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مواضع صريح مراجع تقليد درباره حج

خانواده شهداى منا به ديدار رهبر انقالب مى روند

نخستين كنگره شهداى منا
 با حضور رييس جمهور برگزار مى شود

نماينده ولى فقيه در امور حج و زيارت
 بر لزوم برگزارى باشكوه هفته حج تاكيد كرد.

خط خبـــر

يادداشت اول

حج و مناسك پر محتواى آن به عنوان فاخرترين فريضه وحيانى، 
ــالم  ــكارى از اعتالى دين و نمايش دهندة تماميت اس جلوة آش
ناب محمدى(ص) است. اين مهم در آيين پيامبر اسالم(ص) به عنوان 
ــازوكارى كارآمد در استقرار توحيد و خداپرستى و براندازى شرك و  س
ــت، اما پس از رحلت آن حضرت، مستكبران حاكم بر  ــتى اس بت پرس
ــده – كه حقيقت  ــالمى و ايادى آنها  كژراهه هاى حادث ش جوامع اس
حج و شعارها و نمادهاى واالى آن را با دنياخواهى و زياده جويى خود 
در تضاد و تنافى مى ديدند – به تحريف و خاموشى پيام بلند و متعالى 
ــرى اعمال عبادى و  ــا منحصر كردن حج در يك س ــد و ب آن پرداختن
ــلمين را از بركات تعيين كننده و اثر بخش  ــالم و مس فردى صرف، اس
ــى بر محتوا و روح حقيقى حج  ــروم كرده اند و در واقع سرپوش آن مح

گذاشتند.
ــه احيا كننده هويت و  ــالمى در ايران ك پيدايش و پيروزى انقالب اس
انديشه هاى ناب اسالمى، دميدن روح اخوت اسالمى، صداقت و بيدارى 
ــالمى و در يك كالم زمينه سازى براى حاكميت جهانى  در جامعه اس
ــد تا شعاير الهى  ــاختن امت اسالمى بود، سبب ش ــالم و محقق س اس
ــالمى مطرح و زنده شوند.  ــاحت حيات اجتماعى امت اس دوباره در س
ــبيل اهللا،  ــن چارچوب موضوعاتى هم چون مبارزه و جهاد فى س در اي
نمازهاى جمعه و جماعت، فرهنگ انتظار، نقش مساجد، عزادارى هاى 
ــالم، احيا و به  مذهبى و از جمله حج به عنوان كنگره بزرگ جهان اس
ــوى جايگاه حقيقى خود در حال صيرورت و دگرگونى اند.  ــمت و س س
ــمندى از  ــى(ره) و مقام معظم رهبرى(حفظه اهللا) با هوش ــام خمين ام
ــده و بيدارى اسالمى، با طرح انديشه  ظرفيت ها و فرصت هاى ايجاد ش
ــه عقبه هاى  ــدى(ص) و با هجوم ب ــج ابراهيمى(ع) و محم ــاى ح احي
ــتعمار و دولت هاى سلطه در جهان اسالم، فرياد بازگشت به مجد و  اس
عظمت فرهنگى و تمدنى اسالم و هويت جمعى و تاريخى مسلمين را 
ــم و  ــالم به صدا درآوردند و اين امر چش بر بلنداى مأذنه هاى جهان اس
جان ميليون ها تشنگان حقايق و معارف اسالم ناب محمدى را متوجه 
حقيقت ناب و تابناك و ذخيره بى بديل كانون توحيد، كعبه معظمه و 

فريضه فاخر حج نمودند.
حج در انديشه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبرى برخاسته از نگرش 
اجتماعى ايشان به آيين اسالم مى باشد ايشان با اين رويكرد در مطالبى 
پر محتوا و عميق و برخوردار از ظرايف خاص ادبى، مسئلة حج را مورد 
ــان عميق ترين  توجه قرار داده اند. بدين گونه در پيام ها و صحبت هايش
مفاهيم عرفانى – الهى را در قالب ادبياتى وزين و هنرى به كار برده اند 

و روح حج را كه با گفتمان حج ابراهيمى جريان را احيا كردند.
ــى موحدانه  ــادى از زندگ ــك صحنه پويا و نم ــر، حج ي ــوى ديگ از س
ــت در آن، امكان و توانايى براى  ــلمانان است تا با تمرين و ممارس مس
بازيافت و ترسيم و تقويت آن زندگى موحدانه و حيات طيبه و عقالنى 

در ميان مسلمانان ايجاد گردد:
«حج عبادت است و ذكر و دعا و استغفار، اما عبادتى و ذكر و استغفارى 

در جهت ايجاد حيات طيبة امت اسالمى» 
ــى بلكه يك صيرورت دائمى به  ــير دائم «زندگى در آيينة حج، يك س
ــوى خدا است و حج آن درس هميشه زندة عمل و سازنده است كه  س
ــم زندگى ما را در صحنة عملى و روشن  ــيم راه و رس اگر به هوش باش
ترسيم مى كند ميعادى همگانى، هر سال تشكيل مى شود تا مسلمانان 
در آن محيط وحدت و تفاهم، و در پرتو ذكر الهى، راه و جهت زندگى 

را بياموزند.» 

ــت حجاج ايرانى روند مذاكرات ايران با عربستان در مورد  سرپرس
ــزام به عمره، روند  ــورمان براى اع ــرط كش اعزام زائران به حج، ش
ــب پرداخت غرامت به حجاج ايرانى صدمه ديده در حوادث منا و  نامناس
مسجد الحرام، سهميه حج ايران در سال هاى آينده و نتيجه تحقيقات در 

مورد عوامل حادثه منا و پيامدهاى آن را تشريح كرد.
حجت االسالم سيدعلى قاضى عسكر، نماينده ولى فقيه در حج و زيارت 
ــت حجاج ايرانى كه سفر يك هفته اى به كواالالمپور پايتخت  و سرپرس
مالزى داشت، گفت: برنامه ايران برگزارى حج و اعزام زائران با رعايت عزت 

و مصالح نظام جمهورى اسالمى بود.
ــت: ايران هيچگاه در بحث اعزام حجاج ترديدى به خود راه نداده و  او گف
وظيفه خود مى داند راه را باز كند تا مردمى كه سال ها در نوبت هستند، 

مناسك حج را برگزار كنند.
ــاره به تاخير چهار ماهه عربستان بر خالف سال هاى  قاضى عسگر با اش
ــال دعوت نامه و انجام مذاكراه و توافق به منظور اعزام  ــته براى ارس گذش
ــتان عزم جلوگيرى از اعزام زائران  ــان داد عربس حجاج، گفت: اين امر نش

ايرانى را دارد.
نماينده ولى فقيه در حج و زيارت گفت: دور نخست مذاكرات هيچ چيز را 
مشخص نكرد. در حالى كه اگر قرار است 64 هزار نفر به حج اعزام شوند 
بايد مساله ويزا، حمل و نقل، نيروى تداركاتى و ... روشن شود، اما سعودى 

ها بحثى را مطرح نكردند.
ــاره به قطع مناسبات با تعطيلى سفارتخانه ها، گفت: اين موضوع  او با اش
متاسفانه به مشكالت اضافه كرد، در حالى كه براى دفاع از حقوق زائران 
ناچاريم سفارت و كنسولگرى داشته باشيم، جايگزين تعيين شود و مجوز 

اعزام 10 تا 12 نفر صادر شود.
ــوئيس به عنوان حافظ منافع  ــنهاد هم اين بود حاال كه س او گفت: پيش
پذيرفته شده، عربستان تحت پرچم سفارت سوئيس كنسولگرى راه اندازى 

كند و ايران نيز با اعزام چند نفر از حقوق زائران دفاع كند.
ــتان 'محض االتفاق' ارائه  ــگر گفت: اين اتفاقات نيفتاد و عربس قاضى عس
كرد كه اين را براى حج امضا كنيد. ما هم نمى توانستيم امضا كنيم براى 
اينكه مذاكراه و گفت وگو طرفينى است و بايد دو طرف اصول توافق شده 

را امضا كنند.
او گفت: سعودى ها چنين رفتارى كردند و هيات ايرانى به تهران بازگشت 
ــتانى نيز چون اختيار كامل نداشتند اعالم كردند بايد  و طرف هاى عربس
استعالم هايى از وزارت خارجه و كشور خود دريافت و به ايران خبر دهند. 
ــد و اطالع دادن رياض 45 روز به  ــط عربستان انجام نش اين كار نى توس

تاخير افتاد.
ــتان كه شناحت  ــاره به دور دوم مذاكرات و تغيير وزير حج عربس او با اش
ــته و به كشورمان نيز سفر كرده است، گفت: اين اميد وجود  از ايران داش
ــت با اين شرايط مشكالت به صورت كامل حل شود. دو سه مورد از  داش
مشكالت مانند رواديد و هواپيمايى حل شد، اما در دو سه مورد سعودى ها 

نتوانستند تصميم گيرى كنند.
ــكالت در  ــه بحث امنيت زائران كه يكى از مش ــگر در ادامه ب قاضى عس
مذاكرات دو طرف بود اشاره كرد و گفت: در حادثه سال گذشته منا 461 
ــهادت رسيدند، اگر  ــجدالحرام 13 ايرانى به ش زائر ايرانى و در حادثه مس
ــود. ايجاد امنيت نيز  ــم زائر اعزام كنيم بايد امنيت زائر تامين ش بخواهي
ناگهانى تحقق نمى يابد بايد بستر فراهم شود و اين بستر را بايد مقامات 

سعودى فراهم كنند.

او گفت: عربستان بايد اقداماتى انجام دهد و از طرف 
هاى حج گذار كه ما هستيم نيز درخواست كند يك 
محدوده كارى را انجام دهيم تا امنيت ايجاد شود. 

سعودى ها اين كار را هم نكردند.
ــت حجاج ايرانى گفت: سعودى ها نه تنها  سرپرس
در مذاكرات براى امنيت زائران كارى نكردند، بلكه 
سلسله شرايط تلخى را نيز اضافه كردند. مثال اعالم 
ــاختمان هاى خود  ــما حق نداريد در س كردند ش
ــزان كنيد، در حالى كه  ــم ايران را نصب و آوي پرچ
پرچم نماد و شعار هر كشور است و فعاليت سياسى 

محسوب نمى شود.
ــار وارد  ــتين ب ــر زائرى كه براى نخس ــت: ه او گف
ــتان عربستان مى شود براى پيدا كردن هتل  عربس
خود بايد از روى پرچم محل زندگى اش را بيابد. اگر 
ــعودى ها از همه كشورها مى خواستند از پرچم  س
كشورشان استفاده نكنند اشكالى نداشت، اما زمانى 
كه كشورهاى ديگر از پرچم براى اين كار استفاده 
مى كنند به چه دليل جمهورى اسالمى ايران نبايد 

از نماد ملى خود استفاده كند.
او با اشاره به شرط هاى نادرست ديگر سعودى ها، 

گفت: ما هر سال با بيش از 20 كشور ديدار و مذاكره داريم، چون فلسفه 
ــت و در اين ديدارها ضمن آشنايى با  ــورهاى اسالمى اس حج اتحاد كش
ــورها براى تعامل بيشتر، فعايت هايى براى افزايش و انتقال تجربيات  كش
حج نيز صورت مى گيرد، اما سعودى ها خواستند اين ارتباط وجود نداشته 
باشد. در حالى كه ما در عربستان زندانى نيستيم و كشور مستقل و آزادى 
هستيم و عربستان حق ندارد ايجاد محدوديت كند كه با چه كسى گفت 

وگو انجام دهيم.
قاضى عسگر تاكيد كرد: عربستان بايد به عنوان كشور ميزبان حجاج اين 
ــعودى ها همچنان كمتر از دو ماه مانده به زمان  موارد را رعايت كند. س
حج اين شرايط را پشت سر هم اضافه مى كردند و نشان دادند مى خواهند 

مانع حج ايرانيان شوند.
ــورهاى اسالمى  ــتان با ديگر كش او در ادامه به قرارداد و تفاهم نامه عربس
ــورها نشان داد تفاهم نامه  ــاره كرد و گفت: مطالعه قرارداد برخى كش اش
عربستان با كشورهاى ديگر با ما تفاوت دارد. شرايطى كه براى ايران اعالم 
كردند در تفاهم نامه كشورهاى ديگر وجود نداشت و ما اين موارد را نسبت 

به مردم خود ظلم مى دانيم.
قاضى عسگر تاكيد كرد: سعودى ها نمى توانند تبعيض قائل شوند. ما نشان 
ــاله  ــورها به اين مس داديم منظم ترين و بهترين حج را داريم و همه كش

اعتراف دارند و عربستان با اين رفتارها ما را از حج محروم كرد.
ــده ولى فقيه در حج و زيارت گفت: اين حق (اعزام زائر) براى ايران  نماين
ــال هاى آينده تالش خواهيم كرد تا لحظه اى كه  ــت و در س محفوظ اس

امكان وجود داشته باشد به يقين براى اعزام زادران ايرانى تالش كنيم.
ــانى دانست كه 'سد عن  ــدن ايرانيان به حج را براى كس او گناه اعزام نش

سبيل اهللا' كردند و مانع رفتن ايرانيان به حج شدند.
او تاكيد كرد: ما عزت ايرانى، امنيت زائر، حقوق زائر ايرانى و كشورمان را 
هرگز در بازى هاى سياسى فدا نمى كنيم و به يقين مدافع حقوق مردم به 

دليل وظيفه شرعى خواهيم بود.

ــده در مورد بهره بردارى سياسى  ــگر در مورد ادعاى مطرح ش قاضى عس
ايران از حج، آن را سخنى اشتباه دانست و گفت: اين سخن غلطى است، 
چون نگاه ما به كنگره عظيم حج، نگاه فراملى و وحدت بخش است و براى 
اتحاد اسالمى است. ما هرگز اجازه نداديم زائران مسائل فرقه اى را در حج 

مطرح كنند، چون مناسك حج محل طرح مسائل شيعه و سنى نيست.
ــمنان يد واحده  ــنت و مقابل دش ــا تاكيد بر اينكه ما در كنار اهل س او ب
ــويم، گفت: امام راحل، مقام معظم رهبرى و فقها، فتوا داده اند كه  مى ش
ــركت كرده و با آنها نماز به جاى مى آوريم.  ــنت ش ما در نمازهاى اهل س
ــك حج را با هم هستيم كه اين نماد قدرت و وحدت  همه اعمال و مناس

اسالمى است.
ــى از مناسك حج غلط و حرف  ــگر گفت: بهره بردارى سياس قاضى عس
فريب كارانه اى است. اگر سال هاى گذشته دعاى كميل نيز برگزار شده با 
تفاهم مقامات عربستان بخصوص با 'محمد بن نايف' وزير كشور و وليعهد 

سعودى بوده است.
قاضى عسگر گفت: مشكلى در اين زمينه نداشتيم. دعاى كميل سياسى 
ــت و مكه و مدينه نيز مكان توحيد است و  ــت و دعايى توحيدى اس نيس
زائران ايرانى با نظم دعا را مى خواندند و مراجعت مى كردند. در سال هاى 
ــعارى داده نشده و در خيابان ها و ميادين شهر نيز راه بندانى  گذشته ش

ايجاد نشده است.
او در ادامه مواضع برخى گروه ها در كشورهاى همپيمان عربستان در مورد 
حوادث حج سال گذشته را كه در برخى نشست ها مطرح كردند ناشى از 
اطالعات غلط دانست و گفت: دو حالت در اين مورد مى تواند وجود داشته 
ــد. يا اينها پول گرفته و مزدور محسوب مى شوند و يا اينكه اطالعات  باش

نادرستى دارند و اميدوارم بخش دوم باشد.
او گفت: مگر حادثه سقوط جرثقيل در مسجدالحرام دست شيعه و ايران 
ــركت بن الدن بود. دوم اينكه در حادثه منا جمعيت  بود يا در اختيار ش
ــاس برخى آمارها يكهزار و 900 نفر از عربستان  تنها از ايران نبود و براس

نيز كشته شده اند.

ايران هيچگاه در بحث اعزام حجاج
 ترديدى به خود راه نداده است 

حج بى روح و بى تحرك و قيام حج بى برائت، حج بى وحدت وحجى كه از آن هدم كفر و شرك برنيايد حج نيست

حج، آن شط هميشه جارى و آن عطية بى زوال الهى است كه مسلمانان تا ابد مى توانند
 غبار رنج و حرارت و آلودگى و بيمارى خود را در آن بسترند
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و مانع رفتن ايرانيان
به حج  شدند

گناه اعزام نشدن
 ايرانيان به حج را  
براى كسانى

 بايــد  دانست كه 
 ‹ صد عن سبيل اهللا› كردند  
و مانع رفتن ايرانيان
به حج  شدند

وحدت، اتفاق و تفاهم ملت هاى  مسلمان مى تواند دل هر دولت مستكبر را آب كرده و گوش او را كر، و پشت او را خم كند.

رياض موضوع حج را 
سياسى كرده است

مهندس سعيد اوحدى
 رئيس سازمان حج و زيارت

 حج، ضيافت الهى
آيت اهللا جوادى آملى آيا بعد از فاجعه منا

مى توان حج را 
تعطيل كرد

 پاسخ به شبهه تعطيلى 
حج در برابر كمك به فقراء

حجت االسالم سيدعلى قاضى عسكر، نماينده ولى فقيه در حج و زيارت و سرپرست حجاج ايرانى:
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ــالمى همواره به حج نيازمند است  ــت كه جامعه اس با اين رويكرد اس
ــا و تمرين و  ــراى درمان درده ــّط فياض ب ــه عنوان ش ــد از آن ب و باي
ممارست بر همگرايى و حيات طيبه و عقالنى بهره گيرد. اگر دولت ها و 
ــانى را در زندگى جمعى و فردى تعقيب  حكومت ها بخواهند كمال انس
ــت حج بسان يك نماد و تجلى دائمى اين صيرورت و  نمايند، مى بايس
سير الى اهللا مورد توجه قرار گيرد و در رأس سياست هاى نظام اسالمى 
ــق آن حج مطلوب  ــت تقويت و براى ارتقا و تحق ــرار گيرد و در جه ق

سرمايه گذارى شود. از اين روست كه مقام معظم رهبرى مى فرمايند:
ــه پس از پيروزى  ــت از اهميت حج بود ك ــر پايه همين درك درس «ب
انقالب كبير اسالمى در ايران، مسأله حج در صدر اقدامات بين المللى 
ــالمى قرار گرفت و دولت كريمه، جنبه سياسُت  حكومت جمهورى اس
اللهى اين فريضه را كه مظهر عزت و قدرت حضرت حق تعالى است با 
جنبه عبادُت اللهى آن كه جلوه گاه غفران و رحمت ربوبى است به هم 

آميخته.... است». 
لذا حج تعيين كننده سياست هاى كلى نظام اسالمى و سرسلطه جنبان 

بيدارى و حركت اسالمى در جهان مى باشند:
ــى براى ماست ... حج يك فرصت و  ــتراتژيك و اساس «حج يك كار اس

يك ميدان است و به اين چشم بايد به آن نگاه كنيم.» 
ــاس آنچه در قرآن بيان كردند اين فريضه را براى  خداوند متعال بر اس
ــهدوا منافع لهم»  و  اعالم حضور مؤمنان در حج به جهت اينكه «ليش
ــركين» معين و فرض دانسته است.  «قياماً للناس»  و «برائة من المش
تا مؤمنان نيز با تأسى به اين صحيفه نورانى وحيانى به حيات طيبه و 

معقول دست يازند و به صالح و فالح نايل گردند.
بر مبناى اين انديشه، توحيد ناب و خالص هنگامى در حج تبلور و تجلى 
ــت كه بر اساس سنت و سيره نبوى(ص) و ابراهيمى(ع) و  خواهد داش
ــق به  ــاى قرآنى عالوه بر بروز جلوه هاى رحمت و محبت و عش آموزه ه
ــرك و طاغوت  توحيد، تجلى گاه برائت و طرد و نفى تمامى مظاهر ش
باشد. اين همان آموزه ماندگار و متعالى حج است كه از آن به برائت از 
مشركان ياد مى شود و امام راحل (ره) حج بدون برائت را حج نمى دانند 
ــو،  ــام معظم رهبرى آن را به روح حج تعبير مى كنند. از ديگر س و مق
ــالم در مقابله با طمع ورزى هاى صهيونيزم و  ــيب بزرگ جهان اس آس
ــلطه طلبان، اختالف و تفرقه امت اسالمى است و حج را  استعمار و س
ــتى مسلمانان  ــاز و تبلور و تمرين همگرايى و اتحاد و همزيس زمينه س
است، كه مى تواند اين روح اخوت و همدلى و وحدت را بر محور توحيد 
و خداگرايى در پيكره امت اسالمى تزريق نمايد و حج بايد كانون اتحاد 

و همبستگى و اصالح امور مسلمين باشد.
اين رويكرد جامع و عزتمند و عميق به فريضه فاخر حج ايجاب مى كند 
ــمندان و عناصر فرهنگى در محتوا و عناصر و مبانى و اصول  كه انديش
اين انديشه تدبير و تأمل ورزند و براى هميشه اين انديشه و تفكر ناب 
برخاسته از قرآن و سنت و سيره نبويو معارف ولوى را زنده نگه دارند. 
و از اين ميراث معنوى ارزشمند به درستى پاسدارى و حراست نمايند، 
ــان گذشته مهجور و غريب نگردند و  ــالم بس تا خداى ناكرده حج و اس

به انزوا نروند.  
ــعار الهى مطرح  ــايد يكى از عللى كه حج در قرآن كريم به عنوان ش ش
ــت و بزرگداشت آشكار آن است تا دچار  ــت، همين طرح و پاسداش اس

غفلت و مهجوريت نشود.
اين وجهه و رويكرد قرآنى الهام گر نام گذارى هفته اول ذيقعده از سوى 
جمهورى اسالمى ايران به عنوان هفته حج بوده است. تا از رهگذر اين 
ــر معارف متعالى اين فريضه الهى كه خود بسان  فرصت به تبيين و نش
اسالم است، بهره گرفته شود و جامعه اسالمى با آن سرچشمه هميشه 
ــود. و از اين مائده گسترده و ماندگار الهى براى  ــى آشنا ش فياض قدس

بيمارى هاى روحى و اجتماعى راه درمان و عالج جويد.
ــعودى  ــئوالن دولت س ــال كه با بى تدبيرى و عناد و لجاجت مس امس
ــزارى و حضور در  ــريف ايران از حج گ ــه در حضور ملت ش ــدى ك و ص
ــت اين ايام اهللا  ــجدالحرام ايجاد كردند. بزرگداش ــرزمين الهى و مس س
ــان حوزه حج و  ــئوالن و متصدي ــاى نقش تبيينى و ترويجى مس و ايف
زيارت و اهالى قلم و فرهنگ نمى تواند تعطيل و به تعليق درآيد، بلكه 
مسئوليتى مضاعف دارندتا در كنار تبيين و معرفى معارف واالى حج به 
ــالمى از مانع تراشى و صد عن سبيل  تنوير افكار عمومى در جوامع اس
ــتمرار  ــعودى اقدام و قيام نمايند. تا از رهگذر آن مانع اس اهللا دولت س

چنين رفتار غيرعقالنى و تبعيض آميز شوند.
ما با پاسداشت هفته حج، ياد و نام و خاطره همه شهداى مظلوم فاجعه 
منا و مسجدالحرام را در حج 1394و شهداى مظلوم 6 ذيحجه در سال 
1366 را گرامى مى داريم و اميدواريم دولتهاى اسالمى از خواب غفلت 
ــده و به ايفاى نقش و مسئوليت خود در تأمين امنيت و حفظ  بيدار ش
جان حج گذاران با مطالبه جدى از سران سعودى به درستى به درستى 

عمل كند.  

ــت حجاج ايرانى با تاكيد بر اينكه حادثه منا عمدى نبوده و سوء  سرپرس
ــته است، گفت: طبيعى است كه مساله بايد با  مديريت در آن وجود داش
خود عربستان حل شود. چون عربستان كشور اسالمى است و طبق ضوابط 

اسالمى بايد مساله را بين خودمان حل كنيم.
او گفت: تحقيقات و مصاحبه با شخصيت هاى خارجى در مورد حادثه منا 
نشان مى دهد بى كفايتى و سوء مديريت سعودى ها باعث اين حادثه شد 

و عربستان نتوانست حوادث پس از منا را نيز مديريت كند.
او گفت: از ساعت 8 و 30 دقيقه صبح تا يك و نيم بامداد روز بعد جنازه 
ــتند مصدومان را  ــتان ها نيز نتوانس ها روى زمين باقى ماند و در بيمارس
مديريت كنند و بسيارى پس از انتقال به بيمارستان جان خود را از دست 

دادند.
قاضى عسگر گفت: سعودى ها جنازه ها را نيز نتوانستند مديريت كنند و 
اجساد چند روز در كانتينرها كنار سردخانه باقى ماند كه نشان مى دهد 
ايران به هيچ وجه در مساله سهيم و شريك نبوده، بلكه ما طبق سال هاى 

قبل برنامه هاى خود را انجام داديم.
او گفت: حادثه منا در حالى اتفاق افتاد كه حدود 400 كاروان ايران هنوز 
در خيمه ها بودند و به سمت جمرات حركت نكرده بودند، پس اطالعات 
مدعيانى كه اين حادثه را به ايران نسبت مى دهند نادرست است يا مزدور 

هستند.

قاضى عسگر در ادامه به گله مندى برخى كشورهاى اسالمى از پرداخت 
ــدن غرامت زائران مصدوم و كشته شده در مسجدالحرام و حادثه منا  نش
توسط سعودى ها اشاره كرد و گفت: اين حقيقتى است كه بايد حل شود. 
ــاه عربستان با اقتدار به مردم قول مى دهد كه اين ميزان  زمانى كه پادش

غرامت پرداخت مى كنم، بايد ماه نخست اين اتفاق مى افتاد.
نماينده ولى فقيه در حج و زيارت گفت: ما در زمانى كه هنوز در عربستان 
بوديم اسامى فوتى ها و مصدومان در منا و مسجد الحرام را ترجمه شده در 
اختيار مقامات سعودى قرار داديم. عربستان بايد خيلى زودتر اقدام مى كرد 
ــارتى است كه سعودى ها دارند متحمل  و پرداخت نكردن غرامت، خس

مى شوند و خطرى است كه بايد در مورد پيامدهاى آينده آن انديشيد.
ــينند و تصميم  ــود عمل كرد كه تنهايى بنش او گفت: اين گونه نمى ش
ــورهاى مختلف دعوت و از متخصصان جهان  بگيرند. بايد بعثه هاى كش
اسالم كمك بگيرند تا موانع برطرف و راه براى كارهاى بعدى هموار شود.

قاضى عسگر در ادامه در پاسخ به سئوالى در مورد حج عمره، گفت: مساله 
ــكلى نداشتيم. اما در حادثه  ــت. در خصوص عمره مش عمره متفاوت اس
ــعودى جنايت كرده كه از نظر قانونى  فرودگاه جده، ماموران خطاكار س

بسيار خطرناك است و آبروى عربستان را برد.
ــاره به اينكه اين دو مامور امنيت گردشگرى دينى عربستان را به  او با اش
خطر انداختند، گفت: اين افراد خطاكار بايد ماه اول محاكمه مى شدند و 

برخورد مى شد، اما نتيجه تعلل رياض تعطيلى عمره توسط ايران بود.
قاضى عسگر گفت: به مقامات عربستان اعالم شده است اگر اين دو مامور 
مجازات و رسما اعالم شود ايران مقدمات برگزارى عمره را انجام مى دهد.

سرپرست حجاج ايرانى گفت: پيش بينى شده بود تا يك ميليون زائر به 
عربستان در عمره اعزام شود كه در حال حاضر متوقف است و در انتظار 

اقدام سعودى ها براى مجازات ماموران خطاكار هستيم.
ــما اعالم كنند اين دو خطاكار محكوم و از  ــعودى ها رس او گفت: اگر س
نيروهاى امنيتى اخراج شده اند زمينه براى برقرارى عمره فراهم مى شود.

او همچنين با اشاره به حمله صورت گرفته به سفارت عربستان در تهران 
و بازداشت افراد خطاكار، گفت: تمام مقام هاى ايران از مقام معظم رهبرى 
گرفته تا رئيس جمهورى و ديگر مقامات حادثه حمله به سفارت سعودى 

در تهران را محكوم كردند.
ــاس قول مقامات قضايى، براى 50  ــت حجاج ايرانى گفت: براس سرپرس
ــوند و قوه  ــده و به زودى محاكمه مى ش ــت صادر ش خطاكار كيفرخواس

قضاييه يا آنها برخورد قاطع خواهد كرد.
قاضى عسگر با تاكيد بر اينكه ايران با اين خطاكاران برخورد قاطع انجام 
مى دهد، ابراز اميدوارى كرد سعودى ها نيز با اين تخلف دو مامور خود كه 
ــت برخورد و ماموران خطاكار را مجازات كنند تا  خالف دين و اخالق اس

عمره بار ديگر راه اندازى شود.

او در ادامه در پاسخ به سئوالى در مورد تالش برخى 
كشورها براى دريافت سهميه اضافه در حج امسال به 
ــدن زائران كشورمان با موانع سعودى  دليل اعزام نش

ها، گفت: سهميه حج ما محفوظ است، چون در اجالس سازمان همكارى 
ــد در برابر يك ميليون جمعيت هر كشور يكهزار زائر  اسالمى مصوب ش
ــال آينده مذاكرات انجام و به نتيجه  ــوند و به طور طليعى اگر س اعزام ش

رسيد طبق قانون ايران دستكم 80 هزار نفر را بايد اعزام كند.
او البته گفت: چون عربستان امسال مانع حج شد و ايران در اين امر دخيل 
نبود بايد سهميه امسال نيز كه از دست رفته جبران شود و به تدريج به 

كشورمان تعلق گيرد تا بتوان زائران در نوبت را اعزام كرد.
ــورها، گفت: البته از  ــت حجاج ايرانى در واكنش به اقدام اين كش سرپرس
ــت كشورهاى اسالمى براى افزايش سهميه با توجه  نظر اخالقى بهتر اس
ــال نمى تواند زائر به حج اعزام كند، اقدام نكنند. اين  به اينكه ايران امس

استفاده نادرست از فرصت هايى است كه بوجود مى آيد.
او گفت: اين كشورها بايد به حمايت از ايران بر مى خاستند، چون ممكن 
ــان اتفاق بيافتد. بايد اين سئوال را  ــت اين مشكل فردا براى خودش اس
ــرط  ــدند و ش مطرح مى كردند كه چرا مانع حضور ايرانى ها در حج ش
ــتند. اگر اين كار را مى كردند از نظر اسالمى و اخوت  هاى اضافه گذاش

دينى بهتر بود.

۱

ايران هيچگاه در بحث اعزام حجاج ترديدى به خود راه نداده است.۱

ــران براى  ــس از چندماه مصالحه ى اي پ
ــرانجام رساندن حج امسال، مراجع  به س
تقليد كه تا كنون بر حضور زائران ايرانى 
ــأن و تامين امنيت  ــا حفظ ش در حج ب
تاكيد داشتند، اين بار مواضع صريح ترى 
ــب با برخورد سعودى ها اعالم  را متناس
كردند كه شايد صريح ترين موضع متعلق 
به آيت اهللا مكارم شيرازى باشد كه اعالم 
كرد، بايد فكر حج امسال را از سر بيرون 

كرد.
اين مرجع تقليد تاكيد كرد: طالب حجى 
عزت مندانه هستيم. وقتى در حال حاضر 
در منطقه به اذعان دشمنان، حرف اول را 
مى زنيم، دليلى ندارد سر ذلت در مقابل 

دشمنان به زير بياندازيم.
وى همچنين اظهار كرد: مردم ما از نرفتن 

ــال ناراضى  ــود، به خصوص حج امس حجى كه عزت آن ها حفظ نمى ش
ــتند، بلكه با اين مساله موافقت مى كنند و اظهار هم كرده اند؛ نبايد  نيس
برخى زائران با ذلت بخواهند از طريق كشورهاى ديگر به حج بروند، زيرا 

عزت آن ها حفظ نخواهد شد.
آيت اهللا مكارم شيرازى بيان كرد: حج امر عبادى مهمى است، ولى امروز 
امرى عبادى و سياسى است كه با عزت و كرامت و دين و مذهب ما پيوند 

خورده است.
ــريفين مى دانند و  ــتان) خود را مالك حرمين ش وى افزود: آن ها (عربس
ــوريه و عراق و... را در حج بگيرند و در حال  مى خواهند انتقام يمن و س
ــتند، چنين حجى نه با  ــى و انتقامى هس حاضر به دنبال برخورد سياس

رضايت خدا همراه است و نه با رضايت بندگان خدا. با اين رويكرد حتى 
توان سرويس دهى وجود ندارد.

ــت: اگر عربستانى ها در اين مدت با  ــيرازى معتقد اس آيت اهللا مكارم ش
حضور ما موافقت كنند، قطعا اتفاقاتى خوبى منتظر ما نخواهد بود و آن ها 
همه كارها را به شكلى چيده اند كه نتوانيم به راحتى امورات را ساماندهى 

كنيم. در اين زمان حتى اگر پيشنهادى ارايه دادند نبايد بپذيريم.

ــوى ديگر آيت اهللا حسين نورى همدانى گفت: وقتى امنيت و عزت  از س
حجاج در خطر است، ديگر حج واجب نيست.

ــالمى ما براى امنيت و عزت  اين مرجع تقليد  با بيان اين كه انقالب اس
و كرامت اسالمى بوجود آمد و نمى توانيم با كسانى كه با صهيونيست ها 

همراه هستند همكارى كنيم،  اظهار كرد: اگر آنها 
ــرايط ما را نپذيرفتند قطعا نبايد اعزام داشته  ش
باشيم. نبايد اجازه دهيم كه هيچ ايرانى به هيچ 
ترتيبى به حج برود تا دشمنان بيان كنند كه در 
ــود دارد و اين موضع، موضع  ايران اختالف وج

دولت ايران است.

آيت اهللا عبداهللا جوادى آملى هم گفت: شرايط به 
گونه اى است كه از نظر شرعى كسانى كه امسال 
از نظر مالى مستطيع شده اند، حج بر گردن شان 

نيست.
ــفيان  اين مرجع تقليد بيان كرد: دودمان ابوس
ــالم نيز  ــالم كافر بودند و پس از اس پيش از اس
ــدند و اين مسايلى كه امروز در آنجا رخ  كافر ش

مى دهد، غير قابل پيش بينى نبود.

ــبحانى از مراجع عظام تقليد نيز در مواضع ديگرى   اما آيت اهللا جعفر س
ــا را طى كنيد و به حداقل  ــر موانع وجود دارد، بايد همه راه ه ــت: اگ گف

شرايط قائل شويد كه با حفظ عزت و امنيت زائران، حج را برگزار كنيد.
ــت: اعزام نشدن زائران به حج هم در داخل موجب ناراحتى  او معتقد اس
ــود و هم ممكن است باعث شود براى افرادى كه به صورت  مردم مى ش
جداگانه مى روند گران تمام شود. عدم حضور ايران اسالمى در حج براى 

ما يك ضعف است.
ــير ندارند، زيرا اگر  اين مرجع تقليد گفت: آن ها اراده جدى در اين مس
داشتند اين مشكل را حل مى كردند، ولى بازهم مسووالن نبايد مايوس 

شوند و سعى كنند از راه هاى ديگر وارد شوند.

مواضع صريح مراجع تقليد درباره حج

 خانواده شهـداى منا به ديدار رهبر انقـالب مى روند

ــج و  ــازمان ح ــس س ريي
ــتين  نخس گفت:  ــارت  زي
ــهداى منا  ــره ملى ش كنگ
با حضور رييس جمهور در 
ــهادت 461 زائر  سالروز ش

ايرانى برگزار مى شود.
ــگاه اطالع  ــه گزارش پاي ب
رسانى حج و زيارت،  سعيد 
ــازمان  س رييس  اوحدى، 
ــا تأكيد  ــارت ب ــج و زي ح
ــكالت  ــزوم رفع مش ــر ل ب
جان باختگان  خانواده هاى 
ــار كرد:  ــا اظه ــه من حادث
ــؤوالن بايد براى  همه مس
حل مشكالت خانواده هاى 
ــهداى منا تالش كنند؛  ش
ــر  ــال حاض ــه در ح چراك
ــال هاى اوليه  ــون س همچ
ــگ تحميلى و  پس از جن
ــور  ــه كش ورود آزادگان ب
ــخصى براى  چارچوب مش
ــور آزادگان وجود  انجام ام

ندارد.
 وى با بيان اين كه خدمت 
ــواده آنها  ــهدا و خان به ش

ــهادت مظلومانه حاجيان با  ــت، افزود: ش ــيار ارزشمند اس بس
ــدنى نخواهد بود و براى  لباس احرام در حادثه منا فراموش ش
ــهدا از هيچ  ــيدگى و خدمت به خانواده هاى معظم اين ش رس

تالشى دريغ نمى شود.
 رييس سازمان حج و زيارت سپس از برگزارى يادواره شهداى 
منا خبر داد و اضافه كرد: بر اساس هماهنگى هاى صورت گرفته، 
بنياد شهيد و امور ايثارگران متولى برگزارى يادواره شهداى منا 

در كشور است.
 وى به برگزارى نخستين 
ــهداى منا  كنگره ملى ش
رئيس جمهور  ــور  حض با 
ــت: بر  ــاره كرد و گف اش
كميته هايى  ــاس  اس اين 
حقوقى،  بين الملل،  نظير 
ــواى  محت ــات،  تبليغ
ــانى  فرهنگى و اطالع رس
ــت سالروز  براى بزرگداش
شهادت مهاجران الى اهللا 
ــده و بيش از  تشكيل ش
50 برنامه همچون ديدار 
منا  شهداى  خانواده هاى 
با رهبر معظم انقالب در 

اين روز برگزار مى شود.
ــه داد: 20  ــدى ادام  اوح
ــهداى  نماهنگ درباره ش
ــده كه  حادثه منا تهيه ش
ــرف دل ملت  ــال ح انتق
ايران به دنيا و سعودى ها 
ــن  ــى اي ــدف از طراح ه
ــه  ــت ك ــا اس نماهنگ ه
تالش مى شود در سالروز 
شهادت آنها رونمايى شود.

 وى با تأكيد بر لزوم برگزارى هرچه باشكوه تر يادواره شهداى 
ــن واقعه در دوم  ــى اي ــاس تقويم شمس منا، اظهار كرد: بر اس
ــوت از خانواده هاى  ــود با دع ــاه رخ داده كه تالش مى ش مهرم
ــن جان باختگان  ــورها نيز از مقام اي ــهداى منا از ديگر كش ش

تجليل شود.
ــت اين شهدا   اوحدى بيان كرد: انتظار مى رود آئين گراميداش

در نخستين سالروز وقوع آن با شكوه بيشترى برگزار شود.

رئيس سازمان حج و زيارت خبر داد:

نخستين كنگره شهداى منا با حضور رييس جمهور برگزار مى شود

«حج ابراهيمى محمدى(ص) سالهاست غريب و مهجور است، هم از 
جهات معنوى و عرفانى و هم از جهات سياسى و اجتماعى و حجاج 
عزيز تمامى كشورهاى اسالمى بايد بيت خدا را در همه ابعادش از اين 
غربت درآورند.»

« مسلمين اگر حج را پيدا كنند، اگر آن سياستى كه در حج به كار رفته است از طرف اسالم،  همان 
را پيدا كنند، كافى است براى اينكه استقالل خودشان را پيدا بكنند، ولى مع األسف ما گم كرديم 

اسالم را ... ما تا پيدا نكنيم اسالم را، تا همه مسلمين پيدا نكنند اسالم را، نمى توانند به مجد خود 
برسند. مجد اسالم آن بود كه در صدر اسالم بود.»        

امام خمينى (رضوان اهللا تعالى عليه)

به گزارش پايگاه اطالع رسانى حج، حجت االسالم و المسلمين قاضى عسكر در 
ــت شوراى برنامه ريزى و هماهنگى بعثه مقام معظم رهبرى و سازمان حج  نشس
ــرار و  ــاط برگزار و در آن اهميت، اس ــور و نش و زيارت گفت: اين هفته بايد با ش
معارف حج و ابعاد سياسى، عبادى، اقتصادى، فرهنگى، حقوقى و بين المللى آن 

براى همگان بيان شود.
وى افزود: در برنامه هاى هفته حج بايد داليل جلوگيرى عربستان از اعزام حجاج 
ــد،  ــكنى هاى آنان كه موجب تعطيلى حج زائران ايرانى ش ايرانى به حج و كارش

تبيين شود.
حجت االسالم و المسلمين قاضى عسكر همچنين به سخنان مقام معظم رهبرى 
ــور  ــتن و پيگيرى فاجعه منا در داخل و خارج از كش در خصوص زنده نگاه داش

ــاره و بر پيگيرى آنها در مجامع حقوقى، بين المللى و دفاع از حقوق بشر نيز  اش
تاكيد كرد.

در اين نشست كه برنامه هاى بزرگداشت هفته حج و سالگرد شهداى منا مطرح 
ــعيد اوحدى رئيس سازمان حج و زيارت در خصوص  ــى شد، مهندس س و بررس
ــهداى منا گزارشى ارائه و تاكيد كرد:  ــت سالگرد ش برنامه هاى كميته بزرگداش
ــتگاه ها با عالقه براى گراميداشت سالگرد شهداى اين فاجعه غم بار در  همه دس

تالش هستند. 
ــد موضوع آسيب شناسى اين فاجعه همچنان  ــت مقرر ش همچنين در اين نشس
ــازمان حج و زيارت  ــان بعثه مقام معظم رهبرى و س ــط كارگروه كارشناس توس

پيگيرى شود.

نماينده ولى فقيه در امور حج و زيارت بر لزوم 
برگزارى باشكوه هفته حج تاكيد كرد

حجت االسالم سيدعلى قاضى عسكر، نماينده ولى فقيه در حج و زيارت و سرپرست حجاج ايرانى:
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به گزارش پايگاه اطالع رسانى سازمان 
ــن اطالعيه آمده  ــارت، در اي حج و زي
ــريف ايران  ــالع مردم ش ــت: به اط اس
ــت اهللا الحرام  ــارت بي ــتاقان زي و مش
ــم رهبرى  ــاند بعثه مقام معظ مى رس
ــارت براى حضور  ــازمان حج و زي و س
ــورمان در مراسم حج سال  حجاج كش

1395 طبق روال سال هاى گذشته اقدامات گسترده و مستمرى را انجام 
داده اند.

ــالمى ايران به حّج و عمره، نگاهى معنوى، وحدت  1. نگاه جمهورى اس
ــز از فرقه گرايى و  ــالمى و پرهي ــعه بخِش اُخوت دينى و اس آفرين، توس
ــكوه حجاج ايرانى در نمازهاى  ــركت باش ــت و ش طايفه گرى بوده و هس
ــّدى به تالوت  ــجدالنبى(ص)، تّوجه ج ــجدالحرام و مس ــت مس جماع
قرآن كريم و اهتمام به دعا و مناجات با حضرت احديت، شاهد بر اين است 

كه جمهورى اسالمى ايران به مراسم حج، نگاهى فرا ملّى داشته و دارد.
2. جمهورى اسالمى ايران از حّج گذشته، برنامه ريزى براى حّج امسال را 
آغاز و نسبت به فراهم ساختن مقدمات برگزارى حّج 95 اقدامات الزم را 
بعمل آورد و از آن زمان تا كنون هيچگونه ترديدى براى اقامه حّج نداشته 

و همچنان مصّمم به برگزارى حّجى با شكوه مى باشد.
ــال على رغم پيگيرى هاى جمهورى  3. دور اول مذاكرات حج تمتع امس
اسالمى ايران براى امضاى بموقع تفاهم نامه حج، به علت همكارى نكردن 
مسئولين سعودى تحت تاثير مسائل سياسى، بجاى دى ماه 94 با 3 ماه 
تأخير در اواخر فروردين 95 انجام شد كه به دليل عدم قبول صدور ويزا 
ــور و عدم امكان استفاده از هواپيمايى جمهورى اسالمى و  در داخل كش

موارد ديگر نا تمام ماند.
4. براى دور دوم مذاكرات عليرغم وعده هاى مسئولين عربستان، رواديد 
براى سفر دوم هيئت ايرانى با 45 روز تأخير و پس از انتصاب وزير جديد 

ــد و نهايتاً هيئت  ــتان صادر ش حج عربس
ــالمى ايران با دعوت رسمى  جمهورى اس
ــاعد  ــتان و قول مس وزير جديد حج عربس
ــكالت در مورخ پنجم خرداد ماه  حل مش

95 عازم اين كشور شد.
ــن حل  ــن دوره ضم ــاى اي 5. در گفتگوه
ــكل صدور رواديد در ايران و استفاده  مش
ــالمى ايران در انتقال حجاج كشورمان تالش  از هواپيمايى جمهورى اس
ــته شرايط اعزام حجاج ايرانى را با  گرديد تا با توجه به حوادث تلخ گذش
اطمينان از "تأمين امنيت و حفظ عزت وكرامت حجاج" فراهم آيد كه به 
علّت ناهماهنگى در سطوح عالى عربستان و تأثير نگاه سياسى بر مسائل 

حج، به اين مطالبات پاسخ مثبت داده نشد.
6. با وجود اّدعاى طرف سعودى براى حل مسائل كنسولى، تا كنون هيچ 
توافق مكتوبى در اين خصوص بين مسئولين وزارت امور خارجه عربستان 
با وزارت امور خارجه سوئيس بر اساس كنوانسيون هاى بين المللى صورت 

نگرفته است.
7. عربستان سعودى على رغم تبليغات سوء رسانه هاى خود، تحت تأثير 
فضاى سياسى بين دو كشور، حج را به مسائل سياسى گره زده و بر همين 
مبنا متن تفاهم نامه متداول و هر ساله را تغيير داده است. لذا اين دولت 
ــعودى است كه ضمن بهره بردارى سياسى از حّج و حرمين شريفين،  س
با حّق مسلم مردم شريف ايران براى انجام مناسك حّج مخالفت به عمل 

آورده و صّد َعن َسبيِل اّهللا نموده است.
ــت دادن زمان براى برنامه ريزى و تداركات  ــون با عنايت به از دس 8. اكن
امور حجاج ايرانى و عدم تأمين مطالبات به حق جمهورى اسالمى اعالم 
ــود كه به دليل استمرار كارشكنى هاى دولت سعودى زائرين عزيز  مى ش
جمهورى اسالمى ايران از حضور در مراسم حج تمتع سال جارى محروم 

مى شوند كه مسئوليت آن بر عهده دولت عربستان سعودى است.

نگاه جمهورى اسالمى ايران به حّج و عمره، نگاهى معنوى، وحدت 
آفرين، توسعه بخِش اُخوت دينى و اسالمى 

و پرهيز از فرقه گرايى و طايفه گرى بوده و هست. 

سازمان حج و زيارت با انتشار بيانيه اى رسما از لغو حج تمتع سال 95 خبر داد.

ــارت ايران در  ــازمان حج و زي ــعيد اوحدى، رئيس س مهندس س
مصاحبه با شبكه پرس تى وى مشكل اصلى عربستان را تاكيد اين 
كشور بر حفظ انحصار خود در برگزارى مراسم حج دانست و گفت رياض 

موضوع حج را سياسى كرده است.
 

سـوال: پس از اينكه عربسـتان روابط سياسـى خود را با ايران قطع 
كرد، حج نيز براى زوار ايرانى لغو شد. مسئله نگرانى هاى امنيتى براى 
زوار بسـيارى كشورها در مراسـم حج مطرح شده است. اين نگرانى 
همچنين براى ايرانيان درباره آنچه سـال گذشـته در فاجعه منا رخ 
داده، مطرح است كه در آن 461 شهروند ايرانى از ميان حدود 7 هزار 
زائر به شهادت رسيدند. با توجه به لغو حج امسال، موضع سازمان حج 

و زيارت در اين خصوص چيست؟
ــف عميق است و عربستان مانع  ــئله اى كه رخ داده مايه تاس اوحدى: مس
ــركت ايرانيان در مراسم حج امسال شده است. الزم مى دانم به فاجعه  ش
ــت و اهمال  ــوء مديري ــاره كنم؛ فاجعه اى كه به دليل س ــزرگ منا اش ب
ــئوالن برگزارى حج رخ داد و به شهادت حدود  ــعودى ها به عنوان مس س
7 هزار تن از سراسر جهان در مسير منتهى به جمرات منجر شد. دولت 
ــتان عذرخواهى نكرد. ما اينجا با سوء مديريت در ارائه مراقبت هاى  عربس
پزشكى به زوار مواجه هستيم كه به شهادت آنها در اين فاجعه منجر شد. 

اين همه چيزى است كه سال گذشته رخ داد.
سوالى اينجا براى زوار ايرانى و مردم ايران نه تنها ايرانيان بلكه براى مردم 
جهان مطرح است؛ دولت و وزارت حج عربستان چه امكانات و برنامه هايى 

براى اين موسم حجى كه در پيش روست ترتيب داده اند؟
هيچ پاسخى براى اين سوال منطقى كه در ذهن مردم ايران است وجود 
ــجد الحرام را داريم كه به كشته  ــقوط جرثقيل در مس ندارد. ما حادثه س
شدن و شهادت بيش از 300 تن منجر شد. اينجا هم پاسخى ساده براى 

اين حادثه كه سال گذشته رخ داد وجود ندارد.
ــازمان حج و زيارت با كمك بعثه مقام معظم رهبرى تالش مى كند تا  س
راه هاى مختلف و مقدمات تفاهم با دولت عربستان درباره چگونگى تضمن 
امنيت زوار در حج را فراهم كند. ما حدود 20 نكته و راه مختلف را براى 
تامين منابعى در امنيت حجاج در موسم حج ارائه كرديم. در نامه اى رسما 
به وزارت حج عربستان سعودى پيشنهاداتى را براى حج امسال فرستاديم 

كه متاسفانه بى پاسخ ماند. 

سـوال: مقامات عربسـتان مسـئله سـوء مديريت و اهمال را قبول 
نكرده انـد و حاضـر به پذيرش نقـش دولت سـعودى در اين حادثه 

نيستند. آنها چگونه اهمال در اين فاجعه را توجيه مى كنند؟
ــتان به ويژه در مسئله حج اين است كه  ــكل اصلى در عربس اوحدى: مش
آنها اعتقادى به تفاهم درباره نقش مشاوره اى هيچ يك از ديگر كشورها در 
سراسر جهان ندارند. بر اين باوريم كه پتانسيل زيادى در ميان مسلمانان و 
سازمان و وزارت حج (در زمينه برگزارى حج) وجود دارد. تجربه هاى زيادى 

در زمينه برگزارى حج براى سالهاى طوالنى وجود دارد.
ــب در مورد  ــخى عجي ــتيم و پاس ــعودى نوش ما نامه اى به وزارت حج س
پيشنهاداتمان و نامه مان گرفتيم. آنها گفتند ما قرآنى داريم و به آن استناد 
ــود  كردند كه مى فرمايد «و من دخله كان آمنا» (هر كس در آن وارد ش
در امان خواهد بود) ما از دولت عربستان پرسيديم تفسير شما از اين آيه 
ــت نيست. ما سال گذشته با فاجعه اى مواجه شديم كه  صريح قرآن درس
ــتيد. پاسخ عجيب ديگرى كه  ــاده نيز براى آن نداش حتى يك راه حل س
ــئله امنيت، تفاهم  دريافت كرديم اين بود كه آقاى اوحدى تفاهم در مس

سياسى محسوب مى شود.
 

سوال:  برخى بر اين باورند آنها تقصير را به گردن ديگران مى اندازند. 
وزير خارجه عربستان ايرانيان را مقصر مى داند كه شروط آنها را براى 
حج زائران نپذيرفته است.منظور شما آن است كه عربستان مسئله 

حج را سياسى كرده است؟
ــت. دولت عربستان  ــت اس اوحدى: جمله اولى كه ذكر كرديد كامال درس
ــى مرتبط كند. در ماه  ــائل سياس تالش مى كند كه موضوع حج را به مس
ژانويه پيشنهاد مذاكراتى با مقامات عربستان همچون سال هاى قبل  مطرح 
كرديم. نامه اى از وزارت حج عربستان دريافت كرديم كه جلسه (مذاكره) 
را به دو ماه بعد تعويق بياندازيم. تنها دليلى كه آنها براى اين تعويق ارائه 
كردند مربوط به آن چيزى مى شد كه ميان دو دولت اتفاق افتاده بود؛ قطع 

روابط سياسى ميان دو كشور.

سوال: براى حج چه كارى بايد انجام مى شد؟    
ــوالى بود كه ما مطرح كرديم. اگر معتقديم حج مسئله اى  اوحدى: اين س
سواى از مسائل سياسى است پس بايد پيگيرى شود. اين تاخيرى دو ماهه 
را نيز سبب شد.آنها به ما اعالم كردند كه ويزا را در كنسولگرى عربستان 
ــولگرى آنها در دبى اعزام  در دبى ارائه مى دهند. ما هيات خود را به كنس
ــولگرى اعالم كرد هيچ نامه اى از  ــم و بعد از دو ماه تاخير اين كنس كردي

وزارت خارجه اين كشور دريافت نكرده است.
ــائل سياسى را با مراسم حج كه مراسمى  ــان مى دهد آنها مس اين امر نش
معنوى براى تمامى مسلمانان جهان است، پيوند زده اند. آنها ويزايى براى 
ــده بود صادر نكردند. آنها  ــما به عربستان دعوت ش كميته ايرانى كه رس
چگونه مى خواستند 64 هزار ويزا براى زائران صادر كنند. ما نامه ديگرى 
ــتيم و انتقاد كرديم و گفتيم شما دعوتنامه  ــتان نوش به وزارت حج عربس
ــد و باز هم شاهد دو  ــتاديد اما ويزايى در كنسولگرى دبى صادر نش فرس
ــدن ويزا را دادند تا اواسط  ماه تاخير بوديم. از مارس كه آنها قول امده ش
مه طول كشيد تا وزارت حج عربستان اعالم كند ويزاها آماده شده اند اما 
متاسفانه هنگامى كه وارد جده شديم با وضعيت كامال متفاوتى نسبت به 

سال هاى قبل روبرو شديم.
آنها رفتار بسيار زننده اى داشتند. هنگامى كه با مقامات دولت عربستان 
ــديم نحوه برخورد و رفتار آنها با سالهاى قبل كامال تفاوت  وارد مذاكره ش
داشت. اين نشانه ديگرى بود مبنى بر اينكه آنها مسائل سياسى را به مراسم 
حج پيوند زده اند. البته روش ما اينگونه است كه هر ساله با آنها مذاكرات 
دوجانبه برگزار مى كنيم و آنها تمامى موارد مربوط به سال گذشته از جمله 

نشست مثبت بود اما باز هم بر مواضعى كه در نشست هاى قبلى مطرح 
كرده بودند تأكيد داشتند. تنها چيزى كه حل شده بود. مسئله ويزا بود.                   

سوال: وزير امور خارجه عربستان در اظهارنظرى خود گفته كه ايران 
در مسـير مذاكرات بر سـر حج مانع تراشـى مى كند. تا آنجا كه ما 
مى دانيم برخى شـرايطى كه از طرف سـعودى ها مطرح شد آن بود 
كه ايرانى ها مراسمات مذهبى كه سالهاى گذشته برگزار مى كردند از 

جمله مراسم برائت از مشركين و مراسم دعاى كميل كه قبالً بصورت 
عادى برگزار مى شد را برگزار نكنند.

ــان خود بايد پاسخ اين سوال را بدهد چرا كه  اوحدى: بايد بگويم كه ايش
آنها هستند كه اين موانع را بر سر اعزام زائرين ايرانى ايجاد مى كنند. پنج 
ماه مذاكرات را چه كسى انجام داد. اين دولت سعودى بود شروع كرد در 
ــوال  ــعودى س روند مذاكرات تأخير و وقفه ايجاد كند. من از وزير حج س
مى كنم به 10 يا 20 سال تاريخچه مراسم حج ايرانيان بازگردد و ما يك 
نمونه نداريم كه ايرانى ها بازداشت شوند به خاطر شركت در دعاى كميل 
يا مراسم برائت از مشركين بازداشت شوند. اما سال گذشته ما شاهد بوديم 
ــتان بقيع و  كه 40 زائر ايرانى كه ميهمان و زائر خانه خدا بودند در قبرس
مسجدالحرام بدون دليلى بازداشت شدند. آنها را چندين روز در زندان نگاه 

داشتند و بعد از چند روز بابت اين عدم درك عذرخواهى كردند.
 

سـوال: نحوه برخورد با زائران ايرانى چگونه بوده اسـت. آيا شـخصًا 
شاهد اين موارد بوده ايد؟

ــخصا من شاهد بسيارى از اين موارد بوده ام و اين موارد را  اوحدى: بله ش
باطالع وزارت حج (عربستان) رسانده ام. شما مى دانيد كه سال گذشته در 
فرودگاه مدينه و جده ... شما مى دانيد كه ايرانيان مجبور هستند براى اعزام 
به حج تا 15 سال منتظر بمانند تا زمانى كه نوبت آنها برسد. پس متوسط 
ــن زائران ايرانى عمدتاً 65-60 است. اين افراد كه سن بااليى دارند كه  س
ــعودى  اغلب كتاب قرآن را با خود همراه دارند. اما آنچه مأمور گمرك س
ــران ايرانى بيرون  ــه اين قرآن را از چمدان زائ ــت ك انجام مى دهد آن اس
مى آورد به به دور مى اندازد. آنها علت اين امر را عنوان مى كنند كه قرآن 

هاى ايرانى با قرآنهاى ديگر متفاوت هستند.

رياض موضوع حج را سياسى كرده است
مهندس سعيد اوحدى، رئيس سازمان حج و زيارت

ــكات منفى و مثبت را مطرح مى كنند و در نهايت بايد به نتيجه گيرى  ن
برسيم.

ــد، موارد اعالم شده از  در تفاهمنامه اى نيز كه به امضاى دو طرف مى رس
سوى طرفين بايد در تفاهمنامه ذكر شود و بر اساس اين موارد تفاهمنامه 
ــود. بعد از دو روز مذاكره طوالنى كه هركدام 4 تا 5 ساعت به  امضا مى ش
طول انجاميد متوجه شديم آنها كتابچه اى تهيه كرده اند كه هيچكدام از 
موارد تفاهنامه در آن نيامده بود. 60 مورد در اين كتابچه مطرح شده بود 

كه به گفته آنها ما بايد همه آنها را مى پذيريم.

سوال: آنها اعالم كردند درها براى زائران ايرانى باز است و اين سازمان 
حج، شما و همكاران شما بودند كه از قبول شرايط عربستان سر باز 

زدند.
اوحدى: اصال اينطور نيست. همانطور كه گفتم آنها در انتها كتابچه اى را 
ــيديم چرا محتواى تفاهم دو طرفه تغيير كرده و  آوردند و ما از آنها پرس
دليل آوردن اين كتابچه چيست؟ آنها گفتند ما امسال مى خواهيم اينگونه 
حج را برگزار كنيم. و ما يك سوال منطقى مطرح كرديم و آنهم اينكه آيا 
شما فكر نمى كنيد اين ماجرا به خاطر مسائل سياسى بين دو دولت باشد؟

آيا ما بايد تجريه 20 سال تفاهمنامه دوجانبه را بايد به خاطر شرايط كنونى 
كنار بگذاريم و همه چيز را تغيير دهيم و ادعا كنيم كه باور نداريم حج به 

مسائل سياسى پيوند زده شده باشد؟
آنها گفتند ايرانى ها حق ندارند براى انتقال زائران خود از خطوط هوايى 
ــتفاده كنند تا زائران را از فرودگاههاى ايرانى به جده و مدينه  داخلى اس

بياورند.
 

سـوال: آيا دليلى براى اين موضوع وجود دارد؟ آيا صحبت از مسائل 
فنى بود چون در هوانوردى بحث مسائل فنى مطرح است.

اوحدى: در واقع هيچ مبحث فنى وجود نداشت. ما معتقديم دولت عربستان 
ــى در اين راه ايجاد كرد كه از جمله مى توان به تاخير در مذاكرات،  موانع
تاخير در امضاى تفاهمنامه دوجانبه و تالش براى ايجاد تفاهمنامه يكطرفه 
از طريق آن كتابچه و شرايط پروازى اعالم شده از سوى آنها و مخالفت آنها 
با به كار گيرى خطوط هوايى ايرانى اشاره كرد. ما هر سال زائران ايرانى را 
از طريق 20 فرودگاه اعزام ميكنيم. هيچ كشورى نيست كه تا اين اندازه 

هواپيما و امكانات براى اعزام زائران ايرانى از 20 فرودگاه داشته باشد. 
مورد ديگرى كه در اين قرارداد يكطرفه مطرح شده بود اين بود كه ويزانى 
ــى و اجرايى نبود. ــود و اين اصال عمل ــور ثالث صادر ش ايرانى ها در كش

ــولگرى در تهران و مشهد داشت و ما  ــتان در سال گذشته دو كنس عربس
ــود را براى كمك به آنها اعزام كرديم اما در  ــدود 20 نفر از نيروهاى خ ح

نهايت باز نيز براى صدور ويزا دچار مشكل بوديم.
آنها چگونه مى توانسد 64 هزار ويزا را در كشورى ديگر صادر كنند؟ چنين 
چيزى غيرممكن بود. چيزى كه ميخواهم بگويم اين است كه اينها موانعى 
بودند كه سعودى ها براى زائران ايجاد كردند تا از اين سفر آنها جلوگيرى 
كنند. در انتهاى ديدارى كه با آنها داشتيم، سعودى هاى گفتند بايد تمامى 
موارد اختالف نظر را با وزارت خارجه عربستان در ميان بگذارند و وزير حج 
ــتان گفت حتى نمى تواند يك كلمه از اين قرارداد يكطرفه را تغيير  عربس
ــور عربستان كه مسئول برگزارى حج  دهد مگر اينكه مئافقت وزارت كش

است، جلب كند.
ما نتيجه گرفتيم كه مقام هاى عربستان در ادارات مختلف در اين زمينه با 
هم همكارى ندارند و اين آمادگى را ندارند كه امسال پذيراى زائران ايرانى 
ــت به  ــند و پس از اين مذاكرات منفى كه هيچ نتيجه اى در بر نداش باش
ايران برگشتيم. وقتى برگشتيم آنها وعده دادند بعد از گفتگو درباره قرارداد 
يكطرفه با وزارتهاى خارجه و كشور عربستان طى يك هفته ويزاها را صادر 
 كنند، اما يك هفته اى كه وعده داده بودند يك ماه و نيم طول كشيد تا آنها 

ما را دعوت كنند و بگويند ويزاها آماده است.
در اين ميان وزير حج عربستان هم تغيير كرده بود و فرد ديگرى به اين 
سمت منصوب شده بود. وى كه مدتها پيش معاون وزير حج عربستان بود، 

مدعى شد تمامى مشكالت ما را برطرف خواهد كرد.
پيش از آنكه ما به عربستان برويم او نامه اى نوشت و مستقيما با من تماس 
ــكل ويزا را حل كرده و ويزاها به صورت الكترونيك در  گرفت و گفت مش
تهران صادر خواهد شد. ما اين موارد را به ديده مثبت گرفتيم و پيش از 
آنكه به آنجا برويم به طور رسمى نامه اى به او نوشتم و تاكيد كردم اين 
مواردى است كه ما از دولت عربستان مى خواهيم در قرارداد بگنجاند. وقتى 
به عربستان رفتيم با او در چهارشنبه هفته گذشته ديدار كرديم. جو اين 

سـوال: آنها در عوض اين اقدامات چه مى خواهند. منظورم اين است 
كه چه به دست مى آورند؟ نمونه هايى كه شما مى گوييد تحقير آميز 

هستند پس هدف اصلى آنها از انجام اين اقدامات چيست؟
اوحدى: آنها از اين اقدامات چيزى عايدشان نمى شود. اما شما بدانيد كه 
تنها كارى كه مى خواهند انجام دهند آن است كه براى زائران ايرانى مشكل 
درست كنند. سال گذشته يكى از امامان مسجد الحرام در سخنرانى خود 
گفت .. (مدارك و مستندات و فايل صوتى سخنان وى وجود است...) من 
آنها را در اختيار وزير حج (عربستان) قرار دادم . او در اين سخنان مدعى 
شد كه كشتن شيعيان ايران و شيعيان لبنان و عراق و سوريه ارزش وااليى 
ــت مى رود.  دارد و در نزد خداوند و هر كس اين كار را انجام دهد به بهش
وى مردم سعودى را به كشتن شيعيان تحريك مى كرد. آنها افراد تندروى 
ــتان سعودى هستند. اين بخشى از باورهاى آنان است. و وقتى من  عربس
ــت كه اين  ــخ گفت اين فقط يك نفر اس نوار را وزير حج دادم وى در پاس
ــت. من در پاسخ به وى گفتم اين فقط يك فرد  اظهارات را بيان كرده اس
نيست بلكه او اين سخنان در مقابل پنجاه يا شصت هزار نفر بيان مى كند و 

آنها را تشويق مى كند كه براى زائران ايرانى مشكل درست كنند.
آنچه مى خواهم بگويم يك سلسله از رفتارهاى نادرست و ناپسند بود كه 
زائران ما سال گذشته در فرودگاه با آن مواجه شدند. ما آنها را به مسئوالن 
ــتى كه با شاهزاده مدينه امير فيصل بن سلمان  منتقل كرديم. در نشس
ــال گذشته به وى گفتم كه من يك سوال بسيار ساده  ــم حج س در مراس
ــى درب چمدان زائران ايرانى را در  اى دارم. در اين عصر فناورى چه كس
فرودگاه باز مى كند. شما داراى تجهيزات الزم براى انجام بازرسى هستنيد.
ــان پليس زن هم ندارند. در  ــى از زن در فرودگاه ها آنها حتى براى بازرس
ــالمى مى داند. شما مى دانيد كه سال گذشته در  ــورى كه خود را اس كش
ــت كه مى خواهم راجع آن صحبت  ــفناك اس فرودگاه ؛ اين يك واقعه اس
كنم كه كامالً بر خالف فرامين اسالم و مذاهب ديگر بود. سال گذشته در 
فرودگاه جده دو نوجوان ايرانى هنگام بازگشت به ايران مورد سوء استفاده 
جنسى قرار گرفتند. و ما در اعتراض به اين حادثه اعزام زائران ايرانى براى 
حج عمره را متوقف كرديم. من به وزير حج عربستان گفتم ما واقعا نگران 
ــتيم چرا كه شاهد سه مورد كامالً اسفناك بوده  امنيت زائران ايرانى هس
ــى از موانعى بود كه در  ايم و نمى توانيم آنها را فراموش كنيم. اينها بخش
ــيارى از نكاتى كه من به وزير سعودى  مذاكرات با آن مواجه بوديم. و بس
خاطرنشان كردم در زمانى كه ما داراى روابط ديپلماتيك با شما بوديم و 
كنسولگرى ايران در جده فعال بود و در زمانى كه ما مجوز داشتيم 10 تا 
15 نفر از مسئوالن ايرانى وزارت خارجه خودمان را براى رسيدگى به امور 
حجاج به عربستان اعزام كنيم اين مشكالت را داشتيم. اكنون كه روابط 
ــد از بروز اين موارد  ــى و ديپلماتيك با ما نداريد چگونه مى خواهي سياس

جلوگيرى كنيد.
ــما بايد در اين تفاهم نامه /قرارداد  ما به آنها گفتيم كه نكات اصلى كه ش
بگنجانيد آن است كه زائران ايرانى تحت حمايت امور كنسولى ايران قرار 
بگيرند. وزارت خارجه ايران يك نامه رسمى به سفارت سوئيس ارسال كرد 
و در آن پيشنهاد كرد كه 6 نفر از طرف ايران تحت چتر سفارت سوئيس 
ــوند و همچنين 4 تن ديگر در رياض در دفتر ايران فعال  به جده اعزام ش
باشند در طول فصل حج فعال باشند. در پايان روز وزير حج سعودى به ما 
گفت كه ما بايد اين مسائل را با وزارت خارجه خود هماهنگ كنيم. وزير 
خارجه ما اكنون در مسكو است . در خصوص مساله امنيت وى به ما گفت 
كه بايد اين مسائل را وزير كشور سعودى مطرح كند. پس در نهايت همه 
چيز متوقف شد تا وى با طرفين مربوطه هماهنگى كند. پس اين به معنى 
آن است آنها (وزارت حج عربستان) و وزير حج اختيارات كامل براى امضاى 
اين تفاهم نامه را ندارد. دولت سعودى موضعى عجيبى را اتخاذ كرده است 
كه هدف آن ممانعت از سفر ايرانى ها براى انجام مراسم حج مى باشد. آنها 
ــخ دهند كه با توجه به پرسش هايى كه ما  ــوال پاس اكنون بايد به اين س
مطرح كرديم (و به آنها پاسخى داده نشد) دليل متوقف ماندن اعزام زائران 

ايرانى براى انجام حج تمتع چيست؟

فريضه حج، درس توحيد و وحدت را، در كالبد اين خانوادة كهنسال و ريشه دار تزريق مى كند و هر سال 
شكوفه هاى تازه اى، بيش از گذشته، تجديد بهار ايمان و حيات دينى و انس و مودت اسالمى را، نويد مى دهد، و 
ساخته هاى دست دشمن را باطل مى سازد. اين معجزه حج است كه عليرغم درگيرى ها و منازعاتى كه، در آن 
حكومت هاى مسلمان بارها در برابر يكديگر صف آرايى كرده اند، هرگز پيوندهاى فكرى و عاطفى و ايمانى ميان 
ملت هاى مسلمان قطع نشده و تأثيرات متقابل اين ملت ها همواره رو به افزايش بوده است

بايد با تلخى اذعان كرد كه شكل كنونى انجام اين فريضه الهى، با وضعيت مطلوب آن فاصله 
زيادى دارد. امام راحل عظيم، تالش مؤثرى در اين جهت مبذول داشت و تصويرى روشن 

از حج ابراهيمى، حج عظمت و عزت آفرين، حج سازنده و تحول دهنده، در برابر چشم 
امت اسالمى قرار داد و همين اندازه تاكنون منشأ بركات فراوانى در جهان اسالم شده است

مقام معظم رهبرى مدظله العالى:
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ــقان به  ماه ذى الحجه الحرام، ماه مهمانى خدا، ماه وصال عاش
معشوق در راه است. حج گزاران كه به مهمانى خدا دعوت شده 
اند،آماده مى شوند تا در ضيافت خاص الهى شركت جويند. آنان كه به 
نداى ابراهيم خليل الرحمان لبيك گفته اند، به سفرى عازم اند كه همه 
ــعور و آرزوست ; آرزوى رسيدن به معشوق تا با طواف كعبه عهدو  ش
ــكن ببندند كه ديگر جز كعبه به گرد چيزى  پيمان با ابراهيم بت ش
نگردند و با كشتن قربانى در منا، همه مظاهر غيرالهى را سرببرند و با 
پرتاب سنگ به سوى شيطان، از هر چه رنگ غير خدايى وشرك دارد 
برائت جويند و با شركت در اجتماع پرشكوه و كنگره عظيم حج تمام 
عوامل اختالف انگيز را كنار گذاشته، در برابر كفر جهانى يگانه شوند 

و با وحدت خود، عزت اسالمى را نمايش داده، پشت كفررا بلرزانند. 

كعبه مظهر قيام و پايدارى امت اسالمى 
با اندك تامل در منابع حج در قرآن وسنت و سيره مبارك پيش روان 
مكتب توحيد به خوبى درمى يابيم كه آثار و منافع اين فريضه عظيم 

الهى بيش از آن است كه بتوان كامال بيان كرد. 
حج از بعد سياسى اجتماعى در حيات سياسى و اجتماعى مسلمانان، 
بلكه در سرنوشت بشر نقشى بسيار ارزنده دارد. نخستين خانه اى كه 
براى مردم بنا گرديده و مشعل هدايت انسان خوانده شده، كعبه است. 

امام خمينى(ره)با توجه به اين مسئله مى فرمايد: 
«يك همچو مجلس هايى كه اسالم درست كرد مثل حج هيچ قدرتى 
ــالمى و سران  ــت كند; هيچ قدرتى، همه ممالك اس نمى تواند درس
ــوند كه نيم ميليون جمعيت را يك جايى  ممالك اسالمى جمع بش
ببرند نخواهند موفق شد...  اين اجتماعات، اجتماعات سياسى است. 
بايد در اين اجتماعات گويندگان و نويسندگان همه بالد مسلمين در 
آن جا مسائل اسالم را مسائل بالد مسلمين، گرفتارى هايى كه دارند، 
مسلمين ازدست كى گرفتارى دارند و آن بايد چه بكند، دولت هايى 

كه بامسلمين چه مى كنند با او چه بكند كوشش كنند.»
در جاى ديگر مى فرمايد:  « در حج....  بايد بررسى از اوضاع  مسلمين 
ــلمين در چه حال هستند. اين سفر حج  ــال بشود كه مس در هر س
ــت،براى «قيام ناس » بوده است، براى اين  ــائل بوده اس براى اين مس
بوده است كه مسلمين مشكالت مسلمين را درك كنند و در رفعش 

كوشش كنند»
قرآن كريم مى فرمايد: «ان اول بيت وضع للناس للذى ببكه مباركا و 
هدى للعالمين; نخستين خانه اى كه براى مردم قرار داده شد، همان 
ــت كه در سرزمين مكه است كه پربركت و مايه هدايت جهانيان  اس

است.»
ــه خدا را عامل قيام و پايدارى مردم معرفى كرده  ــه ديگر، خان و در آي
است «جعل اهللا الكعبه البيت الحرام قياما للناس ;خداوند كعبه بيت 
ــيدن به كار مردم قرار داده  ــيله استوارى و سامان بخش الحرام را وس

است.»
«ناس» واژه اى است براى همه مردم و فرزندان آدم بدون نام ومشخصه 
و بى رنگ و فراگيرترين كلمه اى است كه در فرهنگ قرآن به كار رفته 
است. از آن رو كه دين وسيله سعادت و فالح آدميان است،همه انسان 
ها مخاطب قرآن اند و مشخصه هاى انسانى آن را محدودنمى سازد. 
ــن واژه در آيات مربوط به حج و بناى كعبه و دعوت ابراهيم(ع)  همي
محور قرار گرفته است. همه جا سخن از ناس يعنى توده هاى انسانى 
ــخن گفته و آن گاه  به ميان مى آيد: آن جا كه قرآن از بناى كعبه س
ــتوارى انسان يادآورده، واژه ناس را  كه نقش اين خانه را در قوام و اس
مطرح كرده است، چرا كه اين خانه مايه بركت و هدايت و رستگارى 

همه عالميان است. 
امام خمينى(ره)در اين باره مى فرمايد:  «فريضه حج در ميان فرايض، 
از ويژگى خاصى برخوردار است وشايد جنبه سياسى و اجتماعى آن 
بر جنبه هاى ديگرش غلبه داشته باشد، با آن كه جنبه عبادى اش نيز 

ويژگى خاصى دارد» 
ائمه(ع) با توجه به اين اهميت، حج را وسيله تقويت دين الهى ناميده 
و كعبه را پرچم رفيع اسالم معرفى كرده اند. يعنى تا حج برپا است و 

عظمت دارد، دين الهى مقتدر و پرچم آن در اهتزازخواهد بود. 
على(عليه السالم)مى فرمايد: «والحج تقويه للدين; خداوند متعال حج 

را مايه تقويت دين قرار داد» 
و در جاى ديگر مى فرمايد: 

«جعله اهللا سبحانه و تعالى لالسالم علما; خداوند پاك و بلندمرتبه حج 
را پرچم اسالم قرار داده است.»، چه پرچم نماد ونشانه بقاى يك ملت 
و كشور و استقرار و پايدار آن است، لذا درميان تمام ملل و اقوام نشانه 
عزت و استقالل تلقى شده و آن رامقدس دانسته اند و براى نگهدارى 
آن از گزند زمان و در افراشته داشتن آن فداكارى ها كرده اند. اسالم 
از اين نيز فراتر رفته وبزرگ ترين نماد توحيد و هدايت يعنى كعبه را 
ــايه خود جمع كند و از  ــت تا امت را در زير س پرچم معرفى كرده اس
تفرقه نگه دارد ومسلمانان با قبله قرار دادن آن و طواف به دور آن اين 
يگانگى راعملى سازند. عظمت و عزت اسالم و استقالل مسلمانان در 

سايه اين پرچم پرافتخار است، بنابراين بايد همواره افراشته بماند. 
طبيعى است اين نقش در صورتى جامه عمل خواهد پوشيد كه حج، 
ــاروح و تحرك انجام بگيرد و وحدت واقعى كه جز با طرد بيگانگان  ب

ــتن از آن ها امكان  ــمنان اسالم و برائت جس ودش
ــمنان اسالم  ــت به وجودآيد. لذا دش نخواهد داش
تالش مى كنند ابعاد اجتماعى و سياسى حج براى 
مسلمانان تبيين نگردد و گاه حركت سياسى را در 
حج متناقض با روح معنوى حج مى دانند و اين يكى 

از دردهاى بزرگ جامعه اسالمى است. 
حضرت امام خمينى(ره)مى فرمايد: 

«بزرگ ترين درد جوامع اسالمى اين است كه هنوز 
فلسفه واقعى بسيارى از احكام الهى را درك نكرده 
ــى كه دارد، هنوز به  ــج با آن همه راز و عظمت و ح
صورت يك عبادت خشك و يك حركت بى حاصل 

و بى ثمرباقى مانده است». 
ــى  ــاره اهميت حج از بعد سياس ــه در ب و در ادام

اجتماعى و وظيفه حج گزاران مى فرمايد: 
ــنجش استعدادها و  حج عرصه نمايش و آيينه س
ــت. حج بسان  ــلمانان اس توان مادى و معنوى مس
ــت كه همه از آن بهره مند مى شوندولى  قرآن اس
انديشمندان و غواصان و دردآشنايان امت اگر دل به 
درياى معارف آن بزنند و از نزديك شدن و فرورفتن 
در احكام و سياست هاى اجتماعى آن نترسند، از صدف اين دريا گوهر 
ــد و حكمت وآزادگى را بيش تر صيد خواهند نمود و از  هدايت و رش
زالل حكمت و معرفت آن تاابد سيراب خواهند گشت و همان اندازه 
ــاخته ما  كه آن كتاب زندگى و كمال وجمال در حجاب هاى خود س
پنهان شده است و اين گنجينه اسرار آفرينش در دل خروارها خاك 
كج فكرى هاى ما دفن گرديده است،حج نيز به همان سرنوشت گرفتار 
گشته است ; سرنوشتى كه ميليون هامسلمان هر سال به مكه مى روند 
ــر مى گذارند ولى هيچ كس  ــماعيل وهاج و پا جاى پاى ابراهيم واس
نيست ازخود بپرسد ابراهيم(ع)ومحمد(صلى اهللا عليه و آله)كه بودند و 
چه كردند و چه هدفشان بود، از ما چه خواستند. گويى به تنها چيزى 
كه فكر نمى شود همين است مسلم حج بى روح و بى تحرك و قيام، 
ــرك  ــج بى برائت، حج بى وحدت و حجى كه از آن هدم كفر و ش ح

برنيايد حج نيست.» 
ــت كه استمرار و قوام دين بر قيام كعبه پيوندمى خورد.  از اين جااس
امام صادق (عليه السالم)مى فرمايد: «اليزال الدين قائماما قامت الكعبه; 

دين پيوسته برپا خواهد بود تا زمانى كه كعبه پابرجاست.» 
و از اين رو دشمنان اسالم مى كوشند اجتماع با عظمت مسلمانان رادر 
مراسم حج كم رنگ و آن را از 
محتواى عالى سياسى اجتماعى 
خالى كنند و آثار مهم و نقش 
عظيم آن را در عزت بخشيدن 
به امت واستحكام دين الهى بى 
ــازند و به همين جهت  ثمر س
است كه امام رضا(عليه السالم)

ــردم در آن را  حج و اجتماع م
سرچشمه سود و خير ومنفعت 
ــق مى داند و  ــراى جميع خل ب
مى فرمايد: «... مع ما فى ذلك 
ــن المنافع  ــع الخلق م لجمي
ــرق االرض  لجميع من فى ش
ــا و من فى البر و البحر  و غربه
ــن لم يحج;  ــن يحج و مم مم
ــج براى تمام  با منافعى كه ح
انسان ها، در شرق و غرب عالم، 
در خشكى و در دريا، آنانى كه 
حج مى گذارند و يا نمى گذارند، 

دارد.» 

حج عبادت صرف نيست
قرآن كريم آن جا كه مردم را به حج دعوت مى كند فلسفه آن راچنين 

بيان مى دارد: 
ــام معلومات على ما  ــم اهللا فى اي ــهدوا منافع لهم و يذكروا اس «ليش

رزقهم...» . 
ــان گواه  يعنى حج گزاران از هر نقطه عالم بيايند تا بر منافع خودش
باشند و در روزهاى معينى ياد خدا بكنند. پس فلسفه حج اين است كه 
حاجيان در اين كنگره عظيم شركت كنند و بر منافع خودشاهد باشند. 

در باره اين آيات نكاتى را تذكر مى دهيم: 
ــادى و اجتماعى  ــت: عب ــق اين آيه حج عملى چند بعدى اس 1. طب

وسياسى و فرهنگى و... تنها يك عمل عبادى صرف نيست. 
2. شهادت بر منافع در اين آيه كريمه نه تنها در مقابل ياد خداآمده، 
ــده است و از اين تقديم به نظر مى آيد كه بعد غير  بلكه مقدم ذكر ش
عبادى حج بيش از بعد عبادى آن مورد توجه قرار گرفته واهميت دارد 
و اين در حالى است كه بعد عبادى حج در مقابل اعمال ديگر عبادى 

عظمت بسيار بزرگ دارد. 
حضرت امام(ره)در اين مورد مى فرمايد: 

فريضه حج در ميان فرايض از ويژگى خاص برخوردار است و شايدجنبه 
سياسى و اجتماعى آن بر جنبه هاى ديگرش غلبه داشته باشد باآن كه 

جنبه عبادى اش نيز ويژگى خاص دارد.» 
3.  كلمه «منافع » در آيه فوق جمع است و مفهومى عام دارد وشامل 
تمام منافع دنيوى و اخروى مى باشد، لذا مفسران اين كلمه رابه گونه 
ــير خود بعد از ذكراحتماالت  عام معنا كرده اند ; مثال طبرى در تفس

متعدد معناى عام را ترجيح مى دهد. 
ــگاه االزهر مصر در تفسير اين آيه  ــلتوت رئيس اسبق دانش شيخ ش

مى گويد: 
منافعى كه حج وسيله شهود و تحصيل آن مى باشد به صورت اولين 
فلسفه حج در آمده است و شامل تمام منافع مى باشد ; اگر تزكيه نفس 
ــت مشاوره در ترسيم خطوط گسترش علم و فرهنگ نيز  منفعت اس
سوداست و دعوت مسلمين بر اتحاد منفعت ديگر است و همين طور... 
ــعادت  ــاند كه آن چه با مصالح و س ــس دقت در معناى آيه مى رس پ
مسلمين در ارتباط است و هر چه مايه قوام حيات و كيان آن ها وعزت 
ــتقالل مسلمانان به شمار مى رود در اين مراسم تامين مى شود;  و اس
ــى كه دربرابر  ــال چه مصلحت و منفعتى باالتر از يك عمل سياس ح

دشمنان اسالم مسلمانان را يگانگى و وحدت بخشد و در صف واحد 
قرار دهد. 

شايسته توجه است كه قرآن كريم بعد از آيات ياد شده در موردحج، كه 
همگى بيانگر شئون و منافع حج است سخن را به آيات جهادمعطوف 
ــته، گويا بين حج و جهاد ارتباطى منطقى و واقعى وجوددارد كه  داش
اين دو را كنار هم قرار داده است و اين يكى منافعى راتامين مى كند 
كه آن ديگرى تامين مى كند. بااين بيان اگر جهادبراى عزت اسالم و 
براى از بين بردن توطئه ها و دشمنى هاى دشمنان اسالم است، البد 
حج هم بايد همان نقش را داشته باشد. بنابراين،حجى مى تواند چنين 
نقش را داشته باشد كه به قول حضرت امام خمينى(ره)بى روح و بى 
ــددر يك كلمه حجى كه  تحرك و قيام و بى برائت و بى وحدت نباش
اركان كفر و شرك دشمنان كيان وعزت مسلمانان را به لرزه در آورد. 
براين اساس، منفعت سياسى حج بسيار عظيم خواهد بود و مسلمانان 

موظف اند در اين كنگره بزرگ آن را شهودكنند و به دست آورند. 
پس اين همايش بزرگ ساالنه، مظهر اقتدار امت و وسيله نيرومندى 
ــلمانان جهان اختالفات جزئى خود را كنار گذاشته، به  است كه مس
خودآيند و يك هدف مشترك را كه همانا عزت اسالم و امت است و 
اين جز با برائت از دشمنان اسالم و يهود و امريكا، كه امروزبزرگ ترين 
دشمن مسلمانان و اسالم است، ممكن نخواهد بود وجهه همت خود 
ــازند و هويت اسالمى خويش را با به دست آوردن عظمت ازدست  س
رفته خود باز يابند و به مصالح جهان اسالم بينديشند تاوظيفه الهى 
ــيدن به اسالم و مسلمانان آن گونه كه شايسته  خود را در عزت بخش
ــالم است ادا كنند و عمال شايستگى و امت وسطبودن  امت بزرگ اس
ــهادت و  ــفه حج را ش ــان دهند. كه قرآن كريم اولين فلس خود را نش
ــت اگر از اين  ــت. طبيعى اس ــلمانان قرار داده اس تحصيل منافع مس
وسيله اقتدار و عزت اسالم استفاده بهينه نشود، امت اسالمى نه تنها 
در پيشگاه الهى جواب گو نمى تواند باشد، در نزد ملل جهان به عنوان 
ــناس و شايسته جلوه نخواهد كرد و چنين مردمى  مردمان زمانه ش

سزاوار استقالل و عزت نخواهد بود. 
4- در آيه فوق حج، اين فريضه بزرگ نقطه التقاى عبادت با سياست 
معرفى شده است و مركز پيوند خدا با ديگر مسائل اجتماعى واقتصادى 
و سياسى مى باشد پس كل اسالم نه تنها يك مجموعه سياسى است 
ــت پس  ــى اس بلكه تك تك عبادات آن، به خصوص حج نيز سياس
ــالم جدا مى داند نشانه ناآگاهى  ــت را از دين اس ديدگاهى كه سياس

ازاسالم است.
 

حج تعطيل پذير نيست
ــه در روايات منقول  ــت ك ــش حياتى و اهميت حج اس ــبب نق به س
ــت و  ــده اس ــته نش ازمعصومان(ع)به هيچ وجه تعطيلى آن روا دانس
برحكومت اسالمى در اقامه و برپاداشتن حج مسئوليتى ويژه مقرر شده 
كه در هيچ يك از فرايض دينى بدين صورت نمى باشد و آن اين كه 
اگرمردم در رفتن به حج تساهل كنند، بر حاكم اسالمى واجب است 
كه الزاما آنان را به ج بفرستد و هر گاه توان مالى نداشتند ازبيت المال 
هزينه سفر آنان را تامين كند تا با اجتماع مسلمانان در حج عظمت و 

وحدت و عزت مسلمانان نمايش داده شود. 
امام صادق(عليه السالم)مى فرمايد: «لو عطل الناس الحج لوجب على 
ــاوا و ان ابوا، فان هذاالبيت وضع  ــام ان يجبرهم على الحج ان ش االم
ــت كه آن هارا  للحج; اگر مردم حج را تعطيل كنند بر امام واجب اس
ــه براى حج قرار  ــه بخواهند يا نه، زيرا اين خان ــه حج اجبار كند چ ب
ــده است.» لذا در احاديث و متون دينى به آنان كه حضور در  داده ش
مراسم حج و انجام فريضه الهى حج را ترك كنند هشدارداده شده كه 
مستوجب هالكت و عقوبت الهى خواهند شد مسلما تاركان حج قبل 
از گرفتارى و عقاب آخرت، عذاب و بدبختى در دنيا راخواهند چشيد و 

ذلت پراكندگى را تحمل خواهند نمود. 
رسول خدا(صلى اهللا عليه و آله)مى فرمايد: «يا على! من سوف الحج 
ــه اهللا يوم القيامه يهوديا او نصرانيا; ياعلى! هر فردى  حتى يموت بعث
كه حج را تاخير اندازد تا بميرد خداوند وى را درروز قيامت يهودى يا 
نصرانى برمى انگيزد.» گويا اين تعبير رسول خدا(صلى اهللا عليه و آله)
براى آن است كه حج نگهدارنده و موجب يگانگى و اتحاد امت اسالمى 
است و هنگامى كه حج از اسالم گرفته شود، اسالمى نمى ماند پس 

بايد در قيامت به صورت يهودى يا نصرانى برانگيخته شود. 
حال كه حج پرچم اسالم و نشانه عزت است پس حضور در آن، هرچه 
ــالم بيش تر خواهد بود، لذا در روايات به  ــد عظمت اس بيش تر باش
تكرارحج تاكيد و توصيه هاى بسيار شده است و خود رسول خدا(صلى 
اهللا عليه و آله)و ائمه(عليهم السالم) مكررا آن را به جا مى آورند. نقل 
شده است كه رسول خدا(صلى اهللا عليه و آله)بيست بار حج گذارد كه 
هفت بار آن، قبل از بعثت بوده است و در برخى روايات آمده است كه 
امام(عليه السالم)از شخصى پرسيد: «چه مانعى تو را از حج گذارى در 
هر سال باز مى دارد؟ عرض كرد: فرزند و عيال. امام(عليه السالم)فرمود: 

با اهل و عيال حج به جا آور گر چه با قناعت درخوراكى باشد.» 
تاكيد بر عدم ترك حج و اداى آن در هر سال به قدرى مهم است كه 
برخى از علماى قديم شيعه به وجوب حج فتوا داده اند، زيرا درروايات 
آمده است كه حج را، هرچند با قرض گرفتن يا اجاره دادن خود(نايب 

شدن)ترك نكن. 

هيچ عملى هر چند صالح جايگزين حج نمى شود 
ــت كه هيچ عمل  ــده اس اهميت زياد حج و نقش عظيم آن باعث ش
ــول  ــود. از رس ــد با آن برابرى كند و يا جايگزين آن ش ــادى نتوان عب
خدا(صلى اهللا عليه و آله)نقل شده است كه فرمود: «... اما انه ليس شى 
ء افضل من الحج اال الصلوه و فى الحج هيهنا صلوه. ..;چيزى برتر از حج 

نيست جز نماز و در حج، نماز هم هست.» 
ــدى كه  ــخص ثروتمن ــت كه ش ــده اس ــر نقل ش ــث ديگ در حدي
ــتحبى)ازاو فوت شده بود خدمت رسول خدا(صلى اهللا عليه  حج(مس
و آله)آمد از آن حضرت خواست عملى را به وى معرفى كند تا بدين 
وسيله به ثواب حج از دست رفته نايل گردد، ايشان فرمودند: «اگر به 
ــرخ داشته باشى و در راه خدا انفاق كنى  وزن كوه ابوقبيس طالى س
ــد، زيرا حج در  ــود.» بلى بايد هم چنين باش برابر باثواب حج نمى ش
مقايسه با اعمال عبادى ديگر تنها عبادتى است كه اگر با روح و تحرك 
ــركين همراه باشد امت  انجام بگيرد و به خصوص اگر با برائت از مش
ــالمى اسير يهود زمان نخواهد بود و هيچ عملى نمى تواند چنين  اس

اثرى داشته باشد. 

حج بى روح و بى تحرك و قيام
حج بى برائت، حج بى وحدت 

وحجى كه از آن هدم كفر و شرك برنيايد
 حج نيست

ــتقالل، آزادى و بها دادن به  ــان در دنياى معاصر آرامش و امنيت را همراه با اس انس
كيستى، چيستى و نقش خود در جامعه مى خواهد. به تعبير ديگر انسان معاصر براى 
رسيدن به نيازهاى مادى و معنوى خود، به آرامش و اطمينان، سعادت و رفاه خويش همواره 
ــان «كيست، جهان چيست، و او چه نقشى در جهان و جامعه دارد؟ پرسش  در مورد انس
هاى متعددى را مطرح ساخته كه عصاره آنها در گرو روشن شدن پاسخ اين پرسش است 

كه هويت چيست؟ 
اين پرسش ها و پاسخ ها گوياى آن است كه راه كمال آدمى در خود اوست و اعمال ظاهرى 
ــاند كه در نفس او تأثير كنند و آن را  ــتكمال به او يارى مى رس و باطنى تنها با نگاه به اس
تعالى بخشند. از اين رو، هر امرى كه بيرون از ذات انسان باشد (نظير: شهرت، ثروت، جاه و 
مقام) كمال حقيقى او نخواهد بود. مراتب معنوى مانند مقامات اعتبارى دنيوى نيست كه 
كسى را به آن نصب يا از آن عزل كنند، بلكه هر كس خود، مرتبه اى از كمال است «ُهم 
ــد انسان موجودى با ابعاد مختلف است، از اين  درجاٌت عند اهللا».1 همان گونه كه بيان ش
رو كمال او در گرو رشد همزمان و هماهنگ تمام ابعاد وجودى اش است تا همه استعدادها 
ــاحت روحانى و جسمانى – به گونه اى مطلوب به فعليت درآيند.  و قابليت هايش – در س
منتها انسان ها برخى نيازها را بر ديگرى ترجيح مى دهند، يا اولويت بندى مى كنند. دست 
ــم حداقل از اين رو مى توان گفت آدمى در هر صورت موجودى معناخواه يا ارزش گذار  ك
است و گريزى از اين امر ندارد. در اين ميان انسان نيازمند منبعى انسانى يا فرا انسانى است 
كه ارزش گذار هاى او را تأييد كند و آنها را به رسميت بشناسد. اين گونه مطالبات نياز به 
معناخواهى ناميده مى شود.2 پس هويت يعنى معنادارى و عمل در چارچوب آن معنا. بر 
ــت كه حضرت امام(ره) همواره در تمامى پيام هاى صادره به حجاج  مبناى همين نگاه اس
بيت اهللا الحرام، از انقالب اسالمى ايران به عنوان نوعى پاسخ به خودباختگى در مقابل غير 

مى دانند و بر آن تأكيد مى ورزند. چنانچه در پيام حج سال 1364 مى نويسند:
«... عرفات و مشعر و منا ميهماندار كسانى هستند كه ملت مسلمانشان با عرفان و شعور 
سياسى قيام نموده اند تا آرمان ها و امانى اسالم را در كشور خود و ساير كشورهاى مظلوم 
تحت ستم تحقق بخشند، و سياست بازان قالبى را، كه با فريب و دغل بر مظلومان جهان 
تاخته و هستى همه را غارت نموده اند، رسوا كنند. و ديديد و ديديم كه يك ملت كوچك 
و در يك محيط محدود و جمعيت معدود با عزمى بزرگ و اراده اى قوى و مشتى آهنين، با 
اعتماد به خداى قادر متعال، چه سان رژيم طاغوتى را، با آن همه ساز و برگ جنگى و آن 
همه پشتيبانى قدرت هاى بزرگ، از صحنه روزگار محو كرد و چه سان دست ابر قدرت ها را 

از كشور خود كوتاه كرد.3»
با همين نگاه، مقام معظم رهبرى در پيامى به مناسبت برگزارى مراسم حج سال 1376 

مى نويسند: 
«درس بزرگ امام راحل عظيم الشأن ما (قدس سره) بازگشت به خود، بازگشت به اسالم و 
شناختن قدر خود و قدر ذخاير معنوى بى شمار خود بود. ملت ايران با عمل به اين درس، در 
راه سعادت قدم نهاد و در آن، مراحل متعددى را طى كرد و همچنان در آن راه پوياست.»4

رهاورد اين سخنان و نگاه ها بر اين اصل استوار است كه زير بناى حركت مردم ايران مسايل 
فرهنگى و هويت خواهى است، تنها راه تغيير صحنه سياسى جهان اسالم و تغيير موازنه 
ــتن و هويت اسالمى و ملى شان  ــلمانان را بازگشت مسلمين به خويش قدرت به نفع مس
ــير  ــوان يك ذخيره پايان ناپذير و يك الگوى بى بديل در اين مس ــد و حج به عن مى دانن
كارآمدترين و مؤثرترين عاملى است كه اگر از آن به درستى استفاده شود و همه زوايا و ابعاد 
آن به درستى باز شناخته و بدان معرفت حاصل گردد، مى تواند حركت بالندهاى را جهت 

بازيافت هويت جمعى مسلمين و احياى قدرت و منزلت از دست رفته شان مدد رساند.
ــاتر از هميشه به گوش مى رسد و دعوت اسالم كه دعوت  «امروز نداى پيامبر رحمت، رس
به عدالت و آزادگى و رستگارى است، باطنين بيشترى شنيده مى شود، پاره هاى شب سياه 
استكبار و ظلم و خودكامگى از سويى و جهل و خرافه و فريب از سوى ديگر،  بشر را بيش از 

گذشته، نيازمند نور رستگارى و تشنة عدل و صلح و برادرى كرده است.
امروز نداى ملكوتى: تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم اال نعبد اال اهللا... كه رّد خداوندان زور 
و زر و صف آرايى در برابر ستم و ستمگر است، گوش و دل اسيران و ستمديدگان را بيش 
از هميشه مى نوازد. و مژدة: ان اهللا على نصرهم لقدير، به آنان دلگرمى و اميد مى بخشد.» 5

نخستين مخاطب اين الهام خدايى ملت هاى مسلمانند. بيدارى اسالمى، شرق و غرب جهان 
اسالم را به جنب و جوش آورده و احساس هويّت و شخصيت را در آنان باز آفريده است.

حال پرسش اين است كه هويت يابى و معناخواهى چيست و چه جايگاهى دارد؟ و چگونه 
حج به عنوان يك نظام عبادى و سياسى فاخر در احيا و حفظ و بالندگى آن مؤثر مى باشد؟

ــاحت هاى اجتماعى و سياسى يك اصل و قاعده سياسى است. قرآن  هويت جمعى در س
ــلب كرد و آنها  ــان مى دهد كه فرعون ابتدا هويت و معناخواهى را از قوم خود س كريم نش
را به موجوداتى منفعل تبديل كرد «فاستحف قومه فاطاعوه»6 پس قوم خويش را تحقير 
كرد، سپس از او اطاعت كردند.» بر مبناى همين آموزه قرآنى است كه رهبر معظم انقالب 
اسالمى در پيام حجشان يكى از داليل سلطه استعمارگران بر جهان اسالم و ذخاير مادى 

آنان را تحقير و شكست غرور مسلمين مى دانند:
ــته امت اسالمى چيزى است كه استعمار از هنگام ورود به آسيا و آفريقا، همت بر  «گذش
مخدوش ساختن و به فراموشى سپردن آن داشته است. تسلط بر ذخاير مادى و انسانى در 
كشورهاى اسالمى و به دست گرفتن سرنوشت ملت هاى مسلمان – كه هدف استعمارگران، 
مستقيم و غير مستقيم، از اواخر قرن هيجدهم ميالدى به اين طرف بوده – به طور طبيعى 
ايجاب مى كرد كه احساس غرور و شخصيت ملل مسلمان شكسته شود و آنها از گذشته 
پرشكوه كامالً منقطع شوند و بدين گونه فرهنگ و اخالق خود را رها كرده، آماده پذيرش 

فرهنگ غرب و تعاليم استعمارى شوند.»7
اين مطلب مبين اهميت بى بديل هويت فردى و جمعى است كه متأسفانه در فرصت عظيم 
حج و ساير عرصه هاى ارزشمندى كه اسالم عزيز با طراحى شايسته در اختيار مسلمانان 

قرار داده است مورد غفلت قرار گرفته است.
ــت و نقطه آغازين آشنايى با مفهوم  منظور ما از هويت، مفهوم تاريخى – فرهنگى آن اس
هويت، خودشناسى است. تأكيد حضرت امام در پيام حج بر ضرورت خودشناسى مسلمانان 

از اين زاويه قابل فهم مى باشد.
«هان اى مسلمانان قدرتمند، به خود آييد و خود را بشناسيد».8

رهبرى معظم انقالب نيز معرفت به خود را از بركات مهم و كليد درك همه بركات حج و 
حج را صحنه انحصارى آن مى دانند:

ــرى را فرا مى گيرد و اين باران رحمت بى  «اگرچه بركات حج، همه جنبه هاى حيات بش
ــه  آدمى تا عرصة سياست و اجتماع و قدرت ملى مسلمانان و  دريغ، از خلوت دل و انديش
تعاون ميان ملت هاى مسلمان را، بارور و سرزنده و برخوردار از شور زندگى مى سازد، ليكن 
شايد بتوان گفت كه كليد اين همه، «معرفت» است و نخستين هدية حج به كسى كه مايل 
است چشم خود را به حقايق بگشايد و از نيروى خدا داده اى «فهم پديده ها» بهره بگيرد، 
همان معرفت و شناخت منحصر به فردى است كه عادتاً جز در حج، در اختيار خيل عظيم 
مسلمانان قرار نمى گيرد. و هيچ پديده اى دينى ديگرى نمى تواند مجموعه شناخت هايى را 
كه در مراسم حج، قابل وصول است، يكجا در اختيار امت اسالمى قرار دهد. اين معرفت، 

عبارت است از مجموعه اى از شناخت ها كه از جملة آنهاست:
ــناخت خود به عنوان جزئى از مجموعة عظيم امت  ــناخت خود به عنوان يك فرد، ش ش

اسالمى، شناخت نمونه و نمايى از آن امت واحده9».10
ــروع هويت يابى است. به خود در  ــناخت خود و معرفت به خود نقطه آغاز و ش بنابراين ش
ادبيات فلسفى و الهيات به مثابه جايگاه انتخاب ها و مسئوليت اخالقى و در روانشناسى به 
منزله بنيان يكتايى و روانكاوى فرد اشاره مى شود و در جامعه شناسى تأكيد بر تعامالت فرد 
در اجتماع و احساس تعلق شخصى به گروه خاص را نمايان مى كند كه بيشتر جنبه عمومى 
ــازد. در مجموع هويت توانايى انسان ها يا  هويت را از زمينه هاى خصوصى تر متمايز مى س
خودآگاهى به من فاعلى خود به مثابه «داننده» و من مفعولى خود به مثابه «دانسته شده» 

مفهوم بندى مى شود.11

عناصر هويت 
ــته عناصر ثابت و متغير مى باشد. منظور از عناصر ثابت اين است كه  هويت داراى دو دس
سرچشمه و منبع آن اليه هاى زيرين فرهنگ يا ارزش هاى بنيادين معرفتى انسان است كه 
به من فاعلى مربوط است، مانند اعتقادات، انديشه ها، باورها، ارزش ها و ... منظور از عناصر 
متغير هم اليه هاى بيرونى فرهنگ يا روئين معرفت انسان است، ماند شرايط اجتماعى و 

سياسى در جامعه، عوامل محيطى و...
ــتى شناسى ها و اعتقادات زيرين فرهنگى،  بينش فرهنگى براى  مجموعه اى از باورها هس

انسان ايجاد مى كنند كه كمك شايانى به معنادارى و معناخواهى انسان مى نمايد. 

بزرگ ترين درد 
جوامع اسالمى اين 

است كه هنوز فلسفه 
واقعى بسيارى از احكام 

الهى را درك نكرده 
و حج با آن همه راز و 
عظمتى كه دارد، هنوز 
به صورت يك عبادت 
خشك و يك حركت 

بى حاصل و بى 
ثمرباقى مانده است». 

حج سازندة هويت جمعى
 و اســـالمى مســـــلمين

٥
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 تدبّردر حج
تدبّر درحّج، عامل معجزه آسايى درگسترش اين انديشه درميان 
ــت، بعالوه چهارراه عظيمى براى تبادل  ــلمانان اس همه ى مس
اطالعات ملتها از شرق وغرب وشمال وجنوب جهان اسالم است. من به 
همه ى برادران وخواهران مسلمان كه درمحشر عظيم حج گردآمده اند 
ــه توصيه مى كنم كه درحج تدبر كنند وآن دونكته ى اصلى  متواضعان
ــپردن به خدا و نزديك كردن خود به ذات مقدس الهى  رايعنى دل س
درانديشه وعمل با عبوديت خالص وحقيقى ازيكسو واجتناب وبرحذر 
ــيطانها ودشمنان راه وجهت الهى ازسوى ديگر، براى خود  بودن از ش
ــاراز اعتماد به خداو  ــن كنند وباروحى مجّهز به تقوا و دلى سرش تأمي
روحى لبريز از اميد به آينده ى امت اسالمى وتصميمى راسخ درپيگيرى 
هدف هاى اسالم و به قصد حاكميت يافتن معارف وقوانين و فرهنگ 

اسالمى برجوامع مسلمان، به ديار خود بازگردند.(14/02/1374)
*پشتوانه تمام نشدني

ــالم، همه در جهت آن است كه ملل  ــى و اجتماعى اس تعاليم سياس
اسالمى به اقتدار و سيادت علمى و اخالقى و سياسى و روحى و مادى 
دست يابند. و امروز همه ى رهبران هوشيار ملتهاى جهان در صددند 
ــه مى تواند آنان را قدرتمند كند، بهره  ــه از هر امكان و ذخيره يى ك ك
ــده و ُعده ى خود، فاقد عزت و  ــالمى با وجود ِع گيرند. امت بزرگ اس
ــطح بين المللى است؛ چگونه بايد عزت و قدرت غفلت و  قدرت در س
احياناً خيانت خوديها و استكبار و خباثت بيگانگان و دشمنان، چيزى 
نيست كه در اين گفتار مختصر بگنجد؛ آنچه اين جانب مى گويم، آن 
است كه جفاى دشمن به خاطر آن است كه جبهه ى خودى نخواسته 
است از همه ى نيرو و امكان خود استفاده كند و ِعده و ُعده ى خود را 
به مصاف دشمن بياورد. بزرگترين پشتوانه ى جهان اسالم، امت بزرگ 
اسالمى است؛ يعنى ملتهاى مسلمان كه وحدت و اتفاق و تفاهم آنها 
ــه و بازوى كار و ثروت  ــاى اعتراض آنها و قدرت انديش و غريو رعد آس
طبيعى و خداداده ى آنها، مى تواند دل هر دولت مستكبر راآب،و گوش 

او را كر، و پشت او را خم كند.
حج، مظهرى و نمونه يى از اين پشتوانه ى عظيم و تمام ناشدنى و غير 

قابل شكست را در برابر چشم ما مى گذارد.
اين جاست كه معناى حقيقى فرياد برائت در حج آشكار مى گردد؛ و 
چنين است كه غريو دستجمعى مسلمانان در برائت از مشركين، در 

حج روح مى دمد و مضمون مى بخشد. ( 21/01/1376)
*نقطه ي آغاز يك مجاهدت عظيم

ــت  ــت و دولت ايران، ملتهاى برادر را به اتحاد فرا ميخوانند و دس مل
برادرى به سوى آنان دراز ميكنند؛ علماء و روشنفكران و سياستمداران 
و دنياى اسالم درس وحدت و استقامت و معرفت را براى ملتهاى خود 
ــراى روياروئى با حوادث  ــل را ب تكرار كنند و جوانان بالنده ى اين نس
بزرگ و به دوش گرفتن بار امانتى سنگين و شالوده ريزى امت متحد 
و يكپارچه ى اسالم آماده سازند. حج، نقطه ى آغاز و منبع اليزالى براى 

اين مجاهدت عظيم و مبارك است. (1380/12/01)
*شناخت عظمت و رحمت خداوند در حج

شناخت عظمت و رحمت خداوند در حج، به معنى تأمل در پايه گذارى 
اين خانه است كه درعين حال، هم خانه ى خداست و هم خانه ى مردم؛ 

َة ُمَباَرًكا َو ُهًدى لِّلَْعلَِميَن.  إَِنّ أََوَّل بَْيٍت ُوِضَع لِلَنّاِس لَلَِّذى بَِبَكّ
ــت كه انسان نيازمند، بدان روى مى كند و هم نقطه يى  هم جايى اس
است كه عظمت آيين الهى در آن جلوه گر مى شود. آميزه يى از شكوه و 
عظمت و صفا و سادگى، يادگارى از نخستين نداى توحيد، و جايگاهى 
براى تحقق وحدت كلمه. هم نشاندار جاى پاى مجاهدان صدر اسالم، 
ــه از آن هجرت نمودند و  ــه غريبانه در آن مبارزه كردند و مظلومان ك
فاتحانه و مقتدرانه بدان بازگشتند و آن را از نشانه هاى جاهليت عرب 
پيراستند؛ و هم معّطر به نََفس نيايشگران و جاى سجده ى متعبدان و 
ــت نياز ثناگويان. هم َمطلَع خورشيد اسالم در آغاز و هم مشرق  دس
طلوع مهدى موعود در انجام. هم پناهگاه دلهاى رميده و هم اميد بخش 

جانهاى به ستوه آمده!
تشريع فريضه ى حج و ترتيب مناسك آن، هم نشانه ى عظمت است 
و هم آيت رحمت. با اين شناخت است كه دلها به مشاهده ى كعبه ى 
شريف در مسجدالحرام منقلب مى شود و بيراهه ها به صراط مستقيم 

مى پيوندد و انسانها دگرگونه مى شوند.
شناخت دشمن، محصول همه ى آن شناختها و متمم و مكّمل آنهاست. 
ــلمان، مخزنى بى حصار است كه از دستبرد  بدون آن، دل و ذهن مس
ــال حج، َرمى  ــت. در خوِد اعم ــزن و خائن و غارتگر، مصون نيس راه
ــى و دشمن ستيزى است؛ و پيامبر مكّرم  جمرات، نماد دشمن شناس
ــالم(صلّى اهللاَّ عليه واله)، اذان برائت را در حج سر داد و آيات برائت را  اس
از حنجره ى امير مؤمنان (عليه الّسالم) در مراسم حج تالوت فرمود. اگر 
جهان اسالم و امت اسالمى، روزى از وجود دشمنان جّرار فارغ گردد و 
چنين چيزى ممكن شود، برائت نيز بى فلسفه خواهد بود. ولى با وجود 
دشمنها و ستيزه گريهاى كنونى، غفلت از دشمن و بى مباالتى به برائت، 
خطايى بزرگ و پُرخسارت است. اگر آن شناختهاى پيشين به دست 
آيد، دشمن جهان اسالم نيز شناخته مى شود. هر پديده، يا شخص، يا 
ــلمانان را از هويت اسالميشان بيگانه كند،  حكومتى و نظامى كه مس
ــاند، يا به كسب عزت و عظمت اسالمى  يا به تفّرق و پراكندگى بكش
ــمنانه مى كند؛ و اگر خود،  ــازد، كارى دش بى اعتنا، يا از آن مأيوس س

دشمن نيست، سرانگشت دشمن است!
شيطان درقرآن، تعبيرى ازنيروهاى شرآفرين و فساد آفرين و انحطاط 
آفرين است كه در صف مقابل انبيا قرارمى گيرد؛ َوَكذلِكَجَعلَْنا لُِكِلّ نَِبٍىّ 
. و در سراسر قرآن، ياد و نشان شيطان تكرار  َعُدًوّا َشياِطيَن االِْنِس َوالِْجِنّ
ــده و در تمام طول مدت نزول وحى، از آن نام برده شده است. اين  ش
بدان معناست كه ياد و نشان دشمن، هرگز نبايد مورد غفلت جوامع 

مسلمان قرار گيرد.
ــيطان كه همان جبهه ى سياسى استكبار  ــترين تالش ش امروز بيش
است، مصروف آن مى شود كه مسلمانان را از آينده ى خود، نوميد و به 
ذخيره ى گرانبهاى فرهنگ و دانش خود، بى اعتنا سازد. هر پديده يى كه 
به مسلمانان جهان، اميد ببخشد و آنان را به فكر بناى آينده بر پايه ى 
اسالم بيفكند، در چشم استكبار، بشدت منفور و مبغوض است. دشمنى 
شيطان بزرگ با ايران اسالمى، از آن است كه تشكيل جمهورى اسالمى 
ــورى پهناور، با جمعيتى انبوه و با ثروت مادى و معنوى  و اداره ى كش
بى پايان، به مسلمانان، نويد عزت و عظمت اسالمى مى دهد و فروغ اميد 

را در دلهاى آنان زنده مى كند. ( 12/01/1377)
*منافع حج

ــالم توانسته است از منافع حج برخوردار شود؟ و اساساً   آيا جهان اس
اين نافع چيست؟

ــت مى تواند تحولى درونى در يكايك مسلمين پديد آورد و  حج درس
ــد و ارتباط با خدا و اعتماد به او و رد همه ى بتهاى درون و  روح توحي
برون وجود آدمى كه همان هواها و هوسهاى پست كننده و قدرتهاى 
ــاد به نفس و  ــاس قدرت و اعتم ــيركننده ى آدمى اند، و نيز احس اس
رستگارى و فداكارى در آنان پديد آورد، و چنين تحولى است كه از هر 

انسانى، موجودى شكست ناشناس و تهديد و تطميع ناپذير مى سازد.
و نيز حج درست مى تواند از اعضاى جدا افتاده ى امت اسالمى، پيكره يى 
واحد و كارآمد و نيرومند بسازد، آنان را با هم آشنا و از حرفها و دردها و 
پيشرفتها و نيازهاى يكديگر، آگاهشان كند و تجربه هاى آنان را متبادل 

ــن هدفها و نتايج  ــج با توجه به اي ــازد. اگر ح س
برنامه ريزى مى شد،و در اين برنامه ريزى دولتها و 
علماء و صاحبنظران و روشنفكران جهان اسالم، 
همكارى مى كردند، ثمرات گرانبهايى نصيب امت 
اسالمى مى گشت كه با هيچ دستاورد ديگرى در 
دنياى اسالم قابل مقايسه نبود. به جرأت مى توان 
ــت  ــالمى اگر درس گفت همين يك تكليف اس
ــته است مورد  ــريعت اسالم، خواس و چنانكه ش
ــرد، پس از زمانى نه چندان  بهره بردارى قرار گي
بلند، امت اسالمى را به عزت و قدرتى كه در خور 

آن است خواهد رسانيد. ( 13/03/1371)
* شوق دلهاي شيفته

ــاله ، همراه با شوق و  ــيدن ايام حج ، همه س فرارس
حنين دلهاي شيفته و جانهاي آرزومندي از سراسر 
جهان اسالم است كه در جوار خانه ي معبود و ديار 
ــق و تقديس گذارند  ــر بر آستان عش محبوب ، س
ــايند.  و جبهه ي تعبد و تقرب بر خاك آن مقام بس
ــايه ي ذكر و نيايش بگذرانند  ايام معلومات را در س
و در پناه رحمت و مغفرت حق بيارمند. برادران دور 
ــم را ببينند و  ــه ي  عال افتاده ي خود از چهارگوش
ــم ،  ــالمي را درنمونه يي زنده و مجس شكوه امت اس

حس كنند.(1369/04/07)
* عبادتـي در جهت ايجاد حيـات طيبه امت 

اسالمي 
ــتغفار;  ــت و ذكر و دعا و اس آري ، حج  عبادت  اس
ــتغفارير در جهتر ايجاد  ــي رو ذكر و اس اما عبادت
آن  از  ــات   نج ــالمي  و  ــت  اس حيات طيبه ي ام
زنجيرها وغلهاي  استعباد و استبداد و خداوندان 
ــت  به آن  و  ــزت  و عظم ــق  روح  ع  زر و زور و تزري
زدودن  كسالت  و ماللت  از آن . اين است حجي كه از 
ــن  اميرالمؤمني ــه و  رفت ــمار  پايه هاي دين به ش
علم اسالم و  درنهج البالغه آن را   علي (عليه السالم ) 

ــتي و مايه ي تقرب و  ــوان و برطرف كننده ي فقر وتنگدس ــر نات جهاد ه
شمرده است ;اين است آن حجي كه بندگان م نزديكي اهل دين به يكديگر 
ــاله از ايران با شوق و شور بدان روي مي آورند و برائت از  جاهد خدا همه س
امريكا و صهيونيسم و نفي واليت استكبار وشعار براي تعميم واليت الهي را 

شرط اصلي آن مي شمرند.(1368/04/14)
*ابعاد متعدد و متنوع حج 

ــنايان  معارف  اسالمي  پوشيده  نيست  كه  فريضه ي حج بيت اهللا  از  برآش
ــت كه  در آن  ابعاد متعدد و متنوع  مربوط  ــه ي  تكاليف  نادري  اس جمل
به زندگي فردي  و سلوك جمعي ، به شكلي  باشكوه و داراي تأثير عميق در 
ــده  و  ــز در منش و روش  آدمي گنجانيده  ش ــه  و ني تن و جان  و انديش
درست گزاردن  آن  مي تواند او را به  توفيقات  بزرگي  در همه ي  عرصه هاي  

مادي  و معنوي نايل  سازد.
ــير انفس ، ذكر و خشوع و انابه و  ــير آفاق با س در اين فريضه ي بزرگ ، س
ــعي و حركت و  ــا س ــتغفار ب اس
ــاد و رفق و  ــوف و برائت ، اتح وق
و  ــدار  هش ــا  تراحم مؤمنان ب
ــز از كافران ، "از  بيزاري و پرهي
ــراب خود رو برتافتن " با "در  س
"درد  رفتن "،  اقيانوس جمع فرو 
خود را با طبيب القلوب گفتن " 
درد  ــه از  "طبيبان ــا  ب
و  ــيدن "  مسلمين جهان پرس
ــا ديانت  ــت  ب ــه ، سياس خالص
ــنگ   ــا آخرت ، همس ــا ب  و دني
ــن  اي ــد.  همعنان گرديده ان و 
ــواره  ــي ، هم ــوع  و پيچيدگ  تن
ــت كه  به  منظور   ايجاب كرده اس
ــر برگزار  ــه  بهتر و كاملت هرچ
ــاله  هدايت  شدن  حج ، همه س
ــان  خيل حاجي ــي ،  زعامت  و 
ــتي كند  سرپرس ــت اهللا  را   بي
ــتن  سيراب گش ــان  در  به آن و 
ــمه ي  ــن  سرچش اي  از 

 فيض الهي ياري رساند.
(1370/02/06) 

*هديه اي تمام نشدني و سرچشمه اي هميشه جوشان 
ــالمى از راه رسيده  ذى حجةالحرام با ذخيره ى ابدى اش براى اّمت اس
است. خدا را سپاس، بر اين هديه ى تمام نشدنى و سرچشمه ى هميشه 
جوشان كه مسلمانان جهان به قدر همت و معرفت خود، مى توانند هر 
ــاله از آن بهره مند گردند و توشه بردارند. گستردگى و تنوع مصالح  س
و منافعى كه دست علم و حكمت الهى در فريضه ى حج گنجانده، به 
قدرى است كه در هيچ فريضه ى ديگر اسالمى شبيه آن ديده نمى شود، 
از ذكر و حضور معنوى و خويشتن يابى انسان مسلمان در خلوت خود 
ــوى دل از زنگارهاى گناه و غفلت، تا احساس حضور  با خدا و شستش
ــلمان با همه ى امت اسالمى  ــاس وحدت هر مس فرد در جمع و احس
ــى از عظمت جماعت مسلمين. و از تالش هر  ــاس اقتدار ناش و احس
فرد براى شفا يافتن از زخم ها و بيمارى هاى معنوى يعنى گناهان، تا 
كنجكاوى و تالش براى شناختن و درمان كردن دردها و جراحتهاى 
ــلمان، يعنى اندامهاى  عميق پيكره ى اّمت، و همدردى با ملتهاى مس
ــك  اين پيكره ى عظيم، همه و همه در حج و در كالبد اعمال و مناس
گوناگون آن گنجانيده شده است. قرآن اعمال حج را«شعائر» مى نامد. 
اين بدان معنى است كه اينها فقط عملى فردى و براى اداى تكليفى 
شخصى نيست، بلكه نشانه يى است تا برانگيزاننده ى شعور و معرفت 
ــد كه اين عمل، عالمت و نشانه ى آن است. در  ــان به چيزى باش انس
ــانه ها، توحيد قرار دارد يعنى نفى همه ى قدرتهايى كه  وراى اين نش
به نحوى جسم و جان آدمى را در قبضه ى اقتدار خويش گرفته اند، و 
اثبات حاكميت مطلق الهى بر همه ى وجود و به عبارت روشن و آشنا: 
حاكميت نظام اسالمى و مقررات اسالمى بر زندگى فردى و اجتماعِى 

مسلمين. ( 14/04/1368)
*واجب بي نظير 

ــه اگر ما در  ــت. چنان ك ــِب حج، حقيقتاً يك واجب بى نظير اس واج
همه تعاليم اسالمى غور كنيم، شبيه آن را نخواهيم يافت. حج وضع 
مخصوصى دارد و جنبه معنوى در آن فوق العاده است. مثالً، يك نوبت 
نماز را كه شما مالحظه كنيد، چند دقيقه ذكر خداست. اما حج، از آغاز 
ــن به اعمال مربوطه كه طى چند روز انجام مى گيرد - چه در  پرداخت
داخل خانه خدا، چه در مسعاى شريف، چه در عرفات، چه در مشعر، 
چه در منى ، چه در اعمال گوناگون، چه در طوافهاى مختلف، چه در 
نشست و برخاستها و چه در افاضه از نقطه اى به نقطه ديگر - همه اش 
ذكر خداست. اين از جنبه معنوى كه معلوم مى كند ذكر الهى در حج، 

يك قلِم بسيار درشت است. 

از طرف ديگر جنبه دنيايى و مربوط به زندگِى حج هم بى نظير است. 
ــت؛  ــت كه فقط مربوط به يك فرد يا يك ملت نيس يعنى واجبى اس
بلكه مربوط به همه دنياى اسالم است. خداى متعال نقطه اى را معين 
ــلمانان را به آن  فرموده و در زمانى معلوم - ايّام معلومات - همه مس
ــد كه همه مسلمانان، نه يكپارچه  ــت. آيا مى ش نقطه دعوت كرده اس
ــال، در اين  كه در گروههاى مجّزا، و نه در ايامى معلوم كه در طول س
نقطه جمع شوند؟ اين نكته از حج بايد مورد اهتمام بيشترى قرار گيرد 
كه خداى متعال فقط اراده نفرمود كه همه در مكه و منى  و مشعر و 
عرفات، جمع شوند. چون اگر حركت مردم به اين مناطق اصل قضايا 
ــال در آن جا جمع كنند. اين كه  ــد همه را در طول يك س بود، مى ش
خداى متعال امر به تجّمع همه مسلمانان در اين نقطه، آن هم دريك 
مجموعه از روزها داده است، براى چيست؟ نكته اساسى و مهم همين 

است. 1373/01/31
فصل رويش و پيدايش روح زندگي توحيدي 

چون بهار طبيعت كه همواره در ميعاد هميشگى خود، لبريز از نشاط 
ــم حج، نوبهار جان و دل، و فصل رويش و  ــد، موس زندگى فرا مى رس
پيدايش روح زندگى توحيدى در دل هر مسلمانى كه خود را به ميقات 
رسانده باشد، همه ساله در موعدخدايى و هميشگى باز مى گردد تاچون 
چشمه سار مباركى رشحات حيات طّيبه ى اسالمى را بر سراسر جهان 
اسالم بپاشد و كسانى را كه توفيق يافته اند كه تن به اين سرچشمه ى 
ــرك و ماده گرايى و ميل به  مبارك بزنند، از غبار و كدورت گناه و ش
ــتى و بدكردارى، پاك كند و در آنان اگر اهل توّجه وتذكر باشند،  پس

مايه ى صالح وفالح يك عمر راذخيره سازد.
اكنون بيش ازچهارده قرن است كه نداى ابراهيم خليل ازحلقوم محّم

دمصطفى(صلّى اهللاَّ عليه واله وسلّم)، همه ساله ميهمانان بيت را در اين 
موسم به پايگاه معنويت و وحدت مى كشاند تا گرد مركز توحيد، همراه 
با آن جريان ابدى عروج، طواف كنند، و در پشت مقام ابراهيم به سمت 
م)، نماز گزارند، و ميان صفا و  ــلّ كعبه ى محمدى(صلّى اهللاَّ عليه واله وس
ــعى ابدى مؤمن از منشاء صفا را مجّسم سازند. و معرفت به  مروه، س
ــارت خويش و عظمت و عزت حق تعالى را در عرفات، و زمزمه ى  حق
ذكر و انس و عشق به حضرت احديت و درك نور تابان آن بى همتارا در 
صحراى ظلمانى وجود خود در مشعر بياموزند، و در منى شيطان بزرگ 
و شيطانهاى ديگر را هدف رمى خود سازند، و به نشانه ى قربانى كردن 
هواها و تمايالت منحرف ساز، ذبيحه يى قربانى كنند - و اين همه را در 
ــال احرام كه حريم جان و دل حاجى در برابر ميوه هاى ممنوع اين  ح
بهشت است و در كنار ديگر مسلمانان از هرجا و هر نژاد و باهر رتبه ى 
ــر زبان و فرهنگ به جاى آورند و آنگاه به  ــادى يا معنوى و داراى ه م
نشان زدودن همه ى چركها و پليدى هايى كه در فضاى آلوده ى زندگى 
ماّدى برجان و دل آنان نشسته است، حلق وتقصير كنند وسپس بار 
ديگر با طراوتى كه از زدودن گناه و تجلّى معرفت و محبت خداوند، در 
جان و دل آنان پديد آمده است، به خانه ى خدا برگردند وطواف ونماز و 
سعى را اينبار در آفاقى برتر از پيش به جاى آورند و با ذخيره يى سرشار 
از توحيد ومعنويت و صفا، و عزمى راسخ در مبارزه با شيطانها، و قدرتى 
فائق بر نفس خويشتن، آماده ى برگشتن به ديار خود و پراكندن عطر 

حج در اقطار گيتى باشند.  14/02/1374
*حج و مقابله با دو تهديد 

حج، سرچشمه ى جوشان تقوى و معنويت و خير و بركت، همه ساله تا 
ابد، فيضان خود را بر جهان اسالم و بر يكايك مسلماناِن موفق جارى 
مى سازد تا هر كس و هر مجموعه، به اندازه ى ظرفيت و قابليت خود 

از آن بهره بگيرد.
ــمه ى فياض  ــرام، تنها بهره مندان از اين سرچش ــاج بيت اَهللاّ الح حج
نيستند. اگر اين فريضه ى عظيم به درستى شناخته و عمل شود ملتها 

و آحاد مسلمان در همه جاى جهان، مشمول بركات آن خواهند شد.
ــرى همواره از دو سو آسيب مى بينند، اول از  افراد و مجموعه هاى بش
ــاء آن ضعفهاى بشرى و هوسهاى مهار گسيخته  درون خود كه منش
ــت، و دوم از  و ترديدها و بى ايمانى ها و خصلتهاى منهدم كننده اس
ــمنان بيرونى كه بر اثر طغيان و افزون طلبى و تجاوز و ددمنشى،  دش
محيط زندگى را بر انسانها و ملتها تنگ و فشار آلود مى سازند و با جنگ 
و ظلم و تحميل و زورگويى، بالى جان آنان مى شوند. محيط اسالمى - 
چه افراد و چه ملتها - همواره در معرض اين دو گونه تهديد قرار داشته 

و امروز بيش از هميشه قرار دارد. 
ــرع مقدس اسالم و در نص قرآن كريم، به هر دو جنبه ى  در متون ش
حج تصريح شده و براى چشم هاى بينا و دلهاى با انصاف، جاى ترديد 
ــت. در كنار فرمان: «فاذكروا اَهللاّ كذكركم آباءكم او  گذاشته نشده اس
اشد ذكراً»، دستور: «و اذان من اَهللاّ و رسوله الى الناس يوم الحج االكبر 
ــوله» آمده، و هماهنگ با كريمه ى  ــركين و رس ان اَهللاّ برى من المش
حكمت آميز «لن ينال اَهللاّ لحومها و الدماؤها و لكن يناله التقوى منكم 
كذالك سخرها لكم لتكبروا اَهللاّ على ماهداكم و بشرالمحسنين» آهنگ 

اميد بخش: ليشهدوا منافع لهم نازل گرديده است.
هر توصيه و تبليغ و كوشش براى كمرنگ كردن يا كنار گذاشتن هر يك 
از اين دو جنبه، مقابله با آيات و فرامين قرآن كريم است.1375/02/04

ــود يعنى هويتى برخاسته از  ــالمى مى ش هنگامى كه بحث از هويت جمعى در جامعه اس
اليه هاى فرهنگ به هم پيوسته چه به صورت متداخل و چه به صورت هم پوشى كه هويت 
تاريخى، فرهنگى ما را به وجود آورده است. ممكن است افرادى قايل باشند هويت هاى ملى 
با هويت اسالمى پيوندى برقرار نمى كند، يا نكرده است. ولى تجربه تاريخى و رويكرد جديد 
در جهان اسالم خالف اين مدعاست چنانچه يكى از صاحب نظران جهان عرب مى نويسد:

«گفتمان هويت فرهنگى، در جهان سوم، آرام آرام به جاى گفتمان آزادى ملى مى نشيند.... 
گفتمان هويت، مانند هر ايدئولوژى، وجود حقيقى ملموس (فرهنگ ويژه هر قوم و ملت) 

را فرض مى گيرد، حقيقتى كه مى كوشد درونمايه آن را روشن كند و گسترش دهد».12

فرهنگ اسالمى كه برخاسته از آيين و آداب اسالمى و حامى عناصر هنرى، ادبى و دانش 
ــمندان و عالمان و  ــون مختلف و مولد علوم و معارف و تمدن ها بزرگ و خالق انديش و فن
فرهيختگانى در عرصه هاى مختلف علوم بوده است توانايى خود را در حل مجموعه مشكالت 
ــى و اجتماعى و اخالقى در طول قرن ها حيات امت اسالمى بروز داده است.  علمى، سياس
اين ويژگى ها پيشرفت هايى را براى دست يابى امت اسالمى به اهداف و آرمان هاى بلندش 
زمينه سازى و فراهم نموده است. اهدافى كه از تكيه  به ويژگى هاى قومى و اقليمى فراتر 
مى رود. به اين قرار، آفاق نوينى در پيشگاه انسان گشوده است كه آرمان هاى گسترده ترى 
را فراپيش مى نهد. در اين هنگام فرهنگ، يارى گر خستگى ناپذير آزادى ها و گشايش هاى 
مادى و معنوى مى گردد. زندگى جمعى، فرهنگ دينى، گستره اى براى متعالى ترين گونه 
همسانى است. جوامع و اقوام مختلفى كه دين اسالم را پذيرفته اند با وجود هم تناقض هاى 
قومى و خرده فرهنگ هاى قوم گرايانه و ملى گرايانه، به دليل ريشه مستحكم آن در باور و 
جان مسلمانان و تقدس و احترامى كه در بين مسلمانان يافته است، شايسته يكى از بهترين 
نوع هاى همسانى و همگرايى و تشكيل دهنده هويت جمعى آنان است. از نظر امام خمينى، 
ــالمى است كه فرهنگى سالم، انسانى و  ــالمى فرهنگ اصيل اس عنصر كليدى هويت، اس
مستقل است.13 و توانايى ساختن انسان هاى مستقل و كشورى قدرتمند را دارد. به نظر 
ــان «فرهنگ... اساس مليت يك ملت است، اساس استقالل يك ملت است، لهذا آنها  ايش
كوشش كرده اند كه فرهنگ ما را استعمارى كنند... كه نگذارند انسان پيدا بشود.»14 امام 
فرهنگ را باالترين و واالترين عنصرى دانسته كه در موجوديت جامعه دخالت دارد و هويت 

آن را تشكيل مى دهد.15
ــالمى، بيدارى اسالمى و تمدن اسالمى  ــازنده فرهنگ در بناى جامعه اس نقش عناصر س
ــبب شده است كه امام خمينى(ره) همواره بر نقش احياى فرهنگ اسالمى و فراخوان  س
ــالم به رفع غربت و مهجوريت فرهنگ اسالمى تأكيد ورزند. از ديدگاه حضرت  علماى اس
امام، از جمله عناصر مهم فرهنگى در بازيافت هويت اسالمى و بازگشت به اسالم فريضه حج 

مى باشد و بر همين اساس مى فرمايند:
ــتى كه در حج به كار رفته است از طرف  ــلمين اگر حج را پيدا كنند، اگر آن سياس « مس
اسالم،  همان را پيدا كنند، كافى است براى اينكه استقالل خودشان را پيدا بكنند، ولى مع 
األسف ما گم كرديم اسالم را ... ما تا پيدا نكنيم اسالم را، تا همه مسلمين پيدا نكنند اسالم 

را، نمى توانند به مجد خود برسند. مجد اسالم آن بود كه در صدر اسالم بود.»16
بنابراين، جهان اسالم با اشتراكات، زبانى، پيشينة تاريخى و تمدنى به ويژه فرهنگ مشترك 
ــتركى برخوردار باشند و در چنين صورتى  ــالمى، مى تواند از هويت جمعى مش و غنى اس
داراى يكى از پايدارترين و مستحكم ترين خط دفاعى و ساختار اجتماعى و خاستگاه بنيادين 
دگرگونى ها و نوسازى اجتماعى و سياسى خواهد بود.17 هويت جمعى گستره اى است كه 
در برابر سلطة قدرت و استعمار و بيشترين مقاومت را از خود نشان مى دهد، چون در ساخت 
اجتماعى، انعطاف پذيرترين و نرم ترين قلمرو را مى سازد. به همين خاطر محكم ترين تكيه 
گاه استمرار ملت و امت نيز هست. از اين روست كه ملت هايى كه استعمار، دولت آنها را 
ــتند و يا حتى  ــرمايه دارى مواجه گش فرو ريخت و از نظر اقتصادى ويران و يا با اقتصاد س
سرزمين هاى آنان در اشغال قدرت هاى سلطه و استعمارى و دشمن قرار گرفتند و يا فاقد 
دولت هاى ملى و مردمى اند و دولت هاى مستعمره و يا وابسته بر آنان حاكميت يافتند، ناگزير 
به فرهنگ و هويت جمعى و تاريخى خود پناه بردند. همانند ملت ايران در دوره هاى مختلف 

تاريخى خود و يا ملت هاى فلسطين و لبنان و عراق و...
ــالمى در جهان اسالم نيز نتيجه همين تمسك و روى آورى مسلمانانى كه در  بيدارى اس
تنگناهاى اقتصادى و سياسى استعمار و استبداد و سلطه هاى خارجى قرار گرفتند، مى باشد 
كه گاهى به دليل برداشت نادرست و كج فهمى ها و افراط و تفريط ها كج راه هايى نيز باز 
شده است، سلفى گرى و غرب آئينى در جهان اسالم حاصل همين كج انديشى هايى بود كه 
تصور مى شد راه خالصى از استعمار و تفرقه و استبداد بازگشت به گذشته با رويكرد خاص 

و يا رويكرد به غرب و رها كردن فرهنگ و  سنت ها مى باشد.
نظر به اهميت هويت جمعى و نوزايى آن در جهان اسالم بود كه استعمارگران و عمال آنها 
تالش بى وقفه اى را براى ايجاد گسست و بحران هويتى در جهان اسالم را از سياست هاى 
راهبردى خويش قرار دادند و با تمام توان در سست كردن بنيان هاى هويت جمعى، همانند 
ــينة تاريخى و مخدوش نشان دادن پيشينة تمدنى و فرهنگى و تصاحب  فرهنگ و پيش
سرزمينى آنان به كار بستند. به همين دليل حضرت امام(ره) در پيام حج، علماى كشورهاى 
اسالمى را به مقابله با سلطه و تهاجم فرهنگى كشورهاى استعمارگر عليه جهان اسالم فرا 

مى خوانند:
«علماى بالد و كشورهاى اسالمى بايد راجع به حل مشكالت و معضالت مسلمين و خروج 
ــيطره قدرت حكومت هاى جور با يكديگر به بحث و مشورت و تبادل نظر بپردازند و  از س
براى حفظ منافع مسلمين سينه ها سپر كنند و جلوى تهاجم فرهنگى مبتذل شرق و غرب 
را كه به نابودى نسل و حرث ملت ها منتهى شده است را بگيرند و به مردم كشورهاى خود 
آثار سوء و نتايج خودباختگى در مقابل زرق و برق غرب و شرق را بازگو كنند و به مردم و 
دولت ها خطر استعمار نو و شيطنت ابرقدرت ها كه جنگ و مسلمان كشى در جهان به راه 

انداخته اند، گوشزد كنند.»18
مقام معظم رهبرى نيز استحاله فرهنگى و هويت جمعى مسلمانان را از برنامه هاى خطرناك 

و شوم دشمنان اسالم برمى شمرند و مى فرمايند:
«اگر مسلمانان با نيروى ايمان و مجاهدت و توكل و همت هاى بلند و چشم هاى باز و استفاده 
از ذخايرى كه خداوند در اين دين حنيف قرار داده است اين مشكالت را برطرف نسازند، 
دشمنان مستكبر اسالم كه به سالح قدرت سياسى و نظامى و تكنولوژى مسلح اند، هر روز 
دايرة مشكالت را تنگ تر خواهند كرد و آزادى و نجات را براى ملت هاى اسالمى باز هم ده ها 
سال بلكه قرن ها به عقب خواهند انداخت و شايد برخى ملت ها را به كلى استحاله كرده، 
خصوصيت اسالمى آنان را با تحميل و ترويج نيمة فاسد و مفسد فرهنگ غربى، به تدريج 

نابود خواهند ساخت.»19
امام خمينى(ره) در يكى از پيام هايشان به كنگره حج با هوشمندى تمام، علت دشمنى و 
كينه دشمنان اسالم و جهان سرمايه دارى غرب با جمهورى اسالمى ايران را در مانع تراشى 

از استحاله فرهنگى جهان اسالم و احياى سنت و فرهنگ نبوى مى دانند و مى نويسند:
«امروز همه مى دانند جرم واقعى ما از ديد جهانخواران و متجاوزان، دفاع از اسالم و رسميت 
ــالمى به جاى نظام طاغوت شاهنشاهى است، جرم و گناه  دادن به حكومت جمهورى اس
ما احياى سنت پيامبر(ص) و عمل به دستورات قرآن كريم و اعالن وحدت مسلمانان اعم 
از شيعه و سنى، براى مقابله با توطئه كفر جهانى و پشتيبانى از ملت محروم فلسطين و 
ــرائيل در ايران و اعالن جنگ با اين غده سرطانى  ــتان و لبنان و بستن سفارت اس افغانس
ــتى و دفاع از مردم محروم آفريقا و... است و نزد  ــم جهانى و مبارزه با نژادپرس و صهيونيس
جهانخواران و نوكران بى اراده آنان چه گناهى باالتر از اينكه كسى از اسالم و حاكميت آن 
سخن بگويد و مسلنانان را به عزت و استقالل و ايستادگى در مقابل ستم متجاوزان دعوت 

كند.»20
مقام معظم رهبرى نيز ترويج فساد و تحميل فرهنگ غربى توسط دول استعمارى و انحطاط 
اخالقى مسلمانان را باعث بى هويتى مسلمانان مى دانند و فريضه حج را يكى از بستر ها و 

مكانيزم هاى كارآمد در زدودن اين آسيب ها و تقويت هويت فردى و جمعى برمى شمرند.
«محيط اسالمى – چه افراد و چه ملت ها – همواره در معرض اين گونه تهديد [تهديدات 
ــته و امروز بيش از هميشه قرار دارد. ترويج مستمدانة فساد در  درونى و بيرونى] قرار داش
كشورهاى اسالمى و تحميل فرهنگ غربى كه از سوى برخى رژيم هاى وابسته نيز به آن 
كمك مى شود و از رفتار فردى تا شكل شهرسازى و محيط عمومى زندگى و مطبوعات و 
غيره را در بر مى گيرد، از يك سو و فشارهاى نظامى و سياسى و اقتصادى بر بعض ملت هاى 
مسلمان و كشتارهاى لبنان و فلسطين و بوسنى و كشمير و چچنستان و افغانستان و غيره 
ــوى ديگر، شاهد بارز وجود اين دو گونه تهديد در محيط هاى اسالمى است. حج، آن  از س
شط هميشه جارى و آن عطية بى زوال الهى است كه مسلمانان تا ابد مى توانند غبار رنج و 
حرارت و آلودگى و بيمارى خود را در آن بسترند، و به كمك اين ذخيرة ابدى، هر دو نوع 

آسيب پذير را در همة زمان ها از خود دور سازند.»21
 

جفاى دشمن به خاطر 
آن است كه جبهه ى 

خودى نخواسته است 
از همه ى نيرو و امكان 

خود استفاده كند و 
ِعده و ُعده ى خود را 

به مصاف دشمن بياورد. 
بزرگترين پشتوانه ى 

جهان اسالم، امت 
بزرگ اسالمى است.

حج، آن شط هميشه جارى و آن عطية بى زوال 
الهى است كه مسلمانان تا ابد مى توانند غبار رنج
 و حرارت و آلودگى و بيمارى خود را در آن بسترند

حج سازندة هويت جمعى و اسالمى مسلمين ٤

1 . آل عمران، 163.
ــالمى،  ــالب اس ــعود، انق ــرد، مس 2 . پورف
پرسش ها و چالش هاى فراروى آن، ص 26.

3 . صحيفه حج، ج 1، ص 159.

4 . صحيفه حج، ج 2، ص 212.
5 . همان، ص 288.

6 . زخرف، 54.
7 . صحيفه حج، ج 2، ص 62.

8 . صحيفه حج، ج 1، ص 161. (پيام به 

حجاج در حج سال 1364).
9  . همان، ج 2، ص 218 – 219.

ــين،  ــعود، پيش 10 . ر.ك، پورفرد، مس
ص 35.

11 . ر.ك، همان ص 36 .
ــان، خودآگاهى (نقد  ــون، بره 12 . غلي
ــى فرهنگ و جامعه عرب)، ترجمه  درون

محمد مهدى خلجى، ص 119.
ــه امام، ج 12، ص 5 و  13 . ر.ك: صحيف

ج 21، ص 145.
14 . همان، ج 7، ص 57.

15 . ر.ك، همان، ج 12، ص 5.
16 . صحيفه حج، ج 1، ص 34 – 35.
 17. ر.ك، غليون، پيبشين، ص 125.

18 . صحيفه حج، ج 1، ص 220. 
19 . همان، ج 2، ص 186.
20 . همان، ج 1، ص 205.
21 . همان، ج 2، ص 185.
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 بحث كوتاهى پيرامون اسرار حج به خواست ذات اقدس الهى مطرح 
ــود، گرچه بحث به عنوان «تبيين اسرار حج است» ولى روح  مى ش
اين سخن به تحليل اسرار عبادات برمى گردد؛ چون همه اين عبادات يك 
ــّر مشتركى دارند و يك سّر مختص [و] به هر كدام از اين دو سّر انسان  س
ــدا كند، مى تواند درباره غير حج هم اين راه را طى كند. عظمت حج  راه پي
به قدرى در دعاهاى ماه مبارك رمضان چشم گير است كه معلوم مى شود 
خدا مى خواهد ضيافت خود را در طى اين چند ماه تتميم كند. آغاز ضيافت 
ــت و پايانش هم ذى الحجه است  ــهر اهللا (ماه مبارك رمضان) اس همان ش
ــهر حج است؛ زيرا حج به نوبه خود ضيافت خداست. حاجيان  كه پايان أش
«ضيوف الرحمن»اند. اين تعبير ضيافت كه درصوم و در حج آمده است از 

روايات اسالمى گرفته شده است. 

 *  مراحل ضيافت الهى
ــّرى را به همراه دارد؛ يك وقت سخن از عبادت   ضيافت الهى خود يك س
است، يك وقت سخن از ضيافت است. عبادت را با بحثهاى فقهى و ظاهرى 
ــرار عبادات روشن كرد. يكى از  مى توان تحليل كرد اما ضيافت را بايد با اس
برجسته ترين دعاهاى ماه مبارك رمضان، همان طلب حج است،  آن هم 
ــب و روز گاهى به اين صورت ذكر مى شود: «و  حج مكرر كه در دعاهاى ش
ارزقنى حج بيتك الحرام فى عامى هذا و فى كل عام» ؛ خدايا! زيارت خانه 
ات را و انجام مراسم و مناسك حجت را هر ساله نصيب من بفرما! اين جزء 
دعاهاى برجسته ماه مبارك رمضان است كه در خود اين ماه انسان صايم 

ضيف الرحمان است.
 پس ضيافت دو مرحله خواهد داشت:

 يك مرحله آن است كه مهماندار به مهمان مى گويد چه بخواه؛ در مرحله 
ديگر مهماندار آنچه را كه مهمان خواسته به او عطا مى كند. در ماه مبارك 
رمضان كه مهماندار خداست به بندگان صايمش دستور مى دهد كه ازمن 
ــك حج كه آنجا هم سخن از ضيافت  ــم و مناس حج طلب بكنيد. در مراس
است، آنجا سخن از طلب نيست [بلكه] سخن از عطا است.  آنجا نمى گويد 
ــته اى و هر  ــته ها را عطا مى كند. گرچه هر خواس از من بخواه، آنجا خواس
عطايى به هم آميخته است؛ يعنى هر مرتبه اى از عطا خواسته اى را هم به 
همراه دارد: «الحمد هللا … الذى التنقض خزائنه و التزيده كثرة العطاء إال 
جوداً وكرماً» ؛ انسان هر چه از خدا دريافت بكند تشنه تر مى شود. اول نمى 
داند ازخدا چه بخواهد؛ چون نمى داند در دستگاه خدا چه هست وقتى رخى 
ــان داد [و] چيزهايى را از پشت پرده ديد، آن گاه سؤال توليد مى شود،  نش
درخواست ظهور مى كند.  هر مرحله اى ازعطا و بخشش يك مرتبه اى از 
ــان زنده مى كند. با درخواست و خواهش  ــت و خواهش را در انس درخواس
انسان، مرحله تازه ترى را از خدا مسئلت مى كند و دريافت مى كند. وقتى 
مرحله باالتر را دريافت كرد، عطشش بيشتر مى شود [و] چيز جديدترى را 

طلب مى كند.

 * پسنديده بودن طمع از معارف و علوم الهى
 در يكى از مواردى كه طمع بسيار خوب است در همين معارف و علوم الهى 
است. طمع در ماديات به همان اندازه كه بد است، در معارف به همان اندازه 
خوب است. قناعت در علوِم حق به همان اندازه بد است كه طمع دردنيا بد 
است. طمع در مسائل مادى بد است [و] قناعت درمسائل الهى زشت است؛  
حيف است كه انسان قانع باشد. در معارف هر چه مى تواند بيشتر طلب بكند 
َُّهْم َخْوفاً َوَطَمعاً�  هر چه خوف  چون خودش تشويق كرده است: �يَْدُعوَن َرب
ــتر و هر چه طمع بيشتر، هر چه دعا و دعوت بيشتر، خلوص و تقرب  بيش

هم برتر خواهد بود.

 * رابطه تصاعدى عطا وجود الهى
ــالك صالح  ــالك مرحمت بكند، در عبد س  آن گاه خدا هراندازه به عبد س
سؤال توليد مى شود [و] برابراين سؤال پاسخ جديدى خدا به او عطا مى كند؛ 
آن پاسخ جديد همان مزيد عطا است. اينكه در دعاهاى ماه مبارك رمضان 
مى خوانيم: «الحمد هللا … الذى ال تنقض خزائنه و ال تزيده كثرة العطاء إال 
ــت. يك وقت در دعا مى گوييم  ــى از آن ناظر به اين اس جوداً وكرماً»، بخش
خدا هر چه ببخشد از مخزنش كم نمى شود. اين معناى روشنى دارد. يك 
وقت مى گوييم هر چه ببخشد جودش بيشتر مى شود. اينكه هر چه ببخشد 
ــت كه هر چه ببخشد ظرفيت صالِح  ــتر مى شود براى آن اس جودش بيش
ــالك بيشتر مى شود، شرح صدر او بيشتر مى شود، درخواست و سؤال او  س
ــتر مى شود [و] وقتى درخواست بيشتر شد، عطاى بيشترى نصيب او  بيش
خواهد شد،  وقتى عطا بيشتر بود، باز درخواست بهتر و بيشتر است [و] در 
برابر درخواست بهتر و بيشترعطاى افزونترى نصيب صالِح سالك مى شود. 
ــش از مخزنش كم نمى شود، بلكه با بخشش بر  بنابراين خدا نه تنها بخش
ــود؛ چون مخزن الهى با اراده� حق تأمين مى شود و  مخزنش افزوده مى ش

ارادات الهى ال الى النهايه است.

 * واليت، ركن حج
 بنابراين در مرحله اى از ضيافت در ماه مبارك رمضان به ما دستور دادند 
ــه را مسئلت  كه زيارت خانه او را و زيارت حرمين را و زيارت اعتاب مقدس
ــت، از اين جهت در دعاها  ــئله واليت جزء اركان حج اس بكنيم؛ چون مس
ــده اند؛ هم سخن از زيارت «بيت اهللا» است [و] هم سخن  كنار هم ياد ش
ــول اهللا وائمه معصومين(عليهم السالم) است. در  از زيارت حرم مطهر رس
ــاهد مشرفه  ــت كه خدايا مبادا جايم در مش دعاى ابوحمزه ثمالى آمده اس
خالى باشد: «وال تخلنى يا رّب من تلك المواقف الشريفة» ؛ معلوم مى شود 
كه ضيافت به مهمانى مراتبى دارد كه خود مهماندار به مهمان مى گويد از 
من چه بخواه. در مهمانى هاى عادى بنابر اين نيست كه مهماندار به مهمان 
بگويد از من چه بخواه. هر چه حاضركرده اند، مهمان مى پذيرد. مهمان تابع 
سفره صاحبخانه است ولى در اينجا صاحبخانه به مهمان مى گويد: «از من 
چه بخواه هر چه كه بخواهى من مى دهم ولى اينها را بخواه، زيارت خانه خدا 
را بخواه، زيارت حرم رسول خدا را بخواه، زيارت مشاهده مشرفه را مسئلت 
بكن» اينها كيفيت ضيافت ماه مبارك رمضان است كه زمينه ضيافت حج 

را فراهم مى كند. 

ــت كه جامع االمرين  امتياز عبادت حّج، در ميان انواع عبادات، اين اس
است. هم خاصّيت تطهير دارد و هم مايه تزيين است. هم رفع ظلمت 

حّب مال از دل مى كند و هم نورانّيت ذكر و انس با خدا مى آورد.
در حج، انفاق مال، دور افتادن از اهل و عيال، جدا شدن از آسايش الفت گرفته 
در وطن، تعطيل كردن كسب و كار و مشاغل زندگى ماّدى، تحّمل رنج سفر، 
معاشرت با افراد بدخو، و احياناً تشنگى ها و آفتاب زدگى ها و بى خوابى ها و انجام 
اعمال نامأنوسى كه طبع نمى پسندد و عقل سطحى فايده اى در آن نمى بيند، 
مانند سنگ زدن به ستون هاى بيابان منى و هروله كردن و از لباس معمولى 
خود، در آمدن و سرتراشيدن و امثال اينها، در پاك كردن دل انسان از پليدى 

كبر و نخوت و خودخواهى و رام ساختن گردنكشان و خاضع كردن نافرمانان، فوق العاده مؤثّر است، و اين، نمونه اى از 
خصيصه طهارت بخشى حج است.

اما جنبه تزيين و تحليه حج، همان صفات فاضله روحى و اخالقى است كه در شخص حاّج، به وجود مى آيد. نيز، آثار 
درخشان سيادت آفرينى كه در جامعه مسلمين بارز مى شود و اّمت اسالمى را، حاكم بر جميع ملل عالم مى گرداند.

البّته، ما آن حّج و آن عبادتى را منشأ اين همه آثار عظيم حياتى معّرفى مى كنيم كه داراى روح و مغز باشد و با توّجه به 
دقايق و لطايف الهام بخش معنوى انجام شود؛ وگرنه هرگز نبايد متوّقع باشيم كه يك سلسله اعمال خشك و تشريفات 

عارى از حقيقت، خّالق سعادت باشد و آفريننده عّز و شرف گردد.
ْمَع َوُهَو َشهيٌد.  انَّ فِى ذلَِك لَِذْكرى لَِمْن كاَن لَُه َقلٌْب اْو أَلَْقى السَّ

 حج، ضيافت الهى
آيت اهللا جوادى آملى

بيان مرحومه سركارخانم مهديه الهي قمشه اي درباره سفر حج

هيچ سفري مثل خانه خدا به آدم خوش نمي گذرد. كساني هم كه كشورهاي 
ــت. يك  ــادي را تجربه كرده اند، مي گويند هيچ جا مثل خانه خدا نيس زي
ــي در اين سفر وجود دارد كه من توصيه مي كنم حتما هركسي كه  آرامش

استطاعت و توانش را دارد اين سفر را تجربه كند.
برخي سفرها سرگرم كننده است، اما اين سفر الهام بخش است، جنسش با 
هر سفري كه شما در ذهن داشته باشيد متفاوت است و انسان حال و هوايي 

ديگرگونه مي يابد.
منبع: جام جم آنالين، به نقل از خبرگزارى حج

... اين سفر الهام بخش است

حج مايه قوت دين است
برگفته از كتاب «حج؛ برنامه تكامل»
 آيت اهللا سيد محمد ضياءآبادى

ــان است بسوى خدا،    ــير وجودى انس حج در يك نگرش كلى، س
ــت وتجسم عينى آنچه  ــفه خلقت بنى آدم اس نمايش رمزى فلس

دراين فلسفه مطرح است
 و دريك كلمه، حج "شبيه آفرينش" است، ودرهمان حال،  "شبيه تاريخ"  
ودرهمان حال، "شبيه توحيد"  و درهمان حال، "شبيه مكتب"  ودرهمان 
ــالم  ــه اعتقادى، جامعه  نمونه اى،  كه اس ــبيه امت "( جامع ــال،  "ش ح
ــى رمزى  ــان ها بنا كند ) و....باالخره، حج نمايش مى خواهد در ميان انس
است از "آفرينش انسان "  ونيز از" مكتب اسالم "كه درآن كارگردان خدا 
ــت و زبان نمايش، حركت و شخصيت هاى اصلى: آدم، ابراهيم، هاجر  اس
ــجدالحرام،  مسعى عرفات ومشعر  وابليس وصحنه ها منطقه حرم ومس
ومنى وسمبل ها: كعبه وصفا ومروه وروز وشب وغروب وطلوع وبت وقربانى 
ــگران؟ فقط يك تن، تو !  ــه و آرايش: احرام وحلق وتقصير ونمايش و جام
هركه هستى، چه زن،  چه مرد،  چه پير،  چه جوان، چه سياه،  چه سفيد،  

همين كه دراين صحنه شركت كردى نقش اول را دارى    
فقط يك" قهرمان "هست وآن انسان !   تئاترى است كه در آن يك تن 
همه نقش ها را برعهده دارد، ، قهرمان داستان است درعين حال صحنه 
اى باز است، همه سال، همه انسان هاى ابراهيمى روى زمين،  به شركت 
دراين نمايش شگفت دعوت مى شوند . هركه بتواند از هركجاى دنيا خود 
را در"موسم "برساند،  وارد صحنه مى شود ونقش اول را بعهده مى گيرد، 
ــارا خود بازى مى كند، اينجا تجزيه  ــود وهمه رل ه قهرمان صحنه مى ش
ــت، درجه بندى نيست،  همه يكى هستند و  آن  ــت،  تشّخص نيس نيس

يكى  همه،  اسالم انسان ها را اين چنين  مى بيند
َمن َقَتَل نَفساً... َفَكأنَّما َقَتَل الّناَس َجميعاً، َو َمن أَحياها َفَكأنَّما أحَيا الّناَس 

َجميعاً ( سوره ى مائده آيه 32 ) 
ــيده است، لحظه ى ديدار است ذى حجه است...    اكنون، هنگام در رس
خلق با خدا وعده ى ديدار دارند، بايد در موسم رفت، به سراغ خدا نيز بايد 

با خلق رفت. صداى ابراهيم را بر پشت زمين نمى شنوى؟
و تو اى انسان، روح خدا را بجوى، بازگرد و سراغش را از او بگير، از خانه 
ى خويش، آهنگ خانه ى او كن، او در خانه اش تو را منتظر است، تو را 

به فرياد مى خواند، دعوتش را لبيك گوى!
و تو اى كه هيچ نيستى، تنها به سوى او شدنى و همين! موسم است، از 
تنگناى زندگى پست و ننگين و حقيرت (دنيا) از حصار خفه و بسته ى 
فرديتت(نفس) خود را نجات ده، آهنگ او كن، به نشانه ى هجرت ابدى 

آدمى، حج كن!
اكنون حج كن، آهنگ ابديت كن، ديدار با خداوند، روز حساب، آن جا كه 

ديگر دستت از عمل كوتاه است. 
پس اكنون كه در دار عمل هستى، خود را براى رحلت به دار حساب آماده 

كن، مردن را تمرين كن، پيش ازآنكه بميرى، بمير!
حج كن!

و حج، نشانه اى از اين رجعت به سوى او، كه ابديت مطلق است، او كه ال 
يتناهى است، او كه نهايت نداردحد ندارد، بى همتاست.

ــت به سوى او، يعنى حركت به سوى كمال مطلق، خير مطلق،  و بازگش
زيبايى مطلق، قدرت، علم، ارزش و حقيقت مطلق، يعنى حركت به سوى 
مطلق، حركت مطلق به سوى كمال مطلق، يعنى حركتى ابدى. يعنى تو 
يك شدن ابدى اى، يك حركت اليتناهى اى. و خدا سرمنزل تو نيست، 
مقصد تو است، مقصدى كه همواره مقصد مى ماند. خدا آخرين نقطه ى 
خط سير سفر تو نيست، سفر تو هجرت ابدى تو، به روى جاده اى است، 
ــت كه نقطه ى آخرين ندارد. راهى است كه هرگز ختم نمى  صراطى اس
ــت و خدا در اين حركت تو در هستى جهان و در  ــود. رفتن مطلق اس ش
ــتى خويش و هجرت ابدى، نشان دهنده ى جهت است، نه منزل نه  هس
تصوف! مردن در خدا، ماندن در خدا كه اسالم!: رفتن به سوى خدا!انا هللا 

و انا اليه راجعون...
نه فنا، كه حركت

نه فيه، كه اليه!
كه خدا از تو دور نيست تا به او برسى.

خدا از تو نزديك تر است،
به تو!

و دورتر از آن است كه بتوان به او رسيد...
ــت نيز هم. و همه چيز با كندن از  ــج: يعنى آهنگ، مقصد يعنى حرك ح

خودت، از زندگيت و ازهمه علقه هايت آغاز مى شود،
 حج: جارى شو!

هجرت از " خانه 
ــش " به "  خوي
خانه خدا"،"خانه 

ُمردم"!
اكنون  و  موسم: 
هنگام در رسيده 
ــه  لحظ ــت،  اس
ديدار است، ذى 
ماه  است،  حجه 
حج، ماه حرمِت 

جنگيدن، كينه ورزيدن و ترس. زمين را، مهلت صلح، پرستش و امنيت 
ــت زمين  داده اند، خلق با خدا وعده ديدار دارند، صداى ابراهيم را بر پش
نمى شنوى؟ و او در خانه اش ترا به فرياد مى خواند، دعوتش را لبيك گوى! 
پس اكنون كه در "دار عمل" هستى خود را براى رحلت به " دار حساب " 

آماده كن، مردن را تمرين كن، پيش از آنكه بميرى، بمير.
حج كن!

به ميقات رو، و با آنكه ترا آفريد وعده ديدار دارى.
احرام در ميقات: ميقات لحظه شروع نمايش، و پشت صحنه نمايش است 
و تو كه آهنگ خدا كرده اى و اكنون به ميقات آمده اى، بايد لباس عوض 

كنى. لباس! كفن پوش.
رنگ ها را همه بشوى!

ــپيد كن، به رنگ همه شو، همه شو، همچون مارى كه  سپيد بپوش، س
پوست بيندازد، از"من بودن" خويش بدرآى، مردم شو. ذره اى شو، در آميز 

با ذره ها، قطره اى گم در دريا،
" نه كسى باش كه به ميعاد آمده اى"،

خسى شو كه به ميقات آمده اى "
" بمير پيش از آنكه بميرى "

جامه زندگيت را بدرآور،
جامه مرگ بر تن كن.

اينجا ميقات است.
نيت: نيت كن! همچون خرمايى كه دانه مى بندد، اى پوسته، بذر آن"خود 
ــو، خلق آگاه شو، خودآگاه شو.و  آگاهى"را در ضميرت بكار و خداآگاه ش

اكنون انتخاب كن، راه تازه را،سوى تازه را،كار تازه را،و خود تازه را.
ــت را مى نوازى! اى رحيم كه آفتاب  نماز در ميقات: اى رحمن! كه دوس
ــى را نخواهم ستود كه حمد ويژه توست. نماز  رحمتت، جز تو ديگر كس
ــت و پيمانى كه از اين پس،  ميقات! هر قيامش و هر قعودش، پيامى  اس
اى خداى توحيد هيچ قيامى و هيچ قعودى، جز براى تو و جز به روى تو 

نخواهد بود.
محرمات: هر چه تو را به ياد مى آورد، هرچه ديگران را از تو جدا مى كند، 
ــكاره اى؟ هر چه يادگار  ــو در زندگى كه اى؟ چ ــان مى دهد ت وهرچه نش
دنياست، هرچه روزمرگيها را براى تو تداعى مى كند،هرچه بويى از زندگى 
ــته مدفونت باز مى گرداند،  ــش از ميقات دارد، و هر چه تو را به گذش پي
مدفون كن. و خدا ترا دعوت كرده است، ندا داده است، كه بيا، و اينك تو 

آمده اى، اينك پاسخش را مى دهى: لبيك!
لبيك اللهم لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك ال شريكلك لبيك!

كعبه: در آستانه مسجدالحرامى، اينك، كعبه در برابرت! يك صحن وسيع 
ــط يك مكعب خالى، ناگهان بر خود مى لرزى! حيرت، شگفتى،  و در وس
كعبه در زمين، رمزى از خدا در جهان مصالح بنايش؟ زمينش؟زيورش؟

ــنگ سياهى كه از كوه "عجون" كنار مكه، بريده اند و ساده،  قطعه هاى س
بى هيچ هنرى، تكنيكى، تزئينى، برهم نهاده اند و همين!

و كعبه روبه همه، رو به هيچ، همه جا، و هيچ جا،
"همه سويى"يا"بى سويى"خدا!

رمز آن: كعبه!
اّما....

شگفتا! كعبه در قسمت غرب، ضميمه اى دارد كه شكل آن را تغييرداده اند، 
بدان "جهت" داده است، اين چيست؟

ديواره كوتاهى، هاللى شكل، رو به كعبه.
نامش؟

حجر اسماعيل!
حجر! يعنى چه؟

يعنى دامن!

راستى به شكل يك "دامن" 
است، دامن پيراهن، پيراهن 

يك زن!
آرى، اين دامان پيراهن  هاجر 
است، دامانى كه اسماعيل را 
خانه  ــت،اينجا "  پرورده اس
ــت و اينجا، خانه   هاجر " اس
ــوار خانه  ــوار به دي خدا، دي
ــز؟ و تمامى حج  ــك كني ي
ــته  به خاطره ى  هاجر پيوس
بزرگترين  هجرت،  ــت،و  اس
عمل، بزرگترين حكم، از نام  

هاجر مشتق است،
پس هجرت؟

كارى  هاجروار!
و اى مهاجر كه آهنگ خدا 
كرده اى، كعبه ى خدا است و 

دامان  هاجر!
ــى در ميانه و  ــواف: آفتاب ط
ــتاره اى، در فلك خويش،دايره وار، برگرد آفتاببه رود  برگردش، هر يك، س

بپيوند تا جاودان شوى، تا جريان يابى تا به دريا رسى،
چرا ايستاده اى؟ اى شبنم؟ در كنار اين گرداب مواج خويش آهنگ،كه با 

نظم خويش، نظم خلقت را حكايت مى كند، به گرداب بپيوند!
قدم پيش نه!

ــوى، از  ــود" بايد داخل مطاف ش ــود، بيعت: از"ركن حجراالس حجراالس
ــش را آغاز  ــوى،حركت خوي ــه وارد منظومه جهان مى ش ــت ك اينجاس

مى كنى،"در مدار" قرار مى گيرى، در مدار خداوند، اما در مسير خلق!
طواف مى كنى، ديگر خود را بياد نمى آورى، به جاى نمى آورى، تنها عشق 

است،جاذبه عشق و تو يك "مجذوب"!
از طواف خارج مى شوى، در پايان هفتمين دور؟

هفت؟ آرى!
اينجا هفت، شش به عالوه يك نيست، يعنى كه طواف من برگرد خدا، و 

هفت؛ ياد آور"خلقت جهان" است.
و اكنون دو ركعت نماز، در مقام ابراهيم.

ــنگى با دو رد پا، ردپاى ابراهيم،  ــت؟ مقام ابراهيم، قطعه س اينجا كجاس
ابراهيم بر روى اين سنگ ايستاده وحجراالسود-سنگ بناى كعبه- را نهاده 

است.
و اكنون

جارى شو، سيل شو،
حج كن!

و اكنون ابراهيمى  شده اى!
مقام ابراهيم: اكنون به آن من راستينت رسيده اى.....

در مقام ابراهيم مى ايستى، پا جاى پاى ابراهيم مى نهى؟
روياروى خدا قرار مى گيرى، او را نماز مى برى.
ابراهيم وار زندگى كن، معماركعبه ى ايمان باش

سرزمين خويش را منطقه حرم كن،
كه در منطقه حرمى !

سعى: نماز طواف را، در مقام ابراهيم پايان مى دهى
و آهنگ"سعى"مى كنى، ميان دو كوه صفا و مروه، به فاصله سيصد و اند 

متر.
سعى، تالش است، حركتى جستجوگر، داراى هدف، شتافتن، دويدن

و تقصير، پايان عمره: و درپايان هفتمين سعى، بر بلنداى مروه،
از احرام برون آى، اصالح كن، جامه ى زندگى بپوش،

ــعى را ترك كن، تنها و تشنه با دستهاى خالى، به  ــو، از مروه، س آزاد ش
سراغ اسماعيلت، تنهايى تو به سر آمده است، زمزم، در پاى اسماعيل تو 

مى جوشد،
خلق در پيرامون تو حلقه زده اند، و چه مى بينى؟اى خسته از"سعى"

بر عشق تكيه كن!
اى انسان مسئول!

بكوش!
كه اسماعيل تو تشنه است،

و اى"انسان عاشق"
بخواه!

كه عشق معجزه مى كند.
گوشت را، بر ديواره قلبت بنه، به نرمى  بفشر، زمزمه اش را مى شنوى،

از سنگستان مروه، به سراغ زمزم رو،
از آن بياشام، در آن شستشو كن.

اميد آنكه اين طواف و اين شستوى روحانى نصيب همگى ما گردد 

برگرفته از كتاب: حج - دكتر على شريعتى

سپيد بپوش، سپيد كن
به رنگ همه شو، همه شو...
 از»من بودن» خويش بدرآى، مردم شو. 
ذره اى شو، در آميز با ذره ها، قطره اى 
گم در دريا

به حقيقت، آن كس مى تواند از بركات حقايق دينى برخوردار شود كه صاحبدلى فهمنده يا مستمعى حاضر القلب 
باشد.

مسلّماً حّج مرده و بى روح، حّجى نيست كه بتواند از نظر فردى، خانه دل را، از رذايل تطهير كند و به فضايل بيارايد 
و انسانى روحانى و الهى بسازد. و نيز حّجى نيست كه از نظر اجتماعى، عّز و شرف به جامعه مسلمين بخشد و با 
ايجاد وحدت كلمه و تأليف قلوب، از شوكت اعداى دين بكاهد و اّمت اسالمى را به سيادت و حاكمّيت جهانى برساند.

اميرمؤمنان عليه السالم مى فرمايند:
ُ ... َوالَْحجَّ تَْقِويًَة لِلّديِن.  َفَرَض اهللاَّ

و حج را (خدا واجب كرده) تا موجب قّوت دين باشد.
 

بديهى است، هر بنيه و سازمانى كه به اقتضاى طبيعت اين عالم، بر اثر عوامل ُمضعف، رو به ضعف و سستى برود، 
احتياج به عامل تقويت دارد تا ضعف آن را جبران كند و به حال اّولش برگرداند. دين هم كه سرمايه سعادت دو 
جهانى انسان است، بر اثر تبليغات سوء بيگانگان از خارج و طغيان تمايالت و شهوات از داخل و فراهم بودن زمينه 
براى اجراى هوس ها و تمّنيات نفس، از طريق مؤّسسات دعوت كننده به گناه، قهرا قدرت معنوى اش در وجود انسان 
ــرف به زوال و  ــلمانان، رو به ضعف و كاهش مى گذارد و زير پرده هايى از غفلت و انهماك در دنيا، مش و جامعه مس

نابودى مى شود و نزديك مى گردد كه به كلّى، سرمايه حيات از دست مسلمين برود و به هالك ابدى مبتال شوند.
ِ َعلَى الّناِس ِحجُّ الَبْيِت»، پرده گوش ها را مى نوازد و تكان در دل ها  اما ناگهان نسيم لطف و عنايت مى وزد، و نداى «هللاَّ

مى افكند و كاروان هاى حج، با جنب و جوشى چشمگير، از تمام بالد مسلمين به راه مى افتند.
بنابراين، بايد تصديق كرد كه بقاى دين در اجتماع مسلمين، بسته به بقاى كعبه و احياى مناسك حج است و لذا 

امام صادق عليه السالم مى فرمايند:
ال يَزاُل الّديُن قائِماً ما قاَمِت الَْكْعَبُة.  

همواره، دين برپاست مادام كه كعبه سِرپاست.
معروف است كه يكى از رؤساى ممالك مسيحى، حدود 75 سال پيش، روزى در مجلس مهّمى بيان كرد كه نفوذ 
در مسلمان ها تا وقتى سه چيز در آنها محكم و برقرار است و نسبت به آن ايمان دارند، ممكن نيست يا بسيار مشكل 

است، و از جمله، مسأله حج را نام برد. 
لسان روايات نيز، كعبه را در رديف قرآن و عترت عليهم السالم، از ُحُرمات خدا به حساب آورده اند. يعنى كعبه، ركن 
اصيلى است كه حرمت و قداست آن، فوق ساير موضوعات دينى و شعائر الهى است. در واقع، كعبه مصونّيت خاّص 
آسمانى دارد و حريم مقّدس خدا و ضامن بقاى اسالم و مورد تقديس و احترام از نظر عموم مسلمانان جهان است. 

امام صادق عليه السالم مى فرمايند:
ُ ِمْن اَحٍد  ِ ُحُرماٍت ثَالثاً لَْيَس ِمْثلَُهنَّ َشىْ ٌء، ِكتابُُه َوُهَو نُوُرُه َوِحْكَمُتُه، َوبَيُتُه الِّذى ُجِعَل لِلنَّاِس قِْبلًَة ال يَْقَبُل اهللاَّ انَّ هللاَّ

ٍد صلى اهللا عليه و آله  هاً الى َغْيِرهِ، َوِعْتَرُة نَِبّيُكْم ُمَحمَّ تََوجُّ
به حقيقت، براى خدا سه چيز محترم است كه (از نظر اصالت در حرمت) شبه و نظير ى ندارند:

1- كتاب او (قرآن) كه نور و حكمت اوست.
ــت و خدا از احدى (اعمال عبادى را) كه رو به غير آن بياورد،  ــده اس 2- خانه او (كعبه) كه قبله مردم قرار داده ش

نمى پذيرد.
3- عترت پيغمبر شما، (اهل بيت و ائمه اطهار عليهم السالم).
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حّج در كالم ناصر خسرو
به نظر ميرسد نخستين شعر بلندى كه درباره حج سروده شده، همان 

قصيده مشهور ناصر خسرو است.
هر چند كه در انتساب اين قصيده به ناصر خسرو ترديدهايى مانع از قاطعيت 
ــاعر ديگرى را بعنوان  ــود، اّما به هر حال، تا اينجا و تا امروز، ش مطلق مى ش
ــروش  ــرده اند، پس ما هم از آِن ناصر خس ــن قصيده معرفى نك ــراينده اي س
مى شماريم و به نام او از اين قصيده ساده و صريح و پرمعنا، سخن مى گوييم:

حاجيان آمدند با تعظيم *** شاكر از رحمت خداى كريم
آمده سوى مكه از عرفات *** زده لبيك عمره از تنعيم

يافته حج و، عمره كرده تمام *** بازگشته به سوى خانه، سليم
شاعر به استقبال دوستى كه در خيل حاجيان از راه رسيده است مى شتابد و 
طى گفتگويى با او، از حج حقيقى تصويرى دلپذير بدست مى دهد. تصويرى 
پيراسته از آلودگى ها، منيت ها، خودپرستى ها و دنيا دوستى ها، طرحى كه 
شاعر از يك حّج درست و خدا پسندانه ارائه مى دهد، آنچنان دقيق و در عين 
حال سخت گيرانه است كه اگر آن را معيار و ضابطه قرار دهيم شايد بسيارى 

از زائران خانه خدا، در حّج خود احساس ترديد كنند.
باز گو تا چگونه داشته اى

حرمت همى خواستى گرفت احرام *** چه نّيت كردى اندر آن تحريم
جمله بر خود حرام كرده بدى *** هر چه ما دون كردگار كريم؟
گفت: نى! گفتمش زدى لبيك *** از سر علم و از سر تعظيم؟
ميشنيدى نداى حق و جواب *** باز دادى چنانكه داد، كليم؟
گفت: نى! گفتمش چو در عرفات *** ايستادى و يافتى تقديم؟

عارف حق شدى و منكر خويش *** به تو از معرفت رسيد، نسيم؟
گفت: نى! گفتمش چو ميرفتى *** در حرم همچو اهل كهف و رقيم

ايمن از شّر نفس خود بودى *** وز غم حرقت و عذاب جحيم؟

حّج در كالم سنايى غزنوى
سنايى غزنوى، شاعر بزرگى كه موالنا، مقتداى خود مى شماردش، نيز از حج 
سخن گفته است. قصيده پرشكوه و آهنگين او درباره حج و اشتياق سفر حج 

از زيباترين سرودههاى او و از شاخصترين قصايد فارسى است.
گاه آن آمد كه با مردان سوى ميدان شويم 

 يك ره از ايوان برون آييم و بر كيوان شويم
راه بگذاريم و قصد حضرت عالى كنيم 

خانه پردازيم و سوى خانه يزدان شويم
طبل جانبازى فرو كوبيم و در ميدان دل

 بى زن وفرزند و بى خان و سرو سامان شويم
سنايى آنگاه، حالتهاى گوناگونى را كه در طى سفر طوالنى حّج، پيش آمدنى 

است، پيشاپيش حس كرده و به سادگى و روانى باز مى گويد:
گاه چون بى دولتان از خاك و خس بستر كنيم 

 گاه چون ارباب دولت نقش شاذروان شويم
گاه از ذل غريبى، بار هر ناكس كشيم

 گاه در حال ضرورت يار هر نادان شويم
گاه بر فرزندگان چون بيدالن، واله شويم

 گه ز عشق خانمان، چون عاشقان پژمان شويم
از فراق شهر بلخ اندر عراق، از چشم دل

 گاه در آتش بويم و گاه در توفان شويم
وسپس مراحل و منازل سفر را جابه جا و شهر به شهر، بر مى شمارد كه اين از 
نظر شناخت مسير سفر حج، در آن روزگار نيز داراى ارزشى خاص تواند بود.

ــاعر به تداعيهاى دورو نزديك از  ــمتهاى شعر آنجاست كه ش از زيباترين قس
ــر پل مى زند، و در  ــه ديگر و از تصويرى به تصوير ديگ ــه اى به انديش انديش
ــد، ياد واقعه خونين محرم و شهادت  ــفر ذهنى اش چون به كربال مى رس س
ــينـ  عـ  غمگينش مى كند و به ياد يتيمان امام در باديه اسارت و  امام حس
ــرگردانى مى افتد و از اين ياد، به انديشه كودكان خود و بستگان ديگرش،  س

نقبى مى زند و پيشاپيش، اندوه به جان مى خرد.
ببينيد مرغ فكر شاعر تا كجا و تا كدام آفاق به پرواز درمى آيد:

پاى چون در باديه خونين نهاديم از بال 
همچو ريگ نرم، پيش باد، سرگردان شويم

زآن يتيمان پدر گم كرده ياد آريم باز 
چون يتيمان روز عيد از درد دل گريان شويم

وز پدر وز مادر و فرزند و زن ياد آوريم 
ز آرزوى آن جگر بندان جگر بريان شويم

در تماشاشان نيابيم ار گهى خوش دل بويم
گرد بالينشان نبينيم ار دمى، ناالن شويم

در غريبى درد اگر برجان ما غالب شود
 چون نباشند اين عزيزان، سخت بى درمان شويم

ــاعر از شوق سفر و شادى همسفرى با مردان و اندوه حضر و رنج  تا اينجا، ش
همراهى با ناكسان و نادانان، مى سرايد و اين همه هر چه باشند، غم يا شادى، 
ــفر يا حضر، تلخ يا شيرين از آن زندگى اند، اّما مرگ چه، كه دوشادوش و  س

گام به گام زندگى باما و بر ماست؟
شاعر ناگهان به انديشه مرگ نابهنگام مى پردازد و از اينجا، شعر اوج ديگرى 
ــاعر، نااميدى ها و حسرت هاى كسى را تصوير  مى گيرد، اوجى كه در آن، ش

مى كند كه ناگهان، وقتش در رسيده باشد.
ــخت  ــفر حج، واقعه اى س ــنايى مرگ در س فراموش نكنيم كه در روزگار س
محتمل مى نمود. راه طوالنى، مشّقت سفر و سختيهاى مسير طوالنى كعبه كه 
ــك و باديه هاى هول آور مى گذشت. سبب مى شد كه با هر  از بيابانهاى خش
مسافر كعبه انديشه مرگ همراهى كند، على الخصوص كه معموال استطاعت 

مالى در سالهاى پيرى ممكن مى شد و پيرى خود چاووش مرگ است.
باشد اميدى، هنوز ار زندگى باشد، وليك

آه اگر در منزلى، ما صيد گورستان شويم

حسرت آن روز چون بردل همى صورت كشيم
 نا چشيده هيچ شربت، هر زمان، حيران شويم

آه اگر يك روز در كنج رباطى، ناگهان
 بى جمال دوستان، با خاك ره يكسان شويم

قافله باز آيد اندر شهر، بى ديدار ما
 ما به تيغ قهر حق، كشته غريبستان شويم

آرى، انديشه مرگ مالزم هميشگى انسان است و شاعران اين مالزمت را گاه 
مايه خشم و خروشها و پرسش و اعتراض ها(خيام) و گاه انگيزه تسليم نمايى 
ــوق(موالنا) كرده اند و مى بينيم كه  ــقانه در برابر معش ها و رضايت هاى عاش
ــنايى هم، حتى در لحظه هاى شوق سفر حج از تنش ها و اضطراب هاى  س
آن سفر آخرين، مصون نمى ماند و ناگهان از حماسه زندگى به مرثيه مرگ 

مى گرايد:
دوستان گويند حج كرديم و مى آييم باز

 ما به هر ساعت همى، طعمه دگر كرمان شويم
ــتابد و از اضطراب مرگ رهايش مى كند. مگر  ــاعر به يارى مى ش اّما ايمان ش
نه كه عارفان مرگ را آغاز زندگى حقيقى و نقطه نخستين حركت به جانب 
ــوق مى دانند، پس سنايى كه سر حلقه عارفان است، چرا بايد خود را با  معش

بيم مرگ آزار دهد؟
ــاعر تند به خود مى آيد و دريغا گويى برخويشتن را در مرگى كه هنوز  اّما ش

نيامده، بسويى مى افكند و پرچم تسليم و رضاى عاشقانه را برمى افرازد.
در بيت هاى پايانى از اين شعر بلند، شاهد شور و حالى ديگر از شاعريم، شور 

و حالى كه به وى وجد و َسماع مى دهد.
ــعر و وزن خوش آهنگش در ابيات پايانى، شخصّيت ديگرى  ضرب خاص ش
ــاعر با اين وزن و آهنگ دست مى افشاند و پاى مى كوبد و  مى گيرد. گويى ش
همچنين دست افشان و پاى كوبان از سر رضا و خرسندى پاى در راه مينهد 

و به ديدار دوست ميرود و با همين حال باز مى گردد.

كعبه در كالم نظامى
پس از خاقانى، دفتر شاعر معاصرش نظامى را مى گشاييم. شاعرى زبان آور، 
ــت نخورده. از  ــتاد در ارائه تركيبات و تعبيرات بكر و دس به غايت فصيح و اس
ــعرى مستقيماً در ستايش كعبه ظاهراً نيامده است اّما، در داستان  نظامى ش
ليلى و مجنون، از كعبه سخن در ميان است. آنجا كه پدر و خويشان مجنون، 
آخرين راه چاره عاشق پاك باخته را در آن مى بينند كه به خانه كعبهاش برند 

و درمانش را هم در آن جايگاه مقدس، از خداى مجنون طلب كنند.
نظامى در همين چند بيت، بخوبى كيفّيت اعتقادش را به كعبه روشن مى كند 
ــمان نمونهاى هر چند اندك  ــزان ارج و عزت اين محراب زمين و آس و از مي

بدست مى دهد:
چون رايت عشق آن جهانگير *** شد چون مه ليلى، آسمانگير

هر روز خفيده نامتر، گشت *** در شيفتگى تمامتر گشت
برداشته دل ز كار او سخت *** درمانده پدر، به كار او سخت

ميكرد نيايش از سر سوز *** تا زآن شب تيره بردمد روز
خويشان همه در نياز با او *** هر يك شده چاره ساز با او
بيچارگِى و را چو ديدند *** در چارهگرى زبان كشيدند
گفتند به اتفاق يكسر *** كز كعبه گشاده گردد اين در

حاجتگه جمله جهان اوست *** محراب زمين و آسمان اوست

حج در كالم عطار 
عطار نيز برخوردى از اين گونه با حج دارد، غير مستقيم و ضمنى. در منظومه 
شيخ صنعان آنجا كه مريدان، در كار پير و مراد خود در مى مانند، درماندگى 
ــباهت به درماندگى پدر و اطرافيان مجنون در كار شيفتگى او  ــان بى ش ش
نيست. آنها نيز قصد سفر حجاز مى كنند و براى آن كه شيخ را از عالم شيدايى 
ــه زيارت خانه خدا را در  ــرى بيرون كشند، به گمان خود، وسوس و ديوانه س
جانش مى ريزند تا هم به گمان خود، از چنگ عشق دختر ترسا، رهايش كنند.

همنشينانش چنان درماندند *** كز فروماندن به جان درماندند
چون بديدند آن گرفتارى او *** باز گرديدند از يارى او

جمله از شومى او بگريختند *** در غم او خاك بر سر ريختند
بود يارى در ميان جمع چست *** پيش شيخ آمد كه اى دركار، سست!

ميرويم امروز، سوى كعبه باز *** چيست فرمان؟ باز بايد گفت راز
يا همه همچون تو، ترسايى كنيم *** خويش را محراب رسوايى كنيم

اين چنين تنهايت نپسنديم ما *** همچو تو، زنار بربنديم ما
يا چو نتوانيم ديدت همچنين *** زود بگريزيم بى تو زين زمين
معتكف در كعبه بنشينيم ما *** دامن از هستيت در چينيم ما

شيخ را اّما دل نه چنان از دست رفته است كه وسوسه ياران به جاى نخستين 
بازش گرداند. در اينجا، كعبه و دير تمثيلى از دو قطب مخالف ايمان و كفراند و 
عطار بى آن كه توضيحى دهد با نشان دادن همين تقابل و رويارويى، عظمت 
ــد. آخرين تير تركش ياران شيخ براى رهاندن او كعبه  كعبه را به رخ مى كش

است و شيخ را اين تير نيز از پاى نمى اندازد:
شيخ گفتا من پر درد بود *** هر كجا خواهيد بايد رفت زود

تا مرا جان است، ديرم جاى بس *** دختر ترسام، جاى افزاى بس
ــا مى نهند. در كعبه از  ــيدايى اش ج ــيخ را با ش ياران، به كعبه مى روند و ش
ــتان شيخ، يكى ماجرا را مى شنود و با مريدان پرخاش مى كند كه آنچه  دوس
ــت; زيرا كه اگر شيخ تان زنار بسته بود هم  ــم وفادارى نبوده اس كرده ايد رس
شمايان نيز مى بايد زنار بر ميان مى بستيد و با او بر دير مى رفتيد. اين كعبه كه 
آمده ايد نه سفر به جانب حق كه دورى از خويشتن تان بوده است. باز گرديد 

و به پير خود بپيونديد كه كعبه شما، هم در آنجاست.

حج و كعبه در كالم موالنا
پس از سنايى و عطار، نوبت آن است كه انعكاس حّج و كعبه را در شعر موالنا 

باز نگريم كه او خود گفت:

 دور ىم شوی از خویش تا رھا با
دو روز سر زده مهسایه ی خدا با

ل زمني، به چشمه ی وحی سفر به مرکز 
رھا از این مهه آشوِب اّدعا با

ه ی مرگ لد، نه مثل  درست مثل 
کفن بپو و از زندگی جدا با
در آمساىن لبیك، بال و پر بزىن

که با مالئکه با روح مهصدا با
چرخاىن چرخی و رو  و ھفت بار 

به پاس حرمت آیینه ىب ریا با
یزد شکوه دامن ھاجر  را بر ان

سمي ھروله از مروه تا صفا با
ريی و مثل ابراھمي ترب به دوش ب
س خود بال با به جاِن بتک ی 

پرن باش و رھا باش، بال و پر وا کن!
تالش کن که  پایان ماجرا با

پروانه نجاتى

از خاک ىم روم که از آیینه ھا شوم
ھا ىم روم از این مِن خاکی جدا شوم

من زاده ی زمی و تا عرش ىم روم
پر ىم کشم، مسافر ُاّم القری شوم

این چند روز، فرصت خوىب است تا که من
از چند سال نبدگِی تن جدا شوم

طه ی عروج دل خویش پر زمن تا 
و خدا شوم از خود جدا شوم، مهه 

ت آفتاب با جامه ای سپیدتر از 
رگی از این مهه ظلمت رھا شوم از 

لب را به ذرک قد لبیك وا ک
با اھل آمسان و زمني  صدا شوم

ردم به گرد یار ه ی طواف ب در 
سرگشته چون متاِىم پروانه ھا شوم
وی زمزم جوشان عاشىق در جس

از مروه تا صفا بروم با صفا شوم
حرف متام شعر مهني است؛ این که من

در خود فرو بریزم و از  نبا شوم
سيدد محمد جواد شرافت

اه شاعران ، در ن
مقّدمه

ـ که چند و چونش مقرر اسـتـ   ، از فـروع دین اسـالم اسـت و فرموده خدای چنني اسـت که: چون مسـلماىن به اسـتطاعىت در خـور  ـ
رسید، به زیارت خانه خدا برود. 

ىت ھـای راه، با شـوق  مل  ده باشـد.  بـه نظـر ىم رسـد که منظـور اصلی از این سـفر طـوالىن، سـفری در خود، به سـوی اميـان اکملرت 
ایی  رسـیدن به سـرمنزل جانان و دیدار یار، با چشـم دل، در غوغایی که چون سـیلی خروشـانرت از  بستاند و به دریای پرخروش اسا

ی مسلمانان است. ان ر وحدت و ی برساند که ھر یك از گوشه ای آم اند و گل عظمي و پر شکوھی را ساخته اند، بیان
 ّ شـته آم اسـت. در این مقال، سـر آن دارمي که با دید شـاعران گذشـته فار زبان به  ن بسیار گفته و  در باره این حرکت بزرگ، 
عی، عاطىف و  ی، اج ه ھای پرشکوه تار ل ثبت و بازسازی  ّ که  ع اهلی  نمي در آثار برخی از این بزرگان، اج بپردازمي و بب

ی است، براسىت چگونه ظاھر ش است؟
عطار روح بود و سنايى دو چشم او *** ما از پى سنايى و عطار آمديم

ــتان حج با يزيد را، با همان زبان شيرين و با  در دفتر دّوم مثنوى، موالنا داس
همان بيان پر راز و رمز نقل كرده است. داستان، خود پيچيدگى خاصى ندارد 
و بيان موالنا نيز بى تعقيد است. پس مطلب توضيح خاصى ندارد. مگر پيغامى 
ــت كه طواف دل  ــنگ و گل نيس كه پير بلخ مى گذارد كه حج تنها طواف س

نيز هست:
سوى مكه شيخ امت با يزيد *** از براى حج و عمره مى دويد

او به هر شهرى كه رفتى از نخست *** مر عزيزان را بكردى باز جست
گر دمى گشتى كه اندر شهر كيست *** گو بر اركان بصيرت متكى است

تا آنجا كه مى گويد:
قصد كعبه كن چو وقت حج بود *** چونكه رفتى مكه هم ديده شود
قصد در معراج ديد دوست بود *** در تبع عرش و مالئك هم نبود

همين حالت را موالنا در رويارويى با مسأله حج در ديوان شمس نيز دارد. آنجا 
هم حج روحانى را توصيه مى كند، و در حج جسمانى تنها دلخواه را نمى يابد. 
هر ذرهاى از جهان، نشانه اى از اوست و دل هر انسان كاملى قرارگاه اوست. 
ــمس الحق ديگرى است در ديارى ديگر، كه به  پيرى كه با يزيد مى بيند، ش
اعتقاد موالنا، مى توان دلش را خانه خدا دانست و بر گردش طواف كرد و باور 
ــگاه بارى، پذيرفته تر خواهد آمد; چرا كه هم به  ــت كه اين حّج در پيش داش
اعتقاد موالنا، خداوند از هنگامى كه كعبه آب و گل بنا شد در آن گام ننهاد، 
حال آن كه مدام در دلهاى عارفان و گزيدگان و اولياى خود خانه دارد، پس نه 
عجب اگر اين حج پسنديده تر و پذيرفته تر آيد. در ديوان شمس نيز حال و 

احوالها از اين دست فراوان است.

حج و كعبه در كالم سعدى
ــعدى نيز با اين شخصّيت كعبه روبروييم. اّما جز اين، در بوستان  در دفتر س
يكى دو حكايت كوتاه نيز ميخوانيم كه با كعبه و حج در رابطه اند و در دفتر 
دوم، داستان پيرى آمده است كه در سفر حج، مغرور عبادتهاى خود ميشود 
اّما پيش از آن كه ابليس درون به چاهش فرو كشد، رحمت حق به فريادش 

ميرسد و نجاتش مى دهد:
شنيدم كه پيرى به راه حجاز *** به هر خطوه كردى دو ركعت نماز

چنان گرمرو، در طريق خداى *** كه خار مغيالن نكندى ز پاى
به آخر ز وسواس خاطر پريش *** پسند آمدش در نظر كار خويش
به تلبيس ابليس در چاه رفت *** كه نتوان از اين خوبتر راه رفت

گرش زحمت حق نه دريافتى *** غرورش سر از چاه برتافتى
يكى هاتف از غيبش آواز داد *** كه اى نيكبخت مبارك نهاد!

مپندار اگر طاعتى كردهاى *** كه نزلى بدين حضرت آوردهاى
به احسانى آسوده كردن دلى *** به از الْف ركعت به هر منزلى

ــتان ديگر در دفتر ششم است كه البته ارتباط مستقيم با حج و كعبه  و داس
ندارد اّما به هر حال، سخن از حاجبى است كه شانه عاجى به شاعر مى دهد و 
سپس گويا در غياب به ناسزا، سگش مى خواند. سخن از صاحبان دولت است 
و غرور و مكنت كه از حقيقت دورشان مى كند، منتهى، شاعر صاحب دولت را 

اين بار از ميان حاجيان برگزيده است

حج و كعبه در كالم حافظ
حافظ هم به كرات از حج و كعبه سخن مى گويد:

در بيابان گر به شوق كعبه خواهى زد قدم
 سر زنشها گر كند خار مغيالن غم مخور

جمال كعبه مگر عذر رهروان خواهد
كه جان زنده دالن سوخت در بيابانش

جلوه بر من مفروش اى ملك الحاج كه تو 
 خانه ميبينى و من خانه خدا مى بينم

ثواب روزه و حج قبول آن كس برد
 كه خاك ميكده عشق را زيارت كرد

كعبه در كالم جامى
ــق است. عاشقى،  جامى غزلى دارد كه به تمامى در حال و هواى كعبه و عش
به زيارت كعبه مى رود اّما، ياد معشوق يك دم رهايش نمى كند و هم از اين 
ــوق مى بيند. جايجاى كعبه به  روى در همه جا و همه چيز جلوهاى از معش
تداعى هاى مستقيم و غير مستقيم يادآور نكته اى در باره معشوق و يا پاره 
اى از وجود اوست. حلقه در كعبه، يادآور حلقه گيسوى او و شعار سياه كعبه 
يادآور سياهى موى اوست. اين غزل در يكپارچگى و تشّكل، جزو كاملترين و 

زيباترين غزلهاى فارسى است:
به كعبه رفتم و ز آنجا، هواى كوى تو كردم

جمال كعبه تماشا به ياد روى تو كردم
شعار كعبه چو ديدم سياه، دست تمنا

دراز جانب شعر سياه موى تو كردم
چو حلقه در كعبه به صد نياز گرفتم 

دعاى حلقه گيسوى مشكبوى تو كردم
نهاده خلق حرم سوى كعبه روى عبادت

من از ميان همه روى دل به سوى تو كردم
مرا به هيچ مقامى نبود، غير تو نامى 

 طواف و سعى كه كردم به جستجوى تو كردم
به موقف عرفات ايستاده خلق دعا خوان

 من از دعا لب خود بسته، گفتگوى تو كردم
فتاده اهل منا در پى منا و مقاصد

چو جامى از همه فارغ، من آرزوى تو كردم
ـــــــ

1ـ  آل عمران: 97.
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آيا بعد از فاجعه منا
مى توان حج را 
تعطيل كرد

قاب بى تاب

 اسالم داراي مباني و اركاني است. يكي از اين 
ــام باقر، فرمود:  ــت. چنان كه ام اركاْن، حج اس
اسالم بر پنج پايه بنيان نهاده شده است: نماز، زكات، 
ــج و واليت. بنابراين، آن كس كه عمًدا حج  روزه، ح
نگزارد، ركني از اركان دين الهي خويش را نابود كرده 
و در نتيجه اسالم كامل را از بين برده است. و نيز امام 
صادق، چنين ميفرمايند: لَْو كَاَن ِألََحِدكُْم ِمثَْل أيَِب قُبَيٍْس 
ذََهٌب يُْنِفُقُه ِيف َســِبيِل اللَِّه َما َعَدَل الَْحج . (مجلسى، بحار 
ــى به وزن كوه ابوقبيس  ــوار، ج 96، ص 8) اگر كس االن
(كوهى بزرگ)، طال در راه خدا انفاق كند جاى حج 

(واجب) را نميگيرد.
 سفر حج، يكى از سفر هاى معنوى و مقدس است 
ــان ها و آشنايى با تاريخ و  ــد و تعالى انس كه در رش
فرهنگ اسالم و ارتباط آنان با خالق مهربان تأثير به 
ــايد به همين دليل  ــزا و غير قابل انكارى دارد. ش س
است كه چنين سفرى در آيات قرآن و روايات معتبر 
مورد تشويق و ترغيب قرار گرفته است و قرآن مجيد 
حج تمتع را براى همه كسانى كه استطاعت و توانايى 

انجام آن را داشته باشند واجب شمرده شده است.
 َو لِلَِّه َعَىل النَّاِس ِحجُّ الْبَیِْت َمِن اْستَطاَع إِلَیِْه َسبیالً َو َمْن 
کََفَر فَإِنَّ اللََّه َغِنیٌّ َعِن الْعالَمیَن. (سوره آل عمران، آيه 97)

 براى خدا، حج آن خانه بر كسانى كه قدرت رفتن به 
آن را داشته باشند واجب است. و هر كه راه كفر پيش 

گيرد، بداند كه خدا از جهانيان بى  نياز است .
 و نيز ائمه معصومين با تاسى از كالم وحى، فرموده 

اند:
َة اْإلِْسَالِم لَْم یَْمَنْعُه ِمْن ذَلَِک َحاَجٌة   َمْن َماَت َو لَْم یَُحجَّ َحجَّ
تُْجِحُف ِبِه أَْو َمرٌَض َال یُِطیُق ِفیِه الَْحجَّ أَْو ُســلْطَاٌن یَْمَنُعُه 

فَلْیَُمْت یَُهوِدیّاً أَْو نَْرصَانِیّاً. (كلينى، الكافى، ج4، ص269)
ــود را ترك كند و با همين  ــى كه حج واجب خ كس

حالت از دنيا برود غير مسلمان از دنيا رفته است.

 شرايط وجوب حج
 حّج يعنى زيارت خانه خدا و انجام اعمالى كه آنها را 
مناسك حّج مى نامند و در تمام عمر يك بار بر همه 
كسانى كه داراى شرايط زير باشند واجب است: 1- 
بالغ باشند. 2 - عاقل باشند. 3 - با انجام حّج، عمل 
واجب ديگرى را كه مهمتر از حّج است ترك ننمايند 
ــرع بيشتر است را  يا كار حرامى كه اهميتش در ش
ــتطاعت داشته باشند كه آن، به  بجا نياورند. 4 - اس
ــود: الف: داشتن زاد و توشه  چند چيز حاصل مى ش
ــفرش به آن محتاج است و مركب  راه و آنچه در س
سوارى مورد نياز، يا مالى كه بتواند به وسيله آن، اينها 
را به دست آورد. ب: نبودن مانعى در راه و عدم وجود 
ترس از خطر و ضرر بر جان و ِعرض و مال خويش، 
ــته است يا ترس از خطرى وجود دارد  كه اگر راه بس
ــت، ولى اگر راه ديگرى دارد هر  حّج بر او واجب نيس
ــت از آن راه به حّج رود.  ــت الزم اس ــد دورتر اس چن
ج: توانايى جسمانى بر انجاِم مناسك حّج. د: داشتِن 
ــيدن به مكه و انجام مناسك. ه.  وقِت كافى براى رس
داشتِن مخارِج كسانى كه خرج آنها بر او شرعاً يا عرفاً 
الزم است. و: داشتِن مال يا كسب و كارى كه بعد از 

بازگشت بتواند با آن زندگى كند.
ــرايط باال باشند حج  ــانى كه داراى ش  بنابر اين كس
تمتع بر آنها واجب است حتماً بايد شخصاً حج به جا 
بياورند و با صرف پول در راه هاى خير يا اعزام ديگران 

به حج، اين واجب از آنها برداشته نمى شود.
 بله. از شرايط وجوب حج، عالوه بر تمكن و استطاعت 
ــتطاعت جاني و امنيت جان در سفر هم از  مالي، اس
ديگر شرايط است. اگر حاكم اسالمي تشخيص دهد 
كه امنيت و جان حجاج در خطر است و تالش آنها 
در رفع موانع كافي نبوده مي تواند با صالحديدي كه 

دارند اين سفر معنوي را براي مدتي تعطيل كنند و 
به تعويض بياندازند.

 آيا بعد از فاجعه منا، حج واجب، بايد تعطيل شود؟
 اگر ايرانيان در كانون مركزى جغرافياى جهان اسالم 
ــال،  ــلمين كه در س و بزرگترين اجتماع عظيم مس
ــود، حضور نداشته باشند،   فقط يك بار، برگزار ميش
تبليغات مسموم و برنامه هاى بسيار مخرب تدارك 
خواهد كرد. و ايران به عنوان طاليه دار اسالم ناب  و 
مهمترين مانع گسترش افراط گراى مذهبى از حوزه 

اثر گذارى به حاشيه سوق داده خواهد شد.

 توجه به حكمت و اسرار حج
ــه در هيچ يك از  ــار و بركات زيادى دارد ك  حج آث
فرايض دينى به صورت يكجا وجود ندارد و در برخى 
ــان را از گناه و آلودگى پاك  روايات آمده كه حج انس
مى كند و خداوند به وسيله حج روح او را آرام كرده و 
انسان را نورانى مى كند؛ نورانيتى كه تنها اولياى خدا 

مى تواند ببيند.
 حج از جمله دستورات اسالمى است كه دو ويژگى 

فردى و اجتماعى مهم را به دنبال دارد:
ــد معنوى  ــف: ويژگى فردى حج، ايجاد نوعى رش  ال

ــختى مى توان آن را در  ــت كه به س در انسانهاس

ــتجو نمود. حال حج با آن  عبادات واجب ديگر جس
ــك و اعمال آن، و مكان هايي كه يادآور  همه مناس
ــالم اهللا عليها  ــادات و عذر و توبه حضرت آدم س عب
در مني و عرفه، سختي ها و مجاهدت هاي حضرت 
ــماعيل در مبارزه با بت ها و نمروديان،  ابراهيم و اس
ــتان، مكان و  مبارزات پيامبر خاتم با كفار و بت پرس
فرصتي خاص براي كسب مقامات روحاني معنوي، 
ــت به سوي خداوند غفار و كريم، حال  توبه و بازگش

همه آنها را بايد كنار گذاشت؟
 البته طبيعى است كه هر شخصى به اندازه توانايى 
ــت بهره هاى الزم را از اين  هاى خود، خواهد توانس
عبادت بزرگ الهى دريافت نمايد. چنانكه امام صادق، 

درباره ثمرات و فوائد حج واجب، چنين ميفرمايد:
اُج یَْصُدرُوَن َعَىل ثـََالثَِة أَْصَناٍف ِصْنٌف یُْعتَُق ِمَن النَّاِر َو   الُْحجَّ
ُه َو ِصْنٌف یُْحَفُظ  ِصْنٌف یَْخرُُج ِمْن ذُنُوِبِه کََهیْئَِة یَْوَم وَلََدتُْه أُمُّ
ِفی أَْهلِِه َو َمالِِه فََذاَک أَدىَْن َما یَرِْجُع ِبِه الَْحاج . (كلينى، 
ــى، ج 4، ص 253) امام صادق، فرمودند: حاجيان،  الكاف
با سه نوع پاداش الهى به خانه خود بازمى گردند: يك 
دسته از آتش دوزخ رها مى شوند كه گناه گذشته و 
آينده آنان بخشوده مى گردد. و يك دسته از گناهان 
خود پاك مى شوند مانند آن روزى كه از مادر به دنيا 
آمده اند. و يك دسته از حيث مال و خاندان خود بيمه 
ايمنى دريافت مى كنند، و اين نازلترين پاداشى است 

كه يك نفر حاجى دريافت مى كند.
ــه تقويت دين،  ــالمى، حج، ماي ــق احاديث اس  طب
ــالمتى بدن، فزونى رزق، استجابت دعا، رهايى از  س
فقر، در خير و خوبى به سر بردن، ايمنى از حساب در 
قيامت، آرامش جان، از بين رفتن غرور و تكبر، روى 

آوردن به خدا و بيرون آمدن از گناه است.
ــرار ماندن مركزيت  ــى اجتماعى حج، برق  ب: ويژگ
واحدى براى تمام مسلمانان است، بگونه اى كه اين 
مركز الهى، هيچگاه نبايد تعطيل و يا تضعيف شود. 
آنچه از سخنان معصومان(ع) برداشت مى شود، اين 
است كه اگر نرفتن به حج، موجبات تضعيف حج را 
ــه را خالى از جمعيت نموده و  ــه وجود آورده، كعب ب
به جنبه اجتماعى حج، آسيب رساند، هيچ كار خير 
ــمار آمده و با  ديگرى نمى تواند جايگزين حج به ش

هيچ بهانه اى نبايد از آن، شانه خالى نمود.
ــود به تنهايى و در خانه هايمان نماز را   آرى، مى ش
ــرزمين خود، مى توان  اقامه كرد و به تنهايى و در س
ــير كرد، اما نمايش ابهت و عظمت  تعداى فقير را س

به بهانه فاجعه منا در مراسم حج؛

 پاسخ به شبهه تعطيلى حج در برابر كمك به فقراء
 ديدگاه امام خمينى و مقام معظم رهبرى درباره حج مستحبى

ــالم و نمايش جهانى اين كنگره عظيم حج،  جهانى دين اس
و اجتماع عظيم ميليونى كه تنها در حج و اربعين حسينى، 
به نمايش گذاشته ميشود، قابل مقايسه نيست. همچنين ابر 
ــدت و برادرى و اتحاد و  ــدرت هاى بزرگ دنيا را جز با وح ق
مقاومتى كه در كنگره عظيم و جهانى حج به نمايش جهانى 
گذاشته مى شود، نمى توان شكست داد و اين همان فلسفه 
مهم حج است كه نه كمك به فقرا و نه قربانى و نه نماز و روزه 
ــود و دشمن در تالش  هيچ كدام نمى تواند جايگزين آن ش

براى نابود كردن اين همبستگى و فلسفه است.
ــت كه اگر روزى   حج، اين واجب الهى به اندازه اى مهم اس
ــفر حج  ــلمانان، به هر دليل، تمايلى به س پيش آيد كه مس
نداشته باشند، رئيس حكومت هاى اسالمى موظفند، حتى 
ــفر از اموال عمومى، آنان را وادار به اين  با پرداخت هزينه س
مسافرت نمايند. چنانچه امام صادق، چنين ميفرمايند: لَْو أَنَّ 
النَّاَس تَرَكُوا الَْحجَّ لََكاَن َعَىل الْوَاِيل أَْن يُْجِربَُهْم َعَىل ذَلَِك َو َعَىل الُْمَقاِم 
ِعْنَدُه َو لَْو تَرَكُوا ِزيَارَةَ النَِّبيِّ ص لََكاَن َعَىل الْوَاِيل أَْن يُْجِربَُهْم َعَىل ذَلَِك 
َو َعَىل الُْمَقاِم ِعْنَدُه فَإِْن لَْم يَُكْن لَُهْم أَْموَاٌل أَنَْفَق َعلَيِْهْم ِمْن بَيِْت َماِل 

الُْمْسلِِمنَي. (حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 11، ص 24)
 

ــالمى  اگر مردم خانه خدا را متروك بگذارند، بر حكومت اس

ــت كه مردم را به زيارت حج و توقف در كنار خانه  واجب اس
ــردم حرم مدينه را متروك بگذارند،  خدا مجبور كند. اگر م
ــالمى واجب است كه مردم را به زيارت حرم  بر حكومت اس
ــول خدا و توقف در مدينه مجبور كند و اگر مردم فقير  رس
ــند، بايد از بودجه اسالمى هزينه سفر آنان را  و نيازمند باش
تأمين كند. (حج بيرق و پرچم جهانى اسالم است و هميشه 

بايد باقى بماند)

 بشارت امام صادق به داغديدگان فاجعه منا
ــانى كه مظلومانه  ــا در ميان اين ماجرا اجر و پاداش كس  ام
ــت كه با مراجعه به احاديث  جان باختند، حرف ديگرى اس
ــان دست  ــالم آرامش خاصى به انس معصومين عليهم الس

ــث امام صادق عليه  ــا جايى كه مطالعه اين حدي ميدهد. ت
ــالم كه فرمودند: من مات فى طريق مكه ذاهبا او جائيا  الس
ــوم القيامه، من مات محرما بعثه اهللا  امن من الفزع االكبر ي
ملبيا. (كلينى، الكافى ج 4، ص263) كسى كه در راه زيارت خانه 
ــتن از دنيا برود، از ناله  ــدا در مكه، در حال رفتن يا برگش خ
بزرگ روز قيامت در امان خواهد بود، و اگر در حال احرام از 
دنيا رفته باشد، لبيك گويان در روز قيامت محشور مى گردد. 
اين حديث، روح انسان را نشاط مى بخشد و التيام قلب زخم 

خورده داغديدگان است.

پاسخى به شبهات حج
 حادثه غم انگيز شهادت حاجيان در منى باعث شده به جاى 
پرداختن به اصل حادثه و محكوميت عامالن كثيف و ملعون 
برخى افراد از روى ناآگاهى و يا از روى عناد و گاهى هم برخى 
به خاطر اين كه خود را روشنفكر نشان دهند انتقاداتى درباره 
حج رفتن ميكنندو ميگويند آيا بهتر نيست هزينه حج صرف 

رسيدگى به فقرا شود؟
در اين باره، عالوه بر انچه كه در مطالب باال تفصيال، بيان شد، 

نكاتى چند، نيز، قابل طرح مى باشد:
ــلمانى، حج واجب خود را انجام داده و بين انجام   1. اگر مس
حج مستحبى و يا توصيه دينى ديگرى، مردد باشد، به عنوان 
مثال، بين حج مستحب (عمره)، با عمل واجبى چون نفقه بر 
افراد واجب النفقه و يا نجات بيمارانى از مرگ، مردد شود كه 
در حيطه سرپرستى او مى باشند. بديهى است نبايد واجبات 
را به بهانه مستحبات (عمره) ترك نموده، و مسلما، مى توان 
ــانى كه داراى  ــتحبى را ترك نمود. لكن اگر كس عمره مس
شرايط حج تمتع و واجب، باشند، حتماً بايد شخصاً حج به جا 
بياورند و با صرف پول در راه هاى خير يا اعزام ديگران به حج، 

اين واجب از آنها برداشته نمى شود.
 2. اين سوال مطرح است كه چرا در اين غمخوارى و مصيبت 
جانسوز، براى كمك به فقراء، فورى سراغ حج واجب، ميروند؟ 
ــين چند  ــود كه چرا ماش ــى ايراد گرفته نميش چرا به كس
صدميليونى ثروتنمندان را نمى بينيد؟ چرا سفر به آنتاليا و 
دبى و تايلند و اروپا و ... را مطرح نميكنيد؟. آيا فقط پولهايى 
كه هزينه حج ميشوند قابليت دادن به فقرا را دارند؟ چرا به 
هزينه تجمالت خانه ها و مبلمان و تعويض پرده ها و لباس 

هاى رنگارنگ فروان ايراد نميگيريد ولى حج ايراد دارد؟
 3. به نظر شما با وجود ثروتمندان مولتى ميلياردر در كشور 
ــود؟ به نظر شما از  چرا به فقرا آنچنان كه بايد كمك نميش
نداشتن پول به اندازه كافى براى كمك به فقرا است يا از عدم 

توجه و عدم معنويت؟
ــج را بدانيم،  ــفر ح ــرا بدون اين كه مصالح و فوايد س  4. چ
بيخودى و فقط با توجه به هزينه مادى، حج واجب را تخطئه 
ميكنيم در حالى كه حج واجب، يك سفر عبادى و سياسى 

است.
5. سفر شيعيان به حج تاثيرات زيادى بر فضاى مكه و مدينه 
ــيعيان و پاسخ به شبهات و شايعات وهابى ها و  و تقويت ش
عليه شيعه و خنثى سازى گرايشات سلفى همچون داعش 

و طالبان و ... ميشود.
 6. آيا ميشود عرصه بزرگترين كنگره مسلمانان (حج) را خالى 
كرد؟ آيا شما ميدانيد كه حج چه تاثير و اهميتى در معنويت 

و زندگى فردى و اجتماعى دارد؟
ــا بايد بدانيم منافع و  ــر خدا واجب كرده قطع ــج را اگ  7. ح
مصالحى دارد كه براى جامعه و فرد ضرورى است و اگر چنين 
ــت خدا آنرا واجب نميكرد. حج نمايش  ضرورتى وجود نداش
قدرت مسلمانان جهان در برابر دشمنان مشترك است و تاثير 

زيادى بر وحدت مسلمانان دارد.
 8. مسلم است زمانى حج حاجى، مقبول درگاه الهى، مى شود 

ــان، به فكر فقيران و نيازمندان جامعه باشد و از ثروتى كه نصيب  كه انس
ــت، در راه رفع مشكالت و گرفتارى هاى جامعه استفاده  حاجى شده اس
كند. به عبارت ديگر، حاجى وقتى مستطيع ميشود، گوى اينكه به تمام 
ــط مانده حج واجب كه بايد ادا  ــيده و انجام داده و فق وظايف خويش رس
كند. از طرفى نيز يكى از شرايطى كه براى يك حج مقبول ذكر شده اين 
ــت كه حاجى بايد قبل از سفر حساب مالى خود را صاف كند و دينى  اس
بر گردنش نباشد و حق كسى در مالش نمانده باشد؛ اعم از حق واجب تا 

خمس و زكات مال.
 9. و در مقابل، در دين مبين اسالم، سفارش شده است كه اگر ثروتمندان 
ــدان را از طريق پرداخت خمس و  ــالمى، حقوق فقراء و نيازمن جامعه اس
زكات، انجام دهند، طبق روايت و حديث، فقيرى در جامعه يافت نخواهد 
ــالم در اين راستا مى فرمايند: «اگر مردم زكات  ــد. امام صادق عليه الس ش
ــلمان فقير و محتاج در  اموال خود را پرداخت مى كردند، حتى يك مس
جامعه اسالمى، باقى نمى ماند.» (من اليحضره الفقيه،ج2،ص7). بنابراين، به 
جاى تاكيد و پافشارى به ترك حج واجب، شايسته است، ثروتمندان جامعه 
را به پرداخت حقوق مالى نيازمندان از طريق اداى خمس و زكات، تشويق 

و سفارش كرد و نه ترك حج واجب.
ــه هاى شيطان بود، چون او گام به گام، انسانها را   10. بايد مراقب وسوس
ــه آنچه خود مى خواهد، نزديك  ــير رضايت خداوند، دور نموده و ب از مس
مى نمايد! به عنوان نمونه، شيطان، هيچ گاه، حج را در مقايسه با تجمالت 
زايد زندگى، قرار نمى دهد كه مثال آيا حج بهتر است و يا تعويض مبلمان 
منزل؟! بلكه، ابتدا به ذهن افراد با ايمان، متبادر مى نمايد كه صدقه بهتر 
از حج است و در مرحله بعد، انسان را از دادن صدقه نيز منصرف نموده و 
وانمود مى نمايد كه "چراغى كه به خانه رواست، به مسجد حرام است! و ... .

 11. در ضمن آل سعود، بسيار مشتاق است كه ايران، خود داوطلب شده 
ــم عظيم حج واجب را تعطيل نمايد. و اين اشتياق سعودى ها در  و مراس
عدم حضور مسلمانان ايران را مى توان به وضوح در اعمال و رفتار و سخنان 
مسوولين و مقامات دينى و سياسى كشور عربستان و پادشاهى آل سعود، 
مشاهده كرد. به راستى آيا ما نيز بايد همچون آل سعود از مساله تعطيلى 

حج واجب، تبعيت كنيم؟
ــور  ــافرت به چند كش ــال هزاران ميليارد، هزينه مس  12. ايرانيان در س
توريستى از جمله تركيه، مالزى، تايلند و ... مى كنند كه كل سهم عربستان 
ــافرت ايرانيان، بايد توسط مراكز آمار و كارشناسان امر، تعيين  از اين مس
ــود. ولى جاى سوال باقى است: هنگام توهين به مقدسات و سفر حج  ش
كل معنويات اين سفر به فراموشى سپرده شده و آنگاه برخى، به فكر فقرا 
و اولويت هاى داخل كشور و يا تحريم حج واجب، مى افتند. ولى با ديدن 
آگهى هاى تبليغاتى براى كشور هاى ديگر، هيچ گونه اعتراضى ندارند. حال 
سوال اصلى اين است كه چرا هيچ فرد و يا گروهى، خواستار تعطيلى اين 

سفرها و صرف هزينه هاى كالن آن در امور خيريه، نمى شود؟
 

13. البته اين شبهه (شبهه تعطيلى حج واجب و مكم به فقراء)، قدمتى 
به طول هزار سال دارد و در زمان معصومين، نيز رايج بوده است و تازگى 
ندارد، و هرچند كه برخى از اين افراد، در گفتار خويش، صادق نيستند و 
حتى در فرض تعطيلى حج، نيز فقراء، همچنان نيازمند، باقى خواهند ماند. 

چنانچه شخصى از امام صادق، چنين پرسيد:
َق  ًة ثُمَّ تََصدَّ اِص یَُقولُوَن إِذَا َحجَّ الرَُّجُل َحجَّ قُلُْت ِألَِبی َعبِْد اللَِّه إِنَّ نَاساً ِمْن َهؤَُالِء الُْقصَّ
َو َوَصَل کَاَن َخیْراً لَُه فََقاَل کََذبُوا لَْو فََعَل َهَذا النَّاُس لَُعطَِّل َهَذا الْبَیُْت إِنَّ اللََّه َعزَّ َو 

َجلَّ َجَعَل َهَذا الْبَیَْت ِقیَاماً لِلنَّاس . (شيخ صدوق، علل الشرايع، ص452)
ــت،  ــان يك مرتبه حج، بجا آورد كافى اس قصه پردازان مى گويند اگر انس
ــه رحم بجا آورد؛ امام  ــس از آن مبلغ حج را خرج نيازمندان كند و صل پ
صادق فرمود: دروغ مى گويند (و در گفتار خويش، صادق نيستند) و آنگاه 
فرمود: اگر حج واجب خانه خدا تعطيل مى شود (مهلت داده نمى شوند و 
ــود) و خداوند، حج و كعبه را براى قيام الناس، قرار  عذاب الهى، نازل ميش

داده است.
از اينرو فقهاى بزرگوار شيعه، در كتاب هاى حديثى و فقهى، احاديثى را 
ــه نقل از امامان معصوم تحت عنوان" باب عدم جواز تعطيل الكعبه عن  ب

الحج"، را ذكر كرده اند.
نكته پايانى

ــانى كه داراى  حّج خانه خدا در تمام عمر، تنها براى يك بار بر همه كس
شرايط آن باشند، واجب است و تخلف از اين واجب نيز، چون ديگر واجبات 
به هيچ بهانه اى مجاز نيست. همچنين حج واجب، نبايد به هيچ بهانه اى، 
ــود. لكن حاكم اسالمى، بنابر  حتى صدقه و خيرات به ديگران، تعطيل ش
ــج را براى مدتى، تعطيل، اعالم  ــى عظيم تر و مهمتر، مى تواند ح مصالح

نمايد.

كسـى كـه در راه 
زيـارت خانـه خدا 
در مكـه، در حـال 
برگشـتن  يا  رفتـن 
از دنيا بـرود، از ناله 
بـزرگ روز قيامت 
خواهـد  امـان  در 
بود، و اگر در حال 
احـرام از دنيا رفته 
باشد، لبيك گويان 
قيامـت  روز  در 
محشـور مى گردد. 
اين حديـث، روح 
نشـاط  را  انسـان 
مى بخشـد و التيـام 
قلب زخـم خورده 

داغديدگان است.
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كساىن كه مانع راه خدا و مسجدالحرام می شوند؛ مسجدی که آن را براى همه مردم، یکسان قرار داديم، چه كساىن كه در ساکن آن رسزمین هستند و چه مسافران 
(مستحّق عذاىب دردناكند)؛ و هر كس بخواهد در اين رسزمني از راه حق منحرف گردد و دست به ستم زند، ما از عذاىب دردناك به او مى چشانيم! 
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