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Background and purpose: In Islam, special attention has been 

paid to the duty of Hajj and performing its rituals, and its 

jurisprudential examination is one of the most basic things that 

will help to understand the reason and obligation and ultimately 

establish it as magnificently as possible. Therefore, the purpose of 

this research is to investigate the jurisprudence of the obligatory 

Hajj ruling and the impact of performing Hajj on Muslims by 

relying on the verses, narrations and opinions of scholars. 

Materials and methods: This research is of theoretical type and 

the research method is descriptive-analytical and the method of 

data collection is library and has been done by referring to 

documents, books and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have 

been observed. 

 Findings: No obligation is determined by God unless it has 

personal and social effects for person. Among the social effects of 

Hajj; as follows: 1) Crystallization of the understanding of facts 

in the mirror of Hajj rituals; 2) full-view mirror of divine laws; 3) 

Visualizing a part of the story of creation; 4) Examining Hajj 

through Ijtihad. 

Conclusion: In addition to the impact of Hajj on the soul and 

spirit of the oblige, this act has social implications that are 

recommended and mentioned in the Qur'an, the words of the 

Prophet (PBUH) and the Imams of Athar (PBUH). 
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 است شده یحج و انجام مناسک آن توجه خاص ضهیدر اسالم به فر زمینه و هدف:

باعث فهم چرایی و وجوب و ری است که موترین ایکی از اساسیآن بررسی فقهی  و

پژوهش، این رو هدف از  از اینتر آن خواهد شد. باشکوهچه هربرپایی در نهایت 

روایات  ،ثیر انجام حج بر مسلمانان با تکیه بر آیاتأبررسی فقهی حکم وجوب حج و ت

 است.

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده  ها:وروش مواد

ای است و با مراجعه آوری اطالعات بصورت کتابخانهباشد و روش جمعتحلیلی می

 به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

ملکف دارای گردد مگر اینکه برای هیچ واجبی از طرف خداوند تعیین نمی ها:افتهي 

 ندعبارت ؛از جمله اثرات اجتماعی که آوردگاه حج است. اثرات فردی و اجتماعی باشد

( 3؛ نمای قوانین الهی( آینه تمام2 ؛مناسک حج تبلور فهم حقایق در آینه( 1 از:

 .( بررسی حج در رهگذر اجتهاد4 ؛بخشی به داستان آفرینشتجسم

پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت در تمام مراحل نگارش  :یاخالق مالحظات

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

دارای این عمل  ،روح و روان مکلف بر ثیرگذاری فریضه حجأت عالوه بر :یریگجهینت

به آن )ع(  )ص( و ائمه اطهار سخنان پیامبر، در قرآنکه های اجتماعی است وردهآ

 است. شده و اشاره سفارش
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 مقدمه. 1

ها در فضای فقه در دو بعد کلی مناسبات انسان

ها گیرند: اول روابط انسانمورد بحث و بررسی می

با یکدیگر؛ دوم روابط انسان با معبود. بعد اول، 

مربوط به ابواب غیرعبادی و بعد دوم مربوط با ابواب 

مصادیق اصلی باب عبادات عبارتند  باشد.عبادی می

از: طهارت، صوم، خمس، جهاد، صاله، اعتکاف، حج، 

 امر به معروف، نهی از منکر، زکات، عمره.

دین حج یکی از واجبات در میان باب عبادات، 

ساله صدها همه اسالم و دارای جایگاهی ویژه است.

سوی ههزار مسلمان مشتاق از اقصی نقاط جهان ب

با تمامی  ،مقدس مکه حرکت کردهسرزمین 

رسانند و ها خود را به میقات میها و مشقتسختی

در شوند. گویان آماده انجام مناسک حج میلبیک

فریضه ارتباط با اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر، 

سیاسی مسلمانان و  -حج، یکی از فرایض عبادی

ساله در نیز همایش معنوی عظیمی است که همه

مناسک و اعمال ویژه خود برگزار  با ،موعد مقرر

گردد. حج و مناسک و مقررات آن، از شعائر می

 فرماید:الهی است که خداوند در قرآن میبزرگ 

و )اید شعائر الهی ای کسانی که ایمان آورده»

 هارید و مخالفت با آنامحترم بشم (مراسم حج را

مناسک حج « شعائر اهلل» مراد از «را حالل ندانید...

همچنین در آیه  .(162، 5، 1378، )طباطبائی است

های روشن، در آن نشانه» فرماید:دیگر خداوند می

کس داخل آن خانه و هر از جمله مقام ابراهیم است

خدا شود در امان خواهد بود و برای خدا بر مردم 

آنها که توانائی  ؛است که آهنگ خانه )او( کنند

رزد و حج و هرکس کفر بو ؛سوی آن دارندرفتن به

خداوند از همه  ،را ترک کند به خود زیان رسانده

تواند بررسی فقهی حج می «نیاز است.بی جهانیان

گام موثری در جهت ایجاد وحدت بین فرق اسالمی 

هایی که از جهت فقهی بین اعمال و باشد. تفاوت

ده ـی مشاهـب اسالمـج میان مذاهـناسک حـم

گردد؛ از جمله احرام و حطواف و دیگر اعمال و می

در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به مناسک است. 

اجتماعی وجوب -این پرسش هستیم که، آثار فقهی

ای که در پاسخ به این پرسش حج چیست؟ فرضیه

اثرات  گیرد این است که،مورد بررسی قرار می

روی  شده وروایات تبین ایات و دراجتماعی -فقهی

 دارد. اعیاجتم جامعه اثرات فردی و کلف وم

هر اندازه به بحث و بررسی فقهی وجوب حج 

تری خواهیم یافت. از این رو، بپردازیم، نکات تازه

تواند ما را در انجام فریضه یکی از عوامل مهم که می

حج واقعی و مورد رضایت خداوند متعال یاری کند، 

فلسفه و  ،جانبه به وجوب، اسرارتوجه عمیق و همه

روح حج است؛ زیرا وقتی ما با فلسفه و اسرار حج 

آشنا شویم و اهداف عالی شرع مقدس را از این 

فریضه بزرگ به دست آوریم، دیگر به خود اجازه 

دهیم که به اجرای مراسم تشریفاتی و اعمال نمی

 روح اکتفا کنیم.خشک و بی
 

 ها. مواد و روش2

روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری باشد و روش جمعصورت توصیفی تحلیلی می

ای است و با مراجعه به اطالعات بصورت کتابخانه

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.
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 . مالحظات اخالقی3

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

داری رعایت شده اصالت متون، صداقت و امانت

 است.

 

 ها. يافته4

فریضه حج دهد، های پژوهش حاضر نشان مییافته

یکی از واجبات مورد توجه اسالم است که در آیات 

 و فلسفه آن بیان شده متعدد به آن پرداخته شده

حج یک تکلیف واجب است  رسد. به نظر میاست

که بر دوش کسی است که استطاعت انجام آن را 

واجبی هیچ باید توجه نمود همچنین  .داشته باشد

گردد مگر اینکه برای از طرف خداوند تعیین نمی

از جمله . ملکف دارای اثرات فردی و اجتماعی باشد

 از: ندعبارت ؛اثرات اجتماعی که آوردگاه حج است

( آینه 2 ؛مناسک حج تبلور فهم حقایق در آینه( 1

بخشی به داستان ( تجسم3؛ نمای قوانین الهیتمام

 .رهگذر اجتهاد( بررسی حج در 4 ؛آفرینش
 

 . بحث5

 شناسی واژه حجمفهوم .5-1

معانی گوناگونی برای حج ذکر شده  ،در منابع لغوی

آهنگ  ،عبارتند از: قصد کردنها که برخی از آن

شاد  و مدنآ ،پی در پی قصد زیارت کردن ،کردن

راغب اصفهانی  ،(37 ،4، 1414شدن )ابن منظور، 

 یخُصَّ ف ارةِ،یالقَصدُ للِزّالَحجِّ، »گوید: باره میاین در

 «اهللِ تعالى إقامَةً لِلُنسُک تِیتعارف الشّرع بِقَصدِ بَ

معنای  حج، به اصل ،(107 ،1387)راغب اصفهانی، 

قصد زیارت است ولی در عرف شرع به قصد خانه 

خدا، برای برگزاری مناسک حج اختصاص یافته 

شناس مشهور طریحی، معنای لغوی لغتاما «. است

حج را قصد کردن چیزی و معنای اصطالحی شرعی 

داند که در زمان و مکان آن را عبادت مخصوصی می

الحرام، به مشخص و به نحوی خاص در کنار بیت

جام ـه او انـت از پروردگار و تقرب بـهدف اطاع

معنا را این شود. طریحی ارتباط میان این دو می

د، کنداند که شخص قصد زیارت خانه خدا میمی

، 1375)طریحی،  وصخصبرای انجام اعمال به

285). 
 

 . چرايی وجوب حج5-2

ش، حج به دلیل گستردگی و وسعت ابعاد مناسک

دین اسالم است که  یکی از واجبات برجسته و ویژه

فلسفه پر رمز و رازش هر لحظه بعدی تازه برای 

ی کشف و ایجاد شگفتی دارد، هر فردی به اندازه

که دارد، بخشی از آن را مورد قدرت فهم و علمی 

دهد؛ البته که این ابعاد و زوایا شهود و درک قرار می

گذر زمان و رشد و نامتناهی و پویا است و با 

بشر، این درک و شهود نیز دچار  تغییرات اندیشه

خداوند حج را  کند.پیدا میشود و رشد تغییر می

دارند، توان رفتن به آن را  بر کسانی که استطاعت و

(. 15-41 ،1380)کریمی واقف،  واجب کرده است

: شده است البالغه نقلدر نهج امیرالمومنین از

خداوند حج خانه خود را بر شما واجب گردانید و »

خانه خود را قبله گاه مردم ساخت، مردم با شوق 

تمام، انسان که ستوران به آبشخور روی نهند و 

پروردگار ن در آیند. کبوتران به آشیانه پناه برند، بدا

ای برای ابراز فروتنی بندگان فریضه حج را وسیله
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در برابر عظمت او و معترف شدن به این عظمت و 

و از میان بندگان خود بزرگواری و شکوه قرار داد 

کسانی را برگزید تا صالی دعوت او شنیدند و 

اجابت کردند و سخن حق تصدیق نمودند و در آنجا 

امبرانش نهاده بودند و به آن پای نهادند که پی

مانند شدند که گرد عرشش حطواف فرشتگان ه

شان عبادت کنند و در این سودا که سرمایهمی

اوست، سود فراوان حاصل کردند و تا به میعاد 

آمرزش او دست یابند بر یکدیگر پیشی جستند. 

خداوند، سبحانه و تعالی حج را نشانه و عالمت 

را پناهگاه پناهندگان و حج اسالم قرار داد و کعبه 

را فریضتی واجب قرار داد و حقش را واجب گردانید 

و حج را بر شما مقرر فرمود و گفت: برای خدا حج 

آن خانه بر کسانی که قدرت رفتن به آن داشته 

باشند واجب است و هرکه راه کفر پیش گیرد بداند 

خطبه /البالغه)نهج« نیاز استکه خدا از جهانیان بی

1.) 
 

 بررسی فقهی حكم وجوب حج  .5-3

تعبدی و به دو دسته واجبات،  بندیاولین تقسیم

. مقصود از تعبد، واجباتی است که است توصلی

ها معلوم واجب کردن آن أمر ازحکمت آنها و غرض 

(. 13، 1 ،1414 نیست، مانند نماز و حج )عراقی،

 پردازش در تحقیق پیشقابلو سواالت لذا مطالب 

عنوان یک حج به عبارتند از: درک و فهم فلسفهرو 

کند؟ که ورود به حکم تعبدی چه وجهی پیدا می

و عقل  ،مبحث از دریچه سازگاری علم با دیناین 

باید بررسی گردد در  چنینهم. گذردبا وحی می

از مناسک حج، عقل دخالت دارد و بر  کدام یک

 این در و کندمیپیروی اساس تعقل، انسان از آن 

 چگونه است؟عقل  شیوه دخالت و تأثیر موارد

بر پایه تعبد در مقام عمل و  این مواردپردازش 

تعقل در مقام فهم حقایق، قوانین و نظرات فقها، 

 .پذیردمی صورت

تقرب، اینکه  یک ذکر نکاتی در اینجا ضروری است.

 وجه تمایز واجبات تعبدی از واجبات توصلی است.

دین، این است که وقتی تعبد در  مقصود از ،دوم

انسان از طرفی، معترف به محدودیت نیروی عقل 

و درک خود گردید و از طرفی دیگر فهمید و معتقد 

شد که احکام دین با داشتن مصالح و فواید گوناگون 

 اند.سرچشمه گرفتهاز علم نامحدود خداوند واقعی، 

 ،ر محدودـنیروی تفک هرگزشود که متوجه می

 بنابراین .بنمایدرا درک حقایق نامحدود ند توانمی

در برابر احکام بودن خود را موظف به تسلیم محض 

 داند.می خدا و قبول کردن دستورات مبدأ أعلى

توان با تعبد، مسائل اعتقادی را نمی اینکه سوم

تحمیل نمود و فرد باید به یقین برسد. که این یقین 

آید؛ ه دست مینیز نه با تعبد، بلکه با تفکر و تعقل ب

توان به چرا که انجام دادن یا ندادن اعمال را می

کسی تکلیف نمود اما یقین قابل تکلیف و امر 

 این امور در خور تعبد نیست.نیست. در حقیقت 

قصد قربت رکن مهم حج است. مقصود از قصد 

داشتن امری پالی با نیت بهقربت، انجام دادن فع

)موسوی شود میاست که فعل به آن خاطر انجام 

 .(229 ،1396بجنوردی، 

و در نظر دیگر، قصد قربت، تحقق عبادت است. 

یعنی عبادتی که در آن اخالص وجود دارد و به 

شود. این خشنودی و رضای پروردگار ختم می
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دهد که این امر الهی، همان تحقق زمانی رخ می

 طور که خداوند خواسته و مطرح کرده انجام شود.

انجام به قصد  حج،ها و ارکان حفظ پایهسؤالی که با 

از نگاه عقل، از تعبد محض را قربت این فعل واجب 

رهاند و نه به جنبه توصلی، که به جنبه تقربی می

، یعنی همان معنای اعم تعبدی که هم رساندمی

 شود؛تقربی، هم معنای اخص تعبدی را شامل می

رضایت و خشنودی خداوند، خلوص و  که است این

تعبد، عبودیت و بندگی است  یوع که همهخش

 ؛شود؟ دو پاسخ مطرح استچگونه حاصل می

نخست اینکه گام را از تعبد به معنای أخص فراتر 

و ، خشوع خلوص ،نهد و آن اینکه رضایت خدانمی

پیوندند که عمل هر چه زمانی به وقوع میخضوع 

های پروردگار ها و فرمودهبیشتر با خواسته

ل و ـهای عقشته باشد، دخالتهماهنگی دا

کند و عبادت هایی در این زمینه مطرح میپرسش

ه از عبادت، ـر آثار و فواید حاصلـه خاطـکردن ب

ی واقعی و تواند به قصد قربت صدمه بزند. بندهمی

ر رضای الهی انجام ـخاطخالص، عمل را فقط به

خاطر فایده شود؛ نه بهدهد و عابد محسوب میمی

 مصلحت.و 

از روی  ،پذیرش دین و احکام آندیگر  از سوی

 255اجبار و اکراه مورد قبول نیست. در تفسیر آیه 

ال اکراه فی الدین قد تبین الرشد من »سوره بقره: 

، مرحوم عالمه طباطبایی در نفی دین «.الغی..

ای است از دو فرمایند که دین مجموعهاجباری می

ملی، که در کل از سلسله، معارف علمی و معارف ع

یابد. در ایمان و اعتقاد، اجبار و اعتقادات شکل می

اکراه راهی ندارند و این امور قلبی هستند. اکراه 

تواند در ظاهر امور و افعال یعنی در بعد فقط می

مادی موثر باشد؛ علل و اسباب اعتقادات قلبی، از 

 یت و امکان ندارد نتیجهجنس درک و عقیده اس

و این ( 483، 2 ،1367طباطبایی، جهل علم باشد )

خاصیت است؛  که باور شیعه هم این است در حالی

بخشی است. عقل ها و تجسمدن واقعیتـعقل دی

ها و ابعاد مختلف گوشهطور پیوسته در گوشهبه

ور ـه، منظـصالح واقعیـآشکار و نهان شریعت م

حکام األ» است: طور مثال گفته شدهاست. بهبوده

االحکام »و  «الشرعیة تابعة للمصالح الواقعیة

یعنی احکام « الشرعیه الطاف فی األحکام العقلیة

شرعی الفاظی هستند از نزد خداوند و راهنمایی به 

به این ترتیب، عقل . های واقعی عقلسمت دیدگاه

دهد و با استفاه احکام و قوانین شرع را گسترش می

شرع را از موارد جزئی  قانوناز آن است که می توان 

 ص به دیگر موارد دچار گسترش نمودو منصو

دیگر هر آنچه  به بیان .(244، 1، 1376)طباطبائی، 

بینی خواهد گفت گفتار شرع است، عقل نیز با واقع

و عقل و شرع از این رو هماهنگ هستند. البته 

واضح است منظور از این هماهنگی و مهم و ضروری 

هم بودن موضوعات و احکام بودن عقل و قابل ف

گشایی تعبدی، همه فن حریف بودن عقل برای گره

ها نیست و به منبع دیگری برای از مشکالت انسان

 معرفت نیاز است.

عقل انسان محدود، دارای ضعف و خطاپذیر است، 

خویش  که وجود هر سه را خود عقل نیز درباره

و ها ها و ضعفکند. عقل متوجه تواناییتایید می

داند که آنجا که ناتوان هایش هست و میمحدودیت

با کمک  است، به کمک دیگری نیاز دارد. مثالً
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کند. حواس است که به عالم طبیعت راه پیدا می

د به ـتوانعقل بدون منابع معرفتی دیگر نمی

هایی از هستی دست پیدا کند. همچنان که ساحت

شود و گاه آنجا که فعال است نیز، دچار اشتباه می

به هدایت نیاز دارد. درست است که با عقل و فطرت 

کنیم تا حدودی نسبت به خداوند شناخت پیدا می

ی ما با او و وظایفی تر از او، رابطهاما آگاهی عمیق

اما که نسبت به او داریم؛ امری است فراتر از عقل. 

احکام شرع در تمام ابواب، هر یک بر  از سوی دیگر

و در حقیقت همین رمز بوده وار مبانی واقعیت است

بیان به  حافظ مصلحت واقعی انسان است. ،و راز

شارع مقدس چون خود رئیس خردمندان  دیگر،

نهد و فطرت و خردمندان را کنار نمیاست، حکم 

 است همین اصل استوار گشته عقل انسان بر

 .(57-61، 1387)اشکوری، 

ل با بنابراین وقتی از سازگاری علم با دین، و عق

ن و عقلی سخن ـاز دی ؛وییمـگن میـوحی سخ

د و وـرانیم که بر مبنای اقتضای طبع و وجمی

یابی ناپذیری در مسیر کمالگرایی و سیریکمال

 .است انسان، تشریع، ایجاد و تنظیم گردیده

جوگر در قالب وعقل کاوشگر و جستهمچنین 

بیرون کشیدن به دنبال جویی علت، چرایی و پی

مایه آن است( از دایره )که تقرب به خدا، جان احکام

کند. چه اینکه تعبد نیست و قضاوت را دنبال نمی

أن الدین اهلل ال یصاب » :شیعه معتقد است

توان با عقل ناقص انسان، دین یعنی نمی، «بالعقول

الهی را قضاوت کرد. عقل او قدرت درک تمام 

جایی  ها و معیارهای احکام را ندارد. اگر درمالک

خداوند برخی معیارها را بیان نکرده، این اتفاق 

تواند آن ای الهی است که عقل نمیدارای فلسفه

 .دکنکامل دریافت ور ـطهـه را بـمعیار و فلسف

روست که حکم عقل فقط مقام و موقع راهنما ازاین

، طریقیت دارد و نه بیان دیگررا دارد و به 

 !موضوعیت
 

 آوردگاه اعمال و مناسك حج .5-4

ها و آثار مناسک حج خواهیم در این قسمت به جلوه

 :پرداخت
 

 بخشی به داستان آفرينشتجسم .5-4-1

در مسیر تعقل و تدبر در حج، یکی از سواالت قابل 

که استطاعت  یچرا مسلمانانطرح این است که 

جسمی و مالی دارند باید جهت انجام این فریضه از 

زمین  جهان به یک نقطه از این کره اقصی نقاط

بررسی  ؟بیایند و اعمال خاص را انجام دهند

از بعد  های آن،خصوص احکام شرعی حج و جنبهدر

ه مسئله ـربی و پرداختن بـتعقلی، تعبدی و تق

های آن مطرح تری که در ارتباط با دین و آوردهکلی

به سازگاری یا نماید که است، ضروری می

 که بپردازیم علم با دین و عقل با وحی ناسازگاری

ترین مباحث علوم انسانی است. جزء اصلی

اندیشمندان هر باب با الهام از کتب الهی و مکاتب 

در این های مذکور مادی به تأیید و یا رد نظریه

. آنجا که نظریه سازگاری علم با انداختهدزمینه پر

 منشأ، کتاب الهی ،دین و عقل با وحی مطرح است

است، البته کتاب تحریف نیافته و کتابی که از 

و تأویل و تفسیر نابجا و تحریف اندازی تعبیر تدس

 ،1381)حسینی،  در لفظ و معنا مصون مانده باشد
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ها طرح آنبه  . اهمیت این نظریات صرفاً(75-71

علوم انسانی نیست،  توسط صاحب نامان اندیشمند

ه ـاست کعقاید مذهبی بلکه به نشئت گرفتن از 

است که  یافتهطور تدریجی وارد شده و نفوذ به

شروع آن هم از داستان نخستین )سرگذشت  نقطه

 باشد. بدین معنا که در کتب الهی،آدم و حوا( می

مایه داستان مشترک است، یعنی هم قرآن و جان

حوا در  .. در اینکه آدم و همسرش.هم تورات و

د ـو خداون دانها بودهنعمت بهشت متنعم از انواع

ها را از نزدیکی به میوه ممنوعه و معجون آن

اما ؛ اندمسموم و اسرارآمیز، نهی فرمود مشترک

شود؛ در عین انشقاق از چرایی موضوع حاصل می

ها اینکه بعد معرفتی و میل به جاودانگی بر پردازش

معتقد است شجره منهیه،  قرآن ،سایه افکنده

این درخت یعنی ؛ مظاهر و جنبه حیوانیت است

امری بود از مقوله شهوات، حرص، حسد و ضد 

در واقع آدم و حوا از نزدیک شدن به درخت  .انسانی

ولی  ؛طمع و آز، حرص، حسد و تکبر منع گردیدند

ها خودش تنزل کرد و به آندم از انسان بودن آ

نزدیک شد و ندا آمد که اینجا، جای تو نیست پس 

. دست (20-21، 1397 ،مطهری) !بیرون برو

این شکل جلوه  تحریف در تورات این قضیه را به

داده که شجره منهیه، مربوط به جنبه انسانیت آدم 

. یعنی به جنبه اعتالی اواست و نه جنبه حیوانیت 

آدمی مربوط بود نه جنبه تکفل آدم! یک نوع کمال 

خواست آن را از انسان خدا می کهبود برای آدم 

مبنای این باور، آدم از  دریغ کند. چه اینکه بر

درخت معرفت خورد و چشمش باز شد و یارای نیل 

به جاودانگی را یافت و بعد معرفتی را دریافت و 

که از درخت جاودانگی وجود داشت  حاال خطر این

 !ودش بیرون بود از بهشت هم تناول کند، پس بهتر

ایم از آن جهت از داستان آدم سخن به میان آورده

لحاظ هـه، بـم )ع( و کعبـابراهیه داستان ـک

لذ حقیقی و الهی و  بخشی و جلب حظ وجسمـت

ها و حظ و لذ نفس دور نگه داشتن وجود از پلیدی

و هم بازگشت به خودیت الهی آدم، قبل از نزدیک 

شدن به شجره منهیه، باالترین شباهت را در میان 

به داستان آدم و راندنش از بهشت  همه احکام الهی

و هم تمنای وصل را داراست. در هر دو رد را دا

گیرد و مایه آفرینشی، انسان پا میداستان با جان

شود و داستان وجوب و حرمت )امر و نهی( آغاز می

اعم از سیاه  و حیران دورافتاده از اصل خویش انسان

جذب و  و سفید ، زشت و زیبا، عاجز و توانا برای

 ردها، گام درجلب لذایذ، و طرد و راندن آالم و د

پردازد و گذارد و به تکاپوی حیات میمی بیگانه راه

از راهی پر پیچ و خم و پر  .شودمی زندگی آغاز

کش که قدم به سنگالخ و دارای صد پیچ کاروان

قدم آن زنهار است و هشدار، بشارت است و نذارت، 

باید این پیامبر درون، می ،که عقل. امر است و نهی

ها این مؤلفه ههای نهفتراهنمایی موقعیت و و مقام

را دریابد و انسان را با بار سنگین تکلیف بر گرده 

اند. به سر منزل مقصود رهنمون گرد ،مجروح

ر مسیر دشوار زندگی در سایه تکلیف، معیا پیمایش

اصل رو  . از اینو میزان سنجش ایمان واقع گردید

لم بنیادی ایمان به خداوند، ایمان به عالم  وحی، عا

طلبد. در دیدگاه غیب و زندگی پس از مرگ را می

متالهان اسالمی ایمان بر مبنای معرفت بوده و عقل 

که وسیله فهم و درک است، راه عادی و عام معرفت 



 193 / انو همکار لیاسیا                                                                       اجتماعی وجوب حج          –مبانی و آثار فقهی 

 
 

توان وسیله عقل میباشد. در این دیدگاه، بهمی

اصول ایمانی را اثبات، تبیین و پردازش نمود و 

سازگاری و هماهنگی عقل و ایمان را مشاهده کرد. 

فالسفه و متکلمان اسالمی با تکیه بر همین روش 

نوعی الهیات عقالنی ایجاد کردند و مفاهیم و 

باورهای بنیادین را با عقل بشری تبیین نمودند. در 

ایی درک حقایق محدودیت عقل انسان و عدم توان

شکی نیست؛ عرفان اسالمی نامحدود توسط عقل 

کید بر این موضوع، به روش و ابزار دل و نیز با تأ

های تجربه باطنی برای شناخت و درک حقیقت

قدسی روی آورد. البته هرچند عقل محدود است و 

نامحدود اما آنچه ناسازگار و در تعارض با حقایق 

)بهشتی، جا ندارد عقل باشد؛ در دیدگاه عرفانی 

1398 ،43-42.) 

در چگونگی حصول رضایت و اینکه  دیگرپاسخ 

خشنودی خداوند و خلوص و خضوع و خشوع، در 

آنکه از دایره همتا، پا را بیبرابر آن ذات پاک و بی

تکاملی تعبد حج بیرون بگذارد برای عقل یک سیر 

عبادات و  آلود احکام وهای رازقائل است که جنبه

کشاند پذیری میها را به وادی فهمفلسفه آنعلل و 

مان در ـل و بررسی نسبت عقل و ایـکه تحلی

اسالم، خود مقال و مجال دیگری را  هایوزهـآم

 طلبد!می

 

 تبلور فهم حقايق مناسك حج .5-4-2

ای تعبدی مسأله ،بررسی حج و احکام مرتبط با آن

هم این عقل است که حکم  در این صورت اما ؛است

کند و در این رهگذر و مسیر به تعبدی بودن آن می

دهد و پنجه مقرر و مقدر، تنفس الزم را انجام می

و  تظراف ؛شودسک راز آلود حج میامن هدر پنج

 کشد. کامالًو به رخ می آوردهقی نو به نو پدید یدقا

داری کدامین داری و میانهروشن است از میدان

 گوییم!سخن می« عقل»

 اللهی و امین عقل الهی، عقل متکی بر مقام خلیفه

زمان استقرار و  از جنس ی استاللهی انسان، عقل

بهشت و قبل از هبوط در برهوت  دم درآاسکان 

ر پردازشگر، سراس یبا شاکله یالیتناهی دنیا، عقل

و رقم و  عددو  عقلی که با گسستن از محاسبه

ل دریای جنون و معرفت اندیشی، به اتصامصلحت

 عقل.ی اعلی درجهه است: رسید

 درسخن از عقلی است که خداوند قائم مقام آن 

جای عقل شود و خود بهوجود انسان سالک واقع می

تنفس و توان بیاین جایگاه را نمی نشیند،او می

دریافت عقل و نتیجه تعبد صرف دانست! 

ام وألستغرقن عقله بمعرفتی و األقومن له مق»

کنم و )عقل او را در معرفت خودم غرق می «عقله.

، 1399)کاشانی،  نشینم(یجای عقل او مخود، به

40). 

ل را ـن عقـج رد پای ایـوعی در مناسک حـبه ن

هم بینیم، این همان عقل است که در آن واحد یم

هم دست از ؛ کندحکم به تعبدی بودن حج می

عقلی است که  .کشدشناخت و استکشاف برنمی

وار از وادی تسلیم و پای وجود را ابراهیم

ه تالشی انسانی ـب ،د محضـردگی و تعبـسرسپ

کشاند و مدام در سعی و تالش بین تعبد و می

که  و خواهم باشممی ، اینکه من کیستم، کهچرایی

در رفت و آمد است و مدام از این  ؛توانم باشممی

 ب در حالنقطه به آن نقطه برای یافتن مطلو
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ها، مقدسات انسانی ارزش به عقلی که .دویدن است

و ماورایی است کند توجه میهای اخالقی و فضیلت

 هااندیشه سود و زیان، در قبال آن که انسان فارغ از

آورد و برایشان حرمت سر تکریم و تقدیس فرود می

عقلی که تا در برابر هر  و قداست قائل است. همان

که را با معیار و نفعی  آن ؛گرفتای قرار میپدیده

 داشت مورد ارزیابی و قضاوت قرار خودبرای زندگی 

گذاشت و مراقب بود که دست داد و قیمت میمی

 .از پا خطا نکند

اهیمی اینک در خرابات حج و در مناسک حج ابر

ها را یابد که فرد آنمیهایی استثنائی را درپدیده

و منافع فردی تر و برتر از زندگی خویش قیمتی

کند یابد و خود را در مقامی احساس میخویش می

که باید منافع خویش و گاه زندگی و حیات خویش 

سالک  .حتی نثار کندو  ها قرار دهدرا در خدمت آن

در اینجا  ،در واقع مراقب است که مراقب نباشد

عاری گشته و  ست،هر آنچه تقیدات دنیااز انسان 

مانطور که خداوند در آیه هبیند. خویش را رها می

فاخلع نعلیک ایک بالواد »فرمایند: سوره طه می 12

 «.المقدس طوى

ای در اینجا انسان نه در برابر یک خانه و مؤسسه

است.  شگفت، که در برابر ارزش قرار گرفته

است که اخالق و انسان را  هامجموعه این ارزش

های جاوید و در اینجا سخن از ارزش. سازدمی

ماوراء ملی،  طبقاتی، هایی مافوقطلق است، ارزشم

اینجاست  .اجتماعی و و فراتر از محدوده تاریخی

شوند و کماالتی ها معنی وجودی انسان میارزش

همین  اند. خدا مجموعهتکامل انسان که معیارهای

سک حج، هر بار انمتو گویی در  .هاستارزش

دلبری  نماید وتعالی است که رخ میصفاتی از باری

های نظاره نشستن ارزشآری، حج، به .کندمی

مشترک میان انسان و خداست! با این تفاوت که در 

انسان نسبی است و در حال تکامل و در خدا مطلق 

 ؛است «خودآگاهی»خدا مظهر  است و مجرد.

ابداع، علم، راهبری،  ، آفرینندگی وآگاهی و اراده

ل، بیزاری تعلیم، تربیت، ستایش حق، نفرت از باط

نظر، از دروغ، صداقت محض، جود، بخشش بی

غرض، رحم، مهربانی، زیبایی، قدرت، بخشایش بی

انتقام،  ،کرامت، هدایت، عزت، حیا، دوست داشتن

یدن، تحمل عقیده شقصاص، آزادی، آزادی بخ

مخالف و حتی عصیان علیه خویش، آگاه کردن 

خلق به خیر و شر، نشان دادن راه رشد و بیراهه 

دعوت به  وغی، دادن آزادی انتخاب به دیگران 

 کمال و نجات!

 ،توان دید و دریافت که خداپرستیاینجاست که می

ل ـها و عمستـیـریالـقاد ماتـر خالف اعتـب

پرستانه از یک قدرت شاهچاپلوسی  ،هاپرستهـخراف

حاکم برای جلب رضای او و دفع شری یا جلب 

 .(97-98، 1369 ،)شریعتی نفعی از جانب او نیست

چرخه  هدرآورند طواف بر گرد محوری، به حرکت

آل انسان است. حج و مناسک حیات مطلوب و ایده

ها، آن با همه سرسپردگی انسان عابد به ارزش

ازی، تا ریزی روح و ورزشی است در خودسعرق

تردید و تضاد و تزلزل وجود سست و ناهموار و پر

و تعبد پا بگیرد  آدمی، مسیر هموار و استواری گردد

 کند.این معنا را تأیید می ،که ریشه معنوی عبادت

ی راه، یعنی راه پرسنگالخ عبد الطریق، یعنی بنده

تمامی وقوف  .را به راه کوفته و هموار تبدیل ساختن
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و حرکت و سعی حج، تالش  و سکون و جنبش

اکنون شاید  .هاغرقه در طوفان حادثه ،انسانی است

استان آفرینش )آدم و حوا( را در قسم بهتر بتوانیم د

آغازین این مبحث، به تحلیل بنشینیم و ارتباط 

رازآلود سرگذشت ابراهیم را با داستان آفرینش 

)آدم و حوا( گره بزنیم. چه اینکه در حج، برای هر 

قیامتی که فرد آفرینشی نو است اگر نگوییم 

 گزا، بهبرپاست! آنچه آدم در این داستان تلخ و جان

باره با نزدیک شدن به شجره منهیه باخت و گم یک

کرد، وارث او، ابراهیم خلیل و پس از او انبیاء عظام 

صدد پیدایی رو اولیاءهلل و... در مناسک موسم حج، د

آن گمشده بودند و هستند. به و دستیابی مجدد 

های ها و عبور از پرتگاهها، آفتطوفان بدآموزی

که همواره انسان  دیجهنمی در منجالب زندگی ما

بودن انسان را به مسخ و ابتذال و سقوط و هبوط، 

های کند. انسان غرقه در این طوفانتهدید می

داند. پیاپی، توسل را تنها راه چاره در خطر می

 .چنگ نزدن این غریق به عروه الوثقی است

این دنیایی که انسان تعالی جوی و خدایی  در

د و ـزبونی بخوانسرشت را به پستی و پلشتی و 

توسل، در اینجا خدا  خواهد که وی را در افکند!می

های متعالی مقدس است، رزشارا که مظهر همه 

 وسیله گرفتن است.

تعبدی که با قوه عقل و فهم، راهنما نامه و دلیل و 

زندگی انسان نشانید. تاریک بیرق تقرب را بر افق 

چه بیشتر انسانی است برای هر تقرب؛ کوشش)

های های برتر و کمالدیک شدن به این ارزشنز

ابلیسی  ایرغم لشگر انبوهی از نیروهعلیقدسی، 

، )شریعتی( رانندها عقب میکه او را به دوردست

1369 ،99). 

سواری است که از وادی نور دار و آتشفهم میدان

زند تا به گاه بر دل سیاه و تاریک زندگی می

گرفتار در بند و های بردمیدن خورشید نو، انسان

زنجیر اسارت، شب را از صحرای وجود خود بیرون 

است که سوار  کنند و حج بگزارند! عقل راه یافته

چرا که هر انسانی معراج  ؛بردخود را به معراج می

این حاجی در حال احرام اینک  .خود را دارد

محتویات وجودش از  های است که همخداگونه

اتصال به دریای غفران شود و با جای خود کنده می

گردد. منزه می کران الهی پاک وو رحمت بی

حق و عدالت است که در ، احسان ،تقرب ،معرفت

 کنند.روند و طواف میسالک، رژه میمقابل حاجی 

عد منزل را باید از فهمد، باینجاست که انسان می

 .زاد و توشه و اثاثیه سفر روحانی، به کناری نهاد

ل ـه مقابـه شاهی را بـکک گدایی است ـاین

فتبارک اهلل احسن »نواز است، طنین گوشنشسته

خدا را هنگام خلق آدم، به  (14/)مؤمنون «الخالقین

او  تواند بر گرد خانهمی نونشنود، اکگوش جان می

بچرخد و نماز بگزارد و با محبوب ازلی و ابدی 

خویش انس بگیرد. حج، نقطه تالقی محتاج و 

اینجا خداپرستی دیگر پرستش در  است. مشتاق

شدن و به  های انسانی و در نتیجه، خداییارزش

 تر شدن انسان است.خدا نزدیک
 

 نمای قوانین الهیحج، آينه تمام .5-4-3

ای گونههای دینی، قوانینی هستند که بهآموزه

سامان گرفته و تداوم ، تشریع گردیده طراحی و
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 جلب کرده خداسوی مردم را به توجه که اندیافته

اهمیت این  د کهنو در مسیر کمال و تقرب قرار ده

 هکعب ه، در خانهاآنقوانین و زندگی در تحت لوای 

بر  .یابدمتبلور است و در حج، تجسم و عینیت می

های وحیانی در یک وان گفت آموزهتاین اساس می

زنده و  خداوند موجبات ذکر ،نظر کلی و جامع

فراهم آورده و انسان را از را ها در دل او یادکردن 

در قالب . انسان هم دارندغفلت و فراموشی باز می

رو به سوی کعبه و هم حج که منشور احیای  زنما

؛ از این غفلت و فراموشی دور احکام عبادی است

شود و با انجام این شعائر و احکام دینی توسط می

زکات،  کند.انسان خداوند به او عظمت عطا می

نتایج حاصله خود را و... نیز تبری ، تولی، مازروزه، ن

. به همین دلیل گذارنددر تابلوی حج به نمایش می

بدیلی که قرآن های کلیدی و بیاز نقش است که

. شمارد تقویت دین استکریم برای حج بر می

رار ـاش را مرکزی قهـخان یعنیه ـکعب، خداوند

تباط جا آمده و با ارنمردم به آ است تا تودهداده

باورهای دینی و اعتقادی خود را  ،مستقیم با خدا

یاد و  تقویت کنند و در مسجد الحرام نماز بگذارند

سپس در سایه دیانت و این ارتباط  .خدا کنند

همه دنیا را مسجد دوستان و ذاکران خدا  ،مستقیم

الدنیا »مولود کعبه فرمود: اینکه  چه .قرار دهند

( )دنیا مسجد دوستان خداست «مسجد احباءهلل

  (.61-64 ،1386)کیخا، 

ای است که نه گونههای معنوی این مکان بهجاذبه

تنها مؤمنان و مسلمانان بلکه هر انسانی را به خود 

 همین معناست که خداوند کند. با توجه بهجلب می

جعل اهلل الکعبه »فرماید: می سوره مائده 97آیه  در

خدا ) ،«اس والشهر الحرام...بیت الحرام قیلما للن

کعبه را خانه احرام قرار داد برای نگهبانی مردم و 

با تأمل بیشتر در ...( نیز ماه حرام را حرمت داد

هایی برای احیاء در حج فرصت خواهیم یافت که

بخشی به ستون و تقویت دین و استحکام ،سنت

های که فراتر از فرصتعمود خیمه دین وجود دارد 

و در صورت بازشناسی و  باشدعمولی میعادی و م

سنگی نتایج گران ،هااستفاده بهینه از این فرصت

ها توان این فرصتمی .اختیار ما خواهد گذاشت در

ین معنا که با چشم سر و ه اب ؛را متافیزیکی نامید

گر قابل عقل محاسبهو با  و شناخت بدون دلدادگی

فقهی  ماین روند را در برخی احکا ند.شناسایی نیست

، لحاظ تأثیرگذاری توان یافت اما بهمینیز دیگر 

نظیر در احیاء و تقویت دین ایفای نقش اساسی و بی

عنوان نمونه  شاید قابل مقایسه با حج نباشند. به

به این معنا  ؛ماه رمضان یک فرصت متافیزیکی است

ت ادعببه در آن یک روند عادی  ایرو ،هاکه انسان

پردازند. اعتقاد به نیروی متافیزیکی در جامعه می

از رشدی شگفت و سریع برخوردار  معاصرجهانی 

 و حتی از منظر کارگردانان نمود آن، است و

های بزرگ و مطرح سینمایی نیز قابل سازمان

توان به میها در سراسر این فیلم .است همشاهد

بشر  های آن در زندگیخالق متافیزیکی که ریشه

با  یهای معنواشاره کرد. ارتباط ،پدیدار گشته

ای به گونه ها،در این فیلم خالق متافیزیکی بشر

همه  .کشدیکی از مناسک مذهبی را به تصویر می

اند تا برای افراد یک سرزمین دور هم گرد آمده

بیماری و  شفای رهایی از یک موضوع دردآور مثالً 

 ،دست بیگانگانیا برای رهایی سرزمین خویش از 
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ها، ما را به یاد حج این اتفاق در فیلمدعا نمایند. 

اینکه در یک موقعیت مکانی و زمانی اندازد؛ می

ها انسان خاص، هر ساله از اقصی نقاط عالم میلیون

کنند و مناسک میبرای یک امر واحد تجمع 

بر حول یک  ،بزرگترین مناسبت دینی جهان را

انگیز در حافظه جهانی به محور با اجرایی شگفت

را در  و با محوریت نماز، آنچه سانندرمیثبت 

با تصویری کمرنگ از خانه  های خود تنهاسرزمین

کردند، اینک گرداگرد این کعبه روی بدان می

آنچه . گردندسان میپروانه ،بزرگترین مرکز توحید

مبهم و دور از ذهن  و امر کلیبه صورت یک که را 

اکنون در  ؛کردندجو میوجست ویشدر نمازهای خ

بدان تمثل و  ،مراسم حج قالب آداب برگزاری

 (.67-71، 1386)کیخا،  اندتجسم بخشیده

اهلل جوادی آملی هر یک از اعمال و مناسک آیت

و نظر فقهای بزرگ دین در  روایت، و هر آیهحج را 

در پرتو  ،را نمایی از باطن حجحج مورد  اعمال 

امام  داند و اشاره دارند به فرمودهبیان اسرار می

ه ـج کحرار ـ)ع( که در بیان برخی اس صادق

 د:دنکننده چهره باطنی حج است، فرموترسیم

چون اراده حج کردی پیش از عزم به سفر، دل »

خود را از هر کار و از هر حجابی خالی کن و همه 

معاشرت ات واگذار... خوشکارهایت را به آفریننده

)ص( و  اوقات فرایض خدا و سنن پیامبرباش و 

سخا و ایثار  ،شفقت ،شکر ،صبر ،تحمل ،آنچه از ادب

که بر تو واجب است، در همه اوقات رعایت کن... 

هایت با رفتن به منا، برون آنگاه از غفلت و لغزش

که بر تو روا و حالل نیست و سزاوار آی و آنچه را 

ایت و در عرفات به خطاهآن نیستی تمنی نکن 

جمرات،  اعتراف کن... و هنگام سنگ زدن به

شهوات و خساست و دنائت و زشتی را رمی کن و 

، رهای آشکار و نهان را بببا تراشیدن مویت عیب

پس با ورود به حرم، از پیروی خواست خویش در 

ت و حفظ او گام شحمایت و نگاهدا و امان خداوند

ا به و کعبه را زیارت کن در حالیکه صاحب آن ر

داری و به جالل و قدرت او آگاهی... بدان بزرگ می

 یکه خداوند حج را واجب نفرمود و از بین همه

آن را با اضافه کردن به نام خویش ویژه  ،طاعات

)آل  «وهلل على الناس حج البیت» نساخت:

خالل مناسک، سنتی برای از  ،(97/عمران

مگر برای آمادگی و اشاره به  پیغمبرش تشریع نکرد

همه از آغاز تا  رگ و قبر و بعثت و قیامت که اینم

 ارتی است برای عاقالن و خردمنداناش انجام،

حقا که چنین چیزی است . (124 ،1392مجلسی، )

سعی و تالش و دویدن بین  حج، این این موسم

نماز طواف و نماز  ،چه نمازی استو مروه و صفا! 

 ،اجابت یهای مختلف حج، یک آسمان ستارهمقام

کنندگان نماز و حج به که دست نمازگزاران و اقامه

شمار مواهب و نعم و غفران و این ستارگان بی

مناسکی که کشتزار دل را  .رسدرحمت الهی می

های معنوی و روحانی مهیای دوام و قوام ارزش

 سازد. دست داده، می

ی ساده و پیچیده! سقف بلند ساده، مناسکی سخت

تواند ر فقط برای دقایقی میگزابسیار نقشی که حج

بسپارد و باقی عمر فقط در  از آن تصویری به ذهن

آینه نماز و سایر احکام عبادی، این آلبوم را از 

ترین خاطره پستوی ذهن بیرون بکشد و خوش

حیات خویش را به مرور بنشیند! حال سؤال 
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اینجاست؛ اگر باور به همه آنچه در این مقال آمده 

کران عظمت حج از اقیانوس بی ایکه تنها قطره

در  ؛شمار به بار بنشیندگزاران بیبر دل حج ؛است

امر احیاء و تقویت دین خدا، دیگر چه نیازی به 

های طوالنی و مشقت افتادن در زمینه استدالل

 پذیرش ای برای قابلهای حرفهگوییفلسفه

ست که اگر ا روماند؟! ازاینگردانیدن این اصل می

عین احیاء  ؛تی این پایگاه عظیم احیاء شودبعد معرف

های نامرئی و ابلیس و است. اگر بت سایر احکام اهلل

گزار اصابت نکند و شیاطین زمان بر پیکره روح حج

هر آنچه که حج برای  دچار عجب و غرور و نخوت و

محو آن واجب گردیده، نشود و خود را در واقع به 

 ببیند!احمد خسی در میقات  قول جالل آل

 خاک بیشترند اهل عشق من گفتی ز

 تریماز خاک بیشتر نه که از خاک کم

ای در این آیین ابراهیمی، هیمنه ،ن صورت حجآدر 

کند و چرخه حیات او را بر ریل دل افراد ایجاد می

 ،مداری قرار داده و حس احترام را در مردمقانون

زندگی در تحت لوای قانون الهی نسبت به خود و 

انسان خدا، انسان قرآن،  ن،و این انسا ؛انگیزدیمبر

انسانی  شود.میانسان الهی و پاسبان قوانین الهی 

از کعبه باالتر  که به گفته رئیس مذهب تشیع،

انسان مؤمن از کعبه »مگر نه اینکه فرمود:  .است

جنس افراد چون کعبه روح دارد و هم ؛«باالتر است

ها بخشد و جانبشر است و این است که تأثیر می

کند. به این درجه اگر بتوان رسید، دیگر را تازه می

ند و هستزیارت و والیت، خود حج ، دعا، روزه، نماز

گیرند و و عیار می شدهبا حج شناسایی و تعریف 

 کوتاه اما سخت وقت است که ممارست و تمرین آن

فشرده حج، قوانین الهی را در بستر حیات فردی  و

 زار، به جریان در خواهد آورد.گو اجتماعی حج

 

 حج در رهگذر اجتهاد .5-4-4

ترین منبع و مرجع برای قرآن کریم به عنوان اصلی

موضوعات فقهی، آنجا که مردم  فقها و مجتهدین در

ه آن را ـد علت و فلسفـکنه حج دعوت میـرا ب

، «...لیشهدوا منافع لهم»دارد: چنین بیان میاین

نقطه عالم بیایند تا بر منافع گزاران از هر حج)

پس طبق آیه ( 28/خودشان آگاه باشند...( )حج

مذکور، فلسفه حج شرکت حاجیان در این فریضه 

فقها به  و جمع عظیم و مشاهده منافعشان است.

ویژه فقهای معاصر در رأس آنان امام خمینی، علت 

وجوب و فلسفه حج را با استناد به آیه مذکور، عملی 

فرهنگی و... ، اجتماعی، سیاسی چند بعدی عبادی،

معتقد هستند که حج نه تنها صرفاً  ها. آندانندمی

یک عمل عبادی نیست، بلکه با مقدم ذکر شدن 

ابل یاد خدا در آیه مذکور، شاهد منافع بودن، در مق

ری داده ـج اهمیت بیشتـبه بعد غیر عبادی ح

است، در حالی که بعد عبادی حج در برابر سایر شده

تر است. امام خمینی تر و عظیمعبادات بسیار بزرگ

فرایض از ویژگی  فریضه حج در میان»فرمایند: می

خاص برخوردار است و شاید جنبه سیاسی و 

غلبه داشته  های دیگرشجنبهآن بر اجتماعی 

اش نیز ویژگی خاصی جنبه عبادی با آنکه ؛باشد

 (.229، 1390، )خمینی« دارد.

سابق دانشگاه األزهر مصر در  شیخ شلتوت، رئیس

ه ـهایی کتـدارد: منفعبیان میه ـر این آیـتفسی

د، ـآیندست میهـده و بـوسیله حج مشاهده شبه
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آمده و تمام منافع را ج در صورت اولین فلسفه حبه

گیرند، اگر تزکیه نفس نغع محسوب شود، میدربر

مشاوره و رایزنی در رسم خطوط گسترش علم و 

ز مسلمین برای اتحاد نیز نفع افرهنگ و دعوت 

همین طور  ( و51، 1959، )جولد تسیهراست 

در کتاب  «)ص( حیات محمد»نویسنده کتاب 

ج سخن ترین علت و فلسفه وجوب حخویش از مهم

یات مربوط )آ هرگاه با دقت به این آیات»: گویدمی

نگاه کنید به حق آن را بنیاد معنوی در  (به حج

ترین شکل آن برای دولت نوپای اسالم خواهی قوی

یافت، اگر توجه شود که نزول آیات برائت هنگامی 

های پیامبر پایان یافته بود و طائف و بود که جنگ

بسیاری از قبایل جنوب شبه حجاز و تهامه، نجد و 

 ت تاریخی نزولجزیره به اسالم گرویده بودند، حکم

وی دولت را سامان ـوده معنـه شالـن آیات کـای

روشن خواهد شد. یک دولت نیرومند باید  ؛دهدمی

اعتقادی باشد که همه بدان ایمان  دارای ایده و

آن دفاع کنند و کدام عقیده آورده و با تمام توان از 

 «شریک ندارد ای کهاز ایمان به خدای یگانه برتر

ترین برائت از مهم حال که (111، 1392 ،خمینی)

آید؛ پیام تاریخی امام علل وجوب حج به شمار می

خمینی در مورد برائت، با الهام از آیات مربوطه را 

حاشا که خلوص عشق موحدین »کنیم : مرور می

قین جز به ظهور کامل نفرت از مشرکین و مناف

ه و ـای سزاوارتر از کعبمیسر شود و کدام خانه

چه تجاوز و ی امن و طهارت که در آن به هرنهخا

صفتی و نامردمی ستم و استثمار و بردگی و یا دون

میثاق  پشت شود و در تجدید و قوالً است، عمالً

ها و اربابان متفرق شکسته بت الهه «ألست بربکم»

رین حرکت سیاسی ترین و بزرگتشود و خاطره مهم

و اذان من اهلل و رسوله إلى الناس یوم الحج »پیامبر، 

)ص( و  چرا که سنت پیامبر ؛زنده بماند «األکبر

نیست و نه تنها اعالن  اعالن برائت کهنه شدنی

برائت به ایام و مراسم حج منحصر نشود که باید 

 مسلمانان فضای سراسر عالم را از محبت و عشق

نفرت و بغض عملی نسبت به نسبت به ذات حق و 

خناسان و  هدشمنان خدا لبریز کنند و به وسوس

شبهات تردیدآفرینان و متحجرین و منحرفین 

ای از این آهنگ مقدس لحظهگوش ندهند و 

خمینی، )« شمول غفلت نکنندتوحیدی و جهان

جالب این است که از دیگر سو  نکته. (124، 1390

جنبه فردی  در اعمال عبادی همچون حج و نماز،

خدا، هرگز به دلیل حضور  باو تعامل مستقیم انسان 

همانطور که نماز  ؛است اجتماع به حاشیه نرفته

ای جمعی توان فریضهمی جماعت یا نماز جمعه را

دانست اما در نفس و باطن این عمل و حین اجرای 

صحبت نماید  آن نمازگزار حق ندارد با فرد دیگری

ا با خدا در این عمل به و ارتباط مستقیم خود ر

حاشیه ببرد، در اعمال حج نیز بسیاری از مناسبات 

معاشرت با همسر( به  مثالًمعمول ) اجتماعی

شوند تا مانع از ارتباط مستقیم محرمات تبدیل می

(. در 126، 1390خمینی، ) مربوب، نباشد با رب

سازی حج، پاک این بعد فردی، غرض نهایی اعمال

از هرگونه گناه و آلودگی است.  و تصفیه روح آدمی

هم با ابعاد و  برائت آن مطرح شد؛ که همچنان

ها در سایه اجتهاد اش، پس از قرنزوایای گسترده

پویا و از زیر آوار مناسبات پرهیاهوی دنیای متمدن 

قرن بیستمی سر برآورد و دنیا را در برابر عظمت 
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خویش، اگر نگوییم به تحسین و کرنش، که به 

و مکثی طوالنی واداشت، این چیزی نیست توجه 

جز به بار نشستن درخت اجتهاد نوین و مترقی و 

ی گذار جمهورپویا، که بذر و نهالش به دست بنیان

نقش فقه  ،گذردچه زمان میسالمی غرس شد و هرا

تر دیده تر و پررنگمترقی و اجتهاد پویا، ملموس

 شود.می

مکان اقامه حج اهلل جوادی آملی، افقیه متأله، آیت

دینی -را به دست حکومتی که حاصل اجتهاد فقهی

عموم( )» :کنندگونه بیان میاین مترقی است،

 گذارند اما متصدیان حکومتحاجیان حج می

را بر عهده  جمهوری اسالمی( وظیفه اقامه حج)

انفرادی به  صورت از گزاردندارند و این تغییر حج

نقالب اسالمی و گذار احالت جمعی از برکات بنیان

رین ـتاز مهم ت.ـاس دهـل شـحاص داـون شهـخ

وردهای مکتب پویای فقهی و اجتهادی امام آهر

آنجا  .است خمینی، عجین ساختن حج با واژه قیام

تحرک و قیام، روح و بیحج بی نددارکه اظهار می

 وحدت و حجی که از آن هدمبرائت، حج بیحج بی

)مسعودی، کفر و شرک برنیاید، حج نیست  قامه

1377 ،21-14.) 

اگر نگاه به حج، نگاهی اجتهادی و نو به نو، پویا و 

زنده باشد و برای آن سیر تکاملی در نظر گرفته 

حج موضوعیتی بیش از پیش  شود، مفهوم اقامه

توان گفت: اقامه حج در واقع در گرو یابد و میمی

توحید راهی جز اقامه اقامه توحید است و اقامه 

علت تواند بهوالیت ندارد. در واقع حج زمانی می

تشریع و کمال فلسفه خود رسیده و اقامه گردد که 

حکومت اسالمی )به مفهوم حقیقی( بر مبنای 

گزاری گردد و هم والیت برپا شده و متولی حج

 ،)ع( والیت را در کنار حج ست که امام باقرا روازاین

روزه در شمار پنج پایه دین مبین زکات و  ،نماز

فرماید. کما اینکه در برهه پس از انقالب معرفی می

که تا حدی متولی امور حجاج در دست حکومت 

رنگ و بوی حج را نیز  ؛والیت و اسالم قرار گرفت

ی صرف، تا روح و زاهدانهخشک و بی از عبادتی

 حدی به پویایی نزدیک کرد.

ج، رخ ـز موسم حه در رستخیـتمامی مواهبی ک

مبدأ، مسیر و مقصد رویش  ؛دنگیرد و پا میننمایمی

ریشه در  شانرسیدن و به سرمنزل شانو تداوم

برای قرارگرفتن هم اجتهاد دارد! بدین معنا که حج 

م خود، و ه در ریل و مسیر واقعی بایسته و شایسته

تنفس الزم در مسیر مقرر و مقدر، نیازمند همراهی 

: هایی همچونزمینه .هاستمی زمینهاجتهاد در تما

و  نمایش وحدت مسلمانان، مبارزه با نژادپرستی

شکستن انحصار مرز جغرافیایی در فرهنگ اسالمی، 

های تعامل آزادانه مسلمانان و رهایی از خفقان نظام

استبدادی حاکم بر کشورهای اسالمی و ظرفیت 

های امـالعات و پیـریان آزاد اطـری جـگیکلـش

روزشده قرآن و سنت، عامل مؤثر برای ابراز انزجار به

 سازاز ظلم و برائت از مشرکان و مستبدان و زمینه

 اند.م از آن جملهرهایی امت اسال

به  نیز گذاری و وجه تسمیه مناسک حجعلت نام

ای که میدان وسیعی را پیش روی فقها عنوان زمینه

باید مورد  ،دهدو مجتهدین برای پردازش قرار می

رسد هیچ حکم عبادی به نظر می .توجه قرار گیرد

از احکام الهی برای ادامه حیات در بستر حیات 
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فردی و اجتماعی، تا این حد نیازمند اجتهاد پویا 

 نباشد که حج است! 

ود، علت ـی، در کتاب معروف خـر عاملـشیخ ح

هنگامی : داردگذاری عرفات را اینگونه بیان مینام

)ع( در آن  ئیل مناسک حج را به ابراهیمکه جبر

 ،عرفت»: سرزمین آموزش داد، ابراهیم گفت

شناختم، لذا آن سرزمین  شناختم،یعنی  «.عرفت

  (37، 10، 1384عاملی، را عرفات نامیدند! )

وقتی  :نویسدعالمه طبرسی در مجمع البیان می

خداوند آدم و حوا را به این سرزمین فرستاد، در 

یکدیگر را شناختند، لذا رسیدند و آنجا به همدیگر 

؛ 295، 1 ،1380آنجا را عرفات نامیدند )طبرسی، 

 .(34، 2 ،1383مکارم شیرازی، 

یا در جای دیگر در همین کتاب )مجمع البیان(، 

به مناسبت رفعت و بلندی، این  است که آمده

 .است مین بدین اسم نامیده شدهسرز

دم و حوا در آجبرئیل به  که نویسدشیخ صدوق می

همین سرزمین گفت به گناهانتان اعتراف کنید و 

یاد بگیرید، آدم و حوا گفتند:  اعمال و مناسکتان را

پروردگارا ما به خود ستم  ،«ربنا ظلمنا أنفسنا»

نامیده شد  کردیم، از این جهت این بیابان عرفات

 .(196، 2 ،1390، ابن بابویه)

نکته پایانی اینکه، الزمه پردازش و شناخت زوایایی 

جا که دست عقل با عظیم حج، تا بدان از فلسفه

دا و پنهانش ـهای پیها و بضاعتهمه توانمندی

به عنوان یک تکلیف مقدس دینی، نه در  ؛رسدمی

یک تحلیل که با توجه به ابعاد و گستره وسیع 

روحانی و فلسفی این نماد سترگ  ،اجتماعی

طلبد و محققین و عبودیت، همتی بسیار واال می

سان ابراهیم خلیل در سعی هفقها و مجتهدین باید ب

  .میان صفا و مروه، گام بردارند و بدوند

هر یک از اعمال عبادی در نظر گرفته شده در این 

 هایی از مفاهیم و معانی را در برکه الیه یندآفر

طلبند را باید مورد و تفسیر مجزایی را میدارند 

هر نقش و پرده  دقتی عمیق و موشکافانه قرار داد.

تنهایی نموداری از چند فلسفه و طیف از آن، خود به

ها، در مجموع الیهو و علت و هدف است و این ابعاد 

رح ـی وسیعی را مطموـظام معنایی و مفهـیک ن

گرش و برداشتی ای که هر نوع نگونهبه .نمایندمی

 یند عبادی باشکوهآاین فر ،خوداز زاویه فکری  نیز

)عباسی،  دهدرا مورد تحلیل و ارزیابی قرار می

شناس جامعه کیعنوان نمونه . به(19-16، 1384

 ،یو اجتماع یشناختجامعه ریتفس ضهیفر نیاز ا

و متشرع  هیفق کی ،یاسیس ریتفس مداراستیس کی

یک عارف تفسیر عرفانی، عبادی و اخالقی،  تفسیر

از آن ارائه  ...یک فیلسوف تفسیر هستی شناسانه و

ها و پیوندهای تکیه بر آموزه هر یک با .دندهمی

علمی این حقیقت عبادی، بخشی از حقایق این 

 کشند.بعاد را به تفسیر میفریضه جامع و ذواال

و بندی به ابعاد فردی توان در کنار دستهحج را می

الذکر یا با توجه به رویکردهای فوقو اجتماعی 

از ابعاد اخالقی،  و...( )عرفانی، فلسفی، تشریعی

المللی نیز مورد شناسایی فرهنگی، اقتصادی و بین

، دو تفسیر قرار داد که مطالعه و تحلیل این ابعا

عالوه بر نیازمند بودن به فرصتی مبسوط و 

طلبد که آب حیات چرایی و می ،یادداشتی مجزا

اجتهاد به  ،علت و حکمت و در یک کالم ،تیچیس

شناسی را از ذهن معنای اعم و بر مبنای موضوع
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 نظیرپرسشگر و خالق، در رگ این آیین بی

توحیدی روانه کرد و آنگاه در سایه مواهب آن 

 آرمید!
 

 . نتیجه6

حج یکی از واجبات الهی در دین اسالم است که 

داشته هر مسلمانی که استطاعت جسمی و مالی 

باشد باید در ایام خاص و در یک موقعیت 

نام سر زمین مکه حضور یابد و انجام ه جغرافیایی ب

مناسک و اعمال حج را با شرایط تعریف شده انجام 

تا وجوب آن از شخص مکلف ساقط گردد. با  ؛دهد

های انجام شده در متون دینی از جمله آیات بررسی

ان دین به )ع( و سخنان بزرگ و روایات معصومین

 :در پژوهش رسیدیم یوردهایادست

ررسی واژه حج در نزد اهل لغت و تعریف ب (1

که شخص برای این  اصطالحی آن عبارت است از

انجام دادن اعمال مخصوص، قصد زیارت خانه خدا 

 کند.می

فلسفه و چرایی حج بنابر فرمایش امیرالمومنین،  (2

برابر خدای سبحان حج را مقرر فرمود تا مردم در 

عظمت او فروتنی نشان دهند و به عزت و جبروت 

 او اعتراف کنند.

بررسی فقهی حکم وجوب حج پرداخته شد به ( 3

که حج از جمله وجوب عینی است و با انجام 

 .شوددیگران از گردن ملکف ساقط نمی

دارای  ،ثیر فردیأتبر ( انجام فریضه حج عالوه 4

تبلور فهم نی است از جمله ااثرات اجتماعی فراو

نمای قوانین تمام آینه ،حقایق در آینه مناسک حج

بررسی و  بخشی به داستان آفرینشتجسم، الهی

 باشد.رهگذر اجتهادی میحج در 

 

 . سهم نويسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

 تضاد منافعی وجود ندارد.در این پژوهش هیچگونه 
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 منابع

 قرآن کریم -

 نهج البالغه -

 ه،یالفق حضرهیمن ال  ،یابن بابویه، محمدبن عل -

 .1390دارالکتب االسالمیه، ، تهراندوم، جلد 

محمد، لسان العرب، جلد چهارم،  ابن منظور، -

 .1414 بیروت، دار صادر،

-نسبت عقل و ایمان در آموزه»اشکوری، محمد،  -

ه ، شماریک، فصلنامه معرفت، دوره «های اسالمی

 .1387صد و سی و سوم، 

های ها و ناتواناییمحدودیت»بهشتی، محمد،  -

، «عقالنی عقل از دیدگاه امام خمینی )ره(

ه هشتاد ، شمارپژوهشنامه متین، سال بیست و یک

 .1398دو دوم، 

لعقیده و الشریعه، مصر،  ،جولد تسیهر، اجناس -

 .1959، انتشارات دار الکتب الحدیثه

نقش عقل در استنباط »حسینی، سید ابراهیم،  -

، فصلنامه «مقررات حقوقی از دیدگاه اسالمقواعد و 

 .1381 اره شصت و یکم،، شممعرفت، دوره یک

تهران،  اهلل، صحیفه امام، جلد دوم،خمینی، روح -

 .1390موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، 

اهلل، صحیفه امام، جلد بیستم، خمینی، روح -

تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، 

1392. 

حسین، المفردات الفاظ القرآن،  راغب اصفهانی، -

 .1387 دمشق، دارالقلم،

شریعتی، علی، خودسازی انقالبی، تهران، الهام،  -

1369. 

 تفسیر المیزان، ،نیمحمدحس دیسی، طباطبائ -

 .1378، امیر کبیر، پنجم، تهران لدج

 تفسیر المیزان، ،نیمحمدحس دیسی، طباطبائ -

 .1376تهران، امیرکبیر، لد اول، ج

 تفسیر المیزان، ،نیمحمدحس دیسی، طباطبائ -

 .1367تهران، رجا، لد دوم، ج

ترجمه و تفسیر مجمع  ،طبرسی، حسن بن فضل -

 جلد اول،البیان، مترجم علی کرمی، تهران، 

 .1380، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انتشارات

احمد،  ،ینیحس محمد، بن نیفخرالد ،یحیطر -

بعثت،  ادیبنتهران، سوم، جلد  ن،یمجمع البحر

1375. 

، عهیالش وسائل، حسن حربن محمدعاملی،  -

تهران، ، جلد دهم، ترجمه شیخ علی صحت

 .1384، انتشارات ناس

، «شناسی تجربه دینیماهیت»اهلل، عباسی، ولی -

ی پنجاه ها، شمارهفصلنامه اندیشه حوزه، دوره یک

 .1384و یکم و دوم، 

قم،  جلد اول، مقاالت االصول، ،عراقی، ضیاء الدین -

 .1414چاپ محسن عراقی و منذر حکیم، 

بن مرتضی، کتاب الوافی، جلد  کاشانی، محمد -

 .1399، نیالعابدنیدار ز ،قم دوم،

، میقات «البالغهحج در نهج»کریمی واقف، رضا،  -

 .1380 حج، دوره یک، شماره سی و هفتم،
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وظایف اخالقی » مسعودی، عبدالهادی، -

، شماره ششفصلنامه میقات حج، دوره  ،«حاجیان

 .1377 بیست و سوم،

شناخت، تهران، مسئله  ،مطهری، مرتضی -

 .1397، انتشارات شریعت

 جلد دوم،تفسیر نمونه،  ،مکارم شیرازی، ناصر -

 .1383تهران، انتشارات دار الکتب االسالمیه، 
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