حافظ نجفی
«حج» از تکاليف و واجبات ديني است و در صورت فراهم بودن شرايط ،تنها يک بار در طول
عمر ،بر انسان واجب ميشود .به گفتة روايات ،حج از اركان اسالم است.
امام باقر 7فرمود:
ِ
ِ
ِ
ِ
1
الصو ِم َو َ
احل ِّج و ا ْل َواليةِ».
الصالة و الزَّكاة و َّ
ياء؛ علی َّ
« ُبنی ْ
اإلسالم َعلی مَخ َْسة َأ ْش َ
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«اسالم بر پنج پايه استوار است؛ نماز ،زکات ،روزه ،حج و واليت».
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اگ ر فردی یا جماعتی حج را از روی عمد ترک کنند ،در واقع ركنی از اركان دين را زير پا نهاد
هاند .انجام ندادن و ترک فريضة حج ،گاه فردی است؛ یعنی فرد مکلفی از فرمان الهی تمرد نموده،
میزنند.
این واجب الهی را ترک میکند و گاه جمعی؛ یعنی مردم به طور عموم از انجام حج سر باز 
روشن است که ترک حج مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته است؛ چه از سوی فرد خاص باشد
و چه از جانب جمع و عموم مردم ،در هر صورت خشم الهی شامل کسانی است که حج را ترک
نمایند و به خداوند کفر عملی ورزند:

پی آمدهای فردی و سیاسی ـ اجتماعی ترک حج:
 .1فردي
ترک فريضة حج از ديدگاه فردي ،به معناي عصيان و تمرد انسان در برابر فرمان الهي است که
سبب کفر ميشود؛ چنانکه خداوند متعال ،از ترك عمدی حج ،به «كفر» تعبير کرده است:
ِ
(و لهلِ ع ىَل الن ِ ِ
2
اع إِ َل ْي ِه َسبِ اًيل َو َم ْن َك َف َر َفإِ َّن اهللَ غَن ِ ٌّي َع ِن ا ْل ٰعا مَلِنيَ).
ّٰاس ح ُّج ا ْل َب ْيت َم ِن ْاس َت ٰط َ
َ َ
حج عامل شکوفایی فرهنگی،آگاهی سیاسی و رشد اقتصادی

«و براي خدا بر مردم است که آهنگ خانة [او] کنند؛ آنان که توانايي رفتن به سوي

آن را دارند .و هر کس کفر ورزد [و حج را ترک کند ،به خود زيان رسانده]؛ خداوند
از همه جهانيان بينياز است».

از امام صادق 7روايت شده است كه فرمود:

الر ُج ُل َع َلی َ
ي َّج َف َقدْ ت ََر َك رَشي َع ًة ِم ْن رَشائِ ِع الاْ ْسالمِ).
احل ِّج َف َل ْم حَ ُ
(اذا َقدَ َر َّ

3

«هرگاه كسی توانايی بر حج داشته باشد [و از روی سهلانگاری] ،حج به جا نياورد،
همانا شريعت و آيينی از آيينهای اسالم را ترك كرده است».

 .2اجتماعی و سياسي
نتيجة اجتماعيـ سياسي ترک حج ،ضعف نيروي دين و استيالي کافران بر مسلمانان است .با
توجه به همين نکته ،امام صادق 7فرمود:
ّاس ت ََركُوا َ
ب ُه ْم َعلی ذلِ َ
ك و َع َلی ا ُملقا ِم ِعنْدَ ُه
كان َع ىَل ا ْلوال 
احل َج َل َ
( َل ْو َا َّن الن َ
ی َا ْن جُ ْ
ي رِ َ
ب ُه ْم َعلی ذلِ َ
ان
كان َع َلی ا ْلوال 
ك َو َع َلی ا مُْلقا ِم ِعنْدَ ُهَ ،ف ْ
ی ْ
يار َة النّبیَ 9ل َ
ان جُ ْ
َو َلوت ََركُوا ِز َ
ي رِ َ
ِ
مال َا ْن َف َق ع َلي ِهم ِمن بي ِ
ت ِ
4
مَل ْ َيك ُْن هَُل ْم ٌ
مني).
مال ا ُملسل َ
ْ َْ
َ ْ
«اگر مردم رفتن بهحج را ترك كنند ،بر حاكم اسالمی است كه آنان را بر اين كار
و بر حضور در كنار خانة خدا وادار كند و اگر زيارت پيامبر 9را هم ترك كنند،

بر حاكم اسالمی است كه آنان را به زيارت قبر پيامبر و بودن در كنار مرقد ايشان

وادار نمايد .اگر آنان مال [و هزينة سفر حج را] نداشتند ،حاکم از بيتالمال مسلمانان
[هزينهها را] پرداخت ميکند».

از نگاهی دیگر
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ولی امر
اين حديث ،بيانگر اين مسئلة مهم است که حج ،هيچگاه تعطيل نميشود؛ بهطوريکه ّ
ِ
صورت خلوت شدن خانه خدا و حرم پيامبر ،عدهاي را با هزينة بيتالمال
مسلمين وظيفه دارد در
به اين سفر اعزام كند تا شكوه دين حفظ شود وآثار و بركات اجتماعی و سياسی حج از بين نرود؛
5
چرا که اين كار ،يكی از مصداقهای «تعظيم شعائر» است كه در قرآن كريم نيز به آن اشاره دارد.
به گفتة روايات ،اگر مسلمانان از روی بیاعتنايی ،زيارت كعبه و حرم پيامبر را ترك كنند ،عقوبت
الهی دامنگيرشان خواهد شد .امام علي 7در آخرين وصيت خود به امام حسن و امام حسين8
فرمود:
(واهللَ ،اهللَ فی بي ِ
6
ت َر ِّبك ُْم خُ َ
الت ُّلو ُه ما َب ِق ْيت ُْمَ ،فاِ َّن ُه اِ ْن ت ُِر َك مَل ْ تُنا َظ ُروا).
َ
َْ
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«خدا را ،خدا را [در نظر داشته باشيد] در بارة خانة پروردگارتان؛ آن را تا زنده

هستيد خالی نگذاريد .اگر آنجا رها شود[ ،عذاب بر شما نازل شود] و مهلت داده

نخواهيد شد».

در آيات و روايات دربارة فلسفة وجوب حج و پی آمدهای فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و
اقتصادي آن ،نکات مهمي بيان شده است که در اينجا به طور گذرا به آنها اشاره ميکنيم:

اهمیت حج و نقش آن در ابعاد مختلف فرهنگی ،سیاسی و...
الف) فرهنگي و اجتماعي
با توجه به حضور ميليوني و همه سالة مسلمانان در مراسم حج ،میتوان از اين فرصت براي
شناخت نقاط قوت و ضعف مسلمانان و مبادلة فکري و فرهنگی استفاده کرد .مبلغان دين و رهبران
فکري ،بايد با استفاده از اين فرصت ،تعاليم ديني و فرهنگي را در زمينههای مختلف بازگو كنند و بر
آشنایی مردم عالم به فرهنگ نوراني اسالم بیفزایند .به همين دليل قرآن کريم کعبه را عامل هدايت
جهانيان معرفي ميکند:
ِ ِ
ت و ِضع لِلن ِ ِ
ٍ
7
ني).
بارك ًا َو ُهدی ل ْلعا مَل َ
(إِ َّن َأ َّو َل َب ْي ُ َ
َّاس َل َّلذی بِ َب َّك َة ُم َ

«نخستين خانهاي که براي مردم [و نيايش خداوند] قرار داده شد ،همان است که در
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سرزمين مکه واقع شده که پربرکت و ماية هدايت جهانيان است».

خداوند کعبه را ماية هدايت جهانيان ميخواند ،چون آنجا قبلة مسلمانان جهان و نماد زنده و
پايندة اسالم است.
در روايات نيز بر نقش فرهنگي و اجتماعي حج تأکيد شده است؛ «هشام بن حكم» ،يکي از
ياران امام صادق 7میگويد« :از آن حضرت دربارة فلسفة حج و طواف كعبه پرسیدم»؛ فرموند:
اخللق َ ...و َام َر ُه ْم بِام يكون ِم ْن ْام ِر ال ّطا َع ِة فی الدّ ين و مصلحتهم ِم ْن
ان اهللَ َخ َل َق
َ
« َّ
ِ
ِ
ِ
الش ِ
االجتامع ِم َن َّ
رسول
آثار
ْياهمَ ،ف َج َع َل فيه
ُعر َ
َ
ْام ِر ُدن ُ
ف ُ
َعار ُفواَ ...ولت َ
ـرق و الغ َْرب لت َ
8
باره َو ُي ْذكَر َو ال ُينسی».
ف ْ
اهلل 9و ُت ْع َر َ
اخ ُ
«خداوند اين بندگان را آفريد  ...و دستوراتی در زمينة اطاعت الهي در دين و مصلحت
مقرر
زندگي دنيا به آنها داد؛ از جمله اجتماع مردم شرق و غرب را در آيين حج ّ

داشت ،تا مسلمانان يكديگر را بهخوبی بشناسند  ...و همچنين اين اجتماع عظيم ،عاملي

است برای اينكه آثار پيامبر 9و اخبار او شناخته شود و مردم آنها را به خاطر
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آورند و هرگز فراموششان نكنند».

از اين ديدگاه ،حج میتواند به كنگرهاي فرهنگی و مركزی برای تبادل نظر انديشمندان اسالمی
تبديل شود .انديشمندان اسالمی در ايام حضور در حج ،بايد گرد هم آيند و افكار و ابتكارات خويش
را به هم عرضه كنند و براي گسترش تعاليم اسالم و مقابله با يورش فرهنگي بيگانگان تدبير نمايند.
َ ً 9
«ج َع َل ُه ُس ْبحا َن ُه َو تَعالی لِلاِ ْسال ِم َعلام»؛
امير مؤمِنان ،علی 7کعبه را پرچم اسالم شمرده ،
میگویدَ :

«خداوند سبحان ،كعبه را پرچم و نشانة اسالم قرار داد».

نقش برپايی پرچم در ميدانهای جنگ ،در حفظ روحية سربازان و تقويت و ايستادگی آنان در
برابر دشمن ،بر كسی پوشيده نيست؛ اگر پرچم به زمين بيفتد ،سپاه شكست میخورد .همچنين وجود
نشانههاي مختلف در کوچه و خيابان براي يافتن مقصد ،امری حياتی و ضروری است .اگر كعبه در
کالم علي ،7نشانة اسالم معرفي شده ،به اين دليل است که برپايي حج در هر سال ،بيانگر استقرار و
پايندگي دين و حاکميت قوانين آن در پهنة گيتي است .اين مرکز معنوي ،ميتواند چراغ راه کساني
باشد كه در شناخت حقايق و تعاليم دين اسالم ،دچار اشتباه و انحراف میشوند؛ آنان ميتوانند با
ديدة تحقيق به مناسك حج و موقعيّت خانة خدا بنگرند و مشخصات اسالم واقعی را در حج بيابند.
زال الدِّ ين قائِ ًام ما قام ِ
از اينرو امام صادق 7فرمود« :ال َي ُ
ت ا ْلكعب ُة»10؛ «دين خدا سر پا و زنده
ُ
َ
است ،مادام كه كعبه پا برجاست».

ب) سياسي و اجتماعي

از نگاهی دیگر
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مروري بر شيوة برگزاري حج در صدر اسالم و رخدادهاي مربوط به آن نشان ميدهد که يکي
از کارکردهاي اساسي حج ،ارتقاي بينش سياسي مسلمانان است؛ زيرا با بررسي تاريخ صدر اسالم،
در مييابيم که مرزبندي اعتقادي و اجتماعي ـ سياسي بين مسلمانان و مشرکان ،در ايام حج صورت
گرفت.
با توجه به فتح مقتدرانة مکه در سال هشتم پس از هجرت ،بسياري از مسلمانان در سال نهم
هجرت ،عازم حج شدند .با نزول آيات برائت 11،خداي متعال دستور داد که پیامبرخدا ، 9علی7
را مأمور اعالم برائت از مشرکان کند .اميرمؤمنان ،علی 7در اجتماعي عظيم كه مسلمانان و مشركان
حضور داشتند ،در روز عيد قربان يا عرفه 12،بهصورت رسمی ،با شمشير برهنهاي که در دست
13
داشت ،خطبهای خواند و آيات سورة توبه را همراه احكامی كه پیامبر 9فرموده بود ،ابالغ كرد.
در اين پيام ،خدا و رسولش ،از شرك و مشركان اعالم بيزاری كرده و از آنها خواستند تا در
يك فرصت چهار ماهه ،تصميم نهايی خود را برای پذيرش اسالم يا مقاومت در برابر آن بگيرند.
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بدينسان ،شرك تا چندی پس از آن ،به طور كامل از ميان رفت.
در سال دهم هجرت ،پیامبر ، 9نخستين حج خود را به همراه هزاران تن از پيروان خويش
انجام داد .در اين مراسم بود كه آيين حج از سوی رسولاهلل 9به طور كامل تشريع و بيان شد .آن
حضرت در خطبهای كه به خطبة َح ّجة الوداع (آخرين حج) معروف است ،نصيحتهاي فراوانی به
مردم كرد .با نزول آية  67سورة مائده ،آن حضرت از سوي خداوند مأمور شد جانشين خود و رهبر
الر ُس ُ
ك ِم ْن َر ِّب َ
ول َب ِّلغْ ٰما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َ
ْت
ك َو إِ ْن مَل ْ َت ْف َع ْل َفماٰ َب َّلغ َ
جامعة اسالمي را مشخص کند؛ ( َأ هُّ َيا َّ
ك ِم َن الن ِ
ِر ٰسا َل َت ُه َو اهللُ َي ْع ِص ُم َ
ّٰاس.)...
حجه ،در غدير خم ،علی 7را
پيامبر خدا 9در بازگشت از سفر حج ،در روز هجدهم ذی ّ
به جانشينی خویش برگزيد و همة مسلمانان نيز با علي 7پيمان بستند؛ هرچند گروهی آن عهد و
پيمان الهی را خيلي زود شكستند!
همچنين تاريخ گواهي میدهد كه ائمة اطهار :و اصحابشان ،از اين موسم به نفع اسالم بهره
میگرفتند و هستة بسياری از حركتها و جنبشهای آزادي بخش را در اين موسم شکل ميدادند
و ملتها را به مبارزه با حاکمان ظالم دعوت میكردند .در اين مورد كافی است به روش حضرت
امام حسين 7در نهضت خونبار کربال توجه کنيم؛ هنگامي که آن حضرت براي مبارزه با يزيد
قيام کردند ،براي ابالغ پيام خود به شهر مکه مهاجرت کردند و تا زمان آغاز موسم حج ،در آن
شهر اقامت نمودند و پيامها و اهداف قيام را به گوش مردم رساندند .آن حضرت در کمال ناباوري
همگان ،روز هشتم ذي الحجه (يوم الترويه) که همه براي انجام حج آماده ميشدند ،از مکه خارج
شدند.
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ج) تربيتي و معنوي
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حج عاملي مؤثر براي تربيت ،خودسازي و دگرگوني است .انسان در اين سفر بايد دگرگون
شود ،گذشته را اصالح کند و راه آينده را از کنار کعبه و پاکترين نقطة جهان آفرينش آغاز کند.
وقتی انسان تصميم به حج میگيرد ،بايد قصدش مهاجرت الی اهلل باشد .امام صادق 7میفرمايد:
ك لـِ َّل ِه تَعالی ِمن ك ُِّل ِ
جاب ك ُِّل ِ
حاج ٍ
شاغ ٍل َو ِح ِ
«اِذا َا َر ْد َت الحَ َّج َف َج ِّر ْد َق ْل َب َ
ب 14.»...همچنين آن
15
حضرت در زمان احرام فرمودَ « :ا ِ
حرم ِمن ك ُِّل َشی ٍء َيمنَ ُع َ
ك َعن ِذكِر اهللِ».
وقتی شخص مُحرم میشود ،در ظاهر تنها لباس احرام را میپوشد و جنبههای ظاهری آن را
رعايت میكند؛ اما حقيقت و باطن احرام ،دل بريدن از غيرخداست .حج هنگامي از حقيقت متعالي
برخوردار ميشود که تنها با هدف اطاعت از دستورات الهي و رسيدن به قرب پروردگار صورت گيرد.
حج عامل شکوفایی فرهنگی،آگاهی سیاسی و رشد اقتصادی

تمام اعمال واجب و مستحب حج و عمره ،گامهايي براي تربيت انسان است .اين اعمال ،در
صورتي عبادت حقيقي محسوب ميشوند که حجگزار با روح و حقيقت آنها آشنا و با انجام آنها به
حضرت حق نزديک شود و براي حفظ آثار اين اعمال و دوري از گناهان ،تصميم جدي داشته باشد.
از پیامبرخدا 9نقل شده است که فرمود:
حج موفق شد و بازگشت و انسان صالحي شد و دست
«اگر کسي به زيارت خانة خدا و ّ
و پاي او به سوي گناه نرفت ،اين نشانة قبولي حج اوست .اگر چنين اتفاقي افتاد ،معلوم

ميشود که حاجي به هدف واقعي از حج ،که تربيت معنوي و اخالقي است ،رسيده است.
حج او
اما اگر بعد از زيارت خانة خدا ،باز تن به تباهي و گناه داد ،دانسته میشود که ّ

مردود است».

16

د) اقتصادي
برخالف ادعاي برخي از افراد ناآگاه که ميپندارند حج به امور اقتصادي مسلمانان صدمه
ِ
روايات بسياری آمده است كه نهتنها حج سبب تنگنايی نمیشود ،بلکه موجب بركت
ميزند ،در
است .از سوي ديگر ،در روايات آمده است که ترك حج ،سبب نابودي نعمت و به وجود آمدن
تنگدستی است.
پيامبر گرامی 9در خطبة غديريه فرمودند:
ت َفام ورده ُ ٍ
رِ
17
عاش الن ِ
ْنوا و ال خَ َت َّل ُفوا َعنْه اِلاَّ اف َت َق ُروا).
أهلبيت إلاَّ اس َتغ ُ
َّاس! ُح ُّجوا ا ْل َب ْي َ َ َ َ ُ
( َم َ
«ای مردم ،برای حج رهسپار بيتاهلل شويد؛ زيرا هيچ خاندانی بر آن وارد نشدند ،مگر
آنكه بینياز گشتند و تخلّف ننمودند ،مگر آنكه فقير شدند».

از نگاهی دیگر
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ِ
ِ
يان ا ْل َف ْق َر َو َي ْر َح َض ِ
تامر ُه َف هَّإنُام َي ِنف ِ
ان
همچنين اميرمؤمنان علي 7فرمودَ :
«و َح ُّج ال َب ْيت َو اع ُ
َّ
ْب»؛« 18حج و عمره خانة خدا ،برطرف كنندة فقر و پاك كنندة گناهان است».
الذن َ
براي اثبات اين مطلب که حج ،عامل رونق اقتصادي و مهمترين عامل فقرزدايي از جوامع
اسالمي است ،الزم است قدري در آيات قرآن و دستورات پرودگار متعال تأمل کنيم:
خداوند متعال ،طی خطابی به حضرت ابراهيم ، 7ضمن اعالم وجوب حج ،به نقش مهم
19
اقتصادی حج پرداخته ،میفرمايدَ ( :و َأ ِّذ ْن يِف الن ِ
َّاس بِالحَْ ِّج  ...لِ َي ْش َهدُ وا َمنافِ َع هَُل ْم).
منافع در اين آيه ،مطلق ذكر شده كه يكی از مصاديق آن ،منافع مادی و اقتصادی است؛
مفسران قرآن ،وقتي به تبيين و تفسير کلمة «منافع» پرداختهاند ،مراد از آن را منافع دنيوی و
چنانكه ّ
اخروی دانستهاند.

175

از ميان مفسران شيعه ،مرحوم شيخ طوسي ،امين االسالم طبرسی و عالمة طباطبايي ،در تفسير
کلمة منافع نوشتهاند« :مراد از منافع آن است كه مردم در سفر حج ،افزون بر بهرههای معنوی و روحی
20
و عبادی ـ در كنار برنامة حج ـ به تجارت و داد و ستد نيز بپردازند».
از ميان مفسران اهلسنت نيز فخر رازی و ابن کثير در تفسير خود آوردهاند« :مراد از منافع در
آية شريفه ،منافع دنيوی و اخروی است؛ زيرا منافع دنيوی و اخروی ،مختص عمل حج است و در
21
ساير عبادات وجود ندارد».
همچنين از آنجا كه ممكن بود در زمينة فعاليتهای تجاری و اقتصادی در ايام حج ،در ذهن
بعضی از افراد ،شبهه و اشكالی به وجود بيايد ،خداوند متعال برای رفع اين شبهه فرموده استَ ( :ل ْي َس
ناح َأ ْن َت ْب َتغُوا َف ْض اًل ِم ْن َر ِّبك ُْم)؛ «گناهی بر شما نيست كه از فضل پروردگارتان [و از
َع َل ْيك ُْم ُج ٌ
مناف ع اقتصادی در ايام حج] طلب كنيد».

22

در شأن نزول اين آية شريفه از ابن عبّاس نقل شده است كه گفت:

«در جاهليت ،ذوالمجاز و ع ّكاظ ،محل تجارت مردم بود .پس از ظهور و پيروزی
اسالم ،مردم نسبت به تجارت ،كراهت داشتند؛ از اين رو اين آيه نازل شد كه در
موسم حج ،گناهی بر شما نيست كه فضل خداوند را طلب كنيد».
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مرحوم طبرسی در تفسير اين آيه مينویسد« :مردم ،تجارت در حج را گناه میشمردند و
َرصيح بِ ِ
االذن فِی الت ِ
ِّجار ِة َو
«و يف هذا ت
ٌ
خداوند با اين آية شريفه ،گناه تجارت در حج را برداشت؛ َ
24
روي َعن أئِ َّمتِنا»؛
ُه َو ا َمل ُّ
از مجموع آنچه در روايات ،در بارة بُعد اقتصادی حج آمده ،چنين برداشت میشود كه هدف
از بعد اقتصادي حج ،تنها افزايش توان مالي مسلمانان است؛ چرا که بُعد اجتماعی حج ،پررنگتر
ت الحَْ رام
از جنبههاي ديگر آن است .امام صادق 7در تفسير آية كريمة ( َج َع َل اهللُ ال َك ْع َب َة ا ْل َب ْي َ
ِ
ِقيام ًا لِلن ِ
«ج َع َلها لِدين ِه ْم و
َّاس)، در پاسخ به ابان بن تغلب كه معنای آيه را پرسيده بود ،فرمودَ :
25
معايِ ِش ِهم».
از اين سخن برمیآيد كه قوام معيشت مردم ،همپای قوام دين آنها ،اهميت بسيار دارد؛ چرا
که اگر آنها فقير و محتاج باشند ،ديگر نمیتوانند روی پای خود بايستند .كعبه و حج ،در استقالل
مسلمانان و پابرجايی آن ،تأثير فراوان دارد .ازاينرو ،اجازه داده شده تا مسلمانان از اين بازار بزرگ
اسالمی كه همواره جريان دارد ،مانند يك مركز تجاری بهرهگيرند و تاجران ،كشاورزان ،دامداران
و ...فراوردههای خود را عرضه كنند و از پيشرفتهاي اقتصاد و صنايع يكديگر آگاه شوند و از طريق
داد و ستد سود ببرند.
حج عامل شکوفایی فرهنگی،آگاهی سیاسی و رشد اقتصادی

محمد بن سنان میگويد :امام علی بن موسیالرضا 8طی نامهای كه در پاسخ به پرسشهایی
چند برای من نوشتند ،از فلسفة حج نيز سخن گفتند و پس از ذكر اسرار عرفانی و آثار معنوی و
فرهنگی و تربيتی و تاريخی ،به بُعد اقتصادی نيز اشاره کردند .در بخشی از اين نامه آمده است:

« َو ما في ذل ِ َ
ِ
ِ
المغرب َو َم ْن
المشرق و
ك ل ِ َجمي ِع الخَ ل ْ ِق مِ َن ال َمناف ِ ِع َ ...و َمن ْفع ُة َم ْن في
البر و الْبَ ْح ِر مِ َّم ْن يَ ِح ُّج َو مِ َّمن ال يَ ِح ّج مِ ْن ِ
ب َو باي ِ ٍع و مُ ْشتَ ٍر َو كا ِس ٍ
تاج ٍر َو جال ِ ٍ
ب
فی ِّ
راف َو ال َم ِ
َو مِ ْسكينٍ َو قَضا ِء َحوائ ِ ِج أهلِ اال ْط ِ
اإلجتِماع فِيها،
واض ِع ال ُممكنِ لَـ ُه ُم ْ
26
َكذل ِ َ
ك لِيَ ْش َه ُدوا َمنافِع ل َ ُهم».

ی است كه از آن به همة مردم میرسد  ...و منافعی
«از علل وجوب حج ،منافع 

است برای كسانی كه در شرق و غرب يا خشكی و دريا هستند؛ چه آنهايی كه حج
میگزارند يا آنان كه حج به جا نمیآورند؛ اعم از تاجر يا وارد كنندة كاال ،فروشنده يا

خريدار ،كاسب يا مستمند و نيز تأمينكنندة نيازهای ساكنان اطراف و امكنهای است
كه میتوانند در موسم اجتماع كنند تا بدينوسيله شاهد منافع خود باشند».

با كمی دقت ميتوان پيبرد که آثار اقتصادی حج ،تنها مربوط به حجگزاران نيست؛ بلكه
ميليونها انسان را در بر میگيرد .به عالوه ،بازار بينالملل اسالمی ،بهعنوان يكی از اركان اقتصادی
مسلمانان ،میتواند حافظ منافع مشترك و استقالل اقتصادی آنها باشد و شوكت مسلمانان را در ديد
جهانی به نمايش بگذارد.
امام صادق 7در روايتی به بيان اين مطلب پرداخته و در پاسخ به هشام بن حكم كه علت
وجوب حج را پرسيد ،فرمودند:

«مقرر شد تا در اين سرزمين ،از شرق و غرب بيايند و يكديگر را بشناسند و همة
گروهها از تجارت و حمل كاال از شهری به شهری بهره گيرند و چارپادار و شتربان

سود برند  ...و اگر قرار بود هر جمعيتی تنها از كشورها و شهرهای خود و حوادث و
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ِب لِيَتَعا َرفُوا و ليَتَ َرب َّ َح ُّ
اإلجتماع من ال َمشر ِِق َو ال َمغر ِ
كل قَ ْو ٍم من التِّجارات
«فَ َج َع َل في ِه
َ
مِن بَلَ ٍد إلی بَلَ ٍد َولِيَنْتَ ِف َع بَذل ِ َ
ال َ ....و ل َ ْو كان ُّ
الج َّم ُ
كل قو ٍم إن ّما يَت َِّكلونَ
ك ال ُمكا ِري َو َ
األرباح َو َع ِميَ ِ
علی ب ِال ِد ِهم و ما فيها َهلَ ُكوا و خَ ِرب َ ِ
ت
ب َو
الجلَ ُ
ت الب ِال ُد و َس َق َط َ
ُ
27
األخبا ُر َو لَم يَ ِق ُفوا َعلی ذلك».

مسائل آنها سخن بگويند ،مردم نابود میشدند و شهرها ويران میگرديد و بازرگانی
و سودآوری تعطيل میشد و اخبار و حوادث در پرده ابهام میماند و كسی بر آنها

آگاهی نمیيافت».

از نگاهی دیگر
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چنانكه مالحظه میكنيد ،اين روايت تأكيد ميکند كه مردم نبايد با تنگنظری ،تنها به مصالح
خویش و منافع منطقة جغرافيايی خودبينديشند؛ چرا كه اين نوع تفكر ،با فلسفة جهانبينی و انسان
دوستی و نگرش فراملّيتی و برونمرزی اسالم در تضاد است .اسالم آيين بشريت است؛ بنابراين ،در
اجتماع عظيم حج ،بايد مصالح انسانها و كشورها مد نظر قرار گيرد تا منافع آن شامل همة مردم
شود و در پيآن ،فقر و تهیدستی از جامعه برافتد ،عمران و آبادی بيايد و تمدن اسالمی نيرومند
شود .بدين ترتيب موسم حج ،ساير كشورها و شهرها را نيز تغذيه میكند و افراد بسياری در پرتو آن
ارتزاق میكنند و بهره میگيرند و «تعاون اسالمی» در حج تحقق میپذيرد.
ِ
پيامبر خدا 9در خطبة غديريه به اين نكته اشاره فرمودُ :
قات ْم خُ ْ
م َل َف ٌة،
اج ُمعاو َ
«احل َّج ُ
نونَ ،و َن َف هُ ُ
ِ
ِ
نني»؛« 28حجگزاران ،مددكاران يكديگرند؛ آنچه خرج میكنند ،عوض
أجر ا مُلحس َ
َو اهللُ ال ُيض ُ
يع َ
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داده شوند و خدا پاداش نيكوكاران را ضايع نمیكند».

به طور خالصه ،در مورد اهداف و آثار تجاری ـ اقتصادی حج میتوان گفت:
 .1فعاليتهای اقتصادی میتواند به برگزاری اين مراسم عبادی ـ سياسی ياری رساند.
 .2در پرتـو حج ،مردم بسياری امرار معاش میكنند ،چرخهای اقتصاد به حركت در میآيـد و
عمران و آبادانی حاصل ميشود.
 .3قدرت اقتصادی مسلمانان میتواند در صحنههای بينالمللی آنان را مقتدر سازد و از وابستگی
برهاند.
 .4از اين رهگذر ،كار و اشتغـال بهوجود میآيد و زمينة بسياری از مفاسد اخالقی را از ميـان
میبرد.
 .5حج فرصتي مناسب براي ارائة فرآوردههـای صنعـتی و محصوالت كشاورزی و سنتی مسلمـانان
در اين بازار بينالمللي اسالمی است .حج فرصتي است تا مسلمانـان از رشد و توسعـة كشورهای
خود آگاه شوند ،تبادل اطالعـات كننـد ،از تجـارب يكديـگر بهر ه گيـرند و رشد صنعت ،كار و
توليد را باال ببرند.
از واجبات حج كه با معيشت مردم در ارتباط است ،ذبح قربانی است .خداوند ميفرمايد:
ِ
َ ِ
ِ
ت)؛« 29و هنگامي که پهلوهايشان
( َفاذا َو َج َب ْ
ت ُجن هُ
ْوبا ُف ُك ُلوا منْها َو أ ْطع ُموا القان َع و ا مُْل ْع رَ َّ

آرام گرفت [و جان دادند] ،از گوشت آنها بخوريد و مستمندان قانع و فقيران را نيز از آن اطعام

کنيد».

همچنين ميفرمايد( :و َف ُك ُلوا ِمنْها َو أطعموا البائِ َس ا ْل َف ِقري)؛ «پس از گوشت آنها بخوريد و

بينواي فقير را نيز اطعام نماييد»

30
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حج عامل شکوفایی فرهنگی،آگاهی سیاسی و رشد اقتصادی

پيامبر اكرم 9میفرمايد:

(إن ّما َج َع َل اهلل ُ هذا ْ
األضحی لِتَتَّ ِس َع َمسا ِكينَ ُكم مِ َن اللَّ ْح ِم فَأ ْط ِع ُمو ُه ْم).

31

خداوند اين قربانی كردن را قرار داد تا مستمندان شما از گوشت آنها به حد كافی

بهرهمند شوند؛ پس آنان را اطعام كنيد و از گوشت قربانی بخورانيد.

به همين خاطر ،تعدّد قربانی نيز مطلوب است و همهساله ميليونها رأس دام (گوسفند ،گاو و
شتر) در منا ذبح میشود كه اين سرماية كالن و ارزشمندی است برای اطعام گرسنگانی كه در سراسر
جهان بسيارند و از كمبود غذا رنج میبرند.
پی نوشت ها :
 .1كافى ،ج ،2ص 18
 .2آلعمران 97 :
 .3وسائل الشيعه ،ج  ، 8ص 18
 .4من اليحضره الفقيه ،ج ،2ص420
(و َم ْن ُي َع ِّظ ْم َشعائِ َر اهللِ َفإِ هَّنا ِم ْن َت ْق َوى ا ْل ُق ُل ِ
وب) .ر.ک :حج 32 :
َ .5
 .6نهج البالغه ،نامه 47
 . 7آلعمران 96 :
 .8علل الشرايع ،ج ،2ص406
 . 9نهج البالغه ،خطبه 1
 .10وسائلالشيعه ،ج  ، 8ص 14
 .11توبه  3 :ـ 1
 13.پیامبرخدا 9عالوه بر دستور به ابالغ برائت از مشركان ،احكامى مانند عريان طواف نكردن ،نزديك نشدن
مشركان به مسجد الحرام و  ...را نيز به برائت اضافه كرد .ر .ك :تفسير نورالثقلين ،ج ،2ص182
 .14مصباح الشريعه ،صص  16و 17
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 .12خداوند در آيه  3سورة توبه ،از اين روز با عنوان حج اکبر ياد ميکند.

 .15همان ،ص 48
 .16بحاراالنوار طبع قديم  ،کتاب الحج  ،ص ،59به نقل از عرفان حج آیت اهلل جوادی ،ص106
 .17احتجاج طبرسى ،ص 64
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 .18نهجالبالغه ،خطبه 110
 .19حج  27 :و 28
 .20مجمع البيان ،ج  ،7ص 129؛ التبيان ،ج  ،7ص  310؛ ترجمه تفسير الميزان ،ج  ،14ص521
 . 21تفسير الكبير ،ج ،23ص 28؛ تفسير القرآن العظيم ،اسماعيل بن كثير الدّمشقي ،ج ،3ص 188
 .22بقره 198 :
 .23اسباب الن ّزول ،علي بن احمد واحدي ،ص 38
 .24مجمع البيان ،الطبرسي ،ج  ،2ص  527؛ روح المعاني ،ج ،2صص  86و 87
 .25وسائلالشيعه ،ج  ، 8ص 41
 .26عيون اخبارالرضا ،ج ،2ص  90؛ علل الشرائع ،ص 405
 .27عللالشرايع ،صص  405و 406
 .28احتجاج طبرسى ،ص 65
 .29حج 36 :
 .30حج 28 :
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 .31عللالشرايع ،ص 437

180

حج عامل شکوفایی فرهنگی،آگاهی سیاسی و رشد اقتصادی

شماره  /89پاییز 1393

از نگاهی دیگر

181

