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خبــری  حــج،  پیــام  نشــریۀ  از  شــماره  هفتمیــن  شــدن  آمــاده  آســتانۀ  در 
داغــدار  را  زیــارت  و  حــج  خانــوادۀ  فرهنگــی  خادمــان  گــوار،   نا و  حزن انگیــز 
ســیدجواد  حــاج  دکتــر  حجت االسالم والمســلمین  فرهیختــه،  عالــم  کــرد. 
دردنــاک  ضایعــه  ایــن  حــج  پیــام  نشــریۀ  رفــت.  مــا  میــان  از  مظلومــی،  
خانــوادۀ  زیــارت،  و  حــج  امــور  در  ولی فقیــه  محتــرم  نماینــدۀ  خدمــت   را 
می کنــد. عــرض  تســلیت  ایشــان،  دوســتداران  و  همــکاران  عمــوم   محتــرم، 

و  اخالق مــدار  منشــی  بــا  را  عمــری  کــه  فرزانــه،   دانشــمند  آن  فقــدان 
معاونــت  در  به ویــژه  اســالمی  انقــالب  آرمان هــای  پیشــبرد    در  حکیمانــه، 
از  ارزشــمندی  آثــار  و  کــرد  ســپری  رهبــری؟ظفح؟  معظــم  مقــام  بعثــۀ  فرهنگــی 
اســت. جبران ناپذیــر  ثلمــه ای  گذاشــت،  به یــادگار  خــود  مانــدگار   خدمــات 
از خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و  هم نشینی با ابرار و صالحان 
 و بــرای خانــوادۀ مکــرم و عالقه منــدان، اجــر و صبــری جمیــل مســئلت داریــم.
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کــه فرشــتۀ وحــی و یــا دیگــر  تردیــدى نیســت 
فرشــتگان بــا انبیــا و اولیــا ســخن می گوینــد و وحــی 
الهــی را در اختیــار آنــان می گذارنــد، ولــی ســخن 
گفتــن آنــان بــه پیامبــران اختصــاص نــدارد، بلکــه 
بــا انســان های واال ، هرچنــد نبــی نباشــند،  نیــز 
کــه فرشــتگان در  را  گروهــی  ســخن می گوینــد و 
آنــان ســخن  بــا  برابــر آن هــا متمثــل می شــوند و 

می نامنــد. ث« 
َ

»محــّد می گوینــد، 
گروهــی بــه نــام محــّدث  در احادیــث فریقیــن 
کــه  هســتند  کســانی  آن هــا  و  می شــوند  معرفــی 
فــرد  می پــردازد.  گفتگــو  بــه  ایشــان  بــا  فرشــته 
کــه  کمــال بایــد بــه پایــه اى برســد  ث از نظــر 

َ
محــّد

بتوانــد اصــوات برزخــی را بــا گوش دنیوى بشــنود. 
کــه  جهــان، پــر از صــور و اصــوات برزخــی اســت 
اغلــب انســان ها را بــه خاطــر نداشــتن توانمنــدى، 
یــاراى دیــدن و شــنیدن آن هــا نیســت، اّمــا گروهــی 
رفته انــد،  بــاال  فضیلــت  و  کمــال  نردبــان  از  کــه 
می تواننــد ایــن اصــوات و صــور برزخــی را بشــنوند 
کــه فرشــتۀ واالمقامــی چــون  کننــد، تــا آنجــا  و درك 
»روح األمیــن« بــا آن هــا ســخن می گویــد و آن هــا 

ســخن او را می شــنوند.

گرامــی  دخــت  روایــات،  در  ازاین جهــت، 
خــود  کــه  شــده  معرفــی   ١ محّدثــه  پیامبــر؟لص؟ 

اســت. برتــر  کمــال  از  کــی  حا
غیــر  بــا  فرشــته  گفتــن  ســخن  کوته نظــران، 
می شــمارند،  واقعیــت  از  دور  را  پیامبــران 
گفتــن  ســخن  یــادآور  کریــم  قــرآن  درحالی کــه 
اســت،  مریــم  مــادر مســیح، حضــرت  بــا  فرشــته 

می فرمایــد: کــه  آنجــا 
َو  اِك  اْصَط�فٰ َه  اللّٰ �فَّ  اإِ ُم  َمْر�ی ا  �یٰ �تُ 

َ
ك َملٰا�ئِ

ْ
ال  ِ �ت

َ
ال �تٰ �فْ  اإِ »َو 

2.» �فَ ِم�ی
َ
ٰعال

ْ
ال ٰساِء  �فِ َعلٰى  اِك  اْصَط�فٰ َو  َرِك 

َ
َطّه

گفتنــد: خــدا تــو را  کــه مالئکــه بــه مریــم  »آنــگاه 
کــرده و تــو را بــر زنــان  برگزیــده و از آلودگــی پــاك 

جهــان برتــرى بخشــیده اســت«.
گفتــن فرشــتگان بــا فــرد، نشــانۀ نبــوت و  ســخن 
رســالت او نیســت، بلکــه نشــانۀ ارتقــاى مخاطــب 
شــنیدن  تــوان  او  بــه  کــه  اســت  کمــال  قّلــۀ  بــه 

صــداى فرشــتگان را می دهــد.
گفتــن  ســخن  کریــم،  قــرآن  گذشــته،  ایــن  از 
ابراهیــم؟س؟،  حضــرت  همســر  بــا  را  فرشــتگان 

می فرمایــد: و  می شــود  یــادآور  هاجــر 
 �ُ ا�تُ َركٰ َ ِه َو �ب ِه َرْحَم�تُ اللّٰ ْمِر اللّٰ

ئَ
�فَ ِم�فْ ا �ی �بِ

َ ْع�ب  �تَ
ئَ
وا ا

ُ
ال »�تٰ

3 ٌد«.  �ی ٌد َم�بِ ُ� َحِم�ی
�فَّ اإِ  ِ �ت �ی �بَ

ْ
ال ْهَل 

ئَ
ا ْم 

ُ
ك �ی

َ
َعل

»آیــا از فرمــان و ارادۀ خــدا در شــگفت هســتی، 
بــر شــما خاندان]نبوت[بــاد  او  بــرکات  و  رحمــت 

»...
مســئلۀ الهــام و فتوحــات غیبــی در مــورد اولیــاى 
کــه  کالمــی و فلســفی اســت  گســتردۀ  الهــی مســئلۀ 
در ایــن مختصــر، مجــال بازگویــى آن نیســت، ولی 
کــه عصــر نبــوت  گفــت  به طــور فشــرده می تــوان 
و رســالت، بــه معنــی رهبــرى انســان ها از طریــق 
از  پــس  و  اســت  سپری شــده  تشــریعی،  وحــی 
رســول خاتــم؟لص؟ نبــی و رســولی نخواهــد آمــد، 
ولــی هرگــز بــاب فتوحــات و شــکوفایى معرفتــی 
انســان بــه روى او بســته نشــده اســت. چه بســا 
انســان هایى بــا دیــد برزخــی و هــوش برتــر، آنچــه 
کــه دیگــران نمی بیننــد و نمی شــنوند، ببیننــد و  را 

بشــنوند. قــرآن مجیــد می فرمایــد:
ْم 

ُ
ك

َ
ل َعْل  ْ �ب �ی َه  اللّٰ وا  �تُ

�تَّ �تَ �فْ  اإِ وا  َم�فُ
آ
ا �فَ  �ی ِ �ف

َّ
ال َها  �ی

ئَ
ا ا  »�یٰ

4»
ً
ا ا�ف ْر�تٰ �فُ

کنیــد،  گنــاه پرهیــز  گــر از  »اى افــراد بــا ایمــان ا
کــه از درون  خــدا قــوه و نــورى بــه شــما می دهــد 

حــق را از باطــل جــدا می ســازید«.

کــه از  امیــر مؤمنــان دربــارۀ انســان های وارســته، 
طریــق تقــوا و پرهیــزکارى کســب کمــال نموده اند، 

چنیــن می فرمایــد:
را  شــهوتش  و  ســاخته  زنــده  را  خــود  »عقــل 
بــه الغــرى  تنــش  کــه  تــا آن جــا  اســت  میرانــده 
بــه نرمــی تبدیــل شــده  او  گراییــده و تندخویــى 
اســت. برقــی پرنــور در وجــودش درخشــیده و راه 
هدایت را براى او روشــن ســاخته و در راه خدا او را 
بــه پیــش بــرده اســت. پیوســته در مســیر تکامــل از 
درى بــه درى دیگــر راه یافتــه و در جایــگاه امنیــت 

گرفتــه اســت«. 5 و آســایش پــاى نهــاده و آرام 
کتاب »راهنمای حقیقت«، ص ١69-١7١ گزیدۀ 

سخن گفتن فرشته با فاطمۀ زهرا ؟اهس؟

١ . بحاراالنوار، ج۴3، ص79، حدیث ۶۶- ۶7
2. سورۀ مبارک نساء، آیۀ۴2

3( . سورۀ مبارک هود، آیۀ73
4  سورۀ مبارک انفال، آیۀ29
4 سورۀ مبارک انفال، آیۀ29

5  . نهج البالغه، خطبۀ 22.
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حج گزاری حضرت زهرا؟اهس؟
زندگــی  طــول  در  زهــرا؟اهس؟  حضــرت  آیــا 

آورده انــد؟ به جــای  تمتــع  حــج  خــود 
هجــرت  دهــم  ســال  در  حجةالــوداع 
کــه مســلمانان بــا حضور  اولیــن بــاری بــود 
گــروه و قافلــه بــزرگ  رســول خــدا ؟لص؟در 
کامــل  کردنــد و حــج تمتــع و حــج  شــرکت 
ابراهیمــی را به جــای آوردنــد. ایــن حــج 
جنبــۀ آموزشــی داشــت و مســلمانان ایــن 
ع حــج را بــرای اولیــن بــار انجــام دادنــد  نــو
کــه در حقیقــت حــج ابراهیمــی بــود یعنــی 
کــه مشــرکان  پیراســته از آن اضافاتــی بــود 
بت پرســتان  چــون  می دادنــد  انجــام 
آمیختــه  خرافــات  بــا  را  ابراهیمــی  حــج 
بودنــد ولــی در ایــن حــج زنــان و مــردان 

مطابــق دســتور رســول خــدا؟لص؟ اعمــال 
حضــرت  حــج  آن  در  دادنــد.  انجــام  را 
فاطمــۀ زهــرا؟اهس؟ هــم حضــور داشــتند، به 
کــه حضــرت علــی؟س؟ پیش  ایــن اســتناد 
از ســفر حــج بــه دســتور رســول خــدا؟لص؟ 
ــود، در بازگشــت از یمــن  ــه یمــن رفتــه ب ب
حــج  موســم  دراثنــای  و  آمــد  مکــه  بــه 
حضــرت  ولــی  شــد،  ملحــق  پیامبــر  بــه 
فاطمــه زهــرا؟اهس؟ بــا قافلــۀ مدینــه، همــراه 

ــه مکــه رفتنــد.  پدرشــان ب
یــک  دارد،  قســمت  دو  تمتــع  حــج 
حاجیــان  کــه  اســت  عمــره  قســمتش 
انجــام می دهنــد و موقتــًا از احــرام بیــرون 
می آینــد و مجــددًا محــرم می شــوند و بــه 

منــا و عرفــات می رونــد، در حجةالــوداع 
داده  انجــام  را  اول  قســمت  حاجیــان 
یمــن  از  علــی؟س؟  حضــرت  کــه  بودنــد 
فاطمــه؟اهس؟  حضــرت  دیــدن  بــه  و  آمــد 
عطــر  فاطمــه؟اهس؟  حضــرت  دیــد  رفــت، 
کــرده و بــوی خوشــی می دهــد  اســتعمال 
پوشــیده اند.  رنگرزی شــده  لبــاس  و 
بــوده  ایــن  بــر  قرینــه  مســئلۀ،  همیــن 
در  فاطمــه؟اهس؟  حضــرت  کــه  اســت 
ــی  ــه وقت ک ــان  ــود، همچن ــرام نب ــال اح ح
زهــرا؟اهس؟  حضــرت  از  امیرمؤمنــان؟س؟ 
رســول  گفتنــد:  شــد،  جویــا  را  علــت 
اســت.  فرموده انــد  مــن  خدا؟لص؟بــه 
کــه آن هــا عمــره  ایــن قرینــه بــر ایــن اســت 

احــرام  انجــام داده بودنــد و در حــال  را 
نبودنــد. در ادامــه حضــرت علــی؟س؟ از 
پیامبــر ایــن قضیــه را پرســید، حضــرت 
کــه مســلمانان  گفتــم  فرمودنــد: بلــه مــن 
بعــد از خــروج از عمــره و قبــل از محــرم 
حــرام  آن هــا  بــر  چیزهــا  این طــور  شــدن 
نیســت، بنابرایــن ایــن قضایــای طوالنــی 
ح شــده در مــورد حــج و صحبت هــای  مطر
ــا حضــرت زهــرا؟اهس؟  امیرالمؤمنیــن؟س؟ ب
حضــرت  کــه  می دهــد  نشــان  پیامبــر  و 
زهــرا؟اهس؟ همــراه بــا قافلــۀ مدینــه در ایــن 

کرده انــد. شــرکت  حــج 
گفت وگوی پایگاه اطالع رسانی حج با  برگرفته از 

حجت االسالم والمسلمین پیشوایى
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آشنایی با خانۀ حضرت زهرا ؟اهس؟

مســجدالنبی،  تأســیس  هنــگام  بــه 
حجره هایــى بــراى زندگــی پیامبــر؟لص؟ 
ــر؟لص؟  ــد. پیامب ــاخته ش ــران او س و همس
ابتــدا اتاقــی بــراى همســر خــود، ســوده، 
کن شــدند. در ســال  ســاختند و در آن ســا
و  کردنــد  بنــا  را  عایشــه  حجــرۀ  نیــز  بعــد 
در امتــداد آن، حجــره اى بــراى حضــرت 
ایشــان  بــراى  و  گردیــد  بنــا  فاطمــه؟اهس؟ 
گشــودند. ١  درى از خانــه بــه مســجد نیــز 
ایــن اتاق هــا در شــرق مســجد قــرار داشــت؛ 
کنــون قبــر پیامبــر؟لص؟  کــه ا همان جایــى 
کــه هــر  اســت. بــه دنبــال ایــن امــر بــود 
کنــار مســجد  از اصحــاب، خانــه اى  یــك 
کردنــد  ســاختند و درى بــه داخــل آن بــاز 
کــه راه ورود آنــان بــه مســجد بــود. در ســال 
ســوم هجــرت، یعنــی قبــل از جنــگ احــد، 
پیامبــر؟لص؟ بــه بســتن درهــا، به جــز دِر 
ــّدِ  ــَر َبَس َم

َ
ــد: »أ ــر فرمودن ــی؟س؟ ام ــۀ عل خان

اصحــاب  وقتــی  َعِلــی«  بــاب   
َّ

ِإال ْبــواِب 
َ ْ
األ

اعتــراض  پیامبــر؟لص؟  بــه  این بــاره  در 
خــدا  به فرمــان  فرمــود  حضــرت  کردنــد، 
درهایــى  تمــام  لــذا  اســت.  کــرده  چنیــن 
در،  آن  جــز  می شــد،  بــاز  مســجد  بــه  کــه 
مســدود شــد. ایــن حدیــث را بســیارى از 
بــن  احمــد  چــون  ســنت  اهــل  موّرخــان 

بــن  حافــظ  طبرانــی،  نســائی،  حنبــل، 
ــل  ــران نق ــابورى و دیگ ــم نیش ک ــر، حا حج
کرده انــد. 2 خانــۀ فاطمــه و امــام علی؟امهع؟ 
پشــت خانــۀ عایشــه بــود. درى بــه ســمت 
ــوازات  ــجد و به م ــل مس ــی داخ ــرب، یعن غ
کنــار ســتون  ســتون هاى وفــود و حــرس و 
عــة القبــر« و درى بــه ســمت شــرق،  »ُمَرّبَ
کوچــه داشــت. پیامبــر خــدا؟لص؟  یعنــی 
چهــل روز صبح هــا َدِر خانــه فاطمــه؟اهس؟ را 

می فرمــود: و  مــی زد 
ُد  ِر�ی �ی َما 

�فَّ اإِ  ِ �ت �ی �بَ
ْ
ال ْهَل 

ئَ
ا كْم  �ی

َ
َعل لاُم  »الّسَ

 ِ �ت �ی �بَ
ْ
ال ْهَل 

ئَ
ا َس  ْ �ب الّرِ كُم  َع�فْ ِه�بَ 

دفْ ِل�ی اهلُل 
»  

ً
را ْطِه�ی �تَ َركْم  َطّهِ َو�ی

بیت؛خــدا  اهــل  اى  شــما  بــر  »درود 
و  کنــد  دور  شــما  از  را  پلیــدى  می خواهــد 

دارد.« پــاك  بایــد  چنان کــه  را  شــما 
در دیــوار جنوبــى آن، روزنــه اى بــه خانــۀ 
کــه آن حضرت  پیامبــر؟لص؟ بــاز شــده بود 
همــواره از آنجــا احــوال دخترشــان را جویــا 
ــالُم َعَلیکــْم  می شــدند و می فرمودنــد: »الّسَ

ْهــَل اْلَبیــِت.«
َ
أ

داخــل  در  کنــون  ا فاطمــه؟اهس؟  خانــۀ 
ضریــح، در انتهــاى دیــوارۀ غربى و شــمالی 
گرفته اســت. می گوینــد: میان  حجــره قــرار 
خانــۀ فاطمــه؟اهس؟ و عایشــه دیــوارى بــوده 

و وســط خانــه فاطمــه؟اهس؟ مکانــی اســت 
از  و  می دارنــد  محتــرم  بســیار  مــردم  کــه 
ــد  گفته ان روى آن عبــور نمی کننــد. برخــی 
اســت.  فاطمــه؟اهس؟  قبــر  مــکاِن  ایــن  کــه 
موّرخــان  از  دیگــر  برخــی  و  ســمهودى 
ســنگ قبری نیــز در آن، بــا عنــوان »هــذا 
دیده انــد.  رســول اهّلل«  بنــت  فاطمــة  قبــر 
کنــون در ســمت بــاب جبرئیــل،  کــه ا درى 
به عنــوان دِر خانــه فاطمــه مشــهور اســت، 
کوچــه بــاز  کــه به ســوی  همــان درى اســت 

اســت.  می شــده 
خانــۀ فاطمــه؟اهس؟ بــه همــراه خانه هــاى 
رحلــت  از  پــس  پیامبــر؟لص؟  همســران 
آنــان  دســت  در  همچنــان  حضــرت،  آن 
کســی وصیــت  گاهــی بــراى  باقــی بــود و 
در  اینکــه  تــا  می فروختنــد  یــا  و  کــرده 
دوران خالفــت ولیــد تخریــب و بــه فضــاى 
مســجد افــزوده شــد. در زمــان تخریــب، 
ــا  ــام حســین؟س؟ ب ــر ام فاطمــۀ صغــرا دخت
شــوهرش حســن بــن حســن بــن علــی؟س؟ 
در خانــۀ حضــرت فاطمــه زهــرا؟اهس؟ زندگــی 
آن  گــذارى  وا بــه  حاضــر  وى  می کردنــد. 
کــه  زمانــی  نشــد.  توســعه مســجد  بــراى 
خبــر بــه ولیــد رســید، دســتور داد تــا بــه زور 
کردنــد و  آن را تخریــب و داخــل مســجد 

پرداختنــد...  بیت المــال  از  را  آن  پــول 
کــه فاطمــۀ صغــرا، به اجبــار  پــس ازآن بــود 
در  بــه محلــی  و  کــرد  تــرك  را  ایــن خانــه 

نزدیکــی حــّره رفــت.
اســت خانــۀ حضــرت زهــرا؟اهس؟  گفتنــی 
کنــار آن، ســتون مربعةالقبــر یــا مقــام  کــه در 
ــا قرن هــا داخــل مســجد  ــوده، ت جبرئیــل ب
ســلطان  کــه  زمانــی  از  امــا  اســت؛  بــوده 
از  دیــوارى  ق   ۶۶٨ ســال  در  َبیَبــرس 
شــبکه هاى چوبــى، اطــراف حجره شــریفه 
کشــید، محــدودۀ خانــه حضــرت زهــرا؟اهس؟ 
نیــز داخــل ایــن مشــّبك شــد. ایــن مشــّبك 
در اطــراف دیــوارۀ پنج ضلعــی ســاخت عمــر 
بــن عبدالعزیــز و محــدوده خانــۀ حضــرت 
کــه ایــن  زهــرا؟اهس؟ بــوده و هســت. بعدهــا 
مشــّبك ها در آتــش ســوخت، آن هــا را بــه 

ــد.  کردن ــل  ــزى تبدی فل

١ . زاد المعــاد فــی هــدى خیــر العبــاد، ابــن قیــم جــوزى، ج2، ص١۴۶؛ 
طبقــات ابــن ســعد، ج١، ص2۴٠.

2 . االصابــة فــی تمییــز الصحابــه، ابــن حجــر عســقالنی، ج2، ص۵٠2؛ 
ــاء  ــوزى، ص2۴؛ وف ــن ج ــبط ب ــة، س ــة االئم ــی معرف ــة ف ــواص االم ــرة خ تذک
الوفاء باخبار دار المصطفی، ســمهودى، ج١، صص ۴7۴، ۴7۵ و ۴7۶. زاد 

المعــاد فــی هــدى خیــر العبــاد، ابــن جــوزى، ص2۴.

کتاب »فرهنگ اصطالحات حج و عمره«،  برگرفته از 

ص99-١٠١، مسعود فکری با همکاری سیداحمدعالئی
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حــج بــه عنــوان یکــی از فرایــض واال و فاخــر در 
ع متعــال  فرهنــگ و شــریعت اســالمی از ســوی شــار
بــر هــر مســلمان مســتطیع و واجــد شــرایط چــه زن و 
چــه مــرد وضــع شــده اســت. و ایــن ویژگــی آن را بــه 
یــک اجتمــاع نمونــه از جامعــه اســالمی و توحیــدی 
گردهمایــى  کــه بــا  بــدل ســاخته اســت. اجتماعــی 
زنــان و مــردان مؤمــن بــا انگیــزه خداجویــى و قــرب 
امتیــازات  و  تعلقــات  از  عــاری  و  تعالــی  حــق  بــه 
بــر محــور توحیــد و ذکــر  نــژادی و قومــی و ملــی 
و  صحنــه  می شــود  تشــکیل  خداونــد  یــاد  نــام  و 
ســاحتی را از یــک محیــط و فضــا و جامعــه نمونــه 
توحیــدی بــه نمایــش می گــذارد و بــه همیــن دلیــل 
خــود منشــأ آرامــش و اقتــدار و عــزت و تمرینی برای 
نقــش  و  اهمیــت  ایــن  اســت.  موحدانــه  زیســت 
کــه همــه دل هــا  برجســته آن ســبب شــده اســت 
ــق  ــال از عش ــتاق و ماالم ــان مش ــای مؤمن و جان ه
بــه حضــور در ایــن اجتمــاع باشــد و تجربــه شــیرین 
کام و دل و روح حج گــزاران  آن بــرای همیشــه در 

باقــی بمانــد.
اهمیــت و جایــگاه ایــن فریضــه و رهاوردهــای 
ابتــدای  از  کــه  اســت  شــده  ســبب  آن  بى نظیــر 
وجــوب آن پیامبــر خــدا؟لص؟ در ترغیب و تشــویق 
زنــان در حــج و عمره  گــزاری اهتمــام ورزنــد. ایــن 
امــر عــالوه بــر آنکــه حــج هماننــد ســایر عبــادات 
زنــان  الهــی،  نعمــت  یــک  عنــوان  بــه  اســالمی 
هــم  یکســانند  آن  فیوضــات  درک  در  مــردان  و 
اجتمــاع  ایــن  در  زنــان  حضــور  اهمیــت  بیانگــر 
ــار  توحیــدی اســت. در ایــن نوشــتار حســب اختص
ســیره  و  ســلوک  از  نمونه هایــى  می شــود  ســعی 
ــان در عمــره و  ــه حضــور زن پیامبــر؟لص؟ نســبت ب

حــج ارائــه شــود.
در  سیره نویســان  و  راویــان  گــزارش  حســب 
کــه پیامبــر خدا؟لص؟ در ســال  نخســتین عمــره ای 
کــه  ششــم بعــد از هجــرت بــه مدینــه انجــام دادنــد 
ــد از ســوی  ــا تهدی ــژه و همــراه ب در یــک شــرایط وی
دشــمن همــراه بــوده اســت. 4 تــن از بانــوان مدینــه 
کاروان  پیامبــر؟لص؟  همســر  ســلمه  ام  جملــه  از 
ــد.١ ایــن  کردن ــزاران مســلمانان را همراهــی  عمره گ
ایــن  عــازم  کــه مســلمانان  خ داد  امــر هنگامــی ر
ســفر در اوج تهدیــد از ســوی مشــرکان مکــه قــرار 
ــا ایــن حــال، پیامبــر؟لص؟ از همراهــی  داشــتند. ب

تعــدادی از زنــان خــودداری نکردنــد.
کــه در ســلوک نبــوی نســبت بــه  مســئلۀ دیگــری 
حضــور زنــان در عمــره و حــج اهمیــت یافتــه اســت 
که در سال  بیانیه و مواضع روشن و شجاعانه ای 
ــا انتخــاب علــی بــن ابیطالــب؟ع؟  نهــم هجــرت ب
بــه فرمــان الهــی بــه عنــوان امیرالحــاج و نماینــده 
اعــالم  را  آن  و  کردنــد  اعــزام  حــج  بــه  خودشــان 

داشــتند.
در ایــن ســفر یکــی از روش هــای ناپســند مشــرکان 
کــه حــج ابراهیمــی را از مدار طهــارت و توحید  مکــه 

بــا پیرایه هــای نامیمــون  کــرده و آن را  منحــرف 
کــرده بــود، طــواف عریــان زنــان و مــردان  آلــوده 
کــه پیامبــر؟لص؟  در یکــی از چهــار مــوردی  ــوده  ب
کننــد و  کــه بــه امــام علی؟ع؟دســتور دادنــد اعــالم 
کننــد، همیــن  ایــن ســنت ناپســند جاهلــی را ملغــی 
ــذا حســب روایــت محدثــان  مســئلۀ بــوده اســت. ل
گــزارش سیره نویســان امــام در مشــاعر بــا صــدای  و 
رســا بارهــا لغــو ایــن ســنت زشــت را اعــالم و حــج 
نســبت  ایــن  گردیــد.2  پیراســته  پیرایــه  ایــن  از 
ــند  ــت و ناپس ــدر زش ــانی آن ق ــر انس ــی از منظ جاهل
کــه پیامبــر خــدا؟لص؟ بعــد از فتــح مکــه در  بــود 
ســال هشــتم هجــری بــا آنکــه نزدیــک موســم حــج 
یعنــی در مــاه ذیعقــده در مکــه بودنــد بــه انجــام 
کردنــد و از شــرکت در موســم حــج  عمــره بســنده 
ســرباز زدنــد و فرمودنــد حجــی بــا حضــور مشــرکان 
کــه یکــی از ســنت های آن همیــن طــواف عریــان   ،
ــدارم.3 از ایــن رو بعــد از لغــو ایــن  ــوده خــوش ن ، ب
در  دهــم  ســال  در  نهــم،  ســال  در  ســیئه  ســنت 
کــه بــا شــکوه خاصــی  حجــة الــوداع در موســم حــج 
نیــز برگــزار شــد و اولیــن حــج بــدون حضــور مشــرکان 
ســنت  حــذف  و  لغــو  لــذا  کردنــد.  شــرکت  بــوده 
کــه ایــن مــکان و آییــن مقــدس را آلــوده  ناپســند 
کــرده بــود زمینــه حضــور زنــان و مــردان مؤمــن در 

حــج و ایــن آییــن فراهــم شــد. 
حضــور  می تــوان  کــه  دیگــری  عرصه هــای  از 
کــه  کــرد  زنــان را در حــج در ســیره نبــوی مشــاهده 
نمونــه روشــن و عزتمنــد از حضــور زنــان در مراســم 
می باشــد.  الــوداع  حجــة  ســفر  می باشــد،  حــج 
پیامبــر خــدا؟لص؟ بــه دالیلــی هماننــد اینکــه اولین 
کــه تمامــًا بــر اســاس شــریعت اســالمی  حجــی اســت 
برگــزار می شــود و آخریــن حــج خودشــان می باشــد 
و هــم در صــدد بودنــد جمعیــت انبوهــی در ایــن 
جمعیــت  بــود  الزم  چــون  کننــد  شــرکت  مراســم 
کثیــری از مســلمانان شــاهد انجــام فریضــه حــج 
ابراهیمــی ـ محمــدی باشــند و هــم در ایــن اجتمــاع 
جملــه  از  اســالمی  جامعــه  مســائل  مهم تریــن 
بایــد  جامعــه  رهبــری  و  جانشــینی  تعییــن  آن، 
اعــالم می شــد، ایــن جمعیــت انبــوه می توانســت 
ایــن  از  کنــد.  تمــام  بــر همــگان  را  الهــی  حجــت 
مختلــف  راه هــای  از  عمومــی  فراخــوان  بــا  رو 
ایــن  در  پرشــماری  جمعیــت  تــا  کردنــد  تــالش 
کننــد. از جملــه همــراه آوردن همــه  ســفر شــرکت 
و  همســران خــود. چنانچــه همــه سیره نویســان 
کــه زینــت دختــر جحــش،  کرده انــد  راویــان روایــت 
ــر  ــر ابوســفیان، عایشــه دخت صفیــه، ام حبیــه دخت
ــه،  ــر زمع ــوده دخت ــر، س ــر عم ــه دخت ــر، حصف ابوبک
کردنــد.  میمونــه دختــر حــارث در ایــن ســفر شــرکت 
و حضــرت صدیقــه طاهــره؟اهس؟ همــراه فرزنــدان 
همــراه  بــه  حســنین؟امهع؟  جملــه  از  خردسالشــان 
گــزاران حجــة الــوداع  پیامبــر خــدا از مســافران حــج 
بودنــد. رغــم آنکــه حضــرت علــی؟ع؟ قبــل از آغــاز 

ــه امــر پیامبــر؟لص؟ عــازم یمــن شــدند و در  ســفر ب
کاروان مســلمانان ملحــق شــدند، پیامبــر  مکــه بــه 
حضــرت  سرپرســتی  و  تکفــل  خــود  خــدا؟لص؟ 
زهــرا؟اهس؟ و فرزندانشــان را بــر عهــده داشــتند. برای 
حضــرت فاطمــه؟اهس؟ و هــر یــک از همســران مرکبــی 
تــدارک دیدنــد و آذوقــه و جهــاز شــتر انســان را آماده 
ســاخت. عــالوه بــر همســران خــود جمعــی دیگــر از 
زنــان مدینــه و قبایــل اطــراف مدینــه و مکــه نیــز 
کاروان بــزرگ حجــة الــوداع  در ایــن ســفر همــراه 
ــه  ک ــان  ــی زن ــه برخ ک ــت  ــده اس ــزارش ش گ ــدند.  ش
از نظــر جســمی وضعیــت مناســبی هــم نداشــتند 
کردنــد و  نیــز دعــوت  را  آنــان  پیامبــر خــدا؟لص؟ 
کننــد،  کــه در حــج ســال دهــم شــرکت  اجــازه دادنــد 
کــه محمــد را حاملــه  از جملــه اســماء همســر ابوبکــر 
وضــع  ســفر  ابتــدای  در  ذوالحلیفــه  در  و  بودنــد 
مثــل  پیامبــر؟لص؟ می فرماینــد:  حمــل می کننــد 
ــا پایــان نفــاس اعمــال  بقیــه محــرم شــوند، ولــی ت
مکــه را تأخیــر بیانــدازد و حــج او تفاوتــی بــا حــج 

ســایرین نخواهــد داشــت. 
ــرت  ــه حض ک ــت  ــا بیانگــر آن اس گزارش ه ــی  برخ
حتــی زنــان بــاردار را نیز دعوت بــه همراهی کاروان 
کــه زایمانــش نزدیــک بــود،  کردنــد. یکــی از زنانــی 
کــه بــه محمــد بــن ابوبکر  اســماء بنــت عمیــس بــود 
بــاردار بــود. او بــا آنکــه در روزهــای آخــر بــارداری 
کاروان حجــاج حرکــت  بــود، امــا آمــاده شــد تــا بــا 
کنــد و بعــد از خــروج از مدینــه در ذوالحلیفــه وضــع 
کــه  بــود  اســلیمه  بســیعه  دیگــری  و  کــرد  حمــل 
کــرد.4 پانــزده روز پــس از اعمــال حــج، وضــع حمــل 

کاروان، ضیاعــه، همســر  آســتانه ی حرکــت  در 
پیامبــر؟لص؟  بــود.  مریــض  مدینــه  در  مقــداد، 
گفــت: بــه  از او پرســیدند: آیــا قصــد حــج داری؟ 
خــدا قســم بدنــم درد می کنــد و قــادر نیســتم. بــا 
ایــن حــال، حضــرت فرمودنــد: بــرای حــج حرکــت 
کــن و بگــو »خدایــا محــل مــن  کــن و بــا خــدا شــرط 

کــه تــو آنجــا مــرا نگــه داری«.5 آنجایــى اســت 
عنایــت و توجــه ویــژه حضــرت رســول؟لص؟ بــه 
همســران و خانــواده خــود در ایــن ســفر بــا توجــه 
کاروان چندده  بــه مســئولیت سرپرســتی و هدایــت 
می باشــد.  اهمیــت  حایــز  نــکات  از  نفــری،  هــزار 
تعییــن  مســول  یــک  زنــان  مرکب هــای  بــرای 
ــده  ــی خوانن ــت؛ یعن ــد اس ــم بل ــدا ه ــه ح ک ــد  می کن
کــه  آواز ویــژه رانــدن شــتران بــه او توصیــه می کنــد 
کننــد  کــه مبــادا خیلــی تنــد حرکــت  کننــد  مراقبــت 
در  مســیر  در  شــود.6  خانم هــا  اذیــت  موجــب  تــا 
منقطــه روحــاء وقتــی شــتر صفیــه یکــی از همســران 
پیامبــر؟لص؟ زانــو زد و از راه رفتــن بــاز مانــد پیامبــر 
خــدا؟لص؟ بــه دلجویــى او پرداختنــد و وقتــی دیــد 
کــه مبــادا از ســفر بــاز بمانــد پیامبــر بــا  گریــه می کنــد 
ک می کنــد  دســتان خــود اشــک چشــم هایــش را پــا
و از زینــب بنــت جحش، یکــی دیگــر از همســرانش 
درخواســت  داشــت  همــراه  بــه  مــازاد  شــتر  کــه 

کــه  کــه شــتری در اختیــار صفیــه قــرار دهــد  می کنــد 
او هــم می پذیــرد.7

منــزل  در  وقتــی  پیامبــر؟لص؟  همســر  عایشــه 
و  اندوهگیــن  و  شــد  مبتــال  زنانــه  عــادت  بــه 
ــر او  ــد، پیامب ــزد پیامبــر؟لص؟ آمدن ــان ن کن شــکوه 
طبیعــت  ایــن  می فرمایــد  و  می دهــد  دلــداری  را 
بــرای انجــام حــج  زنــان اســت نگــران نباشــی و 
پایــان  از  بعــد  همــو  می کنــد.  راهنمایــى  را  او 
همســران  دیگــر  هماننــد  اینکــه  دلیــل  بــه  حــج 
پیامبــر نتوانســته عمــره انجــام دهــد فقــط حــج 
گلــه می کنــد. پیامبــر از بــرادرش  انجــام مــی داده 
کــه عایشــه را  عبدالرحمــن پســر ابوبکــر می خواهــد 
بــرای محرم شــدن بــه تنعیــم ببــرد و او را همراهــی 
عیــد  روز  در  انجــام دهــد.  مفــرده  تــا عمــره  کنــد 
قربــان در منــا خــود حضــرت بــه همــراه حضــرت 
کردنــد و بــرای هــر یــک  علــی؟ع؟ ١٠٠ شــتر قربانــی 

کردنــد.٨ قربانــی  گاو  یــک  همســرانش  از 
در روز عیــد قربــان بعــد از قربانــی و حلــق پیامبــر 
ــا  ــدند ت ــجدالحرام ش ــه و مس ــازم مک ــدا؟لص؟ ع خ
بــر مرکبــی  انجــام بدهنــد، خــود  را  اعمــال مکــه 
ســوار شــدند و علــی را هــم بــر آن مرکــب ســوار کردند 
و همســران خــود را هــم بــرای انجــام اعمــال مکــه 
کردنــد و بــا خــود بــه مکــه بردنــد  ســوار بــر مرکب هــا 

ــد. کردن ــان  ــال همراهی ش ــام اعم و در انج
مراقبــت  هــم  مکــه  تــا  مدینــه  از  راه  مســیر  در 
را  اعمالشــان  مــردان  هماننــد  زنــان  تــا  کردنــد 
درســت انجــام دهنــد. وقتــی در بیــن جمعیــت زنــی 
کاروان  ــا ســکوت همــراه  کــه ب را مشــاهده می کنــد 
حرکــت می کنــد، می پرســند چــرا حــرف نمی زنــد؟ 
نــذر ســکوت  کــه  کــرد  یکــی از همراهــان عــرض 
کاروان بــه مکــه برســد، حضــرت  کــرده تــا همــراه 
بــه یکــی از خانم هــا فرمودنــد بــه ایشــان بگوییــد، 
گفتــن  ســکوت درســت نیســت؛ چــون الزمــه حــج 

ذکــر اســت، بایــد ســخن بگویــد و حــرف بزنــد.
بــه رعایــت  در عرفــات در خطبــه ای مــردان را 
حــق زنــان و تأمیــن هزینــه زندگــی آنــان بــا رعایــت 
کردنــد. چون اســاس  شــئون انســانی زنــان توصیــه 
خانــواده را بــر محــور زن و حفــظ و حرمت و جایگاه 

آن می دانســتند.
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مقدمه
ــم مکتــب  ــالم و تعالی انقــالب اســالمی برخاســته از اس
اهــل بیــت: و بــا جوهــرۀ  فرهنگــی دورۀ  نــو و جدیــدی 
را در حیــات اجتماعــی، سیاســی و دینــی مــردم ایــران 
گشــود؛ بســیاری از مناســک و آیین هــای  و مســلمانان 
مذهبــی نیــز جایــگاه و موقعیــت اصلــی خــود نزدیــک 
گردیدنــد، از جملــه ایــن مناســک و آییــن، حــج  و احیــا 
کــه  کــه بــه عنــوان عبــادت فاخــر و بى بدیــل  اســت 
خالــق فرصت هــا و دارای ظرفیت هــای بى شــماری 

می باشــد.
ــه اصــول  ــرای تعمیــق باورهــا ب حــج هــم فرصتــی ب
و مبانــی اســالم و هــم بســتری بــرای بالندگــی و رشــد 
جهــات معنــوی و فرهنگــی جامعــه اســالمی و عنصری 
مهــم در تحکیــم و ســاخت هویــت جمعــی مســلمانان 

گرفــت. کانــون توجــه انقــالب اســالمی قــرار  در 
گفتمان انقالب اسالمی حج در 

دیگــر  کنــار  در  نظــام  خــرده  یــک  عنــوان  بــه  حــج 
فرهنگــی  و  سیاســی  اقتصــادی،  نظام هــای  خــرده 
کارکردهایــى دارد. همــه ایــن خــرده  نظام هــا تحــت 
ســاخته  و  طراحــی  گیــری  فرا جهان بینــی  تأثیــر 
ع جهان بینــی دربرگیرنــدۀ   می شــوند. و البتــه هــر نــو
کــه انتظــار مــی رود دیگــر  باورهــا و مفروضاتــی اســت 
و  شــوند  ســیراب  آن  سرچشــمه  از  خرده نظام هــا 
و  بایدهــا  آن،  تجویــزی  هســت های  بــر  منطبــق 
کــه  نبایدهــای خــود را بــرور نماینــد، از ایــن روســت 
مولــد  اســالمی  انقــالب  گفتمــان  بــر  منطبــق  حــج 
کتــاب  و  ســنت  از  برگرفتــه  خــاص  و  ویــژه  عبادتــی 

باشــد. الهــی 
انقــالب  گفتمــان  پایــۀ   بــر  شــکل گرفته  گفتمــان 
کــه  ــر از اندیشــه  و مبانــی فکــری اســت  اســالمی، متأث
گفتمــان انقــالب اســت؛ یعنــی اســالم سیاســی،  ــد  مول
و  اســالم  جامعیــت  بــر  جوهــره اش  سیاســی  اســالم 
دیــن  بــودن  توأمــان  و  دیانــت  و  سیاســت  عینیــت 
عنــوان  بــا  کــه  حــج  در  گفتمــان  ایــن  دنیاســت.  و 
ح شــده اســت بــر  »حــج ابراهیمــی ـ محمــدی9« طــر
جامعیــت فریضــه حــج و در آمیختگــی ابعــاد معنــوی 
غیرّیــت  گفتمــان  ایــن  اســت.  آن  در  سیاســی  و 
کــه بــر  کــرده اســت  گفتمان هایــى بنــا  خــود را برابــر 
ــک  ــوان ی ــه عن ــًا ب ــی صرف ــج یعن ــودن ح ــدی ب تک بع
عبــادت خالــی از ســایر ابعــاد اجتماعــی و سیاســی و 
کــه حــج را صرفــا بــر امــور  گفتمــان التقاطــی  همچنیــن 
گفتمــان اســالم  دنیــوی خالصــه می کنــد، و همچنیــن 
معانــی  از  تهــی  را  اســالم  کــه  اســتعمار  و  آمریکایــى 
و  پى جویــى  منــزوی،  اســالم  و  آن  سیاســی  ابعــاد  و 

1 دارد.  قــرار  می کنــد،  معرفــی 
امــام )ره( و رهبــری انقــالب بــا شــناخت عمیــق از 
ــا  ــا بهره گیــری از ارزش ه ــاز جامعــه امــروز ب اســالم و نی
کتــاب و عقــل بــه  و آموزه هــای برخاســته از ســنت و 
گفتمــان و اجــزا و مؤلفه هــا و  تبییــن و بازتولیــد ایــن 
گفتمــان حــج برگرفتــه  ویژگی هــای آن پرداخــت. ایــن 
گفتمــان اســالمی اســت؛ چنانچــه امــام خمینی )ره(  از 

بیــان می کنــد: »اســالم یــک دیــن عبــادی ـ سیاســی 
کــه در امــور سیاســی اش عبــادت منضــم اســت و  اســت 

در امــور عبــادی اش سیاســت.«2
بر همین اساس، ایشان دربارۀ  حج می فرمایند:

یکــی از فلســفه های بــزرگ حــج قضیــه بعــد سیاســی 
اطــراف  همــه  از  جنایتــکار  دســت های  کــه  اوســت، 
کار هســتند و تبلیغــات  کوبیــدن ایــن بعــد در  بــرای 
تأثیــر  هــم  مســلمین  در  مع االســف  آن هــا  دامنــه دار 
بسیارشــان  را  حــج  ســفر  مســلمین  کــه  اســت  کــرده 
یــک عبــادت خشــک خالــی بــدون توجــه بــه مصالــح 
کــه تولــد پیــدا  مســلمین می داننــد. حــج از آن روزی 
کمتــر از بعــد  کــرده اســت، اهمیــت بعــد سیاســی اش 
عبــادی اش نیســت، بعــد سیاســی عــالوه بر سیاســتش 

خــودش عبــادت اســت.3
گفتمان انقالب اسالمی در حج غیریت 

اندیشــه  مقابــل  در  را  گفتمــان  ایــن  غیریــت 
در  را  حــج  صرفــًا  کــه  ســنت گرایانی  و  غرب گرایــان 
کردنــد و آن را از روح اصلــی آن تهــی  عبــادت خالصــه 
گفتمــان  کردنــد، قــرار دارد و مصادیــق روشــن بانیــان 
کشــورهای  حــّکام  دربــاری،  آخوندهــای  مقابــل 
معرفــی  اســتعماری  دولت هــای  و  اســالمی  مرتجــع 

. می کنــد
غیــر  و  منطقــه  دربــاری  آخوندهــای  کــه  آن طــور 
ج  منطقــه می گوینــد حــج بایــد از جهــات سیاســی خــار
باشــد، اینهــا رســول اهّلل را محکــوم می کننــد، اینهــا 
خلفــای اســالم را محکــوم می کننــد، ائمــه هــدی را 
ســفر  ایــن  کــه  نمی داننــد  اینهــا  می کننــد،  محکــوم 
اســت،  بــوده  مســائل  ایــن  بــرای  حــج  ایــن  و  حــج 
بــرای قیــام نــاس بــوده اســت، بــرای ایــن بــوده اســت 
کننــد و در  کــه مســلمین مشــکالت مســلمین را درک 
کــه  کننــد، بــرای ایــن بــوده اســت  کوشــش  رفعــش 

بیــن مســلمین اخــوت و مــودت پیــدا بشــود.۴
گفتمــان ارائــه  کــه بــرای ایــن  تببیــن و اســتداللی 
می کنــد ســنت و ســیره پیامبــر؟لص؟ و ائمــه هــدی : 
کــه همــه فــرق اســالمی بــه ایــن ســنت و ســیره  اســت 
پایبندنــد. حضــرت آیــت اهّلل خامنــه ای نیــز در تبییــن 
گفتمــان بیــان مــی دارد: »حــج یــک میــدان  همیــن 
عملــی اســت بــرای اینکــه ایــن آمیختگــی )دیــن و 
سیاســت( را نشــان دهــد.« ۵»دنیــا و آخــرت در حــج 
مجتمــع شــده اســت، حــج مظهــر یــک چنیــن چیــزی 

اســت.« ۶
گفتمــان یعنــی »حــج ابراهیمــی ـ  ــزی ایــن  دال مرک
محمــدی؟لص؟« بــا ویژگی هــا و مؤلفه هــای خــاص 
خــود هماننــد محوریــت توحیــد و برائــت از مشــرکان 
و اتحــاد امــت اســالمی توانســته در چنــد دهــۀ  اخیــر 
گفتمان هــای متکــی بــر اندیشــه های ســلفی،  بــر ســایر 
آیــد.  فائــق  غرب گرایانــه  و  فرقه گرایانــه  و  وهابــى، 
توحیــد  عبارتنــداز:  گفتمــان  ایــن  شــناور  دال هــای 
امــت  وحــدت  و  از مشــرکان  برائــت  و  شــرک  نفــی  و 
اســالمی، توجــه بــه مســائل جهــان اســالم بــه ویــژه 

آرمــان فلســطین و قــدس شــریف اســت.
گفتمان حج انقالب اسالمی  توحید در 

گفتمــان اســالمی مظهــر تجلــی توحیــد و  حــج در 
بــرای زیســت موحدانــه  عرصــه تمریــن و ممارســت 
اســت و لــذا همــه حــرکات، اذکار و آهنــگ  آن بایــد بــر 
محــور توحیــد باشــد. چنانچــه امــام خمینــی؟وضر؟ در 

توصیــه بــه زائــران خانــه خــدا می نویســد:
عمــق جنبه هــای توحیــدی و سیاســی ایــن عمــل را 
کــرام »علیهــم الصلــوة و  جــز انبیــای عظــام و اولیــای 
کــس دیگــری نمی توانــد  الســالم« و خاصــه عبــاداهّلل 
جهــان  بت شــکن  و  توحیــد  پــدر  ایــن  کنــد.  ادارک 
کــه قربانــی در راه  بــه مــا و همــه انســان ها آموخــت 
عبــادی  و  توحیــدی  جنبــه  آنکــه  از  پیــش  خــدا، 
ارزش هــای  و  سیاســی  جنبه هــای  باشــد،  داشــته 
کــه »مکــه« و  اجتماعــی دارد... و بــه همــه فهمانــد 
»منــی« قربانــگاه عاشــقان اســت و اینجــا محــل نشــر 
و  بت شــکن  ایــن   ... اســت.  شــرک  نفــی  و  توحیــد 
فرزنــد عزیــزش، بت شــکن دیگــر، ســید انبیــاء محمــد 
کــه بت هــا هــر  مصطفــی؟لص؟ بــه بشــریت آموختنــد 
کعبــه ام القــرای  چــه هســت بایــد شکســته شــوند، و 
کــرده  جهــان اســالم اســت و آنچــه از آن بســط پیــدا 
ــد  ــان، بای ــا آخریــن روز جه ــا آخریــن نقطــه زمیــن، ت ت
کعبــه معظمــه یکتــا  از لــوث بت هــا تطهیــر شــود... 
مرکــز شکســتن ایــن بتهاســت. ابراهیــم خلیــل، در اول 
زمــان و حبیــب خــدا و فرزنــد عزیــزش مهــدی موعــود 
کعبــه نــدای توحیــد  ـ روحــی فــداه ـ در آخــر زمــان، از 

7 می دهنــد.  و  ســردادند 
گفتمــان  مهــم  متغیرهــای  از  مشــرکان  از  برائــت 

ابراهیمــی حــج 
گفتمــان حــج ابراهیمــی  یکــی از دال هــا و مؤلفه هــای 
ــت از مشــرکان اســت. آیــت اهّلل  ـ محمــدی؟لص؟ برائ
جــوادی آملــی در خصــوص ایــن مؤلفــه و عنصــر مهــم 
گفتمــان حــج ابراهیمــی ـ محمــدی؟لص؟ می فرمایــد: 
ــه ابراهیــم خلیــل فرمــود: بعــد از  ــه ب ذات اقــدس ال
کــه مطــاف زائــران و قبلــۀ  مســلمین  کعبــه  ســاختن 
کــن، آنــگاه مــردم خــود می آینــد،  اس، اعــالن حــج 
لبیــک  مــردم  از طــرف  و  کــردن  اعــالن  تــو  از طــرف 
کــس  هــر  کــه  اســت  همــان  اعــالن،  ایــن  گفتــن. 
ــاِس  ِ َعَلــی الّنَ

مســتطیع اســت، بایــد مکــه بــرود: »و هّلِلَّ
ــارت  ــن عب ــبیاًل«8 ای ــه س ــَتَطاَع إلی ــِن اْس ــِت َم ــّجُ اْلَبْی ِح
کنــون بــا ایــن اعــالن مــردم از  از اعــالن اول اســت. ا
نقــاط دور و نزدیــک دنیــا بــه حــرم امــن الــه بــار یافتــه، 
بــه مکــه رســیدند و وارد آن ســرزمین شــدند و »حــج 
ح اســت  کبــر« تشــکیل شــد، فریــاد و اعــالن نیــز مطــر ا
ذاٌن ِمــَن اهّلِل َو َرُســوِلِه 

َ
و آن »اعــالن تبــّری« اســت: »َو أ

ِمــَن  َبــري ٌء  اهّلَل  ّنَ 
َ
أ ْکَبــِر 

َ ْ
األ اْلَحــّجِ  َیــْوَم  ــاِس  الّنَ ِإَلــي 

کــه همــه جمــع  اْلُمْشــِرکیَن َو َرُســوُلُه«9 یعنــی وقتــی 
ــد و  ــر تشــکیل شــد، بگوییــد: خداون کب شــدند و حــج ا
کارهــای شــرک آلود  پیامبــرش از مشــرکین و شــرک و 

منــزه و بیزارنــد.
ایــن اعــالن و پیــام دوم قبــل از قیــام حضــرت امــام 

راحل)قــدس ســره( فرامــوش شــده بــود، یعنــی همــه 
امــا  انجــام می دادنــد،  را  بــه مکــه می رفتنــد و حــج 
ح نبــود. حضــرت  »برائــت از مشــرکین« در حــج مطــر
کار  ــن  ــرد. و ای ک ــده  کار را زن ــن  ــره( ای ــدس س ــام )ق ام
کــه انســان هــم بــا قــدرت شــرق و هــم  آســانی نیســت 
ــه«  ــد: »ن ــه هــر دو بگوی ــا ابرقــدرت غــرب درافتــد و ب ب
کنــد. حضــرت امــام امــت  و از آن هــا اعــالن بیــزاری 
کــرده و احیــا نمــود.10  کار را اقامــه  )قــدس ســره( ایــن 
از  اســت  توحیــد  از  کــه جلــوه ای  از مشــرکان  برائــت 
عناصــر مهــم آموزه هــای اســالمی در حــج بــوده اســت 
کمیــت اســالم آمریکایــى، ارتجــاع و  کــه بــه دلیــل حا
روحانیــون وابســته، ســالیانی بــه انــزوا رفــت و تعطیــل 
گفتمــان  مانــد و انقــالب اســالمی بــر اســاس همــان 
ایــن عبــادت  را در  ایــن عنصــر مهــم  خــاص خــود، 
کــرد و در طــول دوران حج گــزاری  جامــع و فاخــر احیــا 
جمهــوری اســالمی ایــران همــواره مــورد اهتمــام قــرار 
کفــار و اســتکبار  گرفــت و ایــن اوج بیــزاری از مشــرکان و 
در همــۀ  اجــزای حج گــزاری  همــراه بــوده و در همــۀ  
اجــزای مراســم عظیــم حــج دمیــده شــده اســت. امــام 
خمینــی ؟وضر؟ در تبییــن ایــن متغیــر و مؤلفــۀ  مهــم در 

گفتمــان حــج می نویســند:
کــه از ارکان توحیــدی و  اعــالن برائــت از مشــرکان 
واجبــات سیاســی حــج اســت بایــد در ایــام حــج بــه 
ــا صالبــت و شــکوه  صــورت تظاهــرات و راهپیمایــى ب

هرچــه بیشــتر و بهتــر برگــزار شــود.
کوبنــده برائــت از مشــرکان و ملحــدان  ... و فریــاد 
اســتکبار جهانــی و در رأس آنــان امریــکای جنایتــکار 
کنــار خانــه توحیــد طنین اندازنــد و از ابــراز بغــض  را در 
کینــه خــود نســبت بــه دشــمنان خــدا و خلــق غافــل  و 
و  محبــت  اعــالم  جــز  دیانــت  تحقــق  مگــر  نشــوند. 
بــه حــق و اظهــار خشــم و برائــت  وفــاداری نســبت 
کــه خلــوص عشــق  نســبت بــه باطــل اســت؟ حاشــا 
کامــل نفــرت از مشــرکین و  موحدیــن جــز بــه ظهــور 
از  ســزاوارتر  خانــه ای  کــدام  و  شــود  میســر  منافقیــن 
کــه در آن هــر چــه  کعبــه و خانــه امــن و طهــارت و نــاس 
تجــاوز و ســتم و اســتثمار و بردگــی و یــا دون صفتــی و 
نامردمــی اســت عمــال و قــوال پشــت شــود و در تجدیــد 
اربابــان  و  آلهه هــا  بــت  بربکــم«11  »الســت  میثــاق 
»متفرقــون«12 شکســته شــود و خاطــره مهم تریــن و 
ذاٌن 

َ
بزرگ تریــن حرکــت سیاســی پیامبــر؟لص؟ در »َو أ

ْکَبــِر«13 
َ ْ
ــاِس َیــْوَم اْلَحــّجِ األ ِإَلــي الّنَ ِمــَن اهّلِل َو َرُســوِلِه 

که ســنت پیامبر؟لص؟  زنــده  بمانــد و تکــرار شــود. چــرا 
کهنــه شــدنی نیســت. 1۴ و اعــالن برائــت 

آیــت اهّلل خامنــه ای نیــز »برائــت از مشــرکان« را در 
حــج یــک امــر واجــب می دانــد و می گویــد:

کــه مســئلۀ برائــت، البتــه یک  نکتــۀ  بعــد ایــن اســت 
کــه  امــر واجــب در حــج اســت. منظــور مــا ایــن نیســت 
کرد،  کســی عمدًا ترک  گر  که ا برائت از واجباتی اســت 
کــه  حجــش باطــل شــود. نــه؛ اهــل معرفــت می فهمنــد 
مــراد از وجــوب آن چیســت. قطعــًا واجــب اســت بــه 
ــۀ   ــل بقی ــه مث ــا ن ــم. ام ــرض می کنی ــه ع ک ــی  ــن بیان ای

حج در گفتمان انقالب اسالمی
حجت االسالم والمسلمین حمید احمدی حاجیکالئی
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واجبــات حــج، ماننــد وقــوف در عرفــات یــا در مشــعر 
کــه  ع دیگــری از وجــوب اســت  و یــا طــواف. نــه؛ نــو
گاهــی اوقــات اهمیتــش بیشــتر از  ع دیگــر،  آن نــو
واجبــات ایــن ســبکی غیــر سیاســی می شــود. برائــت، 
واجــب اســت. یعنــی چــه؟ یعنــی خــدای متعــال حــج 
هدوا  سش را بــرای اعــالم حضــور مؤمنیــن در حــج، »ل�ی
کــه  اس«، و بقیــۀ  جهاتــی   لل�ف

ً
اما �ی ع لهم«، »�ت ا�ف م�ف

کــرده اســت. عــده ای در طــول  در آن اســت، معیــن 
ســالیان دراز، بــر اثــر غفلــت و نادانــی و یــا اغــراض 
انجــام  بایــد  و مطامــع، نگذاشــتند حــج چنان کــه 
کنــون می خواهیــم حــج  بگیــرد، برگــزار شــود. مــا ا
را بــه نقطــه و مرکــز اصلــی خــودش برگردانیــم. آیــا 
کســی  کار واجــب اســت یــا واجــب نیســت؟ آیــا  ایــن 
در جایــگاه  حــج  گذاشــتن  شــرعًا  بگویــد  می توانــد 
کســی  نیســت؟ می شــود  حقیقــی خــودش واجــب 
کســی بگویــد  بگویــد ایــن مســتحب اســت؟ می شــود 
کــه می توانــد  کســی  کــه ایــن اجتناب پذیــر اســت؟ 
بگویــد  می شــود  بکنــد،  کاری  راه  ایــن  در  اندکــی 
جــزو  ایــن  نــه،  یــا  نمی کنــم؟  را  کار  ایــن  مــن  کــه 

واضحــات اســت.1۵
اندیشــۀ   تبییــن  در  اســالمی  جمهــوری  رهبــری 
و واجــب  را جــزو حــج  برائــت  امــام خمینــی ؟وضر؟  
و  نمی دانــد.1۶  حــج  را  برائــت  بــدون  حــج  و  حــج 
گفتمــان غالــب  ــا چنیــن خصوصیتــی بــه  ــذا حــج ب ل
ــرار  ــر ایــن عبــادت ق کــم ب تبدیــل می شــود و روح حا

می گیــرد.
کــه  ایراداتــی  بــه  توجــه  بــا  خمینــی؟وضر؟  امــام 
اســتعمار  تبلیغاتــی  دســتگاه های  اســت  ممکــن 
کمــک حــکام مرتجــع و روحانیــون دربــاری و  بــه 
کننــد و تبلیغــات دامنــه  وابســته بــه زر و زور ارائــه 
ــه  ــاب ب ــالم ن ــته از اس ــه برخاس ــن اندیش ــه ای دار علی
راه بیندازنــد بــه ارائــه پاســخی مســتدل می پــردازد 

می نویســد: و 
بایــد مســلمانان فضای سراســر عالــم را از محبت و 
عشــق نســبت بــه ذات حــق و نفــرت و بغــض عملــی 
کننــد و بــه وسوســه  نســبت بــه دشــمنان خــدا لبریــز 
خناســان وشــبهات تردیــد آفرینــان و متحجریــن و 
ایــن  از  فــرا ندهنــد و لحظــه ای  گــوش  منحرفیــن 
آهنــگ مقــدس توحیــدی و جهــان شــمولی اســالم، 
کــه مســلمًا جهانخــواران و دشــمنان  غفلــت نکننــد 
داشــت  نخواهنــد  قــرار  و  آرام  ایــن  از  بعــد  ملتهــا، 
گــون  گونا چهره هــای  و  تزویرهــا  و  حیله هــا  بــه  و 
ــی نماهــا و آخوندهــای  متمســک می شــوند و روحان
و  ملی گراهــا  و  ســالطین  اجیرشــدگان  و  دربــاری 
برداشــتهای  و  تفســیرها  و  فلســفه ها  بــه  منافقیــن 
خلــع  بــرای  و  می آورنــد  روی  منحــرف  و  غلــط 
صالبــت  بــه  زدن  ضربــه  و  مســلمانان  ســالحهای 
و ابهــت و اقتــدار امــت محمــد - صلــی اهّلل علیــه و 
کاری دســت می زننــد و چــه  آلــه و ســلم - بــه هــر 
کــه قداســت خانــه  بســا جاهــالن ُمتنّســک17بگویند 
و  تظاهــرات  و  شــعار  بــه  را  معظمــه  کعبــه  و  حــق 
راهپیمایــى و اعــالن برائــت نبایــد شکســت و حــج 
جــای عبــادت و ذکــر اســت نــه میــدان صــف آرایــى و 
کــه  کننــد  رزم و نیــز چــه بســا عالمــان ُمتهّتــک18 القــا 
کار دنیــاداران و  مبــارزه و برائــت و جنــگ و ســتیز، 
دنیــا طلبــان بــوده اســت و ورود در مســائل سیاســی، 

آن هــم در ایــام حــج دون شــأن روحانیــون و علمــا 
کــه خــود ایــن القائــات نیــز از سیاســت  می باشــد. 
مخفــی و تحریــکات جهانخــواران بــه شــمار مــی رود 
وســایل  و  امکانــات  همــه  بــا  بایــد  مســلمانان  کــه 
الزم بــه مقابلــه جــدی و دفــاع از ارزش هــای الهــی و 

منافــع مســلمین برخیزنــد. 19

وحدت از دال های گفتمان حج ابراهیمی _محمدی؟لص؟
وحــدت امــت اســالمی از دیگــر مؤلفه هــای مهــم 
کــه  گفتمــان حــج ابراهیمی ــــ محمــدی؟لص؟ اســت 
امــام خمینــی؟وضر؟ و حضــرت آیــت اهّلل خامنــه ای 
سیاســت های  از  و  نمــوده  کیــد  تأ آن  بــر  همــواره 
پــس  ایــران  اســالمی  جمهــوری  حــج  راهبــردی 
اســت.  گرفتــه  قــرار  اســالمی  انقــالب  پیــروزی  از 
ــج ایــن اندیشــه  ــه وحــدت و اتحــاد و تروی دعــوت ب
و  ویژگی هــا  از  مشــرکان  از  برائــت  عنصــر  کنــار  در 
گفتمــان حــج ابراهیمــی و  شــاخص های برجســته 
ــد: ــر آن بودن گ ــام احیا ــه ام ک ــوده  ــدی؟لص؟ ب محم
کار اول، عبارت از تطهیر حرم از شرک و مشرکان، 
کار دوم، عبــارت از تنزیــه امــت اســالمی از نــزاع و  و 
کنونــی نیــز، حضــرت امــام  اختــالف اســت و در عصــر 
ــزاری مراســم  کار را انجــام داد:  1. برگ راحــل هــر دو 
برائــت از مشــرکین 2. دعــوت بــه »وحــدت« از همــه 

فرقه هــای اســالمی. 20
ــی  امــام خمینــی ؟وضر؟ حــج مطلــوب خداونــد تعال
را بیــداری و اتحــاد امــت اســالمی می دانــد و آیــت 
از پیــام هــای اصلــی انقــالب  اهّلل خامنــه ای یکــی 
از  و  می خوانــد  مســلمین  بیــن  وحــدت  را  اســالمی 
ــه  ک ــد  ــدا می خواه ــه خ ــران خان ــج و زائ ــزاران ح کارگ
بــا طراحــی دشــمن  کــه  و جدایــى  تفرقــه  از خطــر 
صــورت می گیــرد بــه دور باشــند.21  وی حــج را مظهــر 
و تجلــی گاه معنویــت، وحــدت و برائــت می دانــد و 

می گویــد:
حــج از یــک طــرف مظهــر معنویــت اســت ارتبــاط با 
خــدا، آشــنا شــدن دل بــا آیــات الهــی و نزدیــک شــدن 
ــه خــدا از یــک طــرف مظهــر  هرچــه بیشــتر انســان ب
وحــدت اســت یکپارچگــی اّمــت اســالم، برداشــتن 
دیوارهــا و حجابهــا و ُپــر کردن دّره ها و شــکاف هایى 
کــه یــا به دســت دشــمن، یــا به وســیله ى تعّصبــات و 
اوهــام بــه وجــود آمــده اســت، و نیــز ایجــاد قدمــی بــه 
ســوى اّمــت واحــده ى اســالمی اســت و از طــرف دیگر 
ــرکین  ــت  از مش ــدا، برائ ــمنان خ ــت  از دش ــر برائ مظه
گــر إن شــاء اهّلل ایــن  کفــر اســت. ا و ایــادى شــرک و 
ســه جهــت در حــج متجّســد و مجّســم شــود، حــج 

فایــده ى خــود را بخشــیده اســت. 22

توجه به مسائل جهان اسالم به ویژه 
گفتمانی حج ابراهیمی فلسطین از عناصر 

کــه امــروز  توجــه و اهتمــام بــه مســائل جهــان اســالم 
در رأس همــۀ  مســائل، مســئلۀ فلســطین و قــدس 
گفتمــان  شــریف قــرار دارد، از دیگــر شــاخص های 
حــج ابراهیمــی ـ محمــدی؟لص؟ اســت. آیــت اهّلل 
گفتمــان حــج  خامنــه ای دربــارۀ  ایــن مؤلفــۀ  مهــم از 
کنگــرۀ   برخاســته از انقــالب اســالمی در پیام شــان بــه 

حــج بیــان مــی دارد: 
اعــالم  مــردود  صهیونیســم  بــا  دولت هــا  ســازش 

می شــود. چــون ایــن بــه معنــی آوارگــی همیشــگی 
کشــور فلســطین  ملت فلســطین و اشــغال همیشــگی 

ــه وســیله دشــمن اســت.23 ب
کنگــرۀ  حــج  امــام خمینــی ؟وضر؟ در پیام  شــان بــه 
کردنــد، مســئلۀ  کــه در ســال 13۴9 شمســی صــادر 
راه  مبــارزان  و  آن  آزادی  بــه  کمــک  و  فلســطین 
گوشــزد می کنــد و  فلســطین و خطــر صهیونیســم را 

فــرا می خوانــد. بــه  چاره جویــى  را  مســلمانان 
از چنــگال صهیونیســم،  فلســطین  آزادی  بــرای 
دشــمن سرســخت اســالم و انســانیت، چاره اندیشــی 
کار  کنیــد. از مســاعدت و همــکاری بــا مــردان فــدا
کــه در راه آزادی فلســطین مبــارزه می کننــد غفلــت 

نورزیــد. 2۴
ح  طــر گفتمــان،  ایــن  دیگــر  ویژگی هــای  از 
مســائل مهــم جهــان اســالم و توجــه امــت اســالمی و 
نخبــگان و رســانه ها و اندیشــمندان جهــان اســالم 
ــروز  ــالمی ام ــت اس ــان از ام گاه ــه آ ــت. هم ــه آنهاس ب
و آن  اســالمی واقفنــد  امــت  بــزرگ  آالم  و  بــر زخــم 
مســئلۀ فلســطین و قــدس شــریف میباشــد و غصــب 
غاصــب  رژیــم  ســوی  از  اســالمی  کیــان  از  بخشــی 
اســالمی  انقــالب  رهبــران  اســت.  صهیونیســتی 
در  ســخنرانی ها  و  پیام هــا  بیانیه هــا،  همهــی  در 
عنــوان  بــه  فلســطین  مســئلۀ  بــه  حــج  خصــوص 
مهم تریــن و اساســی ترین معضــل بــزرگ تحمیلــی 
ــر  ــرب ب ــتکبار غ ــتی و اس ــمن صهیونیس ــوی دش از س
گفتمــان  جهــان اســالم پرداختنــد. ایــن ویژگــی  مهــم 
حــج انقــالب اســالمی از ســوی امــام خمینــی؟وضر؟ 

گردیــد: چنیــن تبییــن 
بــالدی  تمــام  بایــد  حــج،  در  مــردم  مشــکالت 
بــا  مســتطعینش،  و  مــردم  و  می شــوند  وارد  کــه 
روحانیــون محتــرم وارد می شــوند، بایــد بررســی از 
کــه مســلمین  اوضــاع مســلمین در هــر ســال بشــود 
کــه  اســت  امــری  اینهــا  هســتند...  حــال  چــه  در 
بــرای همیــن  بــه آن بشــود و حــج  بایــد رســیدگی 
کــه مشــکالت  امــور اســت. حــج بــرای ایــن اســت 
کننــد و در صــدد رفــع  یــک ســال مســلمین را بررســی 

برآینــد.2۵ مشــکالت 
و دربارۀ  خطر اسرائیل بیان می دارند:

دیــده  مناطــق  در  کــه  اختالفاتــی  بــا  مع األســف 
می شــود ـ خصوصــا در مناطــق عربــى ـ ایــن موجــب 
کــه دارد در  کمــی  کــه اســرائیل بــا جمعیــت  شــده 
ســازوبرگ  و  کثیــر  جمعیــت  آن  بــا  اعــراب  مقابــل 
جرثومــه  ایــن  جلــوی  گــر  ا کنــد.  ایســتادگی  کثیــر 
گرفتــه نشــود طمــع او بــر تمــام منطقــه اســت  فســاد 
ــجداالقصی،  ــطین و مس ــر فلس ــد ب ــا نمی کن کتف و او ا
کنــد. بــر مســلمین و  او هــر جــا را می خواهــد غلبــه 
کــه بــا هــم متحــد بشــوند و ایــن  دولت هــای اســالمی 

جرثومــه فســاد را از بــن و بیــخ برکننــد.2۶
کنگــرۀ   آیــت اهّلل خامنــه ای نیــز در پیام شــان بــه 

عظیــم حــج می نویســند:
اســالم و حــوادث محنــت  کنونــی جهــان  وضــع 
گوشــۀ  آن، زندگــی را بــر میلیون هــا  کــه در هــر  بــاری 
کــرده اســت، فاجعــه بى نظیــر  انســان تلــخ و دشــوار 
مســلمانان  تاریخــی  محنــت  مغصــوب،  فلســطین 
اوضــاع  افغانســتان،  و  کشــمیر  اوضــاع  بالــکان، 
انزجارآمیــز  وضــع اقلیت هــای مســلمان در برخــی 

گویــای  کشــورهای اروپایــى همــه و همــه شــواهد  از 
ایــن حقیقــت تلخنــد. 27

ــطین در  ــدس و فلس ــس ق کنفران ــاالنه  ــزاری س برگ
موســم حــج، تبییــن جنایــات و مظالــم صهیونیســم 
اشــغالی  ســرزمین های  در  و  فلســطینی ها  بــر 
خاصــه، و بــه طــور عــام توجــه و اهتمــام متولیــان 
مصائــب  بــه  مختلــف  مناســبت های  در  حــج 
مبتالبــه در جهــان اســالم، هماننــد مســائل عــراق و 
کمــک،  افغانســتان و بالــکان بــه صــورت جمــع آوری 
برگــزاری نشســت ها و ارتبــاط بــا بعثه هــا و علمــا و 
و  چاره جویــى  بــرای  کشــورها  ایــن  اندیشــمندان 
ایــن  از  برون رفــت،  بــرای  مشــترک  مســائل  ح  طــر

اســت. بــوده  اقدام هــا  ع  نــو
خصــوص  ایــن  در  اســالمی  انقــالب  رهبــری 

: ینــد ما می فر
حــج می توانــد دنیــای اســالم را متوجــه مســئولیت 
کنــد. حــج می توانــد ایــن معرفــت را  ســنگین خــود 
کــه حضــور در صحنــه  بــه ملت هــای اســالمی بدهــد 
و داشــتن موضــع قاطــع در ایــن قضیــه، بــا منافــع 

خــود آن هــا پیوســتگی دارد.
همــۀ   از  اســتفادۀ   و  حــج  مســئلۀ   بنابرایــن   ...
ظرفیت هــای ایــن واجــب عظیــم الهــی بــرای بهبــود 
کشــورهای اســالمی،  حــال مســلمین جهــان و همــه  
بســیار مهــم اســت و هرچــه بتــوان در ایــن زمینــه، 

کــرد، بــاارزش اســت. 28  کار و تــالش و خدمــت 

------------------------

1 . ر.ک: صحیفــۀ حــج، ج 1، ص 112 و 1۵7؛ ج 2، ص 
.2۴1

2. سخنرانی در 21 مهر ۵9.
3. همان.

۴ . همان، ص 112ـ111.
۵ . ســخنرانی در جمــع کارگــزاران حــج در تاریــخ 

097/۴/2۵
۶ . همان.

7 .12 شهریور 13۶2، صحیفۀ حج، ج 1، ص 1ـ120.
8 . آل عمران، آیه 97.

9 . توبه، آیه 97.
10 . بنیــان مرصــوص، امــام خمینــی )قــدس ســره(، 

ص 3ـ272.
11 . از آیه 172 سوره اعراف.

12 . اشاره به آیه 39 سوره یوسف.
13 . از آیه 3 سوره توبه.

1۴ . صحیفۀ حج، ج 1، ص 8ـ197.
1۵ . همان، ج 2، ص 150 ـ 149.

1۶ . همان، ج 2، ص 152.
17 . جاهالن زاهدنما.

18 . رسوا و بی حیا.
19 . صحیفۀ حج، ج 1، ص 198.

20 . آیــت اهلل جــوادی آملــی، بنیــان مرصــوص امــام 
خمینــی )قــدس ســرهم( ص 5ـ274.

21 . صحیفۀ حج، 1، ص 113.
22 . همان، ص 247.
23 . همان، ص 166.

2۴ . همان، ج 1، ص 12.
2۵ . صحیفۀ حج، ج 1، ص 111.

2۶ . همان، ص 19.
27 . همان، ج 2، ص 201.

28 . همان، ج 2، ص 281 ـ 280.
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وشن شـــده است چشم شـــب از انتظار تو تـــور مـــدار  در  نشـــین  ســـایه  آفتـــاب  ای 

می شـــود مناجـــات  تیـــر  بـــه  صبحـــدم  تـــوهـــر  شـــكار  اجابـــت  غـــزال  چابكتریـــن 

كنارتـــودیگرشـــگفت نیســـت مســـیح آفرین شوی همیشـــه  مریم انـــد  گل هـــای 

ازبهارتـــوباشـــد فدك به دســـت تو یا دســـت دیگری خـــدا  هـــای  بـــاغ  اســـت  ســـبز 

دارتـــوافطارتـــو نخواســـت كـــه انفاق جـــان دهد وزه  ر لـــب  نداشـــت  جـــان  هرچنـــد 

اســـت كعبـــه  نیزهماننـــد  امـــام  تـــوگفتـــی  افتخـــار  شـــدن  قبلـــه  پاســـدار  ای 

حســـن اندیشـــۀ  زلالـــی  در صلحی كه جاری است چنان چشمه سارتوجوشـــید 

وارتـــوآری چـــه خـــوش نشســـت درآیینه حســـین خورشـــید  ازحماســـه  تصویـــری 

یادگارتـــوجای تو راكه هیچ كســـی پرنمی كند! شـــود  همـــاره  مگـــر  زینـــب 

وز وشـــب آفرید آفریـــدآن دســـت كه صلابـــت ر زینـــب  تـــو  پرطـــراوت  ازبـــاغ 

هـــادارنـــد عقـــل وعشـــق اگرچـــه جـــدال هـــا محـــال  مقـــام  و  كجـــا  مـــا  گفتنـــد 

آورد تـــاب  را  تـــو  شـــوق  وقتـــی كـــه می رمنـــد بـــه ســـویت غـــزال هاصحراچگونـــه 

داری بـــه بطـــن مـــادرت ازایـــن كمـــال هاعیسی به گاهواره اگر لب گشوده است

هـــاگفتـــی كـــه آب هـــا همـــه مهریـــه ی تواند زلال  از  تـــو  خانـــه  وشـــنای  ر ای 

یعنـــی كـــه تنـــگ بـــود برایـــت مجـــال هااینجا نشـــد بـــه ُكنِه كمـــال تو پـــی برند

رازی مگـــر نهفتـــه بـــه قلـــب ســـفال هـــا؟ایـــن قدرخانـــه ســـاده مگـــر می شـــود ؟ بگو

خاطـــرت تّســـلای  بـــرای  هـــم  هـــاجبرییـــل  بـــال  كنارتـــو  بـــه  می نهـــد  برخـــاك 

شـــود نمـــی  تومعنـــی  مقـــام  هـــا  واژه  »نتـــوان بـــه بـــی مثـــال رســـید از مثـــال هـــا«بـــا 

وان شـــده وح به جان ها ر شـــدهماییـــم و مـــدح ر امتحـــان  خـــود  آفرینـــش  قبـــل  آن 

ازدســـت پركرامـــت تـــو نـــان گرفتـــه بـــودهرحاتمـــی كه دامن احســـان گرفته بود

علـــی ی  درخانـــه  تـــو  نـــور  پانهـــاد  آیینـــه ی تو جلـــوه دوچنـــدان گرفتـــه بودتـــا 

چـــادرت خورشـــید  تـــب  از  یهـــودی  عطـــر هـــزار صاعقـــه ایمـــان گرفتـــه بـــودآری 

بـــودخورشـــید بود خیس خجالت كه هرسحر گرفتـــه  توبـــاران  چشـــم  درآســـمان 

بـــود تـــو  ســـوۀ  بلندتـــراز  كمـــی  آن هـــم درابتـــدای تـــو پایـــان گرفتـــه بودعمـــرت 

حجت االسالم والمسلمین جواد محمد زمانی

را تـــو  ی  كـــرده  ورم  پـــای  دیـــد  ازبـــس تـــب عبـــادت تو جـــان گرفتـــه بودســـجاده 

میكنـــیبـــر جانمـــاز خویـــش اگـــر ســـایه میكنـــی همســـایه  بـــه  چقـــدر  دعـــا  اول 

وشـــن اســـت طلوع پـــگاه تو خورشـــید ذره ای اســـت ز خیـــل ســـپاه تـــو ازبـــس كـــه ر

بگـــو طالبـــت  ابـــی  شـــعب  آنجـــا كـــه بـــوی درد شـــكفت از پـــگاه تـــوازخاطـــرات 

وبیـــان عرش وقتـــی كـــه نورمـــی دمـــد از ســـمت مـــاه توخیره شـــده اســـت دیده كر

آن شـــاعری كـــه نـــور گرفـــت ازنـــگاه توآری دوبیـــت در غـــزل صائـــب آمـــده اســـت

تـــو»بـــوی گل از ادب نكنـــد پـــای خـــود دراز خوابـــگاه  بـــود  كـــه  گلـــی  درســـایه 

تـــو«فـــردا چـــه خـــاك هـــای ندامـــت به ســـركند راه  خـــاك  نشـــد  كـــه  هردلـــی  وز  امـــر

نظیـــر علـــی  توبـــدون  نداشـــتی  غدیـــرآری  همســـر  شـــود  كوثراســـت  شـــایان 

بـــود امتـــداد  در  تـــو  نـــور  یـــاد  بـــه  صحـــرا به شـــور و شـــوق تـــو درگرد بـــاد بوددریـــا 

باشـــوق عطـــر ســـیب حضـــور تـــو شـــاد بـــودشـــب های جمعـــه ایـــن دل زائر بـــه كربلا

انفـــاق آن بـــه ســـائل مســـكین مـــراد بـــودحتـــی دمـــی كـــه خواســـتی ازمرتضـــی انـــار

وف میوه داشـــت رع تـــو امربـــه معـــر دربـــاغ تـــو شـــكفته تریـــن گل جهـــاد بوددر مـــز

تـــو هـــای  خطبـــه  آینـــه  میـــان  بـــودحتـــی  اتحـــاد  از  وشـــنی  ر تصویرهـــای 

ای بـــوده  اســـلام  امـــت  بـــرای  آن ســـان كـــه وصـــف ام ابیها به یـــاد بودمـــادر 

یافـــت امـــام  امـــت  ات،  ســـتاره  یـــازده  انســـجام یافـــتاز  بـــود دیـــن خـــدا  اینگونـــه 

ود نمـــی ر زجانـــان  انتظـــار  مهـــر  ودجـــز  ر نمـــی  بـــاران  دل  از  كرامـــت  آری 

ودآن دل كه با ولای علی عهد بســـته اســـت ر نمـــی  ســـلمان  و  ابـــوذر  ره  در  جـــز 

آفتـــاب زنـــد  فر وشـــن  ر ودیادحضـــور  ر نمـــی  جمـــاران  هـــای  بـــاغ  ازكوچـــه 

ود ز دل آنچـــه ز دیـــده رفت ودبـــا آنكـــه مـــی ر ر نمـــی  شـــهیدان  یـــاد  زســـینه  هرگـــز 

بهـــره آیـــد بـــه معركـــه
َ
وددشـــمن اگـــر چـــو ا ر نمـــی  میـــدان  ی  ازمیانـــه  وز  پیـــر

تـــو زندهـــای  فر وغیـــرت  بـــود  تـــو  ودلطـــف  ر نمـــی  لبنـــان  حماســـه  مـــا  ازیـــاد 

ایـــم بـــرده  توحیـــد  آســـتانه  بـــه  جـــان  چـــون ذره ایم وبهـــره ی خورشـــید برده ایمتـــا 

روشن شده است چشم شب از انتظار تو
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ــرا  ــرت زه ــی حض ــخصیت شناس ش
کتــاب و ســنت ــه  ــر پای ؟اهس؟ ب

دکتر مجید معارف
کوششــی مختصــر بــراى معرفــی  ایــن نوشــتار  
گوشــه اى از شــخصیت حضــرت فاطمــه ؟اهس؟ 
ــا تکیــه بــه آیــات قــرآن و روایــات  کــه ب اســت 
شــیعیان و اهــل ســنت، نــگارش شــده و بــا 

اینکــه مختصــر اســت، مطالــب ســودمندى 
زندگانــی  جزئیــات  کتــاب،  ایــن  دارد. 
را  بزرگــوار  آن  فضایــل  و  زهــرا؟اهس؟  حضــرت 
گســترده بیــان نمی کنــد و فقــط  بــه صــورت 
بــا  را  جهــان  دو  بانــوى  فضایــل  مهم تریــن 
می کنــد.  بازگــو  روایــات  و  آیــات  از  اســتفاده 
علمــی  مقالــۀ  دو  از  برگرفتــه  اثــر،  ایــن 
حضــرت  »ســیماى  نخســت  مقالــۀ  اســت: 

زهــرا؟اهس؟ در روایــات اهــل تســنن« و مقالــۀ 
الگــوى  در  ایمــان  »شــاخصه هاى  دیگــر، 
فاطمــه؟اهس؟«  حضــرت  رفتــارى   - فکــرى 
کلــی در مباحــث، به ویــژه بــا  کــه بــا بازبینــی 
و  دیگــر  مطالبــی  افــزودن  و  اســناد  تقویــت 
ــازه  ــه اى ت ــاب به گون کت ــاختار  ــالح س ــز، اص نی
ــگاه،  ــل، جای ــترۀ فضائ گس ــردد.  ــه می گ عرض
و  رســالت  از  دفــاع  اعتقــادی،  منظومــۀ 

کدامنــی و عفــاف، ســیرۀ عبــادی و  والیــت، پا
کــه در  شــکوه و جــالل، از موضوعاتــی هســتند 
کتــاب دربــارۀ حضــرت زهــرا ؟اهس؟ بــه آن اشــاره 
گــروه  همــت  بــه  کتــاب  ایــن  اســت.  کــرده 
زیــارت،  و  حــج  پژوهشــکده  ســیرۀ  و  تاریــخ 
توســط نشــر مشــعر در قطــع پالتویــى و در 96 
صفحــه منتشــر شــده اســت و  نســخۀ برخــط 

قابــل دسترســی اســت. اینجــا  از  آن 

حج و انقالب اسالمی ایران 
)مجموعه مقاالت(

اثــر حاضــر، حاصــل تــالش جمعی از نویســندگان، 
تحــت نظــارت دکتــر مســعود معینی پــور اســت 
کــه مدیریــت علمــی ایــن مجموعــه مقــاالت را 
بــر عهــده داشــتند. در ایــن مجموعــه مقــاالت،  
بررســی تأثیــر و تأثــرات متقابــل حــج و انقــالب 
اســالمی، مــورد نظــر بــوده اســت. ازســویى حــج، 
کنــار مناســك دیگــر دیــن اســالم  منســك اصلــی در 
اســت و در متــون دینــی توجــه بســیار زیــادى بــه 

آن شــده، و از دیگرســو انقــالب اســالمی ازنظــر 
ــه  ک ــت  ــول اس ــال  تح ــی، در ح ــردى و اجتماع ف
حداقــل از بعثــت نبــی مکــرم اســالم؟لص؟ آغــاز 
کالبــد ایــران حلــول  شــده و در دوره معاصــر، در 
نــاآرام  کــرده و همچنــان صیــرورت دارد و روح 
خــود را بــه انقــالب مهــدوى و حکومــت عــدل 

الهــی پیونــد خواهــد داد.
به طــور  می تــوان  را  مجموعــه  ایــن  مقــاالت 
رویکــرد  چهــار  بــا  و  بخــش  چهــار  بــه  خالصــه 

کــرد: تقســیم بندى 
کــه با رویکــرد و در مقیاس تمدنی،  ١. مقاالتــی 

بــه پدیــده حــج و انقــالب اســالمی نگریســته اند و 
کرده انــد؛ هم افزایــى ایــن دو را پیگیــرى 

انقــالب  بــر  حــج  تأثیــرات  کــه  مقاالتــی   .  2
کــرده و تأثیــر آن را در ایجــاد و  اســالمی را بررســی 
بقــاى انقــالب اســالمی، بعــد از تثبیــت و تحکیــم 

نشــان داده انــد؛
انقــالب  رخــداد  تأثیــرات  کــه  مقاالتــی   .  3
اســالمی و عملکــرد جمهــورى اســالمی و رهبــران 
کوشــیده اند  و  کرده انــد  بررســی  حــج  بــر  را  آن 
کنگــره عظیــم حــج را بعــد از انقــالب  تحــوالت 
کننــد و ایــن ظرفیــت را توســعه  اســالمی بیــان 

؛ بخشــند
کــه ذیــل بحــث ظرفیت شناســی  ۴.  مقاالتــی 
پیــام،  صــدور  بــراى  حــج،  آسیب شناســی  و 
اســالمی  جمهــورى  نــرم  قــدرت  و  آرمان هــا 

شــده اند. ســازمان دهی 
ایــن مقــاالت در 579 صفحــه و در قطــع رقعــی 
گــروه مطالعــات اجتماعی پژوهشــکدۀ  بــه همــت 
حــج و زیــارت توســط انتشــارات مشــعر  منتشــر 
اســت. مطالعــه و بارگیــری نســخۀ برخــط ایــن 

مقــاالت از اینجــا فراهــم اســت.

انقالب اسالمی؛ احیای فرهنگ 
زیارت و بازتولید حج ابراهیمی _ 

محمدی«
حجت االسالم و المسلمین حمید احمدی حاجیکالئی

فرهنــگ  و  اندیشــه  بنیــاد  بــر  اســالمی  انقــالب 
اســت  بــوده  خــاص  گفتمانــی  مولــد  اســالمی، 
کــه اســالم به عنــوان دال مرکــزی آن جوهــره و 
گفتمــان، در حوزه هــای مختلــف  اســاس ایــن 
کــم  حا نیــز  دیگــر  ع  متنــو نظام هــای  خــرده  و 
نظــام  در  نظام هــای  خــرده  ازجملــه  شــده؛ 
زیــارت  و  حــج  اســالم،  اجتماعــی  و  عبــادی 
گفتمــان حــج ابراهیمــی ـ محمــدی،  کــه  هســت 
گفتمــان انقــالب اســالمی بــا دال هــا  منبعــث از 

از  برائــت  توحیــد،  هماننــد،  مؤلفه هایــى  و 
مشــرکان، وحــدت، معنویــت و اهتمــام بــه آرمــان 
فلســطین و به طــور عــام مســائل جهــان اســالم 
بــه دلیــل جذابیت هــای خــاص خــود توانســت 
گفتمــان  گفتمان هــای دیگــر هماننــد  بــر ســایر 
و  گــری  ســلفی  ارتجــاع،  آمریکایــى،  اســالم 

یابــد. غلبــه  وهابیــت 
ســالگرد  مناســبت چهلمیــن  بــه  کتــاب  ایــن 
پیــروزی انقــالب اســالمی در 12 فصــل تدویــن 
ــه  کتــاب ب و منتشــر شــده اســت.فصل اول ایــن 
جایــگاه و اهمیــت حــج و زیــارت در جمهــوری 
بــه  نــو  نــگاه  کــه  اســالمی پرداخته شــده اســت 
گفتمــان انقالب اســالمی،  حــج و امــور عبــادی در 

انقــالب  بــرای معرفــی  به عنــوان فرصتــی  حــج 
اســالمی، حــج یــک امــر اســتراتژیک و اساســی 
بــرای نظــام و مســئولیت حکومــت اســالمی در 
قبــال حــج و زیــارت از موضوعــات ایــن فصــل 
کتــاب بــه  بــه شــمار می آیــد. در فصــل دوم ایــن 
زیــارت  و  حــج  نظام منــد  و  سیســتمی  راهبــری 
شــده  پرداختــه   ایــران  اســالمی  جمهــوری  در 
کــه تاریخچــه شــکل گیری ســازمان حــج و  اســت 
ــارت، ســاختار و تشــکیالت، وظایــف ســازمان  زی
کلــی ســازمان، وظایــف  حــج و زیــارت، اهــداف 
ســازمان، ارکان حــج و زیــارت، اعضــای شــورای 
رئیــس  وظایــف  اهــم  و  زیــارت  و  حــج  عالــی 
ح شــده در ایــن فصل  ســازمان از موضوعــات مطر

اســت.  انقــالب اســالمی، حــج و تولیــد ســرمایه 
توســعه  و  رشــد  اســالمی  جمهــوری  اجتماعــی، 
ســرمایه انســانی حــج و زیــارت، انقــالب اســالمی، 
و  حــج  حــوزه  در  دانش بنیــان  ســازمان  ایجــاد 
زیــارت، مدیریــت و برنامه ریــزی راهبــردی حــج 
و زیــارت در جمهــوری اســالمی ایــران، مدیریــت 
حســینی،  اربعیــن  راهبــردی  برنامه ریــزی  و 
انقــالب اســالمی و توســعه دیپلماســی عمومــی در 
حــج و زیــارت، انقــالب اســالمی، تعالــی خانــواده 
کانــون توجــه حــج و زیــارت و حــج و  و زنــان در 
فصل هــای  دیگــر  از  را  اســالمی  انقــالب  صــدور 

ــت. ــاب اس کت ــن  ای

فاطمه زهرا ؟اهس؟
محمد عبده  یمانی، ترجمۀ مرحوم 

حجت االسالم و المسلمین محمدتقی رهبر
کتــاب ترجمــه اى اســت آزاد از متــِن عربــى  ایــن 
هــا فاطمــة الزهــراء ؟اهس؟ «، تألیف »دکتر  کتــاب »إّنَ
کشــور  نویســندگان  از  یمانــی«  عبــده  محّمــد 
زندگانــی  تاریــخ  بــه  کــه  ســعودى،  عربســتان 
اســت.  پرداختــه   ؟لص؟  خــدا  رســول  دختــر 
مؤّلــف، یکــی از دانشــمندان اهــل ســّنت اســت 
کــه نســبت بــه اهل بیــت عصمــت ؟مهع؟ ارادتــی 

مذهبــی،  تعصبــات  از  دور  بــه  و  دارد  خــاص 
نــگارش زندگــی فاطمــه زهــرا ؟اهس؟ و بیــان  بــه 
فضایــل اهل بیــت پیامبــر ؟مهس؟ پرداختــه اســت 
کتــاب، ویژگــِی خــاص  بــه  کــه همیــن ســبب، 

اســت. بخشــیده 
گفتــن از تاریخ فاطمه  گفتــۀ مؤّلف »ســخن  بــه 
گذاشــتن بخــش  ؟اهس؟ در حقیقــت بــه نمایــش 
بنیادیــن تاریــخ اّمــت اســالم اســت. از نخســتین 
رنجهــاى رســالت، مبــارزات اولّیــه در ســال هاى 
گرامــی  مّکــه، ســتم قریــش و ایســتادن آن دختــر 

کنــار پــدر، شــجاع، قدرتمنــد، پایــدار، مطیــع،  در 
و  پــدر  همــراه  و  نگهبــان  و  امانتــدار  مــؤّدب، 
کــه نوردیــده و جلــوه اى  ایــن افتخــار او را بــس 
کــه در مدرســۀ نبــّوت  از مصطفــی ؟لص؟ اســت 
پــرورش یافتــه و بــا فضایــل اخــالق، در باالتریــن 
ســطح سرشــته شــده اســت.« نکتــۀ قابــل توجــه 
یــك  هماننــد  مؤّلــف  چنــد  هــر  کــه  اســت  ایــن 
گرفتــه  فــرد شــیفتۀ اهــل بیــت قلــم بــه دســت 
ــار  ــد انتظ ــا نبای ــد اّم ــخن می گوی ــاب س ــر ب و در ه
کتــاب بنویســد؛  کــه ماننــد یــك شــیعه  داشــت 

کــه بســیارى  ــا ایــن همــه بایــد انصــاف داد  ــا ب اّم
ــا  کتمــان نکــرده اســت، ب گفتــه و  گفتنی هــا را  از 
کــه اختــالِف دیــدگاه  ایــن توصیــف مــواردى را 
میــان شــیعیان و نویســنده وجــود داشــته، هــر 
کتاب  کــه مقتضــی بــوده مترجــم در پانوشــت  جــا 
کتــاب در  نکاتــی را خاطرنشــان ســاخته اســت. 
2٨٠ صفحــه و در قطــع رقعــی توســط نشــر مشــعر 
منتشــر شــده و  نســخۀ برخــط آن از اینجــا قابــل 

ــت. ــی اس دسترس

فاطمه زهرا ؟اهس؟ دختر رسول خدا ؟لص؟
حجت االسالم و المسلمین دکتر قاسم خانجانی

کتــاب در معرفــی مختصــر شــخصیت و زندگانــی  ایــن 
از  بخشــی  و  اســت  ؟اهس؟  زهــرا  فاطمــۀ  حضــرت 
که بیشــتر  کتاب هــای »زنــان اســوه« اســت  مجموعــه 
بــا تکیــه بــر منابــع اهــل ســنت بــه تحریــر درآمــده 
اســت. مؤلــف پــس از  مقدمــه بــه مباحثــی ماننــد 
آشــنایى بــا زندگــی شــخصی و خانــوادی، جایــگاه، 

اجتمــاع،  و  سیاســت  عرصــۀ  در  حضــور  ازدواج، 
ــوان  جلوه هایــى از  شــخصیت و آموزه هــای ســرو بان

می پــردازد. جهــان، 
مرکــز  ســیره  و  تاریــخ  گــروه  همــت  بــه  کتــاب 
تحقیقــات حــج در ١٠٨ صفحــه و در قطــع پالتویــى 
منتشــر  مشــعر  هنــری  و  فرهنگــی  مؤسســۀ  توســط 
کتــاب را از اینجــا قابــل  شــده اســت. نســخۀ برخــط 

اســت. مطالعــه 
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