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Background and Aim: Hajj as a religious practice is of special 

importance among Muslims and all peoples of the world, but also has 

economic functions on the development of Islamic countries, which 

is addressed in this study. 

Materials and Methods: In the present study, a descriptive and 

analytical method is used to examine the status and function of Hajj 

in the development of Islamic societies from a jurisprudential 

perspective. 

Ethical considerations: In the present study, ethical principles such 

as accuracy in referring and citing jurisprudential and first-hand 

sources have been observed. 

Results: Arresting the poor, developing relationships with others, 

introducing the economic achievements of Muslims and creating 

legitimate wealth are among the jurisprudential attitudes towards the 

economic function of Hajj. In the current era of Hajj business, the 

WTO is available under Article 24 of the 1994 GATT. 

Conclusion: Hajj is a spiritual and devotional practice, but from 

economic aspects such as trade and commerce, tourism development, 

introduction of the Islamic model of development and interaction 

with other countries through a tendency towards a kind of 

regionalism as stated in Article 24 GATT 1994. Has been, has the 

ability to benefit. 
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 مقدمه. 1

ترین اجتماعات انسانی و البته حج یکی از باشکوه

ترین اجتماع مسلمانان در سراسر جهان است. مهم

که عبادتی است در جمع و با جمع، ولی بیش با این

و تقرب به  از هر عمل عبادی دیگر، با قصد اخالص

ترین عمل تا خداوند آمیخته است. از کوچک

و قصد پیروی خداوند  ترین آن باید با نیتبزرگ

ی و نصیب زندگی دنیوو ثمرات آن نیز  انجام گیرد

شود. عالوه بر آثار فردی حج، آثار و اخروی فرد می

پیامدهای آن در حیطه زندگی اجتماعی، فرهنگی، 

نان نیز بر کسی پوشیده سیاسی و اقتصادی مسلما

توان حج را یک کنگره عظیم انسانی و نیست و می

تواند المی دانست که از جهات مختلفی میاس

یث مادی و زندگی فردی و اجتماعی انسان را از ح

 معنوی بهبود ببخشد. 

 الهی عظیم کنگره یک عنوان به حج تردید بدون

 نمایندگانی جهان، از مکانی و نقطه هر از که است

 حج. آیندمی هم گرد مختلف هایملت و مردم از

 و عبودیت مظاهر همه آن در که است عبادتی

 دو پوشیدن از دارد؛ وجود پارسایی و تقوا و بندگی

 از وابستگی عدم نشانه که سفید و ساده لباس تکه

 که اماکنی و فضا همه تا گرفته، است مظاهر مادی

 این برگزاری ولی گیرد، صورت آنجا در اعمال این

 نباید را آن که است شکلی به اسالم در عبادی عمل

 کرد، خالصه شب نماز سانبه عبادی بعد در تنها

 در. داد ارتباط اسالمی عمومی مصالح با بلکه باید

 و سیاست با عبادت القاء نقطه فرضیه، این اسالم

 سیاسی مسائل دیگر با خدا پرستش مرکز پیوند

 در عبادی عمل این دیگر تعبیر به. است اجتماعی

– اجتماعی و سیاسی بعد بودن، عبادت عین

 و اجتماعی حقوق از منظور و دارد اقتصادی نیز

 که است هاییقابلیت و امتیازات مجموعه سیاسی،

با  .شودمی شناخته رسمیت به افراد برای حج در

این حال، حجم زیاد حجاج و تنوع موجود در میان 

سازد و آنان، نقش اقتصادی حج را نیز نمایان می

توان از کارکرد اقتصادی حج و نقشی که در نمی

گذارد، رشد و توسعه جوامع اسالمی بر جای می

 غفلت ورزید. 

سخن گفتن از منافع و آثار  هرچند در وهله اول،

اقتصادی حج، به معنای کسب سود و منافع برای 

شود، کشور میزبان یعنی عربستان سعودی تلقی می

اما با توجه به فراگیری حج و قرار داشتن آن در 

میان جوامع اسالمی، کارکرد اقتصادی این عمل 

فراگیر و جهانی، برای همه کشورهای اسالمی 

ه ـد بود. بدین معنا کـواهسودمند و اثربخش خ

ستد تجاری و  تواند مکان و فرصتی برای داد ومی

ی و اقتصادی، فرصتی برای بازنمایی توانایی فرهنگ

ای برای تعامل با اقتصادی جهان اسالم، و زمینه

سایر ملل جهان تلقی شود. بنابراین فراگیری عمل 

شود حج، فرصتی برای کشورهای مسلمان تلقی می

های آشکار و پنهان آن بهره ند از ظرفیتکه بتوان

ببرند. با توجه به همین مباحث، پژوهش حاضر به 

دنبال بررسی کارکرد اقتصادی حج بر توسعه جوامع 

اسالمی از منظر فقهی است و این سؤال را مطرح 

کند که اقتصاد حج و کارکرد اقتصادی از چه می

ود؟ تواند باعث توسعه جوامع اسالمی شهایی میراه

در پاسخ به این سؤال، این فرضیه مطرح است: 

توسعه روابط تجاری و اقتصادی با سایر کشورها، 
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بازنمایی فرهنگی و اجتماعی، توسعه روابط سیاسی 

و تجاری، مکانی برای کسب سود و دستگیری از 

فقراء از جمله آثار حج بر توسعه جوامع اسالمی 

 شوند. محسوب می

تواند نوعی نوآوری تلقی آنچه در پژوهش حاضر می

شود، پرداختن به جنبه اقتصادی و تجاری عمل 

حج است که تاکنون در هیچ پژوهش مستقلی بدان 

پرداخته نشده است. بدین معنا که با بررسی ابعاد 

اقتصادی حج که با استناد به آیات و روایات مطرح 

شده است، آثار و کارکرد اقتصادی حج و ارائه 

ت جهانی و مشخصاً سازمان تجار رویکردی از منظر

گرایی به عنوان نوآوری پژوهش گرایش به منطقه

 شوند. حاضر محسوب می

درباره جایگاه و اهمیت حج، مطالب متعددی وجود 

دارد که از منظر عبادی به این عمل الهی و انسانی 

توجه نشان داده شد. اما در زمینه ابعاد اقتصادی 

وامع اسالمی، ـصاد جـحج و نقش آن در اقت

ای وجود دارد که به برخی از های پراکندهپژوهش

حج و »شود: پژوهش ترین آنان پرداخته میمهم

که توسط « جتماعی جهان اسالمارتقای سرمایه ا

( نگاشته شد، از منظر توسعه 1396زاده )علوی

روابط کشورهای اسالمی با سایر کشورهای جهان 

نده چنین به کارکرد حج پرداخته شد و نویس

کند که حج، فرصت مناسبی برای برداشت می

گسترش روابط کشورهای مسلمان با سایر نقاط 

تواند دنیا از منظر فرهنگی است و از این جهت می

اعتماد دنیا را نسبت به جوامع اسالمی افزایش دهد 

و آثار مثبتی نیز در حیطه اقتصادی و اجتماعی و 

(، 1393نجفی )فرهنگی در پی داشته باشد. مقاله 

با عنوان حج، عامل شکوفایی فرهنگی، آگاهی 

های مختلفی سیاسی و رشد اقتصادی نیز از جنبه

به آثار و کارکرد حج در میان کشورهای اسالمی 

پرداخته است و مبانی فقهی قابل توجهی در 

حمایت از کارکرد مؤثر حج در حیطه زندگی 

له اجتماعی مسلمانان فراهم آورده است. در مقا

جایگاه حج در مناسبات اقتصادی ایران و عثمانی »

که توسط قائدان و همکاران « در عصر قاجار

( به رشته تحریر درآمده است از منظر 1392)

تاریخی به آثار حج در توسعه روابط ایران و عثمانی 

از حیث توسعه روابط تجاری میان طرفین پرداخته 

نشان خی ـن با بررسی اسناد تاریشد. نویسندگا

دهند که دولت قاجار علیرغم ضعف در دستگاه می

راری امنیت، تالش ـقدرت و ناتوانی در برق

ای کرد تا بتواند موانع موجود بر سر راه گسترده

حاجیان را برطرف سازد و در این زمینه حتی دولت 

عثمانی را نیز تحت فشار قرار داده است. در 

تصادی بررسی تأثیر حج بر اق»پژوهشی با عنوان 

نژاد و نوری که توسط زراء« عربستان سعودی

( نگاشته شده است، نویسندگان به 1391کوچی )

این نتیجه رسیدند که ُبعد گردشگری ناشی از انجام 

عمل حج، نقش مهمی در توسعه اقتصادی این 

کشور بر عهده دارد. هرچند نباید اهمیت 

گردشگری و اقتصادی حج را بر این فریضه الهی 

دانست. اما در پژوهش حاضر، تأثیر اقتصادی مقدم 

حج به جامعه عربستان سعودی محدود شده و 

بیشتر به بحث گردشگری پرداخته شده است. در 

مروری بر بعد اقتصادی »مقاله دیگری با عنوان 

و توسط رهبر نگاشته شد،  1380که در سال « حج
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به این موضوع پرداخته شد که در کنار انجام اعمال 

رصت مناسبی برای تعامل و توسعه روابط حج، ف

اقتصادی مردم مسلمان و از جمله کشور عربستان 

فراهم است. نویسنده با استناد به آیات و روایات 

متعددی از فقهای شیعه و علمای اهل سنت، بر ُبعد 

اقتصادی عمل حج توجه نشان داده است. همچنین 

 مروری بر کارکردهای»در مقاله دیگری با عنوان 

( 1389که توسط صالحی )« گوناگون مناسک حج

نگاشته شد، چنین بیان شده است که هرچند عمل 

های انسانی در یک سرزمین کنشحج، محل تجمع 

مشخص است، اما کارکرد سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی حج را بسیار گسترده ارزیابی 

کند و با استناد به آیات قرآن از جمله توجه به می

مندان و فقراء، کسب منافع، یری از مستدستگ

پذیری و قوام جامعه اسالمی، آثار حج را جامعه

 کند. بسیار گسترده و فراگیر ارزیابی می

 

 ها. مواد و روش2

صیفی و تحلیلی برای در مطالعه حاضر از روش تو

و کارکرد حج در توسعه جوامع  بررسی جایگاه

 شود. اسالمی از منظر فقهی پرداخته می
 

 . مالحظات اخالقی3

صول اخالقی از جمله دقت در در پژوهش حاضر، ا

دهی و استناد به منابع فقهی و دست اول ارجاع

 رعایت شده است.
 

 ها. یافته4

حج عملی معنوی و تالش برای زدودن گناهان و 

پذیرش بندگی در برابر خداوند تبارک و تعالی 

تا است. اما این اعمال و نیات باعث نشده است 

خداوند متعال از کارکرد و جایگاه اقتصادی عمل و 

پیامدهای ملموسی که برای زندگی دنیوی و 

ها داشته باشد، غفلت ورزد. به اقتصادی انسان

همین دلیل در آیات متعددی از مطلوبیت حج و 

فرصتی که برای رهایی از تنگدستی و روی آوردن 

میان کند، سخن به به تجارت و داد و ستد ایجاد می

آورده شد. به تبع تأکیدات آیات و روایات، فقها نیز 

به این نتیجه رسیدند که عمل حج، فرصت مناسبی 

برای کسب سود و تجارت مشروع و آنچه از نظر 

کند. بنابراین اسالم پذیرفته شده است، ایجاد می

دفاع از داد و ستد تجاری، کمک به همنوعان، ایجاد 

قراء از طریق روزی منافع مشترک، دستگیری از ف

حالل، ایجاد الگوی اخالقی و انسانی از تعامل و 

وی ـالگ رفیـز و معـآمیزیستی مسالمتـهم

آفرین برای توسعه برای جهانیان از جمله آثار امنیت

و کارکردهای اقتصادی حج برای مسلمانان و جوامع 

شود. در این نگرش، باید پا را اسالمی محسوب می

به عنوان میزبان کعبه فراتر نهاد  از جامعه عربستان

و نقش مهمی که حج در توسعه تعامالت میان 

کشورهای اسالمی و سایر کشورهای جهان ایجاد 

گات  24کند، را مورد عنایت قرار داد. ماده می

گرایی به عنوان راهی برای توسعه ، بر منطقه1994

اقتصادی مناطق تأکید کرده و از نظر حقوقی و 

آن حمایت نموده است. بر این اساس، اقتصادی از 

حج به عنوان مرکزیت توسعه تجاری و اقتصادی 

تواند منطقه غرب آسیا و کشورهای مسلمان می

رسد توسعه تجاری قابل توجه باشد. به نظر می

ای با در نظر گرفتن شرایط برابر، تجارت منطقه
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ی آزاد، تجارت منصفانه و عدم تسلط کشورها

ای نظیر آنچه کشورهای منطقهقدرتمند بر سایر 

تواند سازمان تجارت جهانی اعالم نموده است، می

مثابه یک از عمل حج بهمندی مبنایی برای بهره

باشد. هرچند تلقی تجاری از رویداد تجاری نیز می

مندی حج، هدف نیست، بلکه رویکردی برای بهره

مسلمانان از این عمل الهی و گسترش احکام 

 جهان است.  اسالمی در سطح
 

 . بحث5

 حج فراگیري و عام بودن . 1-5

تر و حج در میان عبادات الهی از همه باشکوه

تر و دارای ابعاد گوناگون است که در هیچ گسترده

عبادت دیگر در یک جا جمع نشده است. پس اگر 

بخواهیم جان و روح ما تصفیه شود، اگر بخواهیم 

صحنه مرگ و معاد در جان ما ریشه بدواند و 

اسالم در جوامع مسلمین تقویت یا فرهنگ غنی 

و  احیاء شود و هر گونه ریشه فرهنگ استعماری

وابستگی از جوامع مسلمین زدوده گردد و بجای 

تفرقه و نفاق بذر اتحاد کاشته شود، اگر بخواهیم 

بنیه اقتصادی کشورهای اسالمی تقویت گردد و 

استقالل و حاکمیت و حریت و حمیت دینی عینیت 

یابد، اگر بخواهیم به فریاد مظلومانه پاسخ داده شود 

نگی و و از مشکالت سیاسی و اقتصادی، فره

اجتماعی یکدیگر آگاه و در رفع آن تالش شود و 

در یک کلمه اگر بخواهیم دین و دنیا ما استوار 

بماند بهترین موقعیت مناسب، موسم حج است. 

چنانکه نبی مکرم اسالم فرمود: من اراد الدنیا و 

 ،11، 1386)حر عاملی،  االخره فلیؤم هذا البیت

ن است که امتیازات حج ای، (. با این اوصاف58

م است یعنی حج مثل نماز و روزه متوجه عموم مرد

منین فقط باشد بلکه ؤکه متوجه م نیستو... 

. به همچون پرستش خدا یک اعالن عمومی است

یا أَیُّهَا النّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذی »فرموده قران کریم: 

« ونَتَتَّقُ  خَلَقَکُمْ وَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ َلعَلَُّکمْ

 (. 21)بقره/

حج، فرصتی برای همه خداجویان عالم است که 

بتوانند با دفاع از وحدانیت و توحید، راه را بر 

مشرکان و ناقضان حقوق انسانی ببندند. این 

شود. در رویکرد فراگیر حج نیز دیده میموضوع 

حضرت ابراهیم )ع( بعد از بازسازی  همچنان که

کعبه مأمور شد که اعالن عمومی در بین مردم 

همچنانکه (. 27/)حج بنماید و اذن فی الناس بالحج

وجوب و تشریع حج هم متوجه ناس و مردم است 

 (.97ت )آل عمران/و هلل علی الناس حج البی

تا آنجا که بعضی از مفسرین در توضیح این آیه 

هلل علیه حج البیت هلل علی الناس  اند بجایگفته

 وجوب علیت به اشعار تا کار برده شدهحج البیت ب

، 1415)آلوسی، ناسا  کونهم هو که باشد داشته حج

 بیان کردند: هم جمله این از قبل (. چنانکه13 ،4

 همین بخاطر از این جهت،. «للعالمین هدی و»

 ،ل شدناز مبارکه آیه این وقتی که بوده عمومیت

نی که معتقد به مبدأ اسالم سران کسا گرامیپیامبر 

مشرکین و ، صائبی س،مجو، نصاری، بودند )یهود

نمود و این آیه را بر آنها تالوت  دعوتمسلمین( را 

کرد و فرمود خداوند حج را بر شما واجب نموده 

است. شاهد دیگر بر عمومیت حج، این است که 

خداوند متعال اصل بناء کعبه را برای مردم قرار 
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بنابراین عمل حج، نه عملی مربوط به  داده است.

طبقات باالی جامعه و نه امتیازی برای کسانی است 

کنند. حج، ابعادی آن مکان زندگی می که در

المللی دارد و از این جهت فرصتی جهانی و بین

برای تعامالت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 

 شود.اجتماعی محسوب می

درباره فراگیری و عام بودن منفعت حج برای همه 

مردم، آیات و روایات متعددی وجود دارد. از جمله 

« بیت وضع للناسان اول »اینکه بیان شده است: 

: ندو برای تأکید بیشتر فرمود( 96)آل عمران/

 .(25. )حج/جعلناه، للناس سواء العاکف فیه و..»

ند: )ع( در این زمینه فرمود امام رضا عالوه بر این،

حج نه تنها شامل زائران بلکه خیرکات و برکات 

شامل همه مردم چه آنها که در مراسم حج شرکت 

، 1403، )مجلسی شودمی اندکرده و چه ننموده

و منافع و آثار  . پس حج یک امر عمومی است(32

و فوائد آن اختصاص به گروه خاصی ندارد و همه 

مردم نسبت به آن یکسانند. جعلناه للناس سواء 

همچنانکه کعبه ملک (. 25)حج/ العاکف فیه و الباد

هیچ کسی نیست بلکه خانه آزاد خداست و همه 

د گویا منزل خود آنهاست از مردم در آنجا یکسانن

ز را در آنجا تمام بخوانند و توانند نمااین رو می

کس هم حق جلوگیری از ورود کسی را ندارد هیچ

 .(25)حج/ و من یرد فیه بالحاد نذقه من عذاب الیم

 

 

 

 

 

. کارکرد اقتصادي حج در توسعه جوامع 5-2

 اسالمی

 . داد و ستد و تجارت 5-2-1

اشی از کارکرد طور مشخص نموضوع دیگری که به 

باشد، فراهم کردن شرایطی اقتصادی عمل حج می

مناسب برای داد و ستد و تجارت است. این موضوع 

برداشت است که باز از طریق آیه شریفه زیر قابل 

لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم اهلل »فرماید: می

فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمه االنعام 

بر مبنای آیه «. نها و اطعموا البائس الفقیرفکهوا م

 عامه در گذشته و شریفه، برخی از فقهای امامیه و

گیری تجارت زمان حاضر بر نقش مهم حج در شکل

و داد و ستد را مورد توجه قراردادند. رویکرد عمده 

گیرد. صورت می« منافع»، بر مبنای کلمه فقها

مقصود از اصطالح منافع، منافع دنیوی و اخروی 

های معنا که عالوه بر منافع و داراییاست. بدین 

جام مناسک، به تجارت و داد و معنوی روحی، و ان

 ،14، 1371)طباطبایی، شوند ستد مشغول می

(. بنابراین جنبه تجاری و داد و ستد که ناشی 521

هم در  مدت ودر کوتاه از عمل حج است، هم

ای توان منافع اقتصادی گستردهبلندمدت می

نصیب مسلمانان و جوامع اسالمی نماید. مفسران و 

اندیشمندان اهل سنت نیز به همین موضوع توجه 

نشان دادند. از جمله اینکه فقهای اهل سنت نیز 

آیه شریفه را معیاری برای اهمیت اقتصادی حج 

ع، همان بر این باور هستند که منافدانند و می

منافع دنیوی و اخروی ناشی از عمل حج است و در 

)فخر توان آن را مشاهده نمود سایر عبادات نمی

ترتیب در مراسم حج،  (. بدین28 ،23، 1379رازی، 
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نسبت به تجارت و داد و ستد، روی خوش نشان 

داده شد و بنابراین در موسم حج، گناهی برای 

(. 38/النزولمسلمانان در نظر گرفته نشد )اسباب 

بنابراین با توجه به کارکرد اقتصادی حج، مسلمانان 

ی استقالل مالی و اقتصادی توانند شرایطی برامی

فرینند و آن را در عرصه زندگی اجتماعی آخود بی

 خود به کار گیرند. 

و ستد در عمل  کسب سود و توصیه به تجارت و داد

 گیری مسلمانان از این فرصتحج، توصیه به بهره

لَیْسَ عَلَیُْکمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا »مناسب در آیه شریفه: 

است. از نظر فقهای اسالمی، مفاد « ...فَضْالً مِنْ َربِّکُمْ 

کسب تجارت و سود، پس از این آیه رخصت به 

انجام مناسک حج است و این در روایات ائمه نیز 

(. 527 ،2، 1384)طبرسی، دیده شده است 

ای که از این آیه حاصل بنابراین توصیه اقتصادی

خداوند به تقوا  شود این است که متعاقب توصیهمی

ع کردن ره توشه برای آخرت، و تالش برای جم

مانعی وجود ندارد که از منافع اقتصادی و معیشتی 

(. از این 3 ،1380)رهبر، نیز برخوردار شوند 

به معیشت  ه توجهتوان نتیجه گرفت کها میدیدگاه

مردم در همه عبادات از جمله حج، به اندازه قوام 

دین آنها، حائز اهمیت است. با این استدالل که اگر 

توانند زندگی خود انسانها فقیر و محتاج باشند، نمی

را سامان ببخشند. کعبه و حج، در استقالل 

مسلمانان و پابرجایی آن، حائز اهمیت فراوانی 

و، به مسلمانان این اجازه داده شد هستند. از این ر

المللی برای کسب سود و که از این بازار بزرگ بین

مسلمانان صاحب فرصتی  رونق تجارت بهره ببرند. و

نان، اعم از تاجران، آ شوند اقشار مختلفمی

ها و محصوالت خود فرآورده دامداران، کشاورزان و...

های عرضه کنند و از پیشرفترا برای دیگران 

اقتصادی و صنایع یکدیگر آشنایی پیدا کنند و به 

(. با اندکی 176 ،1393)نجفی، داد و ستد بپردازند 

توان به این نکته پی برد که آثار  و دقت می

مربوط به خود  پیامدهای اقتصادی حج، تنها

د مسلمان نیست، بلکه افرا دود بهمسلمانان و مح

به عبارت شود. ها انسان دیگر نیز میشامل میلیون

المللی گیری عمل حج، بازاری بیندیگر، با شکل

تواند حافظ منافع مشترک شود که میتشکیل می

و استقالل اقتصادی آنها باشد و شوکت و عظمت 

)نجفی، همه جهانیان نشان دهد مسلمانان را به 

هرچند حج از ارکان اسالم  (. بنابراین177 ،1393

آوردن آن وجود های زیادی برای بجا است و توصیه

دارد، اما توجه به بُعد اقتصادی حج نقش مهمی در 

رونق و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی جوامع 

باعث رونق  کند. بنابراین حج نه تنهااسالمی ایفا می

شود، بلکه از جهت توسعه نیازی میاقتصادی و بی

تواند نقش مهمی در ترغیب بازار جوامع اسالمی می

المللی ور در این بازار بزرگ بینسایر افراد به حض

نماید. همان طور که در کالم معصومان نیز مطرح 

د تا ـه جای بیاوریـره بـج و عمـح»شده است: 

هایتان سالم بمانند و روزیتان نیز گشاده شود بدن

، )حر عاملی« و مخارج خانواده نیز فراهم گردد

روایت دیگری نیز چنین  (. یا در41 ،8، 1386

حج و عمره از خانه خدا، »توصیه شده است که: 

مرزش گناهان را شود و آمیباعث از بین رفتن فقر 

(. 110خطبه  ،1379البالغه، )نهج« در پی دارد

این  شودآنچه از این آیات و روایات استنباط می
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است که مسلمانان و همه مردم جهان از فریضه حج 

راه ندهند و از سنگینی هزینه آن هراسی به دل 

باکی نداشته باشند، بلکه با مشارکت جمعی گامی 

برای توسعه روابط تجاری و معرفی آثار اقتصادی و 

تجاری خود به سایر نقاط جهان گام بردارند. عالوه 

بر این، حج فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری 

در میان کشورهای اسالمی است که البته به 

شود. این در حالی عربستان محدود میسرزمین 

تواند کارکرد گردشگری نیز میاست که حج در بعد 

اقتصادی مطلوبی داشته باشد و اقتصاد کشورهای 

)زراء اسالمی از جمله کشور میزبان را شکوفا نماید 

 (.3 ،1391نژاد و نوری کوچی، 
 

 کمك به همنوعان و فقراء. 5-2-2

مراسم پرشکوه حج برکات و آثار فراوانی در بعد 

قی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در فرد و اخال

 ،14، 1374)مکارم شیرازی، جامعه اسالمی دارد 

برکات نباید به نحوی باشد که باعث  (. اما این74

تبعیض و یا احساس آن در میان طبقات مختلف 

جامعه و میان مسلمانان گردد. امروزه در برخی از 

موارد دیده شده است که حج و بجا آوردن این عمل 

به نحوی معرفی شده است که فعلی برای نشان 

دادن ارزش اقتصادی و اجتماعی افراد است. به 

اند که حضور در حج برخی متذکر شده همین دلیل

و رسیدن به منافع آن باید با فقرزدایی همراه با 

ان را از ـد آنـج نبایـغنیا در حماع اـجتباشد و ا

، 1376، )هاشمی رفسنجانی دستان غافل کندتهی

سوره حج در  28متعال در آیه  (. خداوند560 ،11

خصوص جامعیت و گستردگی ابعاد آن چنین 

لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم »است: فرموده 

اهلل فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمه 

تا شاهد « االنعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر

بخش( وناگون خویش )در این برنامه حیاتمنافع گ

باشند و در ایام معینی نام خدا را، بر چهارپایانی که 

بهراه آنان است، )به هنگام قربانی کردن( ببرند؛ 

بینوای فقیر را نیز پس از گوشت آنها بخورید و 

(. از این جهت، بهره بردن 28/)حج اطعام نمایید

فقرا و اطعام آنان از گوشت قربانیانی که در ایام حج 

از سنت کمک به دیگران است  شود، بخشیذبح می

تواند چهره زیبایی به این عمل اسالمی از که می

 منظر اقتصادی عطا کند. 

توان با دقت در این آیه و تفاسیر مربوط به آن می

به نکات زیر دست یافت که ما را به ابعاد گسترده 

سازد. حج دارای منافع و جامعیت حج رهنمون می

م است. اصطالح منافع ای برای عموم مردجانبههمه

به صورت عمومی نشانگر برکات فراوان عمل حج 

است که با آوردن آن به صورت نکره، به معنای 

 ،23، 1379ست )فخر رازی، عظمت و بزرگی آن ا

(. با این حال، دستیابی به منافع و برکات ناشی 30

مراسم حج و انجام  حج در گرو حضور مردم در

رخی از فقها در این )لیشهدوا(. بمناسک آن است 

کنند که منافع حج به قدری باره چنین مطرح می

حائز اهمیت است که اگر مردم از دورترین نقاط 

فج آن بپیوندند، ارزش آن را دارد )دنیا هم به 

عمیق... لیشهدوا(. این اهمیت و این تالش برای 

ل جایگاه مادی و پیوستن به این عمل مهم، به دلی

شود. است که از آن ناشی می ایجانبهمعنوی همه

همچنان که در حدیثی از امام ششم شیعیان درباره 
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نین بیان شده است: منظور از منافع این اهمیت چ

، در آیه شریفه منافع دنیا و آخرت است )حویزی

که در حج هم منافع  (. همچنان488 ،3، 1382

دنیوی هست و هم منافع اخروی نیز نهفته است. 

 به صورت مطلق آمده است. جا، منافعدر این
 

. حج و ایجاد منافع مشترک اقتصادي 5-2-3

 میان جوامع اسالمی 

توسعه لزوماً به معنای دستیابی به منابع و منافع 

توان شتر نیست. بلکه از ُبعدی دیگر میاقتصادی بی

وحدت جامعه و یا همگرایی در توسعه را در پرتو 

های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حوزه

فرهنگی نیز جست و جو نمود. در این معنا، حج 

عاملی برای توسعه جوامع اسالمی از منظر حفظ 

از جمله وحدت و یگانگی در میان مسلمانان است. 

العاده و منحصر به که داللت بر اهمیت فوق مواردی

وجود ابعاد مختلف و منافع وسیع  ،فرد حج دارد

حج است که این چنین وسعت و  شی از عملنا

قابل مشاهده گستردگی در هیچ یک از عبادت 

نیست. بدین ترتیب حج از عوامل مهم در ایجاد 

یگانگی و همدلی در میان جوامع اسالمی و گامی 

برای رسیدن به منافع مشترک است. خداوند متعال 

مردم را خطاب به حضرت ابراهیم فرموده است: 

آن بیابید.  نمائید تا منافع خود را دردعوت به حج 

لهم  منافع لیشهدوا … بالحج الناس فی اذن

 (. 28/حج)

یر ثعمومیت و گستردگی حج از اطالق منافع و تک

، دارد میان مسلمانانآن که داللت بر تکثیر منافع 

 تعابیرشود که مفسرین با می چنین استنباط 

 اشاره آن مختلف به ابعاد سازنده و اثربخش

از علمای بزرگ اسالمی در این باره  بعضی .اندنموده

یک نوع منافع دینی و دنیوی است  معتقد هستند:

شود دیده نمیعبادت دیگر کدام از  که در هیچ

 ،3، 1391، زمخشری ؛27 ،23 ،1379)فخر رازی، 

(. برخی دیگر نیز در همین راستا چنین مطرح 152

آخرت  حج محل تالقی تمام دنیا و»کردند که 

(. برخی 241 ،4 ،1361، قطب)« مسلمین است

ه حج دربار دیگر نیز دیدگاه خود را درباره آیاتی که

کنند. از جمله با بیان شده است، چنین مطرح می

آیه مبارکه، منافعهم و المنافع بکار برده استناد به 

نوع خاص از منافع به ذهن  تصور یکتا  هنشد

(. 65 ،17 ،1363)صادقی تهرانی،  تداعی نکند

بنابراین فرهنگ ناشی از عمل حج، فرهنگی جمعی 

برای مؤمنان  و برای به ثمر رسیدن نتایج مناسبی

در سراسر جهان و از جمله مسلمانان است. به این 

های به لحاظ مکانی، عمل حج در سرزمیندلیل که 

 پیوندد. اسالمی به وقوع می

و یگانگی  بنابراین اهمیت حج از حیث ایجاد وحدت

همدلی مسلمانان دارای اهمیت  برای پیشرفت و

ای است. این وحدت و یگانگی از حیث العادهفوق

برای اتحاد تواند مبنایی اقتصادی و تجاری می

 گرایی تلقی شود. اقتصادی و نوعی منطقه

 

 بر اقتصادثیر توسعه اخالقی حج تأ. 5-2-4

در امروزه اخالق و رفتارهای انسانی و اخالقی 

مرکزیت توسعه در دوران معاصر قرار دارند. بنابراین 

گیری از ها، بهرهجهت دستیابی به این خصیصه

گیری های مؤثر، نقش مهمی در شکلابزارها و روش
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رویه اخالقی در جوامع دارد. این اصل به دلیل 

تأکید خاص دین اسالم بر اخالق و رفتارهای 

یرا اسالم از پیش مورد توجه است. زانسانی بیش 

 ،1388)جوادی آملی، بر پایه اخالق بنا شده است 

مناسک دین اسالم از  اعمال و (. بر این اساس،28

تواند بدون توجه به رویکردهای جمله حج نمی

گیری از بدین ترتیب بهرهاخالقی دنبال شود. 

فریضه حج به عنوان عملی اخالقی و انسانی، نقش 

میان مسلمانان  مهمی در بهبود اخالق اسالمی در

 و تعامل با سایر کشورها و ملل مختلف جهان دارد. 

عی دیپلماسی فرهنگی به عبارت دیگر، حج نو

جانبه برای مسلمانان و فرصتی برای گسترده و همه

ها و فرهنگ اسالمی است. در هر بازنمایی ارزش

صورت، حج از جامعیت خاصی برخوردار است؛ به 

عبادت است. در آیه این دلیل که مرکز و محل 

و لکّل »شریفه در این باره چنین بیان شده است: 

برای هر امتی عبادتی قرار  و« جعلنا منسکاً ةأم

(. به عالوه اینکه، فریضه حج از حیث 34/)حج دادیم

زمانی و مکانی، مرکز سیاست و برائت از مشرکان 

ی به این شکل است. این موضوع نیز در آیه دیگر

من اهلل و  ةبراء»فرماید: ه میمطرح شده است ک

این اعالم « له الی الذین عاهدتم من المشرکینرسو

بیزاری خدا و رسول اوست به مشرکانی که شما 

رکز ( و نیز م1/)توبهاید ن عهد بستهمسلمین با آنا

فمن فرض فیهن »دوری از شهوت و معصیت است. 

پس « رفث و الفسوق و ال جدال فی الحج الحجّ فال

ها حج را واجب ساخت در حج، در این ماه کسی که

ر سخن بدزبانی و آمیزش با زنان و گناه و مجادله د

ها مرکز تر از همه این(. مهم197/)بقره )روا( نیست

سواء العاکف فیه و »تجلی عدالت و فضیلت است؛ 

و  ما آن را برای همه مردم معبد قرار دادیم« الباد

(. بدین 25/ج)ح مقیم و مسافر در آن یکسان است

شود که بر مبنای آیات قرآن ترتیب مشاهده می

ای برای انجام عملی کریم، حج نه به عنوان فریضه

های خاص، بلکه فرصتی برای نشر اخالق و ارزش

ت، توسعه گیرند. از این جهانسانی در نظر می

اخالق و شعائر اخالقی و انسانی نیازمند در نظر 

میز، عبادت، آگرفتن اصول همزیستی مسالمت

های دوری از شرک و خداناباوری و تأکید بر ارزش

 بنیادین انسانی است. 

با توجه به اهمیت مؤثر حج در توسعه مناسبات 

اخالقی و انسانی است که این حریم را به عنوان 

اند. ترین نقطه برای زیست انسانی در نظر گرفتهامن

 امنیت خانه کعبه تا آنجاست که حتی حیوانات در

خانه خدا امنیت کامل دارند و از هرگونه آزاری 

للناس و  ةو اذ جعلنا البیت مثاب»باشند مصون می

در آیه مذکور به وسیله « ةمثاب»قید کلمه « امناً

به آن قید گویای این نکته « امناً»مقید نساختن 

روحی چه برای هر ذیاست که امنیت مکه باید 

شمی انسان تأمین شود )هاانسان و چه غیر

طرفی دیگر کعبه  (. از396، 1، 1376، رفسنجانی

المللی نیز منطقه أمن این حرم أمن الهی از نظر بین

سوره آل عمران به  97شود. در آیه محسوب می

من دخله کان »صورت عام و مطلق چنین آمده: 

اخیرالذکر در سوره بقره  125و یا همین آیه « أمناً 

رزمین کعبه گفت ستوان که توضیح آن گذشت می

المللی است و به عنوان یکی از یک مرکز امن بین

های بزرگ الهی در قرآن به شمار رفته است. نعمت
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 پایندی و چون اقتصاد نیازمند اخالق اقتصادی و و

عمل به تعهد دارد اخالق فرا گرفته در حج باعث 

 شود. شکوفایی اقتصاد جوامع می رونق و
 

 اقتصادبر ثیر امنیت حج  تأ. 5-2-5

توان برای توسعه کارکرد اقتصادی دیگری که می

جوامع اسالمی در نظر گرفت، معرفی الگویی فراگیر 

آمیز میان ملل، اقوام، برای همزیستی مسالمت

مذاهب و ادیان مختلف است. این امر نیز نیازمند 

امنیت فراگیر و تأمین این امنیت از حیث نظری و 

اش حکمت متعالیهخداوند متعال طبق عملی است. 

ای را در یک نقطه زمین برای ها قبل، منطقهقرن

مین نموده است أت چنین اهداف مقدسی تأسیس و

که در هیچ جای دنیا چنین امنیتی وجود ندارد به 

حدی که حتی شکار حیوانات بلکه نشان دادن آن 

ای منطقه آن هم در ؛باشدبا گوشه چشم ممنوع می

م، امنیتی که باعث طف الناس من حولهکه یتخ

، 1415، )آلوسی سکون قلب و آرامش خاطر گردد

بر هیچ فرد عاقلی پوشیده هر صورت،  (. در378 ،1

جوامع  انسان و نیست که بزرگترین نعمت برای هر

انسانی وجود یک محیط امن و مطمئن است که 

افراد آن جامعه باکمال صفا و صمیمت به دور از هر 

جاوزات در کنار هم بسر نوع نفرت و تمایزات و ت

رسد کارکرد حج در این زمینه . به نظر میبرند

معرفی الگویی فراگیر برای امنیت پایدار در جوامع 

ضرورت چنین منطقه  از این منظر، اسالمی است.

و مکانی با توجه به دنیای پر آشوب و هیجان که 

شعله جنگ و نزاع و تفرقه سراسر عالم را فرا گرفته 

جایی اقتصاد در  و .ی پوشیده نیستبر هیچ شخص

با توجه به . ود داردپایدار خواهد شد که امنیت وج

حتی وحوش  تعهد خداوند به امنیت داشتن افراد و

مکان رونق اقتصادی و  بهترین زمان و در زمان حج

 لمللی زمان حج است.ابازار بین

 

 اي به حج منطقه تجارت. نگرش 3-5

مندی از زمینه بهره از جمله راهکارهای مؤثر در

های اتحادیهمندی از کارکرد اقتصادی حج، بهره

، نظیر آن چیزی است که در ایتجارت منطقه

نیز مورد توجه قرار گرفته  سازمان تجارت جهانی

المللی بین است. بدین معنا که معاهدات بین

مندی از رویکرد کشورهای مختلف نیازمند بهره

است. « ایطقهترتیبات خاص من»ای و منطقه

رویکردی که مورد توجه سازمان تجارت جهانی نیز 

باشد. از جمله اعضای یک منطقه براساس می

ای در چارچوب گات موافقتنامه تجاری منطقه

ای ایجاد موافقتنامه تجاری منطقهتوانند می 1994

(. 227 ،1398)ضیایی بیگدلی و اسدی، نمایند 

دارا بودن  برای حصول همکاری و موافقنامه تجاری،

ای، فرهنگی، جغرافیایی و میزانی از تفاهم منطقه

همگرایی اجتماعی الزم است، اما از شروط اجباری 

 شرایطسازمان تجارت جهانی نیست. ضمن اینکه 

 یجهان تجارت سازمان اعضا سایر شامل مطرح شده

گردد. هر یک از می، ننیستند ترتیبات این عضو که

ند به عضویت توامی جهانی تجارت سازمان اعضای

ای دربیاید و شرکای جدیدی یک ترتیب منطقه

برای خود پیدا کند که منافع مشترکی ایجاد نموده 

 ،1994 گات 24 ماده مطابقو از آنان دفاع نمایند. 

 اتحادیه توانندمی جهانی تجارت سازمان اعضای
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 هایهموافقتنام و آزاد تجارت مناطق گمرکی،

 مزبور، ترتیبات که شرط این با نمایند ایجاد موقت

 افزایش بدون را متعاهد هایطرف بین تجارت

. با نماید تسهیل ثالثر کشوروی پیش تجاری موانع

رایش ـکاری و گـن حال، درباره شکل همـای

ترتیبات خاص نیز به خود کشورها گرایی، منطقه

ای نظم اقتصادی منطقه. و هر محول شده است

تجاری تشکیل دهد و تواند نوعی موافقتنامه می

مکاری نیز به اعضای سازمان منافع ناشی از این ه

رسد (. به نظر می61 ،1384)حلیمی، گردد میبر

 توسعه روابط تجاری بر مبنای ایجاد موافقتنامه

نیز  1994گات  24ق ماده ـه مطابـای کمنطقه

حج و محوریت قرار دادن باشد، حول مراسم می

کعبه قابل دستیابی است. مرکزیت داشتن حج به 

دلیل پذیرش آن از سوی کشورهای اسالمی منطقه 

توانند منافع تجاری غرب و جنوب غربی آسیا می

 ناشی از این عمل را نصیب این کشورها نماید. 

الملل، توسعه اقتصادی از منظر حقوق تجارت بین

دی، الزماً نباید با ادغام کامل و انجام فعالیت اقتصا

الملل دنبال شود. هر نظام در نظام اقتصاد بین

هایی سب شرایط جغرافیایی و تواناییای برحمنطقه

های ترجیحی بهره تواند از موافقتنامهکه دارد می

(. 84 ،2013)تریبکوک و همکاران، ببرند 

شکل  های ترجیحی در واقع همانموافقنامه

هایی است که برحسب ا و یا دولتموردنظر کشوره

مجاورت جغرافیایی و باورهای فرهنگی مشترک 

توانند در راستای بهبود وضعیت اقتصادی خود می

گیری از کارکرد تجاری و بهره ببرند. درباره بهره

اقتصادی حج نیز باید گفت که قرار گرفتن خانه 

مندی خدا در کشور عربستان، به معنای عدم بهره

رهای اسالمی منطقه از آن نیست. بلکه سایر کشو

ی اقتصادی و سیاسی کشورها، با توسعه دیپلماس

های تجاری و اقتصادی این فریضه الهی ظرفیت

توان شود. از این منظر نیز نمینصیب همگان می

الزاماً باید ی اقتصادی هاگفت که توافقنامه

محوری را مالک قرار چارچوب سنتی سرزمین

(. به عبارت 1452 ،2017ژآک، )وندان و دهند 

در کشور عربستان  دیگر، محدود شدن خانه خدا

مندی سایر سعودی نباید مانعی برای بهره

شدن ایکشورهای اسالمی از آن شود. منطقه

تجارت نظیر آنچه موردنظر سازمان تجارت جهانی 

است، پشتوانه حقوقی و اقتصادی مستحکمی برای 

 شود. این رویکرد محسوب می

تواند با دفاع از ای اقتصادی حج مینظام منطقه

آزادی تجاری میان کشورهای مسلمان، تجارت 

عادالنه، شفافیت و توجه به این نکته که کشورهای 

در حال توسعه نیازمند شکل متفاوتی از توسعه 

ای در پیش هستند، شکل خاصی از ترتیبات منطقه

تواند میالملل بگیرد. این مسأله از منظر تجارت بین

سهم کشورهای در حال توسعه و باعث افزایش 

الملل شود کمتر توسعه از رشد تجارت بین

(. این روند در گسترش 12 ،1384)اسفندیاری، 

ای در میان مناطق های تجاری منطقهموافقتنامه

(. 29 ،2009)فیورنتینو، مختلف قابل مشاهده است 

 اییتواند راهنمبنابراین تجارب سایر مناطق می

برای کشورهای مسلمانان در غرب و جنوب غربی 

آسیا باشد تا از این مزیت به نفع توسعه تجاری به 

نفع خود بهره ببرند. بدین ترتیب کشورهای 
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مسلمانان با محوریت قرار دادن کعبه به عنوان 

رای ـه تجاری و اقتصادی بـرای توسعـعاملی ب

نی از مندی از مزایای اقتصادی آن با هر میزابهره

توسعه اقتصادی و یا هر میزانی از حجم اقتصادی و 

توانند ضمن رعایت اصول برابری، عدم تجارت می

و تجارت منصفانه اقدام تبعیض، آزادسازی تجاری 

ای نمایند و خود را ملزم به به همکاری منطقه

(. البته 49 ،1386)بزرگی، رعایت این اصول نمایند 

تجارت  باید به این نکته نیز اشاره کرد که سازمان

جهانی، سازمان مبلغ تجارت آزاد نیست و همین 

تواند باعث پذیرش سایر اشکال تجارت مسأله می

ای خاصی از جمله غرب و جنوب در نظم منطقه

 غربی آسیا شود. 

ای براساس گیری نظام اقتصادی منطقهشکل

رت جهانی و همچنین اـموازین سازمان تج

های حج در منطقه غرب و جنوب غربی ظرفیت

آسیا مستلزم در نظر گرفتن مالحظاتی است که از 

ای، توان به رفع تضادهای قومی، قبیلهجمله می

مذهبی و نژادی برای توسعه مشترک است. ضمن 

ی نیز وجود دارد که در اینکه تهدیدات دیگر

سیطره »ن گزارش سازمان تجارت جهانی با عنوا

)گزارش « کشورهای قوی بر کشورهای ضعیف

(. از آن یاد 96 ،2011هانی، ـججارت ـسازمان ت

شود. بدین معنا که کشورهای با توان اقتصادی می

 معیتیتر و یا کشورهایی که از توان جو نظامی قوی

توانند سایر کشورها را باالیی برخوردار هستند، می

به زیر سلطه خود دربیاورند. این خطر نیز به دلیل 

مرکزیت عربستان سعودی، به دلیل قرار گرفتن 

خانه خدا در این کشور نیز محتمل است. ایجاد 

بایست با در نظر توافقنامه همکاری مشترک می

گرفتن اصول برابری، تجارت منصفانه و سهم مؤثر 

گیرد. به این دلیل قه صورت کشورهای اسالمی منط

وانند ـتد میـکه گفته شد کشورهای قدرتمن

کننده شرایط موافقتنامه باشند )نارلیکار، تعیین

را به نفع خود سامان دهند. و شرایط  (.17 ،2003

ای مبتنی تالش برای ایجاد منطقه بنابراین

مکاری اقتصادی نیازمند ترسیم های هتوافقنامه

ها و همچنین تأکید بر واقعیتانداز، درک چشم

تواند باعث همکاری نقاط مشترکی است که می

شود. در این زمینه، وحدت اسالمی اعم از شیعه و 

فراگیر و  سنی و در چارچوب پذیرش اصول

تواند زمینه را برای جهانشمول دین اسالم می

 همکاری مبتنی بر برابری و عدالت فراهم نماید. 

 

 . نتیجه 6

ترین کنگره از دیرباز به عنوان عظیمفریضه حج 

انسانی در نظر گرفته شده است. در این حضور 

باشکوه اجتماع عظیم انسانی فارغ از هر نگاه 

شوند و در انتصابی و اکتسابی، دور هم جمع می

پردازند. امنیت کامل، به انجام مناسک حج می

بدیهی است که اجتماع عظیم انسانی همانند سایر 

گی انسان نیازمند تعامل و ارتباط، برآورده ابعاد زند

شدن نیازهای اقتصادی و کمک به دیگران است. 

در چنین شرایطی، فضا برای تعامل اقتصادی در 

شود. همین کنار برکات معنوی حج نیز فراهم می

مسأله از دیرباز باعث شده تا قرآن کریم نیز روی 

خوشی به تجارت و داد و ستد در حین انجام عمل 

حج نشان داده شود. کمک به فقراء، دستگیری از 
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آنان، تعامل و داد و ستد حالل برای کسب روزی، 

ها و دستاوردهای اقتصادی آشنایی با سایر فرهنگ

های این تعامل و کارکرد ترین نشانهو تجاری مهم

شوند. توجه قرآن، روایات و فقهای محسوب می

عه اسالمی به تعامل اقتصادی گامی برای توس

رود و جوامع اسالمی در عصر حاضر به شمار می

روشن است که جواز تجارت در ایام حج، به معنای 

های جدید تعامل به رسمیت شناختن شیوه

اقتصادی در این فضای معنوی است. تعدد قربانیان 

که باعث انباشت حجم زیادی گوشت در این ایام 

و تواند مورد استفاده فقرا شود، به راحتی میمی

نیازمندان قرار گیرد و ارزش معنوی این عمل الهی 

را باالتر ببرد. از این رهگذر، زمینه را برای عرضه 

محصوالت کشورهای اسالمی نیز فراهم است و با 

فراهم شدن شرایط مناسب از سوی کشور میزبان، 

فضای مناسبی برای رونق اقتصادی جوامع اسالمی 

حج عالوه بر جنبه شود. از این منظر، نیز فراهم می

وعی بازار ـه دارد، نـسانی خاصی کـوی و انـمعن

المللی و فرصتی برای معرفی دستاوردهای بین

اقتصادی مسلمانان و کسب سود و منافع است. 

گیری از کارکرد اقتصادی و تجاری حج با بهره

استناد به قواعد حقوقی و اقتصادی سازمان تجارت 

جمله به طور واضح  جهانی نیز قابل حصول است. از

توان به توسعه روابط تجاری بر مبنای ایجاد می

گات  24ای که مطابق ماده موافقتنامه منطقه

، اشاره نمود که امکان فراهم شدن شرایط 1994

الزم برای توسعه اقتصادی مناطق همگون را میسر 

 دانسته است. 

 

 . سهم نویسندگان7

به خود در نگارش مقاله حاضر، نویسندگان به نو

نقش برابری در نگارش، تدوین و نهایی شدن مقاله 

 اند.داشته

 

 . تضاد منافع8

 در مقاله حاضر تضاد منافعی وجود ندارد. 
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