
 

 
  
  

  حج مناسک شناختی روان تحلیل
  *احمدی محمدرضا    

  

 دهيچك
 تـدوين  انسـان  شـناختي  روان ابعـاد  در حـج  مناسـك  نقـش  شناسايي هدف با كه حاضر پژوهش
 دانـش  و اسـالمى  معتبـر  منـابع  بـه  مراجعه با و تحليلى−توصيفى روش از گيرى بهره با گرديده،

 رفتـارى  و عـاطفي  شناختي، ابعاد در آن اثربخشي و حج مناسك تحليل و تجزيه به شناسى، روان
 موجب تواند مي شناختي بعد در حج مناسك كه داد نشان پژوهش نتايج. است پرداخته گزار حج
. شـود   دينـي  معـارف  شناخت تعميق تمدني، و ديني هويت تقويت رفتارها، تمام به بخشيدن معنا

 بـه  دلبستگى تقويت آرامش، احساس افزايش سبب تواند مي حج مناسك عاطفي بعد در همچنين
 توانـد  مـي  حـج  مناسك نيز رفتاري بعد در. شود  گزار حج خود حرمت احساس بردن باال و خدا

 رفتار تقويت گزار، حج سوي از ديگران به كردن محبت و مهرورزانه رفتارهاى گسترش موجب
 درونـى  كنتـرل  به گزار حج و شود غيراخالقى و نابهنجار رفتارهاى از بسيارى كاهش و همدالنه
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  مقدمه

 و نیـد همـه معـادل را حـج ،یالهـ ضیفـرا علـل انیب در رمکا امبریپ. است اسالم عصاره حج
 حـج ).٢۶ص ،١ج، ١۴٠٩ ،ی(حرعـامل ؛»عهیالشـر ی... والخامسه الحج و هـ: «داند می عتیشر

 همـه با را اسالماست که  ردهک اراده متعال خداوند ایگو. است بزرگ اسالم از یکوچک نماد و نمونه
 فرمـوده بـه بنـا. نـدک تجربـه بـارهکی را اسـالم تمـام گـزار حج و دهد یجا عبادت کی در ابعادش

 ،البالغه نهج( »لالسالم علما یتعال و سبحانه جعله و: «... است اسالم پرچم حج ،نیرالمؤمنیام
 حـج اسـالم فرهنـگ درها و ابعاد یک فرهنـگ اسـت.  ی از تجّلی ویژگینماد پرچم ).١خ ،١٣٧٢

و  اسـت یاقتصاد یو حت یخیتار ،یاجتماع ،یاسیس ،یو عرفان یاخالق ابعاد یدارا و نید اتورینیم
 ،یشناخت ابعاد به نیمجموع د ،نیهمچن ؛اند هکردمطالعه بررسی و آن را  یردهاکارکمحققان آثار و 

 در نیـد اگـر. ردکمشاهده  توان یم را تیجامع نیا زیدر حج ن که انسان توجه دارد یو رفتار یعاطف
 یرگذاریتأث نیا ن،ید شده کوچکمجموعه  عنوان به تواند یم زین حج است، گذاراثر گانه سه ابعاد نیا

 مسـئله نیبه ا تاکنون ،شناسان همچون روان ،یدانشمندان علوم رفتاررا در ابعاد انسان داشته باشد. 
 یجوجست کیاند.  عبادت بزرگ پرداخته نیا یشناخت روان بعد به مترکو   نداشته یمهم توجه چندان

 نیـامربوط به حـج،  یو پژوهش یتخصص مجالت و ها تابکمطالعه  ،ینترنتیا یها تیساده در سا
 اریبسـاینکه  اینگرفته و انجام  ایحج  نهیزم در دیجد یعلم یها یبررس هکدهد  را نشان می تیواقع
  : شود یاشاره م آنهااز  یبه برخدر اینجا است که  کاند

 و کـرد یبررس را سالمند ماریب ٢۴ اضطراب و یافسردگ بر ینید ارتیز ریتأث )١٩٨٣( ١سیمور
 از سپـ مـاه ده تا کم دست و داشته یمعنادار کاهش رفتن ارتیز از پس ،مارانیب عالئم هک افتیدر

 ریثأت« وانعن اب را یپژوهش )١٣٧٩( نتیز کینداشت. خواهد ادامه  تأثیر نیا هم ارتیز از تبازگش
 اننشـآن  جیانتـ. است داده انجام »معظمه مکه زائران یروان بهداشت بر یمعنو یها نمکا و فضاها

 تنهـا یعنی دارد؛ ریأثت یروان شآرام در یادیز زانیم به نهیمد و مکه یمعنو و یمذهب جّو  که دهد یم
. اسـت گذاشته راث اآنه رب زین طیمح یمعنو یفضا بلکه نبوده، مؤثر )یروح رییتغ( فرد خود عبادت
؛ نـدکرد یبررسـ رادافـ المتس در را ارتیز شنق ،یپژوهش در زین )١٣٨٠( ارانهمک و یدولتشاه
 »اجحجـ یومعمـ المتس بر را کعبه ارتیز آهنگ اثر« یقیتحق در یدریح و یخداپناه همچنین

 آزمون پس در اه یودنآزم یومعم المتس لک رهنم دده یم نشان قیتحق نیا جینتا که ندکرد یبررس
 یا مطالعـهبـا انجـام  )١٣٨٩( یگلـزار. است شده شتریب یمعنادار طور به آزمون شیپ با سهیمقا در
 عمـره انجام که داد اننش ،گزار عمره انیدانشجو یرو عمره حج یذاررگیتأث یونگچگ و زانیمباره در
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 ت،یـمعنو و نیـد هبـ هتوجـ خـاطر، تیـامن و یروانـ آرامش مانند ییها مؤلفه انیدانشجو از سوی 
 ،ینـید یهـا تیفعال هب رداختنپ ،یاخالق یازودسخ گناهان، از توبه گران،ید با یاجتماع یسازگار

 شـرفتیپ زهیـانگ یحتـ و دانازمنـین به رساندن یاری ،یمذهب اعتقادات و نید درباره مطالعه زهیانگ
 یمناسک حج تمتع بر سالمت روان یاثربخش) ١٣٨٧( یاحمد نیهمچن ؛دهد یم شیافزا را یعلم

آزمون و  نشان داد مناسک حج در مرحله پس یتجرب مهین پژوهش نیا جینتا کرد وحجاج را مطالعه 
  حجاج داشته است. یبر سطح سالمت روان یمعنادار تأثیر یریگیپ زین

 یرگـذاریتأث یچگـونگبـه  حـج مناسـک یشـناخت روان آثار ییشناسا هدف اب رو، پیش قیتحق
 روش بـه کـه قیـتحق نیـا. پـردازد یمـانسـان  یو رفتـار یعـاطف ،یشـناخت ابعاد در حج مناسک
بـه  ییگودرصدد پاسخ یشناخت و روان یبا مراجعه به منابع اسالم ؛انجام گرفت یلیتحل−یفیتوص

 در یریتـأث چـه اسـالم، معـارف مجموعه تگریاکح عنوان به آن کمناس و حج :است ها پرسش نیا
 چـه و سـت؟یچ ینـید دسـتورالعمل نیـا یشناخت روان ابعاد گذارد؟ یم انسان روان گوناگون ابعاد
   داد؟ ارائه توان یم آن از یشناخت روان یلیتحل

  
    انسان یها نشیب حوزه در حج مناسک نقش

 نیچنـ یشـناخت حـوزه در کمناسـ نیا داشت انتظار توان یم حج مناسک انجام ندیفرا به یمرور با
  :آورد دیپدگزار  حج در را یراتییتغ
  

  رفتارها تمام به دنیبخش معنا) الف
 سـر انسـان از هرچـه بـه یلـک طور به و ارکاف نات،کس ات،کحر افعال، تمام به حج کمناس و حج
 و رفتـار چیه. بخشد یم معنا، آن از شیپ هکلبو  کمناس انجام نیح در او لحظات تمام به و زند یم
 زهیـانگ هـر بـدون و خـاص یتیّ ن با دیبا هکآن مگر ؛ستین آن کمناس و حج در یرفتار مهمقد چیه
 یعمل هر. شود دهیبخش آن به یقیحق ییمعنا بیترت نیبد و ندک متصل یهست مبدأ به را آن ،یرالهیغ

 حـج کمناسـ انجـام .شـود ینمـ شـناخته تیرسـم به ریمس نیا در گرید یهدف اب ای و هدف بدون
. باشـد ییمعنـاجو یعنـی انسـان، وجـود در یاساسـ و لیاص یروین کی به یمناسب پاسخ تواند یم

 در معنـا افتنیـ یبـرا تـالش و اسـت قـتیحق کی ها انسان بیشتر در ییمعناجو: دیگو یم ١لکفران
 فرانکـل،( انسـان یزیـغر یهـا شـشک از هیـثانو یهیتوج نه ؛است یادیبن و لیاص ییروین ،یزندگ

   .)٧۴ص ،١٩٧۵
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 یناتکسـ و اتکحر یسر کی ظاهر در ،ردیگ یم انجام آن مقّدمات یحت و حج کمناس در آنچه
 ناتکسـ و اتکـحر نیهم به آنچه یول است، یزندگ طول در انسان یرفتارها و اعمال ریسا همانند

 قصـد و تّیـن لهیوسـ بـه اعمال انجام نیح در یحاج هک است ییمعنا آن ؛بخشد یم خاص یتیهو
 راه ن،یمع یها انکم در حضور خاص، یرکذ گفتن احرام، لباس دنیپوش. ندک یم عطا آن به خاص
 و ژهیـو یا محدوده در توتهیب مشخص، ییصحرا در وقوف عبه،ک دور به دنیچرخ وه،ک دو نیب رفتن
 دایپ معنا ند،ک یم فرد هک یقصد پرتو در همه و همه ،یطانیش یها سمبل به سنگ ردنک پرتاب یحت
 از آنهـا، نیتـر بـزرگ تـا هـا تکـحر نیتـر کوچـک از هک آموزد یم کمناس نیا درگزار  حج .ندک یم

 پـوچ، توانـد یمـن آنهـا نیتـر سخت تا ارهاک نیتر آسان از زین و افعال نیتر دهیچیپ تا رفتار نیتر ساده
 کمناسـ انجـام ؛شـود تیـنها یب مبدأ به متصل و خاص یقصد به اگر هکبل باشد، معنا یب و هودهیب

 در هک یقصد و تیّ ن به توجه ویژه به اعمال، از کی هر در هنهفت یمعان و اسرار در دقت با همراه حج
 خـأل لحظـات، تمـام یبرا معنا جادیا و یانسان اتیح از یریتفس ارائه با است، الزم اعمال کت کت

 توانـا دخـو یزنـدگ در یتیمسـئول و معنـا ردنکـ دایـپ در را شخص و برد یم نیب از را یزندگ یمعنا
 در را او و رساند یم صفر به را ینژند روان یماریب و یهدف یب و یپوچ احساس بروز نهیزم ،سازد یم

 و یواقعـ ارزش و معنـا ،حـج کمناسـاعمال  نیتر یجزئ در. دهد یم یاری یزندگ یبرا ییمعناجو
 و رفـتن راه دن،یـخواب و بـودن داریـب از اعـم ،اعمالاز  کی هر به هکآن خالصه .است نهفته یقیحق
 لبـاس و دنیپوشـ لبـاس زدن، سنگ و وقوف ردن،ک رکتف و فتنای حضور نشستن، و شستن دن،یدو

 معنا بدون و هودهیب یرفتار چیه. است شده داده ارزش و معنا دنیتراش سر و ردنک یقربان درآوردن،
 تینها یب مبدأ به رفتارها و اعمال نیا همه اتصال از ارزشمندتر و واالتر ییمعنا چه .شود ینم افتی

 زهایچ نیتر پستدر  یحت را یمعان و قیحقا نیتر یعال ،میبدان او از را زیچ همه هک یهنگام ؛مطلق
   .افتی میخواه

  
   ینید تیهو  ضمن در یتمدن تیهو  تیتقو ) ب

 بـه یتیهو نیچن کدر. باشد یم آن به منسوب هکاست  یتمدن به قیعم معرفت ،یتمدن تیهو از منظور
 تـا آن یفرهنگ یها شهیر هک ندک یم یزندگ ینیسرزم در دینما احساس هک دهد یم را انکام نیا شخص
 یریـگ لکشـ جـهینت در و تمـدن آن بـه ارتباط تعلق بموج یاحساسچنین  و شده دهیشک خیتار اعماق
 جمله از و تمدن آن مظاهر یتمام به تعلق یمعنا به تمدن، کی به قتعل احساس. شود یم یتمدن تیهو

 سـانب یتمـدن تیـهو. )٢۴ص ،١٣٨١ ،یشـرف( اسـت آن یها ارزش و ها راثیم افتخارات، ر،یمشاه
 در مطلـوب یموضع تواند یم ،آن به اکات با و دیآ یم شمار به شخص یمعرفت گاه هیکت هک است یداربست
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 و یتمـدن یها تفاوت به نسبت تر قیعم یآگاه یمعنا به یتمدن تیهو. ندک اتخاذ گرید یها تمدن برابر
 ).١۵٣ص ،١٣٧٨ نگتون،ی(هـانت نـدک یم زیمتما »ما ریغ« از را »ما« هک است ییزهایچ حفظ ضرورت

 او تمـدن شیدایـپ یخیتـار یها شهیر بداند: ندک کمک شخص بهدر این موارد  تواند یم یتمدن تیهو
 یبازشناسـ را شیخـو تمـدن برجسـته و بارز یها یژگیو ند،ک کدر را تمدن آن یخیتار نهیشیپ ست،یچ
 معاصـر جهـان در خـود تمدن منزلت و گاهیجا از باشد، آگاه ها تمدن ریسا بر خود نفوذ و ریتأث از د،نک

 ،شیخـو به نسبت یمعرفت نظام نیچن با. بداند را شتمدن و خود نیب نسبت باشد، داشته یروشن ریتصو
 آن تیـتقو و حفـظ سـاز نـهیزم ،آن بـه یوابستگ و ابدی یم خود تمدن به تعلق و الفت احساس شخص
 مقاومت، به ؛دهد یم قرار هدف را او تمدن هک یارکآش و پنهان یدهایتهد برابر درسرانجام  و بود خواهد
  .زند یم دست مستدل و یمنطق یجانبدار و دفاع

 بـا گـزار حـج ییآشـنا نـهیزم مقدسـه، مشـاعر مشاهده و یوح نیسرزم در حج کمناس انجام
 تمـدن شیدایـپ یخیتـار یهـا شهیر تواند یم او. ندک یم فراهم را یاسالم تمدن یفرهنگ یها شهیر

گاه یاسالم تمدن برجسته یها یژگیو به بشناسد، را خود  بهتر را ساز تمدن یها تیشخص ابد،ی یآ
  . ندک دایپ یتر قیدق شناخت گرید یها تمدن نیب در خود یتمدن گاهیجا از و بشناسد
 بـه ینید تیهو. بخشد یم ینید تیهو حج مراسم در حاضران به آن مناسک و حج ،گریدسوی  از
 ینـید تیـهو. اسـت ینـید یها ارزش و امکاح باورها، به نسبت شخص تعهد و تعلق احساس یمعنا
 ای ینید اجتماع همان ای یجمع ی»ما« با هک است یندارید از سطح آن متضمن ،یجمع تیهو عنوان به

 نیـز و رمؤمنـانیغ و مؤمنـانمرزیبنـدی بـین  هک است نید .)١٢٨ص ،١٣٨٣(دوران،  دارد مقارنه امت
 اسـالم جهان در هک است معتقد ١سیویل برنارد .دهد یم تیهو او به ،هترک یها بهیغر و برتر یها یخود
 نیادیبن تیهو ینید وحدت کی قالب در هک اند داده نشان را لیتما نیا بارها مسلمانان اضطرار، موارد در
 اسـالم) نیـد( لهیوس به هکبل ،ینیسرزم ای یقوم یارهایمع با نه هک یتیهو یعنی ابند؛یباز را خود مانیا و

بـه  آن یجمعـ مناسـک انجام و حج مراسم در حضور با مسلمانان .)١۵۴ص (همان، بود شده فیتعر
 تمـام از فراتـر و گونـاگون یهـا تیـمل بـا جهان سراسر از. آنها ابندی یم دست خود ینید تیهو یابیباز

 و یتـیمل ،یاجتماع ،یفرد یها تفاوت به توجه بدون و شوند یم جمع گریدکی نارک در یاعتبار یمرزها
 معنـادار و یالهـ دار، شـهیر تمدن کی از هک یاعمال. دهند یم انجام را یواحد و کمشتر اعمال یفرهنگ

 یهـا شـهیر و یتمـدن تیـهو بـه را افراد اعمال، نیا هک است یمراسم نیچن در. است گرفته سرچشمه
 توانـد یم هک ابندی یم دست یداربست همان به افراد فضا نیا در. ندک یم رهنمون حج کمناس یریگ لکش
  .ندک محافظت ها تمدن گرید برابر در را خود و اشدب آنها یمعرفت گاه هیکت

                                                           
1. Bernard Lewis 
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  ینماد ارتباط اهر  از فرهنگ انتقال )ج
 یعقالنـ وانیـح صـرفاً  انسـان ١،رریسـاک باور به .ابدی یم انتقال یارتباط ینمادها لهیوس به فرهنگ

 ننـدهک استفاده و ٢نمادگرا یوانیح هکبل ؛هست زین یعاطف است، یعقالن که اندازه همان به و ستین
 یانتزاعـ گونـه به هک است انسان فقط رایز ند؛ک استفاده نمادها از تواند یم انسانتنها . نمادهاست از
 راه از نیبنـابرا. شـود قائـل زیتمـا خودش و ءیش کی نشانه نیب تواند ینم وانیح کی و ندک یم رکف

 .)١٢٨ص ،١٣٧٩ نلـر،( شـود یمـ دهیپرس فرهنگ با جادشدهیا ینمادها از انسان یایدن لک زبان،
از  یبرخـ. دنـک نترلکو  رهیذخ افت،ینمادها را خلق، در تواند یکه م نمادساز است یموجود انسان

شـخص بـه  کیـاز  یانسـان یرفتارها و ارکاف ،اطالعات انتقال فن از عبارت کهارتباط را  ،محققان
و  سامووار( اند ردهک فیتعر» چند یینمادها اهر از ها امیپ ای یمعان انتقال« به باشد، یم گرید شخص
و نـوع  یچگـونگ نیهمچنـ ها، امیو پ یمعان ها، فرهنگ انتقال در پس ).١٠٣ص ،١٣٧٩ ،همکاران

. اسـت ارتباطـات علـم قلمـرو در مهـم میاز مفـاه »نمـاد« وبرخـوردار  یا ژهیو تیارتباط از اهم
 فرهنـگ و امیپ انتقال و ارتباط جادیا فرهنگ، و امیپ انتقال ابزار نیدارتریپا و نیتر جامع ن،یتر یمیقد
 یهـا تیاز محدود یعار و انکم و زمان از دور به هکاست  یالمکریغ یها نشانه و نمادها لهیوس به

 آن شـگرف ریتأث و تیاهم بر روز بهوجود داشته است و روز یو در همه جوامع بشر یخیاعصار تار
مثـال،  یبرا. ردیگ یم قرار نمادها ریتأث تحت ارتباط تیاز موارد، ماه یاریبس در. شود یم افزوده زین

 ،یفرهنگـ ،یمـذهب گوناگون مراسم در هک رساند یرا م ملتیک  یها یژگیو هکاست  ینماد پرچم
 یجـا بـر نیشـیپ روزگـاران از هکـاست  یاز نماد یا نشانه رفتار هر و شود یاستفاده م یو هنر یمل

نمـاد  نیـا. باشـد یمـ ملت ایقوم  کیتفاهم و اصالت  ،کاشترا ،یپارچگکی ت،یمانده و مظهر ابد
  .سازد یم نکمم را ها نسل وندیپ هکاست 
عبارت است از:  هکبل ست،ین یرودخانه جار کیاسالم است. نماد تمدن اسالم  یمئدا نماد عبهک

، ١٣۵٩(نصـر،  باشـد می اسـالم یمـئدا یریرناپـذیتغ صهیخص و نماد آن ثبات هک لکش عبکم عبهک
انتقـال فرهنـگ خـود بـه  یبـرا اسالم، نید بودن یو ابد یبا توجه به جاودانگ یاسالم تمدن .)١٩ص
 یمـئدا ینمادهـا ازمنـدیخـود، ن یخیتار شهیمسلمان با ر یها انسان یفرهنگ ارتباط و ندهیآ یها نسل

. شود یاستفاده م یرقراردادیو غ یمئدا ینمادها نیا از هک ردیگ یانجام م یانکحج در م کاست. مناس
عرفـات،  یصـفا و مـروه، صـحرا یهـا هوکسه همچون تمام مشاعر مقد و) حج کمناس محور( عبهک

 و صـفا وهکـ. خداونـد دو دارنـدربرخو یژگیو نیا از هکهستند  یینمادها منا، منطقه و مشعر نیسرزم
ائِرِ اهللاِ إِنَّ «: شمارد یم یاله شعائر از را مروه ـعَ ـن شَ ةَ مِ وَ رْ الْــمَ ا وَ ـفَ  کیـ زیـن عبـهک). ١۵٨(بقـره، » الصَّ
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 آن ادامه دارد. امام صادق یهفت طبقه باال یبلندا تا ،داشته شهیر نیزم اعماق در هکاست  ییفضا
 ،١٣ج ،١۴٠٩(حّرعـاملی،  ایـاالرض السـابعه العل یال یالسفل السابعه االرض من تیالب اساسفرمود: 

 یا مجموعـه عبـهکآن.  یباال طبقه نیهفتم تا است نیزم نیریز طبقه نیهفتم از عبهک شهیر ).٣٠٢ص
 یداریـساخت. از ثبـات و پا یگرید عبهکبرده شود، بتوان  یگرید یجا به اگر هک ستین ییها از سنگ

از زمـان حضـرت  واسـت  نشـده ییجـا هست و هرگز دستخوش تحول و جابـه ،برخوردار بوده یابد
 و ردهکـن یریـیتغ عبـهک گـاهیجا و تیموقع ،شد بنا عبهک هک آدم حضرت زمان از هکبل،  میابراه

 و فرهنـگ لهیوسـ نیدبـ و اسـت مانـده یجاودانه و ابـد و بودهثبات برخوردار  ازهمچون اصل اسالم 
 .شود یمنتقل م یبعد یها به نسل یاسالم تمدن

 هکــهســتند  یمشخصــ و نیمعــ یهــا نیسـرزم زیــعرفــات، مشــعر و محــدوده منــا ن یصـحرا
 نیـا داد، ریـیتغ یمعتبـر اعتبار با را آن بتوان هک ستین یاعتبار ینمادها نمادها، نیا. ناپذیرندرییتغ

و  یعیطب حوادث ،یطیمح ستیز راتییتغ لیدل به ایبه مرور زمان  هک ستین بشر ساز دست نمادها
 هکـبل شـود، شـاندهک یرو بـه زوال و نـابود یدفعـ طـور بـه ایـ جیتـدر به گریو عوامل د یعیرطبیغ

 نیبا حضور در سرزم گزار حج نیبنابرا .است طیمح و فضا ،نیزم یماندگار  به  آن  یبقا و  یماندگار
 پشـتوانه هکـ یقیو حقـا یمعان افتنیرفته در مشاعر مقدسه و  ارکبه  یبا نمادها ییضمن آشنا یوح
 خـود ن،یـا بـر افزون ؛ندک یم مکنهفته در آن مح یها ارزش با را خود وندیپ دهد، یم لیکتش را آنها

  .و حفظ آنهاست ینید فرهنگ و ها ارزش معارف، انتقال ساز نهیزم نمادها
 متون در هکدر آن،  یرقراردادیو غ یعیطب ینمادها رفتن ارکبه  لیآن به دل کمناس و حج مجموع در

 و باشـد خیتـار طـول در هـا نسـل وندیارتباط و پ یبرا یا لهیوس تواند یم شده، ریتعب یبه شعائر اله ینید
 بـا و یسادگ به هک یابزار و اهرم. باشد خیو استمرار آن در پهنه تار یجاودانگ و نید ثبات نشانه نیهمچن

  .شود یاقدام م یاسالم معارف و ها آموزه انتقال به ن،ید به معتقدان خودِ  کمکو با  نهیهز نیترمک
  
  انسان یمعنو−یشیگرا حوزه در حج مناسک نقش

   یبخش آرامش )الف
  .کرد نمایان یاجتماع و یفرد قلمرو دو در توان یم را حج مناسک یبخش آرامش

  
   ی. بعد فرد١

 ازیـن دو از یکـی تیـامن بـه ازیـن و آرامـش احساس دهد یم نشان یشناخت روان های پژوهش جینتا
 احساس نیا. خطر از نسبی آزادی احساس از است عبارت تیامن احساس ؛باشد یم انسان اساسی
 از منـییا. اسـت روحـی و جسـمی آرامـش دارای آن در فـرد و نـدک می جادیا را ندییخوشا وضع
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. نامتعادلنـد منینـاا افـراد. اسـت روانـی بهداشـت نیتـأم اتییح و ییربنایز عواطف و احساسات
 حـال در را فـرد م،ئـدا نـاامنیتی احساس. باالست تیامن احساس گرو در روانی و جسمی سالمت

 بـه را او ابـدی ادامـه اگـر و دهد می قرار بدن وساز سوخت ختگییر هم به و تالطم و قوا مداوم جیبس
 تـنش تحمـل قدرت انسان بدن ساختمان رایز داد؛ خواهد سوق روانی و جسمی های مارییب سوی
  .)٣٢ص ،١٣٨٠ شاملو،( است میئدا جیبس نیا محصولآن  هکندارد  را میئدا

 مذهبی مراسم در تکمشار هک دادند نشان تیاسم و ونگی ت،یفیگر و ١لدیفیما و شیانگل ،تیفیگر
 جمعـی مراسـم در تکشـر و جـانییه هیـتخل. دارد پـی در رسمی درمانگری همانند جیینتا عبادات و

 .)٨١ص ،١٩٨٠ لکس،یگـ( شـود می عـاطفی هـای شـانییپر از ییرهـا و تنش اهشک موجب مذهبی
 و دارد انسـان رفتـار بـر قـییعم شناختی روان اثر حج و روزه نماز، مانند ها عبادت تمامی گفت توان یم

 در هکـ اسـت رفتـاری مـذهبی، نییآ کی عنوان به شیاین و دعا. بخشد می سازمان را فرد زندگی ساختار
 بخش لذت افراد برای آن معنوی حالت معموالً  و ندک می ازین و راز خود خداوند با ماً یمستق فرد آن خالل

 گـر،ید سوی از و ندک می زنده را اهدافش به دنیرس نور انسان دردعا  سو کی از ،نیبنابرا. است مطبوع و
 بـا یکینزد احساس لیدل به نیهمچن ؛ندک می جادیا قیعم آرامش احساس او در جانییه هیتخل لیدل به

 ).٩٠ص ،١٣٧٨ ،یبزرگ جان( دهد می دست او به معنوی احساس خود معبود
 خدا مهمان را گزار حج نیرالمؤمنیام. است رحمان خداوند زبانشیم ندک می احساس گزار حج

ِه  َوْفُد  اْلُمْعَتِمُر  َو  اْلَحاجُّ : «دیفرما می و داند می ِه  َعَلی َحقٌّ  َو  اللَّ ْن  َتَعاَلی اللَّ
َ
 »ِبـاْلَمْغِفَرة ْحُبـَوهُ ی َو  َوْفـَدهُ  ِرَم کْ ی أ

 گرامی را شیخو مهمان هک خداست بر و ندیخدا مهمان گزار عمره و گزار حج .)١٢٣ص ،١٣٨۴ ،حّرانی(
 تیاحـد ذات از دوری و شـدن طرد احساس گذشته در اگر. دهد پاداش را او شیخو آمرزش با و دارد
 و حرمـت از واردشـوندگان و اسـت معـروف الهی امن حرم به هک شود می وارد انیکم به نونکا ،داشته
 دایـپ و حـج کمناسـ انجام با حاجی. گیرند قرار می زبانیم رشیپذ مورد و ندربرخوردا ای ژهیو مااحتر
 هکـبل ند،ک نمی ییتنها و طردشدگی احساس تنها نه فرد هک ابدی درمی خداوند به یکینزد احساس ردنک

 بـه و اسـت تعـالی بـاری ذات عالقه مورد اش گذشته نابهنجار رفتارهای تمامبا وجود  ندک می احساس
 اْلَحـجُّ  َو  اُم یالصِّ : «دیفرما می باقر امام .ابدی می ییرها ییتنها احساس از و افتهی دست روانی آرامش

 هکـ گونه همان. است قلوب بخش آرامش حج و روزه ).١۶۴ص ،١٣٧۶ ،یشهر یر( »ِلْلُقُلوِب  ٌن یِک َتْس 
 بخـش هسـتی محضر در را خود زین گزار حج ند،یب می خود کمال و صاحب محضر در را خود دار روزه
 نـدک مـی احساس وی. رسد می آرامش احساس به تعالی باری ذات به اتصال با و ندک می مشاهده خود
 نیهمـ بـه و اسـت گرفتـه قـرار االرباب رب خاص توجه و لطف مورد و گشته باز خود ذات و اصل به
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 آن در رایـز شود؛ او اندوه و حزن ای و اضطراب موجب تواند نمی زیچ چیه و ردیگ می آرام قلبش خاطر،
 هـای نگرانـی دل اهشکـ نـهیزم گزار حج. است شده آرامش منبع و مبدأ به متصل انکم نیا در و زمان
 خـود رابطـه اصالح بههم  و مردم با خود رابطه اصالح بههم  رایز برد، می نیب از ندهیآ به نسبت را خود
 ناشـی آرامش جه،ینت در و ردگذا می ریتأث او زندگی بر خدا ادی عمالً  ،ترتیب بدین و زدپردا می خداوند با
  .یابد می تجلی فرد زندگی لک در خدا ادی از

  
  یاجتماع بعد. ٢

. جامعه بشری به هنگام بـروز ندک فایامهمی  نقش زینبخشی جمعی  تواند در آرامش و حج می عبهک
 خود همه و باشد عمومی احترام مورد هکدارد  المللی نیب پناهگاه کیبه  ازین تجاوزات، و تعارضات

 شـد، پناهنده آنجا به ای دهیستمد ملت ایدر برابر آن بدانند، تا اگر فرد  میتسل و خضوع به موظف را
 ظـالم و رندیداد او را از ظالم بگ مرجع،و برای حفظ حرمت آن  زندیبرخ او از تیحما به ملل تمام
در عـالم اسـالم که خانه جهانی الزم دارد  خانه امن و امان کیبنشانند. جامعه انسانی  شیجا سر را
 تیـمرجع را آن عبهک خانه یبرا عمومی احترام و حرمت جعلو  شد توجه یجهانجامعه  ازین نیا به

راضـی  طییشـرا چیتا امت اسـالمی در هـ شدهخانه امنی برای مردم معرفی  و دیبخش عطا جهانی
 نـدکوحشـت و اضـطراب زنـدگی  ،بـا تـرس سـیک ایـفردی مورد ظلم و ستم واقع شـود که نشود 

 تمـام سـطح در آن بقای ضامن و تیامن جادیا عامل تواند می عبهک .)١٧۴ص، ١٣٨۴ ،یآبادءایض(
إِذْ «: آمده است زین قرآندر . شود تلّقی جهان نَا الْبَ وَ لْ عَ ناً  يْتَ جَ أَمْ ةً لِّلنَّاسِ وَ ثَابَ   ).١٢۵ بقره،( »مَ

 
   خدا به دلبستگی ارتقای )ب
 دیـدر طول مراحل رشد انسـان تاک یاساس یازهایاز ن یکیبه  یدلبستگ مفهوم طرح با شناسان روان
 عـهیود به انسان نهاد در خداوند با عاطفی رابطه داشتن و دلبستگی به ازین: دیگو می ١لودک .اند کرده
 در اگـر. دارد وجـودی رابطـه خـدا با قلبش اعماق از هکاست  شده دهیآفر چنان آدمی و شده نهاده
 ،یشـجاع( ابـدی می را مییصم رابطه نیا ند،ک افیک توجه خود قلب عمق به و دیبجو درست دلش
 داشتن ن،ید از افراد بیشتر اصلی برداشت هک دهند میمختلف نشان  یها پژوهش .)٨۴ص، ١٣٨٣
 نـام بـه دلبسـتگی نـوع کیـ وجـود ٢شیلـیت پل .)٢٨ص همان،( با خداوند است کینزد ای رابطه

 نیهمـ مـانیا و نیـد قـتیحق: اسـت معتقـد و ندک می اثبات افراد تمام برای را »یینها دلبستگی«
 برخـوردار شـترییب ضـرورت از هکـ دارد زین معنوی های دلبستگی انسان .است »یینها دلبستگی«

                                                           
1. Cloud, I. 

2. Tillich, P. 
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 تمــام و طلبـد مــی را شـخص امـلک میتســل هکـ نــدیگو ای دلبسـتگی بـه یینهــا دلبسـتگی. اسـت
 دلبسـتگی نیـا. شـوند مـی طـرد آن سبب به ای و رندیگ می قرار آن الشعاع تحت گرید های دلبستگی

 آن مصـداق نییـتع در اسـت نکمم گرچه شود، می افتی انسانی هر درون در هک است امری یینها
 هک دارد وجود شخصی هکنیا دانستن: دیگو یم ١هال نگیب .)۶٨ص ،١٣٨١ ،این قائمی( نندک اشتباه
 عنـوان بـه و رددا اساسی نقش طییشرا هر و سن هر در دارد، خود ذهن در را شما و شماست نگران

 تصـور بـتیغ در حتـی را مسـتقالنه رفتـار ذهنـی، تصور نیا. ندک می عمل بخش منییا گاهیپا کی
 و دلبسـتگی بـه ازیـن ن،یبنـابرا .)١۴ص ،١٩٩۵ هـال، نـگیب( ندک می تیتقو و بانییپشت دلبستگی
  . است شده نهاده عهیود به انسان نهاد در خداوند، با عاطفی رابطه داشتن
 در و تولـد بـدو همـان از یدلبسـتگ نـدیافر هرچند ،یبالب همچون ،شناسان روان یبرخ نگاه از
 وجـود زین رشد مراحل گرید در هیاول ازین نیا یول ؛ردیگ یم شکل مادر به کودک یعاطف وندیپ قالب
 مـادر ،کودک گاه هیکت ابتدا در. کند یم دایپ ظهور گوناگون یها شکل در و انسان عمر انیپا تا و دارد
 هک است جهان بخش هستی همچون املیک و قییحق گاه هیکت بزرگسالی در و است مادر نیجانش ای
 و معنوی های زهیانگ رسش و انسان معرفت و علم رفتن باال با. دارد انسانی هر درون و نهاد در شهیر

 و شـود مـی ایمه معنوی ابعاد به انسان جذب برای نهیزم دلبستگی، همچون مثبت عواطف پرورش
 و وانییـح هـای شیگـرا و نـدک قیـطر طی است، مالک قییحق مسیر هک راه نیا در تواند می انسان
 ظرف تا دهد قرار او به محبت و تعالی خدای به عشق ریمس در شترییب صفای و ظرافت با را انسانی
 ایر یب( دشو برخوردار ها بهجت و ها لذت نیبهتر از و شود زیلبر خداوندی عشق باده از او وجودی

  ).٨١٩ص ،٢ج ،١٣٧۴ ،و همکاران
 حتـی رود، مـی حج به هک سیک. باشد یدلبستگ ازین نیا به پاسخی تواند می حج کمناس انجام

 خداونـد خـاص تیعنا و لطف مورد ند،ک می آماده را سفر مقدمات و ردیگ می میتصم هک زمانی از
 شـود مـی بـاز شیـرو بـه الهـی رحمـت بـاب حـج، انجام قصد محض به گزار حج. ردیگ می قرار

 انجـام بـه و اسـت حج عازم هک شخصی: «دیفرما می باقر امام .)١۴١ص ،١٣٨۴ ،یآبادءایض(
 هکـ را حـج بـه مربوط ارهایک از اریک و دارد برمی هک قدمی هر در ،پردازد یم آن مقدماتی ارهایک

 بـاال او برای درجه ده و بخشد می او از ئهیس ده و سدینو می شیبرا حسنه ده خداوند دهد، می انجام
 هـای بهره به و گذارد راه در قدم و شود خارج خانه از و فارغ مقدماتی امور از هک ساعتی آن تا برد می

   ).٢٣٧ص ،۴ج ،١٣۶٢ ،ینیکل( »برسد باالتر
 خداونـدی رأفـت رانکیب اییدر از ،نشود اعمال انجام به موفق اگر حتی حرم به ورودش با حاجی

                                                           
1. BingHaal 
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 توانـد مـی اسـت، حج کمناس انجام لیاوا در هک عرفات در وقوف از پس هک آنجا تا ؛شود می مند بهره
 شـده دهیبخشـ اش گذشته خطاهای و ها لغزش و گرفته قرار الهی مغفرت و رحمت مورد باشد مطمئن

 کمالـ بـن انـس. بخشـد مـی را عرفـات اهـل عرفـه روز غروب در خداوند آمده که تیروااست. در 
 بـالل نـد،ک تکسـا را مـردم خواسـت بالل از و ستادیا آفتاب غروب هنگام رمکا امبریپ: دیگو می
 و شـد وارد مـن بـر خداونـد طـرف از لیجبرئ نونکا هم: فرمود امبریپ و ردک دعوت وتکس به را مردم
 را آنها ضمانت و دیبخش را مشعر اهل و عرفات اهل خداوند: فرمود ادامه در و رساند را خداوند سالم

 بـرای و شـما بـرای: فرمـود اکرم امبریپ ماست؟ مخصوص ازیامت نیا ایآ: پرسید فردی. است ردهک
  ).۵۵٣ص، ١ج ،ق١۴١۴ ،یوطیس( ندیآ می امتیق روز تا هک سانیک تمام

 تمـام در و شـود مـی مشـغول حـج کمناس به د،یآ می وحی نیسرزم به نگاهی نیچن با حاجی
 و بـودن کینزد خداوند، عطوفت و مهربانی زین و اعتماد قابل و منیا گاهیجا آن های برنامه و اعمال
 متعـال قـادر بـه اش دلبسـتگی شـناخت نیهم پرتو در و ندک می احساس را بخش هستی بودن قادر

 هکـ ابـدی مـی دست خدا از یشناخت به حج کمناس انجام طول در حاجی ن،یبنابرا ؛شود می افزوده
 مثبـت تصـور خداونـد از هک هستند افرادی ،منیا ۀدلبست دافرا. شود می او منیا دلبستگی ساز نهیزم
 بـا مییصم رابطه بدانند؛ خود ازهایین پاسخگوی و دسترس در شهیهم مهربان، و رئوف را او ،نددا

 نیچنـ اوج رسـد مـی نظـر بـه. ندک می بانییپشت آنها از شهیهم خداوند هک باشند معتقد داشته، خدا
  .شود می افتی آن کمناس و حج در رییتصو

  
  خود حرمت شیافزا )ج
 گفتـه »خـود حرمـت« باشـد، می لئقا خود برای شخص هک ارزشی زانیم به شناسی روان دانش در
 برخـورداری زانیم شامل و ندک می احساس خودش مورد در فرد آنچه از است عبارت و آن شود یم

 در خـود حرمـت. )١٩۶ص ،١٣ج ،١٩٨٧ ،ینیکرس( شود می خود رشیپذ و خود به احترام از فرد
 اسـت آدمـی روانـی و درونـی تحـول رونـد در عامـل نیتـر قطعـی و انسان اساسی ازهایین فیرد
 افتگییـ سـازش در اصـلی عوامـل از یکـی خـود حرمـت مجموع در .)۴٧ص ،١٣٧۶ ،یهاشم(
 معتقدنـد زیـن نییبـال متخصصان. )۴٢ص ،١٣٧١ قوامی،( است شده شناخته اجتماعی و جانییه
 مـوزون عـاطفی زندگی کی به ابییدست در آنها ناتوانی موجب خود، ارزش به نسبت افراد دیترد هک

  .)١١٠ص ،١٣٧۶ دادستان،( شود می
 عـالی و اساسـی ازهـایین از را »خـود حرمـت« بـه ازین انسان، ازهایین بندی طبقه در زین مزلو
 ارزش، نفـس، به اعتماد همچون احساساتی به خود حرمت ازین ارضای: دیگو می و داند می انسان



 ١٣٩٨ پاییز و زمستان/٢۵ش /١٣س/ شناسی روانو  اسالم   ٨٠

 

 ؛)٨ص ،١٣٧٢ مزلو،( شد خواهد منتهی جهان در بودن ثمر مثمر و دیمف و تیفاک اقت،یل قدرت،
 انسـان جسـمانی حتـی و روانـی سـالمت برای خود حرمت هک دهد می نشان ها پژوهش نیهمچن

 بـا خـود از فـرد منفـی ابییـارز. دارد اریبسـ منفـی امدهاییپ آن سطح بودن نییپا و است سودمند
 لحـاظ از و) ٨١ص ،١٩٩١ د،یلمسـتوا( دارد همبسـتگی اجتمـاعی های مهارت مبودک و افسردگی
 هـا مـارییب مقابـل در رییپـذ بیآسـ جـهینت در و بـدن منـییا دستگاه شدن فیضع به زین جسمی

  .)۴٣ص ،١٩٩٣استرامن،( انجامد یم
 افـراد خـود حرمـت شیافـزا و حفظ و روان سالمت بر مؤثری نقش هک نیید رفتارهای از یکی
: نـدیگو مـی باره نیا در ارانکهم و رالک. آنهاست ارتیز و مقدس نکاما در حضور و ارتیز دارد،
 و دیـام جـادیا بـا تواننـد مـی رهیـغ و ارتیـز خداوند، به لکتو عبادت، همچون ییرفتارها و باورها
 نترلک را ها تیموقع هک هست ییخدا هکنیا به باور. شوند فرد درونی آرامش سبب مثبت های نگرش
 بـه شـود؛ مـی افـراد در اضطراب اهشک باعث ادییز اندازه تا ماست ازهایین گویپاسخ و ندک می
 مییصـم اریبسـ دوسـت کی با ارتباط مانند خداوند با را خود ارتباط مؤمن، افراد بیشتر هک ای گونه
 نترلک ای گونه به را مهارنشدنی آثار خداوند، به توسل و اکات توان می هک معتقدند و نندک می فیتوص
  .)١٠٩ص ،١٩٨٩  هان،یش و کرال( دکر

 و تیـتقو او در رومنـدیین احسـاس حج مناسک انجام و یوح نیسرزم در حضور با گزار حج
 ،یـانیب بـه و دیـآ مـی قیفـا زندگی ماتینامال و ها نابسامانی بر او از استمداد با هک شود می مطمئن
 خود حرمت نندهکدیتهد عوامل به شود میموجب  احساسی نیچن داشتن. دارد را افیک گرمی پشت
 خـود حرمـت گـرید سـوی از .دیـنما توانمندی و ارآمدیک خودارزشمندی، احساس و ندکن توجه
نکـردن  افـتیدر زندگی، دانستن معنا بی و پوچی احساس ناتوانی، احساس محصول افراد در نییپا

 از تـرس زندگی، های بحران و زا اضطراب های تیموقع برابر در درماندگی گران،ید سوی از تیحما
 خداونـد بـه دلبسـتگی و دییـتوح نـییب جهـان شـود، می ناشی طیمح بر نترلک نداشتن و ستکش

 معنـا مثبـت را سـتکش و مـارییب زنـدگی دادهاییرو و حوادث از نانهیب واقع ریتفس داشتن متعال،
  .دارد خود حرمت شیافزا و حفظ در شگرفی نقش حج کمناس انجام نیبنابرا ؛ندک می

  
  انسان رفتار حوزه در حج مناسک نقش

 نیـآن در حـوزه رفتارهـای فـردی و اخالقـی اسـت. ا کمناسـ و حـج های دستورالعمل از ارییبس
گـزار را  برای خودسازی و اصالح رفتارهـای فـردی و اجتمـاعی حـج یمناسب نهیزم ها دستورالعمل
 بـه حتـی گـران،ید و خـود بـه ظلـم هرگونه از اجتناب و گرانید حقوق تیرعا لزوم. ندک فراهم می
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 انجام طول در و کند می ادآورییحج،  کمناس صحت طیشرا از یکی عنوان بهرا  عتیطب و واناتیح
عفو و گذشت، دوری از هرگونـه  همانند اخالقی رفتارهای تیحج بر ضرورت توجه و رعا کمناس

 شـناختی روان نییـتب بـه قسـمت نیـا. نـدک مـی دیـکتأ آن ماننـد و بـرورزیکو  فخرفروشیدروغ، 
  .پردازد یمگزار  حج یرفتار حوزه در حج مناسک رگذارییتأث
  

  زیآم محبت و مهرورزانه رفتارهای گسترش و ارتقا )الف
متقابـل بـه  ایکـات ایمندی  ها، عالقه مسلط انسان زهیانگ: معتقدندشناسان اجتماعی  از روان برخی

 باو از خودگذشتگی را  اریکفدا هکآنمگر  ،دبرس »ریفراگ آرامش«به  دتوان نمی انسان. است گریدکی
 هکـ ییجـا حتـی و شود می قبول دل و جان با گذشت و اریکفدا نی،ید اتیح در. دریبپذ دل و جان
 نیـد ن،یبنـابرا ؛برسـند معنوی سعادت اعالی حد به تا نندک می عمل آن به باز نباشد الزم اریکفدا
 و آسـان ،اسـت ضـروری زنـدگی در هکـرا  ییهـا داری شـتنیخو و ها خودگذشتگی از ها، اریکفدا
 در امـر نیـا جـز گریید جهینت نید اگر. شمارد می سعادت را آنها رفتنیپذ حتی و سازد می نیدلنش

 .)٢۵۵ص، ٢٠٠٢  مـز،یج( اسـت انسانی اتیح عامل نیتر مهم هم باز باشد، نداشته بشر زندگی
 عنیی ،گرانید با گرم ارتباط داشتن را، سالم و افتهی کمال تیشخص یبرا اریاز شش مع یکی آلپورت

 عواطـف هیـنظر« در تیاسـم آدام .دانـد یمـ گرانید به نسبت دلسوزی و تیمیصم از برخورداری
 در: دیـگو مـی و داند می انسان در نهفته اصول از یکیبر همدردی انسانی، آن را  دیکبا تأ »اخالقی

 شـود می موجب و ندک می مند عالقه گرانید خوشبختی به را وی هکبشر اصولی نهفته است  عتییط
 همـدردی عمـل از ناشـی زیـن را بشـر خـواهی عدالت وی. بپوشد چشم خود ضروری خشنودی از
  .)٣١٨ص ،١٣٧٣ آلپورت،( داند می

 از مهـرورزی شیافـزا: دیگو یم و داند می شفقت و مهرورزی را نداریید ثمرات از یکی مزیج
 بـه نسـبت و اسـت عاشقانه عواطف به ها جانیه انونکانتقال  جینتا از هکاست  نداریید امدهاییپ

 مـز،یج( دارد مـی دوسـت هـم را خـود دشـمنان حتی ،شود  می افزون مهربانی و عطوفت همنوعان
 عمـومی همـدردی احساس با پارچگیکیجمعی نوعی  در مراسم مذهبی دسته .)٢١۴ص، ٢٠٠٢
شـود. در  دردهـا مـی اهشکـ زیـن و همه نیب ها شادی میها به هم و تقس شدن انسان کینزد موجب

جمعـی  دسـته ییسرودها و موزون اتکحر با همراه انسانی تجمعات شامل بیشتر هکمراسم مذهبی 
 شـود می جادیا تیجمع اغلب در همدلی و پارچگیکینوعی  وتاهیکاز لحظات  پسهمراه است، 

 احساسـات جمعـی، تیو حما شود  می کدرد مشتر کیبودن در  کیشر احساس و نیکتسسبب  و
   .)١٢٩ص، ١٣٨٠ ،یموریمجدت( آورد می وجود به را بخش لذت



 ١٣٩٨ پاییز و زمستان/٢۵ش /١٣س/ شناسی روانو  اسالم   ٨٢

 

 پـارچگیکیبـه اتحـاد و  شیگرا عمومی سطح در هم هکاز آن دارند  تیاکح نییبال مشاهدات
 اریکهم ،تعاون روح فردی، سطح در هم و ابدی می شیافزا فرهنگی و نژاد هر از مسلمانان تمام نیب
 اقـوام، ؛داننـد مـی ونیـد ادای بـه موظف را خود سفر، از شیپ گزاران حج. ابدی می توسعه همدلی و

 گـرید زمان هر از شیب را دادن هیهد و صدقه سفر نیح در نند،ک می اطعام را گانیهمسا و شانیخو
 و توانـان مکـ ایـبه ناتوانان ویژه  به گرانیبه د کمکو برای  نندک می انفاق به اقدام و دانند می ارزشمند

 در هکـافـرادی  اریبسـ چـه. رندیگ می سبقت گریدکی)، از رانیپ و مارانیب مانند( کمکبه  ازمنداِن ین
 کمکاحساس خود و  نیگمنام به ا طور بهتر و بهتر و  تا راحت نندک می دایپ حضور ناآشنا های جمع
 مسـتمندان بـه آن اهـدای و ردنکگزار موظف به قربانی  تر، حج . از همه مهمندینما اقدام گرانیبه د
 در گـرانید بـه محبـت و مهـرورزی احسـاس از برخاسـته رفتارهای زین سفر از بازگشت در. است
 بـه(سـوغات)  سـفر اییهـدا اهـدای اطعـام، ماننـد ییرفتارهـا اسـت؛ مشـاهده مـورد گـزار حج
 دیـع روز در قربانی سنت استمرار و رارکت حتی وطن، به ورود هنگام قربانی اقوام، و نندگانکدیبازد
. ازمنـدانین و مسـتمندان به نسبت مهرورزی و رخواهانه،یعمل خ کی عنوان به ندهیآ های سال قربان
 دسـتور صـورت بـه برخـی هک دهش ارائه فراوانی های هیتوص موارد نیاز ا کیهر برای نیید متون در

 و مهر روح از برخاسته رفتارهای موارد، تمام ولی ؛است رالزامییغ دستور صورت به برخی و الزامی
  .است گرانید به دنیورز محبت
 
 گرانه اصالح رفتارهای شیافزا )ب
 هـای تیـفعال ر،یـیتغو  اصـالح ندیفرا. است انسان رفتار اصالح شناسی روان دانش اهداف از یکی

روابط مربوط به  ایرفتارها  ها، شهیاند عواطف، تا پردازند می آنها به افراد هکهستند  اریکآش و پنهان
 نـدهاییدربـاره فرا اکپروچاسـ .دهنـد ریـیتغ را خـود زندگی تر لیکالگوهای  ایخاص  لکمش کی

ذهنی فرد  های جنبهبر  بیشتر ییگرا و انسان یگر لیتحل روان یردهاکیرومعتقد است:  رییتغ اساسی
فرد توان آن را  دگاه،ید نیا براساس. نندک می زکتمر ،)دهند می روی زمیارگان درون در هک ییندهایفرا(

 در را رییتغ ندهاییفرا محور ستمییس و رفتاری ردهایکیرو. ندک تیهدا درون از را راتییتغ هکدارد 
: دیـگو مـی نگـر پارچهکی. الگوی نندک می خالصه وابستگی نترلکمشروط و  های کمحر ندهاییفرا
 ندیفرا لک ییگو هکروانی و انتخاب به معنای آن است  شیپاال اری،یهش ندهاییفرا بر صرف زکتمر
. نـدک جـادیا فـردی ریـیتغ بـرای ییهـا تیمحدود تواند نمی طیمح و شود می تیهدا درون از رییتغ

گاهی ندهاییفرا بیکتر هکمعتقد است  نگر پارچهکیالگوی  تری بـه  متعادل دگاهید نشی،کبخش و  آ
 راتیـیتغ و نـییع−ذهنـی ردکارکـ رونـی،یب−درونـی نتـرلک وسـتهیپ ابعـاد سمت به هکآورد  بار می
  .)٣٧ص، ١٣٨١  ،و همکاران (پروچاسکا رود می شیپ ختهیانگ طیمح−ختهیخودانگ
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 اعمـال در دنظریـتجد مـال،کانسـان بـه سـوی  تکـحر برای سازی نهیحج، زم کمناس انجام در
 انجـام ضـرورت لیـدال از یکی رضا امام. شود یم فراهم ندهیآ رفتارهای برای زییر برنامه و گذشته
 و گذشـته هـای لغـزش جبـران و اصـالح مـال،کبه سوی  تکحر ریمس در گزار حج گرفتن قرار را حج
َما«: فرمود شانیا. ندک می معرفی ندهیآ برنامه نیتدو ِمُروا ِإنَّ

ُ
ِة  ِباْلَحجِّ  أ ِه  ِإَلی اْلِوَفاَدةِ  ِلِعلَّ  َطَلـِب  َو  َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ

ِنفا ِلَمـا  لِّ کُ َو اْلُخُروِج ِمْن  اَدةِ یالزِّ 
ْ
ا َمَضی ُمْسـَتأ   ،ق١۴٠٩ ،یحرعـامل( »ْسـَتْقِبُل یَما اْقَتَرَف اْلَعْبُد َتاِئبا ِممَّ

 شیافـزا انسـان روزِی  و میشو لئنا او بارگاه و خداوند مالقات به تا میا شده امر حج به ).١٣ص ،١١ج
 گذشـته رفتارهای از هکشود، در حالی  کینزد خدا به و دریگ قرار مالکبه سوی  تکحر ریمس در و ابدی

 و حـج عیفلسفه تشـر رضا امام. ندک زییر برنامه را دییجد اعمال نده،یآ برای و شده مانیپش خود
 نیـا یجاحـ. دانـد مـی گـزار حج گرانه اصالح تکحج را حر کمناس انجام به مقدس شارع امر علت
 هـای برنامـه دهـی سازمان با و ندک میاصالحی را با توبه و بازگشت نسبت به گذشته خود آغاز  تکحر
 و رود مـی انتظار بالندگی ریمس در گرفته قرار انسان هر از هک ریییتغ و تحول همان ابد؛ی می ادامه ندهیآ
 تحـول و ریـیتغ بـه درونـی زهیـانگ بـا و داوطلبانه فرد هکشود؛ روشی  می ریتعب توبه به نیید فرهنگ در

جانـب  از هکـ امییـق ای. توبه عبارت است از نوعی انقالب درونی شدیاند می خود درون در اصالحی
 بـا و داوطلبانـه اسـت رفتـاری توبه ).۵٧ص، ١٣۶٢ ،یمطهر( افتد به راه می خودش هیعل انسان خود
 دهـد می قراردرست  ریمس در و دارد می باز انحراف خطر از را شتنیخو خود، انسان هکقوی  ای زهیانگ

 نـهیزم واسـت  خودمهارگری ارهایکسازو و فنون از یکیتوبه  ن،یبنابرا ).٩٣ص، ١٣٧٨ ،یبزرگ جان(
 .ندک می فراهم رفتار و ها شهیاند در را رییتغ و اصالح
و اصـالح در  یبـازنگرار کسـازومقـدمات آن، از  یحـج و حتـ کمناسـ انجام نیح در گزار حج

داند بـرای حضـور  حاجی می رایز ،ردیگ یم قرار کمال ریمس در عمالً  و برد سود می خوبی به شتنیخو
 نیهمـ بـه ؛ندکخالی  گرانید به نسبت عداوتی و نهیکقلب خود را از هرگونه  دیبا حق محضر در افتنی

 هکـدانـد  تمـام افـرادی مـی تیرضـا سـبکو خود را موظف به  ندک می طلبی تیحالل به اقدام ،سبب
 او ظـاهری لبـاس حتـی داند می گزار حج. است ردهک عیضا آنان از را حقی گذشته در دهد می احتمال

 لکشـ بـه ،درنتیجـه. باشـد دور انحرافی و ظلم شائبه هرگونه از و باشد شده هیته حالل مال از دیبا زین
 قاتیم به مقدماتی های بازنگری نیچن با. پردازد می آن اصالح به درونی و قوی ای زهیانگ با و داوطلبانه

بـرداری از  لباس اطاعت و فرمـان هکلباس احرام  دنیپوش با و دیآ حج می کمناس آغاز و احرام محل و
را بر زبـان جـاری  کیلب و زند می پا پشت خود گذشته نییقیهای احتمالی و  حق است، به تمام لغزش

 و اخالقـی های ارزش به مثبت پاسخ با داده، رییتغ را دخو تکحر ریمس لحظه نیا در گزار حج. ندک می
 .گذارد می نارکها را از صحنه رفتارهای خود  ضد ارزش نی،ید
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 محرمـات همـه از شـوم می متعهد ایخدا هکاست  نیا سخنش ،بندد می احرام قاتیم در هک سیک
 م.شـانکن آنهـا سـوی بـه و نمکـن دراز آنها سوی هب هرگز و نمک کتر را آنها شهیهم برای و میبجو دوری
تار  نونکتا گزار حج هکرا  انیعص و گناه لباس عنییلباس دوخته از تن،  درآوردن لباس احرام و دنیپوش

 و گناهـان آن احـرام غسـل بـا احرام، لباس دنیپوش از شیپ و آورد رونیب رده،کو پود آن را بافته و در بر 
 گناهان حتی هکبل نم،ک نمی گناه گرید من ا،یخدا عنیی د؛نک شوشست مانییپش و توبه آب با را ها لغزش
 غسـل اثـر و نـدک مـی میتـرم هم را گذشته گناهان هکآن تر مهم. مینما شوشست خواهم می زین را گذشته
دانـد  می نیمعنای انجام سعی را ا سجاد امام). ١٠٧، ص١٣٧۶ ،یآمل یجواد( است میترم همان

بارز ظهـور  طور بهصفا و مروه  نیب سعی در الّله الی فرار و ندک می فرار اطاعت به تیمعص از انسان هک
 دنیـدو حـق سـوی بـه حق ریغ از و اطاعت سوی به گناه از مروه، و صفا نیب دنیدو و هروله. ندک می

 اذن انتظـار به توقف،. است حق حضرت ییایبرکآستانه سرمنزل مقصود و باب ورود به  قاتیم. است
 و تعـالی حـق اقـدس سـاحت بـه ابییشـرف بـرای آمـادگی و ها آلودگی از خود دادن شوشست و دخول
 فیوظـا از احـرام ازپـیش  غسل رو، نیا از. است تیعبود رسم و بندگی ادب مقتضای ن،یالعالم رب

 ملبس و ندک می دور خود از جهات تمام از را انیعص و انیطغ لباس. است هکم قاصد انسان مستحب
    .)۶٩ص، ١٣٨۴ ،یآبادءایض( است حق دعوت اجابت آماده طهارت، و تقوا لباس به

  
 انحرافی و نابهنجار رفتارهای اهشک )ج

 و بهنجـار رفتـار و اسـت گـرید افـراد بـا متقابل نشک در همواره اجتماعی موجودی عنوان به انسان
 رفتـار اجتمـاعی طیمح. باشد می جامعه اعضای نیب متقابل نشک میئدا ندهاییفرا جهینت نابهنجار

 شـناختی روان هـای هیـنظر. دهـد مـی ریـیتغ را آن ای و کند  می لیتعد و نترلک محدود، متأثر، را فرد
 هکـ اجتمـاعی های تیموقع درون در موجود متقابل نشک ابعاد براساس را جرم و اریک بزه انحراف،
 مطـرح هیـنظر سـه نـه،یزم نیا در. دهند قرار می مطالعهمورد  دهد، می رخ آن در اجتماعی انحراف
 بـر نتـرلک هیـنظر. متقابل نشک هینظر و اجتماعی رییادگی هینظر نترل،ک هینظر: از عبارتند هک است

 افـراد همـه دیـبا مجرمانـه و ارانـهک بزه رفتار به لیتما از استنک برای هک است استوار فرض شیپ نیا
 درونـی و شخصـی نتـرلک عوامـل بـر هم و اجتماعی نترلک عوامل بر هم ه،ینظر نیا. شوند نترلک
 هکـ اسـت ای بازدارنده عامل خارجی اجتماعی ساختارنظریه کنترل از دید  نیهمچن ؛ندک می دیکتأ

 در را فـرد هکـ دارد وجـود زیـن درونی نترلک عوامل و سازد می همنوا اجتماعی هنجارهای با را افراد
   .)٨٩ص، ١٣٨۴ ،یاحمد( ندک می حفاظت جامعه اجتماعی هنجارهای از انحراف مقابل

 کیـ نقـش توانند می مذهبی مراسم و جمعی رفتارهای دادن لکش با نیید و اجتماعی نهادهای
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، ١٣٧٨ آزاد،( نـدنک رییجلـوگ رفتـاری هـای ناسـازگاری ارییبسـ از و فـایا را فعـال نندهک تیحما
 فـراهم افراد برای اجتماعی تیحما تنها نه مذهب هک دهند می نشان مختلف های پژوهش. )٣٧ص
 هک سانیک: دارد می اظهار گورساچ .است مطرح زین اجتماعی مهار عامل کی عنوان به هکبل ند،ک می

 متـرک ،نـدک مـی فراهم آنها از اجتماعی تیحما برای چارچوبی مذهب هک، بدان علت ترند مذهبی
   .)۶٧ص، ١٣٧٨ ،یبزرگ جان( شوند می مخدر مواد به ادیاعت دچار

 بـه مربـوط مطالعـات از بخشـی مـذهبی، هـای سـازمان و مقـدس نکامـا شـناختی روان فضای
 فضـای دهـد یمـ نشـان هـا پـژوهش نیـا جینتـا. انـد داده اختصـاص خود به را مذهبی های سنجش
 را افـراد بازخوردهـای و رفتـار ها تفاوت نیا و فضاهاست گرید از متفاوت مقدس نکاما شناختی روان
 یگـذارثیرأت نیـا ۀدربار شناختی روان نییتب ود .)۶٧ص ،١٣٧٨ ،یبزرگ جان( دهد می قرار ریتأث تحت

 و ریتـأث و اسـت درون از نـداریید و نـیید های آموزه بازدارندگی قدرت نکهیانخست : شود یم طرحم
 رابطـه لیـتحل بـه توانـد می آنچه هکآن دوم ؛است شتریب رونییب عوامل بازدارندگی قدرت از آن ییتوانا
 احتـرام ازهـایین موضـوع ند،ک کمک اجتماعی و فردی های نابهنجاری اهشک و اماکن مقدس یفضا
 احتـرام ازمنـدین هـم و او به گرانید گذاشتن احترام ازمندین هم را فرد سو، کی از احترام ازهایین. است
 قـوت و ضعف نقاط از فرد نانهیب واقع شناخت بر مبتنی چون گر،ید سوی از و ندک می شتنیخو به خود
 معمـوالً  و اسـتوار ثابت، ابییارزش نوعی جادیا جهت در همواره تا سازد می ریناگز را او است، شیخو

 نگـاه در هـم و خـود نگـاه در هـم ابی،یارزشـ نیا ماندن داریپا ازمندین را خود و وشدکب خود از عالی
 نـانیاطم لـذت از را فـرد آن، نشدن ارضا و اند دهینام نفس عزت را آن برخی هک شناختی ند؛یبب گرانید
 کیـ شـدن حـاجی نـی،ید فرهنگ در. کند  می محروم خود اقتیل و تیفاک احساس و ارزش از افتنی

. شود می سبب را خاصی اجتماعی ارزش و گاهیجا آن، به شدن متصف و است اخالقی و نیید ارزش
 ای ژهیـو مقـام و منزلـت اسـت، شـده لئـنا اسـالمی عـزت از نـوعی به هک حاجی به زین جامعه افراد

 داننـد مـی نیام را او مردم و شود می برخوردار مردم انیم ییواال منزلت از حاجی. دهند می اختصاص
 را او درونـی ازین ؛است فرد تالش ازمندیگزار ن حج یبرا منزلتی نیچن حفظ .)٢٧ص ،١٣٨٣ افروز،(

 و مراقبـت اسـت، ردهکـ سـبک جامعـه و مـردم نیب در هک احترامی و ارزش آن از تا ردک خواهد وادار
 دسـت نیشـیپ هـای رفتـاری جکـ و انحرافات از ندک می کمک وی به درونی زهیانگ نیا. ندک محافظت
 سـفر نیا در یوقت. دهد ادامه زین آن از پس ،ردهک آغاز حج سفر با هک را خود اصالحی تکحر و بردارد
 و نـزدن عطـر نـه،یآ در ردنکـن نگـاه( ییخـودآرا و نییخـودب از دیبا احرام حال در هک ندیب می آموزش
 ب،یـتخر از دیـبا ایـ و نـد،ک زیـپره گـرآزاریید و خودآزاری از زین و) نتییز انگشتر از ردنکن استفاده
 نیتـوه و ریـتحق و گنـاه ابکـارت از شیاعضا گرید و چشم و زبان د،نک اجتناب پرخاشگری و تهاجم
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 هرگـاه. نـدک رارکـت و نیتمـر را هـا آموزش آن توانست خواهد زین حج کمناس از پس بازدارد، گرانید
 بـه آمـده، دست به ارزش آن حفظ برای گرفت، قرار او فراروی اخالقی و نیید نیمع حدود از انحرافی

 بـه هـا جـرویک از رییجلـوگ در حـج کمناس انجام رگذارییتأث پس. بپردازد شیرفتارها و خود نترلک
 پس به تواند می هکبل برد، می سر به وحی نیسرزم در هک شود نمی منحصر و محدود امییا و حج زمان
 حفظ در زانیم چه به و چقدر گزار حج هک دارد آن به بستگی توسعه نیا هرچند ابد؛ی گسترش زین آن از

   هد.د بهاو به آن  باشد وشاک ،آمده دست به ارزش و منزلت
 فضـاهای درویژه  بـه اخالقـی نظـم جـادیا در نـیید هـای آمـوزه نقش از سخنهرگاه  ن،یبنابرا
 بهتـر تـوان مـی را گـرانید بـا ارتبـاط گسترش و اجتماعی همبستگی نقش شود، می نیید اجتماعی
 آن حفـظ بـه نـی،ید هـای آمـوزه پرتـو در اجتمـاعی هـای ارتبـاط دادن لکشـ با افراد. ردک مشاهده

 و گریدکـی بـه افـراد عـاطفی دلبسـتگی پرتو در رگذارییتأث نیا. نندک می اقدام اجتماعی همبستگی
 دادن معنااه ر از توان یم را رگذارییتأث نیا. ردیگ می لکش اجتماعی منابع از یکی عنوان به آن تیتقو
 رایـز ؛دکـر مشـاهده افراد انیم کمشتر اخالقی میمفاه تیتقو و آنها ساختن منسجم و هنجارها به

 هک است کمشتر اخالقی مفهوم کی نیا واقع در بخشد، امکاستح هنجارها به تواند می ها دلبستگی
 ارتبـاط بـه نـاظر مقدس فیالکت بر افزون زین یااله انیاد تمام. دهد می انسجام و معنا هنجارها به
 مشـخص گریدکـی بـا خـود روانیپ مناسبات عرصه در هم را اخالقی یها العملدستور خدا، با فرد
  .)۶ص، ١٩٩۶ نگ،ینبریب و استارک( ندا کرده

 ،کننـد صحبت می رونییب و درونی های نترلک ازهرگاه  زین شناسان جامعه و اجتماعی شناسان روان
 هـای نظـامو  دهنـد مـی انحـراف و جرویک از رییجلوگ برای درونی یها کننده  نترلک به شترییب بهای
بـه شـمار  ارآمـدک ییهـا نظـام است، یکمت رونییب های هیتنب و ها قیتشو بر تنها هک را اجتماعی نترلک

 و اخالقـی اجـرای ضمانت نوعی بر هیکت با تواند می هک است جامعه فرهنگی نظام نیا هکبل ،روند نمی
  .)٣١١ص، ١٣٨٠ ،یو داور یمیسل( کند بندیپا مقررات و نیقوان تیرعا و نظم به را فرادا ،درونی
 همـه از نفـس شیپـاال بـه درونـی زهیـانگ کیـ بـا ،حـج کمناسـ در گزار حج یفرد سطح در

 و رود می آن و نیا نزد یدرون زهیانگ نیهم با او. پردازد می اجتماعی های ژرویک و روانی های بیآس
 ندیناخوشـا رفتارهـای از و طلبد می تیحالل گرانید و ارانکهم گان،یهمسا دوستان، ،شانیخو از

 با زند می هک دوری هر در داند می ،ردیگ یم قرار مطاف در یوقت وا .ندک می عذرخواهی خود گذشته
 خـدای بـا .بنـدد مـی مانیپ خداوند با ،»برکا الّله« گفتن و آن سوی به اشاره با ای حجراالسود لمس

. ندک زیپره گناهی و خالف هرگونه از هک ندک می دیکتأ مانیپ نیا بر دور هر در و ندک می عتیب عبهک
ْرض  ُن یِم ی اْلَحَجُر : «فرمود رمکا امبریپ. است خداوند با بستن مانیپ نماد حجراالسود

َ
ه فـی اْأل اللَّ

ْن ال  عیَبـا َفَقـد اْلَحَجـُر  َعَلـی َدهیـفَمْن َمَسَح 
َ
ـه أ  ).١۵١ص، ق١۴٠۶ ،یهمـدان یلمـید( »هیْعِصـیاللَّ
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 مـانیپ خداونـد بـا واقـع، در ؛ندک مسح را آن سک هر پس است؛ نیزم در خدا دست حجراالسود
 آن لمس و کند می هیتشب »ثاقیم« به را حجراالسود زین باقر امام. ندکن چییسرپ او از هک بندد می
: دانـد می بسـتن عهد و عهد به یوفا نوعی ،ندک می لمس را آن هک سیک و داند می عتیب همچون را
 و مـانیپ نیـا بـه توجـه .)٢٠۵ص، ۴ج، ١٣۶٢  ،ینـیکل( »َعـِة یاْلَب کَ  اْسـِتَالُمُه  َو  َثاِق یاْلِم کَ  واْلَحَجُر «

 درونـی ییتوانـا تیـتقو و خـود رفتارهـای در بـازنگری بـه را ننـدهک طـواف دور، هر در آن دیتجد
   .است درونی نترلیکخود از ناشی و ختهیخودانگ مانییپ نیچن واقع، در ؛دهد می سوق بازدارندگی
 از اسـت موظف نی،ید های آموزه براساس هکم شهر در حضور زمان و حج کمناس طول در حاجی

 الحـاد نوعی ،یااله حرم محدوده در تعدی و ظلم نوع هر رایز ند؛ک اجتناب جرویک و انحراف هرگونه
 َعـَذاٍب  ِمـْن  ُنِذْقـُه  ِبُظْلٍم  ِبِإْلَحادٍ  ِه یفِ  ِردْ یُ  َوَمن: «دیفرما می قرآن. کند یم نهی را آن داً یشد و شود می برداشت

لِ 
َ
 امام .داد میخواه کدردنا عذابی ند،کب ستمی و تجاوز هکم در بخواهد هک سک هر به ؛)٢۵ حج،( »ٍم یأ

 از هـم گناه بی خادم زدن حتی است، الحاد ظلمی هر: فرمود خداوند المک نیا معنای ۀدربار صادق
 و نیقـوان از تجـاوزی نـوع هـر قـرآن فرهنگ در نینابراب .)٢٢٧ص همان، ،ینیکل( .است الحاد نیهم

 مـهیجر ،هکـم محـدوده در و حـج امیـا در و شـود میدانسته  گناه و ظلم اخالقی، دستورات و مقّررات
 تیـرعا بـه توانست خواهد شتریب و بهتر حج امیا در نگرشی نیچن با حاجی. دارد دنبال به را دوچندانی

  . ندک می رهنمون و تیهدا را او ،درون از هک نترلیک بپردازد؛ خود رفتاری مرزهای و حدود
 رفتـاری چـارچوب کی در را خودگرفتن در حالت احرام،  لباس احرام و قرار دنیپوش با حاجی

 هـای تیمحـدود تیـرعا به موظف را خود ای ژهیو مقّررات و نیقوان براساس و دهد می قرار خاص
 بـرای را ینیمع رفتاری های تیمحدود شود، می بالغ مورد ٢۴ به هک حدود نیا. داند می شده فیتعر
 نیبنـابرا .شـود مـی یناش فرد درون از رفتار دهی، خودنظم الگوهای براساس. آورد می وجود به فرد

 رفتارهای دهی سازمان به و بندد می احرام قاتیم در حج کمناس انجام منظور به گزار حج هک زمانی
 نتـرلک نـوعی خـود، هـدف بـرای و شـود مـی وارد دهی خودنظم ندیفرا به پردازد، می عبادی متعدد
 متعـارض ایـ متفـاوت مشـخص هـدف آن با گاههر و کند یم میتنظ دنبال به را اعمال خوراندی پس
  .پردازد می آن اصالح و لیتعد به ریگپی سهیمقا کی در ،شود

 باورهـای و هـا ارزش هکـ اسـت ای سـاالنه مراسـم کی حج زین یاسالم جامعه کالن سطح در
 اجتمـاع وحـدت موجـب ،نید روانیپ نیب وندیپ نیا. دهد می گسترش را اسالم روانیپ انیم کمشتر

 ؛اسـت افراد اجتماعی همبستگی و امکاستح هیما هک گردد می لیتبد اهرمی به و شود می مسلمانان
 افـراد اجتمـاعی نتـرلک به ارزشی و عاطفی ارکسازو کی عنوان به اجتماعی همبستگی اگر ن،یبنابرا

 گریدکـی بـا مؤمنـان ارتبـاط و تعامـل به هک ساالنه تجمع و حج معنوی مراسم در حضور ،بینجامد
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 بـردن نیبـ از ایـ اهشکـ به اجتماعی نندهک نترلک عامل کی عنوان به تواند می سو یک از انجامد، می
 ودیگـر  مـذهبی های مراسـم در حضـور هک گونه همان ؛ندک کمک ها جرویک و نابهنجار رفتارهای
 سـوی از و اسـت مشاهده قابل )جماعت و نمازجمعه (مانند نیید های تجمع در ردنک دایپ حضور

 دادن لکشـ بـا و نـدک مـی فـایا را خـود نترلـیک نقـش درونـی نتـرلک عامـل کیـ عنـوان به گر،ید
  .شود می تر کینزد هدف آن به درونی های زهیانگ تیتقو و دهی خودنظم

  
  یریگ جهینت و یبند جمع

 حـج کمناسـ انجـام شناسـی، روان دانـش و اسـالم نید های آموزه براساس و یینها بندی جمع در
 شـناختی روان ابعـاد بر تواند میاسالم است)  تیتمام گر انینما هک یاز اعمال یا مجموعه عنوان به(

حـج  از پـس آنچـه زیـن و حج و عمره اعمال مقدمات، آوری فراهم مجموعه. باشد رگذاریتأث انسان
 اثـر گزار حج شناختی روان ابعاد از بعد کی از شیب ایو  بعد کی بر تواند می دامک هر شود، می انجام
 ای انـدازه تا توان می ولی ست،ین گریدکی ازجدا  و بوده دهیتن درهم ها گذاریاثر نیا هرچند. بگذارد

 ضـمناً . ردکـ جـدا هـم از و زد حـدس گانه سه ابعاد نیا در را آنها گذاریاثر سهم ق،یدق طور به نه و
  .ستین سانکی تییشخص و فردی های تفاوت وجود لیدل به ناگزار حج بر حج کمناس رگذارییتأث

 ؛انسـان یرفتارها تمام به دنیبخش معنادر  نخست تواند یم یحج در بعد شناخت کمناس انجام
 و ینید معارف سطح  شیافزا در سومگزار و  حج ینید تیدر ضمن هو یتمدن تیهو  تیتقودر  دوم

 حـج مناسـک انجـام نیهمچن ؛باشد رگذاریثتأنمادها  راه از گرانیبه د ینید معارف و فرهنگ انتقال
 احسـاس و روانـی آرامـش احسـاس شیافـزا و رییـگ لکش در اوالً  :تواند یانسان م یعاطف بعد در
 سـطح ارتقـای سـبب اً یثان ؛باشد رگذاریتأث مراسم انجام هنگام زین و هکم در حضور زمان در منییا

 انجـام داشـته باشـد. یمؤثر نقش خود حرمت احساس شیافزا در ثالثاً  و شود  خداوند به دلبستگی
هـم در  زیـآم محبـت و مهرورزانه رفتارهای شیافزا به اوالً  :تواند یم زین رفتاری بعد در حج کمناس

 توسـعه( یفـرد سـطح در هـم و) مسلمانان تمام نیب یکپارچگیبه اتحاد و  شیگرا( یسطح عموم
 اهشکـ اً یـثان ؛نجامـدیب) ...و گـرانید بـه کمـک و انفاق به اقدام و یمال ونید یادا ،همدالنه رفتار

 در شـتنیگـزار در مهـار خو حج یتوانمندساز و تقوا هیروح شیافزا و انحرافی و نابهنجار رفتارهای
 بازگشـت و توبه با را خود گرانه اصالح تکگزار حر حج ثالثاً  و آلود به دنبال دارد گناه یرفتارها انجام
 در حضـور بـا و دهـد می ادامه ندهیآ های برنامه دهی سازمان با و ندک می آغاز خود گذشته به نسبت

 هرگز و دنک کتر را آنها شهیهم برای ود یجو دوری محرمات همه ازکه  ندک می عهد خدا با قات،یم
  .دنکن دراز آنها سوی به دست
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