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ترويجي   - علمي  فصلنامه 
 ميقــات حــج، ســال 29،

شماره 113
صفحه )164- 141(

ابراهيم محمدزاده مزينان حج مطلوب از منظر امام خمیني1

ابراهیم محمدزاده مزینان
*  

غالمیجواد 
*

  

  چکیده

 شـد، کعبـه   خوانـده  انسـان  هـدایت  مشعل و گردید بنا مردم براي که ايخانه نخستین

 را کعبـه  و نامیـده  دیـن  تقویـت  ۀوسـیل  را اهمیـت، حـج   این به توجه با :ائمه. است

 عامـل  اسـالمی، حـج   انقـالب  بنیانگـذار  منظـر  از. انـد  کـرده  معرفـی  اسالم رفیع پرچم

 سیاسـت  واقعـی  مفهوم پیرامون  ،حج در باید. است دینی يهااز ارزش و سازي،انسان

 ايجامعـه  ایجـاد  بـراي  حج، دعـوتی . شود بحث زندگی امور تمامی دربارة و اسالمی

 زندگی عشق و الهی عشق بازگشت و حج، تجلی. است معنوي و مادي رذایل از تهی

  .است مشرکین از بیزاري و متکامل جامعۀ و کامل انسان

 شده نگاشته متعددي ، مقاالت  1خمینی امام دیدگاه از آن آثار و  ابراهیمی حج فلسفه درباره

 مرجعـی  و عـالم  منظـر  از حـج  یـک  اصیل هاي ویژگی واکاوي به مقاله این اهمیت اما است؛

 بعـد  به مقاالت بیشتر. است زده رقم را اسالمی انقالب همچون عظیمی سیاسی واقعه که است

  .اندگذاشته امام، مغفول منظر از را آن سازيانسان و معنوي و بعد اندپرداخته حج سیاسی

                                                        
  حرم مطهر ،مشهد ،دانشگاه علوم اسالمی رضوي گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی ایران  . *

ebrahimmazinani99@gmail.com  
  دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي دکتري مدرسی معارف،  /حوزه علمیه 4دانش آموخته سطح   . *

gholami.javad@mail.um.ac.ir 
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 در حـاجی  کـه  اسـت  ، عملـی  1امام نگاه از مطلوب پژوهش، حج ايهیافته اساس بر

 انسانی ايهارزش نهایت، جامع در و آید نائل دینی و انسانی متعدد هاي ویژگی به آن

خمینـی،   امام گفتارهاي در سیر با و ايکتابخانه روش با مقاله این اساس این بر. گردد

  .پردازد می آن هاي ویژگی و مطلوب حج بررسی به

  .خمینی، حج، مطلوب، معیار، دینی امام :کلیدواژگان

  مقدمه

 بـراي جهـان،   سراسـر  از را اسـالمی  جامعـه  کـه  است اسالمی معارف خروشان چشمه حج،

 دهـد.  نشـان  جهانیـان  بـه  را اسـالم  از دوباره شکوهی تا کند می توحید، جمع عملی بازتولید

 و ایشـان، قـدرت   نظـر  از. نگریسـت  مـی  عظیم ظرفیتی عنوان به خمینی به حج، امام حضرت

 وقـوع  بـه  حج موسم اسالمی، در ايه سرزمین اوضاع از آگاهی و همدلی و وحدت، تعامل

  .شود می نمایان باشکوه مراسم این باطنی، در و ظاهري عاداب دیگر و پیوندد می

 در 7علـى  امـام . انـد  پرداختـه  آن آثـار  و حـج  تشـریع  حکمت به متعددى احادیث

 تواضـع  جملـه  اسـت؛ از  کـرده  یـاد  را اهـ  حکمـت  ایـن  از گوناگون، شـمارى  موارد

 بـراى  بـزرگ  تکبـر، آزمایشـى   از خداوند، رهایى عزت و عظمت برابر در مسلمانان

 خداونـد  به تقرب اسباب شدن یکدیگر، فراهم به مسلمانان ها، نزدیکى سختی تحمل

) 252 ، حکمــت192، 110، 1 م، خطبــه1967البالغــه،  نهــج ك:.ر( الهــى رحمــت و

ق، 1403مجلسـى،  ( است شمرده دین ساختن استوار عامل را حج 3فاطمه حضرت

 جهـان، آشـنا   مختلـف  نقاط از مسلمانان آمدن گرد  7صادق امام .)223 ، ص29 ج

  معـارف  فراگیـرى  و تجـارى  گونـاگون  منـافع  از بـردن  یکـدیگر، بهـره   با آنان شدن

حــر عــاملى، ( اســت خوانــده حــج اىهــ حکمــت از را 9اکــرم رســول احادیــث و

 چنـین  را حـج  تشـریع  اىه حکمت برخى نیز  7رضا امام .)14، ص11 ش، ج1372

 گذشته، بازداشتن گناهان از توبه و خداوند مهمانسراى به شدن وارد: است برشمرده

 ناامیدى، بـرآورده  و سنگدلى از نفسانى، دور شدن لذایذ و اه خواست پیروى از بدن

 مـردم  آشـنایى  و حج، تفقه اقتصادى منافع از اه انسان مندى مردم، بهره نیازهاى شدن

  .)90، ص2 تا، ج بابویه، بی ابن ك:.ر( دین با

 امـام  دیـدگاه  و اسـت  شـده  نگاشـته  آن بـه  مربوط مسائل و حج درباره بسیاري آثار
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 حـج  کـه  اسـت  ایـن  اصلی سوال اما است. شده واکاوي بسیار نیز منسک این درباره

 مطلـوب  حـج  هـاي  ویژگی و معیارها چیست؟ دینی حاکم منظر از درست و مطلوب

 راجـع  تفکـر  چیست؟ دینی هايارزش با حج رابطۀ باشد؟ تواند می حاجیان چه براي

 قـدرت  یـک  عنوان به مسلمانان یافتن قدرت لزوم با حج رابطۀ و مسلمانان رهایی به

  دارد؟ سازيانسان در هایی ویژگی چه حج و چیست؟ جهانی بزرگ

 کـرد  تفسیر و توجیه ايگونه به نباید را زمان متغیرات با آن انطباق و شریعت پویایی

 معـارف  و تعلیمات همۀ که پنداشت نباید و شود اسالم احکام رفتن بین از سبب که

نمـاز،   عبادي، مثـل  احکامِ و معاد و توحید، نبوت همچوناعتقادي،  اصول در اسالم

 از دسـته  آن دیـن، فقـط   کـه  اسـت  باطـل  فکر، این. شوند می خالصه ...و روزه، حج

 بـا  حقیقـی  پیوند هیچ و شود می مربوط عبادي احکام و اعتقادي اصول به که است معارفی

 آن از و شـود، نـدارد   مـی  انسـان  اجتمـاعی  زندگی به مربوط که احکامی و اجتماعی قوانین

 در تغییـر  موجـب زمـان،   مقتضیات حسب به اجتماعی قوانین و احکام تغییر که گرفت نتیجه

 از ايمجموعـه  ، دیـن تفکـر  ایـن  اسـاس  بر. شود نمی اسالمی شریعت تحول و دین حقیقت

 زنـدگی، قـوانین   جـدي  مسـائل  و دنیـا  با و است آخرت و توحید، عبادت به مربوط معارف

  شـریعت  از قسـمتی  پـذیرفتن  معنـاي  بـه  تفکـري  چنـین . نـدارد  ايرابطه سیاست و اجتماعی

هـاي   صـحنه  از کلـی  بـه  اسـالم  کـه  اسـت  آن، ایـن  اجتماعی اثر و است آن بقیۀ نپذیرفتن و

 بـه  توجـه  بـدون  اجتمـاعی،  قوانین و بماند محصور مساجد در و رود بیرون زندگی مختلف

 اسـت  سیاسـت  محمـل  و مـدخل  امام، معنویت رویکرد در و گیرد شکل اسالمی دستورات

  .)17 ش، ص1374نویسندگان،  از گروهی(

  مطلوب حج معیارهاي

سیاسـی، اجتمـاعی، فرهنگـی،     معیارهـاي . اسـت  بسیاري معیارهاي داراي مطلوب، حج

 روي کـه  را مشـترکی  زمینۀ امام. است مطلوب حج یک بررسی هايمالك جمله از اقتصادي

 و نیروهـا  علیـه  جهـانی  تقـالي  در کـرده، بـه ویـژه    تعریـف  استوار گـردد  توانست می امت آن

 مقصـود  ایـن  بـه  رسـیدن  بـراي  حجـاج  بـراي  ایشهـ  مپیـا  و ها سخنرانی از بسیاري کفر عوامل

 حـج  او بـراي . دید می امت در نفاق افشاي براي روشن زمینۀ عنوان به را حج. بود شده طراحی
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 تـرین  بـر ایـن اسـاس مهـم    . بـود  اسـالم  قـدرت  غـایی  بیـان  نبود؛ حج کافی »عبادت« عنوان به

  :است طرح قابل ذیل معیارهاي اساس مطلوب، بر حج مطالعاتی هايچارچوب

  سیاسی . معیار1

 بـر اسـاس   آن ايه برنامه جهت این به. است جاودانی و جهانی آئینی اسالم، مقدس دین

 اعمـال  جهـانی،  مـدیریت  نیازمنـد  جهـان  دیگـر، ادارة  سوي از. است شده تدوین جهانی ادارة

 بـدخواهان  تهـاجم  برابر در دفاعی ستیز و مسلمانان و اسالم پیشرفت براي مناسب ايه سیاست

 :فرماینـد  مـی  7صـادق  امام حضرت رو ازاین ؛)9ش، ص1378بابـازاده،  (است  اسالم دشمنان و

نباشـید،   گـرگ  آنـان  برابر در چنانچه! آیند می در گرگ اوصاف به مردم که رسد فرا زمانی«

  .)159، ص77 ق، ج1403مجلسی، (! »خورند می را شما آنان

 جهـات « کـه  بداننـد  بایـد  شـوند؛ امـا   می ورغوطه حج معنوي دریاي در مسلمانان

 حـج  گرانبهـاي  اجتمـاع  خصوصـاً  و جمعات و اجتماعات، جماعات در زیادي سیاسی

. است مسلمین و اسالم سیاسی و اساسی هاي گرفتاري بر اطالع جمله آن از که باشد می

 و  تنظـیم   موسسه  پژوهشی  معاونت(» است سیاست محمل و مدخل امام، معنویت رویکرد در

 اسـالم  هـاي  آموزه تمام جهت امام، حج، بلکه این از .)61ش، ص1392، خمینی  امام نشرآثار

  :داند می سیاسی را

.اسـت  اسـالمی  سیاسـت  باشـیم، حـج   کـرده  درسـت  مـا  کـه  نیسـت  ـ حج، سیاسـتی 

  .)320، ص19ش، ج1378خمینی، (

  ) 270، ص1همان، ج( است سیاست تمامش اسالم واهللاـ 

  :داند می فقه عملی فلسفۀ را حکومت ایشان. است سیاسی کامالً نیز فقه به ایشان رویکرد

 زنـدگی  زوایـاي  تمـامی  در فقـه  تمامی عملی فلسفۀ واقعی، مجتهد نظر در حکومت

 معضـالت  تمـامی  بـا  برخـورد  در فقه عملی جنبۀ دهندة نشان است. حکومت بشریت

  .)289، ص21همو، ج( است فرهنگی و نظامی و سیاسی و اجتماعی

 و بفهمنـد  را واقعـی  سیاسـت  حاجیـان  کـه  است مطلوب، عملی حج اساس این بر

  .کنند و آن را از ماهیت حج جدا ندانند عمل
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  فرهنگی و دینی . معیارهاي2

 نیـز  مسـلمانان  بـه  بخشی هویت معنوي، در آثار بر افزون که است بزرگ عبادتی حج،

 هویـت  اسـت:  جنبـه  دو از مسـلمانان، عمـدتاً   هویـت  بـر  حج تأثیرگذاري. دارد مهمی تأثیر

 هـاي  حـج، پرسـش   مناسـک  در دینـی، حضـور   هویـت  زمینـۀ  در. فرهنگـی  هویت و دینی

 بـه  توجـه  و یـادآوري  یـا  دادن پاسـخ  بـه  را آنـان  و کنـد  مـی  مطـرح  افـراد  بـراي  را بنیادینی

 دینـی  طریـق، هویـت   بدین و کند می بیدارشان غفلت خواب از و دارد وامی آنها ايه پاسخ

 هویـت  از حـج، برخـورداري   مناسک دادن انجام همچنین. نماید می تثبیت و بازیابی را آنان

 سـازد  مـی  متمـایز  مسلمانان غیر از را آنان و کند می القا خدا خانۀ زائران فردفرد به را اسالمی

  .کند می خداوند، برخوردار به مؤمنان سایر از غیر هویتی از را طریق، مسلمانان بدین و

 هویـت  مهـم  ايهـ  حـج، مؤلفـه   مناسـک  دادن انجـام  با فرهنگی، مسلمانان هویت زمینۀ در

ـناختی  روان عامل و دین، زبان، تاریخ قبیل از فرهنگی ـ  ـ را  ش ـیم  خـود  وجـود  در ـ  تثبیـت  و تحک

 فرهنگـی  هویـت  تقویـت . نماینـد  مـی  تقویـت  را خـود  فرهنگـی  هویـت  طریق این از و کنند می

ـال  بـه  را اسـالمی  جامعـۀ  فرهنگـی  هویـت  گسترش و مسلمانان، تحکیم حیـدري،  ( آورد مـی  دنب

  .)127ش، ص1397

  . معیار اقتصادي3

 گمان بی. است حوزه این در وري بهره و اقتصادي تعامالت حج، افزایش آثار از

کاال موجب  و توشه و زاد همراه به انسانی جایی جابه و گردشگري راه از اقتصادي درآمد

 ايه سرزمین و اه مکان از اه انسان که جایی آن از. شود می تر بیش وري بهره و شکوفایی

 وارد مکه سرزمین به اقتصادي توسعه و رشد و وهوایی آب و تمدنی تنوع با مختلف

 کاال کشاورزي، تبادالت و مهندسی و صنعتی و فرهنگی اطالعات تبادل بر شوند، افزون می

  .بود خواهد مفید همگان براي که گیرد می صورت نیز دانش و

 به تا رسد می مکه اهل به بیشتر اقتصادي منافع که اندبوده باور این بر درگذشته

 کارکردهاي به توجه با ولی آیند؛ می سرزمین این به دور ايه راه از که کسانی دیگر

 اقتصادي و صنعتی علمی، اجتماعی، فرهنگی، ايه حوزه در آن تأثیرات و گردشگري
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 معنوي و مادي منافعحج،  در گردشگري عنصر که کرد یقین مسئله این به توان می

  علم و مقام هر در کس هر رو ازاین. داشت خواهد) مردم توده( همگان براي زیادي

  .شد خواهد مند بهره دنیا این در حج منافع نحوي از به باشد. کاري و

 رفع براي محدود، منابع بهینه تخصیص براي مناسب راهکارهاي یافتن دنبال به اقتصاد

 رو مکاتب ازاین. است نابرابري و فقر بردن  بین از نتیجه در و بشري، نامحدود نیازهاي

 رفاه به رسیدن براي را متفاوتی هاي هستی، برنامه جهان به خود نگرش به توجه با اقتصادي

آید،  می دست به اسالمی بینی جهان به نظر با آنچه. دهند می ارائه ملی درآمد افزایش و مادي

  فقر رفع خصوص به اقتصادي، مشکالت حل در غیر مادي و معنوي امور بودن تأثیرگذار

  .)134ش، ص1396نژاد،  طباطبایی( است ملی، و فردي درآمد  افزایش و

  اجتماعی . معیارهاي4

 یو اجتمـاع  يبعـد فـرد   يدارا ،عبـادات  ریهمچـون سـا   دیـ با زیـ اسک حج را نمن

شـکل   یبزرگ از اجتماعات انسـان  اریبس يها اعمال حج با حضور دسته ندیدانست. فرا

است، لذا تربیـت  » افراد«از آنجا که در اسالم، مبناي ساخت جامعه صالحین،  .رندیگ یم

هـاي اسـالمی در گـرو تربیـت افـرادي       یک اجتماع کارآمد منطبق با مـوازین و آرمـان  

ملتزم به آداب و رفتار اجتماعی اسـت. از همـین روسـت کـه اسـالم مبنـاي بسـیاري از        

  ال عبادي را اهداف و زیربناي اجتماعی قرار داده است.  اعم

  جمعـی مسـلمانان دور کعبـه، عـالوه بـر تربیـت فـردي        در حوزه اجتماعی، طواف دسته

بخشد؛ چراکـه طـواف    دهی واحد و توحیدي می به جمعیت مسلمانان نیز جهت ،و خودسازي

  حاً بـه یکرنگــی هـاي مختلــف حـول خانـه خـدا، صـری      افـراد نـاهمگون و بـا رنـگ و قومیـت     

اجتماعی برادرانه را تشـکیل   ،ها رغم همه تفاوت و یکدستگی جامعه توحیدي اشاره دارد که به

و از  ،نمایی جامعه اسالمی و نمایش عظمت آن به دشمن از یکسو قدرتنیز هدف آن . دهد می

زیـر   ،فرهنـگ  هـم  سوي دیگر حل مشکالت این اجتماع و همدل نمودن مردمـان ظـاهراً غیـر   

که پیام رهایی از قید شیطان را بـه بنـدگان نویـد     ،عد فردي حجپرچم واحد است. حتی همان ب

پـس از حـج از   باید  ی به غایت اجتماعی و سیاسی است. حاجییها متضمن پیام دهد، خود می
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ـتکبار شـیطانی دل ببـرد و از مظـاهر شـرك و سرپرسـتی        همه منابع ظاهري قدرت و مظاهر اس

شـیاطین را از عرصـه مناسـبات     ،سپس با درك ربوبیت و قـدرت الهـی   .ددوري گزین ،شیطان

  .کشاند زند و قدرت جامعه اسالمی را در برابر دشمنان شیطانی به رخ می تمدنی کنار می

  مطلوب حج هاي ویژگی

 مطلوب حج هاي ویژگی ترین قبل، مهم بخش در شده بررسی معیارهاي اساس بر

  برشمرد: چنین توان می را خمینی امام منظر از

  حج در مطلوب فرهنگی و دینیهاي  . ویژگی1

 زنـدگی  یـک  تشـکّل  و تنظـیم  و تمـرین  امام، حج دیدگاه در: الف) توحیدگرایی

 خـارج  هدف با جهان مسلمانان نمودن بیدار حج، البته از بینشی چنین با. است توحیدي

  مشـرکان  از برائـت  اعالن و خویشتن هویت به بیگانگان، بازگشت سلطه از آنان کردن

  است: حج ناپذیر اجتناب لوازم از ستمگر حاکمان و ملحدان و

باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق، و نفـرت و بغـض   

  عملی نسبت بـه دشـمنان خـدا لبریـز کننـد و بـه وسوسـه خناسـان و شـبهات تردیـدآفرینان          

  اي از ایــن آهنــگ مقــدس توحیــدي و لحظــهو متحجــرین و منحــرفین گــوش فــرا ندهنــد 

  .)315، ص20ش، ج1389خمینی، ( شمولی اسالم غفلت نکنند و جهان

نکـرد؛   محـدود  خـاص  روش یـک  بـه  را مشرکان از برائت و اجتماعی حج امام،

 و نـاب  توحیـد  بـر  اتکـا  بـا  آن از استفاده و حج عمیق محتواي بر او اصلی دغدغه بلکه

 منشـأ  توانـد  مـی  کـه  بـود  غیـر خـدا   بـه  توکـل  و تعلق و شرك مظاهر تمامی از اجتناب

 احیـاي  بـراي  آنـان  تـالش  و همسـویی  و اسالمی، جوامع در بسیاري برکات و حرکات

  .)47، ص66ش، ج1387پویا، ( شود اسالمی تمدن و میراث

دین اسالم دین وحـدانیت خـالص و یکتاپرسـتی اسـت.     : خودسازي و ب) اخالص

  وساطت در ارتباط بین بنـدگان بـا خدایشـان نـدارد. مؤمنـان     دینی است که اعتقادي به 

کنند که از دایـره ادراك و ابصـار بـاالتر اسـت. تنهـا       و مسلمانان، خدایی را عبادت می

اي قـوي،  توانند به این معبود یکتا برسند که داراي تفکري بلند، نیـت و اراده  کسانی می
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  ت خالص براي خـداي یگانـه اسـت   حج، عباد.اخالص در عمل و انقطاع از اغیار باشند

  :در این موسم ابلیس را طردکنیم بایدو 

 خــداي اســت. اگــر عمــل در حــج، اخــالص در جملــه عبــادات، از در مهمــات از«

 محتـرم  اسـت. حجـاج   باطـل  دهـد،  انجـام  خودنمـایی  براي را عملی نخواسته، کسی

 اهللا و الی هجرت با است و مخالف خداخواهی خودخواهی، با و خودبینی که بدانند

  .)337، ص19ج ش،1389خمینی، ( »سازد. نمی اهللا الی سیر

 اسـت  حـج  مراسم و کعبه مسلمانان، وحدت عوامل از: وحدت تقویت و ج) ایجاد

 شـود  مـی  برگزار پرشکوه مراسم، این ساله است هر اسالمی اجتماع و عبادت مرکز که

 اجتمـاعی  و مـذهبی، سیاسـی   مراسـم  این در جهان سراسر از مسلمانان از زیادي عدة و

 مکـانی  در کـه  اسـت  مسـلمانان  انسـجام  و وحـدت  تجلّی مراسم، این. کنند می شرکت

 مراسـم  ایـن  در مسـلمانان . دهنـد  مـی  انجـام  را مشـترکی  اعمـال  و شـوند  می جمع واحد

 مسـئله  ایـن  که دهند می سر را مشرکین از برائت فریاد بزرگ، اجتماع این در و معنوي

  .)152، ص63ش، ش1386استیري، ( افزاید می آنها بین وحدت بر

جهـان،   مسـلمانان  دیگـر  بـا  منسـجم  ارتبـاط  با ابراهیمی در حج باید مسلمان یک

 آن تقویـت  راسـتاي  در کنـد و  ایجاد ـ را استه تیقموف همه رمز که یکدلی و وحدت

 وحـدت  ایجـاد  بـه  بسـته  آن، مطلوبیـت  بلکـه  نیست؛ فردمحور عمل یک حج،. بکوشد

  است: دیگران و خود میان

 از که حجی و وحدت بی برائت، حج بی قیام، حج و تحرك بی و روح بی حج مسلماً

آن،  از کـه  اسـت  الهی معارف کانون حج. نیست برنیاید، حج شرك و کفر هدم آن

ــواي ــت محت ــالم سیاس ــام در را اس ــاي تم ــدگی زوای ــد زن ــت بای ــو جس ــود وج  نم

  .)78، ص21ش، ج1389خمینی(

 بـه  نسـبت  آنهـا  کـه  بـود  ایـن  حجـاج  بـه  نسـبت  خمینـی  امام هايدغدغه از یکی

 اخـتالف  عـدم  و وحـدت  سـوي  بـه  را حـج  و نباشند تفاوت بی ا،ه ملت دیگر مسلمانان

  دهند: انجام مطلوب نحو به را خود راه، حج این در و ببرند پیش

 وحـدت  بـه  اسـالمی  جوامع و مردم عظیم، دعوت اجتماع این در وظایف جمله از و
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ــه ــع و کلم ــات رف ــین اختالف ــات ب ــلمین طبق ــت مس ــه اس ــا ک ــدگان و خطب  و گوین

 آوردن وجـود  بـه  در کننـد  کوشـش  و نماینـد  اقـدام  حیـاتی  امر این در نویسندگان،

 تحـت  از اهللا الـه  الالـه  شـعار  و کلمـه  وحدت و جبهه وحدت با که مستضعفین جبهۀ

 بـا  و آینـد  بیـرون  استثمارگران و استعمارگران و شیطانی، اجانب ايه قدرت اسارت

 مکتـب  پیروان اي و جهان مسلمانان اي... کنند پیدا غلبه مشکالت بر اسالمی اخوت

 همـاهنگی  عـدم  و کلمه اسالمی، اختالف کشورهاي هاي گرفتاري تمام رمز! توحید

 اهللا حبـل  بـه  اعتصـام ... اسـت  همـاهنگی  ایجـاد  و کلمه پیروزي، وحدت رمز و است

  .)159، ص10ش، ج1389خمینی، ( است مسلمین میعج هماهنگی بیان

 ايوسـیله  عبـادي  احکـام  از بسیاري اسالمی، اندیشۀ در: فرهنگی و فکري د) رشد

 دیـن  مسـائل  بـه  نسـبت  شدن هم و آگاه با مسلمانان ارتباط قراريبر و تجمع براي است

 زمینــه ایــن در امــام .)245ش، ص1375مقــاالت،  مجموعــه( اســت کلمــه عــام مفهــوم بــه

 خـود، در  دینـی  اعمـال  انجـام  بر عالوه مسلمانان که است آن مطلوب حج که معتقدند

  برسند: است، نیز دین مطلوب که فکري رشد به یکدیگر کنار

 هـاي  عبـادت . است سیاسی و اجتماعی خدمات منشأ اسالم، عبادي احکام از بسیاري

 حـج  اجتماع و جماعت نماز مثالًاست؛  جامعه تدبیر و سیاست با توأم الًاصو اسالمی

 اسـالم، . است سیاسی حائز آثار اعتقادي، و اخالقی و آثار معنویت عین در جمعه، و

ـتفاده  از آنهـا  تـا  کـرده  فـراهم  را اجتماعـات  گونـه  این  و يبـرادر  بشـود، عواطـف   دینـی  اس

 هـر  کـه  داده ترتیبـاتی  اسـالم . کننـد  پیـدا  بیشـتري  فکـري  شود، رشد تقویت افراد همکاري

 بـه  اشـتیاق  بـا  خـودش . رود می حج به افتد می راه برود و حج به کند می آرزو خودش کس

توسـعۀ   و دینـی  تعلیمـات  و تبلیغـات  منظـور  بـه  اجتماعات این از باید. رود می جماعت نماز

 از اینکـه  بـیش  نیستند و فکرها این به بعضی. کنیم استفاده اسالمی سیاسی و اعتقادي نهضت

 بـا بـرادران   اینکـه  جـاي  روند، به می که حج. ندارند فکري کنند، ادا خوب را »الضالین وال«

 و مشـکالت  مصـایب  بـراي  و دهنـد  نشر را اسالم احکام و کنند، عقاید تفاهم خود مسلمان

 اسـت،  وطن اسـالم  که فلسطین، کردن آزاد براي مثالً بیندیشند و اي چاره مسلمانان عمومی

  .)131 ـ132صصش، 1394خمینی، ( کنند مساعی اشتراك

ـ )   تعجیل دنبال به منا و عرفات در باید الحرام اهللا بیت حجاج: شدن ظهور واقعی منتظره

 عاملی را حج و باشند داشته دل در نیتی چنین باید حجاج. باشند عصر ولی حضرت ظهور
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 چنان به حجاج که است این مطلوب حج. بدانند ظهور موانع شکستن در هم براي

  آیند: نائل خود زمان امام دیدار به تا برسند ایمان از ايدرجه

 و تضـرع  انـواع  بـه  خودشان صداهاي کردن بلند و خلق ازدحام آن از عرفات در اما

 بـه  نظـر  و خودشـان  ائمـه  پـی  گروهی هر افتادن و ها زبان اختالف به التماس زاري و

 را الحـاح  و تضـرع  کمـال  یـادآورد. اینجـا   را محشر حکایت داشتن، باید او شفاعت

 ايهـ  مرادات. دست حصول بر باشد داشته قوي بسیار ظن و نشود مبتال آنجا تا بنماید

 اهـ  چشـم  و کشیده او سوي به اه گردن و شده بلند شأنه جل او سوي به غیرهم و اولیا

 و اســت احسـان  و عطیـه  روز، روز و لـرزان  او تــرس از بنـدها  و گریـان  او خـوف  از

 و اسـت  انعـام  و بخشـش  بـر  سـلطان  حتمـی  بناي و حاضرند محضر در اوتاد و ابدال

 و فرجـه  تعـالی اللّـه   عجـل  امر ولی علیه دولت اعظم صدر پوشی خلعت روز همچنین

  .)132ش، ص1386انصاریان، ( است مخرجه سهل

 ظهـور  زمینـه  و عامـل  را جـنّ  و انـس  شـیاطین  رمـی  و حـج  در تجمع خمینی امام

  کرد: تمرین را زمان امام از تیعتب توان می حج در که معتقد است و دانند می

 و دهـد  مـی  سـر  نـدا  کعبـه  مسـلمین، از  اتفـاق  بـه  و ادیـان  لسان منتظر، در و مهدي...

 بایـد  مـا  و دهنـد  می سر مکه و کعبه از را فریادها همۀ. خواند می به توحید را بشریت

سـر   مقـدس  مکـان  آن از را توحیـد  کلمـۀ  و کلمه توحید نداي کنیم و تبعیت آنها از

 در کوبنده و زنده اجتماعات و ها افشاگري و اه و تظلم اه دعوت و فریادها با و دهیم

 آنهـا  رأس در را، کـه  شـیاطین  و را بشـکنیم؛  هـا  بـت  مکرمه، مکۀ در مسلمین مجمع

 و اهللا خلیــل حــج تــا طــرد نمــاییم و کنــیم »رمــی« عقَبــات اســت، در بــزرگ شــیطان

 :شـود  می گفته ما در حق االّ و باشیم آورده جا به عزیز، را مهدياهللا،  ولی و اهللا حبیب

ــا« .)87، ص18ش، ج1389خمینـــی، ( أَکثَـــرَ مـ الضَـــجِیج جِـــیج أَقَـــلَّ وابـــن( »الح 

  .)187، ص4تا، ج شهرآشوب، بی

حج، فرصتی است تـا امـور دینـی را بـه طـور کامـل        :حج فقهی اعمال و) فراگیري

اي بـراي رشـد   ، حـج را زمینـه  =را برطرف کـرد. امـام   فراگرفت و نواقص عملی دینی

  داند. فرهنگی و دینی می

 را شریفشـان  وقـت  اه کاروان علماي و محترم حجاج است الزم که ايمهمه امور از
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 ممکـن  آن از کوتـاهی  کـه  است حج مسائل گرفتن یاد و دادن یاد کنند، آن صرف

. احـرام  بـه  مانـدن  بـاقی  یـا  حج بطالن قبیل شود؛ از فراوان ايه زحمت است موجب

 مجلـس  آنـان  بـراي  و نماینـد  دعوت خویش کاروان زوار از اه کاروان اعالم علماي

 را ايلحظــه یــاد گــرفتن، بــراي اســت واجــب حجــاج و دهنــد قــرار مناســک درس

 را مناسـک  مسـائل،  بـه  علـم  بـا  بگیرنـد و  یـاد  را توان مسائل تمام با و نکنند کوتاهی

  .)88، ص18ش، ج1389خمینی، ( کنند عمل

  حج در مطلوب اجتماعیهاي  ویژگی .2

از خود گذشتگی و فـداکاري یکـی   : الف) تقویت روحیه ایثار و از خود گذشتگی

اي انسانی مطلوب جوامع بشري است. هرچند در مقام عمل، انسان به راحتـی  ه از ارزش

عزیـزان خـود بـراي     تواند از آمال و آرزوهـاي خـود و از رفـاه و آسـایش خـود و      نمی

دیگران بگذرد، اما همه جوامع بشري براي اشخاصی که چنین حرکتی را انجام دهند و 

براي اهداف متعالی انسانی و الهی، از خودگذشتگی و فداکاري کنند، احتـرام و ارج و  

  اند که براي دیگران چنین ارزشی قائل نیستند.اي قائلمنزلت ویژه

ـتگی و فـداکاري آشـنا    انحج به عنوان یک برنامه انس ساز، حجاج را با قله از خود گذش

کند. حاجی بـا گذشـتن از مـال و وقـت خـود در       کند و به آنها روحیه فداکاري تزریق می می

آمـوزد کـه در مراحــل بعـدي زنـدگی خـود، بایــد از       کنــد و مـی  طریـق بنـدگی، تمـرین مـی    

بـه    1ق اهـداف انبیـا بگـذرد. امـام    ا بگذرد؛ باید از آمال و آرزوهاي خود براي تحقه اسماعیل

این وجه مهـم معنـوي حـج توجـه، و آن را بـه عنـوان آموزگـار از خودگذشـتگی و جهـاد و          

  کند و این سبب به دست آمدن حج مطلوب است. فداکاري معرفی می

 شخصـیت . خیزد میقربان بر عید از فداکاري، این. سازد فداکار را انسان باید حج

 هیماابر حضرت. است اهللا خلیل هیماامر، ابر این دهنده تعلیم و علمم و فداکاري این بارز

  : است فرموده خمینی رو امام ازاین. کرد خداوند فداي را خود داشته تمام

. کـنم  مـی  عـرض  تبریـک  مسـلمین  همـۀ  بـه  را قربـان  اسالمی بزرگ عید رسیدن فرا

 درس کـه  قربانگاهی اندازد؛ می ابراهیمی قربانگاه یاد به را آگاه هايانسان عیدي که
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 خـدا  اولیـاي  و اصـفیا  و آدم فرزنـدان  بـه  بـزرگ  خـداي  راه در را و جهاد فداکاري

 اولیـاي  و عظـام  انبیـاي  جـز  را عمـل  ایـن  سیاسی و توحیدي ايه جنبه عمق. دهد می

 ادراك توانـد  نمـی  دیگـري  کـس  عبـاداهللا،  صّـةَ خا و ـ السالم و ةالصال علیهم ـ کرام

 عزیزتـرین  کـه  آموخـت  هـا  انسان همۀ و ما به شکنِ جهان بت و توحید پدرِ این. کند

فـدا   را خـود  عزیـزان  و خـود . بگیریـد  عیـد  و بدهیـد  خدا راه در را خود حیات ثمرة

  .)86، ص18ش، ج1389خمینی، ( دنمایی برپا را الهی عدل و را خدا دین و کنید

اهتمام بـه امـور مسـلمانان، یکـی از     در اسالم توجه و ب) آگاهی از جامعه اسالمی: 

کـه توجـه و    ارکان مهم مسلمانی است. اینکه فرمود هرکس روزگار بگذراند درحـالی 

دهنـده بـراي    اهتمام به امور مسلمانان ندارد، مسلمان نیست، یک تـذکر جـدي و تکـان   

اي اگر مردم نسـبت بـه امـور آن    عنایت به امور مسلمانان است. درحقیقت در هر جامعه

  تفاوت باشند، آن جامعه محکوم به نابودي است.  معه، بیجا

مسلمانان بایـد دائمـاً از وضـعیت جامعـه اسـالمی اطالعـات کـافی داشـته باشـند.          

افزایـی کننـد. تـالش کننـد مشـکالت       ها را بشناسند و با یکدیگر هم تهدیدها و فرصت

یـک فریضـه    حج به عنوان یکدیگر را برطرف سازند و در کمک به یکدیگر بکوشند.

استثنایی در جامعه اسالمی کـه بـه عنـوان یـک رزمـایش عمـومی در جهـت توجـه بـه          

اي امــت اســالمی از طــرف دیگــر و هــ مشــکالت مســلمانان از یــک طــرف و ظرفیــت

بخـش نسـبت    تواند به عنوان فرصت آگاهی تفاوت نبودن نسبت به امور مسلمانان می بی

کننـد و   نقاط عالم با یکدیگر مالقـات مـی   صابه جامعه اسالمی تلقی شود. مسلمانان از اق

دهند. این وجه از حج، به عنوان یـک بعـد    اوضاع محل خود را براي یکدیگر شرح می

  قرار گرفته است: =دیگر معنوي، مورد توجه امام

باید اوضاع مسلمین در هر سال بررسی شود و حج براي همین امور است، حج براي 

را بررسی کنند و در صدد رفـع مشـکالت    لمیناین است که مشکالت یک سال مس

  .)51، ص18ش، ج1389خمینی، ( برآیند

 مسـلمانان  بـر  و اسـت  سیاسـی  عبـادي  بلکه نیست؛ روحانی ايوظیفه فقط عبادت

 بـراي  بزرگی همایش حقیقت حج، در سالیانۀ مراسمکنند.  اجرا را آن که است واجب
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 تحـت  مغرض افراد که آنچه تمامی. است اسالمی ايه سرزمین تمامی اوضاع از اطالع

 حـج  اینکـه  ماننـد  نیسـت؛  حـج  واقعـی  تصـویر  کننـد، بیـانگر   می بیان حج فلسفۀ عنوان

  .)458ش، ص1379داستانی بیرکی، ( است سیاحت و زیارت و گروهی عبادتی

یکی از دستورات مترقـی اسـالم، تکـریم دیگـر      اختالف: و گرایی قوم از ج) پرهیز

دانـد و   ویژه مسلمانان دیگر، است؛ تا جایی که مؤمنان را برادر یکدیگر مـی ا، به ه انسان

کند. از مسخره کردن بپرهیزید و غیبت نکنیـد   در دستورات خود مالحظه مؤمنان را می

ا دستوراتی در جهت تکریم دیگر مسلمانان است. در حـج ایـن فرصـت بـراي     هو ... این

اي و اختالفات دست بـردارد و بـا توجـه    بیلهشود تا از تعصبات ق حاجی بیشتر فراهم می

هـا را بـه یکـدیگر نزدیـک و      به نقاط قوت دیگر اقوام به یکدیگر احترام بگذارند و دل

شـناس، بـه    ، به عنوان یک اسالم=وحدت و یکپارچگی و انسجام را افزایش دهند. امام

مسلمانان و  این وجه از کنگره عظیم حج توجه، و دستوراتی را براي رعایت حال دیگر

  کند. کنند، صادر می حتی کسانی که در این مراسم به ما بدي می

 سـال  هـر  در و نیسـت  خاصـی  زمـان  به مخصوص مشرکان از برائت فریاد ایشان، نظر از

 گیـري  ترتیـب بهـره   بـدین . اسـت  مشرکان از برائت نوعی مسلمانان، از دفاع و شود تکرار باید

 رسـیدن  و ملیـت،  و قومیـت  اعتبـاري  مرزهـاي  از رهـایی مشـرکان،   از برائت و حج از صحیح

  مـذهبی،  ايهـ  جنـگ  و درونـی  ايهـ  اخـتالف  از رهـایی  و اسـت  ایمـانی  وحدت به مسلمانان

  دارد: پی در را مشرك دشمن به ها دشمنی و اه نفرت عطف و

 مکـه  در شـریفه، چـه   مواقـف  آن در کـه  کـنم  مـی  و کرده سفارش ایرانی محترم حجاج به

 ندهید و دست از را آنجا مأمورین با مسالمت و مسلمین با منوره، مدارا مدینه در چه و معظمه

 انسـانی  و اسـالمی  اخـالق  بـا  همـه  با برنخیزید و مقابله است، به امن محل که مراکز، آن در

 شـما  مخالفان اگر و باشید دوستان و خود سکنات و حرکات متوجه دقت با کنید و برخورد

 پیشـگاه  در نکنیـد تـا   مثـل  به مقابله کردند، بدرفتاري شما با کریم قرآن دستورات برخالف

  .)29، ص19ج ش،1389خمینی، ( باشید مطیع و آبرومند تعالی خداوند

 از مسـلمانان  تجمـع  تـرین  بـزرگ  عمـره،  و حـج  مراسـم  کـه  بداننـد  بایـد  ایرانـی  زائران

 ریـزي  برنامـه  و تدبیر با باید است. بنابراین مسلمانان وحدت نماد زیباترین و جهان، کشورهاي
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 نگـرش  راه، بـا  این در و بگذارند نمایش به را خویش حسنه، همبستگی صحیح، اخالق

 حـذر  برانگیـز  حساسـیت  رفتارهـاي  هرگونـه  بنگرنـد، از  یکدیگر به آمیز محبت و مثبت

  .)9ش، ص1378بابازاده، ( باشند هوشیار برانگیز اختالفهاي  توطئه برابر در کنند و

این است که زینـت مـا    :یکی از دستورات نورانی ائمه: حج در اجتماعی د) نظم

 :اي مختلـف از ائمـه  هـ  باشید و مایه ننگ و عار ما نباشید. ایـن معنـا، کـه در عبـارت    

تر بیـان شـده اسـت .    جلوه بیشتري یافته و مفصل 7صادر شده، در توصیه امام حسن عسکري

امانتداري و حسن همسایگی کـه در تعلیـل آن   اي حضرت به تقوا و ورع و صداقت و ه توصیه

فرماید زینت ما باشید و محبت را به سمت ما جلب کنید. یک شیعه حقیقـی بـا رفتـار نیکـو      می

کند که دیگران به او به دیـده کرامـت و احتـرام     و آراستگی به اخالق اسالمی، چنان عمل می

ـین    مـی  :اهـل بیـت   مندي دیگران به مکتب نورانی نگرند و این، موجب عالقه می شـود. هم

  :منعکس گشته است =هاي مختلفی، در کالم امام مطالب و مسائل، به بیان

 و نظـم  کـه  خـواهم  مـی  الحـرام  اهللا بیـت  زائـران  دیگـر  و ایرانـی  زوار از موکـداً  ـ من

 مسـلمانان  همـۀ  کننـد.  اینجانب عمل نمایندة دستورات به و کنند مراعات آرامش را

 عمـل  اسـت،  متعهـد  یک مسـلمان  شایستۀ که طوري به آنان با و بدانند خود برادر را

  .)92، ص18همو، ج( نمایند

 ملـت  از الگـویی  و نمونـه  دارید؛ چـون  قرار امتحان بوته در سفر این در امروز ـ شما

 جهـان  اطراف از زائر، که هزار صدها کنجکاو چشمان که بدانید باید و هستید ایران

. دارنـد  نظـر  تحـت  را شـما  اعمال و حرکات دقت بااند، آمده گرد وحی مرکز حول

 تحـول  ایـن  ببینند خواهندمی اشتیاق کمال هستند، با اهللا بیت زائرین شما، که دوستان

 پیـدا  معنوي، تحقق و اخالقی بعد مختلف، به ویژه ابعاد در ایران ملت در که عظیمی

  .)338 ـ 339صص، 19ج همان،( است کرده

  حج مطلوب در اقتصاديهاي  ویژگی .3

توانند در مراسم حج شرکت کنند  به این مسئله توجه داشت که کسانی می =امام

که از تمکن مالی مناسبی برخوردار باشند. حال اگر این افـراد مـتمکنِ مـؤمن بـه افـراد      
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ضعیف جامعه خود توجه کنند و واجبات مالی خود، مانند خمس و زکات، را به موقـع  

واجبات مالی، براي جلب رضایت پروردگار، صدقات خـود  پرداخت کنند و عالوه بر 

شــود.  را بــه نیازمنــدان بدهنــد، نتیجــه آن افــزایش تــوان اقتصــادي جامعــه اســالمی مــی

اي انسانی اقتصادي در خدمت اقتصاد اسالمی قرار خواهنـد  ه نیازمندان به عنوان پشتوانه

نـد از اسـتقالل مناسـب    توا گرفت و جامعه اسالمی با تولید ثروت و توان اقتصـادي مـی  

 صادر اهللا بیت حجاج براي که پیامی با انقالب اول سال در رو امام برخوردار شود. ازاین

 هـر  در کـه  چنـان  کرد؛ برپا ایرانی، حجاج جمع در مخصوصاً آنجا، در فرمود، غوغایی

 و آمریکـا  بـر  رهبـر، مـرگ   اکبـر، خمینـی   اهللا« افتادند، شـعارهاي  می راه به ها ایرانی جا

 توانسـت  امـام  حضرت. بود انداز مدینه، طنین و مکه ايه کوه در آنها »اسراییل بر مرگ

 مـالی  مـتمکن  مسـلمین، اشـخاص   بالد از اينقطه هر از شود می که دهد نشان جوامع به

 از امـر  ایـن  نماینـد.  رسیدگی مسلمانان ضعفاي وضع به و کنند تجمع وحی سرزمین در

امـام،   نشـر  و تنظـیم  موسسـه ( داشـت  خواهـد  فراوانـی  نفـع  مسـلمانان  اقتصادي، براي نظر

  .)36ش، ص1376

دانست یکی  خوب می 1اماماقتصادي:  حواشی از پرهیز و حج اعمال به الف) توجه

کند، این است که حاجی سـفر زیـارتی    ایی که این سفر معنوي را تهدید میه از آسیب

بـه خداونـد و تقـرب بـه درگـاه      را با سفر سیاحتی اشتباه بگیرد و به جاي نزدیک شدن 

  ا مسـیري را طـی کنـد کـه موجـب دلمشـغولی بـه دنیـا        هـ  الهی، به وسیله هواها و هوس

و صرف وقت زیاد در بازارها و امثال آن گردد؛ به همین دلیل به این آسـیب پرداخـت   

 زدن ضربه باعث که عملی هرگونه از را ایرانی حجاج و شد متذکر را امر این تلویحاً و

  داد: بشود، پرهیز اسالمی جمهوري و دین رويآب به

بـراي   کـه  کشـوري  از آنهـا  کـه  بداننـد  شریفین حرمین زائران و ایران محترم حجاج

 بـه  ]است کرده قیام[خویش  عزیز کشور از ستمگران راندن بیرون و اسالمی اهداف

 علـیهم  ــ  فرزندان پیـامبر  و معظّم قبور و 9اهللا رسول شریف حرم و خدا سوي خانۀ

ــ اهللا صــلوات ــد، تحــت مــی ـ ــرادران مراقبــت رون   هســتند جهــان سراســر اســالمی ب

  نشسـته  کمـین  در اسـالم  دشمنان و تبلیغاتی ايه بوق پردازاندروغ و ها خبرگزاري و
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 و بسـازند  کـوهی  کـاهی  از کـه  صـددند  در و هسـتند  آنـان  اقـوال  و مراقب اعمال و

 خطا و انحراف جزئی صورت این در. نمایند پر خود،هاي  شایعه از را جهان سرتاسر

 الشـأنش  عظـیم  رسـول  و بـزرگ  خداونـد  پیشـگاه  در آنکـه  بـر  عـالوه  آنان لغزش و

 آن، پیامـد  واسـطۀ  بـه  اسـت، کـه   شـریفین  حـرمین  زائـران  سایر حضور باشد، در می

 گفتـار  و اعمـال  بعـض  آنکـه  بـر  عـالوه  زیـرا  اسـت؛  عظـیم  خطایی و بزرگ گناهی

 اسـت...   اسـالمی  جمهـوري  وهـن  اسـت، موجـب   شـریفین  حـرمین  حرمـت  خـالف 

  .)96، ص18 ش، ج1389خمینی، (

دانـد؛   نمـی  سـیاحتی  سـفر  یـک  را عمـره  و حـج  قرآن، سفر از الهام با خمینی امام

 را نهـایی  هـدف  و کنـد  تلقـی مـی   خدا رسول و خدا سوي به مهاجرت را سفر این بلکه

  :فرماید می لذا. داند می رسیدن دل خانه به و شدن خدایی

 حجـاج ...  تعـالی  حـق  سـوي  بـه  هجـرت  و اسـت  حـق  بـه  لبیک که حج فریضه در«

اسـت، مـی   دل خانـه  رسـوله، کـه   و اهللا الی مهاجرت دنیا و تن خانه از الحرام اهللا بیت

  .)88 ـ 89صص، 20 همان، ج( .»است دل خانه کنند که

 است عبارت حج: گویند می خواران جیره مغرض یا تحلیلگران ناآگاهان یا برخی

 و مدینـه  و قبلـه  از دیدار براي سیاحتی و زیارتی سفر یک جمعی و دسته عبادت یک از

 حـج، . اسـت  خانـه  صاحب با انسان اتصال و شدن نزدیک براي آنکه، حج حال و! بس

 و لفـظ  و کـالم  با. نیست الفاظ و اعمال و حرکات تنها حج،. است الهی معارف کانون

  .)77، ص21ج همان،( رسید خدا به توان نمی خشک حرکت

 سفر این دعوتی چه با روید؟ می چگونه روید؟ می کجا که بدانید باید محترم، حجاج شما

  .)337، ص19ج همان،( چیست؟ شرائطش و آداب هستید؟ کسی چه مهمان اید؟کرده آغاز را

 براي سوغات سفر، تهیه براي شده سفارش آداب از یکی: نیست بازارگردي ب) حج

اجِّ  َهِديَّةَ «... روایت ضمن وسائل، صاحب. است دوستان و نزدیکان اّج  َنَفَقةِ  ِمنْ  اْحلَ ، »اْحلَ

  »دهد هدیه خود دوستان به امکان، صورت در حجگزار، که است مستحب«: نویسد می

حر ( شمارد می حج براي کردن هزینه ثواب همانند را هدیه خرید براي کردن هزینه ثواب و

 بیاناتی به توجه شود ـ با می آشکار گونه روایات این از آنچه .)149، ص11ش، ج1372عاملی، 

  حج، مصرف در است که این شماردـ می مال در کثرت و توسعه سبب را مستمر حج که
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 در روي  زیاده و اسراف کند و می پیروي استثنایی و ویژه قانونی از کردن هزینه و

 در وقت گذراندن و سوغاتی همچنین خرید. معناست آن، بی به مربوط هاي هزینه

  است: حج اقتصادي نامطلوب عوامل از هافروشگاه

 مالئکـه  نـزول  و وحـی  مرکـز  کـه  حجاز، مشرفۀ مشاهد سایر و مکه بازارهاي اکنون

 گردیـده  بـزرگ  پیامبر و اسالم دشمنان براي بازار بیگانگان، و کاالهاي از است، پر

 مکـان  آن در بایـد  و روند می حج فریضه براي که الحرام اهللا بیت حجاج از کثیري و

 بـه  بازارهـا  در غافالنـه  برخیزنـد، ولـی   مسـلمین  یـاري  بـه  بیگانگـان  توطئه از مقدس

 صـاحب  دل و زننـد  مـی  پرسـه ...  و امریکایی، اروپایی، ژاپنی کاالهاي وجوي جست

! آورنـد  مـی  درد بـه  کنند، می بازي حجاج و حج حیثیت با که عمل این با را شریعت

  .)344، ص19ج ش،1389خمینی، (

 نیسـت. سـفر   دنیا تحصیل نیست. سفر کسب حج، سفر سفر که باشید داشته توجه

 باشد؛ مثـل  الهی امورتان تمام کنید. باید می سفر خدا خانه سوي به رو است. شما اهللا الی

 اسـت  اهللا الـی  سـفر  کردنـد؛ چـون   نمـی  تخلـف  قـدم  یـک  دین، که بزرگان سایر و انبیا

  .)175، ص10ج همان،: ك.ر(

برداري اقتصادي از  در قرآن و روایات، بهره: مطلوب اقتصادي ارتباط ج) برقراري

بـه   مسـلمانان قرآن، حج را ضمانتی قوي براي رسیدن  است. سفر حج جایز شمرده شده

برائـت از  د؛ چراکه اقتصاد حج، رویکردي سیاسی نیز دار .داند میخودکفایی اقتصادي 

هــاي اقتصــادي حــج بــا رویکــرد سیاســی  تــرین اثرگــذاري را، یکــی از مهــم مشــرکان

  خطاب به حجاج متذکر شدند: 1لذا امام خمینی .اند دانسته

ــه و ــوق ب ــاي  ب ــه ه ــتعماري، ک ــدا اس ــروزي اول از یکص ــالب پی ــاکنون انق ــا ت  ب

 ورشکسـته  و سـقوط  حـال  در کشـور  یـک  را ایـران  اکاذیب، نشر و ها پردازي شایعه

 سـرافرازي  هـدفش  اسالمی، کـه  قدرت یک از ندهند و فرا کنند، گوش می و کرده معرفی

ـته  و اسـت  آنـان  خـداداد  ذخایر از ستمگران دست کردن وکوتاه مسلمین  خواهـد  مـی  پیوس

 کـه  بداننـد  و. کننـد  باشد، قـدردانی  برقرار ایمانی اخوت و صفا و صلح اسالمی برادران بین

 اسـالمی  کشـورهاي  به یافتن دست آمالشان غایت طلب، که فرصت قدرتمند کشورهاي
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 در »وفـا « کلمـۀ  گذارنـد و  مـی  تنهـا  گرفتـاري  مواقـع  در را است، آنـان  مستضعف و

  .)93، ص18 همان، ج( »ندارد راهی آنان قاموس

 حـج  پندارنـد  می که ناآگاه افراد از برخی ادعاي برخالففقرزدایی:  عامل د) حج

 حـج  تنهانه که است آمده بسیاري روایات زند، در می صدمه مسلمانان اقتصادي امور به

 کـه  آمده روایات دیگر، در سوي از. است برکت موجب شود، بلکه نمی تنگنایی سبب

 در  9گرامـی  پیامبر .است تنگدستی آمدن وجود به و نعمت نابودي حج، سبب ترك

    :فرمودند غدیریه خطبۀ

ــوا! النَّاسِ  َمعاِرشَ « اســتَْغنُوا بيــٍت أهــُل  َوَرَدهُ  َفــام اْلبَْيــَت  ُحجُّ لَُّفــوا ال و إالَّ  اِالَّ  َعنـْـه َختَ

  .»افتََقُروا

نشـدند،   وارد آن بـر  خانـدانی  هـیچ  زیـرا  شوید؛ اهللابیت رهسپار حج مردم، براي اي«

  »شدند. فقیر آنکه نکردند، مگر تخلّف و گشتند نیازبی آنکه مگر

  برداشـت  آمـده، چنـین   حـج  اقتصـادي  بعـد  روایـات، دربـارة   در آنچه مجموع از

 چراکـه  اسـت؛  مسلمانان مالی توان افزایش حج، تنها اقتصادي بعد از هدف که شود می

  .است آن دیگر هاي جنبه از ترحج، پررنگ اجتماعی بعد

ــرام اْلبَْيــَت  الَكْعَبــةَ  اهللاُ َجَعــَل ( کریمۀ آیۀ تفسیر در 7صادق امام  )لِلنَّــاسِ  قِيامــاً  اْحلَ

 َجَعَلهــا« :بـود، فرمـود   پرسـیده  را آیـه  معنـاي  که تغلب بن ابان به پاسخ ، در)97(مائده : 

  .)680، ص1تا، ج عروسی، بی( »معايِِشِهم و لِدينِِهمْ 

 بسـیار  آنها، اهمیت دین قوام مردم، همپاي معیشت قوام که آیدبرمی سخن این از

. بایسـتند  خـود  پـاي  روي تواننـد نمـی  باشند، دیگر محتاج و فقیر آنها اگر چراکه دارد؛

 رو اجـازه  ازایـن . دارد فـراوان  آن، تـأثیر  پابرجـایی  و مسلمانان استقالل حج، در و کعبه

 یـک  دارد، ماننـد  جریـان  همواره که اسالمی، بزرگ بازار این از مسلمانان تا شده داده

 را خـود  هـاي فـراورده ... و تـاجران، کشـاورزان، دامـداران    و گیرنـد  بهره تجاري مرکز

 و داد طریـق  از و شـوند  آگـاه  یکـدیگر  صـنایع  و اقتصاد هاي پیشرفت از و کنند عرضه

  .)170ـ 180صش، ص1393نجفی، ( ببرند سود ستد،
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  حج در مطلوب سیاسیهاي  . ویژگی4

: کلمه توحید، کـه رکـن اسـالم اسـت، اول برائـت از      شناسی و برائت دشمنالف) 

کـه   خدایان دروغین و نفی غیر خدا، و سـپس اقـرار بـه یگـانگی اهللا اسـت. در صـورتی      

بخواهیم این معنا را در همه ارکان دین توسعه دهیم ـ کما اینکه با توجه به آیات قـرآن   

منان دین، و سپس پایبنـدي بـه دیـن را اعـالم     گونه است ـ ابتدا باید بیزاري از دش همین

الکفــر موجــب ئمــةکنـیم. شــناخت دشــمن حقیقـی و اصــلی جهــان اســالم و شـناخت ا   

شناسی و اعالم برائت از دشـمنان، دو بـال یـک    گیري مناسب خواهد شد. دشمن موضع

  حرکت به نام توال هستند.

و انزجار کند، به انحاي  اگر کسی بداند که باید در مقابل مستکبران عالم، اعالم موضع

تواند همین کار را انجام دهد. امام فقط یک نحوه اعالم برائت را پیگیري  مختلف می

خواستند و این را موجب تقرب به خداوند  کردند؛ بلکه اعالم برائت را به جامعیت خود می نمی

  دستور و حج، توصیه در 1خمینی امام هاي نوآوري از توان گفت یکی دانستند. می می

  تواند می برائت اعالن هاي شیوه. بود حج موسم در مشرکان از برائت مراسم برگزاري به

. شود انجام زمان شرایط و اسالم دیگر اصول رعایت قالب مناسب، در و مختلف ايه گونه به

 سیاسی و اعتقادي مفهوم و معنا شود، اصل ملحوظ باید آن اجراي در رکن عنوان به آنچه اما

هاي  سیاست کردن محکوم و اسالم دشمنان و مشرکان از انزجار اعالن و پرستی بت و بت طرد

  .آنهاست تجاوزکارانه و ستمگرانه مشی و گرانه توطئه و خصمانه

 نتـایج  به دادند، سر حج مراسم در را مشرکان از برائت فریاد خمینی امام که سالی

  :  فرمودند امام .بودند امیدوار آینده در »برائت«

 نسبت برائت و خشم اظهار و حق، به نسبت وفاداري و محبت اعالم جز دیانت، مگر

 از نفـرت  کامـل  ظهـور  بـه  جـز  موحـدین  عشـق  حاشـا کـه خلـوص    اسـت؟  باطـل  به

  .)315، ص20ش، ج1378خمینی، ( شود میسر منافقین و مشرکین

  :نمودند ایشان تأکید

 مراسـم  و ایـام  بـه  برائـت  اعالن تنها نه و نیست شدنی برائت، کهنه اعالن و 9پیامبر ـ سنت
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 بـه  نسـبت  عشـق  و محبـت  از را عالم سراسر مسلمانان، فضاي باید که شود نمی منحصر حج

  خناسـان  وسوسـه  بـه  و کننـد  لبریـز  خـدا  دشمنان به نسبت عملی بغض و نفرت و حق، ذات

 آهنـگ  ایـن  از اي لحظـه  و ندهند فرا گوش منحرفین و متحجرین و تردیدآفرینان شبهات و

  .)315همان، ص( نکنند غفلت اسالم شمولی جهان و توحیدي مقدس

 کـه  توبـه  سـورة  در و کنند تأسی الشأن عظیم پیامبران پدر و توحید پدر به باید ـ همه

ــنَ  َوَأَذنٌ (: خوانیم شود، می خوانده مکّه در عمومی مجمع در شد امر  َرُســولِهِ  وَ  اهللاِ مِّ

جِّ  ْومَ يَ  النَّاسِ  إَِىل   از برائـت  فریـاد . )َرُســولُهُ  وَ  نيَ ِركِ ـاملُْْشــ نَ ِمــ ءٌ َبــِرى اَهللا َأنَّ  اْألَْكَربِ  اْحلَ

 ، بـه 9اهللا رسـول  کـه  است عبادي سیاسی فریاد یک این و. حج مراسم در مشرکان

  .)91، ص18ش، ج1389خمینی، ( فرمود امر آن

 حـج  سیاسـی  واجبـات  و توحیـدي  ارکان از که مشرکان از برائت اعالن« بنابراین

 هرچـه  شـکوه  و صـالبت  بـا  راهپیمـایی،  و تظـاهرات  صورت به حج ایام در است، باید

 نـاس  و طهـارت  و امـن  خانه و کعبه از سزاوارتر اي خانه شود.کدام برگزار بهتر و بیشتر

 اسـت  نـامردمی  و صـفتی  دون یا و بردگی و استثمار و ستم و تجاوز هرچه به آن در که

ُقــونَ  َأْرباٌب « و ها الهه بت »بَِربُِّكمْ  َألَْسُت « میثاق تجدید در و شود پشت قوالً و عمالً  »ُمتََفرِّ

  اهللاِِ ِمــنَ  أَذانٌ  وَ « در 9پیـامبر  سیاسـی  حرکت ترین بزرگ و ترین مهم ةخاطر و شود شکسته

جِّ  َيْومَ  النَّاسِ  إَِىل  َرُسولِهِ  وَ    9پیـامبر  سـنت  کـه  شـود، چـرا   تکـرار  و بماند زنده »اْألَْكَربِ  اْحلَ

 .)314ـ315صهمان، ص( »نیست شدنی کهنه برائت اعالن و

 دشـمن، از  شـناخت  ضـمن  بایـد  حـج  در اهـ  : انسـان بت زور و تزویرب) شکستن 

 تزویــر زور و و قــدرت و ببرنــد دل آنــان، ايهــ کمــک بــه داشــت چشــم و وابســتگی

 بـه  را مطلـوب، حجـاج   ایـن  تصـریح  بـا  خمینـی  امام. نگذارد اثري آنها در اه ابرقدرت

  دهد: می سیر تزویر و زور شکست

  اطاعت به را جهانیان که نیستند بزرگی ايه بت ما زمان ايه ابرقدرت مگر«

آنان تحمیل  به را خود تزویر و زر و زور با خوانند و می خود پرستش و کرنش و

 اول خلیل، در ابراهیم. بتهاست این شکستن مرکز یکتا معظّمه، کعبۀ نمایند؟ می

 زمان، از آخر در ـ فداه روحی ـ موعود مهدي عزیزش فرزند و خدا حبیب زمان، و

  .)87، ص18ش، ج1389خمینی، ( .»دهند می و سردادند توحید نداي کعبه
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 ادوار، گریبانگیر تمام در فساد پدیده :جهانی فساد با مبارزه براي ج) تالش

 بوده اندیشمندان و متفکران از بسیاري دغدغه آن با مبارزه و پیشگیري نحوه و ا،ه ملت

 در زا بحران و مهم مسائل از یکی نیز اکنون و دارد ها تمدن اندازه به قدمتی و است

حج را ابزاري براي مبارزه جهانی با  1است. امام خمینی جهان کشورهاي از بسیاري

  داند. ا میه فساد حکومت

 را فسـاد  و کنـد  مـی  قطع را ها گرفتاري این ریشۀ و است چاره اساس که چاره ـ یک

 شـدگان  کشـیده  دربند و مستضعفان تمامی مسلمانان، بلکه وحدت سوزاند، می بن از

انـد،  کردهپافشاري  آن بر کریم قرآن و شریف اسالم وحدت، که این جهان است و

 معظّمـه  مکـۀ  تبلیغ، و دعوت این مرکز آید و وجود به باید دار دامنه تبلیغ دعوت و با

محمـد   و اهللا خلیـل  ابـراهیم  اسـت، کـه   حـج  فریضـۀ  بـراي  مسلمین اجتماع زمان در

 ــ  الفـدا  لمقدمـه  أرواحنـا  ـ اهللابقية حضرت آخرالزمان در [کردند] و شروع اهللا حبیب

  .)91همان، ص( کند می تعقیب

 مـذهب  هـر  اهـل  و هسـتند  فرقـه  هـر  الحـرام، از  اهللا بیـت  محتـرم  حجاج است امید ـ 

 کفـر  بـر  اسـالم  پیـروزي  بـراي  جمعـی  محترمه، دست مشاعر و مواقف درباشند،  می

 دعـاي  و کننـد  فریاد آنان ايه حکومت و مسلمانان بیداري براي و کنند؛ دعا جهانی

  .)88همان، ص( نمایند بلیغ

  :گیرينتیجه

کـرد وهمـه اضـالع آن را بـا هـم هماهنـگ        امام به مسائل اسالم بـه جامعیـت نگـاه مـی    

دانست. رشد معنوي، بدون توجه بـه عـالم اسـالم و بـدون توجـه بـه مقـدرات کشـورهاي          می

  شد. ضلعی غیر همگون تلقی می اسالمی، از نظر امام رشد یک

اعم از مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادي و ...، همـه و همـه بـراي     ؛حج با همه ابعادش 

شـود.   اهللا مـی  رشد و تعالی بشر طراحی شده است  و هر کدام به یک نحوي موجب تقرب الی

هر نظر به سمت خدا حرکـت کـرده و در   اگر حاجی به همه زوایاي حج توجه کافی بکند، از 

کنـد. از نظـر حضـرت امـام نفـس حـج کـه یـک عمـل           سیر الی اهللا به جامعیتی دست پیدا می
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است، حضور در جامعه اسالمی و بررسـی مسـائل مسـلمانان یـک عمـل عبـادي        عبادي

است، توجه به اقتصاد مسلمانان یک عمل عبادي است، برائت از مستکبران عـالم یـک   

دي اسـت و همـه اینهـا موجـب افـزایش معنویـت حـاجی و موجـب افـزایش          عمل عبـا 

  شود. معنویت جهان اسالم می

 را عمـره  و حج اهداف و تبیین، را زائران مختلف وظایف ا،ه پیام این در امام حضرت

 فرمـوده  گوشـزد  را اخالقی و سیاسی، عبادي، اجتماعی، معنوي گوناگون ابعاد و کرده بیان

  و حـج مقبـول و مطلـوب    پـر  دسـت  بـا  و باشـند  موفـق  سـفر  موارد تمام در حاجیان تا است

  .بازگردند به وطن

  منابع

 کریم قرآن*  

 .جهان ، منشورات 7الرضا اخبار عیون، )تا بی(صدوق،  بابویه، شیخ . ابن1

 قـم، مؤسسـۀ  ،  شهرآشـوب  البـن  ، المناقـب )تـا  بی(علی  بن شهرآشوب، محمد . ابن2

  .عالمه انتشارات

 عملـی  و نظـري  سیره در اسالمی انسجام و ملی ، وحدت)ش1386(. استیري، اکرم 3

  .63 حضور، شماره خمینی، نشریه امام

  مشعر، چاپ اول. عرفان، تهران، نشر آینه در ، حج)ش1386(. انصاریان، حسین 4

اسـالمی،   انقـالب  فرآینـد  و ، ایـدئولوژي، رهبـري  )ش1378(اکبـر،   . بابازاده، علـی 5

 ۀاول، موسسـ  اسـالمی، جلـد   انقـالب  تبیـین  المللـی  بـین  کنگـره  قاالتم مجموعه

    1خمینی امام آثار نشر و تنظیم

 خمینی، مجلـه  امام عمل و اندیشه در نوآوري و ، شکوفایی)ش1387(. پویا، حسن 6

  .66عروج، شماره نشر و چاپ حضور، تهران، مؤسسه

 .:البیت آل الشیعه، قم، مؤسسۀ ، وسائل)ش1372(حسن  بن . حرّ عاملی، محمد7

اسـالمی،   جامعـه  و مسـلمانان  یـابی  هویت ، حج، عامل)ش1397(. حیدري، مجتبی 8

  105 ، شماره27 ، دوره8 حج، مقاله میقات فصلنامه
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تهــران، خمینــی،  امــام آثــار امــام، مجموعــه ، صــحیفه)ش1378(اهللا  . خمینــی، روح9

  .خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه

، تهـران،  خمینـی  امـام  آثـار  مجموعـه  :امـام  ، صـحیفه )ش1389(اهللا  . خمینی، روح10

  پنجم. چاپ خمینی، امام آثار و نشر تنظیم مؤسسه

 بیانات تقریر )اسالمی حکومت( فـقیه ، والیت)ش1394(اهللا  . خمینی، روح11

 تنظیم  به مؤسسۀ وابسته( روجـع نشر و اپـچ مؤسسه  قـ، تحقی 1یـخمین امام رتـحض

  ام. سی چاپ عروج، نشر و چاپ مؤسسه  ، تهران،)1خمینی امام آثار نشر و

 امـام  اندیشـه  در معاصـر  تهدیـدات  ، رویـارویی )ش1379(بیرکی، علی،  . داستانی12

ــی ــه 1خمین ــدي: ، ترجم ــاپ  مه ــرحدي، چ ــتاد  س ــران، س ــت اول، ته  بزرگداش

  . 1خمینی امام میالد سال یکصدمین

ــایی13 ــژاد، سیدصــادق  . طباطب ــش)ش1396(ن ــرد اقتصــادي نگــرش در حــج ، نق  ف

  .، بهار99 ، شماره25 حج، دوره میقات مسلمان، مجله

  نا.   جا، بی تا)، نورالثقلین، بی . عروسی، عبدعلی (بی14

  .صالح صبحى ، نهج البالغۀ، بیروت، چاپ)م1965( 7طالب ابی . علی بن15

 نظــارت و مکـان، تحقیـق   و زمـان  و ، اجتهـاد )ش1374(نویسـندگان   از . گروهـی 16

 ، تهـران، مؤسسـه  1خمینـی  امام حضرت فقهی مبانی بررسی کنگرة علمی کمیتۀ

 .1خمینی امام آثار نشر و تنظیم

، احکـام  موضـوعات  در مکـان  و زمـان  ، نقش)ش1374(نویسندگان  از . گروهی17

، 1خمینـی  حضرت امام فقهی مبانی بررسی ةکنگر علمی ۀکمیت نظارت و تحقیق

  .1خمینی امام آثار نشر و تنظیم تهران، مؤسسه

  دوم. الوفاء، چاپ سسۀ، بحار االنوار، مو)ق1403(. مجلسی، محمدباقر 18

 نظـري امـام   و عملـی  سـیره  ، بررسی)ش1376(سمینار  هفتمین مقاالت . مجموعه19

  اول، ، چاپعروج نشر و چاپ تهران، مؤسسه،  1خمینی

 .نا جا، بی زمان، بی مقتضیات و ، اسالم)تا بی(. مطهري، مرتضی 20

میـت،  و قش)، 1392ی (خمینـ  امـام  آثـار  نشـر  و تنظـیم  موسسـه  پژوهشی معاونت. 21

 آثار نشر و تنظیم ، تهران، مؤسسه 1خمینی امام  اه دگ دی از  ی ل رام ف  ه ش دی ان و  ملیت

  .1خمینی امام
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 ، مجموعـه دینـی  تفکـر  احیـاء  بـر  تـأملی «، )ش1376( 1امام نشر و تنظیم . موسسه22

دینـی،   تفکـر  احیـاء  و 1خمینـی  امـام  المللـی  بین ، کنگره»میزگردها و ها مصاحبه

  اول. ، چاپ 1خمینی امام آثار نشر و تنظیم تهران، مؤسسه

هــاي  و احیــاي ســنت 1امــام خمینــی«، )ش1376( 1امــام نشــر و تنظــیم . موسســه23

 ۀمؤسسـ ، تهـران،  دینـی  تفکـر  احیـاء  و 1خمینـی  امـام  المللی بین کنگره، »مذهبی

  اول. ، چاپ1خمینی امام آثار نشر و تنظیم

 رشـد  و سیاسی فرهنگی، آگاهی شکوفایی ، حج، عامل)ش1393(. نجفی، حافظ 24

  .، پاییز9 ، شماره23 حج، دوره اقتصادي، میقات

  




