براي مرگ آمده ،متضاد حيات نيست و به اين معناست که بيشتر انسانها در خواب

غفلت به سر ميبرند ،نه چشمشان ميبيند و نه گوششان ميشنود و متوجه نيستند
که در خواباند و با مرگ بيدار ميشــوند؛ هرچند عده اندکي از آنها قبل از مرگ
مقابل هم قرار داده ،نه مؤمن و کافر را؛ گويا کفر را مقابل حيات قرار داده است نه

موت را در برابر حيات؛ گويي کافر فاقد حيات بوده؛ چه در دنيا بوده و چه به سراي

ديگر هجرت کرده باشد (يس.)70 :

آمادگي براي مرگ ،مانند ديگر جلوههاي هجرت در حج مصداق دارد .هر عملي

سري و حقيقتي در خود نهفته دارد و کسي که اهل
در حج ،عالوه بر جنبه ظاهريّ ،

بصيرت نباشــد ،از آن بيبهره است .در روايت موسوم به شبلي ،که منسوب به امام

صادق 7است ،به آمادگي براي مرگ به معناي هجرت ،در حج اشاره شده است.
در ابتدا ذکر شــده که انسان ،طوري براي سفر حج آماده شود که اميد بازگشت از
سفر را ندارد .پوشيدن لباس احرام ،مشابه پوشيدن کفن است .هنگام گفتن ذکر تلبيه

7
ِ
ب بِكُم».
 .1قال احلسني َ « :ف َم ا َْل ْو ُت إ َّل َقنْ َط َر ٌة َت ْع ُ ُ

55

در ميقات ،برانگيختهشــدن مردگان از قبر و رهسپارشدنشان به جانب محشر را به
ياد آورد .هنگام باالرفتن از کوه مشعر ،صعود روح به مأل اعلي را از خاطر بگذراند.

تمام اين اعمال براي اشاره به مرگ و کسب آمادگي براي آن و احوال قبر و قيامت

است (امام صادق1377 ،7ش ،ص172-163؛ غزالي ،1386 ،ج ،1ص.)582
هجرت براي کسب علم

کالم قرآن در آيهاي که به آيه نَفر معروف است ،چنين است« :چرا از هر گروهي،

طايفهاي براي علمآموزي در کار دين هجرت نکردند تا وقتي بازگشتتد ،قوم خويش
جلوههاي هجرت در حج از منظر عرفاي مسلمان قرن پنجم و ششم
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را بيم دهند؛ شــايد آنها از نافرماني خدا بترســند» (توبــه .)122 :در اينجا منظور،
منحصرا ً شاخه خاصي از علم دين نيست و تمام اَشکال علم مربوط به دين را در بر
ميگيرد؛ هرچند ميتواند برخي از آنها مهمتر باشد .غزالي گويد:

علم اصيل ،معرفت سلوک و شناخت راه است و اينکه انسان رذايل نفسانياش
را که حجاب بين او و خالق است ،از ميان برداشته و با قلبي چون آينه ،خداوند

را مالقات کند .مثال کســي که از علم ،تنها به فقه بسنده ميکند ،مانند کسي

است که از معرفت راه حج ،تنها به کار بيهودهاي چون علم دوختن مشک اکتفا

کرده است و طبيعي است که از حقيقت حج بهرهاي نبرده است (غزالي،1386 ،
ج ،3ص.)830

ميبدي معتقد است که بافضيلتترين و برترين هجرت ،هجرت از جهل به علم

و از جهالت عملي يا هوا به عقل است (ميبدي ،1371 ،ج .)243 ،4حضرت علي7

ميفرمايند« :ازآنجاکه قلب انسان ،که ظرف علم است ،محدود نيست ،انسان همواره
ميتوانــد ظرفيت علمي خويش را افزايش دهد»( 1ســيد رضي ،1378 ،ص.)396

بنابراين ،هجرت از جهل به علم ،ميتواند پيوســته ادامه داشــته باشد؛ هرچند کار
آســاني نيست؛ زيرا انسا ن دشمن آن اســت که نميداند (همان ،1378 ،ص.)392

ِ ِ ِ
ٍ ِ
ُّ .1
اء ا ْل ِع ْل ِم َفإِ َّن ُه َيت َِّس ُع بِه».
«کل ِو َعاء َيض ُيق بِ َم ُجع َل فيه إِ َّل ِو َع َ

اهلحديث ،به ســفرهايي که براي اســتماع و فراگيري احاديث به مناطق مختلف
انجام ميشــود ،رحله ميگويند .هرچند عموم ًا رحلههــا براي طلب حديث بوده
(حداد عــادل ،1393 ،ج ،19ص ،)606اين هجرت ،به ديگر علوم اســامي مانند
عرفان هم سرايت کرده اســت و بسياري براي درک محضر مشايخ عرفا و کسب

علم از ايشان ،به شهرهاي مختلفي مانند بغداد و خراسان و ديگر شهرها سفر کردند.

هجرت براي کسب علم ،هجرتي معنوي است؛ هرچند اگر با جابهجايي مکاني نيز
آموختن مجموعه مناسک حج ،ميتواند مصداقي از هجرت براي کسب علم در

حج باشــد .کسي که اعمال حج را نميداند و نميشناسد ،براي انجام حج به شکل
صحيح ،نيازمند کســب علم و آشنايي با دين اســت .به عالوه ،در حج معارف و

رموزي است که درک آن ،به آگاهي و معرفت همهجانبه و عميق از دين نياز دارد.
رســول خدا 9فرمودندَ « :م َع ِ َ
ت بِ َك َم ِل الدِّ ِ
اش ال َّن ِ
ين َو ال َّت َف ُّقه» (طبرسي،
اس ُح ُّجوا ا ْل َب ْي َ 

و انتقال آن به ديگران در بازگشت از سفر حج ،از حکمتهاي اين سفر شمرده شده

است (شيخ صدوق1385 ،ش ،ج ،2ص.)406

اوايل قرن پنجم ،قشــيري در ســفر حج خود ،که به همــراه دو نفر از يارانش

و از طريق بغداد صورت گرفت ،اســتماع حديث کرده اســت (قشــيري،1374 ،

مقدمه ،ص.)30

ازسويديگر ،ســفر به سرزمين وحي ،براي کسي که طالب علم است ،ميتواند

گشودهشــدن دريچههاي فهم را در پيداشته باشد .زمخشري ،عالم قرن ششم ،در
اين زمينه ميگويد:

ســرزمينها با هم متفاوتاند و ما و گذشتگانمان اين را به تجربه آزمودهايم.

اقامت در حرم و جوار خانه خدا ،بســيار ياريگر در برابر وسوسههاي نفس و
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دورکردن شــيطان و تمرکز اراده و التفات قلب است (زمخشري1407 ،ق،

ج ،3ص.)461

تفسير ارزشمند ّ
کشاف ،حاصل اقامت وي در جوار خانه خداست .همچنين ابن

عربي ،عارف شهير و پدر عرفان نظري ،در مهمترين کتابش ،فتوحات مکيه ،عنوان

ميکند که اين کتاب حاصل گشايشهاي الهي است که هنگام طواف کعبه نصيبش
شده يا نتيجه لحظاتي است که در حرم الهي مشغول مراقبه بوده (ابن عربي1994 ،م،

ج ،1ص.)3 7
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هجرت از گناه ،بدي و پليدي1

امام باقر 7فرمودند« :کسي که از گناه و از محرمات الهي اجتناب ميکند ،مهاجر

اســت»( 2کليني1429 ،ق ،ج ،3ص .)596از جنبههاي هجــرت ،که همواره باقي
اســت ،هجرت و دوري از گناه ،بدي و پليدي است و طبق نقل عا ّمه ،اين هجرت

تا پذيرفتهشــدن توبه ادامه دارد .آنگاه بر قلب انسان ُمهر زده شده و پرونده عمل

بسته ميشود (متقي هندي1405 ،ق ،ج ،16ص .)657سفر از بدي و پليدي ،برترين

هجرت و جامع تمام جلوههاي آن است؛ يعني هجرت از بدي و پليدي ،به معناي
هجرت از کفر به اسالم ،نقص به کمال ،جهل به علم ،ظلم به عدل ،هوا و جهالت

شر به خير ،بيماري به سالمت ،يأس به رجا ،ظلمت به
عملي به عقل ،باطل به حقّ ،

نور ،دنيا به آخرت ،نظاره به عبرت و بصيرت ،معصيت به اطاعت ،سقيفه به غدير

و در نهايت ،ماســوياهلل به اهلل اســت .هجرت از بدي و پليدي به دليل گستره آن،

ميتواند شامل هجرتهاي باطني و ظاهري باشد .براي مثال ،هجرت از بيماري به
سالمت ،هجرتي باطني و هجرت از سرزمين بيماري به سرزمين سالمت ،هجرتي
ظاهري است.

َ ُّ ْ َ ْ ُ
الرج َز فاهجر} (مدثر.)5 :
{ .1و
ِ
ِ
َات َو ت ََر َك َما َح َّر َم اللَّ».
الس ِّيئ 
« .2ا ُْل َهاج ُر َم ْ
ن َه َج َر َّ

هجــرت از گناه در حج ،مصداقهاي بســياري دارد .چنانکــه ميبدي گويد:

«مهاجر ،کســي اســت که از کوي جفا به کوي وفا و صفا هجرت کرده ،از بدي

به نيکي مهاجرت ،و از همنشــيني با بــدان بپرهيزد و به نيکان بپيوندد و از آنچه
در شــريعت نهي شده ،برحذر باشد» (ميبدي ،1371 ،ج ،6ص .)408جنيد گويد:

«ســفر از دنيا به آخرت براي مؤمن ،آسان و ســفر از نفس به سوي خدا و صبر
بر آن ،صعب و دشوار اســت» (غزالي ،1386 ،ج ،4ص .)132در حديثي از امام

ندامت و پشيماني و تصميم براي ترک ،از گناهان بزرگ و کوچک هجرت کرد»
(امام صادق ،1377 ،7ص .)163هنگام رها کرد ِن ِ
لباس دوخته و پوشيدن لباس
احرام ،ميبايد لباس معصيت را از خود دور سازد و لباس طاعت و بندگي بر تن
کند .وقتي فرد ،محرم ميشــود و اعمال حــج را مرحله به مرحله انجام ميدهد،

به عرفات ميرســد و وقتي در آنجا حضور يافــت ،بايد خاضعانه به درگاه حق
(شيخ صدوق1413 ،ق ،ج ،2ص211؛ طبري آملي1383 ،ق ،ج ،2ص60؛ کليني،
1429ق ،ج ،9ص .)226بنابرايــن ،اگر تصميم بر ترک گناه در احرام را قدم اول

هجرت بدانيم ،هجرت واقعي در عرفات رخ ميدهد و انسان ،به معناي واقعي از
گناه مهاجرت ميکند.

طبق نظر برخي عرفا همچون خواجهعبداهلل انصاري در منازل السائرين ،مرحله

بدايات ،آغاز سلوک است که خود از مقامهاي دهگانه تشکيل شده است .مقام هشتم
از مرحله بدايات ،مقام فرار اســت که متناسب با اين جلوه از هجرت است .ايشان
َ

َ

ل اهللِ( }...ذاريات 50 :) اخذ کرده .فرار در اينجا ،گريز از
اين مقام را از آيه {ف ِف ُّروا إ ِ 

هر چيزي است که انسان را بر معصيت برميانگيزاند و او را از طاعت خداوند باز

ميدارد (کاشاني1426 ،ق ،ص.)97

پاييز و زمستان 1398
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آمده اســت« :پيش از شــروع حج و همچنين در غسل احرام ،بايد با
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هجرت براي کسب معرفت انسان کامل

در برخــي آيات قرآن کريم (نســاء ،)100-97 :مفهوم هجرت و اســتضعاف

مطرح ،و در روايات ،مصداقهاي آنها بيان شــده است .نکته مهم در تفسير قرآن،

اين اســت که نبايد اطالق آيه را منحصر در قيد خاصي دانست؛ بلکه به اين نکته
بايد توجه داشت که تفسير آيه ،کلي است و اين ،مصاديق هستند که متعددند .از

جلوههاي هجرت ،که در پژوهشها کمتر به آن توجه شده ،هجرت براي معرفت
انسان کامل اســت .در نهج البالغه از اميرالمؤمنين حضرت علي 7نقل شده که

جلوههاي هجرت در حج از منظر عرفاي مسلمان قرن پنجم و ششم

ال َّج ِة ِف ْ َ
ــم ْالِ ْج َر ِة َع َل َأ َح ٍد إِ َّل بِ َم ْع ِر َف ِة ْ ُ
فرمودندَ :
ال ْر ِ
ض َف َم ْن عرفها َو َأ َق َّر ِ َبا
اس ُ
«ل َي َق ُع ْ
اف َع َل َم ْن َب َل َغ ْت ُه ْ ُ
اس ُم ِال ْس ِ
ــت ْض َع ِ
َف ُه َو ُم َه ِ
ال َّج ُة َف َس ِم َع ْت َها ُأ ُذ ُن ُه َو َو َعاهَ ا َق ْل ُبه»
اجر َو َل َي َق ُع ْ

(سيد رضي1378 ،ق ،ص.)206

ِ
حجت روي زمين
طبــق عبارت باال ،از مصداقها و جلوههاي هجرت ،معرفت

است که مصداق آن ،انسان کامل هر عصري است .در زمان پيامبر ،9ايشان حجت

خــدا و در زمان اهل بيت :هريک از اين بزرگواران ،حجت خدا بر مردم بوده و

هستند .هر کس ايشان را بشناسد و بپذيرد ،مهاجر است .همچنين کساني را که خبر
ايشــان به آنها رســيد و با گوش دل آن را شنيدند ،مستضعف نميتوان ناميد؛ زيرا

مستضعف در آيات ذکرشــده ،که اين مطلب نيز به آن اشاره دارد ،به معناي کسي
است که راهي به سوي حق و هدايت نداشته و درعينحال ،مقصر هم نيست .مطلب

 60اخير ،نشاندهنده اين اســت که هرچند شناختن انسان کامل الزمة هجرت است،
نشــناختن حجتهاي خداوند در زمين ،براي کسي که خبر آنها به وي رسيده و با
تمام وجودش ايشان را درک کرده ،نشانه قصور بوده و پذيرفتني نيست و ازآنجاکه

خداوند حجت را براي مردم قرار داده اســت ،هر کس هالک شــود ،با وجود بيّنه
هالک شده است.
انســان کامل ،حجت خداوند در زمين اســت .به بيان حضرت علي« ،7زمين

هيــچگاه از حجت خدا ،که گاه ظاهر و گاه پنهان از ديدههاســت ،خالي نميماند»

(همان1378 ،ق ،ص .)388حجت بودن امام ،7منحصر به انســانها نميشــود؛
بلکه کل اشــيا و مواد عالم ،که به خداوند اتصال داشــته و بهرهاي از وجود دارند،

انسان کامل ،حجت خداوند بر آنها نيز هست و زمين جز به وجود امام 7اصالح

نميشــود .امام ،7بهمنزله قلب عالم و جان جهان اســت کــه از طريق رهبري و
هدايت ايشان ،امور عالم سامان ميپذيرد( .کليني1429 ،ق ،ج ،1ص 416و .)503

معرفت و شناخت مشخص شــود .بهعبارتديگر ،انسان کامل را چگونه ميتوان
شناخت و توفيق هجرت را کسب کرد؟

طبق حديث ثقلين ،که عا ّمه و خاصه آن را نقل کردهاند و روايت متواتري است،

عترت و اهل بيت :همتراز و همتاي قرآن معرفي شــدهاند .از حضرت
درباره معناي عترت در حديث ثقلين سؤال شد .ايشان فرمودند:

علي7

ايشان مهدي و قائم آنان است .ايشان از کتاب خدا و کتاب خدا از ايشان جدا

نميشوند تا اينکه کنار حوض رسول خدا 9به حضورشان برسند (شيخ صدوق،
1395ق ،ج ،1ص.)240

طبق اين روايت و روايات مشــابه ،به پيوند ناگسســتني قرآن و عترت پي برده

ميشود که اين پيوستگي ،در ســاحت معرفت نيز ادامه مييابد؛ طوريکه ميتوان

تمســک به اهل بيت :به قرآن چنگ زد و براي معرفت ايشان ،از شناخت
براي ّ

قرآن بهره گرفت؛ زيرا جدايي بين آنها ممکن نيست .همچنين ائمه :براي معرفي
خــود ،از قرآن و براي معرفي قرآن ،از حقيقت واليت و امامت بهره ميجســتند.
قرآن ،امام صامت و امام ،قرآن ناطق است (سيد رضي1378 ،ق ،ص123؛ مجلسي،

1403ق ،ج ،89ص .)27اگر رســول خدا 9در قيامت از امتش شکايت ميکند که

قــرآن را مهجور کردند (فرقان ،)30 :ايــن تالزم مهجوريت براي اهل بيت :هم
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چنانکه ذکر شــد ،شناخت انســان کامل ،الزمه هجرت است .اکنون بايد نحوه

61

صادق است.

ً َ
َ َ ْ َُْ ْ ْ َْ ُ
جرا إِل اهللِ َو
در بخشي از آيه  100سوره نساء آمده است{ :و من يرج مِن بيتِ ِه مها ِ
ُ ُْ ْ ُ َْْ ُ ََ ْ َ َ َ ْ ََ
ُ
َرس ِ
الل َّ} ،بايد خاطر نشان کرد تفسيري که براي
ــولِ ث َّم يد ِركه الموت فقد َوقع أج ُرهُ ع 

اين آيه در کتب مختلف تفسير بيان شده و مربوط به هجرت ظاهري است ،در جاي

خود صحيح اســت و اگر مطالبي بيان ميشود به اين معنا نيست که تفسير جزمي
و حتمي اين آيه ،چنين است و جز اين نيست؛ بلکه گوشهاي از لطايف و اشارات

برخي معاني قرآن ،از لســان روايات معتبر و قول برخي عرفا بيان ميشــود .عرفا
تفســيري از اين آيه ارائه دادهاند که در آن ،مراد از بيت ،بيت نفس و انانيت انسان

جلوههاي هجرت در حج از منظر عرفاي مسلمان قرن پنجم و ششم
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است و با اين احتمال ،تفسير آن اينگونه ميشود که هر کس از انانيت و بيت نفس

خود خارج شود ،درحاليکه مهاجر به سوي خدا و رسول او 9است ،اگر مرگ او
را دريابد ،يعني به طور کامل از خود بيخود شود و به فنا برسد ،اجر چنين شخصي

فقط با خداســت (ســلمي1424 ،ق ،ص 354؛ انصاري1417 ،ق ،ص81؛ ميبدي،

1371ش ،ج ،2ص663؛ بقلي شيرازي2008 ،م ،ج ،1ص.)269

ازسويديگر ،گفته ميشود که معرفت امام ،7محبت را در پي دارد .در يکي از

کتب قرن ششم هجري ،حديث مفصلي از پيامبر 9روايت شده است که طليعه آن
مات َعىل ُح ِّب ِ
مات َشهيدا» (عمادالدين طبري آملي1383 ،ق ،ج،2
آل حممدَ 9
با « َمن َ

ص )197آغاز ميشود.

بــه بيان قرآن ،پيامبر 9اجر خود را در قبال رســالت از مردم طلب نکرد؛ بلکه

فرمــود اگر اجر هم بخواهم ،از خداوند مســئلت ميکنم؛ ولي اجري را از شــما
ميخواهــم که ســودش به خودتان ميرســد و آن ،مو ّدت اهــل بيت عصمت و

طهارت :اســت .محبت اگر همراه با آرزو ،انتظار ،اميد و تمنّا باشد ،به آن مو ّدت
ميگويند (مصطفوي ،1368 ،ج ،13ص .)64بنابراين ،مو ّدت از محبت باالتر است.

مو ّدت ،دوستداشــتن عادي نيســت (کمااينکه هرکس ـ وهرچند غير مسلمان ـ

ذرهاي اهل بيت :را بشناسد ،ايشان را دوست خواهد داشت)؛ بلکه مودت ،محبتي
اســت که تمام دوستداشتنهاي انسان را تحتالشعاع قرار ميدهد .بنابراين ،مزد

رســالت ،تقدمِ مودت اهل بيت :بر ديگر محبتهاي انسان است؛ طوريکه اين

مودت بر تمام شئون زندگي و حتي جان انسان اولويت مييابد و بنابر روايت ،کسي

که با مودت اهل بيت :بميرد ،شهيد از دنياست.

با پيوستن معرفت به مودت ،مفهوم مقدسي به نام عشق پديد ميآيد که به مفهوم

ســينه را پُر کند و جايي براي محبت ديگري باقي نگذارد ،عشــق است (حسيني

زبيدي1414 ،ق ،ج ،13ص .)334ازآنجاکه عشــق ،ريشــه در فطرت دارد ،داراي
آثاري مشابه اســت؛ از جمله اينکه به انسان قدرت و نيرو ميبخشد و در درونش

لطافت و رقت ايجاد ميکند .عرفا براي ايجاد چنين لطافتي در دل ،به منظور دريافت
ِ
عشق پاک را توصيه کردهاند .همچنين خصوصيت مهم ديگري که در
فيوضات الهي،
اراده و اختيارش ،در راستاي اراده معشوق است (خليلي ،1382 ،ص.)49-43

با توجه به تفسير عرفاني آيه صدم سوره نساء ،که خروج از بيت را ،خارجشدن

از نفس انسان در نظر ميگيرد ،ميتوان گفت از آثار عمومي هر عشقي ،بيرونآمدن
عاشــق از خود و توجه و ذکر هميشگي درباره معشوق است .هر انسان عاشقي ،از

بيت نفس خويش بيرون ميآيد و به سوي معشوق هجرت ميکند و ارادهاش تحت
اراده او قرار ميگيرد.

ِ
معرفت انسان کامل ،از انانيت خود خارج شود و به
بنابراين ،هرکس با عشق و

ســوي ايشان هجرت کند ،ارادهاش تحت ارادة ايشان قرار ميگيرد و مطيع محض

امام 7ميشود که از اطاعت خدا جدا نيست و اگر به مرحله موت يعني فنا رسيد
که ديگر از خود اثري باقي نماند ،اجرش با خداوند است .بهشت و ساير تنعمات،
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مودت نزديک ،و با هجرت مرتبط اســت .شدت در محبت ،طوريکه تمام فضاي
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ديگر براي چنين کســي که از خود خارج شــده ،مطرح نيســت و اجر او را فقط

خداوند ميداند .براي مثال ،درباره ســلمان نقل اســت که بهشت به او مشتاقتر و
عاشــقتر است تا او به بهشت (فتال نيشابوري1375 ،ش ،ج ،2ص .)282هجرت،
حتي پس از مرحله فنا نيز پايان نمييابد .چنين شخصي تا واپسين ن َفس و تا آخرين

لحظه عمر ،از معرفت ،ارادت و اطاعتش درباره اهل بيت :کاسته نميشود و اگر
در مجاهده با نفس ،که ميدان جهاد اکبر اســت ،حتي در بستر بميرد ،شهيد است.

انسان وقتي در بســتر مرگ ميافتد ،در لحظه هجرت از اين دنيا و هنگام مفارقت
جان از بدن ،آنگاهکه جان به سينهاش ميرسد ،بيش از هر زمان ديگر ،به شناخت

جلوههاي هجرت در حج از منظر عرفاي مسلمان قرن پنجم و ششم

امام نيازمندتر است (کليني1429 ،ق ،ج ،3ص.)62

برترين عشاق ،کساني هستند که با معرفت و عشق اهل بيت :از انانيت خويش

بيرون آمده و کنار امام حســين 7به فيض شــهادت رسيدهاند و جامع ميدانهاي
جهادِ اصغر و اکبر هستند؛ شهدايي که از لسان مبارک امام معصوم ،7لقب عاشق
به آنها اطالق شــده است و درجه اخالص آنان ،به حدي بوده که نه کسي پيش از
ايشان از آنان سبقت گرفته و نه کسي پس از آنها به ايشان ملحق ميشود (مجلسي،
1403ق ،ج ،41ص.)295

تفوق معرفت امام 7بر ديگر جلوههاي هجرت نمايان است؛ طوريکه ميتوان

با معرفت امام 7و با لحاظنمودن شــرايطي مانند دعــوت به واليت و امامت ،از

 64داراالســام به دارالکفر در خالف جهت معمول ،مهاجرت کرد و به فيض عظيمي
نيز نائل شد .در روايت هست که حماد سمندري به امام صادق 7عرض کرد« :من
قصد سفر به سرزمين شرک دارم؛ اما يکي از نزديکانم ميگويد :اگر در آنجا بميري،

با مشرکان محشور ميشــوي .آيا اينگونه است»؟ حضرت 7فرمودند« :آيا وقتي
در آنجا به ســر ميبري ،از امر ما (واليت و امامت) سخن ميگويي و به آن دعوت

ميکني»؟ عرض کردم« :آري» .حضرت 7فرمودند« :در شهرهاي اسالمي چطور؟

آيا وقتي در اين شــهرها هستي ،از امر ما ياد ميکني و به آن فرا ميخواني»؟ حماد
ميگويد« :خير» .حضرت 7فرمودند« :اگر در آن سرزمين بميري ،خودت به تنهايي

همچون يک امت محشور خواهي شد و نورِ تو پيشاپيشت حرکت ميکند» (طوسي،
1414ق ،ص.)46

معرفت امام ،7الزمه هجرت اســت و کسب اين معرفت در حج ممکن است.

در بــاب نوادر 1حج از کتاب من ال يحضره الفقيه از نائب خاص امام زمان 7نقل
اح َب هَ َذا ْ َ
َو اهللِ إِنَّ َص ِ
ال ْم ِر َل َي ْح ُ ُ
اس َو َي ْع ِر ُف ُه ْم َو َي َر ْو َن ُه
ض ْالَ ْو ِس َم ُك َ
ل َسن ٍَة َي َرى ال َّن َ
َو َل َي ْع ِر ُفو َن ُه (شيخ صدوق1413 ،ق ،ج ،2ص.)520

به خدا قسم! امام زمان[ هر سال در موسم حج حاضر ميشود ،مردم را ميبيند

و ميشناسد؛ و مردم ايشان را ميبينند و نميشناسند.

ازآنجاکه اين معرفت براي همگان ،به طور کامل حاصل نميشود ،هجرت نيز به

ولي عصر[ و تشرف مستقيم خدمت
را ببينند و بشناســند .درک محضر نوراني ّ

ايشــان ،صالحيتهاي خاصي را ميطلبد و نصيب تعــداد محدودي از موحدان

ميشــود .اما به برکت وجود امام ،7برخي مشکالت زائران در حج ،ممکن است
از مجراي اولياي الهي ،که تربيتشــدة مکتب امام 7هستند ،برطرف گردد و آنها

باواسطه از امام زمان[ بهرهمند شوند (جوادي آملي1390 ،ش ،ص .)93-92براي
مثال ،در روايتي از امام رضا 7هست که حضرت خضر 7نيز همهساله در مراسم

حج شــرکت ميکند و مناســک حج به جا ميآورد و در عرفات حضور دارد و به

دعاي مؤمنين آمين ميگويد و به حســب روايت ،ايشان يار و مونس امام زمان[

است (شيخ صدوق1395 ،ق ،ج ،2ص.)390

 .1متفرقات.
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است که ميگويد:
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ْ ْ

َََ

ْ ُ

ُُ

َ ُ
ضوا تفث ُهم َو لُوفــوا نذ َ
ور ُه م}
همچنين امام صــادق 7درباره معناي آيه {ثــم لق

(حج 29 :) در پاسخ به سؤال دو شخص متفاوت ،دو پاسخ متفاوت ميدهند؛ يکي
مربوط به مناسک حج و ديگري ،مرتبط با مناسک و لقاي امام .7وقتي فردي که از
امام ،7پاسخ صرف ًا مربوط به مناسک را دريافت کرده بود ،علت را جويا ميشود،

ميفرمايند« :قرآن ،ظاهر و باطني دارد و همهکس تحمل درک باطن و حقيقت قرآن
را ندارد» (کليني1429 ،ق ،ج ،9ص .)248بنابراين ،ميتوان گفت با توجه به ظرفيت
وجودي افراد ،مراتب معرفت امام 7در حج ،قابل کسب است.

جلوههاي هجرت در حج از منظر عرفاي مسلمان قرن پنجم و ششم

«م ْن َ َتا ِم ْ َ
ازســويديگر ،امام باقر 7ميفرمايندِ :
ج لِ َق ُاء ْ ِ
ال َمام» (شيخ صدوق،
ال ِّ 

1413ق ،ج ،2ص .)578بنابرايــن ،ديــدار و زيارت امام ،7داخل در حج ،و از

ج َأ َحدُ ُك ْم َف ْل َي ْختِ ْم َح َّج ُه
شرايط اتمام آن است .امام صادق 7نيز ميفرمايند« :إِ َذا َح َّ 
ارتِنَــا ِ َلنَّ َذلِ َك ِم ْن َ َتا ِم ْ َ
ال ِّج» (شــيخ صدوق1378 ،ق ،ج ،2ص .)262همچنين
بِ ِز َي َ

در روايات متعددي ،شــرط زيارت اهل بيت :معرفت به حق ايشان ذکر شده

اســت (طوســي1414 ،ق ،ص 201و 214؛ فتال نيشابوري1375 ،ش ،ص194و
 .)235-233در روايت هست که به مردم فرمان داده شده است در حج ،دور کعبه

طواف کنند و ســپس نزد امام 7بروند و پس از زيارت ،عشق خود را به ايشان

عرضه دارند که اين عشــق ،معرفت و تعهد بــه نصرت امام 7را در خود نهفته
دارد .چنين شــخصي در حج ،اگر در يکي از حرمين مکه يا مدينه از دنيا رحلت

 66کند ،در معرض سؤال و جواب قرار نميگيرد و در جرگه مهاجران به سوي خدا
ميميرد؛ شفاعت پيامبر 9و بهشت نصيبش ميشود و در روز قيامت با اصحاب
بدر پيامبر9

محشــور خواهد شد (کليني1429 ،ق ،ج ،9ص246؛ شيخ صدوق،

1413ق ،ج ،2ص.)565

اين جلوه از هجرت ،درصورتيکه به معناي زيارت ِصرف لحاظ شود ،هجرتي

ظاهري است؛ اما اگر به منظور کسب معرفت امام 7باشد ،هجرتي باطني است.

هجرت به معناي سير به سوي خدا

اغلب گفته ميشــود که ســلوک يا سير به ســوي خدا با هجرت آغاز ميشود

(چيتيک2013 ،م ،ص .)162در قرآن کريم در آياتي (از جمله :نساء100 :؛ عنکبوت:
26؛ ذاريات50 :؛ مدثر )5 :به سلوک اشاره شده است .به فرموده حضرت علي 7هر
سالک و مهاجر به سوي خدا ،در ابتدا و در طول سير خويش ،بايد همواره موضع
خود را در قبال اين سؤال اساسي روشن کند که آيا در حال سير به سوي خداست

اگر در حال عقب گرد ،باز ايستد (سيد رضي ،1378 ،ص .)153-152عرفا به جاي
واژه هجرت ،بعض ًا الفاظ ســفر ،رحله ،سيروسلوک را به کار بردهاند .مصداقهاي
ســير به سوي خدا متعدد است .کسي که ميخواهد سلوک کند ،نيازمند هجرت از

جهل به علم و همچنين کسب معرفت از راه است .کسي که از گناه هجرت ميکند،
سائر به سوي خداست .انســان کامل ،بزرگترين تجلي خداوند است و ازاينرو،
ايشان از گناه و خطا مبرا و پاک هستند و نهفقط هرگز به گناه دستور نميدهند؛ بلکه

از طريق عشق آنان ،که در راستاي عشق خداست ،اراده عاشق تحت اراده معشوق

َ ُّ ْ
الرج َز
قرار ميگيرد و هجرت به معناي ســلوک اتفاق ميافتد .البته جامع آنها آيه {و
َ ْ
فاه ُجر} اســت که تمام مصاديق را دربرميگيــرد .ميبدي ميگويد« :هجرت ظاهر،

از مكه تا مدينه اســت .هجرت باطن ،از اضطراب نفس شورانگيز تا سكينه سينه»
(ميبدي ،1371 ،ج ،6ص .)407حقيقت هجرت ،آن اســت كه از نهاد خود هجرت

كني ،خود و تعلقات را رها نموده ،گام نيســتي بر روي صفات خود بنهي تا عشق

بدو ن آغاز ،پرده باالزده ،و عشــق بيپايان ،زيبايي خود نمايانکند (همان،1371 ،
ج ،5ص .)473هجرت باطني ،ابعاد اساســي سنت (اسالم يا عمل ،ايمان ،معرفت
و توحيد) را شــامل ميشود .مقصد غايي سالکان ،توحيد است؛ ازاينرو ايشان ،از
نفس ،که منزل اسالم است ،به دل هجرت ميکنند که منزل ايمان است .سپس از دل
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يا مرتجع است و به عقب برميگردد؛ اگر در حال سير است ،به حرکت ادامه دهد و
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به ِس ّر ،و از ِس ّر به جان ،و در نهايت از جان به حق سفر باطني دارندِ .س ّر و جان ،به
ترتيب ،منزل معرفت و توحيدند (همان ،1371 ،ج ،1ص.)581

طبق تفسير عرفاني آيه (نساء ،)100 :هجرت از نفس و خروج از انانيت ،سرآغاز

سيروسلوک است که مقصد نهايي آن توحيد است .با مالحظه سه مفهوم شريعت،
طريقت و حقيقت ،ميتوان گفت در هر ساحت ،سلوک مرتبط با آن اتفاق ميافتد
ِ
نابودي خود به معناي فنا و بقاي به حقتعالي ،مربوط به ســاحت حقيقت است.
و

مجاهدتهايــي که در حج وجود دارد ،طبق بيان حضرت علي ،7براي ســلوکي

اســت که نتيجه آن ،رهايي از خود و جايگزينشدن صفات نيک به جاي خلقهاي
جلوههاي هجرت در حج از منظر عرفاي مسلمان قرن پنجم و ششم

ناپسند است (سيد رضي ،1378 ،ص.)217

سلوک الياهلل ،نيازمند توقفگاههايي است که از آن ،به مقام يا منزل ياد ميشود.

خواجهعبداهلل انصاري در منازلالسائرين ،صد منزل سلوکي را تبيين کرده که هريک

به سه درجه تقسيم شدهاند و در هر منزل ،باطن سالک از آلودگي رهيده ،به صفتي
نيک ارتقا مييابد .روزبهان بقلي در مشــرب االرواح 1001 ،منزل را شرح داده که

ِ
طريق بقاء باهلل ،که فنا مقدمه آن است ،به توحيد ميرسد
در منزل آخر ،ســالک از
(چيتيک2013 ،م ،ص.)166-165

سيروســلوک ،آداب و شروطي نيز دارد که مهمترين و نخستين شرط آن ،طلب
حق و حقيقت اســت که بعض ًا از آن به ارادت تعبير ميکنند و سالک ،بايد پيوسته

 68در راه طلب باشد تا به وي روي نمايد (عينالقضات همداني1341 ،ش ،ص.)19
ميبدي گويد« :هر كه از خود هجرت كند و مســاكنت با خود نپســندد ،دل وي
ّ
ل عشق حقيقت گردد» (ميبدي ،1371 ،ج ،5ص .)393بايزيد از حقتعالي
محط رح 
حکايت ميکند که از خود ،ســفر و هجرت کنيد و در گام نخست ،من را مييابيد.
سفر از نفس ،زماني امکانپذير است که نفس را بشناسند و سپس سفر را آغاز کنند

و ســير به سوي خدا نيازمند شــناخت حقتعالي ،و اين شناخت نيز متوقف است

بر شــناخت نفس که بنابراين ،وجوب چنين معرفتي براي سلوک ،نمايان ميگردد
(سهروردي ،1375 ،ج ،3ص.)375-374

هجرت به معناي سيروسلوک به سوي خدا را ميتوان هجرتي باطني دانست.

َ
َ
ِّ َ ُ
در روايتي از امام باقر 7در بيان يکي از مصداقهاي آيه {ف ِف ُّروا إِل اهللِ إِن لك ْم
ُْ َ ٌ ُ
ني} (ذاريات ،)50 :که مربوط به هجرت به سوي خداست ،نقل شده که
ذير مب 
مِنه ن

ايشان فرمودند« :منظور اين است که به سوي خداوند حج به جاي آوريد» (کليني،

مهمترين راز حج به نوعي ،سير و فرار به سوي خداست و اين ،سير از ماسوياهلل
به اهلل است و ازآنجاکه خداوند همه جا هست ،اين سير مکاني نيست ،بلکه باطني
و قلبي است .عينالقضات ميگويد:

راه خدا نيازمند مکان نبوده که دوري و نزديکي و خصوصيات ظاهري داشته
باشد؛ بلکه راه خدا در دل است و يک قدم بيشتر نيست و آن اينکه انسان خود

حقيقي رود .هنوز بدنها نبودند که روحها به زيارت کعبه ميرفتهاند و هر کس

به ســوي کعبة دل رود ،انشاءاهلل خدا را زيارت خواهد نمود و حج حقيقي را

درک خواهد کرد (عينالقضات همداني1341 ،ش ،ص 92و .)96

هجويري ميگويد:
در حج ،يا خداوند حضور دارد يا غايب اســت .اگر در درون شخصي خداوند
غايب باشــد ،فرقي ندارد که فرد در مکه باشد يا در خانهاش به سر برد و حج،
رياضتي اســت که براي نيل به مشاهده حقتعالي انجام ميگيرد و مقصد حج
حقيقي ،همين است (هجويري1428 ،ق ،ص.)363

ميبدي نيز ميگويد که برخي زاهدانه حج انجام ميدهند و قصدشــان رسيدن به

نعيم بهشت است .اگرچه مساعي آنها مشکور است ،زيرا از روي ايمان آن را انجام

دادهاند؛ در مقايســه با عارفان ،که قصدشــان فقط ديدار روي دوست و رسيدن به

پاييز و زمستان 1398
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وصال جانان اســت ،در درجه پايينتري قرار ميگيرند .سپس ميبدي شعري را از
بايزيد بسطامي نقل ميکند که ترجمه آن به اين مضمون است :حاجيان را ديدم که

اسبهاي خود را به سرعت حرکت ميدادند تا زودتر به زيارت کعبه نائل آيند؛ ولي
من شــوق و اشتياق خودم را افزون مينمودم؛ زيرا قبله من روي دوست ،و قصدم

وصال اوست (ميبدي ،1371 ،ج ،2ص 662و.)663
نتيجهگيري

حج ،که رکن اسالم بوده ،از مهمترين عباداتي است که از زمان حضرت
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آدم7

وجود داشــته ،به معناي سفر به ســوي کعبه براي انجامدادن مناسک آن در زماني

معين اســت و ظاهر و باطني دارد .هجرت نيز که همچون اصلي کلي درباره انسان
مطرح است ،با توجه به آيات و روايات ،داراي جلوههاي گوناگون ظاهري و باطني

اســت که عبارتاند از :هجرت از دارالکفر به داراالسالم؛ هجرت از سرزمين ظلم؛

هجرت به معناي موت و انتقال از دنيا به آخرت؛ ســفر ،سياحت و عبرت؛ هجرت
از گناه ،بدي و پليدي؛ هجرت براي کسب علم؛ براي کسب معرفت امام ،7و سير
به سوي خدا .حج ،در ساحت ظاهر و باطن ،مصداق کاملي از هجرت است .حج،

در ظاهر سفري است به سوي خانه خدا و مصداق جابهجايي ظاهري ،و در باطن،
انتقال از خويي بد به صفتي نيک .بهعالوه ،همانگونه که در اين مطالعه نشان داده

شد ،هريک از جلوههاي متفاوت ظاهري و باطني هجرت ،در حج وجود دارند .اين
جلوهها ،از لحاظ ارزش ،در يک مرتبه قرار ندارند و برجســتهبودن معرفت امام7

ميان ديگر جلوههاي هجرت و برتري آن بر ديگر مصاديق ،مشهود است؛ طوريکه
سير به سوي خدا نيز از طريق معرفت و عشق انسان کامل آغاز ميشود و بدون اين

معرفت ،هجرت و سلوک معناي حقيقي ندارد و جز بر گمراهي نميافزايد.

جلوههاي متفاوت ظاهري و باطني هجرت در حج ،در اين شکل نشان داده شده

است .برخي جلوهها در حج ،ميتواند مصداق داشته باشد؛ مانند هجرت از دارالکفر

به داراالسالم براي مسلمانان ساکن در کشورهاي غيراسالمي يا هجرت از سرزمين
ظلم که شروعش ميتواند با حج باشد؛ مانند هجرت مولوي از دست ظلم حاکما ِن
وقت به قونيه که پس از سفر حج صورت گرفت.

ديگر جلوههاي هجرت در حج ،همگي مصداق دارند .آمادگي براي موت ،پيش

و حين ســفر و با انجامدادن برخي مناســک حج که انسان را به ياد گذر از دنيا به

آخرت و برانگيختهشــدن مردگان مياندازد .عبرت به معناي عبور از جهل به علم،
انجامدادن مناسک ،هجرت براي کسب علم قبل و حين سفر و در نهايت ،معرفت

و عشــق امام 7و سير به ســوي خدا ،که به آن اشاره گرديد ،جلوههاي گوناگون

هجرت در حج را نشان ميدهند که جامع آنها هجرت از بدي و پليدي است.
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در برخي حکمتهاي حج ذکر شــده اســت .هجرت از گناه پيش از سفر و حين
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8.جهانگيري ،محسن (1375ش) .محييالدين
منابع
قرآن کريم

نهج البالغة

1.ابنعربي ،محييالدين (1994م) .الفتوحات
المكية ،تحقيق عثمان يحيي ،بيروت ،دار

احياء التراث العربي ،چاپ دوم.

2.امــام صــادق1377( 7ش) .مصبــاح
جلوههاي هجرت در حج از منظر عرفاي مسلمان قرن پنجم و ششم

72
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جهان اســام ،تهران ،مؤسسه فرهنگي
هنري کتاب مرجع ،چاپ اول.

10.خليلــي ،محمدحســين ( .)1382مباني
فلســفي عشــق از منظر ابنســينا و

مالصدرا ،قم ،مؤسســه بوســتان کتاب،
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1.شــيخ صدوق ،محمدبنعلــي (1378ق).
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ب التعريفات ،تهران ،ناصرخســرو،
کتا 
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تهران ،علمي و فرهنگي ،چاپ چهاردهم.
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7.جــوادي آملــي ،عبــداهلل (1390ش).
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سيدمحمدحســن مخبر ،قم ،اسراء ،چاپ

3.ــــــــــــــ (1395ق) .کمالالدين و

امام مهدي[ موجــود موعود ،تحقيق
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4.ــــــــــــ (1403ق) .معاني األخبار ،قم،
دفتر انتشــارات اسالمي وابسته به جامعه
مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ اول.

5.ــــــــــــــ (1413ق) .مناليحضــره
الفقيه ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي وابسته

به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ
دوم.

الميزان في تفسير القرآن ،بيروت ،مؤسسه
االعلمي للمطبوعات ،الطبعة الثانية ،ج ،5و

(1974م) ،ج.19

7.طبرســي ،احمــد بــن علــي (1403ق).
اإلحتجاج علي أهل اللجاج ،مشــهد،

مرتضي ،چاپ اول.

فروزانفر ،تهران ،علمي و فرهنگي ،چاپ
چهارم.

13.ــــــــــــ (1981م) .لطائف اإلشارات،

مصر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،چاپ
سوم.

14.قالنســي نســفي ،عبــداهلل بــن محمد
(1385ش) .ارشاد در معرفت و وعظ و

اخالق ،تصحيح عارف نوشاهي ،تهران،
ميراث مكتوب ،چاپ اول.

15.كاشــاني ،عبدالــرزاق1385( ،ش) .شرح
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17.كليني ،محمــد بن يعقــوب (1429ق).
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(1405ق) .کنزالعمال في سنن االقوال

المرتضي ،نجف ،المكتبة الحيدرية ،چاپ

10.غزالي ،محمــد (1386ش) .ترجمه احياء
علومالدين ،مؤيدالدين خوارزمي ،تهران،
علمي و فرهنگي ،چاپ ششم.

11.فتــال نيشــابوري ،محمــد بــن احمد
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المتعظين ،قم ،رضي ،چاپ اول.

12.قشــيري ،ابوالقاســم (1374ش) .ترجمه

18.متقــي هنــدي ،علي بــن حســامالدين
و االفعال ،تصحيح صفوة السقا ،بيروت،
مؤسسة الرسالة ،الطبعة الخامسة.
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