
عمــق جنبه هــای توحیــدی و سیاســی ایــن 
اولیــای  و  عظــام  انبیــای  جــز  را  عمل)حــج( 
دیگــری  کــس  عبــاداهلل  خاصــه  و  کــرام؟مهع؟ 
و  توحیــد  پــدر  ایــن  کنــد.  ادارک  نمی توانــد 
انســان ها  همــه  و  مــا  بــه  جهــان  بت شــکن 
کــه قربانــی در راه خــدا، پیــش از آنکــه  آموخــت 
باشــد،  داشــته  عبــادی  و  توحیــدی  جنبــه 
جنبه هــای سیاســی و ارزش هــای اجتماعــی 
و  »مکــه«  کــه  فهمانــد  همــه  بــه  و  دارد... 
اینجــا  و  اســت  عاشــقان  قربانــگاه  »منــی« 
محــل نشــر توحیــد و نفــی شــرک اســت. ... 
فرزنــد عزیــزش، بت شــکن  و  ایــن بت شــکن 
بــه  مصطفــی  محمــد  انبیــاء  ســید  دیگــر، 
کــه بت هــا هــر چــه هســت  بشــریت آموختنــد 
ام القــرای  کعبــه  و  شــوند،  شکســته  بایــد 
جهــان اســام اســت و آنچــه از آن بســط پیــدا 
کــرده تــا آخریــن نقطــه زمیــن، تــا آخریــن روز 
جهــان، بایــد از لــوث بت هــا تطهیــر شــود... 
ایــن  شکســتن  مرکــز  یکتــا  معظمــه  کعبــه 
و  زمــان  اول  در  خلیــل،  ابراهیــم  بتهاســت. 
حبیــب خــدا و فرزنــد عزیــزش مهــدی موعــود 
کعبــه نــدای  ـ روحــی فــداه ـ در آخــر زمــان، از 

می دهنــد. و  ســردادند  توحیــد 
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بــزرگ  حــــج  دینــــی،  فرایــــض  میــــان  در 
کــــه در آن هــــر دو  تریــــن فریضه ای اســــت 
جنبــــه ی فــــردی و اجتماعــــی بــــه شــــکل 
در  اســــت.  شــــده  گنجانیــــده  نمایــــان، 
جنبــــه فــــردی، هــــدف تزکیــــه و رســــیدن 
از  پیراســــتگی  و  نورانیــــت  و  صفــــا  بــــه 
ــا  ــت بــ ــادی و فراغــ ــی ارزش مــ ــارف بــ زخــ
خویشــــتن معنــــوی اســــت، تــــا آدمــــی بــــه 
کــــه صــراط مســــتقیم الهــی بــه  عبودیــــت 
کمــــال اســــت، راه یابــد. در جنبــه  ســــوی 
همــــه  میــــان  در  حــــج  اجتماعــــی،  ای 
زیــــرا  همتاســــت؛  بــی  اســــامی  فرایــــض 
مظهــــری از قــــدرت و عــزت و اتحــاد امــت 
اســامی اســت. هیــچ فریضــه ی دیگــری 
بدین ســان بــه آحــاد مســلمانان، دربــاره 
جهــــان  و  اســــامی  امــــت  مســــائل  ی 
اســــام، درس و عبــــرت نمی آمــوزد)پیــام 
کنگــره عظیــــم حــج در ســال ۱376(. بــــه 

 َو 
ً

ــال ــوَک ِرج ُت
ْ
ــّجِ َیأ ــاِس  ِباْلَح ــي  الّنَ ْن  ِف ّذِ

َ
ــی: َو أ ــال اهلل تعال ق

ــٍق )الحــج:27( ــّجٍ َعِمی ُکّلِ َف ــْن  ــَن ِم ِتی
ْ
ــٍر َیأ ُکّلِ ضاِم ــی   َعل

در میــان مــردم بــه حــج فراخــوان تــا، پیــاده و ســواره بــر 
شــتران  لغــر از راههــاى  دور بــه ســوى توآینــد

توســط  الهــی  نســیم رحمانــی دعــوت  در ماههــای حــج 
بــاهلل  بــه مشــام عارفــان  خلیلــش حضــرت ابراهیــم؟ع؟  
می رســد و بنــدگان مخلــص خداونــد سرگشــته حضــور در 

ایــن میهمانــی شــبانه روز در تــاش هســتند.
کــه بــرای  دعــوت خداونــد از مــردم اســت تــا در خانــه ای 

آنــان و رشــد معنویشــان ایجــاد شــده حضــور یابنــد.
َوُهــًدى  ُمَبــاَرًکا  ــَة 

ّ
ِبَبَک ــِذي 

ّ
َلَل ــاِس  ِللَنّ ُوِضــَع  َبْیــٍت  َل  َوّ

َ
أ ِإَنّ 

عمــران:96( آل  ِلْلَعاَلِمیــَن ) 
کــه بــراى مــردم ]و نیایــش خداونــد[  نخســتین خانــه اى 
کــه در ســرزمین مکــه اســت،  قــرار داده شــد، همــان اســت 

ــه هدایــت جهانیــان اســت. ــه پربرکــت و مای ک
امام راحل عظیم الشأن؟هر؟ می فرماید:

کــه بــراى نــاس بنــا شــده.  بیــت اهلل الحــرام اّول بیتــی اســت 
بیــت همگانــی اســت. هیچ شــخصیتی 
و هیــچ رژیمــی و هیــچ طایفــه اى حــق 
و  بادیــه  اهــل  نــدارد.  را  آن  در  تقــّدم 
به دوشــان  خانــه  و  صحرانشــینان 
و  شهرنشــینان  و  کعبــه  کفــان  عا بــا 
ایــن  یکســانند.  آن  در  دولتمــردان، 
بیــت معظــم بــراى نــاس بنــا شــده و 
بــراى قیــام نــاس و نهضــت همگانــی 
و بــراى منافــع مردمــی. و چــه نفعــی 
کــه دســت جبــاران  بالتــر و والتــر از آن 

کشــورهاى مظلــوم  ــر  ــم از ســلطه ب جهــان و ســتمگران عال
کشــورها بــراى مــردم خــوِد  کوتــاه شــود و مخــازن عظیــم 
کــه بــراى قیــام تأســیس شــده  کشــورها باشــد! بیتــی  آن 
بــراى  بایــد  پــس  للنــاس،  و  نــاس  قیــام  هــم  آن  اســت، 
ــاس  ــزرگ در آن اجتمــاع نمــود و منافــع ن همیــن مقصــد ب
را در همیــن مواقــف شــریف تأمیــن نمــود و رمــی شــیاطین 

کوچــک را در همیــن مواقــف انجــام داد. بــزرگ و 

کشورهای اسالمی باید در حج بت های زمان خود را
 به زمین بزنند تا وحدت جهان اسالم شکل بگیرد

آیت اهلل سید هاشم حسینی بوشهری:

از پیام امام خمینی؟هر؟ بمناسبت عید سعید قربان، 7/ 6/ 
۱363 هـ . ش

معرفــت،  اوج  همانــا  کــه  وال  هدفــی  بــرای  خانــه  ایــن 
بندگــی و دلدادگــی عبــاد بــا معبــود خویــش و توجــه بــه 

شــده. بنــا  اســت  حاجیــان  ســایر  بــا  ارتبــاط  و  جایــگاه 
الهــی  فریضــه  ایــن  پیرامــون  رهبــری؟دم؟  معظــم  مقــام 

: ینــد ما می فر
بــه  هوشــیارانه  و  معرفــت  بــا  کــه  آنــگاه  حــج،  فریضــه ی 
امــت  بــه  و  حج گــزار  مســلمان  بــه  شــود،  آورده  جــاى 
و  صفــا  بــه  را  حاجــی  می بخشــد،  فیــض  اســامی  بــزرگ 
کــی و معنویــت ســوق مي دهــد، و امــت را بــه ِاّتحــاد و  پا
ِعــّزت و ِاقتــدار نزدیــک مي کنــد.گام اول بــراى حاجیــان، 
خودســازى اســت. ِاحــرام و طــواف و نمــاز، َمْشــَعر و عرفــات 
مظاهــر  همــه،  و  همــه  َحْلــْق،  و  َرْمــی  و  قربانــی  ِمنــی،  و 
خشــوع و فروتنــی انســان در برابــر خداونــد و جایــگاه ذکــر و 
ــرب بــه او اســت. ایــن مناســک پرمعنــی را نبایــد 

ُ
ع و تّق َتَضــّرُ

گذرانیــد. مســافر دیــار حــج، در همــه ى ایــن  از ســر غفلــت 
را در محضــر حــق  بایــد خــود  مراســم 
کم  متعــال بدانــد، خــود را در انبــوه مترا
بــا  ببینــد،  تنهــا  محبــوب  بــا  جمــع، 
بــه  او بخواهــد و  از  کنــد،  نیــاز  راز و  او 
از  را  وهــوی  شــیطان  ببنــدد،  دل  او 
و  ِحــرص  زنــگار  و  برانــد،  خویــش  دل 
َحَســد و ُجْبــُن و شــهوت را از خویــش 
ِبُزدایــد. خــدا را بــر هدایــت و نعمتــش 
مجاهــدت  بــر  را  دل  گویــد،  ســپاس 
مهربانــی  کنــد،  رام  خــدا،  راه  در 
ســتیزان  حــق  و  معانــدان  از  بیــزارى  و  مؤمنــان  بــه 
خــود  ِاصــاح  بــر  را  خویــش  عــزم  بپرورانــد،  دل  در  را 
بــا  و  ســازد،  اســتوار  خــود  پیرامــون  دنیــاى  ِاصــاح  و 
بنــدد. پیمــان  آخــرت،  و  دنیــا  آبــادى  بــر  خــود  خــداى 

حــج درعیــن حــال، یــک حرکت دســتجمعی اســت. دعوت 
کنــار  کــه مؤمنــان خــود را در  الهــی بــه حــج بــراى آن اســت 
یکدیگــر ببیننــد و ُنمــادى از وحــدت پیکــره ى مســلمین را 

ویژهنامه هفته حج
گو با سید مهدی علیزاده موسوی؛ گفت و 

حــج بیش از اهــداف فردی، به دنبال 
ــاعی اســت. تحقــق اهــــــداف اجتمــــــ

آیت اهلل محمدهادی یوسفی غروی:

کفــر بــر اســام بایــد اعــام برائــت  بــر اثــر شــدت هیمنــه 
از مشــرکین در مهم تریــن اجتمــاع دینــی احیــا شــود.

جایگاه حج 
گفتمــــــان  در 
انقاب اسامی

شعار حج1399 )حج؛ 
معنویت، همبستگی

و اقتدار اسامی(

22346

حــج، ســفر از خــود بــه بــن مایــه هســتی، ســفر از خــود بــه 
کــه مــن ، منیــت ، نخــوت و هــر چــه غیــر  خداســت آنجــا 
الهــی اســت، فــرو می ریــزد و چهــره جــان در زمــزم زلل 

معرفــت الهــی تطهیــر مــی شــود.
کــه بــا عشــق الــه آغــاز مــی شــود بــه  حــج ، ســفری اســت 
تقــرب الــی اهلل و معرفــت الهــی در دل و جــان ختــم مــی 
کــه نفــس از هــر چــه غیــر اوســت رها شــده و  شــود جایــی 

ســکون مــی یابــد و بــر مــدار نــور طــواف می کنــد.  
»ان اول بیــت ُوِضــَع للنــاس للــذي ببکه`مبارکًاوهــدي 

للعالمیــن فیــه آیــات بینــات مقــام ابراهیــم و... »
آری حــج میثــاق بنــده بــا رب عالمیــان اســت ،آنــگاه 
گویــد و قــدم مــی نهنــد در  کــه دعوتــش را لبیــک مــی 
پــروردگار  از  ای  نشــانه  و  زمیــن  قلــب  کــه  جایگاهــی 
عالمیــان اســت و در عطــش عشــق الــی اهلل هفــت درگاه 
آســمان را در هفــت طــواف بگشــاید و بیــن صفــای دل و 

ــد.  ــرب یاب ــرود و تق ــه ب ــه هرول ــان را ب ج
و در ایــن ســیر الــی اهلل همــه تفاخرهــا ، جــاه و منــال 
هــا ، مقــام و منصــب هــا، قــدرت و مکنــت هــا ، رنــگ و 
نژادهــا فــرو مــی ریــزد و همــه یکســان ، برابــر و بــرادر بــه 
ــه زینــت مهــر الهــی درآمــده  یــک لبــاس و بیــش از آن ب
جهــان  تکثــر  عیــن  در  وحــدت  شــکوه  از  ای  جلــوه  و 

گذارنــد.  خلقــت را بــه نمایــش مــی 
بــی  ای  ،جلــوه  مســلمانان  عظیــم  کنگــره  ایــن  حــج 
از آن،  امــا بیــش و پیــش  از روح جمعــی اســت  نظیــر 
نخســتین بانــگ، زیباتریــن آهنــگ و برجســته تریــن 

باشــد.  مــی  آن  توحیــدی  شــعار  اش،  شــاخصه 
و  توحیــد  اوج  و  یکتاپرســتی،  عملــِی  تجلــی  حــج، 
در  هــم  آن  اســت،  آن  اجتماعــی  ُبعــد  در  عبــادت 
کــه مهــم تریــن محــور توحیدی  مقــدس تریــن ســرزمین 

دارد. جــای  آن  در  »کعبــه«  عالــم 
اینــک هفتــه حــج فرصــت و بهانــه ای اســت تــا ایــن 
کــرده  ســنت ابراهیمــی را هــر یــک از مــا در خــود احیــا 
و آن را مقدمــه ای بــرای خودســازی نمــوده و ظرفیــت 
هــا و ارزشــهای انســانی خــود را محــک زده و در ایــام 
تقویــت  خــود  رادر  هــا  ارزش  و  روحیــه  ایــن  کرونایــی 
نماییــم و بــه تمریــن انســانیت ، اخــاق ، بــرادری ، مهــر 
، مهربانــی و عطوفــت اهــداف حــج ابراهیمــی را در خــود 

و جامعــه مــان پیــاده ســازیم .
کنگــره   تــا در ایــن مقدمــه ســازی خــود را بــرای ایــن 
و  شــرعی  وجــوب  حکــم  بــه  و  ســاخته  آمــاده  عظیــم 
اجابــت  را  ، دعــوت حــق  اســتطاعت جســمی ومالــی 

کــه  گفتــه و مهیــای ســفر بــه ســرزمین وحــی شــویم آنجــا 
عطــر توحیــد ابراهیمــی ، شــمیم حرمــت نبــوی از جــای 

جــای آن روح و جــان را نــوازش مــی دهــد .  
و  فــردی  روحیــه  پــرورش  بــر  افــزون  کــه خــود  حجــی 
تکامــل اخاقــی و عرفانــی و تمریــن خودســازی ؛ ابعــاد 
اجتماعی آن نمایشــی از اتحاد و انســجام مسلمانان به 
که آثار  عنــوان امــت واحــده و زمینــه تعاملی بزرگ اســت 
آن حتــی فراتــر از دیــن و مذهــب و جغرافیــا مــی باشــد.
کوشــیده ایــم تــا مقدمــات ایــن  مــا نیــز بــه رســم هرســاله 
کــه امیــر مومنــان  ســفر معنــوی را فراهــم آوریــم ســفری 
علــی ؟ع؟ در وجــوب آن در آخریــن لحظــات حیــات 
ــا ایــن بیــان؛ وصیــت و  ــه امــام حســن ؟ع؟ ب ــارش ب پرب
ــوُه 

ُ
ُکــْم، َل ُتَخّل کیــد مــی نمایــد:«َواهلَل اهلَل ِفــی َبْیــِت َرّبِ تا

ــْم ُتَناَظــُروا« ــِرَک َل ــُه إْن ُت
َ
ــْم، َفإّن ــا َبِقیُت َم

تــا  پروردگارتــان،  خانــه  دربــاره  را،  خــدا  را،  »خــدا 
کعبــه خلــوت  ــر  گ ــرا ا ــد؛ زی ــی مگذاری هســتید آن را خال
ــان  شــود، مهلــت داده نمــی شــوید )دشــمن مهلــت ت

نمی دهــد(«.
که مظهر اتحاد ، اقتدار و قدرت مسلمانان جهان  حجی 
کنگــره عظیــم هــر ســاله  اســت و ایــن پیــام از طریــق ایــن 

می شــود. مخابــره  جهــان  بــه 
آن  مــا  تــاش  راســتا  ایــن  در 
بــوده تــا برگــزاری هــر چــه بهتــر 
پیگیــری  را  تــر حــج  و منســجم 
وجــود  بــا  رو  ایــن  از  و  نمــوده 
بیمــاری  ایــن  کرونــا،  شــیوع 
و  مقدمــات  کلیــه  گیــر،  جهــان 
اقدامــات لزم از انعقاد قراردادها 
مربوطــه  هــای  تفاهمنامــه  و 
 ، تــدارکات   ، مســکن  از  اعــم 
حمــل و نقــل و تغذیــه تــا جــذب 
و  آمــوزش   ، ســازماندهی   ،
هــر  روال  بــه  زائــران  معاینــات 
اســت. گرفتــه  انجــام  ســاله 
امــور  امــروز همــه  کــه  گونــه  آن 
بــه  عــادی  روال  اســاس  بــر 

خدمــات  حتــی  کار  مراحــل  همــه  و  رســیده  انجــام 
بهداشــتی و غیــره در قالــب پروتــکل هــای بهداشــتی 
همــکاری  بــا  کــه  مختلفــی  هــای  دســتورالعمل  و 
ــه  ــده ، برنام ــاده ش ــان آم ــت و درم ــان بهداش کارشناس

اســت. رســیده  انجــام  بــه  و  ریــزی 

فعلــی،   شـــــــــــــرایط  در 
حـــــــج  فریضــــــه  انجـــــــام 
کــه  جمعــی  حضــــــور  بــا 
آســیب  زائـــــــر  ســامتی 
رعایــت  امــکان  و  نبینــد 
شــرائط حــج گــزاری را بــر 
اســاس پروتــکل هــای هــر 
دو کشــور ممکــن کنــد، از 
بــود. بهتــر  آن  تعطیلــی 

تــا  بــوده  آن  مــا  تــــــــــاش 
و  بهتــر  چــه  هــر  برگــزاری 
منســجم تــر حــج را پیگیــری 
کــرده و از ایــن رو بــا وجــود 
شــیوع کرونــا، ایــن بیمــاری 
جهــان گیــر، کلیــه مقدمــات 
انعقــاد  از  الزم  اقدامــات  و 
قراردادهــا و تفاهمنامه هــای 
مســکن،  از  اعــم  مربوطــه 
نقــــــل  و  حمــل  تــــدارکات، 
جــذب،  تــا  تغـــــــــــذیه  و 
آمــــــــــوزش و  ســازماندهی، 
معاینــات زائــران، بــه روال 
هر ســاله انجام گرفته اســت.

هفته حج  قرارگاهی برای هماهنگی و آمادگی بیشتر  زائران است
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در پیامی به مناسبت هفته حج:

ما در لباس خدمت به  زائران بیت اهلل الحرام  آماده ایم تا فرصتی دیگر برای خدمت رسانی شایسته، 
متواضعانه و عاشقانه به ضیوف الرحمان را به سرانجام برسانیم

دکتر علیرضا  رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت در پیامی به مناسبت هفته حج:

حج، عامل اخوت و مودت
در میان مسلمانان

حج؛ مظهر قدرت، عزت،
و اتحاد امت اسالمی

کــه همــواره  حــج یکــی از ارکان اساســی اســام اســت و آن حجــی 
مــورد نظــر امــام خمینــی؟هر؟ بــود و بــه عنــوان حــج ابراهیمــی 
کــه مــا تنها به مناســک  شــناخته مــی شــد، عبــارت از حجــی اســت 
گرچــه انجــام مناســک و بعــد عرفانــی حــج بســیار  بســنده نکنیــم. 
کســی بــه  گــر  مهــم و حائــز اهمیــت اســت، زیــرا بــه طــور طبیعــی ا
گونــه مســائل و اعمــال حــج را انجــام ندهــد، حــج او  درســتی ایــن 
پذیرفتــه شــده نیســت. امــا حــج مــورد نظر امــام راحــل، حجی بود 
کــه در حقیقــت عــاوه بــر بعــد مناســک عبــادی و اعمــال خاصــی 
کــه در مذاهــب آمــده و پیــروان مذاهــب بــه آن عمــل می کننــد، 
که از دل آن در بعد سیاسی، اجتماعی،  حج را جایگاهی بدانیم 
فرهنگــی و اقتصــادی وحــدت میــان امــت اســامی شــکل بگیــرد. 
حــج  موســم  و  حــج  مناســک  خصــوص  در  الن  کــه  مشــکلی 
ــان  ــه میزب ک ــانی  کس ــج و  ــان ح ــه میزبان ک ــود دارد ایــن اســت  وج
زائــران خانــه خــدا هســتند، هیــچ عاقــه ای نشــان نمــی دهنــد، 
ــران و  کننــد، حضــور زائ ــای فشــاری مــی  ــر آن پ ــه ب ک تنهــا چیــزی 
بــه مســائل مهــم جهــان اســام  بــدون توجــه  انجــام مناســک 
نداشــته  همدیگــر  بــا  ارتباطــی  مســلمانان  کــه   ایــن  و  اســت 
ح نکننــد. کلــی اســام را مطــر باشــند و در ایــن اجتمــاع مســائل 
گــر از ایــن ظرفیــت بــه درســتی اســتفاده شــود و متولیــان حــج  ا
بــه  زائــران و حاجیــان هســتند، نســبت  کــه میزبــان  کســانی  و 
ایــن موضــوع اهتمــام بورزنــد، ایــن فرصــت موســم حــج، بهتریــن 
کــه مســلمانان بــا همدیگــر مــی تواننــد تبــادل نظــر  فرصتــی اســت 
کشــورهای اســامی تقویــت شــود و مــی تواننــد  کننــد، ارتباطــات 
بــا یــک نــگاه واحــد و اســتراتژی واحــد در تصمیمــات مجامــع  
باشــند. داشــته  جــدی  حضــور  المللــی،  بیــن  و  ای  منطقــه 

کشــورهای اســامی ضربــه  مــا امــروز در جهــان از تشــدد میــان 
هــای  سیاســت  خاطــر  بــه  اســامی  کشــورهای  می خوریــم. 
کندگــی شــده انــد و ایــن خواســت  دشــمنان دچــار تشــتت و پرا
کشــورهای اســامی در  کــه  گــر بداننــد  ا آنــان  دشــمنان اســت. 
ــه  ــی و صفــای مؤمنان ــا همدل ــار یــک میــز جمــع مــی شــوند و ب کن
کننــد و بــه نیازمنــد  مســائل جهــان اســام را حــل و فصــل مــی 
در  جنــگ  ویرانگــر،  جنــگ  شــاهد  دیگــر  کننــد،  مــی  رســیدگی 
ــم. کشــورهای اســامی نبودی ــه  یمــن، و یــوروش تروریســت هــا ب
اســامی  کشــورهای  امکانــات  و  بودجــه  از  امــروزه  متاســفانه 
کشــتار ســایر مســلمانان اســتفاده مــی شــود.  بــرای ســرکوب و 
و  مســجدالحرام  و  خــدا  خانــه  عظمــت  خاطــر  بــه  حــج  ایــن 
ســران  گــر  ا کــه  دارد  رفیعــی  جایــگاه  النبــوی  مدینــه  عظمــت 
و فرهیختــگان  اســامی  نخبــگان جامعــه  اســامی،  کشــورهای 
کــه  ایــن  کنــار  در  و  کننــد  نظــر  تبــادل  آن  در  اســام  جهــان 
اساســی  مســائل  گونــه  ایــن  بــه  دهنــد  مــی  انجــام  مناســک 
کامــا  کننــد، شــرایط جامعــه اســامی  جهــان اســام نیــز عمــل 
متفــاوت خواهــد بــود؛ جنــگ و منازعــه ای در میــان آن هــا وجــود 
ــرد.  ک ــد  ــدام خواهن ــد اق ــه و متح ــه یکپارچ ــت، بلک ــد داش نخواه
گرفتــار نمــی  ــود،  گرفتــار ب ــه امــروز  ک ــه ایــن وضعیتــی  فلســطین ب
کــه ســرزمین  کشــیدند بــرای ایــن  شــد، دشــمنان نقشــه نمــی 
کننــد. ــم صهیونیســتی معرفــی  ــه عنــوان پایتخــت رژی قــدس را ب
کــه دشــمنان بــر ما مســلط  مشــکات امــروز مــا ناشــی از ایــن اســت 
کشــورهای اســامی بــه وجــود  شــده و پایــگاه هــای خــود را در 
کــه در ایــن اجتمــاع  گــر از حــج و ظرفیــت عظیمــی  آورده انــد. ا
بســیار  اتفاقــات  شــود،  اســتفاده  خوبــی  بــه  دارد  وجــود  بــزرگ 
همیشــگی  شــعار  ایــن  متاســفانه  امــا  داد،  خواهــد  خ  ر خوبــی 

کــن«. کــه »تفرقــه بیانــداز و حکومــت  دشــمنان وجــود دارد 
گذشــته  گــی هــای  کــه حــج دیگــر آن ویژ گونــه ای شــده  امــروز بــه 
کــه بــت هــا بــر زمیــن افکنــده  را نــدارد، حــج جایگاهــی نیســت 
کــه  شــوند، مبــارزه بــا بــت هــا و طاغــوت هــا یکــی از مســائلی بــوده 
پیامبــر در جریــان فتــح مکــه انجــام داد و آن روز بــت هــا، مجســمه 
کــه مــورد اعتمــاد  هایــی بودنــد امــا امــروز طاغــوت هایــی هســتند 

گیرنــد. کشــورهای اســامی قــرار مــی  و اعتنــای 
بنابرایــن حــج ابراهیمــی مــورد نظــر امــام راحــل ایــن اســت 
کــه مناســک بایــد بــه خوبــی انجــام بگیــرد و مــردم بــا فلســفه 
اعمــال حــج آشــنا بشــوند و ُبعــد عرفانــی، معنــوی، دینــی و 
شــناخت آنــان نســبت بــه مســائل دینــی افــزوده شــود؛ امــا 
بــه ایــن مقــدار بســنده نکــرده و بــه دنبــال بینــش سیاســی 
باشــند  مختلــف  هــای  عرصــه  در  لزم  گاهــی  آ و  بصیــرت  و 
مســلمانان  همفکــری  و  نظــر  تبــادل  بــا  موضــوع  ایــن  کــه 

گرفــت. بــه خوبــی شــکل خواهــد  جهــان 

تعامــات و  فرآیندهــا،  تــا  را داریــم  آن  آمادگــی  اینــک 
کــه ایــن ســفر  ارتباطــات بــه نحــوی ایجــاد و برقــرار شــود 
کثــر دســتاوردهای معنــوی، فــردی، اجتماعــی  بــا حدا
کــه مقــام معظــم  و بیــن المللــی محقــق شــود آنگونــه 
اتحــاد،  مظهــر  بایــد  »حــج  دارنــد:  کیــد  تا رهبــری 
همدلــی،  و  گــو  و  گفــت  تفاهــم، 
شــدن  نزدیــک  و  همــکاری 
باشــد«. یکدیگــر  بــا  مســلمانان 
مــا نیــز در لبــاس خدمــت بــه زائــران 
بیــت اهلل الحــرام و حریــم امــن نبــوی 
آمــاده ایــم تــا فرصتــی دیگــر بــرای 
خدمــت رســانی شایســته و بــه بیــان 
خدمتــی  اســامی  انقــاب  رهبــر 
متواضعانــه و عاشــقانه بــه ضیــوف 
الرحمــان را بــه ســرانجام برســانیم .
و  همگامــی  میــان  ایــن  در 
هــای  دســتگاه  همــه  هماهنگــی  
مرتبــط بــا حــج  بیــش از پیــش بایــد 
ماموریــت  تــا  باشــد  عمــل  محــور 
بــا  را  حــج  برگــزاری  بــرای  خــود 
ــه انجــام  صابــت، قــوت و قــدرت ب
رســانیم و زمینــه فیــض معنــوی و بهــره هــر چــه بیشــتر 
تــا  باشــد  آوریــم.  فراهــم  را  ابراهیمــی  حــج  از  حجــاج 
بازشناســی  و  بازیابــی  بــرای  زمانــی  هــم  حــج  هفتــه 
بیشــتر اهــداف حــج ابراهیمــی در بیــن تــک تــک آحــاد 

. باشــد  مــا  انســانی  و  اســامی  جامعــه 

بــه چشــم خــود بنگرنــد. حــج بــراى تقــرب دســتجمعی بــه 
خــدا و َبرائــت دســتجمعی از شــیاطین ِاْنــس و ِجــن اســت. 
تمریــن اتحــاد و پیوســتگِی امــت اســامی اســت. و امــت 
بــرادرى بایکدیگــر و  بــه ایــن  اســامی هرگــز ماننــد امــروز 
برائت َعَلنی از ُمْشــِرکین و مســتکبرین، نیاز نداشــته است. 

)پیام 29 دیماه ۱383(
آمادگــی  و  هماهنگــی  بــرای  قرارگاهــی  کــه  حــج  هفتــه 
بیشــتر زائــران و بهرمنــدی همــگان از عطــر ایــن فریضــه 
کــه جهــان  الهــی اســت امســال در حالــی انجــام مــی شــود 
کرونــا بــه تنــگ آمــده و فعالیتهــای  از ویــروس منحــوس 
مختلــف جامعــه را نیمــه تعطیــل نمــوده اســت و بــر انجــام 
کــه برخــی  گونــه ای  گذاشــته اســت بــه  ایــن فریضــه نیــز اثــر 
ــا ســرزمین وحــی از  ــاد ب ــه زی ــا فاصل ــزرگ و ب کشــورهای ب از 
حضــور در موســم و برگــزاری حــج ۱۴۴۱ انصــراف دادنــد.

بــا  ایــن فریضــه  انجــام  بدیهــی اســت در چنیــن وضعــی 
کــه ســامتی زائــر آســیب نبینــد و امــکان  حضــور جمعــی 
گــزاری را بــر اســاس پروتــکل هــای هــر  رعایــت شــرائط حــج 

کنــد، از تعطیلــی آن بهتــر بــود. کشــور ممکــن  دو 
بجاســت در هــر صــورت از تمــام وزارتخانــه هــا ، نهــاد هــا 
ــه در مقدمــات  ک و موسســات و شــخصیت هــای حقیقــی 
امتنــان  و  ســپاس  عــرض  نمودنــد  تــاش  حــج  برگــزاری 

خویــش را اعــام دارم.
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روزهــای نخســتین بــا مصــادف کــه حــج هفتــه در ســاله همــه
مــاهذیالقعــدهاســت،عملیــاتاعــزامزائــرانبــهســرزمینوحــی
ازســویعربســتان مراســمحــج امســالظاهــرًا امــا آغــازمیشــد
شــیوع دلیــل بــه پیشــتر عربســتان دولــت شــد. نخواهــد برگــزار
اعــام تعطیــل را زیارتــی اعمــال و مذهبــی کــن اما کرونــا ویــروس
گفتگــوبــاحجتاالســامدکتــرســیدمهــدیعلیــزاده کــردهبــود.در
موســوی،اســتادحــوزهودانشــگاهورئیــسپیشــینپژوهشــکده
پرداختهایــم. حــج تعطیلــی گرهــای ا و امــا بــه زیــارت و حــج

حج از ارکان اسام است
اینکــه  بیــان  بــا  گفتگــو  ایــن  در  موســوی  علیــزاده  حجت الســام 
مختلــف  رویکردهــای  و  مناظــر  از  تــوان  مــی  را  حــج  تعطیلــی 
فقهــی  بحــث  رویکردهــا  ایــن  از  یکــی  داشــت:  اظهــار  کــرد،  بررســی 
از  کــرد؟«  تعطیــل  را  حــج  می شــود  فقهــی  نظــر  از  »آیــا  کــه  اســت 
حــج، تعطیلــی  تاریخــی  ســابقه  بــه  می شــود  هــم  تاریخــی  ُبعــد 
گونه شناســی تعطیلــی حــج پرداخــت. از نظــر  علــت برگــزار نشــدن آن و 
فقهــی، تمــام مذاهــب اســامی اعــم از شــیعه و ســنی و اســماعیلیه و 
که حـــــــــــج واجــب بــوده و از ارکان  گروه هــای مختلــف همــه قائــل هســتند 
گرامــی اســام؟ص؟  کــه پیامبــر  پنج گانــه اســام شــمرده می شــود؛ هنگامــی 
کردنــد. آیــه 97 ســوره  حجة الــوداع را انجــام دادنــد، وجــوب حــج را اعــام 
کــه حــج واجــب بــوده و  آل عمــران نیــز بــه همیــن موضــوع اشــاره دارد 
کــه  کافــر اســت. حــج آن قــدر اهمیــت دارد  کــه از آن روی برگردانــد  فــردی 
کرده انــد؛  فقهــا بابــی در حــج تحــت عنــوان »اجبــار النــاس علــی الحــج« بــاز 

کــم  گــر زمانــی حا کــه ا بــه ایــن معنــا 
اســامی شــاهد بــود مــردم بــه حــج 
کــم حضــور پیــدا  ــا  اقبــال نکــرده و ی
محــل  از  اســت  واجــب  می کننــد، 
کــرده  بیت المــال مبلغــی را هزینــه 
بفرســتد  بــه حــج  را  افــراد  آن  بــا  و 
و  نشــود  خلــوت  خــدا  خانــه  تــا 
کننــد. شــرکت  حــج  در  همــه 

ــرای اقــدام  ــا ایــن حــال، هــر فــرد ب ب
بــه حــج بایــد ســه ویژگــی داشــته 
باشــد؛ نخســت اینکــه اســتطاعت 

ــه  ــر ب گ ــه ا ک ــد  ــه ای باش گون ــه  ــی او ب ــع مال ــی وض ــد یعن ــته باش ــی داش مال
ــر  ــود. دیگ ــی نش ــکل و ناراحت ــار مش گرفت ــی او  ــت زندگ ــت و بازگش ــج رف ح
اینکــه اســتطاعت طریقــی داشــته باشــد؛ یعنــی راه بــرای او بــاز بــوده، 
امنیــت وجــود داشــته باشــد و در ایــن مســیر خطــری او را تهدیــد نکنــد. 
ســومین شــرط اینکــه بایــد او امنیــت و اســتطاعت بدنــی داشــته باشــد؛ 
یعنــی از نظــر بدنــی قــدرت و توانایــی رفتــن بــه حــج را داشــته باشــد.

در طول تاریخ ۴۰ بار حج برگزار نشده است
ایــن پژوهشــگرحوزه حــج وزیــارت می گویــد: بــر ایــن اســاس، از نظــر فقهــی 
کــه بــا وجــود چــه شــرایطی ممکــن اســت حــج بــرای فــرد  معلــوم می شــود 
کــه عبــداهلل بــن زبیر  گروهــی تعطیــل شــود؛ به عنــوان نمونــه در دوره ای  یــا 
کــم مکــه بــود بســیاری از حاجیــان را راه نــداد؛ بنابرایــن در آن صــورت  حا
بــرای آن حاجیــان اســتطاعت طریقــی وجــود نداشــت یــا در ســال های 
کــه آل ســعود مــردم ســوریه و یمــن را بــه خاطــر اهــداف  اخیــر شــاهد بودیــم 
سیاســی بــه حــج راه نــداد، پــس بــرای مــردم یمــن و ســوریه حــج واجــب 

نیســت؛ زیــرا آن هــا اســتطاعت طریقــی ندارنــد. حــدود یــک میلیــارد و 
کــه از بیــن آن هــا تعــداد اندکــی از نظــر مالــی  ۴۰۰میلیــون مســلمان داریــم 
کهنســال و فرســوده  ــا بســیاری افــراد،  امــکان حضــور در حــج را دارنــد و ی
کننــد. در چنیــن مــواردی تعطیلــی  هســتند و بایــد بــه حــج نیابتــی اقــدام 
کــه بــه هــر  گروه هایــی  حــج عمومــی نیســت چــون برگــزار می شــود امــا بــرای 

دلیلــی تــوان حضــور نداشــته اند واجــب نیســت.
گاهــی از نظــر فقهــی خطــری همــه مســلمانان و حجــاج را تهدیــد  امــا 
امنیتــی  اســتطاعات طریقــی و  راهزنــان بودنــد و  گذشــته  می کنــد؛ در 
می کردنــد؛  تعطیــل  را  حــج  بنابرایــن  نداشــت؛  وجــود  افــراد  بــرای 
آن هــا دیگــر  قــدرت خلفــای عباســی،  کــم شــدن  بــا  نمونــه  به عنــوان 
حکومت هــا  ســر  کــه  دعواهایــی  و  نداشــتند  را  حــج  مدیریــت  قــدرت 
راه  ایــن  در  و  بــرود  بیــن  از  امنیــت  شــد  موجــب  آمــد  وجــود  بــه 
کــه  مکــه  در  قرامطــه  فتنــه  مثــل  شــدند؛  عــام  قتــل  افــراد  بســیاری 
 ۴۰ حــدود  تاریــخ  طــول  در  کردنــد.  عــام  قتــل  را  نفــر  هــزار  چندیــن 
بــار، حــج تعطیــل شــده و مســلمانان امــکان حضــور پیــدا نکرده انــد.

ُبعد اجتماعی حج فراموش شده است
کرونــا درجهــان اشــاره و  ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه بــه شــیوع ویــروس 
کــه در حوزه اســتطاعت  کــرد: ایــن بیمــاری یکــی از مــواردی اســت  تصریــح 
گاهــی در ســفر حــج  کــرد.  بدنــی، طریقــی و امنیتــی بایــد بــه آن توجــه 
کــه  خــوف مریــض شــدن وجــود دارد؛ ماننــد ســرماخوردگی یــا آنفلوانــزا 
امــری طبیعــی اســت و معمــوًل حاجیــان را درگیــر می کنــد امــا خطــر جانــی 
کــه حالتــی عمومــی دارد و  جــدی نــدارد. امــا بــا ایــن بیمــاری جدیــد 
متخصصــان نســبت بــه آن هشــدار 
اســتطاعت  می دهنــد،  زیــادی 
بدنــی و امنیتــی حــج دچــار مشــکل 
ــن  ــم در ای ــی ه ــر فقه ــود. از نظ می ش
کســی واجــب نیســت  شــرایط حــج بــر 
تعطیــل  را  حــج  می توانــد  کــم  حا و 
کنــد؛ امــا هنــوز مراجع نســبت بــه این 
قضیــه اظهارنظــر قطعی نداشــته اند. 
اصلــی  مرجــع  گفــت  بتــوان  شــاید 
دولــت  زمینــه  ایــن  در  اظهارنظــر 
کــه  عربســتان اســت؛ بــه ایــن معنــا 
ــا  گســتردگی شــیوع بیمــاری آی ــه تســریع و  ــا توجــه ب ــد آن هــا ببیننــد ب بای
امــکان مدیریــت حجــاج را دارنــد؟ متأســفانه بــا توجــه بــه واقعــه منــا 
در حــوزه مدیریــت حــج  دولــت ضعیفــی  عربســتان  نظــر می رســد  بــه 
دارد و امــکان دارد بــه خاطــر همیــن ضعــف نتوانــد حــج را انجــام دهــد.

گفــت: حــج  دربــاره تأثیرهــای تعطیلــی حــج بــر جهــان اســام نیزمــی تــوان 
ــه  ماننــد نمــاز جماعــت، بیــش از اینکــه اهــداف فــردی داشــته باشــد، ب
کنیــم تمــام اعمــال،  گــر حــج را بررســی  دنبــال اهــداف اجتماعــی اســت. ا
کــه در حــج انجــام می شــود، همــه رنــگ و  ســکنات، رفتــار و حرکاتــی 
بــوی اجتماعــی دارد و نشــانگر دگردوســتی، همیــاری، ارتبــاط بــا دیگــران 
ــه عبــارت دیگــر حــج تمریــن اخــاق اجتماعــی اســت. و تعامــل اســت؛ ب

یــاد دهــد؛  را  ک اجتماعــی  پــا زندگــی  بــه مســلمانان  حــج می خواهــد 
چگونــه انســان بــا دیگــران ارتبــاط داشــته و چگونــه غمخــوار دیگــران 
کار آمــدن  باشــد، امــا متأســفانه شــاهد هســتیم بــه  ویــژه پــس از روی 
گــر حــج  آل ســعود ُبعــد اجتماعــی حــج تقریبــًا فرامــوش شــده اســت. ا

کنگــره ای باشــد بــرای همــاوردی، همیــاری و طــرح مشــکات  قــرار اســت 
کار تعطیــل شــده و صرفــًا نــگاه بــه  کنــار هــم، عمــًا ایــن  مســلمانان در 
ــام  ــرق در انج ــرد غ ــل ف ــن دلی ــه همی ــت. ب ــده اس ــردی ش ــی ف ــج نگاه ح
مناســک شــده و بــه ابعــاد و اهــداف آن توجهــی نمی کنــد؛ یــا بســیاری 
کــه پیــام حــج ایــن  گوشــه گیری می کننــد در حالــی  افــراد احســاس انــزوا و 
گــر خــدای متعــال در روزهــای خاصــی از مــردم خواســته اســت  نیســت و ا

در مکانــی خــاص جمــع شــوند حتمــًا هدفــی دارد.
حج یک نقطه عطف در زندگی حج گزار است

اهــداف  متأســفانه  می دهــد:  ادامــه  موســوی  علیــزاده  حجت الســام 
هــم  عربســتان  دولــت  و  نشــده  اجــرا  کــدام  هیــچ  ابراهیمــی  حــج 
بــرای  عرصــه ای  آمریکاســت،  بــه  وابســته  و  دست نشــانده  دولتــی 
بــا همدلــی  کــه بتواننــد  نیــاورده اســت  بــه وجــود  ارتبــاط مســلمانان 
کننــد. حتــی از طــرح مســئله بســیار  مشــکات هــم را بررســی و حــل 
ایــن  نمی گذارنــد  و  دارنــد  تــرس  هــم در حــج  فلســطین  مثــل  مهمــی 
عرفــات  در  علــی؟ع؟  حضــرت  کــه  برائــت  مراســم  و  شــود  انجــام  کار 
از  مســلمانان  حضــور  حــال  هــر  بــه  امــا  ندارنــد؛  قبــول  کــرد،  مطــرح 
می شــود. هــم  بــا  آن هــا  بیشــتر  تعامــل  موجــب  جهــان  کشــور   ۵7
در حــوزه فــردی هــم بــه نظــر می رســد حــج مــرگ موقــت و بازگشــت اســت؛ 
کــه در حــج ماننــد مــرگ بــه محضــر خــدا می رســیم بــا ایــن  بــه ایــن معنــا 
کــه وقتــی انســان می میــرد در مقــام متهــم اســت امــا وقتــی در  تفــاوت 
ــد  حــج بــه محضــر خــدا می رســد در مقــام یــک میهمــان اســت و می توان
ــا  ــه از دنی ک ــردی  ــری ف ــر ظاه ــد. از نظ ــدا بخواه ــد از خ ــه می خواه ــر چ ه
ــت؛  ــور اس ــن  ط ــم همی ــج ه ــود و در ح ــن می ش ــن دف کف ــک  ــا ی ــی رود ب م
گذاشــته شــده و تنهــا با لبــاس احرام در پیشــگاه  کنــار  تمــام زیــورآلت فــرد 
منــا و... همــه  پیــدا می کنــد. صحــرای عرفــات، مشــعر،  خــدا حضــور 
ــه انســان  ــد امتیازهــای خاصــی ب ــادآور صحــرای محشــر اســت و خداون ی
گناهــان  کــه در هیــچ جــا نیســت ماننــد اینکــه در عرفــات تمــام  می دهــد 
کــه بخشــیده نمی شــود ایــن اســت  گناهــی  بخشــیده می شــود و تنهــا 
ــم  کنــد خــدا هنــوز او را نبخشــیده اســت. در روایت هــا داری کــه احســاس 
ــد  کــه از مــادر متول کســی اســت  کــه از حــج بازگشــته اســت ماننــد  فــردی 
گنــاه نکــرده اســت. ایــن ویژگی هــا در ُبعــد فــردی  شــده و تــا بــه حــال 
گــر بــا دیــده معرفــت بــه حــج نــگاه شــود،  موجــب تعالــی روح می شــود و ا
کــه می توانــد فــرد را احیــا  نقطــه عطفــی در زندگــی بــه حســاب می آیــد 
کنــد؛ بنابرایــن بــا تعطیلــی حــج، فرصتــی طایی را از دســت خواهیــم داد.

اســتطاعت  حــوزه  در  کــه  اســت  مــواردی  از  یکــی  کرونــا  شــیوع 
بدنــی، طریقــی و امنیتــی بایــد بــه آن توجــه کــرد. گاهــی در ســفر 
یــا  حــج خــوف مریــض شــدن وجــود دارد؛ ماننــد ســرماخوردگی 
را درگیــر  امــری طبیعــی اســت و معمــواًل حاجیــان  کــه  آنفلوانــزا 
می کنــد امــا خطــر جانــی جــدی نــدارد. امــا بــا ایــن بیمــاری جدیــد 
هشــدار  آن  بــه  نســبت  متخصصــان  و  دارد  عمومــی  حالتــی  کــه 
زیــادی می دهنــد، اســتطاعت بدنــی و امنیتــی حــج دچــار مشــکل 
کســی  بــر  حــج  شــرایط  ایــن  در  هــم  فقهــی  نظــر  از  می شــود. 
واجــب نیســت و حاکــم می توانــد حــج را تعطیــل کنــد؛ امــا هنــوز 
نداشــته اند. قطعــی  اظهارنظــر  قضیــه  ایــن  بــه  نســبت  مراجــع 

گو با سید مهدی علیزاده موسوی؛ گفت و 

حج بیش از اهداف فردی، به دنبال تحقق اهداف اجتماعی است.

مظلومــی،  جــواد  ســید  دکتــر  المســلمین  و  الســام  حجــت 
معاونــت بیــن الملــل بعثــه مقــام معظــم رهبــری در امــور حــج و 
گی هــای حــج امســال بــا توجــه بــه شــیوع  زیــارت بــه تشــریح ویژ
ــه  ــی بــودن خان ــد: خال ــا پرداخــت. ایشــان فرمودن کرون ویــروس 
خــدا تحــت همیــن عنــوان در روایــات متعــددی ذکــر شــده اســت 
کــه ایــن تعطیلی بــه عنوان یکی از اســباب نزول  بــا ایــن مضمــون 
ــر شــده اســت. امــام علــی علیــه الســام در وصیــت نامــه  ــا ذک ب
خــود می فرماینــد: »اهلل اهلل فــی بیــت ربکــم لتخلــوه مــا بقیتــم 
فانــه ان تــرک لــم تناظــروا«؛ مراقــب خانــه خــدا باشــید، مراقــب 
گر  حــج باشــید. تــا زنــده هســتید خانــه خــدا را خالــی نگذاریــد. و ا
خانــه خــدا خالــی بمانــد و خانــه خــدا خالی شــده و حــج و طواف 
ــتد و  ــی فرس ــه شــما رحمــت نم ــد ب ــام نگــردد؛ خداون در آن انج
شــما بــه عــذاب الهــی دچــار خواهیــد شــد. البتــه ایــن روایــت 
کــه ایــن تعطیلــی بــدون علــت باشــد. ناظــر بــه حالتــی اســت 

کرونــا، دو واجــب وجــوب  امــا در زمانــی ماننــد شــیوع ویــروس 
حــج  النــاس  علــی  »هلل  می گویــد:  نخســت  واجــب  می یابنــد: 
البیــت مــن اســتطاع الیــه ســبیا«؛ حــج بــر مســتطیع واجــب 
کاری  اســت. واجــب دوم نیــز حفــظ ســامتی اســت. یعنــی هــر 
حــرام  بیفتــد  خطــر  بــه  انســان  ســامتی  تــا  گــردد  باعــث  کــه 
گــر توانســتیم هــر دو را انجــام  اســت. حــال راه جمــع ایــن اســت: ا
کــه  کــه مشــکلی نیســت. امــا وقتــی مســأله طــوری اســت  دهیــم 
کــرده و انجــام دهیــم؛  نمی توانیــم دو واجــب را بــا هــم هماهنــگ 
تکلیــف مشــخص اســت. تــاش مــا در بعثــه مقــام معظــم رهبری 
ایــن بــوده تــا در حــد تــوان بتوانیــم هــم تکلیــف حــج را انجــام 
کنیــم.  بــه تکلیــف حفــظ ســامتی خــود عمــل  دهیــم و هــم 
گــر مســیری بــرای تحقــق هــر دو تکلیــف فراهــم شــد مشــکلی  ا
نیســت، در غیــر ایــن صــورت بــه خــاط حفــظ ســامتی، تکلیــف 

حــج از مــا ســاقط می گــردد.
را  حــج  ســامتی  تأمیــن  تــوان  عربســتان  متأســفانه  و  ظاهــرا 
که عربســتان پس از صــدور اطاعیه ای  گلــه مــا ایــن بــوده  نــدارد. 
در تاریــخ ۱2 فروردیــن مــاه ۱399 مبنــی بــر توقــف موقــت مراحــل 
کشــورها، در یــک بــازه دوماهــه اطــاع رســانی  ثبــت نــام حــج در 
کــه آنــان جلســات مشــترکی  خاصــی انجــام نــداد. جــای ایــن بــود 
بــرای بررســی راه حل هــا برگــزار می کردنــد. مــا در داخــل، طــی 
را  مختلــف  راه حل هــای  متعــددی،  جلســات  دادن  تشــکیل 

کردیــم. بررســی 
ــرای حاجیــان  ــی انجــام داد و ب ــا بررســی خوب هیــأت پزشــکی م
در مکان هــای مختلــف مرتبــط بــا اعمــال حــج، پروتکل هــای 
بــرای  تــا  داشــتیم  تــاش  مــا  کــرد.  تهیــه  مناســبی  بهداشــتی 
انجــام هــر دو واجب)انجــام حــج و حفــظ ســامتی( راهکارهایــی 
کــه امســال  ارائــه دهیــم. امــا بــا اعــام عربســتان متوجــه شــدیم 
حــج بــدون حضــور حجــاج خارجــی و فقــط بــا حضــور حجــاج 
داخلــی عربســتان برگــزار شــده، و بــرای حاجیــان غیــر عربســتانی 

ــدارد. امــکان انجــام مناســک حــج وجــود ن
کــرد از لحــاظ  کــه وزارت بهداشــت مــا پیشــنهاد  پروتکل هایــی 
کار مشــترک  کافــی بــود امــا برگــزاری حــج یــک  تأمیــن ســامت 
اســت و عربســتان نیــز بایــد اجــرای پروتکل هــای مــا را بپذیــرد. 
برایــن اســاس، ریاســت محتــرم ســازمان حــج و زیــارت ایــران، 
ــر محتــرم عربســتان، از طــرف  شــش روز پــس از مصاحبــه وزی
کــرد.  ایــران نامــه ای بــه او مبنــی بــر آمادگــی ایــران  ارســال 
یکــی از راهکارهــای پیشــنهادی هیــأت پزشــکی ایــران در حــج، 
کاهــش جمعیــت حاجیــان بــه یــک دهــم ســهمیه-ی فعلــی 
کــه پــس از ورود  کــرده بــود  بــود. حتــی ایــن هیــأت پیشــنهاد 
کشــور پــس از انجــام مراســم حــج؛ مراســم اســتقبال  حاجیــان بــه 
کوتــاه مــدت بــرای انجــام  در فــرودگاه برگــزار نگــردد؛ قرنطینــه 
ــدت  ــه م ــان ب د حاجی ــد و بازدیــ کرونــا برقــرار شــود؛ دی آزمایــش 
یــک  کاروان  هــر  بــرای  افتــد؛ همچنیــن،  تأخیــر  بــه  دو هفتــه 
نظــام پزشــکی خاصــی طراحــی شــود، و حتــی در همــه هتل هــا 

گــردد. اتاق هــای ویــژه قرنطینــه مهیــا 
کشــورهایی بودیــم  در بعــد فرهنگــی و آموزشــی مــا جــز نخســتین 
کــه از نظــام آموزشــی حضــوری بــه ســمت آموز ش هــای مجــازی 
رفتیــم. در بخــش  کاروانــی  مشــترک، و آموزش هــای مجــازی 
کرونایــی  بــرای حالــت ویــژه  فقهــی، دوســتان مــا ســؤالتی را 
کردنــد. مــا  ــرای اســتفتاء بــه مراجــع ارســال  کــرده و ب اســتخراج 
ایــن بیمــاری و مشــکات آن  نیــز دربــاره  کشــورهای دیگــر  بــا 
کشــورها ماننــد  کردیــم. دســته ای از  در مراســم حــج صحبــت 
مالــزی، اندونــزی، ســنگاپور، ســنگال، و غیــره از همــان ابتــدا 
کردنــد. ولــی بیشــتر  از شــرکت در مراســم حــج اعــان انصــراف 
کشــورها ماننــد  کشــورهای دیگــر در حالــت انتظــار بودنــد. ایــن 
ــه محــض   ــا ب ــد ت کارهــای حــج را انجــام داده بودن مــا مقدمــات 

بهبــود شــرایط بــه عربســتان برونــد. 

کار مشترک است.  اداره حج یک 
عربستان باید اجرای پروتکل های 

بهداشتی ما را می پذیرفت.
رشــیدیان،  علیرضــا  خبــری  نشســت  ایکنــا،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ســیدعبدالفتاح  حجت الســام  و  زیــارت  و  حــج  ســازمان  رئیــس 
دربــاره  ایرانــی،  حجــاج  سرپرســت  و  فقیــه  ولــی  نماینــده  نــواب، 
تحــولت مرتبــط بــا حــج و برنامه هــای فرهنگــی، آموزشــی و اجرایــی 
بعثــه مقــام معظــم رهبــری و ســازمان حــج و زیــارت در هفتــه حــج،  

چهــارم تیرمــاه، بــا حضــور اصحــاب رســانه برگــزار شــد.
بــه لغــو  بــا توجــه  کــرد:  علیرضــا رشــیدیان در ایــن نشســت اعــام 
ــرای حــج ســال جــاری  ــه ب ک ــی  حــج از ســوی عربســتان، تمــام زائران

اعــزام خواهنــد شــد. آینــده  کرده انــد، در ســال  ثبت نــام 
گفــت:  وی در خصــوص بازپرداخــت وجــه دریافــت شــده از زائــران 
تمــام پــول دریافتــی از مــردم بــه حســاب بانــک مرکــزی واریــز شــده و 
کــه ایــن پــول در بانــک مرکــزی حفــظ و بــرای  خواســت مــا ایــن اســت 
حــج آینــده باقــی بمانــد تــا حجــاج در ســال آینــده پــول بیشــتری برای 
دریافت ارز پرداخت نکنند. درخواست برگزاری جلسه شورای عالی 
ح می شــود. حــج را داریــم و ایــن مســئله در شــورای عالــی حــج مطــر

کیــد بــر اینکــه  در ایــن نشســت خبــری، حجت الســام نــواب بــا تأ
بــرای بهینــه برگــزار شــدن حــج 99 تمــام اقدامــات لزم انجــام شــده 
کــرد: بــا پایــان حــج 98 برنامه ریــزی بــرای حــج ســال  بــود، اظهــار 
جــاری آغــاز و در آذرمــاه، نیــز طــی ســفر بــه عربســتان قراردادهــای 
مســکن، حمــل و نقــل و ... منعقــد شــد. آموزش هــای حجــاج نیــز 
در شــهرهایی بــا وضعیــت قرمــز و زرد بــه صــورت غیرحضــوری و در 
شــهرهایی بــا وضعیــت ســفید بــه صــورت حضــوری انجــام شــد تــا 

ــوند. ــاده ش ــفر آم ــرای س ــاج ب حج
کــه  وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا بایــد پاســخگوی زائرانــی می بودیــم 
بــا  بــه عربســتان  نامــه  گفــت: دو  ۱۴ ســال در نوبــت حــج بودنــد، 
محــور اعــام آمادگــی بــرای همــکاری در زمینــه برگــزاری بهتــر حــج 
کــه عربســتان پاســخ آنهــا را  کردیــم  کرونــا ارســال  در شــرایط شــیوع 
نــداد. بــا توجــه بــه اینکــه مناســک حــج در فضــای بــاز برگــزار می شــود 
گســتردگی  کــه بــا توجــه بــه  و فقــط مســجد النبی فضــای بســته دارد 
کــرد، نظــر مــا  ایــن مســجد می شــد فاصله گــذاری را در آن رعایــت 
کــه حــج بــه صــورت محدودتــر برگــزار شــود. عربســتان بایــد  ایــن بــود 
طــی ایــن مــدت اطاعیه هایــی در خصــوص حــج منتشــر می کــرد تــا 
کننــد امــا  کشــورهای مختلــف شــرایط خــود را برنامه ریــزی  زائــران 

کار را نکــرد. متأســفانه ایــن 
تمــام  مــا  گفــت:  حــج،  هفتــه  تبریــک  ضمــن  رشــیدیان  ادامــه  در 
ــه  ک ــم  ــرده  بودی ک ــر  ــرده امــا در آنهــا ذک ک قراردادهــای حــج را منعقــد 
گــر حــج از ســوی عربســتان لغــو شــد، هیچ گونــه زیــان مالــی متوجــه  ا
کرونــا اولویــت اول مــا برای  طــرف ایرانــی نخواهــد شــد. پــس از شــیوع 
ــدام  ــش م ــرای پای ــه ب ک ــود  ــاج ب ــامت حج ــظ س ــج حف ــور در ح حض
کردیــم  کــرده و حتــی بــه عربســتان پیشــنهاد  بیمــاری اعــام آمادگــی 
کنــد و خــود مــا نیــز  پروتــکل ســامت را بــه قراردادهــای حــج اضافــه 

دســتورالعمل های لزم در ایــن زمینــه را بــرای بخش هــای مختلــف 
کردیــم. تهیــه 

کــرد: بــرای حــج ســال جــاری 72 هــزار و 9۱۴ نفــر زائــر پــول  وی اعــام 
کــه  کــرده  بودنــد. میــزان ایــن وجــه 2۵ میلیــون تومــان بــود  واریــز 
یــک میلیــون تومــان آن ودیعــه اولیــه و حــدود دو و نیــم میلیــون 
تومــان هــم ســود ایــن ودیعــه بــود و بقیــه وجــه را مــردم در یــک قســط 
کردند)قســط دوم هنــوز پرداخــت نشــده اســت(. تمــام  پرداخــت 
ایــن وجــه بــه حســاب بانــک مرکــزی واریــز شــد تــا بــا توجــه بــه شــرایط 
اقتصــاد جهانــی و تغییــرات قیمــت ارز، وجــه حجــاج از نوســانات ارز 
در امــان و ارز مصــوب بــرای ســال جــاری، بــرای حــج آینــده محفــوظ 

و ذخیــره بمانــد.
پول ارز برای سال آینده باقی بماند

بــرای  ســازمان  ایــن  از درخواســت  زیــارت  و  ســازمان حــج  رئیــس 
گفــت: در جلســه  برگــزاری نشســت شــورای عالــی حــج خبــر داد و 
شــورای عالــی حــج ایــن مســئله بررســی می شــود تــا پــول ارز بــرای 
ــد. باقــی مانــدن ایــن پــول در بانــک مرکــزی  ســال آینــده باقــی بمان
از  پولشــان  مانــدن  امــان  در  بــرای  حجــاج  بــه  کمــک  بزرگ  تریــن 

اســت. ارز  نوســانات 
از   ۱۴۰۰ حــج  عملیــات  بــرای  برنامه ریزی هــا  آغــاز  از  رشــیدیان 
گــر فــردی از زائــران  کــرد: ا آذرمــاه ســال جــاری خبــر داد و اظهــار 
گرفتــن پــول  کــرده، خواســتار بازپــس  کــه پــول حــج را واریــز  امســال 
نفــرات  و  پــس می دهیــم  را  پــول  باشــد،  از حــج  انصــراف  و  خــود 
البتــه  شــد،  خواهنــد  آینــده  حــج  بــرای  آنهــا  جایگزیــن  بعــدی 
ــود.  ــراد براســاس قیمــت ســال آینــده خواهــد ب هزینــه حــج ایــن اف
ــا  ــر بتوانیــم ارز امســال ب گ افــق روشــنی در قیمــت ارز نمی بینیــم و ا
کنونــی را بــرای حــج ســال آینــده نگــه  داریــم از نظــر مالــی بــه  قیمــت 

نفــع حجــاج اســت.
کــه چــرا تــا آخریــن فرصــت منتظــر اعــام  وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
نظــر عربســتان بودیــم و بــه صــورت داوطلبانــه بــرای حفــظ ســامت 
ــا  ــر م گ ــا ا ــاس قرارداده ــت: براس گف ــد؟  ــراف ندادی ــج انص ــران از ح زائ
گــر عربســتان  انصــراف می دادیــم از نظــر مالــی زیــان می دیدیــم ولــی ا

حــج را لغــو می کــرد زیانــی متوجــه مــا نمی شــد.
کــه  ایکنــا  بــه ســؤال خبرنــگار  نیــز در پاســخ  نــواب  حجت الســام 
در  مــردم  و  فرهیختــگان  ایده هــای  جمــع آوری  ســامانه  پرســید 
گفــت: ایــن ســامانه  خصــوص حــج چــه زمانــی راه انــدازی می شــود؟ 
در یکــی از مناســبت های آتــی رونمایــی خواهــد شــد. البتــه طــی ایــن 

مــدت نیــز ایده هــای روحانیــون و مــردم دریافــت  شــده اســت.
چرا چک  های شهدای حادثه سقوط جرثقیل نقد نشد

رئیــس ســازمان حــج و زیــارت نیــز در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار ایکنــا 
مبنــی بــر اینکــه چــرا چک  هــای شــهدای حادثــه ســقوط جرثقیــل در 
ــرد: چک هــای شــهدای  ک مســجد الحرام نقــد نشــده اســت؟ اظهــار 

ایــن حادثــه بــه خانواده هــای آنهــا تحویــل داده شــده اســت و خــود 
را  چک هــا  کــردن  نقــد  بــه  مربــوط  مســائل  بایــد  خانواده هــا  ایــن 
کــردن  پیگیــری می کردنــد. امــا ســازمان حــج و زیــارت بــرای نقــد 
ــد  ــرر ش ــه مق ک ــت  ــک خواس کم ــه  ــور خارج ــا از وزارت ام ــن چک ه ای
ــا همــکاری ســفارت ســوئیس در ایــران ایــن چک هــا بــه عربســتان  ب
کــرد بایــد نقــد شــدن ایــن  بــرده و نقــد شــود امــا عربســتان اعــام 
چک هــا توســط ســفارت ســوئیس در ایــران تأییــد شــود، بــه همیــن 
ــا ســفیر ســوئیس  ــرار اســت ب دلیــل ایــن چک هــا بازگشــت خــورد و ق
کنیــم و امیدواریــم ایــن مســئله حــل شــود. در ایــران نشســتی برگــزار 
گفــت: مــا  رشــیدیان در خصــوص قســط دوم هزینــه حــج 99 نیــز 
خواســتار پرداخــت ایــن وجــه از ســوی مــردم و خریــد مابقــی ارز لزم 
بــرای حــج هســتیم تــا بــرای حــج ۱۴۰۰ ذخیــره شــود. همچنیــن، 
گــر ویــروس  ح اســت. ا ســناریوهای مختلفــی دربــاره اربعیــن مطــر
ــم  ــن مراس ــردم در ای ــترده م گس ــور  ــکان حض ــد و ام ــرل نش کنت ــا  کرون
کــه نمایندگانــی از شــهرهای مختلــف  ممکــن نبــود، پیشــنهاد شــده 
در ایــن مراســم بــه صــورت محــدود حضــور یابنــد. البتــه ایــن امــر 

ــت. ــراق اس ــور ع کش ــی  ــه آمادگ ــوط ب من
کرونــا  گفــت: وضعیــت  وی دربــاره شــرایط اعــزام زائــران بــه ســوریه نیــز 
کرونــا  کشــورها بهتــر اســت. ســتاد ملــی  کشــور ســوریه از ســایر  در 
کــه پروتکل هایــی بیــن وزارت بهداشــت  کــرده اســت  نیــز مصــوب 
ــا رعایــت  ــران ب ــا امــکان اعــزام زائ کشــورهای اجرایــی شــود ت ایــران و 
اربعیــن در  ایــن پروتکل هــا فراهــم باشــد. جلســه فرهنگــی ســتاد 
اربعیــن ســال جــاری در حــال  بــرای  برگــزار و برنامه ریزی هــا  بعثــه 
انجــام اســت. البتــه از روز دوشــنبه بــه دلیــل وخامــت شــرایط در 
امــام حســین؟ع؟، حضــرت عبــاس؟ع؟ و  عــراق حرم هــای مطهــر 
بین الحرمیــن بســته شــده و منطقــه در حالــت قرنطینــه قــرار دارد. 
گــر امــکان حضــور زائــران ایرانــی در عــراق  البتــه در خصــوص اربعیــن ا
ــی  ــای ایران ــدادی از موکب ه ــه تع ک ــم  کرده ای ــنهاد  ــود پیش ــم نب فراه

ــد. ــور یابن ــی حض ــران عراق ــه زائ ــت ب ــرای خدم ب

کلیه زائران حج 1399در سال ۱۴۰۰ به سرزمین وحی اعزام می شوند
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کــه خداونــد بــرای انجــام آن،  حــج، یگانــه فریضــه ای اســت 
ــان  ــار جه کن ــه و  گوش ــتطیع را از  ــا و مس ــلمانان توان ــه مس هم
ــا در زمانــی مشــخص و مکانــی مقــدس، عبــادت  فــرا خوانــد ت
گــر  گروهــی انجــام دهنــد؛ ا ویــژه ای را خالصانــه امــا بــه صــورت 
حــج فریضــه ای فــردی بــود، لزم نبــود در قــرآن ایــن همــه روی 
ــا  ــك، ب ــا مــردم از راه دور و نزدی ــود؛  ت ــه ش ــاس« تکی ــه »الن کلم
گردهــم جمــع  هــر وســیله ممکــن، در زمــان و مــکان معیــن، 
ُکّلِ   َو َعلــی  

ً
ُتــوَك ِرجــال

ْ
َیأ ِباْلَحــّجِ  ــاِس  الّنَ ْن ِفــی  ّذِ

َ
أ شــوند.»َو 

َفــّجٍ َعِمیٍق«)ســوره حــج، آیــه 27( در  ُکّلِ  ِتیــَن ِمــْن 
ْ
َیأ ضاِمــٍر 

میــان مــردم بــرای حــج بانــگ بــزن تــا پیــاده و ســوار بــر هــر شــتر 
ک، از هــر راه دور بــه ســوی تــو آینــد«. ایــن آیــه  چابــک و چــال
کــه حــج، مرکــز اتحــاد مســلمانان اســت و هیچ کــس  می رســاند 
حــق تــك روی و دوری از اجتمــاع مــردم را نــدارد؛ و ایــن همــان 
ــه  ــر اســاس آی ــه ب ک »منافــع عمومــی و اجتماعــی« حــج اســت 
)ِلَیْشــَهُدوا َمَناِفــَع َلُهْم ()ســوره حــج، آیــه 28( مســلمانان بایــد 

شــاهد آن باشــند.
منافع و آثار اجتماعی حج 

1- ایجاد حس همسانی با دیگران
کــه مســتطیع از خانــه و زندگــی خــود فاصلــه می  گیــرد و  زمانــی 
گروهــی دیگــر ملحــق شــده و لبــاس احــرام بــه تــن می  کنــد؛  بــه 
و  فــرو می  نشــیند  او  امکانــات در  ثــروت و  از  ناشــی  هیجــان 
کــه موجــب طغیــان می  گــردد، مهــار می  کنــد. او را از  آنچــه را 
ــزرگ  ــاز داشــته و حــس امتیازطلبــی و خودب ــه خــود ب توجــه ب
کاهــش پیــدا می کنــد، او را بــه فضــای دیگــری وارد  بینــی در او 
می کنــد و در حقیقــت تغییــر فضــا و محیــط، دگرگونی هایــی را 
کــه او نیــز هماننــد  در او ایجــاد می  کنــد، چنیــن می اندیشــد 

همــه مــردم اســت.
2- اخاق نیکو و مهرورزی به دیگران 

برخــورداری ازاخــاق ســالم و زیباســازی درون، امــری اســت 
ــل دســتیابی اســت.  ــه راحتــی قاب ــی حــج ب ــه در ســفر روحان ک
کســب و تمریــن اخــاق خــوش  در ایــن ســفر،حج  گزاران بــه 
در برخــورد بــا دیگــران وصبــر و پایــداری در برابــر ســختی ها 
ایثــار  زینــت  بــه  را  خــود  نفــوس  می پردازنــد.  دشــواری ها   و 
احتــرام  و  ادب  مهــرورزی،  و  عطوفــت  خودگذشــتگی،  از  و 
و...  انفــاق  و  احســان  درســتی،  و  صداقــت  دیگــران،  بــه 
می آراینــد. خصایــص زیبایــی نظیــر خیرخواهــی، ســخاوت، 
گشــاده دســتی، تواضــع، اخــاق، رأفــت، زهــد و آزادگــی از همــة 

تعّلقــات و... را از خــود بــه ظهــور می رســانند. 
3- ایجاد وحدت بین مسلمانان

و تشکیل امت واحده
گروه هــای   مختلــف اجتماعــی زیــادی را از  مراســم حــج، افــراد و 
کنــار  مناطــق و نژادهــا و زبان هــای وســلیقه های مختلــف، در 
کنــار یکدیگــر بــودن، هویــت  یکدیگــر قــرار می  دهــد. ایــن در 
واحدی را در مســلمانان پدیدار می  ســازد و وحدت و همدلی 
را در بین آنان عینیت می  بخشــد. این تقارن در طول مراســم 
گرفتــه و در چنــد نقطــه بــه  حــج در مراحــل مختلفــی، صــورت 
کــه در ادامــه بــه آن هــا اشــاره می شــود: اوج خــود می رســد 

کــه از یــک شــهر و منطقــه عــازم حــج می  شــوند،  - حاجیانــی 

کاروان هــا طــی  گروهــی و دســته جمعی در  نوعــا بــه صــورت 
کنــار یکدیگــر  مســیر می کننــد، ایــن موجــب همدلــی شــده و در 

ــه آنهــا می  آمــوزد. زیســتن را ب
کشــورهای  گروه هــای مختلــف حجــاج از  - در میقــات، تاقــی 
گــزاران وارد مرحلــه  جهــان بــا یکدیگــر آغــاز مــی شــود و حــج 

عمومــی حــج مــی شــوند.
ــًا  ــت. نوع ــارن اس ــن تق ــراز ای ــه ای دیگ ــعی مرحل ــواف و س - ط
کنــار  بــه دلیــل طواف هــای واجــب یــا مســتحب، حجــاج در 
یکدیگــر و دوش بــه دوش هــم بــه انجــام عمــل پرداختــه و ایــن 
ــی  ــاق و همدل ــرای وف اعمــال مشــترک بســتر مناســب تری را ب

فراهــم مــی  آورد.
- در ســعی عاوه بر هم دوشــی، حج  گزاران رو در روی یکدیگر 
گــر در طــواف از پشــت ســر همدیگــر را  نیــز قــرار می  گیرنــد و ا
قــرار  هــم  روی  روی در  آن،  بــر  عــاوه  می  بیننــد، در ســعی، 
گامــی دیگــر در مســیر همدلــی برداشــته می  شــود. گرفتــه و 
ــان و  ــد و زم ــه ای واح ــگان در عرص ــعر، هم ــات و مش - در عرف
کنــار هــم قــرار می گیرنــد و اوج آن همدلــی  مــکان یکســان، در 
بــا شــکوه و همراهــی بــا یکدیگــر اســت. در عرفــات ایــن تجربــه 
را روز بــه نمایــش می گذارنــد و در مشــعر الحــرام، شــب را بــا 

ــده ســپری می  کننــد. ایــن ای
شــرکت  بــزرگ  کارزار  یــک  در  حجــاج  جملگــی  منــا،  در   -
ــی و  ــه رمــی جمــره، قربان می کننــد و همــه حاضــران در حــج ب

می  کننــد. اقــدام  منــا  اعمــال  دیگــر 
کــه عــاوه  ایــن مرحلــه بالتریــن درجــه میــزان همدلــی اســت 
ک در اقــدام را تحقــق می بخشــد.  بــر آن، همــکاری و اشــترا
کــه اســام مــرز جغرافیایــی نمی شناســد،؛ هــر جا  روشــن اســت 
مســلمانان حضــور و غلبــه دارنــد، منطقــه اســام اســت، آنچــه 
آنــان را از یکدیگــر جــدا می کنــد، رشــد تفکــرات غیــر اســامی 
)ماننــد افــکار ناسیونالیســتی( و تنــگ نظری هــای مذهبــی 
فکــری  رشــد  فقــدان  و  دشــمنان  دسیســه های  بالخــره  و 
ــی در بیــن مســلمانان اســت. حــج ایــن نیــرو و  کافــی و بالندگ
کــه زمینــه را بــرای تشــکیل جامعــه متحــد اســامی  اثــر را دارد 
کوچــک امــت واحــده  فراهــم ســازد. در حقیقــت حــج نمونــه 
کــه بــه صــورت مقطعــی تشــکیل می  شــود و  اســامی اســت 

ــذارد. ــش می   گ ــه نمای ــا ب ــامی را عم ــت اس ــد ام ــت واح هوی
۴- گامی در جهت اقتدار و عظمت مســلمانان
عالــم  در  گرفتــه  شــکل  اندیشــه های  تاقــی  عرصــه  حــج، 
کــه مذهب هــا و مســلک های  اســام اســت. طبیعــی اســت 
کــه در حــج حضــور می  یابنــد بــه نوعــی یکدیگــر را    مختلــف 
ح  بــه نقــد می   کشــند و پرســش هایی را دربــاره یکدیگــر مطــر
کــه بــه صــورت قهــری در عرصــه حــج  می   ســازند. ایــن موضــوع 
اندیشــه ها در عالــم  افــکار و  ح می شــود موجــب رشــد  مطــر
اســام و ترویــج تفکــرات شــده و ایــن پدیــده نتایــج مبــارک 

مختلفــی را بــرای مســلمانان در پــی خواهــد داشــت.
حــج،  مناســک  در  مســلمانان  نماینــدگان  عظیــم  اجتمــاع 

آنــان در صحنــه جهــان اســت. تجّلــی قــدرت و حضــور 
حضــور  بــه  وابســته  دیــن،  برپایــی  ایــن  کــه  اســت  بدیهــی 
کــه هماننــد قلبــی  کعبــه اســت  کنــار  مؤمنــان در حــج و در 
نیرومنــد، در مرکزیــت جهان اســام می  تپــد و مایه های حیات 

کنــد. فکــری و دینــی را بــه ســرتا ســر شــریان عالــم اســام می  پرا
گــر  ا کــه  آمــده  چنیــن  متعــددی  روایــات  در  رو  همیــن  از 
داده  مهلــت  آنــان  بــه  کننــد,  تــرک  را  حــج  مســلمانان 
کلینــی،  ُیَناَظــُروا.  َلــْم  َواِحــَدًة  َســَنًة  ُلــوُه  َعّطَ نمی   شــود،)َلْو 
کعبــه، نشــانه  گذاشــتن  الکافــی: ج ۴ ص 27۱( چــون خالــی 

اســت. جامعــه  فکــری  حیــات  زوال 
حــج نشــانگر بیــداری، تحــرک و پویایــی جامعــه اســامی و 
ســربلندی و عظمــت مســلمانان اســت. امــت اســامی، خــواه 
کــه درکمیــن بــوده و مترصــد فرصتــی  ناخــواه دشــمنانی دارد 
کننــد. حــج -کــه  هســتند تــا بــر پیکــر مســلمانان ضربــه وارد 
نشــانه حیــات جامعــه اســامی اســت- می  توانــد دشــمن را 

کنــد. کــرده و تــوان حرکــت را از او ســلب  مرعــوب 
5- حج عامل امنیت و همزیستی مسالمت آمیز 
گی هــای   حــج -کــه در هیــچ مراســم و مناســک  از جملــه ویژ
همــه  امنیــت  مقــررات  نمی شــود-  مشــاهده  دیگــری 
کــه آحــاد حاضــران در حــج بــه صــورت خــود  جانبــه ای اســت 

هســتند. آن  اجــرای  ضامــن  جــوش، 
کعبــه مرکــزی بــرای موحــدان اســت وقتــی بــه آنجــا ســفر  خانــه 
ــی نیــز  ــه تنهــا از نظــر جســمانی بلکــه از نظــر روحان می کننــد ن
کعبــه و مســافر حــرم الهــی، وقتــی  ــر  ــه آرامــش می رســند. زائ ب
کــس  کــه از همــه  قــدم در ایــن راه می گــذارد بــه ایــن معناســت 
ــد پنــاه  ــه خداون ــرده و فقــط ب ک و از همــه اســباب قطــع امیــد 
آورده اســت، و فقــط می  خواهــد بــه امــداد الهــی دل ببنــدد 
کامــل  و او را پرســتش نمایــد از ایــن رو بایــد احســاس امنیــت 
بــه خواســته بندگانــش توجــه  نیــز  نمایــد، خداونــد متعــال 
نمــوده و خانــه خــود را از همــه جهــات امــن قــرار داده اســت. 
ایمنــی از آفــات طبیعــی ماننــد قحطــی، آســیب ها و خطــرات 
ــلح)طبری،  ــمنان مس ــگ و دش ــل جن ــی مث ــی سیاس اجتماع
ســیوطی،  ص۴2۱؛  ج ۱،  القــرآن،  تفســیر  فــی  البیــان  جامــع 
الــدر المنثــور فــی تفســیر المأثــور، ج ۱، ص۱۱8(، آســیب های 
گناهــکار. ایمنــی از ربایــش  ناشــی از اجــرای حــدود شــرعی بــر 
کنان، ایمنــی بــرای حجــاج از عــذاب  و بازداشــت شــدن ســا
کفــاره  ــی مثــل  ــرا حــج بجــز حق النــاس و حقــوق مال الهــی )زی
روح  می کند()آلوســی،  ک  پــا را  گذشــته  گناهــان  و...کلیــه 

المعانــی فــی تفســیر القــرآن العظیــم، ج ۱، ص376(.
بر همین اســاس در دین مقدس اســام نیز مقررات شــدیدی 
ــزاع و جنــگ و خونریــزی در ایــن  ــه ن گون ــرای اجتنــاب از هــر  ب
کــه نه تنها افراد انســان  ســرزمین وضــع شــده اســت، به طوری 
ــدگان و  ــات و پرن ــه حیوان ــند بلک ــت باش ــا در امنی ــد در آنج بای
حشــرات نیــز در آنجــا در امــن و امــان بســر می برنــد و شــکار 
گیاهان ممنوع  کنــدن درختــان و  حیوانــات و قتــل حشــرات و 
می باشد)طوســی، التبیــان فــی تفســیر القــرآن، ج ۱، ص۴۵2(.
نــژادی،  نظــر  از   - متفــاوت  مــردم  از  اجتماعــی  چنیــن 
کنــار  در  اعمــال  هماهنــگ  انجــام  و  مذهبــی-  فرهنگــی، 
آموزشــی  دیگــران،  جانــب  از  امنیــت  احســاس  و  یکدیگــر 
ــه  ــه نمون ــه جامع ــیدن ب ــتای رس ــت در راس ــگان اس ــرای هم ب
گروه هــای  وقتــی  زیســتن.  چگونــه  متعالــی  الگــوی  ارائــه  و 
ــتن  ــن داش ــی )در عی ــی و عمل ــای عقیدت ــا تفاوت ه ــف ب مختل
بــرای  و  می  گیرنــد  قــرار  یکدیگــر  کنــار  در  مشــترک(  اصــول 

ــل  ــگ وارد عم ــترک و هماهن ــورت مش ــه ص ــک ب ــام مناس انج
می  شــوند مــآًل، روحیــه تحملشــان در بیــن آنــان بــال مــی رود 
واحــد  امــت  تشــکیل  در  را  مهمــی  نقــش  دســتاورد  ایــن  و 

کــرد. خواهــد  ایفــا  صلح آمیــز  زندگــی  و  اســامی 
توجــه دادن حج گــزاران بــه اهمیــت محیــط زیســت و لــزوم 
مراقبــت از آن یکــی دیگــر از آموزه هــای حــج و اســرار آن اســت. 
ــه  ــرم، دو نکت ــاه ح گی ــت و  ــردن درخ ــن ب ــکار و از بی ــم ش تحری
عمــده در ایــن مقولــه هســتند. آنــان ایــن نکتــه را می  آموزنــد و 
کــرده و یــا  کــه مبــادا حیوانــی را شــکار  بــر آن مراقبــت می  کننــد 

کننــد.  گیاهــی را لگدمــال 
6- تقویت هویت اجتماعی مسلمانان

گوشــه ای از جهــان باشــند، با یکدیگر  گرچــه در هــر  مســلمانان 
پیونــد دینــی و اخــوت دارنــد،؛ ولــی ایــن در حــد حــرف وشــعار 
ــان  ــه آن ــد داده و ب ــر پیون ــه یکدیگ ــا ب ــا را عم ــه آنه ــت، آنچ اس
هویــت واحــدی را القــا می  کنــد، حــج و حضــور در صحنه هــای 

مختلــف آن اســت.
می  یابــد،  حضــور  حــج  صحنــه  در  کــه  آن  از  پــس  حاجــی 
اســامی«  نام»امــت  بــه  بزرگ تــری  مجموعــه  عضــو  را  خــود 
تقویــت  در  را  حــج  نقــش  و  تأثیــر  ایــن  می  کنــد،.  احســاس 
جوامــع  تاریــخ  در  می  تــوان  خوبــی  بــه  اجتماعــی،  هویــت 
در  قلبــی  هماننــد  همــواره  حــج  کــرد.  مشــاهده  اســامی 
جهــان اســام تپیــده اســت و ایــن روح را در رگ هــای جوامــع 
ــن  ــادق در ای ــام ص ــت. ام ــرده اس ک ــق  ــامی، تزری ــف اس مختل
ــْرِق َو اْلَغــْرِب 

َ
بــاره   می  فرمایــد: »َفَجَعــَل ِفیــِه اِلْجِتَمــاَع ِمــَن الّش

ــد در مکــه  ِلَیَتَعاَرُفوا«)وســائل الشــیعه، ج ۱۱، ص۱۴(؛ »خداون
و حــج اجتمــاع مســلمانان را از مشــرق و مغــرب قــرار داد تــا 

بشناســند«. را  یکدیگــر 

7- برائت از شرک و مشرکان و مرزبندی 
سیاسی با دشمنان اسام

برائــت از مشــرکین بــه معنــای بیــزاری از مشــرکان و دشــمنان 
گرفتــه  خــدا و رســول، پیوســته از ســوی انبیــای الهــی صــورت 
کــه نمونــه بــارز آن برائــت ابراهیــم از آزر و دیگــر مشــرکان  اســت 
ــا َتْعُبــُدوَن  ِنــی َبــراٌء ِمّمَ

َ
ِبیــِه َو َقْوِمــِه ِإّن

َ َ
اســت)َو ِإْذ قــاَل ِإْبراِهیــُم ل

ــم  ــه ابراهی ک ــی را  ــن[ هنگام ک ــاد  ــه 26( و ]ی ــرف، آی ــوره زخ )س
گفــت: مــن بــی تردیــد از آنچــه می پرســتید،  بــه پــدر و قومــش 
ــه ۱9( امــا در اســام اعــان  بیــزارم) همچنیــن ســوره انعــام، آی
برائــت از مشــرکان پــس از فتــح مکــه و نقــض پیمــان صلــح 
کــه بــا نــزول آیــات نخســت ســوره برائــت، رســول  حدیبیــه بــود 
کــه امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ را بــرای  کــرد  خــدا، مأموریــت پیــدا 
خوانــدن آیــات اول ســوره برائــت و اعــان برائــت خــدا و رســول 

او از مشــرکان بــه مکــه معظمــه بفرســتد. 
اعامیــه برائــت از مشــرکان را نبایــد مختــص بــه زمــان رســول 
 خــدا)ص( و مبــارزه مقطعــی آن حضــرت بــا رفتــار مشــرکان 
پیمــان شــکن دانســت، بلکــه ایــن مضمــون و نحــوه ابــاغ، 
کــه  اســت  همیشــگی  و  اســامی  اصــل  یــك  کننــده  بیــان 
ــا روش سیاســی اســام و مســلمانان را  ــرده ت ک ــد مقــرر  خداون
در مقابــل مخالفــان اصــل توحیــد و ناقضــان حقــوق انســانی و 

مشــروع مســلمانان، روشــن ســازد.

ابعاد و آثار اجتماعی حج 
گروه اخاق پژوهشکده حج و زیارت حافظ نجفی، عضو 

آیــتاهللمحمدهــادییوســفیغــروی،اســتاددرسخــارج
حــوزهعلمیــهقــم،نویســندهومحقــقبرجســتهحــوزوی:
َوُهــًدى  ُمَبــاَرًکا  ــَة 

ّ
ِبَبَک ــِذي 

ّ
َلَل ــاِس  ِللَنّ ُوِضــَع  َبْیــٍت  َل  َوّ

َ
أ »ِإَنّ 

کریم، اولیــن خانه ای  ِلْلَعاَلِمیــَن« بــه شــهادت ایــن آیــه از قــرآن 
کــه  کــه بــرای عبــادت خلــق بنــا شــد همــان خانــه )کعبــه( اســت 
کــه در آن برکــت و هدایــت خایــق اســت. ایــن  در بّکــه اســت 
مــکان مقــدس به وســیله حضــرت آدم ابوالبشــر و بــه ارشــاد 

جبرائیــل و فرمــان پــروردگار پایه گــذاری شــده اســت.
کثــر ایــن اثــر از بیــن رفــت و تنهــا  امــا بعــد از طوفــان نــوح، ا
کــه پــس ازآن، حضــرت ابراهیــم  قســمتی از آثــار آن باقــی مانــد 
مــکان مقــدس شــد.  ایــن  پایه گــذاری   مأمــور 

ً
)س( مجــددا

کــه  ایــن زمینــه خبــری اســت   شــامل ترین خبــر در 
ً
)ظاهــرا

کــرده اســت(. علــی بــن قمــی در تفســیر خــود نقــل 
پــس ازآن و بــه ارشــاد حضــرت جبرئیــل حضــرت ابراهیــم مأمور 
کــه قبــل  بــه حــج خانــه خــدا شــد )البتــه حــج ابراهیــم بــا حجــی 
از آن حضــرت آدم به جــا آورده باشــد، منافاتــی نــدارد؛ هرچنــد 

گزارشــی تفصیلــی از حــج حضــرت آدم در دســت نیســت(.
کــه حضــرت جبرائیــل بــه  مناســک حــج امــروز مناســکی اســت 
حضــرت ابراهیــم آموختــه و ایشــان آن را انجــام داده اســت. 
پــس ازآن ایــن آییــن ابراهیمــی در میــان عرب هــای جاهلــی 
کــه عمدتــًا از نســل حضــرت اســماعیل بودنــد، رواج یافــت، 
ســنن حنفــی ابراهیــم را عرب هــا از طریــق اســماعیل دریافــت 
کردنــد ولــی متأســفانه در فاصلــه حضــور حضــرت اســماعیل 

و  دخــل  مناســک  ایــن  انجــام  در  اســام  پیغمبــر  ظهــور  تــا 
گرفــت، تغییراتــی در مناســک حــج بــه  تصرف هــای صــورت 
کــردن ایــن مناســک، دســت زدنــد. کم وزیــاد  وجــود آمــد و بــه 
ــد  ــبت داده ش ــم نس ــرت ابراهی ــه حض ــدا ب ــج از ابت ــن رو ح ازای
و حــج پیغمبــر اســام، همــان حــج ابراهیمــی تحریف نشــده 
بــود و حج هــای تعریف شــده را نمی تــوان بــه حضــرت ابراهیــم 
نســبت داد. شــاید جهــت اینکــه در عصــر حاضــر امــام خمینــی 
کــه  گــر حــج ابراهیمــی می داننــد، بــرای ایــن اســت  ؟هر؟ را احیا
کــرد، زیــرا ایــن برائــت  اعــان برائــت از مشــرکین را ایشــان احیــا 

یکــی از ســنن حــج بــه شــمار می آیــد.
البتــه اعــام برائــت در صــدر اســام به صــورت هرســال انجــام 
نگرفــت؛ ولــی در انجــام آن اختافــی نیســت، تنهــا در ابتــدای 
ســیطره اســام بــر حــج و هم زمــان بــا نــزول ســوره برائــت بــود، 
کــه مأمــور شــد آیــات برائــت  مجــری برائــت امیرالمؤمنیــن بــود 
ــه ایــن  ک کنــد، مرحــوم امــام هــم نمی گفتنــد  ــاغ  را در حــج اب
کــرم بــود بلکــه نظرشــان ایــن بــود  ســنت هرســاله پیغمبــر ا
کــرم لزم دیدنــد طبــق شــرایط  کــه پیغمبــر ا کــه همان طــور 
در  کننــد،  برائــت  اعــام  پیامبــر  آن ســال  اســام،  و مصالــح 
کفــر بــر اســام بایــد ایــن  ایــن ســال ها بــر اثــر شــدت هیمنــه 
اعــام برائــت در مهم تریــن اجتمــاع دینــی احیــا شــود، لــذا 
ایــن به عنــوان سیاســتی از ســوی رهبــر اســام در جمهــوری 
گرفــت و رهبــر انقــاب هــم به عنــوان جانشــین  اســامی انجــام 
برائــت،  در  دادنــد.  ادامــه  را  صالحــه  ســنت  ایــن  ایشــان، 

کفــار  مشــرکین خصوصیــت خاصــی ندارنــد و ایــن فریضــه همــه 
کــه وجــه مشــترک آن هــا  و دشــمنان اســام را شــامل می شــود 

ــت. ــام اس ــا اس ــمنی ب ــت و دش ــودن و مخالف ــلمان ب غیرمس
کــه در ایــن زمــان نــازل شــد، عــاوه بر  آیــات آغازیــن ســوره توبــه 
کمتــر بــه آن توجــه می شــود،  کــه  برائــت متضمــن نکتــه ای بــود 
کــه وقتــی پیغمبــر  گرفتــن نیســت  ایــن حقیقــت قابــل نادیــده 
ــا  ــد، تاریــخ قمــری دو ت کردن ــه مدینــه هجــرت  ــرم از مکــه ب ک ا
شــد، یکــی تاریــخ قمــری مکــی و یکــی هجــری مدنــی، بــه ایــن 
کــه یکــی از تحریفــات عــرب جاهلیــت مکــی در ماه هــای  معنــا 
کــه در ســوره برائــت بــه آن  ســال قمــری همــان چیــزی اســت 
 

ّ
ِســيُء ِزَیــاَدٌة ِفــي اْلُکْفــِر ` ُیَضــُل َمــا الَنّ

ّ
کــه )ِإَن اشاره شــده اســت 

َة 
ّ

ُموَنــُه َعاًمــا ِلُیَواِطُئــوا ِعــَد وَنــُه َعاًمــا َوُیَحِرّ
ّ
َکَفــُروا ُیِحُل ِذیــَن 

ّ
ِبــِه اَل

ْعَماِلِهــْم ` 
َ
ــَن َلُهــْم ُســوُء أ َم اهلَلُّ ` ُزِیّ ــوا َمــا َحــَرّ

ّ
َم اهلَلُّ َفُیِحُل َمــا َحــَرّ

 َیْهــِدي اْلَقــْوَم اْلَکاِفِریــَن(أ[ه 37 /توبــه (
َ

َواهلَلُّ ل
گمــان خودشــان  کــه این هــا بــه  ماجــرای نســیء ایــن بــود 
حــج مایــه و خمیرمایــه اصلــی ممــر معیشتشــان بــود، لــذا ادعــا 
کمــال رعایــت احتیــاط و نگهــداری بــر ایــن ســنت  می کردنــد، 
گــر حــج را  کــه ا ابراهیــم را دارنــد، ازایــن رو خیــال می کردنــد 
گــرم و  بــه زمــان تاریــخ قمــری بگذارنــد انجــام بگیــرد خیلــی 
ــد نزدیک تریــن  طاقت فرســا می شــود از ایــن رو ســعی می کردن
کننــد و مــردم  مــاه را بــه ذی الحجــه را بــا ایــن ایــام جابه جــا 
کننــد. ایــن رویــه تــا ســال نهــم و فتــح  بیشــتر رغبــت پیــدا 
ــه  ــر مک ــر ب ــخ پیامب ــن تاری ــل از ای ــرا قب ــت، زی ــه داش ــه ادام مک

کــرد، پــس از  کــه از ایــن بدعــت جلوگیــری  ســلطه ای نداشــت 
کــرم تحــت پرچــم اســام  کــه پیغمبــر ا فتــح مکــه اولیــن ســالی 
حــج به جــا آورد طــی آیــات ســوره برائــت از اول تــا آیــه ۴۰ در 
ایــن تاریــخ نازل شــده اســت، حــج آن ســال، حــج واقعــی شــد 
را  ماه هــا  کــه  ندارنــد  حــق  مکــه  عرب هــای  کردنــد  اعــام  و 
ــرای حج هــای بعــد  کننــد، ایــن فرمــان مقدمــه ای ب جابه جــا 
کــرم در حجه الــوداع ســال  ازجملــه حجه الــوداع بــود. پیامبــر ا

ــام داد. ــف را انج ــی از تحری ــی خال ــج ابراهیم ــن ح ــم اولی ده

کفــر بــر اســالم بایــد اعــالم برائــت از مشــرکین در مهم تریــن اجتمــاع دینــی احیــا شــود بــر اثــر شــدت هیمنــه 
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کــه بــر قواعــد اندیشــگی  گفتمــان برآمــده از انقــاب اســامی   اندیشــه و 
مکتــب اهــل بیــت: و اســام نــاب محمــدی اســتوار بــوده بــر درآمیختگــی 
اندیشــه  ایــن  کیــد دارد.  تأ اســامی  و عبــادت  دیــن و دنیــا و سیاســت 
نــگاه تک ســاحتی بــه امــور عبــادی و سیاســی را نفــی می کنــد. »اســام 
عبــادت  سیاســی اش  امــور  در  کــه  اســت  سیاســی  عبــادی  ـ   دیــن  یــک 
منضــم اســت و در امــور عبــادی اش سیاســت.« لهــذا همــه امــور عبــادی 
و مناســک در عیــن آنکــه از جنــس عبادتنــد و بایــد بــا قصــد قربــت و بــه 

واجــب  و  متعــال لزم  اینکــه خــدای  نیــت 
نمــوده اســت، انجــام بگیــرد جنبــه شــخصی 
جنبــه  یــک  حــج  مثــل  عمــل  عبــادی  و 
کــرد! حــج  نبایــد غفلــت  از آن  اصلــی دارد 
از  کــه جایــگاه تمریــن خدایــی و  در حالــی 
جــدا  شــرک آلود  و  دروغیــن  خودی هــای 
شــدن اســت، دارای جنبه هــای اجتماعــی 
اجتماعــی  جنبه هــای  از  لــذا  اســت. 
ایــن  بــود؛  غافــل  نبایــد  آن  سیاســی  و 
و  احــکام  بــودن  چند ســاحتی  و  جامعیــت 
بــه  خــاص  جاذبه هایــی  اســامی  شــریعت 
کــه مســلمانان را به جــای  اســام می دهــد 
دردهــای  بــرای  چاره جویــی  و  جســتجو 

فرهنگــی و سیاســی و اقتصــادی در فرهنــگ و مکاتــب بیگانــه، متوجــه 
رو: ایــن  از  می کنــد.  دینــی  درون مایه هــای 

کــه اینهــا  قــرآن اعمــال حــج را »شــعائر« می نامــد. ایــن بــدان معناســت 
بلکــه  نیســت،  شــخصی  تکلیفــی  ادای  بــرای  و  فــردی  عملــی  فقــط 
نشــانه ای اســت تــا برانگیزاننــده شــعور و معرفــت انســان بــه چیــزی باشــد 

کــه ایــن عمــل، عامــت و نشــانه  آن اســت.
و در بیانی دیگر از رهبری انقاب اسامی آمده است:

گرفتاری هــای سیاســی امــت اســامی  کــه مهم تریــن  حــج فریضــه ای اســت 
ــا آن قابــل حــل اســت. بدیــن معنــی، حــج، فریضــه  ای سیاســی  در آن و ب

اســت و طبیعــت و خصوصیــات آن، ایــن را بــه روشــنی نشــان می دهــد.
حــج، فریضــه ی امــت، فریضــه ی وحــدت، فریضــه ی اقتــدار مســلمین، 
کلمه: فریضه ی دنیا و آخرت است. فریضه ی اصاح فرد و جمع و در یک 
گــر ایــن تفکــر، فرهنــگ و رویکــرد بــه شــریعت اســامی بــه درســتی تبییــن و  ا
گیــر شــود، درمــان دردهــای بی شــماری از جوامع اســامی و مســلمانان  فرا
خواهــد بــود. انقــاب اســامی ایــران داعیــه دار ایــن تفکــر و رویکــرد بــه حــج 
کــه حــج  و جماعــات و عبــادت اســامی اســت. از ایــن رو نیازمنــد آن اســت 
گیــرد. آیــت اهلل خامنــه ای در پیامــی  کانــون توجــه و برنامه ریــزی قــرار  در 

کنگــره عظیــم حــج در ســال ۱376 آورده انــد: بــه 
کــه در آن هــر  در میــان فرایــض دینــی، حــج  بزرگ تریــن فریضه ایــی اســت 
گنجانیــده شــده اســت. دو جنبــهِ ی فــردی و اجتماعــی بــه شــکل نمایــان، 
در جنبــه فــردی، هــدف تزکیــه و رســیدن بــه صفــا و نورانیــت و پیراســتگی 
بــا  انــس  و  معنــوی  خویشــتن  بــا  فراغــت  و  مــادی  بــی ارزش  زخــارف  از 
ع و توســل بــه حضــرت حــق اســت، تــا آدمــی  خــدای متعــال و ذکــر و تضــر
کمــال اســت، راه یابــد و  کــه صــراط مســتقیم الهــی بــه ســوی  بــه عبودیــت 

گام بــردارد. در آن 
ــه هــر  ک ــه حــدی اســت  در ایــن بخــش، تنــوع فرصت هــا و آزمایشــگاه ها ب
گرانبهــا  کنــد، بی گمــان دســتاوردی  کســی بــا توجــه بــه تدبــر از آن عبــور  گاه 
خواهــد داشــت؛ فرصــت احــرام و تلبیــه، فرصــت طــواف و نمــاز، فرصــت 
ســعی و هرولــه، فرصــت وقــوف در عرفــات و مشــعر، فرصــت رمــی و قربانــی 
و فرصــت ذکــر اهلل همچــون فضــای سرشــار از روح و حیــات، در همــه ایــن 

گســترده شــده اســت. مراحــل 
در جنبــه ای اجتماعــی، حــج در میان همه فرایض اســامی بی همتاســت؛ 
هیــچ  اســت.  اســامی  امــت  اتحــاد  و  عــزت  و  قــدرت  از  مظهــری  زیــرا 
فریضه ی دیگــری بدین ســان بــه آحــاد مســلمانان، دربــاره ی مســائل امــت 
اســامی و جهــان اســام، درس و عبــرت نمی آمــوزد و آنــان را در روحیــه 
ــن  ــل ای ــد. تعطی ــک نمی کن ــدت نزدی ــزت و وح ــدرت و ع ــه ق ــت، ب و واقعی
ــه روی مســلمین اســت  بخــش از حــج، بســتن سرچشــمه ای از خیــرات ب

ــد.  ــت یابن ــدان دس ــد ب ــری نمی توانن ــذر دیگ ــچ رهگ ــه از هی ک

انقــاب  علیــه  غربــی  دولت هــای  و  عربــی  رژیم هــای  تبلیغــی  هجــوم 
اســامی و نگرانی هــای موجــود در طبقــات 
بــه ویــژه نخبــگان جهــان  مختلــف مــردم 
متوجــه  را  خطیــری  مســئولیت  اســام، 
کشــور در  دســتگاه های فرهنگــی و تبلیغــی 
مقابلــه بــا ایــن هجمــه تبلیغــی و رســانه ای 
مســلمانان  اذهــان  از  ابهام هــا  زدودن  و 
کــه رهبــری نظــام بارهــا بــر  کــرده و رســالتی را 
کیــد داشــته بــر عهــده ایــن دســتگاه ها  آن تأ
و نهادهــا قــرار داد. از ســوی دیگــر، بــه دلیــل 
محدودیت هــای رســانه ای و تبلیغــی بــرای 
کشــور،  فرهنگــی  و  تبلیغاتــی  مســئولن 
محدودیت هــای  دلیــل  بــه  همچنیــن 

ــد  ــبب ش ــی س ــات مذهب ــی از اختاف ــیت های ناش ــم حساس ــی و ه سیاس
تــا مســئولن و متصدیــان دنبــال منفذهایــی بــرای مقابلــه بــا ایــن تنگناهــا 
ــر از  ــا مســلمانان فرات ــرای ارتباطــات و تعامــل ب ــد ب و خلــق فضاهــای جدی
تعامــات رســمی برآینــد. از ایــن رو، حــج را فرصــت و عرصــه ای مناســب 
ــاع از انقــاب اســامی و دســتاوردهای  ــه دف ــا ب ــرای ایــن منظــور یافتــه ت ب
و  بیانیه هــا  کثــر  ا در  رویکــرد  ایــن  بپردازنــد.  آن  از  ابهامــات  رفــع  و  آن 
بــه مناســبت   کــه  اســامی  انقــاب  ســخنرانی ها و توصیه هــای رهبــران 

حــج صــادر شــده، آشــکار اســت.
امــام خمینــی ؟هر؟ در جمــع هیئــت منتخــب بــرای اداره بعثــه جمهــوری 
اســامی  آســتانه جمهــوری  ایــران در شــهریور ســال ۱3۵8 در  اســامی 

بیــان می دارنــد:
بــه  و  اســت  اســامی  جمهــوری  آســتانه  در  ایــران  کــه  ســال  ایــن  در 
واســطه تبلیغــات نــاروای اجانــب ممکــن اســت مســلمین بــاد از عمــق 
ــا  ــان علمــا و خطب ــران مطلــع نباشــند، لزم اســت آقای نهضــت اســامی ای
و دانشــمندان محتــرم بــا وســایل ممکــن ایــن نهضــت مقــدس را معرفــی 
کــه همــان برقــراری حکومــت اســامی  نماینــد و مقصــد مســلمانان ایــران را 
کریــم و پیغمبــر مکــرم اســام اســت،  تحــت پرچــم اســام و هدایــت قــرآن 
ــرادران اســامی مــا بداننــد مــا بجــز اســام و برقــراری  کــه ب گوشــزد نماینــد 

حکومــت عــدل اســامی فکــر نمی کنیــم. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای نیز به حج گزاران توصیه می کنند:

کشــورهای دیگــر و نقــاط  از هــر فرصتــی بــرای آشناشــدن بــا مســلمین 
مســلمانان  و  کنیــد  اســتفاده  آنــان  جــاری  زندگــی  منفــی  و  مثبــت 
از  را  اســامی  ایــران  قضایــای  و  حقایــق  خصــوص  بــه  ایرانــی  غیــر 
زبــان بــرادران ایرانــی خــود بشــنوند و درســت و نادرســت تبلیغــات 

کننــد. کشــف  را  جهانــی 

دوره  در  ایرانیــان  حج گــزاری  ســالیان  طــول  در  سیاســت  و  نــگاه  ایــن 
جمهــوری اســامی همــواره مــورد توصیــه و از سیاســت های راهبــردی 
نظــام اســامی بــوده اســت. از دیگــر ســو، حــج در نــگاه جمهــوری اســامی 
بازتــاب و تجلــی حکومــت اســام اســت، لــذا بایــد در حــج ایــن جلــوه بــه 
خوبــی انعــکاس و تجلــی یابــد. رهبــری انقــاب اســامی در توصیــه بــه 

کارگــزاران حــج می فرمایــد: 
کــی از ایــن نظــام  شــما بایســتی حــج را بــه جمیــع اجــزا و خصوصیاتــش، حا

کار اصلــی ایــن اســت. قــرار بدهیــد. ایــن،  آن پیــام اصلــی اســت، 
بنابرایــن حــج بــرای انقــاب اســامی و جمهــوری اســامی ایــران یــک رســانه 
و  اســامی  انقــاب  پیــام  کــه  اســت  مؤثــر 
ــه  سیاســت های جمهــوری اســامی از آن ب
اذهــان شــبهه آلود  و  مســلمانان می رســد 
و مــردد و تحــت آمــاج حمــات رســانه ای و 
تبلیغــی دشــمنان تنویــر می گــردد. لــذا یکــی 

ــر مــا حــج اســت. از طــرق و منافــذ و مناب
یــک  عنــوان  بــه  حــج  دلیــل  همیــن  بــه 
ــر  گی ــگاه مهــم و اساســی و رســانه ای فرا پای
اســامی  انقــاب  بــرای  المللــی  بیــن  و 
می باشــد و ایــن اهمیــت و ضــرورت توجــه 
عرصــه  در  را  آن  بــه  اســتراتژیک  نــگاه  و 
دیپلماســی  و  فرهنگــی  و  برنامه ریــزی 

می کنــد. طلــب  عمومــی 

و  راهبــردی  امــر  یــک  عنــوان  بــه  حــج  بــه  ایــران  اســامی  جمهــوری 
کــه در ســاحت های  اســتراتژیک می نگــرد. چــون فرصــت و ســرمایه ای 
از  بســیاری  تــا  مــی آورد  فراهــم  را  امکانــی  می کنــد،  ایجــاد  مختلــف 
ارائــه جامعــه ی  بیــن مســلمانان،  الفــت  و  انــس  ایده هــای آن هماننــد 
اســامی،  مذاهــب  بیــن  همگرایــی  و   هویــت  تقویــت  اســامی،  متحــد 
کشــیدن  خ  ارتبــاط و تعامــل علمــا و اندیشــمندان جهــان اســام، بــه ر
گیــر متکــی بــه  اقتــدار مســلمانان بــه جهــان ســلطه و ایجــاد رســانه های فرا
مــردم، را محقــق ســازد و آن را بــه نمایشــی از تجلــی انســان اســام بــر محــور 
توحیــد و تمریــن و ممارســت و نمایــش یــک زندگــی توحیــدی و زیســت 

کنــد. موحدانــه بــدل 
کــه جمهــوری اســامی همــواره آن را یکــی  ایــن عوامــل ســبب شــده اســت 

کنــد. از محورهــای راهبــردی خــود منظــور 
کــه  کار اســتراتژیک و اساســی بــرای ماســت. صرفــا ایــن نیســت  حــج یــک 
ــع از  ــم و در واق ــم و برگردی ــام دهی ــه انج ــک فریض ــوان ی ــه عن ــم آن را ب بروی
ــه  ــم ب ــه ایــن چش ــدان اســت و ب ــج یــک فرصــت و می ــه! ح ــم، ن کنی ســر وا

ــم. کنی ــگاه  آن ن
گفتمان  کــه ناشــی از آموزه های اســامی و برخاســته از  ایــن نــگاه راهبــردی 
از ســیره پیامبــر اعظــم و آموزه هــای  انقــاب اســامی اســت، برخاســته 
ــه از  ک ــت  ــج اس ــه ح ــردی ب ــگاه راهب ــن ن ــا همی ــر؟ص؟ ب ــت. پیامب ــی اس قرآن

ــرد. گی ــره  ــدی به ــاب محم ــام ن ــای اس پیام ه

ویــژه می دهــد،  اهمیــت  و  وال  بــه حــج جایــگاه  کــه  دیگــری  از دلیــل 
در  چنانچــه  اســت؛  معصومــان:  ســیره  و  ســنت  و  وحیانــی  آموزه هــای 
حــج  مناســک  آییــن،  آداب،  اهمیــت،  بــر  متعــددی  آیــات  کریــم  قــرآن 
زیــادی  را دارای منافــع  آن  و  اســت  وارد شــده  عبــادت  ایــن  و عظمــت 
ــي  ِ ِف

ــَم اهلَلّ ــُروا اْس ــْم َوَیْذُک ــَع َلُه ــَهُدوا َمَناِف ــد: »ِلَیْش ــرای مســلمانان می دان ب
ــوا  ْطِعُم

َ
ــا َوأ ــوا ِمْنَه ــاِم َفُکُل ْنَع

َ ْ
ــْن َبِهیَمــة ال ــْم ِم ــا َرَزَقُه ــٰی َم ــاٍت َعَل ــاٍم َمْعُلوَم َیّ

َ
أ

اْلَباِئــَس اْلَفِقیــَر؛ تــا شــاهد منافــع خویــش باشــند و نــام خــدا را در روزهــاى 
کــرده اســت ببرنــد پــس  کــه روزى آنــان  معلومــی بــر دام هــاى زبان بســته  اى 
گفتمــان  ــده ی مســتمند بخورانیــد.«  حــج در  ــه درمان ــد و ب از آنهــا بخوری
ــرای درک و مشــاهده ایــن منافــع از جملــه  اســامی عرصــه و صحنــه ای ب
اقتصــادی، منافــع اجتماعــی و  اســامی، منافــع  امــت  اقتــدار و شــکوه 
سیاســی و فرهنگــی و معنــوی آن می باشــد. ایــن منافــع متکثــر و متنــوع 
همــه متولیــان امــور در نظــام اســامی را برمی انگیــزد تــا مســئولیت دینــی 
و سیاســی خــود را در قبــال آن هــم بشناســند و هــم بــه شایســتگی ایفــای 
از  منقــول  روایــات  در  کــه  بدانجاســت  تــا  اهمیــت  ایــن  نماینــد.  نقــش 
ائمــه : یکــی از وظایــف مهــم زمامــداران و حکومــت اســامی را صیانــت 
کــه نــه تنهــا مراقبــت از حفــظ بنــا و  کانــون می دانــد. بــدان معنــا  از ایــن 
کــه  آن،  قدســی  کــن  اما و  کعبــه  قداســت 
ایــن بــر هــر مســلمانی فــرض اســت، بلکــه 
ســازوکاری  کاربســت  بالتــر  و  مراقبــت 
بــرای آنکــه خانــه خــدا و مرقدهــای نورانــی 
حضــرت  چنانچــه  اســت؛  بیــت؟مهع؟  اهــل 
می دارنــد: بیــان  آملــی  جــوادی  اهلل  آیــت 
ــه همــراه  ــه ابعــاد سیاســی را ب ک اصــل حــج 
دارد، نظیــر ســایر مســائل عبــادی نیســت، 
از ایــن رو دو بــار )یــک بــار در بــاب حــج و 
ــر والــی  کــه ب ــار در بــاب زیــارت( آمــده  یــک ب
ــرف  ــه ط ــردم را ب ــا م ــت ت مســلمین لزم اس
کعبــه و زیــارت حــرم ائمــه و قبور بقیع و حرم 
گر  کند. ا مطهــر رســول خــدا )علیهــم آلف التحیــة و الثنــاء( اعــزام و معبــوث 
مــردم تمکــن مالــی نداشــتند، بــر ولــی مســلمین لزم اســت از بیــت المــال 
کنــد تــا بیــت خــدا از زائــر خالــی نمانــد.  گرفتــه و عــده ای را اعــزام  کمــک 
کعبــه و انجــام مناســک حــج در ردیــف  لــذا در آموزه هــای اســامی، زیــارت 
گــر مســلمانی بــدون وظیفــه حــج را  کــه ا مهم تریــن واجبــات دینــی اســت 
کــه از صــف مســلمانان  گفتــه می شــود  انجــام ندهــد در لحظــه مــرگ بــه او 

گیــرد.  ج و در صفــوف غیــر مســلمانان قــرار  خــار
گــر  کــه ا از وصیــت امیرالمؤمنیــن علــی بــن ابی طالــب اســتفاده می شــود 
ــدون مهلــت  ــزول عــذاب الهــی فــوری و ب ــرک شــود، ن ــه خــدا ت ــارت خان زی
ــُه ِإْن 

َ
ــْم َفِإّن ــا َبِقیُت ــوُه َم

ُ
 ُتَخّل

َ
ــْم ل ُک ــِت َرّبِ ــي َبْی واقــع خواهــد شــد. »هلَل اهلَل ِف

ُتــِرَك َلــْم ُتَناَظــُروا؛ خــدا را! دربــاره خانــه پروردگارتــان در نظــر داشــته باشــید 
ــی نگذاریــد.« ــا هســتید، آن را خال ت

کعبــه نرونــد و خانــه خــدا زائــری نداشــت،  گــر ســالی مــردم بــه ســوی  ا
بــر حکومــت اســامی لزم اســت عــده ای را بــه منظــور انجــام مناســک 
کنــد؛  کعبــه اعــزام نمایــد و هزینــه آن را از بیــت المــال تأمیــن  بــه زیــارت 
ــاُس َاْلَحــّجَ َلَوَجــَب َعَلــی  ــَل َالّنَ چنانچــه امــام صــادق فرمودنــد: »َلــْو َعّطَ
َمــا 

َ
ّنَ َهــَذا َاْلَبْیــَت ِإّن

َ
َبــْوا ِل

َ
ْن ُیْجِبَرُهــْم َعَلــی َاْلَحــّجِ ِإْن َشــاُءوا َو ِإْن أ

َ
َمــاِم أ ِ

ْ
َال

ُوِضــَع ِلْلَحــّجِ ان شــاؤوا و ان أبــوا فــأّن البیــت اّنمــا وضــع بلحــج فــان لــم یکــن 
لهــم امــوال انفــق علیهــم مــن بیــت  المــال المســلمین«.

بنابرایــن حــج عــاوه بــر جنبــه  عبــادی دارای جنبه هــای سیاســی هــم 
بــر آنکــه حــج در عیــن عبــادی بــودن یــک  هســت. ایــن مســأله عــاوه 
کــه امــام و  عمــل سیاســی اســت از جنبــه اینکــه سیاســی و عبــادی بــودن  
زعیــم مســلمانان در ایــن بــاره مســئولیت هایی را بــر عهــده دارد و احــکام 
ــرای حکومــت اســامی در ایــن زمینــه تنظیــم شــده اســت.  مخصوصــی ب
حکومــت  وظایــف  از  آن  درســت  اقامــه  و  جایــگاه  از  صیانــت  رو  ایــن  از 

کــه عهــده دار  اســامی اســت. چنانچــه امــام علــی بــن ابــی طالــب هنگامــی 
حکومــت مســلمین شــد در نامــه ای بــه قثم بــن عبــاس، نماینــده خــود در 
مکــه نوشــتند: »یابــن عبــاس! أقــم للنــاس الحــّج و ذکّرهــم بایــام اهلل؛ ابــن 
ــه  ــا ب ــن«. بن ک ــادآوری  ــام اهلل ی ــه ای ــردم را ب ــن و م ک ــه  ــج را اقام ــاس! ح عب
ــاِم  َیّ

َ
ــْم ِبأ ْرُه ــوِر َو َذِکّ

ّ
ــی الُن ُلمــاِت ِإَل

ّ
ــَن الُظ ــَك ِم ْج َقْوَم ــِر ْخ

َ
کریمــه »أ ــه  مفــاد آی

« یکــی از راه هــای نورانیــت جامعــه و حــذف طاغــوت احیــای ایــام اهلل  اهلَلّ
اســت. در اندیشــه اســامی، یکــی از مســئولیت های دولــت اســامی بســط 
نورانیــت و معنویــت در جامعــه اســت و معنویــت پایــه و اســاس جامعــه 
ایمانــی و دولــت و حکومــت اســامی اســت و بــه عنــوان زیرســاخت جامعــه 
ایمانــی بــه عنــوان یــک اقــدام راهبــردی از ســوی حکومــت اســامی مــورد 
کــه منبــع  گیــرد. لــذا حــج  کانــون اقدام هــای اســتراتژیک قــرار  اهتمــام و در 

فیــاض ایــن نورانیــت اســت بایــد از ســوی حکومــت اقامــه شــود.

بــه  انقــاب اســامی  گفتمــان  نــگاه اســتراتژیک و راهبــردی در  بــه  نظــر 
حــج و زیــارت، تأســیس و بنیــان نهــاد راهبــری ایــن حرکــت مهــم و بــزرگ 
کــه از  فرهنگــی، سیاســی و عبــادی ضــرورت یافتــه تــا نهــاد و ســازمانی 
گردد و ســامان  گیــر باشــد، بنــا  کارآیــی لزم برخــوردار و فرا جایــگاه قانونــی و 
گیــری مخاطبــان و تنــوع و  ــه جامعیــت و فرا ــا توجــه ب ــد ب ــا بتوان بگیــرد، ت
گســتردگی عملیــات از حــوزه ســامت، ســازماندهی و اعــزام، نقل، اســکان، 
کنســولی، حقوقــی، فرهنگــی، معنــوی و سیاســی  تغذیــه، بیــن الملــل، 
کنــد. مدیریــت  و  راهبــری  را  آن  اســامی  انقــاب  اندیشــگی  نظــام  در 
بــرای همیــن منظــور بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی در اوج بحران هــای 
ــه پارلمــان و هیئــت  ــه منزل ــه ب ک انقــاب در ســال ۱3۵8، شــورای انقــاب 
اصــاح  و  بررســی  بــه  بــوده  اســامی  انقــاب  رهبــری  عالــی  مستشــاری 
ســاختار بــر جــای مانــده از رژیــم پهلــوی پرداخــت و بــا نگاه نظامنــد به حج 
گفتمــان انقــاب اســامی  و زیــارت و متناســب بــا جایــگاه حــج و زیــارت در 
ــارات و  ــب انتظ ــه تناس ــا ب ــرده ت ک ــدام  ــم اق ــوزه مه ــن ح ــاماندهی ای ــه س ب
ســاحت های  در  زیــارت  و  حــج  بــرای  کــه  چشــم اندازی  و  ظرفیت هــا 
ــر بکشــد و ســازوکارها وســازمان  ــه تصوی مختلــف نظــام وجــود داشــته را ب
کــه تــوان تولیــت  گــذارد و بنــا و ســاختمانی  و ســاختار مناســب را بنیــان 
گســترده حــج را داشــته  و اداره و راهبــری مجموعــه متنــوع و پیچیــده و 

ــردد. گ باشــد، ایجــاد 

فقیــه  و  نظــام  رهبــری  اختیــارات  و  شــئون  اداره  شــیعه  نــگاه  در 
و  عبــادی  نظــام  در  آن  بــرای  خاصــی  جایــگاه  و  اســت  جامع الشــرایط 

ــل  ــامی قائ ــه اس ــی جامع ــی و فرهنگ سیاس
اســت. پیشــینه و خاســتگاه آن در ســنت 
ائمــه  و  اســام  پیامبــر  ســیره  و  تاریــخ  و 
ــا  ــه در دوره زعامــت خــود ب ک هــدی، اســت 
تعییــن فــردی صالــح جهــت راهبــری حــج و 
امــور آن یــا خــود بــه اداره و راهبــری اقــدام 
می کردنــد یــا بــه اداره حــج می پرداختنــد.
و  هیئت هــا  اعــزام  اســاس  و  پیشــینه 
حــج،  بــه  بعثــه  عنــوان  تحــت  گروه هایــی 
و  اســام  پیامبــر  ســنت  و  ســیره  از  متأثــر 
جایــگاه و شــأن حــج در آموزه هــای دینــی 
می باشــد. حــج بــه لحــاظ اهمیــت و جایــگاه 

کــه از آن بــه عنــوان یکــی از ارکان دیــن و تمــام شــریعت  ویــژه اش در اســام 
کــه رهبــری جامعــه  و پرچــم و نشــانه اســام یــاد شــده اســت، ســبب شــده 
اســامی یــا خــود اداره و تصــدی وتولیــت امــور آن را بــر عهــده داشــته و در 
موســم حــج حضــور می یافــت و یــا فــرد و هیئتــی را بــرای ایــن امــر منصــوب 
کار  ــرای تصــدی آن انتخــاب و بــه  گروهــی را ب ــا ســازوکارهایی جمــع و  ــا ب ت
ــگاران  ــان و تاریخ ن ــل سیره نویس ــب نق ــم حس ــر اعظ ــه پیامب ــرد؛ چنانچ گی
در ســال هشــتم هجــری عتــاب بــن اســید بــن ابــی العیــص و در ســال نهــم 
هجــری، بنابــر نظریــه و نقــل برخــی صاحب نظــران تاریــخ و راویــان امــام 
علــی یــا ابوبکــر بــن ابــی قحافــه مطابــق بعضــی از روایــات از طریــق اهــل 

کردنــد. ســنت را بــه عنــوان امیرالحــاج تعییــن 
پیامبــر اســام در ســال دهــم هجــری و آخریــن حــج ســال حیات شــان، 
کــه در آن  بــر عهــده داشــتند  امــارت حــج و سرپرســتی حجــاج را خــود 
اعمــال و مناســک و ســنن حــج را بــه مــردم آموختنــد و در بــاره مســائل 
کردنــد. در برگشــت بــه مدینــه خطبــه غدیــر  مهــم اجتماعــی ســخنرانی 
کردنــد. پــس از آن حضــرت، ایــن ســنت جــاری و مســتقر  خــم را ایــراد 
گشــت، خلیفــه اول و نیــز خلیفــه دوم و در عهــد عثمــان بــن عفــان و دوران 
کوفــه مســتقر شــدند، نمایندگانــی  کــه در  زمامــداری امــام علــی آن هنــگام 
آن  اعــزام شــدند.  و  انتخــاب  امــارت حاجیــان  و  عنــوان سرپرســتی  بــه 
حضــرت دو نفــر از اصحــاب بــه نام هــای ابوقتــاده انصــاری و قثــم ابــن 
کــرد. امــام در حکــم صــادره بــرای قثــم  عبــاس را بــه ایــن ســمت منصــوب 
ابــن عبــاس برپــا داشــتن حــج، یــادآوری ایــام اهلل، پاســخگویی بــه مســائل 
ــاختن  ــرآورده س ــان، ب ــا عالم ــو ب گفتگ ــردم،  ــم م ــوا، تعلی ــردم، فت ــرعی م ش

حوایــج حاجیــان و رســیدگی بــه امــور آنــان از وظایــف وی برشــمردند. 
کــه خــود را  ایــن ســنت در دوران خافــت امویــان و عباســیان بــدان جهــت 
خلیفــه مســلمانان و حامــی و حافــظ ســنت نبــوی و مقیــد بــه آن معرفــی 
گــر خــود خلیفــه حضــور  می کردنــد، ادامــه یافــت و هــر ســال در موســم حــج ا
نمی یافــت فــردی از بلنــد پایــگان حکومتــی را بدیــن امــر منصــوب می کــرد.
کــه از زعامــت سیاســی جامعــه  امــا ایــن ســنت نــزد شــیعه از آن جهــت 
خ  گونــه ای دیگــر ر کنــار مانــده بــه  مســلمین جــز در پــاره ای از ازمنــه بــه 
ــی  ــکان و مجال ــود، ام ــه ب ــه دوران تقی ک ــوم:  ــان معص ــر امام ــود. در عص نم
ــی بعــد از  ــرای حضــور علنــی و آشــکارا در ایــن عرصــه وجــود نداشــت، ول ب
کــه بــه دلیــل شــرایط  آن علمــا و فقهــای بــزرگ در فرصت هــا و مجال هایــی 
و اوضــاع اجتماعــی و سیاســی یافتنــد، از صــدور پیــام و تبییــن احــکام و 
گاهــی بــا اعــزام  اســرار و معــارف حــج و تنظیــم و نشــر رســاله های خــاص و 
نماینــده یــا هیئت هایــی بــه احیــای امــر حــج بــر اســاس فرهنــگ و معــارف 
کردنــد. و در برخــی دوره  هــا بــا رســمیت  اهــل بیــت: و ســنت نبــوی اقــدام 
بــا  کمــان،  از ســوی حا یــک مذهــب اســامی  بــه عنــوان  یافتــن شــیعه 
فراهــم شــدن امــکان احیــای ایــن ســنت، بــه ایــن امــر بــه دلیــل اهمیــت 
آن اهتمــام ورزیدنــد؛ چنانچــه جنــاب ســیدمرتضی علــم الهــدی ؟هر؟، در 
کلیــه  ــه امــر نقابــت  زمــان دولــت عباســیان در زمــان خافــت قائــم بــاهلل ب
می پذیــرد.  دوران  همیــن  در  را  حجــاج  امیــری  و  شــد  گمــارده  طــاب 
و  اســتدلل  ایــن  بــا  جــور  دولت هــای  ســوی  از  مناصــب  ایــن  پذیــرش 
کــه چــون امــام معصــوم: اجــازه تصــرف فقهــای  رویکــرد توجیــه می گردیــد 
جامــع الشــرایط را در امــور مســلمین داده اســت، از ایــن رو بــه هــر اندازه ای 
گیرنــد و بــر اســاس فقــه معصــوم  کــه فقهــا بتواننــد امــور امــت را بــه دســت 

کننــد، امــام معصــوم راضــی اســت. عمــل 
از دیگــر ســو، بــر اســاس اعتقــاد و مبانــی نظــری و اندیشــه سیاســی شــیعه، 
حــج هماننــد ســایر امــور اجتماعــی مســلمین در عصــر غیبــت از حــوزه 
شــیعه  فقهــای  می باشــد.  جامع الشــرایط  فقیــه  شــئون  از  و  اختیــارات 
یــد یافتنــد و همــان اختیــارات و مســؤولیت هایی  کــه بســط  در زمانــی 
کــه بــرای پیامبــر و امامــان: وجــود داشــته را عهــده دار می باشــند، مگــر 

ع مســتثنی شــده باشــد و لــذا فقهــا حســب  کــه حســب نظــر شــار مــواردی 
ــی  ــام اجتماع ــه نظ ــوط ب ــور مرب ــه ی ام ــرای هم ــه اج ــور ب ــار مأم ــن اختی ای

اســام و برقــراری ســایر نظامــات اســام می باشــند.
بنابرایــن حــج بــه عنــوان یــک خــورده نظــام از مجموعــه نظــام اســامی 
ــد مســئول اقامــه آن تولیــت و  ــوده و فقهــا در زمــان بســط ی مــورد توجــه ب
ــر ایــن  ــه حــج هســتند. ب ــزاران و مســلمانان اعزامــی ب تمشــیت امــور حج گ
کــه امــام خمینــی؟هر؟ بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی در  اســاس بــود 
کــه زعامــت سیاســی و رهبــری نظــام سیاســی را عهــده دار  ایــران و دوره ای 
کــه پــس از پیــروزی انقــاب اســامی اقامــه شــد،  شــدند در اولیــن حجــی 
زائــران  و  عنــوان سرپرســتان حجــاج  بــه  نمایندگانــی  تعییــن  بــه  اقــدام 
کار  کردنــد و جمعــی را مأمــور تمشــیت امــور حجــاج و بــه  بیــت اهلل الحــرام 
کردنــد و در  کلیــه امــور حــج منصــوب  گمــاردن هیئتــی را بــرای نظــارت بــر 
ســال های بعــد نیــز هیئت هایــی را منصــوب نمودنــد و یا فــردی را متصدی 
گیــرد. کار  ایــن امــور انتخــاب تــا هیئتــی را بــرای تکفــل امــور حــج تعیــن و بــه 
کــه  کــرد  ایــن اقــدام امــام خمینــی؟هر؟ در واقــع نهــادی را بنیانگــذاری 
ــج  ــور ح ــازماندهی ام ــات، س ــرایط و اقتضائ ــا و ش ــاد فض ــا ایج ــج ب ــه تدری ب
کــه براســاس فرمــان  گرفــت. ایــن نهــاد  ــر عهــده  ــزاری در ایــران را ب و حج گ
گذاشــته شــد و نضــج و نمــو نمــود بــه یــک ســازمان  امــام خمینــی؟هر؟ بنــا 
ــا ســاختار و ســازمان نفــرات مشــخص در ســاختار نظــام اداری  مســتقل ب
ــا عنــوان  و ســازمانی جمهــوری اســامی جایــگاه قانونــی خــود را یافــت و ب
»حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در امــور حــج و زیــارت« در ایــران و در هنــگام 
ــا عنــوان »بعثــه جمهــوری  ــا اســتقرار هیئتــی از آن ب موســم حــج و عمــره ب

اســامی« یــا »بعثــه مقــام معظــم رهبــری« شــهرت یافــت.
امــام خمینــی؟هر؟ در ســال ۱3۵9 در آســتانه برگــزاری حــج دو تــن از علمــا 
کردنــد و بــه  را بــه عنــوان سرپرســتان حجــاج و نماینــده خویــش منصــوب 
ــا مشــورت مقامــات صالحــه هیئتــی از افــراد  ــا ب ــد ت ایشــان مأموریــت دادن
کلیــه امــور مربــوط  صالــح و متعهــد و بــا ایمــان انتخــاب و بــا همــکاری آنــان 
کلیــه مســؤولن اجرایــی  بــه حــج را تحــت نظــارت قــرار دهنــد و نیــز انتخــاب 
و خدماتــی و درمانــی حــج را منــوط بــه تأییــد ایشــان نمود. و نیز در آســتانه 
حــج ۱3۵9 و ۱36۰ بــا صــدور فرمانــی هیئتــی از علمــای دینــی را بــه عنــوان 
ــد. و  سرپرســتان حجــاج و مســؤولن بعثــه در موســم حــج تعییــن نمودن
ــرای سرپرســتی، یکــی از  ــه جــای تعییــن شــورا و هیئــت ب در ســال ۱36۱ ب
روحانیــون را بــه عنــوان نماینــده خــود و سرپرســت حجــاج تعییــن نمــود.
ایــن مشــی حضــرت امــام؟هر؟ در ســال های بعــد نیز ادامه یافت و هر ســال 
در آســتانه حــج، فــردی را بــه عنــوان سرپرســت حــج و نماینــده خویــش 
کــه در دوم ذی حجــه بــه مناســبت حــج  منصــوب و در ســال ۱36۱ پیامــی 
کردنــد، وظایــف و مســؤولیت های مهــم سرپرســت حجــاج  آن ســال صــادر 
را نیــز تعییــن و ابــاغ نمودنــد و در همیــن 
ــرای سرپرســتان  راســتا در احــکام صــادره ب
ــه بازگویــی  حجــاج در ســال های بعــد نیــز ب
پرداختنــد. مأموریت هــا  و  وظایــف  ایــن 

بعــد از ارتحــال امــام خمینــی؟هر؟ و بعــد از 
ــزاری ایرانیــان و  وقفــه چنــد ســاله در حج گ
آغــاز مجــدد اعــزام جمعــی از ایرانیــان بــه 
موســم حــج، حضــرت آیــت اهلل خامنــه  ای 
نیــز  ایــران  اســامی  جمهــوری  رهبــری 
اقــدام  رویــه  و  ســنت  همــان  اســاس  بــر 
نماینــده  و  حجــاج  سرپرســت  تعییــن  بــه 
خویــش درحــج نمــود و مأموریــت مهــم وی 
را اجــرای همــه دســتورات و فرامیــن امــام خمینــی؟هر؟ در احــکام صــادره 
کردنــد. بــرای نمایندگانشــان و سرپرســتان حــج ســال های قبــل، بیــان 

مأموریت هــا و وظایــف مزبــور، مبیــن رویکــرد خــاص امــام خمینــی؟هر؟ و 
کــه آن را یــک فرصــت  مقــام معظــم رهبــری در ایــن خصــوص می باشــد 
و  مشــرکان  از  برائــت  عرصــه ی  و  اقتــدار  نشــانه ی  بی بدیــل،  و  مغتنــم 
صحنــه ی تجلــی اتحــاد اســامی و مانــور قدرتــی بــرای مســلمین و عرصــه 
پیــکار بــا مظاهــر شــرک و طاغــوت و ظلــم و جــور و یــک عبــادت فاخــر و 
کنگــره عظیــم می دیــد. برایــن اســاس،  جامــع بســان خــود اســام و قــرآن و 
تعییــن سرپرســتان و مســؤولن  بــرای  احــکام صــادره  رویکــرد در همــه 
کنگــره ی عظیــم فریضــه  بعثــه و پیام هــای صــادره بــه مناســبت برپایــی 
حــج، محورهــای اصلــی پیــام و مأموریت  شــان هــم تحقــق ایــن نــگاه و 
شــده  تعییــن  مأموریت هــای  و  وظایــف  اهــم  اســت.  بــود ه  سیاســت ها 
بــرای بعثــه در حــج و زیــارت از ســوی حضــرت امــام خمینــی؟هر؟ و مقــام 

کــرد: ح زیــر بیــان  معظــم رهبــری را می تــوان بــه شــر
ک سازی فریضه حج از آثار طاغوت و زدودن تمام آثار شرک و طاغوت ۱. پا

2. اقامه هرچه باشکوه تر حج
3. بهره بــرداری هرچــه بیشــتر از اجتمــاع عظیــم دینــی و احیــای ســنت 

بــزرگ الهــی در خطابه هــا و مراســم دینــی
کلیه امور مربوط به فریضه الهی حج ۴. رسیدگی به 

۵. رسیدگی به امور حجاج و زائران بیت اهلل الحرام و رفع نیازمندی های حجاج
کاروان ها کمیت ارزش ها و هنجارهای اسامی در اداره  6. حا

کلیه امور مربوط به حج 7. نظارت بر 
8. انتخاب و نصب افراد متعهد و مسلمان برای اداره امور حجاج

ــرادری میــان مســملین و دعــوت مســلمین  9. ایجــاد تفاهــم و تحکیــم ب
و  طوایــف  بیــن  اتحــاد  ایجــاد  و  تفاهــم  راه هــای  بررســی  و  اتحــاد  بــه 

اســامی مذاهــب 
۱۰. آشــنا نمــودن حجــاج بــه وظایــف و مســؤولیت های خــود در مقابلــه بــا 

چپاولگــران و متجــاوزان بــه حقــوق و ســرزمین های اســامی
۱۱. احیای بعد سیاسی ـ اجتماعی حج

اعــان  مراســم  برپایــی  جهــت  حجــاج  ســازماندهی  و  برنامه ریــزی   .۱2
مشــرکین از  برائــت 

۱3. حفظ نظم و آرامش و هماهنگی کامل میان کاروان ها و ایجاد وحدت رویه
۱۴. ارائه راهنمایی های لزم به حجاج

که باعث وهن تشیع می شود ۱۵. جلوگیری از اموری 
کشورهای اسامی گوار  ۱6. مطلع نمودن حجاج از فجایع و وضعیت نا

گردهــم آوردن حجــاج جهــان اســام جهــت تبــادل آرا در مصالــح و   .۱7
مشــکات مســلمین و بررســی راه هــای رســیدن بــه آرمــان مقــدس اســام

گروهی دشمن ۱8. مقابله با تبلیغات دروغین رسانه های 
کاروان هــا بــرای آشــنا ســاختن حجــاج بــا مســائل  ۱9. تشــکیل جلســات 

و وظایف شــان شــرعی 
2۰. انتقال حقایق سیاسی جمهوری اسامی به مسلمانان جهان

2۱. افزایش ظرفیت فرد و امت اسامی برای بهره مندی از حج
و  تعالــی  حــق  حضــرت  بــا  رابطــه  و  معنــوی  علقه هــای  تقویــت   .22

حجــاج در  تقــدس 
23. تحقــق همــه ایــن مأموریــت از ســوی حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای نیــز 

کیــد شــده اســت.  در صــدور حکــم بــرای سرپرســت حجــاج تأ
بدیــن ترتیــب، بعثــه جمهــوری اســامی ایــران در یــک فرآینــد تدریجــی 
بــر اســاس اندیشــه فقهــای شــیعه و ســنت اســامی و ســیره نبــوی و بــه 
دلیــل اهمیــت و جایــگاه مهــم حــج و زیــارت در نظــام اســامی و بــه حســب 
ــی تکویــن و  ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــات اجتماع ــا، اقتضائ ــا، نیازه ضرورت ه

ســازماندهی شــده اســت.

حــج بــرای انقــاب اســامی و جمهــوری اســامی ایــران 
یــک رســانه مؤثــر اســت کــه پیــام انقــاب اســامی و 
ــلمانان  ــه مس ــامی از آن ب ــوری اس ــت های جمه سیاس
می رســد و اذهــان شــبهه آلود و مــردد و تحــت آمــاج 
حمــات رســانه ای و تبلیغــی دشــمنان تنویــر می گردد. 
از طــرق و منافــذ و منابــر مــا حــج اســت. یکــی   لــذا 
مهــم  پایــگاه  یــک  عنــوان  بــه  حــج  دلیــل  همیــن  بــه 
بــرای  المللــی  بیــن  و  فراگیــر  رســانه ای  و  اساســی  و 
انقــاب اســامی اســت و ایــن اهمیــت و ضــرورت توجه 
بــه آن را در عرصــه برنامه ریــزی  نــگاه اســتراتژیک  و 
می کنــد. طلــب  عمومــی  دیپلماســی  و  فرهنگــی  و 

حــج بــه عنــوان یــک خــورده نظــام از مجموعــه نظــام 
اســامی مــورد توجــه بــوده و فقهــا در زمــان بســط 
امــور  تمشــیت  و  تولیــت  آن  اقامــه  مســئول  یــد 
بــه حــج هســتند.  حج گــزاران و مســلمانان اعزامــی 
بعــد  خمینــی؟هر؟  امــام  کــه  بــود  اســاس  ایــن  بــر 
بــه  اقــدام  ایــران،  در  اســامی  انقــاب  پیــروزی  از 
ــاج و  ــتان حج ــوان سرپرس ــه عن ــی ب ــن نمایندگان تعیی
زائــران بیــت اهلل الحــرام کردنــد و جمعــی را مأمــور 
را  هیئتــی  گمــاردن  کار  بــه  و  حجــاج  امــور  تمشــیت 
بــرای نظــارت بــر کلیــه امــور حــج منصــوب کردنــد.

مجموعــه  از  نظــام  خــورده  یــک  عنــوان  بــه  حــج 
بــوده و فقهــا در زمــان  نظــام اســامی مــورد توجــه 
بســط یــد مســئول اقامــه آن تولیــت و تمشــیت امــور 
هســتند.  حــج  بــه  اعزامــی  مســلمانان  و  حج گــزاران 
بعــد  خمینــی؟هر؟  امــام  کــه  بــود  اســاس  ایــن  بــر 
بــه  اقــدام  ایــران،  در  اســامی  انقــاب  پیــروزی  از 
تعییــن نمایندگانــی بــه عنــوان سرپرســتان حجــاج و 
را مأمــور  کردنــد و جمعــی  الحــرام  بیــت اهلل  زائــران 
را  هیئتــی  گمــاردن  کار  بــه  و  حجــاج  امــور  تمشــیت 
کلیــه امــور حــج منصــوب کردنــد. بــرای نظــارت بــر 

گفتمان انقالب اسالمی جایگاه حج در 
حمیــد احمــدی

راهبری نظام مند حج و زیارت

انقاب اسامی احیای رابطه حج و زیارت

1. نگاه نو به حج و امور عبادی در گفتمان انقاب اسامی

۴. مســئولیت حکومــت اســامی در قبــال حج و زیارت

3. حج یک امر استراتژیک و اساسی برای نظام جمهوری اسامی

2. حج به عنوان فرصتی برای معرفی انقاب اسامی به مسلمانان
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عمیق تریــن  و  خالص تریــن  این کــه  عیــن  در  حــج  مراســم 
بــرای  وســیله  مؤثرتریــن  می گــذارد،  نمایــش  بــه  را  عبــادات 
پیشــبرد اهــداف سیاســی اســام اســت. روح عبــادت، عبــارت 
اســت از توجــه بــه خداونــد؛ و روح سیاســت، توجــه بــه خلــق 
خداونــد اســت. ایــن دو در حــج، آن چنــان بــه هــم آمیخته انــد 
کریــم و روایــات رســیده  کــه تــار و پــود یــک پارچــه. آیــات قــرآن 
کیــد می کننــد و از  از معصومیــن ؟ع؟ بــر بعــد سیاســی حــج، تأ
کــه در راه اعتــا و عــزت امــت اســامی  مســلمانان می خواهنــد 
کننــد. بــا بهره منــدی آنــان از عــزت و ســربلندی اســت  تــاش 
ــٍة  ّمَ

ُ
کــه می تواننــد خــود را بــه عنــوان بهتریــن امــت )ُکْنُتــْم َخْیــَر أ

عمــران:  آل  ــاِس  ِللّنَ ْخِرَجــْت 
ُ
أ

معرفــی  جهانیــان  بــه   )۱۱۰
عنــوان  بــه  حــج  و  کننــد، 
همه جانبــه  و  بــزرگ  عبادتــی 
سیاســی  بعــد  بــه  کــه 

می پــردازد. نیــز  مســلمانان 
اجتمــاع بــزرگ امــت اســامی 

در زمــان و مــکان واحــد، بــرای انجــام یــک سلســله اعمــال 
و  افــکار  اتحــاد  و  تفاهــم  ایجــاد  در  کــه  مشــترک  عبــادی 
ــر اســت، یــک ســرمایه عظیــم  ائتــاف قلــوب فوق العــاده مؤث
ــلمانان  ــه مس ــان، ب ــد مّن ــرف خداون ــه از ط ک ــت  ــمانی اس آس
ــه  ک ــه هــوش باشــند و آن چنــان  ــر ب گ ــه ا ک اعطــا شــده اســت 
ــان قــدرت مبــارزه  ــه آن ــه انجــام برســانند، ب شایســته اســت ب
کاری در راه ریشــه کن ســاختن دشــمنان  ــا بیگانــگان و فــدا ب
کــه  اســت  حــج  منافــع  از  نمونــه ای  ایــن،  می دهــد.  خــدا 
ُتــوَك 

ْ
َیأ ِباْلَحــّج ِ  ــاِس  الّنَ فــِی  ن  ّذِ

َ
أ َو  می فرمایــد:  شــریفه  آیــه 

ــوت  ــردم را دع ــج: 27-28( و م ــَع َلُهْم؛)ح ــَهُدوْا َمَناِف َیْش ... ّلِ
کــن تــا ... بــه ســوى تــو بیاینــد و شــاهد  عمومــی بــه حــج 

باشــند. گــون خویــش  گونا منافــع 
سیاســی  فوایــد  و  منافــع  حــج،  منافــع  مهم تریــن  از  یکــی 
بــر عهــده دارد. در  ایــن زمینــه نقــش مهمــی  آن اســت. در 
ح اســت: رابطــه بــا بعــد سیاســی حــج، مطالــب زیــر قابــل طــر

الف. حج، زمینه ساز وحدت مسلمانان
اســام  گی هــای  ویژ از  یکــی 
دیــن جامــع  یــک  عنــوان  بــه 
تأمین کننــده  و  کامــل  و 
ســعادت دنیــا و آخــرت پیــروان 
تــاش  کــه  اســت  آن  خــود، 
و  متحــد  را  مســلمانان  دارد 
یکپارچــه و برخــوردار از هویــت 
واحــد در مقابــل پیــروان ادیان 
کنــد.  معرفــی  دیگــر  ملــل  و 

گرچــه افــراد بــر اســاس حقــوق انســانی، روابطــی بــا یکدیگــر 
کــه  دارنــد، امــا مســلمانان عــاوه بــر آن، اعضــای یــک پیکرنــد 
از آن بــه »امــت اســامی« نــام بــرده می شــود و دارای وحــدت 
و هویــت خــاص می باشــد. اســام نیــز بــر وحــدت مســلمانان 
کــه می فرمایــد: َو اْعَتِصُمــوا ِبَحْبــِل اهلِل  کیــد مــی ورزد، آن جــا  تأ
ُقــوا؛)آل عمــران: ۱۰3( و همگــی بــه ریســمان  َجمیعــًا َو ل َتَفّرَ
گونــه وســیله وحــدت [، چنــگ  خــدا ]قــرآن و اســام، و هــر 

نشــوید. کنــده  پرا و  زنیــد، 
سیاســی  زندگــی  ســبک  و  روش  ابراهیمــی،  حــج  مناســک 
حاجیــان را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. حــج، بــه 
بگذارنــد  کنــار  را  نــژادی  و  ملــی  تعصبــات  می آمــوزد  زائــران 

یــاد  آنــان  بــه  ج شــوند.  از حصــار مرزهــای جغرافیایــی خــار
کــه بــا وجــود اختافــات مذهبــی، همگــی مســلمانند  می دهــد 
و دشــمنان اســام، بــا همگــی آنــان ســر ســتیز دارنــد و لــذا بایــد 
بــا هــم متحــد شــوند. حــج همچنیــن بــا برخــورداری از مراســم 
کــه نســبت بــه  برائــت از مشــرکان، بــه مســلمانان می آمــوزد 
سرنوشــت مســلمانان جهــان بی تفــاوت نباشــند و در برابــر 
امیــر  جهــت،  همیــن  بــه  خیزنــد.  پــا  بــه  اســام،  دشــمنان 
ــادات،  ــض و عب ــفه فرائ ــان فلس ــگام بی ــی ؟ع؟ هن ــان عل مؤمن
ــًة  ــَج  َتْقِوَی ــی ... َو اْلَح ــَرَض اهلُل َتَعاَل ــد: »َف ــاره حــج می فرمای درب
ص۴6(»خداونــد  ؛  الخاطــر  تنبیــه  و  الناظــر  یِن ،)نزهــة  ِللّدِ
تقویــت  بــرای  را  حــج  مراســم 

کــرد«. آییــن اســام تشــریع 
برنــارد  کــه  نیســت  بی جهــت 
فیلســوف  و  شــاعر  شــالو 
پرمعنــی  گفتــار  در  انگلیســی 
بــه  »وای  می گویــد  خــود 
معنــی  گــر  ا مســلمانان  حــال 
ــی  ــر معن گ ــان ا ــال دشمنانش ــه ح ــد، و وای ب ــج را نفهمن ح
کنند«)بــه نقــل از حــج و حرمیــن شــریفین در  حــج را درک 

.)26۴ ص  نمونــه،  تفســیر 
انبــوه  کــم  ترا و  اجتمــاع  منــی ،  و  مشــعرالحرام  و  عرفــات  در 
گردیــده  جمعّیــت، در زمــان واحــد و مــکان واحــد، ملحــوظ 
گــردد  اســت تــا شــوکت چشــمگیر جامعــه مســلمانان، نمایــان 
و بــا نشــان دادن وحــدت و اّتحــاد اعتقــادى و عملــی خــود، 
گونــه فکــر  پشــت ســتمگران و اســتعمارگران را بلرزانــد و هــر 
ــان  ــد از مغزهــاى آن ــاره مســلمانان دارن ــه درب ک ــه ای را  خبیثان
بیــرون ببــرد و نقشــه هاى شــیطانی آنهــا را در هــم بریــزد. از 
یــُن   َیــَزاُل الّدِ

َ
کــه امــام صــادق؟ع؟ می فرمایــد: ل ایــن رو اســت 

کــه  َقاِئمــًا َمــا َقاَمــِت  اْلَکْعَبُة؛)الکافــی، ج ۴، ص: 27۱( تــا زمانــی 
کعبــه برپاســت، دیــن اســام نیــز برپاســت.

در  و  یکتاپرســتی  و  توحیــد  کــه  موقعیت هایــی  از  یکــی 
بهتریــن  بــه  اسام ســتیزی  و  شــرک  از  بیــزاری  آن،  مقابــل 
وجــه بــه منصــه ظهــور می رســد، هنــگام ادای مناســک حــج 
وضعیــت  شــناخت  اســت. 
و  سیاســی  مشــکات  و 
در  مســلمانان  اجتماعــی 
بررســی  اســامی،  کشــورهای 
قدرت هــای  سیاســی  اهــداف 
و  اندیشــیدن  و  اســتکباری 
ارائــه راهکارهــای مؤثر سیاســی 
بــرای خنثی ســازی نقشــه های 
اهــداف  از  آنــان،  شــیطانی 
می شــود. محســوب  جهانــی  عظیــم  کنگــره  ایــن  سیاســی 
ب. مناسک حج، نمایشگر برائت از دشمنان اسام
از  جســتن  بیــزاری  بــرای  فرصــت  بهتریــن  حــج،  مراســم 
دشــمنان خداســت ولــی بــه ایــن زمــان و مــکان اختصــاص 
نــدارد. بلکــه در همــه زمان هــا و مکان هــا مســلمانان بایــد 
کــه  گــوش جهانیــان برســانند. در صورتــی  بیــزاری خــود را بــه 
مراســم حــج مطابــق بــا دســتورات اســام بــر پــا شــود و بــر طبــق 
ح در آن باشــد  آن، برائــت از مشــرکان جــزء برنامه هــای مطــر
کــه زائــران خانــه خــدا، بی اعتمــادی بــه دشــمنان  گونــه ای  بــه 
اســام، شــناخت مکــر و حیلــه آنــان، قطــع روابــط زیانبــار، و 
برائــت از آنــان را بیاموزنــد و آن را در ســطح جامعــه اســامی 

گونــه  گزنــد هــر  نشــر دهنــد، در آن صــورت جامعــه اســامی از 
آســیبی از جانــب دشــمنان اســام امنیــت خواهــد یافــت چــرا 
کــه برائــت از مشــرکان جزئــی از ســبک زندگــی اســامی در همــه 

ــود. ــد ب ــامی خواه ــورهای اس کش
خداونــد در ســوره مبارکــه »توبــه« بــه برخــورد صریــح و قاطــع 
داده  فرمــان  پیمان شــکنان  و  مشــرکان  بــا  جنــگ  اعــام  و 
اســت. آیــات برائــت در اجتمــاع عظیــم حــج در روز عیــد قربــان 
کــه مســلمانان و مشــرکان در موســم حضــور داشــتند، بــه امــر 
پیامبــر؟ص؟ توســط امیــر مؤمنــان، امــام علــی؟ع؟ تــاوت شــد:
ــَن اْلُمْشــِرکیَن،  ــْم ِم ذیــَن عاَهْدُت

َ
ــی اّل ــَن اهلِل َو َرُســوِلِه ِإَل ــراَءٌة ِم َب

ــُر ُمْعِجــِزی  ُکــْم َغْی
َ
ّن

َ
ْشــُهٍر َو اْعَلُمــوا أ

َ
ــَة أ ْرَبَع

َ
ْرِض أ

َ ْ
َفســیُحوا ِفــی ال

ذاٌن ِمــَن اهلِل َو َرُســوِلِه ِإَلــی 
َ
ّنَ اهلَل ُمْخــِزی اْلکاِفریــَن، َو أ

َ
اهلِل َو أ

ّنَ اهلَل َبری ٌء ِمَن اْلُمْشــِرکیَن َو َرُســوُلُه 
َ
ْکَبــِر أ

َ ْ
ــاِس َیــْوَم اْلَحــّجِ ال الّنَ

...؛)هــود: 3- ۱( ]ایــن، اعــام[ بیــزارى از ســوى خــدا و پیامبــر 
کــه بــا آنهــا عهــد بســته اید؛  کســانی از مشــرکان اســت  او، بــه 
کنید  کــه آزادانــه( در زمیــن ســیر  پــس چهــار مــاه )مهلــت داریــد 
)و هــر جــا می خواهیــد برویــد( و بدانیــد شــما نمی توانیــد خــدا 
کنیــد؛ و بدانیــد( خداونــد  را ناتــوان ســازید، )و از قــدرت او فــرار 
کافــران اســت، و ایــن، اعامــی اســت از ناحیــه  خوارکننــده 
]روز  کبــر  ا روز حــج  در  مــردم  )عمــوم(  بــه  پیامبــرش  و  خــدا 
کــه: خداونــد و پیامبــرش از مشــرکان بیزارنــد. عیــد قربــان [ 
در تفاســیر متعــدد از قبیــل »مجمــع البیــان«، »عیاشــی«، و 
کــه بــه دنبــال  »نورالثقلیــن« از امــام باقــر ؟ع؟ نقــل شــده اســت 
نــزول آیــات ۱-8 ســوره توبــه، پیامبــر ؟ص؟ امیــر مؤمنــان ؟ع؟ را 
کــرد تــا در مراســم حــج ســال نهــم هجــری، پیــام برائــت  مأمــور 

کنــد. از مشــرکان را قرائــت 

بســیاری از اعمال و مناســک حج، آشــکارا با برائت از مشــرکان 
و دشــمنان اســام، ارتبــاط دارد. از جملــه آنهــا، می تــوان بــه 
کــرد. یکــی از وظایــف واجــب در منــی   »رمــی جمــرات« اشــاره 
»رمــی جمــرات« اســت، یعنــی پرتــاب تعــداد معّینــی ســنگریزه 
کــه بــه نــام »َجْمــره اولــی «  بــه ســتون هاى مشــّخصی در منــی  
می شــوند.  نامیــده  َعَقَبــه«  »َجْمــره  و  ُوْســطی «  »َجْمــره  و 
عقبــه«  جمــره  »رمــی  بــه  موّظــف  عیــد،  روز  در  حاجیــان 
هســتند و دو روز بعــد آن )روز یازدهــم و دوازدهــم( هــر ســه 

جمــره را بــه ترتیــب رمــی می کننــد.
بــه  ســنگریزه  پرتــاِب  عمــل   اســام،  مقــّدس  دیــن  در 

ســتون هاى ســنگی  بــه عنــوان  اظهــار تنّفر و انزجار از دشــمنان 
اســام، جــزء مناســك حــج قــرار داده شــد، تــا بــراى همیشــه، 
برنامــه جــّدى و  از ســتمکاران و مشــرکان،  بیــزارى جســتن 
ــا  ــه دنی ــامی ب ــت اس ــود و اّم ــناخته ش ــام  ش ــت اس ــی مل عمل
ــام،  ــمنان اس ــر دش ــد، در براب ــف واح ــا، در ص ــه م ک ــد  بفهمان
قیــام می کنیــم و آنهــا را بــا تمــام قــوا از اجتمــاع خــود می رانیــم 
گل مدفونشــان می ســازیم )حج،  و در دل خروارهــا ســنگ و 

.)۱78-۱77 ص  تکامــل،  برنامــه 
بنابراین، »رمی جمرات« در واقع، یک تمرین عملی همگانی، 
بــراى زنــده نگــه داشــتن روح مبــارزه بــا صفــات شــیطانی، و 
کــه  تنّفــر از دشــمنان اســام اســت  مجّســم ســاختن حــس 
همه ســاله بایــد در زمــان معلــوم و مــکان معّیــن، بــه صــورت یــك  
»مانــور عمومــی« و بــه طــرزى جالــب و چشــمگیر برگــزار شــود.
کــه  کســی  همچنیــن از جملــه وظایــف واجــب در منــی  )بــراى 
کــردن اســت. قربانــی، رمــز  حــّج تمّتــع بجــا مــی آورد(، قربانــی 
گذشــتگی و دادن جــان در راه محبــوب  کارى و از خــود  فــدا
کــه خــون ایــن قربانــی را در راه تــو  اســت. یعنــی همچنــان 
بــدون تعّلــل،  اى خالــق یکتــا، بی دریــغ می ریــزم، حاضــرم 
آســمانی  فرمان هــاى  اجــراى  و  دیــن  حریــم  از  دفــاع  راه  در 
تــو، از جــان خــود نیــز بگــذرم و خــون خــود را تقدیــم پیشــگاه 

کنــم و بگویــم: اقدســت 
ْرَض 

َ ْ
ــَماَواِت َو ال ــِذی َفَطــَر الّسَ

َ
ِلّل ْهــُت َوْجِهــَی  »ِبْســِم اهلِل َوّجَ

ــا ِمــَن اْلُمْشــِرِکیَن ِإّنَ َصَاِتــی َو ُنُســِکی َو  َن
َ
ــا أ َحِنیفــًا ُمْســِلمًا َو َم

ُهــّمَ ِمْنــَك َو َلَك«؛)مــن 
َ
َمْحَیــاَی َو َمَماِتــی هلِل َرّبِ اْلَعاَلِمیــَن الّل

ــام خــدا، روى خــود  ــه ن ل یحضــره الفقیــه، ج 2، ص ۴89(»ب
کــه آســمان ها و زمیــن را  را بــه ســوى خداونــدى می گردانــم 
کــه خواهــان حــق و متمّســك بــه  پدیــد آورده اســت، در حالــی 

اســامم و از مشــرکین نیســتم. همانــا، نمــاز و قربانــی مــن، 
که پــروردگار  مــرگ و حیــات مــن، مختــّص بــه خداوندى اســت 
کــه دارم از موفقیــت بــراى  جهانیــان اســت. بارالهــا! )هــر چــه 

ــراى توســت«. ــی( از توســت و ب عبــادت و بندگ
بدیــن ترتیــب، حــج و مناســک آن، از ســویی نشــان دهنده 
کیــان اســامی  ــان در دفــاع از  وحــدت مســلمانان و انگیــزه آن
ــر  گ و بیــزاری از دشــمنان قســم خورده امــت اســامی اســت. ا
کــه اســام دســتور می دهــد انجــام  مســلمانان حــج را آنگونــه 
ــه ســرزمین های  ــه تعــرض دشــمنان ب گون دهنــد، جلــوی هــر 
گرفتــه می شــود و مســلمانان از عــزت و شــوکت الهــی  اســامی 

ــد آن روز. ــه امی ــد. ب ــوردار می گردن برخ

بررسی ابعـــــاد سیاسی مناســــــک حـــــج
داود حسینی 

روح عبــادت، عبــارت اســت از توجــه بــه خداوند؛ و روح سیاســت، 
بــه  ایــن دو در حــج، آن چنــان  اســت.  بــه خلــق خداونــد  توجــه 
هــم آمیخته انــد کــه تــار و پــود یــک پارچــه. آیــات قــرآن کریــم و 
ــد  ــج، تأکی ــی ح ــد سیاس ــر بع ــن؟مهع؟ ب ــیده از معصومی ــات رس روای
عــزت  و  اعتــا  راه  در  کــه  می خواهنــد  مســلمانان  از  و  می کننــد 
و  عــزت  از  بهره منــدی  بــا  آنــان  کننــد.   تــاش  اســامی  امــت 
ــه عنــوان بهتریــن امــت  ســربلندی اســت کــه می تواننــد خــود را ب
کننــد. معرفــی  جهانیــان  بــه  ــاِس( 

َ
ِللّن ِرَجــْت 

ْ
خ

ُ
أ ــٍة  ّمَ

ُ
أ ْیــَر 

َ
خ )ُکْنُتــْم 

مناســک حــج ابراهیمــی، روش و ســبک زندگــی سیاســی حاجیــان 
زائــران  بــه  حــج،  می دهــد.  قــرار  تأثیــر  تحــت  شــدت  بــه  را 
مي آمــوزد تعصبــات ملــي و نــژادي را کنــار بگذارنــد، و از حصــار 
ــا  ــاد مي دهــد کــه ب ــان ی ــه آن مرزهــاي جغرافیایــي خــارج شــوند. ب
وجــود اختافــات مذهبــي، همگــي مســلمانند و دشــمنان اســام، 
بــا همگــي آنــان ســر ســتیز دارنــد و لــذا بایــد بــا هــم متحــد شــوند. 
حــج همچنیــن بــا برخــورداري از مراســم برائــت از مشــرکان، بــه 
مســلمانان مي آمــوزد کــه نســبت بــه سرنوشــت مســلمانان جهــان 
پــا خیزنــد. بــه  اســام،  برابــر دشــمنان  نباشــند و در  بي تفــاوت 
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اتحــاد مســلمانان  حــج مظهــر وحــدت و 
همــه  متعــال  خداونــد  کــه  ایــن   اســت. 
کــه  را  ایشــان  از  کــه  هــر  و  مســلمانان 
بتوانــد بــه نقطــه ای  خــاص و در زمانــی 
و  اعمــال  در  و  خوانــد  مــی  فــرا  خــاص 
نظــم  و  همزیســتی  مظهــر  کــه  حرکاتــی 
کنــار  در  را  آنــان  اســت،  هماهنگــی  و 
یکدیگــر مجتمــع می ســازد؛ نخســتین اثــر 
و  وحــدت  احســاس  تزریــق  نمایانــش، 
جماعــت در یکایــک آنــان و نشــان دادن 
مســلمین  اجتمــاع  شــوکت  و  شــکوه 
ذهــن  کــردن  ســیراب  و  آنــان  بــه 
اســت. عظمــت  احســاس  از  ایشــان 

مردمــي کــه بــه حــج مشــرف مي شــوند، 
قــدر ایــن نعمــت بــزرگ را بداننــد و عــزت 
برافراشــتن  از  ناشــي  عــزت  اســامي 
را،  اســامي  ایــران  در  اســام  پرچــم 
حفــظ کننــد. مبــادا رفتــار حاجــي ایرانــي 
کــه عــزت ایــن نظــام  به گونــه اي باشــد 
بــه  کــه  عظمتــي  و  شــکوه  و  انقــاب  و 
اســت،  شــده  داده  این جــا  در  اســام 
شــود. مخــدوش  اندکــي  نکــرده   خــداي 

ایــن فریضــه بــزرگ مســلمانان را از هــر 
مرکــز  در  مذهــب  و  زبــان  قــوم،  نــژاد،  
ــا  جهــان اســام مجتمــع مي کنــد و همــه ب
هــم بــه ســوي قبلــه واحــد و بــا یــک روش 
ــان  ــا یــک زب خــدا را عبــادت مي کننــد و ب
قــرآن  یعنــي  کتــاب هدایــت  تــاوت  بــه 
فرصت هــاي  تجمــع  ایــن  مي پردازنــد. 
فراهــم  مســلمانان  بــراي  را  زیــادي 
همگرایــي  و  نظــر  تبــادل  بــا  تــا  مي کنــد 
مســلمانان  مهــم  موضوعــات  بــه 
از  و  بشناســند  را  یکدیگــر  بپردازنــد. 
دشــمن  شــوند  آگاه  یکدیگــر  مشــکات 
خــود را بشناســند و راه هــاي بــرون رفــت 
اســام  جهــان  مختلــف  معضــات  از 
همــه  رأس  در  و  کننــد.  شناســایي  را 
و  درونــي  خودســازي  بــه  مســائل  ایــن 
ــن  ــدون ای ــه ب ــد، ک ــت یابن ــت دس معنوی
مهــم توفیــق چندانــي در ســایر مراحــل 
هــم نخواهنــد یافــت حتــي مبــارزه بــا ظلــم 
و رســیدن بــه اقتــدار و عــزت اســامی.

کمــی و هــم  کــه هــم از نظــر  یکــی از عظیم تریــن اجتماعــات مســلمانان 
ــی  ــرزمین وح ــج در س ــی ح ــره جهان کنگ ــت.  ــرد اس ــه ف ــر ب ــی منحص کیف از 
اســت. ایــن فریضــه بــزرگ مســلمانان را از هــر نــژاد،  قــوم، زبــان و مذهــب در 
مرکــز جهــان اســام مجتمــع می کنــد و همــه بــا هــم بــه ســوی قبلــه واحــد 
کتــاب  ــه تــاوت  ــان ب ــا یــک زب ــا یــک روش خــدا را عبــادت می کننــد و ب و ب
هدایــت یعنــی قــرآن می پردازنــد. ایــن تجمــع فرصت هــای زیــادی را بــرای 
مســلمانان فراهــم می کنــد تــا بــا تبــادل نظــر و همگرائــی بــه موضوعــات 
مهــم مســلمانان بپردازنــد. یکدیگــر را بشناســند و از مشــکات یکدیگــر 
گاه شــوند دشــمن خــود را بشناســند و راه هــای بــرون رفــت از معضــات  آ

کننــد.  مختلــف جهــان اســام را شناســایی 
و در رأس همــه ایــن مســائل بــه خودســازی 
کــه بــدون  درونــی و معنویــت دســت یابنــد، 
ایــن مهــم توفیــق چندانــی در ســایر مراحــل 
هــم نخواهنــد یافــت حتــی مبــارزه بــا ظلــم 
اســامی. عــزت  و  اقتــدار  بــه  رســیدن  و 
و  حــج  مختلــف  ســازی های  فرصــت   
ابعــاد مختلــف حــج پیوســته  از  اســتفاده 
مقــام  و  خمینــی؟هر؟  امــام  کیــد  تا مــورد 
»توصیــه  اســت.  بــوده  رهبــری  معظــم 
کثــر اســتفاده  می کنــم از فرصــت حــج، حدا
بــرادران  بــا  آشــنایی  کســب  بــرای  را 
جهــان  اوضــاع  و  بکننــد  خــود  مســلمان 
بــه  مســلمانان  رفتــار  و  زبــان  از  را  اســام 
دســت  آرزوهــا،   تجربه هــا،   آورنــد،  دســت 
ــد  کنن ــه  ــم مبادل ــا ه ــا را ب ــا و تواناییه آورده
و حــج خــود را بــه حــج مــورد نظــر اســام هــر 

ســازند« نزدیکتــر  چــه 
معنــوی  فرصت هــای  مــورد  در  ایشــان 
می شــود  فراهــم  حــج  وســیله  بــه  کــه 
کوتــاه مــدت خانــه ای  می فرمایــد: »جــوار 
بــا  مواقــف  و  اعظــم   پیامبــر  حــرم  و  خــدا 
ارزش حــّج و ســرزمین پــر خاطــره ی حجــاز 
و  خــدا  یــاد  بــا  دل  کــردن  زنــده  بــرای  را، 
تحکیــم پیونــد معنــوی خــود بــا رســول اهلل  
و عتــرت طیبــه ی آن بزرگــوار  و بــه خصــوص 

توجــه و توســل بــه حضــرت ولــی اهلل العظــم و انــس بــا قــرآن و تدبــر در 
کــه مایــه ی تقــرب بــه خــدا اســت،   ع و توســل  آیــات بینــات آن و دعــا و تضــر
مغتنــم بشــمرند و از آن بهــره ببرند«)پیــام بــه حجــاج بیــت اهلل الحــرام، 
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از ایــن رو هــر ســاله دســت انــدرکاران حــج بــا انتخــاب اهدافــی خــاص بــرای 
کننــد فعالیــت  حــج هــر ســال و شــعار قــرار دادن آن اهــداف تــاش مــی 
گونــه ای برنامــه ریــزی  هــای فرهنگــی ، سیاســی و اجتماعــی حــج را بــه 
کــه بــه آن اهــداف دســت یابنــد . مقــام معظــم رهبــری در مــورد  کننــد 

می فرمایــد: حــج  فرصت هــای  بعضــی 
ــدرکاران حــج ، شــعاری  گذشــته دســت ان امســال هــم ماننــد ســال هــای 
گــر اولویــت هــای حــج در ابعــاد  کــه بیــان  کــرده انــد  را بــرای حــج انتخــاب 
مختلــف معنــوی ، سیاســی و اجتماعــی اســت . ایــن شــعار عبــارت اســت 
از »حــج معنویــت، همبســتگی و اقتــدار اســامی«. در اینجــا لزم اســت بــه 
کنیم:  گــذاری هــر یــک از محورهــای ایــن شــعار اشــاره  توضیــح ضــرورت نــام 

معنویت
یکــی از عوامــل شکســت مســلمانان در مقابــل دشــمنان و هــدر رفتــن 
ســرمایه های مــادی و معنــوی آنهــا سســت شــدن پایه هــای اعتقــادی و 
کــه در  ضعــف حیــات معنــوی و باورهــای دینــی آنهاســت. ســوال هایی 
گاه و روشــن ضمیــری شــراره می کشــد و خــون او را بــه  ذهــن هــر مســلمان آ
کــه چــرا حضــور قــوی مــردم نتیجــه مطلــوب را نمی دهــد؟  جــوش مــی آورد 
چــرا در مقابــل نهیــب دشــمنان جرئــت و جســارت ایســتادگی و مقاومــت 
را ندارنــد؟! چــرا بــه جــای تــرس از خــدا از هیبــت پوشــالی مســتکبران 
آنهــا می ترســند؟! چــرا در مقابــل دشــمنان عقــب  ارزش  بــی  نوکــران  و 

کوتــاه می آینــد؟! نشــینی می کننــد و از اصــول و ارزشــهای خــود 
مقــام معظــم رهبــری عامــل اصلــی و موثــر در ایــن زمینــه را دوری از حیــات 

معنــوی می شــمارد و در یکــی از فرازهــای ســخنان خــود می فرمایــد:
بــا  ارتبــاط  کــه معنویــت هســت  آنجــا  کــم اســت  اینکــه معنویــت  بــرای 
در  هســت   بــاور  الهــی  فضــل  بــه  نســبت  هســت،  اتصــال  هســت  خــدا 
ع  تضــر و  خضــوع  پــروردگار  پیشــگاه  در  هســت،  تســلیم  خــدا  مقابــل 
هســت، در آنجــا ضعــف و ترســی وجــود نــدارد )ال اّن اولیــاء اهلل ل خــوٌف 
وجــود  هــم  تأســفی   )62 آیــه  یونــس،  ُیحَزُنوَن()ســوره  ُهــم  َو ل  عَلیهــم 
.)۱37۱  /3  /  ۱6 حــج،  کنگــره  کننــده  برگــزار  اعضــای  ندارد«)دیــدار 

ایشــان پــس از معرفــی عامــل شکســت هــا، 
مســلمانان  آمدنهــای  کوتــاه  و  ترس هــا 
ایــن  درمــان  راه  بــه  دشــمنان  مقابــل  در 
بــه  بازگشــت  و  کــرده  اشــاره  مشــکات 
عــزت اســامی و انســانی را روی آوردن بــه 
کــرده و می فرمایــد:  حیــات معنــوی بیــان 
بایــد  کنیــم  عــاج  را  خودمــان  بایــد  »مــا 
حیــات  ســمت  بــه  بایــد  بشــویم  متحــول 
کنیــم.  حرکــت  خــدا  اولیــای  معنــوی 
ایــن عــاج همــه ی درهــا در دنیــا و بــرای 
.)۱37۱  /2  /  ۱6  . اســت«)همان  همــه 
مناســبی  فرصــت  را  حــج  عرصــه  ایشــان 
هــای  وابســتگی  از  شــدن  جــدا  بــرای 
از  را  مســلمان  کــه  طبقاتــی  و  مــادی 
زائــران  بــه  و  می کنــد  دور  معنــوی  حیــات 
بــه  فرصــت  ایــن  از  می کنــد  ســفارش 
یــک  »حــج  کننــد.  اســتفاده  خوبــی 
انســان  کــه  اســت  خــوب  بســیار  فرصــت 
بتوانــد از دنیــا و زخــارف دنیــا و وابســتگی 

چیزهایــی  آن  ی  همــه  و  هــا  کشــی  خــط  و  هــا  بنــدی  طبقــه  و  هــا 
نزدیــک  پرســتی  خــود  و  مادیــت  بــه  و  می کنــد  دور  معنــا  از  را  او  کــه 
شــود)همان(. نزدیــک  خــدا  بــه  و  بشــود  دور  شــود  جــدا  کنــد.  مــی 
ایشــان راه رســیدن بــه حیــات معنــوی را حرکــت بــه ســوی خــدا می  شــمارد 
ــد  ــدا بای ــه ی خ ــر خان ــی و زای ــاد حاج ــه ی ــز ب ــک چی ــًا ی ــد:  »دائم و می  فرمای
کردیــم،  گــر بــه خــدا رو  کنــد، ا کســب  باشــد و آن اینکــه رضــای الهــی را 

کننــده  «)حرکت  خــدا راه را بــاز می کنــد. »اّن الّراِحــَل ِالیــَک َقریــُب الَمســاَفٔهِ
بــه ســوی تــو راهــش نزدیــک اســت)مفاتیح الجنــان، دعــای مــاه رجــب((.
یــک قــدم بــه ســمت خــدا برداشــتن، دل انســان را روشــن می کنــد و قــدم 
بعــدی و ادامــه راه را بــرای انســان راحــت تــر می کنــد ایــن همــان موضــوع 
اساســی در جنبــه ی فــردی ایــن مســأله )حیــات معنــوی( اســت و هیــچ 
کنگــره  کننــده  ــزار  ــدار اعضــای برگ گرفت)دی چیــزی جــای ایــن را نخواهــد 

حــج، ۱6 /2 / ۱372(.
ایشــان آثــار پربرکــت حیــات معنــوی حــج را مــورد توجــه قــرار داده و معتقــد 
گــر حــج بــه ســوی حیــات معنــوی ســوق داده شــود و روح حــج در  اســت ا
الحــرام دمیــده شــود  بیــت اهلل  زائــر  کالبــد 
بــرای  را  فراوانــی  اجتماعــی  و  فــردی  آثــار 
کــه از جملــه  مســلمانان بــه ارمغــان مــی آورد 
ــه ایجــاد فضــای معنــوی در  ــوان ب آنهــا می ت

ــرد. ک کشــور و جهــان اســام اشــاره 
»حــج از یــک طــرف مطهــر معنویــت اســت، 
ارتبــاط بــا خــدا،  آشــنا شــدن دل بــا آیــات 
بیشــتر  چــه  هــر  شــدن  نزدیــک  و  الهــی 
مظهــر  طــرف  یــک  از  خــدا،  بــه  انســان 
حــج  خصوصیــات  از  یکــی  اســت  وحــدت 
می کنــد  معنــوی  را  فضــا  کــه  اســت  ایــن 
هــر وقــت ســخن از حــج اســت ، معنویــت 
کنــده می شــود«)ییام بــه حجــاج بیــت  پرا

.)۱377  /۱  /  ۱2 الحــرام،  اهلل 
معــارف  ســایر  و  حــج  حقیقــت  و  ماهّیــت 
دینــی ،گــذر از حیــات دنیــا بــه حیــات طّیبــه 
اســت. بــرای عبــور موفــق از حیــات دنیا لزم 
کرد و شــهوات را ســامان  که مجاهده  اســت 
داده و مهــار ســاخت ، دانشــی بــر مبنــای 
ایمــان، عمــل صالــح و در راســتای عبودّیــت 
و بندگــی تولیــد نمــود ، و از همــه مهــم تــر، 
معنویــت و اخاقــی بــا شــاخص هــای عــّزت 
منــدی و آزادگــی، افــزون برآرامــش بخشــی و 

نشــاط آفرینــی، ارایــه داد . 
اســرار و عرفــان معّرفــی شــده در حــج جامــع 
در  و  اســت،  شــده  بیــان  هــای  شــاخص 
ــع  ــراردارد. همــه مناب ــت جّذابیــت، تحــّول آفرینــی و انســان ســازی ق نهای
گویــای نقــش بــی بدیــل حــج در ارتقــای  دینــی و اخاقــی و عرفانــی مــا 
کــه فقــط یکبــار در همــه ی عمــر بــر  گــزاران اســت. و ایــن  معنــوی حــج 
مســلمانان در صــورت حصــول اســتطاعت واجــب مــی شــود ، نشــانگر 

گــذاری آن بــرای تمــام عمــر اســت. ظرفیــت اثــر 
همبستگی 

ــلمانان را در آن  ــٔه مس ــوده و هم ــتگی ب ــز همبس ــخ مرک ــول تاری ــه در ط کعب
ِکــُف ِفیــِه َو اْلبــاِد) حــج: 2۵(. مســاوی می داند:َســواًء اْلعا

ــِت اْلَعِتیِق()حــج: 29( معرفــی می کنــد و  ــی )اْلَبْی و آن را بیــت آزادی و آزادگ
آن را مدرســه اتحــاد و وحــدت معرفــی می کنــد. 

موضــوع همبســتگی و ایجــاد اتحــاد بیــن مســلمانان از بزرگتریــن ثمــرات 
بــزرگ سیاســی و اجتماعــی  ایــن عبــادت 
ایــن  در  رهبــری  معظــم  مقــام  اســت. 

گویــد: مــی  زمینــه 
مســلمانان  اتحــاد  و  وحــدت  مظهــر  حــج 
همــٔه  متعــال  خداونــد  این کــه  اســت. 
کــه بتوانــد،  کــه از ایشــان را  مســلمانان و هــر 
بــه نقطــه یی خــاص و در زمانــی خــاص فــرا 
کــه مظهــر  می خوانــد و در اعمــال و حرکاتــی 
اســت،  هماهنگــی  و  نظــم  و  همزیســتی 
کنــار یکدیگــر  آنــان را روزهــا و شــب هایی در 
مجتمــع می ســازد، نخســتین اثــر نمایانش، 
در  جماعــت  و  وحــدت  احســاس  تزریــق 
یکایک آنان و نشــان دادن شــکوه و شــوکت 

کــردن ذهــن هــر یــک تــن آنــان از  اجتمــاع مســلمین بــه آنــان و ســیراب 
احســاس عظمــت اســت)پیام به حجاج بیــت اهلل الحــرام، ۱37۰/3/26(.
و  مشــرکین  از  برائــت  بعــد  و  معنویــت  اساســی  بعــد  ســه  دارای  حــج 
ایــن  اهلل  شــاء  ان  گــر  »ا اســت  آفرینــی  وحــدت  بعــد  و  شــرک  ایــادی 
را  خــود  فایــدٔه  حــج  بشــود،  مجســم  و  متجســد  حــج  در  جهــت  ســه 
کارگــزاران حــج، ۱378/۱۱/26(. بخشــیده اســت«) بیانــات در دیــدار بــا 
بــرای  حــج  آفرینــی  همبســتگی  بــه  نســبت  رهبــری  معظــم  مقــام 
از   ... »حــج  می فرمایــد:  اســامی  واحــده  امــت  ایجــاد  و  مســلمانان 
اســت،  وحــدت  مظهــر  طــرف  یــک 
برداشــتن  اســامی،  امــت  یکپارچگــی 
و  دره هــا  پرکــردن  و  حجاب هــا  و  دیوارهــا 
کــه یــا بــه دســت دشــمن، یــا  شــکافهایی 
وجــود  بــه  اوهــام  و  تعصبــات  وســیلٔه  بــه 
آمــده اســت، و نیــز ایجــاد قدمــی به ســوی 
اســت«)همان(. اســامی  واحــدٔه  امــت 

کــه ایــن عامــل وحــدت  کســانی را  ایشــان 
و  افکنــی  اختــاف  بــه  تبدیــل  را  بخــش 
شــکاف بیــن مســلمین می کننــد و در ایــام 
ح می کننــد  حــج مســائل تفرقــه افکــن مطــر
می گوینــد:  داده  قــرار  ســرزنش  مــورد 
کســی از ایــن وســیلٔه  کــه  چقــدر جفــا اســت 
کنــد بــرای اختــاف  وحــدت ابــزاری درســت 
التیــام،  وســیلٔه  کــه  را  حــج  شــکاف...  و 
وســیله ای وحــدت، وســیله یکسان ســازی 
دنیــای  در  عزم هــا  و  نیت هــا  و  دل هــا 
جــدا  وســیلٔه  بعکــس،  اســت،  اســام 
نبایــد  کــردن  ایجــاد  بعــض  کــردن وســیلٔه 
.)۱387/8/۱۵ حــج،  کارگــزاران  و  مســئولن  دیــدار  در  قرارداد)بیانــات 
کــرده  ایشــان ایجــاد همدلــی و پیونــد، را وظیفــه حاجــی ایرانــی معرفــی 
رفتــار خــوب نشــان  ایرانــی دارد؛  را حاجــی  می فرمایــد: »یــک وظایفــی 
ــامی  ــد اس ــد، از پیون ــان بده ــی نش ــد، همدل ــان بده ــرادری نش ــد، ب بده
کنــد؛  میــان خــود و دیگــر ملت هــا بــرای نزدیک تــر شــدن دل هــا اســتفاده 
کارگــزاران حــج، ۱39۰/7/۱۱(. اینهــا جــزو وظایــف اســت)بیانات در دیــدار 

ولــی امــر مســلمین جهــان بــا اشــاره بــه نقشــه دشــمنان اســام در بــر هــم 
زدن همبســتگی و همدلــی مســلمانان می فرمایــد:

یکپارچــه  اســام  امــت  می خواهنــد  مســلمین  و  اســام  دشــمنان 
گــر یکپارچــه شــد، قــوی می شــود، مقتــدر می شــود و در  نباشــد، چــون ا
مســتکبران  وقــت کار  آن  می کنــد؛  هویت یابــی  گــون  گونا میدان هــای 

کنند)همــان(. جــدا  می خواهنــد  لــذا  شــد.  خواهــد  ســخت  جهانــی 
بــرای  بــه اتحــاد و همدلــی فــرا می خوانــد و  ایشــان همــه مســلمانان را 
فائــق آمدنــد بــه دسیســه های تفرقــه افکــن دشــمنان عمــل بــه ســفارش 
کــه حــج یکــی از مصادیــق آن اســت  کــه اعتصــام بــه حبــل اهلل الهــی  قــرآن 
اْعَتِصُمــوا  )َو  از مظاهــر حبــل اهلل اســت؛  یکــی  ســفارش می کنــد. »حــج 
الهــی چنــگ  ایــن حبــل و ریســمان مســتحکم  بــه  اهلِل َجِمیعــًا(  ِبَحْبــِل 
بزنیــد جمیعــًا؛ یعنــی بــا هــم باشــید. نــه فقــط ایرانی هــا بــا هــم باشــید، 

بلکــه امــت اســامی بــا هــم باشــید«)همان(.
اقتدار اسامی

کــه  کریــم امــت اســامی را بــه واســطه اســام و معــارف ارزشــمندی  قــرآن 
َتِهُنــوا َو ل  در اختیــار دارد امــت برتــر معرفــی نمــوده و می فرمایــد: )َو ل 
ُکْنُتــْم ُمْؤِمِنیَن()آل عمــران: ۱39(؛ هرگــز سســت  ْعَلــْوَن ِإْن 

َ ْ
ْنُتــُم ال

َ
َتْحَزُنــوا َو أ

ــر ایمــان داشــته باشــید. گ ــد ا ــد؛ و شــما برتری نشــوید! و غمگیــن نگردی
گرایش  هــای فطــری  از  یکــی  عــزت طلبــی  کــه خصیصــٔه  نیســت  شــکی 
انســان بــوده و در وجــود هــر فــردی و هــر امتــی در همــٔه اعصــار و امصــار 
گرایــش دارد و طبــع  وجــود دارد. هــر شــخصی طبعــًا بــه ســمت عــزت نفــس 
او از ذلــت و دون مایگــی متنفــر و منزجــر اســت. ولــی آنچــه مهــم اســت 
گرایــش درونــی  کســب ایــن عــزت و اقتــدار و راه پاســخگویی بــه ایــن  منشــأ 
گروهــی از افــراد و ملت هــا بــا غفلــت از راه درســت و منشــأ حقیقــی  اســت. 
عــزت و اقتــدار بــه بیراهــه می رونــد و ســعی می کننــد تــا اقتــدار را از غیــر 

ــد. کنن ــب  کس ــی آن  ــأ حقیق منش
ــد  ــب می کنن ــران طل کاف ــود را از  ــدار خ ــزت و اقت ــه ع ک ــانی  کس ــم  کری ــرآن  ق
ْوِلیــاَء 

َ
ِخــُذوَن اْلکاِفِریــَن أ ِذیــَن َیّتَ

َ
مــورد ســرزنش قــرار داده و می فرمایــد: )اّل

ِ َجِمیعًا()نســاء: 
ٔهَ هلِلَّ َة َفــِإّنَ اْلِعــّزَ  َیْبَتُغــوَن ِعْنَدُهــُم اْلِعــّزَ

َ
ِمــْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنیــَن أ

کافــران را به جــای مؤمنــان، دوســت خــود انتخــاب  کــه  کســانی  ۱39(؛ 
می کننــد. آیــا عــزت و ســربلندی را نــزد آنــان می جوینــد بــا این کــه همــه 

عزت هــا از آن خداســت.
مقــام معظــم رهبــری بــا بهره گیــری از منابــع اســامی عوامــل اقتــدار بــرای 
آحــاد امــت اســامی را مــورد اشــارت قــرار داده و اســام را عامــل عــزت و 
را نشــان  اقتــدار می دانــد و می فرمایــد: »شــما در حــج هویــت اســامی 
دهیــد. اســام، هــم معنویــت اســت، هــم سیاســت اســت، هــم نورانیــت 
دل اســت، هــم نورانیــت عمــل اســت، هــم عــزت باطنــی انســان اســت 
بــه خاطــر ایمــان، هــم عــزت و شــکوه ظاهــری اســت بــه خاطــر عظمــت 
اجتمــاع اســامی و بنــای اســامی و حکومــت اســامی)بیانات در دیــدار 

آیــت اهلل ری شــهری، ۱379/۱۱/۱۰(.
ُة  اْلِعــّزَ  ِ

هلِلَّ )َو  َة(،  اْلِعــّزَ ُیِریــُد  کاَن  )َمــْن  آیــات شــریفه  بــه  اشــاره  بــا  ایشــان 
َو ِلَرُســوِلِه َو ِلْلُمْؤِمِنیــَن( برافراشــته شــدن پرچــم اســام را عامــل عــزت و 
کــرده و می فرمایــد: » ملــت ایــران بــا برافراشــتن  اقتــدار مســلمانان معرفــی 
پرچــم اســام، بــه یکایــک مســلمانان در دنیــا عــزت داده اســت«)همان(.
مســلمانان  اقتــدار  ابــراز  بــرای  خوبــی  فرصــت  را  حــج  عرصــه  ایشــان 
در  بیفتــد.  شــما  دســت  از  پرچــم  ایــن  نگذاریــد  حــج  »در  می شــمارد: 
اجتماعــات  در  و  خصوصــی  کــرات  مذا
کــه ملــت ایــران بــه  عمومــی نشــان بدهیــد 
برکــت اســام، عزیــز و ســرافراز شــده اســت 
و ایــن عــزت را تــا آخریــن نفــس از دســت 

داد«)همــان(. نخواهــد 
اقتــدار  حفــظ  عامــل  را  حاجیــان  ایشــان 

می فرمایــد: و  کــرده  معرفــی  اســامی 
کــه بــه حــج مشــرف می شــوند، قــدر  مردمــی 
ایــن نعمــت بــزرگ را بداننــد و عــزت اســامی 
عــزت ناشــی از برافراشــتن پرچــم اســام در 
کننــد. مبــادا رفتــار  ایــران اســامی را، حفــظ 
کــه عــزت  حاجــی ایرانــی به گونــه ای باشــد 
کــه  ایــن نظــام و انقــاب و شــکوه و عظمتــی 
ــدوش  ــی مخ ــدای نکــرده  اندک ــده اســت، خ ــه اســام در این جــا داده ش ب

کارگــزاران و مســئولن حــج، ۱37۵/۱2/۱6(. شــود)بیانات در دیــدار 
وی منشــأ اقتــدار حقیقــی را در اســام و تعالیــم نــاب آن معرفــی نمــوده 
و پایبنــدی مســلمانان را بــه ارزش هــای اســام عــزت آفرین تریــن عامــل 
می داننــد و می فرمایــد: »اســام بــه امــت اســامی و حــکام اســامی عــزت و 
کننــد، بفهمنــد و راه شــان  قــدرت و شــجاعت می بخشــد تــا بتواننــد اقــدام 
کارگــزاران و مســئولن حــج، ۱38۱/۱۰/2۵(  را ببینند«)بیانــات در دیــدار 
ــه ایــن عــزت و  ک و در ایــن میــان فضــای حــج را فرصــت خوبــی می داننــد 
شــکوت به گــوش همــٔه ملت هــا رســانده شــود و عــزت مســلمانان بــه آنهــا 
کــه ایــن حقایــق و حقایــق  شناســانده شــود: »حــج فرصــت بزرگــی اســت 
گذاشــته شــود و  فراوانــی از ایــن قبیــل در اختیــار افــکار عمومــی مــردم دنیــا 

آنهــا بیــدار شــوند«)همان(.
از  مســلمانان  پیشــرفت  و  ارتقــاء  در  قــوی  پتانســیل  علی رغــم  اســام 
کــه  بی ســامانی و فقــدان هماهنگــی رنــج می بــرد. هیــچ تردیــدی نیســت 
معــارف بلنــد و ارزشــمند اســام می توانــد مســلمانان را عــزت و عظمــت 
کــرد غلــط حــکام  ببخشــد و آنــان را ســرور و آقــای جهــان نمایــد. امــا عمــل 
مرتجــع مســلمان، بی تفاوتــی مســلمانان بــه تعالیــم اســام و فرصت طلبی 
کــه مســلمانان از ارزش هــای  اســتعمارگران زمینــه ای را فراهــم آورده اســت 
کنگــره بــزرگ مســلمانان  کننــد حــج ایــن  کتفــا  اســام فقــط بــه ظواهــر آن ا
کــه هیــچ تحولــی در سیاســت،  کرده انــد  را تبدیــل بــه یــک عمــل فــردی 
کــه  اقتصــاد و اجتمــاع مســلمانان ایجــاد نمی کنــد. ایــن امــر ســبب شــده 
کــه مســلمانان بایــد بــه  ایشــان بــه مســلمانان حاضــر در حــج هشــدار دهــد 
کننــد تــا  حقیقــت اســام برگردنــد و از معــارف اســام بهره بــرداری صحیــح 

بــه عــزت و جایــگاه واقعــی خــود دســت یابنــد.
امــام صــادق؟,؟ فرمودنــد: َمــن َاراَد ِعــزًا ِبــا َعشــَیرٍة َوِغنــّی ِبــا مــاٍل، َوَهیَبــًة 
طاعته)خصــال،  ِعــّزِ  ِالــی  اهلِل  َمعِصَیــِة  ُذّلِ  ِمــْن  َفلیَنُقــْل  ُســلطاٍن،  ِبــا 
صــدوق، ج۱، ص ۱69(؛ هرکــس می  خواهــد بی آنکــه ایــل و تبــاری داشــته 
باشــد عزتمنــد باشــد و بی آنکــه مــال و ثروتــی داشــته باشــد بی نیــاز باشــد 
ــد از  ــد، بای ــته باش ــکوه دانس ــت و ش ــد، هیب ــته باش ــی داش ــه قدرت و بی آنک

ــه عــزت طاعــت او درآیــد. خــواری معصیــت خــدا، ب

کــه در رشــد و  ســفر حــج، یکــی از ســفر هــای معنــوی و مقــدس اســت 
تعالــی انســان هــا و آشــنایی بــا تاریــخ و فرهنــگ اســام و ارتبــاط آنــان بــا 
خالــق مهربــان تأثیــر بــه ســزا و غیــر قابــل انــکاری دارد. شــاید بــه همیــن 
کــه چنیــن ســفری در آیــات قــرآن و روایــات معتبــر مــورد  دلیــل اســت 
ــرای  گرفتــه اســت و قــرآن مجیــد ، حــج تمتــع را ب تشــویق و ترغیــب قــرار 
کــه اســتطاعت و توانایــی انجــام آن را داشــته باشــند واجــب  کســانی  همــه 

شــمرده شــده اســت.
کــه اســتطاعت مالی  کریــم حضــور در مراســم حــج بــرای مســلمانی را  قــرآن 
کــرده اســت. خداونــد  دارد بــه عنــوان بدهــی مســلمان بــر خداونــد عنــوان 
گــون مــی دانــد. حضــرت امــام رضــا؟ع؟  گونا مراســم حــج را دارای منافــع 
گنــاه و بازداشــتن نفــس از  ج شــدن از هرچــه  یکــی از فوایــد حــج را خــار

کــرده انــد. خواســته هاي شــهوي و لذت هــاي مــادي ذکــر 
ــاِس ِحــّجُ  ِ َعَلــی الّنَ

کریــم در بــاره وجــوب حــج مــی فرمایــد : » َو هلِلَّ قــرآن 
َکَفــَر َفــِإّنَ اهلَل َغِنــّيٌ َعــِن اْلعاَلِمیــَن«  اْلَبْیــِت َمــِن اْســَتطاَع ِإَلْیــِه َســِبیًا َو َمــْن 

ــه:  ک ــود  ــتفاده می ش ــاِس« اس ــی الّنَ ِ َعَل
از »هلِلَّ

۱ - حــج ماننــد نــذر اســت و خداونــد متعــال آن را بدهــی مــردم به خداوند 
قــرار داده اســت و دربــاره عبــادات دیگــر این تعبیر نیامده اســت.

2. حج در آیه شریفه طریق و سبیل الی اهلل شمرده است.
ــر  کف ــه  ــر ب ــرود، از آن تعبی ــج ن ــه ح ــود و ب ــب ش ــج واج ــی ح کس ــر  ــر ب گ 3. ا
کفــر اینجــا بــه معنــاى معصیــت اســت و اینکــه از معصیــت  کــه    شــده اســت 
کفــر شــده نشــان از شــدت ایــن معصیــت دارد؛ از ایــن رو بایــد  ــه  تعبیــر ب
کفــر  کــه از عصیــان آن تعبیــر بــه  عبــادت حــج فــوق العــاده مّهــم باشــد 

شــده اســت.
ــن  ــَن« لح ــِن اْلعاَلِمی ــّيٌ َع ــِإّنَ اهلَل َغِن ــخن  »َف ــه س ــارم اینک ــه چه ۴. نکت
تــو  از  مــن  ندهــی  گــر  ا بــده  انجــام  را  کار  ایــن  یعنــی  اســت.  اعــراض 

بــی نیــازم. 
ماننــد  اســت  آمــده  تعابیــرى  بــاره حــج  در  بیــت؟ع؟  اهــل  کلمــات  در 
ح نهــج الباغــه، ابــن ابــی الحدیــد، ج ۱9، ص  »الحــج تقویــًة للدیــن«) شــر
87؛ بحارالنــوار، ج 6، ص ۱۱۰ و جامــع الخبــار، ص ۱23( حــج باعــث 
للدیــن«) الحتجــاج،  الحــج تشــییدًا  و  یــا »   . مــی شــود  تقویــت دیــن 
را  و حــج  عاملــی، ج 7، ص 369(  النتصــار،  ۱، ص ۱3۴؛  طبرســی، ج 

ســبب بــال بــردن دیــن قــرار داد . 
ــاِس  ْن ِفــي الّنَ ّذِ

َ
أ کریــم در بــاره حضــور در حــج مــی فرمایــد : » َو  قــرآن 

 * َعمیــق   َفــّجٍ  ُکّلِ  ِمــْن  تیــَن 
ْ
َیأ ضاِمــٍر  ُکّلِ  َعلــی   َو  ِرجــاًل  ُتــوَك 

ْ
َیأ ِباْلَحــّجِ 

کــن  ــَع َلُهــْم«) الحــج : 28 - 27(؛ مــردم را بــه حــج دعــوت  ِلَیْشــَهُدوا َمناِف
؛ تــا پیــاده و ســواره بــر مرکبهــای لغر)چابــک و ورزیــده( از هــر راه دوری 
گــون خویــش)در ایــن برنامــه  گونا بــه ســوی تــو بیاینــد ، تــا شــاهد منافــع 

باشــند.  حیات بخــش( 
یکــی از منافــع حــج خودســازي و تزکیــه و تهذیــب نفــس اســت. ســفر 
راحت تــر  را  نفــس  تزکیــه  و  خود ســازي  بــه  دســتیابي  حــج،  روحانــي 
و  پســندیده  اخــاق  کســب  بــراي  ســفر  ایــن  در  حج گــزاران  مي کنــد. 
ــرورزي، ادب و  ــت و مه ــتگي، عطوف گذش ــود  ــراي خ ــازي درون ب آماده س
احتــرام بــه دیگــران، صداقــت و درســتي، احســان و انفــاق و... بــه تمریــن 

بــه فضایــل اخاقــي مي آراینــد. را  مي پردازنــد و خــود 
ــْن  ــروُج ِم ــی اهلِل... َوالُخ ــاَدُة ِال ــّجِ َالِوف ــُة الَح

َ
ــد: ِعّل ــا؟ع؟ مي فرمای ــام رض ام

ــذاِت. علــت وجــوب حــج 
َ
ــهواِت َوالّل

َ
رهــا َعــِن الّش

َ
ُکّلِ مــا ِاقَتــرَف... َوَحّظ

گنــاه اســت و  ج شــدن از هرچــه  مهمانــي به ســوي خداســت... و خــار
از خواســته هاي شــهوي و لذت هــاي مــادي اســت.  بازداشــتن نفــس 
امــام رضــا؟ع؟ در فــراز دیگــري از علــت حــج مي فرمایــد: »ِمنــُه َتــرُك ِقســاَوِة 
الَقلــِب، َوِخساَســُة اَلنُفــِس... َوَحظــُر اَلنُفــِس َعــِن الَفســاِد و...« )ابــن 
تــرک قســاوت قلــب و  آثــار حــج  از  الشــرایع، ص ۴۰۴( و  بابویــه ، علــل 

پســتي نفــس و دوري نفــس از فســاد اســت. 
کام وحــی، فرمــوده انــد: َمــْن َمــاَت َو َلــْم  ائمــه معصومیــن بــا تاســی از 
 

َ
ْو َمــَرٌض ل

َ
ْســَاِم َلــْم َیْمَنْعــُه ِمــْن َذِلــَک َحاَجــٌة ُتْجِحــُف ِبــِه أ ِ

ْ
ــَة ال َیُحــّجَ َحّجَ

ْو َنْصَراِنّیًا)کلینــی، 
َ
ــًا أ ــْت َیُهوِدّی ــُه َفْلَیُم ــْلَطاٌن َیْمَنُع ْو ُس

َ
ــّجَ أ ــِه اْلَح ــُق ِفی ُیِطی

کنــد و بــا  کــه حــج واجــب خــود را تــرک  کســی  الکافــی، ج۴ ، ص269(؛ 
ــا رفتــه اســت. ــرود غیــر مســلمان از دنی ــا ب ــت از دنی همیــن حال

امنیت حجاج و اهمیت آن
ســرزمین مکــه حــرم امــن الهــی اســت . عــاوه بــر انســانها، همــه جانــداران 
گیاهــان و حّتــی جمــادات از امنیــت برخوردارنــد و بدیــن  و درختــان و 
کــه در چنیــن  اســت  گیرنــد. بدیهــی  قــرار  تعــرض  مــورد  نبایــد  جهــت 
گــزاران در امــان باشــند.  فضــاى روحانــی و حریــم امنــی، بایــد همــه حــج 
کاَن آِمنــًا()آل عمــران: 97( هــر  کریــم مــی فرمایــد:  )َو َمــْن َدَخَلــُه  قــرآن 
گونــه امنیتــی را  کــس داخــل مکــه شــود در امــان اســت . ایــن امنیــت هــر 
شــامل اســت. امنیــت جانــی، مالــی، دینــی و روانــی ... از وظایــف دولــت 
عربســتان تامیــن امنیــت حاجیــان بــرای انجــام اعمــال خــود بــدور از هــر 

گونــه نگرانــی اســت. 
رعایت بهداشت در ایام حج

کشــور میزبــان و زائــران، رعایــت بهداشــت اســت و  از وظایــف بســیار مهــم 
کرونــا بــه شــدت فعالیــت هــای مذهبــی  کــه ویــروس  ایــن موضــوع امســال 
و اجتماعــی را تحــت تاثیــر قــرارداده اســت بیــش از هــر زمــان بایــد مــد نظــر 

گیــرد. قــرار 
هــای  پروتــکل  دقیــق  رعایــت  ســعودی  طــرف  از  بهداشــت  تامیــن 
بهداشــتی بــرای حفــظ ســامت راهیــان ســرزمین وحــی را مــی طلبــد. در 
کــی  مــورد زائــران نیــز لــزوم رعایــت بهداشــت در بــدن و لبــاس و خــوراك و پا
کــه هــر یــك در جــاى  کیزگــی و معاشــرت بــا دیگــران بایــد مــد نظــر باشــد  و پا
ــاب فقــه معیشــت دو نکتــه مــورد  ــژه دارد. امــا در ب ــز اهمیــت وی خــود نی

توجــه اســت:
لیــوان  و  ظــرف  از  آب،  آشــامیدن  و  غــذا  خــوردن  در  شــود  ســعی  ۱ـ 
گــردد نــه ظــروف و قمقمــه هــاى مشــترك. قبــل  اختصاصــی اســتفاده 
از غــذا دســت و دهــان و صــورت را بشــوید و پــس از غــذا نیــز از شســت 
کــه زمینــه هــاى  وشــوى دســت و دهــان و خــال و مســواك غفلــت نکنــد، 

بیمــارى در فضــاى ســفر فــراوان اســت.
کــه  2ـ از پرخــورى در همــه حــال، بویــژه در ایــام مخصــوص حــج بپرهیــزد 
عــاوه بــر عــوارض جســمانی و احتمــال بیمــارى، بــر روح و آمادگــی روحــی 
کســالت  کنــد،  گــذارد. بــدن را ســنگین مــی  زائــر تأثیــر نامطلــوب مــی 
ــی مــی شــود و در نتیجــه حــال دعــا  مــی آورد و موجــب خــواب و بــی حال
کــه زائــر بایــد ســبك بــال در فضــاى  گیــرد و در لحظاتــی  و توجــه را مــی 
کســالت و ســنگینی بــدن مــی شــود.  کنــد، اســیر تــن و  معنویــت پــرواز 
کنــد جســم و روح او ســالم تر  بنابرایــن هــر مقــدار زائــر ایــن اصــول را رعایــت 
مــی مانــد و از فرصــت هــاى معنــوى و زودگــذر حــج بهتــر بهــره می گیــرد.

وجوب حج از منظر شعار حج 1399: )حج؛ معنویت، همبستگی، و اقتدار اسالمی(
کریم و اهل بیت؟مهع؟ قرآن 
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کــه  ابعــاد عرفانــی حــج یکــی از برجســته تریــن ابعــاد حــج اســت 
کنــد . حــج  کمتــر عبادتــی بــه ایــن زیبائــی تبلــور پیــدا مــی  در 
که در  تجرید از همه وابستگیها و رسیدن به اوج عرفانی است 
گرفته اســت.  روایــات و ادعیــه معصومین؟مهع؟ مورد توجه قرار 
ْبَصــاَر ُقُلوِبَنا ِبِضَیاِء 

َ
ِنــْر أ

َ
َکَمــاَل  اِلْنِقَطــاِع  ِإَلْیَك َو أ » ِإَلِهــي  َهــْب  ِلــي  

ــوِر َفَتِصــَل  ْبَصــاُر اْلُقُلــوِب ُحُجــَب الّنُ
َ
ــی َتِخــَرَق أ َنَظِرَهــا ِإَلْیــَك َحّتَ

ُقْدِســَك« ِبِعــّزِ  َقــًة 
َ
ُمَعّل ْرَواُحَنــا 

َ
أ َتِصیــَر  َو  اْلَعَظَمــِة  َمْعــِدِن  ِإَلــی 

) ابن طاووس ، إقبال العمال ، ج 2 ، ص 687(.
کامــل مــی توانــد محقــق  ایــن حقیقــت در حــج بــه صــورت 
د  شــود . از ایــن رو امــام صــادق ع فرمــود : اذا أَرْدَت َالَحــّجَ َفّجــّرِ
ُکّلِ حاجــٍب )مصبــاح  ُکّلِ تشــاِغٍل َو ِحجــاِب  َقبــِل َعزِمــَك ِمــْن 

الشــریعة، ص ۴7(.
ــرای  ــده ای ب ــاز دارن ــر ب ــت را از ه ــردی، دل ک ــج  ــد ح ــرگاه قص ه

ــن. ک ــته  ــی پیراس ــر مانع ــاز و از ه ــی س ــدا خال خ
کــه طلب نکردن دنیاو    تجریــد ســه مرحلــه دارد؛ تجریــد نفس 
تأســف نخــوردن برآنچــه از دســت رفتــه اســت. مرحلــٔه دوم 
تجرید دل است و آن دل نبستن به آنچه نیست و تنها ارزش 
کــه هســت، یعنــی وجود حــق، مرحلٔه  قائــل شــدن بــرای آنچــه 
ســوم تجریــد ســّر اســت و آن بی اعتمــادی بــه اســباب اســت و 
ــتن)فعالی،  گش ــاز  ــق ب ــه ح ــط ب ــتن و فق ــانی نداش ــود نش از خ
مجموعــه  از  نقــل  بــه  ص277؛  حــج،  عرفانــی  اســرار 
 .)268 ص  ج۱،  انصــاری،  عبــداهلل  خواجــه  فارســی  رســائل 

کنیم :  در اینجا به بعضی ابعاد عرفانی حج اشاره می 
خودشناسی

عــرف  »َمــن  اســت:  خداشناســی  مقدمــه  خودشــنایس 
فراهــم  گی هــای حــج  از جملــه ویژ ربــه«  عــرف  فقــد  نفســه 
ســاختن زمینــه بــرای خودشناســی اســت. انســان در زندگــی 
او  اطــراف  در  آنچــه  بــه  و  شــده  روزمرگــی  اســیر  نوعــًا  خــود 
می گــذرد عــادت می کنــد؛ از همیــن رو از حقایــق و واقعیــات 
گسســتن او از شــرایط  دیگــر حیــات خــود غافــل می شــود. 
انســان  بــرای  را  موقعیــت  ایــن  زندگــی،  روزمــرٔه  و  عــادی 

خــود  در  تــا  می ســازد  فراهــم 
کنــد. و پیرامــون خــود، توجــه 
احــرام  از  حــج  مناســک 
تــا  عرفــات  از  و  تقصیــر  تــا 
مرحلــه  بــه  مرحلــه  جمــرات، 
تعلقــات  و  خود خواهی هــا  از 
واقعــی  خــود  بــه  شــدن  رهــا 

کــه حج گــزار لبــاس  اندیشــیدن و خــود را یافتــن اســت. آنــگاه 
ــر  دوختــه از تــن بیــرون مــی آورد و لبــاس بندگــی و طاعــت را ب
تــن می  کنــد، هویــت جدیــدی می یابــد و ایــن پــس از آن اســت 
کســوت  در  و  می کنــد  قطــع  را  دنیــوی  و  مــادی  عایــق  کــه 

می گیــرد. قــرار  محرمــان  و  احــرام 
و  مناجات هاســت  و  عبــادات  همــٔه  جوهــر  خــود  شــناخت 
ســهولت  بــا  حــج  سایه ســار  در  شــناخت  ایــن  بــه  رســیدن 

 . می شــود  امکان پذیــر  بیشــتری 
بــه  رســیدن  بــرای  راه  بهتریــن  انفــس  و  آفــاق  در  تفکــر 
ایــن  وحــی  ســرزمین  و  حــج  عرصــه  و  اســت  خودشناســی 
کــه در آفــاق و انفــس تفکــر شــود.زیرا  فرصــت را فراهــم می کنــد 
ــرزمین  ــه و س کعب ــت  ــرزمین و عظم ــن س ــی ای ــه آفاق ــم جنب ه
ــا رنگ هــا و زبان هــای  وحــی، حضــور هــزاران انســان موحــد ب
متفــاوت هــر انســانی را بــه تفکــر وا مــی دارد همچنیــن جــدا 
در  بســتن  احــرام  و  شــخصیتی  و  مــادی  تعلقــات  از  شــدن 

لبــاس ماننــد لبــاس آخــرت راه رســیدن بــه معرفــت به ویــژه 
می ســازد.  فراهــم  را  النفــس  معرفــت 

و  النفــس  معرفــت  حقیقــت  ایــن  بــه  توجــه  بــا  بــزرگان 
و  می شــمارند  حــج  هدیه هــای  از  یکــی  را  خودشناســی 
ایــن  از  می کننــد  ســفارش  عمره گــزاران  و  حج گــزاران  بــه 
ــه مجموعــه  ک ــد  فرصــت فراهــم شــده بالتریــن بهــره را برگیرن
کــه در حــج حاصــل می شــود در هیــچ موقیعــت  شــناخت های 

نمی شــود.   حاصــل  یک جــا  دیگــری  عبــادت  و 
شش( ریاضت انتخابی

کــه می خواهــد در مســیر معرفــت نــاب خداونــد و  کســی  بــرای 
گام بــردارد و دل از مــا ســوای او برکنــد، اولیــن  محبــت بــه او 
ــی دنیــا حتــی حــال آن و  ــذر و فان ــرک لذت هــای زودگ قــدم ت

ریاضــت دادن بــه نفــس اســت.
که پای در ره تقوا نهاده اند آنها 

گام نخست بر سر دنیا نهاده اند  
فرعون نفس را به »ریاضت« بکشته اند

و آن گاه دل بر آتش موسی نهاده  اند
)عطار ، دیوان عطار، ص 3۰6(

از  برخــی  در  اســت  یــروض«  »راض،  فعــل  مصــدر  ریاضــت، 
َعــُه  کتاب هــای لغــت آمــده اســت: »َراَض الُمْهــراى َذهلّلََُ َوَطّوَ
کــرد و آن را منقــاد  کــره اســب را رام  ــیر«؛ »فانــی  َمــُه الّسِ

َ
وَعّل

خــود نمــود و بــه او رهنــوردی آموخــت«.
کــره اســب را مدتــی بــه حــال خــود رهــا می کننــد تــا خردســالی 
کــه  را پشــت ســر بگــذارد، و بدنــش محکــم شــود. هنگامــی 
را  گیرنــد، آن  کارش  بــه  آنکــه  از  آمــد، پیــش  گل در  از آب و 
ــودن  ــوارکاری، پیم ــد س ــی مانن کارهای ــا در  ــد ت ــت می کنن تربی
آن  از  ســخت  گردنه هــای  از  گذشــتن  و  دراز  و  دور  راه هــای 
ایــن تربیــت و تمریــن وجــود نداشــته  گــر  ا کننــد.  اســتفاده 
ــار  ــوارکار را دچ ــود و س ــا خ ــردد، چه بس ــوان رام نگ ــد و حی باش

کنــد. خطرهــای جــدی و جبــران ناپذیــر 
گفته انــد: نفــس  دربــاره مفهــوم اصطاحــی ریاضــت عارفــان 
اســب  کــره  ماننــد  انســان 
کارهایــش  کــه  چمــوش اســت 
از روی شــهوت و غضــب انجــام 

. د می گیــر
اســب  کــره   کــه  همان گونــه 
و  می گیــرد  قــرار  تربیــت  مــورد 
بــه  تــا  می شــود  داده  ریاضــت 
ــا  ــد ریاضــت ببینــد و تربیــت شــود ت ــد، نفــس انســان بای کار آی
کمــال را بپیمایــد و بــه مقصــد برســد)رمضانی  راه رســتگاری و 
، ریاضــت در عــرف عرفــان، حســن رمضانــی خراســانی، صــص 

قــم، اشــراق، ۱388(.  ، ـ ۱۱   9
»ریاضــت«  را  احــرام  فلســفه های  از  یکــی  مطهــری،  شــهید 
نــوع  نوع انــد...  چنــد  احــرام  محرمــات  می گویــد:  دانســته، 
ــه تقــوا؛ چنان کــه  ســوم از قبیــل ریاضــت دادن نفــس اســت ب

حضــرت علــی فرمــود: 
ــْوَم الَخــوِف  ــًة َی ــَی آِمَن قــوى ِلَتأِت ْروُضهــا ِبالّتَ

َ
مــا ِهــی َنْفســی أ

َ
َوِاّن

ــِب الَمْزَلِق)نهــج الباغــه، نامــه ۴۵( ــَت َعلــی َجواِن ــِر َوَتْنُب ْکْب ل اَ
مــن نفــس خــود را بــا پرهیــزکاری می پرورانــم، تــا در قیامــت 
ک ترین روزهاســت در امــان و در لغزش گاه هــای  کــه هراســنا

ــت قــدم باشــد. آن ثاب
کــه در احــرام تحریــم شــده اســت، حــس مقاومــت در  امــوری 
برابــر آنهــا در انســان تقویــت می شــود از قبیــل صیــد، مباشــرت 

ــوی  ــا، ب ــت آنه ــل اذی ــا بلکــه تحم ــت وآزار حیوان ه ــا زن، اذی ب
خــوش، نــگاه در آینــه، لبــاس دوختــه، زینــت، دروغ پــردازی و 
گویی و جــدال... احــرام بــه انســان مقاومــت در مقابــل  ناســزا
میــل جنســی را می دهــد و تــرک اســتظال و تــرک نــاز پروردگــی 

را)حــج، مطهــری، صــص 88 و ۱2۴(.
گــر چــه آمیــزش بــا همســر، خــوردن بعضــی غذاهــا، اســتفاده  ا
ــا انتخــاب خــود همــه  ــی انســان ب ــات حــال اســت ول از عطری
بــا  کار  ایــن  بــا  و  کوتــاه حــرام می کنــد  بــرای مدتــی  را  اینهــا 
خواســته های نفــس خــود مخالفــت می کنــد و بــرای مخالفــت 
برخــی  از  کــردن  نظــر  صــرف  و  نفــس  طلبی هــای  فــزون  بــا 
حــج  انجــام  مســیر  در  را  خــود  امــوال  حــال  نعمت هــای 
مصــرف می کنــد. تــا نفــس خــود را ریاضــت بدهــد. این گونــه 
ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــفارش ق ــورد س ــام م ــم اس ــت در تعالی ریاض
حــج یــک حرکــت انتخابــی به ســوی زهــد و ریاضــت نفــس 
امکانــات  موظفنــد  چــه  گــر  ا حــج  و  دســت اندرکاران  اســت 
کننــد امــا زائــران بایــد از فرصــت  مناســب را بــرای زائــران فراهــم 
کــرده بــا انتخــاب خــود به ســوی ریاضــت نفــس  حــج اســتفاده 

برونــد. رهبــری در ایــن زمینــه می فرمایــد:
بــرای زهــد و ریاضــت اســت. آدم وقتــی در روایــات و  حــج، 
اعمــال حــج نــگاه می کنــد، می بینــد اصــًا بــرای ایــن اســت 
جــای  حــج  اصــًا  بکشــد.  ریاضــت  آنجــا  بــرود  انســان  کــه 
خوش گذرانــی نیســت... آنجــا بایــد مّغبرالوجــه و مغبرالشــعر 
باشــد. آفتــاب روی انســان را بســوزاند و موهایــش را ژولیــده 
کنــد. لبــاس زیبــا و عطــر نداشــته باشــد. در حــج همــٔه وســایل 
کوتــاه فراهم  فشــار و ریاضــت الهــی بــرای یــک مــدت محــدود و 

.)۱37۴/2/3۰  ، رهبــری  اســت)بیانات 
به ســوی  را  زائــر  همگــی  احــرام  محرمــات  و  حــج  مناســک 

هدایــت  انتخابــی  ریاضــت 
ــا اینکــه اســتعمال  می کننــد. ب
بســیار  خــوش  بــوی  و  عطــر 
فضیلــت  و  شــده  ترغیــب 
حــال  در  ولــی  دارد،  زیــادی 
شــده  شــمرده  حــرام  احــرام 
هنــگام  مقابــل  در  و  اســت 

گرفتــن بینــی از بــوی بــد حــرام اســت.  احــرام و انجــام مناســک 
صیــد حیوانــات صحرائــی بــر محــرم حــرام اســت »ول تقتلــوا 

حــرم«. وانتــم  الصیــد 
ــی ســربلند  ــت انتخاب ــن ریاض ــی از ای کس ــه  ــود چ ــا روشــن ش ت

می آیــد. بیــرون 
ْیِدیُکــْم َو ِرماُحُکــْم 

َ
ْیــِد َتناُلــُه أ ُکــُم اهلُل ِبَشــْي ٍء ِمــَن الّصَ

َ
)َلَیْبُلَوّن

ِلَیْعَلــَم اهلُل َمــْن َیخاُفــُه ِباْلَغْیــِب...( )مائــده: 9۴(
ــه شــما  ــه )در حــال احــرام ب ک ــا شــکارهایی  ــد شــما را ب خداون
نیزه  هایتــان  و  دســت ها  کــه(  به طــوری  می شــوند،  نزدیــک 
کســی بــا  کنــد چــه  بــه آن می رســد، می  آزمایــد؛ تــا مشــخص 

ایمــان بــه غیــب از خــدا می ترســد.
کرد گر دل غز غم دنیا جدا توانی  ا

کرد نشاط و عیش به باغ بقا توانی   
گر به آب ریاضت برآوری غسلی ا

کرد کدورت دل را صفا توانی  همه   
زمنزل هوسات اردوگام، بیش نهی

کرد کبریا توانی  نزول در حرم   
کلیات شمس،ص29۰،غزل9۵9( )مولوی ، 

بــرای  فرصــت  بهتریــن  را  حــج  موســم  عارفــان،  و  عالمــان 

ریاضــت نفــس می دانســتند و از ایــن زمــان بیش تریــن بهــره 
نفــس می بردنــد. ریاضــت  و  تهذیــب  بــرای  را 

کــه بنــا بــر  نمونــٔه ایــن ســیر ریاضــات ابــن عربــی در مکــه اســت 
گفتــه خــودش بــه فتوحــات قلبــی و شــهودی دســت یافــت و 
کتــاب »فتوحــات مکیــه« شــد)ابن عربــی، فصــوص  حاصــل آن 

الحکــم، ترجمــه: محمدعلــی و صمــد موحــد، ص 33(.
هجرت الی اهلل

کــه در اثــر ســیر اختیــاری انســان حاصــل می شــود،  کمالــی 
تابــع موقعیــت زمانــی و مکانــی و اوضــاع مــادی و جســمانی 
نیســت و ارتبــاط مســتقیمی بیــن ســیر تکامــل و قــرب الهــی 
بــا مادیــات و تحــولت و حــرکات مــادی وجــود ندارد)مصبــاح 

یــزدی ، به ســوی خودســازی، ص 2۵6(.
شــرایط مــادی فقــط نقــش فراهــم آوردن زمینــٔه ســیر و ســلوک 
ــا انتقــال از  کیفــی بــدن و ی کمــی و  را بــه عهــده دارنــد و حرکــت 
مکانــی بــه مــکان دیگر، خــود به خود، تأثیری در تکامل انســان 
کنــد و غیر  کمــک  نــدارد مگــر این کــه بــه ســیر روحــی و معنــوی او 
ــی  ــر باشــد. بنابرایــن، در عبادات مســتقیم در ســیر تکاملــی مؤث
کــه در برگیرنــده انفــاق مالــی، جــدا شــدن از خانــه  چــون حــج 
گــر بــا قصــد تقــرب  و فرزنــد و فعالیت هــای بدنــی نیــز هســت ا
ــرت  ــت. هج ــرون و درون اس ــرت از بی ــی هج ــرد نوع گی ــورت  ص
گذشــتن از زندگــی مــادی و هجــرت درونــی آن ســیر  بیرونــی آن 
ــا بــه مقامــی  و ســلوک معنــوی و حرکــت به ســوی قــرب الهــی ت
کــه خــود را عیــن تعلــق و ارتبــاط بــه او بیابــد و بــرای خــود  برســد 
و هیــچ موجــود دیگــری اســتقالی در ذات و صفــات و افعــال 
نبینــد و هیــچ پیــش آمــدی او را از ایــن مشــاهده بــاز نــدارد. 
بــرای رســیدن بــه مقــام مهاجــر الــی اهلل ، بایــد از درون هجــرت 
کریــم  کــرد. قــرآن  کــرد تــا ســبک بــال شــد و توانائــی پــرواز  پیــدا 
اهلِل  ِإَلــی  وا  َفِفــّرُ  (  : می فرمایــد 
) ُمبیــن   َنذیــٌر  ِمْنــُه  َلُکــْم  ــي  ِإّنِ

) الذاریات : ۵۰(
وا ِإَلــی   امــام باقــر ع فرمــود : ) َفِفــّرُ
ــي  َلُکــْم  ِمْنــُه  َنِذیــٌر ُمِبیــٌن  (  اهلِل  ِإّنِ
)کلینــی 

َ
ــوا ِإَلــی اهلِل َعــّزَ َو َجّل ُحّجُ

، الکافــي ؛ ج ۴ ؛ 2۵6(
مقام معظم رهبری در این بعد از حج می فرماید:

حــج یــک هجــرت اســت هجــرت از خــود ماســت؛ هجــرت از 
کــه مــا را احاطــه  منیــت ماســت، هجــرت از آن زندانــی اســت 
گوهــر یکدانــٔه بی نظیــر انســانی را در وجــود ما مخفی و  کــرده، و 
پنهــان نگــه داشــته اســت. حــج، هجــرت از خود پرســتی هایی 
کــه از هــوا و هــوس ناشــی می شــود؛ هجــرت از خــود  اســت 
ــرت از  ــد؛ هج ــدا دور می کن ــا را از خ ــه م ک ــت  ــی اس خواهی های
ــه زندگــی انســان ها  ک طبقه بندی هــا و مرزبندی هایــی اســت 
.)۱37۱/2/۱6 رهبــری،  می کند)بیانــات  جــدا  هــم  از  را 

ایشــان ثمــره هجــرت الــی اهلل را بــاز شــدن درهــای بــرکات الهــی 
به ســوی حج گــزار معرفــی نمــوده و می فرمایــد:

کنیــم... هجــرت الــی  اصــل، ایــن اســت مــا در حــج بایــد ســعی 
ک و روحــی تائــب بــا  کــه انســان بــا دلــی پــا کنیــم... وقتــی  اهلل 
خــدای متعــال روبــه رو شــد، آن مراســم عظیــم را انجــام داد، 
کــرد،  حقیقتــًا بــه خــدا بازگشــت، حقیقتــًا بــه خــدا هجــرت 
کــرد، آن وقــت ابــواب  ع  حقیقتــًا در مقابــل پــروردگار عالــم تضــر

ــاز می شــود)همان(. ــرکات هــم ب ب

ابعـــــاد  عرفانی  حج
داود حسینی

و  روایــات  در  وقتــی  آدم  اســت.  ریاضــت  و  زهــد  بــرای  حــج، 
کــه  اعمــال حــج نــگاه می کنــد، می بینــد اصــًا بــرای ایــن اســت 
انســان بــرود آنجــا ریاضــت بکشــد. اصــًا حــج جــای خوش گذرانــی 
آفتــاب  باشــد.  مغبرالشــعر  و  مّغبرالوجــه  بایــد  آنجــا  نیســت... 
لبــاس  کنــد.  ژولیــده  را  موهایــش  و  بســوزاند  را  انســان  روی 
و  فشــار  وســایل  همــة  حــج  در  باشــد.  نداشــته  عطــر  و  زیبــا 
ریاضــت الهــی بــرای یــک مــدت محــدود و کوتــاه فراهــم اســت.

حــج یــک هجــرت اســت هجــرت از خــود ماســت؛ هجــرت از منیــت 
ماســت، هجــرت از آن زندانــی اســت کــه مــا را احاطــه کــرده، و 
ــر انســانی را در وجــود مــا مخفــی و پنهــان  ــٔه بی نظی گوهــر یک دان
نگــه داشــته اســت. حــج، هجــرت از خــود پرســتی هایی اســت کــه 
از هــوا و هــوس ناشــی می شــود؛ هجــرت از خــود خواهی هایــی 
اســت کــه مــا را از خــدا دور می کنــد؛ هجــرت از طبقه بندی هــا و 
مرزبندی هایــی اســت کــه زندگــی انســان ها را از هــم جــدا می کنــد.
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حــج از مهمتریــن مناســک دینــی در آییــن مقــدس اســام اســت 
کــه جنبــه فراملیتــی داشــته و ســالنه میلیــون هــا نفــر از مســلمانان 
گــرد هــم مــی آورد بــا وجــود  سراســر جهــان را در اجتماعــی بــزرگ 
اختــاف در بســیاری از احــکام دینــی میــان مذاهــب اســامی، امــا 
در حــج میــان فرقــه هــای اســامی، اجمــاع مشــاهده مــی شــود، 
مســایلی چــون احــرام، طــواف، ســعی، وقوف هــا، قربانــی، رمــی، 
کمتریــن تفــاوت، مــورد قبــول همــه جهان اســام  بیتوتــه و غیــره بــا 
کشــور، هــر ســال نمایندگانــی در ایــن مراســم بــزرگ  اســت و از ده هــا 
کــه از سراســر عالــم در ایــن مــکان  حضــور مــی یابنــد. مســلمانانی 
جمــع مــی شــوند مــی تواننــد بــا ایجــاد و تقویــت روحیــه توحیــدی 
گســترش روابــط و تعامــات، مانــع از انــزوای اســام و مســلمانان  و 
شــوند و باعــث اقتــدار و امنیــت و تقویــت هویــت فرهنگــی اســامی 
امنیــت  و  صلــح  بــه  حــج،  توحیــدی  نظــام  ســایه  در  و  شــوند 
کننــد. از ایــن رو لزم اســت همــه مســلمانان،  دسترســی پیــدا 

بویــژه متولیــان امــر حــج بــرای 
درک درســت آمــوزه هــای اســام، 
مشــارکت  ســاختن،  مطلــع 
مــردم  بــر  گــذاری  تاثیــر  و  دادن 
کشــورها و تبــادل ایــده هــا  دیگــر 
و اطاعــات، بوســیله ارتباطــات 

کننــد. در حقیقــت،  علمــی و انتقــال دانــش و تجــارب افــراد، تــاش 
کــه فرهنــگ خودســازی،  حــج یــک دانشــگاه عالــی فرهنگــی اســت 
امنیــت، عدالــت اجتماعــی، ایثــار، نظــم و انضبــاط و غیــره بــه 
را  هــا  آمــوزه  ایــن  نیــز  آن هــا  تــا  تعلیــم داده می شــود  اشــخاص 
بــه سراســر جهــان نشــر دهنــد. در ایــن مقالــه برخــی از  ابعــاد و 
گرفتــه اســت. دســتاوردهای فرهنگــی حــج، مــورد بررســی قــرار 

ارتباطات و گفتگوهای فرهنگی 
هــای  راه  از  ســتدها،  و  داد  همچنیــن  تعامــات،  و  گفتگوهــا 
گســترش فرهنــگ هــا در جهــان محســوب  متــداول معرفــی و 
کــه فرهنــگ، هویــت زنــده و پایــداری اســت  مــی شــوند. چــرا 
گســترش مــی باشــد)نجفی، مقالــه  کــه دایمــا در حــال بســط و 
»حــج عامــل شــکوفایی فرهنگــی....« میقــات حــج، شــماره 89 
ص ۴8.  راهبردهــای عملــی توســعه فرهنگــی، ترجمــه فاضلــی، 
کــه بــرای  گردهمایــی جهانــی اســام اســت  ص 2۴9(. حــج، یــک 
گداختــه  ــزرگ اســت؛ یکــی  ــده ب کننــدگان در آن، دو فای شــرکت 
گداختــه  ــی و دیگــری  کمــال مطلوبهــا و آرمانهــای عال ــا  شــدن ب
شــدن بــا ارزشــهای بشــری حاصــل از برخوردهــای برادرانــه بــا 
کــره زمیــن. و ایــن از جملــه منافــع حــج  دیگــر مردمــان و ملتهــای 
ــرده اســت »لیشــهدوا  ک ــه آن اشــاره  ــه خــدای متعــال ب ک اســت 

منافــع لهم«)حــج 28، حکیمــی، الحیــات، ج ۱، ص ۴۵7(.
کــه اجتمــاع شــکوهمند حــج، نماینــده  بــا توجــه بــه ایــن نکتــه 
طبیعــی و واقعــی همــه اقشــار مســلمان جهــان اســت وزوار خانــه 

گروههــا  تمــام  میــان  از  خــدا 
حضــور  جــا  آن  در  نژادهــا  و 
قشــرهای  ارتبــاط  یابنــد،  مــی 
مــی  حــج  ایــام  در  مســلمان 
مؤثرتریــن  عنــوان  بــه  توانــد 
و  فرهنگــی  مبادلــه  عامــل 
انتقــال فکرهــا درآیــد. در روایات 

اســامی یکــی از فوایــد حــج، ارتبــاط انســانها، تبــادل فرهنــگ هــا 
گفتگــو و شــناخت یکدیگــر ذکــر شــده اســت؛ هشــام بــن حکــم  و 
گویــد: از  کــه از دوســتان دانشــمند امــام صــادق؟ع؟ اســت مــی 
کــردم و اینکــه  کعبــه ســؤال  ایشــان دربــاره فلســفه حــج و طــواف 
ــاخت؟  ــف س ــج مکل ــه ح ــش را ب ــد بندگان ــبب خداون ــه س ــه چ ب
فرمــود: خداونــد آفریــدگان را آفریــد… و حــج را وســیله ای قــرار 
گــرد هــم آینــد و بــا یکدیگــر  داد تــا مــردم شــرق و غــرب جهــان 
ــْرِق َو اْلَغــْرِب 

َ
گردنــد. »...َفَجَعــَل ِفیــِه اِلْجِتَمــاَع ِمــَن الّش آشــنا 

الشــیعه، ج ۱۱، ص۱۴(. ِلَیَتَعاَرُفوا«)شــیخ حــر عاملــی، وســائل 
در اســام بــه جــای تحمیــل عقیــده، تبلیــغ عقیــده وجــود دارد، 
فــی  کــراه  ا کریــم “ل  قــرآن  بــر دســتور صریــح خداونــد در  بنــا 
انســان ها  کــه مخاطــب اصلــی آن، همــه  الدین«)بقــره 2۵6( 
کامــل و بــا خواســت قلبــی  هســتند، معــارف اســام بــا آزادی 
گــر پرســیده شــود چــرا بایــد بــاب  گســترش یافتــه اســت. ا مــردم 
گفتگــو بــا دیگــران را بــاز نمــود و از مجــرای حکمــت و جــدال 
ــده  ــه عقی ک ــت   ــرای آن اس ــت ب ــل داش ــران تعام ــا دیگ ــن ب احس
اســامی را بایــد بــا فرهنــگ ســازی و اقنــاع، بــه دیگــران منتقــل 

اندیشــمندان،  از  جمعــی  فرهنگــی،  توســعه  و  نمود)قــرآن 
کــه  ص 32۱(. از مشــکات جامعــه واحــد اســامی ایــن اســت 
مرزهــای جغرافیایــی مــی توانــد ســبب جدایــی فرهنگــی آنهــا 
کشــور تنهــا بــه خــود بیندیشــد، امــام صــادق؟ع؟ در  شــود و هــر 
کــه  گــر چنــان بــود  ادامــه روایــت هشــام بــن حکــم مــی فرمایــد ا
هــر ملتــی تنهــا دربــاره ســرزمین خــود و آنچــه بــدان مربــوط اســت 
کردنــد  ح نمــی  گفتنــد )و اخبــار آن را در حــج، مطــر ســخن مــی 
گشــتند  گــوش مســلمانان دیگــر نمــی رســاندند( نابــود مــی  و بــه 
 

ُ
ُکّل َکاَن  گفتــه مــی مانــد، ایــن اســت علــت حــج)َو َلــْو  و خبرهــا نا

ِکُلــوَن َعَلــی ِبَاِدِهــْم َو َمــا ِفیَهــا َهَلُکــوا َو َخِرَبــِت اْلِبــَاُد  َمــا َیّتَ
َ
َقــْوٍم ِإّن

ــی  ــوا َعَل ــْم َتِقُف ــاُر َو َل ْخَب
َ ْ
ــِت ال ــاُح َو َعِمَی ْرَب

َ ْ
ــُب َو ال ــَقَطِت اْلَجَل َو َس

... شــیخ حــر عاملــی، وســائل الشــیعه،  ــّجِ ــُة اْلَح
َ
ــَك ِعّل ــَك َفَذِل َذِل

ایــن  آن،  هماننــد  احادیــث  و  حدیــث  ایــن  در  ص۱۴(.  ج ۱۱، 
ــر مســلمانان  گ ــه ا ک ــادآوری شــده اســت  موضــوع بســیار مهــم ی
در اجتمــاع جهانــی حــج شــرکت نکننــد، یــا در صــورت شــرکت 
ح  کــردن مشــکات و مســائل خویــش را در آن اجتماعــات مطــر
موجودیــت  و  قــدرت  نســازند، 
خــود را از دســت مــی دهنــد و 
ارزش هــای معنــوی و فرهنگــی 
قــرار  نابــودی  معــرض  در  آنــان 
گیــرد. بر اســاس آیه شــریفه  مــی 
جامعــه  وحیــات  قــوام  قــرآن، 
گــرو تحقــق ایــن مراســم باشــکوه اســت و پابرجــا بــودن  بشــری در 
اْلَبْیــَت  اْلَکْعَبــَة  اهلُل  َجَعــَل  اســت.»  پایــداری  آن  جلــوه  کعبــه 
اس «)مائــده: 97(. ســیره عملــی پیامبــر ؟ص؟ و  اْلَحــراَم ِقیامــًا ِللّنَ
گســترش آمــوزه هــای اســام و  ائمــه ؟ع؟ تــاش در جهــت نشــر و 
گردهمایــی بــزرگ بــود، پیامبــر  گاهــی بخشــی بــه افــراد، در ایــن  آ
؟ص؟ در مــدت ســیزده ســال اقامــت در مکــه بــا نماینــدگان و 
کشــورهای مختلــف، بــرای حــج بــه مکــه  کــه از  ســران قبایلــی 
کــه نمونــه هــای بســیاری  مــی آمدنــد تمــاس برقــرار مــی نمودنــد 
کــرده اند)ابــن هشــام، الســیره النبویــه:  از آن را مورخیــن ذکــر 
ج۱، ص ۴22(. امامــان معصــوم ؟ع؟ نیــز از ایــن فرصــِت مهــم 
ــادق ؟ع؟ در  ــام ص ــه ام ــوان نمون ــه عن ــد؛ ب ــی نمودن ــتفاده م اس
ــه  ــرد و دانشــمندان ب ک موســم حــج، خیمــه ای برافراشــته مــی 
حضــورش شــرفیاب مــی شــدند. امامــان ؟ع؟ نــه تنهــا خــود بــه 
ایــن اقــدام مهــم توجــه داشــتند همچنیــن علمــا و دانشــمندان 
را بــه ایــن امــر، ســفارش مــی نمودنــد »امــام علــی ؟ع؟ بــه قتــم 
کارگــزار حضــرت در شــهر مکــه بــود مــی نویســد:  کــه  بــن عبــاس 
اعمــال حــج را بــرای مــردم برپــا دار. در هنــگام بامــداد و عصــر 
ــاز. آن  ــاش و مجلــس س ــاده ب ــور مــردم آم ــه ام ــیدگی ب ــرای رس ب
کــه فتــوا پرســد پاســخش را بــده و نــادان را تعلیــم و بــا دانــا بــه  را 

گفتگــو بپرداز«)شــریف رضــی، نهــج الباغــه، نامــه67(.
و  فرهنگــی  مبادلــه  افــکار،  تعامــل  زمــان  بهتریــن  حــج  ایــام 
گفتگوهــای صمیمانــه میــان مســلمانان اســت بــرای دســتیابی 
بــه ارزش هــای والی دینــی و 
پویــای  فرهنــگ  بــه  رســیدن 
بــه  توانــد  مــی  حــج  اســامی. 
فرهنگــی  عظیــم  کنگــره  یــک 
اندیشــمندان  و  شــود  تبدیــل 
کــه  ایامــی  در  اســام،  جهــان 
گــرد هــم آینــد  در مکــه هســتند 
کننــد. امــروزه  ــه یکدیگــر عرضــه  و افــکار و ابتــکارات خویــش را ب
گــروه هــای علمــی و  در بســیاری از ســفرهای حــج، حاجیــان بــا 
گردند و این آشــنایی  کشــورهای جهــان آشــنا مــی  مذهبــی ســایر 
در برخــی مــوارد پــس از اتمــام ســفر حــج نیــز ادامــه مــی یابــد. این 
ــد زمینــه ســاز مبــادلت فرهنگــی و  آشــنایی و ارتبــاط، مــی توان
ــه  گردد)صالحــی، مقال گســترش علــوم و اندیشــه هــای اســامی 

گــون مناســک حــج، ص 62(. گونا کارکردهــای  مــروری بــر 
زنده نگه داشتن آثار و ارزش ها

ــا ابراهیــم و  حــج، مــروری بــر توحیــد و تاریــخ حامیــان آن از آدم ت
کــن مقدســه  کــدام از اعمــال حــج و اما خاتــم پیامبــران اســت، هــر 
گوینــد  ــا انســان ســخن مــی  از حــرم و میقــات و ســعی و عرفــات ب
بــه جــا آوردن مناســک  اندیشــه وا مــی دارنــد.  بــه  را  وحاجــی 
ــا ریشــه هــای فرهنگــی  حــج در ســرزمین وحــی زمینــه آشــنایی ب
گــزار مــی توانــد ریشــه  کنــد، شــخص حــج  و اســامی را فراهــم مــی 
آثــار  از میــان  را بشناســد،  هــای تاریخــی پیدایــش دیــن خــود 
کــه هــم خــدا را بــه یــاد بیــاورد و هــم خاطــره  محســوس و مجســم، 
گــذار ادیــان توحیــدی را همیشــه زنــده  پیامبــر مشــترک و پایــه 

کننــده  و تــازه نگــه دارد، هماننــد ابراهیــم، باســتانی تریــن آغــاز 
فرهنــگ و بنیانگــذار توحیــد و پــدر انبیــاء، حــج بــه جــای آورد. 
کمــال ســادگی بــه  کــه ابراهیــم بــرای عمــوم مــردم و در  خانــه ای را 
کــه ابراهیــم انجــام  کــرده اســت را حفــظ، و مراســم و مناســکی را  پــا 
کــه مقــرر شــده اســت  داد، تکــرار نمایــد. اعمــال حــج و مناســکی 
کــدام معــرف و مظهــر بعضــی از مراحــل و صحنــه هایــی اســت  هــر 

آن  بــه  خلیــل،  ابراهیــم  کــه 
دچــار شــده و پلــه پلــه از عهــده 
اســت)بازرگان،  برآمــده  آن 
ص  مــردم،  خانــه  مهــدی، 
۴۴(. شــبلی از افــرادی اســت 
کــه در زمــان امــام ســجاد ؟ع؟ 
از  پــس  و  بــود  رفتــه  بــه حــج 

از وی  امــام  رســید،  امــام؟ع؟  بــه حضــور  اعمــال حــج،  انجــام 
کــه پشــت مقــام ابراهیــم، دو رکعــت نمــاز  پرســید. »آیــا وقتــی 
بخوانی!«)نــوری،  نمــاز  گونــه  ابراهیــم  کــردی  قصــد  خوانــدی 
مقــام  از  کریــم  قــرآن  در   )۱68 ص:  الوســائل:ج ۱۰،  مســتدرك 
ابراهیــم بــه عنــوان یکــی از نشــانه هــای بــارز یــاد شــده اســت؛ 
تعبیــر  بــه  ِإْبراِهیــم«)آل عمــران 97(  َمقــاُم  نــاٌت  َبّیِ آیــاٌت  »ِفیــِه 
دکتــر شــریعتی »مقــام ابراهیــم، قطعــه ســنگی اســت بــا دو رد پــا، 
رد پــای ابراهیــم. ابراهیــم بــر روی ایــن ســنگ ایســتاده و حجــر 
کــه  کعبــه- را نهــاده اســت. و هــر انســانی  الســود ســنگ بنــای 
ــای  ــای پ ــا ج ــتد و پ ــی ایس ــم م ــام ابراهی ــی رود، در مق ــج م ــه ح ب
ــه بنیانگــذار توحیــد در جهــان  ک ــذارد، ابراهیمــی  گ ابراهیــم مــی 
کــه  انســانی  بــر دوش دارد. و  را  قــوم  اســت و رســالت هدایــت 
در حــج در مقــام ابراهیــم ایســتاده اســت و بــه دســت خــدای 
کنــد  ــد ابراهیــم وار زندگــی  ابراهیــم دســت بیعــت داده اســت بای
کعبــه ایمــان باشــد، قــوم خویــش را از  و در عصــر خویــش، معمــار 
کــد و حیــات مــرده و ظلمــت جهــل، بیــرون آورد.  مــرداب زندگــی را
کنــد! و زمیــن را مســجدالحرام«  ســرزمین خویــش را منطقــه حــرم 
.)76  -7۵ صــص.  حــج،   مناســک  از  تحلیلــی  )شــریعتی، 
ــه ایــن نکتــه اشــاره   امــام علــی؟ع؟ ضمــن بیــان فلســفه حــج ب
و  ایســتند  مــی  پیامبــران  هــای  موقــف  کــه حاجیــان در  دارد 
گذارنــد » َو َوَقُفــوا َمَواِقــَف  گامهــای انبیــاء الهــی مــی  گام جــای 
ْنِبَیاِئه «)شــریف رضــی نهــج الباغــه، خطبــه ۱( حــج و ســرزمین 

َ
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و  تریــن  درخشــان  یــادآور  کاوشــگر،  مســلمان  هــر  بــرای  مکــه 
ماندگارتریــن خاطــرات صــدر 
اســام اســت؛ مناســک حــج 
عظیــم  میــراث  و  پیشــینه 
مشــترک فرهنگــی مســلمانان 
ســنگ  کنــد  مــی  حکایــت  را 
کــوه  و چــوب و در و دیوارهــا 
تاریخــی  آثــار  و  هــا  دره  و  هــا 
دوره  آن  از  مانــده  جــای  بــه 
لحظــه  بــه  لحظــه  حضــور  از 
گرامی اســام و صدیق  رســول 
تریــن یــاران او حکایــت دارد. 

کعبــه، یــادآور دو بــت شــکن بــزرگ تاریــخ اســت؛ ابراهیــم ؟ع؟ 
ــر  ــای ب ــه پ ــح مک ــه در فت ک ــی ؟ع؟  ــری عل ــد و دیگ ــان توحی قهرم
کعبــه را از لــوث بتهــا تطهیــر نمــود. یــادآور  دوش پیامبــر نهــاد و 
حــج امــام حســین ؟ع؟ و دعــای پــر محتــوای عرفــه ایشــان اســت 
و عرفــات، عشــق وعرفــان حســین ؟ع؟ در دامنــه جبــل الرحمــه 
و ســخنرانی آتشــین ایشــان در معرفــی چهــره واقعــی معاویــه 
کند)ســلیم بــن قیــس  و حکومــت ظالمانــه آن را تداعــی مــی 
ــی ،کتــاب ســلیم بــن قیــس ، ص ۱8(. »امــام صــادق ع  در  هال
ــار  ــا آث ــت ت ــده اس ــرر ش ــج، مق ــن ح ــد:  آیی ــی فرمای ــه م ــن زمین ای
پیامبر؟ص؟ و اخبار او شــناخته شــود، مردم آنها را به خاطر آورند 
و فرامــوش نگردد«)حــر عاملــی، وســائل الشــیعه، ج ۱۱، ص۱۴(.

نشر و گسترش آموزه های دینی  
گســترش فرهنــگ اصیــل  جنبــه فرهنگــی حــج، مقدمــه ای بــرای 
و پویــای اســام اســت؛ حــج آموزشــی چنــد روزه اســت در مــدت 
کوتــاه، بــرای آمــاده ســاز ی فــرد در پهنــه زندگــی. تابلویــی  زمانــی 
کاریهــای قهرمانــان توحیــد اســت. یــک دانشــگاه  از تمــام فدا
کــه فرهنــگ خــود ســازی، امنیــت، عدالــت  عالــی فرهنگــی اســت 
اجتماعــی، ایثــار، مقاومــت، نظــم و انضبــاط و اتحــاد و مســاوات 
و… بــه حاجــی تعلیــم داده مــی شــود تــا او نیــز ایــن تعالیــم را بــه 
ــاُر َرُســوِل اهلِل ص َو ُتْعــَرَف  سراســر جهــان نشــر دهــد »َو ِلُتْعــَرَف آَث
 ُیْنَســی«)همان، ص۱۴(. نمونه های بســیاری 

َ
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گاهــی بخشــی هــای پیامبــر؟ص؟ و امامــان معصــوم؟ع؟ در  از آ
گســترش و تبلیــغ حقیقــت دیــن اســام  ــام حــج، در راســتای  ای
رســالتش  آغــاز  در  پیامبــر؟ص؟  اســت؛   شــده  ذکــر  تاریــخ  در   ،
کــرد، و در دوران  اســتفاده  از مراســم حــج  تبلیــغ دیــن  بــرای 
ــب  ــی طال ــه مــدت ســه ســال در شــعب اب محاصــره اقتصــادی ب
گســترش اســام، ایــام حــج بــود. امــام حســین؟ع؟ در  تنهــا راه 
از  نفــر  هفتصــد  حــج،  ایــام 
ــه پیامبــر؟ص؟ را در »منــا  صحاب
شــهادت  از  و  آورد  هــم  گــرد 
ولیعهــدی  و  عــدی  حجربــن 
بــرای  آن  زیانبــار  آثــار  و  یزیــد 
ســخن  اســامی  جامعــه 
یــاران نبــوی را تحــت  گفــت و 
و عمــره، ص ۱96(. بــه حــج  هــم  بــا  زاده،  قــرار داد)بابــا  تاثیــر 

که خلفا و ســاطین ســتمگر، اجازه  در دوران هاى خفقان بارى 
نشــر معــارف اســامی را بــه مســلمین نمی دادنــد؛ آنها با اســتفاده 
کــه فریضــه حــّج در اختیارشــان می گذاشــت؛ بســیارى  از فرصتــی 
ــا ائّمــه  گرفتــن ب ــا تمــاس  از مشــکات خــود را حــل می کردنــد و ب
هــدى علیهــم الســام و علمــاى بــزرگ دین پــرده از چهــره معارف 
و قوانیــن اســام و ســّنت پیامبــر؟ص؟ بــر می داشــتند؛ و بــه هنــگام 
بازگشــت بــه بــاد خــود، حامــل پیام هاى مهــّم معنــوى و اخاقی 
و فرهنگــی بودند)مــکارم شــیرازی، پیــام قــرآن، ج ۱۰، ص: 273(.
کــه  مســئله پیــام رســانی و انتقــال فرهنــگ، نکتــه مهمــی اســت 
گــزاران بایــد ایــن پیــام  در بعــد فرهنگــی حــج نمایــان اســت، حــج 
را بــه عنــوان ره توشــه حــج بــا خــود بــه همــراه ببرنــد و در شــهر 
و آبــادی خــود نشــر دهنــد، پیامبــر؟ص؟ در حجــه الــوداع خطــاب 
ــب و معــارف را حاضــر و شــاهد  ــد ایــن مطال ــه مــردم فرمــود بای ب
: ج ۱، ص:  انتقــال دهد)طبرســی، الحتجــاج  بــه غایــب  شــما 
62(. امــام رضــاع؟ نیــز در ضمــن بیــان علــل و فلســفه حــج بــه 
ایــن نکتــه اشــاره دارنــد؛ »در ســفر حــج مــردم آمــوزش هــای دینی 
مــی بیننــد و حاجیان)شــیعه( اخبــار و تعالیــم ائمــه را بــه مردمان 
نقــاط مختلــف جهــان مــی رسانند)شــیخ صــدوق، عیــون أخبــار 
الرضــا؟ع؟: ج 2، ص: ۱۱9(. در حــج، تفقــه و آشــنایی بــا دیــن و 
گســترش فرهنــگ اهــل بیــت؟ع؟ بــه تمــام نقــاط جهــان نهفتــه 
کــه انســان بــه دنبــال شــناخت عمیــق  اســت، تفقــه بــه ایــن معنــا 
واصیــل علــم دیــن باشــد واطاعــات و معلومــات ســطحی را بــه 
تبدیــل  بــارور  و  ژرف  علــوم 
کنــد. امــام رضــا؟ع؟ در ادامــه 
حدیــث و در بیــان ایــن مطلب 
تمســک  قــرآن  از  ای  آیــه  بــه 
گفتند:“ایــن همــان  نمودنــد و 
گفتــه  خداونــد  کــه  اســت 
هــر  از  چنــد  تنــی  بایــد  اســت 
دانــش  تــا  کننــد  کــوچ  گــروه 
هنگامــی  و  بیاموزنــد  دیــن 
گشــتند  بــاز  مــردم  نــزد  کــه 
َفَلــْو  ســازند.  گاه  آ را  آنــان 
َو  یــِن  الّدِ ِفــي  ُهــوا 

َ
ِلَیَتَفّق طاِئَفــٌة  ِمْنُهــْم  ِفْرَقــٍة  ُکّلِ  ِمــْن  َنَفــَر  ل 

ُهــْم َیْحَذُرون )توبــه ۱22(.
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اصیــل  فرهنــگ  و  معــارف  از  بــرداری  بهــره  نعمــت  بنابرایــن 
کــه توفیــق حضــور در حــج را  اســامی اختصــاص بــه مســلمانانی 
ــدارد بلکــه آنهــا موظفنــد ایــن فرهنــگ را در شــهر  ــد، ن داشــته ان
و دیــار خــود نشــر دهنــد و بــا توجــه بــه تکــرار حــج در هــر ســال، 
گســترش  و  تقویــت  بــرای  مؤثــر  عاملــی  فرهنــگ،  انتقــال  ایــن 
کعبــه  تــا  صــادق؟ع؟  امــام  فرمــوده  بــه  بــود،  خواهــد  دیــن 
مــا  قاِئمــًا  یــُن  الّدِ َیــزاُل  اســت. »ل  اســتوار  برپاســت دیــن هــم 
ــِت اْلکعبُة«)حــر عاملــی، وسائل الشــیعه، ج 8، ص ۱۴( ثمــره  قاَم
ــی  ــد تمــام مــردم خواهــد شــد یعنــی حــج تحول حــج واقعــی، عای
ــی  کرد)جمع ــد  ــاد خواه ــی مــردم ایج بنیادیــن در جامعــه و زندگ
کتــاب حــج )مجموعــه مقــالت(، ص82- از صاحــب نظــران، 

کــه افــراد آن، بــر محــور توحیــد، اخــاق و آمــوزه  83(. جامعــه ای 
کنــد در مســیر تکامــل خواهــد  هــای انســان ســاز اســام، حرکــت 
گــذار پــس از ســاخته شــدن در حریــم خالــق، بــه ســوی  بــود؛ حــج 
ــرای ترقــی و تکامــل  ــه دارد ب ک ــا تعهــدی  ــردد و ب گ ــاز مــی  خلــق ب
ــد  ــا عای ــلوک، تنه ــیر و س ــن س ــه ای ــد و نتیج کن ــی  ــاش م ــق ت خل
شــخص نمــی شــود بلکــه او ســاخته مــی شــود تــا در پرتــو تربیــت 
الهــی، فــردی فرهیختــه، ســازنده و مفیــد بــه حــال جامعــه باشــد.
در تهیه این مقاله از مطالب موجود در مقالت سایت حج استفاده شده است.

مقدمه

بعد فرهنگی حج و دستاوردهای آن 
حافظ نجفی

بــرای  کــه  اســت  اســام  جهانــی  گردهمایــی  یــک  حــج، 
اســت؛  نهفتــه  بــزرگ  فایــده  دو  آن،  در  کننــدگان  شــرکت 
هــای  آرمــان  و  هــا  مطلــوب  کمــال  بــا  شــدن  گداختــه  یکــی 
بشــری  هــای  ارزش  بــا  شــدن  گداختــه  دیگــری  و  عالــی 
ملــت  و  مردمــان  دیگــر  بــا  برادرانــه  برخوردهــای  از  حاصــل 
خــدای  کــه  اســت  حــج  منافــع  جملــه  از  ایــن  و  جهــان.  هــای 
کــرده اســت؛ »لیشــهدوا منافــع لهــم« بــه آن اشــاره  متعــال 

در روایــات اســامی یکــی از فوایــد حــج، ارتبــاط انســان هــا، 
شــده  ذکــر  یکدیگــر  شــناخت  و  گفتگــو  و  هــا  فرهنــگ  تبــادل 
امــام  دانشــمند  دوســتان  از  کــه  حکــم  بــن  هشــام  اســت؛ 
ــاره فلســفه حــج و  صــادق؟ع؟ اســت مــی گویــد: از ایشــان درب
ــد  ــه چــه ســبب خداون ــه ســؤال کــردم و ایــن کــه ب طــواف کعب
خداونــد  فرمــود:  ســاخت؟  مکلــف  حــج  بــه  را  بندگانــش 
مــردم  تــا  قــرار داد  ای  را وســیله  حــج  و  آفریــد  را  آفریــدگان 
شــرق و غــرب جهــان گــرد هــم آینــد و بــا یکدیگــر آشــنا گردنــد.

در  یــا  نکننــد،  شــرکت  حــج  جهانــی  اجتمــاع  در  مســلمانان  اگــر 
آن  در  را  خویــش  مســائل  و  مشــکات  کــردن  شــرکت  صــورت 
از  را  خــود  موجودیــت  و  قــدرت  نســازند،  مطــرح  اجتماعــات 
در  آنــان  فرهنگــی  و  معنــوی  هــای  ارزش  و  دهنــد  مــی  دســت 
معــرض نابــودی قــرار مــی گیــرد. بــر اســاس آیــه شــریفه قــرآن، 
مراســم  ایــن  تحقــق  گــرو  در  بشــری  جامعــه  حیــات  و  قــوام 
پایــداری  آن  جلــوه  کعبــه  بــودن  برجــا  پــا  و  اســت  باشــکوه 
ــاس «.

َ
ِللّن ِقیامــًا  اْلَحــراَم  اْلَبْیــَت   

َ
اْلَکْعَبــة اهلُل  »َجَعــَل  اســت؛ 

مقــام ابراهیــم، قطعــه ســنگی اســت بــا دو رد پــا؛ رد پــای 
حجــر  و  ایســتاده  ســنگ  ایــن  روی  بــر  ابراهیــم  ابراهیــم. 
االســود – ســنگ بنــای کعبــه- را نهــاده اســت. و هــر انســانی 
کــه بــه حــج مــی رود، در مقــام ابراهیــم مــی ایســتد و پــا جــای 
پــای ابراهیــم مــی گــذارد، ابراهیمــی کــه بنیــان گــذار توحیــد 
در جهــان اســت و رســالت هدایــت قــوم را بــر دوش دارد. 
و انســانی کــه در حــج در مقــام ابراهیــم ایســتاده اســت و 
بــه دســت خــدای ابراهیــم دســت بیعــت داده اســت بایــد 
ــه  ــد و در عصــر خویــش، معمــار کعب ــم وار زندگــی کن ابراهی
راکــد  زندگــی  مــرداب  از  را  خویــش  قــوم  باشــد،  ایمــان 
ســرزمین  آورد.  بیــرون  جهــل،  ظلمــت  و  مــرده  حیــات  و 
مســجدالحرام. را  زمیــن  و  کنــد  حــرم  منطقــه  را  خویــش 


