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  ديباچه

 سـپس  .داد قـرار  اديان خاتم را اسالم ينيآ و ،بشر سعادت مايه را دين متعال خداي
 رو ايـن  از ارد.ذگـ  بنيان نبوت جريان به بخشيدن تداوم براي را امامت و واليت هاي پايه

 تـا  شـد  وحـي  کننده تبيين ،امامت ولي ،رسيد پايان به نبوت اختتام با وحي نزول اگرچه
  .نشود گسسته آسمان و زمين ارتباط

 ،ميان دراين اما ؛دارند بسزايي نقش جامعه و فرد تعالي در يکهر نيز اسالمي مناسک
  دارد.  ويژه جايگاهي بشر، تاريخ در اثرگذارش ابعاد با حج

 و حاضـر،  قـرن  اساسي تحوالت عطف نقطه را اسالمي انقالب توان مي سو ديگر از
 از يجديـد  قرائـت  با =خميني امام .دانست اسالم جهان دهي سامان براي يجديد موج
 ديـن  از نژادي هاي تقرائ و کرد احيا را دين اجتماعيو  سياسي ابعاد ،آن مناسک و دين

 طـور  بـه  ،جامع قرائت اين که چنان داد؛ پوشش اسالم اي فرافرقه و المللي بين وجهه با را
  شد. احيا ابراهيمي حج و کرد تجلي حج در اسالم از عيني

 بـه  را مسـلمانان  همـواره  و بـود،  مخـالف  حـج  فـردي  ابعـاد  بـر  تمرکـز  بـا  ،=امام
 حيـث  ايـن از .خوانـد  مي فرا اسالمي امت سطح در ،حج المللي بين و عظيم هاي تظرفي
 طرفـي از ؛کـرد  برقرار سويه دو اي رابطه ،اسالمي انقالب و حج مباني و ابعاد بين توان مي
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 مسـير  را حـج  توان مي و ،است اسالمي انقالب عقايد و افکار ترويج براي محملي ،حج
 مفـاهيم  ،اسـالمي  انقـالب  و حـج  بـين  ديگـر  طـرف از و ،دانست انقالب صدور عملي

  .دارد وجود يبسيار مشترک اجتماعي و سياسي
 پور معيني مسعود دکتر نظارت تحت ،نويسندگان از جمعي تالش حاصل ،حاضر اثر
 ،اثـر  ايـن  اسـت  اميـد  .داشـتند  عهده بر را مقاالت مجموعه اين علمي مديريت که است
   .گيرد قرار گرامي زائران و روحانيون ،ارجمند پژوهشگران استفاده و توجه مورد

  التوفيق ولي انه

  زيارت و حج پژوهشکده

  اجتماعي مطالعات گروه

  



  مقدمه
  
  
  
  
  

  مقدمه

 يرورتيصـ  ؛است جامعه و فرد يبرا شتريب هاي تيمسئول با ،ديجد رورتيص آغاز حج
 عبـادات  کـردن  يفـرد  بـراي  تـالش  امـا  .دارد عهده بر را جامعه و فرد تحول تيريمد که

ـ آم توطئـه  يغـ يتبل نگرش ،خود راستين معناي از آنها کردن تهي و حج، ويژه به اسالم،  و زي
    .است گرفته نشانه را ياسالم امت و اسالم  هيسرما نيتر بزرگ اين که ،است يانفعال

ـ  مشـکالت  دليـل  بـه  ،رياخ هاي سال در اسالم جهان  روزافـزون  يفشـارها  و يدرون
 بـه  رفتارشـان  و گـرايش  بيـنش،  در رو ازايـن  .شـدند  واقـع  بـدنام  و مظلـوم  ،يالملل نيب

ـ دن امـور  همـه  توانـد  يمـ  اسـالمي  نـاب  نگرش .دندار ازين يبازساز و يشيبازاند  و يوي
 مشکالت در دهيتفروغل يها انسان و دهد سامان رستگاري و صالح جهت در را ياخرو

  .شود محقق درستي به ،آن الزامات و ها هنيزم كه شرطي به ؛بخشد آرامش را
 ،كنـد  زنـده  ها دل در را توحيد روح تواند مي حج« .ستها هبرنام اين از يكي هم حج

 آنـان  بـه  را مسـلمين  عظمـت  ،كنـد  وصـل  هـم  بـه  را اسالمي بزرگ امت هاي هپار هتك
   ،انــد كــرده تحميــل ايشــان بــر كــه ذلتــي احســاس و حقــارت از را آنــان و برگردانــد

  1.»دهد نجات
                                                      

  .7/4/69اهللا الحرام،  . پيام مقام معظم رهبري به حجاج بيت1
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ـ ا بـه  قيعم توجه و ،دارد يمختلف ابعاد حج ـ يترب مختلـف  ثمـرات  ،ضـه يفر ني  و يت
 ،رانيا ياسالم انقالب که چنان آن ؛آورد مي ارمغان به يجهان يحت و يجمع ،يفرد تکامل

 برســد. اقتــدار و عــزت بــه توانســت آن، زالل و نــاب هــاي تظرفيــ از يريــگ بهــره بــا
 حـق  حضرت نزد ها انسان يتساو ،مستکبران از برائت اعالم و ظلم ينف ،يمحورديتوح

 ،قـرب  مقـام  بـه  يابيدست ،فيتکل انجام در استقامت ،يبرتر براي تقوا مالک دادنقرار و
 مناسک و اسالم ميتعال از گيري بهره با ياسالم انقالب که اند يمشترک اهداف همگي و...

 کـه  کـرد  مـي  تصـريح  زين امام حضرت .است کرده خود يمش خط ،حج جمله از ،ينيد
 يزوايـا  يتمـام  در را اسـالم  سياست يمحتوا ،آن از كه است ياله معارف كانون ،حج«

  1.»نمود جوو جست بايد يزندگ
 آمـده بر اجتماعي ـ سياسي يها نظام با مصاف در ،حساس برهه نيا در اسالم جهان

ـ ا از رفـت  بـرون  راه تنهـا  شـايد  و است شده  چالش دچار غرب تمدن از  هـا  چـالش  ني
 ،اسـالم  نيـ د ميعظـ  تيـ ظرف به نگاه اصالح .باشد اسالم ميتعال قيعم و قيدق يبازخوان

 ياسـالم  نينـو  تمـدن  جاديا ساز نهيزم و گرداند مي باز ياسالم امت به را اقتدار و عزت
 هـاي  تظرفي و المللي بين و کيپلماتيد هاي تظرفي از يريگ بهره ابعاد به توجه لذا است.

 و ،اسـت  مسـلمان  شـمندان ياند و هـا  دولـت  فيوظـا  جمله از آن، يجهان گفتمان ديتول
ـ ن رانيا ياسالم انقالب يريگ شکل در شک بي ـ پا تـرين  ياصـل  از حـج  زي  ينظـر  هـاي  هي

ـ ا شواهد ،هعمجمو نيا مقاالت در که چنان ؛است بوده ياسالم انقالب رهبران  را امـر  ني
 2يرهبر معظم مقام ياسيس ـ ياجتماع شهياند در حج مقاالت مجموعه در د.يد ديخواه

 بـه  يالهـ  ميعظـ  تيظرف نيا از گيري بهره چگونگي ،رسيده چاپ به نيا از شيپ که نيز
  است. شده کشيده تصوير

                                                      
  .77، ص21، ج1379. امام خميني، صحيفه امام، 1
 .1393پور)، . ر.ك: حج در انديشه سياسي ـ اجتماعي مقام معظم رهبري، جمعي از نويسندگان (به كوشش مسعود معيني2



 ۱۱   مقدمه

 

 ،اسـالمي  انقـالب  و حج متقابل ثراتأت و تأثير بررسي ،رو پيش مقاالت مجموعه در
 اسـت  اسالم دين ديگر مناسک کنار در اصلي منسک ،حج سويي از .است بوده نظر مورد

 نظـر از اسـالمي  انقـالب  سـو ديگر از و شـده،  آن به زيادي بسيار توجه ديني متون در و
 9اسـالم  مکرم نبي بعثت از حداقل که است تحول و شدن حال در ،اجتماعي و فردي
 و دارد صـيرورت  همچنـان  و کـرده  حلـول  ايران کالبد در ،معاصر دوره در و شده آغاز
   .داد خواهد پيوند الهي عدل حکومت و مهدوي انقالب به را خود ناآرام روح

 رويکـرد  چهـار  بـا  و بخـش  چهار به خالصه طور به توان مي را مجموعه اين مقاالت
  :کرد بندي تقسيم
 اسـالمي  انقـالب  و حـج  پديـده  بـه  ،تمـدني  مقيـاس  در و رويکرد با که مقاالتي .۱

  ؛اند کرده پيگيري را دو اين افزايي هم و اند نگريسته
 ايجـاد  در را آن تأثير و کرده بررسي را اسالمي انقالب بر حج اتتأثير که مقاالتي .۲

  اند؛ داده نشان تحکيم و تثبيت از بعد ،اسالمي انقالب بقاي و
 رهبران و اسالمي جمهوري عملکرد و اسالمي انقالب رخداد اتتأثير که مقاالتي .۳

 از بعـد  را حـج  عظيم کنگره تحوالت اند کوشيده و اند کرده بررسي حج بر را آن
  بخشند؛ توسعه را ظرفيت اين و کنند بيان اسالمي انقالب

 ،پيـام  صـدور  بـراي  ،حـج  شناسـي  آسـيب  و شناسي ظرفيت بحث ذيل که مقاالتي .۴
    .اند شده دهي سازمان اسالمي جمهوري نرم قدرت و ها آرمان

  :پردازيم مي مقاالت مختصر معرفي به ادامه در ،کلي بندي دسته اين به توجه با

    تمدني رويكرد با حج و اسالمي انقالب به نگاه الف)

 يمصـطف  دکتـر  نيوالمسـلم  االسـالم  حجـت  نوشته ،»ياسالم تمدن و حج« مقاله .۱
 يکـرد يرو بـا  و حـج  ميعظـ  کنگـره  بـه  قيعم ينگاه با است آن يپ در ،يجمال
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 ،بپـردازد  ياسالم تمدن تحقق در يميابراه حج کارکرد و گاهيجا به ابتدا ،يتمدن
ـ  از ،مناسـک  از يبرخـ  يبـازخوان  با سپس  تمـدن  يمهندسـ  در آن هـاي  تظرفي
 ،گيـرد  قرار ياسالم هاي انقالب خدمت در اگر که اي گونه به ؛بردارد پرده ياسالم

  شوند. تيهدا ياسالم تمدن تحقق ريمس در ياسالم هاي تمل
 بر تأکيد با( عربستان ندهيآ و موجود تيوضع بر رانيا ياسالم انقالب تأثير« مقاله .۲

 ادامـه  در کـه  اسـت  يجـواد  جعفر محمد دکتر يآقا جناب نوشته ،»حج) کنگره
 ياسـالم  انقالب يارذگاثر افق و عربستان از يبهتر ريتصو تواند يم ،نيشيپ مقاله

ـ ا مـذکور،  مقالـه  .دهـد  قـرار  رو پـيش  عربسـتان  نـده يآ و موجود تيوضع بر  ني
 انقـالب  و حـج  ياصـل  هـدف  کـه  داده قرار خود ليتحل کانون در را فرض شيپ

 ييگـو  پاسخ نبالد به اساس نيا بر است. ياسالم واحد امت تحقق هردو ،ياسالم
 مهـم  هـدف  تحقـق  براي ايران اسالمي جمهوري  وکارساز که است السؤ نيا به

 وضـعيت  در ،اسـالمي)  واحـد  امـت  قالـب  در اسالم جهان حدتو( حج کنگره
 چيست. ،عربستان و ايران روابط

 منطقـه  در ياسـالم  انقـالب  يمبـان  و تفکـر  گسترش در حج نقش يبررس« مقاله .۳
ـ ا در نويسـنده  .است اخترشهر يعل دکتر يآقا جناب نوشته ،»ياسالم يداريب  ني

 بـه  توجـه  بـا  و دانسته مسلمانان يبرا يفرهنگ و يمعنو اي هيسرما را حج ه،مقال
 و تفکـر  گسترش در حج گاهيجا يبررس به ،ياسالم انقالب و حج يمبان اشتراک

 دربـاره  را نقـش  نيا است  کوشيده سندهينو .است پرداخته ياسالم انقالب يمبان
 تـرين  مهـم  از کـه  دارد اعتقـاد  و کنـد  بررسـي  ياسـالم  يداريب منطقه يکشورها

   ليـ ذ مـوارد  بـه  تـوان  مـي  ،ياسـالم  انقـالب  يمبـان  درگسـترش  حـج  هاي نقش
 :کرد اشاره



 ۱۳   مقدمه

 

  ؛مشترک دشمن اشتند .۱
  ؛يفرهنگ مبادله و مشورت و شور ،يزنيرا .۲
  ؛منکراز ينه و معروف بهامر مهم ضهيفر ياجرا .۳
  ؛مسلمانان نيب وحدت ميتحک .۴
  .يزيست ظلم و مشرکان از برائت . ۵

 رانيا ياسالم يجمهور و ياسالم انقالب بر حج تأثيرات يواكاو ب)

 و تأسيسـي  هـاي  چالش يبرخ با مقابله در حج ميعظ کنگره يشناس تيظرف« مقاله. ۱
 خـانم  سـرکار  و پور ينيمع مسعود دکتر يآقا نوشته ،»ياسالم يجمهور و انقالب ييبقاا

 در حـج  مناسـک  و ميتعـال  تنهـا  نـه  که تسمدعا نيا اثبات دنبال به و ،است يژنيب طاهره
 ؛اسـت  اثرگـذار  زين بقا در بلکه ،بوده مؤثر و بخش الهام ،ياسالم انقالب جاديا و سيسأت

ـ  هـاي  چالش از ياريبس با مقابله يبرا ،ياسالم يجمهور نظام که چنان  خـود،  يرو شيپ
 بـر  حـج  يسيسأت يگذاراثر ابعاد انيب از بعد رو نيااز .رديبگ بهره حج تيظرف از بايد مي

 هـاي  چالش با مقابله يبرا حج کنگره هاي تيظرف ييشناسا و يبررس به ،ياسالم انقالب
    .پردازد يم يسالما يجمهور و انقالب بقاي
 ابعـاد  تعامـل  و ينـ يخم امـام  يمبـارزات  و ياسـ يس شـه ياند در حج گاهيجا« مقاله. ۲

ـ  ايـن  در لفؤم .است اهپوشيس ريام يآقا جناب نوشته ،»حج در شانيا يا هشياند  همقال
 نشـان  =خمينـي  امـام  سياسـي  عمـل  و انديشه در را حج تعاليم تأثير است کرده تالش
 و زمـان  غوتطـا  بـا  ابـراهيم  حضرت مواجهه نوع به امام حضرت مبارزات تشبيه ؛دهد
 و وحـدت  اصـل  و حـج  معنوي معارف از گيري بهره و مشرکين از برائت و ستيزي ظلم

 عمـل  و انديشـه  در آن اتتـأثير  و حج اجتماعي و فردي مختلف ابعاد واکاوي ،خالصه
   .است مقاله اين ويژه کار ،خميني امام
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 »اهـ  عرصـه  و ميمفاه نييتب ؛يميابراه حج و ياسالم انقالب يقيتطب يررسب« مقاله. ۳
ـ ب دنبـال  به مقاله نيا .است يفتح وسفي دکتر يآقا نيوالمسلم االسالم حجت نوشته  اني
ـ آ از يبرخـ  به مراجعه با ،ياسالم انقالب و يميابراه حج يکارکرد و يمعرفت ابعاد  اتي
ـ ا بـه  لين يبرا نيهمچن .است حج کنگره به ينيخم امام هاي اميپ و حج  بـه  ،مقصـود  ني
ـ پا در ،سـنده ينو .است پرداخته زين حج با ياسالم انقالب هاي تظرفي يليتحل قيتطب  اني

 ،ياسـالم  انقالب و يميابراه حج يکارکردها و يمبان از ياريبس که رديگ يم جهينت مقاله
 رفـع  را اسالم جهان و رانيا ملت انيم يها ينيببد ،يميابراه حج ياياح و است مشترک

 يکشـورها  موجـود  تيوضـع  از رفت برون يبرا يعمل نمونه ،ياسالم انقالب و کند مي
  .گراست  تيمعنو و ياسالم هاي زشيخ بخش الهام و ياسالم
 نوشـته  ،»ابراهيمـي  حـج  مناسـک  و اسـالمي  انقالب شعارهاي شدن هانيج« مقاله. ۴

 نسـبت  بررسـي  آن، اصـلي  موضـوع  و است فرمي زاده حسين مهدي دکتر آقاي جناب
 .اسـت  شدن جهاني خصوصيات و اسالمي انقالب شعارهاي با ،حج مناسک هاي ويژگي

 ،نوشـته  آن خصوصيات و شدن جهاني بارهدر ابتدا ،خود پاسخ به دستيابي براي نويسنده
 و پرداختـه  حج شعاير با آن نسبت و اسالمي انقالب ايهشعار محتواي تحليل به سپس

 سـازي  زمينـه  اينکـه  ،نويسـنده  نظراز .است کرده بررسي را سه اين بين نسبت ،پايان در
 گيـري  شـکل  و ايـران  در اسالمي انقالب ادرخد با آن عالئم از برخي نمايي رخ و ظهور

 گذر آن از راحتي به بتوان که نيست اي مسئله ،شده واقع زمان يک در شدن جهاني يندفرا
 کنگـره  ،سـه  ايـن  بـين  مشترک عناصر از و شود سنجيده باهم سه اين نسبت بايد و کرد

 .است حج عظيم

 نوشـته  ،»ياسـالم  انقـالب  اهداف و شعارها گسترش و نييتب در حج نقش« مقاله. ۵
 طول در يثرؤم و مهم اريبس نقش ،منظر نيا از حج .است يمينس ليعق ديس يآقا جناب
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 صـدد  در همواره اسالمي، متفکران که اي گونه به است؛ داشته ننامسلما يداريب در ،خيتار
 کفـر  و ظلـم  جبهـه  بـا  تقابـل  و مسلمان هاي تمل ايياح يبرا تيظرف نيا از گيري بهره
 در حـج  ميعظـ   تظرفيـ  و گـاه يجا ، ييتوانـا  ،نقش يبررس به مقاله نيا رو نيااز .اند بوده

 کوشـد  مـي  و پردازد يم ياسالم انقالب اهداف شبرديپ و شعارها گسترش و نييتب جهت
 ،اهـداف  آن شـبرد يپ بـر  را حج اتتأثير ،ياسالم انقالب اهداف فيتوص و نييتب از بعد

   .کند يواکاو

ـ ا ياسالم يجمهور يراهکارها« مقاله. ۶  حـج  فرصـت  از اسـتفاده  يراسـتا  در راني
 کـه  دارد اعتقـاد  نگارنـده  .است يآران يموالئ يمهد دکتر يآقا جناب نوشته ،»يميابراه
 فاصـله  ،اسـالم  امـت  ميان تفرقه ليدل به زمان نيا در ،خود گاهيجا و عظمت همه با حج

 نظـام  عنـوان  بـه  ،رانيا ياسالم يجمهور و است کرده دايپ خود يقيحق اهداف با ياديز
 و هـا  ظرفيـت  از دارد فـه يوظ ،نـاب  اسـالم  هـاي  آرمـان  از دهمـ برآ اجتمـاعي  ــ  سياسي

 يجمهـور  والنئمسـ  و ارانذگـ  اسـت يس نکـه يا .کنـد  اسـتفاده  حج ليبد بي هاي تفرص
ـ ا از يحـداکثر  گيري بهره يبرا را ييراهکارها چه ،ياسالم  رو پـيش  ميعظـ  فرصـت  ني
 ياسـالم  يجمهور يرقبا ترين مهم از است معتقد سندهينو .است مقاله نيا مسئله ،دارند

 کوشـد  مي مقاله نيا در رو ازاين .است تيوهاب فرقه ،حج هاي تظرفي از يريگ بهره يبرا
 سپس ،کند انيب را ياسالم يجمهور با آن يرقابت وجوه و تيوهاب فرقه هاي يژگيو ابتدا

 بـا  مصـاحبه  و يا کتابخانـه  منـابع  از ،محقـق  اسـت  گفتنـي  .بپردازد ها راهکار بررسي به
 .است داده انجام »swot« روش با را ها هداد ليتحل و گرفته بهره نخبگان

  حج بر اسالمي جمهوري و انقالب اتتأثير واكاوي ج)

ـ د بـر  تأکيـد  بـا  ؛يمـ يابراه حـج  بـر  رانيا ياسالم انقالب تأثير« مقاله. ۱  امـام  دگاهي
 از يريـ گ بهـره  با ،مقاله نيا در سندهينو .است ييزا لک رضا يآقا جناب نوشته ،»ينيخم
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ـ ب ،ينـ يخم امـام  شـه ياند از برآمـده  ينظر چارچوب  در ياسـالم  انقـالب  کنـد؛  يمـ  اني
ـ ا و بـود  يجهـان  آن اتتأثير اما ،نمود رخ رانيا يايجغراف ـ  ،اتتـأثير  ني  نـه يزم در يحت

 تـأثير  ،مقالـه  نيا در .است ملأت درخور زين حج به ننامسلما کرديرو رييتغ و حج ياياح
 .اسـت  شده داده نشان و يبررس ،عمل و  زهيانگ ،باور حوزه سه در رانيا ياسالم انقالب

 ينفـ  و خـدا  بـه  اعتقـاد  عنـوان  بـه  را ديتوح مفهوم ،واقعدر رانيا انقالب ،باور حوزه در
 حـوزه  در .بـرد  نـام  شرک مظهر نيتر بزرگ عنوان به کايآمر از و کرد فيتعرباز طاغوت

 و هـا  يخـوب  بـه  عشـق  م؛يبـود  نفـرت  و عشق شاهد ،رانيا انقالب در شيگرا و زهيانگ
 جهـل  لشـکر  و هـا  يبد از تنفر و داشت قرار ينيخم امام ،آن رأس در که عقل انيلشکر

 بـا  يعملـ  مبـارزه  ،هـم  يرفتـار  حـوزه  در .داشتند قرار نشبااربا و شاه ،آن رأس در که
 بـا  و خـورد  يمـ  ديـ کل ،داده رخ ها انسان يباطن يمحتوا رييتغ با که طلبانه شهادت هيروح
ـ پ اسـاس بر يجهـان  اسـتکبار  ينابود تا و شود يم آغاز تظاهرات و پيمايي راه و شعار  امي
   .رود يم شيپ به ،»شو مظلوم نه و کن ظلم نه« يجهان
 اجتمـاعي  ــ  سياسـي  يها هجنب ياياح در ياسالم انقالب نقش بر درآمدي« مقاله. ۲
 تحوالت انيب با مقاله نيا در لفؤم .است ميرخليلي جواد سيد يآقا جناب نوشته ،»حج
 کـه  پـردازد  يم مسئله نيا به ،است شده يناش ياسالم انقالب از که الملل بين هاي هينظر
 از گيـري  بهـره  بـا  و اسـت  گرفتـه  تئنش ياسيس ـ ياجتماع قيعم تحول نيا از زين حج
 و مناسـک  در موجود ياجتماع ياسيس هاي تظرفي ،ياسالم انقالب در شدهجاديا يفضا
  گرفت. قرار مسلمان هاي تمل توجه مورد و شد برجسته حج ميتعال

 و ينـ يخم امام شاتيفرما بر تأکيد با( حج از نوين قرائت و اسالمي انقالب« مقاله. ۳
 انقـالب  اتتـأثير  ،آن در کـه  است يحق محمد يآقا جناب نوشته ،»)يرهبر معظم مقام

 تا ،نگارنده دگاهيد از حج .است داده نشان را حج از نينو قرائت و برداشت در ياسالم
 .شـد  مي غفلت آن ابعاد گريد از و بود يعباد يحركت تنها ،رانيا ياسالم انقالب از پيش
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 عادگـاه يم ،حـج  و گرفـت  قرار تأکيد مورد حج ياسيس ابعاد به توجه ،انقالب يروزيپ با
 ابعاد و دش يمعرف مشركان از برائت کانون و جهان انمستکبر برابر در انمسلمان وحدت

 و =امام حضرت مکتوبات و سخنان کمک به نگارنده ،ميان دراين .ديگرد اياح آن ياسيس
  .است خود مقاله مسئله به پاسخ صدد در يرهبر معظم مقام

  انقالب صدور براي حج تهديدهاي و ها فرصت د)

 االسـالم  حجـت  نوشـته  ،»انقالب صدور راستاي در حج هاي لفهؤم بررسي« مقاله. ۱
 را اسـالمي  انقالب و حج مشترک مباني و ها هلفؤم که است محمدي محسن والمسلمين

 در حـج  کارکرد زمينه را انقالب و حج هاي هلفؤم اشتراک ،مقاله اين .است کرده بررسي
 ،خـدامحوري  همچـون  هـايي  هگـزار  در حـج  مـاهيتي  سـنخيت  .دانـد  يم انقالب صدور

 و حـج  کـارکردي  افزايـي  مهـ  زمينـه  ،گرايـي  هم و شناسي ندشم ،رهبري ،محوري ممرد
 صـدور  بـراي  اي هرسـان  و نهـاد  عنـوان  به ،حج است شده سبب و کرده ايجاد را انقالب
  .گيرد قرار نظر مد انقالب

 و فرهنـگ ( انقـالب  صـدور  هـاي  تظرفيـ  و عربسـتان  مردم يشناس جامعه« مقاله. ۲
ــاع ســاخت ــگ و ياجتم ــيد فرهن ــروه و احــزاب ،ين ــا گ ــاع يه ــته »و...) ياجتم  نوش

 عربستان جامعه يشناس تيظرف که است فالح محمدرضا يآقا نيوالمسلم االسالم حجت
ـ ا در .کنـد  يمـ  يبررسـ  را ياسـالم  انقـالب  صدور يبرا  اسـت  شـده  تـالش  ،مقالـه  ني

 ياسـالم  بانقـال  يها ارزش صدور و نفوذ يبرا ،عربستان ياجتماع موجود هاي تظرفي
 اي لهيقب ساختار يواکاو ،عربستان در ينيد عالمان و مذهب يشناس تيظرف .شود يبررس

 ،عربستان در يسعود احزاب و ساختار گاهيجا يبررس ،ساختار نيا يشناس تيظرف و نآ
 يبررسـ  هاي ساختار ترين مهم از ،عربستان در يعيش و يسن يگرا اسالم احزاب نيهمچن
 .است مقاله نيا در شده
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 بـر  تأکيـد  با ،اسالمي انقالب صدور براي حج کنگره هاي چالش و ها فرصت« مقاله. ۳
 نظـر از .اسـت  دانشـيار  عليرضـا  آقـاي  جنـاب  نوشته ،»اسالمي انقالب حکيم رهبر ديدگاه
 ،آورد مـي  پديـد  اسـالمي  انقالب صدور براي بسياري هاي تفرص که چنان آن حج ،نگارنده
 و کـرد  تبـديل  فرصـت  بـه  را آنهـا  بايد که است داده رقرا آن يرو پيش نيز را هايي چالش
 اسـالمي  جمهوري هاي تفرص ترين مهم مقاله، اين برپايه .شود تبديل بحران به نداد اجازه

 ،مـذاهب  تقريـب  ،وگـو  گفـت  تقويـت  :از ندا عبارت ،حج در سياسي ـ فرهنگي عرصه در
 در اسـالمي  انقـالب  گفتمـان  هـاي  چالش ،مقابل در . و... فعال ديپلماسي ،محوري وحدت
 عـدم  و اي فرقه ـ مذهبي اختالفات تشديد :از اند عبارت ،حج در سياسي ـ فرهنگي عرصه
 ،سياسـي  عرصـه  در فعـال  ديپلماسـي  عدم ،عقيدتي ـ فرهنگي يوگو گفت و تبادل تحمل

 و وهـابي  هـاي  گـروه  از حمايـت  و سـعودي  حکومت ،حج از سياسي مضمون جداسازي
 . و... اسالمي جمهوري و تشيع هاي آموزه عليه تبليغ تشديد و تکفيري

 سـاختار  بر يکرديرو حج؛ اميا و عربستان در ياسالم انقالب صدور موانع« مقاله. ۴
ـ  .اسـت  يعبدل کرامت يآقا جناب نوشته ،»يمذهب فرهنگ بر حاکم ياسيس  فـرض  شيپ
 آن خطـرات  و ياسالم انقالب ميتعال نفوذ به ،عربستان حکومت که است نيا ،مقاله نيا

 يا لهيوسـ  هر از و برده  يپ کشورها در آن نفوذ و عربستان تيحاکم کردن رنگ کم يبرا
ـ ا اثبـات  دنبـال  بـه  مقاله .کند يم استفاده ياسالم انقالب يها ارزش نفوذ کاهش يبرا  ني

ـ  بـا  کـه  سعود آل يموروث و يپادشاه حکومت که است هيفرض  يهـا  روش يريکـارگ  هب
 يهمراهـ  در ،دهد ادامه شيخو اتيح به عربستان در است توانسته ،تريتوتال و ياستبداد

ـ ا ياسالم انقالب و خواهان يآزاد و مردم با تقابل در ،تيوهاب سردمداران و فقها با  ،راني
 برابـر  در مـانع  جـاد يا و يمردمـ  هـاي  جنـبش  سرکوب و ،ديگريک از متقابل تيحما به

 .پردازند مي حج اميا در ويژه به ،رانيا ياسالم انقالب صدور
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ـ ا ياسالم انقالب با آنها نسبت و عربستان در گرا ماسال يها نايجر« مقاله. ۵  ،»راني
 يبررسـ  و است يبخش يعل عباس يآقا جناب و يفوز ييحي دکتر يآقا جناب نوشته

 کـار  دسـتور  در را ياسـالم  انقـالب  با آنها يسنج نسبت و گرا اسالم ياسيس اناتيجر
 پـردازد،  يمـ  عربسـتان  در گرا اسالم اناتيجر يبند دسته به ابتدا در رو ازاين .دارد خود

 يبررس ياسالم انقالب با را آن يها تتفاو و تشابهات ،ياسيس شهياند ثيح از سپس
 يجمهور ارانذگ استيس به بهتر را يسعود عربستان يدرون اناتيجر بتواند تا کند يم

 .بشناساند ياسالم

 و اصـالحات  انجام در و کرده همکاري مقاالت فيلأت در که کساني تمام از انيپا در
 زادهيـ عل سالماال تحج از همچنين .کنم مي قدراني ،اند نموده صبوري مباحثه زمان صرف

ـ ا توليـد  نـه يزم کـردن  ايـ مه يبرا ،حج پژوهشکده محترم استير  ويـژه  تشـکر  ،اثـر  ني
 نمايم. مي

  
  الحمدهللا

  پور معيني مسعود

  مقاالت مجموعه علمي دبير

  ۱۳۹۳ ماهخرداد ۱۴۳۵ المعظم شعبان

  





  
  
  
  
  
  

�� :اول  ��   ����� روی	�د � �� و ا���� ا���ب � �
  
  
  





  حج و تمدن اسالمي
  
  
  
  
  
 

  ا���� ���ن و ��
  ١جمالي مصطفي

  دهچکي

 تمـدني  لوازم همه با ،اسالمي تمدن تحقق ،حاضر عصر در اسالمي انقالب رسالت
 و دارد ناب اسالم معارف رد ريشه سو يک از ،تمدن اين که است واضحپر و ،است

 اسـالمي  تمـدن  مهندسي براي ،بنابراين است. کارآمد و جامع تمدني ،ديگر سوياز
 فريضـه  اين ،حج .برد بهره ناب اسالمِ هاي هآموز و معارف هاي ظرفيت تمام از بايد

 پـي  در ،تمـدني  رويکردي با مقاله اين .دارد راستا اين در بااليي ظرفيت ،الهي بزرگ
 بپـردازد،  اسـالمي  تمـدن  تحقـق  در يمـي ابراه حج کارکرد و جايگاه به ابتدا که ستا آن 

 مهندسـي  در ،مناسـک  ايـن  هاي تظرفي از ،حج عبادي مناسک برخي بازخواني با سپس
    .بردارد پرده اسالمي تمدن
  .تمايالت نظام ،اسالمي تمدن ،حج :کليدي هاي واژه
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۴

  مقدمه

 بـراي  فـراوان  اثـرات  يدارا و ،الهـي  معـارف  از عظـيم  اي گنجينـه  ،آن مناسک و حج
 سـلوک  بـراي  رفتـاري  و فکـري  ،روحي آثار داراي ،الهي فريضه اين .است انسان هدايت
 .دارد جامعـه  رشـد  و تکامـل  بـراي  اقتصادي و فرهنگي ،سياسي آثار و است انسان فردي

 و فلسـفه  بررسـي  و الهـي  تکليـف  تـرين  بـزرگ  اين درباره تحقيق و مطالعه ،ديگر ازطرف
 منظـر از گـاه  ي،فرد تکامل ازمنظر گاه که چنان است؛ پذير امکان گوناگون ابعاد از ،آن اسرار

 و سـلوکي  بعـد  دربـاره  است گفتني .شود مي پرداخته بدان تاريخي ازمنظر گاه و اجتماعي
 بعـد  بـه  پـرداختن  ضـرورت  حـوزه،  اين در اما گرفته، صورت خوبي توجه ،حج تاريخي

 ليبـرال  تمـدن  سو ازيک زيرا است؛ ناپذير اجتناب تمدني رويکردي با هم آن ،حج اجتماعي
 مسـير  در و اسـت  خـود  سـازي  جهـاني  دنبـال  بـه  ،تـاريخ  پايان تمدن داعيه با ،دموکراسي

 بيـداري  بـا  ديگـر  طـرف از و ،داند مي تمدني اسالم را خود چالش ترين مهم ،سازي جهاني
 در کـه  است واضحپر بنابراين است. آمده پديد اسالمي امت تحقق هزمين ديگر بار ،اسالمي

 ،الحـاد  و کفـر  جهـان  بـا  جانبه همه مقابله و امت اين بالندگي و پويايي براي ،حاضر عصر
 بايـد  رو ازاين نيست. اسالمي امت روي پيش اسالمي، تمدن تحقق مسير پيمودن جز راهي
 تمـدن  تحقـق  بـراي  جـامع  اي نقشه و خواني،باز اسالم جهان هاي تظرفي و ها هآموز تمام

    .گردد واقع خود واقعي مسير در ،اسالم جهان پتانسل و حرکت تا شود؛ طراحي اسالمي

  اسالمي تمدن و حج شناسي مفهوم .1

  حج الف)

 عبـارت  آنهـا  از برخي كه است آمده گوناگوني و مختلف معاني به ،لغت در حج واژه
 ،كـردن  خـودداري  و بازداشـتن  ،كـردن  زيـارت  قصـد   ،آمـدن  پـي  در  پي ،كردنقصد :از است



 ۲۵   حج و تمدن اسالمي

 

 خانـه  زيـارت  کـردن  قصد معناي به حج ،ديني اصطالح در اما 1شدن؛ پناهنده ،شدنرستگار  
 بـاره   ايـن  در اصـفهاني  راغـب  که چنان ؛است نمعي اماي در حج مناسك دادن انجام و خدا
��  ����� « :گويد مي �	�,  ������  �� ���� �����,  �� �� �  �� ������  ����� � !  �����"  �#$�" �%� &�����  '( �)�*��  �+ �,-.���/.2  

 حـج  در را خـدا  دائـم  يتجلـ  ،انسان زيرا ؛اند کرده معنا قصد ارتكر به را حج برخي

 هـم  زائـر  و اسـت  گـري  جلـوه  حـال  در او بـراي  لحظـه  بـه  لحظه خدا ؛كند مي احساس

 و رسد مي خدا قادر اسم به لحظه يك در مثالً .دارد را خدا به رسيدن قصد لحظه به لحظه

 خـدا  اسـامي  از ديگـري  جلـوه  بـه  باز تا كند مي تكرار را قصدش دوباره ديگر ةلحظ در

 تجلّـي  او بـر  خبيـر  اسم ،ديگر لحظه در و رسد مي عليم اسم به اي لحظه در .يابد دست

 .جـواد  و قـدير  ،كـريم  با را ديگري زمان و كند مي سپري حكيم اسم با را زماني .كند مي

 در هـا  گـري  جلـوه  ايـن  درك اام ؛است بديع هاي گري جلوه حال در پيوسته ،حج خداي

  3.كند مي نماييخود ها زمان ساير از بيش ،حج

 آنجـا  تـا  ؛است برخوردار اي هويژ جايگاه از آن مناسک و حج ،تشريعي مناسک ميان

ُ  َجَعَل ( :داده قرار مردم پايداري و قواموسيله  را كعبه ،خداوند که َكْعَبةَ  اب�
ْ
َْيَت  ال َرامَ  ا�ْ  ا�ْ

 
ً
 نـابودي  و الهـي  عذاب نزول ساز زمينه ،حج ترك که معنا ينبد ؛)97 :مائده( )لِلن�اِس  قِياما

�0 :فرمود 7صادق امام .شود مي مردم �)�1  �2�3  �4��.��  56�� �6 �7 �! ��  �� �8 � �9 �:  �#5$�;5��  �< ���.��  �=� �>  �?� �9� ��5��   �@ 
� �) �@ �!�A6�B/.4 لَم و دين اقتدار رمز را آن 7اميرالمؤمنين حضرت0 :نامـد  مي اسالم ع �C� �� �� �D  

 �C �B� �E5; �F   �@  �G� �� ��  �H �I 5F� 5J�� K�� �L/M5 و اسـتقرار  و كشـور  يـك  بقـاي  نمـاد  ،پـرچم  كـه  همچنان 
                                                      

 .656، ص1، ج1389جبران مسعود، مترجم: رضا انزابي نژاد، (فرهنگ الفبايي عربي ـ فارسي)، . الرائد، 1

 .107، ص1373راغب اصفهاني،  . المفردات، 2

 .227، ص 1362. اسرار الشيعه و اطوار الطريقه و انوار الحقيقه، سيد حيدر آملي، مقدمه و تصحيح: محمد خواجوي، 3

  .22، ص11ج ،.ق  ه 1412. وسائل الشيعه، محمد بن حسن حر عاملي، 4

 .1. نهج البالغه، خطبه 5



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۶

 7صـادق  امـام  حتـي  .است ملت آن سقوط نشانه افتادنشفرو ،است سپاه يك پايداري

�>�  �N 0 :است دانسته كعبه پابرجايي گروِ در را دين قوام �� ��   �O� ����   'K�P� �* � �)  �# �)� �* (�; 5� �Q5��/M1  

 ،الهـي  تکليـف  ايـن  که است اين ،داشت نظر مد الهي فريضه اين باب در بايد آنچه

 ،روايـات  و آيـات  بـه  اجمالي نگاهي با بلکه نشده؛ جعل فردي سلوک و رشد براي تنها

 قـوام  و ها انسان اجتماعي تکامل و رشد ،شارع اصلي مقصد که شود مي استنباط خوبي به

 اجتمـاعي  اتتـأثير  جوامـع  بـراي  توانـد  مـي  هم ،حج اساس برهمين است. اسالمي امت

 حضـور  بـه  توجـه  بـا  وصاًمخص ؛باشد داشته عظيمي کارکرد تواند مي هم و باشد داشته

 اسـتفاده  زمينه و شرايط خوبي به که ،اسالم جهان نقاط تمام از مسلمانان هرساله ميليوني

    .کند مي فراهم راستا اين در را عظيم پتانسيل اين از

  اسالمي تمدن ب)

 کردنپيدا و کردن اقامت معناي به که شده گرفته »مدن« از »نتمد« واژه ،عربي زبان در

 »Civilis« التيني واژه از و ،Civilization«3« ترجمه ،واژه اين 2.است شهرنشينان اخالق

  .است شده مشتق ،»شهروند« يعني »vivis« واژه به قمتعل
 و نهادهـا  از اي مجموعـه  را شـهر  کـه  دادند مي نشان کلمه اين با ،باستان هاي يوناني

  4.است زندگي از برتري شکل که دانند مي اجتماعي روابط

 آداب و اخـالق  بـه  ،شـدن  شهرنشـين  معناي به ،»تمدن« نيز فارسي هاي فرهنگ در

 ،دينـي  ،اقتصـادي  ،اجتمـاعي  امـور  در جامعـه  يک افراد همکاري ،خوگرفتن شهريان
                                                      

  .21، ص 11. وسائل الشيعه، ج1

  .1766، ص 2،ج 1374. المنجد، لوئيس معلوف، مترجم: محمد بندر ريگي، 2

  .136، ص 1372. فرهنگ معاصر، محمدرضا باطني و ديگران، 3

  .256، ص 1368تاريخ تمدن، ويل دورانت، مترجم: احمد بطحايي و خشايار ديهمي، . درآمدي بر 4



 ۲۷   حج و تمدن اسالمي

 

 بـه  انتسـاب  ،التـين  زبان در هم و شرقي زبان در هم ،اگرچه 1.است آمده و... سياسي

 معنـاي  بـه  لزومـاً  ،تمـدن  کـه  داشـت  توجه بايد ،است تمدن مالک شهرنشيني و شهر

 شـده  شهرنشـيني  مرحلـه  وارد که است انساني ،تمدنم انسان بلکه ؛نيست شهرنشيني

 جـان  ،اسـاس  همينبر .آن علت نه ،است بوده تمدن معلول ،شهرنشيني واقعدر .است

   وجـود  بـه  را تمـدن  ،شهرنشـيني  اينکـه  نـه  ،اسـت  تمـدن  جزو شهر« :گويد مي برنال

  2.»باشد آورده

 بـا  هـا  تعريـف  در و ،گوناگوني هاي تلقي با ،تمدن اصطالحي معناي خصوص در اما

 ايـن  ،تعـاريف  اين از بعضي دادن دست به از پيش هستيم. رو هروب مختلف رويكردهاي

 طـول  در و اسـت  جديـد  نسـبتاً  و بـديع  مفهـومي  ،تمدن که داشت نظر در بايد را نکته

 و هيجده قرن از اصطالح اين اصوالً .است شده نيز مفهومي تحول دچار ،اخير هاي سده

 بـا  حـال  .است بوده موجود گذشته از آن واقعيت هرچند ؛آمد پديد روشنگري عصر در

 از گروهـي  و زمـين  مغرب انديشمندان بعضي ازمنظر واژه اين ،مزبور نکته داشتن نظردر

  .است شده تعريف گونه اين ،مسلمان متفکران

 دسـتاوردهاي  سـريع ت موجـب  کـه  است اجتماعي نظامي ،دورانت ويل نظراز تمدن

 و ابـداع  به دست ،هنر و رسوم و آداب ،ها انديشه از گيري بهره منظور به و شده فرهنگي

 نظـامي  و اسـت  آن دارندهنگه ،قانون و اخالق که سياسي است نظامي ؛زند مي قيتخال

  3.ماند خواهد پايدار ،توليد تداوم با که است اقتصادي
 سـطح  تـرين  گسـترده  و فرهنـگ  بنـدي  گـروه  باالترين را تمدن ،هانتينگتون ساموئل

                                                      
  .1139، ص 1376. فرهنگ فارسي، محمد معين، 1

 .86، ص 1380. علم در تاريخ، جان برنال، مترجم: اسدپور پيرنظر، 2

 .3، ص1، ج1387پور،  . تاريخ تمدن، ويل دورانت، مترجم: احمد آرام و پاشائي و آريان3



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۸

 دانـد  مـي  تنيـده  هم به اي پديده را تمدن ،لوکاس هنري 1.آورد مي شمار به فرهنگي هويت
  2.گيرد ميدربر را ادبيات و هنر حتي و سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي رويدادهاي همه که

 در يعنـي  3.اسـت  نـوآور  و مبتکـر  يـت اقل نبوغ حاصل تمدن ،بي توين آرنولد نظراز
 براثـر  و اسـت  نـوآوري  و ابتکـار  و نبـوغ  واجـد  کـه  دارد وجـود  ممتازي طبقه ،جامعه

  .نمايد مي پديدار را تمدن ،جامعه تکامل سير و التتحو
 را تمـدن  ،خلـدون  ابـن  .دارند تمدن از را خود خاص تعاريف نيز مسلمان متفکران

 حاکميـت  ايجـاد  بـا  کـه  اي جامعـه  ،خلـدون  ابـن  ازنظر .داند مي انسان اجتماعي حالت
 نظـارت  نظم حفظ بر تا است داده تشکيل حکومتي هاي پايگاه و مناصب ،شده پذير نظم
 و آورده روي شهرنشـيني  و شـهري  زنـدگي  سـوي  بـه  ،فـردي  زنـدگي  حالت از و کند

  4.است »مدنيت« حايز ،شده هنر و علم چون نفساني ملکات و فضايل تعالي موجب
 هماهنـگ  لتشک ،نتمد« :کند مي تعريف گونه اين را تمدن جعفري دتقيمحم عالمه

 در جامعـه  هـاي  گروه و افراد همه اشتراک و عادالنه روابط با ،معقول حيات در ها انسان
  5.»است مثبت ابعاد همه در ها انسان معنوي و مادي اهداف پيشبرد
 نبايد ،تمدن تعريف باب در که شود مي مشخص خوبي به ،شدهياد تعاريف بررسي با
 فرهنـگ  مفهـوم  بـه  را تمـدن  حتـي  و داشـت  توجـه  تمـدن  افـزاري  نـرم  بخـش  به تنها

 ادوار .نمايند مي قلمداد يكديگر با مترادف را تمدن و فرهنگ ،برخي که چنان ؛فروکاست
    :گويد مي باره  اين در تايلور

                                                      
  .47، ص 1374ها، ساموئل هانتينگتون، مترجم: مجتبي اميدي،  . نظريه برخورد تمدن1

 .16 و 7 صص، 1، ج1366. تاريخ تمدن، هنري لوكاس، مترجم: عبدالحسين آذرنگ، 2

  .30، ص 1، ج 1382اكبر واليتي،  . پويايي فرهنگ و تمدن اسالم و ايران، علي3

 .76و  75ص ص، 1، ج 1375محمد پروين گنابادي، . مقدمه ابن خلدون، ابن خلدون، مترجم 4

  .161، ص 5، ج 1359د تقي جعفري، ترجمه و تفسير نهج البالغه، محم .5



 ۲۹   حج و تمدن اسالمي

 

 عبـارت  ،برند مي كار به شناسان مردم كه كلمه وسيع مفهوم به ،تمدن يا فرهنگ كلمه

 رسـوم  و آداب و قوانين و اخالق ،هنرها و اعتقادات ،علوم شامل اي پيچيده تركيب از
  1.آيد مي دست به خود جامعه در انسان وسيله به كه است ديگري اعمال و اداتع و

 نـرم  جنبـه  بر عالوه كه شد قائل فراگير معنايي ،تمدن جامع تعريف در بايد ،بنابراين
 هـاي  سـازمان  ،ها تكنيك ،سياسي ،اقتصادي عناصر مجموعه ،اجتماعي حيات فرهنگي و

 در تمـدن  .داشـت  نظـر  مـد  هـم  را جامعه يك در سخت هاي جنبه ،خالصه و اجتماعي
 هـاي  جنبـه  و نـد ا انتقـال  قابل كه اجتماعي هاي پديده از است اي مجموعه ،الالند فرهنگ
 بـا  مـرتبط  جامعـه  چنـد  يـا  يـك  در مشترك علمي و فني ،زيباشناسي ،اخالقي ،مذهبي

  2.گيرند مي خود به را يكديگر
 كسـاني  هـم  اصـطالحي  تعريـف  در شـد،  بيـان  لغوي تعريف در که گونه همان البته
 خالصـه  شهرنشـيني  در را آن تجسـم  و ،مادي فرهنگ هاي جلوه در را تمدن كه هستند

  کرد: اشاره تمدن مفهوم ويژگي چند به توان مي رو ايناز 3.كنند مي
 شـكل  و )civis( شـهروندان  يـا  بـودن  شهرنشـين  التينـي  واژه از كه چنان آن ،تمدن يک ـ 

    .است قانونمند اجتماعي نظام يك گيري شكل به متقوم ،شود مي مشتق )civilis( آن وصفي
 خـاص  فرهنـگ  يـك  حتـي  يـا  حكومـت  يك از بيشتر مراتب به ،تمدن يك گستره دو ـ 

    .دارد را خاص جامعه يك اجتماعي حيات عمر از يتر طوالني عمر طبيعي، طور به و است
 ،نـرم  جنبـه  عنـوان  بـه  ،فرهنگ كه دارد نرم جنبه هم و سخت جنبه هم ،تمدن سه ـ 

 است تمدن يك اساس كه ـ تمدن يك عقالنيت عدب و است تمدن يك ساخت بنايزير
 شـود،  خالصـه  جنبه اين به تنها ،تمدن نبايد البته .كند مي آن فرهنگي بعد به بازگشت ـ
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۰

  است. مطرح هم و... محصوالت ،ساختارها همچون سخت هاي جنبه بلكه
 يـك  تماميـت  ،نظامـات  همـين  كـه  دارد متعـددي  اجتماعي نظامات تمدني هر چهارـ

  1. و... فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي ،تربيتي ،حقوقي هاي نظام مانند ؛سازد مي محقق را تمدن
 بـه  كـه  اسـت  خاصـي  اجتماعي نظامات هماهنگي محصول ،تمدن گيري شكل ـ پنج
 و سياسـي  ،فرهنگـي  هـاي  لفـه ؤم اگـر  لـذا  .انـد  شـده  نهادينه و رسيده اجتماعي پذيرش

  کند. نمي پيدا تمدني شكل ،نرسد اجتماعي پذيرش به جامعه در اقتصادي

  تمدن اركان ج)

 امـور  در احتيـاط  و بينـي  پيش« :اند كرده مطرح تمدن ساخت در را رکن چهار برخي
  ».هنر بسط و معرفت راه در كوشش و ،اخالقي سنن ،سياسي سازمان ،اقتصادي

 ،جغرافيـايي  ،االرضـي  معرفت شرايط :از اند عبارت تمدن عوامل ،دورانت ويل نظراز
 او ازنظـر  و ،اخالقـي  قـانون  و زبـاني  وحـدت  ،سياسـي  نظـم  ،رواني ،زيستي ،اقتصادي

 عوامـل  از بـيش  ،تمدن يك به دهي شكل در ،اقتصادي احوال و اوضاع و عوامل اهميت
  2.است ديگر

 ،حقـوقي  ،سياسـي  ،فرهنگـي  ،اقتصـادي  نظـام  را تمـدن  يك هاي سازه ،ديگر بعضي
   .اند دانسته و... تاريخي ،ارزشي

 و انديشه نظام ،گرايش نظام« را تمدن يك اصلي ركن سه ،دقيق نظري با بتوان شايد
 تمـدني  هويت ،يكديگر با تقوم در كه دانست »محصوالت نظام و زندگي سبک ،فرهنگ
 اصـلي  پايه و روح را فرهنگ كه ها هديدگا از بسياري خالفبر .دهند مي شكل را خاصي
 هـاي  تعينيـ  گيـري  شـكل  اساس و پايه ،فرهنگ كه گفت توان مي ،كنند مي مطرح تمدن
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 ۳۱   حج و تمدن اسالمي

 

 محصـوالت  گيـري  شكل بستر ها، دانش و ساختارها ،ها مدل ،الگوها تمام و است تمدني
 خـود  ،فرهنـگ  اما ،آورند مي فراهم مختلف سطوح در را »اقتصادي و فرهنگي ،سياسي«

 و ظهـور  و گيرد مي شكل اجتماعي اخالق و ها هعاطف ،تمايالت ،گرايشات نظام بستر در
 بررسـي  و مطالعـه  با ديگر تعبير به است. تمدني محصوالت و زندگي سبک در ،آن بروز

 از اي مجموعـه  از اجتمـاعي  حيـات  كـه  شود مي نمايان خوبي به ،انسان اجتماعي حيات
 بـا  همـاهنگي  در ،بعـد  سه اين كه است گرفته شكل »محصوالت و ها هانديش ،تمايالت«

 نظـام  ،ميـان  درايـن  و دهـد  مـي  پوشش را انسان زندگي حيات هاي حوزه امتم ،يكديگر
 كـه  اي جامعـه  مـثالً  د.دار را تمـدن  و جامعـه  يـك  دهـي  شكل در اصلي سهم ،تمايالت
 اقتصـادي  انديشه در گاه هيچ ،است گرفته شكل اسالمي هاي ارزش بر مبتني آن تمايالت

 فرهنـگ  و اجتمـاعي  روابط و رود نمي داري سرمايه نظام و ربوي الگوهاي دنبال به ،خود
  دهد. مي شكل خود تمايالت با متناسب را خود

  تمايالت و ها گرايش نظام د)

 جامعه يك اركان ترين مهم از احساسات و اطفوع ،تمايالت ،شد بيان كه طور همان
 و موضـوعات  به گاه ،اش زيباشناسي حس با متناسب اي جامعه ره .است بشري تمدن و

 تعامـل  بـا  ،تمـايالت  همين كه ؛شود مي متنفر ديگري مطالب از گاه و مند، عالقه مسائلي
 تـوان  مـي  اسـاس  اينبر .گردد مي ها گيري موضع و رفتارها ابراز مبدأ كه ؛هاست هانديش با

 تـاريخي  مطالعـه  با ادعا اين و ،برشمرد تمدن گيري شكل خاستگاه را اجتماعي تمايالت
 در تغييـر  ،ديگـري  شـكل  بـه  تمـدني  شـكل  هـر  عزيمـت  نقطه زيرا ؛است شدني اثبات

 اخـالق  ايـن  ،وبـر  مـاكس  تعبيـر  بـه  و اسـت  اجتمـاعي  زيباشناسي و عواطف ،تمايالت
  1.گردد مي تمدن يك گيري شكل پايه كه است اجتماعي
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۲

  کرد: توجه نكته دو به بايد اجتماعي تمايالت باب در
 تفاوت باعث ،مندي نظام همين و است مند نظام ،اجتماعي تمايالت و گرايشات :اوالً

 اسـت،  مهم تمايالت اين مندي نظام در آنچه شود. مي متفاوت اجتماعي نظامات جوهري
 اگـر  اسـت.  گرايشات و تمايالت ديگر هدايت و يگير شكل در محوري تمايل به توجه
 تكامـل  و توسـعه  طبيعي طور به باشد، خداپرستي روحيه تكامل و سعهتو دنبال به جامعه

 هـاي  شاخصـه  بـا  هرگـز  و پـذيرد  مي صورت خاص اي گونه به ابعاد تمام در ،جامعه آن
  نيست. سنجش قابل مادي

 تغييـر  ايـن  ،دارد وجود تنگاتنگ ارتباط همواره ،تمايالت و انديشه ميان چهاگر :ثانياً
 ويـل  .دارد همـراه  بـه  را انديشـه  در تغييـر  ،خود دنبال به كه ستها هانگيز و تمايالت در

 در تغييـر  همـواره « كـه  دارد اشاره موضوع اين به خود »فلسفه تاريخ« كتاب در دورانت
  1.»است بوده همراه ها هانگيز تغيير با ،روش و نگرش

 زيباشناسـي  ضـمن  و تمايالت تغيير با ابتدا ،هم مدرن غرب كه بينيم مي اساس براين
 نويسـنده  و شـاعر  »بوكـاچيو « و »پتـرارك « ،دورانت ويل .گردد مي آغاز ديار آن مردمان
 از ،هسـت  چـه هر« .نامـد  مـي  مـدرن  عصر هاي انسان نخستين را چهاردهم قرن ايتاليايي

 ويـژه  به ايتاليا شهرهاي برخي در اي ادبي ـ فرهنگي نهضت ،چهاردهم قرن اواسط حدود
 ديگـر  كـه  بـود  جديـدي  بشـر  تـدريجي  ظهـور  حكـايتگر  كـه  آيـد  مـي  پديد فلورانس

 افـق  به مند هعالق ،بشر اين ديگر .نداشت يوسطاي قرون تعلقات و عاليق و ها بستگي دل
  2.»است سودجويانه منش و سوداگرانه زندگي و حيات ناسوتي

 و دنيـاگرايي  يعنـي  ،محـوري  ميـل  ايـن  بـا  ،رنسـانس  در مدرنيتـه  نطفـه  سـان  بدين
 در تغييـر  اين لذا شود. مي بسته غربي تفكر معنوي ميراث هاي مايه اندك از گرداني روي
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 ۳۳   حج و تمدن اسالمي

 

 مـدرن  تكنولـوژي  و علوم ،خود دنبال به ،زمين مغرب در احساسات و عواطف ،تمايالت
 روح ،وبـر  مـاكس  تعبيـر  به و ديگر عبارت به ؛سازد مي مادي تمدن و آورد مي همراه به را

 بـه  ميـل  و خوشـگذراني  روحيـه  اب اخالقي ؛است پروتستاني اخالق ،داري سرمايه نظام
  1.بيشتر آمددر كسب و جويي ثروت

  ها) دانش و ها بينش( انديشه نظام ) ه

 محصـوالت  ،آن بـر  مبتنـي  كـه  اسـت  تمدني هاي بينش و ها هانديش ،تمدن دوم ركن

 تـوان  مـي  نگـاه  يك از دارد. متعددي هاي اليه ها هانديش اين .گرفت خواهد شكل تمدني

 هـا  هانديشـ  همـين  كـه  کـرد  تقسـيم  »كاربردي و راهبردي ،بنيادي« هاي انديشه به را هاآن

 و الگوهـا  ،اجتمـاعي  سـاختارهاي  مفاهيم ديگر تعبير به ؛دهد مي شكل را جامعه فرهنگ

 دوم ركـن  همه ،»اقتصادي و فرهنگي ،سياسي« مختلف هاي عرصه در گوناگون هاي مدل

 و  كـنش  و اجتمـاعي  روابـط  آنهـا  براسـاس  كـه  دهـد  مـي  شـكل  را تمدن يك اساس و

   .گيرد مي شكل كالن و خرد سطوح در متقابل هاي واكنش

   محصوالت و زندگي سبك )و

 و زنـدگي  سـبک  .اسـت  آن تمـدني  محصـوالت  و زنـدگي  سـبک  در ،تمـدن  يـك  نمود

 ،خـود  لـذا  گيـرد.  مـي  شكل خاصي هاي انديشه و فرهنگ بر مبتني همواره ،تمدني محصوالت

 كـه  آنجـا  تـا  ؛اسـت  مهـم  بسـيار  معنا اين در دقت است. خاصي هاي ارزش و فرهنگ حاصل

  :كند مي معنا گونه اين را فرهنگ رويتر مثالً .اند شمردهبر فرهنگ اركان جزو را موارد اين بعضي
 تجربـه  يافته سازمان دهايينبرا و بشري هاي آفرينش مجموع معناي به فرهنگ اصطالح

 صـورت  بـه  بشر كه است چيزهايي همه شامل فرهنگ .رود مي كار  هب كنونتا ،بشري
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۴

 شـامل  ؛است ساخته فرايندها و مادي كاالهاي ديگر و ها هسرپنا ،افزارها جنگ ،ابزارها

ـ  ،باورها و ها هديد بنياد بر كه است چيزهايي همه  صـورت  بـه  هـا  داوري و هـا  هانديش
  1.است شده پرداختهو ساخته ،اجتماعي سازمان و فلسفه ،علوم ،هنرها ،نهاد ،ها قانون

   :نمود توجه نکته دو به بايد تمدني محصوالت و زندگي سبک باب در البته
 و خـانوادگي  ،فـردي  زندگي سبک از اعم ،تمدني حوزه يک در زندگي سبک يک ـ 
 سـه  ايـن  اگرچـه  دارد؛ خاصـي  مناسک و آداب ،هم عرصه هر و ،است انسان اجتماعي

    .دارند ديگريک بر مستقيمي گذارياثر و ارتباط ،حوزه

 و روحيـه  رفتـار،  حـوزه  سـه  در مناسـک  و آداب ،الگوهـا  ،فـردي  زندگي سبک در

 ،روحيـات  بـا  خـاص  انسـاني  ،تمدني هر در طبعلبا که چنان ؛است مطرح انساني  انديشه

  .کند مي پيدا تربيت و رشد خاصي رفتارهاي و ها هانديش

 واحـد  ترين مهم ،خانواده .است خانوادگي زندگي سبک ،زندگي سبک عرصه دومين

 فـردي  زنـدگي  سبک طرف ازيک که است هخانواد دامن در زيرا است؛ تمدني اجتماعي

 پيـدا  تحقـق  آن در فـرد  اجتمـاعي  زنـدگي  سبک جوهره ،ديگر ازطرف و گيرد مي شکل

 روحـي  يعنـي  ؛آن اعضـاي  همـه  سـينه  در قلب يک تپيدن يعني ،موفق خانواده .کند مي

 ره کمـال  سـمت  بـه  يکـديگر  همراه و همگام شود مي باعث که کالبد چندين در مشترک

 جايي تفرقه ؛دارد بسيار اهميت ،انسجام و هماهنگي و وحدت ،خانواده اين در .بپيمايند

  .گيرند مي سرانجام مشورت و شور با کارها و ندارد

 نـوع  .اسـت  اجتمـاعي  حيـات  در انسـان  حضور نحوه ،زندگي سبک عرصه سومين

 اجتمــاعي ضــوابط و الگوهــا ،ســازماني و اجتمــاعي رســوم و آداب ،اجتمــاعي روابــط

  است. اجتماعي زندگي کسب دهنده نشان
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 ۳۵   حج و تمدن اسالمي

 

ـ   و فرهنگـي  ،سياسـي  محصـوالت  از اعـم  ،تمـدني  محصـوالت  اينکه دوم نکته دو 
 اگرچـه  ؛شـود  معنـا  تكنولوژي به محصوالت فقط كه نيست گونه اين و ،است اقتصادي

 و علـم  ،ديگـر تعبير بـه  است. خاصي فرهنگ حامل ،حاضر عصر در هم تكنولوژي خود
 هـم  و مبـاني  و مبـادي  دليـل  به هم ،مدرن تمدن از ناشي ساختارهاي همه و تكنولوژي

 كه هستند خود خاص هاي كشش و ها گرايش حامل ،كاركردهايشان نوع و شاكله دليل به
   .دارند بيشتري سازگاري ،اعتقادي و فكري اهداف و مباني برخي با

 كـه  باشـد  بـاور  اين بر تواند مي ندارد تكنيك تاريخ از چنداني اطالع كه كسي فقط«
 را خـود  خـاص  نطـق م ،تكنيكـي  هر .است طرف بي و خنثي لذا و ،جهت فاقد ،تكنيك

 آن كـه  اسـت  آن بر و است يئنامر اي چهره و دروني سيمايي و رخسارفرا داراي و دارد
  1.»بردارد خود استعاره از نقاب و سازد شكوفا و زبا را

   اسالمي تمدن تحقق در حج نقش .2

 مهندسـي  و تحقـق  در حـج  نقش تبيين به ادامه در ،تمدن و حج مفهوم يينبت از پس
 از .پرداخـت  مسـئله  تبيـين  به توان مي منظر دو از باب اين در .پردازيم مي اسالمي تمدن

 توجـه  اسـالمي  تمـدن  در ابراهيمـي  حج کارکرد و جايگاه به کالن نگاهي با ،منظر يک
 ،الهـي  مناسـک  ايـن  کارکردهاي به ،حج مناسک از گيري الهام با ،ديگر ازمنظر و شود مي
  .شود مي توجه اسالمي تمدن مهندسي و تحقق در

 حـج  شـد،  تبيين پيشين هاي بخش در که تمدن اساسي ارکان به توجه با ،اول ازمنظر
 تمـايالت  گيـري  شـکل  در ،حـج  اصـلي  نقش اما است. آفرين نقش تمدني حوزه سه در

 در ،آن تبعي نقش و تمدني فرهنگ و ها هانديش گيري شکل در ،آن فرعي نقش و تمدني
   .است زندگي سبک و محصوالت گيري شکل
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۶

   تمدني تمايالت گيري شكل در حج نقش الف)

 ايجـاد  و منانـه ؤم تمـايالت  دهـي  شکل ،حج کارکردهاي ترين مهم و ترين محوري از
 توجـه  اساسـي  نکته يک به ابتدا است الزم معنا اين تبيين در است. اسالمي امت همدلي
 بشـري  تمـدن  و جامعـه  يـك  اركان ترين مهم از احساسات و عواطف ،تمايالت :داشت
 بـا  متناسـب  اي جامعه هر .دارند تعلق و پايبندند بدان خود اجتماعي حيات در كه است
 ديگـري  مطالـب  از گاه و ،مند عالقه مسائلي و موضوعات به گاه ،خود زيباشناسي حس
 و رفتارهـا  ابـراز  مبـدأ  كـه  هاسـت  هانديشـ  با تعامل با ،تمايالت همين كه شود مي متنفر

  .گردد مي ها گيري موضع
 توجـه  الهـي  تمـايالت  گيري شکل در حج کارکرد به توان مي ،مقدمه اين به توجه با
 مسـلمانان  از بخشي ،ابراهيمي حج در .است اسالمي تمدن ساختزير که تمايالتي کرد؛

 عشـق  و عرفـان  مركـز  سـوي  بـه  اشتياق و شور با ،گوناگون نژادهاي و ها رنگ با جهان
 را عظـيم  يشـي هما ،ظـاهري  هـاي  اخـتالف  همـه  كـردن  فرامـوش  بـا  و كنند مي حركت

 و زمـان  يك در باشند، که نسب و رنگ از فارغ و مذهبي هر از آنان .كنند مي ريزي طرح
 و دهنـد  ميسـر  را »لبيـك  اللهـم « نـداي  ،صدا يك و شتابند مي خود معبود سوي به ،مكان
 توحيـد  نمـاد  گـرد  به وار پروانه كه جهان مسلمانان همه يامق براي شود مي مركزي ،حج
 را حـج  وجـوب  هـاي  تحكمـ  از يكـي  قـرآن  .برند مي  هبهر آن بركات از و چرخند مي

 عالمـه  نظـر  به .)لِيَْشَهُدوا َمنافَِع لَُهمْ ( :كنند مي مشاهده را آن مسلمانان كه داند مي منافعي
 و ريبراد پيوند تربيش هرچه استحكام ،آيه اين در نظر مورد منافع ترين مهم ،=طباطبايي

 و ،اسـت  يگـانگي  اين حفظ صورت در آنان قدرت دادن نشان و مؤمنان ميان همبستگي
  1.است شده حرام حج ايام در منازعه و جدال ،وااليي هدف چنين تحقق براي
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 ۳۷   حج و تمدن اسالمي

 

  :فرمايد مي و داند مي مسلمانان اتحاد و وحدت مظهر را حج رهبري معظم مقام
 و مسـلمانان  همـه  متعـال  خداونـد  اينكه .است مسلمانان اتحاد و وحدت مظهر ،حج
 در و خوانـد  فرامـي  خاص زماني در و خاص اي نقطه به ،بتواند كه را ايشان از كههر

 و روزهـا  را آنـان  ،اسـت  هماهنگي و نظم و زيستيهم مظهر كه حركاتي و اعمال
 احسـاس  تزريـق  ،نمايـانش  اثـر  نخستين ،سازد مي مجتمع يكديگر كنار در ها شب

 بـه  مسلمين اجتماع تشوك و شكوه دادن نشان و آنان يكايك در جماعت و وحدت
  1.است عظمت احساس از ،آنان از يكهر ذهن كردن سيراب و آنان

   تمدني هاي انديشه گيري شكل در حج نقش ب)

 و عمـومي  اليـه  دو در ،تمـدني  هـاي  انديشه گيري شکل در حج مهم کارکرد دومين
 اهـل  معارف نشر ،حج فرهنگي آثار و علمي منافع از روايات برخي در .است تخصصي

�R 0 :است شده ياد دين در تفقه و :بيت  �) � �)  �C$�S  �O �)  �C - �T�U��  �@  �� 5�B  ����; 5��1  �( �V�P� 5W�     �G�3  �� �7  XR 5 ��  �@ 
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 :امامان اخبار نقل و دين فقه تحصيل مانند ؛است ديگري دفواي حج در يعني 

 كه است اهللا بيت زائران براي قدري گران ثمره ،خود ،اين و ،نواحي و ها سرزمين ديگر به
 آنـان  نمـاي  و نشـو  مهد و 9اكرم پيامبر ،:بيت اهل خاستگاه يعني ،وحي سرزمين به

 كننـد،  مالقـات  خـود  وقت امام با بشنوند، آن حامالن زبان از را آنقر خالص فقه .بيايند
 بزداينـد  ديـن  چهره از را رايج هاي تبدع ،بشنوند اهلش زبان از را دين شرايع و احكام

 و ببرنـد  جهـان  نقـاط  اقصـا  به را وحي وارثان آثار و باراخ ،خود ديار به مراجعت در و
   .بازگويند خود ديار و شهر مردم و آشنايان و خويشان براي

 بـرداري  بهره مردم اجتماع از که بود چنين الوداع حجة در 9اكرم پيامبر عملي سنت
 آنـان  بـه  را ديـن  سياسي و اقتصادي ،اجتماعي ،اخالقي ،فقهي مسائل ،حج مناسك د،کن
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۸

 1،منـا  در خيـف  مسجد همچون مواضعي در سفر اين در حضرت آن هاي خطبه .بياموزد
  2.معناست اين بيانگر همه ،خم غدير در الوداع حجة پايان در و عرفات عصر در

 جـاي  فقـط  حج موسم كه شد نمي مطرح سخن اين گاه هيچ ،9اکرم پيامبر عصر در
 و ديـن  با كه اموري بلکه شود؛ انجام آن در نبايد ديگري کار و است مناسك دادن انجام
  شد. مي مطرح آنجا در ،داشت وكارسر مسلمانان عموم دنياي
 .شـد  مـي  دنبال نبوي سيره اين نيز اصحاب همه سيره در و :معصوم امامان زمان در

 كـه  ،عباس ابن 3.كرد مناظره عمر مولي نافع با حج موسم در و مسجدالحرام در 7باقر امام
 تـدريس  بـه  و آمد مي مكه به حج موسم در سالههر ،بود مشهور »امت حبر« يا بحرالعلم به
 محمـد  چون تابعيني و ،انصاري عبداهللا بن جابر چون واالمقامي صحابه .پرداخت مي افتا و
  4.ندكرد مي نقل حديث طواف حال در حتي ،يماني طاووس و سفيان منكدر، بنا

 بـه  يدنرسـ  .کند مي پيدا پيشاز بيش ضرورتي ،زمان اين در حج از بعد اين به توجه
 ستا آن نيازمند ،اسالمي تمدن تشکيل براي مناسب افزارهاي نرم توليد و تمدني انديشه

 همـدلي  ايجـاد  دليـل  به ،حج موسم و بگيرد شکل عميقي همفکري ،اسالمي امت در که
    .باشد مهم امر اين براي مناسبي زمينه تواند مي

  تمدني محصوالت و اسالمي زندگي سبك گيري شكل در حج نقش ج)

 کـردن  نزديـک  و اسـالمي  زنـدگي  سـبک  دهـي  شـکل  ،حـج  ديگـر  تمـدني  کارکرد
 مبادلـه  عامل مؤثرترين تواند مي حج .است اسالمي اصيل فرهنگ به مختلف هاي فرهنگ
 اسـالمي  مـذاهب  رهبـران  و نمايندگان .باشد زندگي سبک طرح براي يمحل و فرهنگي
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 ۳۹   حج و تمدن اسالمي

 

  .کنند بازگو را 9پيامبرخدا سيره و اخبار و آثار ،فرصت اين از استفاده با بايد
 بـالد  تمـام  بـه  9اهللا رسول آثار و اخبار نشر ،حج فوايد از يکي اسالمي روايات در

 و حـج  فلسفه درباره 7صادق امام از :گويد مي حکم بن هشام .است شده ذکر اسالمي
    :فرمود ايشان ،کردم سؤال کعبه طواف
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 آنهـا  بـه  دنيا و دين مصلحت طريق در دستوراتي و ...آفريد را بندگان اين خداوند

 مسـلمانان  تـا  ؛داشت رمقر حج آيين در ار غرب و شرق مردم اجتماع جمله از ؛داد
 هـاي  سـرمايه  ،گروهـي  هر و شوند آگاه هم حال از و بشناسند خوبي هب را يكديگر
 او اخبار و 9پيامبر آثار اينكه براي و كند منتقل ديگر شهر به شهري از را تجاري
   .نكنند فراموششان هرگز و آورند خاطر به را آنها مردم و ،شود شناخته

 موانـع  از ،نبـوي  سـيره  از شـدن  بيگانـه  و اسالم جهان در غربي دگيزن سبک رسوخ
 سـبک  تحقـق  ،امتـي  هر بارز هاي مشخصه از .است اسالمي امت تحقق راه سر بر يجد

 سـبک  بـر  حـاکم  روح .اسـت  خـود  خـاص  زندگي سبک منادي ،اسالم و است زندگي
 تحقـق  .عملـي  توحيـد  تحقـق  يعنـي  عبوديـت  و ،است عبوديت تحقق ،اسالمي زندگي
 آن بـه  بايد انسان كه است مقصدي همان ،اين و است الهي انبياي تمام خواست ،توحيد

  .برسد مقام
 و فـردي ( انسـاني  حيـات  شـئون  همـه  در حق حضرت واليت جريان يعني توحيد
ـ  تمـام  در و خـود  ارادي هاي هحوز مهه در انسان اراده تسليم و )اجتماعي  آن هـاي  هالي

 اسـت  مناسبي زمينه ها دل بودن آماده دليل به حج ايام ،نگاه اين با .)عملي ،ذهني ،روحي(
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۰

 عنـوان  بـه  و ،شـود  داده آمـوزش  ملل تمام سفيران به خوبي به ،توحيدي زندگي سبک تا
    .ببرند خود ديار به ،حج ارزشمند تحفه
 هميـاري  و بـرادري  مسـئله  بـه  توجه ،اسالمي زندگي سبک هاي ويژگي ترين مهم از

 مسـجد  در عيد روز خطبه از بخشي در 9اکرم پيامبر .است يکديگر به نسبت مسلمانان
    :فرمودند منا) در( خيف
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 مسلمان مال و خون و يكديگرند برادر مسلمانان همه و ،است مسلمان برادر ،مسلمان
  .باشد خودش خاطر رضاي با آنچه مگر ،نيست حالل برادرش بر

 دشـمنان  زيـرا  اسـت؛  اسـتراتژيک  و مهـم  بسـيار  ،ايـام  ايـن  در مسـئله  ايـن  ترويج

  اند. اسالم جهان در دشمني بذر کاشتن و تفرقه ايجاد دنبال به ،اسالم خورده قسم

  اسالمي تمدن مهندسي در حج هاي نماد از الهام .3

 بايـد  هم را تفاوت اين راز است. الهي فرايض ديگر از متفاوت ،حج فرايض و مناسک

 اسـالمي  امت دهي شکل ناظر ،حج فلسفه اگر .کرد جوو جست الهي فريضه اين عظمت در

 زمينـه،  ايـن  در پـژوهش  شک بي .است بررسي قابل راستا همين در هم آن مناسک ،است

  :گردد مي اشاره موارد اين از برخي به نمونه براي ولي ؛است اجتهادي کاري نيازمند

  طواف و تلبيه در توحيد الف)

 او .اسـت  توحيد سرزمين به حاجي ورود باب و ،حج مناسک اولين از تلبيه و احرام
=�  ,��;�$n« :سردهد ندا و شود رها شرکي هرگونه از بايد �\ ����� n$�;��, n$�;��  �n� �oN n$�;��«.  بـا 
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 ۴۱   حج و تمدن اسالمي

 

 اوج .شود توحيدي اعمال سراسر در رفتارش و افکارش ،روحش بايد حاجي ،شعار اين
 موجـودات  همـه  تکويني چرخش ،طواف .است حاجي طواف در توحيدي حرکت اين
 سـاختن  هماهنـگ  ،طـواف  وجوب از هدف .داده قرار خداوند که است مرکزي گرد بر

 حرکـت  و ،خـويش  محـور  گـرد  بـر  اتم حرکت يا ،کعبه گرد بر انسان اختياري حرکت
 در مـؤمن  عبوديـت  و تسـليم  ،خضـوع  اش نتيجه و ،است المعمور بيت گرد بر فرشتگان

 تشـريعي  و تکـويني  حرکـت  دو بين هماهنگي اين اندازه هر به و است الهي اراده برابر
 ،خداونـد  چـون  ؛آيـد  مي پديد انسان براي مادي و روحي سعادت و آرامش ،باشد بيشتر
    .کند خدمت او به تا است ساخته انسان مسخّر را هستي
 ،اسـالمي  تمـدن  کـه  داشـت  توجه اساسي اصل اين به بايد هم اسالمي تمدن طراحي در

 ،اسـالمي  تمـدن  دهـي  شکل هاي مؤلفه و اجزا تمام و ،آورد فراهم را يدتوح تحقق بستر بايد
 حـاکم  تمدني هاي عرصه همه بر آهنگ يک و شود ساماندهي الهي امر و توحيد مدار بر بايد

�fU8 26Q« :باشد pKL� @ q]��@� =\�7  '�]�@ ��8�@ @ p�8 � nU)�� ��)r«.1  
 اسـت.  سازي تمدن ساحت در دين حداکثري لزوم هب اعتقاد ،توحيدي نگاه اين الزمه

 خـود  بايد بلکه .کند بسنده مستحدثه مسائل به ييگو پاسخ به فقط نبايد شيعه مجتهد لذا
 دنبـال  بـه  و کنـد  تعريف اسالمي تمدن تحقق به نيل براي جهاني مديريت منصب در را

  .باشد منابع از ظرفيتي چنين با فقهي استنباط
 بشـر  زندگي زواياي همه در فقه تمام عملي فلسفه ،واقعي مجتهد نظر در حکومت«
 و اجتمـاعي  معضالت امتم با رويارويي در فقه عملي جنبه دهنده نشان ،حکومت .است

 تـا  گهـواره  از انسـان  اداره کامل و واقعي تئوري ،فقه .است فرهنگي و نظامي و سياسي
  2.»است گور
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۲

  جمرات رمي و مشركين از برائت ب)

 .اسـت  توحيـد  الزمه خود ،اين که است مشرکين از برائت ،حج مناسک ترين مهم از
 تفسـير  قابـل  ،برائـت  همين راستاي در نيز شياطين تنديس به زدن سنگ و جمرات رمي
 7خليـل  ابـراهيم  سـيره  و سـنت  از برگرفتـه  ،مناسك ساير همانند نيز حكم اين .است
 ابلـيس  وسـاوس  بـا  ،اسـماعيل  سـاختن  قربـان  منظـور  به ،منا به عزيمت هنگام كه است

 نكتـه  .سـاخت  متجلي را عشق و ايمان نمايش زيباترين و كرد رجم را او و شد رو هروب
 و برائـت  واقعي مفهوم آيا .است جمره رمي و برائت فلسفه به گزاران حج توجه ،اساسي

 تـري  عميـق  و تر وسيع مفهوم يا اوست سنگي مجسمه و ابليس به زدن سنگ همان ،رمي
  است؟ نهفته نمادين عمل اين وراي

 را جمـره  رمي كه است آن از تر عميق ،الهي حكمت و اسالمي بينش كه است بديهي
 کـه  گفـت  تـوان  مـي  بلكـه  سازد! محدود شيطان خود حتي و جان بي هاي ستون رمي به

   .است داشته ملحوظ شيطاني مظاهر و شيطان برابر در را مؤمنان نبرد و آرايي صف

 شكل به و يابد مي استمرار همچنان ،اسالم شمول جهان آيين در ،ابراهيمي برائت اين
 آغـاز  را پرسـتي  بـت  انديشـه  و شـرك  اقطاب با مبارزه ،7ابراهيم .رسد مي خود نهايي

 خـدا  خانه و ريزد مي بيرون كعبه از را ها بت .پردازد مي آن تكميل به 9محمد و كند مي
 بـا  را آنـان  از برائـت  و خيزد برمي نبرد به مشركان و پرستان بت با و كند مي پاكسازي را

   .دارد مي اعالم حج موسم در ،بلند بانگ
 فرمـان  خـدا  دشـمنان  با نبرد و مشركان و كافران از برائت به قرآن از متعددي آيات

 از را مؤمنـان  ،آن پايـان  در همچنـين  و ،ممتحنـه  مباركه سوره آغاز در جمله از ؛دهد مي
   :گويد مي آغاز در ؛است داشته برحذر خدا دشمنان با دوستي

ِيَن آَمُنوا ال َيت�ِخُذوا (
�

ف0َها ا/
َ
ةِ َو قَـْد يا ك َمَود�

ْ
ِْهْم بِـال ُقوَن إ9َِ

ْ
ْو9ِاَء تُل

َ
ُكْم أ َعُدوCي َو َعُدو�

 Cَق  )1 :ممتحنه( )َكَفُروا بِما جاَءُكْم ِمَن ا�ْ
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 بـا  و نگيريـد  دوسـتان  را خود دشمنان و من دشمن ،ايد آورده ايمان كه كساني اي

   .اند ورزيده كفر شما راستين آيين به آنها كه درحالي ،نيفكنيد دوستي طرح آنها

   :فرمايد مي پايان در و

 َغِضَب اُهللا َعلَْيهِ (
ً
ْوا قَْوما

�
ِيَن آَمُنوا ال َيَتَول

�
ف0َها ا/

َ
 يا ك

ْ
ِخَرةِ َكما يَئَِس ْم قَْد يَئُِسوا ِمَن اآل

ُقُبوِر 
ْ
ْصحاِب ال

َ
اُر ِمْن أ ُكف�

ْ
 )13 :ممتحنه( )ال

 .نكنيد دوستي ،هستند خدا غضب و خشم مورد كه گروه آن با ،آوردگان ايمان اي
  .نااميدند قبور اهل از كفار كه گونه همان ؛ندا مأيوس آخرت از آنها

 مباركـه  سـوره  در خداونـد  ،دارد وجـود  برائت مسئله در ،عام صورت به كه آياتي بر عالوه
   :است داده فرمان را شكنان پيمان و مشركان با جنگ اعالم و قاطع و صريح برخورد ،»برائت«

  َرُسوUِِ  وَ  اهللاِ  ِمنَ  بَراَءةٌ (
َ

Wِِينَ  إ
�

ُمْ\ِ]Zَِ  ِمنَ  Yَهْدُيمْ  ا/
ْ
  ِ[  فَِسيُحوا * ال

َ ْ
ْرَبَعةَ  ْرِض األ

َ
 أ

ْشُهرٍ 
َ
ن�ُكمْ  اْعلَُموا وَ  أ

َ
ن�  وَ  اهللاِ  ُمْعِجزِي َلeُْ  ك

َ
kفِِرينَ  iُْزِي اهللاَ  أ

ْ
ذاٌن ِمَن اهللاِ َو  * ال

َ
َو أ

 
َ

Wِإ ِUَِرُسو  
َ ْ
َجC األ ن� اَهللا بَرِيا�nاِس يَْوَم ا�ْ

َ
oَِ أ

ْ
ُمْ\ِ]Zَِ  ك

ْ
 )3 ـ 1 :توبه( )ٌء ِمَن ال

 چهـار  اينك .ايد بسته پيمان آنان با كه مشركاني از پيامبرش و خدا برائت است اين
ـ  را خدا شما كه بدانيد و كنيد سير زمين در ،داريد مجال ماه  و كـرد  نتوانيـد  اتوانن

 مردم بر او پيامبر و خدا سوياز است اعالمي اين و ،است كافران كنندهخوار خداوند
  .بيزارند و بري مشركان از پيامبرش و خداوند كه اكبر حج روز در

 كـه  ،شـد  نـازل  مدينـه  در و ،هجـرت  نهم سال در برائت سوره که داشت توجه بايد
 از 9پيـامبر  و شـد  مسـتقر  اسـالمي  دولـت  و يافت چشمگيري گسترش اسالم دعوت
 پـس  ايـن از اسـالم  كه بكند را خود كار سابح تا نمود برخورد دشمن با قدرت موضع
  .كرد نخواهد تحمل وجه هيچ به را شرك و كفر توطئه

 و قلبـي  امـر  يـك  كـه  بيـزاري  از لذا است. کاملي و جامع مفهومي ،برائت مفهوم اما
 و مشـركان  عملـي  طـرد  و ساختن نزويم ،گيري كناره مستلزم و رفته فراتر ،باشد عاطفي
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 و مصـونيت  سلب امان، رفع معناي به اند، گفته رانمفس كه گونه همان و است گران توطئه
  است. آنان با جنگ حتي و مشركان برابر در تعهد عدم

 هـاي  جنگ ساز زمينه و شرك و كفر عليه تبليغي رواني جنگ يك آغاز ،برائت اعالم
 بـا  اسـالم  خـارجي  سياست و ،بود فساد و استكبار با مقابله منظور به ،تهاجمي و ميداني
   .كند مي مشخص گرم و سرد جنگ و جهاد و تبليغ صحنه در را كفر جهان

 بـا  ،داشـتند  حضور مشركان و مسلمانان كه ،)عرفه يا قربان( اكبر حج روز در برائت
 روشـن  نيـز  مسـلمانان  تكليف و برسد مردم همه گوش به تا شد اعالم »اذان« بلند بانگ

 و داشـت  كننـده  تعيـين  نقش اسالم تاريخ در اين بشنوند. عرب ليقبا را آن خبر و دشو
 ايـن  دنبـال  بـه  کـه  چنـان  ؛ساخت فراهم را سركشان نشيني عقب و اسالم گسترش زمينه

 با و شدند مدينه رهسپار ديگري از پس يكي )وفود( عرب نمايندگي هاي هيئت ،هشدار
   .كردند باور را اسالم موجوديت و پرداختند مذاكره به 9پيامبر

 زيـرا  ؛گرفـت  نخواهـد  قـوام  برائـت  بـا  جز ،اسالمي سمقد نظام و ابراهيمي توحيد
 .نيسـتند  تفكيـك  قابـل  يكـديگر  از دو ايـن  و اسـت  واليت و توحيد منفي جنبه ،برائت

   :گويد مي چنين برائت تاريخي پيام در امام حضرت

 منـافقين  و مشـركين  از نفـرت  كامل ظهور به جز ،موحدين عشق خلوص كه حاشا
 در كه »الناس« و طهارت و امن خانه و كعبه از سزاوارتر اي خانه كدام و شود ميسر

 ،اسـت  نـامردمي  و صـفتي   دون يا و بردگي و استثمار و ستم و تجاوز هرچه به آن
#� « ميثاق تجديد در و شود پشت قوالً و عمالً 5,���1 = �Q�" ـ  بـت  ،»"�!�  اربابـان  و هـا  هاله

   در پيـامبر  سياسـي  حركـت  تـرين  بزرگ و ترين مهم خاطره و شود شكسته متفرّق

ذانٌ  وَ (
َ
  َرُسوUِِ  وَ  اهللاِ  ِمنَ  أ

َ
Wِاِس  إ�nيَْومَ  ا  Cَج   ا�ْ

َ ْ
oَِ األ

ْ
 9پيامبر سنت چراكه ؛بماند زنده )ك

 منحصر حج مراسم و ايام به برائت اعالن تنها نه و نيست شدني كهنه ،برائت اعالن و
 و حق ذات به نسبت عشق و محبت از را عالم سراسر فضاي مسلمانان بايد كه نشود
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 شبهات و خّناسان وسوسه به و كنند لبريز خدا دشمنان به نسبت عملي بغض و نفرت

 آهنـگ  ايـن  از اي لحظـه  و ندهنـد فرا گوش منحرفين و متحجرين و ترديدآفرينان
 1نكنند. غفلت اسالم شمولي جهان و توحيدي مقدس

 هـاي  چهـره  بـا  مبـارزه  و ،عصـر  هر با متناسب ،برائت اعالن اينكه به اشاره با سپس

 :فرمايد مي ،است ناپذير اجتناب امري نفاق و شرك

 در و ماست وظيفه ،ديگر مراحل آن ادامه و مبارزه اول مرحله ،برائت اعالن ،خالصه

 ديد بايد و طلبد مي را خود متناسب هاي برنامه و ها هشيو و ها هجلو زماني و عصر هر

 خطـر  بـه  را توحيد موجوديت همه شرك و كفر سران كه امروز همانند عصري در

 ها هوس بازيچه را ها ملت سياسي و ديني و فرهنگي و ملي مظاهر تمامي و اند انداخته

 و غلـط  هاي تحليل با و نشست خانه در بايد آيا ؟كرد بايد چه ،اند نموده ها شهوت و

 عمـالً  ،مسـلمانان  در عجز و ناتواني روحيه القاي و ها انسان منزلت و مقام به اهانت

 غايـت  كـه  ،خلوص به وصول از را جامعه و كرد تحمل را زادگان شيطان و شيطان

 و بـت  بـا  انبيـا  مبـارزه  كـه  نمـود  تصـور  و كرد منع ،است آمال نهايت و كمال

 پيـامبراني  نعوذبـاهللا  و است بوده جان بي هاي چوب و سنگ به منحصر ها پرست بت

 را صـحنه  سـتمگران  بـا  مصـاف  در اما ،قدم پيش ها بت شكستن در ابراهيم همچون

 حضـرت  هـاي  جنـگ  و مبـارزات  و ها شكني بت تمام آنكه حال و ؟اند كرده ترك

 و بـزرگ  هجرت يك مقدمه ،پرستان ستاره و خورشيد و ماه و ،نمروديان با ابراهيم

  و بيت ساختن و ذرع ذي غير وادي در سكونت و ها سختي تحمل و ها هجرت آن همه

 اولين سخن و ،آوران پيام ختم ،آن در كه است رسالتي و بعثت مقدمه ،اسماعيل فديه

 كـالم  بـا  را خود ابدي رسالت و كند مي تكرار را كعبه مؤسسان و بانيان آخرين و

 تفسـيري  و تحليـل  اين از غير اگر كه نمايد مي ابالغ »�`s.�B��  hkq!" ��t 267« ابدي
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 انسان كدام راستي و ،ندارد وجود پرستي بت و بت ،معاصر زمان در اصالً ،دهيم ارائه

 ويژه ترفندهاي و ها افسون و ها شكل در را مدرن و جديد پرستي بت كه است عاقلي

 و اسـالمي  ممالك بر سياه كاخ چون ييها بتخانه كه اي سلطه از و باشد نشناخته خود

 1.باشد نداشته خبر ،اند كرده پيدا سوم جهان و مسلمين ناموس و خون

 و تـام  توجه بايد ،اسالمي تمدن مهندسي براي که شود مي مشخص مبنا اين براساس

 برائـت  يک به نبايد تنها ،کفار و مشرکين از برائت باب در و بشود برائت مسئله به تمام

 تمـدني  و انسـاني  حيـات  هاي تساح همه در بايد برائت اين بلکه ؛نمود بسنده سياسي

 سـبک  ،سـاختارها  ،علـوم  از اسـالمي  تمدن ساخت براي توان نمي هرگز لذا .باشد اصل

 دنيـاي  مـادي  تمـدن  کـه چرا کرد؛ استفاده دموکراسي ليبرال تمدن محصوالت و زندگي

 آن گونـاگون  هـاي  جنبـه   كـه  اسـت  تنيـده  درهـم  و پيوسته هم به سيستم و مجموعه يك امروز

 و مجموعـه  يـك  همه و همه . ...و  مدرن اخالق ،مدرن هنر ،صنعت ،علم .ندا موافق و هماهنگ

 اسـت؛  آلـود  شـرک  و مـادي  جهتي ،جهت آن و هستند واحد جهت داراي و ،هماهنگ منظومه

 صـنعت  ،سـكوالر   علـم  جديـد  علـم  ،است سكوالر اخالق ،جديد اخالق كه گونه همان يعني

 تأييـد  را همـديگر  ،اضـالع  ايـن   همه و است سكوالر هنر جديد هنر و سكوالر صنعت جديد

   .جست برائت مادي تمدن اضالع همه از که کند مي اقتضا برائت اصل و كنند مي

 و ها روش جز چيزي غربي فرهنگ كه است آن ،داده روي غرب تمدن درباره آنچه«
 صـورت  ،وتكنولـوژي  متـدلوژي  يعنـي  نيسـت؛  ،آورده وجود به غرب تمدن كه ابزاري
 بسـيار  واقعـه  ،ايـن  و يافتـه  تأسـيس  آن بـر  غـرب  تمدن كه هستند فرهنگي همان مبدل

 جـز  بـه  فرهنگـي  ،غـرب  امـروز   تمـدن  در كه گفت بايد تر ساده عبارت به .است عجيبي
 يـاد  بـه  را لوهـان  مك سخن اين اعم  صورت ،گفته اين و( ندارد وجود ابزار و ها روش

                                                      
 .112ص  ،20صحيفه امام، ج . 1



 ۴۷   حج و تمدن اسالمي

 

 جـز  مفهـومي  غـرب  فرهنـگ  پـذيرش  ،بنابراين و )»است پيام همان رسانه« كه آورد مي
 و كنـيم  مـي  اخـذ  را ابـزار  ما كه توهم اين و ندارد ـ متدلوژي ـ ابزار و ها روش پذيرش
  1.»نيست بيش  سرابي جز ،كنيم مي رها را غرب فرهنگ

 و كـرد  انتـزاع  آن از اي جنبـه  شـود  نمي و است امروز غرب تمدن تمام ،تكنولوژي«
 اقتبـاس  از فيلسوفانه لحن با كه آنهايي .شود مي حاصل آن تبع به ها هجنب بقيه كه گرفت
 بد هاي جنبه  به و بگيريم را آن خوب هاي جنبه كه دهند مي اندرز و كنند مي بحث تمدن

 ملـي  فرهنگ مناسب  كه بپردازيم غربي تمدن اقتباس به طوري يا باشيم نداشته كاري آن
 كـردن  وصله و قوي و ملي هاي فرهنگ  دوام به قول .كنند نمي فكر درست ،باشد قومي و

 2.است لوحي ساده يك ،آن به غربي تمدن

 گـرا  تجزيـه  نگـاهي  و انگـاري  سـاده  به اسالمي تمدن مهندسي در دنباي ،اساس براين
 .داد مـادي  تمـدن  معـادالت  و علـوم  حليت و بودن مباح به حکم ،راحتي به و شد دچار
 درصـورتي  ؛نگـرد  مـي  خنثي چشم به را ها پديده كه است انتزاعي نگاهي گرا تجزيه نگاه
 ،اسـالمي  تمـدن  جامعـه  بـه  ،توسـعه  ينـد فرا در صـرف  اقتبـاس  .اسـت  غلط نگاهي كه

 در را خـويش  آلـود  شرک دياعتقا و اخالقي بار ،غربي تمدن .زند مي سختي هاي آسيب 
 و علـوم  ايـن  .اسـت  كـرده  جـاري  خـود  تمـدني  عناصـر  و هـا  هپديـد  علـوم،  مجموعه

 كـه  اسـت  طبيعـت  و جامعـه  با نانسا خاص رابطه نوعي دستاورد ،موجود ها تكنولوژي
 خاصـي  فرهنـگ  بـا  تنهـا  ،بنـابراين  .گيرنـد  مـي  شـكل  اي ويـژه   اهداف و مباني بر مبتني

 نظـام  در مـثالً  .کننـد  مي پيدا خاص هاي پيچيدگي كه هنگامي ويژه به ؛يابند مي سازگاري
 توسـعه  بـراي  هـا  هذايقـ  انـواع  بـا  متناسـب  مسـكرات   انواع ساخت تكنولوژي اسالمي،

 .ندارد يياكار هيچ ،دنيا از بردن لذت
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 كـه  باشـد  بـاور  اين بر تواند مي ،ندارد تكنيك تاريخ از چنداني اطالع كه كسي فقط
 و دارد را خـود  خـاص  منطق تكنيكي هر .است طرف بي و خنثي و ،تجه فاقد تكنيك
 و بـاز  را آن  كه است آن بر و است نامرئي اي چهره و دروني سيمايي و فرارخسار داراي
  1.بردارد خود استعاره از نقاب و سازد شكوفا

 از را آنهـا  تـوان  نمـي  راحتـي  به كه دارند هايي خواسته هنر و صنعت و علم ،بنابراين
 مـدرن  صـنعت  و علم ،هنر بتوانيم كه نيست گونه اين يعني كرد؛ تفكيك هايشان خواسته

 و هـا  هجنبـ  ديگـر  و  مـدرن  علوم استقبال به بخواهيم اگر و ،كنيم وارد آنها لوازم بدون را
 ،سـخن ديگر بـه  .آورد خواهنـد  همـراه  بـه  را خـود  لـوازم  شـك  بي ،برويم تجدد اضالع

 توسـعه  مسير در كامالً را آن و كرد استفاده جديد تكنولوژي از بتوان كه نيست گونه اين
 با متناسب هاي ارزش و اخالق ،صنعت و تكنولوژي و فناوري اين .داد قرار الهي اخالق

 .اسـت  فرهنـگ  و اخـالق  كشـتي  يـك  ورود ،كـاال  كشتي يك ورود .دارد پيدر را خود
 اهـداف  و دهـيم  قـرار  الهي هاي انگيزه استخدام در را موجود صنعت راحتي به توان نمي

  .سازيم محقق  ،صنعت اين وسيله به را خودمان

 هـايي  جاذبـه  و او مشـغولي  دل ،انسان از اي ويژه تفسير از حاكي ،مدرن دستاوردهاي
 را آنـان  هـاي  دلدادگي ،ويژه انديشه يك براساس و آورد مي هم گرد را ها انسان كه است

 و مـدرن  دسـتاوردهاي  پشـت  در ديگـر  عبارت به .كند مي همسان و هماهنگ ،جامعه در
 ،هـا  روحيـه  چگـونگي  و انسـان  از اي ويـژه  تفسـير  ،غربـي  تمـدن  اين از حاصل عناصر
 و ويـژه  اي انديشـه  براسـاس  تواند مي كه تفسيري است؛ نهفته او مشغولي دل و ها حالت
 در را آنهـا  باورهـاي  و انديشـه  ،ها روحيه و آورد خويش گرد را ها انسان ،خاص جهت
 هـاي  واكنش و كنش فردي، روحي، تعلقات نوع و سازد هماهنگ  ،جهان و جامعه سطح

 .دهد سامان را مادي هاي گرايش ،نتيجه در و كند سرپرستي را اجتماعي و جمعي
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 ليبـرال  تمـدن  روح اگرچـه  كـه  اسـت  ضروري نكته اين به توجه راستا اين در البته
 »محصـوالت  و سـاختارها  ،علـوم « كالبـد  در روح اين و خداست بر استكبار ،دمكراسي

 دوران در هم آن و اسالمي تمدن مهندسي باب در حال اينبا ،است شده دميده آن تمدني
 ايـن  هـاي  مهـره  و اجـزا  ،ساختارها از برخي از توان مي ،آل ايده تمدن به رسيدن تا گذار
 كردنوارد و ها همهر آن دقيق گزينش ،شرط آن و ،کرد استفاده مشروط صورت به ،تمدن

 ارتقـاي  نفـع  بـه  آنهـا  كـاركرد  كردن لمنح و اسالمي تمدن جامع طرح درون در اجزا آن
 تا و پابرجاست آن دروني اقتضائات هنوز ،جديد منزلت اين در اگرچه .است حق جبهه
 رانـدمان  يك از ،آن از اسالمي برداري بهره امكان ،باشد نشده اسالمي نيز آن درون وقتي

   .رود نمي باالتر خاصي
 واكـنش  و لبـي ق تنفـر  و انزجـار  متضمن ،شياطين از برائت و جمرات رمي بنابراين

 و ندا مؤمنان با خصومت مقام در نيرنگ و نفاق با كه است صفتاني شيطان برابر در عملي
 كنند رمي را آنان ،خود ناپذير آشتي خشم با بايد 9محمد امت و 7ابراهيم راه رهروان

 سران ما عصر در شک بي .بينديشند اي چاره ،اسالم حريم از دستشان كردن كوتاه براي و
 جـاي  صهيونيسـم  و امپرياليسم استعماري النه در ،توطئه مراكز و كفر اقطاب و شياطين

  ند.خود زندگي سبک کردن حاکم و خود مادي تمدن کردن جهاني دنبال به و گرفته
 را حـق  عبوديـت  طريق در فداكاري راه خواست مي شيطان ،7ابراهيم عصر در اگر

 توطئـه  مراكز و استكباري و استعماري هاي شبكه امروز ،ببندد 8اسماعيل و ابراهيم بر
 ،راديـويي  ،تلويزيـوني  ،اي مـاهواره  ابـزار  هـزاران  داشتن دردست با اسرائيلي و آمريكايي
 كوشـند  مـي  ،خـود  بوميغير و بومي مزدوران و جاسوسي املعو ،خبررساني ،مطبوعاتي

 بـا  و سـازند  دور اسـالم  حقيقـت  از و كننـد  سـد  قبلـه  و قرآن سوي به را لمانانمس راه
 از و گيرنـد  قبضه در را اسالمي كشورهاي مقدرات بتوانند تا نمايند بيگانه قرآن فرهنگ

ــدورات ــان مق ــالم جه ــير در ،اس ــق مس ــدن تحق ــادي تم ــود م ــتفاده خ ــد. اس    کنن
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 سـرزمين  در و بمانند غافل خويش سرنوشت و خود از مسلمانان که کوشند مي رو ايناز
 و زنـده  شـياطين  از و كننـد  جـان  بـي  هـاي  سـنگ  متوجه را خود خشم تنها ،منا مقدس
   .نشناسند را فساد و شيطنت سرچشمه و باشند خبر بي ،واقعي گران توطئه

 و ظهـور  اسـالمي  امـت  اجتماعي حيات متن در بايد کفر و شرک از برائت ،بنابراين
 کفـر  و شرک مظاهر هرگونه از خالي تمدني ،الهي عظيم آموزه اين براساس و يابد بروز
   .آيد فراهم اسالمي زيست امکان ،آن سايه در تا بگيرد شکل

  قرباني ج)

 ،کـرد  گيـري  الهـام  آن از اسـالمي  تمدن مهندسي در توان مي که حج مناسک ديگر از
 بـه  ،جهـاد  و عقيده از باري كوله با ،عيد روز اعمال ادامه در حجاج .است قرباني فريضه

 الهـي  دسـتور  بـه  و كنند مي هديه پروردگار پيشگاه به را آن و آورند مي رو قرباني تسن
  :فرمود كه پوشانند مي عمل جامه

ُيمْ ( ْqِْح
ُ
ِ فَإِْن أ ُعْمَرةَ ِب�

ْ
َج� َو ال وا ا�ْ تِم0

َ
َـ  َو أ َهْدي ِمنَ  رَ ـاْسَتيَس  َماف

ْ
  )196 :بقره( )ال

 ترس مانند مانعي [و شديد محصور اگر و رسانيد اتمام به خدا براي را عمره و حج و

 از آنچـه  ؛]وارد مكـه شـويد   ،بسـتن  احرام از پس كه نداد اجازه يماريب يا دشمن از
  .]شويد خارج احرام از و كنيد ذبح[ شود، فراهم قرباني

 حركتـي  بـا  حقيقـت در ،كنـد  مـي  ذبح را گوسفندي و رود مي قربانگاه به كه كسي آن
 فـداكاري  و ايثـار  آمـاده  و كند مي را يشها وابستگي و ها هوس بردن ازميان عزم ،نمادين

 ؛گوينـد  قربـان  ،خداسـت  بـه  بتقر وسيله و عبادت كه حيث آناز را عمل اين .شود مي
 ،قربـاني  سـربريدن  هنگام به آيا« :پرسيدند شبلي از پرسشي ضمن 7سجاد امام كه چنان

  1.»كني قطع را طمع حلقوم ،ورع و تقوا حقيقت به تمسك با كه كردي يتن
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 و دستگيري معناي به ،دستان تنگ ويژه به ،مردم ميان در آن تقسيم و قرباني و بخشش
 تـا  شـود  مي موظف ،حج مناسك انجام شكرانه به ،عيد روز در حاجي وقتي .است تعاون

 عامـل  خود ،عمل اين ،بدهد نيازمندان به را آن گوشت و بكشد را كامل و سالم حيواني
 حسـب بر هـم  و سـازد  مـي  الهي عنايت مشمول را انسان و گردد مي خدا به شدن نزديك
 بـين  كـه  اسـت  گونـه  ايـن  .شود مي جامعه افراد و انسان بين تمحب ايجاد عامل ،مصرف

 انسجام هاي زمينه و عوامل از يكي ،خود كه آيد مي وجود به صميمي اي رابطه مسلمانان
 ميـان  در نيكوكـاري  و ،خير اعمال در اجتماعي همبستگي و تعاون ،صورت بدين .است

 هـا  ميليون ،گيرد صورت صحيح قرباني تقسيم اگر ،ديگر ازطرف .يابد مي افزايش مردمان
 همـان  ايـن  .گـردد  مي برقرار ارتباط فقير و غني بين ،وسيله بدين و شوند مي سير گرسنه
    .است شارع توجه مورد همدلي و انسجام
 سـه  بـه  قرباني گوشت تقسيم كه طوري به است؛ »مساوات« ،قرباني نمادهاي ديگر از

ــر گويــايي شــاهد ،آن از حــاجي شــخص اســتفاده و قســمت  .اســت مســاوات ايــن ب
 از اسـت)  شده قائل خود براي انسان كه امتيازاتي( تفرقه مصاديق از يكي ،صورت دراين

 حجـةالوداع  خطبـه  در كـه  كنند مي رجوع 9اعظم پيامبر قول اين به همه و رود مي بين
 آدم از همـه  اسـت؛  يكـي  شما همه پدر و است يكي شما همه پروردگار مردم!« :فرمود
 عمـل  ايـن  1».تقوا به مگر ،نيست فضيلتي عجم بر را عرب .است خاك از آدم و هستيد

 و انسـجام  بـر  اسـت  عـاملي  ،خود و كند مي منعكس را اسالم اجتماعي عدالت ،حج در
    .جهان مسلمين همه بين اتحاد
 .اسـت  اجتمـاعي  انسـجام  و همـدلي  ايجاد ،اسالمي تمدن تحقق اساسي هاي پايه از
 آسـماني  هـاي  تهـداي  برپايـه  كـه  است پذير امكان درصورتي تنها ،اسالمي تمدن تحقق
 آدميـان  تمـايالت  نظام بايد .بگيرد شكل تمدني ابعاد تمام ،الهي وحي و 9اعظم پيامبر
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 مبـاني  و ها هآموز اساسبر ،آن بر مبتني و بگيرد شكل پرستش و بوديتع به ميل حول بر
 توليـد  بستر ،بالطبع و شوند توليد تمدني افزارهاي نرم و ها دانش ،علوم ،اسالم مبين دين

   .آيد فراهم اسالم تمدني محصوالت
 در آن مناسـک  و الهـي  حـج  بـاالي  ظرفيـت  بـه  توجـه  اسـت،  مهم ميان دراين آنچه

 ديگـر  بـه  اسـت؛  عبوديـت)  برپايه همدلي (ايجاد اسالمي تمدن اساسي ركن دهي شكل
ـ  را ظلـم  بـا  ستيز يا تاريخي گرايي تکامل همواره ،حج مناسک سخن  سـامان  اي گونـه  هب

 ،ترکيـب  ايـن  بـا  و آميـزد  مـي  هـم  در رحـم  و عـدل  بـه  گرايش و عاطفه با كه دهد مي
 خشـونت  احسـاس  اي ذره ،اعمـال  ايـن  در كه است دليل همين به .كند مي سازي مجموعه
 لهمسـئ  ــ  اسـت  دشمنان از تبرا نماد که ـ مشرکين از برائت کنار در و شود نمي مشاهده
 هـاي  پايـه  از ،توال و تبرا اين و است مطرح ـ باشد مي توال نماد که ـ مساوات و همدلي
    .است اسالمي تمدن مهندسي اساسي
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  ١ارجمند جوادي محمدجعفر

  چکيده

 و اي منطقـه  قدرت اسالمي، جمهوري نظام تشکيل و ايران اسالمي انقالب پيروزي
 و ايـران  .کـرد  تغييـر  و تحـول  دچـار  ،پهلوي دوره با مقايسه در را ايران المللي بين

 از يکي اند. الملل بين نظام فضاي بر ارذگثرا و ،اسالم جهان مهم قدرت دو عربستان
 واحـده  امـت  تحقق ،جهان سطح در ايران اسالمي جمهوري نظام مهم هاي کارويژه
 اسالمي واحده امت تحقق ،هم حج کنگره اساسي کارويژه همچنين است. 2اسالمي

 .ا .ج هـاي  وکارسـاز  که است صورت بدين پژوهش اين اصلي الؤس ،بنابراين .است
 امـت  قالـب  در اسـالم  جهـان  وحـدت ( حـج  کنگره مهم اهداف تحقق براي ايران

 مسـئله  ايـن  پاسخ در ؟چيست عربستان و ايران روابط وضعيت در اسالمي) واحده
 در ايـران  .ا .ج بخشـي  الهام و نرم قدرت بهتر هرچه کارگيري هب که است شده مطرح
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۶

 بـا  مناسـبات  توسـعه  همچنـين  و اسالم جهان وحدت به ،جهاني و يا منطقه فضاي
 و گسترش که است اين از حاکي ،پژوهش هاي يافته .کند مي شاياني کمک ،عربستان

 هـدف  قتحقـ  بـه  ،جهـاني  و اي منطقه ابطرو در ،اسالمي وحدت ديپلماسي تعميق
 کرد. خواهد کمک است ،اسالمي واحد امت تحقق که حج اساسي

 ،ايران بخشي الهام و نرم قدرت ،حج گنگره ،ايران اسالمي انقالب :کليدي هاي واژه
  .عربستان ،اسالم جهان وحدت

  مقدمه

 شجايگـاه  با انکارناپذيري و مستقيم طور به ،المللي بين صحنه در کشوري هر اعتبار
 واقعيـت  بـه  بايـد  ،مهـم  ايـن  کنـار  در دارد. بسـتگي  توانمندي توزيع الگوهاي بطن در

 اعتبـار  .اسـت  سيال و پويا شدت به ،بازيگران موقعيت اينکه آن و کرد توجه نيز ديگري
 اشـغال  کـه  است فضايي از برخاسته هم آن و کند مي معين ار نفوذگذاري حجم که است

 آنهـا  بيشـتر  که دارد وجود کشورها جايگاه به دادن شکل در متعددي هاي مؤلفه .شود مي
 حـال  در کشـور  کـدام  کـه  گفـت  تـوان  نمي قطع طور به رو ايناز دارند. غيرايستا ماهيتي
  1.دارد نزولي سير بازيگر کدام و است صعود

 قـدرت  قالـب  در ،ايران .ا .ج کارهايسازو که است موضوع اين بررسي ،قالهم اين هدف
 دنبـال  عربسـتان  و ايـران  روابط ويژه وضعيت به توجه با را اسالمي وحدت تحقق براي ،نرم

  :است گرفته قرار بررسي مورد زير مطالب ،فوق هدف تبيين راستاي در کند.

  اسالمي انقالب پيروزي از بعد و قبل ،عربستان و ايران روابط و حج كنگره .1

 گونـاگون  هاي ونشيبفراز ،اخير سالههشتاد از بيش طول در ،عربستان و ايران روابط
 روابـط  رسد مي نظر به .است تحليل قابل واگرايي و گرايي هم فرايند در که ،است داشته
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 ۵۷   تأثير انقالب اسالمي بر وضعيت موجود و آينده عربستان...

 

 پهلـوي  سـلطنت  دوران با که شد شروع م١٩٢٤ /.ش  ه ١٣٠٣ سال از کشور دو سياسي
 خارجـه  وزارت در موجود اسناد است. مصادف عربستان در ايران سفارت افتتاح و اول

 .دهـد  نمـي  اطالعـي  ١٩٢٤-١٩٢٠ هـاي  سال در دولت دو بين روابط چگونگي از ،ايران
 و سـعود  خانـدان  منازعـه  کـه  گـردد  ميبـاز  م١٩٢٤ /.ش  ه ١٣٠٣ سال به اسناد نخستين
  1.بود شده آغاز طائف شهر تصرف سر بر ،هاشمي خاندان

 توان مي آنها ميان از ؛بود گونگونا عوامل از أثرمت ها پهلوي دوره در کشور دو روابط
 و نفـت  گـذاري  قيمـت  ،اسـرائيل  و ايـران  رابطـه  ،وهـابي  ــ  شيعي مذهبي اختالفات به

 و حـج  موضـوع  .کـرد  اشـاره  حـج  مشکالت و مسائل و عربيسم پان ،نفتي هاي تسياس
 ۱۳۲۰ از پـس  هـاي  سـال  در ،سـعودي  و ايران مسئله ترين  مهم ،ايراني حجاج مشکالت

 و ايـران  روابـط  در حـج  موضوع نيز شاه رضاه برکناري و ايران اشغال از شپي حتي .بود
 نماينـده  ،۱۳۱۸ از پـس  هاي سال در ايران اينکه ضمن .بود محوري موضوعي ،عربستان

 عهده به ،عربستان در حجاج و ايران اتباع امور وليتئمس و داشت عربستان در رتبه عالي
  2.بود مصر دولت

 مورانمـأ  رفتـار  شـيوه  و ايـران  حاجيـان  ضوعمو ،مذهبي اختالفات مسئله بر عالوه
 حاجيـان  امنيـت  موضـوع  .بـود  کشـور  دو ديرپاي اختالفات از ،مکه در نهاآ با سعودي

 بـراي  ،شـيعه  علمـاي  و مـذهبي  نيروهـاي  شـد  مـي  سـبب  ...و آنها با وبدرفتاري ايراني
 هاي سال در موضوع اين .دهند قرار فشار تحت را ايران دولت ،مشکالت داشتنبر ازميان

 م۱۹۵۰ دهـه  از سـعودي  و ايران روابط گسترش با اما 3.داد روي شاهرضا دوره نخستين
 در حـج  موضـوع  ،درمجمـوع  .شـد  تبـديل  کشـور  دو روابط در فرعي مسئله به ،بعد به
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۸

 بـود  ديني و عبادي عمل يک صورت به ،اسالمي انقالب از پيش عربستان و ايران روابط
  نداشت. اسالم جهان مسائل بر گذاراثر اجتماعي ـ سياسي ابعاد ،حج مناسک و

 فـراوان  فرود و فراز دچار ،ايران در اسالمي انقالب پيروزي با نيز عربستان و ايران روابط
 اولـين  در .دارد کشـور  دو هـر  داخلي تحوالت با مستقيم رابطه ،دوره اين تغييرات علل .شد
 بررسـي  مبنـاي  توانـد  مـي  ،کشـور  دو هـر  خـارجي  سياسـت  اصول که رسد مي نظر به ،نگاه

 ،ملـت  خبرگان توسط ايران .ا .ج اساسي قانون تصويب با .باشد ها هديدگا تفاوت و تحوالت
 جهـاني  حکومـت  برقـراري  براي تالش شامل ،١ايران .ا .ج خارجي سياست اصول و اهداف
 و بخـش  آزادي هـاي  تنهض و نمستضعفا از حمايت ،جويي سلطه و پذيري سلطه نفي ،اسالم
 از بعـد  اسـالم  مهـم  هاي آموز جمله از .بود تشيع مذهب ويژه به ،آن به دعوت و اسالم تبليغ

 اتتأکيـد  بـر  عالوه که ،بود اسالمي واحد امت تشکيل براي اهتمام ،اسالمي انقالب پيروزي
 ١٣٧٠ سـال  حج مناسبت به که چنان ؛بود مطرح نيز اي خامنه اهللا آيت بيانات در ،=خميني امام

 بـه  نيـل  سـايه  در که است همان و ،امت بزرگ آرزوي همان ،واحده امت تشکيل« :فرمودند
  2.»شود مي ميسر مسلمين جمعي و فردي کماالت

 انقالب، از قبل با مقايسه در ،اسالمي انقالب پيروزي از بعد حج به رويکرد و فلسفه
 حـج  احيـاگر  و اسـالمي  انقـالب  معمـار  عنـوان  بـه  =خمينـي  امـام  .شد دگرگون کامالً

 .کـرد  مطـرح  را حـج  زنـده  و پويا ماهيت با رابطه در عملي هاي گام برداشتن ،ابراهيمي
 بايـد  اسالمي جامعه .نيست صرف زيارتي سفر و جمعي دسته عبادتي ،ايشان زعم به حج
 هـاي  تسياسـ  و احکـام  در رفتنفـرو  از مسلمانان .باشند واحد يد ،سلطه نظام مقابل در

   :=خميني امام گفته به .نترسند آن اجتماعي
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 ۵۹   تأثير انقالب اسالمي بر وضعيت موجود و آينده عربستان...

 

 بـه  دو ايـن  بازگردانـدن  و كـريم  نآقر و حج حيات تجديد در بايد مسلمانان همه

 هـاي  تفسير ارائه با ،اسالمي و متعهد محققان و ،كنند كوشش شان زندگي هاى صحنه
 بـه  را درباري علماي خرافاتي هاي يافته و ها هتافت همه ،حج فلسفه از واقعي و صحيح

  1.بريزند دريا

 تحقـق  منظـور  بـه  حـج  بـه  ،اسـالمي  انقالب پيروزي هاي سال اولين از ،ترتيب بدين
 همـان  از اسـالمي  انقـالب  بنيانگـذار  شـود.  مي توجه اسالمي انقالب مرزي برون اهداف
 انجـام  خواسـتار  و كرد مي ارسال پيام الحرام اهللا بيت حجاج براي سالهر ،انقالب ابتداي
 سـنت  بـه  حـج  ياحيـا  منزله به ،واقعدر امر اين .شد مي آن واقعي محتواي با حج مراسم

 هـاي  تقـدر  همـه  ،محوريخدا و خدا خانه گرد بر طواف با زيرا بود؛ نبوي و ابراهيمي
 ،ايرانـي  حـاجي  هـزار  هـا  هد پيمايي راه و شعارها .شوند مي طرد و نفي ،جبار و گر سلطه

 زنـده  ،داشـت  شـاه  رژيـم  سـقوط  در اساسي نقش كه را انقالب عظيم پيمايي راه خاطره
 امـا  .بـود  ايرانـي  حجاج جان و روح در انقالبي شور تداوم ،كاربردش حداقل و كرد مي

 مشـرکان،  از برائـت  پيمـايي  راه شـكوه  و وحـدت  و حجـاج  تجمـع  و واحـد  شعارهاي
 تأثير براي جوشاني كانون به جهان، سراسر از حاجي هزاران چشم مقابل در توانست مي

 و توسـعه  و مراسـم  ايـن  از مختلـف  كشـورهاي  زوار اقبال .گردد مبدل اسالمي انقالب
  2.است فوق مدعاي مؤيد ،آن تدريجي ترويج

 سـال  به مربوط ،حج برائت مراسم برگزاري در سعود آل رژيم گستاخي موارد از يکي
 در مشرکين از برائت مراسم در ١٣٦٦ سال مرداد نهم در سعود آل رژيم .است شمسي ٦٦

 و ايـران  ميـان  تنش ،مقطع اين در 3کشتند. را ايراني ٢٧٥ جمله از ،حجاج از تن ٤٠٢ ،مکه
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۶۰

 دربـاري  اسالم و امريکايي اسالم مظهر را عربستان =خميني امام و يافت افزايش عربستان
 در و شـد  عربسـتان  سـفارت  متوجـه  ايـران  تبليغاتي حمالت ،امر اين  پي در .کرد معرفي
 تـرين  مهـم  از برخي .شد قطع ١٣٦٧ سال اريبهشت در کشور دو ديپلماتيک روابط ،نهايت

  :بود ذيل موارد شامل کشور دو روابط تيرگي و رويارويي علل
 اوپـک  سهميه از دفاع« به طرح اين .)٦٤ آذرماه( اوپک در نفتي توطئه طراحيالف) 

 ايـن  اجراي و تصويب با .شد موسوم »نفت بهاي کاهش قيمت به حتي ،جهاني بازار در
 سـي  تقريبـي  سـطح  ترين پايين از نفت قيمت ،ها نشين شيخ بقيه و سعود آل توسط طرح
 نفتـي  توطئه اصلي هدف 1يافت. کاهش بشکه هر در دالر ده حدود به بشکه هر در دالر
 همـراه  بـه  ،عـراق  توسـط  ايـران  هاي پايانه بمباران و نفتي آمدهايدر قطع با که بود اين

 ميـز  پـاي  بـه  ايـران  ،عمليـاتي  منـاطق  در تدارکات تضعيف و داخلي مشکالت افزايش
  2.شود کشيده صلح مذاکرات
 ايـران  مـردم  پيمايي راه و گسترده و صريح انتقاد و فهد اي ماده هشت طرح اعالم ب)

 و انجاميـد  مکـه  در فـاس  کنفـرانس  شکسـت  بـه  سـرانجام  که طرح اين با مخالفت در
  گشت. عربستان و ايران روابط ترشدن تيره موجب
 جنـگ  طـول  در صـدام  رژيـم  بـه  عربستان تسليحاتي و مالي هاي کمک موضوع ج)

 طرفـي  بـي  اعـالم  ابتـدا  در عربستان .بود کشور دو روابط تيرگي اصلي داليل از تحميلي
 ايـن  .نورزيـد  دريـغ  عراق رژيم به معنوي و مادي کمک اعطاي از ،عمل در ولي ؛نمود

 تـوان  مـي  حتي و شد عراق رژيم تسليحاتي هاي خريد مالي مينتأ منبع ترين مهم ،کشور
 منطقـه  در اسـالمي  انقـالب  گسـترش  از نگرانـي  علـت  بـه  ،عربسـتان  مقامات که گفت

 بـر  عـالوه  عربسـتان  .بودنـد  ايران عليه تحميلي جنگ در عراق رژيم مشوق ،خاورميانه
                                                      

 .4، ص 1370ايران، بهمن نعيمي ارفع، ي همكاري خليج فارس در قبال ج . ا. . مباني رفتاري شورا1

  .32ص بهران اخوان كاظمي، ها در روابط ايران و عربستان،  گرايي ها و هم . واگرايي2



 ۶۱   تأثير انقالب اسالمي بر وضعيت موجود و آينده عربستان...

 

 اختيار در کاال نقل و حمل براي را خود هاي گاهفرود و بنادر از تعدادي ،مالي هاي کمک
 آوري جمـع  نظـامي  اطالعـات  ،عربسـتان  در مستقر هاي آواکس همچنين داد. قرار عراق
 در عـراق  به کويت و عربستان مالي هاي کمک گذاشت. مي عراق رژيم اختيار در را شده
 و مـالي  هـاي  کمـک  مجموع از ،اين بر عالوه .شد دالر ميليارد چهل بر بالغ ،جنگ طول

 را آن دالر ميليـارد  سـي  ،فـارس  خلـيج  حـوزه  کشـورهاي  دالري ميليـارد  هفتاد جنسي
  .پرداخت عربستان
 و اهـداف  ،برنامـه  بـا  ارتبـاط  در نيز رهبري معظم مقام ،=خميني امام رحلت از بعد

 بـر  تکيـه  بـا  رهبـري  معظـم  مقـام  .کردنـد  مطرح اي ارزنده يرهنمودها ،حج استراتژي
 تحـول  عنوان به حج و طلب سلطه هاي تقدر از برائت مسئله و حج معنوي هاي تظرفي

 را دشـمن  تهديـدات  نمودن خنثي و اسالمي انسجام مسئله ،مسلمانان يکايک در دروني
  1.اند نموده مطرح اسالم دشمنان فرهنگي نرم جنگ راستاي در

 کـالن  2شاخص سه با سياسي توسعه الگوي طرح و ايران اسالمي انقالب پيروزي با
 کنگـره  با رابطه در يگوناگون هاي تظرفي ،ديني ساالر مردم نظام در خميني امام جانب از

  است. ايران .ا .ج نرم قدرت و بخشي الهام قدرت بيانگر که ،آمد وجود  هب حج

    عربستان ـ ايران روابط يارتقا و حج كنگره در وحدت يها زمينه .2

 بالفعـل  و بالقوه توانمندي و ژئواستراتژيک و ژئوپليتيک موقعيت در ايران .ا .ج اهميت
 مهـم  کنشـگر  عنـوان  بـه  نيـز  سـعودي  عربستان .دارد خاورميانه منطقه در حياتي نقش ،آن

 اعتبـار  کشور آن به ،شريفين حرمين وجود و ،داشته اسالم جهان در اي ويژه اهميت ،منطقه
                                                      

  .67 و 66ص ص. تهاجم فرهنگي و جنگ نرم، 1

. الف) مشاركت مردم به منزله حق و تكليف، به مثابه پايه دموكراسي ديني؛ ب) اسالم عقالني ـ اجتهادي به منزله محتـواي   2

گيري به سوي سعادت، به منزله بستر دموكراسي ديني (الگوي توسعه سياسـي   دموكراسي؛ ج) اخالق، معنويت، و جهت

  ).215، ص 1391، مسعود معيني پور، =ديشه امام خمينيدر ان



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۶۲

 در کشـور  ايـن  توانمنـدي  و گـاز  و نفـت  منـابع  وجـود  همچنـين  .است بخشيده خاصي
 سـازمان  در کشـور  دو هر عضويت .است عربستان اهميت در ديگري عامل ،آنها استخراج

 هـر  که است شده موجب ،اسالمي همکاري سازمان و اوپک)( نفت کنندهصادر هاي کشور
 امنيت مينأت لزوم همچنين .کنند حرکت همکاري جهت در ها تنش برخي رغم بهکشور دو

 ايـن  اهميـت  بـر  اسـت،  کـش  نفـت  هاي کشتي مرور و عبور مهم کزمرا از که فارس خليج
 طـول  در امريکـا  بـا  ويژه به ،بزرگ هاي تقدر با آنها روابط تفاوت .است افزوده همکاري

 شـده  موجب ،فارس خليج منطقه تحوالت بر گذاريراث در کشور دو توانمندي و دهه سه
    .باشد جهاني و منطقه تحوالت تنظيم در مهمي عامل ،کشور دو روابط نوع تا است

 بـا  ،سـرخ  دريـاي  و فـارس  خلـيج  ژئواکونوميـک  و ژئواستراتژيک منطقه در عربستان

 المللـي  بـين  هـاي  تقـدر  و بيگانگـان  سلطه زير همواره ،جهان نفت عظيم ذخاير بودندارا

 خـاص  جايگاهي کشور اين که است شده موجب عربستان ژئوپليتيک موقعيت .است بوده

 بـين  را نفـوذ  و تأثير بيشترين ،اسالم دين .باشد داشته اي فرامنطقه هاي تقدر استراتژي در

 توجهـات  کـانون  در را کشـور  ايـن  ،مدينـه  و مکـه  مقدس شهر دو و دارد عربستان مردم

 اند وهابيت مسلک تابع و مذهب سني ،شورک اين جمعيت بيشتر .است داده قرار مسلمانان

 شـيعيان  اسـت   گفتني .دهند مي تشکيل را عربستان جمعيت صددر چهار حدود ،شيعيان و

  1.دارند قرار شهروندي حقوق و اجتماعي تبعيضات تحت ،عربستان
 تحـوالت  کننـده  تعيـين  همواره ،اسالمي وحدت مهم بسيار نماد عنوان به ،حج کنگره

 اسـت  ايـن  ،اسالم جهان وحدت بحث در مهم االتؤس از يکي .است بوده اسالم جهان
 بـه  پاسـخ  در هستند؟ اسالم جهان وحدت نگران ،جهان مسلمين واقعي رهبران چرا که

 را مسـئله  .داد قـرار  تأکيـد  مورد تأمل کمي با را وحدت هاي زمينه بايست مي الؤس اين
                                                      

  .318، ص 1389. ايران و عربستان در منطقه، پرويز نادري نسب، اهاي روابط ج.  . چالش1



 ۶۳   تأثير انقالب اسالمي بر وضعيت موجود و آينده عربستان...

 

 نـوايي  هم ،يکپارچگي يعني ،وحدت چيست؟ وحدت که کرد آغاز الؤس اين با توان مي
 مـردم  بـين  يگـانگي  ايـن  اگـر  .سياسـي  ،عقيدتي ،فکري هاي زمينه در مردم همسازي و

 و أيوسمـ  آنهـا  دشـمنان  گشوده، مردم روي به الهي رحمت هايدر ،باشد داشته وجود
  شد. خواهند اميدوار و شاد دوستانشان و ،شکستهسر

 از .انـد  نمـوده  اشاره اي ارزنده نکات به نظران صاحب ،اسالم جهان وحدت زمينه در
 همـديگر  ،سـني  و شيعه چه ،مسلماني هيچ کند مي اعالم که ستالغطا کاشف ،آنان جمله

 ،مختلـف  داليـل  بـه  بعضـي  اگـر  .دانـد  نمـي  اسالم از خارج خويش اعتقادات سبب به را
 شـرع  و اسـالم  ازنظر و نيست همه به مربوط امر اين ،اند هنمود حرمت هتک را نديگرا

 اينکـه  براي ،مسلمين اتحاد مخالفان که است معتقد مطهري استاد همچنين .است ناپسند
 مـذهبي  وحـدت  نام به را  آن ،بسازند علميغير و غيرمنطقي مفهومي اسالمي وحدت از

  1.گردد مواجه شکست با اول قدم در تا کنند مي توجيه
 همچنـين  .دانـد  مـي  نفـس  هـواي  ترک و اهللا معرفت را کماالت همه مبدأ =خميني امام
 =خمينـي  امـام  ازمنظـر  .کند مي معرفي نفس حب و خودخواهي را ها نقص همه مبدأ ايشان

 ،ديـن  را راهبـرد  ايـن  هـاي  پايـه  و ارکـان  و ،است نفس هواي ترک و گرايي حق ،اصالح راه
 ايـن  بـه  مسـلمانان  کـه  ميزانـي  بـه  بنـابراين  دهـد  مـي  تشکيل علم سپس و اخالق ،عقالنيت

 خواهنـد  تـر  مسـتحکم  و تـر  منسجم امتي و قدرتمندتر اي جامعه ،باشند ،تر نزديک ها هشاخص
 و خـدا  بـه  خود از گريز ،کماالت و ها خوبي همه سرآغاز و علت ،ريشه الگو اين در .داشت
 و عقالنيـت  و داري ديـن  اش الزمـه  کـه  اسـت  خود هاي خواسته بر خدا هاي خواسته ترجيح

  2.نکنيم اشتباه ،ماست وظيفه و تکليف همان که خداوند خواسته تشخيص در تا است علم
                                                      

  .174، ص 1362هاي وحدت، سيد محمد علوي،  . زمينه1

، 1391زايـي،   پور و رضـا لـك   معيني. اركان امت واحده و تمدن اسالمي از منظر امام خميني و مقام معظم رهبري، مسعود 2
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۶۴

 راسـتاي  در بـااليي  هاي تظرفي حج کنگره ،شد اشاره که وحدت هاي زمينه به توجه با
 .بخشـد  تحقـق  را اسـالمي  امـت  انسـجام  و اتحـاد  توانـد  مي که دارد اسالم جهان تدوح

 ؛داشـت  اساسي نقش ،اسالمي وحدت تحقق فرايند در اسالمي انقالب پيروزي ،ميان دراين
 اسـتعماري  مفهـوم  ينـابود  رونـد  ،سياسـي  اسـالم  تقويـت  و ايـران  مردم پيروزي با زيرا

 بـا  و ،شـد  تقويـت  و تشـديد  ٢٠٠٣ سـال  در عـراق  بـه  امريکا حمله با و آغاز، خاورميانه
 را برانگيـزي  چـالش  حـال  درعـين  و مهم فضاي ،منطقه در اسالمي بيداري جاري تحوالت

 پايـان  معنـاي  بـه  ،منظـر  اين از خاورميانه استعماري و قديمي مفهوم پايان .است زده دامن
 نظـم  يـک  ظهـور  و منطقـه  در آمريکـا  عصـر  پايان ،غرب استعمارينو و استعماري عصر
  1.است اسالمي نظم يک و آمريکايي پسا نظم يک ،استعماريپسا جديد

 مختلـف  عوامل تقويت به ،مختلف ابعاد در روابط وفرودفراز چگونگي ،است  گفتني
 بسـتگي  کشور دو هر نرم قدرت متقابل اقدامات و حج عمومي ديپلماسي بستر جمله از

 تقويـت  در نـرم  قـدرت  ازمنظـر  اسـالمي  جمهوري رويکرد است الزم ميان دراين .دارد
  .گيرد قرار بررسي مورد ،کشور دو روابط

  عربستان و ايران روابط و حج در عمومي ديپلماسي نقش .3

 آنهـا  از هـدف  کـه  دارد اشـاره  دولت حمايت تحت هاي برنامه به عمومي ديپلماسي

 اصـلي  ابزار .است ديگر کشورهاي در عمومي افکار دادنقرار تأثير تحت يا رساني اطالع

 و تلويزيـون  و راديـو  ،فرهنگي مبادالت ،متحرک تصاوير ،متن انتشار عمومي، ديپلماسي

 نـوعي  بـه  ،عمـومي  ديپلماسـي  ،کيگلـي  چـارلز  از ديگر تعريفي براساس 2.است اينترنت

 منظـور  بـه  ،اطالعـات  منـد  نظـام  گسـترش  معنـاي  بـه  که است تبليغات از جديدي شکل
                                                      

  .160، ص 1391خاورميانه، اميد محمد حاجي يوسفي،  2011هاي  . ايران و انقالب1

2. Charles wolf and brian rosen  ،public diplomacy: how to thind about and improve it ،2004. 



 ۶۵   تأثير انقالب اسالمي بر وضعيت موجود و آينده عربستان...

 

 دو بـه  را گردي کشور بر کشور يک نفوذ ابزارهاي وي .است عمومي افکار بر گذارياثر

 بخشزيـر  ،نظـامي  آشـکار  دخالت اساس براين .کند مي تقسيم رسميغير و رسمي دسته

 نفـوذ  ،نهايت در و ،اطالعاتي پنهان دخالت ،نظامي کمک ،اقتصادي کمک و رسمي نفوذ

 نيز بيگلر جين 1.شود مي شمردهبر رسميغير نفوذ زيربخش ،عمومي ديپلماسي يا آشکار

 ديپلماسـي  هدف را کردن برقرار ارتباط رفص و داند مي ثرؤم نفوذ را عمومي ديپلماسي

 چگونه که است آن مهم ،عمومي ديپلماسي در است معتقد وي .کند نمي قلمداد عمومي

ـ  بـر  فشـار  اعمـال  بـراي  ديگـر،  يکشورها مردم نظر جلب طريق از بتوانيم  هـاي  تدول

 2.يابيم دست خود دولت اهداف از حمايت منظور به ،شانخود

 اي رسـانه  ديپلماسي و فرهنگي ديپلماسي بعد دو شامل ،عمومي ديپلماسي کلي طور به

 ديپلماسـي  کليت هم روي ،خود هاي شاخصه و ابزارها همراه به دو اين که است ديجيتال)(

 و کتـاب  انتشـار  ماننـد  اقـداماتي  طريـق  از ،عمـومي  ديپلماسـي  .دهند مي شکل را عمومي

 و آموزشـي  مبـادالت  هـاي  برنامـه  ،المللـي  بين تلويزيون و راديو پخش ،ها کتابخانه تشکيل

 و نمايشـي  هنرمنـدان  اعـزام  و هنـري  هاي جشنواره و ها هنمايشگا ،زبان آموزش ،فرهنگي

 ،الکترونيکـي  مجـالت  ،اينترنتـي  هـاي  تسـاي  و ها هپايگا ايجاد ،کشور از خارج به اجرايي

 هاي چهره و خارجي تجار با جلسات و سمينارها برگزاري ،دي سي و سخنراني هاي برنامه

 .و.. اعزامـي  خبرنگـاران  ،دانشـجو  و اسـتاد  مبادلـه  ،تئـاتر  ،فيلم توليد ،دانشگاهي شاخص

 سـال  در آمريکـا  خارجـه  وزارت الملـل  بـين  روابـط  واژگان فرهنگ در .گيرد مي صورت

 تصـاوير  ،مـتن  انتشـار  بـه  آن اصـلي  ابـزار  از ،عمـومي  ديپلماسـي  تعريـف  در نيز م۱۹۸۵

  .است شده اشاره اينترنت و تلويزيون راديو، ،فرهنگي مبادالت ،متحرک
                                                      

  .1383لي براي ديپلماسي، حسام الدين آشنا، . ر.ك: فرهنگ، ارتباطات و سياست خارجي، ارائه مد1

 . همان.2



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۶۶

 ازمنظـر  کـه  رسـد  مـي  نظر به ،عمومي ديپلماسي با رابطه در فوق مطالب به توجه با
 .ا .ج کـه  اسـت  مطـرح  حـج  مناسک با رابطه در اساسي کارويژه دو ،عمومي ديپلماسي

 در و حـج  در مسـلمانان  قـدرت  افزايي هم راستاي در واندت مي ،کارويژه دو اين از ايران
   :از اند عبارت ويژه کار دو اين .نمايد استفاده عربستان با روابط

  روشنگري و رساني آگاهي ) الف

 اطالعـات  مصـاديق  از روشنگري و رساني گاهيآ .است اطالعات عصر امروز دنياي
 ،يابــد مــي ظهــور و بــروز اي شــبکه صــورت بــه قــدرت کــه کنــوني اوضــاع در .اســت
 عرضـه  مجازيغير و مجازي صورت به و اي شبکه قدرت قالب در بايد نيز رساني آگاهي

 انسـاني  نيروي که است مسلمانان تجمع ترين بزرگ ،حج .کند جذب را مخاطبان تا شود
 حـج  از :اطهـار  ائمه و 9اسالم پيامبر .است داده قرار اسالم جهان اختيار در بسياري

 دينـي  هـاي  پيـام  بـا  آنان کردنآشنا و مسلمانان رساني اطالع ،دين معارف انتقال منظور به
 مسـلمان  مـردم  کـه  داشـتند  سياسي تفسير ،حج مناسک از =خميني امام .بردند مي بهره

 مقابـل  در و کنـد  همراهـي  زمـان  هـاي  تطـاغو  و ها بت ،شياطين با مبارزه در را جهان
  1.دهند نشان را آنان همبستگي ،گر سلطه هاي تقدر

 گـر  سـلطه  هاي تقدر با مبارزه و بخشي آگاهي مسير در گام اولين ،مشرکان از برائت
 اسـت  اسـالمي  بيداري روح همان ،مشرکان از برائت بارهدر =خميني امام ديدگاه .است

 ايـن  ،مشرکان از برائت .کنند اعتراض اسالمي جوامع کشيدن غفلت به براي مسلمانان که
 متحـد  کعبـه  و توحيـد  محـور  بر ،اختالفات همه وجود با بايد مسلمانان که دارد را پيام

 کتـاب  و پيامبر ،قبله اينکه بر عالوه يعني کنند؛ قلمداد مشترک دشمن را کافران و شوند
    .است يکي نيز آنها دشمن ،است يکي مسلمانان همه
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 عمـومي  ديپلماسي گوناگون ابزارهاي از استفاده ،حج در رساني آگاهي براي بنابراين
 و نظــر تبــادل بــراي حجــاج، کشــورهاي فرهنــگ و عربــي زبــان بــه تســلط جملــه از

    .است ضروري بسيار ،بخشي آگاهي

    مسلمانان همبستگي و اتحاد تقويت ) ب

 حرکـت  يـک  ،اسـالمي  بيـداري  و ،است مسلمانان بيداري به منوط اسالم جهان اتحاد
 مسـلمان  هاي تمل جانبه همه حمايت و پشتيباني بدون که است اجتماعي و سياسي فراگير

 .است نظيري بي فرصت اسالم جهان براي حج کنگره ،ميان دراين .رسد نمي عملي نتيجه به
 تقويـت  اسالمي بيداري و وحدت راستاي در را مسلمانان همبستگي نظر دو از کنگره اين
 هـم  و اسـت  تمـدن  ايجـاد  شـرط  هم که است تمدني هويت تقويت بعد از يکي :کند مي

 کـه  کنـد   زنـدگي  سرزميني در که دهد مي امکان فرد به تمدني هويت درک .آن بقاي شرط
 موجـب  ،تمـدني  هويـت  فقـدان  و اسـت  شـده  کشـيده  تاريخ اعماق تا آن فرهنگي ريشه

 مراسـم  در ها مليت باختن رنگ ،دوم مسئله .شود مي موجود هاي تمدن از منفعالنه پذيريراث
 فراينـد  در مـانعي  ،اسـالمي  جهـان  فرهنگـي  و جغرافيـايي  پراکنـدگي  .اسـت  حـج  کنگره
 سـرلوحه  ،گرايـي  ملـي  کـه  زمـاني  .اسـت  اسـالم  جهـان  همبستگي و مشترک يابي هويت

 .کنـد  مـي  ايجـاد  اسـالم  جهان وحدت فرايند در مانعي ،گيرد مي قرار ها نهضت ايدئولوژي
 در اسـالمي  بيـداري  ،گيـرد  قـرار  اجتمـاعي  و سياسـي  هاي تحرک مبناي ،اسالم که زماني
  1.کشد مي چالش به را استعماري هاي قدرت و گيرد مي قرار پويايي مسير

 در کـه  اسـت  وحـدت  تحليـل  سـطح  موضـوع  ،اسالمي وحدت مهم مسائل از يکي
 .باشـد  کارگشـا  توانـد  مي ،عربستان و ايران جانبهدو روابط و منطقه ،اسالم جهان مقياس
 بــراي .کنــد مــي کمــک همــديگر از جوامــع و هــا انســان شــناخت بــه ،تحليــل ســطح
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 و موضـوع  شـناخت  افزايش به ،تحليل سطوح کارگيري به ،گران تحليل و مداران سياست
 وحـدت  ،اسـاس  بـراين  .کنـد  مي کمک بهينه گذاري سياست همچنين و آن، ابعاد بررسي
   کرد: بررسي نظر چهار از توان مي را اسالمي
   امـر  ايـن  بـه  حجـرات  سـوره  سـيزده  آيـه  که بشريت وحدت يا جهاني سطح ـ يک

  ؛دارد اشاره

 سوره ۸۷ آيه نيز مورد اين در ؛کتاب اهل وحدت يا الهي اديان صاحبان وحدتدوـ 

   ؛دارد اشاره وحدت نوع اين به عمران آل

    ؛مسلمانان وحدت يا داراالسالم سطح در وحدت سه ـ

 اجتمـاعي  انسـجام  و سياسـي  نظـام  بـه  کـه  ملـت  و کشور سطح در وحدت چهارـ

 1.دارد اختصاص مسلمان هاي تدول

 اسـتراتژي  و راه نقشـه  نيازمند ،وحدت سطوح از هريک دستيابي که رسد مي نظر به

 موضـوع  با ،طبيعي طور به و است مقاله اين بحث مورد ،سوم نوع وحدت .باشد مناسب

ـ  تالش ،وحدت اين به رسيدن براي .کند مي پيدا مستقيم ارتباط حج مناسک  هـاي  تدول

  است. الزم اسالمي، همکاري سازمان قبيل از ،اسالمي هاي سازمان و مسلمان

 دو بـه  ،حـج  مسـئله  بـا  ارتبـاط  در ايـران  .ا .ج در گيـر  تصميم هاي نهاد همه چنانچه

 تواننـد  مـي  ،رسـاني  اطالع صحيح هاي شيوه با باشند، داشته الزم توجه حج مهم ويژه کار

 ،همبسـتگي  ايـن  از ،بخشيده تحقق حج دوره در را اسالمي همبستگي تقويت هاي زمينه

 و قبـول  قابـل  هـاي  شـيوه  از استفاده چگونگي .کنند استفاده عربستان و ايران روابط در

 سياسـي  و اجتماعي ساختار ضعف و قوت نقاط شناخت به منوط ،رساني اطالع عقاليي
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 ۶۹   تأثير انقالب اسالمي بر وضعيت موجود و آينده عربستان...

 

 نحـوه  چگونگي و اجتماعي هاي اليه عميق شناخت و درک بدون .است عربستان جامعه

 و داخـل  مسـلمانان  رفتار تغيير و أثرگذاري امکان ،منطقه و عربستان در وهابيت فعاليت

  .نيست پذير امکان ،عربستان از خارج

  عربستان ـ ايران روابط بهبود در حج گذارياثر چگونگي .4

 دو روابـط  تحوالت بستر در که دارند وجود عامل چهار ،عربستان و ايران روابط در
 تـأثير  تحـت  را خاورميانه منطقه مسائل و کشور دو مناسبات ،تعارضي صورت به ،کشور

  :از اند عبارت که دهند مي قرار
  ؛کشور دو فرهنگي و ولوژيکيئايد ماهيتالف) 

  ؛نظام دو ساختاري ماهيت ب)
  ؛يا منطقه هاي ترقاب ج)
  .فارس خليج گاز و نفت ژئوپليتيک د)

 فرهنگـي  و ايـدئولوژيکي  ماهيـت  به ،آن گذارياثر چگونگي و حج مناسک موضوع
 ،عربسـتان  و ايـران  ازطـرف  ،اسـالم  جهـان  مسـائل  انتشـار  و تبليـغ  نحـوه  و کشور دو
 قـرار  ايـدئولوژيک  و فرهنگـي  عوامـل  تأثير تحت هم شدهياد عوامل اگرچه ؛گردد ميبر

 خطرات ،کشور دو روابط قالب در ايدئولوژيک و فرهنگي هاي چالش از يکي .گيرند مي
 گرايي سلف رفتارهاي قالب در گاهي که است مذهبي گرايي افراط هاي رفتار و ها فعاليت

 دامـن  اسـالم  جهان از مناطقي در سعودي عربستان را ها رفتار نوع اين .کند مي پيدا نمود
 هــاي جريــان از حمايــت پاکســتان؛ در و ،صــدامپسا دوران در ،عــراق در کــه زنــد مــي

    .است داشته ادامه ،ايران بلوچستان و سيستان مناطق در و ،گرايانه فرقه و يتروريست
 اسـت  ايـن  دولـت،  اين گونه افراط رفتارهاي و عربستان کنوني اوضاع داليل از يکي

 اسـتراتژيک  جايگاه اي، منطقه کنشگر عنوان به ،آمريکا خارجي سياست در کشور، اين که
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 گسـترش  در ،عربستان امنيتي متحد و شريک به م ١٩٩١ سال از آمريکا .است کرده پيدا
 ،عربسـتان  کليدي هدف سه .است شده تبديل خاورميانه در کاري محافظه و گرايي افراط

 کـردن  نهادينـه  و منطقه در ثبات تضمين ،جهان در وهابي هاي ارزش ارتقاي برگيرندهدر
 هـاي  چـالش  در کـه  اسـت  ايـن  بيـانگر  وضـعيت  اين 1.است کشور در اطاعت فرهنگ
 دسـت  برتـر  موقعيـت  بـه  ايـران  .ا .ج زمـاني  ،عربستان و ايران ايدئولوژيک و فرهنگي

 و اي قبيلـه  بافـت  و مدرنپيشـا  حکـومتي  رسـاختا  اسـالمي،  بيـداري  مسـئله  که يابد مي
  .برساند برگشت قابل غير چالش به را ها سعودي اجتماعي هاي اليه

 کليـد  شـاه  امـروزه  کـه  شود مي گفته اي، منطقه رقابت در کشور دو روابط راستاي در
 و سـعودي  ،اخيـر  سـال  چنـد  در .است رياض در ،خاورميانه عربي هايکشور با تعامل
 اشـغال  از بعد که محوري ؛کردند رهبري خاورميانه در را اعتدال به موسوم محور ،مصر
 چـون  ييهـا  فعاليـت  طريـق  از توانسـته  سـعودي  عربستان .است بوده فعال بسيار عراق

 و اسـالمي  کشـورهاي  بـه  گسـترده  مالي و اقتصادي هاي کمک ،شريفين حرمين توسعه
 ايـن  ،واقـع در .کنـد  کسب جهان مسلمانان بين در اعتباري ،مسلمان هاي تاقلي به کمک
 ارتقـاي  بـراي  همچنـان  ،کشـور  ايـن  و اسـت  بـوده  سعودي ديپلماسي اهداف از مسئله

  2.کند مي فعاليت خود اسالمي جايگاه
 بـا  بايـد  ،اسـالم  جهان در نفوذ براي ،ها سعودي اقدامات با رقابت در هم ايران .ا .ج

 موقعيـت  در را اسـالمي  وحـدت  ديپلماسـي  مسئله ،بخشي الهام و نرم قدرت از استفاده
 ،موفقيـت  و وقوع صورت در ،اسالمي وحدت ديپلماسي .کند دنبال اسالم جهان کنوني
 تشـکيل  را آن واژهکليـد  دو ،منـافع  و منـابع  کـه  کند مي ايجاد اسالم جهان در را فضايي

 و تبـادل  ،تعامـل  از اسـت  فراينـدي  ،اسالمي وحدت ديپلماسي ديگر عبارت به .دهند مي
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 ،مختلـف  مـذاهب  پيروان تا دهد مي فرصت که مسلمانان ميان مستمر و جانبه همه تفاهم
 از و بخشـند  وسـعت  مقابل طرف امکانات و ها واقعيت به نسبت را خود ذهني هاي افق

 ،هـا  ظرفيـت  تکميل ،ها برداشت تصحيح به ،کنوني رنگارنگ هاي تنگنا و حصارها بيرون
 واحـده  امـت  تشـکيل  نهايتـاً  و منـافع  تعمـيم  و توزيع ،اجتماعي هاي تساخزير تحکيم
   .گمارند همت اسالمي
 و اســت مشــترک کــهآن رغــم بــه اســالمي وحــدت ،منــافع بــه منــابع تخصــيص در
 درون در را اسالم هانج مشترکات تواند مي که است اي دايره ترين اساسي و ترين کانوني

 جهـان  کنـوني  اوضاع در .است گرفته قرار المصالحه وجه مورد امروزه ،دهد شکل خود
 و شـده  سـپرده  فراموشـي  بوتـه  به وحدت مقوله ،آن شده تحميل هاي تخصوم و اسالم
 مقابـل  نقطـه  بـراي  فراواني هاي سازي زمينه و است کرده پيدا شدت آن ضد هاي تفعالي

 سـهم  کـه  اسـت  شـده  انجـام  ،افتادن هم جان به و تکفير ،گري طايفه ،کور تفرقه يعني ،آن
  .باالست بسيار ،ميان دراين ها سعودي
 بـه  منـوط  ،آن تحقـق  کـه  اسـت  فراگيـري  فراينـد  اسـالمي  وحـدت  ،اسـت  مسلم آنچه

 يـا  همـه  که بگيرد شکل اسالمي وحدت براي فرايندي کوشيد بايد .است مشترک هاي تالش
 هـاي  تملـ  همـه  و باشـند  داشته نقش رغبت با و اندازه يک به آن در ،اسالم جهان از اکثريتي
 روز کـه  ،هـا  ملـت  روز فقـط  نـه  امـروز  .کنند ايجاد را وحدت اين هم دودشادوش ،مسلمان

 را چيـزي  تـا  و گوينـد  مـي  سخن و آيند مي ميدان به ها هانديش با ها ملت يعني هاست؛ هانديش
 چنـين  در .بـود  خواهند پايبند ،باشند داشته باور که چيزي به و شوند نمي آن پيرو ،نکنند باور

ـ  بـراي  ،نخست گام در که است اين راه بهترين ،اوضاعي  ،موجـود  امکانـات  آوردن سـامان  هب
 ريـزي  برنامـه  و گيـرد  شـکل  اسـالم  دنيـاي  دانشـگاهيان  و علمـا  ،هـا  نخبه از فراگير خيزشي
ـ  تـا  کننـد  دنبـال  را اسـالمي  و نـي قرآ مشترک مباني و اصول براساس ،مشترک  هـاي  تفعالي
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  تـالش  هـا  صهيونيسـت  ،رهبـري  معظم مقام تعبير به .شود خنثا اسالم جهان دشمنان مشترک
 بلکـه  ،نگيرد شکل وحدت پايهبر تنها نه ،اسالمي جامعه مناسبات تا اند کرده شروع را بسياري

    .بگيرد شکل ،امان بي جنگ و مداوم نزاع يک و وتکفير کفر برپايه
 در آن پيامـدهاي  ،نرسد مطلوب نتايج به اسالمي هاي کشور مشترک هاي برنامه چنانچه

 و همکـاري  هاي مؤلفه توان مي ترتيب بدين .شود مي نمايان عربستان و ايران جانبهدو روابط
 ماهيـت  ،فرهنگـي  و ايـدئولوژيک  ماهيـت  متغيرهاي در را عربستان و ايران منافع تعارض

 خلـيج  و نفـت  حوزه ژئوپليتيک و ،اي منطقه هاي ترقاب ،دولت دو هاي تحکوم ساختاري
 اسـالم  و عـرب  جهان ،خاورميانه ،فارس خليج در کشور دو رقابت .کرد بندي جمع فارس

 هاسـت؛  اريهمکـ  گسـترش  در آنها اندک توانايي گوياي ،المللي بين صحنه در همچنين و
 دو بـين  تجارت .دارند نظر اشتراک نهاآ در جهان هاي کشور تمام که عامي اهداف در جز به

 .اسـت  داده تشـکيل  را آنهـا  خـارجي  تجـارت  مجمـوع  از ناچيزي صددر همواره ،کشور
 پذيرفتـه  صـورت  مريکـا آ نفـوذ  اعمـال  با هم آن و مقطعي صورت به ،امنيتي هاي همکاري

 هـاي  صـحنه  در کشـور  دو کـه  چنان است؛ بوده ترکم هم آن از سياسي هاي همکاري .است
    .گيرند مي قرار هم مقابل جبهه دو در ،رقيب دو صورت به ،ديپلماتيک و سياسي

  بندي جمع .5

 .است کرده ايجاد ايران .ا .ج و مسلمانان براي طاليي ييها فرصت ،حج کنگره شک بي
 و عملـي  وحـدت  بـر  تأکيـد  بـا  عمـومي  ديپلماسـي  و نـرم  قـدرت  هـاي  ابـزار  از استفاده
 رسـالت  توانـد  مـي  کـه  اسـت  وکاريسـاز  ترين مهم ،مسلمانان عموم توسط بخشي آگاهي
 هـاي  تمل که امروز .کند ميسور اسالمي واحده امت تحقق براي را اسالمي انقالب جهاني

ـ  و انـد  آمـده  ميـدان  به اسالمي بيداري فضل به ،مسلمان  بـراي  تـوجهي  قابـل  هـاي  تظرفي
 خـود  مطالبات رسا صداي با جهاني فضاي در توانند مي دارند، خود استعدادهاي شکوفايي



 ۷۳   تأثير انقالب اسالمي بر وضعيت موجود و آينده عربستان...

 

 بـا  سـعودي  رژيـم  که ييها چالش به توجه با هم عربستان مردم ،روند اين در .کنند بيان را
 خواهنـد  قرار مسلمان هاي تمل ساير منافع راستاي در را کشور اين آينده ،است درگير آن
  .بود خواهد اسالمي وحدت شاهد ،اسالم جهان و داد

 حـوزه  مـديران  ،ايـران  .ا .ج نظـام  در گيري تصميم کالن سطح در که رسد مي نظر به
 و گـذاري  سياسـت  متـولي  کـه  وزيـارت  حـج  سازمان ويژه به ،خارجي سياست و روابط
 اجمـاع  ،اسـالم  جهان در موجود وضعيت از شناخت با بايد مي است، حج برنامه اجراي

 سياست قواعد شناخت و اسالم جهان مطلوب وضعيت درباره اسالم جهان نخبگان نظر
 جهـان  گـذاران  سياسـت  نـزد  را عمـل  به التزام و اعتقاد ،اسالم جهان سطح در الملل بين

 ،ميـان  درايـن  .کننـد  ايجـاد  عربستان کشور گيران تصميم و گذاران سياست ويژه به ،اسالم
 دولـت  بـا  روابـط  گسـترش  براي نرم قدرت ابزار عنوان به ،عمومي ديپلماسي از استفاده

 و مـذهبي  ــ  فرهنگـي  هـاي  پيونـد  و گرايي هم از استفاده .است کارساز بسيار ،عربستان
 بـا  کنسـولي  و سياسي هاي نمايندگي تقويت ،فارس خليج زبان عرب هاي کشور با قومي
 فرهنگي هاي هفته برگزاري و دوستي هاي انجمن تشکيل ،فارس خليج حوزه هاي کشور

 و دانشــجو و اســتاد تبــادل هــاي برنامــه ،فرهنگــي هــاي تظرفيــ شناســاندن جهــت در
 از ،شناسـي  ايـران  ؤسسـات م تقويـت  و ايجـاد  و توريست پذيرش ،علمي هاي همکاري

 ديپلماسـي  فضـاي  گسـترش  بـراي  ايـران  .ا .ج نرم قدرت به دستيابي راهکارهاي جمله
  است. فارس خليج حاشيه هاي ورکش ساير و عربستان با عمومي
 سـناريو  چنـد  ،عربسـتان  و ايران روابط ويژه به ،اعراب و ايران روابط آينده مورد در

 بـا  روابـط  بهبـود  به اميد درصورتي شود مي گفته ،اول سناريوي مطابق .است طرح قابل
 بـه  موکـول  امـر  ايـن  .آيـد  وجود به تحول آمريکا با ايران رابطه در که رود مي عربستان

 مناسـبات  که شود مي تأکيد امر اين بر دوم سناريوي در .آمريکاست و ايران روابط آينده



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۷۴

 قـدرت  يـک  به ايران که يابد مي بهبود زماني ،عربستان با روابط جمله از ،اعراب و ايران
 اسـت  مسلم آنچه .شود تبديل نظامي و فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي ابعاد همه با منازعبال
 منطقـه  در منـازع بال سـلطه  دنبال به ايران .ا .ج دهد، مي نشان خاورميانه محيط عيتواق و

 و زنـد  مـي  دامـن  منطقـه  در را تسـليحاتي  مسابقه ،نظامي بعد در ويژه به ،امر اين .نيست
  .کند مي تر امننا را منطقه فضاي

 از طـرف  دو تصـور  و اعـراب  و ايـران  روابـط  تـاريخي  سابقه به توجه با سوم سناريوي
 ايـن  .کـرد  بسـنده  موجـود  روابط به بايد و است ذهن از دور پايدار روابط برقراري ،يکديگر

 زدودن بـراي  تـالش  اسـت،  برخـوردار  توجهي بلقا مفروضات از امروزه اگرچه ،تلقي طرز
 کــارگيري هبــ و متقابــل ســازياعتماد سياســت گــرفتن پــيش بــا گذشــته روابــط منفــي آثــار
 شـده  آنهـا  بـه  توجـه  بيشترين دهم و نهم هاي تدول در که ،عمومي ديپلماسي هاي وکارساز

  .رسيد عربستان و ايران متقابل روابط همچنين و اعراب با روابط در توازن به توان مي ،است
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 ١اخترشهر علي دکتر

  چکيده

 رخـدادي  و است جهان و اسالم ،ايران تاريخ در عطفي نقطه ،ايران اسالمي انقالب
 از بسـياري  موجـب  کـه  آيـد  مـي  شـمار  به بيستم قرن دومنيمه  در گذاراثر و عظيم

 ايتگريهـد  جنبه ،حج باشكوه مراسم طرفياز .است شده جهان در سياسي تحوالت
 .دارد اقتصادي و فرهنگي ،اخالقي تحول و ،داري دين و وحدت به دعوت همچون

 در اسـالمي  انقـالب  مبـاني  گسترش در نقشي هچ حج :است اين اصلي السؤ حال
 انقـالب  بـا  مشـترک  مبـاني  داشتن دليل به حج :فرضيه دارد؟ اسالمي بيداري منطقه

 ،اسـاس  بـراين  .گـردد  مي اسالمي بيداري منطقه در انقالب گسترش باعث اسالمي،

 و نماينـدگان  ،گردهمـايي  ايـن  در .اسـت  اسـالمي  همايش ترين بزرگ عمره و حج
 گسترش در حج نقش ترين مهم از .دارند شرکت جهان کشور يکصد از بيش زائران
  کرد: اشاره ذيل موارد به توان مي اسالمي انقالب مباني

                                                      
  . عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد الهيجان.1



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۷۸

  ؛مشترک دشمن داشتن .۱
  ؛فرهنگي مبادله و رايزني .۲
  ؛منکراز نهي و معروف امربه مهم فريضه اجراي .۳
  ؛مسلمانان بين وحدت تحکيم .۴
    .ستيزي ظلم و مشرکان از برائت .۵

  .ستيزياستعمار ،تقدر نمايش ،حج ،اسالمي انقالب :کليدي واژگان

  لهئمس نيتبي و مقدمه

 عظـيم  رخدادي و است جهان و اسالم ،ايران تاريخ در عطفي نقطه ،ايران اسالمي انقالب
 در سياسـي  تحوالت از بسياري موجب که آيد مي شمار به بيستم قرن دوم نيمه در گذاراثر و

 سياسـي  هـاي  معادلـه  سو يکاز که است اين در تاريخي يدادرو اين اهميت .است شده جهان
 و زد بــرهم غــرب و شــرق قطــب دو بــه جهــان ارياســتعم تقســيم هادامــ در را اســتکبار
 کـه  کشـوري  در را بـزرگ  هـاي  تقدر به وابسته هاي رژيم مقتدرترين از يکي ،ديگر ازسوي

 آگـاهي  ايجـاد  بـا  ،آن از تـر  مهـم  .کـرد  کن ريشه ،بود اهميتبا اقتصادي و استراتژيکي ازنظر
 را مهمـي  سياسـي  تحـوالت  و هـا  حرکـت  ،ها جنبش زمينه ،مسلمان هاي تمل ميان در عميق
 سـطح  در برتـر  قدرت يک عنوان به را اسالم ديگر بار ،سياسي جريان اين ظهور .نمود فراهم
 و خويشـتن  بازيـابي  سـوي  بـه  حرکـت  بـراي  بخـش  اميـد  اندازي چشم و کرد مطرح جهان

 از بسـياري  دليل همين به ١.داد قرار مسلمانان روي پيش ،استکبار و استبداد برابر در ايستادگي
 اي پديـده  ،آن از ناشي تحوالت و ايران اسالمي انقالب که اند کرده اذعان خارجي نويسندگان

 تمـام  بـر  گونـه  معجـزه  و کـرده  فـراهم  را جهانيـان  شـگفتي  موجبات که است انگيز شگفت
  ٢.است کشيده بطالن خط ،ايران مورد در غرب هاي بيني پيش و ها تحليل

                                                      
 .15ص ، 1381 ي،زنجان ديعمي عباسعل ،ياسيعلل، مسائل و نظام س ران؛يا يانقالب اسالم. 1

 .21ص ، 1386 ،يداراب يعقوبيمحمدجواد   ترجمه رو،يه پيليد ون،يدر حكومت روحان رانيا. 2



 ۷۹   نقش حج در گسترش مباني انقالب اسالمي در منطقه بيداري اسالمي

 

 قصـد  بـا  بايد و است عبادت حركاتش تمام اينكه بر  ن افزو ،حج باشكوه مراسم طرفي از
 ،اخالقـي  تحـول  ،داري ديـن  و وحـدت  بـه  دعـوت  همچـون  ايتگريهد جنبه ،پذيرد تقرب

 كنـد  مـي  هدايت و ارشاد را حاجي اي گونه هب ،آن اعمال از يكهر و دارد اقتصادي و فرهنگي
 مطـرح  سـؤال  ايـن  حـال  .شود مي رهنمون بيداري و تحرك ،خودسازي ،معنويت عمق به و

 چـه  در اسـالمي  انقـالب  بـا  ابراهيمي حج مشترک وظيفه و چيست دنبال به دشمن که است
  است: چيز دو دشمن هدف که گفت بايد اول السؤ به جواب در .است چيزي
 ميـان  در دشـمنان  امـروز  کـه  هايي شيوه از :اسالمي بيداري منطقه در هراسي اسالم .۱

 همـواره  آنـان  .اسـت  آن نـوراني  هاي آموزه و اسالم تحريف ،گيرند مي کار به مسلمانان
 نباشـد؛  ارزش ضـد  و ظلـم  با مبارزه گونه هيچ آن در که کنند ارائه را اسالمي کوشند مي

 زمـان  اجتمـاعي  و سياسـي  مسائل از فارغ و بپردازد عبادي هاي جنبه به فقط که اسالمي
   .باشد خود

 .اسـت  خاورميانـه  بـر  طتسـل  ،بيگانگـان  ديگـر  هـاي  نقشـه  از :خاورميانـه  بر طتسل. ۲
 و ژئــوپلتيکي منــاطق تــرين مهــم از ،شــود مــي ناميــده خاورميانــه امــروز کــه اي محــدوده

 توجـه  مـورد  همـواره  ،متمـادي  اعصـارِ  و قـرون  طـي  در کـه  است جهان ژئواستراتژيکي
 شـمال  در سـرخ  دريـاي  فاصل حد ،محدوده اين فاصل حد .است بوده بزرگ هاي تقدر

 دريـاي  و ،شـرق  در ايـران  شـرقي  مرزهـاي  و شمال در خزر درياي و قفقاز منطقه ،غرب
 ،لبنـان  ،عـراق  ،سـوريه  ،ترکيه ،ايران کشورهاي و شود مي جنوب در هند اقيانوس و عرب

 فـارس  خليج جنوبي حاشيه هاي نشين شيخ و عمان ،يمن ،عربستان ،اردن ،اشغالي فلسطين
   :از اند عبارت منطقه ايه ويژگي ترين مهم از برخي .گيرد برميدر را

    .است آزاد هاي آب با اوراسيا مرکز ميان خشکي سطهوا ترين کوتاه الف)
   .دارد قرار منطقه اين در جهان هيدروکربن انرژي ذخاير درصد هفتاد از بيش ب)



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۸۰

 بـا  اوراسـيا  غـرب  در غربـي  اروپاي دفاعيجبهه  ميان خشکي فاصلة ترين کوتاه ج)
    .آسياست شرق جنوب دفاعيجبهه 
 تنگـة  همچـون  جهـان  حساسِ العاده فوق و استراتژيکي هاي آبراه و ها هتنگ وجود د)
 و نظـامي  اهميـت  و... داردانـل  ،بسـفر  تنگـه  ،سـوئز  کانـال  ،المنـدب  بـاب  تنگـه  ،هرمز

  .است کرده دوچندان بيگانگان براي را خاورميانه ژئواستراتژيکي
 تشـکيل  عمليـاتي  يهـا  شـاخک  را جهـان  ژئواستراتژيک ايقلمروه ترين حساس ) ه

 .است پاسيفيک حوزة ،عملياتي صحنه ،جهاني مقياس در و کنوني وضعيت در .دهند مي
 ،فـارس  خلـيج  شاخک لاودرجه  در نيز پاسيفيک عملياتيصحنه  هاي شاخک ترين مهم

 در ،علميـاتي  هـاي  شاخک اين دوي هر که است سرخ درياي شاخک بعديدرجه  در و
    .است زياد منطقه اين اهميت هم نظر اين از .دارند قرار خاورميانه ژئواستراتژيکيجبهه 
 و اقتصـادي  ،نظـامي  ،سياسـي  ازنظـر  همزمـان  خاورميانـه  ،ها ويژگي اين به توجه با

  1.است شده تبديل زمين) قلب( هارتلند به و بوده مهم بيگانگان براي فرهنگي
 در اسـالمي  انقـالب  بـا  ابراهيمي حج مشترک وظيفه که دوم السؤ به پاسخ براي اما

  :کنيم اشاره هريک مباني اصول به بايد ابتدا ،است چيزي چه

   اسالمي انقالب مباني و اصول .1

 ديگـر  و روبناهـا  که است نظام آن فکري مباني يندابر ،شرفتار و هانديش ،ينظام هر
 هسـامان  هـر  مبـاني  .اسـت  گرفتـه  سامان و شکل مباني آن اساسبر ،نظام آن هاي تخسا

 را آنهـا  ،حسـاس  هـاي  بزنگاه در و شناساند يم طريق پويندگان به را مسير و راه ،يفکر
 را مبـاني  اين ،پژوهشگر و خواننده که زماني تا .کند يم راهبري مطلوب اهداف سمت به
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 ۸۱   حج در گسترش مباني انقالب اسالمي در منطقه بيداري اسالمينقش 

 

 گونـه هر ،باشـد  دهينينديشـ  آنهـا  گونـاگون  زواياي در کاوي ژرف با و درنيافته درستي به
ـ  اسـالمي  انقـالب  .باشد همراه نقص و کاستي با تواند يم يدگاهيد هارائ و نظر اظهار  اب
 و اجتمـاعي  عرصـه  در جديـدي  الگـوي  ،اسـالم  بخـش  نجـات  تعاليم و قوانين از الهام

 توأمـان  ،انسـان  معنوي و مادي نيازهاي ،آن اساسبر تا کند مي ارائه امروزي بشر سياسي
 براسـاس  ،اسـالمي  انقـالب  همانند انقالبي يک مباني و اصول فهم ،بنابراين .شود فراهم
  :است بررسي قابل ،باشد اسالمي جمهوري اساسي قانون که آن منشور

  نظام بودن مردمي اصل )الف

 در انتخـاب  حق از استفاده با مردم يعني است؛ حکومت شکل مبين ،جمهوري کلمه
 مـردم  رأي بـا  حکومـت  عمده تصميمات و کنند مي گيري متصمي ،خود سرنوشت تعيين
 و رشـد  تمـام  هک حيواني مثابه به انسان ،آن در که مادي نگرش برخالف 1.گيرد مي شکل

 در ،اسـت  مـادي  عـالم  همـين  در منحصـر  ،هسـتي  و است مادي امر درباره او ادراکات
 و اوسـت  ملکـوتي  روح بـه  انسـان  شـرافت  و دارد بلندي جايگاه انسان اسالمي نگرش
  2است. وي انساني هاي يويژگ مرهون ،حيوانات ساير بر او امتياز

 در کـه  چنـان  ؛دارد مهـم  ويژگي سه ،ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در انسان
 و کرامـت « برپايـه  که است نظامي ،اسالمي جمهوري است: آمده دوم اصل از ششم بند

    .شود مي حاصل »خدا برابر در او مسئوليت با توأم آزادي و انسان واالي ارزش

  كرامتيك ـ 

 جـواب  در چيست؟ انساني کرامت اصلي عامل که است اين ،است مطرح که اليؤس
 انسـان  ويـژه  خلقـت  در بايـد  را کرامـت  ايـن  منشأ ،اسالم ازنظر که تگف گونه اين بايد
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۸۲

 الهـي  منشـأ  انسـاني  کرامت ،ترتيب بدين ؛است درآميخته الهي روح دميدن با که دانست
 و برابرنـد  همبـا  حـق  اين از مندي هبهر به نسبت ها انسان همه ،طبيعي حالت در و 1دارد
    .نيست امتيازي ديگري بر را کس هيچ

  کرامت تعريف اول ـ
    .است موجود هر مخصوص ،کمال و عزت ،ها آلودگي از بودن پاک ،شرافت و سخاوت

  کرامت انواع دوم ـ
 خـود  و ديگـران  بـه  ظلـم  و خيانـت  مرتکـب  که مادام ها انسان همه :ذاتي کرامتـ 
    .برخوردارند شريف صفت اين از ،نشوند
 جهـت  در را خود بالقوه نيروهاي و استعدادها که درصورتي انسان :اکتسابي کرامت ـ
 ايـن  و گـردد  مـي  مفتخـر  نيز کرامت از نوع اين به ،دهد قرار خود کمال و تعالي و رشد
   2.دارد او تالش و لياقت ،همت به بستگي ،امر

  :دشو مي معلوم امر دو اين ايسهمق از

 .است اختياري و ارادي ،اکتسابي کرامت که حالي در ؛است غيرارادي ،ذاتي کرامت �

 افـراد  بـه  اکتسـابي  کرامـت  که درحالي ؛گيرد برميدر را ها انسان همه ذاتي کرامت �
 .دارد اختصاص خاصي

 و اعتبـار  ،ارزش از اکتسـابي  کرامـت  ،است غيرارادي امري ذاتي کرامت که ازآنجا �
  .است برخوردار واالتري جايگاه

 آسـيب  طبيعـي  حالت اين اگر .است انساني طبيعت بقاي و دوام تابع ذاتي کرامت �
  .گردد مي تحول و تغيير دستخوش نيز او کرامت ،پذيرد
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 ۸۳   نقش حج در گسترش مباني انقالب اسالمي در منطقه بيداري اسالمي

 

 کـه  گونـه  همان دارند؛ مختلف درجات اکتسابي کرامت از برخورداري در ها انسان �
  گيرند. مي رارق مختلفي درمراتب خود ذاتي تکرام دادن ازدست و نزولي سير در

  آزاديدو ـ 

 مفهـومي  کسـي هر نـزد  هگرچـ  کـه  بيـان  بدين ؛است ممتنع و سهل مفاهيم از آزادي
 تعـاريف  در .اسـت  دشوار بسي ،آن از منطقي و دقيق تعريفي بيان ،دارد بسيط و روشن
 نيـز  ديگـر  برخـي  و انـد  هدانسـت  »فعـل  تـرک  يا انجام بر قدرت مطلق« بر بعضي ،آزادي

 بربنـا  کـه  اسـت  روشـن  .»کـرد  ترک يا داد انجام بايد که فعلي ترک يا انجام بر قدرت«
 قـانون  ،شمارد مي الزم انسان براي را فعلي ترک يا انجام که مرجعي ،دوم دسته تعاريف

 .عقـل  قـانون  يـا  مـردم  توافـق  مـورد  قانون يا است »آسماني قانون« يا ،قانون اين .است
 تکويني)( فلسفي آزادي از مندي بهره مجوز تکويني لحاظ به ،انسان به اسالم اساس براين

 ،گـردد  مـي  مربـوط  الهي قوانين و تشريع به که آنجا تا ،حقوقي لحاظ به اام ؛است داده را
  .باشد آزاد تواند ينم

  بجاست: و شايسته آزادي درباره نکته چند بيان اينجا در
 درونـي  و سياسـي)  و اجتمـاعي  هاي يآزاد( بيروني آزادي جنبه دو هر به اسالم اوالً

  ؛است نهاده ارج معنوي) هاي يآزاد(
 خـورده  گـره  انسـاني  هويـت  بـا  زيرا دارد؛ تقدم بيروني آزادي بر دروني آزادي ثانياً

  ؛شود مي تعبير »وارستگي« و »آزادگي« به آن از و است
 آزادي در فقـط  را آزادي کـه  آنـان  :اند نموده جفا »آزادي« به آدميان از گروه دو ثالثاً
  اند؛ کرده خالصه دروني آزادي در فقط يا بيروني

 انسـان  آزادي بـه  آنکـه  مگر ،ندارد وجود محدوديتي هيچ ،بيروني آزادي براي رابعاً
 يهـا  آزادي برخـي  از صـيانت  دليل به تنها ها آزادي از برخي ممنوعيت .کند وارد ضربه
  .است ديگر



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۸۴

  انسان محوري مسئوليتسه ـ 

 ،اختيار و آزادي اين و است مختار و آزاد موجودي انسان ،اسالم بيني نجها اساسبر
 انسـان  ،اسـالم  ازنظر .آورد مي بار به را مسئوليت ،گردد قرين قدرت و آگاهي با که آنگاه

 سـويي از مسـئوليت  ايـن  .اسـت  مسـئول  طبيعت و ديگر يها انسان ،خود ،خدا برابر در
 کند وظيفه احساس ،خويش سعادت و کمال ،سرنوشت قبال در انسان که شود مي سبب

 نسـبت  را خود ،است واقف اجتماع با خود تأثر و تأثير و تعامل به چون ،ديگر ازسوي و
  .بداند مسئول اجتماع به

  استعمارستيزي و ستيزي ظلم اصل )ب

 عملـي  اصول از بايد ،خويش متعالي اهداف به رسيدن براي ،ايران اسالمي جمهوري
 بـا  ،پـذيري  سـلطه  و ستمگري گونههر نفي ،اصول اين ازجمله .گيرد  بهره بخش ناطمينا
 وظيفه بنابراين .است المللي بين عرصه در سلطه نفي و داخلي عرصه در ستم نفي عنوان

 تجـاوز  از جلـوگيري  ،نابرابري و تبعيض کردن برطرف ،داخلي حوزه در اسالمي انقالب
ــوق در تصــرف و تحــدي و ــارزه ،ديگــران حق ــا مب ــم ب ــق از ظل ــانو طري ــذاري نق  ،گ

 بـر  دولت عملي التزام و امور بر قضايي و اجرايي نظارت ،ريزي هبرنام و گذاري تسياس
 از جلـوگيري  ،المللـي  بـين  حـوزه  در اسالمي انقالب وظيفه همچنين .است ظلم از نهي

 تماميـت  و وحـدت  حفـظ  نيـز  و اعتقـادي  و فرهنگـي  ،نظامي ،سياسي ،اقتصادي سلطه
  است. کشور ارضي

  ازمنكر نهي و معروف بهامر و مشورت طريق از عمومي آراي بر تكيه اصل )ج

 وحـي  برابـر  در عقـل  و رأي اصـالت  ،اساسي قانون در عمومي آراي به اتکا از مراد
 در عقـل  آزمـون  و وحـي  پـذيرفتن  در عقـل  ارزش بـه  احتـرام  ،آن معناي بلکه ؛نيست



 ۸۵   حج در گسترش مباني انقالب اسالمي در منطقه بيداري اسالمينقش 

 

 1.اسـت  رفراندوم و پرسي ههم ايجاد و انتخابات در مشارکت طريق از وحي به گرويدن
  :تصوراست قابل صورت دو به مشارکت اين

 و قرآنـي  مبـاني  برپايه اسالمي جامعه مديريت در اي شيوه عنوان به شورا اصل ـ يک
 و متخصصـان  نظريـات  و آرا تضـارب  از اسـتفاده  بـا  حکومـت  هکـ  است استوار سنت
ــره ــدي به ــتعدادهاي از من ــردم اس ــور در م ــف ام  مشــکالت حــل و کشــورداري مختل

 2.کند گيري تصميم

ـ   و عوامـل  بـه  اتکـاء  بـا  ايـران  اسالمي جمهوري نظام ؛ازمنکر نهي و معروف امربه دو 
 در منفـي  عوامـل  رشـد  طريـق  از ،انحرافـات  از جلـوگيري  صـدد  در ،خود دروني عناصر
 يعني است؛ سويهدو ،وظيفه اين .است منکراز نهي و معروف بهامر مکانيزم و ابزار با ،جامعه

 فقهـاي  البتـه  3دولـت.  بـه  نسـبت  مردم هم و دارد را وظيفه اين مردم به نسبت دولت هم
 :دانند مي شرط چهار اجتماع به منوط)ازمنکر نهي و معروف امربه( را امر اين اسالمي

  ؛منکر و معروف به داشتن آگاهي اول ـ
  ؛تأثير احتمال دوم ـ
  ؛خالف اعمال بر خطاکاران اصرار سوم ـ

    .مالي) يا آبرويي ،جاني ضرر( فساد بترت عدم چهارم ـ

  ايران اسالمي جمهوري نظام در يكپارچگي و وحدت اصل )د

 ايـن  .است قرآني اصلي معيارهاي از و اسالم اصولي مسائل از يکپارچکي و وحدت
 اصـول  ،اسـاس  بـراين  .است تبيين قابل اسالمي الملل بين هم و داخلي بعد در هم ،اصل
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۸۶

 ،آزادي نبود زيرا يکديگرند؛ ملزوم و الزم ،ارضي امنيت و ملي وحدت ،استقالل ،آزادي
 خطـر  بـه  را کشور استقالل ،مردمي مشارکت عدم و کند مي تضعيف را مردمي مشارکت

 عـدم  بنـابراين  .گيـرد  قـرار  بيگانگـان  اختيـار  در کشور منافع شود مي باعث و افکند مي
 منحصر اسالمي انقالب که ازآنجايي لذا 1.شود مي مردم آزادي رفتن ازبين باعث ،استقالل

 بـا  همبسـتگي  و اتحـاد  ،شـود  مي شامل نيز را جهان مسلمانان همه بلکه نيست ايران به
  2.است اسالمي نمونه امت يک ايجاد منظور به کشورها ديگر

  نظام بودن اعتقادي و اسالمي اصل ) ه

 احکـام  مبنايبر حکومت که معنا بدين دارد؛ داللت حکومت محتواي بر »اسالمي« واژه
 تطـابق  و گيـري  شـکل  در ،حکومـت  و نظام مشروعيت .گردد مي اداره اسالمي مقررات و

 امـر  ايـن  بـراي  مظهري ،اساسي ونقان در فقيه واليت و است اسالم موازين با آن مقررات
 نقـش  ،آن هـاي  تظرفيـ  و دين به ما نگاه نوع ،حقوقي مباحث در ازطرفي 3.گردد مي يتلق
 ،حقانيت ،جامعيت به که فردي است طبيعي .گذاشت خواهد ما قضاوت در اي هکنند نتعيي
 در ،نـدارد  بـاوري  چنين که فردي با ،باشد داشته باور خود دين جاودانگي و شمولي نجها
 بـر  ،اسـالم  دين چهارگانه هاي يويژگ به اعتقاد .نيست يکسان ديني مقررات و احکام برابر
 باعـث  امـر  ايـن  کـه  دارد داللت گذاري نقانو در وحياني هاي تدرياف و دين دخالت لزوم
   .بود خواهد ملي سطح در اجتماعي مناسبات گويي پاسخ

 همـراه  بـه  را مـذهب)  اصـول  و ديـن  اصول( اعتقادي گانه پنج اصول ،اساسي قانون
 معرفـي  بنيادهـايي  و گانـه  شـش  ارکـان  عنـوان  به ،او واالي جايگاه و انسان کرامت اصل
    .دهند مي تشکيل را ايران اسالمي نظام هاي هپاي که کند مي
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 ۸۷   نقش حج در گسترش مباني انقالب اسالمي در منطقه بيداري اسالمي

 

  ابراهيمي حج مباني و اصول .2

 بـيش  زائران و نمايندگان ،گردهمايي اين در .است اسالمي همايش ترين بزرگ ،حج
 مخلـوق  و خالق ديدار محفل شکوهمندترين ،حج .دارند شرکت جهان کشور يکصد از
 تعلقـات  همـه  از کنـدن  دل کـه  اسـت  اهللا الـي  سير با .است عبادات رازترينرمزوپر از و

    .يابد مي ادامه يار ديدار تا و شود مي آغاز دنيوي
 در و حـق  لقـاي  شـوق  و عشـق  بـه  ،خداجوي بندگان كه  است معنوي سفري ،حج

 ،وحـي  ديـار  .گمارنـد  مـي  تهمـ  آن  به ،روح پااليش و الهي دستورات از تبعيت جهت
 و شـوند  مـي  آشـنا  يکـديگر  بـا  مسـلمانان  ،آن در که است مسلمان ملل ميعادگاه بهترين
  :از اند عبارت حج اصول ازجمله .آيند مي بر آنها رفع درصدد ،مشکالت بررسي ضمن

  مسلمانان امور به اهتمام الف)

 مسـلمانان  امـورِ  بـه  اهتمام ،است مسلماني نشانه که اساسي و خطير فرايض از يکي
�5O 0 :اسـت  شـده  روايـت  9خـدا  رسول از .است �)  �u�;� 5�1 N  �=�U�5v � �6)w�" x �V���,5g�  �m$��� �S 

 X=�� 5, �V�"/1; »معنـاي  ».نيست مسلمان ،نگمارد همت مسلمانان امور به و کند صبح هرکسي 
 آنـان  خـدمت  در و کنـد  زنـدگي  مسـلمانان  ميـان  در مسلماني اگر که است آن حديث
 :گويـد  مـي  سـعدي  کـه  است اساس براين .است بيگانه و آيد نمي شمار به خودي ،نباشد

  2».است خويش نه و برادر نه ،است خويش بند در که برادر اند گفته حکما«
 ماننـد  ديگـر  فرايض سلسله يک که است کلي يعنوان ،مسلمانان امور به اهتمام البته
 آن مصـاديق  از آنـان  بـه  رسـاندن  سـود  و مردم نياز ساختن برآورده ،مردم ميان اصالح

 اعتقـادي  اصـول  از حـج  مراسم در مقصود اين تحقق که است بديهي .شود مي محسوب
    .باشد داشته اهتمام خود برادر مشکالت به نسبت بايد حاجي هر و آيد مي شمار به حج
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۸۸

  اسالم قدرت نمايش )ب

 نمـايش  ،اسـالم  دشـمنان  از تبـري  و نفـرت  اعـالم  بر عالوه ،مشرکان از برائت و حج
�6�) �	��« :فرمايـد  مـي  7علي .است اسالمي امت جمعي رژه و اسالم قدرت� O�����«1؛ 

 عمـل  جامه حج از انتظار اين زماني ».کرد تشريع اسالم آيين تقويت براي را حج خداوند«
 سياسـي  همـايش  و هـا  دل اجتماع مرکز و مردم وحدت رمز خدا مقدس خانه که پوشد مي

 ،2اسـت  شـده  يتلقـ  ضعيف افراد جهاد حج ،روايات در بينيم مي اگر .باشد اسالمي جامعه
 ،حـج  و ،کـافران  بـا  حانهمسـل  جنـگ  ،جهاد .دارد را جهاد ثمرات و آثار که شود مي معلوم
    .است اسالمي امت عظمت و اقتدار نمايش محل چون است؛ کافران با سرد جنگ

  زندگي در دين نقش ياحيا )ج

 کـرده  تحريف به اقدام ،آن هاي آموزه و اسالم به زدن ضربه براي بيگانگان و دشمنان
 ايـن  بـا  که کردند مي تصور آنان .دهند تغيير را هانآ واقعي و حقيقي معاني ندا هکوشيد و

 .دارنـد  نگـه  دور مـردم  زنـدگي  هـاي  صحنه از و برانند حاشيه به را دين توانند مي حربه
 از دور بـه  و دارد فـردي جنبـه   فقـط  ديـن  عبـاديِ  اعمال که رويکرد اين با آنها رو ايناز

 دينـي  هـاي  آمـوزه  و ديـن  کالبـد  از را حماسـي  روح ،اسـت  اجتماعي و سياسي مسائل
 دسـت  از مردم ميان در را خود واقعي معناي ،ديني مفاهيم از بسياري بنابراين .برداشتند

 زاهـد  .يافتند مرده مفهومي ،فرج انتظارِ و غيبت ،توکل ،زهد چون مفاهيمي که چنان ؛داد
 بـه  زودتـر  کـه  ايـن  منظور به و کرد مي اختيار عزلت هگوش که بود کسي ،مرده مفهوم در

 خواسـت  مـي  کـه  کسـي  .کرد مي خودداري اجتماع در حضور و تماس از ،برسد آخرت
  . و... زد مي دم لتوک از ،باشد نداشته تحرک و بردارد خود دوش از را وظيفه
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 ۸۹   حج در گسترش مباني انقالب اسالمي در منطقه بيداري اسالمينقش 

 

ـ  و كرد مبارزه بايد چطور و زيست بايد چگونه كه چه حج به ..«  در كيفيـت  چـه  اب

 محرومان و مسلمانان حقوق كه چه حج به ايستاد! كمونيسم و داري سرمايه جهان مقابل

 و بـزرگ  نيـروي  يـك  عنـوان  به بايد مسلمانان كه چه حج به !...ستاند بايد ظالمين از را

 وابسته هاي تحكوم عليه را مسلمانان كه چه حج به كنند! خودنمايي جهان سوم قدرت

  1.»؟!...بشوراند
    :فرمايد مي هويت بي و وابسته رتفک نوع اين به پاسخ در =خميني امام

 تمـامي  در را اسـالم  سياسـت  محتـواي  ،آن از كـه  است الهي معارف كانون حج ..

 تنظيم ،حج .است زندگي مناسك ،حج مناسك  .نمود جوو جست بايد زندگي زواياي
 آن از همـه  كه است قرآن بسان حج .است توحيدي زندگي اين تشكل و تمرين و

 و ،وحـدت  بـي  حج ،برائت بي حج ،قيام و تحرك بي و روح بي حجِ .شوند مي مند بهره

  2.نيست حج ،نيايدبر شرك و كفر هدم آن از كه حجي

  مسلمانان بين وحدت تحكيم )د

 انـدازه  بـه  کـه  يافـت  بتـوان  را اي مسـئله  کمتر شايد ،اسالم اجتماعي احکام ميان در 
 غيرمسـتقيم  و مسـتقيم  صـورت  به قرآن آيه ها هد .باشد شده گفته سخن آن از »وحدت«

  .است اختالف از پرهيز و وحدت وجوب درباره

 و ضـعف  عامـل  را تفرقه و ،اسالمي امت شوکت و اقتدار عامل را وحدت کريم قرآن

  اهللاَ  اَِطيُعوا وَ ( :فرمايد مي ،است دانسته ناتواني
َ

Uُُكمْ  َوتَْذَهَب  َفَتْفَشلُوا َيَنازَُعوا َوالَ  َورَُسوw؛)ِر 

 شـما  شـوكت  و شـويد  مـي  نـاتوان  كه مكنيد نزاع يكديگر با و كنيد پيروي پيامبرش و خدا از«

  )46 (انفال: .»رود مي
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۹۰

 بـه  مثبـت  نگـاه  ،کنـوني  وضـعيت  در کـه  شـود  نمي يافت مسلماني هيچ ،دنيا سراسر در
 روشـن  دنيا مسلمان مردم بر دشمنان هاي نقشه و ها هحيل ،امروز .باشد نداشته وحدت اهميت

 .هسـتند  اي فرقـه  اختالفـات  بـه  زدن دامـن  صدد در زورمداران نداند که کيست و است شده
 جوامـع  رهبـران  گستردة هاي تالش رغم به ،جهان کنوني و گذشته هاي کشمکش و منازعات

 ،داخلـي  اختالفـات  قربانيـان  ميـزان  بر روز هر و است نهاده تزايد به رو همچنان ،ها دولت و
 و مـادي  هاي سرمايه از بيشتري حجم ،آن موازات به و گردد مي افزوده المللي بين و اي منطقه

    .شود مي انگيزان تفرقه و افروزان جنگ مطامع قرباني ها ملت معنوي
 سياسـي  نظـر  تحت ،عالم كشورهاي تمام كه است طوري دنيا سياسي وضع ،امروز«

 ديگر قشرهاي و طوايف همه شكست براي و هستند ناظر را جا همه .هستند ها ابرقدرت
    1».كنند ايجاد اختالف برادرها بين كه است آن ها طرح مهم و دارند ها طرح

  اصول و مباني در ابراهيمي حج با اسالمي انقالب اشتراكات .3

 کـردن  برجسـته  بـا  ،ابراهيمي حج و اسالمي انقالب طريق از ،جهان مسلمانان امروز
 .برسـانند  ظهـور  منصـه  بـه  را خـود  همدلي و همرنگي توانند مي ،بسياري مشترک نقاط

 اتحـاد  به آنها اساسبر توانند مي که دارند بسياري مشترک منافع ،جهان مسلمانان هامروز
  از: اند عبارت آنها جمله از ؛کنند پيدا دسترسي بيشتري انسجام و

   اسالم )الف

 مسـئله  ،اسـالمي  بيـداري  در ابراهيمـي  حج با اسالمي انقالب مشترک وجوه از يکي
 وحـدت  به منجر که کند مي مستقيم صراط و اهللا حبل به تعبير اسالم از امام .است اسالم

 بـه  انـد  کـرده  کوشـش  و هگرفت را امر اين دنبال ،اسالم بيدار علماي« .شود مي يگانگي و
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 ۹۱   نقش حج در گسترش مباني انقالب اسالمي در منطقه بيداري اسالمي

 

 اسالم اهللا حبل« 1».کنند دعوت يگانگي و وحدت به ،اسالم لواي تحت را مسلمين کهاين
 توجـه  مـا « 2».اسـت  اسالم ،خلق و حق بين ريسمان .است اسالم ،مستقيم صراط .است

 را همـه  و اسـت  بسـته  اخـوت  عقـد  ها مسلمان همه بين كه اسالم دستورات به نكرديم
  3».فرمايد مي اسالم خط از پيروي و اهللا حبل به اعتصام به دعوت

 خـدا  ازطـرف  9عبداهللا بن محمد ،اسالم مکرم نبي که  است آسماني برنامة برترين ،اسالم
 امتيازات و ها ويژگي دربردارندة که  اي برنامه .است آوردهوفر ها انسان سعادت و رستگاري براي

 کـرده  فـراهم  اعصـار  همـه  در را ها انسان نيازهاي گويي پاسخ زمينه ،امتيازات اين .است بزرگي
 ،سياسي ابعاد در است توانسته که است اسالمي هاي آموزه جامعيت ،امتيازات اين جمله از .است

  .باشد بشر مشکالت گشاي گره ،شخصي و فردي ابعاد نيز و اجتماعي ،فرهنگي

    مشترك دشمن داشتن )ب

 از ،واقعي دشمنان نشناختن و دارند مشترک دشمن ،ابراهيمي حج و اسالمي انقالب
 ليـان وا کنارگذاشـتن  سـبب  کـه  ضـعفي  .است بوده مسلمانان اساسي و مهم هاي ضعف
 ،جريـان  ايـن  از گـرفتن  عبـرت  .شـد  آن احکـام  نشـدن  پيـاده  و اسالمي حکومت واقعي

 کـه  را دشمناني نقشة همچنين .شد خواهد تاريخ تکرار از مانع و آيندگان راه نويدبخش
 و نمـوده  بـرمال  ،انـد  اسالم کيان به زدن ضربه صدد در گوناگون هاي چهره و ها لباس در

 تأييـد  ضـمن  =امـام  سـان  بـدين  .اسـت  آورده ارمغـان  بـه  را مسلمين و اسالم پيروزي
 اگر .بشناسيد را دشمنتان شما بايد« :فرمايد مي مستمروظيفه  يک عنوان به ،شناسي دشمن

  4».كنيد دفعش توانيد نمي ،نشناسيد
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۹۲

  استبكارستيزي و ظلم و مشركان از برائت )ج

 نمـاد  کعبـه  اسـت.  سـتيزي  ظلـم  ،ابراهيمي حج و الميسا انقالب مشترک صولا از يکي
 هـاي  تـالش  و ها مجاهدت يادآور 7ابراهيم مقام ،آن کنار در و است طاغوت نفي و توحيد

 از برائـت  بخـش  تجسـم  ،مـوارد  ايـن  .اسـت  طاغوت و ظلم با مبارزه در ،تاريخ شکن بتابر
  .بخشد مي عيني نمودي را حج محتواي و مناسک سياسي پيام که است مشرکين

 ايـادي  و استكبار از برائت فرياد ،دهد مي سر حج در مسلمان امروز كه برائت فرياد«
 بـا  و كننـد  مـي  نفـوذ  اعمـال  ،قدرتمندانـه  اسـالمي  كشورهاي در االسف مع كه است آن

 توحيـد  هـاي  پايه ،اسالمي جوامع بر آلود شرك زندگي نظام و سياست و فرهنگ تحميل
    1».اند كرده غيرخدا عبادت دچار را آنان و ساخته منهدم مسلمانان زندگي در را عملي

   اسالم جهان در مشركين از برائت نقش

   استكباري هاي تقدر نفي ـ  يك

 اضـمحالل  هاي زمينه ،استعماري و جو سلطه هاي تقدر از بيزاري اعالم با ،مسلمانان
 از خـود  کشور در را بيگانگان دخالت هاي زمينه کوشند مي کرده، فراهم را آنها نابودي و

 خـروج  خواسـتار  و دهنـد  هـم  دسـت  به دست ،مسلمان هاي تمل آحاد وقتي .ببرند بين
 بـه  دسـت  کنند نمي جرئت ديگر آنها ،شوند خود هاي سرزمين و مناطق از استعمارگران

 بـا  ارتبـاط  شـوم  پديده هنوز ،اسالمي کشورهاي مسلمان سران ميان امروز .بزنند توطئه
 هنـوز  ،منطقـه  در عربـي  و اسـالمي  هـاي  کشور از بعضي .دارد وجود بيگانه هاي تقدر
 تأسـف  بسـي  جاي و هستند اسرائيل يعني ،او نامشروع ولد و آمريکا با روابط مستسر

 هـا  ملت دآحا ،خائنانه رفتارهاي ايندباوجو .دارد وجود هنوز ،گرايش اين چرا که است
 اسـتعمار  و اسـتثمار  صـدد  در ،دشـمنان  کـه  انـد  فهميـده  خوبي به ها دولت از بسياري و
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 ۹۳   حج در گسترش مباني انقالب اسالمي در منطقه بيداري اسالمينقش 

 

 فراهم منطقه در را آنان طلبي قدرت و سلطه نفي زمينه ،خود انزجار اعالن با لذا اند. آنان
 مسـلمانان  همه انسجام و اتحاد ،پذيري سلطه و طلبي سلطه اين از رفت برون راه .اند کرده

 وابسـتگي  نفي در اتحاد ،تجاوزات و ها زورگويي برابر در اتحاد .است خطير امر اين در
   .برد مي بين از را آنان هاي طلبي قدرت ،دشمنان از برائت در اتحاد و غربي دول به

   مسلمانان پيوستن هم به ـ دو

 اين به امت امام .است جهان مسلمانان پيوستن هم به ،مشرکان از برائت ديگرِ آثار از
 .اسـت  مسلمانان آحاد انسجام و اتحادسايه  در ،واقعي برائت که بودند واقف کامالً نکته
 بـا  مقابلـه  صـف  کوشند مي ،دادند تشخيص را دشمنان و مشرکانجبهه  ،مسلمانان وقتي
 و بگذارنـد  کنار را سطحي و جزئي اختالفات کوشند مي کنند؛ يکي خود بين در را آنان

 ،برائـت  ايـن نتيجه  و الزمه است بديهي .شوند واقعي دشمنان برائت و نفي و طردآماده 
    .است بيگانگان و کفار برابر در مسلمانان صفوف اتحاد

  دالن ساده يداريب و آگاهي ـ سه

 نفـي  بـه  ،يکـديگر  دسـت در دسـت  ،مسلمين آحاد و ها ملت ميليونيِ هاي توده وقتي
 به نسبت که کساني حتي شود مي باعث ،پردازند مي آنان از بيزاري و بيگانگان و دشمنان

 عظـيم  خيـل  بـه  نيـز  انـد  کـرده  دلـي دو و ترديد اظهار آنان سوء هاي تحرک و بيگانگان
    .بپيوندند مسلمانان

  فرهنگي مبادله و مشورت چهار ـ

 در .اسـت  مشـورت  مسـئله  ،ابراهيمـي  حج با اسالمي انقالب مشترک نقاط ديگر از
 شـدن  ناميـده  ضمن ،قرآن در .است برخوردار اي ويژه جايگاه از مشورت و شور ،اسالم

 بـه  متعـال  خداونـد  .اسـت  شـده  پرداختـه  شـورا  بـه  آيه سه در ،»شوري« به سوره يک
 :فرمايـد  مـي  و کنـد  مشـورت  مـردم  بـا  اجتمـاعي  امـور  در کـه  دهد مي دستور پيامبرش



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۹۴

ْمر ِ[  َوشاِوْرُهمْ (
َ
 آيـه  در همچنـين  )159 عمـران:  (آل .»كن مشورت آنان با كار در و« ؛)األ

 ىُشـور َواَْمـُرُهمْ ( :فرمايـد  مـي  و دانـد  مي کردن مشورت را مؤمنان اوصاف از يکي ،ديگر

  )38 (شوري: .»در ميان آنهاست مشورت ه صورتب شانهايكار« ؛)بَيَنُهم
 ،را مقننه قوه ،ديگر قواي کنار در خود مقاصد پيشبرد براي حکومتي هر ،اساس براين

 تئـ هي در ،آن بـر  عالوه .گيرد مي نظر در ،دارد مشورت براساس گذاري قانون وظيفه که
 ،ديگرتعبير به و اسالمي ملل سطح در .شود مي بررسي قوانين و لوايح از بسياري ،وزيران

 تحقـق  بـراي  اما .گيرد صورت پويا و مدرن شکل به مشورت بايد نيز اسالمي حدوا امت
 ديـده  حج بزرگ اجتماع محل از نيکوتر محلي و ،حج موسم از تر مناسب زماني امر اين
 تجـارب  کننـد،  اسـتفاده  استثنايي فرصت اين از توانند مي مختلف ملل و اقوام .شود نمي

 کارشناسـي  نظـر  بـا  را قوت و ضعف نقاط گذاشته، مسلمانان اختيار در را خود سودمند
    :فرمايد مي باره  اين در 1راحل امام .کنند مطرح

 مسـلمين  مشـكالت  و اسـالم  مصـالح  در و آورده گرد هم دور را جهان محترم حجاج ..
 الزم تصـميمات  ،اسالم مقدس آرمان به رسيدن راه و مشكالت حل در و نموده آرا تبادل

  1.كنيد بررسي را اسالمي مذاهب و طوايف همه بين اتحاد هاي راه و نماييد اتخاذ را

  منكر از نهي و معروف به امر مهم فريضه اجراي پنج ـ

 نظـارت  و همگـاني  وليتئمسـ  انجـام  ،اسـالمي  انقـالب  و حج اجتماعي ابعاد از يکي
 مسـائل  بـه  ،منکـر از نهي و معروف امربه .است منکراز نهي و معروف امربه بر يمل و عمومي
 شـديد  سـرزنش  و فريضـه  اين بر اسالم تأکيد از و ندارد اختصاص جزئي و فرعي ،فردي
 اصـالح  بلکـه  ؛نيسـت  فـرد  اصـالح  بـه  تنهـا  ،اسالم نظر که شود مي معلوم ،آن کننده ترک

 وظيفـه  اين به که ستايد مي را امتي مجيد قرآن .دارد خود هاي برنامه سرلوحه در را اجتماع
  :کنند مي عمل خطير

                                                      
 .131، ص 20نور، ج  فهيصح. 1



 ۹۵   نقش حج در گسترش مباني انقالب اسالمي در منطقه بيداري اسالمي

 

ةٍ  َخeَ  ُكْنُتمْ ( م�
ُ
ْخرَِجْت  أ

ُ
ُمُرونَ  لِلن�اِس  أ

ْ
َمْعُروِف  تَأ

ْ
ُمنَكـرِ  َقنْ  َوَيْنَهْونَ  بِال

ْ
 تُْؤِمُنـونَ  وَ  ال

  )110 عمران: (آل )بِاهللا
 از نهـي  و معروف به امر زيرا ؛اند آمده پديد مردم براي كه هستيد امتي بهترين شما

  .داريد ايمان خدا به و كنيد مي منكر

 زيـرا  کنـد؛  فـراهم  را الهـي  فريضـه  ايـن  تحقق زمينه که است حجي ،ابراهيمي حج
 هـم  و کنـد  مسـئوليت  احسـاس  حـج  محرمـات  و واجبات به نسبت بايد هم ،گزار حج

 تـرک  و حـج  واجبـات  بـه  عمـل  و حـدود  رعايت بنابراين .ديگر ياه حاجي به نسبت
 بـراي  اي عـده  ،حـج  در لـذا  .است ازمنکر نهي و معروف امربه هاي نشانه از ،آن محرمات
 خـود  هـاي  پيام در =امام .کنند مي کمک انحاجي به شرعي لئمسا در گزار حج راهنمايي

    :اند کرده اشاره نکته اين به
 الزم ،هسـتند  كـه  كشوري هر از ،كنند مي شركت اجتماع اين در كه دانشمنداني به

 محـيط  در و كـرده  صادر نظر تبادل با مستدلي هاي بيانيه ها ملت بيداري براي است
 مراجعـت  از پس ،خود كشورهاي در نيز و نمايند توزيع ،مسلمين جامعه بين ،وحي
 را اسـالم  اهداف كه بخواهند ياسالم كشورهاي سران از ها هبياني آن در و دهند نشر

 چنگـال  از خالصـي  بـراي  ،گذاشـته  كنار [را] اختالفات ،هداد قرار خود العين نصب
 1.بينديشند چاره استعمار

   اسالمي وحدت شش ـ

 اسـالمي  وحـدت  مسـئله  ،ابراهيمـي  حـج  با اسالمي انقالب اشترکات از رگدي يکي
 کـه  نبـود  ايـن  »مسـلمان  هـاي  تمل  ميان اسالمي وحدت« موضوع طرح از هدف .است

 به توجه با بلکه ؛شوند متمايل تشيع به ها سني يا بردارند دست خود اعتقادات از شيعيان
 مسـلمانان  همـه  توان مي ،دارد وجود اسالمي هاي فرقه و مذاهب همه ميان که مشترکاتي
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۹۶

 از بعضـي  در اخـتالف  .داد قـرار  اسـالم  خوردة قسم دشمنان برابر در واحد صف در را
 باعـث  نبايـد  ،اسـت  علمي تحقيقات و اجتهادنتيجه  که شرعي احکام و اعتقادي مسائل
 ،استدالل و بحثصحنه  در که مذاهب متفکران .شود مسلمان هاي تمل دوري و جدايي

 توجـه  بـا  نيز اجتماعي زندگيعرصه  در بايد ،پردازند مي دليل اقامة به ،حق قتحق براي
 کـه  گرفت نتيجه توان مي ،رويكرد اين با .کنند اتخاذ ويژه تدابير ،اسالمي امت مصالح به

 طـرح  اين .است اسالمي امت و اسالم سربلندي و تعز ،اسالمي وحدت طرح از هدف
 ،مسلمانان برداشت و بينش در ،فرهنگ چونان را 9ديمحم ناب اسالم تفکر کوشد مي
  .دهد قرار اسالمي امت اقتدار جهت در

  اسالمي بيداري منطقه در اسالمي وحدت گيري شكل راهكارهاي .4

 ميـان  اسـالمي  وحـدت  آمـدن  وجود به براي مناسب راهکارهاي ترسيم تاس بديهي
    .باشد مسلمين و اسالم دلسوزان همه اصلي هدغدغ بايد ،مسلمانان

   قرآن به بازگشت الف)

 گـرد  ،آن به زدن چنگ با بتوانند نمسلمانا که است محوري نيازمند ،اسالمي وحدت
 بـه  .بينديشـند  خـود  اخروي و دنيوي منافع و مشترک اهداف به ،آن براساس و آيند هم

 ،بـرادري  و وحدت محور استوارترين و دارترين ريشه ،ترين اصلي ،جهان مسلمانان باور
 همـه  قبـول  مـورد  آن بخشـي  نجـات  و بـودن  الهـي  اعتبـار  ،وثاقـت  که است کريم قرآن

 ؛گوهرنـد  يـک  از آفـرينش  در ها انسان ،قرآن نگاه از .است اسالمي مذاهب و مسلمانان
 ،دنيـاطلبي  نيـز  و او هـاي  تظرفيـ  و اسـتعدادها  ظهـور  و بشـر  امتحـان  سـبب  بـه  ليکن
 تحقـق  بـراي  کـه  اسـت  فروپاشـيده  وحدت اين ،دشمنان هاي افکني تفرقه و گرايي فرقه

 ،مـودت  ،اخـوت  هـاي  مؤلفـه  الهي کتاب اين ،قرآني واحد امت گيري شکل و آن هدوبار
 همـه  وقتـي  .کنـد  مي پيشنهاد را آن مانند و ،يكديگر به نسبت مسلمانان رحمت و الفت



 ۹۷   نقش حج در گسترش مباني انقالب اسالمي در منطقه بيداري اسالمي

 

 ،انـد  آمـده  وجـود  بـه  مـادر  و پدر يک و اصل يک از همه و است يکي خالقشان بدانند
ُمْؤِمُنـونَ  إِغ�َمـا(آيـه   حکـم   بـه  و شـود  مي برقرار آنها ميان در وحدت و اخوت

ْ
 )إِْخـَوة ال

 .بدارنـد  دوسـت  هـم  شـان  ديني برادر براي ،دارند دوست خود براي را آنچه كوشند مي
 در را نقـش  ترين مهم تواند مي که آورد مي ميان به سخن عواملي و ها بنيان از قرآن باري
   :از اند عبارت عوامل اين از بعضي .کند ايفا اسالمي انسجام گيري شکل

   توحيد ـ يك

 بـزرگ  محـور  ايـن  .اسـت  کـرده  معرفـي  هستي نهايي کمال را خداوند ،کريم قرآن
 و آورنـد  روي او طـرف  به ،شوند نوا هم و متحد ،مؤمنان همه که است شده سبب هستي
 وفـاق  گيـري  شکل عوامل ترين مهم از ،واحد مبدأ به ايمان .کنند حرکت او رضاي براي

   .است همگاني و عمومي
 بـه  گـردن  کـه  رو آناز ،افـراد  همه که طوري به کند؛ مي متحد را موحدان تمام ،يکتاپرستي

 تسـليم  خداونـد  برابـر  در جـز  و برابرنـد  همبـا  تعهدات و حقوق جميع در ،اند نهاده بندگي
 قـرآن  .دهـد  مـي  پيونـد  هـم  به را همگان و است االطالق علي حاکم او که معتقدند و نيستند

ِ َفَقِد اْستَْمَسَك ( :فرمايد مي اُغوِت َو يُْؤمِْن بِاب� ُ َفَمْن يَْكُفْر بِالط� ـا وَاب�
َ
� الَ انِْفصـاَم �

ْ
ُوث

ْ
ُعْرَوةِ ال

ْ
بِال

  )256 (بقره: )َسِميٌع َعلِيمٌ 

  صالح عمل ـ دو

 هـاي  ويژگـي  هرگونه از فارغ ،حالت اين .است الهي مسير در رفتار همان ،صالح عمل
 فطرت و ذات در عمومي صورت به آن ريشة زيرا است؛ شده مطرح نژادي و قومي ،فردي
 ،کـرده  فـراوان  تأکيـد  صالح عمل بر کريم قرآن .دارد وجود ها انسان همه در و است آدمي

َعqْ  وَ ( :فرمايد مي
ْ
سانَ  إِن�  * ال

ْ
ِينَ  إِال�  * رٍ ـُخْس  لَِ�  اِإلن

�
ـاِ�اِت  َعِملُـوا وَ  آَمُنـوا ا/  تَواَصـْوا وَ  الص�

 Cَق oْ  تَواَصْوا وَ  بِا�ْ   )3ـ1 (عصر: )بِالص�
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 آنهـا  بيشـتر  پيونـد  سـبب  ،باشـد  افراد توجه مورد »صالح عمل« چون مشترکي وجه اگر
 هـا  انسـان  وجـود  اعمـاق  در ،مشـترک  وجه آن که رسد مي اوج به آنگاه ،مهم اين و شود مي

 ،تعـاون  چـون  نيکـي  اعمـال  آثـار  .باشـد  داشـته  جـاي  آنها قلوب سويداي در و کرده ريشه
 قلـوب  وحـدت  سبب ،قرآني نگاه اين .گيرد دربرمي را مسلمانان همه ،ايثارگري و دستگيري

    .ديد حج موسم در توان مي را صالح اعمال اين شکوه .شود مي ها دل نزديکي و

   نبوي هسير به تأسي ب)

 مسـلمانان  جـان  گـوش  به را توحيد آواي ،وحدت منادي و رحمت پيامبر آن که هنگامي
 و عشـيره  بـه  افتخـار  و ها گرايي قوم ،ها فروشيفخر ،جاهلي هاي تعصبي ،رساند اسالم صدر

  .گرفتفرا را اسالمي جامعه ،وحدت و عبوديت نور و رفتند کناري به ،نسب و نام
 رديــف در و کــرد بــرادر را حبشــي بــالل و فارســي ســلمان ،دينــي وحــدت ايــن
 در ،اسـالم  صـدر  دار ريشه هاي دشمني از بسياري و داد قرار 9پيامبر ياران ترين نزديک
 هـاي  دل توانسـت  حضـرت  آن کـه  چنـان  شـد؛  برطرف هماهنگي و همفکري اينسايه 

   .کند جذب خود به و... رنگ ،زبان ،نژاد از فارغ را مسلمانان
 برقـراري  ،وحـدت  کـارگيري  بـه  در حضرت آن مهم هاي استراتژي و ابتکارها بهترين از

 در کـه  بـود  آن ،برادري و اخوت پيمان اين پيام .بود گوناگون قبايل و مسلمانان ميان اخوت
 در داخلـي  اختالفات آثار و شود پيدا مشترکي و خاص حساسيت ،اسالم صدر مسلمان امت

 از برگرفتـه  مفاسد از بسياري شد باعث 9پيامبر بزرگ کار اين .گردد رنگ کم و ضعيف آن
    .گردد حيواني اختالفات گزين جاي انساني اتحاد و برود بين از نفساني هواهاي

  ::::معصومين هسير از پيروي ج)

 بـراي  ،باشـند  مـي  9پيـامبر  حق به وارثان و نبوت هشجر و اصل از که  شيعي امامان
 در آنـان  اند. کرده همبستگي به دعوت پيوسته ،دشمنان نفوذ از جلوگيري و اسالم حفظ
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 اصـحاب  بعضـي  اعتـراض  بـا  ،اوقـات  بعضي در که بودند چنان ،مخالفان با خود رفتار
 نزديک يکديگر به را مؤمنان هاي دل رفتارشان مانند بزگواران آن کالم .شدند مي رو روبه
   :فرمايد مي 7صادق امام .کرد مي
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 از رگـي  اگـر  و باشند مي مادر و پدر يك فرزندان و يكديگرند برادر ،مؤمنان همانا
  .خوابند نمي را شب او خاطر به ديگران ]باشد ناراحت و[ بجنبد يكي

 امامـان  و 9اعظـم  پيـامبر  بـه  تأسـي  بـا  تـوان  مـي  حـج  جهـاني  و عظـيم  کنگره در
 .کشـاند  جهانيـان  رخ به را وحدت و همدلي ،همراهي هاي صحنه يباترينز ،:معصوم

 بيگانگـان  شوم هاي نقشه کردن سرکوب و جهان سياسي اوضاع در تواند مي وحدت اين
 ايـن  قـدر چ که دانند مي ،اند بوده حجاز سرزمين در حج ايام در که  کساني .باشد گذارراث

    .است بوده عمومي اتحاد و وحدت افزايش باعث و ،آموزنده الهي حرکت
 و ترفنـدها  همـه  .اسـت  پيچيـده  و حسـاس  بسـيار  ،جهان در مسلمين امروز اوضاع ،باري

 حتـي  ،شـده  گرفتـه  کـار  بـه  آنهـا  اسـتثمار  و مسلمين هاي تثرو غارت و چپاول براي ها هنقش
 دفـاع  جـرم  به هغز مسلمان مردم ،امروز .اند شده همراه بيگانگان با نوعي به عرب سران از بعضي

 سـران  از بعضـي  کـه  حـالي در ،اند داده مجروح و شهيد هزار چندين ،خود حيثيت و سرزمين از
 از همـه  اينهـا  .هسـتند  همـراه  صهيونيسـتي  غاصـبان  با نوعي به ،رحمانه بي کشتار اين در ،عرب
    .است مسلمان هاي تام و مسلمين صفوف شکستن براي ،استعمار اربابان شوم هاي نقشه

  اسالمي وحدت منشور تدوين د)

 منشـور  تـدوين  ابتکـاريِ  طـرح  ،۸۶ سـال  آغـازين  روزهـاي  در ،رهبري معظم مقام
 در موجـود  هـاي  گـره  از بسـياري  توانـد  مي طرح اين .دادند پيشنهاد را اسالمي وحدت
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۰۰

    :فرمودند ايشان .بگشايد را مسلمانان ميان روابط
 همبـا  بايد است؛ »اتحاد« داروي ،اسالم دنياي امروزِ براي اصلي داروي ،اصلي عالج
 تنظـيم  را اسـالمي  وحـدت  منشور و بنشينند اسالم روشنفكران و علما .بشوند متحد
 آن يا ،فالن يا ،اين به هوابست متعصبِ فهمِ كج آدم فالن تا كنند تهيه منشوري كنند؛

 اسـالم  از خـروج  به متهم را مسلمانان از كثيري جماعت آزادانه نتواند ،اسالمي هفرق
 روشـنفكران  از امروز ،تاريخ كه است كارهايي جزو ،منشور تهية .كند تكفير كند؛

 از بعـد  هاي نسل ،نكنيد را كار اين شما اگر .كند مي مطالبه اسالمي علماي و اسالمي
 بـراي  را آنهـا  تالش بينيد مي را! دشمنان دشمنيِ بينيد مي .كرد خواهند مؤاخذه شما
 كنيـد؛  عـالج  بنشـينيد  اسالمي! امت بين اختالف ايجاد و اسالمي هويت كردننابود

  1.بدهيد ترجيح فروع بر را اصول

 ،اي منطقـه  و داخلـي  عمـوميِ  وضـعيت  بـه  توجه با ،اسالمي وحدت منشور تدوين
 .باشـد  اسـالمي  کشـورهاي  مقابل در ايران استراتژي اتخاذ براي مناسب مبنايي تواند مي

 جايگـاه  ،اتحـاد  عنصـر  بـه  اسالم جهان روزافزون نياز ،ما اسالمي قانون مناسب ظرفيت
 فهـم  حصول و اسالم جهان و منطقه سطح در اسالمي جمهوري نظام رشد به رو و ويژه

 ،و... وحــدت دربــاره اســالمي نخبگــان از تــوجهي قابــل طيــف ميــان مشــترک نســبي
 داده قـرار  ايـران  اسـالمي  جمهـوري  و مسـلمانان  روي پيش را ها فرصت از اي مجموعه

 از منشـوري  تـدوين  ،مـذاهب  تمـام  بـراي  کـار  نتـري  عاقالنه ،وضعيتي چنين در .است
    .است موجود هاي تنيس و هست از ،بينانه واقع تحليل براساس ،نبايدهاوبايدها

    اسالمي المللي بين نهادهاي و ساختارها طراحي ) ه

 نهادهـاي  و اسـالمي  کنفـرانس  هـاي  سازمان هاي تقابلي و ها ظرفيت از بهينه استفادة
 بـراي  جديـد  المللـي  بـين  نهادهاي تأسيس همچنين و آنتوسعه  و تقويت نيز و وابسته
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 ۱۰۱   نقش حج در گسترش مباني انقالب اسالمي در منطقه بيداري اسالمي

 

 جملة از .شود تلقي ضروري و مفيد تواند مي ،اسالم جهان جديد نيازهاي به گويي پاسخ
   :از اند عبارت نهادها اين

  االسالميه المذاهب بين دارالتقريب تأسيس ـ  يك

 ،متکلمـان  ،فقها کوشش با ،اسالمي کنفرانس سازمان نظر زير تواند مي اي مؤسسه چنين
 اي مجموعـه  و کنـد  نزديـک  يکـديگر  به را اسالمي فرق مواضع ،اسالمي علماي و فالسفه

    .دهد قرار مسلمانان اختيار در را آنان موثق و مستند يآرا و ها هديدگا از متقن

   مشترك علميه هاي حوزه تأسيس ـ دو

 قبول قابل فقه تبيين و ترويج براي و فقها تربيت و مقارن فقه تدريس و تدوين براي

 بـراي  ،اسالمي بزرگ فقهاي ميان رويه وحدت ايجاد ،مذاهب و فرق همه براي اسالمي

 روي پـيش  معضـالت  و مشاکل ،مستحدثه مسائل در وفاق مورد و متقن هاي پاسخ ارائة

 سـازي  زمينـه  و فتـوا  در شور ،المللي بين رايج حقوقي هاي نظام نقد و فهم ،اسالم جهان

 نقـش  توانـد  مـي  ،اسـالمي  داراالفتـاي  تأسـيس  ،نهايـت  در و فقهـي  آراي تضارب براي

  .کند ايفا مسلمانان ميان عملي و نظري هاي تنش کاهش در اي کننده تعيين

   مشترك فرهنگي مؤسسات تأسيس ـ سه

 مؤسسـات  ،خبرگـزاري  ،اسالمي ـ المللي بين و مشترک رساني اطالع مؤسسات ايجاد

 توليـد  بـراي  گـذاري  سـرمايه  ،مشـترک  هاي المعارف دائرة تدوين و آموزشي و پژوهشي

 هـاي  سريال و ها فيلم توليد ،سينمايي بنياد مانند مشترک فرهنگي هاي بنگاه و محصوالت

 جملـه  از ،آن ماننـد  و تـاريخي  ،فلسـفي  ،ديني هاي رمان تأليف ،فرق همه براي مطلوب

  1.گردد مسلمين وحدت ساز زمينه تواند مي که است ديگري مفيد اقدامات
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۰۲

 خـوب  قـدر چ .است اسالميضد افکار ترويج مراکز سريع يشرفتپ شاهد دنيا امروز

 مؤسسـات  ايجـاد  بـه  اقـدام  ،بيگانگـان  هاي توطئه شدن رنگ کم براي نيز مسلمانان است

 نـوع  ايـن  تبيـين  و تبليـغ  ،تـرويج  بـراي  زمان بهترين ،حج موسم شک بي کنند. اسالمي

    .است اسالمي مؤسسات

  حج طريق از مسلمانان بر اسالمي انقالب ثرگذاريا .5

 هـا آن مـؤثرترين  و اسـالمي  بيـداري  مهـم  ابزارهـاي  از يكـي  شـد،  اشاره که طور همان

 ميليـوني  جمعيـت  حضـور  بـا  هرسـاله  كـه  است ابراهيمي حج عظيمكنگره  از گيري بهره

 را خانـه  ايـن  خداونـد  7اميـر  حضرت تعبير به .شود مي برگزار جهان سراسر از مسلمانان

��C« :است داده قرار اسالم براي پرچميD CB�E;�F @ G���� HI�FI� K��L @ O�9�P�� ؛»8!(�� ��

 يبـرا  يامنـ  حـرم  و داده قرار اسالم يبرا )يعالمت يا( يپرچم را خانه اين متعال خداوند«

  1».جويان پناه

 مسـلمين  بخـش  وحـدت  همواره كه باشد مي اسالم بزرگ مپرچ ،كعبه خانه يراست به

 زنـده  آنـان  وجـود  در را حقانيـت  از دفـاع  و خـواهي  عزت ،طلبي استقالل روح و است

 و عـزت  گذاشـتن  نمـايش  بـه  و اطالعـات  تبادل براي است صتيفر ،حج موسم .کند مي

 تجربيـات  از اسـتفاده  براي است مناسبي بستر همچنين .ايران اسالمي جمهوري استقالل

 ،عربسـتان  دولـت  کـه  روسـت  ايـن از .اسـالمي  بيـداري  امـواج  پيشبرد در کشورها ساير

 ،عمـل  در امـا  .نکننـد  برقرار ارتباط ايراني انزائر با مختلف کشورهاي حجاج کوشد مي

 اسالمي بيداري در اسالمي انقالب موفقيت علل .است نياورده دست به چنداني موفقيت

  :دانست ذيل عوامل در توان مي را حج طريق از
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 ۱۰۳   نقش حج در گسترش مباني انقالب اسالمي در منطقه بيداري اسالمي

 

  ياسالم انقالب طريق از حج مردمي عظيم نيروي بازسازي الف)

 فرصـت  بهترين ،شود يم تشكيل خدا خانه كنار در سالهر كه ياله عظيم كنگره اين
 كـردن  خنثـي  و يبـرادر  پيوند تقويت و خويش ينيروها يبازساز يبرا مسلمانان به را

 چنـين  ايـن  مجموعـه  .دهـد  يمـ  آنهـا  يشيطان يها نقشه كردن باطل و دشمنان يها توطئه
 كـه  افسـوس  .است نظير يب دنيا در ،يمعنو يواال بسيار يها انگيزه با ،يهمگان و فراگير

 مـدار  سياسـت  وزير نخست ،»گالدستون« .اند نيافتهدر را حج عظيم قدرت هنوز سلمانانم
 در دمحمـ  نـام  كـه  مـادام « :گفت كشور آن عوام مجلس در يمعروف گفتار در ،انگلستان

 و اسـت  مسـلمانان  يزنـدگ  برنامـه  قرآن و شود يم ياد عظمت به ]شام و صبح[ ها همأذن
 ما و است يبزرگ خطر در مسيحيت جهان ،گردد يم برگزار ]تمام شكوه با سالهر[ حج

 خواهيم عاجز است) استعمار با يمساو خودشان ديدگاهاز اصالح البته( جهان اصالح از
 را حـج  معنـاي  اگـر  مسلمانان بر يوا ،گويد يم غرب و مسيحيت رجال از ييك يا ؛بود

  1.بفهمند را حج معناي مسلمانان اگر ديگران بر يوا و نفهمند

 اسالمي انقالب توسط حج در استبكار از نفرت و انزجار اعالم يادآوري ب)

 قـرآن  از الهـام  با هرساله كه مشركان و كفار از برائت و نفرت و انزجار اعالم مراسم
 رهبـر  نـداي  بـه  لبيك ،شود مي برگزار ظله) دام( رهبري معظم مقام رهنمودهاي و مجيد
  .است مقدس هدف اين راستاي در و انقالب كبير

 و يآفرينـ  حماسه مسلمانان به و ،روح و ارزش ،حج به ها برائت اعالم و فريادها اين
 و اسـالمي  بيـداري  .انـدازد  يمـ  وحشـت  و رعـب  ،دشـمنان  دل در و دهد يم شجاعت
 شـعور  و شـور  و حماسـه  ايـن  در ريشه نيز منطقه مسلمان هاي تمل كنوني هاي انقالب

 كـه  حـج  عظـيم  كنگره به اهللا) حفظه( رهبري معظم مقام و =خميني امام هاي پيام .دارد
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۰۴

 زبـان  دو بـه  ،عرفـه  روز صبح در ،مشركين از برائت ةكوبند و پرشور مراسم در هرسال
 مـؤثرترين  از ،شـود  مـي  توزيـع  و چاپ دنيا هزند هاي زبان به و خوانده عربي و فارسي
    .است منطقه مسلمان هاي تمل بيداري و اسالمي انقالب صدور عوامل

  حج در اسالمي انقالب جديد الگوي نمايش ج)

 آوردنجـا  بـه  بـراي  جهـان  کشور ۱۸۰ از بيش از ،زائر ميليون دو از بيش حضور ،هرسال
 امـت  همـدلي  و توحـد  نماد ترين بزرگ به را عبادي تجمع اين اينکه بر عالوه ،حج اعمال

 مراسـم  ايـن  از نيـز  را فرهنگـي  و اقتصـادي  ،سياسـي  برداري بهره زمينه ،کرده تبديل اسالمي
 گـذار ثرا و فرهيختـه  يهـا  انسان از عظيمي خيل حضور که طوري به ؛است کرده فراهم عبادي

 تبـديل  عمـومي  ديپلماسي و ،سياسي ،فرهنگي تبليغات براي ميداني به را آن ،حج مراسم در
 و پيشـبرد  بـراي  امکاناتشـان  و هـا  ظرفيـت  تمـام  از کوشند مي جهان کشورهاي تمام و کرده

    .کنند استفاده حج موسم در خود ملي منافع و اهداف به دستيابي
 ،خـود  بركـت پر حيـات  دهـه  سـه  طول در ايران مياسال انقالب هاي تموفقي پي در
 الگـوي  عنـوان  بـه  کـه  هسـتيم  اسـالمي  انقـالب  تـاريخ  در جديـدي  بـرگ  شاهد امروز

    .است مطرح اسالمي کشورهاي ديگر هاي انقالب

  حج در دين علماي وحدت در اسالمي انقالب مثبت تأثير د)

 رهبري .هستند شناس دين رجال و روحانيان ،اسالمي بيداري در ثرؤم عوامل از يکي
  :فرمايد مي هبار اين در

 هدايتگر نقش در ،بزرگ تحوالت هنگامه در هرجاكه  شناس دين رجال و روحانيان
 حركـت  ،خطـرات  با مواجهه در مردم صفوف پيشاپيش در و شده ظاهر رو پيش و

 نشان در آنان هاشار انگشت و يافته افزايش مردم و آنان ميان فكري پيوند ،اند كرده

 شـناخت  و هوشـياري  بـا  بايد دين عالمان .است بوده اثرگذارتر ،مردم به راه دادن



 ۱۰۵   نقش حج در گسترش مباني انقالب اسالمي در منطقه بيداري اسالمي

 

 ناكام را دشمن فريب و ببندند كلي به را نفوذ راه ،دشمن هفريبند ترفندهاي و ها هشيو

 ديـده  هـايي  صـحنه  ،اسـالمي  بيداري اميدبخش هاي تحرك دوران در امروز .كنند
ـ  تراشيدن براي صهيونيسم و امريكا ةعمل تالش نمايشگر كه شود مي  هـاي  تمرجعي

  1.است نامطمئن فكري

  نتيجه و خالصه

 و حـق  لقـاي  شـوق  و عشـق  بـه  ،خـداجوي  بنـدگان  كـه   است معنوي سفري ،حج
 ،وحـي  ديـار  .گمارنـد  مـي  همت آن به ،روح پااليش و الهي دستورات از پيروي منظور به

 و شـوند  مـي  آشـنا  يکـديگر  بـا  مسـلمانان  ،آن در که است مسلمان ملل ميعادگاه بهترين
 اسـالمي  بيـداري  در حـج  نقـش  .آينـد  مـي بر آنها رفع صدد در ،مشکالت بررسي ضمن
 اعمـال  بـراي  اسـالمي  کشورهاي از نفر ها ميليون هرسال اينکه به توجه با .است کليدي

 مبـاني  تـوان  مي ،حج امر در مديريت و ريزي برنامه با ،شوند مي وحي سرزمين وارد حج
 تـوان  مي که حج مثبت کارکردهاي طريق از اسالمي بيداري منطقه در را اسالمي انقالب

  داد. گسترش ،کرد اشاره ذيل موارد به
  ؛مشترک دشمن داشتن .۱
  ؛فرهنگي مبادله و مشورت ،رايزني .۲
  ؛منکراز نهي و معروف امربه مهم فريضه اجراي .۳
  ؛مسلمانان بين وحدت تحکيم .۴
  .ستيزي ظلم و مشرکان از برائت .۵
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  ...انقالب ابقايي و سيسيأت هاي چالش مقابل در حج ظرفيت
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  پور معيني مسعود

  بيژني طاهره

  چکيده

 از قبـل  حتـي  و اسـت  ابراهيمـي  سنت از برآمده اجتماعي مناسک ترين مهم از حج
 ،اسـالم  امـا  .اسـت  بوده جاري آن اجتماعي و فردي برکات ،اسالم مکرم نبي بعثت

 اجتماعي و فردي هاي تظرفي از گيري بهره بيشترين و کند مي تقويت را فريضه اين
 رخداد يک مثابه به ،ايران اسالمي انقالب .دهد مي قرار مسلمين کار دستور در را آن

 و اسـالمي  عظـيم  پديـده  ايـن  از خود سيسأت در را بهره بيشترين ،اجتماعي عظيم
 و هـا  ظرفيـت  .اسـت  بـوده  اثرگذار انقالب جاي جاي در آن تعاليم و گرفته انساني
 ،فرهنگـي  ،فکـري  ،اعتقـادي  مختلـف  ابعـاد  در را فراوانـي  کارکردهاي ،حج تعاليم

 بـدون  و دارد، معاصـر  آزاده بسـا  چـه  و مسـلمان  انسان تربيتي و ياسيس ،اجتماعي
 نيـاز  بـي  آن هـاي  تظرفي و عظيم کنگره اين از نيز ايران اسالمي انقالب بقاي ،شک

 بـا  مقابلـه  بـراي  ،حج کنگره هاي تيظرف شناسايي به دارد ضرورت بنابراين .نيست
    .گماشت همت اسالمي انقالب بقاي هاي چالش

 اسالمي انقالب بقاي و تأسيس روي پيش هاي چالش برخي بيان  پي در نوشتار اين



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۱۰

    .هاست چالش اين با مقابله براي ،حج کنگره هاي تظرفي بررسي سپس و ايران
 ،اسالمي انقالب بقاي هاي چالش ،اسالمي انقالب تأسيس هاي چالش :کليدواژگان

  .ابراهيمي حج هاي تظرفي

  مقدمه

 مناسـک  ،شـده  توجـه  بـدان  کمتر اسالمي انقالب پيروزي در که مهم عناصر از يکي
 پيـروزي  روزهاي اولين از انقالب دشمنان است. حج ميان آن از و اسالم سياسي عبادي
 نظـام  بـا  مبـارزه  بـه  گونـاگون  تجهيـزات  و امکانات از گيري بهره با همواره ،ايران مردم

 پـايمردي  و الهي فيوضات پرتو در هميشه انقالب اين اما اند. برخاسته اسالمي جمهوري
    .است کرده عبور رو  پيش هاي چالش و ها بحران از موفقيت با ها ارزش و اصول بر

 را خـوبي  هـاي  تفرصـ  اسـالمي  انقالب براي عرصه اين در که ديني تعاليم از يکي
 فقهـي  مناسـکي  و فردي عبادتي فقط حج .است حج عظيم کنگره و فريضه ،کرده فراهم
 امـام  لذا .دارد نيز اجتماعي سياسي کارکردهاي ،المللي بين و ملي سطوح در بلکه ،نيست
    :فرمايد مي الحرام بيت حجاج به پيامي در ،اسالمي جمهوري نظام بنيانگذار ،=خميني

 و غواصـان  و انديشمندان ولي .شوند مي مند بهره آن از مهه كه است قرآن بسان حج
 و شـدن  ديـك نز از و بزنند آن معارف درياي به دل اگر ،اسالمي امت آشنايان درد
ـ  و احكام در رفتنفرو  ،دريـا  ايـن  صـدف  از ،نترسـند  آن اجتمـاعي  هـاي  تسياس

 زالل از و نمود خواهند صيد بيشتر را آزادگي و حكمت و رشد و هدايت گوهرهاي
  1.گشت خواهند سيراب ابد تا ،آن معرفت و حكمت

 و اسـالمي  جامعـه  کيـان  حفـظ  بـراي  حج کارکرد اين مورد در قرآن در نيز خداوند
َكْعَبةَ  اهللاُ  َجَعَل ( :فرمايد يم تهديدها با مبارزه

ْ
َْيَت  ال َرامَ  ا�ْ   ا�ْ

ً
 ،كعبه ،خداوند« ؛)لِلن�ـاِس  قِياما

  )97 (مائده: .»داد قرار مردم پايداري و قوام وسيله را محترم خانه اين
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 کـل  از کـوچکي  نمونـه  و مـدل  و شريعت معادل ،دين بزرگ شعاير از حج بنابراين
 در را آن و انـد  ورزيـده  اهتمـام  بـدان  خاتم تا آدم از ،انبيا همه که اي گونه به است؛ اسالم

 بلکه ،نيست خشک و روح بي عبادي مراسم ،حج .اند داده جاي خويش هاي برنامه سأر
 در کـه  سـت رو ازهمـين  .دارد تـأثير  اجتمـاعي  و سياسـي  مسائل و زندگي ابعاد تمام در

 بنـابراين  است. يکديگر با تقارن و تعامل در و نبوده جدا هماز سياست و مذهب ،اسالم
 ،هـا  چالش گسترش از جلوگيري در گام ترين ابتدايي و ترين ضروري ،ها چالش شناخت

 نسـبت  مسئوالن و مردم تحساسي و هوشياري ضريب افزايش در گزينه ترين عقالني و
 حفـظ  کـه  باشـيم  داشته توجه بايد ،اين بر  افزون است. دشمنان هاي توطئه و ها هنقش به

 و مصـائب  ثمـره  اسـالمي  انقـالب  چـون  ؛اسـت  تر سخت آن آوردن دست به از پيروزي
 تمـام  بـا  بايد که است بسياري شهيدان خون حاصل و مبارزه دوران طوالني هاي سختي
    :فرمايد مي باره  اين در =خميني امام .کوشيد آن حراست و حفظ در وجود

 ؛آوردن دسـت  بـه  پيـروزي  از اسـت  تـر  مشـكل  پيـروزي  يـك  حفـظ  كه بدانيد
 جمهـوري  نظـام  حفظ مشكل در ما ناآل .است تر آسان كشور حفظ از كشورگشايي

 شـديد  پيروز و گذشت ،بود ابتدايي پيروزي كه اول مرحله آن يعني !هستيم اسالمي
 آمـد  دسـتتان  به شما كه دستاوردهايي اين بقاي و پيروزي اين بقاي لكن بحمداهللا؛

 اش نگهـداري  .آمـده  دسـتتان  بـه  كـه  اسـت  پيروزي آن خود از تر مشكل ،امروز
  1.است تر مشكل

 مرتفـع  را آنهـا  و کنـيم  شناسـايي  را خـويش  ضـعف  نقاط و ها چالش بتوانيم ما اگر
 شـده  بيمه اسالمي جمهوري تداوم و اسالمي انقالب که گفت توان مي جرئت به ،سازيم
 شناسـي  آسـيب  مختلفـي  مقـاالت  و کتب در ،انديشمندان و نظران صاحب تر پيش .است

   :از اند عبارت آنها ترين ممه که اند داده قرار توجه مورد را اسالمي انقالب
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  .۱۳۸۹ ،۶۸ شماره ،معرفت مجله ،زاده باقر رضامحمد ،»اسالمي انقالب شناسي آسيب« .۱
 هـاي  آسـيب  بخـش  دو بـه  انقـالب  هـاي  آسـيب  بندي تقسيم با مقاله اين در نگارنده

 ،گرايـي  افـراط  و تجـدد  ،ها ارزش تحريف قبيل از ييها آسيب تبيين به ،بيروني و دروني
 هـاي  آسـيب  بخـش  در و ،تفرقـه  و طلبييـا دن ،دانشـگاه  و حـوزه  جـدايي  ،سکوالريسم

 ،انقـالب  هـاي  ريشه و امبن تضعيف ،المللي بين فشارهاي ،براندازي و توطئه به ،خارجي
    .کند مي اشاره و... خواهي اسالم برابر در گرايي ملي تبليغ ،فرهنگي تهاجم
 ،شـيرودي  مرتضـي  ،»برينتوني ترميدوري تئوري و اسالمي انقالب شناسي آسيب« .۲

  .۱۳۸۸ ،۳۹ شماره ،انديشه رواق فصلنامه
 تهاجم ،انقالب ديني ابعاد شناسي آسيب :از اند عبارت مباحث ترين مهم ،مقاله اين در

 ،فـرارو  اجتمـاعي  يهـا  چـالش  ،لمپنيسـتي  هـاي  شـورش  ،ارزشي و فرهنگي استحاله و
 دوري حرکـت  نظريـه  براسـاس  کـه  و... غيردينـي  و زا بـرون  توسعه اقتصادي الگوهاي
    .است شده ترسيم انقالب چهار شکافيکالبد در برينتون کرين از ها انقالب

 پاسـدار  مجله ،زواره نساجي اسماعيل ،»اسالمي انقالب شناسي آسيب بر درآمدي« .۳
  .۱۳۸۷ بهمن ،۳۲۶ شماره ،اسالم

 و عوامل ترين مهم بيان به ،سياسي رويکرد با نوشتار اين در که دارد سعي نگارنده
 دشـمن  رخنـه  لذا .کند مي تهديد برون و درون از را انقالب اين که بپردازد متغيرهايي

 تحريـف  ،طلبـان  فرصـت  نفـوذ  ،مغزهـا  فـرار  ،مـردم  عمـوم  در رخنـه  ،جوان نسل در
 اين در شده مطرح مباحث ترين مهم از و... مديران مديريت ضعف و انقالب هاي ريشه
  .باشد مي مقاله

 ســيروس ،»=خمينــي امــام ديــدگاهاز اســالمي انقــالب اجمــالي شناســي آسـيب « .۴
  .۱۳۸۶ ،خرداد ،۲شماره ،۱۵ مجله ،زاده حاجي
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 مسئله سه ،اش شناسي آسيب و آن چيستي و اسالمي انقالب پيدايش چرايي از سؤال
  :شود مي داده پاسخ ذيل پرسش سه به ،آن براساس که است پيوسته هم به

  کردند؟ انقالب و ورزيدند مخالفت شاهنشاهي رژيم با مردم چرا =خميني امام ديدگاهاز .۱
  ؟ندا کدام اسالمي نظام اساسي اصول ،تر روشن عبارت به و ايران انقالب ماهيت .۲
 بـر  مبتنـي  مياسـال  نظـام  هـاي  آسـيب  کنـد؟  مي تهديد را انقالب اين عواملي چه .۳

  ند؟ا کدام نظام اين بنيانگذار ديدگاهاز ،۱۳۵۷ انقالب
 يهـا  چالش شود مي تالش ،تحليلي توصيفي روش از گيري بهره با ،رو  پيش مقاله در
 در حـج  کارکردهاي و شناسي ظرفيت به ،مقابل در و ،بررسي اسالمي انقالب روي پيش

 السـؤ  تـرين  مهـم  بنابراين، .شود پرداخته آنها رفع در کمک و ها چالش اين با رويارويي
 و حفـظ  در ،آن هـاي  مؤلفـه  و مبـاني  و حـج  از تـوان  مي چگونه :اينکه از است عبارت

 رو ازايـن  شـد؟  مند بهره ها چالش با مقابله و ايران اسالمي انقالب دستاوردهاي گسترش
 و حـج  مشـترک  هـاي  تظرفي دقيق بررسي نيهمچن و حج منافع و فوايد بيان با ابتدا در

 يهـا  چـالش  بخـش  دو بـه  انقـالب  يهـا  چـالش  بنـدي  تقسيم با سپس ،اسالمي انقالب
 حفـظ  و ها چالش اين با مقابله براي حج شناسي ظرفيت به ،ابقايي يها چالش و يتأسيس

    .پرداخت خواهيم اسالمي انقالب دستاوردهاي گسترش و
 و اسـالمي  انقـالب  مفهـوم  از گفـتن  سـخن  ،مقالـه  اصـلي  سـاختار  به ورود از پيش

    .است ضروري اسالمي جمهوري
 مقـدس  نظـام  کـه  شـده  گرفته نظر در گفتماني مثابه به ،مقاله اين در اسالمي انقالب
 ايـن  کـه  مادام و است گفتمان اين از برآمده اجتماعي و سياسي نظام ،اسالمي جمهوري

 بـراي  مطلـوب  نظـام  توانـد  مـي  ،کند حرکت اسالمي انقالب مباني ذيل ،جمهوري نظام
    .باشد اسالمي انقالب هاي آرمان تحقق
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 هـاي  سـاختار  بردن ازبين براي سياسي ـ اجتماعي انقالب يک صرفاً ،اسالمي انقالب
 نـاب  اسـالم  عميـق  مبـاني  از مدهبرآ انقالبي بلکه ؛نيست اجتماعي ـ سياسي مطلوبغير

 قصـواي  غايت سوي به را او و زند مي رقم انسان درون را انقالب و تحول اولين و است
  .کند مي رهنمون قدس طاير سوي به سير و الهي

 هـر  و نيسـت  زمـان  ايـن  در و ايـران  در منحصـر  ديگـر  ،بيان اين با اسالمي انقالب
 توانـد  مـي  ،دهد قرار ناب اسالم را خود مبناي و باشد تحولي چنين دنبال به که اي جامعه
   .بياورد پديد خود جامعه و اقليم در را اسالمي انقالب

 مهـدوي  جامعـه  بـه  و است شده آغاز نبوي جامعه از مقياس اين در اسالمي انقالب
 ايـن  از تـر  پـايين  مقياسـي  در اسالمي انقالب ،مکان و زمان اين در حال .يابد مي خاتمه

 امـام  و 9اعظـم  پيـامبر  تبـار  از مردي وسيله به ،ايران جغرافيايي اقليم در ،مقصد و مبدأ
 جمهـوري  نيـز  امـور  اداره بـراي  منتخب اجتماعي ـ سياسي نظام و نموده رخ [خاتم

 انقـالب  از مقاله اين در ما که است معنايي همان معنا، اين و ،است شده انتخاب اسالمي
 ،يـد آ مـي  ميـان  بـه  سخن ايران اسالمي جمهوري از که زماني اما .ايم کرده اراده اسالمي
 و اهـداف  و تعـاليم  بـه  مقيـد  و اسـالمي  انقـالب  مباني ذيل ،اسالمي جمهوري مقصود
    .است آن اندازهاي چشم

  آن منافع و فوايد بيان و حج فلسفه .1

 کـه م در خـاص  مراسـمي  طـي  سـال هر كـه  اسـت  اسالمي فرايض ترين مهم از حج
 را آن برگـزاري  و حـج  اهـداف  از يکـي  ،مجيـد  قـرآن  در خداونـد  .پـذيرد  مي صورت

  :است کرده معرفي »مردم براي منافعي مشاهده«
ذCنْ  وَ (

َ
َجC  ا�nاِس  ِ[  أ تُوكَ  بِا�ْ

ْ
يZَِ  ضـاِمرٍ  C�ُ  َ�  وَ  رِجـاالً  يَأ

ْ
 * َعِميـٍق  فَـج�  C�ُ  ِمـنْ  يَـأ

   )28 � 27 :��(  ؛)لَُهمْ  َمنافِعَ  لِيَْشَهُدوا



 ۱۱۵   هاي تأسيسي و ابقايي انقالب... ظرفيت حج در مقابل چالش

 

 راه هـر  از الغر هاي مركب بر سواره و پياده تا كن حج به عمومي دعوت را مردم و

  .باشند دشخو گوناگون منافع شاهد تا بيايند تو سوي به دوري

 »منفعت« يا سود گونه همه و دارد بسيار شمول که آيد برمي چنين نيز »منافع« کلمه از
 ديگـر  اهـداف  و کننـدگان  شـرکت  و سرزمين با مناسبتي آن در و باشد تصور قابل که را

 و انـد  کـرده  تقسـيم  دسـته  دو بـه  را منـافع  ايـن  ،قـرآن  مفسـران  .گيرد ميفرا ،شود ديده
 از پـس  و دنيـا  به مربوط منافع و معنوي و مادي منافع شاکله ،»منافع« کلمه که گويند مي
 از را دنيوي منافع الميزان تفسير چهاردهم جلد از ۳۶۹ صفحه در جمله از ؛دنياست اين

 ،عمـومي  رفاه ،همبستگي و تعاون ،حج) يا اسالم قلمرو حاکميت( واليت ،سياست قبيل
 را منـافع  ،ديگـر  برخي و ،است شده معرفي حوايج ديگر رفع و تجارت توسعه و تدبير

  1.دانند مي متغيير ،روز نيازهاي و اسالمي جوامع احوال و اوضاع و شرايط حسب به
 قـرار  اسـالم  پـرچم  را حـج  ،متعـال  خداوند« :فرمايد مي باره اين در نيز 7علي حضرت

 (��*����  'KP��N <��� O« :است كرده معرفي دين بقاي رمز را مراسم اين نيز 7صادق امام 2».داد
#)�* (;�Q��MM «3است جاودانه خدا دين ،پابرجاست كعبه ةخان كه هنگامي تا يعني ؛.  

 پيونـد  خوبي به کند، مي بررسي گوناگون زواياي از را حج ،انسان كه هنگامي بنابراين
 را حج تشريع از هدف كريم قرآن .يابد ميدر سياسي و اجتماعي لمسائ با را فريضه اين
َكْعَبةَ  اهللاُ  َجَعَل ( :كند مي بيان گونه اين

ْ
َْيَت  ال َرامَ  ا�ْ   ا�ْ

ً
 كعبه [زيارت] خداوند« ؛)لِلن�ـاِس  قِياما

  )97 (مائده: .»داد قرار مردم ][مصالح شتندا پا بهوسيله  را الحرام بيت
 بسـتگي  حـج  بـه  مـردم  آخرت و دنيا برپايي و قوام كه است اين شدهيادآيه  مفهوم

    :است معتقد نيز =خميني امام .دارد
                                                      

 .288و  287ص ص، 1371اي،  الملل، سيد محمد خامنه . حج ازنگاه حقوق بين1

  .1. نهج البالغه، خطبه 2

  .14، ص8، ج 1403الشيعه، حرعاملي، تحقيق رباني شيرازي،  وسائل؛ 171ص، 4. كافي، كليني، ج 3



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۱۶

 نهضـت  را الحرام بيت و كعبه قرارداد غايت و حج زهانگي و سرّ ،آيه اين در تعالي خداوند

 در بايـد  .فرمايـد  مي ذكر جهان مستضعف هاي توده و ناس مصالح براي مسلمانان قيام و

 فـراهم  را آن توانـد  نمي خداوند اليزال قدرت جز قدرتي هيچ كه الهي عظيم اجتماع اين

 بـا  آنهـا  رفـع  راه در و پرداختـه  مسـلمانان  عمـومي  مشكالت بررسي به مسلمانان ،كند

 است سياسي ـ عبادي دين يك اسالم اينكه به عاناذ با و كنند كوشش همگاني مشورت

 ايـن  مهـم  نكته .سياست شا عبادي امور در و است منظم عبادت ،شا سياسي امور در كه

 كـه  محيطـي  يك ،تشريفات از دور محيط يك در باهم مسلمين كه است اين اجتماعات

 مواقـف  ايـن  در مختصر ثوبه دو يا و كفن يك با و ريخته را شخصيات جهات آن همه

 گذشـته  سـال  طول در مسلمين بالد در كه چيزهايي آن كه است اين مهم و ،شوند حاظر

 بـزرگ  اجتمـاع  و كننـد  فكر مسلمين مشكالت رفع براي و برسانند هم اطالع به ،است

  1.است عبادت كه حالي درعين ،است نكته همين براي حجاز در اسالمي ميليوني

��.g�MMM C��) RS��Z� O�$V� Y�R |�+ � (� @« :فرمود زمينه اين در 7رضا امامT.) O�) � 
_`g� @ ?!ag� @ O) � !E;�� @ ��� Ot �i @ O) � �i/2; حـج  بركـات  و خيركـات  يعني، 

 حـج  مراسـم  در كه آنها چه شود، مي مردم همه شامل بلکه ،شود نمي زائران شامل تنها نه

 و آثـار  و منـافع  و اسـت  عمـومي  يامر حج، پس .اند ننموده شرکت چه و كرده شركت

 کـه  چنان ؛ندا يكسان آن به نسبت مردم همه و ندارد خاصي گروه به اختصاص ،آن ديفوا

ناهُ ( :است آمده نيز قرآن در
ْ
عاكُِف  َسواءً  لِلن�اِس  َجَعل

ْ
ادِ  وَ  فِيهِ  ال

ْ
  )25 :حج( )ا�

 @ �	�� )@��Z(,�« :فرمايـد  مي و است دانسته شريعت معادل را حج 9خدا گرامي پيامبر
s: �����(� و اهميـت  از کـه  حج معنوي و يماد منافع ،گفت توان مي که است سان بدين 3.»!�
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 ۱۱۷   هاي تأسيسي و ابقايي انقالب... ظرفيت حج در مقابل چالش

 

 يـك  قالـب  در بايـد  بلكـه  ،آيـد  نمـي  دست به فردي اعمال با ،است برخوردار شمولي جهان
 ،فـردي  مشـكالت  و لئمسـا  بتواننـد  اسالمي امت تا گيرد صورت پرتحرك و بزرگ اجتماع

    .كنند فصل و حل ،بزرگ يياگردهم آن در را اسالم جهان سياسي و اجتماعي
 آن آثـار  تـرين  مهـم  ،حـج  برگـزاري  فوايد و منافع درباره موجود روايات به توجه با

   :از اند عبارت
 يـا  باشـند  داشـته  حضـور  آن در خـواه  حج؛ منافع از مسلمانان همه مندي بهرهالف) 

   .باشند نداشته

   .خود كشورهاي به آن انتقال و يكديگر هاي تجربه از دنيا سراسر رانائز گيري بهره ب)

   .اقتصادي و تجاري سود از مندي بهره ج)

 .9 اهللا رسول اخبار و آثار با آشنايي و شناخت ،ديني هاي آموزه و احكام گسترش د)

 هـاي  نابسـاماني  و هـا  گرفتـاري  گـره  گشـودن  بـراي  مشـورت  زمينه شدن فراهم )  ه
 1.اسالمي هاي تام

  آنها رفع براي حج هاي تظرفي و اسالمي جمهوري و انقالب يها چالش .2

 ،حـج  مناسـک  از بـرداري  بهـره  با ويژه به ،مذهبي و ديني مباني به تمسک با اسالمي انقالب
 را آن محتـواي  و چـارچوب  ،الهـي  و انسـاني  مقـدس  و نـاب  هـاي  آرمان و است، شده ايجاد

 هـاي  حـوزه  در ديني تعاليم کردن نمادين با ،مبارزه دوران در که اسالمي انقالب .دهد مي تشکيل
 سـرنگونگي  مسـير  در را مـردم  عظـيم  سيل بود توانسته ،اجتماعي و اقتصادي ،سياسي مختلف

 هـا  آرمـان  کردن عملي ضمن بايد  اابتد در نيز پيروزي از پس دوران در ،گيرد کار به پهلوي رژيم
 ضـمن  و دهـد  نشـان  را انقـالب  اهداف به جديد نظام بنديپاي ،اسالم بخش تعالي هاي ارهزگ و

 تـداوم  دوران ،نهضـت  تأسـيس  و پيـدايي  دوران در بخش هويت متغيرهاي و عوامل از صيانت
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۱۸

 خـارجي  و داخلي ندشمنا با تقابل در و ،1ببرد پيش به ،هويت همان از استفاده با نيز را انقالب
 حـج  هـاي  مؤلفه بررسي و تبيين با طلبد مي لذا .دهد ادامه خويش راه به ،افزونروز قدرت با نيز
 روي پـيش  يهـا  چالش و شود پرداخته اسالمي انقالب گفتمان در آن اجراي و بندي مفصل به

 و انقـالب  روي پـيش  يها چالش شناسايي براي ايناز پيش البته .گردد اثر بي انقالب و نظام اين
 و اجتمـاعي  ،اقتصـادي  ،فرهنگـي  قبيل از مختلفي هاي زمينه و عوامل به بايد ،اسالمي جمهوري

 شناسـايي  و بيرونـي  و درونـي  يهـا  چالش از طيف دو به توان مي ،تر کلي صورت هب يا سياسي
    :نويسد مي مطهري شهيد نيز اساس برهمين .کرد اقدام آنها

 .كنـيم  حفـظ  را آزادي و عدالت كه شد خواهد تضمين درصورتي ما انقالب آينده
 اسـتقالل  و فكـري  اسـتقالل  ،فرهنگـي  استقالل ،اقتصادي استقالل ،سياسي استقالل

  2.داريم نگه محفوظ را مكتبي

  :اند شده تقسيم ابقايي و يتأسيس طيف دو به ها چالش ،مقاله اين در اما

  آنها رفع براي حج هاي تظرفي و اسالمي جمهوري و انقالب يتأسيس هاي چالش ) الف

 در اسـالمي  انقـالب  کـه  اسـت  مشکالتي و مسائل همان ،يتأسيس يها چالش از مراد
 تأکيـد  البته .است بوده مواجه آن با اسالمي جمهوري نوپاي نظام تأسيس و پيروزي دوران
ـ  از گيري بهره با بتوان که است ييها چالش بر بيشتر  و گـويي  پاسـخ  بـه  حـج  هـاي  تظرفي
    :از اند عبارت آنها ترين مهم که ؛خاستبر آنها با مقابله

  جهاني امپرياليسم و استكبار سلطه ـ يك

 سـرکردگي  به غرب امپرياليسم حضور ،انقالب يها چالش ترين مهم از يکي ابتدا در
 و پهلـوي  حکومت سقوط پذيرش به حاضر شرايطي هيچ تحت که بود ايران در آمريکا
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 ۱۱۹   هاي تأسيسي و ابقايي انقالب... ظرفيت حج در مقابل چالش

 

 حمايـت  در نيـز  بسياري هاي تالش و ،نبود ايران در نشانده تدس کومتيح دادن ازدست
 امـام  امـا  .داشـتند  پهلويسـم  از دموکراتيـک  و مقتدر اي چهره ارائه و پهلوي حکومت از

 و پرداخـت  حاميـانش  و شـاه  بـا  مقابلـه  به ،کفار با مبارزه و ستيزياستکبار با =خميني
 تبـري  مثابه به ،عبادت هر ،حج شناسي ظرفيت در که چنان ؛شود نائل پيروزي به توانست

 بـه  يـا  اسـت  نمـاز  منزله به که کعبه طواف و حج و است طاغوت از انزجار و شرک از
 طغيان از تبري يعني کلي اصل همان از )�2�S C$S �I "��;$# ��]��6( است نماز آن همراه 

 سـت سيا بـا  که است اي ويژه عبادت حج که آنجا از اما .کند مي حکايت شرک انزجار و
 از تبـري  اعـالم  مورأمـ  را 7علـي  حضـرت  9اکـرم  پيـامبر  ،الهـي  فرمان براثر ،آميخته

 صـفوف  از مسـلمانان  منسـجم  صفوف و شود جدا شرک از توحيد مرز تا کرد مشرکان
 شـئون  از بسـياري  در لمانمسـ  مـردم  تمـام  که طور همان حيث، ايناز .گردد ممتاز کفار

 اقطـار  بـه  توحيـدي  فرمـان  نيـز  کعبـه  برکـت  از ،شوند مي متوجه کعبه سمت به زندگي
  1.شد خواهد منتشر عالم گوناگون
    :فرمايد مي مستکبران و مشرکان از برائت فرياد با ارتباط در =خميني امام

 و منـابع  از دفـاع  فريـاد  ،نـواميس  و حيثيـات  و مكتب از دفاع فرياد ،ما برائت فرياد

 آنان قلب ،نفاق و كفر خنجر كه است هايي ملت دردمندانه فرياد ،ها سرمايه و ها ثروت
 و هـا  ملـت  همـه  و فلسطين و لبنان مردم برائت فرياد ،ما برائت فرياد .است دريده را

 به ،اسرائيل و آمريكا خصوصاً ،وغرب شرق هاي تابرقدر كه است ديگري كشورهاي

 سرسـپردگان  و رانكنو و اند برده غارت به را آنان سرمايه و اند دوخته طمع چشم آنان
 آنـان  هـاي  سرزمين به راه كيلومتر هزاران فواصل از و اند نموده تحميل آنان به را خود

  2.اند كرده اشغال را كشورشان خاكي و آبي مرزهاي و انداخته چنگ
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۲۰

    :فرمايد مي نيز اسالمي انقالب معظم رهبر اي خامنه اهللا آيت
ـ طر با و آمريكا يدار پرچم با يجهان استكبار امروز  يا مبـارزه  بـه  ،صهيونيسـم  ياح

 دشـمنان  ديـرين  هاي تخصوم هدنبال البته اين .اند سرگرم مسلمين و اسالم با آشكار

 ياسالم امت و تازه يابزارها و تازه يها انگيزه و تازه يها شيوه با ليكن ؛است اسالم

 كـه  اسـت  سـزاوار  آيـا  .است برخوردار يوحدت و نيرو و مقاومت كانون چنين از

 و نگيرند بهره گر توطئه و ساز تفرقه و جو ستيزه دشمن با مقابله يبرا حج از مسلمين

ـ  توانـد  يم ،كامل و درست حج قراردهند؟ دشمن برابر در دفاع بي را خود وسـيله   هب

 هـاي  توطئه ترين خطرناك ،ها توطئه يافشا و ها آگاهي تبادل و ها دل كردن نزديك

  1.كند يخنث را مسلمين و اسالم عليه دشمن

   مادي مكاتب به توسل با انقالبي نيروهاي بين تفرقه دوـ

 فکـري  هـاي  نحله مکاتب همه و... انارشيسم ،فاشيسم ،مارکسيسم ،سوسياليسم ،ليبراليسم

 و هـا  دولـت  و بشـريت  بـراي  را مختلفـي  هـاي  شـيوه  و ها هرا که هستند غربي گراي مادي و

 ،اسـالمي  انقالب پيروزي از بعد و مبارزه دوران در ويژه به نيز ايران در .اند کرده ايجاد جوامع

 گـرا  ملـي  ،مـذهبي  ،مارکسيسـتي  ،سوسياليستي ،ليبرالي از اعم مختلف هاي سازمان و ها هگرو

 و مشـترک  هـدف  به که زماني تا و داشتند وجود مختلف هاي جريان و احزاب قالب در و...

 و بودنـد  نـاموفق  جهـاني  اسـتکبار  و داخلـي  اسـتبداد  مقابـل  در ،بودند نرسيده نظر وحدت

 وحـدت  ايجـاد  با و گرفت دست به را انقالب رهبري و مرجعيت =خميني امام که هنگامي

 بـا  خميني امام .شد پيروز انقالب ،افروختبر را مبارزه علَم استکبار و داستبدا و ظلم با ،کلمه

 نهفتـه  حـج  هـاي  آموزه در که يکتا خداوند به ايمان و هماهنگي و نظر وحدت از گيري بهره

    :کند مي تأکيد ايشان لذا .شود نائل رهبري و پيروزي اين به توانست ،است
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 ۱۲۱   هاي تأسيسي و ابقايي انقالب... در مقابل چالش ظرفيت حج

 

 توحيـد  پرچم زير در و خيزيد بپا داريد! ايمان اسالم حقيقت به كه جهان مسلمانان اي

 و خـود  ممالك از را ابرقدرتان خيانت دست و شويد مجتمع ،اسالم تعليمات سايه در و
 و اختالفـات  از دسـت  و كنيـد  اعـاده  را اسالم مجد و كنيد كوتاه آن سرشار خزائن

 و زنيـد  تكيه اسالم فرهنگ بر .هستيد چيز همه داراي شما كه برداريد نفساني هواهاي

ـ  خودتان پاي روي و نماييد مبارزه زدگي غرب و غرب با  روشـنفكران  بـر  و تيدبايس
 باليي ،شدهراجي روشنفكران كه دريابيد را خويش هويت و بتازيد زده شرق و زده غرب

 تكيـه  راسـتين  اسـالم  به دقيقاً و نشويد متحد تا كه اند آورده مملكتشان و ملت سر بر

 كـه  اسـت  زمـاني  امروز .است گذشته كنون تا كه گذشت خواهد آن شما بر ،ننماييد
 شرق مقابل در زبوني و باختگيخود از را آنان و شوند نفكرانشانروش راه چراغ ها تمل
 كنندگان هدايت هادي آنان و ستها ملت حركت روز ،امروز كه دهند نجات غرب و

 ميليـارد  يك قريب و ،چيره ها قدرت همه بر شما معنوي قدرت كه بدانيد .ندا كنون تا
 كنيـد  نصـرت  .شكند هم در را ها قدرت تمام تواند مي ،پايان بي خزائن با شما جميعت

 دشمنان و آوريدبر خروش !مسلمانان بزرگ اقيانوس اي  .را شما دهد نصرت تا را خدا

 را آسـماني  تعليمـات  و آوريـد  رو بزرگ خداي به اگر كه شكنيد هم در را انسانيت
  1.شماست با او عظيم جنود و تعالي خداي ،دهيد قرار خود وجهه

  اسالمي جمهوري براندازي براي تالش سه ـ

 و برانداختـه  را اسـالمي  جمهوري اند کوشيده ،مختلف يها هشيو به توسل با دشمنان
 اين ،کنون تا تأسيس ابتدايي هاي سال همان از که کنند هژمون را خويش نظر مورد نظام

 از گيـري  بهـره  و خداونـد  بـر  توکـل  بـا  والنئمسـ  و مردم اما .است داشته ادامه ها تالش
 بـه  موفـق  ،آمـوزد  مـي  را دشـمنان  هـاي  نقشـه  بـا  مقابلـه  و شناسي دشمن که ييها آموزه

  .اند شده شمناند هاي نقشه سازي يخنث
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۲۲

 تخريبـي  اقـدامات  :اسـت  ذيـل  امـور  شـامل  آشکار براندازي :آشکار براندازي )الف
 ،شـد  مـي  اجـرا  و طراحـي  ،آن اشـغال  از پـيش  ،مريکاآ يجاسوس  خانه در که گوناگوني

 هشـت  تحميـل  ،نـوژه  پادگـان  در براندازي طرح ،ماند ناکام طبس در که نظامي مداخله
 تحـريم  بـراي  المللـي  بـين  ويـژه  مقـررات  وضع ،اقتصادي محاصره ،عراق با جنگ سال

 اقـدامات  ايـن  همـه  البتـه  ؛و... ايـران  اسالمي جمهوري با خارجي هاي تشرک همکاري
   .شد مواجه ،آن مجريان و طراحان شکست با خدا خواست به

 بـين  در نفـوذ  ،روحانيـان  و علميـه  هـاي  حوزه ميان در رخنه با :پنهان براندازي )ب
ـ  انـواع  دادن رواج و امروز نوجوانان و جوانان براي الگوتراشي ،فکرانروشن  هـاي  تفعالي

 منظور به ،پيشرفته هاي فناوري و نوين دستاوردهاي آخرين کارگيري به با مبتذل فرهنگي
  1.هاآن جاذبه افزايش

 بـه  يکتـا  خـدايي  و واحد هدفي با که حج زائران ميان که وحدتي از الگوبرداري بنابراين

 انقـالب  در سـتيزي  دشـمن  و شناسـي  دشمن راهنماي ترين مهم پردازند، مي عبادت و طواف

 و دشـمنان  با مبارزه و است مباني همين از خاستهبر غربي نه و شرقي نه شعار .است اسالمي

 تشـکيل  خدا خانه کنار در هرسال که الهي عظيم کنگره چون ؛کند مي ترسيم را طلبي استقالل

 پيونـد  تقويـت  ،خـويش  نيروهـاي  بازسـازي  بـراي  ،مسلمانان به را فرصت بهترين ،شود مي

 .دهـد  مـي  آنهـا  شـيطاني  هـاي  نقشـه  کـردن  باطـل  و دشـمنان  هاي توطئه کردن خنثي ،برادري

 .اسـت  نظيـر  بي دنيا در معنوي واالي بسيار هاي انگيزه با ،همگاني و فراگير چنين اي مجموعه

  :گفت کشور آن عوام مجلس در معروفي گفتار در انگلستان وزير نخست رو  هميناز
 برنامـه  ،نآقـر  و شود مي ياد عظمت به شام) و صبح( اه ذنهأم در محمد نام كه مادام

 جهـان  ،گـردد  مـي  برگـزار  ]تمـام  باشـكوه  هرسال[ حج و است مسلمانان زندگي
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 ۱۲۳   هاي تأسيسي و ابقايي انقالب... ظرفيت حج در مقابل چالش

 

 خودشان ديدگاهاز اصالح البته( جهان اصالح از ما و است بزرگي خطر در مسيحيت

 و مسـيحيت  رجـال  از ديگـر  يكي بود. خواهيم عاجز است) استعمار با مساوي كه
 ديگـران  بـر  واي و نفهمند را حج معناي اگر مسلمانان بر واي« :گويد مي نيز غرب
  1».بفهمند را حج معناي مسلمانان اگر

  آنها رفع براي حج هاي تظرفي و ابقايي يها چالش ب)

 است تأسيس از بعد دوران ،اسالمي جمهوري و انقالب ابقايي يها چالش از مقصود
 آن کنـار  در و ،اسـت  ثرؤمـ  اسالمي جمهوري و انقالب تداوم حفظ و ماندگاري در که

    .شد خواهد تبيين نيز ها چالش اين با تقابل در ،حج هاي تظرفي

  اسالمي انقالب انتشار و صدور از جلوگيري ـ يك

 از کوشـيدند  پادشـاهي  و اسـتبدادي  هـاي  تحکومـ  ،اسالمي انقالب پيروزي از پس
 يهـا  چـالش  از يکـي  لـذا  .کننـد  جلوگيري خود مرزهاي درون به اسالمي انقالب نفوذ

 جهـان  آزادگان و مسلمين ديگر به آن پيام گسترش فرصت از جلوگيري اسالمي انقالب
 از نفـر  هـزاران  ،هرسال زيرا ؛کند مي ايجاد شيوه بهترين به را فرصت اين ،حج که است
 هـاي  زبـان  و هـا  رنـگ  ها، مليت با و يابند مي حضور حج عظيم کنگره در مسلمانان ساير

 و دل زبـان  با همه .کنند مي دنبال را هدف يک و دهند مي سر شعار يک همگي ،مختلف
 همـديگر  فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي اوضاع از همچنين .گويند مي سخن همبا دين زبان
 بـه  ،ديگـر  ملـل  از را خـود  دينـي  خـواهران  و بـرادران  هـاي  پيـام  و گردند مي لعمط نيز
 معرفـي  بـراي  توانند مي فرصت اين از ،ايراني زائران و والنئمس .رسانند مي وطنانشان هم
 تـوان  مـي  سـان  بـدين  .ببرند را بهره بيشترين ،مسلمانان ميان در اسالمي انقالب انتشار و
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۲۴

 ،اسـالمي  نظـام  معرفـي  و ايـران  اسـالمي  انقالب صدور هاي راه ترين مهم از يکي گفت
 از برائـت  و حـج  مناسـک  و مراسـم  برگـزاري  و اهللا حـج  ايـام  در ايراني زائران حضور

 و سياسـي  هـاي  تظرفيـ  و هـا  توانمنـدي  بـر  اشـراف  بـا  خميني امام لذا .است مشرکين
    :فرمايد مي حج اجتماعي

 تنهـا  ،حج و است خانه صاحب به انسان اتصال و شدن نزديك براي حج آنكه حال و
 خـدا  بـه  انسان ،خشك حركت و لفظ و كالم با و نيست ها لفظ و اعمال و حركات

 در را اسـالم  سياسـت  محتـواي  ،آن از كـه  است الهي معارف كانون ،حج .رسد نمي

 1كرد. جوو جست بايد زندگي زواياي تمامي

  طلبيدنيا گرايش و معنويت رفتن بيناز ـ دو

 و ماديـات  در رفـتن  فرو ،کشورها ساير و اسالمي جمهوري مهم يها چالش از يکي
 اسـت؛  بشـري  نيـاز  اين مينأت در منبع بهترين ،حج که است معنويت و اخالق از دوري
 کارکردهـاي  ترين مهم از است. شده معرفي دين تمام معادل بسياري روايات در که چنان
 توشـه  ،گناهـان  آمـرزش  و پـاکي  کسـب  ،ديـن  تقويـت  و تقوا گسترش به توان مي حج

 و همکـاري  و تعـاون  افزايش ،معنويت و معرفت کسب و بندگي و عبادت اوج ،آخرت
 ،تأسـيس  بدو در نيز اسالمي جمهوري که گونه همان .کرد اشاره همدلي و وحدت ايجاد
 شـده  منـزوي  مذهب و معنويت که دوراني در توانست و شد پيروز طلبي معنويت برپايه

   .سازد زنده را معنويت و اسالم دوباره ،بود
 کـه  اسـت  ايـن  ،اسـت  مشـترک  ،سياسـي  توسعه باب در بسياري عده ديدگاه در آنچه
 بشـر  افراد براي حسي لذّت و رضايتمندي بيشترين معناي به ،دنيايي اين اجتماعي سعادت

 معنـوي  و مادي مختلف ابعاد در را انسان شهوات و غرايز بيشتر که چيزي هر يعني .است
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 ۱۲۵   هاي تأسيسي و ابقايي انقالب... لشظرفيت حج در مقابل چا

 

 در آنکـه  ديگـر  نکتـه  .اسـت  تـر  نزديک توسعه به ،کند تأمين )...و طلبي جاه ،طلبي قدرت(
 ،هـا  نظـام  کارآمـدي ( ميـاني  اهـداف  و غايي اهداف از اعم ،الگوها اين گذاري هدف رأس

 الهـي  امـور  به نيازي لذا 1.دارد قرار او فعال عقل و انسان )...و سياسي نظام ثبات و تقويت
 سـه  در حکومـت  و سياست کردن عقالني  پي در =خميني امام اما .ماند نمي باقي معنوي و

 در تأمـل  و معـاد  و مبدأ به توجه با انسان تا بود اخالقي و معرفتي ،سياسي عقالنيت سطح
 ،آن هـاي  آموزه و حج به تمسک ،ميان دراين 2.برسد سعادت به ،مقاصد به نيل براي وسايل

 بـراي  .دارد اي ويـژه  جايگـاه  ،عبـادات  همـه  بين در حج زيرا است؛ منابع اين ترين مهم از
  3.است شده ذکر الهي پيمان و عهد صورت به قرآن در حج وجوب نيز همين

    :فرمايد مي حج به اي ويژه نگرش با نيز =خميني امام
 زوايـاي  تمامي در را اسالم سياست محتواي آن از كه است الهي معارف كانون ،حج

ـ رذا از دور بـه  اي جامعه بناي ايجاد و آور پيام ،حج .نمود وجو جست بايد زندگي  لي

 يـك  زنـدگي  آفرين عشق هاي صحنه همه تكرار و تجلي ،حج .است معنوي و مادي

 و ،اسـت  زنـدگي  مناسـك  ،حج مناسك و ،ستدنيا در متكامل جامعه يك و انسان

 امت خيل به تا شود ابراهيمي بايد ،مليتي و نژاد هر از ،اسالمي امت جامعه كهازآنجا

 تشـكل  و تمرين و تنظيم ،حج ،شود واحده يد و گردد يكي و خورد پيوند 9محمد

 تـوان  و اسـتعدادها  سـنجش  آيينه هر نمايش عرصه حج .است توحيدي زندگي اين

 منـد  بهـره  آن از همـه  كـه  اسـت  قـرآن  بسان حج .است مسلمانان معنوي و مادي

 دريـاي  به دل اگر ،اسالمي امت آشناياندرد و غواصان و انديشمندان ولي .شوند مي

 آن اجتماعي هاي تسياس و احكام در فرورفتن و شدن نزديك از و بزنند آن فمعار
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۲۶

 بيشـتري  وآزادي حكمـت  و رشـد  و هدايت هاي گوهر دريا اين صدف از ،نترسند

  1.گشت خواهند سيراب ابد تا آن تفمعر و حكمت زالل از و ،نمود خواهند صيد

  اسالمي جمهوري از تروريستي و طلب خشونت اي چهره دادن نشان ـ سه

 اي چهـره  دادن نشـان  ،روسـت  روبـه  آن بـا  اسـالمي  انقالب که ييها چالش ديگر از
 همـان  از اسالمي جمهوري که است حالي در اين .است اسالمي جمهوري از تروريستي

 انقـالب  ابتدايي هاي سال در و ديده بسياري هاي زيان تروريسم از ،کنون تا تأسيس بدو
  .است شده متحمل را زيادي ضربات نظام، پايهبلند کارگزاران و امام ياران ترور از

 از بايـد  ،تروريستي هاي تعمليا انجام براي ها تروريست که است آشکار همگان بر اما
 و خشــونت بــه ميــل دوم و ايــدئولوژيک و فکــري پشــتوانه اول« :باشــند مينتــأ نظــر دو
 و دارنـد  بـااليي  خشونت تروريستي هاي تعمليا .»ممکن حد باالترين در گذشتگيخوداز
 ،موضـوع  ايـن  بـه  توجه با د.نشو مي گناه بي زيادي تعداد شدن کشته باعث موارد، غالب در

 را تـرور  عمـل  بتوانند که باشد شده آماده ايدئولوژيکي لحاظاز آنجا تا بايد تروريست فرد
 اگـر  حـال  .شـود  مرتکـب  ،اسـت  گناهـان  بي جان گرفتن همانا که ،آن تبعات از آگاهي با

 مـذهبي  هـاي  آمـوزه  و ايدئولوژي نقش ،شود انجام انتحاري صورت به تروريستي عمليات
 دادن نشـان  بـا  ،دشـمنان  نيـز  اسـالمي  انقـالب  مـورد  در .شود مي تر برجسته آميز خشونت

 حـامي  را اسـالمي  جمهـوري  ،شـمرند  مـي  بر تشيع هاي آموزه از را آن که خشن اي چهره
 هـاي  آمـوزه  و اصـول  تبيـين  بـه  بايد ،چالش اين با مقابله براي بنابراين .دانند مي تروريسم

 زائـران  حضـور  و حـج  از بايـد  .پرداخـت  است، اسالم دين از گرفتهبر که اسالمي انقالب
 و بنيـادگرايي  ،گـري  سـلفي  از ،اسـالمي  جمهـوري  کـه  داد نشـان  و شـد  منـد  بهره ايراني

 را هـا  انسـان  ،متعال خداوند که داد نشان را باور اين بايد .است متمايز اسالمي راديکاليسم
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 ۱۲۷   هاي تأسيسي و ابقايي انقالب... ظرفيت حج در مقابل چالش

 

 يآشـناي  سبب تا درآورد گوناگون قبايل و ملت صورت به را آنها سپس ،آفريد مرد و زن از
 متنفـر  هـم  از اينکه نه ورزند مهرباني ديگريک به همچنين يکديگر. از دوري نه ،باشند هم

 يـا  »رفتـاري  بيـان « از اي مجموعـه  ،حج چون ؛است پذير امکان بهتر ،حج در اين و ،باشند
 زيـرا  ؛دهـد  مـي  نشـان  را مسلمان فرد اهداف و ها آرمان ،عقايد که است نمادين کردارهاي

 نظـر  در که ،حال زبان و رفتار با بياني ديگر و نطق با بيان يکي :است قسم دو بر ،معنا بيان
 بـا  حـج  آغاز از بنابراين .است نطقي بيان از ترگويا و تررسا مراتب به ،دوم قسم ،ذوق اهل

 روح جـا  همـه  ،سـعي  و طـواف  در و، هاسـت  امتياز و ها تفاوت انداختن معناي به که احرام
  1.شود مي ديده پرستي خدا و توحيد
 هـاي  تقـدر  دخالـت  بـدون  و نمـا   واقع فراگير رسانه يک عنوان به ،حج ترتيب اين به

 اسـالمي   امت تفاهم و همدلي راستاي در را اسالم جهان واقعيت ،امپرياليستي استعماري
    .دهد مي نشان

  سني و شيعه درگيري و مذهبي تفرقه ايجاد ـ چهار

 ايـن  کـه  اسـت  دشمنان سوياز نکته اين بيان ،اسالمي جمهوري يها چالش از يکي
 کـه  کنـد  مي ايجاد را ظرفيت اين ،حج و است ايراني و شيعي صرفاً ،کومتح و انقالب

 مـرز  و اسـت  جهـان  مستضـعفان  حـامي  ،اول درجـه  در ،اسـالمي  انقـالب  دهيم نشان
  .باشد همراه آن با تواند مي ،دارد اسالم گرو در دل که هرکس و ندارد جغرافيايي

 همچـون  ييهـا  مؤلفـه  از سـي تأ بـا  اسـالمي،  حکومت گذار پايه عنوان به خميني امام
 روحيـه  ايجـاد  و ،مستکبران با مبارزه و نمظلوما از دفاع ،افکني تفرقه از پرهيز و وحدت
 و پيـروزي  بـه  را اسـالمي  انقـالب  توانست ،جامعه آحاد ميان برادري و برابري دوستي،
    :فرمايد مي لذا .برساند موفقيت
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۲۸

 بـا  جماعـت  و تسـّن  اهل بين خالف ايجاد ،انگيزتر غم و تر خطرناك گرايي ملي از
 و اسـت  اسـالمي  برادران بين ،ساز دشمني و انگيز فتنه تبليغات القاي و است شيعيان

 نـدارد  وجود طايفه دو اين بين اختالفي هيچ ،ايران اسالمي انقالب در تعالي بحمداللّه
 ايـران  در كـه  سـنت  اهل و ،كنند مي زندگي هم كنار در اخوت و دوستي با همه و

 و علمـا  داراي و كننـد  مـي  زيست كشور واكناف اطراف در و شمارند بي جمعيتش
    1.برابريم و برادر آنها با ما و ،برادر ما با ،هستند بسيار مشايخ

  :فرمايد مي ادامه در همچنين
 و جهـان  مسلمانان متوجه تكليفي چه ها بت اين شكستن براي و چيست چاره امروز

 قطع را ها گرفتاري اين ريشه و ستها چاره اساس كه چاره يك باشد؟ مي مستضعفان
 دربند و مستضعفان تمامي كهبل ،مسلمانان وحدت ،سوزاند مي بن از را فساد و كند مي

 آن بـر  كـريم  قـرآن  و شـريف  اسالم كه وحدت اين و است جهان شدگان كشيده
 و دعوت اين مركز و آيد وجود  هب بايد دار دامنه تبليغ و دعوت با ،اند كرده پافشاري

 ابـراهيم  كـه  اسـت  حـج  فريضـه  ايبـر  مسلمين اجتماع زمان در معظمه مكه ،تبليغ
 لمقدمـه  ارواحنا ـ اهللا بقية حضرت ،آخرالزمان در و شروع اهللا حبيب محمد و اهللا خليل
 بخـوان  حـج  به را مردم كه شود مي خطاب اهللا خليل ابراهيم به .كند مي تعقيب ـ الفدا

 ،سياسـي  منافع ؛است جامعه منافع اين .بيايند اقطار همه از ،خود منافع شهود براي تا
 عزيزتـرين  ،پيغمبـري  آنان بر كه تو ببينند و بيايند .فرهنگي و اقتصادي ،اجتماعي

 ،كنند تأسي تو به بايد آدم ذريه همه و كردي تقديم خدا راه در را خود حيات ثمره
 يـا  باشد شمس ؛افكندي دور به ،بود خداوند جز آنچه و شكستي را ها بت كه ببينند
ْهـُت ( گفتـي  حقيقـت  روياز و گفتي و ها انسان يا حيوانات هياكل ،قمر  وَْجـِ�  وَج�

ي
�

مواِت  لِث   َواالَْرَض  َفَطَرالس�
ً
  َحنيفا

ً
ُمْش  ِمنَ  اَنَا ما وَ  مسلما

ْ
 پـدر  بـه  بايـد  همه و )ِر]Zَ ـال

  2.كنند تأسي الشأن عظيم پيامبران پدر و توحيد
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 ۱۲۹   ي و ابقايي انقالب...هاي تأسيس ظرفيت حج در مقابل چالش

 

 تفرقـه  اين اگرچه داند؛ مي اسالم جهان مشکالت از را تفرقه و شکاف =خميني امام
 ريسـمان  بـه  مسـلمين  اگـر  .اند کرده سازماندهي المللي بين مستکبران و استعمارگران را

 .کوبنـد  نمـي  تفرقـه  طبـل  بـر  و شوند مي متحد همبا آساني و راحتي به ،بزنند چنگ الهي
 و تـرين  اصـلي  را ديـن  تـوان  مـي  .کنـد  مـي  نفي را نژادپرستي و ناسيوناليسم ،دين چون
 ،خمينـي  امـام  فرمايشـات  ،روايـات  و آيات در که برد نام اسالم جهان راهبرد ترين مهم
 آن مهـم  جايگـاه  و اهميـت  ،مسـلمان  انديشمندان و متفکران ساير و رهبري معظم مقام
  1.است گرفته قرار تأکيد مورد

 �v�� ���« رساي شعار ،اسالمي جوامع اسفبار وضع به توجه با ايران اسالمي جمهوري
xV�,g� �@��� �@���« بـا  و نمود ها کوشش ،متعالي هدف اين به رسيدن راه در و داد سر 

ـ  و ها کنفرانس و سمينارها برگزاري  آن تقويـت  بـه  2وحـدت  هفتـه  اعـالم  خصـوص  هب
 فکـر  ايـن  بـا  مبـارزه  صدد در ،بودند برده  پي فکر اين آثار به که استعمارگران .پرداخت

 و مـذهبي  فـرق  بقيـه  بـراي  کـه  انـد  کـرده  معرفـي  شيعي انقالب را انقالب اين و افتاده
 ،اسالمي کشورهاي در را خود نشانده دست عمال رو ايناز .نمايد مي خطر ايجاد ،اسالمي

 کـه  چنان ؛ننشيند ثمر به »اسالمي واحده امت« تشکيل فکر تا شوراندند انقالب اين عليه
  3.بود راستا همين در نيز ايران عليه عراق جنگ

  منطقه كشورهاي و ايران ميان واگرايي ايجاد و ايران اسالمي جمهوري كردن نزويم ـ پنج

 و منطقــه کشــورهاي از بســياري نگرانــي ،۱۳۵۷ بهمــن در اســالمي انقــالب وقــوع
 قطـع  بـه  نيز موارد برخي در .داشت دنبال به اروپا و آمريکا همانند را، جهاني هاي تقدر

 از بسـياري  بـا  خود روابط درباره تا داشت آن بر را مرداندولت ،ايران در .انجاميد روابط
                                                      

  .8، ص91زايي، بهار  و مقام معظم رهبري، مسعود معيني پور، رضا لك =. اركان امت واحده و تمدن اسالمي ازمنظر امام خميني1

  . از دوازدهم تا هفدهم ربيع ااالول.2

 .261، ص 1371ها، حبيب اهللا طاهري،  . انقالب و ريشه3



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۳۰

 در آنـان  آشـکار  گيـري  موضـع  .کنند اساسي بازنگري ،عربي کشورهاي ويژه به ،کشورها
 .داشـت  دنبـال  بـه  کشـور  دو ايـن  بـا  را ايـران  روابط کامل قطع ،آمريکا و اسرائيل برابر

 ،ترکيـه  ،عربستان ،مصر همانند نيز اسالمي غالباً و خاورميانه منطقه کشورهاي از بسياري
 بـه  انقـالب  صـدور  از جلـوگيري  بـراي  ،فـارس  خلـيج  حوزه کشورهاي ساير و عراق

    .شدند اساسي هاي تنش دچار ايران با خود روابط در ،کشورهايشان
 آن بـا  خـود  روابـط  در اسـالمي  هويـت  اصل بر تأکيد با نيز ايران اسالمي جمهوري

 از بيرون را اسرائيل کوشيد ،»اسالمي امت« يا واحد اسالمي نظام مفهوم طرح و کشورها
 کوشـيد  چنـين هم .کند معرفي گراشغال و غاصب رژيمي عنوان با و دهد قرار قلمرو اين

 برقـرار  نزديکـي  روابط ،منطقه در موجود اسالمي بخش رهايي هاي تنهض و ها جريان اب
 رقيـب  چشـم  به که ،پيمان هم و شريک نه را ايران ،منطقه کشورهاي روي ازهمين سازد.

 گـو و گفـت  براي مناسب فضايي و الزم زمينه ايجاد براي بنابراين .اند ديده بيگانه حتي يا
 اسـالمي  جمهـوري  عليـه  کـه  را تبليغـاتي  و مسلمانان ذهنيت ناچارند ايرانيان ،تفاهم و

 زائـران  حضـور  و حـج  رهگذر از توان مي را فرصت اين .کنند اصالح ،است شده انجام
 از حـج  امـا  ،دارد وجود نيز ديگري هاي راه البته .آورد دست به خدا خانه کنار در ايراني

 بيشـتر  همسـويي  و گرايـي  هم ايجاد براي اسالمي انقالب هاي تظرفي و ها هرا ترين مهم
َل  إِن� ( :فرمايد مي کريم قرآن در خداوند چون است؛ اسالمي هاي تمل ميان و�

َ
 ُوِضـعَ  َنْيٍت  أ

ِي لِلن�اِس 
�

ةَ  لَث
�
  بَِبك

ً
عالَِمZَ  ُهدىً  وَ  ُمباَر�

ْ
 »بكـه « بـه  خـدا  خانـه  از قرآن .)96 :عمران آل( )لِل

 نشـان  بنابراين .»جمعيت تراكم و ازدحام« محل يعني لغوي ازنظر بکه .است كرده تعبير
 آن بـه  ،زمان گستره در ،عالم سوي هر از كه است بوده جهاني محوري ،كعبه كه دهد مي

 ديدگاهاز .است شده نامگذاري »بكه« به آن جايگاه ،جمعيت انبوه اثربر و اند كرده رجوع
 محـل  و خلـق  هـدايت  و بـودن  مبـارک  ،اول بيت و آيه اين از مقصود 7علي حضرت



 ۱۳۱   هاي تأسيسي و ابقايي انقالب... ظرفيت حج در مقابل چالش

 

 هـدايت  عامـل  کعبـه  :گفت توان مي آيه اين تفسير ادامه در همچنين 1.است بودن عبادت
 ،شـوند  مـي  وارد آنجـا  بـه  کـه  حجاجي و مکه ساکنان به تنها ،هدايتش و است جهانيان
 هـم  اسـالم  دوران بـه  محـدود  حتي ؛گيرد ميبردر را عالم افراد همه و شود نمي محدود

  :است معتقد طباطبايي عالمه .شود نمي
 يگـانگي  و كلمـه  وحـدت  همان كه دنيوي سعادت به را مسلمانان ،حقيقتدر كعبه
 و اسـالمي  وحدت نتايج به تا كند مي بيدار هم را مسلمانانغير و ،رهبري است امت

 اينجـا  از .شـوند  بيـدار  غفلت خواب از ،برده پي آن متشتت مختلف قواي هماهنگي
 و اسـت  دنيـوي  سعادت به راجع هم ،آن راهنمايي و هدايت اوالً كه شود مي دانسته

 شـامل  را هـدايت  مراتب جميع ،داشته عموميت هدايتش نحوه كه چنان ؛اخروي هم

 رزنـدان ف چـون  مخصوصـي  دسـته  و خـاص  عـالم  به مربوط هدايتش ثانياً ؛شود مي
  2.است جهانيان تمام شامل بلكه ،نبوده مسلمانان يا عرب يا 7ابراهيم

  غفلت خواب در فروغلتيدن و انقالب اهداف به توجهي بي  ـ شش

 و همراهـي  ،مـذهب  و معنويت برپايي از اند عبارت اسالمي انقالب اهداف ترين مهم
 حمايت ،عدل و قسط برپايي ،اسالمي احکام و اصول برپايي ،سياست و دين ميان پيوند

 کـه  و... خـواهي  آزادي ،الهي حدود ترويج و گسترش ،مستکبران با مبارزه و مظلومان از
 شـهيد  .شود سپرده فراموشي به اهداف اين ،تحوالت و زمان گذشت اثر بر است ممکن

  :فرمايد مي انقالبي اهداف و مباني حفظ لزوم در مطهري
 همان كه را خودمان ايدئولوژي و مكتب ما كه شد خواهد پيروز وقت آن ما انقالب
 اسـم  بـه  شـود  قرار اگر اما ،...كنيم معرفي دنيا هب ،است شائبه بدون و خالص اسالم
 مردم است ممكن ،اسالم ستا اين يميبگو و ...شود درست التقاطي مكتب يك اسالم
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۳۲

 چـالش  دچار ،اسالمي انقالب ابقاي و مدتبلند در اما[ 1.»بپذيرند را امر اين ابتدا در

  ].شد خواهيم اساسي بحران و

 مائـده  سـوره  ۹۶ آيه در خداوند .باشد ثرؤم و کارساز بسيار نيز باره  اين در تواند مي حج
 در 7صـادق  امـام  .»اسـت  داده قـرار  مردم پايداري و قيام براي اي وسيله را کعبه« :فرمايد مي

  2.است داده قرار مردم دين تقويت موجب را حج خداوند که فرمايد مي آيه تفسير
 کارکردهـاي  بلکـه  نـدارد؛  ضـرورت  و اهميـت  عبـادي  و مـذهبي  لحاظ به تنها ،حج
 .گيـرد  قرار نظر مطمح توحيدي و عبادي امور کنار در بايد نيز را آن اجتماعي و سياسي

  :فرمايد مي =خميني امام نيز همين براي
 در خصـوص  بـه  و انـد  شده غافل عبادات اين سياسي ـ اجتماعي ازجهات ،مسلمانان

 متأسـفانه  ،تجمـع  اين بركات از ،است اسالم خاستگاه و وحي مهبط كه ،حج اجتماع

ـ  و افكار تبادل راه از ،داشتند اجتماعي و سياسي رشد مسلمين اگر . ...ندا غافل  اهمتف
 و اجتماعي و حقوقي و اقتصادي قوانين و اجتماعي ـ سياسي نيازهاي در انديشيدن و

  3.شدند مي موفق خود ابتالي مورد مسائل و مشكالت از بسياري حل به ،سياسي

 و حـج  سياسـي  بعـد  بـه  بخشـيدن  محتـوا  دربـاره  رهنمـود  ضـمن  همچنـين  ايشان

    :فرمايد مي ،اجتماعي ـ سياسي و تبليغي هاي استفاده
 آن تواند نمي خداوند اليزال قدرت جز قدرتي هيچ كه الهي عظيم اجتماع اين در بايد

 رفـع  راه در و پرداختـه  مسلمين عمومي مشكالت بررسي به مسلمانان ،كند فراهم را
   .كنند كوشش ،همگان مشورت با آنها

  :فرمايد مي ديگر جاي در همچنين
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 ۱۳۳   نقالب...هاي تأسيسي و ابقايي ا ظرفيت حج در مقابل چالش

 

 مشـكالت  و مسائل شناخت براي ،اسالمي جوامع آگاهي سطوح باالبردن و بيدارگري

 ملـل  راه سـر  بـر  موجـود  موانـع  از آگاهي ،اسالم جهان شناخت ،اسالم جهان اساسي
 ،حج مراسم ساالنه برگزاري اگر .است ابراهيمي و كامل حج ديگر ابعاد از .و.. اسالمي

 برگـزار  كـاملي  حـج  قطعاً ،نكند كمك مسلمانان سياسي و عمومي آگاهي سطوح به

 تناسـب  ،آن اساسـي  ابعـاد  همـه  بـه  توجه و حج جامع و كامل برگزاري .است نشده
  1.دارد اسالمي جوامع عمومي قدرت و رونق و عزت اقتدار با انگيزي شگفت
 از مـا  .است اسالمي سياست ،حج .باشيم كرده درست ما كه نيست سياستي ،حج سياست

 طـور  همـان  ؛كنيم عمل ،است بوده كه طوري آن ،حج به كه است بوده اين بر بنايمان اول
 در كـه  هـا  بت اين و بشكنيم را ها بت هم ما ،شكست كعبه در را ها بت اكرم پيغمبر كه

 سـابق  كـه  طور همان و برويم حج به بايد ما .بدترند و باالتر زمان آن از ،هستند ما زمان

 اسـالم  كـه  اي وظيفـه  آن از تـوانيم  نمـي  ما و ،كنيم عمل ،كردند پيمايي راه و تظاهرات
 در ما سياست و است داده را دستور همين هم قرآن .كنيم عدول ،است داده قرار برايمان

 ؛كنـيم  مـي  عمل طور همان ،برويم حج به هم وقتهر و بوده كه است سياست همان ،حج

  2.است ديگري مسئله آن كه برويم حج به ارندذنگ و بگيرند را ما جلوي مگر
 كشـور  و اسالم براي اي پسندانهخدا هاي پيروزي كه را اسالمي جمهوري سلحشوران

 حـج  مناسك در شما با آنان زنده شهداي از جمعي اكنون و اند كرده كسب اسالمي

 شده آنان در فداكاري همه اين موجب كه عظيمي تحول از و بنگريد ،هستند شريك
 حاصل آنان در تحوالت اين از درجه يك تا بدانند مسلمانان و ،بگيريد عبرت ،است
 اسـالمي  امت فكر به كه گذاشت نخواهند ،خارج شياطين و اماره نفس شيطان ،نشود

  3.باشند جهان مظلومان و
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 و اسـت  شرک مظاهر از سياست از ديانت جدايي که معتقدند هم رهبري معظم مقام
 ،برائـت  اعـالم  بـا  بايد مسلمانان امروز كه است يشرك همان ،اين و« :فرمايد مي تصريح

 ابعاد تمام به مسلمانان تا ،ايشان ازمنظر گويي 1.»كنند تطهير آن از را اسالم و خود دامن
 انديانتشـ  و سياست و نياورند ايمان ،است آن مهم بسيار بعد يک هم سياست که اسالم

 تشـکيل  مقدمـه  بنابراين .اند نشده اسالم وارد ،ندانند هماز تفکيک غيرقابل و هم عين را
 مثل تعابيري ،گفت بتوان شايد رو اين از .است اسالم از صحيح درک ،اسالمي واحد متا

 ،اسـت  اسـالم  اينکـه  عين در که هست اسالمي شود مي برداشت آن از که سياسي اسالم
2.است مطرود و مردود هم الئيک اسالم مسلماً و نيست دقيق ،نيست سياسي

  

 از اي بـازخواني  و تمـرين  ،دارد قـرار  الهي و ديني بستر در که حج سياسي ابعاد اين
 7ابـراهيم  خـاطره  و الگـوگيري  بـا  که حج انقالبي بستر .است انقالب اهداف و اصول

 بسـياري   زمينـه  ،شـود  مـي  تقويـت  مشـرکين  از برائت مراسم و ابراهيم) مقام( شکن بت
 سياسي هاي کارگروه و ابعاد ،بنابراين .است حج سياسي ابعاد اين يادآوري براي مناسبي

    .است انقالب اهداف بر تأکيد و بازخواني براي ظرفيتي ،حج انقالبي و
  گيري نتيجه

 و انقـالب  يهـا  چالش بررسي ،فرضيه و مسئله طرح براي اصلي مبناي ،مقاله اين در
 دو بـه  که بود ها چالش اين رفع در حج عظيم کنگره شناسي ظرفيت و اسالمي جمهوري

 اين از خويش مراد تعيين با .»ابقايي يها چالش و يتأسيس يها چالش« :شد تقسيم قسم
 در را آنهـا  تـرين  مهـم  ،اسـالمي  جمهـوري  و انقالب تنيدگي درهم و تفکيک و ها چالش
 جمهـوري  و انقالب که ييها چالش سپس و اسالمي جمهوري و انقالب تأسيس دوران

ـ  تبيـين  با شد تالش و مطرح ،بود مواجه نهاآ با خويش بقاي براي اسالمي  هـاي  تظرفي
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 ۱۳۵   هاي تأسيسي و ابقايي انقالب... ظرفيت حج در مقابل چالش

 

 از برآمـده  نظام و انقالب هاي پايه استحکام در ،آن اجتماعي و سياسي هاي  هآموز و حج
 ،گرفتـه   شـکل  تـازه  کـه  حکومتي و انقالب ارههمو زيرا .شود بررسي و غور بيشتر ،آن

 مواجـه  بسـياري  آفـات  و هـا  بيماري با خويش حيات دوران در که است انساني همانند
 کنون تا گيري شکل ابتداي از همواره نيز اسالمي جمهوري و انقالب ،سان بدين .شود مي
 هـا  چالش اين شناخت و بيني پيش اما .شود مي مواجه ييها چالش با نيز آينده در حتي و

   .بود خواهد ضروري امري
 امپرياليسـم  و استکبار سلطه قبيل از اساسي مورد سه يتأسيس يها چالش بررسي در

 انقالبيـون  بـين  تفرقه ايجاد و اسالمي جمهوري براندازي براي تالش ،منطقه و ايران در
 امـام  هـاي  آموزه و سخنان بر مبتني يشترب که حج هاي تظرفي و گرفت قرار بررسي مورد

 شـش  نيـز  ابقـايي  يها چالش بيان در .شد بررسي ها چالش اين رفع براي ،بود =خميني
 و معنويـت  رفـتن  ازبـين  ،اسالمي انقالب گسترش و صدور از جلوگيري قبيل از چالش
 ،اسالمي جمهوري و انقالب از تروريستي و خشن اي چهره نمايش ،طلبيدنيا به گرايش
 و اسـالمي  انقـالب  اهـداف  بـه  تـوجهي  بي ،ايران اسالمي جمهوري انزواي براي تالش

 ،تسـنن  و تشـيع  بين درگيري ايجاد و مذهبي تفرقه ايجاد و غفلت خواب در فروغلتيدن
 ظرفيـت  بررسي به ،آن رفع و ها چالش اين به دهي پاسخ در که گرفت قرار بررسي مورد

 و اصـول  براسـاس  ،اسـالمي  انقـالب  معتقـديم  چـون  ؛شـد  تأکيد حج هاي توانمندي و
 انقـالب  اصـيل  منـابع  تـرين  مهم از ،حج و برسد پيروزي به توانست اسالمي هاي آموزه

 و معنـوي  اهداف ها، آرمان به تمسک با ،اسالمي انقالب که است آشکار و است اسالمي
 از  حـاکي  جهـاني  در ،اسـالمي  هـاي  آمـوزه  با مطابق ،طلبي عدالت و ستيزي ظلم مذهبي،

 و اسـتکباري  هـاي  تقـدر  بـا  تقابـل  در و عبـادت  و معنويـت  عنصر فاقد و سکوالريزم
 و اسالمي جوامع و ها ملت ميان در کوشد مي سلطه نظام و ،است گرفته شکل استعماري

 تا ،کند ضايع را اسالمي انقالب حيثيت و اعتبار ،خاورميانه منطقه مرزهاي از فراتر حتي
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 و منطقـه  مـردم  ميـان  در آن هـاي  آرمـان  و ها ارزش گسترش و هژموني از آن انزواي با
 کـارگزاران  و مسـئوالن  بايـد  لـذا  .آورد عمل هب جلوگيري ،جهان سراسر خواهان آزادي

 سـخنان  رد تفحـص  و غـور  کمـي  با که چنان ،باشند داشته توجه ايراني زائران و انقالب
 بررسـي  مقالـه  ايـن  در نچـه آ از بيشتر توان مي ،اسالمي انقالب رهبر و انقالب بنيانگذار

 و انقـالب  امـور  بـرد  پـيش  و هـا  چـالش  رفع در حج هاي توانمندي و ها ظرفيت در ،شد
 گرفتـه  نظـر  در اسـالم  تمـام  معادل ،حج فريضه چون ؛شوند مند بهره اسالمي جمهوري

 کـامالً  پـس  .دارد الهـي  فريضـه  ايـن  باالي جايگاه و اهميت از نشان ،اين که است شده
 بـه  تـوان  مـي  ،الهـي  و عبـادي  فريضـه  ايـن  هـاي  آمـوزه  بـه  توسـل  بـا  که است آشکار

 کمتـرين  ،اسـالمي  انقـالب  از حراسـت  و حفـظ  در و شـد  نائـل  بسياري دستاوردهاي
 و سـت ها دسـت  همـه  باالي خداوند دست چون .نداشت دشمنان تهديدات از اي دلهره
 مبـاني  اين عيني نمود لذا است. ناپذير شکست ،است شده متوسل دست اين به که کسي

 چـون  ؛کـرد  مشـاهده  اسـالمي  انقالب آميز موفقيت تداوم و پيروزي در کامالً توان مي را
 و عبـادت  روح تنهـا  نـه  ،حـج  اجتماعي و سياسي ،عبادي کارکردهاي به جستن تمسک

 ،اسـالمي  غنـي  فرهنـگ  اسـتحکام  و تقويت موجبات بلکه ،بخشد مي حيات را معنويت
 گزينـي  دوري ،همدلي و وحدت ايجاد ،استعمارگران و مستکبران هاي دسيسه اضمحالل

 حميت و حريت ،حاکميت ،استقالل کسب ،سياست و دين ميان پيوند ،توطئه و نفاق از
  .بخشد مي عينيت را ديني
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  منابع

  مجيد قران *

 البالغه نهج *

، کرمـي  و فرشـچي  مترجمـان ، فولر لسر وايان گراهام، غرب و اسالم ژئوپوليتيک محاصره احساس .١

 .١٣٨٤، دافوس انتشارات، تهران

 .ق ١٤٠٦، دارالفكر، بيروت، غزالي محمد، الدين علوم احياء .٢

 و پـور  معينـي  مسعود، رهبري معظم مقام و =خميني امامازمنظر  اسالمي تمدن و واحده امت ارکان .٣

  .٩١بهار، ٢٨ شماره، اسالمي انقالب مطالعات فصلنامه، زايي لک رضا

 تا. ، بيصدرا انتشارات، قم، ٢ ج،طباطبايي حسين محمد سيد، رئاليسم روش و فلسفه اصول .٤

، الميزان لب انتشارات، اصفهان، دوم چاپ، زاده طاهر اصغر، غربي عالم از رفت انقالب اسالمي برون .٥

١٣٩٠.  

  .١٣٧١، اسالمي تبليغات سازمان انتشارات، تهران، دوم چاپ، طاهري اله حبيبها،  ريشه و انقالب  .٦

 سـال ، اسـالمي  انقـالب  مطالعـات  فصلنامه، کوشکي محمدصادق، اسالمي انقالب هويت بازشناسي .٧

  .١٣٨٧ پاييز، ١٤ شماره، چهارم

 .ق١٤٠٢، اسالمي فروشي کتاب انتشارات، تهران، چاپ دوم، مجلسي محمدباقر، بحاراالنوار .٨

 مسـعود ، مهـدوي  جامعـه  در سياسي رشد الگوي با هانتيگتون سياسي توسعه الگوي تطبيقي بررسي .٩

 .٨٨زمستان، ١٢شماره، موعود مشرق پژوهشي علمي فصلنامه، پور معيني

، شاهجويي امين محمد، آملي جوادياهللا  آيت حضرت بنان و بيان در =خميني امام مرصوص بنيان .١٠

  .١٣٨٨، اسراء انتشارات، اول چاپ
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 ١٣٧٩، نشرعروج، خميني امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه، تهران، خميني امام، البيع .١١

 .٢٨/١٢/١٣٧٧ ، اي خامنه علي سيد، الحرام اهللا بيت حجاج به پيام .١٢

  .٢٥/٠٢/١٣٧٣، اي خامنه علي سيد، الحرام اهللا بيت حجاج به پيام .١٣

 ش. ١٣٧٢پيرامون انقالب اسالمي، شهيد مطهري، انتشارات صدرا،  .١٤

، دارالمعلـم  نشر، قم، چاپ پنجم، همداني موسوي باقرترجمه محمد ،=خميني امام، الوسيله تحرير .١٥

١٣٧٦. 

، اسـالمي  انتشـارات  قم، همداني موسوي باقر محمد، ترجمه طباطبايي حسين محمد، الميزان تفسير .١٦

١٣٦٥ 

  .۱۳۷۱، االسالميه دارالکتاب، تهران، ديگران و شيرازي مکارم ناصر، نمونه تفسير .١٧

  .ق١٤٢٣، اسماعيليان سسهؤم انتشارت، قم، حويزي عروس، نورالثقلين تفسير .١٨

 حجتـي  علـي  االسـالم  : حجـت تحقيـق  و ترجمـه ، آملـي  جوادي عبداهللا، زمزم کران بي ازاي  جرعه .١٩
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  چکيده

 و ها پيام در =خميني امام مبارزاتي و سياسي انديشه است شده تالش ،مقاله اين در
 اجمـالي  تبيين و شود تشريح و احصا اند، داشته حج خصوص در که هايي يسخنران

 هـاي  حـوزه  و اسـت  مفصـل  بسـيار  ،حـوزه  ايـن  در امـام  بيانات .گردد ارائه آن از
 بخشـي  بـه  صرفاً ،محدود مجال علت به اينجا در .گيرد ميبردر را مختلفي موضوعي

 انسـان  و شـناختي  هسـتي  مبـاني « :اسـت  شده پرداخته زير اساسي و مهم مسائل از
 خودسـازي  ارتبـاط  ،امـام  انديشـه  در اسـالم  جامعيت ،امام انقالبي انديشه شناختي 

 مبـارزاتي  ابعاد و حج اجتماعي و سياسي ابعاد ،زمان هاي تطاغو با جهاد با دروني
  ».حج خصوص در امام سياسي انديشه
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۴۲

  مقدمه

 همـه  نگـاه،  ايـن  در بـود.  سيسـتمي  و مند نظام نگاهي حيات، به =خميني امام نگاه
 منفـک  توان نمي را عنصري هيچ و دارند باهم متقابل و سويهچند ارتباطي ،هستي عناصر

    .گرفت نظر در عناصر ساير از
 آنجا از امام، ازمنظر است. امام توحيدي بيني جهان از برگرفته هستي، به =امام سيستمي نگاه

 اجتمـاعي،  روابـط  تمـام  بـر  نظـام  اين بايد است، حاكم هستي روابط تمام بر يتوحيد نظام که
  1.است مراتبي سلسله 1خميني امام شناسي هستي باشد. حاكم نيز انساني و اقتصادي سياسي،
 شناختي هستي نگاه فهم به تام بستگي امام، انديشه از بخش هر فهم چارچوب، اين در
 توسـط  شـده  بيان فکري ابعاد ساير توان مي هم ،امام شناختي هستي نگاه فهم با دارد. ايشان
 آن خصـوص  در کـه  پرداخـت  هـايي  بخش استنباط و استنتاج به هم و کرد درک را ايشان
 و اجتماعي انديشه سير بررسي است. نشده تشريح مرتبط اجزا همه يا نداشته نظري اظهار

 زمانمنـد  اشـکال  و اجـزا  سـاير  در اصـول  تسـري  و مبـاني  در ثبات از حاکي امام، سياسي
 نگاه نيز و انقالب از بعد و قبل امام، سياسي انديشه چارچوب اين در است. ايشان انديشه
  است. تبيين قابل سلطه، جهان و طاغوتي نظام به ايشان مهاجمانه و جهادي
 جـب وا اين ايشان و است شناختي هستي نگاه اين تابع دقيقاً ،حج مسئله به امام نگاه

 قصـد  ،حاضـر  مقاله .کنند مي تفسير ستيز طاغوت توحيدمحورِ انديشه خدمت در را الهي
  کند. برررسي و تحليل پايه، همين بر را موضوع اين دارد

  امام سياسي انديشه. 1

 خليفـه  را انسـان  کـه  داند مي حکيمي و عليم خداي مخلوق را هستي =خميني امام
 ،عقلـي  مراتـب  همه داراي كه است موجودي تنها انسان« :است داده قرار زمين در خود
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 ۱۴۳   =امام خمينيجايگاه حج در انديشه سياسي و مبارزاتي 

 

 است ملك ملك با انسان ...است نهفته او در شهادت و غيب عوالم و است حسي ،مثالي
 و جهانيـان  صـورت  مجموعـه   انسـان  .جبـروت  جبـروت  بـا  و ،ملكـوت  ملكـوت  با و

 همـه  سوي به راست راهي او .است )غايبي( غالبي هر شاهد و محفوظ لوح از مختصري
  1.»است شده كشيده جهنم و بهشت ميان كه است صراطي و ها خوبي

 حکـيم  خـداي  که است موجودي ترين کامل و هستي نماي تمام آيينه ،انسان بنابراين
 مراتـب  همه به دستيابي و نظر مورد کمال به انسان نيل براي حکيم خداي .است آفريده
 را سـازي  انسان برنامه ترين کامل و فرستاده بشر هدايت براي را الهي يانبيا ،هستي عالي

 کـرده  اهـدا  آخرالزمـاني  انسـان  بـه  ،مرتبت ختمي حضرت توسط ،عظيم قرآن صورت به
    :است چيز همه بر مشتمل قرآن ،امام ازنظر .است

 ،دارد معنويـت  :است چيز همه آدم كه طوري همان .است سازي آدم كتاب يك يعني

 را انسـان  ايـن  اسـت  آمده كه هم كريم قرآن ،دارد باطن ،دارد ظاهر ،دارد ماديت
 چـه  ؛دارد انسـان  كـه  احتياجـاتي  كليـه  يعنـي  .سازد مي را انسان ابعاد همه ،بسازد

 شخص بين روابط ،است شخص به مربوط كه چيزهايي و دارد شخص كه احتياجاتي

 اينهـا  قيامت مسائل ،تعالي حق صفات مسائل ،توحيد مسائل و تعاليو تبارك خالق و
 پـر  قـرآن  .اينهـا  و كفار با جنگ قضيه و اجتماعي و سياسي مسائل ] چه [و هست
 كـرده  مأمور را پيغمبر و است كرده وادار را مردم آيات اين كه آياتي اين از است

 كتابي يك .بكنند جنگ ها ظالم با هستند؛ متعدي كه كساني با كنند جنگ كه است
  2.است آورده تحرك كه است

 همـه  اساسـاً  .باشـد  داشته کار سياست با اسالم که است بديهي ،چارچوبي چنين در
 تنيـده  درهـم  را اسـالم  ابعـاد  همـه  امـام  .اسـالم  ،حکومـت  همه و است حکومت اسالم
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۴۴

 امـري  نيـز  را سياسـت  .کننـد  نمـي  تصـور  ديگـري  از جـدا  را بخشـي  هـيچ  و دانند مي
    :امام نظر از .دانند مي دين از ناپذير تفکيک

 در را سياست پايه ،9اهللا رسول و 1است سياست حقيقت ؛است  سياست  اسالم ،اسالم

 مراكـز  تشـكيل  اسـت؛  داده حكومت تشكيل 9اعظم پيامبر .است گذاشته ديانت

 از .بـود  جهـاني  سياسـت  يك ،بود اسالم صدر در كه سياستي و است داده سياست

 و سياسـت  ،نبـود  كار در انحراف كه وقتي آن تا 9خدا رسول زمان از اسالم صدر

 يـا  مريكـايي آ سالطين اصطالح هب اين و درباري آخوندهاي اين .بودند توأم ديانت

 يا ،كنند تخطئه را پيغمبران و پيغمبر خلفاي و را پيغمبران و پيغمبر بايد يا ،شوروي

 ايـن  از و اسـت  دو اين بين داير امر .كنند تخطئه را خود هاي تحكوم و خود بايد

  2.نيست خارج

 تنهـا  نـه  و دارد توجـه  جامعـه  مسـائل  و اتموضـوع  همه به تنها نه اسالم ،امام نظراز
 ،اسـالمي  سياسـت  ديگـر  عبـارت  بـه  .اسـت  نيز گستر جهان بلکه است، فراگير سياستش

 خاصـي  زبـان  و قـوم  يـا  خاص جغرافيايي محدوده به و است بشر افراد همه به مربوط
   :نيست مختص

 اسـالم  .نيسـت  مملكتي دون مملكتي هيچ است؛ بشر همه به مربوط كه دارد مسائلي

 يـا  عـراق  اسم به يا ــمثالً ايران اسم به باشد داشته مملكت يك كه نيست طور اين
 ايـن  بـه  اسالم نظر يعني .است نظرش تحت عاَلم تمام نيست؛ جورها اين ،كذا اسم به

 جـايي  بـا  ،جنوب ،شمال با ،غرب يا شرق با !را بشر تمام ؛بسازد بشر كه است بوده

 تعاليو تبارك خداي كه طوري همان .است الهي دين يك ندارد؛ خويشي و قوم هيچ
 ،ها يهودي يا ها مسيحي يا ها غربي يا ها مسلمان و ها شرقي خداي نه ،است همه خداي
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 ،اينهـا  و اسـت  خـالق  ،است رازق همه به نسبت و است همه خداي ،نيست طور اين

 صـورتي  اين به را بشر همه كه است آمده يعني ؛همه مال است ديني يك هم اسالم
 بـه  بشـر  يك كه صورتي به .درآورد عادالنه صورت يك به ،درآورد خواهد مي كه
 خـودش  بچـه  بـا  بشـر  يك نكند؛ تعدي سوزن سر يك قدر به ،قطره يك ديگر بشر

 تـا  دو ،نكند تعدي خودش شوهر با زن  يك ،نكند تعدي خودش زن با ،نكند تعدي
 انسـان  يك خواهد مي .نكنند تعدي ديگرشان رفقاي با اينها ،نكنند تعدي باهم برادر
 نفسيت نفسيتش هم ،باشد انسان عقليت عقليتش هم ،باشد انسان كه معنا تمام به عادل

 ايـن  خواهـد  مي ،باشد انساني آداب به مؤدب و انسان ظاهرِ ظاهرش هم ،باشد انسان
  1.بكند اجرا را مطلب

 و قـدرت  بـه  توجه بدون آن کامل اجراي و ،سياسي است ديني ،اسالم دين بنابراين
 بـه  محـدود  و نـژادي  ،زباني ،قومي سياستي هم اسالمي سياست .ندارد امکان ،حکومت

 بشـر  افـراد  همه که فراگير و جهاني است سياستي بلکه ؛نيست خاص جغرافيايي گسترة
  .سازد مي متنعم را

  حج و اسالمي ريشعا سياسي ابعاد. 2

 بشـر  کمـال  و نجـات  بـراي  که داند مي سازي انسان مکتب را اسالم ،=امام شد گفته

 عناصـر  از بخشـي  ،اسالمي ريشعا و عبادات ،امام ازنظر .است فرستاده کاملي هاي نسخه

 سـاير  و جمعـه  و جماعـت  نمـاز  ،قربـان  عيد و فطر عيد نماز .هستند نجات نسخه اين

 هـاي  بيمـاري  و مشـکالت  حـل  در و دارنـد  سياسـي  و اجتماعي ابعاد همه ،اجتماعات

 بـاالتر  را حـج  اجتماع ،حيث ايناز امام .بود دنخواه ياريگر را اسالمي جامعه ،اجتماعي

   :که داند مي اجتماعات اين همه از
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۴۶

 خصـوص  هب ،عرفات در ،هست حج در كه مواقفي آن در ،اسالم مسائل آنجا در بايد

 در كـه  مـواقفي  ايـن  ،اكرم رسول حرم در بعد و ،مكرمه مكه خود در بعد و منا در
 كشورهاي تمام اوضاع از و مملكت اوضاع از بشوند مطلع مردم آنجا در ،هست آنجا

 بررسي براي عالي اجتماع يك و است عالي مجلس يك بالحقيقه آنجا در و ،اسالمي

  1اسالمي. كشورهاي تمام اوضاع تمام به

    :کنند مي خالصه گونه اين را اسالمي شعاير سياسي وجوه ،سخنراني همين در امام
 اجتمـاع  هفتـه  هـر  در ،محله و شهر اوضاع به رسيدگي و اجتماع ها همحل در روزهر

 اوضـاع  به بررسي براي ،است محقَّق نماز شرايط كه جاهايي در و شهرها در بزرگ

 براي است بزرگ اجتماع دو باز سالهر در و ،كشور تمام اوضاع ،باالتر و شهرستان

 ممالـك  تمام از بزرگ بسيار اجتماع يك سال هر در و ،كشورها اوضاع به بررسي

 رسيدگي براي آنجا در اجتماعات ،هست حج در كه مواقفي آن و حج؛ براي اسالمي

 كه است مسائلي و هست سياسي مسائل اينها تمام ،اسالمي كشورهاي تمام اوضاع به

  2.باشند داشته توجه آن به مسلمين بايد

 گوي پاسخ که کامل و جامع است ديني اسالم ،امام منظر در اينکه بخش اين خالصة
 بـاهم  آن عبـادي  و سياسـي  هـاي  بخش همه و است انسان معنوي و مادي نيازهاي همه

 از بسياري و نيست ممکن اسالم در عبادت و سياست بين تفکيک ،امام ازنظر .ندا مرتبط
 و اسـت  حـج  اجتماع ،رشعاي اين باالترين که دارند سياسي باطن و صورت ،ديني شعاير
 .نيسـت  ربـوبي  ذات عبوديت و بيروني و دروني هاي تطاغو نفي جز چيزي آن سيرت

 هـاي  نظـام  بـا  تضـاد  و تقابل مسئله ،چيز هر از بيش ،حج مناسک و مراسم در ،بنابراين
 ،مبـارزاتي  مهم وجه اين به توجه بدون و است نهفته ستيز عصمت و خداگريز ،گر سلطه
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 و ملـي  جـوي  سلطه هاي قدرت به خدمت و اجتماعي هاي سرمايه اتالف جز چيزي حج
   .بود نخواهد المللي بين

 از پـس  و پـيش  در امـام  مبـارزاتي  انديشـه  از کوچک هايي بخش ،اجمال به ادامه در
 بيـان  را هـا  هانديش اين با حجاج و حج خصوص در ايشان رهنمودهاي تطابق و ،انقالب
    .کرد خواهيم

  حج هاي مپيا و انقالبي مبارزات در خميني امام سياسي ادبيات مقايسه. 3

 منطق که يافت خواهيمدر خوبي به ،=امام انقالبي و سياسي هاي انديشه بر مروري با
 و ايـران  اسالمي انقالب رهبري در چه ؛است يکسان جا همه در ،امام مبارزاتي و سياسي

 اهـداف  و اسـالمي  منسجم مباني در هم همساني اين دليل .اسالمي امت هدايت در چه
 و مکـان  بـه  محصور و محدود نه ـ گسترده و جهاني رويکردي که است نهفته امام الهي
 مبـارزات  در يکسـاني  شـيوة  بـه  امـام  کـه  نيسـت  معنا بدان اين هالبت .دارد ـ خاص زمان

 نشـأ م ،امـام  کـه  اسـت  اين محوري نکته .ندا قائل اسالم جهاني نهضت و داخلي انقالبي
 بـه  نزديکـي  و اسـالم  از دوري« :بيننـد  مـي  يکسان جا همه در را اسالمي امت مشکالت

 ،دارنـد  ايرانـي  مخاطـب  صـرفاً  کـه  هـايي  پيام در امام بينيم مي عمالً دليل همين به ».کفر
 امـت  آن مخاطب که حج هاي پيام در و کنند مي طرح را اسالمي جامعه و جهاني مسائل

 و دهنـد  مـي  توجـه  اسـالمي  بـالد  ديگـر  و لبنـان  ،فلسـطين  مشکالت به ،است اسالمي
 بـه  را پيـام  از بخشـي  امـام  ،اسـالمي  امـت  بـه  حـج  هاي پيام از خيلي در اينکه تر جالب

 از قبـل  هـاي  پيـام  در هـم  مسـئله  ايـن  .دهند مي اختصاص ايران مردم وضعيت گزارش
    .انقالب از بعد هاي پيام در هم و شود مي ديده امام انقالب
   .دهيم مي قرار توجه مورد را امام مبارزاتي راهبردهاي و کلي اصول مجال اين در ما



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۴۸

  امام جهادي انديشه اهداف و اصول ،مباني. 4

  بيرون و درون طاغوت :مبارزه اصلي هدف و مبنا الف)

 يکسـاني  هدف و مبنا ،انقالبي مبارزات و حج هاي پيام در امام سياسي انديشه مبناي
  ».طاغوت با مبارزه« :است

 ،نبـرد  ايـن  .دانـد  مـي  باطـل  و حـق  نبـرد  را توحيـدي  بيني جهان محوري رکن ،امام
 .داشت خواهد ادامه نيز آينده در و داشته وجود تاريخ طول در که چنان است؛ هميشگي

 توحيد و توحيد کلمه ساختن حاکم جز ،الهي اولياي و انبيا اصلي هدف ،امام انديشه در
 ابعـاد  و اشکال در ،الحاد و شرک با مبارزه جز اي چاره ،مسير اين در و است نبوده کلمه

 بـا  ،حج ايام مناسبت به ،الحرام اللَّه بيت زائران و مردم به پيامي در ايشان .نيست ،مختلف
 وشر و راه کـه  بزرگ خداي ستايش از پس و ابراهيمي حج مهجوريت از سفأت اظهار

 آموختـه  بشـري  جامعـه  بـه  را آفـرينش  مقصد و شدن آفريده چه براي و زيستن چگونه
  :داند مي خدا راه مبارزان و مجاهدان را الهي بزرگ پيامبران تمام ،است

 و برانداز طاغوت موساي و شكن بت ابراهيم ونچ ،اولوالعزم پيامبران بر پايان بي درود

 تمـامي  شـكننده  ،محمـد  و بود آنان همانند ،بود يافته فرصت اگر كه مسيح عيساي
 ائمـه  بـر  جاويـدان  سـالم  و ،ستمكاران و مشركان تمامي از جوينده برائت و ها بت

 غاصـب  جبـاران  و نمـا  مسلمان ستمكاران عليه پيكارگري نراهگشايا اين ،مسلمين

   1.پيشاني بر داغ فهمان كج و الناس حقوق و اهللا حقوق

 ندانسـته  عـده  و عـده  تـابع  را :ائمه و پيامبران جهاد و مبارزه ،پيام همين ادامه در
  :=امام اعتقاد به 2.داند مي اعتبار بي را مرسوم مختلف هاي بهانه و است
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 ،شـده  صـادر  الهـي  معظـم  اوليـاي  ايـن  از آنچه ،پرستان ملت و دنياگرايان نظر در

 و پسـندد  نمـي  آنـان  عقل را كافي تجهيزات بدون قيام .است شرع و عقل خالفبر
 ديگر كشوري به كشوري از حركت ،آنان عقيده به نيز و ،دهد نمي اجازه آنان شرع
 خرهبـاأل  و بـوده  مليـت  و عقل با مخالف ،باشد مي تشكيالتي و حكومت داراي كه

 و فرعونيـان  و نمروديـان  بـا  صلح همچنين و است الهي و شرعي موازين با مخالف
 بـر  داغ زهدفروشـان  با و مسلمان صورت به ظالمانِ با سازش و ستمگران و ملحدان
 سـازش  و تسليم ،انگيزه اين با و ؛هست و بوده شرع و عقل و صواب طريق ،پيشاني

 ،آن از تخلـف  و دارد شرعي و عقلي لزوم ،او به وابستگان و خوار جهان مريكايآ با
 بـه  دژخيمـان  چكمه زير كه عراق مظلوم ملت از دفاع و ،است عقل و شرع مخالف

 زنان و رسند مي شهادت به آنان پناه بي ابرار و عظام علماي فوج فوج و اند آمده جان

 »للمسلمين يا« فرياد و ميرند مي و سوزند مي ستمگران لگدهاي زير آنان كودكان و
  1.باشد مي شرع و عقل خالفبر ،كشند مي

 بـا  مبـارزه  و جهـاد  بـزرگ  سـرداران  و مبارزان را الهي بزرگ رهبران =امام بينيم مي
 را سـکوت  و نشـيني  عقب نشانه و بهانه هر ،مسير اين در و دانسته خود زمان مستکبران

 در و داشـته  بيـان  مختلـف  اشـکال  بـه  خـود  کتـب  در را اعتقـاد  همين امام .کنند مي رد
 اسـت  کرده تشريح را  آن ابعاد ،مختلف هاي بهانه به ،انقالب از قبل دوران هاي سخنراني

    .است داده ادامه شدت با را منطق و مسير همين نيز انقالب از بعد در و
ـ  بـا  مبـارزه  بـه  الهـي  انبيـاي  و اوليـا  تمـام  که نظريه اين مبناي اما  و عـالم  هـاي  تب
 و جهـل  جنـود  بـين  نبـرد  ،=امـام  نظـر  در کجاست؟ اند، پرداخته طاغوتي هاي تحکوم
 داراي انسـان  .اسـت  شـده  نهـاده  وديعه به انسان فطرت در که است نبردي ،عقل جنود

 در مسـئله  ايـن  .اسـت  گريزان نقص از و دارد مطلق کمال به ميل که است الهي فطرتي
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 عقـل  جنود ،مسير اين در 1.است داشته وجود ها مکان و ها زمان تمام در ،بشر افراد همه
 ،جهـل  جنـود  غلبـة  صورت در انسان مخمورة فطرت و ندا جهل جنود با دائم مبارزة در

  2.ماند خواهد محجوب
 هـر  ايـن  و است جهل جنود با مبارزة و عقل جنود تقويت به مکلف ،انسان بنابراين

 بـه  اي پيچيده و گوناگون هاي تصور ،مختلف سياسي و اجتماعي بسترهاي در گروه دو
 ،منطـق  همـين  برپايه دقيقاً امام .دارند يکساني سيرت و باطن که درحالي ؛گيرند مي خود
 و معنـوي  مناسـک  و کننـد  مـي  تبيـين  را اجتمـاعي  مبـارزات  و دروني خودسازي رابطه

    .دانند مي مسير همين در درست را حج اجتماعي
 شـيطان  بـر  ،دروني سازيخود با ،حجاج كه کنند مي اميدواري اظهار پيامي در ايشان

  :کنند بيروني شياطين با مبارزه آماده را خود و کرده غلبه درون
 را آنهـا  و كنـد  مـي  شـهادت  عاشـق  را حجاج تقوا و خودسازي كه است چنين اين

 انگيـزه  بـه  جهـان  مسـلمانان  اگر و ؛3سياسي وابستگي از رهايي آماده و مند انگيزه

 و شـيطان  اسـارت  در هرگـز  ،شـوند  متصـل  نـور  اقيـانوس  بـه  و ببرند پي :انبيا

 داغ ،تخيلـي  هاي ترياس و توهمي مسند ،روز چند براي و آيند نميدر زادگان شيطان

 بزرگ شيطان به تقرب براي اينكه] [يا پذيرند؛ نمي خويش جبين بر را ذلت و ننگ

  4.خاستند نمي بر وخيز جست به ،آن اشباه و »ديويد كمپ« بار اسارت طرح و

 مبـارزه  بـه  چنين اين را مسلمانان و حجاج همه امام که است چيني مقدمه اين از پس
    کند: مي دعوت
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 الهي اقيانوس اين به و آييد خود به !اسالم و قرآن اقيانوس از جدا هاي قطره اي  هان

 ،ببرد شما از خواران جهان طمع چشم تا كنيد استناره مطلق نور اين به و شويد متصل
 انساني هاي ارزش و شرافتمندانه زندگاني به و شود قطع آنان تجاوز و تطاول دست و

 و كننـد  حكومت شما بر ،گرد دوره اسرائيلي مشتي كه ننگين زندگي اين از .برسيد

 خفتگـان  ما به ،بارالها .يابيد رهايي ،نمايند پايمال شما حضور در را مظلوم مسلمانان
 معيارهـاي  با كه خودآر به را اسالمي كشورهاي حكام و فرما عنايت بيداري توفيق

  1.شكنند هم در را طاغوت و نحس هاي تب و كنند حكومت مسلمانان بر اسالمي

 معنـوي  هاي جنبه اگر که دهد مي هشدار کشورها ديگر حجاج به ،اساس برهمين امام

 در تـا  و يابيد رهايي نفس شيطان چنگال از يدبتوان كه نكنيد گمان ،کنيد فراموش را حج

 دفـاع  و اللَّه سبيل في جهاد توانيد نمي ،باشيد خود نفساني هواهاي و خويش خويشتن بند

 اسـالمي  جمهـوري  سلحشـوران  از الگوپـذيري  به را مسلمانان امام .نماييد اللَّه حريم از

 آنـان  در روحـي  و معنـوي  تحـوالت  ايـن  از درجـه  يك تا دهد مي انذار و خواند ميفرا

 امـت  فكـر  بـه  كـه  گذاشت نخواهند ،خارج شياطين و اماره نفس شيطان ،نشود حاصل

  2.باشند جهان مظلومان و اسالمي

 و د؛نشـو  شكسـته  بايـد  ،هست چههر ،ها بت كه آموختند بشر به انبيا ،امام منطق در

 امـام  .شـود  تطهيـر  هـا  بـت  لـوث  از بايـد  ،جهـان  روز آخـرين  تـا  القُراست ام كه ،كعبه

 پرسـتش  و كـرنش  به را جهانيان كه دانست مي بزرگي هاي تب را ما زمان هاي قدرتابر

 كعبـه  و نماينـد  مـي  تحميـل  آنـان  بـه  را خـود  ،تزوير و زر و زور با و ،خوانند مي خود

  3.هاست بت اين شكستن مركز يكتا ،معظّمه
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 از ،مسـلمين  اتفـاق  بـه  و اديان لسان در ،منتظر مهدي ،خميني امام ازنظر دليل همين به
  1.خواند مي توحيد به را بشريت و دهد مي سر ندا ـ ديگر جاي از نه ـ كعبه

 اين ،ايشان ازنظر .است باطل و حق مبارزة فرجام و آغاز نقطه کعبه ،امام ازنظر گويا
 سياسي انزواي از را حج كه كشد مي آغوش در را عزيزي زائران« ايثار و مجاهدت مکان

 تجديد را آن حيات و دهند مي سوق محمدي ـ ابراهيمي حج سوي به اساسي انحراف و
 حقيقـت  و نـاس  قيـام  معنـاي  و شكنند مي هم در را غرب و شرق هاي تب و ،نمايند مي

 كشـور  از كه تپد مي زائراني هواي در ،ميقات دل و ؛دارند مي عرضه را مشركان از برائت
 سـوي  بـه  را خداونـد  دعـوت  »لبيـك  ،لبيـك « و  تلبيه با تا اند آمده »غربيه ال و شرقيه ال«

 و غربـي  و شـرقي  هـاي  مكتـب  بر زدنپا پشت با و د؛كنن اجابت انسانيت مستقيم صراط
 مليـت  و رنگ گرفتندرنظر بدون ،ها ملت همه با ،نموده زدايي فرقه ،گرايي ملي انحرافات

 يـد  با و ،كنند وحدت تحكيم و باشند يكديگر خوار غم ،برابر و برادر ،منطقه و محيط و
 را فـداكاراني  انتظـار  ،جمـرات  و ،بتازند خوار جهان زورگويان و بشر دشمنان بر واحده

 را متوسط و كوچك و بزرگ شياطين ،آن شجاع ملت كه اند آمده كشوري از كه كشد مي
 و نمـوده؛  قطع خود ميهن ذخاير از را ناپاكشان دست و اند رانده خود كشور از باكانه بي
 از را شـياطين  گـروه  ،كوبنـده  شـعارهاي  و هـا  هريـز  سـنگ  بـا  نيـز  مقدس مكان اين در
 منـا  و مشـعر  و عرفـات  و ،كننـد  طـرد  و رمـي  ،اسـت  جهان كه »حولَها ما« و »القري ام«

 تـا  انـد  نموده قيام سياسي شعور و عرفان با مسلمانشان ملت كه هستند كساني ميهماندار
 تحقـق  سـتم  تحـت  لـوم مظ كشـورهاي  ساير و خود كشور در را اسالم  اماني و ها آرمان

 هسـتي  و تاختـه  جهـان  مظلومان بر دغل و فريب با كه را قالبي بازان سياست و بخشند؛
  2.كنند رسوا ،اند نموده غارت را همه
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  خوانند: مي عالم هاي بت ترين بزرگ عليه جهاد به را مسلمين دائم ،منطق همين با امام
 همـه  كه رسد مي خوار جهان هاي تطاغو و ها بت و بزرگ شيطان پايه به بت كدام

 آزاد بنـدگان  همـه  و خواندفرا خويش ستايش و خود سجده به را جهان مستضعفان

 اسـت  حق به لبيك كه حج فريضه در داند؟ خويش بردار فرمان بنده را تعالي خداي

 هـا  بت همه بر »نه« مقام ،است محمد و ابراهيم بركت به تعالي حق سوي به هجرت و

 بـزرگ  شـيطان  از بـت  كـدام  و ،هاسـت  زاده شيطان و ها شيطان و هاست طاغوت و

 طاغوتچه و طاغوت كدام و ،تر بزرگ ،متجاوز ملحد شوروي و خوار جهان مريكايآ

 فرياد و گوييد ها بت همه بر »نه« ،لبيك لبيك در باالترند؟ ما زمان هاي تطاغو از

 الحراممشعر به عرفان و شعور حال با و 1كشيد ها هطاغوتچ و ها طاغوت همه بر »ال«

 حكومـت  و حـق  هـاي  وعـده  بر ،قلب اطمينان به ،موقف هر در و رويد عرفات و

 نجات فكر به و كنيد حق آيات در تفكر ،سكون و سكوت با و بيفزاييد مستضعفان

 در ،حق از را نجات هاي راه و باشيد جهاني استكبار چنگال از مستضعفان و محرومان

  2.كنيد طلب كريمه مواقف آن

 ها بت عليه جهاد اعالنعرصه  را حج مراسم و مناسک تمام ،خميني امام که بينيم مي

 و تبيـين  حجـاج  بـه  مختلـف  هـاي  پيام در بارها ،مبارزه منطق همين .داند مي طواغيت و

 گـروه  دو را حـاکم  هـاي  تطـاغو  ،امـام  کـه  گفت توان مي مجموعدر .است شده تکرار

 قـالب ان مبـارزات  در امـام  ».داخلـي  اسـتبداد  و خـارجي  اسـتکبار  و اسـتعمار « :داند مي

 اهـداف  از يکـي  و دانسـت  مـي  استعمار نوکر و نشانده دست را شاهي ستم نظام ،اسالمي

  .بود کرده ترسيم حکومت اين نمودن ساقط در را مبارزه
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  داخلي استبداد و جهاني استكبار با مبارزه ب)

  داخلي استبداد يك ـ

 اسـتبدادي  نظـام  اسـقاط  را مبـارزه  اهـداف  از يکـي  ،انقالب دوران مبارزات در امام

 كانـادا  و آمريكا در زبان فارسي دانشجويان نامه به پاسخ در ايشان .انستد مي شاهي ستم

 اسـتبداد  بـا  مبـارزه  زنـده  سـند  را  آن ،خـرداد  پـانزده  وقـايع  يادآوري با ۱۳۴۹ مرداد در

 خـوي  بيان و شاهي ستم نظام جنايات برشماري ضمن باز ديگري سخنراني در 1.داند مي

 و اسـتبداد  بـا  مبـارزه  را انقـالب  هدف و کند مي تأکيد مبارزه ضرورت بر ،آن استبدادي

  2.داند مي وابسته ديکتاتوري نظام چنگ از اسالمي جامعه رهايي براي تالش

 فاسـد  هاي دولت با مبارزه به را مردم ،موارد بسياري در حجاج به پيام در طور همين

 المللـي  بين استبداد عملة را نشانده دست حکام امام اساساً .کند مي دعوت نشانده دست و

 در خصوصـاً  ،آمـده  مسـلمين  سر بر كنون تا پيش ها قرن از آنچه ،ايشان ازنظر و داند مي

 سـايه  و شـده  بـاز  اسـالمي  كشورهاي به اجنبي هاي دولت دست كه اخير قرن دو يكي

 بـه  را آنان خداداد ذخاير و است كشانده ظلمات و تاريكي به را مسلمين بالد آنان شوم

 اسـالم  اجتماعي و سياسي مسائل از مسلمانان غفلت ،دهد مي مداوم طور به و داده فنا باد

 بـه  ،آنـان  زده شـرق  و زده غرب عمال و استثمارچيان و استعمارگران دست به كه ،است

  3.است شده تحميل ،محروم مسلمانان هاي توده
    :کنند مي بيان حج در رانزائ تارکش مناسبت به پيامي در ايشان

 در عربسـتان  مرتجـع  حكومت سران و مريكاييآ صدام و خانرضامحمد بين فرقي
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 مـأمور  و هسـتند  آمريكـا  نـوكر  همـه  و نيسـت  قرآن با مخالفتشان و زدايي اسالم

  1.ها ملت طلبانه حق فرياد شعله نمودن خاموش مسئول و محراب و مسجد كردن خراب

  اصلي) دشمن آمريكا( استكبار و استعمار دو ـ

 اول مسـئله  را استعمار و استکبار مسئله مبارزه، به ايران انقالبي مردم چتهي در ايشان
 اول مسـئله  المللي بين استبداد و استکبار مسئله باز اسالمي امت براي طور همين د.دان مي

 هـدف  و زمـان  طـاغوت  تـرين  بزرگ و بزرگ شيطان آمريکا چارچوب، همين در است.
  .است مبارزه اصلي
 مياسـال غير و اسـالمي  هـاي  ملت كه اي مسئله دردآورترين و ترين مهم ،امام نظر در

 دشـمن  را آمريكـا  ايشـان  .مريكاسـت آ موضـوع  ،اند مواجه آن با سلطه تحت كشورهاي
 ،اقتصـادي  ،سياسـي  سيطره براي که داند مي جهان مستضعف و محروم مردم يك شماره

  2کند. نمي خودداري جنايتي هيچ از ،سلطه زير جهان بر خويش نظامي و فرهنگي

 و آمريکـا  يـت موفق رمـز  و کند مي تأکيد مسئله همين بر باز ،حجاج به پيام در ايشان

  3.ددان مي افکني تفرقه در را اسرائيل

  جهاني) استكبار و داخلي استبداد اتفاق محصول( اسرائيل مسئله سه ـ

 ميـدان  در امـام  نظر مورد مسائل ترين کانوني از توان مي را فلسطين مسئله و اسرائيل
 ،اسـالمي  کشـورهاي  همـه  به مربوط را مسئله اين امام .دانست سياسي تخاصم و مبارزه
 بـين  ناپـذيري گريز پيونـد  ،امـام  ازنظـر  .دانـد  مـي  عالم ملل همه سرنوشت بر ثرؤم بلکه

 ،امـام  دليـل  همـين  بـه  .هست اسرائيل بقاي و حفظ و المللي بين استکبار ،داخلي استبداد
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 ايـن  با مبارزه ضرورت به استثنا بدون ،حج هاي پيام نيز و انقالبي مبارزات در و همواره
  کنند: مي بيان ۱۳۵۱ مهر ۱۹ در ايشان اند. داده توجه سرطاني غدة

 به اگر بلكه نيست؛ فلسطين اشغال تنها ،اسرائيل ايجاد از استعمار بزرگ دول مقصود
 فلسـطين  سرنوشـت  به ـ باهللا العياذ ـ عربي كشورهاي تمام ،شود داده فرصت آنان
  1.شد خواهند دچار

 قيـام  هـا  صهيونيسـت  عليـه  کـه  مجاهـداني  از ،کنند مي تحريض را مسلمين ادامه در
  2.کنند حمايت اند، نموده

 هاي دولت که مقطعي در دادند. ادامه قدرت و استحکام با را منطق همين انقالب، از بعد امام
 ايـن  رد ضمن امام کردند، مي متهم اسرائيل با رابطه داشتن به را اسالمي جمهوري نشانده، دست
   دهند: مي توضيح چنين فلسطين از را ايران ملت و خود دفاع سوابق واهي، ادعاي

 و ،هسـت  و بـوده  اسـرائيل  سرسخت دشمن ايران نداند كه است مطلعي شخص چه
 و ،بـود  اسرائيل با او دوستانه روابط ،مخلوع شاه با ما اختالف موارد از يكي كه نداند
ـ  و ها هخطاب در كه است سال بيست از بيشتر ما نداند كه است كسي چه  هـا  هاعالمي

 محكـوم  غارتگري و تجاوز در او دنباله و ستمگري در آمريكا رديف هم را اسرائيل
 ،ميليـوني  تظـاهرات  شـور  در و اسالمي انقالب طول در نداند كه كيست و ،كرديم

 بـر  را نفـت  و خوانـد  خود دشمن آمريكا رديف در را اسرائيل ،ايران مسلمان ملت
  3.كرد دو هر نثار را خود نفرت و خشم و بست آنان روي

 ايـن  ،ثرأتـ  و سـف أت ابـراز  و اسرائيل جنايات برشمردن ضمن ها پيام از يکي در امام
 در مسـلمانان  کوتـاهي  و نـاتواني  را آن از تـر  بزرگ و داند مي بزرگ مصيبتي را جنايات

 از بعضـي  كـه  اسـت  آن مسـلمانان  بـراي  فاجعـه  ،ايشـان  ازنظـر  .اسـرائيل  با رويارويي
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 از مظلومـان  تـا  شـوند  مي مانع ،بزرگ فجايع اين ديدن با ،مسلمان اصطالح به هاي دولت
  1.كنند ناله حتي ستمگران دست
 مراتـب « و باشند فلسطين نجات درصدد بايد مسلمان هاي ملت معتقدند امام مجموعدر
 كـه  هـايي  خودفروخته و ننگين رهبران مصالحه و كاري سازش از را خويش تنفر و انزجار

 تبـاهي  بـه  را خطـه  ايـن  مسـلمانان  و شده غصب هاي سرزمين مردم آرمان فلسطين، نام به
 آمـدها،  و رفـت  و هـا  مذاكره ميز سر بر خائنان اين نگذارند و کنند اعالم دنيا به اند، كشيده
  2».كنند دار خدشه را فلسطين قهرمان ملت شرافت و اعتبار و حيثيت
 دولت دوام و بقا لياص عامل امام ،شد اشاره پيشين سطور در که همچنان ،مجموعدر

 در نشانده دست مستبد هاي دولت معاضدت و مالزمت را اسرائيل پيشه جنايت و ضعيف
    :داند مي آمريکا دولت با اسالمي کشورهاي

 ايـن  ،كننـد  مي را اسالم ادعاي كه كساني و دارد را وضع آن اسالم كه دارد تأسف

 گيـري  سـخت  طـور  آن ،متجاوزين به نسبت ،متخلفين به نسبت اسالم .دارند را وضع
  3.كنند مي هم تشويق ،هستيم اسالم تابع ما گويند مي كه اينهايي و كند مي

 خدا راه در جهاد اهميت و باطل و حق بين جاويدان رويارويي ج)

  :است باطل و حق نبرد بودن دائم بر تأکيد ،امام انديشه در ديگر مهم نکته
 طول خواران جهان و جهان مستكبرين با الهي معظم انبياي برخورد از را ما كه قرآني

 و زورگويـان  و مشـركان  بـا  9الرسل خاتم حضرت طريقه از و نموده آگاه تاريخ

 هـر  بـراي  و جاويـدان  برخـورد،  اين و كرده مطلع منافقان، آنان رأس در و كفار

   فرمــوده: كــه بينــيم مــي جاويــد كتــاب ايــن در اســت.  مصــري هــر و عصــري
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ــْل ( ــاُؤُكمْ  �نَ  إِنْ  ُق ــاُؤُكمْ  وَ  آب بْن
َ
ــوانُُكمْ  وَ  أ ــمْ  وَ  إِْخ ْزواُجُك

َ
ــeَتُُكمْ  وَ  أ ــواٌل  وَ  َعِش ْم

َ
 أ

ُتُموها
ْ
َ�َف

ْ
َْشْونَ  ِ�اَرةٌ  وَ  اق َحب�  تَْرَضْونَها َمساِكنُ  وَ  َكساَدها �َ

َ
ُْكمْ  أ  وَ  َرُسـوUِِ  وَ  اهللاِ  ِمـنَ  إ9َِ

ب�ُصوا َسبِيلِهِ  ِ[  ِجهادٍ  ِ�َ  َح��  َفَ�َ
ْ
ِ  اهللاُ  يَأ ْمرِه

َ
َقْومَ  َفْهِدي ال اهللاُ  وَ  بِأ

ْ
فاِسِقZَ  ال

ْ
 بـه  خطاب ؛1 )ال

 رفـتن  ازدسـت  و جوانـان  شـهادت  براي متأسفان و كاران سازش و انديشان مصلحت

 تعالي خداي حب از بعد آنكه جالب و شده وارد ديگر هاي خسارت و ها جان و ها مال

 تنبـه  و فرمـوده  رذك را اهللا سبيل في جهاد الهي، احكام تمام بين در 9اكرم رسول و

 و اسـت  اصـول  حـافظ  آن كه است احكام تمام رأس در اهللا سبيل في جهاد كه داده

 و اسارت و ذلت از باشيد؛ آن عواقب منتظر جهاد، از قعود صورت در كه داده تذكر

 داشتيد، را آن خوف كه چيزها همان از نيز و انساني و اسالمي هاي ارزش رفتنبرباد

 اينهـا  همـه  كـه  است بديهي و ؛عشيره و ازواج اسارت و كبير و صغير عام قتل از

 و هسـتيم  آن گرفتـار  اكنـون  ما كه است دفاعي جهاد خصوصاً جهاد، ترك پيامد

َيْحَذِر (  كريمه آيه است امر اين به اشاره
ْ
ِينَ  فَل

�
ِ  َقنْ  ُ�الُِفونَ  ا/ ْمرِه

َ
نْ  أ

َ
وْ  فِْتَنـةٌ  تُِصيَبُهمْ  أ

َ
 أ

9ِمٌ  َعذاٌب  يُِصيَبُهمْ 
َ
 در خصوصـاً  اسـالم،  دشمنان آنچه از باالتر بليه و فتنه كدام و ،2))))أ

 و شـاهي  سـتم  مثـل  هايي حكومت كردنبرپا و اسالم اساس برچيدن براي نزما اين

 ملت و كشور سر بر و ملت نسل و حرث رفتنبرباد و غارتگر مستشاران برگرداندن

  3.آمد سال چند اين در آن مظلوم ملت و عراق كشور سر بر كه آيد آن ايران،

                                                      
ايد و كاال و مال التجاره كـه از   بگو اگر شما پدران و پسران و برادران و زنان و خويشان خود را و اموالي كه جمع آورده. «1

ايـد، بـيش از خـدا و رسـول او و جهـاد در راه او دوسـت        هايي كه بدان دل خوش كرده كسادي آن بيمناكيد، و مسكن

» ر نافذ (و قضاي حتمي) خدا جاري گردد؛ و خداوند بدكاران را هدايت نخواهـد كـرد  داريد، پس منتظر باشيد تا ام مي

  ).24(توبه: 

كنند، بايد بترسند از اينكه فتنه و يا عذابي دردناك آنـان   كساني كه امر خدا را مخالفت مي«سوره نور:  63. بخشي از آيه 2

  ».را دربرگيرد
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    مبارزه حل راه و اصول د)

 را نآ ابعـاد  و نـد ا قائـل  شـرايطي  و لـوازم  ،برنده پيش و درست بارزهم يک براي امام

 موضـوع  ايـن  به امام حج هاي پيام از مهمي بخش .کنند مي تبيين مختلف هاي تمناسب به

 را ايشـان  ازمنظر اسالم در سياسي مبارزه اصول ترين مهم صرفاً اينجا در .دارد اختصاص

  :کنيم مي بررسي اجمال به

  انسجام و وحدت ضرورت يك ـ

 انـد.  دانسـته  تفرقـه  را اسـالمي  ملل ويراني و ماندگي عقب داليل از يکي همواره امام

 و مـردم  بـين  انسـجام  و وحـدت  مسـئله  بـر  همـواره  ،انقالب دوران مبارزات در ايشان

 بسيار ،اسالمي امت سطح در را مشکل اين اما اند. داشته تأکيد حکومت و مردم همچنين

 حـج  و داشته بيشتري تأکيد مسلمين وحدت بر ،اساس براين .بينند مي تر عميق و تر جدي

 اصـلي  عامـل  ،ايشـان  ازنظـر  .داننـد  مـي  اسالم برپايه انسجام و اتحاد محور ترين مهم را

 طريـق  چنـد  بـه  کـه  اسـت  بزرگ شيطان ،اسالمي امت بين در گسيختگي هماز و تشتت

    :کند مي عمل
  ؛1بزرگ شيطان هاي جوجه ـ
  ؛2افراطي گرايي ملي ترويج ـ
  ؛3مذهبي اختالف ايجاد ـ
 ايجاد در جور حکام نشانده دست و منحرف مالهاي نقش امام :درباري آخوندهاي ـ
 ،ايشـان  ازنظـر  .دانـد  مـي  آورزجـر  و بديل بي نقشي را اسالمي امت بين در شقاق و نقار
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۶۰

 تعـرض  مـورد  گـاه  هـيچ  کـه  اسـت  گـروه  ايـن  حماقـت  و سـپردگي سر همـين  دليل به
  1.اند نگرفته قرار ها تروريست

  قيام براي وحدت به دعوتدو ـ 

 دعوت انسجام و اتحاد به را مسلمين همه ،افکن تفرقه عوامل درباره تذکر ضمن امام
 آن بـه  مکـرر  و گرفتـه  قـرار  امام تأکيد و توجه مورد اندازه اين تا  بيمطل کمتر .کنند مي

 منطق و لحن از خوبي هنمون زير مطلب .حج هاي پيام در خصوص هب ؛است شده دعوت
 و روحـي  تشجيع و مسلمين نيروي افزايش به که اتحادي ؛است اتحاد به دعوت در امام

 .آورد خواهد ارمغان به را پيروزي ،مستکبران عليه قيام در و شده منجر آنها قواي تجهيز
    :است آمده حج زائران به امام هاي پيام از يکي در مطلب اين

 شكسـتن  براي شكني بت مركز از شويد مجهز و ،را بزرگ مشاعر اين بشناسيد هان!
 و ،اند درآمده خوار آدم چپاولگران و شيطاني هاي قدرت صورت به كه بزرگ هاي تب

 مواقـف  اين در بزرگ خداي به اتكال با و ،نهراسيد ايمان از تهي هاي قدرت اين از

 و تفـرق  از و ،ببنديـد  شيطنت و شرك جنود مقابل در اتفاق و اتحاد پيمان ،عظيمه
 و ايمـان  بـوي  و رنـگ   M)ِرwُُكـمْ  تَْذَهَب  وَ  َفَتْفَشلُوا تَناَزُعوا ال وَ ( :بپرهيزيد تنازع
 هـاي هوا با موافق هاي بندي دسته و تنازع با ،است قدرت و پيروزي اساس كه اسالم

 كلمه توحيد و حق در اجتماع و ،شود مي زدوده تعالي حق دستور با مخالف و نفسانيه
 اي  .رسـد  مـي  پيـروزي  بـه  ،است اسالمي امت عظمت سرچشمه كه توحيد كلمه و

 عظيم هاي قدرت ،كم بسيار عده با اسالم صدر در كه را شما شد چه جهان! مسلمانان

 يـك  قريـب  بـا  اكنـون  .نموديـد  ايجاد انساني ـ اسالمي بزرگ امت و شكستيد را
 ،دشمن مقابل در ،است حربه باالترين كه بزرگي مخازن بودندارا و جمعيت ميليارد

 و تفرقـه  در شـما  هاي بدبختي تمام كه دانيد مي آيا شديد؟ زبون و ضعيف چنين اين
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 ۱۶۱   =امام خمينيجايگاه حج در انديشه سياسي و مبارزاتي 

 

 و برخيزيـد  جاي از شماست؟ خود بين بالنتيجه و شما كشورهاي سران بين اختالف

 و خـود  مجـد  تـا  نهيد گردن تعالي خداي فرمان به و گرفته دست به را كريم قرآن
 دهيـد؛  فـرا  گوش خداوند موعظه يك به و بياييد .كنيد اعاده را عزيز اسالم عظمت

ِعُظُكمْ  إِن�ما قُْل ( :فرمايد مي كه آنجا
َ
نْ  بِواِحَدةٍ  أ

َ
ِ  َيُقوُموا أ  قيـام  همـه   )فُـرادى وَ   َمْث¡ ِب�

 قيـام  و ،خودتان باطنِ شيطاني جنود مقابل در فرادا قيام كنيد؛ قيام خدا براي و كنيد
 ،باشـد  خـدا  بـراي  و الهي ،نهضت و قيام اگر .شيطاني هاي قدرت مقابل در همگاني

 بـه  و دهيـد  هم دست به دست عالم! فانمستضع اي و جهان مسلمانان اي .است پيروز

 بـه  متجـاوزان  و مستكبران عليه و ،شويد پناهنده اسالم به و آوريد رو بزرگ خداي
 هـم   بـه  لهيا مشاعر و مواقف در ،خدا خانه زائران اي .كنيد پرخاش ها ملت حقوق

  1.بخواهيد را جهان مستضعفان و مسلمين و اسالم نصرت تعاليخداوند از و بپيونديد

  نامستضعف و نامحروم وضعيت به توجه ضرورت سه ـ

 مسئله به همواره ،حجاج به شانهاي پيام در هم و انقالب دوران مبارزات در هم ،امام
 بـا  جهـاد  اهـداف  از يکـي  ،ايشـان  ازنظـر  انـد.  داشته توجه عالم نامستضعف و نمحروما

 اساساً ،امام انديشه در .است آنان چنگال از مظلوم و محروم قشر رهايي ،عالم مستکبران
  2.است آمده نامستضعف نجات براي اسالم
 بـوده  زورمنـدها  بـا  نامستضـعف  جنگ هميشه ،9پيامبر زمان هاي جنگ ،امام نظراز
 را هـا  ملـت  منافع و اند بوده قدرت صاحب كه آنها امثال و ابوسفيان مثل کساني با است؛
 نامستضـعف  کـه  کرد پيدا مطلبي توان نمي ،قرآن آيه يک در معتقدند امام اند. کرده غارت

 نامستضـعف  کمک با انبيا تمام اساساً 3.باشد کرده دعوت جبار زورمندان با ماليمت به را
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۶۲

 کامـل  الگـويي  و جهـاني  است انقالبي نيز اسالمي انقالب و اند شده پيروز نامستکبر بر
  :عالم مستکبران با مبارزه و قيام به انمستضعف دعوت براي است

 بـر  ،مستضـعفين  كمـك  بـا  و اسـت  برخاسـته  هـا  هتود بين از آسماني اديان تمام
 انبيـا  كمـك  بـه  ،تـاريخ  طـول  همـه  در ،مستضـعفين  .است برده حمله مستكبرين

 بـين  از اكـرم  پيغمبـر  ،اسالم در .اند نشانده خود جاي به را مستكبرين و اند برخاسته

 كـرد  آگاه را خودش زمان مستكبرين ،مستضعفين كمك با و برخاست مستضعفين
 ؛دارنـد  حق اسالم به مستضعفين .دارند حق اديان تمام بر مستضعفين .داد شكست يا

 را؛ اسـالم  دين كردند كمك كه بودند جمعيت اين ،ساله 1400 تاريخ طول در زيرا

 ،رژيـم  آن به وابسته مستكبرين و شاهنشاهي هاي رژيم .اسالم دين از كردند ترويج
 را خود منحوس زندگي ،اسالم با مبارزه با و است بوده اسالم راه غير آنها راه هميشه

 اوليـا  دنبـال  ،بودند علما دنبال ،بودند انبيا دنبال كه بودند مستضعفين .دادند مي ادامه

 منازل در يا كردند فرار يا مستكبرين .رفت پيش مستضعفين با هم ما نهضت .بودند
  1نشستند. خود

  :معتقدند ،مستضعف مفهوم بيان در امام
 ستمگر هاي دولت و جمهور رؤساي به منحصر نيستند، سالطين به منحصر مستكبرين

 تمـام  كـه  هستند اجانب همان مصداقش يك كه دارد اعمي معناي مستكبر نيستند.
 هـم  مـورد  يـك  دهنـد؛  مي قرار تعدي و تجاوز مورد و شمرند مي ضعيف را ها ملت

 ضـعيف  را خودشـان  هـاي  ملت كه هستند ستمگر سالطين و جائر هاي دولت همين
  2.كنند مي دراز ها ملت به تعدي دست و كنند مي تعدي آنها به و شمرند مي

 بـه  مـن  اگر .باشد مستضعف شود مي و باشد مستكبر كه شود مي ،فرد هر« امام ازنظر
 كوچـك  را آنهـا  و كـردم  تجـاوز  و تعـدي  ،باشـد  نفـر  چهـار  لوو ،خودم هاي تدسزير
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 ۱۶۳   =امام خمينيجايگاه حج در انديشه سياسي و مبارزاتي 

 

 همـان  مشـمول  و مستضـعف؛  او و مسـتكبرم  مـن  ،شمردم كوچك را خدا بنده ،شمردم
  1».هستند مستضعفين و مستكبرين كه است معنايي
 عليـه  قيـام  به را گزاران حج و کرده بيان را مطلب همين مکرر ،حجاج به پيام در امام

 کارکردهاي از يکي ،ايشان ازنظر .اند فراخوانده عالم مستضعفيان از حمايت و مستکبران
 المللـي  بـين  کنگره ،کنگره اين .است نمستضعفا بين همدلي و وحدت ايجاد اساساً ،حج

 اينکـه  جالـب  .است مستکبران با مبارزه راستاي در فکريهم و همدلي براي مستضعفان
 را مستضـعفان  جهـاني  حـزب  تأسـيس  پيشـنهاد  ،حجـاج  به شانهاي پيام از يکي در امام
    :شود مي همدلي و اتحاد به منجر که دهد مي

 بـه  كـه  اسـالمي غير هاي دولت اين ـ مسلمغير و مسلم از اعم ،دنيا مستضعفان تمام
 كـه  آنها ،فرانسه ملت ،مريكاآ مثالً ملت .نيستند طور اين ها ملت كنند؛ مي ظلم مردم
 .هسـتند  هـا  دولت ،كند مي خالف كهآن ،كند مي ظلم كهاين .بكنند خواهند نمي ظلمي

 پيـدا  عـالم،  در حزبـي  يـك  اگر ـ است مستكبرين گرفتار مستضعفينشان هم آنها
 مشكل اين ،است »اهللا حزب« همان كه ،مستضعفين حزب ،عالَمي حزب يك ،بشود
 بـا  قدرتي هيچ شود؛ مي رفع مسلمين مشكالت تمام ،اشكال دو اين رفع با .بشود رفع

  2.بكند مقابله تواند نمي ها قدرت اين

 وظـايف  جملـه  از که مطلب اين يادآوري ضمن حج، هاي پيام از ديگر يکي در ايشان
 بين اختالفات رفع و كلمه وحدت به اسالمي جوامع و مردم دعوت عظيم، اجتماع اين در

 حيـاتي  امر اين در کنند مي دعوت را نويسندگان و گويندگان خطبا، است، مسلمين طبقات
 و جبهـه  وحـدت  بـا  كـه  مستضـعفان  جبهه آوردنوجود به در كنند كوشش و نمايند اقدام

 و اجانـب  شـيطاني  هـاي  قـدرت  اسـارت  تحـت  از ،»اهللا اال الـه  ال« شـعار  و كلمه وحدت
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  1.كنند پيدا غلبه مشكالت بر اسالمي اخوت با و آيند بيرون استثمارگران و استعمارگران
 توجه آن به بايد که دارد لوازمي ،مبارزه به آنان تهييج و مستضعفان تجميع توان البته

    :است آنان با همدلي و ضعيف مردم به توجه جمله آن از و کرد
 جـوري  چـه  فقـرا  ببينيـد  ببينيـد؛  را مردم درد برويد شما كه است اين حج حقيقت
 آن ] [بـه  هـم  شـما  ،چطورند جهان مستمندان ببينيد .طور آن بشويد هم شما ،هستند

 داد بـه  خواهيـد  مي كه هستيد مسلماني شما ،هستيد حاجي شما ،خوب .درآييد رنگ
 را خودتـان  توقعات نبريد باال قدر اين .برسيد جهان مستضعفان داد به ،برسيد مسلمين

 نشود جور اين كه بفرمايد امر ـ نخواسته خداي ـ وقت يك تعاليو تبارك خداي كه

  2.شود مي زياد گرفتاري وقت آن ـ وقت آن شود نمي و ـ

 اخالقي سفارش يک صرفاً ،ديدگاه اين که دهد مي نشان امام بيانات مجموع در دقت
 و طواغيـت  از دوري ،اسـتکبار  بـا  مبـارزه  اصلي شروط از يکي ،امام ازنظر بلکه ،نيست
 کـه  مجاهـدي  .فقراسـت  بـا  سـفرگي  هـم  و زيسـتي  ساده به تمسک و اشرافي هاي منش

    .باشد پرور تن و طلب رفاه تواند نمي ،کند مبارزه زمان طواغيت با خواهد مي

  تفاوتي بي با مبارزه ضرورت چهار ـ

 ؛کنـد  تغييـر  آن هـاي  ارزش و اسـالم  دربـاره  مسـلمانان  رويکـرد  بايـد  معتقدند امام
 عوامـل  از يکـي  ،ايشـان  ازنظـر  .آن جهـادي  و سياسـي  رويکـرد  بـه  نسبت خصوص به

 مـردم  بـين  در ولنگـاري  و تفـاوتي  بي روحيه ترويج ،مسلمانان ماندگي عقب و خمودي
 يکي گفت توان مي اساساً .است عمومي بليه ،اسالم جهان جاي همه در مسئله اين .است

 و اطـراف  بـه  اعتنـايي  بي از را مسلمانان که است اين ،حج هاي پيام در امام هاي هدف از
 در اعتنـايي  بي اين .آورد پديد آنها در را انقالبي روحيه و کند خارج اسالم جهان مسائل
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 بـدترين  ،امـام  نظر در .شود مي شامل را مردم عامه و علما از اعم ،اقشار همه ،امام منطق
 آنهـا  اعتنايي بي زيرا ؛ستعلما و روشنفکران ،انديشه صاحبان اعتنايي بي ،اعتنايي بي نوع

 سـاير  هـم  و علمـا  هم ،امام زمان هم بينيم مي دليل همين به .کند مي سرايت مردم عموم به
 ،حـج  هـاي  پيـام  در مکـرر  ايشـان  .کنند مي دعوت قيام و مبارزه به را اسالمي بالد اقشار
  .کنند مي دعوت اعتنايي بي عليه مبارزه به را خطبا و علما

 اآلن .بـود  شده عيب يك سياسي امور در دخالت ،انقالب از قبل ايران در امام، نظراز
 در اينكه به دارد كار چه ملّا فالن كه دانند مي عيبي يك را اين اشخاص بعضي شايد هم

 كـه  بـود  اي نقشه اين .بكن دعا ،منزلت برگرد و بخوان را نمازت تو گذرد؛ مي چه ايران
 چـه  آخوند بود آمده باورمان همه که بود شده جوري ،يعني بود؛ شده ما همه بر تحميل

 بـا  اسـالم  صـدر  در كـه  مسـلميني  امور آن .گذرد مي چه مسلمين امور در ببيند اينكه به
 حضـرت  ،اسـالم  شـخص  بـاالترين  ،اسـالم  بزرگ عالم اكرم پيغمبر ،بوده اسالم علماي

 اينكـه  بـه  برگشـت  وضـع  بعـد  و اسـت  بـوده  طـور  آن وقـت  آن ؛طور همين هم 7امير
 توانسـت  نمي .ببرد را سياست اسم مجتهدي يك ،عالمي يك ،آخوندي يك توانست نمي

 ما به جايتان! سر بنشين شما دارد؟ ربط چه شما به گفتند مي .بكند امري يك در دخالت
  1.چيز فالن كه چه

  :مثال براي ؛است حاکم روحيه همين اسالمي بالد در هم اآلن ،ايشان نظراز
 همين ،است بوده اسالمي قواي همه تجهيز مركز و است بوده اسالم مركز كه ،حجاز

 ربط چه ما به شود؟ مي چه كجا كه دارد ربط چه ما به ]:گويند [مي  كه دارد را وضع
 بين بود شده شعاري يك كه »دارد ربط چه ما به« اين كند؟ مي چه اسرائيل كه دارد
 مسـلمين  بـالد  كـه  بينيـد  مـي  كه آنجا به كار است رسيده كه شد اين اسباب ،همه

 بـراي  اسـت  آمـده  دنيـا  ور آن از كـه  شده آمريكا تاز و تاخت دستخوش طور آن
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 امـور  قيم آمريكا اآلن .است شده قيم كند؛ اداره او را كارها همه خواهد مي مسلمين

 بايد او را اسالمي مملكت و كند دخالت بايد او امورشان همه در .است شده مسلمين
 مـا  كـه  بود همين براي اينها .بفرستد چه دانم نمي و بفرستد ارتش بايد او كند؛ اداره
 شـود  مي زده فرياد چه هر هم حاال و ،بوديم كرده بيرون خودش محتواي از را اسالم

 بـه  فرياد اين ،ديگر جاي اما ،كند مي پيشرفت دارد و است خوب ،هللالحمد ايران در
  1.رسد نمي جايي

 قبـال  در پـذيري  مسـئوليت  روحيه بود معتقد و بود مخالف منطق اين با شدت به امام
 ،اسـالم  مهرپـرور  ديـن  منطـق  برپايه بايد عالم مردمان ديگر و اسالمي جوامع مشکالت

 بـراي  هـا  توانـايي  و نيروهـا  تجميع امکان که است صورت دراين .بشود تقويت و ترويج
    .داشت خواهد وجود گوناگون هاي عرصه در مشکالت با مبارزه

   تجارب از گيري بهره براي مسلمين بين تعامل و تعاطي پنج ـ

 جهـادي  و مبـارزاتي  هـاي  تجربـه  بايـد  معتقدنـد  اسالم جهاني نهضت مسير در امام
 بايـد  ديگريکـ  بـه  مـادي  کمک بر عالوه مسلمين .بگيرد قرار ديگران اختيار در مسلمين
 بـدون  و سخاوتمندانه طاغوت، با مبارزه مسير در نيز را خود فرهنگي و سياسي تجارب
 انقـالب  تجـارب  بايـد  معتقدنـد  ،منطـق  همـين  با ؛کنند مبادله چشمداشتي ترين كوچك
   :بگيرد قرار مسلمان ملل ساير اختيار در کامل طور هب ايران اسالمي

 شـدن  خـراب  و مجروح و شهيد هزاران بهاي خون با ،ايران در اسالمي انقالب تجربه
 در بسـياري  تعداد شدن كشته و كشاورزان هاي خرمن شدن كشيده آتش به و ها منزل
 و عـراق  بعث دژخيمان دست هب اسالم و انقالب فرزندان شدناسير و ها گذاري بمب

 تجربـه  ايـران  ملت .است آمده دست به جاني و اقتصادي فشار و تهديد گونه هزاران
 بـه  خـواب  در كودكان سر بر خود منازل شدن خراب در را جهاني كفر بر پيروزي
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 ،است كرده بيمه را خود كشور و انقالب ،مجاهدات و ها فداكاري با و آورده دست
 ستمگران با دفاع و مبارزه نتيجه و كنيم مي صادر را هايمان تجربه ،جهان تمام به ما و
 مسـلماً  و دهـيم  مـي  انتقـال  حـق  راه مبارزان به ،چشمداشتي ترين كوچك بدون را

 احكـام  شدن پياده و استقالل و پيروزي هاي فهشكو جز ،ها تجربه اين صدور محصول
 بايـد  آگاهي و علم با همگي ،اسالمي روشنفكران .نيست دربند هاي ملت براي اسالم

 تمـام  و بپيمايند را كمونيسم و داري سرمايه جهان كردن دگرگون ونشيبفرازپر راه
 و هـا  قـدرت ابر گونه بر زدن سيلي راه ،روشنگري و بيني روشن با بايد خواهان آزادي
 جهان و اسالمي مظلوم كشورهاي خورده سيلي مردم بر را آمريكا خصوصاً ها، قدرت

  1.كنند ترسيم ،سوم

  امام انديشه مبارزاتي ابعاد مجمع و ملخص ،مشركان از برائت. 5

 مسـئله  بـه  ايشـان  نگـاه  در توان مي را امام مبارزاتي انديشه چکيدة گفت بتوان شايد
 انديشـه  خصـوص  در را آنچـه  همـه  .دانست حج در مشرکين از برائت مراسم و برائت

 جهـاني  نظـام  و اسالمي امت مسائل خصوص در نيز و انقالب مبارزات در امام سياسي
 همـه  به پرداخت مجال اينجا در .کرد وجو جست ايشان برائت پيام در توان مي شد، گفته

 از يکـي  از مجملـي  صـرفاً  ناچـار  بـه  .نيسـت  برائـت  پيام در امام انديشه جهادي عناصر
 بـه  پيـامي  در ۱۳۶۶ مـرداد  ششـم  در ايشـان  .شـود  مـي  بيـان  حجـاج  به ايشان هاي پيام

  :کرد اعالم الحرام اهللا بيت زائران و جهان و ايران مسلمانان
 در بايـد  .است حج سياسي واجبات و توحيدي اركان از كه مشركان از برائت اعالن

 ،بهتـر  و بيشـتر  چههر شكوه و صالبتبا ،پيمايي راه و تظاهرات صورت به ،حج ايام
 رأس در و جهـاني  استكبار ملحدان و مشركان از برائت كوبنده فرياد و شود برگزار

 و بغـض  ابـراز  از و اندازند طنين توحيد خانه كنار در را كار جنايت مريكايآ آنان
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 اعـالم  جـز  ،ديانت تحقق مگر .نشوند غافل خلق و خدا دشمنان به نسبت خود كينه
 حاشـا  است؟ باطل به نسبت برائت و خشم اظهار و حق به نسبت وفاداري و محبت

 ميسـر  منـافقين  و مشـركين  از نفرت كامل ظهور به جز موحدين عشق خلوص كه
 بـه  ،آن در كه ناس و طهارت و امن خانه و كعبه از سزاوارتر اي خانه كدام و ،شود
 و عمـالً  ،اسـت  نامردمي و صفتي دون يا و بردگي و استثمار و ستم و تجاوز چه هر

  1.شود پشت قوالً

 و ايـام  به برائت اعالن تنها نه و نيست شدني كهنه برائت که است آمده پيام مينه در

 بـه  عشق و محبت از را عالم سراسر فضاي مسلمانان بايد كه ،نشود منحصر حج مراسم

 و نخناسـا  وسوسـه  بـه  و كننـد  لبريـز  خدا دشمنان به عملي بغض و نفرت و حق ذات

 آهنـگ  ايـن  از اي لحظـه  و ندهندفرا گوش منحرفان و متحجران و ترديدآفرينان شبهات

  2.نكنند غفلت ،اسالم شمولي جهان و توحيدي مقدس

 ميثـاق  تجديـد « منزلـه  بـه  را حج در برائت اعالن ،حالدرهر امام اينکه محوري نکته

 ؛دانند مي »ها پرست بت و شرك و كفر با نبرد ادامه براي مجاهدان تشكل تمرين و مبارزه

 منشـور  سـاختن  علني سرآغاز« بلکه ؛شود نمي خالصه هم شعار به ايشان ازنظر که امري

 از و »اسـت  صفتان ابليس و ابليس جنود برابر در اليتع خداي جنود دهي سازمان و مبارزه

 از خـدا  خانـه  و نـاس  خانـه  در مسـلمانان  اگـر  و ،رود مـي  شمار به توحيد اوليه اصول

 كعبه و حرم اگر و نمايند؟ اظهار توانند مي كجا در پس ،نكنند برائت اظهار خدا دشمنان

 ،نيست انبيا حرمت و حرم مدافعان و خدا سربازان پشتيبان و سنگر ،محراب و مسجد و

  ٣كجاست؟ در آنان پناهگاه و مأمن پس
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 آن ادامـه  کـه  داننـد  مـي  »مبـارزه  اول مرحله« را برائت اعالن =خميني امام همچنين
 هـاي  برنامـه  و هـا  هشـيو  و هـا  هجلـو  ،زماني و عصر هر در و ستما وظيفه ديگر مراحل

 شـرك  و كفـر  سران كه امروز همانند عصري در كه ديد بايد و طلبد مي را خود متناسب
 و دينـي  و فرهنگـي  و ملـي  مظـاهر  تمام و اند انداخته خطر به را يدتوح موجوديت همه

 ها هخان در بايد آيا .كرد بايد چه ،اند نموده ها شهوت و ها هوس بازيچه را ها ملت سياسي
 و ناتواني روحيه القاي و ها انسان منزلت و مقام به اهانت و غلط هاي تحليل با و نشست

 بـه  وصول از را جامعه و كرد تحمل را زادگان شيطان و شيطان عمالً ،مسلمانان در عجز
 بـا  انبيـا  مبـارزه  كـه  نمود تصور و كرد منع ،است آمال نهايت و كمال غايت كه خلوص

 بـاهللا  نعـوذ  و اسـت  بـوده  جـان  بـي  هـاي  چـوب  و سنگ به منحصر ها پرست بت و بت
 ،سـتمگران  بـا  مصاف در اما و قدم پيش ها بت شكستن در ،7ابراهيم همچون پيامبراني

 هـاي  جنـگ  و مبـارزات  و هـا  شكني بت تمام آنكه حال و اند؟ كرده ترك را مبارزه هصحن
 بزرگ هجرت يك مقدمه ،پرستان ستاره و خورشيد و ماه و نمروديان با ابراهيم حضرت

 و بيت ساختن و زرع ذيغير وادي در سكونت و ها سختي تحمل و ها هجرت آن همه و
 و اولـين  سـخن  ،آوران پيـام  ختم ،آن در كه است رسالتي و بعثت مقدمه ،اسماعيل فديه

  ابـدي  كـالم  بـا  را خـود  ابـدي  رسالت و كند مي تكرار را كعبه مؤسسان و بانيان آخرين
ا ءٌ  بَرِي إِن�ِ£ ( ونَ  ِمم�

ُ
 دسـت  بـه  تفسـيري  و تحليل ،اين از غير اگر كه ؛نمايد مي ابالغ  )تُْ\ِ]

 عـاقلي  انسـان  كدام راستي و ندارد وجود پرستي بت و بت ،معاصر زمان در اصالً ،دهيم
 خـود  ويـژه  ترفنـدهاي  و هـا  افسـون  و ها شكل در را مدرن و جديد پرستي بت كه است

 و خـون  و اسالمي ممالك بر سياه كاخ چون هايي بتخانه كه اي سلطه از و باشد نشناخته
  1.باشد نداشته خبر ،اند كرده پيدا سوم جهان و مسلمين ناموس
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 و سـتمگران  سـتم  از فريـاد « كـافران،  و مشـركان  از ما برائت فرياد امروز ايشان، نظراز

 اذنـاب  و آمريكـا  آنـان،  رأس در و غرب و شرق تجاوزات از جانشان كه است امتي فرياد

 ملـت  فريـاد « ؛»اسـت  رفتـه  غارت به اش سرمايه و وطن و خانه و است رسيده لب به آن،

 و بـرادران  فريـاد  آفريقـا،  مسـلمان  مـردم  فرياد« ؛»افغانستان كشيده ـ ديده ـ ستم و مظلوم

 را نژادپرسـت  فرهنـگ  بـي  روزان سـيه  سـتمِ  تازيانه بودن، سياه جرم به كه ما ديني خواهران

 كـه  ديگـري  كشـورهاي  و هـا  ملت همه و فلسطين و لبنان مردم برائت فرياد« ؛»خورند مي

 و انـد  دوختـه  طمـع  چشـم  آنان به اسرائيل و آمريكا خصوصاً غرب، و شرق هاي ابرقدرت

 انـد  نمـوده  تحميل آنان به را خود سرسپردگان و نوكران و اند برده غارت به را آنان سرمايه

 اكيخ و آبي مرزهاي و انداخته چنگ آنان هاي سرزمين به راه كيلومتر هزاران فواصل از و

 و آمريكـا  تفرعن تحمل ديگر كه مردماني همه برائت فرياد« ؛»اند كرده اشغال را كشورشان

 ابـد  براي نفرتشان و خشم صداي خواهند نمي و اند داده دست از را آن طلبانه سلطه حضور

 بميرنـد  آزاد و كنند زندگي آزاد كه اند كرده اراده و بماند افسرده و خاموش گلوهايشان در

 و منـابع  از دفاع فرياد نواميس، و حيثيات و مكتب از دفاع فرياد« ؛»باشند ها نسل فريادگر و

 را آنـان  قلـب  نفـاق  و ركف خنجر كه است هايي ملت دردمندانه فرياد ها، سرمايه و ها ثروت

 حاصـل  كه است هايي پابرهنه و محرومان و گرسنگان تهيدستي و فقر فرياد« ؛»است دريده

 و انـد  برده يغما به المللي بين دزدان و زراندوزان را، آنان روزي شبانه تزحما و جبين عرق

 اسـم  بـه  زحمتكشـان،  و كـارگران  و كشـاورزان  و فقيـر  هـاي  ملـت  دل خون از حريصانه

 پيونـد  خود به را جهان اقتصاد حيات شريان و مكيده كمونيزم و سوسياليزم و داري سرمايه

 فريـاد « ؛»انـد  نموده محروم خود، حقه حقوق كمترين به رسيدن از را جهان مردم و اند داده

 و هـا  كمان و تيرها همه و اند نشسته كمين در او مرگ به استكبار و كفر همه كه است امتي

  .»اند رفته نشانه عظيم عترت و قرآن طرف به ها نيزه
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  کند: مي تکميل را خود ستيز ظلم منطق گونه اين پيام، همين پاياني هاي بخش در =امام
 هـم  تنها و يكه خميني اگر كه باشند مطمئن ،آنان نوكران و ها قدرتابر و ها قدرت

 ادامـه  ،اسـت  پرسـتي  بت و شرك و ظلم و كفر با مبارزه راه كه خود راه به ،بماند
 مغضـوب  هـاي  پابرهنـه  ايـن  ،اسالم جهان بسيجيان كنار در خدا ياري به و دهد مي

 و سـتم  به كه سرسپردگاني و خواران جهان ديدگان از را  راحت خواب ،ديكتاتورها

  1.كرد خواهد سلب ،نمايند مي اصرار خويشتن ظلم

 مبارزه جغرافيايي و موضوعي هگستر ،آن مقاصد و اهداف ،مبارزه مبناي ،پيام اين در
    .است شده خالصه خوبي به ،مبارزه اهداف به تعهد ميزان و

  بندي جمع

 و رنـگ  جـا  همـه  ،امـام  انقالبي انديشه که گفت توان مي شد، بيان آنچه گرفتندرنظر با
 نظـام  عليـه  مبارزات در چه ؛ندارند چنداني تفاوت آن، ميعال و مباني و دارد يکساني بوي
 محـور  حج. در مشرکان از برائت براي اسالمي جامعه به پيام در چه و ايران در شاهي ستم
 و منـابع  از هـا  روش و هـا  بينش اتخاذ و اسالمي متقن مباني به اتکا جز چيزي انسجام، اين

 سـازندة  که است کامل و جامع ديني اسالم امام، نظر در نيست. محمدي ناب اسالم مراجع
 آنهـا  اختيار در را مشکالت عالج  نسخه ترين کامل قرآن، و است انسان وجودي ابعاد همه
 هـر  و دارد متکثـري  ابعـاد  کـه  است واحد واقعيتي اسالم چارچوب، اين در دهد. مي قرار
 اسـت،  بشـر  کمـال  و نجـات  کـه  نهـايي  مقصـود  و مقصـد  خـدمت  در ابعاد، اين از يک
 احکـام  و عبـادات  همـه  امـام،  نظرگاه در دارند. کارکردي چنين نيز سياسي امور باشند. مي

 نـاقص  عمل معناي به ابعاد، اين به توجهي بي و اند اجتماعي و سياسي ابعاد داراي اسالمي،
 بـاالترين  از امـام،  نظـر  در کـه  هاست نسخه اين از يکي نيز حج است. جامع نسخه يک به
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 و دائـم  نبرد در را امام سياسي ظريهن مغز توان مي کلي طور به است. برخوردار سياسي وجه
 خود زمان مستبدان و ها طاغوت با انبيا همه ايشان، ازنظر دانست. باطل و حق بين جاودان

 مـا  زمـان  در ايشان، نظر در اند. رسيده شهادت به مسير اين در آنها از بسياري و اند افتادهدر
 و هسـتند  مسـلمين  و بشـري  جوامـع  اصلي دشمن و ها بت ترين بزرگ ،اسرائيل و آمريکا

    باشند. داشته نظر مد را اصلي نقطه اين خود، مبارزات در بايد همه
 نبـرد  جايگاه ترين روشن و اصلي گاه تجلي حج ،بزرگ کشاکش اين در معتقدند امام

 الهـي  معـارف  کـانون  را حـج  ايشـان  .اسـت  استضـعاف  و استکبار جبهه و باطل و حق
 وجـو  جسـت  بايـد  زنـدگي  زواياي تمام در را اسالم سياست محتواي ،آن از که داند مي
 مناسـک  ،حـج  مناسک و دنياست در متکامل جامعه يک بناي و ايجاد آور پيام ،حج .کرد

 تـا  شود ابراهيمي بايد ،مليتي و نژاد هر از ،اسالمي امت جامعه کهازآنجا و است زندگي
 تمرين و تنظيم حج ،شود واحده يد و گردد يکي و بخورد پيوند 9محمد امت خيل به
  1.است توحيدي زندگي اين تشکل و

 تعـالي  و تبـارك  خـداي  ،آن در کـه  داند مي بزرگ المللي بين مجلس يک را حج ،امام
 خداوند ،امام ازنظر 2.كنند حل و طرح، را اسالم مسائل و كند مجتمع را مردم خواهد مي

 مسـلمانان  قيـام  و نهضت ،را الحرام بيت و كعبه قرارداد غايت و حج زهانگي و سر تعالي
 عظيم اجتماع اين در بايد .فرمايد مي ذكر جهان مستضعف هاي توده و ناس مصالح براي
 بـه  مسـلمانان  ،كند فراهم را آن تواند نمي خداوند يزالال درتق جز قدرتي هيچ كه الهي

 همگـاني  مشـورت  بـا  آنهـا  رفـع  راه در و پرداختـه  مسـلمين  عمومي مشكالت بررسي
 يـك  كـه  كردند مي توجه ،آمدند مي خود به واقعاً اسالمي هاي دولت اگر« 3.كنند كوشش
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 ۱۷۳   =امام خمينيجايگاه حج در انديشه سياسي و مبارزاتي 

 

 كـرده  الزام ما از عددي بر ،هكرد الزم ما بر وتعالي تبارك خداي كه ،بزرگي محفل همچو
 كردنـد  مي فراهم را وسايلش ها دولت اين ،برويم آنجا كه است كرده مستحب همه بر و
 بـالد  دردهـاي  بـاهم  ،كردنـد  مي مالقات باهم باز دست با آنجا رفتند مي كه ييها ملت و

 پيش آنها براي بزرگ هاي قدرت از كه هايي گرفتاري ،گذاشتند مي ميان [در] را خودشان
 محـالّ  بـه  گشـتند  برمـي  و كردنـد  مـي  وگـو  گفت ،كردند مي طرح ،آيد مي پيش و آمد مي

 داشـتند  توجـه  كـه  بودند ييها دولت ها، دولت اگر .را مسائل كردند مي تبليغ و  خودشان
 لـذت  فهميدنـد  مـي  و باشـند  بزرگ هاي قدرت بار زير كه خواستند نمي و مسائل اين به

 از خبر هيچ كه اي جامعه يك بر حكومت يك از بيدار جامعه يك بر حكومت يك اينكه
 مصـيبت  جـور  هر لوو ها، قدرتابر از آمدن بيرون بار زير از ،است بهتر ،ندارد چيز هيچ
 در و بـزرگ  هـاي  كـاخ  در مـا  اينكـه  از اسـت  بهتـر  ،باشـد  داشته ما هاي ملت براي هم

 ،فهميدنـد  مي را اين اينها اگر .باشيم نوكر و باشيم كذا هاي اتومبيل و كذا و چه هاي خانه
 فـراهم  را وسـايل  و شـدند  مـي  صـدا  هـم  هـا  ملـت  با و داشتند برمي كارها اين از دست

 جـا  بـه  درسـت  ،هسـت  حـاال  كـه  طـوري  ايـن  نه را حج بزرگ محفل اين و ندكرد مي
 حـل  را مسائلشـان  و نشسـتند  مـي  محافـل  آن در ،آمدنـد  مـي  هم خودشان و آوردند مي
 راه يـك  ايـن  .نبـود  او مقابل قدرتي هيچ كه شد مي قدرتي يك اسالم وقت آن .كردند مي

ِ  و( كردنـد  دعـوت  را بـالد  همـه  دفعه يك سالي را مردم همه ،را مردم كه هست  َ�َ  ِب�

َْيِت  ج0 حِ  ا�nاِس    1».برود بايد بتواند كسهر ) ا�ْ
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  ١فتحي يوسف

  چکيده

 از بعـد  خصوصاً ،سياسي و اجتماعي تحوالت بر ناب اسالم تأثير ،اخير هاي دهه در
 ميـان  از .است گرفته قرار توجه مورد علمي مجامع در ،ايران اسالمي انقالب وقوع

 جايگـاه  ،اسـالمي  المللـي  بين عنصر يک عنوان به ،آن مناسک و حج ،اسالمي احکام
 و معرفتـي  ابعـاد  رو  پـيش  مقالـه  .کنـد  مـي  ايفا اجتماعي تحوالت خلق در اي ويژه

 و حـج  آيـات  از برخـي  بـه  مراجعه با را اسالمي انقالب و ابراهيمي حج کارکردي
 توصـيفي  روش به ،اسالمي انقالب به مربوط منابع و حج به =خميني امام هاي پيام
 از بسياري که دهد مي نشان تحقيق نتايج .است کرده بررسي ،اي مقايسه و تحليليـ 

 حـج  احيـاي  و اسـت  مشـترک  اسالمي انقالب و ابراهيمي حج کارکردهاي و مباني
 و کنـد  مي رفع را اسالم جهان و ايران ملت ميان تفاهمات سوء و ها بينيبد ،ابراهيمي
 کشـورهاي  موجـود  يتوضـع  از رفـت  بـرون  براي عملي اي نمونه ،اسالمي انقالب
  .ستگرا معنويت و اسالمي هاي خيزش بخش الهام و اسالمي
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۷۶

 ،معرفتـي  مبـاني  ،اسـالمي  انقـالب  ،ابراهيمـي  حـج  ،کـريم  قرآن :کليدي يها واژه
  قيام. و محوري مردم ،محوريخدا

   مقدمه

 ،اسـالمي  انقـالب  و اجتماعي فلسفه نوعي دهنده نمايش ،آن مناسک و ابراهيمي حج
 و کمونيسـم  و کاپيتاليسـم  رويکرد دو مقابل در بشري جوامع اداراه براي سومي رويکرد

 و اسـالمي  تمـدن  و عظمـت  ،مجـد  تعريفبـاز  بـه  اسالمي ملل دعوت براي رديرويک
 جمله از مذهبي اجتماعات حيات تجديد باعث ،اسالمي انقالب .است طاغوت با مبارزه

 ايجـاد  بـراي  اي مقدمـه  و سـازي  درون و ديني تفکر احياي براي محلي ،حج است. حج
  .است اجتماعي و سياسي تحوالت

 مشـترک  وجـه  اسـت.  مشـترک  انقـالب  و حـج  معرفتي محتواي و مباني از بسياري
 ،حج از خاصي برداشت .ستآنها بودن »اسالمي« و »ابراهيمي« در انقالب و حج اساسي

 سرمايه 9محمدي ناب اسالم عنوان به ،اسالم از خاصي قرائت و ابراهيمي حج عنوان به
 اسـالم  از منبعـث  ،ابراهيمـي غير حـج  .اسـت  سياسي و اجتماعي هاي تحرک پشتوانه و

 دو با رو ازاين .نيست آلود شرک بعضاً و قديمي هاي تسن معناي بي تکرار جز ،آمريکايي
 حـج « :شـد  خواهيم مواجه متمايز واقعدر ولي ،مشابه ظاهر به انقالب نوع دو و حج نوع

  ».اسالميغير البانق و اسالمي انقالب ،ابراهيميغير حج و ابراهيمي
 و سياسـي  هويـت  بـا  آن، عبـادي  هويـت  و است اجتماع در خدا عبادت ابراهيمي، حج

 حـج  اسـت.  مسـلمانان  مسـائل  طـرح  عرصه ابراهيمي، حج است. خورده پيوند آن اجتماعي
 حـج،  کنـد.  مي اجتماعي بسيج ستم، عليه و شکند مي را اسالمي هاي دولت سکوت ابراهيمي،

 دربـاره  مسلمانان به هشدار تفرقه، مقابل در اهللا حبل به اعتصام و اسالمي اخوت ظهور عرصه
 اسـالم  المللـي  بين و اجتماعي قدرت تضعيف و تشيع و سنت اهل بين تفرقه ايجاد هاي نقشه



 ۱۷۷   ها ب اسالمي و حج ابراهيمي: تبيين مفاهيم و عرصهبررسي تطبيقي انقال

 

  1است. كوچك و ميانه بزرگ، شيطان با مبارزه نماد گانه، سه جمرات رمي است.
 نمـادي  ،جمـرات  رمي .است انقالبي و جهادي ،سياسي حج ،محمدي ابراهيمي حج

 و داخلـي  اسـتبدادي  نظـام « ،»مسـتبد  و طـاغوتي  فـرد  يـا  نفـس « طـاغوت  سـه  رمي از
 و خـدا  راه سـد  ،سـه  هـر  کـه  است »خارجي گران سلطه و استعمارگران« و »مردميغير

 و المللي بين تظاهرات يک و عبادي و سياسي تينگيم يک ،ديدگاه اين از حج توحيدند.
    .است طاغوت سه عليه انقالب
 مسـائل  حـل  بـراي  ،مسلمين فقط نه ،»ناس« طوايف همه از عمومي مجمع يك ،حج
 انقـالب  از قبـل  پيـام  در امام .است انساني جوامع اجتماعي و سياسي ،اعتقادي ،اخالقي

 ،2»كنـد  مي چه مردم با ايران دولت« فهميدند مسلمانان اگر ،کند مي تأکيد حجاج به خود
 حـج  و اسـالمي  انقـالب  فلسفه .کنند کمک ممکنهرنحو به ،ايران ديده رنج مردم به بايد

 حـج  .اسـت  همکـاري  و مبـارزه  همـين  ،گيرند مي سرچشمه ناب اسالم از که ابراهيمي
 اجتمـاعي  هـاي  فلسفه برابر در زيستن چگونه و سياسي ،اجتماعي فلسفه يک  ،ابراهيمي

  .است ديگر هاي زيستن چگونه و ماترياليستي

ُمْؤِمُنـونَ  إِغ�َمـا( ماننـد  قرآن آيات از بسياري نمايش و تعبير ،کعبه
ْ
 و اسـت  3)إِْخـَوةٌ  ال

 ،مسـلمانان  اجتماعي قدرت باالبردن و اجتماعي و قلبي پيوند تحکيم جهت در تواند مي

  4.باشد داشته کاربرد
 ،طلبانـه  جـاه  و تجـارتي  و زيارتي ،سياحتي ،جمعي دسته سفر يک ،ابراهيميغير حج

                                                      
 .86، ص 18؛ ج 511و  516ص ص، 16، ج 1379، =. صحيفه امام، امام خميني1

  .452، ص 4. همان، ج 2

  .10. حجرات: 3

فر، نامه پژوهش فرهنگي،  . مناسك حج در نگارگري اسالمي و نقش آن در همبستگي ملي و وحدت اسالمي، مهنار شايسته4

 .68و  67ص ، ص1389، 12شماره 



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۷۸

 هـاي  جنبـه  از تهي و مهجور ،گانه سه شياطين از برائت بدون ،شده تحريف و نزواگرايانها
 .باشـد  اگـر  ؛اسـت  فـرد  در آن تأثير نهايت و 1است اجتماعي و سياسي ،عرفاني ،معنوي

 کـردن  قيـام  و مبـازره  ،زيستن چگونه از اثري که ناميد آمريکايي حج توان مي را حج اين
  2.نيست بيرون و درون استکبار و آزادي موانع ،ها خودگروي عليه

 و اسـتبداد  ،طـاغوت  ،تبعـيض   ،فسـاد  ،ظلـم  عليـه  جهـاد  و مبـارزه  ،اسالمي انقالب
 از حادثـه  يـک  و استقالل) و آزداي ،عدالت ،توحيد( اسالمي هويت احياگر و وابستگي

 قرار شاه سفيد و کمونيستي سياه انقالب دو ،آن مقابل در و است مردمي و ،باال به پايين
 »آمريکـايي « عبـارت  از منظور .هستند آمريکايي دو هر ،اسالمي کشور يک در که دارند

ــر ــت تفک ــه اس ــا ن ــن ؛جغرافي ــاس رو ازاي ــالم اس ــر اس ــگ ب ــد جن ــروزي و عقاي  پي
 بـراي  مصـداقي  ،اسـالمي  انقـالب  و ها ايدئولوژي تقابل عرصه ،حج 3.ستها ايدئولوژي

 روشـن  را مقالـه  موضـوع  تواند مي مفاهيم اين مرزحدو تبيين .است ناب اسالم پيروزي
   :از اند عبارت تحقيق اساسي االتؤس بنابراين .سازد
   چيست؟ ابراهيمي حج و اسالمي انقالب فلسفه و مباني ـ
  کنند؟ مي دستيابي قابل را اسالمي انقالب و حج غايات و آثار ييها مکانيسم چه ـ
 توانـد  مـي  ديگـري  جايگـاه  تبيـين  در نقشـي  چه ،حج و اسالمي انقالب از يکهر ـ
  دارند؟ موانعي چه و باشد داشته

 ،تحقيـق  مطالعـه  ميـدان  و ،است اي مقايسه و تحليلي ـ توصيفي ،مقاله تحقيق روش
 زمينـه  در کـه  هسـتند  منـابعي  از بعضـي  و رهبري معظم مقام ،=خميني امام آثار ،قرآن

    اند. شده خلق حج و انقالب
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 ۱۷۹   ها بررسي تطبيقي انقالب اسالمي و حج ابراهيمي: تبيين مفاهيم و عرصه

 

  حج و انقالب مفهوم .1

 بـر  دليل با و کردن چيزي يا کسي قصد و آهنگ« رود: مي کار به معنا دو به لغت در حج،
 مـاه  در مکه نام به حرام بلدي و مقدس مکان به سفري ،شرع اصطالح در 1».شدن چيره کسي
 در حـج،  اعمـال  و مناسـک  نام  به عبادي هاي برنامه انجام و خدا خانه زيارت منظور به حرام،

 انسـان  رجعت نشانه و کردن مقصدي آهنگ و حرکت حج، 2است. ميعادگاه و موقف چندين
 حـج  3هاسـت.  علقـه  همـه  و مـادي  زندگي از خود، از کندن با آهنگ اين خداست. سوي به

 :دارد مهـم  شاخصـه  سـه  کنـد،  مـي  تعبيـر  محمـدي  ـ ابراهيمي حج به آن از امام که حقيقي،
 سـوم،  شاخصـه  و اسـالمي  امـت  ميان وحدت ايجاد دوم، شاخصه ؛سازندگي اول، شاخصه

 4اسـت.  اسـالمي  جوامـع  معنـوي  و مـادي  منـافع  راسـتاي  در اسـالم  جهان در آفريني تحول 
 و يـافتگي  سـازمان  انطباق، و سو يکاز خداوند بندگي و تعبد براثر حج در انسان شدن ساخته

ــافتگي ســازمان هســتند. آن نتــايج از ديگــر، ازســوي انســجام  گيــري شــکل در انســجام و ي
    يابد. مي تحقق ابراهيمي حج در ضرورت اين که 5است ضرورت يک اجتماعي هاي حرکت
 ،فرعـون  تـاريخ  در آنها نماد .است ثروت و تزوير ،زور پايگاه سه عليه انقالب ،حج

 ثـروت  و قـدرت  ،تزويـر  رمـي  نمـاد  گانه، سه جمرات رمي .است قارون و باعورا بلعم
 دگرگوني ،انقالب .است شده مسخ توحيد و رکش ،ماترياليسم عليه انقالبي ،حج 6.است

 انقـالب  .است جامعه مادي و اقتصادي و اجتماعي  ـ سياسي ،ذهني ـ فرهنگي حوزه در

                                                      
 .20، ص 1380. فرهنگ عربي ـ فارسي دانشيار، رضا مهيار، 1

 .13، ص 1367. فرهنگنامه حج و عمره و اماكن مربوط، صدر طباطبايي، 2

  .41و  29ص ص، 1360. حج، علي شريعتي، 3

  .165، ص 4نامه حج، ج  . سخن4

  .77، ص 1379. درآمدي بر انسان شناسي، كلود ريوير، مترجم ناصر فكوهي، 5

  .207و  191ص ص. همان، 6



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۸۰

 و سلطه و استبداد يا شده مسخ سياست ،تزوير يا شده مسخ ذهنيت عليه جنبشي ،اسالمي
    .است ظلم و عدالتي بي ،تبعيض نظام يا شده مسخ اقتصاد

 و 1اسالم به تظاهر ،اسالمي انقالب .ستتا سه همين ،اسالمي انقالب اصلي موضوع
 عنصرعمل« :3دارد اساسي عنصر سه انقالب 2.است استبداد و ظلم با مخالفت بزرگ سد

 اصل سه در عنصر سه اين ».انکار و نفي عنصر ،تعالي و تقدس عنصر ،اختياري و ارادي
 :اسـت  مشـترک  ها انقالب همه در اول عنصر .دهند مي نشان را خود خميني امام انقالبي

 عنصـر ( سوم و دوم عنصر .شوند مي مبارزه عرصه وارد ،اختيار و اراده با ،انقالبيون همه 
 هـاي  نظام و ها انقالب پسوند .گردند مي ها انقالب تنوع باعث جديد) انديشه گزيني جاي

 را انقـالب  ،عنصـر  سـه  ايـن  .گيـرد  مي نشئت عنصر سه اين از ها انقالب از بعد سياسي
 ،اسـالمي  انقالب و ابراهيمي حج رسد مي نظر  هب .کند مي کمونيستي ،ليبراليستي ،اسالمي

 از يکـي  و ،اسالم بر تأکيد ،امام موفقيت رمز اند. پاشيده را اسالم جهان آتي تحوالت بذر
 موجـود  وضـع  نفـي  و مبـارزه  و خـود  پيروان به پرخاش حس دادن ،اسالم هاي ويژگي

 ،انديشـه  اين تحقق ،اسالمي انقالب 4.است منکراز نهي و معروف امربه و جهاد ،نامطلوب
  .است تجربه اين انتقال عرصه ،حج و

  اسالمي انقالب و ابراهيمي حج مباني .2

 هـا  انقالب و ها حج تمايز باعث و کند مي اسالمي را انقالب و ابراهيمي را حج آنچه
 از خـاص  قرائـت  واري مد و مردم رهبري ،خدامحوري مهم پايه سه ،هستند همديگر از

  :پردازيم مي يکهر بررسي به اجمال صورت به که ستآنها
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  خدامحوري الف)

 جنبـان  سلسلهسر که است معاصر دوره در ديني کرتف ياحيا حاصل ،اسالمي انقالب
 ،نـاب  اسـالم  احيـاي  واقـع در .بود =خميني امام حضرت ،اخير هاي دهه در ،جريان اين

  .شد احيا ابراهيمي حج ،اسالمي انقالب وقوع با و بود آن اصلي محرک
 است. اقتصادي و اجتماعي سياسي، مختلف هاي زمينه در تحرکپر و قوي منبع ،اسالم

 حـج  البتـه  دهـد.  مـي  نشـان  را حرکـت  دو اين مقصد انقالب، و حج در »اسالمي« پسوند
 و اجتمـاعي  عمـل  يـک  عنـوان  بـه  انقالب و ،سياسي و اجتماعي عبادي عمل يک عنوان به

يَْعُبُدوا( آن و تکليف يک انجام براي دو هر ولي سياسي،
ْ
َْيِت  هَذا َرب�  فَل

ْ
  ¥ تُْ\ِكْ  ال( و 1)ا�

 
ً
 و ذکـر  وحـدت،  شـهامت،  شـجاعت،  ايثـار،  جهـاد،  فرصـت  ابراهيمي، حج است. 2)َشيْئا

 مردمـان  شـدن  ابراهيمـي  اسـالمي،  جامعـه  شـدن  واحده امت شرط 3است. توحيد پرستش
 امتمـ  حـذف  شـدن،  ابراهيمـي  شـرط  و اسـت  بشري جوامع نمردما بلکه اسالمي، جوامع

 عرصـه  در توحيـدي  زنـدگي  يـک  تمـرين  و هـا  انسان تک تک از معنوي و مادي امتيازات
 در کـرد؟  احساس جامعه در توان مي چگونه را توحيد است. اقتصادي و سياسي اجتماعي،

  يابد. مي تجلي توحيد ،شوند مي رنگيک همه و شود مي بسته احرام که زماني حج، مناسک
رْ ( عبارت درباره طباطبايي عالمه Cطهـارت  ،اول احتمـال  دهد: مي احتمال دو 4)بَيـ§ َطه 

 احتمـال  وي اسـت.  معنوي و مادي طهارت ،دوم احتمال و ،شرک از طهارت يعني معنوي
 .دارد بيشـتري  مناسـبت  دوم احتمـال  حـج،  ماهيـت  در دقـت  بـا  اما 5کند. مي تأييد را اول

                                                      
  .3. قريش: 1

  .26. حج: 2

 .77، ص 21. صحيفه امام خميني، ج 3

  .26. حج: 4

 .520، ص 14، ج 1374طباطبايي، مترجم سيد محمد باقر موسوي همداني، . ترجمه تفسير الميزان، محمد حسين 5



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۸۲

 درصـورتي  توحيـد  اسـت.  توحيـد  اثبات ،شرک از طهارت مخالف مفهوم تر دقيق عبارت به
 از نظافـت  آيـه،  با تر عميق مواجه در باشد. موحد حيثيات تمام از انسان که گردد مي محقق
 تبعـيض  مانند اجتماعي لرذاي نفاق، مانند اخالقي ليرذا شرک، مانند اعتقادي لرذاي مظاهر

 هـاي  جـويي  برتـري  ماننـد  سياسـي  رذايلِ و احتکار ربا، مانند اقتصادي لرذاي عدالتي، بي و
 اسـت.  مـردم  مشـروع  هاي آزادي سلب و استبداد نظير طاغوتي اعمال به گرايش و سياسي

 تثبيـت  از ديگـري  چهـره  پليدي، هرگونه از تطهير باشد. همين )لِلن�اِس  ُوِضعَ ( مفهوم شايد
 شـياطين  رجـم  تعلقات، همه از دل کردن تهي و حق به گرايش حج، محتواي است. توحيد

  1است. شيطاني هاي قدرت طرد براي يکتا خداي با عهد و جن و انس
 وار طـوطي  تکـرار  و صوري سازي شبيه صرفاً حج، مناسک و اعمال آيا مهم: سؤال يک
 درک کـاردي!  نـه  و ابليسـي  نـه  دارد، وجـود  اسـماعيلي  نـه  امروز زيرا ؟آنهاست تاريخي
 ،تبيـين  را مسـئله  اين خوبي به ،خميني امام است. مهم امروز ابليس و 8اسماعيل ابراهيم،

    گيرد. مي قرار تاريخ مقطع از فراتر که کند مي مطرح را محمدي ابراهيمي، حج و
 تمـاس  براي يفرصت سو يک از است. فراتر آداب ،عادات ،نژاد ،تلغا اختالف از حج

 يفرصـت  ،ديگر ازسوي و است اسالمي هاي ارزش و تجارب انتقال و اسالم دنياي هبدن با
 حـج  .كنـد  معرفي را اسالمي جمهوري ،خود منش و اخالق با ايراني، مسلمان كه است
 و اثبـات  يكـي  ؛اهللا غير اله ال يكي و اهللا يكي :است جزء دو توحيد .است توحيد تجلي
 برائـت  همـان  ايـن  .اسـت  اهللا غيـر  واليت نفي و اهللا واليت اثبات ،حج .است نفي يكي
 بلکـه  ،شود نمي روشن ژست و تبليغ با صرفاً ،»اسالمي جمهوري اسالمِ« عبارت 2.است

   .کننـد  مـي  درک را خـود  حکومـت  مـردم  .گـردد  مـي  جلب مسلمان مردم قلوب عمل با
 و نظـري  ازحيـث  اسـالمي  جمهـوري  اسـالمِ  .بـود  خواهـد  تمايز عامل درک اين انتقال
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 عملـي  و نظـري  اثبات و خوديغير جبهه تأسيس و مصاديق تمام با طاغوت نفي ،عملي
 ،اسـالم  جهـان  همبسـتگي  مهـم  عوامـل  از يکـي  .است خودي جبهه تأسيس و حقانيت
 گـروه  داخل در تضاد ،جبهه دو اين تفکيک عدم صورت در .است جبهه دو اين تفکيک

 مقابـل  گـروه  با و شده حاصل دروني انسجام ،گروه دو اين تمايز با ولي .گيرد مي شکل
 حـذف  يـا  مصـنوعي  انسـجام  ايجـاد  بـراي  تراشي دشمن سياست 1.بود خواهد تضاد در

 جبهـه  تفکيـک  ،هـدف  بلکه ؛نيست منظور ،جناحي هاي نظري تنگ و سياسي هاي جناح
    .است شرک جبهه از گستردگي همه با توحيد

 اذهـان  در« :کـه  الؤسـ  ايـن  به پاسخ در »السفير« روزنامه با مصاحبه در خميني امام
 مضـامين  .دارد وجـود  اشتباهي ،اسالمي انقالب يك عنوان به انقالب برنامه درباره ،مردم

   :دهد مي جواب چنين ،»چيست؟ ايران اسالمي انقالب المللي بين و اقتصادي ،فكري
 شئون همه در ،اصل اين محتواي كه است استوار توحيد اصل برمبناي اسالمي انقالب

 كـه  خداسـت  ،جهـان  كل بلكه و انسان معبود تنها ،اسالم در .افكند مي سايه ،جامعه

 را كـس  هـيچ  و چيز هيچ .كنند عمل او رضاي براي يعني او براي بايد ها انسان همه

 و هـا  پرسـتي  نفـع  ،هـا  پرسـتي  شخصيت و ها پرستي شخص كه اي جامعه در .نپرستند

 بـه  شوند مي دعوت ها انسان فقط و شود مي محكوم ،پرستش نوع هر و ها پرستي لذت

 ،غيراقتصـادي  يا و اقتصادي چه ها، انسان بين روابط همه صورت درآن .خدا پرستش

 ضـوابط  و كنـد  مـي  تغييـر  خارج با جامعه اين رابطه در و اي جامعه چنين داخل در

 .اسـت  برتـري  مـالك  ،پاكي و تقوا فقط .شود مي لغو امتيازات همه .شود مي عوض

 و الهـي  متعـالي  معيارهـاي  و ضـوابط  .اسـت  برابر جامعه فرد ترين پايين با زمامدار

  2.است روابط قطع يا و ها پيمان مبناي ،انساني
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 ،شـخص  نفـي  ،طـاغوت  نفـي  ،ابراهيمـي  حـج  و اسالمي انقالب ايدئولوژي اساس
 ،آگـاهي  طريـق  از مـردم  و اهللا حاکميـت  بـه  بخشـيدن  تحقق و پرستي لذت و شخصيت

    .است امتيازات تمام لغو با و انساني شيوه به قيام و اجتماع

  رهبريب) 

 بـدون  حـج ، واليت) و حج، زکات، روزه، نماز( دين گانه پنج مباني حديث براساس

 امامت راه در فداکاري بدون منا در قرباني، امام معرفت بدون عرفات در حضور، واليت

 شـرايط ال وجود رهبـري جـامع   1.است حاصل ، بيامام شناخت براي تالش بدون سعي و

، پراکنـدگي  جـز اي  نتيجه، رهبري بدون انقالب و حج. استضروري  انقالب و حج در

 حـج . داشـت  نخواهـد  ناپـذير  ها و تلفات جبران ههزين و سردرگمي، حاصل بي دعواهاي

 رهبـري  بـدون  ايـران  انقالب و 9محمد بدون محمدي حج، 7ابراهيم بدون ابراهيمي

  . بود نخواهند اسالمي و محمدي، ابراهيمي، خميني امام
را مصلي قرار دهنـد؟ چـرا خـدا از ابـراهيم و      7چرا بايد حجاج، مقام ابراهيم

گيرد و منظور از اين نظافت چيست؟ خداونـد   تعهد تنظيف خانه را مي 8اسماعيل
سـوي خانـه    فرمايد: ميان مردم صدا بزن و مردم، پياده و سواره، بـه  مي 7به ابراهيم

دادن بـه اجتمـاع انبـوه     تأمين اسرار معنوي و آسماني حـج و جهـت   2آيند؟ ا ميخد
اي  حاجيان و هدايت قيام و مبارزات مورد نظر از مواقف حج بدون رهبري به نتيجه

  3رسند. نمي
، باشـد  تـاريخي . اگـر غير اسـت  يافتـه  پايان چيز ، همهباشد تاريخي امر يک حج اگر
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، گرداندو آن را به جايگاه اصلي خود باز گيرد عهده به را حج امامت که را زمان ابراهيم
 انسـان  امامـت  بـدون  حج. يابد معنا مي 7ابراهيم با ابراهيمي حج. کردوجو  جست بايد

المللـي   بـين  و داخلـي هـاي   تطـاغو  عليه قيام و عمومي خيزش محل تواند ، نميصالح
  :فرمود سپسو  کرد ها، نگکردند مي طواف کعبه گرد که مردمي به 7باقر امام. باشد

 كعبـه  گرد بر كه دادند دستور آنان به همانا. كردند مي طوافگونه  اين جاهليت در

 و كننـد  دوستي و همبستگي اعالم ما با و كنند كوچ ماسوي  به سپس، كنند طواف

  1.بدارند عرضه ما بر را خود ياري

، مزايـايش  همـه  بـا  حـج . کند مي احيا را حج عظمت، الهي شايسته و اليق رهبر يک
 مـردم  همـه ، 7ابـراهيم  کـه  است محلي، 7ابراهيم مقام. است آن گذاربنيان 7ابراهيم
ذCنْ  وَ ( صالي ودعوت کرد  حج بهرا  جهان

َ
َجC  ا�nاِس  ِ[  أ  دور مردم وقتي. داد سر را 2)بِا�ْ

  وَ ( مفهوم، زدند حلقه وار يمابراه، رهبر يک دور
ْ
َنـا إِذ

ْ
َْيـَت  َجَعل   و لِلن�ـاِس  َمثابَـةً  ا�ْ

ً
 3)امنـا

ِـُذوا وَ ( فاصـله ؛ چـون بال گـردد  مـي  برقرار امنيت و شود مي محقق
�

 إِبْـراهيمَ  َمقـامِ  ِمـنْ  ا�

 را امنيـت  و مثابـت  زمينـه ، 8اسماعيل و ابراهيم با پيمان و عهد. شود مي بيان 4)ُمَص̈© 
 منـافع  و اسرار به مردم ساختنسازي و دعوت مردم به حج و آشنا . فرهنگکند مي فراهم

؛ گـردد  نمـي  خـتم  امنيت به تنها ، نهرهبري بدون گردهمايي. است 7ابراهيم وظيفه، آن
. دارنـد  منيـت  و بزرگـي  ادعـاي  همـه  چـون ؛ شـود  مـي  مبـدل  نـزاع  و درگيري به بلکه

  . گيـرد  نمـي  شـکل  رهبـري  بـدون ، حـج  گردهمايي در سياسي و اجتماعي سازي جريان
تأسـيس   و اسـالمي  امـت  قيـام  راسـتاي  در مهم فعاليت دو را تعليم و تبليغ خميني امام
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۸۶

 حـج  2.کـرد  اقامـه  و احيـا  را حـج ، الـرحمن  خليل نظير، خميني امام 1.داند مي حکومت
 از يکـي  ، شـده  داده قرار »للناس قياماً« حج، قرآن در اگر. است اسالمي مبارزه نمايشگاه

. است اسالمي جامعه منافعتأمين  جهت در اسالمي حکومت، تأسيس قيام اصلي اهداف
. بـود  خواهـد  پرستي روح و نوعي بت بي حج اعمال همه، واقعي اسالمي حکومت بدون
 بحـث  جداگانـه صورت  به بايدا دارد، ر اسالمي جامعه رهبري صالحيت کسي چه اينکه
  .است مردم با و مردم ميان در ، مردم از حج رهبري که گونه ؛ همانشود

يک رهبر مردمي بود. روحانيت شيعه در ميان مـردم زنـدگي   رهبر انقالب اسالمي هم 
پس بناي کعبه، يک دعـاي   7حضرت ابراهيم 3کرده و ارتباط بسيار نزديکي با آنها دارند.

خودشـان   از آنهـا پيـامبري   ميـان  پروردگـارا، در «کنـد:   نگرانه درباره امت اسالمي مي آينده
پاكيزه کنـد؛ زيـرا    و حكمت بياموزد و كتاب راآنها  و آنان بخواند بر را تو تا آيات برانگيز

اجتماع گروه مؤمنان در حج و انقالبيون در انقـالب، نيازمنـد رهبـري    ». حکيمي و توانا تو
تواند رهبـري يـک گروهـي را بـه عهـده بگيـرد کـه از جـنس آن گـروه،           است. کسي مي

محبوبيت و توانـايي  ارزش با آن گروه باشد و در جهت تأمين و پيگيري اهداف آن، از  هم
تـرين ضـوابط    کنـد. درواقـع، مهـم    الزم برخوردار باشد. آيه، همه اين صفات را بيـان مـي  

  4داشتن است. بودن و نيازهاي مشترک ارزش بودن، هم رهبري از ميان گروه و مردم
 نمـايش  به 7ابراهيم در را جامعه امامت و رهبري گيري ، فرايند شکلابراهيمي حج
 اسـالمي  امـت  هدايت و اسالمي جامعه رهبري، بداند زماني هر در کسي هر تا گذاشت

  .کند تحمل بايد را زياديهاي  هزينه و نيست کسي، کار هرخداسوي  به
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 ۱۸۷   ها و عرصهبررسي تطبيقي انقالب اسالمي و حج ابراهيمي: تبيين مفاهيم 

 

  نقش مردم )ج

ي لِلن�اِس  ُوِضعَ  َنْيٍت  َل و� اَ  إِن� (
�

ةَ  لَث
�
  بَِبك

ً
عاZَªَ  ُهدىً  وَ  ُمباَر�

ْ
  ).96 :عمران (آل 1)لِل

 خـدا  امن به خانه نخستين کعبه بلکه ،نبود عالم در اي خانه که نيست اين ،آيه مقصود
 ،شـده  سـاخته  آدمـي  دست هب که ساختماني هر .است شده تأسيس مردم عموم سود به و
 کنـد؛  مـي  قربـاني  را ملـل  ،بشر عموم ساخته هاي کاخ .است ديگران زيان هب و فرد نفع به

  2.گرداند مي حق تسليم را همه ،باشد خدا نام  به که اي خانه ولي
 ،عـدالت  آن برکتخيرو ترين مهم .است برکتخيرو مرکز و مردم اجتماع محل ،کعبه
 امنيـت  ،باشـد  مردم و عدالت ،حق آن در که اي خانه .است تبعيض فقدان و بودن مردمي
 ،ظـالم  و مسـتبد  هـاي  انسـان  حاکميت ،مذهبي ،نژادي ،قومي تبعيض .است برقرار کامل
 واقـع در .نـدارد  وجـود  آن در درگيـري  و تنازع ،تهديد ،پرستيخود و فسوق ،نفاق ،کفر

 ،اجتماعي ،عقيدتي انقالب .است کلمه تام معناي به ،باطل با مبارزه بنيان ،خدا خانه بنيان
   .بود انقالب رهبر ابراهيم و شد آغاز خانه بنيانگذاري با اقتصادي و سياسي
 خـدا  بين مشترک صراحت، با زمين روي خانه يک است. مردم الحرکه مافيه حج، در

 خانـه  چـون  بـالعکس،  يا ؛است مردم خانه خداست، خانه خالص چون يا است مردم و
َل ( هـم  و نامند مي اهللا بيت هم را کعبه خداست. خانه است، مردم و�

َ
 )لِلن�ـاس ُوِضـعَ  َنْيـٍت  أ

   @��$" R�.Q� <@1 #��;* @ C�$;�� C�B�7 b6�# *��>« است: شده نقل 7علي امام از گويند.
�]�;� بـه  دنيـا  زخارف از و است شده بنا خدا بندگي براي فقط که اي خانه تنها 3».�% �
 خـدا،  خانـة  و خـدا  خانه خدايي، دل باشد. کوتاه دنياطلبان دست اگر البته است، دور
 از شخصي، مالکيت از که اي خانه آزاد. يعني عتيق است؛ عتيق بيت« است. مردم خانه
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۸۸

 خانـه  صـاحب  نيسـت.  دسـتي  آن بـر  را کسـي  اسـت.  آزاد حکـام  و جباران سلطنت
 مکـان؟  يـا  است زمان آيا چيست؟ خدا و انسان فاصله 1».مردم خانه، اهل و خداست

 هـاي  قلـب  نـزد  خـدا  اسـت.  انسـان  منيـت  و خوديت خدا، و انسان فاصله !کدام هيچ
   کند. نمي مالکيت احساس کسي که هستند اي خانه در مردم است. شکسته

  :است استفاده قابل فراواني هاي جنبه ،کعبه مورد در قرآن آيات از
  ؛»عتيق بيت« مردم آزادي .۱
 ( :امنيت .۲

ً
  ؛)97 عمران: (آل )َو َمْن َدَخلَُه �َن آِمنا

ئَِدةً  فَاْجَعْل ( :ها دل همسويي .۳
ْ
ف
َ
ِْهمْ  َيْهوِي ا�nاِس  ِمنَ  أ   )؛37 :(ابراهيم )إ9َِ

ُهمْ  وَ ( رفاه و آسايش .۴
ْ
   )؛37 :(ابراهيم )ا»�َمراِت  ِمنَ  اْرُزق

  ؛مطلق برکتخيرو محل .۵
  ؛مردم هدايت .۶
  .مردم اجتماع محل .۷

��"�)' « عبارت  بعضـي  آمـد،  و رفت محل بعضي و اجتماع محل ،مترجمان از بعضي را »(�
 معنـا  مـردم  بازگشـتگاه  بعضـي  و ديـن  امـر  مرجع بعضي ،ثواب محل بعضي توجه، محل
 بـه  رسيدن محل يا اول حالت به بازگشت را آن ،»ثوب« ماده ذيل راغب، مفردات اند. کرده
 سـازگار  حـج  در »قيـام « و »منـافع  مشـاهده « و »امناً« عبارات با آنچه اما کند. مي معنا ثواب
    دارد. ارتباط امنيت با »(��")« عبارت است. اجتماع محل و اول حالت به بازگشت است،
 دين ،زندگي و عبادت ،مردم و خدا ،آخرت و دنيا اجتماع محل کعبه ،صورتهر در

 جمعيـت  ازدحام معناي به كه است شده تعبير )بكّه( به مسجدالحرام از .است سياست و
 طـواف  ،خواننـد  مـي  نمـاز  يکديگر دوشدوشا ،زنان و مردان که است جايي تنها .است
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 ۱۸۹   ها بررسي تطبيقي انقالب اسالمي و حج ابراهيمي: تبيين مفاهيم و عرصه

 

 ،داننـد  مي »مكه« واژه از منقلب را »بكه« ،نامفسر يبعض اينكه .کنند مي نيازرازو ،کنند مي
  1.ندارند مدركي هيچ

 ،بركت عبارت .است عالميان هدايت و برکت ان،باورخدا جمعيت اجتماع و ازدحام
 ترين مهم که است امتي و ،ارگانيک جامعه يک ،حج .است دنيوي و ديني برکات فراگير
 و شـراره  ،شـعور  ،شـور  ،بـودن  دين و سياست اهل ،عمل ،آگاهي و علم آن هاي ويژگي
اءُ ( ظهور محل ،عشق ِشد�

َ
اِر  َ�َ  أ ُكف�

ْ
 و وحدت احساس و تبرا و توال يعني ،)بَْيَنُهمْ  رَُ¬اءُ  ال

 ميقـات  در ها جويي برتري و بيگانگي ،فاصله ،تضاد عوامل همه .است انساني همبستگي
  .است ريخته فرو

 و کننـده  رکـوع  کننـده،  قيـام  کننـده،  طواف مردم خدمتگزار شکن، بت ابراهيم حضرت
ائِفZَ ( گرسجود قائِمZَ  وَ  لِلط�

ْ
عِ  وَ  ال

�
ك ُجودِ  الر0  و برابرنـد  مسـجدالحرام  در همـه  است. 2)الس0

َمْسِجدِ  وَ ( ندارد: وجود نزديک و دور و سفري و حضري ميان فرقي
ْ
َرامِ  ال

ْ
ي ا�

�
نـاهُ  ا/

ْ
 َجَعل

عاكُِف  َسواءً  لِلن�اِس 
ْ
ادِ  وَ  فيهِ  ال

ْ
 شـريفه  آيـه  در کانوني نقطه رسد مي نظر  به عبارت اين 3.)ا�

ينَ  إِن� (
�

ونَ  وَ  َكَفُروا ا/ َمْسِجدِ  وَ  اهللاِ  َسبيلِ  َقنْ  يَُصد0
ْ
َرامِ  ال

ْ
ي ا�

�
ناهُ  ا/

ْ
عـاكُِف  َسواءً  لِلن�اِس  َجَعل

ْ
 ال

ادِ  وَ  فيهِ 
ْ

ادٍ  فيهِ  يُرِدْ  َمنْ  وَ  ا�
ْ

مٍ  بِإِ�
ْ
هُ  بُِظل

ْ
9مٍ  َعذاٍب  مِنْ  نُِذق

َ
نـاهُ ( عبارت قرينه به و باشد 4)أ

ْ
 َجَعل

  گردند. مي تبيين عبارات بقيه ،)لِلن�اِس 
ادٍ  فيهِ  يُرِدْ  َمنْ  وَ ( مفسران بعضي

ْ
ـ دان مـي  »نإ«خبـر   کننـده  بيان راو ادامه آن  ،)بِإِ�  5.دن

 و شـامل  دانـد  مـي  حـق  از ميـل  را آن و کفـار  از تر عام را »ملحد« ،البيان اطيب صاحب
 ،شـدن وارد احرام بدون ،تنجيس ،دهان بزاق ريختن با را مسجدالحرام حرمت که کساني
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۹۰

  1.ددان مي ،داشتند نمي نگه خود خادم يا حيوانات هب ظلم

 کـه  شود مي کساني شامل ،الحاد کنندگان اراده ،گيريم نظر در را البيان اطيب بيان اگر
 ،غنـي  و فقيـر  ،عجم و عرب جاهلي نارواي هاي تبعيض بر و تابند نميبر را مردم برابري

 و کفـار  تکليـف  نباشـد،  گونـه  ايـن  اگـر  .ورزنـد  مي اصرار برده و ارباب و سفيد و سياه
 مـردم  برابري ،آيه پيام واقعدر .ندارند جايگاهي ،حج مناسک در و است روشن مشرکان

  است. حج در ناس اهميت و
    :خاصي قشر نه داند مي ناس به مربوط انقالب ،را ايران انقالب خميني امام

 مـال  اسـالم  اينكـه  بـراي  .نيست و نبوده خودش به مخصوص نهضت ايران، نهضت اين

 انبيـا  .ايـران  براي نه و مسلمين براي نه است؛ آمده بشر براي اسالم .نيست خاصي طايفه

يـا ( :]اسـت [ ناس به خطاب .ها انسان بر بود مبعوث اسالم پيغمبر و ها انسان بر اند مبعوث

اُس  ف0َها اnـ�
َ
 جمهـوري  جمهـوري،  كـرديم؛  نهضت اسالم براي كرديم، نهضت كه ما .)ك

 توانـد  نمـي  و كشـور،  يـك  در باشد محصور تواند نمي اسالم براي نهضت است؛ اسالمي

 نهضـت  دنبالـه  همـان  اسـالم،  بـراي  نهضـت  .اسالمي كشورهاي حتي در باشد محصور

 لكـن  اسـت؛  عربستان اهل اكرم پيغمبر .است نبوده محل يك براي انبيا نهضت .انبياست

  2است. عالم همه مال دعوتش عربستان؛ به نبوده محصور نبوده؛ عربستان مال دعوتش

 مستضـعف،  طبقـه  را اصـلي  نقـش  امـا  نيسـت،  متکي خاصي قشر به انقالب امام، نظراز
 انقـالب  خاستگاه ،واقعدر 3کردند. ايفا محرومان و نشينان حاشيه نشينان، زاغه فقرا، مستمندان،

 را نـاس  منـافع  و است ناس و انساني و عام آنها، گيري جهت اما ؛است اسالم خاستگاه مانند
َل ( آيه ،خميني امام ازنظر کند. مي تأمين  دعـوت  بـودن  همگـاني  بـر  دليل )لِلّناِس  ُوِضعَ  بَيٍت  او�
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 ۱۹۱   ها اسالمي و حج ابراهيمي: تبيين مفاهيم و عرصه بررسي تطبيقي انقالب

 

  1است. داده قرار عالم تمام براي را خانه اين و است اسالم به وتعالي تبارك خداي
 بتـوان  شايد .ستدنيا مردمي هاي انقالب نظيرترين کم يا انقالب تنها ،اسالمي انقالب

 را »امـت « و »قـوم « و ،فارسـي  در مردم و ،التين در »people« معادل را قرآن در »ناسِ«
 و رنـگ  بـي  ،اول دسـته  مفـاهيم  .داد قـرار  فارسـي  در ملت و ،التين در »nation« معادل
 ،مـذهب  ،جغرافيـا  ،نـژاد  ،رنـگ  دوم دسـته  ؛دارند تعلقات ،دوم دسته مفاهيم و اند تعلق
 محصـور  آن در را خود ولي ،دارد را اينها همه اول دسته .است خورده و... حزب ،طبقه

 دهقـاني  چين انقالب ،پرولتاريايي روسيه انقالب ،بورژوايي فرانسه انقالب .است نکرده
 اقشـار  همـه  خواسـت  پهلـوي  سلسله شدن برچيده« اند. گرفته را طبقه رنگ يعني ؛است
 مـردم  ،خمينـي  امـام  مخاطب .رساند مي را مردم و ناس مفهوم ،اقشار همه 2.»است ملت
 ،مسـاجد  .نداشـت  تعلـق  کـس  هـيچ  بـه  که بودند ييها مکان ،انقالبيون تجمع محل .بود

 آن اسـتمرار  و انقالبـي  حرکت يک اعتبار و مشروعيت .هستند مردم به متعلق هاي خانه
 کميت به ،آن مدت طول و مبارزه کيفيت و شدت 3.است وابسته مردم به بودن متکي بر
 کعبـه  .دارنـد  موضـوعيت  مـردم  ،حـج  و اسالمي انقالب در .دارد ارتباط مردم کيفيت و

 عبـارت  شـايد  .اسـت  گرفته صورت مردم براي انقالب .است شده داده قرار مردم براي
    .کند پيدا مفهوم فضا اين در »نعمت ولي«

 قلـب  در« :گويـد  مـي  کـه  باشـد  صحيح »زيگمن اچ« پروفسور تعبير رسد مي نظر   هب

 اصـالت  .حکومت و دولت نه 4»دارد جاي اسالمي جامعه و امت ،اسالم سياسي دکترين

    .است اسالمي جامعه و مردم مصالح تأمين ميزان از تابعي ،حکومت مشروعيت و
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  ها روش .3

 ،خـدامحوري  و اسـت  مشترک اسالمي انقالب و ابراهيمي حج مباني که بپذيريم اگر
 کـه  است اين اساسي الؤس ،هستند پديده دو اين مهم مبناي سه ،رهبري و محوري مردم

 سه رسد مي نظر به گردند؟ مي سياسي و اجتماعي آثار منشأ ،مبنا سه اين صورتي چه در
    .گردند مي آنها  کاربردي و عملي ظهور باعث ،قيام و گرايي هم ،آگاهي عنصر

  آگاهي الف)

 بـه  را موقعيـت  بـا  متناسـب  واکنش براي توانايي و قدرت مسئوليت احساس آگاهي، 

 احسـاس  آگاهي، از اجتماعي، و فردي زندگي در تغييرات و اصالحات 1بخشد. مي کنشگر

 پـذيري  گفرهنـ  و آگـاهي  عوامـل  از يکي تجمع، مراکز شود. مي ناشي قدرت و مسئوليت

 و 2مسـلمانان  بـه  رسـاني  اطالع و دين معارف انتقال براي فرصت و پايگاه يک حج است.

 و شـعور  سرزمين مشعرالحرام، حج، مواقف از يکي است. افزايي مسئوليت و بخشي آگاهي

 از اسـت  علم اول شعور است. آگاهي يعني عرفات، و شناخت از پس مرحله خودآگاهي،

 و ،شـعور  بـه  مسـبوق  شناخت، 3است. دقيق ادراك شعور، قولي به و حواس و مشاعر راه

  4شود. مي زاده خودآگاهي آگاهي، از است. شناخت از بعد شعور،
 چهـار  از انسـان  آزادي باعـث  خودآگـاهي،  زند. مي موج اجتماع اين در شعور و شعار

 ازخودبيگـانگي  عليـه  انقالب امکان ،حج گردد. مي خويش و جامعه تاريخ، طبيعت، زندان
 اجتماعي فطري، خويش به بازگشت و آورد مي فراهم را اجتماعي خودبيگانگياز و فطري
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 ۱۹۳   ها بررسي تطبيقي انقالب اسالمي و حج ابراهيمي: تبيين مفاهيم و عرصه

 

 ايـن  و اسـت  مشـعري  شـعور  و عرفاتي علم از استفاده محل منا کند. مي احيا را تاريخي و
 هسـتي  ،عاشـقانه  سو يکاز .کند مي خلق انسان وجود در را تبرا و توال قدرت خودآگاهي،

 جبهه کند. مي رمي را دشمني نماد ترين بزرگ ابليس، ديگر ازسوي و کند مي قرباني را خود
 از گـذر  و ميقـات  از طوالني مسير از بعد انسان گيرد. مي شکل منا در خوديغير و خودي
 در را ايمـان  شـرک،  برابـر  در را توحيـد  اسـت.  رسيده انتخاب و مبارزه مرحله به مواقف

  .کند مي انتخاب تفرقه برابر در را اجتماع و فرديت برابر در را انسان رنگ کفر، برابر
 از و اسـالمي  کشـورهاي  توسعه و رشد ،فکري هاي زمينه از يابي آگاهي رصهع ،حج

 وضـع  بـه  توجـه  و آنـان  داري حکومـت  نحـوه  و آنـان  هـاي  گرفتاري و ها ماندگي عقب
  1.است اسالمي كشورهاي سياسي و اجتماعي

 جنبـه  به گونه اين امام .است ملت يک فکري و سياسي رشد و آگاهي نتيجه ،انقالب
    :کند مي تصريح حج بخشي آگاهي

 بـا  خودشـان  بين ،هستند حال چه در مسلمين كه هرسال در مسلمين اوضاع بررسي
 وضـعي  چه ديگر شيطاني هاي قدرت با ها حكومت بين ،است وضعي چه ها حكومت

 بـالد  در كـه  روحانيوني بين ،است وضعي چه ها ملت خود با ها ملت خود بين ،است

  2.دارند وضعي چه حج وضع با هستند مسلمين متفرقه

 تحقـق  و اسـالمي  هـاي  خيزش گيري شکل و انقالب صدور  ،اسالمي انقالب رخداد
 آنهـا  از درسـت  درک و اسـالم  ابعـاد  از جانبـه  همـه  آگاهي به منوط ،اسالمي هاي آرمان
 مسـلمانان  اختيـار  در حـج  عظيم کنگره از باالتر فرصتي هيچ ،خميني امام تعبير به .است

  :گيرد مي شکل عرصه چند در بخشي آگاهي 3.بود نخواهد
                                                      

 .43 ، ص4، جامام . صحيفه1

  .51، ص 18، جهمان. 2

  .133، ص 1387. صحيفه حج، روح اهللا خميني، 3



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۹۴

  داخلي مسائل ـ يك

 ،اقتصـادي  اوضـاع  تبيـين  بـراي  حـج  فرصـت  از کشـوري  هـر  دانشمندان و ها ملت
  .برند مي بهره خود کشور فرهنگي و فکري سياسي، ،اجتماعي

  اسالمي هاي ملت و ها دولت رابطه ـ دو

 رعايـت  ميـزان  و دولـت  و مـردم  تعامل و رابطه نحوه و ها حکومت ساختار بررسي
 کشـورهاي  .پـذيرد  صورت حج در تواند مي ،اسالمي کشورهاي در مردم اساسي حقوق

 يـک  در بشـر  حقـوق  نقـض  برابر در توانند مي ،المللي بين هاي سازمان از فراتر ،اسالمي
    .کنند اقدام اسالمي کشور

  اي منطقه مسائل ـ سه

 و انديشـمندان  و اسـت  شـده  بنـدي  دسـته  اسـالمي  کشورهاي مسائل ،حوزه اين در
 را حجـاج  کـريم  قـرآن  .پردازنـد  مـي  حـل  راه پيشـنهاد  بـه  ،اسالمي کشورهاي نخبگان

 راه و وقـت  و جـاني  ،مـالي  زمينـه  در فقط را استطاعت هرچند .داند مي امت مستطيعان
 هاي انسان سرانجام، .باشد نخبگي و فکري استطاعت ،آن مصاديق از شايد اند، کرده معنا

 اجالسيه کدام .هستند جمع آن در انديشمندان و تجار ،مالي و سياسي مذهبي، رشديافته
 تفاهمـات  سـوء  و ابهامـات  رفـع  و تجـارب  نتقالا در و تر غني حج از عده و عده ازنظر

  .است تر قوي  ،فيمابين

  المللي بين مسائل ـ چهار

 بـا  آنهـا  تعامـل  و جهان کشورهاي با اسالمي کشورهاي روابط المللي، بين عرصه در
    .گيرد مي قرار بررسي مورد اسالمي کشورهاي

 و معنـوي  ،اجتمـاعي  و فردي استعدادهاي شکوفايي براي ،ضيفرا همه ميان در حج
 ؛است کننده تعيين ،فوق چهارگانه سطوح در ،اسالمي جوامع هويت بازسازي در و مادي



 ۱۹۵   ها بررسي تطبيقي انقالب اسالمي و حج ابراهيمي: تبيين مفاهيم و عرصه

 

 يک به تواند مي و رسد مي انسجام به حج در ها فرهنگ و ها اقليم ،نژادها همه از که امتي
 تمـاس  از حاصل فرايند يک که 2پذيري فرهنگ لحاظ به حج 1.گردد مبدل پايداري جبهه

 بعـدي  تغييـرات  بـه  کـه  اسـت  متفاوت هاي فرهنگ از الگوهايي ميان مستقيم و پيوسته
 کارگـاه  يـک  3،انجامـد  مـي  گـروه  دو يـا  يـک  در آغـازين  فرهنگـي  الگوهاي به نسبت

 نظـر  يـک  از حـج  .دارنـد  نمـايي  رابطـه  باهم اسالمي انقالب و حج .است مدت طوالني
 گفتمـان  صـدور  و حـج  فضـاي  ،ديگـر  ازسوي و دارد را اسالمي انقالب صدور ظرفيت
 سياسي ،اجتماعي هاي خيزش و ها حرکت آغاز و ،اسالمي بيداري باعث اسالمي انقالب

 سياسي و فرهنگي هاي تماس طريق از جوامع تحوالت از بسياري .شد خواهد مذهبي و
 و مواقـف  در تمـاس  از تـر  همگـون  و تـر  فيعـاط  ،تر قوي تماسي هيچ .گيرد مي صورت
 ميـان  تمـاس  حاصـل  ،آيـد  مـي بر فـوق  تعريـف  از کـه  طوري همان نيست حج مواقيت

 از يکـي  .اسـت  جديد الگوهاي ايجاد و موجود الگوهاي در تغييرات ،فرهنگي الگوهاي
 ،معنويت ،تحرک روح داراي که حجي بود ابراهيمي حج احياي ،اسالمي انقالب ثمرات

 ابراهيمـي  حـج  ،ديگـر  ازسـوي  و 4اسـت  ظـالم  عليه مبارزه و برائت ،سازندگي ،وحدت
 بـا  ايـران  اسـالمي  جمهوري ارتباطي پل ،حج .است اسالمي انقالب تداوم براي فرصتي

 حـج  هـاي  کـاروان  بـه  مکـرر  ،خمينـي  امـام  .اسـت  مسـلمان  ملل و اسالمي کشورهاي
 اسـالمي  جمهوري تثبيت و تبليغ مرکز تواند مي ،حج که کند مي تأکيد اسالمي جمهوري

 اجتمـاعي  و سياسـي  تجارب انتقال براي فرصتي ،آن مواقف و حج 5.باشد آن تخريب و
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 جمهـوري  و اسـالم  جهـان  بـين  تفاهمات سوء و کشور اجتماعي و سياسي وانعم رفع و
    :کند مي فراهم را همسويي زمينه و است اسالمي

 ،كاران ستم و خواران خون چنگال در گرفتار مسلمان برادران ديگر كه است آن اميد
 هـاي  ملـت  پشتيباني با ،اسالمي هاي دولت و كنند برداري بهره اسالمي انقالب اين از

  1.بپيوندند ايران بزرگ انقالب به ،خود

 ،حـج  ايـام  در خـود  از مناسب عملکرد و درست چهره نمايش با اسالمي جمهوري
 افکار و کند مي خنثي را اسالمي جمهوري و اثناعشري شيعه عليه تخريبي تبليغات حربه

 ،مسـلمان  جمعيـت  ميليـارد  يـک  از بيش نمايندگان عنوان به را حاجي ميليون سه حدود
 شكسـت  صـدد  در که آگينزهر هاي زبان و ها قلم مقابل در زهريپاد و سازد مي روشن
  .کند مي ايجاد ،2»اند بپاخاسته اسالمي انقالب اين سركوبي به« و  برآمده اسالمي انقالب

   همبستگي يا كلمه وحدت ب)

  وَ (
ْ
َنا إِذ

ْ
َْيَت  َجَعل   3.)لِلن�اِس  َمثابَةً  ا�ْ
 حاصـل  مشـترک  تجمعـات  و هـا  نقـش  ،هنجارها ،ها ارزش عامل چهار از همبستگي

 اهـداف  به نيل ،اجتماعي هاي تنش حل ،جديد شرايط با تطبيق کارکرد چهار و ،گردد مي
  4.کند مي ايفا را همبستگي حفظ و

 توحيـد « و »توحيـد  کلمه« قالب در ،حج در آن کارکردهاي و همبستگي عوامل همه
 آرمان به رسيدن براي اخوت انجمن تشکيل ،اديان همه در .دهد مي نشان را خود »کلمه

 جهـت  ،پيـروان  همبسـتگي  بـراي  حرکـت  ايـن  .دارد رواج متـدينان  اجتماعي و مذهبي
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 ۱۹۷   ها : تبيين مفاهيم و عرصهبررسي تطبيقي انقالب اسالمي و حج ابراهيمي

 

 دينـي  اعمـال  تشـديد  و تجديـد  و مشـترک  آرزوي به وصول ،موجود وضع به اعتراض
  1.است بنيادي

 متون و کريم قرآن اتتأکيد به توجه با ،اسالم در برادري و اخوت گيري شکل هزمين

 تشکيالت اين .دارد بااليي تشکيالتي خاصيت ،مذهب اساساً .است گسترده بسيار ،ديني

 و عرفـاني  محافـل   ،انزوايـي  و رهبـاني  ،تـي ئهي ،اجتمـاعي  و سياسـي  ماهيـت  توانند مي

    .باشند داشته موجود وضع مخالف يا موجود وضع موافق گري درويشي

 و همگـان  خيـر  بـراي  روابـط  کننـدگي  تنظـيم  کـارکرد  دو ،دين کارکردهاي ميان از

 اسـت.  مهـم  بسـيار  ،حاضـر  بحث در اجتماعي وحدت و مشترک احساس گيختبرانگي

 وحـدت  حفظ عامل ،مناسک و است گروه داخلي روابط زننده برهم کنش ،گناه رو ازاين

  2.شود مي محسوب مشترک احساس و اجتماعي

 تنظـيم  و اجتمـاعي  وحدت ايجاد در را تأثير بيشترين حيث ايناز حج، مواقف و مناسک

    داشت. خواهد آنها عمومي خير تأمين براي اسالمي، کشورهاي و مسلمانان روابط

 بـدون  را خـود  کارکرد ،حج .است کلمه وحدت به منوط ،حج شناختي جامعه تحقق

 ايفـا  اسـالمي  ملـل  بـين  تفـاهم  و شـرايط  عميـق  درک و گرايـي  هم ،همدلي ،همفکري

 امـام  .اسـت  مقابـل  طـرف  بـا  اشـتراکات  وجـود  ،پـذيرش  وحـدت  شرط البته .کند نمي

 بـه  آن از عضوي گاههر که پيکر يک همچون .است مؤمن برادر مؤمن« :فرمود 7صادق

 در 3.»اسـت  روح يـک  از آنهـا  ارواح ،کننـد  مـي  حـس  را درد آن ها اندام ديگر ،آيد درد

  .است شده تضعيف بسيار ،جمعي روح اين ،اسالمي جوامع
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۱۹۸

 ،بردارنـد  خيـز  سـو  هـر  از تکفيـري  هـاي  فرقه و باشد تنگ مؤمن و ايمان دايره اگر
 بـا  بحثـي  ،فقـه  اصـول  در .شد خواهد دروني مذهبي هاي فرقه به محدود ايماني جامعه
 مباحـث  در کمتـر  کـه  دارد وجـود  1اسـتقاللي  اکثـر  و اقـل  و ارتباطي اکثر و اقل عنوان

 آن از تـوان  مـي  کـه  درحـالي  ؛اسـت  گرفته قرار توجه مورد سياسي و اجتماعي ،عقيدتي
 يـک  هـر  ،سـني  و شيعه اسالمي مذاهب اگر .برد علوم ساير و کالم در فراوان يها هبهر

 و وگـو  گفـت  گونههر راه گاه آن ،پندارند مطلق باطل را مقابل فرقه و ،مطلق حق را خود
 مطـرح  هـيچ  يـا  همه قضيه و گردد مي ارتباطي ،اکثر و اقل نگاه .شود مي بسته گرايي هم
 مشـترکات  بـر  کمـال  و نقـص  قضـيه  و استقاللي اکثر و اقل نگاه با که درحالي ؛شود مي

 اجتمـاع  براي مركزي تواند مي حج .کنند نمي نفي را همديگر کلي حقانيت و شده تأکيد
 رفــع بــراي مركــزي و گونــاگون هــاي پيونــد اســتحكام بــراي عظــيم كنگــره و ،هــا دل

 و سياسـي  ،اقتصـادي  مسائل حل راه تنها ،وحدت و ،باشد تفاهمات سوء و 2ها نابساماني
  3.است مستضعفان جهان بلکه ،اسالمي جوامع اجتماعي
 مکـه  را وحدت تحقق مرکز و پندارد مي دعوت و تبليغ را وحدت ايجاد روش ،امام

 اجتمـاع  و مناسـك  ،۱۳۴۹ اهللا بيـت  زائران به پيام در شاه جنايات افشاي با امام 4.داند مي
 اهـداف  تـأمين  راه در کوشـش  و تفـاهم  و نظر تبادل و مسائل حل براي فرصتي را حج
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 ۱۹۹   ها بررسي تطبيقي انقالب اسالمي و حج ابراهيمي: تبيين مفاهيم و عرصه

 

 كـردن  كـن  ريشه و استقالل ،اسالمي جامعه پيوستگي و مسلمين تعالي و شريعت مقاصد
 بسـيج  گرايـي،  هـم  ،آگـاهي  توسـعه  بـا  فرصـت  ايـن  شدن فعال 1.کند مي مطرح استعمار

 امـام  ادبيـات  .اسـت  گرايـي  هم حاصل اسالمي انقالب .است پذير امکان قيام و اجتماعي
 جهان سطح در مسلمانان گرايي هم ،ايران ملت سطح در ملي گرايي هم بر تأکيد ،خميني
  .است مستضعفان جهان در مستضعفان گرايي هم و اسالم

  مبارزه و قيام ج)

 در اجتمـاعي  بسيج و سياسي آگاهي توسعه انقالب و قيام جوهره ،هانتينگتون نظراز
 عليـه  عـالم  موحـدان  و مظلومـان  فريـاد  عنوان به حج فلسفه 2.است سياسي حوزه درون

 بـا  مبـارزه  بـراي  ،کعبـه  بناي .است ناپذير امکان همگاني بسيج و آگاهي بدون ،3ظالمان
 طواغيت برابر در تسليم گونههر و استعمار و استثمار ،گرايي گذشته  ،اصنام ،اوهام بندگي
 اصـول  از )يـاتوک  اذن( نگـري  آينده و )للناس( نگري مردم )،هللا( گراييخدا 4.است زمان

 و خانـه  را کعبـه  خداوند .بخشد مي هويت ملت يک به قيام .است ابراهيمي حج اساسي
لِيَْشـَهُدوا َمنـافَِع ( آيـه  مظـاهر  تحقـق  ،خمينـي  امام .)۹۷ :مائده( داد قرار مردم قيام مرکز

 ( آيه مفهوم تحقق به منوط را 5)لَُهمْ 
ً
 و قسـط  ،آزادي بـراي  قيـام  7.داند مي 6)لِلن�اِس قِياما

 هـا  انسان منافع براي قيام  ها، آلودگي و ها پستي ها، انحراف تمام از جامعه زيپاکسا ،عدل
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۰۰

 قيـام  و مظلـوم  کشـورهاي  بر آنان سلطه و عالم ستمگران و جباران دست کردن کوتاه و
 و قـوام  مايـه  مناسـكش  و احكام ،بيت اين 1.است توحيدي متکامل جامعه ساختن براي

 خـود  منـافع  و مصـالح  حفـظ  بـراي  قيام در ملتي يک حيات و قوام ،2است مردم حيات
 .اسـت  جهـات  تمـام  از كعبـه  بودن پايداري عامل دهنده نشان »للنَّاسِ قياماً« اطالق .است
 3.بود نخواهد شكستني درهم ،ازدحامي و يگانگي و وحدت چنين يك و قيام چنين يك
 ،اجتماعي ،فردي منافع به رسيدن و )للناس قياماً( جهان مردم همه خاستنبرپا مبدأ ،کعبه

 کـه  مسلمانان بر واي .است )28 (حج: )لِيَْشَهُدوا َمنافَِع لَُهمْ ( فرهنگي و اقتصادي ،سياسي
  4.کنند درک را حج معناي مسلمانان اگر ،دشمنان بر واي و نفهمند را حج معناي

 کـرد  اجتماع آن در بزرگ مقصد همين براي بايد پس« :است حج اصلي فلسفه ،قيام
 ،ابراهيمي حج ،رهبري معظم مقام 5.نمود تأمين شريف مواقف همين در را ناس منافع و

 و طواغيـت  قـدرت  بـه  کـردن  پشت و خدا قدرت به توجه را حسيني و علوي ،محمدي
  6.داند مي جباران
 منـافع  تـأمين  ،امنيـت  ،مـردم  گردهمايي که آن ايجابي وجه :دارد وجه دو قيامي هر
 احيـاي  و فرهنگـي  و اقتصـادي  سياسـي،  ،اجتماعي ،فردي منافع تمام و معنوي و مادي

 و داخلـي  جبـاران  و طواغيـت  همـه  از برائت که آن سلبي وجه و ،است انساني هويت
 وضـع  اثبـاتي  وجـه  و ،مطلوبنا موجود وضع ،نفي وجه ديگر عبارت به .است خارجي
    .شود مي محسوب حج سياسي رکن ،برائت روي ازهمين شايد .است مطلوب
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 ۲۰۱   ها ي تطبيقي انقالب اسالمي و حج ابراهيمي: تبيين مفاهيم و عرصهبررس

 

 حـج  و باشـد  مـي  سياسـي  و اجتمـاعي  اقتصـادي،  عقيدتي، عرصه در انقالب کعبه، بناي
 و داخلـي  بيرونـي،  و درونـي  طواغيـت  عليـه  جهـاد  و مبارزه روحيه اين بر تأکيد ابراهيمي،

 و حـق  راه در جهـاد  بستگي، دل و شرك نفي و توحيد نشر محل  منا و مكّه است. المللي بين
 غـرب  نفـوذ  تبيين از پس احمد آل 1است. زمان مشركان دست كردن كوتاه و الهي عدل اقامه

 انفـرادي  هـاي  گيـري  موضـع  شکسـت  و اسـالمي  و عربي کشورهاي در داري سرمايه نظام و
 بـراي  کـه  پرسـيدم  خـود  از« کنـد:  مـي  مطـرح  را مسـئله  اين غرب، عليه اسالمي کشورهاي

 واقـع در 2»نيسـت؟  پـرش  سـکوي  نوعي خود حج، مراسم اين غرب مقابل در گرفتن وضعم
 از احمـد  آل دانـد.  مـي  حج احياي را اسالمي کشورهاي بار اسف وضع از رفت برون راه وي
 مراسـم  ايـن  در نفر ميليون يک سالي« دارد: مي اظهار و نالد مي ۱۳۴۳ سال حج هاي نظمي بي

 باشـد:  توانست مي قدرتي چه داشت، هايي نوجويي و تسهيالت نظم، اگر که کنند مي شرکت
  3.»داند مي آن مديريت کردن المللي بين را حج احياي راه تنها احمد آل

 برابـر  در مسـلمانان  تـاريخي  هاي تحقار تمام فراموشي باعث حج صحيح مديريت
 آداب مشـغول  کـه  حاجيـاني  دربـاره  احمـد  آل اسـاس  برهمين .شد خواهد غرب دنياي

 اجتمـاع  درين آخر گويد: مي« هستند، مدينه و مکه بازارهاي در ستددادو و ،حج ظاهري
 و آداب و ديـن  اداي و سـياحت  و بـازار  و ستددادو ازين برتر معنايي باشد! ناييمع بايد

  4.»ديگر الزام هزار و حکومت و اقتصاد
 بايـد  آوردن دست هب براي و کرد وجو جست بايد را بشري بزرگ اجتماع اين هويت

   .نمود قيام
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۰۲

 رواق هـيچ  و رافيتياشـ  عالمـت  هيچ« ،حج در و است تمايزات تمام عليه قيام ،حج
 در را مـردم  تـاريخي  و اجتمـاعي  زنـدگي  وي .نـدارد  وجود 1»نشيني شاه يا مخصوصي

 ،زنـدگي  ابـزار  هـا،  لبـاس  ،قصرها و کند مي تقسيم ميش و موش ،روباه ،گرگ هاي دسته
 عليـه  ميقـات  در انسـان  .کند مي متمايز ديگرهم از را آنها و... قدرت ،ثروت هاي گنجينه

  2.کند مي قيام تمايزات اين تمام
 ،صــفتانشير :کنــد مــي تقســيم دســته شـش  بــه را مــردم روايتــي در 7ســجاد امـام 

 را شـيران  ،امـام  .صـفتان گوسفند و صـفتان  خوک ،صفتان سگ ،صفتان روباه ،صفتان گرگ
 و منـدان ثروت را صـفتان  گـرگ  ،دنيا مطامع و قدرت سر بر يجوي رقابت گر منازعه حکام

 را صـفتان  سـگ  ،فريبـان  عوام را صفتان روباه ،قيمتي هر به ثروت انباشت دنبال بازرگانان
 کسـاني  را صـفتان گوسفند و پليـدي  هـر  به دهندگان تن را صفتان خوک ،زبانبد مردمان

 و 3.شکنند مي را شاناستخوان ،خورند مي را گوشتشان  ،کنند مي را هايشان پشم که داند مي
 و هـا  هخـانواد  ،هـا  گـروه  ،قشـرها  ،طبقـات  هـا،  ملت ،نژادها به شده تقسيم انسانيت ،حج

 فقيـر  و غنـي  ،محکوم و حاکم ،نوکر و ارباب .گرداند ميباز انساني رنگ به را ها حيثيت
  .رود مي بين از و...

 جـويي،  آزادي  خـواهي،  استقالل مانند اسالمي انقالب تجربيات ها، آرمان ها، ارزش صدور
 گـري،  اشـرافي  نفـي  ديـدگان،  رنـج  و مستضـعفان  و اسالمي کيان از حمايت خواهي، عدالت
 محلـي  ايـران،  براي حج باشد. »للناس قياماً« از مصداقي تواند مي قومي، و نژادي هاي تبعيض

 اسـالمي  مجاهده و اخالق احكام، به تعهد اسالمي، جمهوري و اسالمي انقالب معرفي براي
 و بينـي  خـوش  منشـأ سر تواند مي ايراني، حجاج عملکرد است. مسلمانان به عمل و گفتار در
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 ۲۰۳   ها بررسي تطبيقي انقالب اسالمي و حج ابراهيمي: تبيين مفاهيم و عرصه

 

 و سـازي  فرهنـگ  اسـالمي،  جمهوري و انقالب انديشه سازي محقق راه باشد. ديگران بدبيني
 تـرين  مهـم  حج، ميان آن از و مذهبي اجتماعات و 1است تعليم و تبليغ طريق از بخشي آگاهي
  2است. بخشي آگاهي و سازي فرهنگ اجتماع

 تواند مي که است اسالمي انقالب ،ابراهيمي حج به ابراهيميغير حج تبديل کاتاليزور
 و هـا  طـاغوت  عليه جهاد و قيام و فکري رشد ،همکاري ،برادري احياي جهت در گامي

 ،اسـالم  سياسـي  نظـام  مانـدن اجرا بـي « دليـلِ  سـه  بـه  انقالب .باشد اهللا حاکميت برپايي
 در انساني ليفضا و اخالقي رشد ،تربيت زمينه سازي فراهم و طاغوت برچيدن ضرورت

 سياسـي  ادبيـات  در انقالبـي  حـج  عنوان به برائت با همراه حج 3.است يرضرو ،»جامعه
 جـاي  بـه  انقالبـي  حـج  عنوان با برائت با همراه حج تبليغ شايد البته 4.است گرفته جاي
 سـلطه  نظـام  از ديگر شيطنتي  ،زند مي موج امام هاي پيام و آثار در دائم که ابراهيمي حج
    .باشد عربستان تحريک براي

 و انسـان  ،جهـان  بـه  اسـالم  رويکـرد  به بخشي تعين ،قيام و اجتماع ،آگاهي از هدف
 مشـخص  اساسـي  سؤال دو به پاسخ از هويت .است مسلمانان و اسالمي جوامع هويت

 و اجتمـاعي  ،اعتقـادي  عرصـه  در سـازي  غيريت 5نيستم؟ که من و تم؟کيس من :گردد مي
 6.کند مي تبيين را گرايشات و جوامع هويت از بخشي ،زندگي ديگر هاي حوزه و سياسي
 عرصـه  در انقـالب  .اسـت  سـازي  يـت غير و سـازي  خـودي  از مملو سراسر حج مواقف
  .است ساز غيريت و ساز خودي ،سياسي نظام و اجتماعي و سياسي
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۰۴

  موانع .4

 .کننـد  مـي  جلـوگيري  هـا  روش يـا  مباني ثرگذاريا از که هستند بازدارندهايي ،موانع
 خـود  مثبت و اصلي کارکردهاي تنها نه ،اندازد مي هويت از را آن ،پديده يک مباني موانع

 ثمـري  بـي  باعـث  ها، روش در موانع و گردد مي تبديل کارکردکژ به بلکه ،کند نمي ايفا را
 حج مشترک روشي و مبنايي موانع از بعضي به اجمال به ،مقاله اين در .شد خواهد مباني

   .شود مي اشاره اسالمي انقالب و

   گرايي تحويل الف)

 .اسـت  اجتماعي و سياسي و معنوي و مادي ابعاد شامل ،اسالم انقالب و حج آرمان 
 آسـيبي  يـا  مـانع  ،فقهـي  فـردي  يا گرايي مادي به اسالمي انقالب و حج هاي آرمان تقليل
 خاصـيت  بـي  را اسـالم  و هويت بي را انقالب و ،آمريکايي حج به مبدل را حج که است

 مـابين  روابطـي  يـك  و ،ذكر و دعا به مربوط كه است مكتبي« اسالم اينکه تبليغ .کند مي
 يک 1.»ندارد كار حكومت به اسالم .ندارد آن به كاري را سياست و ،خالق مابين و مردم

 اسـم  بـه  سـعودي  مورانأمـ  اينکـه  خميني امام .است روشي و مبنايي تحريف و تحويل
 منـع  آمريكـا  و اسـرائيل  عليـه  شعار از حتي و سياست در دخالت از را مسلمانان ،اسالم

 و اقتصادي و داخلي بعد در اسالمي انقالب انحصار 2.داند مي تحريف نوع يک ،كنند مي
    .است خود از انقالب تحريف ،سياسي

  سياسي اعتنايي بي ب)

 سياسـي  عرصـه  از را خـود  مـردم  که است اين به ،اسالمي انقالب در سياسي اعتنايي بي
 مسـئوليت  احسـاس  جامعه مديريتي و سياسي اجتماعي، امور قبال در و بکشند بيرون کشور
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 و ،اسـت  انقـالب  و مـردم  ضـرر  به نهايت در باشد، هرچه اعتنايي بي اين دليل باشند. نداشته
 خشـک،  مناسـک  و اعمال سري يک انجام براي فقط مردم که است ناي به حج در اعتنايي بي

 فـردي،  سـازنده  و معنـوي  اسـرار  از و روند مکه به تجارت، براي و شهرت کسب تکراري،
 کشـورهاي  شـدن  انزواکشيده به باعث اعتنايي بي باشند. دور آن المللي بين و سياسي اجتماعي،

 ذلـت  و خـواري  و فلسـطين  قضـيه  ماننـد  بييمصـا  وقـوع  و المللـي  بـين  عرصه در اسالمي
  1كردند. مي حكومت زمين نيمكره بر روزي كه گردد مي مسلمانان

  ها گسست ج)

 کشـورهاي  داخل در عالفغير يا فعال مذهبي و تاريخي ،اجتماعي هاي شکاف وجود
 توسعه و تعميق ،تسريع ،تشديد .است ناپذيرانکار و واقعي امر يک آنها مابين و اسالمي

 اسـالمي  کشـورهاي  مصـالح  و منـافع  راه سـر  در جـدي  مانع ،دليل هر به ها شکاف اين
 تمـدن  احيـاي  مـانع  و ،حـج  افزايي وحدت مانع ،اسالمي کشورهاي بين گسست .است

ــالمي ــاس اس ــالق براس ــت ،اخ ــدالت و معنوي ــت ع ــدت .اس ــطوح در وح ــل س  داخ
 زيادي منافع و برکات منشأ ،اسالمي هاي دولت بين و اسالمي ملل بين ها، دولت هاـ ملت
ُقـوا( قرآن ايده ،وحدت .گردد مي اسالم جهان براي  َو ال َيَفر�

ً
ِيعـا َ̄  ،)َو اْقَتِصُموا ِ°َْبِل اهللاِ 

 ،انقالبيـون  ميان در جدايي و تفرقه .است اسالمي انقالب ايده و )َمثابًَة لِلن�اِس ( حج ايده
 و ابراهيمـي  حـج  ،قـرآن  سيره خالف ،اسالمي هاي دولت و اسالمي ملل ،ملت و دولت

 ،خمينـي  امـام  .ستآنها سلطه و عالم مستکبران منافع تأمين جهت در و اسالمي انقالب
 تـرين  ممهـ  از .دانـد  مـي  2نفسـاني  هواهـاي  و تفرقه ،كلمه اختالف را فسادها همه سأر

   :کرد اشاره ذيل نکات به توان مي گسست عوامل
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۰۶

  گران سلطه منافع افتادنخطر به ـ يك

 ايجاد خطر نوع سه توانند مي ،اسالمي انقالب و حج هاي روش و مباني عملي تحقق
 ؛انـدازد  خطـر  بـه  را شـيعه  و سـني  ساختگي و انحرافي هاي فرقه منافع اينکه اول :کنند
 و مـذهبي  و زبـاني  ،نژادي ،قومي طلبانهانحصار و قشري ،سخت روابط با که هايي گروه

 هـاي  فرقـه  سـاير  عليه را خود نيروي تمام که مسلمانان و اسالم کلي مصالح به توجه بي
  1.کنند مي استفاده ترور و تکفير ،تهديد مختلف ابزارهاي از و برند مي کار  هب اسالمي
 آنهـا  گرانهچپاول حضور و بيگانگان منافع ،اسالمي انقالب و ابراهيمي حج اينکه دوم

  است. کشيده چالش به اسالمي کشورهاي در را
 از بسـياري  تخـت  و تـاج  ،گرايـي  هـم  و وحدت طريق از تجربه انتقال با اينکه سوم
 کشـورهاي  حمايـت  در تـرس  اين نمونه .افتد مي خطر به را اسالمي کشورهاي حاکمان
 قابـل  ،اخـوان  جريـان  و مرسـي  عليـه  مصـر  در کودتـا  شبه واقعه از فارس خليج حاشيه

    .است مشاهده

  تفاهم سوء ـ دو

 و انديشـان  کـج  مادحـان،  توسط اسالمي وحدت ناشيانه طرح از يا توهم از تفاهم، سوء
 را ديگـران  و مطلـق  حـق  را خـود  که مذهبي انحصارطلبان و خواهان تماميت و متحجران

 اهـل  و شـيعيان  وهـابيون،  و تکفيري هاي سلفي گردد. مي ناشي کنند، مي تصور مطلق باطل
 وحـدت  طـرح  بـا  نما شيعه اي عده دانند. مي اسالم حوزه از خارج را معتدل و واقعي سنت

 وقـايع  فراموشي فرياد رهبري، معظم مقام و خميني امام مانند شيعي، جامعه رهبران توسط
 و کنـد  مي اشاره عامل اين به صراحت و درستي به خميني امام کنند. مي بلند را اسالم صدر

 و فشـارها  از هرگـز  اسـت،  خورده متحجر دسته اين از پيرتان پدر كه دلي خون« گذرد: مي
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 جـاي  بـه  ولـي  هسـتند،  وحـدت  بـه  معتقـد  اي عـده  1».اسـت  نخورده ديگران هاي سختي
    اندازد. مي وحشت به را مقابل طرف ديدگاه، دو هر کنند. مي مطرح را بودن بامن بودن باهم

   توطئه ـ سه

 تفرقـه  در دنياطلبان منافع است. اختالف و گسست عوامل از فرهنگي و سياسي توطئه
 ِ°َْبـلِ  اْقَتِصـُموا وَ ( شـريفه  آيـه  به عمل را اسالمي امت نجات راه ،امام است. شده تعريف

  اهللاِ 
ً
يعا ُكُروا وَ  َيَفر�قُوا ال وَ  َ̄

ْ
  َعلَْيُكمْ  اهللاِ  نِْعَمَت  اذ

ْ
ْعداءً  ُكْنُتمْ  إِذ

َ
َف  أ

�
ل
َ
ْصـَبْحُتمْ  قُلُوبُِكمْ  َنZَْ  فَك

َ
 فَأ

  بِنِْعَمتِهِ 
ً
ْغَقَذُكمْ  ا�nاِر  مِنَ  ُحْفَرةٍ  َشفا  َ�  ُكْنُتمْ  وَ  إِْخوانا

َ
 بخـش  يـک  ،آيـه  اين داند. مي 2)ِمْنها فَأ

 تفرقـه  از اجتنـاب  و اهللا حبـل  بـه  اعتصـام  آن نظري بخش دارد. عملي بخش يک و نظري
 اثـر  بـر  ها مسلمان نجات و تفرقه اثربر بدبختي يادآوري آن کاربردي و عملي بخش است.
    است. عاطفي و اجتماعي عمل يک قلوب تأليف است. قلوب تأليف
 ،وضـعيت  ايـن  نمونـه  .اسـت  گريـزي  ايران و هراسي انقالب ،توطئه بارز مصاديق از
 .اسـت  شده آغاز انقالب از قبل از عربستان و ايران رقابت .است عربستان و ايران رابطه

 وقـوع  .اسـت  بـوده  کشـور  دو ايـن  اصلي دغدغه ،بودن منطقه اول قدرت مسئله همشيه
 باعث سو يکاز ،ايران در پادشاهي نظام و سلطنت هاي پايه ريختنفرو و اسالمي انقالب

 خلـيج  سـالطين  بـين  در هـراس  باعث ديگر ازسوي و رقيب شکست دليل هب خوشحالي
 خـونين  اشـغال  ،عربسـتان  نشـين  شـيعه  و شـرقي  منـاطق  هـاي  آرامينـا  دليـل  به ،فارس
 و ،وقـت  وليعهـد  ،فهـد  هواپيمـاي  سرنگوني توطئه ،ق. . ه۱۴۰۰ محرم در الحراممسجد
 انقـالب  پيروزي از پس ،رياض ـ ايران روشن سايه روابط و ،شد رياض در بمب انفجار

  3.افزود هراس اين حجم به
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۰۸

 ،شـرق  و غـرب  سـلطه  بـا  مبارزه و اسالمي انقالب دموکراتيک و مترقيانه شعارهاي
 و آثـار  کاسـتن  بـراي  سـعودي  عربستان 1.کشيد مي چالش به را عربستان سنتي موقعيت

 ،انقـالب  چهـره  تخريـب  بـراي  تبليغـاتي  مؤسسات تأسيس مانند اقداماتي ،انقالب نفوذ
 خريـد  ،صـدام  بعثـي  رژيـم  از جانبه همه حمايت ،فارس خليج همکاري شوراي تشکيل

 نظاميـان  حضـور  از کاسـتن  ،ارتـش  از شـيعه  داران درجـه  و انافسـر  اخـراج  ،تسليحات
 نيروهـاي  بـا  آنهـا  گزينـي  جاي و اسالمي انقالب به آنها تمايل دليل به ارتش در پاکستان

 مرتبـه  تنـزل  و تعـداد  از کاستن يا آرامکو شرکت از شيعه متخصصان اخراج ،بنگالدشي
 دادنقـرار  تعقيـب  تحت ،شيعه مساجد در ميکروفون و بلندگو از استفاده ممنوعيت ،آنها

 سيماي و صدا هاي برنامه کردن مخدوش ،مظنون افراد هاي خانه بازرسي ،شيعيان رهبران
 مسـافرت  ممنوعيـت  ،سـنت  اهـل  تند هاي گروه به پول تزريق ،انداختن پارازيت با ايران
 العمـل  عکـس  و وضـعيت  اين 2داد. انجام را و... ايران به شيعيان خصوصاً سعودي اتباع

 پيـدا  کشورگشايانه جنبه که انقالب صدور درباره افراطي هاي ديدگاه برخي با ها سعودي
  .شد تر پيچيده و تر گسترده ،کرد مي

 انقـالب  اول هـاي  سـال  از کمتـر  اسـالمي،  انقـالب  با عربستان دولت خصومت ميزان
 جدي پارادوکس يک پس بود. نخواهد ابراهيمي حج دنبال هرگز عربستان بنابراين نيست.
 هراسـي  اسـالم  نظير اسالمي، کشورهاي و منطقه سالطين براي هراسي انقالب دارد. وجود
 گـذارد.  مـي  ابراهيمـي  حـج  و اسـالمي  انقالب صدور بر نامطلوبي اثر کشورها، ساير براي
 ايـن   عربـي،  بهـار  عنوان با چه و اسالمي بيداري عنوان با چه اجتماعي، هاي خيزش وقوع

 کنـد:  حل را پارادوکس اين تواند مي عنصر چهار رسد مي نظر به کند. مي تقويت را ذهنيت
 و ابراهيمـي  حـج  احيـاي  بـراي  دينـي  متون از استفاده با منطقي و دقيق ريزي برنامه اول،«
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 نظـام  تقويت دوم، .مدت طوالني بندي زمان يک در اسالمي، انقالب واقعي هاي آرمان تبيين
 ملـل  رسـاندن  تصـميم  حد به و بخشي آگاهي و تعليم و تبليغ براي ابراهيمي حج اي رسانه

 باعـث  کـه  انقالبـي  صـريح  عمـل  گونـه هر از پرهيـز  و ذهنـي  و فکـري  لحاظ به اسالمي
 جمهـوري  کارآمـدي  بـراي  تـالش  سـوم،  شـود.  مي شديدتر هاي محدوديت و محروميت

 در اسـالمي  ملـل  بـراي  گـرفتن قرار الگو و اسالمي انقالب از دهآمبر نظام عنوان به اسالمي
 مسـئوالنه غير هاي گيري موضع از پرهيز چهارم، و ؛امنيت و اجتماع اقتصاد، سياست، عرصه
 زمينـه  توانـد  مـي  عنصـر،  چهار اين ».ايران اسالمي جمهوري کارشناسان و مسئوالن برخي
    کند. فراهم اسالمي کشورهاي در را داخلي ذهني تحول

  اسالمي جمهوري كارآمديهجمه به  د)

 نـه  .بـود  خواهد اتهامات و ها ههجم همه به خالص تير ،اسالمي جمهوري آمديکار
 آنچـه  اما  ؛است ايران براي فقط اسالمي جمهوري نه و ،ايران به منحصر اسالمي انقالب
 .اسـت  ايـران  اسـالمي  جمهـوري  ،يافته عينيت ،اسالمي انقالب خروجي عنوان به امروز

 و اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي مناسب الگوي يک پيشنهاد در اسالمي جمهوري موفقيت
 اگـر  امـا  .شد خواهد اسالمي کشورهاي افزونروز اقبال باعث ،جهان و منطقه در امنيتي

 و سـلمان م مـردم  ،باشـد  ضعيف کشور يک سياسي و اقتصادي ازنظر اسالمي جمهوري
 و حـريم  حفـظ  ،اجتمـاعي  و اقتصـادي  رفاه .کند مي اميدينا و سأي دچار را مستضعف

 مسـئوالن  آمدنسـرکار  بـر  و مردمـي  نظام يک استقرار ،مردم مدني و سياسي هاي آزادي
 .بخشـيد  خواهـد  شـدت  و سـرعت  را عمومي اقبال و بيداري موج ،مردمي و اخالقمند

 دو در اقتصـادي  و فرهنگـي  ،اجتمـاعي  ،سياسي هاي تگسس بر اسالمي جمهوري غلبه
 ايـن  بـه  تـوجهي  بـي  کنـد.  تر شفاف را نظام کارآمدي تواند مي 1خارجي و داخلي قلمرو
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۱۰

 چهارگانـه  هـاي  حوزه در را خود دفاعي قدرت و کند مي تهي درون از را نظام ها شکاف
  .دهد مي دست از فرهنگي و اجتماعي ،سياسي ،اقصادي
 ميـل  انقـالب  بـه  آنهـا  زماني و است مسلمانان و اسالمي انقالب تعامل عرصه ،حج

 و الگـو  ،اسـالمي  جمهـوري  رفتـار  و کـردار  کـه  گذارد مي اثر آنها در انقالب و کنند مي
 اجتمـاعي  ،سياسي توسعه از موفق نوع يک بتواند اسالمي جمهوري اگر 1.باشد سرمشق

 نمـايش  به را اسالمي معنويات و تکامل و پيشرفت و توسعه از مدلي يک و اقتصادي و
   .بود خواهد صدور عرصه اسالمي انقالب براي حج آنگاه بگذارد،

  گيري نتيجه

 زنـدگي  و مـردم  اراده تحقـق  ،توحيـد  تجلي فضاي شرطي به ،حج مناسک و مواقف

 انسـاني  زنـدگي  يـک  بـراي  قيـام  و آگاهي انتشار و کلمه وحدت که شد خواهد انساني

 ،اهللا حاکميـت  سـازي  محقق براي ايران مردم قيام ،اسالمي انقالب .بزند رقم را مسئوالنه

 صـورت  بـه  حج عبادي بعد ،انقالب از قبل .بود انساني جامعه و مردم استقالل و آزادي

 آمـد در مهجوريـت  از و شد احيا آن ياسيس بعد ،انقالب از بعد .شد مي انجام نيمه نصف

 ( عملي تحقق به و
ً
 و افزايـي  معرفـت  به توجه با ميابراهي حج .شد نزديک )لِلن�اِس  قِياما

 بـه  انديشـمندان  توسـط  سياسـي  و اجتماعي تجارب انتقال و مسلمانان به بخشي آگاهي

    :گذارد جاي بر خود از مختلفي آثار تواند مي ،اسالمي کشورهاي
 روابـط  اصـالح  و پـايين  به باال از يانقالب و اجتماعي و سياسي ساختار اصالح ـ اول
 آبسـتن  اسـالمي  کشـورهاي  ،مـردم  و دولـت  فاصله دليل هب امروز که ها ملت و ها دولت

 کـه  دهـد  مـي  نشـان  را اين منطقه تحوالت :هستند سياسي و اجتماعي راديکال تحوالت
  .است استبداد با مبارزه ،مردم شعار ترين مهم
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 ۲۱۱   ها تبيين مفاهيم و عرصهبررسي تطبيقي انقالب اسالمي و حج ابراهيمي: 

 

 سـوءتفاهمات  و هـا  بـدبيني  تواند مي حج :اسالمي ملل روابط و البين ذات اصالح ـ دوم
    کند. تبديل ظن حسن و اعتماد به را اعتمادي بي بلند ديوارهاي و ،رفع را اسالمي ملل بين

 :جهـان  مستضـعف  ملـل  سـاير  با اسالمي کشورهاي و مسلمانان رابطه اصالح ـ سوم
 فرهنگـي  و سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي منابع به توجه با دنتوان مي مسلمانان که خدماتي

 و کنـد  اصـالح  را مستضـعف  جهـان  با اسالم جهان رابطه تواند مي ،بدهند ملل ديگر به
   .گردد اسالم به بيشتر آوري روي باعث

 :دنيـا  کشـورهاي  بـا  اسـالمي  کشـورهاي  المللـي  بـين  قـدرت  رابطـه  اصـالح  ـ چهارم
 ايـن  از اگـر   دارنـد.  اختيـار  در را رايگـان  جهـاني  مجمـع  يک فرصت اسالمي هاي دولت

 مواقـف  در مسـلمان  ميليـارد  ۵/۱ از بـيش  نمايندگان مقصرند. خود نبرند، استفاده فرصت
  باشند. المللي بين عرصه در جدي رقيب توانند مي 1ايمان پشتوانه و خزائن داشتن با حج،

 منطقـه  در اسالمي بيداري و سياسي و اجتماعي هاي قيام زمينه ،ابراهيمي حج ـ پنجم
 عنـوان  به ابراهيمي حج رو اين از .کند مي تقويت را مستضعفان جهان در گرايي معنويت و

 تحـوالت  سرآغاز ،عملي تجربه يک عنوان به اسالمي انقالب و ،نيرومند بسيار زمينه يک
    .هستند جهان و اسالمي کشورهاي کل در عميق

 دنبـال  و موجود وضع عليه قيام ،انقالب .دارد انقالب خاصيت ،ابراهيمي حج ـ ششم

 را انقالب کارکرد ،ابراهيمي حج و است حرکت و انسجام ،آگاهي روياز مطلوب وضع

 جـز  کـه  شـود  مـي  تکـراري  و معنـا  بي تاريخي سنت يک به تبديل حج ،آن بدون .دارد

   .بود نخواهد متموالن پز و اقويا و اغنيا سرگرمي

 مـردم  گردهمـايي  و صـالح  رهبـر  يـک  نداي به »ناس« مردم پاسخ ابراهيمي، حج ـ هفتم

  اهللاِ  ِ°َْبـلِ  اْقتَِصـُموا وَ ( به اعتصام و )َمثابًَة لِلن�اِس ( خدا خانه در »ناس«
ً
يعـا  و )َيَفر�ُقـوا ال وَ  َ̄
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۱۲

 اخـتالف  هـا،  افتـادگي  عقـب  و هـا  بـدبختي  و اسالمي كشورهاي هاي گرفتاري رفع براي قيام

 هويـت  و اسـالمي  هاي ارزش احياي شده، له انسانيت رفته، ازدسته حقوق احقاق براي ها كلمه

 خيـر  و جانبه همه امنيت آن، منافع ترين مهم است. )لِيَْشَهُدوا َمنافَِع لَُهمْ ( تحقق و اسالمي امت

 بـودن  مطلـق  و »منـافع « بـودن  جمـع  و نکره از خير، و امنيت بودن جانبه همه است. جانبه همه

  وَ ( زمين خداوندان حذف سايه در امنيت شود. مي استفاده »مبارکاً« و »امناً«
ْ
 َربC  إِبْـراهيمُ  قـاَل  إِذ

ََتَ  َهَذا اْجَعْل 
ْ

  ا�
ً
نْ  بَِ£�  وَ   اْجنُبْ£ وَ  آمِنا

َ
ْصنامَ  َغْعبُدَ  أ

َ ْ
 و قيامـت  و خـدا  به ايمان با ،)35 :(إبراهيم )األ

َوْمِ  وَ  بِاهللاِ  مِْنُهمْ  آَمنَ  َمنْ ( معاد و مبدأ به
ْ

ِخرِ  ا9
ْ

 تـأمين  (نـاس)  بـودن  مردمـي  و )126 :(بقـره  )اآل

 و فقـر  ،نتيجـه  در و دهـد  مي دست از را امنيت قيامت، و خدا به ايمان بدون جامعه گردد. مي

َمتCُعهُ  َكَفرَ  َمنْ  وَ ( گردد: مي فراگير جامعه در کمبود
ُ
  ).126 (بقره: )قَليالً  فَأ

 اسـالمي  انقـالب  و ،کند مي معرفي مردم آخرت و دنيا کننده تأمين را حج کريم قران
  کارآمد. روي هدف همين با هم

  التکالن عليه و التوفيق اهللا من

  



 ۲۱۳   ها بررسي تطبيقي انقالب اسالمي و حج ابراهيمي: تبيين مفاهيم و عرصه
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  ابراهيمي حج مناسک و اسالمي انقالب شعارهاي شدن جهاني
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  ١فرمي زاده حسين مهدي

  چکيده

 و دار اولويـت  مطالعـة  كـه  اسـت  شـده  تشكيل مختلف هاي بخش از رو  پيش مقاله
 در .نمايـد  مـي  ناپـذير  اجتنـاب  بسـا  چه و كند مي كمك مقاله بيشتر فهم به ،آن منظم
 اسـت  شـده  تالش مقاله بعدي هاي بخش در .شود مي پرداخته كليات به اول بخش

 هاي ويژگي و شدن جهاني پديده و اسالمي انقالب شعارهاي ،مختلف زواياي از كه
 مختلـف  هـاي  نظريـه  ،مقالـه  ايـن  نظري بخش ترين مهم .شود بررسي حج مناسک
 نظـر  مـورد  اطالعـات  ،محتـوا  تحليـل  و اي کتابخانـه  روش با و ،است شدن جهاني
 ،اسـالمي  انقـالب  شـعارهاي  درباره ،گيري نتيجه براي اند. شده تحليل و آوري جمع

 محتوايي تحليل ابراهيمي حج مناسک هاي ويژگي و شدن جهاني پديده خصوصيات
 انقالب شعارهاي در يافته يتجل آمال و اهداف كه شود مشخص تا گيرد مي صورت
 ديگـر  .دارد نسـبتي  چـه  شـدن  جهاني پديده اهداف و خصوصيات با ،ايران اسالمي
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۱۸

 انقـالب  شـعارهاي  بـا  ،حج مناسک هاي ويژگي نسبت ،محتوا تحليل اين در ،اينکه
    .شود مي وجو جست شدن جهاني خصوصيات و اسالمي
 مناسک ،حج ،شدن جهاني ،انقالب شعارهاي ،ايران اسالمي انقالب کليدي: واژگان

    .محتوا تحليل ،شدن جهاني هاي نظريه ،تفاوت ،شابهت ،ابراهيمي حج

  مقدمه

 هـر  و اسـت  ديـده  خـود  بـه  را مختلفـي  اعصار ،بشري جوامع نشيبپرفرازو تاريخ
 در تأمـل  بـا  .نمايد  مي پيگيري را خاص محوري هاي ارزش و مفاهيم خود براي اي دوره
 يخاصـ  هـاي  نگـرش  و مفاهيم حاوي نيز عصر اين كه دريافت توان مي ،اخير دهه چند
 ترديـد  بـي  .باشد ابهامات و سؤاالت از بسياري راهگشاي تواند مي آنها به هتوج كه است

 حـال  بشـر  بـراي  اساسـي  و مهـم  شاخص توان مي را 1»شدن جهاني« چون يمهم مفهوم
 و تـرين  ديفـر  تـا  بشـري  لمسائ ترين اجتماعي از ،آن اتتأثير دامنه كه کرد تلقي حاضر

 چـه  مـا  كـه  اسـت  اي پديـده  و ايـده  ،شـدن  جهـاني  .گيرد برميدر را آنها ترين خصوصي
 درون مــا ،بنگــريم گرايانــه واقــع اگــر .نــداريم آن از گريــز ،نخــواهيم چــه و بخــواهيم

 .باشـيم  نداشـته  آن درباره عميقي و درست العاط هنوز شايد گرچه ،هستيم شدن جهاني
 مناسـک،  يـن ا اسـت.  شـاخص  بسيار ،اسالم دين به مؤمنان براي ،ابراهيمي حج مناسک

 يـک  عنوان به نيز اسالمي انقالب وقوع شود. مي انجام عمره و عتمت شکل دو به ساله همه
 را فراوانـي  نکـات  کـه  دارد فـردي  منحصربه هاي ويژگي ،معاصر دوره در نظير بي پديده

 مقاله .کرد وجو جست حج مناسک و شدن جهاني پديده هاي ويژگي با نسبت در توان مي
 بـه  ،آن مـنظم  و دار اولويـت  مطالعـه  که است شده تشکيل متفاوتي هاي بخش از ،حاضر

    .نمايد مي ناپذير اجتناب بسا چه و کند مي کمک آن بيشتر فهم
                                                      

1. Globalization. 
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  . كليات1

    مسئله طرح

 احساسـات  و آمـال  ايمان، انقالب، ايدئولوژي از برخاسته شعارهايي داراي انقالبي هر
 ايـن  كننـد.  مـي  فريـاد  خـود  خـون  با را شعارها كه هايي توده هاست؛ توده انقالبي و عميق

 وضـع  دربـاره  انقالبـي  هـاي  تـوده  و انقالبيـون  انقالب، ايدئولوژيك نگرش بيانگر شعارها
 وضـع  بـه  موجود وضع از جامعه انتقال نحوه و آرماني نظام هاي ويژگي و اهداف موجود،
 از و آن بهـاي  گران اسناد و ها ميراث از انقالب، هر شعارهاي كه روست ازاين است. آرماني

 و دوسـتان  انقـالب،  هـاي  آرمـان  و هـا  ارزش انقالبـي،  فراينـدهاي  مطالعـه  منابع ترين مهم
 و اسـناد  ايـن  كه است ضروري بنابراين است. آن موفقيت ميزان ارزيابي و انقالب دشمنان
  شود. سپرده كشور آينده هاي نسل به و گردد حفظ و آوري جمع دقت به ميراث

 شـعارهاي  كهازآنجا .است فراواني اهميت حايز نيز معرفتي ازنظر ،انقالب شعارهاي
 رژيـم  وضـعيت  از انقـالب  مهم رويدادهاي همه ،روند مي پيش انقالب پاي پابه ،انقالب
 چگـونگي  و سـرنگوني  از پـس  هـاي  موقعيت و آن سرنگوني چگونگي تا گرفته پيشين
 سـبب  بـدين  دربـردارد.  را انقالبيـون  هـاي  آرمـان  و اهـداف  و جديـد  نظـام  گيري شكل

 و مطالعـه  منـابع  بهتـرين  از ،سياسـي  و انقـالب  شناسـان  جامعه براي ،انقالبي شعارهاي
 انقـالب  شـعارهاي  ترديـد  بـي  .رونـد  مـي  شـمار  به انقالب پديده مختلف ابعاد و تجزيه

 هسـتند  انقـالب  بنيـادي  هاي آرمان و مفاهيم از پرمعنايي و فشرده گنجينه ،ايران اسالمي
 و عملكـرد  ،اهـداف  ،هـا  انگيـزه  بررسـي  و نقـد  در توانـد  مـي  آنهـا  تحليل و مطالعه كه

 پيـروزي  فراينـد  در شـعارها  .باشـد  داشته اي كننده تعيين نقش ،انقالب اين دستاوردهاي
 بـي انقال هيچ« كه برخوردارند يمهم نقش چنان از ،ايران در آن از پس مراحل و انقالب

 انقالبـي  هيچ مورد در دانم مي كه آنجا تا و نداشته انقالبي شعارهاي اندازه بدين كنون تا 
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 انقـالب  1.»اسـت  نگرفتـه  صـورت  دقيـق  صورت به آن شعارهاي درباره مطالعه ،دنيا در
 بـه  كـه  افتـاد  اتفـاق  مـيالدي  ۱۹۷۸ مطابق شمسي هجري ۱۳۵۷ سال در ايران اجتماعي

 بـزرگ  هـاي  انقـالب  معدود از ،سياسي هاي جنبش و انقالب حوزه نظران صاحب اعتقاد
 بـا  عصـر  هـم  و زمان هم باًتقري ،فوق زماني هبره در ،بزرگ اتفاق اين .دنياست اجتماعي

 »شـده  جهـاني  دنياي« كتاب در م۲۰۰۰ سال در »هلد ديويد« .شد »شدن جهاني« التتحو
 سـال  بيسـت  در حـث امب تـرين  انگيـز  بحث از يكي ،شدن جهاني پديده« كه كند مي تأكيد

  2.»است گذشته
 پيشـرفت  و ظهـور  فراينـد  همچنـين  و ايران اسالمي انقالب پيروزي يندافر بنابراين

 اي پديـده  كـه  شـدن  جهـاني  .اسـت  افتاده اتفاق واحدي زماني پانل يك در ،شدن جهاني
 را اي تهرشـ  بـين  مطالعـات  از ديگـري  نمونه ،نماياند مي ما به را وجهيچند و چندبعدي

 از »جهـاني  مشـاركت « و »شـدن  همگـاني « ،»مكـاني  و زماني فشردگي هم به« 3. نهاد بنيان
 فرايند يعني .دارند صعودي حركت و روند كه ،است شدن جهاني پديده مهم هاي ويژگي
 هـدف  را جهـان  كـل  و اسـت  روندهجلو و زنده پديده يك هايش ويژگي با شدن جهاني
 »تفـاوت  عين در شباهت« مسئله است، مقاله اين نوشتن انگيزة كه اي مسئله .است گرفته
 بـا  اينكـه  يعنـي  ؛جهتـي  و محتـوايي  ازنظـر  تفاوت و زماني قلمرو ازنظر شباهت .است

 ظهـور  ،المللـي  بـين  تجـاري  هـاي  تشـرك  ظهور ،اطالعاتي و كامپيوتري علوم پيشرفت
 و ارتباطـات  زمـان  هم صنعت كه و... المللي بين اجتماعي ـ  سياسي نهادهاي و ها سازمان

 بيشـتر  را المللـي  نبـي  هـاي  سـازمان  و نهادها نيروي و نقش ،دادند گسترش را اطالعات
 نيـاز  ،اينكـه  تر مهم همه از و نمودند تضعيف را ملي هاي دولت قدرت يحد تا و كردند
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 اي منطقـه  و كشـور  يك در بزرگ انقالبي .شود مي انگاشته بديهي امر يك دنيا در متقابل
 جهـاني  عوامـل  بـه  ،خـود  شعارهاي و آمال ،اهداف در رسد مي نظر به كه داد  روي مهم
 مسـئله  بلكـه  ،نيسـت  چرايـي  مسـئله  ،مقالـه  ايـن  مسـئله  پـس  .است بوده اعتنا بي فوق

 و شـدن  جهـاني  ،اسـالمي  انقـالب  وجـه  سه بين نسبت چگونگي يعني ؛است چگونگي
 اهـداف  ،ايـران  اسـالمي  انقـالب  شـعارهاي  مطالعـه  بـا  آيا ديگر عبارت به .حج مناسک
 خصوصـيات  بـا  ،است يافته يتجل شعارها در نوعي به كه ،آن نخبگان و اسالمي انقالب
 عبـارت  بـه  .نـه  يـا  دارد شـباهت  ابراهيمي حج مناسک هاي ويژگي و شدن جهاني پديده
 بستر در اسالمي انقالب و حج مناسک تطبيقي مطالعه فهم چگونگي در مسئله ،تر روشن
 و »اسـالمي  انقـالب « ،»شـدن  جهـاني « وجه سه ،مقاله اين در بنابراين است. شدن جهاني

ــين نســبت و اســت توجــه مــورد »حــج مناســک«  و هــا شــباهت چگــونگي و آنهــا ب
  .شود مي وجو جست يشانها تفاوت

  نظري چارچوب

 نظـري  چـارچوب  بـه  چنـداني  نيـاز  ،»چگونگي« مطالعه و »توصيف« سطح در مقاله
 ،گيـري  نتيجـه  در مقايسـه  براي بهتر استفاده و آن بهتر فهم و شدن جهاني براي اما ؛ندارد

 هـاي  نظريـه  كلـي  طـور  بـه  .شـود  مـي  اشاره شدن جهاني نظري مبحث به اختصار طور به
 چنـد  بـا  »لـي  مـارتين « .است گرفته قرار بحث مورد متفاوتي هاي نگرش با ،شدن جهاني
  :است پرداخته شدن جهاني هاي نظريه بندي تقسيم به متفاوت معيار
 گراهـا  شك و گرا جهاني تندروهاي ديدگاه بين ،شدن جهاني به نگري آرمان نگاه با .۱

  ؛است قايل تفاوت
  ؛است كرده تقسيم منفي و مثبت شدن جهاني به را شدن جهاني ،اتتأثير حيثاز .۲
 مقابـل  در را هـا  نئوليبرال ديدگاه ،شدن جهاني بودنآميز سلطه و هژمونيك معيار با .۳

  ؛است داده قرار ها نئوماركسيست
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 سـازي  نـاهمگن  مقابـل  در را سازي همگن ديدگاه ،شدن جهاني به فرهنگي نگاه با .۴
  1.است داده قرار
ــد« ــر را شــدن جهــاني ،»رابرتســون رونال ــنعكس را دوم چرخــه و ،فراگيرت ــده م  كنن

 بـه  توجـه  بـا  ،جهـاني  همگن هاي حلقه در كه است كرده تلقي متكثري هاي شدن جهاني
 در ،اينكـه  ديگـر  2.گيرد مي شكل جنسيتي يحت و زباني ،قومي ،ديني ،اي حرفه تمايالت
ــين اســت الزم ،شــدن جهــاني هــاي نظريــه مطالعــه  و »شــناختي« هــاي شــدن جهــاني ب
 عمـق  بـر  ،شـناختي  هـاي  شـدن  جهـاني  .شـد  قايل تمايز ،»غيرشناختي« هاي شدن جهاني
   ؛آورد مـي  وجـود   بـه  را جديـد  معرفتـي  هـاي  حـوزه  و كنـد  مـي  نفـوذ  هـا  انسان  انديشه

 زنـدگي  مسير در كه است سطحي تغيير كننده منعكس ،غيرشناختي هاي شدن جهاني ولي
   ،معاصــر دوره تغييــرات از بســياري كــه رســد مــي نظــر بــه .آيــد مــي وجــود  بــه فــرد
   و نمايشـي  جنبـه  صـرفاً  و اسـت  سـطحي  كـه  ،اسـت  شـناختي غير شدن جهاني بر ناظر

 هاي سرگرمي انتخاب و كردن آرايش ،پوشيدن لباس مثل ؛دهد مي تغيير را فرهنگ ظاهري
  3.روزمره زندگي

  مقاله هفرضي

 در ،اسـالمي  انقـالب  و ابراهيمـي  حج مناسک هاي يويژگ ،تطبيقي مطالعه پذيرش با
 رسـد  يمـ  نظـر  بـه « :شود مي تدوين زير صورت به مقاله فرضيه ،شدن جهاني فرايند بستر
 انقـالب  شـعارهاي  در يافتـه  يتجلـ  آمـال  و اهداف و ابراهيمي حج مناسک هاي يويژگ

    .»باشند متفاوت ،شدن جهاني پديده خصوصيات بستر در ،اسالمي
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   مطالعه روش

 و اسـالمي  انقـالب  شـعارهاي  ،شـدن  جهـاني  رابطـه  »چگـونگي « بررسي و مطالعه در
 توصـيف  ماند؛ خواهيم »توصيف« سطح در بلكه .انديشيد »تبيين« به توان نمي حج، مناسک
 نسـبت  و رابطه چگونگي توصيف اصلي دليل اهداف. و آمال ها، ويژگي شباهت يا تفاوت

 اسـالمي  انقـالب  و شـدن  جهـاني  پديده دو وقوع عصري هم و زماني هم فوق، موضوع سه
 تأمـل  كـه  اسـت  ديگـر  ازطـرف  حج مناسک و شدن جهاني محتوايي شباهت و طرف ازيک

 روش .۱ دارنـد:  پررنـگ  حضـوري  ،مقاله اين در روش دو انگيزاند. برمي را نظران صاحب
 در مقالـه  موضوع مطالعات مطالعه و بررسي به كه روش اين اسنادي؛  ـ اي كتابخانه مطالعه

 محتـوا  تحليـل  روش .۲ پردازد؛ مي اسناد و ها روزنامه ها، همجل ها، سايت ها، مقاله كتب، بين
 چنـين  براي و است شده استفاده روش اين از مقاله، بخش سه اين تحليلو تجزيه براي که

 بـا  بايـد  كـه  متنـي  و سـند  مطالعه، اين در مثال، براي .است روش ترين مناسب تحقيقاتي،
 اسـت.  شده آوري جمع شعارهاي مجموعه از هايي نمونه شود، بررسي محتوا تحليل روش

 واحـد  عنـوان  به كه شعارهاست معاني و مضامين مفاهيم، شعارها، از يكهر از منظور البته
 در اسـتفاده  بـراي  محتـوا  تحليـل  در منتخب هاي نمونه درباره شود. مي گرفته نظر در ثبت

 انتخـاب  شـعار  ۴۹ تعداد شده، آوري جمع شعار ۴۱۵۳ مجموع از كه شود گفته بايد مقاله،
    گيرند. مي قرار محتوا تحليل مورد كه شدند

 مناسـک  و شـدن  جهـاني  از كـه  وي، معاني و تفاسير ،مفاهيم ،تعاريف ،ديگر ازطرف
 بـا  و گيـرد  مي قرار تحليلو تجزيه مورد است كرده پيدا اجماع نظران صاحب بين در حج

 بـا  و شـود  مـي  اسـتخراج  ،آنهـا  مشـترك  معـاني  و مضامين ،مفاهيم ،محتوا تحليل روش
 هـا  شـباهت  بتوان تا شود مي مقايسه ،اسالمي انقالب شعارهاي معاني و مضامين ،مفاهيم

    .دريافت ،است مقاله هدف كه را ها تفاوت يا
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 را آن ،انقـالب  رهبران كه است آن ايدئولوژي ،انقالبي هر فرايند عناصر ترين مهم از
 نداشـتن  مشروعيت تعل و موجود وضع هاي نابساماني كننده تبيين اساسي عامل عنوان به

 آرمـاني  نظـام  هـاي  ويژگـي  و تماهي كننده مشخص همچنين و آن حكام و حاكم نظام
 ايـدئولوژي  كمـك  بـه  ،ايـن  بـر  عالوه .دهند مي قرار استفاده مورد ،فعلي نظام جايگزين

 بـه  موجود وضع از انتقال چگونگي و انقالبي بسيج و انقالب استراتژي كه است انقالب
 بـراي  انقالبـي  هـر  ايـدئولوژي  دقيـق  مطالعـه  بنـابراين  .شود مي مشخص ،آرماني وضع

 پيشـبرد  در مهمـي  بسـيار  نقش ،انقالب ايدئولوژي كهازآنجا .دارد تضرور آن شناخت
ـ  از نيز آن مطالعه ،كند مي ايفا انقالب  طـرق  از يكـي  .اسـت  برخـوردار  بسـياري  تاهمي
 طريـق  .اسـت  آن رهبـران  هاي نوشته و ها هگفت به مراجعه ،انقالبي هر ايدئولوژي مطالعه
 ايـدئولوژي  از اي چكيده ،انقالب هر شعارهاي .است انقالبي شعارهاي به مراجعه ،ديگر

 ،مـوزون  ،شـورآفرين  ،مهـيج  ،كوتـاه  هاي جمله و ها عبارت قالب در كه است انقالب آن
 مطـرح  انقالبـي  هاي توده و انقالبيون بين در آفرين حركت و دهنده جهت ،بخش وحدت

 انقـالب  هـر  شـعارهاي  ،آن بـر  عالوه .گردند مي انقالبي بسيج اساسي عامل و شوند مي
 در درگيـر  هـاي  گـروه  انواع شناخت مانند انقالب يندفرا از ديگري مهم زواياي تواند مي

 بـا  ،بنـابراين  .سازد روشن را انقالب ايدئولوژيكي و واقعي دشمنان و دوستان و انقالب
 :كـرد  تعريـف  گونه اين را »انقالبي شعار« توان مي انقالبي شعارهاي هاي ويژگي به توجه

 ادا جمعـي  دسـته  معمـوالً  كـه  است فهم عامه و ساده ،موزون نسبتاً عبارتي انقالبي شعار«
 ضـع و از اي منفـي  و مثبـت  ارزيـابي  ،اي توده احساسات و عواطف بر تكيه با و شود مي

 »انقالبـي  شعار« و »دهد مي دست به آنها سياسي هاي تشخصي يا آل ايده وضع يا موجود
 جمعـي  سياسـي  عمـل  بـه  دعـوت  را آنها و دهد مي جهت ها هتود به ارزشي قضاوت با



 ۲۲۵   اسالمي و مناسك حج ابراهيميشدن شعارهاي انقالب  جهاني

 

  1كنند. آن جايگزين را آرماني نظامي و براندازد را حاكم نظام تا كند مي
 ايـدئولوژي  ،خـالص  طـور  به ،انقالب شعارهاي كه داشت توجه نيز نكته اين به بايد
 هـاي  لوژيايـدئو  اسـت  ممكـن  انقـالب  هـر  فراينـد  در زيرا ؛دنده نمي نشان را انقالب
 مطـرح  حاميانشـان  ازطرف شعارهايي نيز آنها از يكهر برمبناي و گردند مطرح مختلفي

 ايـدئولوژي  يـك  چـه هر امـا  .نيسـت  مستثنا قاعده اين از نيز ايران مياسال انقالب .شود
 ،باشـد  تـر  فراگيـر  و تـر  نيرومنـد  ،تـر  غالـب  ،ديگـر  هاي ايدئولوژي با مقايسه در انقالبي

 انقالب شعارهاي اصلي بدنه ،نتيجه در .شد خواهد مطرح آن مبنايبر بيشتري شعارهاي
 .بـود  خواهـد  آن كننـده  مـنعكس  و اسـت  بوده انقالب اسالمي ايدئولوژي بر مبتني ايران

ــابراين ــهازآنجا بن ــالب در ك ــران انق ــدئولوژي ،اي ــالب اي ــالمي ،انق ــوده اس ــاير و ب  س
 در شـده  مطـرح  شـعارهاي  غالـب  ،انـد  داشـته  قرار حاشيه در شده مطرح هاي ايدئولوژي

    .اند بوده اسالمي ايدئولوژي كننده منعكس ،انقالب

  انقالب شعارهاي گانه سه خاستگاه

 سـه  اند، كرده مطرح و تدوين ايران انقالب داران طرف كه شعارهايي رسد، مي نظر به
  باشد: داشته عمده خاستگاه

  انقالب؛ رهبران .۱
  احزاب)؛ (مسامحتاً درگير يافته سازمان هاي گروه .۲
  انقالب. در كننده شركت انقالبي هاي توده .۳
 ،شـعارها  ارائـه  و تـدوين  در ،گانه سه هاي خاستگاه از يكهر سهم كه است واضحپر

 و سـازي  شـعار  مراحـل  از يخاصـ  وظيفه ها هخاستگا از هريك نوعي به و نيست يكسان
 انقالبـي  يافتـه  سـازمان  هاي گروه و رهبران ،مثال براي است. هداشت عهده به را شعاردهي
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۲۶

 خيابـاني  تظـاهرات  طريـق  از بيشـتر  كه انقالبي هاي توده و شعارسازي مرحله در بيشتر
    .كردند مي وظيفه انجام شعارگويي و شعاردهي مرحله در ،كردند مي پيدا عيني نمود

  آنها تعداد و شعارها آوري جمع زماني قلمرو

 چـاپي  صورت به كه ايران اسالمي انقالب به مربوط منابع همه شعارها آوري جمع براي
 بررسي آنها در موجود شعارهاي و گرفت قرار بررسي مورد داشت، وجود نوشت دست يا
 منـابع  در »شـعار « عنـوان  تحـت  كـه  عبـارت  ۸۲۰۰ از بيش ،ترتيب بدين شد. استخراج و

 شـد.  گردآوري بود، ۱۳۶۰ مهر تا ۱۳۵۶ ماه دي زماني دوره به مربوط و شده ضبط مختلف
 ضـرورت  شـوند،  محسـوب  انقالبـي  شعار توانستند نمي ها عبارت اين از بسياري كهازآنجا

 بـا  انقالبي، شعار از تعريفي كار اين براي گردد. جدا شعارهاغير از واقعي شعارهاي تداش
 واقعـي غير شـعارهاي  از انقالب واقعي هايشعار مبنا آن بر و شد ارائه شناختي جامعه ديد
  1بود. شعار ۴۱۵۳ كار از مرحله اين نهايي حاصل گشت. جدا

 پديـده  بـا  شـعارها  نسـبت  كه مقاله موضوع براساس شده استخراج شعارهاي بين از
 ،كردنـد  مـي  روشـن  را هـا  نسـبت  كـه  شـعار  ۴۹ تعداد است، حج مناسک و شدن جهاني
 اسـتفاده  تكـراري  شـعارهاي  از است شده سعي كه شود مي يادآوري .است  شده انتخاب

 هفرضـي  تأييـد  بـراي  را معـاني  و امينمض ،مفاهيم آنها از بتوان كه را شعارهايي و نشود
  شود. انتخاب کرد، استخراج محتوا تحليل روش كمك به ،مقاله

  مقاله موضوع به توجه با اسالمي انقالب شده الفبايي منتخب شعارهاي

   .اسالمي جمهوري ،استقالل ،آزادي .۱
    .اسالمي حكومت ،استقالل ،آزادي .۲
  .قانون حكومت ،استقالل ،آزادي .۳
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 ۲۲۷   شدن شعارهاي انقالب اسالمي و مناسك حج ابراهيمي جهاني

 

   .است جهاني ،غربي نه ،شرقي نه ،آزادي .۴

  .حسينيم پيرو ما ،يزيدي پيرو تو ،آمريكا ،آمريكا .۵

  .باشد تو خشم ،باشد تو خصم اسالمي جمهوري ،آزادي و استقالل ،آمريكا .۶

  .جالد شاه همدست ،انگليس ،اسرائيل ،آمريكا .۷

   .است ذليل روس و چين ،است اسير آمريكا .۸

   .است محال تو با سازش ،آمريكا .۹

   .محروم هاي ملت عليه ،انگليس ،چين ،شوروي ،آمريكا .۱۰

  .كشيمت مي وگرنه ،شو بيرون آمريكايي .۱۱

  .گردد بايد تحريم ،آمريكايي اجناس .۱۲

   .است نابود استثمار ،استبداد ،استعمار .۱۳

   .است اهللا روح اش كوبنده ،راست و چپ استعمار .۱۴

  .خالي شهدا جاي ،آزادي ،استقالل .۱۵

  .خميني رهبرش ،اسالمي جمهوري ،آزادي ،استقالل .۱۶

  .اسالمي جمهوري ،آزادي ،استقالل .۱۷

   .مادرزادي شاه نه ،آزادي ،استقالل .۱۸

  .اسالمي جمهوري هدف ،آزادي ،استقالل .۱۹

  .قرآن نداي است اين ،استقالل ،استقالل .۲۰

   .است نابود راست و چپ ،است پيروز اسالم .۲۱

  .گردد بايد نابود جهاني صحنه از ،تبهكار كارتر با ،خوار خون امپرياليست .۲۲

  .گردد بايد نابود خوار خون امپرياليسم .۲۳

   .استعمار مثلث ،صهيونيسم ،كاپيتاليسم ،امپرياليسم .۲۴

  .بزرگي شيطان ،خميني گفته به گرگي همچون درنده ،كارتر اي  ،كارتر اي .۲۵

   .انقالب نابودي ،فرهنگشان ماندن انقالب تداوم ،غرب و شرق از بريدن .۲۶

   .است شوروي و آمريكا نوبت ،شاه از بعد .۲۷



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۲۸

  .گردد بايد نابود ،راست و چپ توطئه .۲۸

  .است نابود غرب و شرق رو دنباله ،است پيروز ،اسالمي جمهوري .۲۹

   .ماست كشور دشمن ،راست و چپ .۳۰

   .دار سرمايه دشمن ،ايران و ارتيره ،فيليپين ،فلسطين خلق بر درود .۳۱

  .باد مرگت ،ريگان ،ريگان .۳۲

   .است انقالب به ضربه ،آمريكا با سازش .۳۳

  .ندارد سازش سر ،ما امت اما ،ندارد امكان هرگز ،آمريكا با سازش .۳۴

  .مشت با چه تفنگ با چه ،كشت بايد را كار سازش .۳۵

  .انقالبي دشمن ،كار سازش ،كار سازش .۳۶

   .است امام خدا روح منطق اين ،است حرام آمريكا با كاري سازش .۳۷

  .گردد بايد تعطيل ،جاسوسي النه اين ،آمريكا سفارت .۳۸

  .برگشت النه به شاه)( آمريكايي سگ .۳۹

  .اسالميه ،ثوره ،ثوره ،الغربيه ،الشرقيه .۴۰

  .شوروي و آمريكا بر مرگ .۴۱

   .امپرياليست آمريكاي بر مرگ .۴۲

   .فرانسه) وقت جمهور رئيس( ميتران بر مرگ ،فرانسه بر مرگ .۴۳

  .اسالمي جمهوري ،غربي نه ،شرقي نه .۴۴

   .اسالمي دموكراتيك جمهوري ،غربي نه ،شرقي نه .۴۵

  .خود به كيمت ايران ،روسيه نه ،آمريكا نه .۴۶

   .علي عدل حكومت ،شوروي نه ،آمريكا نه .۴۷

   .اسالمي ايران فقط ،شوروي نه ،آمريكا نه .۴۸

 1اسالمي. حكومت ،غربي نه ،شرقي نه .۴۹
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 ۲۲۹   ج ابراهيميشدن شعارهاي انقالب اسالمي و مناسك ح جهاني

 

  :ديد جداگانه محور دو در توان مي را منتخب شعارهاي يكل طور به بنابراين
  ؛المللي بين هاي تشخصي و ها نظام به مربوط شعارهاي .۱
  .آينده آرماني نظام به مربوط شعارهاي .۲

  شدن جهاني. 3

  رود: مي كار به زير هاي پديده از پديده چند يا يك با مترادف غالباً ،شدن جهاني واژه
  اقتصاد)؛ شدن جهاني( جهاني اقتصاد در آزاد) (بازار كالسيك ليبرالي هاي روش دنباله .۱
  اينترنتي)؛ انقالب( جديد خبررساني هاي تكنولوژي گسترش .۲
 جهاني)؛ (يكپارچگي است قتحق حال در كه كلالش متحد واحد جامعه يك .۳

 و اقتصادي ،سياسي زندگي آمريكايي) حتي( غربي هاي قالب رشد به رو تحاكمي .۴
 .شدن) آمريكايي يا شدن غربي( جهان نقاط ساير در فرهنگي

 و يافتن سرعت ،اندازه رشد ،مقياس گسترش معناي به ،ساده بيان به ،شدن جهاني پس
 از حـاكي  ،شدن جهاني .است اجتماعي تعامل الگوهاي و جريانات اي قارهفرا تأثير تعميق
 بـه  را دوردسـت  جوامـع  كه است انساني دهي سازمان مقياس در دگرگوني يا جايي جابه

 گسترش دنيا هاي هقار و مناطق در را قدرت روابط به دسترسي و كند مي صلمت يكديگر
 كـه  گذشـته  دهـه  چند در ها هپديد انگيزترين بحث از يكي عنوان به شدن جهاني .دهد مي

 و اي مـاهواره  هاي شبكه ،اينترنت ،تلويزيون ،راديو ،روزنامه چون مراجعي و منابع داراي
 شود مي برخوردار تأييد از اجتماعي علوم در زماني ،»هلد ديويد« نظر به  است، مخابرات

  1.باشد دفاع قابل تجربي و نظري ،مفهومي ازنظر كه
 بـديهي  دارند. وجود شدن جهاني باب در نگرش دسته چند كه گفت توان مي يكل طور به
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۳۰

 يكـديگر  بـه  نسـبت  تشابه و تفاوت فاصله، در زياد يا كم درجات با ها، نگرش اين كه است
 يـك  عنـوان  به ،شدن جهاني كه هستند تعبير اين به ليقا ،نظريات اين از دسته يك دارند؛ قرار

 تفكـر  گونـه  ايـن  اصـلي نماينـده   »گيدنز آنتوني« است. مدرنيته جريان تداوم اجتماعي، فرايند
  1دهند. مي ارجاع وي به ،هستند مفروضي چنين به لقاي كه كساني عموماً و است

 مقـوالتي  انـواع  از را شدن جهاني مقوله ،پردازان نظريه و قانمحق برخي ،ديگر ازسوي
 جريـان  ايـن  نماينـده  »بـامن  زيگموند« .گيرد مي قرار »مدرن پست« حوزه در كه دانند مي

 ،)The Global Age( جهاني عصر كه دارد اصرار ،نامي شناس جامعه ،»آلبرو« اام 2.است
  3.دارند تأكيد آن بر ها مدرن پست آنچه بيانگر نه و است مدرنيته تداوم نه

 شناسد مي تبادالت از اي گونه را شدن جهاني ،»Globalization« خود معروف كتاب در »واترز«
 4است. گرفته شكل سياسي تبادل و اقتصادي تبادل يعني ديگر، تبادل نوع دو از پس كه

 و فرهنگـي  شـدن  يكدسـت  فراينـد  عنـوان  بـه  شدن جهاني ،فرهنگي كامالً تعبيري در
 فرهنـگ  متقابل نفوذ و دنيا شدن فشرده حاصل كه شود مي ديده رهنگيف مستمر تبادالت

 حاصـل  را جهـاني  حـوزه  ،است نظريه اين واضع كه »رابرتسون رونالد« .است اقتصاد و
  5.بيند مي كل در »تبشري و جوامع المللي بين نظام ،ملي جامعه ،فرد« عنصر چهار پيوند

  تعاريف و ها ويژگي ؛شدن جهاني چيستي

  :شدن جهاني هاي ويژگي
 در را اي سابقه بي افزايش ،صنعتي انقالب زمان از كه كنيم مي زندگي جهاني در ما .۱
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 ۲۳۱   شدن شعارهاي انقالب اسالمي و مناسك حج ابراهيمي جهاني

 

  ؛دهد مي نشان خدماتي و صنعتي هاولي ،مصرفي كاالهاي توليد
  ؛هستيم انفورماتيك  ـ اطالعاتي انقالب يك شاهد ما .۲
  ؛شود نمي كمتر فقير و غني كشورهاي بين فاصله .۳
  ؛است تكوين حال در جهان در يمهم يتجمعي تغييرات .۴
  1آورد. مي دست  به را خود مكاني) (تحرك كردنسير فيزيكي توان فزاينده، طور به جهان .۵

 فراينـد  از اسـت  عبـارت  شـدن  جهـاني « :پـردازيم  مـي  شـدن  جهاني تعريف به حال
 شـدن تودرتو و جغرافيـايي  مرزهـاي  شـدن  اي شيشه ،ارتباطات زمان هم صنعت گسترش
 جهانيـان  ،آن سـطه وا بـه  كـه  مكـان  و فضـا  ،زمـان  فزاينـده  فشردگي فرايند يا ها فرهنگ

    .»شوند مي ادغام واحد جهاني جامعه در ناآگاهانه و آگاهانه صورت به
 ،برنـد  كار به زير سلبي معناي در را شدن جهاني اند خواسته قانمحق از بعضي اگرچه

 فراينـد  كـه  اسـت  ايـن  اقتصادي و سياسي مطالعات قانمحق و شناسان جامعه اغلب نظر
  :ندارند حاضر حال در را هايي گيري جهت چنين شدن جهاني
 سـازي  همسـان « يـا  2»جهـان  شـدن  يكـي « به منجر كه نيست روندي ،شدن جهاني .۱
 يحتـ  كه است آن دليل به اين .شود اقتصادي و سياسي و فرهنگي قلمروهاي در 3»مطلق

 را 4»واحـدي  مـتن « كـه  بيـاورد  وجـود   بـه  را فرآينـدي  شدن جهاني كه شود فرض اگر
 5»متفـاوت  هـاي  زمينـه « وجـود  دليـل  بـه  ،كنـد  ارسال جهان همه  به استاندارد صورت به

 ايـن  در شـدن  جهـاني  نتيجـه  ،جهـان  منـاطق  در اقتصادي و اجتماعي ،فرهنگي ،تاريخي
  ؛بود نخواهد يكسان ،متفاوت هاي زمينه

                                                      
1. Waters ،M. (2001) Globalization: London ،Routledge press. P17. 
2. Unification. 
3. Absolute Homogenization. 
4. Single text. 
5. Different Contexts. 
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 ،جهـاني  1»گرايـي  فرهنگي تك« روند آمدنوجود  به معناي به همچنين ،شدن جهاني .۲
 و هـا  جشـن  ،مـذهبي  اعمـال  ،اخالقـي  نظـام  يـك  از دنيا سرتاسر در مردم كه صورتي به

 واحـد  عمـومي  افكـار  مـثالً  يـا  عاميانـه  فرهنگ يا واحد فرهنگي و اجتماعي هاي سنت
  ؛نيست نيز شوند برخودار

 جـاي  2»هـا  ملـت  ــ  دولت« كه نيست معنا اين به شدن جهاني نيز سياست حوزه در .۳
  ؛کند مي اداره واحدي قدرت را دنيا ،عبارتي به يا ؛دهند مي 3»جهانگير دولت« به را خود

 واحـد  نظـام  و اقتصادي شدن قطبي تك معناي به شدن جهاني ،هم اقتصاد حوزه در .۴

 فراينـد  ،شـدن  جهـاني  فراينـد  كنار در امروزه زيرا ؛نيست ،بكند اداره را دنيا كه اقتصادي

 حاديـه ات وجودآمـدن   بـه  .اسـت  گيـري  شـكل  حال در يجد صورت به 4»شدن اي منطقه«

 جهـاني  انحصـار  و... عربـي  كشـورهاي  منطقـه  هاي حاديهات ،ژاپن اقتصادي بلوك ،اروپا

  ؛است برده بين از را اقتصاد

 و اقتصادي ،فرهنگي هاي جنبه همه شامل كه نيست واحد فرايند يك شدن جهاني .۵

 .اسـت  وقـوع  حـال  در جهان در »شماري بي هاي شدن جهاني« بلكه ،شود جهاني سياسي

 و اقتصـادي  ،فرهنگـي  هـاي  مقولـه  همـه  بـراي  را امكان اين ،ارتباطات صنعت ،واقعدر

  ؛شوند گير جهان كه است آورده وجود  به سياسي
 بيشتر ،شدن المللي بين .نيست 5»شدن المللي بين« با مترادف شدن جهاني ،نهايت در .۶
 رسـمي  روابـط  از خاصي نوع با ها، دولت بين رسمي روابط از كه است مفهومي به ناظر

                                                      
1. Mono-culturalism. 

2. Nation – States. 

3. World State. 

4. Regionalization. 

5. Internationalization. 
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 رونـدهاي  بـه  شدن جهاني كه درصورتي .شود مي انتزاع ،فراملي ساتمؤس بين جانبهچند
  2.دارد اشاره ،1عمومي فضاي در هم و خصوصي فضاي در هم ،فراگير

  شدن جهاني هاي نظريه بر مروري

   آن، اصـلي  و اوليـه  نظـران  صـاحب  برخـي  ازنظـر  ،شدن جهاني هاي نظريه به زير در
  شود: يم توجه
 فراينـد  را شـدن  جهـاني  رابرتسـون،  رونالـد  ؛شـدن  جهـاني  نظريـه  رابرتسـون:  رونالد .۱

 ديگـر،  سـويي از و دارد را خـود  خـاص  محرك نيروي و جهت منطق، كه داند مي اي پيچيده
 وجـه  كـه  »پـرورش  و آمـوزش  شـدن  جهـاني « مانند مختلف نهادهاي شدن جهاني معناي به

ـ فعا و سـاختارها  انفصـال  يا »شدن بركنده« مفهوم دو، اين مشترك  و محلـي  زمينـه  از هـا  تلي
 تبـديل  و »جهاني شدن فشرده همدر« معناي به توان مي را شدن جهاني لذا آنهاست. شدن جهاني

 و وسـعت  سـرعت،  دليـل  بـه  معاصـر  شـدن  جهاني ايشان، نظر به دانست. واحد مكان به آن
 شـود.  مـي  متمايز قبلي هاي قالب از است، عمده فهمؤل چهار دربرگيرنده كه  آن تازه هاي قالب
 از كـه  بشـر  نـوع  و الملـل)  (بـين  جوامـع  نظـام  (ملي)، جامعه مرز، از: اند عبارت ها فهمؤل اين

  3کرد. شناسايي را شدن جهاني فرايند توان مي فهمؤل چهار اين بين رابطه رهگذر
 درباره كه است رانيمتفك ديگر از گيدنز آنتوني تصاد؛اق شدن جهاني :گيدنز آنتوني .۲

 اينكـه  بـر  تأكيد با گيدنز .است پرداخته نظري مباني طرح به آن پيامدهاي و شدن جهاني
 بـا  تنگاتنـگ  پيونـدي  ،العـات اط انتقـال  هـاي  وريافنـ  گسـترش  و ارتباطات در انقالب
ـ  بـه  را شدن جهاني ،دارد شدن جهاني  در فضـا  و زمـان  مفهـوم  دگرگـوني  و تبـديل  همثاب
 قابـل  اقتصـاد  بعد در را شدن جهاني اتتأثير او .دهد مي قرار توجه مورد ها انسان زندگي

                                                      
1. Public Sphere. 

  .16ـ  18، ص 1378. وسايل الشيعه، حرعاملي، 2
3. Robertson ،R. (1992) Globalization: London ،sage press.p255. 
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 ؛انـد  مانـده  باقي اي منطقه ،تجاري مبادالت بيشتر هرچند :است معتقد و داند مي مالحظه
  2و1.دارد وجود مالي و پولي بازارهاي زمينه در »جهاني كامالً اقتصاد« يك

 بـه  متفاوت رويكردي كه انگليسي رمتفك آلبرو مارتين جهاني؛ عصر :آلبرو مارتين .۳
 و پردازد مي خود نظرات طرح به »جهاني عصر« ،خود كتاب در ،دارد شدن جهاني پديده

 كـه  است معتقد آلبرو .دهد مي خبر جديد دوره يك به ورود و مدرن دوره يافتن پايان از
 بـا  آمريكـا  پيـروزي  ،الكترونيكـي  جهـاني  دهكـده  ،مـاه  كره بر انسان فرود ،سرد جنگ

 حكايت جديدي عصر ظهور از بلكه ،نبوده مدرنيته پيروزي نشانه و... شوروي فروپاشي
 عقيـده  بـه  .نيسـت  هم پسامدرن عصر ،است آمده مدرن عصر از پس هرچند كه كند مي
 عصـري  ؛كند مي مشخص را »جهاني عصر« نام به جديد اي دوره سرآغاز شدن جهاني ،او
 و رابرتسـون  همچـون  كساني نظر برخالف و است نبوده مدرنيته از استمراري هرگز كه

 نيـز  قانونمنـد  ينـدي فرا ،داننـد  مي اجتماعي دگرگوني يك پيامد را شدن جهاني كه گيدنز
 چـارچوب  توانـد  مـي  ملي دولت كه را ها هفرضي اين ،شدن جهاني ،آلبرو ازنظر .باشد نمي
 برتـر  ذاتـاً  غربـي  عقالنيت« اينكه يا كند فراهم شهروندانش زندگي براي طيمسل اييمعن

  3.كند مي تضعيف ،»است
 شـدن  جهاني پديده كه ديگري رانمتفك از فرهنگ؛ و شدن جهاني :ينسونتأمل  جان .۴

 مطالعـات  ،شـدن  جهـاني  فرهنگـي  بعد خصوص در ويژه به و داده قرار كنكاش مورد را
 عناصـر  كـه  اسـت  معتقد او .است »ينسونتأمل جان« ،داده انجام توجهي درخور و جدي
 بـه  .نهـاد  نام »فرهنگي سياق« را آن توان مي كه دارند قرار بستري بر ،شدن جهاني اصلي
 از شـونده  متـراكم  هميشـه  و يابنـده  گسـترش  رعتسـ  به اي شبكه ،شدن جهاني ،وي گفتة

                                                      
1. Giddens ،A. (1991) Modernity and self Identit: Cambridg ،Polity press. 

  .1380نيت، آنتوني گيدنز، ترجمه محسن ثالثي، هاي مدر . پيام2

3. Albrow ،N. (1996) The Global Age: Cambridg ،Polity press.p 276. 
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 مـدرن  اجتماعي زندگي مشخصه وجه كه است متقابل هاي بستگيوا و متقابل پيوندهاي
  1.رود مي شمار  به

 دربــاره كــه رانــيمتفك ديگــر از دموكراســي؛ و شــدن جهــاني :هابرمــاس يــورگن .۵
 يـورگن  ،كـرده  مطـرح  يتأمل درخور هاي ديدگاه ،آن پيامدهاي و ها ويژگي ،شدن جهاني

 و دامنـه  افزايش بر كه داند مي ينديفرا را شدن جهاني وي .است آلماني متفكّر ،هابرماس
 نيـز  و كنـد  مي داللت ملي مرزهاي فراسوي در مبادله و ارتباطي ،تجاري مناسبات تشد

 مفهـوم  كـه  اسـت  معتقـد  هابرمـاس  .است طبيعت و تكنولوژي ،بشر رابطه نوع از بياني
 ،گردشـگري  گسـترش  ،اي قاره بين تلفني ارتباطات همراه ،بسياري موارد در ،شدن جهاني
 شـدن  جهـاني  امـا  ؛رود مـي  كـار   به و... اسلحه قاچاق ،فناوري خطرات ،اي توده فرهنگ
 همـه  ،شـدن  جهـاني  فراينـد  از حاصل التتحو .است شدن جهاني بعد ترين مهم ،اقتصاد

 مـداوم  طـور  بـه  را ملـت  ــ  دولـت  قدرت و شكند مي را ملت حصار جمله از ،حصارها
  2.كند مي تضعيف

  پديده يا پروژه يا پروسه شدن؛ جهاني

 اين ،شود مي توجه آن به كمتر كه هايي بحث از يكي ،شدن جهاني شناسي موضوع در
 ،آن بـودن  پروسـه  حالـت  در 4».پـروژه « يا است 3»فرايند يا پروسه« شدن جهاني كه است
 ،اسـت  بشـري  تمـدن  پيشرفت حاصل كه طبيعي روند يك يعني ؛دارد طبيعي وجه يك

 در بـزرگ  هـاي  قدرت قبلي طرح عدم نوع يك و بيني خوش حالت يك انباشت حاصل
 در سـاختگي  و مصنوعي شكل به كارگزاري و فاعلي ،مفروض صورت به .دارد وجود آن

                                                      
1. Tomlinson ،J. (1991) Cultural Imperialism: Baltimore ،Johns Hopkins University press.p 117. 

  .87، ص 1380كمال پوالدي،  . جهاني شدن و آينده دموكراسي، يورگن هابرماس، ترجمه2
3. Procce. 
4. Proje. 
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 ،شده حيطرا و گونه پروژه امر :اينكه بودن پروژه شكل در اما .است نشده طراحي آن پس
 هك برند مي نام طرح يا پروژه صورت به شدن جهاني از كه است اي گونه توطئه امر واقعدر

 دشمنان ،است آن پشت در اي نقشه ،دارد وجود التتحو اين پس در كارگزاري و فاعل
 و رتفكـ  و بـدبيني  نـوعي  بنـابراين  .كننـد  مي احيطر و چرخانند مي را چرخ اين رقبا يا

 جهان شدن آمريكايي و شدن غربي هاي بحث همان ديگر عبارت به .است آن پشت توطئه
  .پردازند مي آن به ناآگاهانه و آگاهانه بسياري كه است

 ؛اسـت  »پديـده « بلكـه  ،پـروژه  نـه  و است پروسه نه كه دارد وجود هم ميسو شكل
 لحـاظ  قبلـي  يـت هو دو آن از تركيبـي  ،سـوم  شكل در .است اجتماعي پديده يك يعني

 در شـدن  جهـاني  تقـدير هر بـه  چون نيست؛ پروسه صددرصد طرف ازيك يعني ؛شود مي
 هـم  و انسـان  اراده هـم  ،انسـاني  علوم حوزه در و افتد مي اتفاق دارد انساني علوم حوزه
 بـراي  كـه  قدرتمنـد  و پيشـرو  كشـورهاي  خصوص به .دارد نقش آن در انساني تعاملي

 اي پـروژه  ،ديگـر  ازطـرف  .شـوند  مي شدن جهاني شدن پروسه از مانع ،بيشتر منافع كسب
 افتـادن  اتفـاق  حـال  در جهـان  در كه را ها واقعيت پس .نيست پذيرفتني هم صرف ديدن
 كـه  نيسـت  كـوه  يـا  چـوب  يا سنگ ،انسان ،اينكه ديگر و گرفت ناديده توان نمي ،است

 دو از يكي صرفاً را شدن جهاني اگر است انگاري ماده ،بنابراين .باشد واكنش بي و منفعل
 از هـايي  بخـش  يـك  هرحـال  بـه  كـه  اسـت  ايـن  واقعيـت  .بدانيم پروژه يا پروسه مقوله

 اتفـاق  بشـر  رشـد  و بلـوغ  بـا  همـراه  دارد و اسـت  طبيعي و است واقعيت شدن جهاني
 با ،است ممكن ثروتمند كشورهاي و ها قدرتابر ،شدن جهاني موج اين در منتها ؛افتد مي

 تكثّـر  ولـي  .شـوند  سـوار  مـوج  ايـن  بـر  ،دارنـد  حـوادث  در كـه  بااليي دست به توجه
 هرچنـد  ؛است كرده تر مشكل و كمتر را سواري موج امكان ،جهاني هاي قدرت روزافزون

 و بـودن  پروسـه  بـين  »شـدن  جهـاني  پديـده « ،ديگـر  عبـارت  بـه  .است نبرده بين از كامالً
   .دارد »برگشتي و رفت« حالت ،بودن پروژه
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  است؟ ناپذير اجتناب شدن جهاني آيا شدن؛ نيجها ضرورت

 تـأثير   تحـت  ،جامعـه  در قدرتمان تموقعي يا پايگاه طبقه، از فارغ ما همه رسد، مي نظر  به
 بحـث  شـدن  جهـاني  توسـعه  و سرشـت  دربـاره   وقتـي  باشيم. گرفته قرار شدن جهاني فرايند

 تغييـرات  و ايـم  شـده  انسـاني  جامعـه  از اي تـازه  دوران وارد كـه  شـود  مـي  روشـن  كنيم، مي
 گيـري  شـكل  حـال  در روزمـره  زنـدگي  قلمـرو  در جهان، تمام در كه دارد وجود اي گسترده

 اي جملـه  فـوق  جملـه،  ايـن  1».اسـت  شـدن  سـاخته  و شـدن  حـال  در شـدن  جهاني« است:
ـ  بـه  اگـر  دارد. تأكيـد  شـدن  جهـاني  پديده بودن فراينديجنبه  بر كه پرمعناست  واژه بـه  تدق

 شـدن،  اسـت.  »شدن« معناي به كه بينيم مي واژه در را »ation« پسوند شود، توجه شدن جهاني
 جريـان  هـر  شـود.  مي تدوين طوالني دوره در كه جرياني دارد؛ اشاره تاريخي جريان يك به

 كنـد  مـي  تحميل اجتماعي واقعيت بر را خود شدن عرفي و نوشدن يا تجدد جمله از تاريخي،
 توجـه  و اسـت  ضروري ،شدن جهاني تاريخي فرايند به پرداختن پس نيست. گريزي آن از و
  است. ناپذير اجتناب آن پيامدهاي شدن متحمل زيرا ؛ناپذير اجتناب آن به

  آن اهميت و    ابراهيمي حج مناسك. 4

 در انـد  مکلـف  ،شـرايطي  داشـتن  با مسلمانان است. اسالم دين اتفروع ترين مهم از حج
 آورنـد.  جا به را نيايشي اعمال از اي مجموعه و بروند مسجدالحرام به الحجه ذي ماه اول دهه
 حـج  و عتمتـ  حج هاي ينيآ کليت و شد بنا تجديد ،7ابراهيم حضرت دوره و دين در حج

 جمـره)  رمـي  و عرفـات  در وقفـه  مـروه،  و صفا بين سعي حجراالسود، لمس (احرام، عمره
 اسـالم  از پـيش  به نسبت اسالمي، حج در اي جدي تعديالت اام بود. رايج نيز اسالم از پيش
 مسـتقل  و مجزا اي سوره آمدن بر عالوه حج، مناسک آوردنجا به اهميت در است. داده روي

    فرمايد: مي بقره سوره در خداوند است. آمده نيز ديگري روايات و آيات حج، درباره
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۳۸

 را خدا خانه كههر پس .اوست يادآور كه خداست شعاير از مروه و صفا ،حقيقتدر
 و ،آورد جـا   بـه  سعي دو آن ميان كه نيست گناهي او بر ،اردزگ عمره يا كند حج
  1.داناست و شناس حق خدا ،كند نيكي كار ،فريضه بر افزون كههر
    فرمايد: مي همچنين

 مكّه در كه است همان ،شده نهاده مردم عبادت براي كه اي خانه نخستين ،حقيقتدر
 از ؛است روشن هاي نشانه ،آن در .است هدايت مايه جهانيان براي و ،مبارك و است
 آن حـج  ،خدا براي و ،است اماندر ،درآيد آن در كههر و ،است ابراهيم مقام جمله
 كفر كههر و ،يابد راه آن سوي به بتواند كه كسي بر البته .است مردم عهده بر ،خانه
  2.است نياز بي جهانيان از خداوند يقيناً ،ورزد

  فرمايد: مي حج اهميت در 7علي اميرمؤمنان
 قبله را آن كه اي خانه همان .است كرده واجب شما بر را الحرام اهللا بيت حج خداوند

 آن سـوي  به ،روند مي آبگاه به كه كاماني تشنه همچون مردم و است داده قرار مردم
 مـردم  تواضع مظهر را آن خداوند .برند مي پناه آن به كبوتران همانند و كنند مي رو
  3.است داده قرار تشعز برابر در آنان تسليم و عظمتش برابر در

 پابرجـا  و اسـتوار  کعبه که زماني تا« فرمايد: مي حج اهميت درباره نيز 7صادق امام
  4.»است افراشته و پابرجا دين ،باشد

  حج كاركرد و ضرورت

 و اخالقـي  تزکيـه  و تصـفيه  روحـي،  و ذهنـي  درونـي،  فـردي،  جنبه اديان، در ها عبادت
 در جملـه  از و اديـان  در عبـادات  همـه  الينفک جزء ها ويژگي اين اند. داشته فردي آراستگي
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 ۲۳۹   شدن شعارهاي انقالب اسالمي و مناسك حج ابراهيمي جهاني

 

 اسـالم،  در فـرد  تجلـي  ايـن  و خداونـد  بـا  دروني ارتباط اين فرد، تزکيه اين اما است. اسالم
 از آگـاهي  عدم و دنيا از غفلت و ماده از شدندور و زندگي از تجرد و انفراد انزوا، صورت به

 عبـادات  اصول جزء که عبادي وجوه همه برعکس، کند. نمي يتجل گذرد، مي محيط در آنچه
 بـا  فـرد  مسـتقيم  ارتبـاط  رسـد.  مـي  خداونـد  بـه  شـفيع  يک وسيله به است، اسالم در انساني

 سرنوشـت  و يمـاد  طبيعـت  و واقعيـت  از دورشـدن  صورت به اسالمي عبادات در خداوند،
 زنـدگي  و جامعـه  مسـير  از مـادي،  طبيعـت  مسير از فرد روح کند. نمي تجلي مردم و جامعه
 يگـانگي  يعنـي  توحيـد،  رسد. مي خداوند به ديگران سرنوشت بر گذر طريق از و مردم عيني
 هسـتند،  يکـي  ها انسان يعني بشري، تاريخ و جامعه در اعتقاد اين اجتماعي انعکاس اما خدا؛

 ؛دارنـد  خـدا  يـک  همـه  زيـرا  هسـتند؛  يکي ها گروه هستند، يکي طبقات هستند، يکي نژادها
 مبـارزه  داستان ،7ابراهيم حضرت داستان بنابراين، وحدت. سمت به کثرت از حرکت يعني،

 بايـد  حـج،  ضرورت و اهميت شناختن براي اينکه، نهايتاً و است بشريت تاريخ مسير تغيير با
 تـاريخ  در او انقـالب  و ابـراهيم  حضـرت  عمل شناختن براي و شناخت را ابراهيم حضرت

    شناخت. را »توحيد« و »پرستي بت« بايد بشر،
 گـم  فـرد  ،حج تاريخ و داستان و حج سراسر در که است اين حج مهم هاي جلوه از

 بـه  »ها من« ،حج ميقات در يعني ؛شوند مي ظاهر بار اولين براي »ما« و »مردم« و شود مي
 و اعتقـاد  يک براساس که است مايي ،»ما« ترين انساني و ترين عالي .شوند مي تبديل »ما«

 در ،مـا  روح تکامـل  و روح مرحلـه  تـرين  عـالي  يعنـي  ؛شـود  مـي  تشکيل انساني جهت
 در ديگـر  هـاي  مـا  .است ايدئولوژي و اعتقاد ايمان، ،فکر يک براساس ها، من همبستگي

 و اعتقـادي  روح ،بشـر  اجتمـاعي  روح تـرين  قـوي  زيـرا  ؛شود مي حل نيرومند يما اين
 گرد بر ،ابراهيم حضرت و خدا ميعاد اين در ،ابراهيمي حج در بنابراين .است اش ايماني

 وجـود  فـرد  ،فشـرده  گـرداب  اين در .است حرکت حال در و فشرده گردابي ،خانه اين
    .است شده حل ما در من ندارد؛



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۴۰

 ايـن  خـود  کـه  فهمـد  مـي  ،شود مي خدا خانه حريم وارد وقتي انسان ،ديگر عبارت به
 فـرد  وحـدت  و است کرده پيدا قتحق که ماست اين و چرخاند مي را او که است طواف

 و دهد نمي تشخيص را اي نشانه و اي چهره هيچ و کس هيچ اينجا در .يابد مي جمع در را
 اسـت  شده غرق و فروريخته ،شده گم خودش من هم .بيند نمي را او کس هيچ همچنين

 شـکل  يک همه ها من همه که بيند مي ،آورند مي من ياد به را او که ديگري هاي من هم و
 :از اسـت  عبـارت  بشـر  تـاريخ  بنـابراين  اند. شده »ما« به تبديل نواخت يک و رنگ يک و

 ،خـاک  ،خويشاوندي ،زادن ،خون ،پوست براساس که اي ليهاو ي ما آن يعني ؛هاما تکامل
 ،ما که ييجا به رسد مي ،بشر تکامل طول در کم کم ،شد مي تشکيل اجتماعي وضع يا کار

 جمعي دسته روح يتجل ترين عالي که شود مي تشکيل ايمان و اعتقاد در اشتراک براساس
 ،تلخـي  ،روانـي  هـاي  بيماري آمارهاي ،خودکشي آمارهاي ،اينکه نهايت در .است بشري
 مـدرن  جامعه و تمدن همه اين که ،چيز همه به رسيدن از پس چيز هيچ به رسيدن ،پوچي

 امـروزي  جامعـه  در ما روح شدن ضعيف و ما در من رشد براساس اينها ،دهد مي رنج را
    است. مدرن جامعه در فرديت رشد همان ،آن نتيجه که شود مي تحليل
 اصـل « :کـرد  وجـو  جست توان مي را اصل سه ،حج مناسک و اعمال انجام فرايند در

 حرکـت  اصـل  نيـز  مسـو  اصـل  و است اجتماع اصل ،مدو اصل ؛است صالات اصل ،لاو
 ،سـال هر و دائمـاً  حـج  در يعنـي  ؛صالات اصل .»است آرمان يک براي مهاجرت يا منظم

 شـان  انسـاني  عظـيم  رسـالت  و تـاريخي  سرنوشـت  و سرشـت  به ها انسان دمجد اتصال
 در و کنند ترک را خود مکان مهه ،حج مناسک در يعني ،اجتماع اصل .شود مي مشاهده

 او و بگـويم  را خـودم  اجتمـاعي  وضـعيت  مـن  ؛باشـند  داشته فکري تصادم باهم يجاي
 روح ،پراکنـده  هـاي  جامعه اين شدن جمع و تصادم .بگويد را خودش اجتماعي وضعيت
 ،انسـاني  تحرک عامل اصوالً عتجم .آورد مي پديد آگاه اجتماعي انديشه و زنده اجتماعي

  .است بشري اعتقادي بيني جهان رشد و آگاهي



 ۲۴۱   شدن شعارهاي انقالب اسالمي و مناسك حج ابراهيمي جهاني

 

 هـاي  کنگره و ها عتجم باهمه ،حج عظيم کنگره اما .است فراوان خيلي کنگره ،دنيا در
 نماينـدگان  ،ديگـر  هـاي  کنگـره  و هـا  عتجم در .دارد فرق است، بوده دنيا در که ديگري
 اينجـا  در اما .شوند مي جمع و آيند مي اند، شده چين دست و انتخاب که ها ملت و طبقات

 بـه  انسـاني  هـر  .آينـد  مـي  ميعادگـاه  به خودشان ،مستقيم و نماينده بي ها، توده و ها ملت
 و حرکـت  اصـل  .شود مي حاضر شده، خدايي دعوت اينجا اش جامعه و خود نمايندگي
 عملـي)  و نظـري ( فيتـوق  هـيچ  ،شود مي شروع حج مناسک وقتي از يعني نيز مهاجرت

 انجـام  تغييـر  تـا  لباس تغيير از يابد؛ مي معنا تغيير و حرکت در حج مناسک تمام .نيست
  1.روز و شب در مناسک

  گيري نتيجه و استخراج

  حج مناسك هاي ويژگي و شدن جهاني خصوصيات اسالمي، انقالب شعارهاي تحليل

ــ ــه رايب ــلو تجزي ــران اســالمي انقــالب شــعارهاي تحلي ــده خصوصــيات و اي  پدي
 شـد  اسـتفاده  »محتـوا  تحليل« روش از ،ابراهيمي حج مناسک هاي ويژگي و شدن جهاني

 و محورهـا  بررسـي  بـه  اينكه از قبل .است روش ترين مناسب ،تحقيقاتي چنين براي كه
 بيشتر ،تحليل اين اينكه اول :شود اشاره مهم مطلب چند به است الزم ،بپردازيم ها همقول

 .آنهـا  آشـكار  محتـواي  تحليـل  تـا  اسـت  كـرده  توجـه  هـا  ويژگي و شعارها محتواي به
 در يخاصـ  كلمـات  شـمارش  و يـافتن  برمبنـاي  صـرفاً  تواند نمي قمحق ،ديگر عبارت به

 از هريك در نفهته هاي مضمون به بايد بلكه ؛كند گذاري رمز را آنها ،ها ويژگي و شعارها
 چقدر هر ،كار اين كه است روشن .دهد قرار خود داوري مبناي را آن ،نموده توجه آنها
 البتـه  .دهـد  مي كاهش را تحقيق پايايي ،باشد داشته دقيقي عملياتي و نظري تعاريف هم
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۴۲

 .شـود  اسـتفاده  وتحليـل  تجزيـه  بـراي  نيز آشكار مفاهيم از است شده سعي االمكان حتي
 خصوصـيات  ،اسـالمي  انقـالب  شـعارهاي  كـه  است آن وتحليل تجزيه اين ديگر مشكل
 هـايي  مقولـه  .ندارنـد  اصـلي  مضـمون  يك فقط ،حج مناسک هاي ويژگي و شدن جهاني
 در و باشـند  داشـته  بيشـتري  هاي مضمون يحت و سه يا دو است ممكن كه دارند وجود
 آن محتـوا  تحليـل  اصـول  از كـه ازآنجا .گيرنـد  مي قرار بندي دسته يك از بيش در ،نتيجه
 بـراي  بايـد  1،گيـرد  قرار مقوله زير يا مقوله يك از بيش در نبايد مضموني هيچ كه است
 احتمـاالً  كـه  اي جملـه  يا عبارت كه است آگاه نگارنده البته .انديشيد اي چاره مشكل اين
 زير در .نيست محتوا تحليل براي مناسبي ثبت واحد ،گيرد مي قرار مقوله يك از بيش در
 پديـده  خصوصـيات  ،اسـالمي  انقـالب  شعارهاي بخش سه از هريك محتواي تحليل به

  پردازيم: مي حج مناسک هاي ويژگي و شدن جهاني

  اسالمي انقالب شعارهاي محتواي تحليل

 اسـتخراج  زيـر  معـاني  و مضامين ،مفاهيم ،شده انتخاب و نمونه شعار ۴۹ به توجه با
  دهند: مي تشكيل را شعارها مايه ندرو نوعي به و مشترك وجه كه شود مي

  ؛دنيا در كشوري هيچ به نياز عدم اعالن .۱
  ؛دنيا شرق) بلوك( شرقي كشورهاي و غرب) بلوك( غربي كشورهاي طرد .۲
 طـرد  بـراي  )يزيـد  و 7حسـين  امـام ( تـاريخي  و دينـي  هاي اسطوره كارگيري به .۳

  ؛دنيا نفوذبا و ثروتمند كشورهاي
 چـين  ،اسـرائيل  ،سابق شوروي ،انگليس ،آمريكا چون كشورهايي با علني دشمني .۴
  و...؛

  دنيا؛ بزرگ كشورهاي با هميشگي ريناپذي سازش اعالم .۵
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 ۲۴۳   شدن شعارهاي انقالب اسالمي و مناسك حج ابراهيمي جهاني

 

  ؛دنيا بزرگ كشورهاي كاالهاي و اجناس تحريم .۶
  ؛دنيا غرب و شرق بلوك كشورهاي كردننابود و كوبيدن اعالن .۷
  ؛دنيا غرب و شرق نابودي و شكست و ايران و اسالم پيروزي .۸
  ؛است شرقي و غربي كشورهاي طرد گرو در ايران انقالب تداوم .۹

  ؛شرقي و غربي كشورهاي با داشتن رابطه گرو در ايران اسالمي نقالبا نابودي .۱۰
    ؛دار سرمايه و سرمايه به زياد بدبيني .۱۱
  ؛شرقي و غربي كشورهاي با سازش نوع هر دانستن شرعي حرام .۱۲
  كشور؛ داخلي امور در گر مداخله كشورهاي هاي سفارتخانه به حمله دانستن مباح .۱۳
  ؛دنيا بزرگ كشورهاي جمهور رؤساي و رهبران براي نابودي و مرگ خواستار .۱۴
  دنيا؛ غرب و شرق با ارتباط عدم وگر در ايران اسالمي جمهوري تداوم و حيات .۱۵
  .آزادي بودن جهاني .۱۶

   ايران در آن التتحو و شدن جهاني پديده خصوصيات يمحتوا تحليل

  آورده مقالـه  ايـن  در شدن جهاني پديده از كه خصوصياتي و نظري مباني ،تعاريف با
  :كرد استخراج توان مي را زير معاني و مضامين ،مفاهيم ،شد

  ؛ها رسانه و العاتاط عرصه در انقالب .۱
  ؛مردم زندگي در آگاهي عنصر بيشتر نقش .۲
  ؛گرايي مصرف سابقة بي افزايش .۳
  ؛جهان نشدن يكي .۴
  ؛گرايي فرهنگي  تك عدم و شدن چندفرهنگي .۵
  ؛گير جهان دولت نيافتنظهور .۶
  ؛اقتصاد نشدن قطبي تك .۷
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  ؛شدن جهانيچند پذيرش .۸
  ؛نشدن المللي بين .۹

  ؛شدن جهاني بودنناپذير اجتناب .۱۰
  ؛شدن جهاني عصر و بودن اي پروژه و بودن اي پروسه توأمان پذيرش .۱۱
  ؛جغرافيايي مرزهاي شدن اي شيشه .۱۲
  ؛ها فرهنگ شدنتودرتو .۱۳
  ؛العاتاط و ارتباطات زمان هم صنعت گسترش .۱۴
  .مكان و فضا ،زمان فزاينده فشردگي .۱۵
 .پردازيم مي ايران در شدن جهاني پديده به پرداختن ضرورت و ثرگذاريا به ادامه در

 متـأثّر  پديـده  ايـن  از هـم  ايرانيان و ايران ،اخير دهة چند در شدن جهاني پديده وقوع با
 شـده  گـر  لـوه ج سـطح  دو در ،اجبار به يا اختيار به ،ناآگاهانه يا آگاهانه تأثير، اين .اند شده
  پردازيم: مي سطح دو در گرفته صورت اقدامات و التتحو به زير در كه است

  دولتي هاي ريزي برنامه و حاكميت ،دولت سطح در الف)
  اينترنت؛ و مخابرات امر در تسهيل براي نوري، فيبر هاي كشي كابل افزونروز گسترش .۱
  الملل؛ بين امور در مداخله و المللي بين هاي سازمان در دولت فعال كنشگري .۲
 و كشـور  از خـارج  و داخـل  در يا رسـانه  هـاي  شـبكه  افزايش براي دولت تالش .۳

 جهاني؛ العاتاط و اخبار توزيع در شدن سهيم

 در الفعـ  داخلـي  هـاي  تشـرك  از حمايـت  و المللي بين هاي تتجار در مشاركت .۴
   .صادرات از حمايت قالب در المللي بين عرصه

  مختلف) تحقيقات نتايج اساس(بر روزمره زندگي و مردم سطح در ب)
  ؛كشور در اينترنت سرعت و كاربران افزايش .۱



 ۲۴۵   شدن شعارهاي انقالب اسالمي و مناسك حج ابراهيمي جهاني

 

 بـه  نسـبت  آن بـودن  گـران  وجـود  بـا  هك همراه تلفن متقاضيان و كاربران افزايش .۲
 رونـد  و اسـت  نشـده  كاسـته  آن از اسـتفاده  به مردم تمايل و عالقه از ،ديگر كشورهاي

  ؛دارد صعودي
ــزايش .۳ ــاربران اف ــبكه ك ــاي ش ــاهواره ه ــن ؛كشــور در اي م ــا تحــول اي ــود ب  وج

    .است افزايش به رو ،دولت انتظامي هاي تمحدودي
  ؛سياحتي و تجاري ،تحصيلي ،زيارتي مقاصد براي خارجي هاي تمسافر افزايش .۴
 در آنهـا  شـدن  سـهيم  و كشـور  صـي تخص ـ علمي مجامع افزايش به رو مشاركت .۵

   .جهان در علم پيشبرد

  ابراهيمي حج مناسك هاي ويژگي محتواي تحليل

 از ،ابراهيمـي  حـج  مناسک اجتماعي و معنوي ،تاريخي ،اعتقادي رويکرد به توجه با
  :گردد مي استخراج و برجسته زير نکات حال، تا گذشته
  ؛اسالم دين فروع ترين مهم از يکي عنوان به حج .۱
  ؛اسالم از قبل ،دور هاي هگذشت از حج مناسک انجام .۲
  ؛:معصوم هائم روايات و قرآن آيات در حج مناسک آوردنجا به اهميت .۳
  ؛حج مناسک در آن اجتماعي انعکاس و توحيد .۴
  ؛حج مناسک در پرستي بت و توحيد زمان هم شناخت .۵
  ؛»ما« در »ها من« شدن حل .۶
  ؛»ما« به »ها من« شدن تبديل .۷
  ؛»وحدت« سمت به »کثرت« از حرکت .۸
  ها؛ »ما« تکامل از است عبارت بشر تاريخ .۹

  ؛اسالمي مذاهب بين تفرقه رفتن ازبين .۱۰
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  ؛امروزي جامعه در »ما« روح شدن ضعيف .۱۱
  ؛مدرن جامعه در فرديت رشد .۱۲
  ؛تاريخي سرنوشت و سرشت به ها انسان مستمر صالات .۱۳
  ؛پراکنده جوامع شدن جمع و تصادم .۱۴
  ؛»حج عظيم کنگره« يعني اجتماع .۱۵
  .مهاجرت و تغيير ،حرکت در حج مناسک تمام معنايافتن .۱۶

  آخر حرف

 ،مقالـه  اصـلي  فرضية از بخشي كه گرفت نتيجه توان مي شده گفته مطالب به توجه با
 در يافتـه  تجلـي  آمـال  و اهـداف  يعنـي  ؛اسـت  نشـده  تأييد آن ديگر بخش و شده تأييد

 متفـاوت  شـدن  جهـاني  پديـده  اهـداف  و خصوصيات با ايران اسالمي انقالب شعارهاي
 ،شـدن  جهـاني  خصوصـيات  و هـا  ويژگـي  بـا  ،حج مناسک شرايط و ها ويژگي اام است.

 ايدئولوژي از که شدن جهاني اصلي  ايده رابطه چگونگي بررسي از .دارد تقريبي شباهت
 زمـاني  هـم  رغم به ،اسالمي انقالب شعارهاي اهداف با است شده منتج داري سرمايه نظام
 ،مـيالدي)  هشـتاد  دهه در( شدن جهاني التتحو و اسالمي انقالب وقوع ريخيتا  بيتقري
 دسـت  بـارزي  هـاي  تتفـاو  بـه  ،پديـده  دو ايـن  محتـوايي  معاني و مضامين ،مفاهيم در
 فراينـد  و حـج  مناسـک  انجـام  شروع اي دوره و تاريخي زماني ناهم باوجود اام .يابيم مي

 وجـود  آنهـا  محتـواي  و مضامين بين فراواني هاي تقارن و ها شباهت ،شدن جهاني پديده
 اصـل  رفتن حاشيه به و »وحدت« اصل محوريت ،تقارن و تشابه اين نمونه ترين مهم .دارد

 انقـالب  وقـوع  زمـان  در كـه  دهـد  مـي  نشان ما به ،مقاله از حاصل نتيجه است. »کثرت«
 تـاريخي  تذهني ،استعمارگر کشورهاي طلبانه جاه رفتارهاي و ها تسياس دليل به ،اسالمي
 و گـر  همداخلـ  كشـوري  نـوع  هر به بدبيني و بدگماني از آكنده ،انقالبي مردم و نخبگان



 ۲۴۷   شدن شعارهاي انقالب اسالمي و مناسك حج ابراهيمي جهاني

 

 .نيست آنها ازطرف اي خيرخواهانه نگاه گونه هيچ پذيراي ،ذهنيت اين و است استعماري
 انقـالب  وقـوع  زمـان  از گـرفتن  فاصله با كه شويم مي متذكر نيز را نكته اين ،وجود بااين

 ،يعـاد  مـردم  سـطح  در هم و سياسي بگاننخ سطح در هم را بسياري تغييرات ،اسالمي
 شدن جهاني اصلي هاي ايده به تشابه سمت به تفاوت از حركت ،تغييرات اين كه شاهديم

    .دهند مي نشان را ابراهيمي حج مناسک هاي ويژگي و
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  چکيده

 جهـان،  مسلمانان بيداري و بخشي هويت در کليدي بسيار نقش ،حج اينکه به توجه با
 بـراي  عظـيم،  بسـتر  ايـن  از انـد  کوشيده اسالمي متفکران است، داشته تاريخ طول در

 .کننـد  اسـتفاده  خـود  عصـر  پيشگان ستم و باطل واقعي  چهره معرفي و حق شناساندن
 سياسـي،  هـاي  زمينـه  در عظيمي دگرگوني باعث نيز ايران اسالمي انقالب که ازآنجايي
 آورد، وجـود  به جهاني سطح در شگرف تأثيري و شد اقتصادي و اجتماعي فرهنگي،

 اهـداف  و شعارها شناساندن جهت در فرهنگي استراتژيک مکان عنوان به اجتماع، اين
 و مـديريت  بـه  نيـاز  ،بـالطبع  کـه  گيـرد  قـرار  اسـتفاده  مورد تواند مي اسالمي، انقالب
 جايگـاه  هـا،  توانايي نقش بررسي مقاله، اين هدف لذا دارد. کارآمد و قوي ريزي برنامه

 انقـالب  اهداف پيشبرد و شعارها گسترش و تبيين جهت در حج عظيم هاي ظرفيت و
 تحقـق  در اي کننـده  تعـين  نقـش  حـج،  که است آن بيانگر تحقيق نتايج است. اسالمي
    داشت. خواهد انقالب فرهنگي و اجتماعي سياسي، معنوي، اهداف
 .اهداف ،اسالمي انقالب ،حج کليدي: واژگان

                                                      
  . مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه فرهنگ1
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  مقدمه

 انقـالب  پيروزي هاي سال اولين از ،اسالمي دين فروع و احكام از يكي عنوان به حج
 .گيـرد  مـي  قـرار  توجـه  مورد اسالمي انقالب مرزي نبرو اهداف تحقق منظور به ،اسالمي

 پيام الحرام اهللا بيت حجاج براي سالهر ،انقالب ابتداي همان از اسالمي انقالب بنيانگذار
 قـانون  مقدمـه  در .اسـت  انقالب اهداف تحقق در حج تأثير بيانگر که ،1كردند مي ارسال
 انقـالب  محتـواي  بـه  توجـه  با ،اساسي قانون« است: آمده نيز اسالمي جمهوري اساسي
 ايـن  تـداوم  زمينـه  ،بود مستكبرين بر مستضعفان پيروزي براي حركتي كه ايران اسالمي
 المللـي  بـين  روابط گسترش در ويژه به ؛كند مي فراهم كشور خارج و داخل در را انقالب

 را جهـاني  واحـد  امـت  تشـكيل  راه تـا  كوشـد  مي مردمي و اسالمي هاي جنبش ديگر با
 تحـت  و محـروم  ملـل  نجـات  در مبارزه استمرار و »@�8�e9: =QU)� C)� e �2« :كند هموار

  .يابد قوام جهان تمام در ،ستم
 محـروم  و مبـارز  ملل از حمايت به مقيد را اسالمي نظام نيز اساسي قانون ۱۵۴ اصل

 ايـن  ازاي در آنهـا  حاكميـت  و سـرزمين  بـه  چشمداشـت  نداشـتن  حال درعين ؛كند مي
  .شود مي يادآور را حاكميت

 و دانـد  مي خود آرمان را بشري جامعه كل در انسان سعادت ايران اسالمي جمهوري
 در بنـابراين  .شناسد مي جهان مردم همه حق را عدل و حق حكومت و آزادي  و استقالل

 زهمبـار  از ،ديگـر  هـاي  ملـت  داخلـي  امـور  در دخالـت  گونههر از كامل خودداري عين
  .كند مي حمايت جهان از نقطه هر در ،نامستكبر برابر در مستضعفان طلبانه حق

 تنظـيم  به موظف را ايران اسالمي جمهوري دولت ،سوم اصل از شانزده بند همچنين
 مسلمانان همه به نسبت برادرانه تعهد ،اسالم هاي معيار اساسبر ،كشور خارجي سياست

                                                      
  .35، ص 1385. تأثير انقالب اسالمي ايران بر كشورهاي اسالمي، محمد باقر حشمت زاده، 1



 ۲۵۳   نقش حج در تبيين و گسترش شعارها و اهداف انقالب اسالمي

 

 و صـدور  ،نظـام  پيشـرو  اهـداف  از لـذا  .كند مي جهان مستضعفان از دريغ بي حمايت و
   نيـل  بـراي  هـا  زمـان  تـرين  مهـم  از و اسـت؛  اسـالمي  انقـالب  اهداف و شعارها ترويج

 معظـم  مقـام  .کننـد  مـي  شـرکت  آن در جهـان  مسلمانان که است حج موسم ،مقصود به
    :فرمايد مي رهبري

 تكيه و خلوص و صفا صدور و اسالم ساز انسان فرهنگ صدور يعني ،انقالب صدور
 راه ايـن  .كنـيم  مي افتخار وظيفه اين و كار اين به ما .انساني هاي ارزش بر اصرار و

 كردنصـادر  معنـاي  بـه  انقـالب  صـدور  . ...دهيم ادامه بايد را راه اين ما و انبياست

 تكليـف  و وظيفـه  ،عـاَلم  هاي ظالم و مستبدها  درباره افشاگري و انقالبي هاي ارزش
 ملـت  و اسـالمي  جمهـوري  .ايـم  كرده كوتاهي ،نكنيم را كار اين اگر .ماست الهي
 كوچك خودش عظمت مقابل در را دنيا كه قدري عالي و عظيم شخصيت آن ،ايران

  اراده و عزم چنين با مقابله براي ،عاَلم هاي قدرت  همه كه دادند نشان ،كرد خاضع و
  1.اند كوچك ،پوالديني و معظم

  :فرمايد مي نيز =راحل امام
 نقطـه  ايران مردم انقالب .نيست ايران به محدود ما انقالب كه بدانند بايد ما مسئوالن

 است ـ فداه ارواحناـ  حجت حضرت داري پرچم به اسالم جهان بزرگ انقالب شروع
 عصـر  در را فـرجش  و ظهـور  و نهـد  منت جهانيان و مسلمانان همه بر خداوند كه

  2.دهد قرار حاضر
 باشـد  محصور تواند نمي و ،كشور يك در باشد محصور تواند نمي اسالم براي نهضت

 نهضت .انبياست نهضت دنباله همان ،اسالم براي نهضت .اسالمي كشورهاي حتي در
  3.است نبوده محل يك براي انبيا

                                                      
 .247و  244ص صت، دفتر مقام معظم رهبري (مديريت ويژه نشر آثار)، . حديث والي1

 .327، ص 21ج ، 1379، امام خميني. صحيفه نور، 2

 .446، ص 10. همان، ج3



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۵۴

 بـه  آنكـه  از قبـل  است جهان سراسر مستضعفان نهضت . ...است اسالمي ما نهضت

  1.باشد متعلق خاص اي منطقه

 اهـداف  و شـعارها  تبيين در را حج نقش که است آن دنبال به محقق ،حاضر مقاله در

 سـپس  ،پرداختـه  انقـالب  اهـداف  و شـعارها  معرفي به ابتدا در لذا کند. بررسي انقالب

 نقـش  بـه  ،اشـتراک  نقاط بررسي با و داده قرار قتد مورد را حج دستاوردهاي و اهداف

  است. نموده بيان را ايراني زائران وظيفه و کرده اشاره زمينه اين در حج

  ايران اسالمي انقالب اهداف و شعارها. 1

 شـود  مي ادا جمعي دسته که است فهم عام و ساده ،موزون نسبتاً عبارتي ،انقالبي شعار

 يـا  موجـود  وضع از اي منفي و مثبت ارزيابي ،اي توده احساسات و عواطف بر تکيه با و

 قضـاوت  بـا  انقالبـي  شـعار  .دهـد  مي نشان را آن سياسي هاي تشخصي يا آل ايده وضع

 نظـام  تا کند مي جمعي سياسي عمل به دعوت را آنها و دهد مي جهت ها هتود به ،ارزشي

 انقـالب  اهـداف  و هـا  آرمـان  .کننـد  آن گزين جاي را آرماني نظامي و براندازند را حاکم

 و سياسـي  رهبـران  هـاي  پيـام  و پيـروزي  دوران در ،مردم شعارهاي خالل از را اسالمي

  2.شناخت توان مي محتوا تحليل روش از استفاده با ،فکري

 تـأمين  و ،اسـالمي  جمهـوري  ،آزادي ،اسـتقالل  بر انقالب ويژه تأکيد و اصلي شعار

ــاتي شــرايط ــن عملي ــعار اي ــراي ،ش ــاهي محمدمهــدي اســت. همگــان ب ــاب در پن  کت

 شـعارهاي  بررسـي  بـه  ۱۳۸۲ سـال  در ،»ايـران  اسالمي انقالب شعارهاي شناسي جامعه«

  .داد نمايش و بندي جمع ذيل جدول صورت به را تحقيق حاصل که پرداخت انقالب

                                                      
 .110، ص 11. صحيفه نور، ج1

 .49، ص 1382. جامعه شناسي شعارهاي انقالب اسالمي ايران، محمدحسين پناهي، 2



 ۲۵۵   نقش حج در تبيين و گسترش شعارها و اهداف انقالب اسالمي

 

  
  اسالمي جمهوري  ۲۱٪

  سياسي حقوق و ها آزادي  %)۲۶( سياسي هاي ارزش و اهداف  ۳۶%

  اسالمي حکومت  ۱۶

  جانبازي و شهادت  %)،۴۱(

 فرهنگي هاي ارزش و اهداف  ۴۹%

  اسالم دين  %)،۳۱(

  اسالمي حجاب  %)۶(

  اسالمي هاي اسطوره  %)۱۶(

  هنجارها و ها ارزش ساير  )۴٪(

 از حمايت و اقتصاد هاي محروميت و فقر نفي
 اقتصادي هاي ارزش و اهداف  ٪۵  محروم طبقات

  مرفه طبقات و داري سرمايه با مخالفت

 انقالب اهداف تحقق به مربوط هاي شيوه و مبارزه ۱۰%

 همـت  انقـالب  دسـتاوردهاي  و اهـداف  بررسـي  بـه  که موجود اسناد تمام مطالعه با
 در و داده نمـايش  جـدول  يک قالب در را شده انجام هاي پژوهش ،محقق ،بودند گمارده
  است. کرده بندي تقسيم و.... اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي ،معنوي هاي حيطه

    توضيحات  اهداف

  معنوي و ديني

تحـول بـه   ، كردن اسالم و اجراي قوانين آن در ايـران  زنده

تحـول بـه ملتـي     ، تحـول بـه ملتـي جهـادگر     ملتي شجاع

تحـول  ، دوست تحول به ملتي ايثارگر و نوع، ـ.  شهادطلب

تحول به ملتي با ريشـه و بيـنش   ، به ملتي حاضر در صحنه

تجديـد حيـات   ، تحول به ملتي پيـروز بـر نفـس   ، سياسي

شكسـتن  ه، احياي واليت فقي، ثبات كوبندگي اسالم، اسالم

سازي براي قيـام   زمينه، دخالت روحاني در سياستتابوي 

  



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۵۶

  ١احياي نماز جمعه.، احياي حج ابراهيمي، [امام مهدي

  داخلي  سياسي

براندازي نظام سـلطنتي  . ۱
و ايجاد حکومتي دينـي و  

  قل.مست
ــور   اداره. ۲ ــور کشــ امــ

براساس شورا، دعوت بـه  
خير و امـر بـه معـروف و    

  . نهي از منکر
نفي هرگونه ستمگري، . ۳

گـري و   کشـي، سـلطه   ستم
  پذيري.  سلطه

امنيــت داخلــي و نفــي . ۴
تفتيش عقايـد، سانسـور و   

ــه ؛تجســس حکــم  مگــر ب
  قانون.

ــريات، . ۵ آزادي نشــــــ
ــات و  ــات، اجتماع مطبوع

تـــأمين  و هـــا پيمـــايي راه
ــاي آزادي  و سياســـي هـ

  .قانون حدود در اجتماعي
. اتکا به آراي عمومي در ۶

ــارکت   ــور و مش ادارة کش
عامـــه مـــردم در تعيـــين 

                                                      
ــور،1 ؛ 133و  120ص.صــ، 14؛ ج88، ص10؛ ج196و  182، 138، 54، 9صصــ، 8؛ ج90، ص6؛ ج262، ص5ج  . صــحيفه ن
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 ۲۵۷   در تبيين و گسترش شعارها و اهداف انقالب اسالمي نقش حج

 

  سرنوشت خويش.
طرد کامـل اسـتعمار و    .۷

  .جلوگيري از نفوذ اجانب
محو هرگونـه اسـتبداد،    .۸

ــامگي و  خودکـــــــــــ
  انحصارطلبي.

دفـاع    تقويت کامل بنيه .۹
ملي، براي حفظ اسـتقالل  
ــام   ــي نظ ــت ارض و تمامي

  ١اسالمي.

  

تنظيم سياست خـارجي  .۱  خارجي
کشور براساس معيارهـاي  
ــه   ــد برادران ــالم و تعه اس

مسلمانان و   نسبت به همه
ــي  ــت بـ ــغ از  حمايـ دريـ

  مستضعفان جهان.
آميـز   ايجاد روابط صلح. ۲

ــا دول   ــل، بــــ متقابــــ
  غيرمحارب.

حمايــــت از مبــــارزة . ۳
طلبانـه مستضـعفان در    حق

ــر مســتکبران ــر  ،براب در ه

                                                      
ــول  .1 ــه از اص ــپ    154و  152، 27، 25، 24، 23، 22، 7، 6، 3برگرفت ــه تي ــت. خبرنام ــي ج. ا. ا. اس ــانون اساس ــام  83ق ام

  .2/100129975اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: لوح فشرده پرسمان، ، ويژه نامه انقالب اسالمي ،7صادق



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۵۸

نقطــه از جهــان، در عــين 
ي کامل از هرگونه خوددار

دخالــت در امــور داخلــي 
  ١.ديگر هاي ملت

  فرهنگي
  و اجتماعي

  

ايجاد محيط مسـاعد بـراي رشـد فضـايل اخالقـي      . ۱
  براساس ايمان و تقوا.

  مبارزه با مظاهر فساد و تباهي.. ۲
صحيح   هاي عمومي با استفاده باالبردن سطح آگاهي .۳

  هاي گروهي. از مطبوعات و رسانه
براي همـه   پرورش و تربيت بدني رايگان . آموزش و۴

در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي تا سـر  
  حد خودکفايي کشور.

ــق   .۵ ــار، از طري ــع و ابتک ــت روح بررســي و تتب تقوي
  تأسيس مراکز تحقيق و تشويق محققان.

رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادالنـه بـراي    .۶
  .نويمع و مادي هاي عموم در زمينه

ــ ۷ ــام اداري ص ــاد نظ ــکيالت  . ايج ــذف تش حيح و ح
  غيرضرور.

افراد و ايجاد امنيت قضايي   تأمين حقوق همه جانبه. ۸
  عادالنه براي عموم و تساوي همه در برابر قانون.

توسعه و تحکيم برادري اسالمي و تعـاون عمـومي    .۹
  بين مردم. 

تدوين قـوانين و مقـررات مـدني، جزايـي، مـالي،      . ۱۰
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 ۲۵۹   نقش حج در تبيين و گسترش شعارها و اهداف انقالب اسالمي

 

دي، اداري، فرهنگي، نظـامي و سياسـي براسـاس    اقتصا
  موازين اسالمي.

بدون توجه به  ،برقراري حقوق مساوي براي مردم .۱۱
  قوم، قبيله، رنگ، نژاد و زبان.

برخورداري تأمين اجتماعي ازنظر بازنشسـتگي، از  . ۱۲
سرپرستي، حوادث و سوانح و خـدمات   کارافتادگي، بي

 صـورت  بـه ، پزشکي هاي بهداشتي و درماني و مراقبت
  .غيره و بيمه
هاي اجتماعي، از جملـه آزادي کـار و حـق     آزادي. ۱۳

  ١دادخواهي براي هر فرد.
  .وحدت كلمه. ۱۴
  . وحدت شيعه و سني. ۱۵
  .گرايي حوزه و دانشگاه هم. ۱۶
  .انديشي اقوام و صفوف مختلف همنشيني و هم. ۱۷
  .گرايي مردم و ارتش هم. ۱۸
  ٢.هاي سياسي اجتماعي فعاليتتحرك بانوان در . ۱۹

  حج دستاوردهاي و اهداف. 2

 انـد  عبارت ،رهبري معظم مقام ازمنظر ابراهيمي  حج هاي مؤلفه و محورها ترين اصلي
 و مشـرکين  از برائت و واحده) امت تشکيل هدف با( يکپارچگي و وحدت ،معنويت از

  3.کفر و شرک ايادي
                                                      

  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است. 34، 30، 29، 28، 19، 4، 3برگرفته از اصول  .1

  .108، ص21؛ ج191، ص 19؛ ج228، ص18؛ ج53، ص17؛ ج222، ص12؛ ج100، ص5ج . صحيفه نور،2

سـوي تشـكيل امـت     و يك قـدم بـه   ،هر وحدت و يكپارچگي امت اسالمحج از يك طرف مظهر معنويت است، از يك طرف مظ .3

شـاءاهللا   واحده اسالمي است و از طرف ديگر مظهر برائت از دشمنان خدا برائت از مشركين و ايادي شرك و كفر است. اگـر ان 

  ).26/11/87. (بيانات معظم له در تاريخ اين سه جهت در حج متجسد و مجسم شود، حج فايده خود را بخشيده است



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۶۰

 اسـالمي  تفکر گسترش امکان حج، عظيم هاي فرصت از يکي« فرمايد: مي جايي در ايشان
  ».است زندگي مختلف هاي عرصه در دين حضور و سياست و ديانت وحدت مبنايبر

  رهبري معظم مقام ديدگاهاز حج اهداف

 (ديني) معنوي

 اجتماعي

  سياسي

  فرهنگي

 هجرت و عبوديت تقويت معنوي، و مادي ارتقاي الوهيت، معنويت،
 هاي انگيزه از حج تخليه عمل، و انديشه در خدا به تقرب اهللا، الي

 .معنا و روح به حج کردن نزديک دنيايي، و مادي

 .واحده امت تشکيل

 و درک به دعوت سياست، از دين جدايي عدم مشرکين، از برائت
 .مشرکين از برائت با توحيد کردن همراه سياسي، عمل

 ١.فرهنگي هاي توطئه با مقابله فرهنگي، هاي روش و توطئه شناخت

  حج دستاوردهاي

ــاره ــتاوردهاي درب ــج دس ــگراني ،ح ــر پژوهش ــا نظي ــي ،2پوري ــيني ،3مبلغ  و 4حس
 تـوان  مـي  را آنـان  مطالعـات  ،بندي جمع يک در که اند داده انجام تحقياتي 5خسروجردي

  کرد: بيان و بندي دسته زير ابعاد در حج کارکردهاي و دستاوردها عنوان تحت

 گـذار  دوباره، تولدي منش، و رفتار در تغيير شخصيت، تکامل ايمان، تقويت (ديني) فردي
 شـادکامي،  همنـوع،  بـه  احتـرام  نيکوکـاري،  بـه  ميل معنويات، به ماديات از

 يـاد  ديـن،  تقويـت  خدا، خشنودي و رضايت آخرت، توشه گناهان، آمرزش
  خداوند.

                                                      
  . تحليل راهبردي بيانات مقام معظم رهبري پيرامون حج با محوريت موضوع انسان شناسي، كرامتي.1

  .1387آبان  14حج كنگره عظيم امت اسالم، علي پوريا، خبرگزاري سحر،  .2

 .486874شماره خبر، 1388آبان  13. حج برنامه گسترده فرازماني و فرامكاني، احمد مبلغي، خبرگزاري قرآني ايران، 3

  .27/8/1386. كاركردهاي سياسي و اجتماعي حج، كريم حسيني، روزنامه كيهان 4

 .61، ص1391. كاركردهاي مناسك حج، محمود خسروجردي، 5



 ۲۶۱   گسترش شعارها و اهداف انقالب اسالمينقش حج در تبيين و 

 

 جايگـاه  تبيـين  اجتماعي، سرمايه رساني، امداد و تعاون افزايش امتيازات، لغو اجتماعي
 و پـذيري  جامعه فرهنگ پايه تقويت خداوند، رفيع جايگاه به بردن پي انسان،

 دين. تقويت اجتماعي، آگاهي افزايش اجتماعي، همبستگي جوامع، قوام

 يکپارچگي همگاني، قيام سياسي، اتحاد اسالمي، دولت رسمي مواضع اعالن  سياسي
 کـافران،  و مشرکان از برائت اعالن عدالت، و قسط به دستيابي اسالمي، امت

 عمومي. نمادين تظاهرات

 دانـش،  و اطالعـات  انتقـال  ارتبـاطي،  شـبکه  توسـعه  عمومي، افکار بر تأثير  فرهنگي
 مکاني. بي و زماني بي جامعيت، و فراگيربودن

  اسالمي انقالب يشعارها گسترش و تبيين در حج نقش. 3

 ،افتـد  مي اتفاق سالهر كه است انساني اجتماع ترين بزرگ و ترين مهم حج ،اسالم در
 كنـار  در اسـالمي  فمختل هاي فرقه و كشورها از مردم ،ديني بزرگ گردهمايي اين در و

 دارند را فرصت بهترين ،حج مراسم در مسلمانان .پردازند مي مذهبي اسممر انجام به هم
 ديگـر  با و يابند آگاهي اسالمي كشورهاي مشكالت از ،اسالمي شعاير انجام بر عالوه تا

  :دفرماي مي رابطه اين در خميني امام .کنند انديشه و فكر تبادل مسلمانان
 اساسـي  لئمسا در اوالً ،حج مقدس اجتماع اين در كه است الزم اسالمي هاي ملت بر

 در كـه  ببينند ،كرده نظر تبادل اسالمي كشورهاي خصوصي مسائل در ثانياً و اسالم
 .گـذرد  مـي  چه آنان مسلمان برادران بر آن عمال و استعمار دست با كشورها داخل
 مسلمين به را خود ملت هاي گرفتاري ،مقدس اجتماع اين در بايد كشوري هر اهالي

  1.دهند گزارش جهان

 ،۱۳۶۱ سـال  در ،نيـز  حـج  مسـئله  طريق از اسالمي انقالب اهداف تحقق راستاي در
 افريقـا  و هنـد  در حج المللي بين سمينار اولين ،اسالمي انقالب پاسداران سپاه كوشش به
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۶۲

 فلسـفه   ،حـج  مسـئله  شناسـاندن  منظور به ،حج جهاني كنفرانس اولين برنامه .شد برگزار
  1.است گرديده ريزي طرح و... اسالمي ايران معرفي ،جهان مسلمانان اتحاد ،حج

  :فرمودند =امام
 كوتـاهي،  دارد. ارتباط ايران اسالمي انقالب با ،جهان در 9محمدي ناب اسالم سرنوشت

 مـرگ  و نـابودي  سـقوط،  نتيجـه  در و انقـالب  تداوم و حفظ در انگاري سهل و سستي

 كوشـش  و سـعي  مسلمانان بر بنابراين .زد خواهد ضربه و صدمه راستين اسالم به ،انقالب

  2.است الزم اسالم حفظ منظور به ،ايران اسالمي انقالب تداوم راه در گسترده

 موسم در ،ديگر جوامع به اسالمي انقالب معرفي را اسالم حفظ هاي راه از يکي امام
  :فرمايد مي نيز رهبري معظم مقام .کنند مي بيان حج

 عظمت كه است معلوم است. عظمتبا ميدان، اين ماست. ميدان و جا حج، كه معتقديم ما

 اسـالم  دنيـاي  كـل  بلكه .نيست هستند، آنجا كه آدمي ميليون دو يكي همان ميدان، اين

 حـج  از خبـري  و رونـد  مي خودشان هاي خانه و كشورها شهرها، به هركدام چون ؛است

 كـه  حـج  در شـما  اگـر  .ايد گرفته پوشش زير را اروپا تا اندونزي از شما پس، برند. مي

اِس  َ�َ  ُشَهداءَ  تَُكونُوا وَ ( كه را كاري آن بتوانيد هستيد،  بدهيد، انجام كند، مي ايجاب )اnـ�

 آن ديگريوسيله  هيچ با كه شده، انجام كاري ايد. گرفته پوشش زير را اسالم دنياي تمام

 تعـداد  ايـن  خانه در را آن بتوانيم و باشيم داشته اي روزنامه ما اگر يعني ؛ندارد امكان كار

 و جمـع  ايـن  حضـور  كـه  باشد داشته را اثري آن تواند نمي بفرستيم، دنيا سراسر در آدم

 را اثـر  ايـن  اسـت  ممكن آنها براي شماها ابدان و اشخاص ديدن و جماعت اين تشكيل

 جمهـوري  اسـت.  آن بـه  متعلـق  و انقـالب  اين ميراث و ملت اين ميراث حج، بگذارد.

 انگشـت  اساسي هاي بند سر در درست امام بود. امام بصيرت اين، شناخت. را حج اسالمي
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 ۲۶۳   نقش حج در تبيين و گسترش شعارها و اهداف انقالب اسالمي

 

 امـا  اسـت؛  اساسـي  واجب يك هم روزه ؛دارد وجود واجب خيلي اسالم در بود. گذاشته

 خيلـي  ،مهـم  بندهاي سر و حساس هاي بخش آن يعني ،حج روي و جمعه نماز روي امام

  1زد. حرف حج به نسبت اول سال از مئدا و كرد تكيه

   انقالب صدور هاي  مؤلفه و مباني

  ديني و معنوي

  :گرايي معنويت
 ،شـد  پيـدا  كـه  معنايي همين خواهيم مي ،كنيم صادر خواهيم مي را انقالب گوييم مي كه ما

 مـا  شـده،  پيـدا  ايـران  در كـه  مسـائلي  همـين  ايران، در است شده پيدا كه معنويتي همين
  2.كنيم حمله و بكشيم تفنگ و بكشيم شمشير خواهيم نمي ما .كنيم صادر را اين خواهيم مي

  :توحيد
 سياسي ،اصولي مواضع سر بر اختالفي ما اسالمي جمهوري حاكميت در خدا لطف به
 پيـاده  اسـالمي  ملل بين در را ناب توحيد تا ندا مصمم همه و ندارد وجود اعتقادي و

 پيـروزي  بـه  ،دور چنـدان  نه اي آينده در تا بكوبانند سنگ به را خصم سر و نموده
  3.برسند جهان در اسالم

  :اسالم
ـ  توجـه  كه است طوري به ،ايران در اسالم قدرت و ايراني قدرت امروز بحمداهللا  ههم

 در اسـت  شـده  صـادر  ،اسـالم  و است كرده معطوف خودش به را ضعيف هاي ملت
 ،شـاءاهللا  ان و كـرد  پيدا تحقق و بود همين انقالب صدور از ما منظور و ،دنيا سراسر
  4 !كرد خواهد پيدا كفر بر غلبه جا همه در اسالم
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۶۴

  اجتماعي

 خـواهيم  مي . ...كنيم صادر خواهيم مي را انقالبمان گوييم مي ما« :دوستي و صلح پيام
  1.»بدهيم آشتي ها دولت و ها ملت بين

  :عدالت
 ،آمد بشر بين در اسالم ياوليا و اسالم وجود مني به كه عدالتي اين كه اميدوارم من
 چپاولگري و ستم ،ظلم و خيانت سال پنجاه از بعد و ظلم سال 2500 از بعد بتوانيم ما

  2.كنيم پياده بعدها ،جهان ساير در و ،اوالً ايران در ـ تعالي شاءاهللا ان ـ بتوانيم

  سياسي

  :جهان در اسالم نفوذ گسترش
 اعالم بارها مان اسالمي المللي بين و خارجي سياست در را حقيقت و را واقعيت اين ما

 خـوران  جهـان  هسلط كردن كم و جهان در اسالم نفوذ گسترش دصد در كه ايم  نموده
  3.هستيم و بوده

ـ  به و كنيم صادر خواهيم مي را انقالبمان گوييم مي كه ما  ،اسـالمي  كشـورهاي  ههم

 يـك  خـواهيم  مـي  ،هستند مستضعفان ضدبر مستكبرين كه كشورهايي  ههم به بلكه
 ذلـك  امثال و آدمكش جبار زورگوي دولت يك كه بياوريم پيش وضعيتي همچو
 تنهـا  نـه  شـان  اسـالمي  انقالب پيام صدور با دارند تصميم كه مردمي همان 4.نباشد

 اسـالمي  عدل حكومت و عزيز اسالم به را جهان مستضعفان كه ،اسالمي كشورهاي
  5.سازند آشنا
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 ۲۶۵   و اهداف انقالب اسالمي نقش حج در تبيين و گسترش شعارها

 

  :اسالمي بيداري
 آن از را غلـط  معنـاي  ايـن  ،بشـود  صـادر  جا همه به ما انقالب بايد گوييم مي اينكه

 در كه چيزي اين خواهيم مي ما .كنيم كشورگشايي خواهيم مي ما كه نكنند برداشت
 فاصـله  هـا  قدرتابر از خودشان و شد واقع ايران در كه بيداري اين و شد واقع ايران

 ها ملت همه در اين ،كردند كوتاه خودشان مخازن از را آنها دست و دادند و گرفتند

  1.بشود ها دولت ههم در و

  انقالب و حج مشترك دستاوردهاي و اهداف

 ماننـد  مشـترک  وجـوه  سـري  يک اسالمي، انقالب و حج شود، مي مالحظه که طور همان
 معنـوي،  و دينـي  اجتمـاعي،  (برائـت)،  سياسـي  صـبغه  فرامکـاني،  فرازمـاني،  شمولي، جهان

ــد فرهنگــي اقتصــادي، ــه دارن ــي ک ــوان م ــت نتيجــه ت ــالب، و حــج گرف ــاني داراي انق  مب
 دنبـال  را يکسـاني  اهـداف  و آثـار  نتيجـه  در .انـد  يکسـاني  شـناختي  هستي و شناختي معرفت

  2است. صحيحي کامالً پسوند انقالب، براي اسالمي پسوند ،گفت توان مي چنانکه ؛کنند مي

 اسالمي تفكر گسترش و اسالم معارف ترويج

 و برگزيـد  خـويش  اساسي اقدام و حرکت اولين را ديني تفکر احياي ،=خميني امام
 و نـاب  اسـالم  تبيـين  ،خـويش  سياسـي  و اجتمـاعي  ،فکـري  حيات لحظات آغازين از

 در تحـول  و کـرد  گيـري پي را خرافه و جمود و جهل با آميخته هاي آرايه از آن پيراستن
 حرکـت  اصـلي  عامـل  را اسالمي اصيل خويشتن به آنان بازگشت و مردم افکار و عقايد

 و شاهنشـاهي  نامشـروع  حکومت بنيان و اساس سازي واژگون براي سياسي و ماعياجت
 و تمـدن  بـه  خاصـي  توجـه  ،ايران اسالمي انقالب .دانست اسالمي حکومت نهادن بنيان
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۶۶

 باورهـاي  نـوزايي  و جهـان  مسـلمانان  بيـداري  در رويداد اين .داشت اسالمي بيني جهان
 انتقال ،واقعدر نيز انقالب صدور مفهوم ،=راحل امام ازمنظر .كرد ايفا مهمي نقش ،ديني

 فادهاسـت  طريـق  از جهانيان گوش به رسالت اين رساندن و آن الهي و معنوي هاي ارزش
 راهكارهـاي  از اسـتفاده  بـا  ،هـدف  ايـن  بايد که است رساني پيام ابزارهاي و امكانات از

 فرهنـگ  تبيين و معرفي ،جهان در اسالمي معارف و مفاهيم تبيين و دعوت مانند موجود
 و هـا  تمـدن  يوگـو  گفـت  براي مناسب هاي زمينه کردن فراهم ،اسالمي ـ ايراني تمدن و

 و تـرويج  و :بيـت  اهـل  فرهنـگ  احيـاي  ،اسـالمي  امـت  وحـدت  تقويت ،ها فرهنگ
  .يابد تحقق فارسي ادبيات و زبان گسترش

 بـه  احتـرام  ،آزادي ،صـلح  منـادي  همـواره  ،اخيـر  دهه چند در ايران اسالمي انقالب
 گراحيـا  كـه  اسـت  اسـالمي  ايـران  ايـن  ،وزامر .است بوده و... ساالري مردم ،بشر حقوق
 را حـج  تـوان  مي رو ازاين .است شده مدرن بشر اطمينان قابل و حقيقي پاسخ تنها ،اسالم

 هـاي  آرمـان  تسـري  و اسالمي انقالب نظري هاي ايده گسترش براي قدري گران فرصت
 فرصـت  ،مناسـك  اين شك بي .دانست جهان نقاط ااقص تمام به ،اسالم مبين دين متعالي
 انقـالب  هـاي  آرمـان  ماهيـت  از ،جهـان  مسـلمانان  سـاير  ،اقلحد تا است مناسبي بسيار

 پـروژه  ذيـل  در اسـتثنايي  فرصـت  يـك  توانـد  مـي  حـج  ،حقيقتدر .شوند آگاه اسالمي
 ايـن  پيشـبرد  براي راهكار ترين مهم ،شك بي اما .شود تعريف انقالب عمومي ديپلماسي

 و مجـرب  فكـري  هاديـان  از گيـري  بهـره  و انمخاطب ذهني هاي الگوي با آشنايي ،هدف
 جامعـه  بـه  ،اسـت  حاکم تجمع اين بر که اي عرفاني و فکري ،معنوي روح .است حاذق

 را اسـالمي  الملـل  بـين  وسـيع  ارتبـاط  يک زمينه و دهد مي خاصي معنوي رنگ اسالمي
 حـاکم  آن بـر  ناب توحيد و بازد مي رنگ ها خودبيني و ها منيت ،آن در که کند مي فراهم
ــه و شــود مــي ــين را انســان تکــاملي مســير در همبســتگي زمين    اســالم جهــان همــه ب
  .آورد مي پديد



 ۲۶۷   نقش حج در تبيين و گسترش شعارها و اهداف انقالب اسالمي

 

 كـه  اسـت  اسـالمي  هـاي  ملـت  معارفـه  ميعادگاه بهترين و ،الهي معارف كانون ،حج
 و شـوند  مي آشنا جهان سراسر از ،خود اسالمي و ديني خواهران و برادران با ،مسلمانان

 هـم  گـرد  ،اسـت  حنيـف  ابـراهيم  پيروان و اسالمي جوامع تمام به متعلق كه اي خانه در
 خانـه  و سـرزمين  بـه  نژادهـا  و ها مليت و ها رنگ و ها تشخص گذاردنكنار با و آيند مي

 و مجـادالت  از اجتناب و اسالمي كريمه اخالق مراعات با و كنند مي رجعت خود اولين
 جهان سراسر در را 9محمدي امت تشكل دورنماي و اسالمي اخوت صفاي ،تجمالت

  1.گذارند مي نمايش به
 حقـايق  معرفـي  در ايرانـي  زائران رفتار اهميت و نقش به اشاره با رهبري معظم مقام
  :کردند خاطرنشان ،اسالمي ايران در موجود

 ديگـران  با مهربان ،انضباطبا ،مرفه ،مؤدب ،متدين انساني مظهر بايد ايراني زائر يك
 مـؤثرتر  بيـاني  و سـخن  هـر  از ،عملي تبليغ اين و ،باشد اسالمي برادري به معتقد و

 جمهـوري  كـه  بـدهيم  قرار طوري را حج جهت بايد ما .ماست به متعلق حج .است
 رسـول  حقيقـي  ميـراث  همـان  و راسـتين  اسالم همان يعني ،انقالب يعني ،اسالمي

 .اسـت  قبيل ايناز حج و بدهيم قرار مؤمنين ةاستفاد محل بايستي ما را اين ،9اكرم

  2.بشود ريزي برنامه بايد اينها
 و جـا  ،حـج  كـه  معتقـديم  ما .است اين ما ادعاي هستيم؛ اسالمي حكومت امروز ما

 همـان  ،ميـدان  ايـن  عظمت كه است معلوم .است باعظمت ،ميدان اين .ماست ميدان

 چـون  اسـت؛  اسـالم  دنياي كل بلكه .نيست ،هستند جانآ كه آدمي ميليون دو يكي
 .برنـد  مـي  حج از خبري و روند مي خودشان هاي خانه و كشورها ،شهرها به كدامهر

 و بودند حج در همه ،لمانانمس .ايد گرفته پوشش زير را اروپا تا اندونزي از شما پس
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۶۸

   كـه  را كـاري  آن بتوانيـد  ،هسـتيد  كـه  حـج  در شما اگر .داشتيد حضور جاآن شما
اِس  َ�َ  ُشَهداءَ  تَُكونُوا وَ (  زيـر  را اسـالم  دنياي تمام ،بدهيد انجام كند مي ايجاب )اnـ�

 ؛نـدارد  امكـان  كار آن ديگريوسيله  چهي با كه شده انجام كاري .ايد گرفته پوشش
ـ  درِ را آن بتـوانيم  و باشـيم  داشته يي ا روزنامه ما اگر يعني  در آدم تعـداد  ايـن  ةخان

 تشكيل و جمع اين حضور كه باشد داشته را اثري آن تواند نمي ،بفرستيم دنيا سراسر
 را اثـر  ايـن  اسـت  ممكـن  آنهـا  براي شماها ابدان و اشخاص ديدن و جماعت اين

 و منش و اخالق و فرهنگ بتوانيم بايد حج در ما است؛ ديگر چيز يك ،اين .بگذارد

 ،كنند مي نگاه كه كساني و بشوند الگو اينها كه بكنيم طوري را خودمان مردم رفتار
  1.نرود يادشان

 حـج  ايـران  از كـه  مـا  امسـالِ  حاجيـانِ  از هركدام .باشند خودشان رفتار مراقب همه

 انقالبي و اسالمي و جهاني بزرگ كار يك از و عظيم حركت يك از يئجز كنند، مي

 و بياورنـد  حساب به مجموعه اين از يئجز را خودشان بايد هستند؛ عبادي و سياسي و

 خودشـان  رفتـار  مراقب همه كه است آن احساس اين الزمه پس، كنند. عمل گونه نآ

 در خانه، در رفتار، چگونگي در كشورها، ساير مسلمين با برخورد در اخالق، در باشند.

 را خـود  اخـالق  و رفتـار  ـ هستند كه هرجا ـ مناسك اداي هنگام در حرم، در مسير،

    .باشد آبرو مايه امام و انقالب و اسالم براي كه بكنند طوري

 باشـيم؛  خودمـان  مراقـب  و مواظب كه آمد خواهد پيش ما براي الهي رحمت وقتي
 فضـاي  ايـن  .تبليغاتمـان  مراقـب  ،كردنمـان  اقـدام  مراقـب  ،زدنمان حرف مراقب

 اينها ،اغراض خاطر به  كي عليه ،دولت عليه اظهارات در ،زدن حرف در باريبندو بي
 خطـا  كسـاني  وقـت  آن .بگـذرد  آسـاني  به اينها از متعال خداي كه نيست ييچيزها

ـةً  وَ ( متعال خداي ،كنند مي ِيـَن َظلَُمـوا ِمـْنُكْم َخاص�
�

 بلـه  ؛ )اي�ُقـوا فِْتَنـًة ال تُِصـي�µَ ا/

                                                      
 .23/4/70. بيانات، مقام معظم رهبري، 1



 ۲۶۹   نقش حج در تبيين و گسترش شعارها و اهداف انقالب اسالمي

 

 دامـن  آن اثـر  و نتيجـه  كه هست كارها از بعضي ها ظلم از بعضي .است جوري اين

 گفتـار  در كـه  اي عـده  يـك  رفتـار  اثـر بر ،گيرد مي را ،ظالم آن دامن فقط نه ،همه
 ايـن  مراقـب  بايـد  .كننـد  مي ظلم خودشان قضاوت در ،خودشان عمل در ،خودشان

  1.بود چيزها

 مواقـف  ايـن  در جمعي هدست رويد مي كه شماست وجود به بسته اسالم آبروي امروز
 جمهوري براي باشيد الگو دباي شما .كنند مي مشاهده را شما ،مسلمين ساير و ،كريمه

 نمونه حج امسال ـ حجاج ساير چه و ها كاروان رؤساي چه ،روحانيون چه ـ ياسالم

 مسـئوليت  و زيـاد  َشـرْف  .طاغوتي رژيم حج نه است؛ اسالمي جمهوري حج است؛
 قشـرهاي  همه ،تنها شما نه امروز .اسالم مقابل در داريم همه مسئوليت .است زيادتر

 كـه  ما .اسالم مقابل در و وتعالي تبارك خداي مقابل در ندا مسئول همه ،دولت ،ملت

 جمهـوري  او جـاي  به و رفت طاغوتي رژيم و اسالمي جمهوري دولت هستيم مدعي
 حاصـل  تحـول  ،است كرده تغيير كه را مطلب اين كنيم اثبات بايد ما ،آمد اسالمي

 بـا  برخـورد  در خوش اخالق كسب به زائران ،حج موسم در .چيز همه در ،است شده

 .پردازنـد  مي آن مانند و همنوعان به احترام ،خودگذشتگياز و ايثار ،تواضع ،ديگران
 دور خود از را اخالقي رذايل و كنند تقويت خود در را معنوي صفات آن كوشند مي

 ،خاكساري و شكوه از آور  شگفت اي  آميزه در و رمز و راز پر آييني در حج .سازند

     طيبـه  حيـات  تحقـق  راه در را نفسـاني  جهاد و مبارزه از نمادي ،فروتني و اقتدار و
  2.گذارد  مي آدمي چشم برابر در ،انساني
 و رنگ هر و طايفه هر و طبقه هر از ،زوار همه با را اسالمي ـ انساني كريمه اخالق

 وآمـدها  رفت و برخوردها در و نماييد مراعات دقت با ،باشند كشور هر و زبان هر
 رفتـار  همـه  با كريمانه و باشيد بردبار و صبور پيشامدها و احوال و اوقات جميع در

                                                      
  .15/8/87. بيانات مقام معظم رهبري، 1
  .240ص  2. صحيفه حج، بيانات مقام معظم رهبري، ج 2



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۷۰

 محبـت  و خـوبي  ،ها بدرفتاري مقابل در و سلم و نرمي ،ها درشتي مقابل در و نماييد

 روي بـا  ،باشـد  هركس از ،بدي پيشامد هر تحمل تعالي خداوند رضاي براي و كنيد
  1.نماييد صدر سعه و گشاده
 بـر  مردم از كه حقوقي و گوي وداع را خلق و راحت و دنيا ،كردي حج اراده چون

 و پيغـامبرش  سـنن  و خـدا  فرايض اوقات .باش معاشرت خوش .كن ادا داري گردن
 واجـب  تـو  بـر  كـه  را ايثار و سخا و شفقت و شكر و صبر و تحمل ،ادب از آنچه
  2.نما رعايت اوقات تمام در ،است

 برابـر  در بنـدگان  تواضـع  مظهر را کعبه ،سبحان خداي« :فرمايد  مي 7علي حضرت
  3».داد قرار خود قدرت و بزرگي به آنان اعتراف نشانه و خويش عظمت

 بـين  از و داد قـرار  خود بندگان فروتني نشانه را خود امن حرم به يافتنبار ،خداوند
 و ايسـتند   مـي  انبيـا  جـاي  بـه  که کرد انتخاب را مطيع و متواضع ،شنوا يها انسان ،بندگان
  4.کنند مي طواف خدا عرش دور ،فرشتگان همانند

  انقالب اجتماعي اهداف گسترش و تبيين در حج نقش

  واحده امت تشكيل :انقالب اجتماعي هدف

 در نيـز  جمعـي  حقوق و اجتماعي مسائل با ،فردي جنبه بر افزون ،فرايض و عبادات
 زيـرا  اسـت؛  برخـوردار  فـردي  بـه  منحصـر  ويژگي از ،ميان دراين حج اما است. ارتباط
 حـج  فضاي .ساخت جدا حج جوهره از توان نمي را اجتماعي روابط و جمع در حضور

 ايـن  تحقّـق  زمينه ،اسالمي ـ المللي بين فريضه اين هاي تضرور ساير و مكان و زمان و
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 ۲۷۱   نقش حج در تبيين و گسترش شعارها و اهداف انقالب اسالمي

 

 كـه  آنگاه تا كند مي حج آهنگ يشخو وطن از خدا خانه زائر كه هنگام آن از .اند ارتباط
 و تـداركات  و سـفر  و سـير  لحاظاز تنها نه ؛است جمع با اش رابطه ،گردد مي باز وطن به

 در حضـور  ،طـواف  زيرا ؛مناسك و اعمال لحاظاز بلكه ،مركب و مسكن و غذا امكانات
 فضـاي  در جز ،حج مشاعر از هريك در جمعي حركت و افاضه و منا و مشعر و عرفات

 در جمعـي  روح بنـابراين  .پذيرد نمي تحقق نظير بي و المللي بين جمع يك هم آن ،جمع
 جهان اجتماعي آثار ،آنكه عالوه هب .است اپذيرن کتفكي آن از و شده تعبيه حج پود و تار

 ،عظيم ميقات اين رهگذر از جز و است شده لحاظ بزرگ فريضه اين تشريع در ،شمول
  1.نيست دسترسي قابل

  وحدت حس تزريق و القا در حج نقش

 کـه  و... قلـوب  تأليف ،الفت ،اخوت ،مودت ،اجتماع ،جماعت ،تعاون چون واژگاني

 اسـت؛  اتحـاد  و وحـدت  معناي دربردارندة نوعي به ،است شده وارد زياد ديني متون در

Coِ  َ�َ  تَعاَونُوا( :مانند
ْ
ةً  بَْيَنُكمْ  َجَعَل  وَ ( ،2 )ىا¶�ْقو وَ  ال ُمْؤِمُنونَ  إِغ�َما( ،3)رَْ¬َةً  وَ  َمَود�

ْ
 ،4)إِْخَوة ال

  اهللاِ  ِ°َْبلِ  اْقَتِصُموا وَ (
ً
ِيعا   5.)َيَفر�ُقوا ال وَ  َ̄

 حـج  هرچنـد  .اسـت  اجتمـاعي  حرکتي مي،اسال بنيادين شعاير از يکي عنوان به حج
 و ،واحـد  موسـمي  يک در ،مسلمانان فرد فرد تجمع ،است شده تکليف فردي صورت به
  :فرمايد مي رهبري معظم مقام .است آن اجتماعي بعد از يحاک ،واحد مکاني در

 و مسـلمانان  همـه  متعـال  خداونـد  اينكه .است مسلمانان اتحاد و وحدت مظهر حج
                                                      

  .84، ص در موسم حج بخش ميان مسلمين . ارزيابي عوامل سياسي انسجام1

  .2مائده: . 2

 .21روم: . 3

 .10حجرات: . 4

 .103عمران: آل . 5



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۷۲

 در و خوانـد  مـي فرا خاص زماني در و خاص اي نقطه به ،بتواند كه را ايشان از هركه

 و روزهـا  را آنـان  ،اسـت  هماهنگي و نظم و همزيستي مظهر كه حركاتي و اعمال
 احسـاس  تزريـق  ،نمايانش اثر نخستين ،سازد مي مجتمع يكديگر كنار در هايي شب

 به مسلمين اجتماع شوكت و شكوه دادن نشان و آنان يكايك در جماعت و وحدت

 ايـن  احساس با .است عظمت احساس از آنان تن هريك ذهن كردن سيراب و ،آنان
 تنهـا  را خـود  ،كند زندگي هم كوهي شكاف در تنها اگر مسلمان كه است عظمت

 كشـورهاي  از هريـك  در مسـلمين  كه است حقيقت اين احساس با .كند نمي حس

 ،سياسـي  سـلطة  همـين  يعنـي  ،اسالم با ضديت اردوگاه با برخورد شجاعت ،اسالمي
 را آن گـري  فتنـه  و نيرنـگ  و آن ايادي و عوامل و ساالري سرمايه دنياي اقتصادي

 مـورد  ملـل  برابـر  در غربي استعمارگران سالح اولين كه ـ تحقير افسون و يابند مي

 كـه  اسـت  عظمـت  ايـن  احسـاس  با .گيرد نمي آنان در ـ هست و بوده تهاجمشان
 را خـود  ،بيگانـه  هـاي  قـدرت  به تكيه از ،خود مردم به تكيه با ،مسلمان هاي دولت

  1.كنند مي حس نياز بي

  اسالمي هويت احياي و اسالمي هاي ارزش گسترش در حج نقش

 هـاي  ارزش و هنجارها گسترش نيازمند ،خود بازآفريني و حفظ براي ،تمدني و فرهنگ هر
 کـه  اسـت  اسـالمي  هنجاري حيث اين از جح .است ياجتماع خاص هنجارهاي طريق از خود

 احيـاي  در سـاليانه  ،هميشگي سنت يک عنوان به حج پردازد. مي اسالمي هاي ارزش گسترش به
 معظـم  مقـام  اسـت.  بـوده  ثرؤمـ  کـامالً  ملي ـ قومي ساختگي هاي هويت نفي و اسالمي هويت
 از ديگـر  يکـي « فرمايـد:  مـي  دانسـته،  وحـدت  را اسـتعماري  هـاي  نيرنـگ  با مقابله راه رهبري
 ايـران،  ملـت  اتحـاد  مديون انقالب، پيروزي و است اتحاد و همبستگي انقالبي، هر هاي ويژگي

  .»باشد مي و... قومي اختالف و تفرقه از جلوگيري ترک، لر،
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 ۲۷۳   يين و گسترش شعارها و اهداف انقالب اسالمينقش حج در تب

 

 حج .است مطرح دنيا در انساني اجتماع ترين گسترده و ترين عالي عنوان هب ،حج آيين
 بـراي  اي ويـژه  جايگـاه  همـواره  نيـز  اجتمـاعي  واقعيـت  در بلکـه  ،تئوريک ازنظر تنها نه

  1.است داشته مسلمانان
 از نفـر  هـا  ميليـون  ساالنه که است اسالم مقدس آيين در ديني مناسک ترين مهم حج

 و ليونييم حضور اين و ،2آرود مي هم گرد بزرگ اجتماعي در را جهان سراسر مسلمانان
  .هاست ارزش گسترش در عاملي ،ديگر شعوب و ها ملت با آنان معارفه و

   عمل و روش ،هدف در همكاري و تعاون افزايش و همدلي ايجاد در حج نقش

 پيـروزي  در کـه  اسـت  همکـاري  و تعـاون  ،همـدلي  وحـدت  ايجـاد  عوامل از يکي
 و نژادهـا  ،مناطق از زيادي هاي گروه و افراد ،حج موسم در .داشت کليدي نقش ،انقالب
 پديـد  آنـان  ميان همدلي و وحدت و گيرند مي قرار يکديگر کنار در گوناگون هاي سليقه

 و افـراد  همـدمي  و تالقـي  .شـود  مـي  نزديـک  يکـديگر  به هايشان دل نتيجه در و آيد مي
 منـا  و مشـعر  و عرفـات  ،سعي و طواف در و گردد مي آغاز ميقات از ،مختلف هاي گروه

 امت يک در شدن حل از ،بخش تحول اي تجربه منزله به ،حج تجربه .رسد مي خود اوج به
 انجام از پس بسياري زائران که است چيزي ،همدلي و برادري احساس و اسالمي واحد
 و مکتـوب  گزارشـات  در هـم  اي تجربـه  چنـين  از ييهـا  نشانه .کنند مي اشاره آن به حج

  3.شود مي ديده حاجيان شفاهي روايات
 بهداشـت  در ديني هاي مكان و عبادات ،مذهبي مراسم نقش كه تيموري مجد بررسي

 ايـن  در تحليلـي  بيان با وي .است توجه قابل نمونه يك ،داده قرار بررسي مورد را روان
   :گيرد مي نتيجه ،زمينه
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۷۴

 از گذشـته  و گذاشـته  تـأثير  روانـي  بهداشت در ،جمعي دسته شكل به عبادي مراسم

 و همـدلي  ،اسـت  جمعـي  دسـته  عبـادي  مراسـم  كليـه  حاصل كه آرامشي احساس
 .آورد مـي  وجـود  به را يكپارچگي نوعي و هم به ها انسان شدن نزديك و داستاني هم
 توجه و خود كردن فراموش از ناشي كه بخشد مي جمع به را اي خلسه حالت امر اين

  1.باشد مي رواني و جسمي اختالالت دهنده تسكين و است حق به

 باعـث  عمـومي،  همـدردي  احسـاس  بـا  يكپـارچگي  نوعي جمعي، دسته مذهبي مراسم در
 شـود.  مـي  دردهـا  كـاهش  نتيجه، در و ،همه بين ها شادي تقسيم و ،هم به ها انسان شدن نزديك

 سـرودهايي  و مـوزون  حركـات  بـا  همراه انساني تجمعات شامل اغلب كه اي مذهبي مراسم در
 بيشـتر  در همـدلي  و يكپـارچگي  نـوعي  كوتـاهي  لحظـات  از بعـد  اسـت،  همـراه  جمعي دسته

 مشـترك  درد يك در بودن شريك احساس و تسكين باعث خود اين و شود مي ايجاد جمعيت
 تـدريج  بـه  مراسـم،  اين آورد. مي وجود به را بخش لذت احساسات جمعي، حمايت و گردد مي

 شـود  مـي  باعث ولي ؛آورد مي وجود به را افراد در سبكي و شعف و خلوص احساسات تكرار
 مرجـع  يـك  بـه  افـراد  همـه  نهايتاً و بينديشند خود غير به و شوند فارغ خود از لحظاتي گروه،
 انسـان  دردهـاي  است، مهربان و قادر حامي، او اينكه احساس گردند. معطوف مشخص و ثابت

  2است. بوده آرامش احساس عامل بهترين گذارد، مي مرهم و فهمد مي را
 کـه  هاسـت  گردهمـايي  چنين جمعي ماهيت و مناسک همين که دارد اعتقاد دورکيم

 در ،جامعـه  و گـروه  اهميـت  به را کنندگان شرکت و انگيزد برمي شوق و شور همه اين
 را اجتماعي انسجام و همبستگي مناسک سان بدين ؛سازد مي آگاه ،مذهبي هاي آيين قالب
  3.کند مي حفظ و ايجاد
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 ۲۷۵   نقش حج در تبيين و گسترش شعارها و اهداف انقالب اسالمي

 

 ضـمن  کـه  دارنـد  اي ويـژه  اجتماعي کارکرد مناسک، که است معتقد براون ردکليف

 ديگـر  نسـل  بـه  نسـلي  از را آن ،دنده مي تشکيل را ساختمان مبناي که احساساتي حفظ

  1.دهند مي انتقال

ـ  در عقلـي  و عاطفي روابط شوند مي موجب ،يابند مي حضور حج در که کساني  انآن

 و اجـرا  و برنامه و قصد در هماهنگي .کنند حرکت سازي امت راستاي در و يابد افزايش

 و گـردد  تقويـت  آنـان  ميـان  در اجتماعي وحدت نوعي ناخواسته شود مي باعث ،روش

  2.آورند وجود  به خود در را عمل و روش و هدف در يگانگي

 و تعـاون  مسـئله  کـه  اسـت  امـوري  داراي آن هاي آيين و شده تنظيم اي گونه به حج

 نيکوکـاري  و احسـان  و شايسـته  کارهـاي  اجـراي  موجب و کند مي تقويت را همکاري

 دسـتان  تنـگ  ويـژه  بـه  ،مـردم  ميان در آن تقسيم و قرباني و بخشش ،مثال براي .شود مي

 شـود  مـي  موظـف  مؤمن ،حج عمل ترين مهم در وقتي .است تعاون و دستگيري معناي به

 وي در انديشـه  ايـن  ،دهـد  بينوايان به را آن گوشت و کند ذبح را کامل و سالم حيواني

 کمـک  او بـه  گرسـنگي  از رهايي براي و کوتاهي مقطع در نبايد تنها که شود مي تقويت

 همکـاري  و تعـاون  فکـر  که است گونه اين .درآيد فاقه و فقر از که کرد کاري بايد .کرد

 در بينوايـان  بـراي  انديشـه  .شـود  مـي  تقويـت  انسان در فقر بردن مياناز براي ،اجتماعي

 .برآيـد  فقـر  از او رهـايي انديشـه   در تـا  شـود  مـي  موجب شکم) کردنسير( مدت کوتاه

 ميـان  در ،نيکوکـاري  و خيـر  اعمـال  در اجتمـاعي  همبستگي و تعاون که است گونه اين

  3.يابد مي افزايش مردمان
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۷۶

  ها تبعيض و امتيازات لغو در حج نقش

 کـه  بـود  اي ناعادالنـه  هـاي  تبعيض و امتيازات لغو اجتماعي، بعد در انقالب هاي پيام از
 و امتيـازات  نفـي  نيـز  حـج  در مهـم  مسـائل  از يکـي  بود. آورده وجود به شاهي ستم رژيم

 مناسـک  انجام به بايد فرم يک در و عمل يک با و لباس و شکل يک با همه است. تبعيض
 بـا  همـه  و گـردد  مـي  اعمـال  فرودست طبقه شيوه و شود مي نفي مراتب سلسله 1بپردازند.

 طبقـه  مشـکالت  بـا  تبعـيض،  روح و امتيـازطلبي  از شـدن  خـارج  ضمن شيوه، اين اتخاذ
 خـط  مکـان،  ايـن  در شخصـي  هـاي  هويت محو و احرام سادگي شوند؛ مي آشنا فرودست

 فرمايـد:  مـي  بقـره  سـوره  ۱۲۵آيـه   در خداونـد  اسـت.  داري سـرمايه  نظام تفکر بر بطالني
 هرگونـه  کـه  پـذيرد  مـي  انجـام  حـالي  در حـج،  فراگير اجتماع در مردم هاي توده حضور«

 عنـوان  بـه  ،همگـان  و اسـت  شده سلب و حذف آنان، مانند و اي طايفه و گروهي امتيازات
 ،اسـت  حـج  در حضـور  مـالک  آنچـه  ،حقيقتدر .»يابند مي حضور اجتماع اين در ،انسان

 اعتبـاري  تفـاوت  هيچ بي انسانيت، حضور يعني ،مردم و ناس اين است. مردم يعني »ناس«
 آگـاه  هـا  انسان بودن يکسان با مردم که است گونه اين اند. گرفته نظر در خود براي برخي که
 و هـا   پلشتي از دوري يعني ،تقوا به جز ها انسان ميان تفاوتي هيچ که يابند  ميدر و شوند مي

 سـتم  و جـور  و ظلـم  به برخي که يابد درمي کارگاه اين در انسان بنابراين، نيست. ها زشتي
 از انـد.  نمـوده  تبـاه  و ضـايع  را ايشـان  حقوق و   کرده جعل و وضع را امتيازاتي خود براي
سـوره   ۹۷آيه  و بقرهسوره  ۱۹۹ و ۹۷ چون آياتي در ،»ناس« بر خداوند تأکيد ديگر، سوي
  2است. مهم مردمان امتيازيِ بي تنها حج، در که دهد مي نشان ،مائده

 سياسـي  و اجتمـاعي  همبسـتگي  بـراي  زمينه تا شود مي لغو يامتياز هرگونه ،حج در

 ،زمـان  از کوتـاه  مقطعـي  بـراي  حتـي  ،امتيـازات  برداشتن و ها تفاوت عدم .يابد افزايش
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 ۲۷۷   شعارها و اهداف انقالب اسالمينقش حج در تبيين و گسترش 

 

 و انسـاني  برابـري انديشـه   تا شود مي موجب مسئله اين و ،است انساني برابري معناي به

 ،اصـل  يـک  عنـوان  به ،مردم ميان در منصب و مکنت و مال از برخاسته هاي تتفاو عدم

 کـه  اسـت  گونه اين .شود اعتباريات برپايه ،برتري يا نژادي هاي تتفاوانديشه  جايگزين

 ،برتري معيار تنها تا دنده مي نشان ديگري با را خود برابري ،رعيت و امير و ،گدا و شاه

 ،آن برپايـه  بتـوان  کـه  نيسـت  امـري  تقوا زيرا گيرد؛ قرار تقوا ،آخرت در بلکه دنيا در نه

 ،هستم ديگري از برتر تقوا ازنظر من چون که شد مدعي و داد برتري ديگري بر را خود

 در کـس  هـيچ  کـه  است گونه اين و ستتقوا ضد خود ،تفکر اين چون ؛ممقدم او بر پس

 .رود مي ميان از ظاهري امتيازات و اعتبارات همه و کند نمي برتري احساس ديگري کنار

 در را امتيـازي  هرگونـه  ،حـج سوره  ۲۸ و ۲۷ ،۲۵ آيات و بقرهسوره  ۱۹۹ و ۱۲۵ آيات

  1شود. فراهم بشري يگانگي و اتحاد زمينه تا کنند مي نفي انسان از حج

 مرزهـاي  حصـار  در شدن محدود و نژادپرستي و ملي تعصبات با مبارزه عامل ،حج

 نظـام  هـاي  خفقـان  بردن بيناز و سانسورها شکستن براي ابزاري ،حج .است فيايياجغر

 کشـورهاي  سياسـي  اخبـار  انتقال براي است بستري حج .آورد مي فراهم را ريگاستثمار

  2.ديگر نقطه به نقطه هر از اسالمي

  بخشي و تقويت مسلمين انسجام در حج نقش

 ايـن  .خوانـد  مـي فرا مراسـم  ايـن  در حضـور  به را مسلمان ميليون دو ساله همه ،حج
 و نژادهـا  از را مسـلمانان  و کند مي ايفا اسالم در را بخشي وحدت نيرومند نقش ،عبادت

 در مسـلمين  اجتمـاع  .کنـد  مي جلب ديني همايش اين در اجتماع به ،مختلف هاي تملي
 احکـام  بـه  پايبندي و ديني فرهنگ بازآموزي ،مسلمانان تقويت و انسجام موجبات ،حج
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۷۸

 و هـا  هانگيـز  و اهداف با که متحدالشکل و يکسان مناسک انجام .آورد مي فراهم را ديني
   .شود مي منتهي بيشتر بخشي انسجام به ،گيرد مي صورت مشترک هاي نگرش

   اسالم فراروي يها چالش قبال در ايستادگي براي امت بسيج در حج نقش

 اسـت.  امـت  ضـعفاي  قـدرت  کننـده  زتوزيعبا و امت کننده بسيج حج شريعتي، نظر در
 پيوسـته  هم هب نخبگان استثمار عليه اعتراض و ،فاحش هاي عدالتي بي نقد براي مجالي ،حج
 سياسـي  ــ  الهـي  نامـه  وصـيت  در امام حضرت 1است. ديني و اقتصادي سياسي حيات در

    فرمود: خويش
ـ  را يروزيپ رمز و است پيروزي رمز همان ،اسالمي انقالب يبقا رمز ترديد بي  تمل
 الهي انگيزه ،آن اصلي ركن دو كه خواند خواهند تاريخ در آينده هاي نسل و داند مي
 كلمـه  وحـدت  بـا  ،كشور سراسر در ملت اجتماع و اسالمي حكومت عالي مقصد و

 كنم مي وصيت آينده و حاضر هاي نسل همه به اينجانب .مقصد و انگيزه همان براي
 اسـتثمارگران  و اسـتعمار  دست و باشد برقرار اهللا حكومت و اسالم بخواهيد اگر كه

 قـرآن  در تعالي خداوند كه را الهي انگيزه اين ،شود قطع كشورتان از داخل و خارج

 رمـز  كـه  انگيزه اين مقابل در و ندهيد دست از ،است فرموده سفارش آن به كريم
  2.است اختالف و تفرقه و هدف فراموشي ،است آن يبقا و پيروزي

   مذاهب تقريب در حج نقش

 گـردد.  محکـم  حـاد ات يـک  مبنـاي  توانـد  مـي  کـه  دارند يبسيار هاي وفاق مايه مسلمين،

 کتـاب  دارنـد.  اذعـان  و ايمان ،9اکرم رسول نبوت به و پرستند مي را يگانه خداي مسلمين،

 داراي و برخوردارنـد  بيني جهان نوع يک از همه مسلمين است. کعبه ،همه قبله و ،قرآن همه
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 ۲۷۹   نقش حج در تبيين و گسترش شعارها و اهداف انقالب اسالمي

 

 دارنـد.  شـرکت  دار سـابقه  و باشـکوه  و عظـيم  تمـدن  يـک  در و اند مشترک هنگفر يک

 معتقـدات  در مـنش،  و بيـنش  در ،تمـدن  سـابقه  در فرهنـگ،  در بيني، جهان در وحدت

 ملـت  آنهـا  از توانـد  مـي  اجتمـاعي  سنن و آداب در و ،ها نيايش و ها پرستش در مذهبي،

 برابـر  در ناچار به جهان، عظيم هاي قدرت که آورد وجود به عظيم قدرتي و بسازد واحد

 اسـت.  شـده  تأکيـد  اصـل  ايـن  بـر  اسـالم،  مـتن  در اينکه خصوصاً ؛نمايند خضوع هاآن

 بـه  را آنهـا  ،خـاص  تکـاليف  و حقوق و يکديگرند برادر قرآن، صريح نص به مسلمانان

  1کند. مي مربوط يکديگر

 بـه  اعتصـام  بـه  دعـوت  را همه و است بسته تاخو عقد ،ها مسلمان همه بين اسالم

  2.کند مي اسالم خط از پيروي و ، اهللا لحب

  :مشترک هاي هدف و منافع
 براي فراگير و مهم هاي طرح به مشترك، هاي هدف و منافع بر تكيه با توان مي

 و اسـتقالل  راه در.. . .يافـت  دسـت  اسـالمي  مـذاهب  ميـان  وحدت به رسيدن
 ملـل  هـاي  گرفتـاري  شويد. پيمان هم و همفكر استعمار، سرطان كردن كن ريشه
 از آنـان،  مشـكالت  حـل  راه در و شـنيده  مملكـت  هـر  اهالي زبان از را مسلم

 اسـالمي  كشـورهاي  مسـتمندان  و فقـرا  براي نكنيد. فروگذار اقدامي گونه هيچ
 3كنيد. فكري

  :مشترک دشمن
 اجتماع ،انساني آمال و فطري آرزوهاي به رسيدن براي مواقف و مناسك همه شرط

 ،است مسلمين طوايف تمامي كلمه وحدت و مواقف و مراحل اين در مسلمانان همه
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۸۰

 و جـاهلي  هـاي  تعصـبي  و بوم و مرز و طايفه و قبيله و رنگ و زبان به اعتنا بدون

  1.مشترك دشمن بر خروشيدن هماهنگ

  آنان امكانات ارزيابي و مختلف ملل شناخت و حج

 بـا  مسـلمانان  ارتباطـات  و آشـنايي  بـراي  فرصت بهترين و ترين مناسب ،حج موسم
 بـا  مسـلمانان  کـه  اسـت  اسـالمي  هاي ملت معارفه ميعادگاه بهترين ،حج .است يکديگر
  2.شوند مي آشنا جهان سراسر از ،خود اسالمي و ديني خواهران و برادران
 امـت  اختيـار  در [را] هـا  شـناخت  مجموعـه  ،حج« :فرمايد مي نيز رهبري معظم مقام
  3.»دهد مي قرار شناسي) دشمن اسالمي، امت ،ديگران ،خدا ،خود( اسالمي
 مشرق مردم اجتماعوسيله  ،حج در خداوند« :فرمود حج علل بيان در 7صادق امام

  .»بشناسند را همديگر تا است آورده فراهم را مغرب و
 ،ميان دراين است. يکديگر از مردم شناخت عدم تفرقه، و اختالف عوامل از يكي

 مسـلمانان  دينـي  فرهنـگ  اسـتواري  مايـه  و ها انديشه تبادل عوامل مؤثرترين از حج
 همـه  دارنـد.  حضور مسلمان هاي ملت و ها گروه و اقشار همه حج، موسم در است.

 شود مي باعث اجتماع اين دهند. مي انجام را حج مناسك و گويند مي لبيك باهم آنان
 مطرح را همديگر نيازهاي و ها گرفتاري شوند، آشنا يكديگر عقايد و افكار با ايشان
 بـه  خطـاب  كـريم  قـرآن  شـود.  بيشـتر  آنـان  همبستگي و وحدت نتيجه، در و كنند

 و پيـاده  آنـان،  تـا  بـرآور  حـج  بانگ مردم ميان در و« فرمايد: مي 7ابراهيم حضرت
 خويش منافع شاهد تا بيايند تو سراغ به دوري اهر هر از چابك هاي مركب بر ،سواره
  ».باشند
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 ۲۸۱   اف انقالب اسالمينقش حج در تبيين و گسترش شعارها و اهد

 

  :فرمود حج هاي تحكم مورد در ،حكم بن هشام جواب در 7صادق امام
 كـه  مسائلي به تنها و بگويد سخن خويش بالد و كشور از فقط ،ملتي و قوم هر اگر

 از و شـود  مـي  ويران كشورهايشان و گردند مي هالك همگي ،بينديشد است آن در

 و فلسـفه  اسـت  ايـن  .شوند مي محروم اخبار و اطالعات و سودها و منافع از بسياري

  .حج جهاني كنگره دليل

 را افكـار  و آرا تبـادل  زمينـه  يكـديگر،  شناخت سايه در مردم حج، جهاني همايش در
 هـاي  پيشـرفت  و علمـي  دسـتاوردهاي  ،باشند كه كشوري هر از گروه هر و كنند مي فراهم

 و ،دهنـد  مـي  انتقال كشورها و مناطق ديگر ديني برادران به را خويش اقتصادي و فرهنگي
 از اجتماعـاتي  و هـا  گـروه  هرگاه شود. مي ايجاد آنها بين عالقه و همبستگي نوعي گونه اين

 را يكـديگر  و آينـد  هـم  گـرد  گونـاگون  آداب و هـا  رنـگ  نژادها، با زمين، مختلف مناطق
 يگانـه  پروردگـار  و اند متفق است، حق سخن كه سخن، يك بر همه كه درحالي شناسند،باز
 نيـز  ظـاهري  اتحـاد  بـه  را آنـان  روحـاني،  وحـدت  اين كنند، رو قبله يك به و بپرستند را

 از و سـاخته  همگـون  نيـز  را عملشـان  اسـت،  يكي گفتارشان كه گونه همان و خواند ميفرا
 از و پرداخـت  خواهنـد  خـود  مشـكالت  حـل  در همياري و امكانات تبادل به جان صميم
 جامعـه  هـر  سـان،  بـدين  گرفـت.  خواهنـد  بهـره  يكديگر به تعاون در دارند، توان در آنچه

 تشـكيل  بـا  و پيوندنـد  مي يكديگر به ها گروه و شود مي تبديل بزرگ اي جامعه به كوچكي
 هـاي  كوه كه گونه بدان افزايند؛ مي يكديگر بر را خود امكانات و توان و نيرو عظيم، اي توده
 بـر  اهريمنـي  قـدرت  هـيچ  و داشت نخواهند مقاومت تاب آن برابر در كشيده فلك به سر
 حـل  بـراي  همبسـتگي،  و اتحاد چون عاملي هيچ كه است بديهي و ،آمد نخواهد فايق آنها

 نيسـت  ميسر تفاهم طريق از جز همبستگي، و وحدت به يابيدست ندارد. كارايي مشكالت
  1داشت. نخواهد نقش ايمان و دين مانند چيز هيچ ،تفاهم براي و
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۸۲

  رهبري كالم در انقالب اجتماعي اهداف گسترش در ايراني حجاج نقش

 شـود.  احيـا  مهـم  مركـز  اين در بايد اسالم دنياي در مسلمان برادران با ارتباطات

 اسـت،  رسـمي  ارتباطات ها، دولت ارتباطات نيست. ها دولت ارتباطات ارتباطات،

 اسـالمي،  امـت  آحاد بين ارتباط است. ديگري مسائل براي است، زباني ارتباطات

 ديدار در شود. مي حاصل يكديگر با ها ملت آحاد ارتباط با اين است؛ قلبي ارتباط

 نـد، ا زبـان  اهـل  كـه  ييآنها اند، آمده ديگر كشورهاي از كه مسلماني برادران با

  نقاط روي بر كنند، تعارف اظهار كنند، محبت اظهار زبان با بزنند، حرف توانند مي

 مهرباني بدهيد، جا عمل: با نيستند، زدن حرف اهل كه ييآنها كنند؛ تكيه مشترك

 ممكـن  يكـي  كنيد؛ تحمل را ها خشونت و ها سختي از بعضي كنيد، محبت كنيد،

 بـه  ارتبـاط  ايـن  كنيـد  سعي عمل در بزنيد. لبخند مقابلش در شما .بزند تنه است

  1.بيايد وجود

 روحيـه  بدهيـد،  روحيـه  بگيريد، خبر بدهيد، خبر بزنيد، حرف كنيد، برقرار ارتباط

 شما  ـ دانيد مي مخالفين معاندين، مستكبرين، استكبار،  درباره كه را حقايقي بگيريد؛

 تشـريح  انـد،  شده ميدان اين وارد تازه كه برادراني آن براي ـ داريد تجربه سال سي

 خودشان رفتارِ با ندارند، [را] چيزها اين و بيان و تبيين ييتوانا كه هم آنهايي كنيد.

 و تـر  قـوي  دعوت اما كرد، دعوت شود مي هم زبان با را مردم كنند؛ دعوت را مردم

 اينهـا  حـج،  حقـايق  هب اندادنت نشان دلبستگي احترامتان، ادبتان، است. عمل با بهتر،

 الملـل  بـين   واقعـه  ايـن  كـردن برگزار بهتـر  براي است عمومي و جمعي رفتارهاي

  2.اسالمي
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 ۲۸۳   نقش حج در تبيين و گسترش شعارها و اهداف انقالب اسالمي

 

  انقالب سياسي اهداف گسترش و تبيين در حج نقش

  مشركان از برائت :انقالب هدف

 کـه  چنـان  است؛ نمشرکا از برائت انقالب، اهداف تبيين در حج هاي بخش ترين مهم از
 هـاي  امـت  در مشـرکان  از برائـت  .کـرد  مطـرح  انقالب از پس ايران، را نمشرکا از برائت
ْسـَوةٌ  لَُكـمْ  َ�نَـْت  قَدْ ( فرمايد: مي خداوند که چنان است؛ بوده نيز پيشين

ُ
 إِبْـرَاِهيمَ  ِ[  َحَسـَنةٌ  أ

ِينَ 
�

  َمَعهُ  وَا/
ْ
ا ِمْنُكمْ  بَُرآءُ  إِن�ا لَِقْوِمِهمْ  قَالُوا إِذ   1.).بُِكْم.. َكَفْرنَا اهللا ُدونِ  مِنْ  َيْعُبُدونَ  َوِمم�

 مراسـم  در نيـز  7حسين امام .داد انجام حج ايام در را برائت اعالم نخستين 9پيامبر
 داري حکومـت  شـيوه  و حق راهبري درباره خود پيروان از نفر هزار از بيش دعوت با حج

 اطمينـان  مـورد  افـراد  سـاير  بـه  را او سخنان تا خواست آنان از و کرد ايراد بياناتي معاويه،
 2اسـت.  شده نمودار حج مراسم در سياسي برداري بهره از اي نمونه رخداد، اين در برسانند.

 از پيـروي  و کرده تمسک 9محمدي و ابراهيمي سنت به ،امر اين اثبات در نيز راحل امام
 شـرک  نفـي  و ،توحيد به دعوت را کعبه خانه بناي فلسفه مجيد قرآن اند. دانسته الزم را آن
 ( فرمايد: مي و داند مي

ْ
نَا َو¸ِذ

ْ
بْرَاِهيمَ  بَو�أ َيِت  َمkَنَ  ِإلِ

ْ
نْ  ا�

َ
ُ  الَ  أ ـرْ  َشيئا ِ¥  كْ ْ\ِ ت Cبَيـِ§  َوَطه  َZـائِِف  لِلط�

 َZَقائِِم
ْ
عِ  وَال

�
ك ُجودِ  وَالر0   3)الس0

    :فرمايد مي آيه اين تفسير در 1راحل امام
ـ هر بـه  آن در كه والناس طهارت و ،امن خانه و كعبه از سزاوارتر اي خانه كدام  هچ

  پشت قوالً و عمالً ،است نامردمي و صفتي دون يا و بردگي و استثمار و ستم و تجاوز
 و شـود  شكسـته  متفرقون اربابان و ها هآله بت بربكم الست ميثاق تجديد در و شود

َذانٌ ( در 9رپيامب سياسي حركت ترين بزرگ و ترين مهم خاطره
َ
  َوَرُسوUِِ  اهللاِ  ِمنَ  وَأ

َ
Wِإ 
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۸۴

َجC  يْومَ  ا�nاِس    ا�ْ
َ ْ
oَِ األ

ْ
 اعـالم  و 9پيـامبر  سـنت  كـه چرا شود؛ تكرار و بماند زنده )ك

  1.نيست شدني كهنه ،برائت
 در كـه  بـود  سياسـي  مانور يك ،مشركين از برائت اعالم :بگويد كسي است ممكن
 زمـان  در سياسـي  مانور آن انجام بر دليلي چه ؛آمددر اجرا مرحله به 9پيامبر زمان

 ،مشـركان  از برائت فرياد« :فرمايند مي شبهه اين به توجه با امام دارد؟ وجود كنوني
  2.»جاويد و است دستور اين .نيست خاص زمان به مخصوص

 متوجه ضرري چه حج موسم در  مشرکين از برائت اعالم که شود  متوه  است  ممکن
 چنـين  پرسـش  ايـن  پاسـخ  در امام دارد؟ اسالمي امت براي نفعي چه و کند مي استکبار

 دنبـال  بـه  را عربستان نفت شيرهاي شدن بسته که است مدينه و مکه پيمايي راه« :گويد مي
 و شـوروي  سرسـپردگان  نابودي به که است مدينه و مکه در برائت هاي پيمايي راه .دارد

  3».شود مي ختم امريکا
 که است اين ،زائران تمام فراروي حل راه ترين معقول که کند مي اشاره شريعتي دکتر
ـ  اگـر  .برگزينند شيخو ازمنظر را شيطان بدترين  يـا  اسـتبدادي  حکومـت  تحـت  رانزائ

 سياسـي  سـرکوب  را شيطان نماد ،شيطان ستون نخستين احتماالً ،کنند زندگي گرينظامي
  4.کرد خواهند تلقي

 اسـت  بااهميت نيز دنيا بزرگ هاي قدرت براي بلکه ،مسلمانان براي تنها نه حج آيين
 ،شـود  مـي  پخـش  آيـين  ايـن  از حج موسم در دنيا مطرح هاي رسانه از که ييها برنامه و

  5.سازد مي روشن را ادعا اين اهميت
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 ۲۸۵   المينقش حج در تبيين و گسترش شعارها و اهداف انقالب اس

 

 اگـر  .دهـد  مي قرار گروه يک در را سياسيغير و سياسي فرد که دارد کارکردي ،حج
 کنار در ديگر شهروندان و ،عادي مردم کنار در حاکم و قدرتمند و شود عمل درستي به

 معنـوي  صـبغة  همـه  به که است توانايي اين داراي حج ،گيرند قرار صف يک در و هم
 قـرار  جامعه به سياست تزريق خاستگاه را بندگي و است بندگي همان ،صبغه اين .بدهد
 بنـدگي  و گـرديم  مي خانه گرد بر وقتي که است آن حج ديگرِ سياسي هاي جنبه از .دهد

 و »وحـده « کلمـة  و کنيم مي تکرار و تجربه و تمرين ،حج در انحصار طور به و تنها را او
 بـا  بايـد  کـه  اسـت  طبيعي ،دهد مي شکل را ادبيات تنهاترين و بيشترين آنجا در »لبيک«

 هـم  آنهـا  بـا  ،هستند راه اين سر بر موانعي و پسندند نمي را راه آن که  کساني و دشمنان
  1.برخاست برابرشان در مقاومت و ستيز سراز

  مسلمين بيداري و بخشي هويت ابزار ،حج

 حـج  عظـيم   كنگـره  از گيـري  بهره ،هاآن ترينمؤثر و اسالمي بيداري مهم ابزارهاي از
 برگـزار  جهـان  سراسر از مسلمانان ميليوني جمعيت حضور با هرساله كه است ابراهيمي

 داده قـرار  اسـالم  بـراي  پرچمـي  را خانـه  ايـن  خداوند 7امير حضرت تعبير به .شود مي
��C« :استD CB�E;F @ G��� HIFI� K�L @ O�9P�� پـرچم  ،كعبـه  خانـه  راسـتي  بـه  .»8!(�� ��
 ،طلبـي  اسـتقالل  روح و بـوده  مسـلمين  بخـش  وحـدت  همـواره  كـه  است اسالم بزرگ
 در فعالي بسيار نقش حج .کند مي زنده آنان وجود در را حقانيت از دفاع و خواهي عزت

 همـواره  کـه  اي گونـه  بـه  ؛اسـت  داشـته  تـاريخ  طول در مسلمانان بيداري و بخشي هويت
 آنـان  اختيار در متعال خداوند که عظيمي بستر اين از دان کوشيده حقيقت و حق مدافعان

 حضـرت  .کننـد  اسـتفاده  باطـل   چهـره  معرفـي  و حـق  شناسـاندن  براي ،است داده قرار
 .شـود  تبـديل  ارانجبـ  و سـتمگران  عليـه  فريـاد   خانـه  به بايد همك« :فرمود =خميني امام

                                                      
 .67صمحمود خسروجردي، . كاركردهاي مناسك حج، 1



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۲۸۶

 و آفرينـي  حماسـه  ،مسـلمانان  بـه  و روح و ارزش ،حـج  بـه  هـا  برائـت  اعالم و فريادها
  .»اندازد مي وحشت و رعب ،دشمنان دل در و دهد مي شجاعت

 ايـن  در ريشـه  نيـز  منطقـه  مسلمان هاي ملت كنوني هاي انقالب و اسالمي بيداري
 اهللا) (حفظـه  رهبري معظم مقام و =خميني امام هاي پيام دارد. شعور و شور و حماسه

 صـبح  در مشركين از برائت  كوبنده و پرشور مراسم در هرسال كه حج عظيم كنگره به
 توزيـع  و چاپ دنيا  زنده هاي زبان به و خوانده ،عربي و فارسي زبان دو به ،عرفه روز
   مسـلمان  هـاي  ملـت  بيـداري  و اسـالمي  انقـالب  صدور عوامل مؤثرترين از شود، مي

  .است منطقه

  مسلمين نيروي بازسازي و تقويت

 آن در کـه  عظيمـي  ظرفيـت  و حـج  اهميـت  بيان ضمن ،معاصر نويسندگان از يکي
 :کنـد  مي تأسف اظهار چنين نظير بي ظرفيت اين از درست گيري بهره عدم از ،است نهفته

 را فرصـت  بهتـرين  ،شود مي تشكيل خدا خانه كنار در سالهر كه الهي عظيم كنگره اين«
 كـردن  خنثـي  و بـرادري  پيونـد  تقويـت  و خـويش  نيروهاي بازسازي براي مسلمانان به

 چنـين  ايـن  مجموعـه  .دهـد  مـي  آنها شيطاني هاي نقشه كردن باطل و دشمنان هاي توطئه
 كـه  افسـوس  .اسـت  نظير بي دنيا در ،معنوي واالي بسيار هاي انگيزه با همگاني و فراگير

  .»اند نيافته در را حج عظيم قدرت هنوز مسلمانان
 عوام مجلس در معروفي گفتار در ،انگلستان مدار  سياست وزير نخست ،»گالدستون«

  :گفت كشور آن
 برنامه قرآن و شود مي ياد عظمت به ]شام و صبح[ ها همأذن در 9محمد نام كه مادام

 جهـان  ،گـردد  مـي  برگـزار  ]تمـام  شـكوه  با سالهر[ حج و است مسلمانان زندگي
 ديـدگاه  زا اصـالح  البتـه ( جهـان  اصـالح  از مـا  و است بزرگي خطر در مسيحيت



 ۲۸۷   نقش حج در تبيين و گسترش شعارها و اهداف انقالب اسالمي

 

  .بود خواهيم عاجز است) استعمار با مساوي خودشان

 را حـج  معنـاي  اگـر  مسـلمانان  بر واي« :گويد مي غرب و مسيحيت رجال از يكي
  1».بفهمند را حج معناي مسلمانان اگر ديگران بر واي و نفهمند

  ها ملت به بخشي انگيزه و اسالم عظمت و قدرت نمايش

 اسـالم  قـدرت  نمايش اسالم، دشمنان از تبري و نفرت اعالم بر عالوه مشرکان، از برائت
�6�) �	�« فرمايد: مي 9علي است. اسالمي امت جمعي ةرژ و� O�����«2را حـج  خداونـد « ؛ 

 شـود  مي پوشيده عمل جامه ،حج از انتظار اين به وقتي ».کرد تشريع اسالم آيين تقويت براي
 جامعـه  سياسـي  همـايش  و هـا  دل اجتمـاع  مرکـز  و مردم وحدت رمز ،خدا مقدس خانه که

 �8�� :�6« :اسـت  شـده  يتلقـ  ضـعيف  افـراد  جهـاد   به حج از روايات، در لذا باشد. اسالمي
\���O�] 6: ]�\D k�T�  ».است ضعيفان جهاد حج ؛است جهاد دو از يکي حج« ؛3»���

 ،کافران با حانهمسل جنگ ،جهاد .داراست نيز حج ،دارد جهاد که ثمراتي و آثار همان
 امـت  عظمـت  و اقتـدار  نمـايش  محـل  ،حـج  چـون  است؛ کافران با سرد جنگ ،حج و

 تـداوم  كـه  گفت بايد ،مشركين از برائت و حج مراسم اهميت با رابطه در .است اسالمي
 همـه  زودي به كه انگيخت برمي را اميد اين ،انقالب مرزي برون آثار توسعه و برائت ،حج

 درك بـا  ،شـاه  رژيـم  برابـر  در ايـران  مـردم  الگوي همانند ،جهان محرومان و مسلمانان
 و شـورش  به استبداد و استكبار عليه نقاط همه در ،اسالمي انقالب حقانيت و مظلوميت

 بـاز  نيـز  را ايران اسالمي انقالب دوام و بقا راه طريق اين از و زد خواهند دست انقالب
 رسـمي  مواضـع  اعـالن  مسـئله  به توان مي ،حج سياسي کارکردهاي از لذا 4.كرد خواهند
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 اشاره اجتماعي و فرهنگي اعتقادي، درشت و ريز مسائل به سبتن اسالمي امت و اسالم
 موقعيـت  ترين مهم را حج و داند مي مهم بسيار را امور همه در سازي شفاف ،اسالم .کرد

  1.دهد مي قرار سازي شفاف براي
  :فرمود چنين ها پيام اين از يكي در =خميني امام

 اسـالم  جهـان  اعالمِ علماي اي و .خيزيد پا هب عالم اقطار و بالد  همه در مسلمانان اي
 ملـت  همچـون  ر،كنا هگوش هر در و برسيد! مسلمانان و مسلمين بالد و اسالم داد به

 و غرب ستمكاران  سينه به رد دست ،سامان اين بزرگان و علما و آن دولت و ايران

 خود بالد از را آنان خوار نفت مستشاران و دروغين كارشناسان و عمال و زنيد شرق
 و اسـالم  شـرف  و ،ذلـت  بـر  را شهادت ،ايران سلحشوران همچون و بريزيد بيرون
 در و داده تـرجيح  شرمسـاري  و خواري با توأم روزة چند عيش و رفاه بر را انساني

 بـاك  آنـان  تبليغـاتي  هياهوي از و شويد چيره آنان بر نظامي و سياسي نبرد ميدان
  2.»اقدامكم يثبت و ينصركم تنصرواهللا ان« شماست با تعالي خداوند كه باشيد نداشته

 حضور با بتوانند آنان تا آورد مي فراهم ها هتود قيام براي بستري ،حج مناسک و آيين
 با بتوانند ،نهايت در و شوند آگاه خويش حقوق به ،آن بزرگ و عظيم اجتماع و مکه در

 بـراي  را خود ،آن بزرگ اجتماعات در حضور طريق از ،مضاعف انگيزة و روحيه يافتن
 ،توبـه سـوره   سـوم آيه  در خداوند که روست اين از .سازند آماده اي توده جنبش و مبارزه
 سراسـر  مردمـان  کـه  اسـت  شـمرده بر مواضـع  اعالن براي مناسب فرصتي را حج موسم
 راسـتين  تکـاليف  و حقـوق  بـا  تواننـد  مي ،عملي و علمي موسم اين در حضور با جهان

 سـتم  و ظلـم  هرگونه عليه را اي توده و عمومي جنبش و قيام زمينه و شوند آشنا خويش
 :کننـد  قيـام  ،مشـهود  عدالت و قسط به يابيدست براي خود و آورند فراهم زگريتجاو و
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َكْعَبةَ  اهللاُ  َجَعَل (
ْ
َْيَت  ال َرامَ  ا�ْ   ا�ْ

ً
ْهرَ  وَ  لِلن�اِس  قِياما َرامَ  الش� َهْديَ  وَ  ا�ْ
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ْ
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َ ْ
ن�  وَ  ْرِض األ

َ
  1.)َعلِيمٌ  ءٍ  ¹َْ  بُِكلC  اهللاَ  أ

 دعـوت  نيـز  و خـدا  خانـة  بازسازي دستور بيان در حج،سوره  ۲۷ و ۲۶آيه  در همچنين
 سراسـر  از را مردمـان  بـود  مکلـف  7ابـراهيم « فرمايـد:  مي مکان، اين در حضور براي مردم
 در حضـور  بـا  آنان و بخواندفرا مکان اين به نزديک و دور نيز و روستاها و شهرها از ،جهان

  .»است هدف و حرکت و رويه وحدت داراي که دهند انجام را آييني و مراسم مکان، اين
 اي دوره و محـيط  يـک  در مردمان که آورد مي فراهم را اي زمينه ،اي توده حضور اين

 بـه  و بپردازنـد  اطالعـات  تبـادل  بـه  و شـوند  آشـنا  خويش حقوق با ،علمي ـ آموزشي
 پـس  بـاز  را خـويش  حقـوق  بتواننـد  تـا  کنند کمک فراگير تغيير و لتحو براي يکديگر

 حضـور  و آوردنجـا  بـه  ،مائـده سوره  ۹۷آيه  در ،خداوند که است دليل همين به .گيرند
  2.شمارد مي دين تقويت سبب و عامل را اجتماع اين در مردم هاي توده

  مسلمانان براي استراتژيك و امن موقعيت ايجاد در حج نقش

 فرارسـيدن  انتظار در ،اسعب بني و اميه بني خالفت دوران در ،مستضعفان و مظلومان
 فريـاد  زمانشـان  حاكمـان  عليـه  ،حـج  و مكه منا محيط در بتوانند تا ماندند مي حج ايام

 شـدت  بـه  اميـه  بنـي  از و دعـوت  حق به را مردم و زد مي فرياد كعبه كنار در ابوذر .بزنند
 عظـيم  اجتمـاع  و مكه شهر ،خود نهضت و حركت آغاز در 7حسين امام .كرد مي انتقاد

 ايـراد  همكـ  در ،يزيـد  حكومت عليه حضرت هاي خطبه ليناو و كرد انتخاب را نحاجيا
 و بياينـد  حجـاج  تا ماند مكه در ماه چند كربال سوي به حركت از قبل ،حضرت آن .شد

 بيـان  خـدا   خانـه  زائـران  بـراي  را يزيد حكومت ديني و اقتصادي ،سياسي اوضاع ايشان
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 کـه  بود آن از بعد .شوند خود منطقه مردم ميان در ،7امام پيام حامل هريك آنها و كنند
  .کرد حركت كربال و كوفه سوي به امام

 و حق از دفاع براي فرصتي ،حج و مكه همواره نيز حضرت آن از پس هاي دوره در
 بـا  و زدنـد  مـي  خيمـه  عرفـات  در 7صادق امام .است بوده مسلمانان بيداري و عدالت
 بـه  را حـق  از دفـاع  و عقيدتي انحرافات با مبارزه راه ،9پيامبر حق بر جانشينان معرفي
 بـراي  »منـا « سرزمين در سال ده كه كند مي وصيت 7باقر امام .دادند مي آموزش ديگران
 شـده  وارد :بيـت  اهـل  و امـام  بر كه را ظالم حكومت جنايات و كنند عزاداري ايشان
 ولـي  حضـرت  نيـز  آخرالزمـان  در ،سـتمگران  ظلـم  دوران پايان در .نمايند بازگو ،است
 زده ظلمـت  جهـان  سرتاسـر  بـه  را خواهي عدالت فرياد و كند مي ظهور همك در [عصر

 عليـه  فريـاد  خانـة  به بايد همك« :فرمود =خميني  امام حضرت ،اساس برهمين .رساند مي
  .شود تبديل جباران و ستمگران
 ديرينـه  آرزوهـاي  از ،تجـاوزات  نوع هر از دور به و مطمئن و امن جامعه يك وجود
 چنـين  تحقـق  در المللـي  بـين  جوامـع  و هـا  سازمان كه است هبود مصلحان و دانشمندان

 حكمـت  براسـاس  حكـيم  خداونـد  ولي .اند نبرده جايي هب ره كنون تا اما .هستند آرزويي
 نهـاده  بنيـان  هـدفي  چنـين  بـراي  زمين از اي نقطه در را اي منطقه قبل ها قرن ،اش متعاليه
 آن دادن نشـان  واسـطه  به شكارچي کردن كمك حتي و يواناتح شكار كه حدي به ؛است

 ربـوده  ها انسان ؛بود امننا كه اي منطقه در هم آن .است گرديده ممنوع هم چشم گوشه با
 بـا  كـه  كسـاني  :فرمايـد  مـي  زمينـه  اين در قرآن .بود كشتار و غارت جا همه و شدند مي

 و بحـث  و گنـاه  انجـام  و جنسي تمتعات از بايد ،اند كرده واجب خود بر را حج ،احرام
 محـل  اگـر  .اسـت  انسـجام  و وحـدت  گرو در جتماعيا امنيت پس .کنند اجتناب جدال

 نماينـدگان  و سـران  كـه  است اين براي ه،شد داده قرار امني نقطه در حج كنگره تشكيل
 منـافع  ،تشويشـي  هـيچ  بـدون  و يكـديگر  بـه  نسبت اطمينان كمال با و آزادانه ،مسلمين
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 منطق در زيرا ؛بجويند ياري مشكالت رفع براي همديگر از و بگيرند نظر در را مسلمين
 »مكـه « سـرزمين  در نيـز  حـج  اعمـال  همچنين .است حج نيازهاي پيش از امنيت ،قرآن

 و شـد  مبـدل  امـن  وادي به 7ابراهيم حضرت درخواست و دعا با كه گيرد مي صورت
ـ  ،آن بـه  و داد قرار آزاد سرزميني را مكه سرزمين نيز متعال خداي  را حرمـت  هـاي  تمن

 .دارد امنيـت  مكـه  در چيـز  همـه  ،حيث ازاين .نهاد نام الحرام اهللا بيت را آنجا و كرد اعطا
 از مانـدن دور و امنيـت  و آرامش ،صلح حفظ ،آن انواع همه در اتحاد دستاورد ترين مهم

 و دوسـتي  حـس  ،اسـالمي  جامعـه  در اتحـاد  زيـرا  است؛ جدايي و ريزي خون و جنگ
 ناشـي  نـژادي  جويي برتري از كه را اجتماعي هاي فتنه همه و كند مي تقويت را همكاري

  .سازد مي مرتفع را درگيري زمينه ،مؤمنان ميان اتحاد و ،برد مي بين از ،شود مي

  انقالب فرهنگي اهداف گسترش و تبيين در حج نقش

 ظهـور  ابتـداي  از ،اسـالمي  جوامـع  مشترک فرهنگي هاي مؤلفه از يکي منزله به ،حج
 ارتباطـات  و هـا  هشـبک  توسعه عامل حج است. شده افزوده آن اهميت بر ،کنون تا اسالم
 سـاير  مـذهبي  و علمـي  هاي گروه با حاجيان .است افراد تجارب و دانش انتقال و علمي

 و علمـي  تکامـل  بـه  يکـديگر،  تجارب از گيري بهره با و شوند مي آشنا جهان کشورهاي
  1.کنند مي کمک خويش شخصيتي

  اسالمي معارف تبيين و نشر و فرهنگي تبليغات

 هـاي  قـدرت  توسـط  اکاذيـب  نشر و وقايع ،اخبار تحريف ،پراکني شايعه خميني امام
 ،اسـالمي  انقالب فرهنگي  وجهه به توجه با 2داند. مي انقالب به زدن ضربه براي را بزرگ
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 در مسـلمانان  .شـود  مـي  حاصـل  فرهنگي  خدشه راه از عمدتاً ،آن پذيري ضربه و ناکامي
 نسـبت  ويـژه  بـه  باشند؛ هوشيار دشمنان آميز توطئه اقدامات درباره بايد ،جهان جاي همه

 هـاي  نمايشـنامه  و هـا  فـيلم  سـاختن  و هـا  كتـاب  نوشـتن  ماننـد  فرهنگـي  هـاي  توطئه به
 دلشـان  كه هستند هنرمنداني و نويسندگان ،اصلي سنگرداران ،صحنه اين در .ضداسالمي

 .باخبرنـد  مسـلمين  و اسالم با استكباري هاي دستگاه  كينه و حقد از و تپد مي اسالم براي
 بـارز  نمونه را راني شهوت و خوارگي مي و زدگي مصرف و فحشا و فساد فرهنگ ايشان

 تـرويج  ها ملت ميان در استعماري هاي تدس و استکبار وسيله به که داند مي هايي فرهنگ
 دو ميـان  مبـارزه  و ارزشـي  نظـام  دو ميـان  بنـدي  فص ،اسالمي صحيح حركت د.شو مي

 حركـت  هـر  لـذا  ؛بشـر  نجـات  فرهنـگ  و ،بشـر  كشيدنزنجير به فرهنگ :است فرهنگ
  1.نشود غافلگير و كند آماده عالم زورمندان همه مقاومت براي را خود بايد اسالمي

 ام گفته را اين هاست سال من ـ بكنم عرض شما به من .است مظلوم اسالمي جمهوري
 اسـت؛  جمـع  او در معنـوي  اقتدار اركان تمام كه است نظامي ،اسالمي جمهوري ـ

 بـه  چـي؟  خاطر به است مظلوم .ندارد منافات باهم اينها .مظلوم مقتدرِ اما ،است مقتدر

 و فكـر  كـه اين براي اسالمي جمهوري دشمنان كه است اين اش يكي :مختلف داليل
 و انـواع  ،نكنـد  پيدا گسترش ها مسلمان عظيم جامعه بين در اسالمي جمهوري آرمان
 بگيريد فكري و اعتقادي هاي دروغ از اند؛ بسته اسالمي جمهوري به را ها دروغ اقسام

 ،كننـد  مـي  را كار آن ،كنند مي را كار اين .اجرايي و سياسي و اي فرقه هاي دروغ تا
 .كننـد  مي عمل جور آن ،كنند مي فكر جور اين ،گويند مي جور آن ،گويند مي جور اين
 كـه  شـما  ،حجيـد  كارگزار كه شما .بافند مي دروغ ما عليه دارند كه است سال سي

 ايـن  كنـار  در حج در ،است اسالمي جمهوري نظام به ايمان و اعتقاد از لبالب تاندل
 چيسـت؟  اولتان تكليف ،است گرفته قرار تبليغات اين معرض در كه مسلماني برادر
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  .كنيد تبيين را اسالمي نظام معارف و اسالمي معارف .تبيين
 بـا  دشـمني  مـارك  دروغ به خواهند مي و كنند مي تبديل ،كنند مي تحريف را اين هااين

 بـرادران  كنيـد.  تبيـين  را اينهـا  برويد بزنند. اسالمي جمهوري سينة به را اسالمي فرق
 بداننـد  هاسـت؛ آن مـال  اينجـا  كه بدانند دنيا اسرسر در ما مسلمان خواهران ما، مسلمان

 آن گـرفتن  انجـام  آرزوي در مسلماني هر دل كه است گرفته انجام كاري همان اينجا
 قـرآن  اينجا كند. پيدا حاكميت قرآن كه نخواهد دنيا در كه است مسلمان كدام .است

 كيست اسالم دنياي در امروز كرده. پيدا حاكميت شريعت اينجا كرده؛ پيدا حاكميت
 نباشـد؟  خـون  دلـش  اسـالمي  كشـورهاي  در كفـار  و بيگانگان نفوذ و تسلط از كه
 بزننـد.  حـرف  دهند نمي اجازه آنها به بزنند؛ حرف توانند نمي و است خون هايشان دل

 حـرف  همان كه است آزادي و جهاني و عظيم و بزرگ منبر همان اسالمي جمهوري
  1كند. مي بلند رسا صداي با اينجا در را آنها گلوي در شكستة فرياد و آنها دل در
 ،خـود  بركـت پر حيـات  دهـه  سه طول در ايران اسالمي انقالب هاي تموفقي پي در

 الگـوي  عنـوان  بـه  كـه  هستيم اسالمي انقالب تاريخ در جديدي برگ شاهد ،امروز
  معمـار  هاي انديشه ،حاضر حال در .است مطرح اسالمي كشورهاي ديگر هاي انقالب

 جهـان  علمـاي  و فرهيختگـان  ،انديشمندان جان و دل در =راحل امام ،انقالب كبير
 .هسـتند  تشـيع  و اسـالم  ناب معارف پذيرشآماده  ها ملت ساير و است كرده نفوذ

 اسـتقالل  و عزت گذاشتن نمايش به و اطالعات تبادل براي است فرصتي ،حج موسم
 ديگر مردم تجربيات از استفاده براي مناسبي بستر هك چنان ؛ايران اسالمي جمهوري
 كـه  سـت رو ايـن از .شـود  مي محسوب نيز اسالمي بيداري امواج پيشبرد در كشورها

 برقـرار  ارتباط ايراني انزائر با ،مختلف كشورهاي حجاج كوشد مي ،عربستان دولت
0R) �) C$S O) C .نكنندTU��/، حج به كه كساني و گيرد مي صورت تفقه حج در يعني 

 در و كننـد  مـي  بررسـي  و فهمنـد  مي را اسالم جهان اوضاع و ديني مسائل ،روند مي
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  1.كنند مي منتقل ديگران به ،خود شهر به برگشت

 كشورهاي مشكالت از توانند مي اسالمي شعاير انجام بر عالوه ،حج مراسم در مسلمانان

 انديشـه  و فكـر  تبادل ،ديگر هاي سرزمين از مسلمانان ديگر با و يابند آگاهي اسالمي
 از تـا  اسـت  كـرده  مقرر را اجتماعي چنين اسالم« فرمود: 7صادق امام .باشند داشته
  2بشوند. دوست و آشنا آنجا در يكديگر با و شوند جمع عالم غرب و شرق

  :دفرماي مي باره  اين در =خميني امام
 و چپـاولگر  آمريكـاي  خصـوص  و چـپ  و راست هاي توطئه خدا! خانه زائران اي

 و كنيـد  استمداد آنان از و برسانيد عالميان گوش به را كار جنايت اسرائيل و متجاوز
  3.بشماريد را كاران جنايت اين جنايات

 اساسي مسائل در اوالً ،حج مقدس اجتماع اين در كه است الزم اسالمي هاي ملت بر
 داخل در كه ببينند ،كرده نظر تبادل اسالمي كشورهاي خصوصي مسائل در ثانياً و اسالم

 هـر  اهـالي  .گذرد مي چه آنان مسلمان برادران بر ،آن عمال و استعمار دست با ،كشورها
 جهـان  مسـلمين  بـه  را خـود  ملـت  هـاي  گرفتـاري  مقدس اجتماع اين در بايد كشوري
  4.دهند گزارش
 اصـالح  براي و سازد مي اسحس ،کيشان هم ديگر سرنوشت درباره را مسلمانان ،حج
 از .دهــد  مــي راهکارهــايي ،مســلمانان معنــوي و مــادي خوشــبختي و اســالمي جامعــه
 سياسـي  و اجتمـاعي  وضع به مسلمانان توجه ،حج عظيم اجتماع هاي فلسفه ترين بزرگ

 ايـن  رفـع  در کوشش و ،ايماني برادران هاي  گرفتاري از شدنباخبر و اسالمي کشورهاي
 داشـت  توجه بايد .است اسالم مهم فرايض از ،مسلمانان امر به اهتمام« .هاست  گرفتاري
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 فراهم ،مقدس سرزمين اين در ،سالهر در تعالي خداوند امر به که بزرگ اجتماع اين که
 عـالي  مقاصد ،اسالم مقدس اهداف در که سازد مي مکلف را مسلمان هاي ملت ،شود  مي

 از را مسلمان ملل هاي    گرفتاري .بکوشند مسلمانان تعالي و ترقّي راه در و مطهر شريعت
 ،نکنند فروگذار اقدامي هيچ از آنان مشکالت حل براي و ،شنيده مملکت هر اهالي زبان
 که الهي عظيم اجتماع اين در بايد .کنند فکري اسالمي کشورهاي مستمندان و فقرا براي
 بررسـي  بـه  مسلمانان ،کند فراهم را آن تواند  نمي خداوند يزال  ال قدرت جز قدرتي هيچ

  1».بکوشند آنها رفع براي ،همگاني مشورت با و بپردازند يکديگر عمومي مشکالت

  گيري نتيجه

 بـر  عميـق  يتأثير ،ايران اسالمي انقالب که است آن از حاکي ،منطقه موجود شواهد
 آنـان  هـاي  دل در اميـدي  نور و است داشته جهان مسلمانان بيداري بر و اسالمي جوامع
 برانـدازي  ،اسالم حيات تجديد معنويت، ،انقالب اين هدف ترين مهم .است کرده روشن

ـ  انبيـا  تمـام  کـه  هـدفي  .اسـت  اسالم الهي آيين گسترش و کفر نظام  آن تحقـق  دنبـال  هب
 مقـرر  معنـوي  بعـد  بـر  را خـويش  مرکـزي  و اصلي هدف ،اسالمي انقالب لذا اند. بوده
 و معـروف  امربـه  ،مشـرکان  و شرک ايادي از برائت ،مذکور هدف سياسي جنبه .دارد مي
 ايجـاد  آن فرهنگـي  هـدف  ؛و... کلمه وحدت تحقق آن اجتماعي هدف ؛و... منکراز نهي

 هـدف  و ؛و... فسـاد  و تبـاهي  بـا  مبـارزه  و اخالقـي  فضـايل  رشـد  براي مساعد محيط
ـ  نيـز  حـج  اسـت.  و... اقتصـادي  عدالت و مادي منافع تأمين ،اقتصادي  تجلـي  عنـوان  هب
 و جوانـب  خـود  کـه  اسـت  مسـلمين  گردهمـايي  مرکـز  و کنگـره  ترين بزرگ ،معنويت

 هـاي  برنامـه  تـرين  شاخص از و دارد فرهنگي و اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي کارکردهاي
 ،نيکـان  و پاکـان  گردهمـايي  ،حـج  کـه  گفـت  تـوان  مـي  عبـارتي  هب ؛است اسالم جهاني
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 کنگـره  و اجتمـاعي)  بعد( جمع و فرد کنگره ،معنوي) بعد( گرايان معنويت و وارستگان
 اهـداف  اسـت  قـادر  و سياسـت) ( سـياحت  و است سياست .اقتصادي)( دنياست و دين
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 نيازمند ،مهم اين که دهد گسترش را انقالب اقتصادي و فرهنگي) تهاجمات سازي يخنث
  است. کالن و اصولي ريزي برنامه
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  1آراني موالئي مهدي
  چکيده

 حـج  بـزرگ  فريضـه  ،مسـلمانان  ميـان  وحدت ايجاد مظهر ترين يعال ،اسالمي تعاليم در
 ديگـر  بـا  خـدا  پرسـتش  پيوند مرکز و سياست با عبادت تقاطع نقطه فريضه، اين .است

 بـراي  را وااليـي  بسـيار  اهداف مقدس، شارع اگرچه است. اقتصادي و اجتماعي مسائل
 جـدايي  و تفرقـه  دليل به عظيم، مراسم اين حاضر حال در است، شده متصور فريضه اين

 ميـان،  دراين است. کرده پيدا خود حقيقي اهداف با زيادي فاصله يکديگر، از اسالم امت
 از بهينـه  اسـتفاده  پـي  در متعـالي،  هاي آرمان با کشوري عنوان به ايران اسالمي جمهوري

 در کـه  است اين شود، توجه آن به همواره بايد که نکاتي از است. ابراهيمي حج فرصت
 مسـلمان  کشـورهاي  بيشـتر  بلکه کند، نمي تالش ايران اسالمي جمهوري تنها مسير، اين

 عظـيم  فرصـت  اين از که اند تالش در مدعي و بزرگ کشورهاي ويژه به حج، در حاضر
 دقيـقِ  شـناخت  از راهکارهـا،  شناسايي درست راه حيث، اين از ببرند. را استفاده نهايت

    آمد. خواهد دست به عرصه اين فعاالن ساير و رقبا
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۰۲

 تـرين  اصلي از يکي عنوان به ،وهابيت فرقه شناخت با که است آن پي در تحقيق اين
 بهينه استفاده منظور به را راهکارهايي ،حج عرصه در ايران اسالمي جمهوري رقباي

  .کند مطرح حج فضاي از

  مقدمه

 بـزرگ  فريضـه  ،مسـلمانان  ميـان  وحـدت  ايجـاد  مظهر ترين عالي ،اسالمي تعاليم در
 يـك  و انسـان  يك زندگي آفرين عشق هاي صحنه همه تكرار و تجلي ،حج .است »حج«

 امـت  بايـد  كـه  ازآنجـا  .است زندگي مناسك ،حج مناسك و ،دنياست در متكامل جامعه
 تمـرين  و تنظـيم  حـج  ،خـورد  پيونـد  9مـد مح امت خيل به تا شود ابراهيمي اسالمي
 امـت  پرافتخـار  ةشناسنام و اسالم درخشان ةآيين ،حج .ستا توحيدي زندگي اين تشكل
 مجمـع  ايـن  در مسـلمانان  جهـاني  حضـور  .اسـت  بوده كنون تا آغاز از ،اسالمي بزرگ
 ديگـري  هبرنامـ  و عبادت هيچ كه است اثرگذار و بخش فايده چنان ،المللي بين و معنوي

  .كرد آن گزين جاي توان نمي را
 عمل يك يا اجتماعي هبرنام يك پيامدهاي از فراتر بسيار ،حج مانند بي منافع و فوايد

 خدا پرستش پيوند مرکز و سياست با عبادت تقاطع نقطه ،فريضه اين .است عبادي هساد
 اينکـه  بـراي  اسـت  فرصـت  بهتـرين  ،حـج  .اسـت  اقتصـادي  و اجتماعي مسائل ديگر با

 بحـث  بـه  را خـود  دفـاعي  و سياسـي  موقـف  و شـوند  جمع هم گرد مسلمان متفکران
   .دهند تشکيل را واحدي صف ،دشمنان برابر در و بگذارند

 اکنـون  آنچـه  امـا  ؛است نقطه يک در اسالم امت حضور داليل و اهداف همگي هااين
 حقيقـي  اهداف با عظيم مراسم اين ،حاضر حال در .است ديگري چيز ،شود مي مشاهده

 دشمنان .است اسالم امت جدايي و تفرقه ،آن داليل از يکي که ،دارد زيادي فاصله خود
 هـم  مسـلمان  کشـورهاي  برخي مانحاک و ندارند عظيم گردهمايي اين از ترسي ،اسالم



 ۳۰۳   راهكارهاي جمهوري اسالمي ايران در راستاي استفاده از...

 

 ،ابراهيمـي  حـج  تحقـق  راستاي در ايران اسالمي جمهوري ندارند! ابراهيمي حج دغدغه
 ميـان،  دراين البته و ببرد را استفاده نهايت ،عظيم فرصت و ظرفيت اين از است تالش در

 مقاله اصلي الؤس .ندا تالش در ـ مدعي و بزرگ کشورهاي خصوصاً ـ نيز کشورها ساير
 ظرفيت از بهينه استفاده براي ،ايران اسالمي جمهوري راهکارهاي ترين مهم که است اين

  چيست؟ ،حج عظيم فرصت و
 ،اصـلي  رقبـاي  دقيق شناخت بدون ،راهکارها اين شناخت که است اين بر ما اعتقاد
 شـناخت  ضـمن  است شده سعي مقاله توان حد در رو ازاين ؛بود خواهد ناقص شناختي

   .شود معرفي راهکارها برخي وهابيت) (فرقه فعال رقباي ترين ياصل از يکي

  اصلي الؤس
  چيست؟ ،ابراهيمي حج تحقق راستاي در ،ايران اسالمي جمهوري راهکارهاي -
  فرعي االتؤس

 چيست؟ حج عرصه در ايران اسالمي جمهوري ضعف و قوت نقاط -

 کـدام  حـج  عرصـه  در ايـران  اسالمي جمهوري روي پيش تهديدهاي و ها تفرص -
 ؟است

 چيست؟ حج عرصه در وهابيت جريان ضعف و قوت نقاط -

 چيست؟ حج عرصه در وهابيت جريان روي پيش تهديدهاي و ها تفرص -

  تحقيق روش
 آوري جمـع  منظـور  بـه  .اسـت  کاربردي و کيفي نوع از ،هدف لحاظ به حاضر تحقيق
 ،حـج  عرصـه  نخبگـان  بـا  مصاحبه و اي هکتابخان هاي هداد منبع دو از نياز مورد اطالعات

 هـاي  هداد تحليـل  بـراي  .اسـت  شـده  اسـتفاده  پژوهشـگران  و مبلغـان  ،مسـئوالن  از اعم
    .است شده استفاده »swot« روش و طراحي مکتب از شده آوري جمع
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  مفاهيم تعريف
 طراحي مكتب. ۱

 هـاي  توانايي بين خواهد مي که است استراتژي گانه ده مکاتب از يکي طراحي مکتب
 عبـارات ه سـرواژ  »SWOT« 1.كنـد  ايجـاد  تناسـب  و تطابق ،خارجي امكانات و داخلي
ــا قــوت ــا فرصــت ،)Weaknesses( هــا ضــعف ،)Strenghths( ه  و )Opportunities(ه

 .است) Threats( تهديدها

 توانـد  مـي  ،آن وسـيله  بـه  سـازمان  کـه  ممتازي شايستگي از است عبارت قوت: نقطه
    .باشد برتر رقبا به نسبت

 هـايي  توانـايي  و امکانـات  ،ها مهارت ،منابع در کمبود يا محدوديت نوع ضعف: نقطه
   .بشود بخشاثر عملکرد از مانع محسوس طور به که است

  .بيروني محيط در عمده مطلوب موفقيت يک از است عبارت فرصت:

  .است بيروني محيط در نامطلوبي موفقيت ،تهديد يک تهديد:

  عمومي ديپلماسي. ۲
 ديگـر  يکشور مردم با دولت يک ،آن طريق از که است فرايندي ،عمومي ديپلماسي

 هـاي  ارزش و نمايـد  تـأمين  ،داده توسـعه  را ملي منافع تا کند مي برقرار مستقيم روابطي
 فراينـد  ،عمـومي  ديپلماسـي  ديگـر  بيـان  به .دهد گسترش و اشاعه جامعه آن در را خود

 و خـود  هـاي  هايـد  شناسـاندن  بـراي  ،ديگـر  کشـورهاي  مردم عامه با کشور يک ارتباط
ـ  ،نهادها معرفي ،ملي هاي نآرما و آنها هاي هايد شناخت  تبيـين  و هنجارهـا  و هـا  گفرهن
  2.اوست خود هاي تسياس و اهداف
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 ديپلماسـي  ابعاد و ها يويژگ ،عمومي ديپلماسي از متفاوت و متعدد تعاريف وجود با
  :1کرد خالصه بنيادي اصل و گزاره چند در توان مي را عمومي

 عامـه  ،مخاطبـان  يـا  مرجع هدف ،سنتي ديپلماسي برخالف عمومي ديپلماسي در .١
 از زيـرا  هسـتند؛  مـدني  جامعـه  از غيررسـمي  هاي گروه ويژه به و ديگر جوامع در مردم
 عنـوان  بـه  ،المللـي  بـين  اطالعاتي جامعه و المللي نفرابي سياست جوه و و ابعاد ترين مهم

   از رهــا و اقتــداربا غيردولتــي بــازيگران ظهــور ،ديپلماســي اجرايــي و عمليــاتي محــيط
 .است حاکميت

 همکـاري  و پـذير  انعطـاف  ،بـازبودن  بودن، شفاف ،عمومي ديپلماسي دوم ويژگي .٢
ــه ــودن  جويان ــن .اســت آن ب ــدل از ،عمــومي ديپلماســي در کشــورها رو ازاي ــنتي م  س
 بـازيگران  بـا  بـاز  و شـفاف  صـورت  به و روند مي فراتر انحصاري و بسته ،مراتبي سلسله

 و همکـاري  بـه  آنـان  بـا  و کننـد  مـي  برقـرار  ارتبـاط  جهان کشورهاي جوامع غيردولتي
 تـرويج  و اهـداف  تبيـين  هـدف  بـا  که شفافي و مستقيم ارتباطات پردازند؛ مي وگو گفت

   .گيرد مي صورت ملي هاي ارزش

 هـدف  .اسـت  آن اهـداف  به معطوف ،عمومي ديپلماسي اصل و شاخصه سومين .٣
 و غيردولتـي  مخاطبـان  اذهـان  و افکـار  بـر  اثرگـذاري  ،عمومي ديپلماسي اوليه و اصلي
 و اهداف به نسبت آنان ايستار و ديدگاه سازي گهماهن براي عمومي افکار به دهي شکل
 در تـري  صمشـخ  و تـر  صخـا  مقاصـد  و اهـداف  امـا  اسـت.  کشـور  يک هاي تسياس

 حمايـت  جلب ،هدف نخستين .شود يم پيگيري و تعقيب ،اساسي هدف اين چهارچوب
 و اهـداف  به ،جوامع مردم جذب سپس و کشورها ساير عمومي افکار سياسي و اخالقي
 ايـن  در هـدف  دومـين  .است آنان افکار و اذهان بر اثرگذاري طريق از خود هاي ارزش
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 .اسـت  ديگر هاي ملت بين در خود هاي نآرما و هنجارها ،ها شارز ترويج و تبيين ،راستا
   و هـا  شکـن  ،هـا  تسياسـ  ،اهـداف  از مطلـوب  و مثبـت  ايماسازي و تصوير ،سوم هدف
 عمـومي  افکـار  بـه  آن دادن نمـايش  و آن فرهنگـي  و اجتمـاعي  ،اقتصادي ،سياسي نظام

 است. ديگران

 و اعمـال  هـاي  شـيوه  و وسـايل  ،ابـزار  ،عمومي ديپلماسي چهارم شاخصه و اصل .٤
 و ارتباطـات  وريفنـا  توسـعه  بين تنگاتنگي رابطه .است المللي بين صحنه در آن اجراي

 ،عمـومي  ديپلماسـي  اعمال براي که اي گونه به ؛دارد وجود عمومي ديپلماسي و اطالعات
 ،اي مـاهواره  هـاي  شـبکه  ،سـينما  ،تلويزيـون  و راديـو  ،مطبوعـات  ،اي رسانه ابزارهاي از

 و ابـزار  ،ترتيب بدين .شود مي استفاده و... دور راه از هاي شهماي و ها کنفرانس ،اينترنت
 .آيند مي شمار به افزاري نرم قدرت عناصر از ،عمومي ديپلماسي اعمال وسايل

 آن اعمـال  شيوه و چگونگي ،عمومي ديپلماسي اجراي سازوکارهاي و ابزار از تر مهم

 بـر  کـه  سـنتي  ديپلماسي برخالف ؛است مبتني اقناع سياست بر عمومي ديپلماسي .است

 ،مـذاکره  از بـيش  ،اقنـاعي  سياست چهارچوب در .است استوار اجبار و قهرآميز سياست

 آنکـه  از بـيش  ،ديپلماسـي  و سياسـت  نـوع  اين در رو، اين از شود؛ يم تأکيد استدالل بر

 حقيقـت  درک براي وي ساختن متفاهم و متقاعد ،باشد توجه مورد مخاطب کردن جابم

    .کند مي تشويق و ترغيب اخالقي حقيقت از پيروزي به را او که است
  تحقيق هاي يافته

ـ  منابع از شده کسب اطالعات به توجه با ،بخش اين در  هـاي  همصـاحب  و اي هکتابخان
 و ايـران  اسـالمي  جمهـوري  تهديـدهاي  و هـا  فرصـت  و ضـعف  ،قوت نقاط ،شده انجام

  شود. مي بررسي ،وهابيت جريان
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 ايران اسالمي جمهوري .1

 قوت نقاط الف)

        ::::تبي اهل سنگ گران مكتب از برخورداري ـ يك

 از برخـورداري  ،ايـران  اسـالمي  جمهـوري  قـوت  نقطـه  ارزشمندترين و ترين اصلي
  است. :بيت اهل سنگ گران مکتب و تشيع مذهب

 بوده تعالي خداوند امر به آن سسؤم خدا رسول كه هستيم مذهبي پيرو كه مفتخريم ما

 از بشـر  رهاكردن مورأم قيود، تمام از رهاشده بنده اين طالب، ابي بن علي منينؤاميرالم و

 ،قـرآن  از بعـد  كـه  البالغـه  نهـج  كتاب كه مفتخريم ما هاست. بردگي و اغالل تمام

 و اسـت  بشر بخش رهايي كتاب باالترين و معنوي و مادي زندگي دستور ترين بزرگ

 مـا  ماسـت.  معصوم امام از است، نجات راه باالترين ،آن حكومتي و معنوي دستورات

 مهـدي  حضـرت  ،بشـر  منجي تا گرفته طالب ابي بن علي از معصومين، ائمه كه مفتخريم

 .هسـتند  مـا  ائمه ،است امور ناظر و زنده قادر، خداوند قدرت به كه ،[نزماال صاحب

 معصومين ائمه از ،خوانند مي »صاعد قرآن« را او كه بخش حيات ادعيه كه مفتخريم ما

ـ  بـن  حسـين  »عرفـات  دعـاي « و امامـان  »شعبانيه مناجات« به ما ماست.  و :يعل

 جانب از شده الهام كتاب كه »فاطميه صحيفه«و محمد آل زبور اين »سجاديه صحيفه«

 بـاالترين  كه ،»باقرالعلوم« مفتخريم ما ماست. از ،است مرضيه زهراي به تعالي خداوند

 مقـام  :نمعصومي ائمه و 9لرسو و تعالي خداي جز كسي و ،است تاريخ شخصيت

ـ  از كـرد،  درك نتوانند و نكرده درك را او  مـا  مـذهب  كـه  مفتخـريم  مـا  و تماس

 مفتخـريم  ما .اوست آثار از يكي است، پايان بي درياي كه ما فقه كه است »جعفري«

  1.آنانيم پيروي به متعهد و :نمعصومي ائمه همه به
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 ،نعمـت  ايـن  از برخـورداري  است. بزرگي نعمت ،ايران اسالمي جمهوري در تشيع
 دارنـد  مسـلمانان  ساير آنچه بر عالوه ،ايران اسالمي جمهوري مردم که است شده سبب
 بينش و معرفت سطح :اطهار ائمه سيره و گفتار به تمسک با )9پيامبر سيره و (قرآن
  دهند. افزايش سايرين از مراتب  به را خود

  نقل و عقل جايگاه ـ دو

 رسـالت  نيـز  خـرد  .نيسـت  وحي)( نقل رقيب عقل ،تشيع مذهب شناسي معرفت در

 بـراي  مـوازي  منبـع  دو عقل و وحي و .همديگرند عدل ،حکمت و کتاب .دارد پيامبرانه

 از دو هر و ،نقل با گاهي و است عقل با گاهي ،خدا دين معرفت باشند. مي دين دريافت

    :است فرموده 7جعفر بن  موسي امام .کنند مي حکايت وحي رهاورد
 برونـي  حجـت  .دروني حجت و بروني حجت :است گماشته مردم بر حجت دو خدا

ــامبران همــان ــران و رســوالن و پي ــماني رهب ــد آس ــي حجــت و ،ان ــان درون    هم
   .هستند ها عقل

 حـذف  عدم و ـ نقل با عقل ديدن سطح هم و خود واقعي جايگاه در عقل تنگرفقرار
 موجـب  ،وحـي  ساحت در دو هر خضوع و ـ ديگري بر يكي برتري توهم با يكي
 درون در عقـل  و بربنـدد  رخـت  يـن د و عقـل  ميان توهمي مرزبندي كه گردد مي

 منبـع  دو ،نقـل  همـراه  بـه  و شـود  نگريسـته  ،دينـي  معرفـت  هندسه و شناسي دين
  1.گردند محسوب دين شناختي معرفت

 عملـي  و علمي مباحث در ايران اسالمي جمهوري توانايي سبب ،شناسي معرفت اين

 و بـرد  يمـ  را اسـتفاده  و بهـره  بيشـترين  )نقل و عقل( الهي هديه دو از زيرا ؛است شده

   .کند يم اجرا و ،انتخاب را مسير بهترين

                                                      
  .105آملي، صت عقل در هندسه معرفت ديني، عبداهللا جوادي . منزل1
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  اسالم امت وحدت و مذاهب تقريب به نگاه نوع ـ سه

 مسـتکبران  و دشـمنان  برابـر  در اسالم امت وحدت ،ايران اسالمي جمهوري نگاه در
 چيسـت؟  وحـدت  و مـذاهب  تقريـب  از منظور اما .است واجب و ضروري امري ،عالم

 نـه  و اسـت  يشـدن  نـه  وحدت نيا .ستين مذاهب شدن يکي معناي به ،ياسالم وحدت
 شـدن  هعيش و ،اختالفات گرفتن دهيناد معناي به وحدت .است وحدت نيا انيداع منظور

 اتحاد و مسلمانان يهمبستگ ،ياسالم وحدت از مقصود .ستين عهيش شدن يسن اي ،يسن
 گانگـان يب و اسالم دشمنان برابر در ،يمذهب اختالفات وجود با ،گوناگون مذاهب روانيپ
  .است )اسرائيل و آمريکا(

ـ  نکـه يا بـه  توجـه  بـا  که است نيا ،سنت اهل و عهيش وحدت حيصح يمعنا  دو نيب
ـ نزد هـم  بـه  مشـترکات  نيا محور بر ديبا گروه دو ،است ياريبس مشترکات مذهب  کي
 اينکـه  نه باشند؛ داشته ياريهم و يهمکار گريهمد با اسالم يتعال و حفظ يبرا و شوند

  .شوند متحد يکديگر عليه و کنند دشمني به متهم را يکديگر
 او عليـه  همگـي  تـا  کيسـت  واقعـي  و حقيقي دشمن که شود توجه بايد وحدت در
 ،اسـالم  دشـمنان  کـه  داشـت  توجـه  بايـد  .خودساخته توهمات براساس نه ،شويم متحد

 اسـتفاده  سـوء  از يريجلـوگ  يبـرا  و دشمنان نيا برابر در .هستند مذهب دو هر دشمنان
 کـه  اسـالم  دشمنان بر بتوانند تا ،کنند هيتک خود اشتراک وجوه بر ديبا ،اختالفات از آنان

 شـيوه  ايـن  بيـان  ،شـک  بـدون  .کننـد  دفاع خود از ،هستند يسن و عهيش مشترک دشمن
 خواهـد  همـراه  و متحـد  يکـديگر  با را مسلمانان همه ،ابراهيمي حج در مذاهب تقريب

   .شود مي تفکر اين اشاعه از مانع ،حج جغرافياي بر تسلط با ،وهابيت اما ؛کرد

  آمريكا) و اسرائيل با ضديت( استكبارستيزي ـ چهار

 جمهـوري  و شـيعه  تفکر کانوني محورهاي از ،آن محو براي تالش و ،ظلم نپذيرفتن
  .است ايران اسالمي
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 دولـت  ضـد بر ،اسـت  صهيونيسم ضدبر ،است استكبار ضدبر حركت كه ييجا هر
 و مقبـول  حركـت  ،حركت اين ،است فلسطين عزيز كشور در صهيونيستي غاصب

 ديكتـاتوري  اين عليه ،آمريكاست عليه حركت جاهر .ماست تأييد و حمايت مورد
 حـق  احقـاق  براي ،است داخلي هاي ديكتاتوري عليه حركت جاهر ،است المللي بين

  1.موافقيم آنها با ما ،ستها ملت

 حـج  .اسـت  سياسي ـ عبادي اي فريضه ،حج که است اين تشيع مذهب راسخ اعتقاد
 مراسـم  .شـود  انجـام  نيز آن سياسي اعمال ،عبادي اعمال بر عالوه که است حجي ،کامل

 ويـژه  بـه  هـا  دولت از بسياري .است حج سياسي وجه نشانه و مظهر مشرکين، از برائت
 يـک  را حرکـت  ايـن  تشيع مذهب اما کنند؛ حذف را مراسم اين که کوشند مي ،عربستان

  نمايش! يک نه داند مي فريضه
 شـرك  ايادي و مشركين از برائت ،خدا دشمنان از برائت مظهر [حج]، ديگر طرفاز

    2.است كفر و
 هـا  مسـلمان  .كنـيم  موضـع  اعالم خواهيم مي ]مشركين از برائت مراسم برگزاري با[

 جـايش  .چيسـت  صهيونيستي و استكباري غزو اين مقابل در موضعشان كه بگويند
 و عظـيم  مجـامع  ايـن  از غير مكه؛ از غير كنند موضع اعالم بخواهند اگر .كجاست

  3.است مهم بسيار اين .جاست همان جايش !اسالم امت عظيم ميقات

 از مـانع  ،جهان نامستکبر به سرسپردگي دليل به ،وهابيت و عربستان دولت سفانهأمت
 در کـه  اسـت  آشـکار  همگان بر گرنهو ؛شوند يم عمومي صورت به مراسم اين برگزاري
 و خـواه  آزادي مسـلمانان  تمـام  ،گذشـته  هماننـد  ،مراسـم  اين عمومي برگزاري صورت

  داد. خواهند سر استکبارستيزي فرياد و کرد خواهند شرکت مراسم اين در طلب تعدال
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  علم و تكنولوژي در پيشرفت ـ پنج

 كـم  دست را علمي پيشرفت اين من! عزيزان .است علمي پيشرفت ،ديگر قوت نقطة
 كشـور  يـك  جانبة همه پيشرفت پاية ،علم .است مهم خيلي ها پيشرفت اين .نگيريد

 .»اسـت  اقتـدار  ،علـم « ؛»سـلطان  العلم« :خواندم وقتي يك من را حديث اين .است
 ايـن  .كنـد  پيدا دست خود مقاصد همه به تواند يم ،باشد داشته را اقتدار اين كسهر

 دنيـا  همه به توانستند ،كردند پيدا دست آن به كه علمي بركت به جهاني مستكبران
 يـك  عنـوان  بـه  مـا  بـراي  علـم  اما ،گفت نخواهيم زور هرگز ما البته .بگويند زور

   1ت.اس الزم حتماً پيشرفت

 هـاي  سلول ،هوافضا ،اي ههست مانند ،مختلف هاي هعرص در ايران علمي هاي تپيشرف
 يـک  عنـوان  بـه  ،ايران به مسلمانان هاي ملت مندي هعالق سبب و... نانوتکنولوژي ، يبنياد

 مراکـز  عليـه  غرب سنگين و شديد هاي متحري وضع .است شده مسلمان پيشرفته کشور
 پيشـرفت  اين از جهاني استکبار نارضايتي بر گواه بهترين خود ،ايران علمي و تحقيقاتي

    .است ايران به مسلمان هاي ملت تمايل و

 ها و نهادي علمي ـ تبليغي سازمان ـ شش

 و  چندصدسـاله  وردهايادسـت  و ارزشـمند  تجارب پشتوانة به ،العالميه المصطفي  جامعه
 را جهـان  كشـور  ۱۰۳ از زن و مـرد  پـژوه   دانـش  ۴۱۰۰۰ ،کنـون  تا علميه، هاي حوزه بديل بي

 تحصـيلي  گونـاگون  مقـاطع  در ،آنـان  از نفـر  هـزار  شـانزده  از بـيش  که است کرده پذيرش
 و پژوهشـي  علمـي،  مراكـز  در ،خـود  كشـورهاي  بـه  بازگشـت  از پس و شده التحصيل فارغ

 در بـرادران  و خـواهران  از نفر ۲۵۰۰۰ به نزديک ،حاضر حال در .اند تفعالي مشغول فرهنگي
 پـانزده  و ايـران  در نفـر  هزار  ده تعداد، اين از كه هستند تحصيل به مشغول المصطفي جامعه

  دارند. اشتغال تحصيل به كشور از خارج در ،9المصطفي واحدهاي در هم نفر هزار
                                                      

  .14/11/1390هاي نمازجمعه تهران،  . بيانات مقام معظم رهبري در خطبه1
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ـ  از خـواهر  طلبـة  ۲۵۰۰ از بيش حاضر حال در ،برادران آموزش کنار در  هـاي  تملي
 بـه  مشـغول  ،كشـور  از خارج در المصطفي واحدهاي در نفر ۶۵۰۰ و ،ايران در مختلف

  1دارد. نمايندگي كشور شصت از بيش در ،حوزوي علمي نهاد اين .اند لتحصي
 گسـترش  و ايجـاد  هـدف  بـا  نيـز  اسـالمي  ارتباطات و فرهنگ سازمان ديگر ازسوي

 وظيفه ترين مهم .است شده ايجاد اسالمي انقالب و ناب اسالم به باور و عالقه ،شناخت
 است. حج در آنان حضور و کشور از خارج ايرانيان موضوع ،حج عرصه در سازمان اين

 تـوان  جهـان،  کشـور  ٦٧ در فرهنگـي  رايـزن  داشتن مانند فراوان هاي تقابلي به توجه با
 ارتبـاطي  هـاي  زمينـه  کردن فراهم ،موريتأم محل كشور فرهنگي تحوالت و اخبار رصد
 المللـي  بـين  مركـز  وجـود  و جهان نقاط ااقص هنرمندان و ديني علماي  ،دانشگاهيان ميان
 حـج  اثرگـذاري  در ثرتريمؤ نقش تواند مي سازمان اين ،اديان يوگو گفت مركز و تبليغ
  .باشد داشته

 ضعف نقاط ب)

 حج انجام حين و قبل زماني قلمرو در حج مديريت انحصار ـ يك

 ،ايراني حجاج امور متوليان مقام در ،زيارت و حج سازمان و رهبري معظم مقام بعثه
 بـدون  را حـج  مراسـم  اجـراي  آمـادگي  ،حجـاج  تنهـا  که اند هکرد ريزي هبرنام اي هگون به

 خـود  جـاي  در و اسـت  خوبي هدف ،هدف اين .باشند داشته کامل آمادگي با و دغدغه
 سفر از قبل ،ايراني حاجي .نيست کاملي هدف اما ،کرد تشکر آن اندرکاران تدس از بايد
 را وحـي  سـرزمين  در حضـور  آمـادگي  آموزشـي  هاي کالس در شرکت با ها تمد ،حج

 انجـام  را خـود  اعمـال  ،مربـوط  مسـئوالن  تالش با نيز مکه سرزمين در و کند يم کسب
ـ کو اندوختن و حج مراسم اتمام با .دهد يم  از يـک هر توسـط  تجربـه  و تقـوا  از بـاري  هل

                                                      
1. www.miu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&siteid=1&siteid=1&pageid=140. 
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 را جديـد  حجاج و بعد سال خاطر دغدغه و کنند مي رها را آنها مربوط مسئوالن ،حجاج
 را شـده  تربيـت  نيـروي  ايـن  عظيم فرصت ،سالهر که است شده باعث تفکر اين دارند.

 گونـه  هـيچ  و کنـيم  رهـا  خود حال به ،اسالم جهان منافع راستاي در کاربستن به جاي به
 نکنيم. آنها از برداري بهره

  ايراني حجاج سني تركيب ـ دو

 از اعزامـي  زائـران  بيشـتر  کـه  دهد يم نشان اخير سال چند آمارهاي در دقت و تأمل
 متوسـط  طور به ؛باشند مي کافي تحصيالت فاقد و باال سن داراي ايران اسالمي جمهوري

 از درصـد  پـانزده  سـن  و سـال  شصـت  باالي ،اعزامي زائران درصد سي الي بيست سن
 از بـاالتر  تحصيالتي ،اعزامي زائران از درصد پانزده از کمتر است. سال چهل زير ،زائران
 ،۸۴ ،۸۲ هـاي  سـال  در حج گزارشات مطالعه اساسبر رزي اطالعات جدول .دارند ديپلم

   .است شده استخراج ۸۸ و ۸۷ ،۸۶

  سال
 کل تعداد
  اعزام

  سني سطح  تحصيالت  جنسيت

  درصد  سطح  درصد  سطح  زن  مرد

۸۲  
۸۵۹۷۳ 

  نفر
۵۴%  ۴۶%  

  %٢٨  سوادان بي

  %٥٥  باسوادان  

  %١٧  نامشخص

۸۴  
۸۹۷۱۶ 

  نفر
۵۱%  ۴۹%  

 ۴۰ زيــــر  %۱۹  سوادان بي
  سال

۱۶%  
  %۲۹  نهضت و سيکل ابتدايي،  

  %۱۵  ديپلم
۴۰ – ۶۰ 

  سال
 فـوق  ليسـانس،  ديـپلم،  فوق  ۵۷%

  دکتري و ليسانس
۱۳%  

ــر  حوزوي ــاالي کمتـ   %۲۶ ۷۰ ب
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  سال  %۱ از

  %۲۳  نامشخص

۸۶  
۱۰۲۰۲۰ 

  نفر
۵۴%  ۴۶%  

 دانشــجو نفــر ۱۸۷ و محصــل نفــر ۸۸
  اند. شتهدا حضور

  سال ۵۰ باالي ۹۰%

۸۷  
۱۰۴۹۴۱ 

  نفر
۵۲%  ۴۸%  

 ۴۰ زيــــر  %۲۴  سوادان بي
  سال

۱۲%  
  %۳۱  نهضت و سيکل ابتدايي،  

  %۱۶  ديپلم
ــ ۴۰  ۶۰ ـ

  سال

ــيش  ب
 از

۶۰%  
 فـوق  ليسـانس،  ديـپلم،  فوق

  دکتري و ليسانس
۱۳%  

  حوزوي
ــر  کمتـ

  %۱ از
ــاالي  ۶۰ ب

  سال

ــيش  ب
 از

  %۱۲  نامشخص  ۲۰%

۸۸  
۶۵۰۰۰ 

  1نفر
    

  
  

 ۴۰ زيــــر
  سال

۱۶%  

ــ ۴۰  ۶۰ ـ
  سال

۶۸%  

ــاالي  ۶۰ ب
  سال

۱۷%  

 ايراني حجاج برخي نامناسب رفتارهاي ـ سه

 اسـتفاده  بـر  خود بيانات و فتواها تمام در ،ايران حج مسئوالن و تشيع علماي اگرچه
 فراوانـي  تأکيـد  مسـلمانان  سـاير  بـا  همراهـي  و همکـاري  و حج معنوي فضاي از بهينه

                                                      
   از تـر  بـزرگ  و سـال  سـيزده  از كمتـر  زائـران  تشـرف  از آنفلـوآنزا،  بـه  ابتال احتمال علت به ،)1388( ام سي حج آيين در. 1
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 و انـدازه  از بـيش  هـاي  يبـازارگرد  همچون نادرست رفتارهاي برخي سفانهمتأ اند، کرده
 عـدم  شـبهه  کـه  است شده سبب ،جماعت نمازهاي در حضور به جدي اهتمام نداشتن
 بـه  امـر  اين .بگيرد قوت مسلمانان ساير با ايران اسالمي جمهوري ملت و شيعيان تعامل
 در حـج  سـفر  اندرکاران دست ديدار در ،انقالب معظم رهبر که است يافته اهميت حدي
  اند: کرده اشاره امر اين به بارها ،اخير ساليان

 يـا  مسـجدالحرام  در باشـكوه  جمعيـت  كـه  هنگـامي  بشنود وقتي شود مي متأسف انسان
 حـاجي  معـدودي  تعداد شتابند، يم جماعت اقامه به يا ندا جماعت اقامه مشغول مسجدالنبي

 كـه  را اجناسي و بگيرند بغل زير را ها كيسه بروند؛ بازارها سراغ ـ زن يا مرد يا ـ ايراني

  1.بيايند بگيرند كنند، پيدا توانند يم آنجا از بهتر و تر نارزا گاهي خودشان شهر در
 :ائمه زمان در سنت اهل جماعت نماز در شركت ثواب در روايات در ما قدر ينا

 اينكـه  مثـل  ،بخوانيـد  نماز اينها سر پشت مسجدالحرام در كه دارد روايت كه داريم

 صـادق  امـام  كه است معلوم چيست؟ معنايش اين .ايد خوانده نماز پيغمبر سر پشت
 پيـرو  يـك  نمـاز  با مقايسه .كند ينم مقايسه پيامبر نماز با را جماعت امام آن نماز

 ايـن  چـه؟  يعنـي  ايـن  .بخوانيـد  نماز او سر پشت گويد يم اما ،كند ينم هم خودش

  2.است وحدت نمايش

 ها فرصت ج)

  مسلمين عموم به دسترسي ـ يك

 بـر  حـج  امتياز« .ندارد وجود عبادات از يک هيچ در که است نظيري يب فرصت ،حج
 حـج  در« 3».اسـت  آن بـودن  يالمللـ  نبـي  و بودن يجهان ،اسالمي ضيفرا و واجبات ساير
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۱۶

 اسـالم  دنيـاي  و اسـالمي  امت باعظمت بدنة اين از عظيمي انبوه با حاج انسان ،ساليهر
  ١».شمرد مغتنم بايد و است فرصت اين .شمرد مغتنم بايد را اين .شود يم مواجه

  سنت اهل مذاهب با تشيع مذهب فراوان اشتراكات ـ دو

 دقيـق  بررسـي  سني، و شيعه اختالف و تفاوت بر مبني گسترده تبليغات رغم به متأسفانه

 اسـت.  اختالفشـان  نقـاط  از بيشتر بسيار دو اين اشتراکات که دهد يم نشان مذهب دو اين

 حـج،  مراسـم  فقهـي  اشتراکات مشترک، قبله ،9خاتم پيامبر قرآن، واحد، خداي به اعتقاد

 اسـت.  مـذهب  دو ايـن  اشـتراک  نقـاط  تـرين  ياصل و ترين مهم از :اطهار ائمه به احترام

ــ ــاي يبررسـ ــاريخي هـ ــان تـ ــ نشـ ــد يمـ ــه دهـ ــان کـ ــل جريـ ــنت، اهـ ــاً سـ    غالبـ

 خطرنـاک  قدري به تيميه ابن تفکرهاي اند. هنبود همراه و موافق وهابيت تفکرات و عقايد با

ــي و ــود انحرافـ ــه بـ ــاي کـ ــار علمـ ــذهب، چهـ ــد مـ ــث از بعـ ــالش و بحـ ــا چـ    بـ

ــاتواني و او ــن ن ــه اب ــه و تيمي ــردنش، توب ــت از نک ــت حکوم ــتند وق ــه خواس    را او ک

  2کند. مجازات
 سـنت  اهل با استراتژيک ائتالف دنبال به تشيع با مقابله براي وهابيت ،حاضر حال در
 فراوان اشتراکات دليل به ،مالکي و شافعي مذهب دو خصوصاً ،اسالم امت بدنه اما ،است

    .دارند اتحاد و ارتباط برقراري براي فراواني هاي تقابلي ،تشيع مذهب با
 آن قلـب  در حتـي  دنيـا،  منـاطق  همـه  در چه آسيا، آفريقا، در چه اسالمي، كشورهاي در

ـلماناني  ـ آمريكا همتحد اياالت يعني ـ است كرده ما با را دشمني بيشترين كه كشوري  مس
 محبـت  و امـام  محبت و اسالمي جمهوري محبت از لبريز دلشان اما ؛نيستند شيعه كه هستند

 (دشـمنان)  اينها بود. اسالمي جمهوري جمهوري، چون است؛ اراده و باعزم بزرگ ملت اين
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  .20، ص 1390گري و وهابيت قم، دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم،  . جستارهاي در نقد و بررسي جريان سلفي2



 ۳۱۷   راهكارهاي جمهوري اسالمي ايران در راستاي استفاده از...

 

 اسـالمي  فرق با دشمني مارك دروغ به خواهند يم و كنند يم تبديل كنند؛ يم تحريف را اين

  1د.بزنن اسالمي جمهوري هسين به را

 را تسـنن  و تشيع اتحاد ،اشتراکات اين از استفاده با تواند يم ايران اسالمي جمهوري
   .آورد وجود به وهابيت جريان عليه

  جهاني استكبار از مسلمانان ترس فروريختن و اسالمي بيداري ـ سه

 اسـتکبار  هيبـت  شکستن و آفريقا شمال و خاورميانه منطقه در اسالمي بيداري وقوع
 روي پـيش  اکنـون  کـه  اسـت  هـايي  تفرصـ  بزرگتـرين  از ،مسـلمانان  چشـم  در جهاني

 کنـار  انمسلمان هاي تالش با ،منطقه در آمريکا عمال .دارد وجود ايران اسالمي جمهوري
 جمهـوري  .شـود  آنهـا  گـزين  جـاي  اسـالمي  هـاي  تحکوم که است نزديک و روند مي

 گذاشـته  ايـن  بـر  را خود تالش تمام گذشته هاي سال طي ،تشيع مذهب و ايران اسالمي
 اهللاحـزب  پيروزي .ببرد بين از را اسرائيل و آمريکا پوشالي قدرت از ترس بتواند که بود

 شـدن سـاقط  و روزه ۸ و روزه ۲۲ جنـگ  در حمـاس  پيـروزي  ،روزه ۳۳ درجنگ لبنان
 اسـالمي  انقـالب  از ثرمتـأ  که و... تونس و مصر کشورهاي در آمريکا به وابسته حاکمان

 امـت  بـه  مسـتکبران  برابـر  در قـدرت  و عـزت  حيهرو بازگشت سبب ،است بوده ايران
 ايجـاد  و مسـلمانان  وحـدت  سـاز  هزمين تواند مي احيا و بازگشت اين .است شده اسالمي

  .باشد اسالمي نوين تمدن راستاي در ،اسالمي واحده امت

 تهديدها د)

  هراسي شيعه ترويج ـ يك

 آن بـر  را آنهـا  مستکبر رهبران و منطقه مرتجع حاکمان ،تشيع مذهب ترويج از ترس
 ايـن  بـه  مسلمانان گرايش از مانع ،هراسي شيعه قراردادن کار دستور در با تا است داشته
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۱۸

 مسـلمانان  بـا  خـود  مسـلمانان  ارتباط از کشورها برخي هاي بعثه ممانعت .شوند مذهب
 برجسـته  وهابيـت  گرايـي افـراط  که درحالي ديگر ازسوي .مدعاست اين بر گواهي ،ايران
 در فرقـه  اين ريزانطرح و سياستگذاران ،است فتادها مخاطره به يانجر اين بقاي و شده
 حـداقل  کـه  انـد  کـرده  تنظـيم  اي گونه به را خود اقدامات روبناي ،مصلحتي چرخش يک

 شـايعه  ،کذب با تا ندا تالش در آنان .باشند داشته عامه هاي ديدگاه با را تضاد و اختالف
 و سـنت  اهـل  بـراي  آفـرين هـول  و خطرنـاک  ،مشـترک  دشمني را تشيع ،نمايي بزرگ و

   .دهند جلوه وهابيت

  وهابيت ترويج شيوه تغيير ـ دو

 انتظارشـان  مـورد  کـه  گونه آن قهرآميز، هاي شيوه به تمسک دليل به گذشته، در وهابيت
 جـاي  بـه  تبليـغ،  در کوشـند  مـي  حاضـر  حـال  در جريان، اين رهبران نيافت. گسترش بود،

 اعتقـادات  وجـود  ديگر ازسوي 1کنند. استفاده تبليغي ابزارهاي انواع و نرم زبان از خشونت
 ايـن  مبـاني  و اهـداف  از کافي آگاهي که مسلمانان از تعدادي که است شده سبب جهادي
 ايـن  وارد اسـالم،  دشـمنان  برابـر  در جهـادي  روحيـه  کاربستن به گمان به ندارند، جريان
   شود. يم شيعيان کشتار و تشيع با مقابله صرف انگيزه، و نيرو اين که درحالي شوند. جريان

 وهابيت جريان .2

 قوت نقاط الف)

  تبليغي متفاوت ابزارهاي از زمان هم استفاده ـ يك

 يمتنـوع  و مختلـف  ابزارهـاي  از خـود  پيـام  رسـاندن  بـراي  ،وهابيت مبلغان و علما
 جـذب  را بيشتري افراد ،مخاطبان ساليق و ذائقه تنوع براساس بتوانند تا کنند مي استفاده
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 ۳۱۹   راهكارهاي جمهوري اسالمي ايران در راستاي استفاده از...

 

 برقـراري  و عواطـف  و احساسـات  نتقـال ا منظـور  به ،چهره به چهره دعوت بر تکيه کنند.
 هـاي  راه ايجـاد  ،تبليغـي  مطالـب  تلخـيص  ارائـه  ،حضـوري  ديـدارهاي  در پويا ارتباطي

 و...)، دي يسـ  ،ايميـل  طريـق  از( آنـان  تبليغـي  محصـوالت  بـه  مخاطب آسان دسترسي
 عقايد تحميل منظور به ترس ايجاد و ارهاب از استفاده و مناظره روش در گذاري هسرماي
 مـورد  هـاي  شرو از اي مجموعـه  و...)، کـردن  زنداني و دستگيري ،پليسي نظارت( خود

  1است. حج در آنان استفاده

  عملي رفتار با ديني هاي آموزه تلفيق و خود عملگرايي دادن ننشا دوـ

 اسـت  مطلـب  ايـن  القاي صدد در ،وهابيون رفتار نحوه و ظواهر ،پوشيدن لباس نوع
 و قـولي  تجسم ،9برپيام سنت و اسالمي هاي آموزه ندهکن اجرا ،کامل صورت به آنان که

 آنـان  بـه  ،عملي تبليغ اين .هستند ديزوا و انحراف هرگونه بدون و راستين اسالم عملي
 گـزاري بر .شوند موفق خود به نسبت مردم عوام در مثبت ذهنيت ايجاد در کند مي کمک
 مـداوم  پخـش  ،ظـاهري  لحـاظ از حـج  مراسـم  زيبـاي  برگزاري ،گانه پنج نمازهاي منظم

    .اند هدست اين از هايي هنمون و... قرآن تالوت

  عرفي مباحث طرح و گرايي عوام ـ سه

 موفقيـت  عامـل  کـه  دهد مي نشان عبدالوهاب نمحمدب هاي خطابه و ها هنام به نگاهي
 ؛دانسـت  او سـوي از شده مطرح مطالب محتواي توان نمي را تيميه ابن با مقايسه در وي
 ابـن  که آن علت اما .است نکرده بيان تيميه ابن و خود پيشينيان از بيش چيزي وي زيرا

 بــن محمــد ،آن بــرعکس و باشــد موفــق نتوانســت اجتمــاعي ســازي نجريــا در تيميــه
 ،کـرد  کسـب  مـردم  مختلـف  اقشـار  سازي ههمرا در را چشمگيري توفيقات عبدالوهاب
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۲۰

 .بـود  عبـدالوهاب  بـن  محمد گويي هساد و مردم عامه زبان به گفتن سخن و گرايي عرفي
 بـا  را مـومي ع اقبـال  توانسـت  لذا .کرد مي صحبت مردم خود مانند و عوامانه بسيار وي

  .باشد گذاراثر و سازد همراه خود
 و شـيعي  جوامـع  عوام قشر ميان در عرفي مباحث برخي طرح کثرت رسد مي نظر به
 مکاتبـات  از حاصل هاي ناکامي با مواجهه از پس وهابيت که باشد آن دهنده نشان ،سني

 قشر اقناع در توفيق نداشتن و سنت اهل و شيعه برجسته علماي با مناظرات و ها گفتمان
 بـه  را خود مخاطب جامعه ،خود افراطي عقايد و ها باورداشت به نسبت ،جوامع نخبگان

 بـه  ار خـود  جاي برهان و استدالل ،گرايي عوام اين در .است  داده تنزل مردم عامه سطح
 مفـاهيم  القـاي  براي پسند عامه ادبياتي از ،علمي زبان جاي به و است داده مغالطه و جدل
 داراي هـاي  اليـه  از برخـي  نظـر  اسـت  توانسـته  رويکرد اين .شود مي استفاده نظر مورد

 يـا  کنـد  جلب ،شيعه و سنت اهل ميان از ،ديني معارف به نسبت را بينش تر نازل سطوح
  1.آورد پديد آنها ذهن در را شبهاتي کم دست

 ضعف نقاط ب)

   نادرست اعتقادات ـ يك

 مخـالف  آنهـا  از بسـياري  کـه  دارنـد  خاصي اعتقادات و افکار وهابيت، فرقه پيروان
 ايـن  بـه  ،خود عقيده اثبات براي وهابيان است. 9اکرم پيامبر تعاليم و قرآني هاي هآموز

 خـدا  بـه  را مـا  که پرستيم مي اين براي فقط را ها بت ما« که کنند مي تکيه مشرکان سخن
 بـراي  هـا  بت پرستش ،مشرکان ديدگاهاز که گيرند مي نتيجه چنين وهابيان 2».کند نزديک
 کسهـر  پـس  .بـود  خدا نزد ها بت شفاعت براي فقط بلکه ،نبود آنها بودن رازق و خالق
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 ۳۲۱   راهكارهاي جمهوري اسالمي ايران در راستاي استفاده از...

 

 ايـن  .اسـت  مبـاح  او مـال  و جـان  و اسـت  عرب مشرکان مانند ،بداند شفيع را غيرخدا
 ايـن  وهابيـان  االسـالم  شيخ تصور .است شرک و توحيد مسئله در ،وهابيان کالم عصاره

 پيـامبر  شـعار  کـه  »االاهللا الالـه « جملـه  بنـابراين  .است »معبود« معناي به فقط »اله« که بود
 هيچ يعني است؛ »عبادت در توحيد« به ناظر فقط است، بوده جهان مسلمين و 9اسالم

 خلقـت،  در شـرک  نفـي  بـه  نظـر  ،ترتيـب  ايـن  بـه  و نيست يگانه خداوند جز معبودي
 و رزاقيـت  خالقيت، در توحيد ،جاهلي مشرکان زيرا ندارد؛ هااين غير و ربوبيت رزاقيت،
 خـدا  غير چون بود؛ عبادت در توحيد نداشتن آنها مشکل تنها و داشتند قبول را ربوبيت

  1پرستيدند. مي را
  2:از اند عبارت وهابيون اعتقادات از برخي

 ؛شود يم محسوب شرک الهي اولياي به توسل ـ

 ؛است واجب شده، ساخته قبور روي که بنايي ردنک نويرا ـ

 عملـي  ،مقـابر  در چـراغ  کـردن  نروشـ  و اوليا قبور نزد دعا خواندن و نمازگزاردن ـ
   .است مشرکانه

  عقل جايگاه ضعف ـ دو

 نقـل  ،سـلفي  هـاي  هانديشـ  اسـاس  .ندارد جايگاهي عقل ،وهابيت شناسي تمعرف در
 کـه  شود يم آغاز حنبل ناحمدب از جريان اين .ندارد مرجعيت عقل آنها براي يعني است؛

 در حنبـل  ناحمـدب  .شـدم  پشـيمان  هـم  بعـد  و کردم عمل عقل به بار چند من گويد مي
 بـه  هنـد  و ايـران  ،يونان فلسفه ،عباسي مونأم و هارون حمايت با که زيست مي دوراني

 و ايسـتادند  جريـان  اين برابر در ،7ارض امام ويژه به ،تشيع ائمه .يافت انتقال اسالم بالد
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 و گرايانـه  عقـل  تفکرات ،کرد مي تصور حنبل ناحمدب .پرداختند اسالمي انديشه تبيين به
 حـديث  ظـاهر  به هم آن ،حديث به بايد فقط گفت بنابراين .دارد تضاد حديث با فلسفي

 و »تشـبيه « گرفتـار  ،نتيجـه  در و نـداد  دخالـت  زمينـه  ايـن  در را عقل اصالً او .بپردازيم
 ،منطقـي  ،عقلـي  اسـتدالل  هرگونـه « :1قدندمعت نيز حاضر حال در وهابيت .شد »تجسيم«

 مـا  بـراي  صـحابه  عمـل  و اخبـار  ،قرآن آيات ظاهر فقط و است حرام عرفاني و فلسفي
  ».است حجت
 نـاتواني  و عقـل  الهـي  موهبـت  از وهابيت محروميت سبب شناسي تمعرف شيوه اين

    .است شده درست مسيرهاي شناخت در آنان

 وهابي هاي گروه در تفرقه ـ سه

 و حـوادث  اثـر بر ،جريـان  ايـن  کـه  دهـد  مـي  نشـان  گري يسلف جريان دقيق مطالعه
 يکـديگر  بـا  مسـائل  از بسـياري  در و اسـت  شـده  تفرقـه  دچـار  ،آمـده  پيش هاي بحران

 ،تکفيـري  ،قطبيـه  ،اخوانيـه  ،ملکيـه  جريانـات  به فرقه اين نظر يک از .دارند نظر اختالف
 ديگـر  کـالن  بنـدي  تقسـيم  يـک  در و انـد  هشـد  بندي متقسي سکوالر جريان و نوسلفيان

   :کرد بندي طبقه گروه سه به ،شيعه با مقابله شيوه براساس را وهابي جريانات توان مي
 عبدالمحسـن  شـيخ  ،جبـرين  بنا شيخ« آنان جمله از که اند افراطيون ،نخست گروه ـ

 بـه  نبايـد  سعودي مقامات ،آنان ازنظر است. »الهذيفي شيخ و العمر ناصر شيخ ،العبيکان
 ،برسـانند  قتل به را آنان بايد و آورند اج  هب را خود آميز بدعت اعمال دهند اجازه شيعيان

  .دنماين عقيده ترک به وادار يا کنند سرکوب و تبعيد

 نظيـر  ،قديم نسل علماي و روند مي شمار هب وهابيون طيف دومين گرا سنت علماي ـ
 »الحـوالي  صفار شيخ« نظير ها نوسلفي از برخي و »عثيمين بن محمد شيخ ،باز بن شيخ«
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 و هـا  هديـدگا  و کننـد  مي پيروي جدليون از وهابي سنتي علماي .دارند تعلق گروه اين به
 ايـن  .گيـرد  مـي  نشئت جدلي هاي ديدگاه از ،شيعيان به نسبت آنان آميز خصومت مواضع

 موافـق  وهابيـت  پـذيرش  بـه  آنان مجبورکردن و کشور از شيعيان اخراج و قتل با گروه
 بايـد  آنان ازنظر .انجامد مي مرجو هرج و نظمي بي به اقدامات اين معتقدند کهچرا ؛نيستند
 .کرد ترغيب آميز بدعت اعمال و عقايد ترک به را شيعيان

 عبـدالعزيز  ،صـبيح  عبداهللا ،حميد هللاعبدا« نظير روشنفکراني که وهابيون سوم طيف ـ
 را کارانـه  سـازش  و خواهانـه  ترقـي  هاي ايده شود، مي شامل را »الخدر عبدالعزيز و قاسم

 رنـگ پر چنـدان  اجتمـاعي  و دينـي  عرصـه  در طيـف  اين حضور گرچه .کنند مي ترويج
 مفـاهيم  »الحميـد « مثـال  بـراي  .است گسترش حال در سرعت به ،مذکور گرايش ،نيست
 وي .دهـد  مـي  اشـاعه  وهـابي  اسالم از متفاوتي تفسير و برداشت مبنايبر را بشر حقوق
 در ،اساسـي  رکـن  دو ايـن  و شـده  اسـتوار  آزادي و عـدالت  برپايـه  اسـالم  است معتقد

  .اند نموده ايفا اي عمده نقش ،اسالم گسترش

 تقريب از انحصاري معناي و خودبرتربيني ـ چهار

 و هسـتند  مخـالف  ديگـر  اسـالمي  مـذاهب  و اديـان  بـا  معنا تمام به ،سلفي وهابيون
 کاالهـاي  از يکي که دهد مي نشان هم مشاهدات 1.کنند يم نفي را آنان با تقريب هرگونه

 و علما از بسياري ناميدن مشرک و »شرک« به اتهام ،سعودي عربستان در فراوان و ارزان
 در و وگو گفت براي اي هزمين ،افراطي رويکرد گونه اين با که است روشن 2.است بزرگان
 صـورت  تفـاهم  و تعامـل  بـراي  دوسويه اي هرابط چراکه ؛ماند ينم باقي ،وحدت نهايت

 .ندارنـد  خويش کيان و خويشتن بقاي جز اي هدغدغ ها نجريا و افراد گونه اين .گيرد ينم
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 طـرد  و خودنگري اين .ندارند رهايي به راهي و زندگي براي حقي ديگران ،آنان نظر در
 عـاملي  توانـد  ينمـ  نيـز  مشترک دشمنان وجود حتي که گيرد يم اوج قدر آن گاه ،ديگران

  .باشد بودن باهم و بودن هم کنار براي

  خشونت به تمسك ـ پنج

 .اسـت  و... تخريـب  و هدم و غارت و قتل ،گري وهابي معمول و متداول هاي ارزش
 .اسـت  فرقه اين مستمر عادات از اخالق مراعات عدم و شتم و ضرب حتي و تند رفتار
 ،ق۱۲۱۶ سال در شيعيان کشتار .است واقعيت اين بيانگر ،حجاج با سعودي دولت رفتار
 آور تنفر و آميز تخشون رفتار ،مکه قبور تخريب ،ق۱۲۱۷ سال در طائف مردم عام قتل

 قبـر  زائـران  با آنان زشت و قهري رفتارهاي همچنين و خونين حج در سعودي مورانأم
  1.است عام و خاص زبانزد ،مطهر ضريح بوسيدن  بهانه به 9اهللا رسول

 استكبار با پيماني هم ـ شش

 گرفتـار  اسـالم  امـت  کـه  دورانـي  هـر  در دهد مي نشان وهابيت تاريخچه به نگاهي
 يـا  باشـد  وحـدت  عامـل  وهابيـت  آنکـه  جـاي  به ،است شده خارجي تهاجم و مصيبت

 ايـن  خـالف  در درسـت  ،اسـتکبار  بـا  پيماني مه واسطه به بکاهد، ها اختالف از کم دست
 و انگليسـي  استعمارگران با ها يعثمان که دوراني در وهاب  ابن .است کرده حرکت جهت
 کـه  آنهـا  نيـز  اکنـون  2 .نمـود  همکاري ها انگليس با و کرد علم قد ،بودند درگير روسي
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اني اول آغاز شـد. بـا آغـاز جنـگ جهـاني      جنگ جه ،كرد سعود با كمك اخوان به توسعه كشورش فكر مي  زماني كه ابن. 2

هـا ترغيـب و تحريـك     سعود و شريف حسين را عليه عثماني  دو خاندان ابن ،اول، انگليس كه آرزوهايي در سر داشت

و ويليـام   ،توماس ادوارد الرنس را به اردوگاه شـريف حسـين   :اي فرستاد كرد و براي هريك از اين دو خاندان نماينده

شدن شكسپير، هاري سنت جان بريجر فيلبي كه خـود را مسـلمان و بـه     بعد از كشته ،ها وگاه سعوديشكسپير را به ارد

ها رفت. ازسويي الرنس به شريف حسين قول حكومـت عربسـتان بـزرگ     كرد به اردوگاه سعودي نام عبداهللا معرفي مي

  .1380يت، زهرا مسجدجامعي،. نظري بر وهابها همراه باشد با اين شرط كه بايستي با شكست عثماني ،را داد
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 .کننـد  يم همکاري اسرائيل و آمريکا با ،هستند خدا خانه داري هپرد و گري يوهاب مدعي
 بـا  مراسـم  ايـن  زمـاني  هم رغم به که دهد مي نشان .ش  ه ۱۳۸۷ سال حج مراسم بررسي
 سـوي از اي هبرنامـ  و تحرک هيچ تنها نه ،روزه) ۲۲ جنگ( غزه مردم عليه اسرائيل حمله

 که نشد اجرا آنان خونين دشمن عليه مسلمانان اتحاد براي ،وهابيت و عربستان حاکمان
  ١.کردند صادر نيز را اسرائيل با صلح بودنجايز فتواي يوهاب علماي حتي

 ها تفرصج) 

  حج مديريت داشتندراختيار ـ يك

 مـدعي  و عربسـتان  سـرزمين  در 9اکـرم  پيـامبر  مطهـر  قبـر  و خـدا  خانه نشد واقع
 برخـي  کـه  اسـت  شـده  سـبب  شـدن  الحـرمين  مخاد و بودن کعبه حاجب و برداري هپرد

 پاسـدار  را آنـان  و شوند قائل تقدس ،وهابيت فرقه و سعودي زمامداران براي ،مسلمانان
 را آنهـا  و بطلبند کمک آنان از مواردي در و بدانند الهي متعالي هاي ارزش حريم حرمت

    .بدانند خود غمخوار و يار
 ،الهـي  امـن  حـرم  و حج حياتي بسيار و استراتژيک جايگاه شناخت با ،وهابيت فرقه

 ،مـذاهب  و فرق ديگر به تبليغ ندادن اجازه و تبليغي هاي هگلوگا تمام گرفتن تدسدر با
 ،هـم  بسياري مؤسسات .گيرد مي کار به وهابيت ترويج و تبليغ براي را خود تالش تمام
 رئاسـه « ،»االسـالميه  الشـئون  و االعلـي  مجلس« ،»االرشاد و لدعوه الشوي مجلس« چون
 در و... »الکـريم  القـرآن  لتحفـيظ  الخيريه الجماعه« ،»المدني الحرم و المکي الحرم شئون

 فرصـت  ايـن  از خـوبي  بـه  آنـان  .باشند مي حج موسوم در ويژه به ،وهابيت تبليغ خدمت
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 خـود  اهـداف  و مطامع ،عادي ظاهر به و زا حساسيتغير هايي قالب در و کنند مي استفاده
 ،سـت ها کاروان مديران راهنمايي متصدي که »الوکالء مکتب« مثال براي .گيرند مي پي را

 هـاي  اتوبـوس  در .کنـد  مـي  عمـل  وهابيت تبليغي اقالم توزيع براي مرکزي مثابه به خود
 ،مسـتقيم  غير طور به ،کريم قرآن از هايي تالوت پخش با نيز زوار نقل و حمل به مربوط

    .شود مي القا مخاطب به قرآن با وهابيت همراهي

 سعود آل اقتصادي و سياسي حمايت ـ دو

 را کليـدي  هاي تپس و مشاغل بيشتر ند،نفر هزار چهار از بيش که ،سعود  آل خاندان
 کـه  عبـدالوهاب  محمـدبن  خانـدان  .دارنـد  دسـت  در عربسـتان  پهناور کشور سراسر در
 مـذهبِ  آمـوزش  ،تبليغـات  ،ارشـاد  ،فتـوا  مهـم  هاي تپس ،اند شده معروف »الشيخ آل«به

 و عبـدالوهاب  نمحمـدب  رسمي نامه پيمان براساس .ددارن دست در را آن مانند و وهابيت
 حکومت در طايفه دو اين ميان کاري تقسيم سعودي) حکومت گذار هپاي( سعود نمحمدب

 سـمت  ،نامـه  نپيمـا  ايـن  براسـاس  .دارد ادامـه  نيـز  کنـون  تـا  کـه  اسـت  گرفته صورت
 سـمت  و سـعود   بن محمد عهده به حاکم و والي نصب و نيروها رهبري و دهي سازمان

 توزيع بر نظارت و جمع و تعزيرات ،حدود اجراي و قاضي نصب و قضاوت ،دادن فتوا
 تنهـا  ،همکـاري  اين که است گفتني .شد گذاشته ابعبدالوه نمحمدب عهده بر المال بيت
 عربسـتان  حکومت حصر و حد يب اقتصادي هاي تحماي بلکه ،نيست وظايف تقسيم در
   .است بوده کنون تا فرقه اين دگاريمان عوامل ترين مهم از ،وهابيت از

 تهديدها د)

  اسالم درجهان عقالنيت رشد ـ يك

 ايـن  اعتقادات در شد، گفته اين از پيش که طور همان است. عقل ضد جرياني وهابيت
 رشـد  اسـاس  بـراين  اسـت.  حرام عرفاني و فلسفي منطقي، عقلي، استدالل هرگونه جريان
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 در تعقـل  و تفکـر  آنهاست. روي  پيش خطر ترين مهم اسالم، دنياي در گرا عقل هاي نجريا
 کـه  اسـت  بـوده  مناطقي در نيز جريان اين رشد و ظهور که دهد يم نشان وهابيت، جريان

 تفکر و گرايي عقل که ميزان هر به است. بوده نيافته توسعه و بسط کافي اندازه به عقالنيت
   شد. خواهد تر تسس وهابيت هاي هپاي يابد، گسترش و بسط اسالم دنياي در

 سعودي حاكميت تزلزل ـ دو

 بـدون  .اسـت  سـعودي  عربسـتان  حاکميـت  ،وهابيـت  حامي ترين اصلي و بزرگترين
 بـر  حاکميت عرصه از وهابيت رفتنکنار معناي به ،حاکميت اين در تزلزل هرگونه ،شک
 نظام به وابسته حاکمان سقوط دومينوي و اسالمي هاي ملت بيداري است. ابراهيمي حج

 صـعودي  سـير  و کـرده  تحصيل افراد شمار افزايش ،شهرنشين متوسط طبقه رشد ،سلطه
 ،غنـي  و فقيـر  ميـان  شـکاف  افـزايش  ،اينترنت همچون جديد ارتباطي وسايل از استفاده

 آل خانـدان  فسـاد  ،سياسـي  زنـدانيان  افـزايش  و منتقدان با خشن و سخت برخوردهاي
 زنـان  محروميت ،1آنان درباره غريب و عجيب فتاوي و زن به بدبينانه بسيار نگاه ،سعود

 ،عربسـتان  در قـدرت  چالش و گرا غرب و گرا تسن شاهزادگان نزاع ،اجتماعي حقوق از
    .کند يم مواجه ترديد با را سعود آل قدرت تداوم که است شواهدي جمله از

  گيري نتيجه

 نشان وهابيت جريان و ايران اسالمي جمهوري ضعف و قوت نقاط بر گذرا مروري
 مـذهبي  امـاکن  بـر  تسـلط  در خـود  موقعيـت  از سوءاسـتفاده  بـا  جريان اين که دهد يم

                                                      
-؛ چرا كه باعث تحريك آنان ميزدن به موز و خيار را ندارند فتوا داده است كه زنان حق دستهاي وهابي مفتييكي از . 1

دارنـد، بايـد از   را كه زنان تمايل به خوردن اين دو نـوع ميـوه    درصورتي است: ورده. اين مفتي در ادامه اين فتوا آشود

و در ببرنـد  ها را  شخص ديگري، براي مثال يك مرد مانند همسر يا پدر خود كمك بگيرند و از آنان بخواهند اين ميوه

 ).http://www.shia-news.com(اختيار آنان قرار دهند. 



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۲۸

 شـدت  بـه  ايـران  اسـالمي  جمهـوري  و تشـيع  ويـژه  به ،مذاهب ساير تبليغ از ،مسلمانان
 حـج  نظير يب فرصت ،ايراني مسئوالن که است نشده سبب امر اين اما .کنند يم جلوگيري

 تحقق راستاي در ،مختلف انحاي به اند کرده سعي ،گذشته ساليان طول در و کنند رها را
    .بردارند گام مسلمانان اتحاد و ابراهيمي حج

 راسـتاي  در ايـران  اسـالمي  جمهـوري  براي راهکارهايي بيان ،مقاله اين در ما هدف
 کـه  آنجـا  از امـا  بود؛ عظيم فرصت و ظرفيت اين از بهينه استفاده و ابراهيمي حج تحقق
 مالهـا  با شد سعي است، ناقص کاري رقبا شناخت بدون راهکارها اين ارائه بوديم معتقد

 جمهـوري  روي شپـي  تهديـدهاي  و هـا  فرصـت  ضعف، و قوت نقاط طراحي، مکتب از
 .شـود  مطـرح  پيشـنهادي  راهکارهـاي  انتهـا  در و بيـان،  وهابيت جريان و ايران اسالمي
 نقـاط  کـه  اسـت  گفتني .دهد مي نشان را تحقيق هاي يافته ،خالصه صورت به زير جدول
 يـک  ،رقيـب  بـراي  يـک هر ضعف نقاط و است تهديد يک ديگري براي گروه هر قوت

  :شود يم محسوب فرصت
  وهابيت جريان  ايران اسالمي جمهوري  

  قوت نقاط

ــورداري ــب از برخ ــران مکت ــنگ گ  س
  :بيت اهل

  تبليغي متفاوت ابزارهاي از زمان هم استفاده

 وحـدت  و مـذاهب  تقريـب  به نگاه نوع
  اسالم امت

ــا ــل دادن ننش ــي عم ــود گراي ــق و خ  تلفي
  عملي رفتار با ديني هاي آموزه

 و اســرائيل بــا (ضــديت استکبارســتيزي
  آمريکا)

  عرفي مباحث طرح و گرايي عوام  علم و تکنولوژي در پيشرفت

ــود ــه وج ــطفي جامع ــه المص  و العالمي
  اسالمي ارتباطات و فرهنگ سازمان
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  ضعف نقاط
  

 زمـاني  قلمـرو  در حج مديريت انحصار
  حج انجام حين و قبل

  

   نادرست اعتقادات

  عقل جايگاه ضعف

  وهابي هاي گروه در تفرقه

  تقريب از انحصاري معناي و خودبرتربيني  ايراني حجاج سني ترکيب

  خشونت به تمسک

  استکبار با پيماني هم  ايراني حجاج برخي نامناسب رفتارهاي

  ها فرصت

  حج مديريت داشتن اختيار در  مسلمين عموم به دسترسي

 مذاهب با تشيع مذهب فراوان اشتراکات
  سنت اهل

 سعود آل اقتصادي و سياسي حمايت

  

ــداري ــالمي بي ــروريختن و اس ــرس ف  ت
  جهاني استکبار از مسلمانان

  تهديدها
  اسالم جهان در عقالنيت رشد  هراسي شيعه ترويج

  سعودي حاکميت تزلزل  وهابيت ترويج شيوه تغيير

 اسـالمي  جمهـوري  بـراي  مثبتي انداز مچش و آينده دهنده ننشا ،فوق جدول به توجه
 به و است دروني ،ايران اسالمي جمهوري قوت نقاط کهچرا ؛است تشيع مذهب و ايران

 مکتـب  از برخـورداري  و مـتقن  مباني داشتن مانند ؛گردد يبرم آن مکتبي مباني و اصول
 نگـاه  نـوع  ،معرفتي منبع دو عنوان به نقل و عقل از برداري هبهر ،:تبي اهل سنگ گران

 اسـت.  بيرونـي  عوامـل  بـه  نـاظر  ،وهابيـت  قـوت  نقـاط  ولـي  . و... مـذاهب  تقريب به
 کـه  گـردد  يبرم گذرا و موقت امور به ،ايران اسالمي جمهوري ضعف نقاط ديگر ازسوي
 آن مکتبـي  مبـاني  و اصـول  بـه  ،وهابيـت  جريـان  ضعف نقاط ولي .است شدني اصالح

 بـا  ايـران  اسـالمي  جمهوري که دهد يم نشان امر اين .نيست اصالح قابل که گردد برمي
 يکـديگر  بـه  ،ابراهيمـي  حج تحقق راستاي در را مسلمانان تواند مي خود مذهب بر تکيه
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 جـزء  کـه  مشـکل  اولـين  :دارد وجـود  اساسـي  مشـکل  دو مسير اين در اما .کند نزديک
 و وهابيـت  جريان توسط حج مديريت داشتندراختيار ،باشد مي نيز وهابيت هاي تفرص

 رسـمي  ارتباطـات  و تشيع تبليغ به نسبت عربستان حکومت و آنها العاده فوق حساسيت
 مشـکل  و دباشـ  يم زمينه اين در فراوان هاي تمحدودي اعمال و ايران اسالمي جمهوري

 نامناسـب  رفتارهـاي  و ايرانـي  حجاج سني ترکيب مانند ضعف نقاط برخي وجود دوم،
  .است ايران اسالمي جمهوري در ايراني حجاج برخي

 بتوانـد  که باشد راهکاري دنبال به بايد ،ايران اسالمي جمهوري که گفت بايد رو ازاين
 هـاي  تفرصـ  از ،ضـعف  نقـاط  رفع و خود قوت نقاط بر تکيه با و غيررسمي صورت به
 که ابزارها بهترين از يکي .کند استفاده مسلمانان عموم به دسترسي همچون حج نظير بي
 نقـاط  بـا  متناسـب  ،راهکـار  اين .است عمومي ديپلماسي ،کند محقق را امر اين تواند يم

 در وهـابيون  توسـط  شـده ايجاد فضـاي  و ايـران  اسـالمي  مهوريج هاي تفرص و قوت
    .است حج عرصه

  دارد: ويژگي چهار عمومي ديپلماسي
 حجـاج  کـه  است محلي نيز حج .هستند ديگر جوامع در مردم عامه ،هدف جامعه .۱
 گفته که طور همان و باشند داشته ارتباط مسلمانان عموم با واسطه بدون توانند مي ايراني

    .است حج هاي تفرص جزء اين ،شد
 فرصـتي  ،واقـع در نيـز  حـج  .آن بـودن  جويانه يهمکار و پذير انعطاف ،باز شفاف، .۲
   .کنند برقرار ارتباط يکديگر با ابهام بدون و ،وررودر صورت به مسلمانان که است

 ،عمـومي  افکـار  بـه  دهـي شـکل  و غيردولتي مخاطبان اذهان و افکار بر اثرگذاري .۳
 حـج  .ديپلماسي نوع اين اصلي هدف عنوان به آنان ايستار و ديدگاه سازي گهماهن براي

 عليـه  اتحـاد  در خود متقن و محکم منطق بيان ضمن ،ايراني حجاج که است فرصتي نيز
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 بـه  ،مسلمان هاي ملت جذب سبب ،خود برادرانه و صحيح رفتارهاي با ،مشترک دشمن
 1 .شوند اسالمي نوين تمدن احياي راستاي در ،اسالمي جمهوري گفتمان

 عمـومي،  ديپلماسـي  و اطالعـات  و اطـات ارتب وريافن توسعه بين تنگاتنگ رابطه .۴
 و راديـو  ،مطبوعـات  ،اي رسـانه  ابزارهـاي  از عمومي يپلماسيد اعمال براي که اي هگون به

 دور راه از هـاي  شهمـاي  و هـا کنفرانس ،اينترنت ،اي هماهوار هاي شبکه ،سينما ،تلويزيون
  2 .شود مي استفاده و...

 صـورت  بـه  ،ايـران  اسالمي جمهوري حجاج که شود يم سعي ديپلماسي نوع اين در
 از استفاده با ،آن از بعد و حج برگزاري فرصت در و خاص هاي هشيو با البته و همگاني
 ايـن  .کننـد  برقرار ارتباط هدفمند) صورت به( کشورها ساير حجاج با ارتباطي ابزارهاي

 بـا  متناسـب  ،حجاج مختلف سطوح در و نيست خاصي قشر و گروه به منحصر ،ارتباط
    .شود يم ايجاد ،هاآن منديتوان

 كشـورهاي  در كـه  دانشـجوها  مـثالً  خواص از عده يك مخصوص فقط تبيين اين
 چيزها اين به المللي بين عمومي گوناگون ارتباطات خاطر به ها هدانشگا در و اسالمي

 تبيـين  هـاي  تفرص اينها .بفهمند بدانند؛ مردم آحاد بلكه نباشد؛ ،كنند مي پيدا دست
  3.است اسالمي جمهوري نظام براي

 همگـان  دسـترس  در کـه  اسـت  حج عمومي هاي ظرفيت از ،حج عمومي ديپلماسي
 هـاي  ملـت  اتحـاد  راسـتاي  در ايرانـي  حجـاج  عظيم ظرفيت از ،ديپلماسي اين در است.

                                                      
كـردن سـاير مسـلمانان نيسـت، بلكـه حركـت در جهـت اتحـاد          . گفتني است كه منظور ما از تمدن نوين اسـالمي، شـيعه  1

باشد تـا بـار ديگـر     ها خصوصاً در عرصه علم و فناوري ميمسلمانان و احياي قدرت امت اسالمي واحده در تمام عرصه

  بازگردد.اين تمدن به جايگاه اصلي خود در جهان 

هـاي   اي با جهان اسالم گـام . جمهوري اسالمي ايران بايد براي استفاده بهينه از ديپلماسي عمومي در بحث ارتباطات رسانه2

  اي جداگانه به اين بعد پرداخته شود.جدي بردارد. با توجه به اهميت اين موضوع، نيازمند است كه در مقاله

  .15/8/1387، كارگزاران حجا مقام معظم رهبري در ديدار ب بيانات. 3
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 معظـم  مقـام  بعثـه  در خـاص  عـده  يک عهده بر تنها ،امر اين و شود يم استفاده مسلمان
 همگـي  و داننـد  مـي  مسئول را خود حجاج همه نيست. زيارت و حج سازمان و رهبري

 به توجه با رسد يم نظر به .دارند عهده بر فرايند اين در مهمي نقش که کنند مي احساس
 کـه  اسـت  بخشـي  فقـط  عرصـه  ايـن  حـج،  تبليغـي  هاي هگلوگا تمام بر توهابي تسلط

   .بگيرد قرار اختيار در کامل صورت به تواند ينم سعودي عربستان حاکميت
ـ  فرصـت  يـک  ،عمـومي  ديپلماسـي  که ميزان همان به  اسـتفاده  راسـتاي  در نظيـر  يب

 اتحـاد  و تشـيع  بـراي  خطـري  توانـد  يم ميزان همان به است، حج ظرفيت از حداکثري
ـ  يـا  نشـود  انجـام  درسـتي  بـه  ديپلماسـي  ايـن  کـه  درصورتي باشد! مسلمانان  و هـا  هزمين

 مراتـب  بـه  ديپلماسي اين منفي پيامدهاي ،نيايد وجود به آن تحقق براي الزم هاي ظرفيت
 ايـن  منفـي  پيامـدهاي  کـاهش  منظـور  بـه  و راسـتا  اين در .بود خواهد آن منافع از بيشتر

 ديپلماسـي  نـوع  ايـن  مناسـبِ  تحقـق  الزامات عنوان به ها هبرنام سري يک بايد ديپلماسي
 هـاي  تفرصـ  و تهديـدها  و ضـعف  و قـوت  نقـاط  بـه  توجـه  با و ادامه در .شود انجام
    :شود يم اشاره الزامات برخي به ،مقاله در شده مطرح

 حجاج آموزش .۱

 هـا  مـدت  از تمتـع  حج زائران داشتندراختيار ،ايران اسالمي جمهوري قوت نقاط از
 رهبـري  معظـم  مقام بعثه و حج سازمان که است عظيمي فرصت اين است. اعزام از قبل
 قـرار  افـراد  ايـن  اختيـار  در مختلف هاي هشيو به را خود تدريجي هاي شآموز توانند مي

 و اسـالم  جهـان  و ملـي  ،فـردي  موريـت أم سـه  راسـتاي  در بايـد  هـا  شآموز اين .دهند
 هـدف  بـا  بايـد  هـا  شآمـوز  ،فـردي  موريـت مأ سـطح  در 1.شـود  بنـدي  طبقه المللي بين

                                                      
هاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در عرصه حج براسـاس فرمايشـات مقـام معظـم      سياست«اي ديگر با عنوان  . در مقاله1

 اين سه سطح، به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است.» رهبري
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 نفـس  تهـذيب  و تزکيـه  و خودسـازي  منظور به ،حج معنوي فضاي از فردي برداري بهره
 اسـتفاده  بتواند درست حقيقتاً حج ايام روز چند اين از كه استعدادي با انسان هر« .باشد
  1».است كافي عمر آخر تا او اصالح براي سفر يك همين ،آن فردي جنبه از ،كند

 بـه  توجـه  بـا  فـرد  هـر  کـه  باشـد  اي هگون به بايد ها شآموز ،ملي مأموريت سطح در
 و علـم  عرصـه  در ويـژه  بـه  ــ  ايران اسالمي جمهوري دستاوردهاي بتواند خود توانايي

 سـطح  ايـن  در رفتـاري  تربيـت  کـه  است گفتني .دهد توضيح سايرين براي را ـ وريفنا
 همچـون  ،نادرسـت  رفتارهـاي  حـذف  و کـاهش  در سـعي  .است گفتار از ثرترؤم بسيار
   جهـان  مسـلمانان  نـزد  را تشـيع  و ايرانيـان  ملـي  تصـوير  تواند مي و... بازارگردي کثرت
    .بخشد بهبود

 ،را خـود  انقـالب  ،را خود تاريخ ،را خود كشور تواند مي خود رفتار با ايراني حاجي
 مختلـف  جاهاي از همه آنجا كه ـ دنيا مردم چشم در را خود اسالمي جمهوري نظام

 ايـن  بـا  امـا  ،نيستم مخالف خريدن سوغاتي با من . ...كند عزيز و شيرين ـ   ندا جمع
 ملـت  اينهـا  دارند؛ بازارگردي عطش اي عده يك .است بد خيلي چرا؛ ها بازارگردي

  2.كند مي سبك را شما مردم ،را شما

 نسـبي  شناخت حجاج همه ابتدا در بايد الملل نبي و اسالم جهان مأموريت سطح در
 .کننـد  کسـب  وهابيت ويژه به ها، هفرق برخي و مسلمانان دشمنان ،اسالم جهان اوضاع از
 بـا  و گونـاگون  ابزارهـاي  بـا  شـده  کسب هاي يتواناي با متناسب بکوشند دوم درجه در

 مختلـف  هـاي  فرقـه  مـذهبي  عواطف تحريک از پرهيز و صحيح رفتار و منطق بر تأکيد
 ويـژه  بـه  ،اسالم جهان مسائل مورد در ،اختالف مورد مسائل در جدل و بحث و اسالمي
  .نمايند روشنگري ،فلسطين مسئله

                                                      
  .13/12/1376، كارگزاران حجمقام معظم رهبري در ديدار با  بيانات. 1

  .11/7/1390 ، نهما. 2
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 حاضـر  اسـالمي  هـاي  دولـت  ،فلسطين مسئله مثل االبتال عام موضوع يك سر بر چرا

 آن بـر  و بدهنـد  قـرار  اتفـاق  مورد را واحدي نقطة يك و واحد طريق يك نيستند
 مسـئله  چنـين  يـك  در اسـت؟  اي مسـئله  كـم  مگر فلسطين مسئله بگيرند؟ تصميم

 واحدي موضع يك اسالم دنياي اما ،شود مي ظلم ها مسلمان به دارد همه اين ،واضحي

  1.حج مسائل اينهاست است؟ آمده كجا از اختالف اين چرا؟ ندارد؛

 ايراني حجاج سني ترکيب تغيير .۲

 پـايين  سـواد  سـطح  و بـاال  سـن  حـج،  عرصه در ايران اسالمي جمهوري ضعف نقاط از
 بـاالي  سـن  در زائـران  درصـد  سـي  الي بيست متوسط طور به حاضر، حال در است. حجاج
 کـه  اسـت  حـالي  در ايـن  انـد.  سال چهل زير درصد پانزده حدود فقط و هستند سال شصت

 سـني  شـرايط  و سواد سطح ميزان اين دارند. ديپلم از فراتر تحصيالت حجاج پانزده از کمتر
 تحقـق  راستاي در تالش که درصورتي باشد؛ عمومي ديپلماسي نيازهاي گوي پاسخ تواند نمي
 مقـدمات  کـردن  فراهم و است واجب امري اسالمي، واحده امت گيريشکل و ابراهيمي حج
 الزم باشـد،  تأييـد  مـورد  امـر  اين که درصورتي 2شود. محسوب واجب امري تواند يم نيز آن

  3کند. تغيير اسالم جهان عاليه مصالح تحقق منظور به حجاج، سني ترکيب که است
                                                      

  .17/7/1389، كارگزاران حجمقام معظم رهبري در ديدار با  بيانات. 1

كردن و اظهارنظر قطعي در اين زمينه بر عهـده مراجـع تقليـد و متخصصـان      . البته اين صرفاً يك پيشنهاد است و صحبت2

  اين حوزه است.

كنـون بـراي ايـن     تا 83به حج تمتع هستند كه از سال  در نوبت تشرف وطنان نفر از هم 1830000در حال حاضر بالغ بر . 3

يكصـد هـزار    سـاالنه  ،صورت ميانگين نانچه بهد. چان گذاري كرده بانك ملي سراسر كشور سپرده فريضه الهي در شعب

ـ   ميطول  سال 18سهميه حج در اختيار جمهوري اسالمي ايران قرار گيرد، تشرف اين عده  عنايـت بـه اينكـه     اكشـد. ب

چنـد سـالي اسـت كـه      ،عالي حج سازمان حج و زيارت با مجوز شوراي سال است، 55باالي  ،ي افراد متقاضيمعدل سن

پايـان سـال    تا ،با استفاده از اين مجوز. ريزي كرده است ساالن به حج برنامه اي از كهن عده براي تشرف زودتر از موعد

سال كـاهش   85به  ،86و  85هاي  سال گذاران و سپرده سالهشتاد به  ،84گذاران تا پايان سال  حداكثر سن سپرده ،88

  .(www.hadj.kr.ir/index.php/fa/1388-10-28-09-39-41) . يافته است



 ۳۳۵   راهكارهاي جمهوري اسالمي ايران در راستاي استفاده از...

 

 و فرهنـگ  سازمان ظرفيت از استفاده با اسالم جهان در مؤثر افراد شناسايي و رصد .۳

 العالميه المصطفي جامعة و اسالمي ارتباطات

 از بـيش  داشـتن  بـا  اسالمي ارتباطات و فرهنگ سازمان و العالميه المصطفي جامعه
 قـوت  نقاط از ،اسالم جهان کشورهاي در ويژه به جهان، نقاط اقصا در نمايندگي شصت

 در مـؤثر  افـراد  ،حـج  برگـزاري  از قبـل  کـه  اسـت  بهتـر  است. ايران اسالمي جمهوري
 المصـطفي  جامعـه  هاي ينمايندگ و ايران فرهنگي هاي نرايز توسط ،مختلف کشورهاي
 و حـج  سـفر  حـين  در و گـردد  برقرار حج سفر از قبل اوليه ارتباطات و شوند شناسايي

 و تر آگاهانه صورتي به توانند يم نيز ايراني حجاج ،صورت دراين .يابد ادامه نيز آن از بعد
 هـاي  گـام  ،اسـالم  جهـان  اتحـاد  راستاي در و شوند حج عرصه وارد تر شده ريزي برنامه
    .بردارند تريمؤثر
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  ١زايي لک رضا

  چکيده

 داشـته  حـج  بـر  يتـأثير  چـه  ،ايران اسالمي انقالب که است اين مقاله اصلي سؤال
 ،ايـران  اسـالمي  انقـالب  که است مطلب اين بر ناظر بحث مدعاي و فرضيه است؟
 نبايـد  البتـه  .کنـد  اقامـه  را حج توانست =خميني امام و ،بوده ابراهيمي حج احياگر
 و داد رخ ايـران  نـام  بـه  ،جهـان  از اي نقطه در اسالمي انقالب که داشت دور ازنظر

 در اسـت،  بـوده  جهـاني  پيامي حاوي که حيث آن از اما بود؛ ايران مسائل به مربوط
 انقـالب  تـأثير  ،مقالـه  ايـن  در .دارد و داشـته  تـأثير  ،حج در طبعاً و اسالمي بيداري
 سـه  ايـن  در انقالب تأثير و بررسي ،عمل و  انگيزه ،باور حوزه سه در ايران اسالمي

 ،واقـع در ايران انقالب ،انديشه و بينش و باور حوزه در .است شده داده نشان سطح
 عنـوان  بـه  آمريکا از و کرد تعريفباز طاغوت نفي و خدا به اعتقاد را توحيد مفهوم
 آمريکـا  طـرد  و نفـي  شاهد ،هم ايران انقالب در که برد نام شرک مظهر ترين بزرگ
 بـوديم؛  نفـرت  و عشـق  شـاهد  ،ايـران  انقالب در گرايش و انگيزه حوزه در .بوديم

                                                      
 المللي جامعة المصطفي. آموخته حوزه علميه قم و پژوهشگر پژوهشگاه بين . دانش1
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 از تنفر و داشت قرار خميني امام ،آن رأس در که عقل لشکريان و ها خوبي به عشق
 مـا  هـم  حـج  در .داشـتند  قرار بانشباار و شاه آن رأس در که جهل لشکر و ها بدي

 اعـالن  چـون  مهمـي  واژهکليد که هستيم تبرا و توال و فرتن و محبت همين شاهد
  .دارد حکايت آن از ،مشرکين از برائت

 ،مسـلمين  و گيـرد  مـي  شکل کلمه واقعي معناي به وحدت ،برائت و توحيد تحقق با
 واحد دشمني عليه هم پشت به پشت که دهند مي شکل را منسجم و متحد اي جبهه

 بـا  کـه  طلبانه شهادت اي روحيه با عملي مبارزه نيز رفتاري حوزه در .کنند مي مبارزه
 و پيمـايي  راه و شـعار  با و خورد مي کليد دهد، مي رخ ها انسان باطني محتواي تغيير

 ظلـم  نـه « جهـاني  پيام براساس ،جهاني استکبار نابودي تا و شود مي آغاز تظاهرات
 اسـت  مهمـي  و اساسي اصل ،»برائت« بنابراين .رود مي پيش به »شو مظلوم نه و کن
 حـج  ،برائـت  همـراه  حـج  لـذا  دارد. وجود حج ابعاد تمام در و ستا حج مقوم که

 و جـاهلي  حج ،برائت منهاي حج و است محمدي اسالم از شده گرفته و ابراهيمي
    .است آمريکايي اسالم از شده گرفته

    رفتار. گرايش، بينش، حج، ايران، اسالمي انقالب خميني، امام کليدي: واژگان

  مقدمه

 و گرايشي ،بينشي بعد سه در ،حج بر اسالمي انقالب تأثير ،حاضر مقاله اصلي سؤال
 اينجـا  در و اسـت  علوم بندي طبقه حوزه در خميني امام نظريه از متخذ که است رفتاري

 بـه  خمينـي  امام نظريات از استفاده با شود مي تالش .اند شده تلقي فرض پيش صورت به
   .شود داده پاسخ ،پرسش اين

 در خطبـا  و روحانيون بود گفته شاه رژيم که  ايم خوانده و شنيده را مطلب اين بارها
 امـام  حضـرت  ديـن.  بودن خطر در و اسرائيل شاه، نزنند: حرفي مطلب سه درباره منابر،

 رژيـم  عليـه  افشـاگري  بـه  ــ ۱۳۴۲ خرداد سيزدهم ـ در مطلب سه همين ذکر با خميني



 ۳۴۳   تأثير انقالب اسالمي ايران بر حج ابراهيمي؛ با تأكيد بر...

 

 جهـاني  کنگـره  بـه  خمينـي  امام هاي پيام مجموع از پردازيم. مي حج به اکنون 1پرداخت.
 و پنـدارد  مـي  شـاه  چـون  را منطقه کشورهاي حکام امام، که شود مي استنباط چنين حج،
 و مسـلمان  هـاي  ملـت  دشـمن  ايشـان  کننـد.  قيـام  آنـان  عليـه  هـا  ملـت  که داند مي الزم

 کشـور  آمريکـا  پشـتيباني  بـا  اسـرائيل،  اسـت  معتقـد  و داند مي آمريکا هم را مستضعف
 بدهنـد  خـرج  به حساسيت رابطه اين در بايد جهان مسلمانان و کرده غصب را فلسطين

 امـام  هـم  دين درباره بدهند. تشکيل 2ميليوني صد ارتشي و شوند بسيج اسرائيل عليه و
 نمـود:  جهـان  سياسـي  ادبيـات  وارد را مهـم  کليدواژه دو شصت، دهه اواخر در خميني
 محمـدي،  نـاب  اسـالم  دشـمن  کـه  کرد اعالم و محمدي، ناب اسالم و آمريکايي اسالم
 بـر  اسـت  امـن  حـج،  کـه  است آمريکايي اسالم همين براساس و است آمريکايي اسالم

 چـون  حاکمـاني  مسـلمان،  ملـل  سـاير  بنابراين ها. ايراني براي است ناامن و ها آمريکايي
 ديگـر،  ازسـوي  دارنـد.  صهيونيسـتي  رژيم و آمريکا چون مشترک دشمني و ايران حاکم
 را خـود  هم اسالمي کشورهاي حکام ساير داشت، مسلماني ادعاي ايران، حاکم که چنان

 دنيـا  مسـلمان  کشـورهاي  وضـعيت  و ايـران  موقعيـت  ميـان  بنـابراين  دانند. مي مسلمان
 همـان  بـه  بپذيرنـد،  اثـر  ايـران  انقـالب  از بيشتر آنها چه هر و دارد وجود هايي  شباهت
 کـه  شـد  روشـن  اجمـاالً  کوتـاه،  مقدمـه  ايـن  بـه  توجه با ترند. نزديک آزادي به نسبت،
 مطلـب  اين اگر و نيست، بيراه هم زياد حج، بر ايران اسالمي انقالب تأثير از گفتن سخن
    ماست. کوتاهي و کاري کم از نمايد، مي غريب

 وي که است اين ،خميني امام سياسي نظريه قلب که کرد فراموش نبايد ديگر ازطرف
 اسالم اجتماعي مسائل نسبت و 3پندارد مي اسالم »سر« که اسالم از بخشي نه را سياست

                                                      
  .243 ص ،1، ج1378امام خميني،  امام، صحيفه .1

 .94 ص ،18، ج. همان2

 .449، ص 10، ج. همان3



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۴۴

 مقوم فصل منزله به ،سياست بنابراين 1.داند مي يک به صد از بيش ،آن فردي مسائل به را
 ،شـد  جدا اسالم از سياست اگر و نيست اسالم از تفکيک قابل و است آن ذاتي و اسالم

 ها گرفتاري منشأ خودش بلکه است، خاصيت بي تنها نه که است سري بدون تن همچون
 بـه  امام نگاه که است واضح اساس اينبر .شود مي درمان بي دردهاي و فراوان بيمصا و

  .است سياسي ابعاد داراي قطعاً ،حج جمله از ،اسالم مسائل و اسالم
    :فرمايد مي ايشان .است قرآن به ايشان نگاه مثل ،حج به خميني امام نگاه

 و غواصـان  و انديشمندان ولي .شوند مي مند بهره آن از همه كه است قرآن ِبسان حج
 و شـدن  نزديـك  از و بزنند آن معارف درياي به دل اگر ،اسالمي امت دردآشنايان

 گوهرهاي دريا اين صدف از ،نترسند آن اجتماعي هاي تسياس و احكام در فرورفتن
 و حكمت زالل از و نمود خواهند صيد بيشتر را آزادگي و حكمت و رشد و هدايت
  2.گشت خواهند سيراب ابد تا ،آن معرفت

 از خـود  معرفـت  و بيـنش  فراخور به کسهر که طور همان است معتقد امام ،بنابراين
 .دارد برداشـتي  و دريافـت  هـم  حـج  از ،دارد دريـافتي  قـرآن  بطون ذي و کران بي درياي

 نيـاز  تبيـين  و تحليـل  تفسـير،  به که است مختلف بعادا و بطون داراي ،هم حج بنابراين
 که گفت توان مي ،3»كرد پيروز را ما ،مجيد قرآن« خميني امام تعبير به که طور همان دارد؛
 پيـروزي  بـه  ،[عصـر  ولـي  حضرت رهبري به ،جهاني مقياسي در را مسليمن هم حج
 بشر سرشت و فطرت مطابق بلکه ؛نيست قهري و جبري صرفاً ،پيروزي اين و رساند مي

 مجالي در که 4»دمل انفجار نه و است ميوه يک رسيدن همچون ،منجي ظهور« لذا است.
    .پرداخت آن به بايد ديگر
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 ۳۴۵   تأثير انقالب اسالمي ايران بر حج ابراهيمي؛ با تأكيد بر...

 

 ايـن  ،مقالـه  فـرض  پـيش  و ،است تشکيکي و تدريجي امر يک تأثير، که نماند ناگفته

 پژواکـي  سـان ب گرچـه  ــ  حـج  جملـه  از و دنيا در قطعاً ،ايران اسالمي انقالب که است

 ،اسالمي بيداري عوامل از شک بي دارد، و داشته تأثير ـ گاهصبح در نوري پرتو و آهسته

 بلکـه  ،نيسـت  آن صددرصدي معناي به اينجا تأثير کلمه پس .است ايران اسالمي انقالب

 را آن متراکم انرژي تا باشد داشته حج بر تواند، مي يا بايد که باشد يتأثير به بيشتر شايد

 جمهـوري  و آزادي ،اسـتقالل  نعمـت  از را جهـان  مـردم  ،ايـران  مـردم  مثـل  و کند آزاد

  :فرمودند رهبري معظم مقام که چنان .سازد مند بهره ،اسالمي
 اسالمي انقالب ،نه آمد؛ بشر كل دادن قرار مخاطب با اول از انقالب كه گوييم نمي

 امـا  .بود ايران در بنيادي تغييرات ايجاد متوجه .بود ايران مسائل متوجه .بود ايران
 و توانـد  نمـي  كـه  بـود  زبـاني  و بود پيامي ،انقالب اين پيام و ،انقالب اين زبان
 جهـاني،  مفهوم يك .بماند منحصر ايران مرزهاي در ـ حال طبع به ـ توانست نمي

 كسي هر كه شد داده پيام انقالب وسيله به بشري حقيقت يك جهاني، حقيقت يك
 پيـام  آن اسـت.  دلبسـته  پيـام  ايـن  بـه  كه كند مي احساس ،بشنود را آن دنيا در

 جملـه  يـك  در آن انساني و اجتماعي شكل در را پيام آن بخواهيم اگر چيست؟

 تقسيم نظام سلطه، نظام است. انقالب پيام اين .است سلطه نظام با مقابلة بكنيم: بيان
ال َيْظلُِمـوَن َو ال ( است، اسالم منطق كه انقالب منطق .است مظلوم به و ظالم به دنيا

 چالش بنابراين، .بشود ظلم شما به بگذاريد نبايد و كنيد ظلم نبايد است؛ 1)ُيْظلَُمونَ 

   بشـريت  بـراي  را جديـدي  نظم يك انقالب اينكه از است عبارت انقالب اساسي
  2كرده. ارائه

                                                      
  .279. بقره: 1
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۴۶

 بـا  .داد قـرار  تـأثير  تحت را ايران انقالب که است قرار همين از جريان ،هم حج در
 ،بيـنش  بعـد  سـه  در ،حـج  در ايـران  اسـالمي  انقالب تأثير درباره بحث به ،توضيح اين

  .پردازيم مي خميني امام هاي ديدگاه براساس ،رفتار و گرايش
 در و ،رابطـه  باهم کامالً ،بعد سه اين که باشيم داشته ذهن در را نکته اين است الزم

  1 .نيستند جدا هماز و دارند تأثير هم

  حج بينشي بعد در ايران اسالمي انقالب تأثير .1

 حـديث  در خمينـي  امـام  فرمايشـات  براساس ـ که است مطالبي ،بينشي بعد از مراد
 ارتبـاط  در ،انسان وجود عقلي اليه با ـ حديث چهل شرح شريف کتاب چهارم و بيست

 نظـر  بـه  بنـابراين  .است آدمي هاي انديشه و تفکرات ،باورها ،اعتقادات شامل و باشد مي
 مسـلمانان  تـا  اسـت  حج هدف و حج بازتعريف ،حوزه اين در امام اقدام اولين رسد مي

 بـاور  و تفکـر  ،تصور واجد و شوند آشنا حج حقيقي و واقعي تعريف و هدف با ،جهان
  گردند. آن تعريف و حج هدف از صحيحي

  حج معرفي )الف

 حـوزه  در نظـران  صـاحب  تـرين  مهـم  از کـه  خميني امام مجاهد، عارف فقيه و فيلسوف
 واقعـي  فلسـفه  نکـردن  درک را اسـالم  جهـان  درد تـرين  بزرگ است، اسالمي سياسي فلسفه

 صـورت  بـه  کـه  دارد فراوانـي  رمـز  و راز حـج  ايشان، ازمنظر داند. مي الهي احکام از بسياري
 از را حـج  فلسـفه  ايشان 2است. مانده باقي ثمر بي و حاصل بي حرکت يک و خشک عبادتي

                                                      
اد توضـيح داده شـده اسـت.    راجـع بـه ايـن ابعـ     »رهبـري  معظم مقام انديشه در ابراهيمي حج تربيتي هاي مؤلفه«. در مقاله 1

بندي علوم را براساس همين سه مرتبـه   حضرت امام هم در شرح حديث بيست و چهارم كتاب شرح چهل حديث، طبقه

 اند. ارائه داده
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 ۳۴۷   تأثير انقالب اسالمي ايران بر حج ابراهيمي؛ با تأكيد بر...

 

 تفريحـي  ــ  زيـارتي  سـفري  و جمعي دسته عبادت يک مغرض، گران تحليل و ناآگاهان نگاه
 واقعـي  فلسفه ايشان، ازنظر پردازد. مي حج واقعي فلسفه ذکر به خود، سپس و کند مي معرفي

 مسـلمانان  حـق  ستاندن کردن، مبارزه چگونه زيستن، چگونه است: موارد اين از عبارت حج
 دادن نشـان  مسـلمانان،  جسمي و روحي فشارهاي براي انديشي چاره ظالمان، از محرومان و

 فروپاشـي  از پـس  اکنـون،  (و جهـان  سـوم  قـدرت  و بـزرگ  نيـروي  يک عنوان به مسلمانان
  1وابسته. هاي حکومت عليه مسلمين شوراندن و جهان) دوم يا اول قدرت شوروي،

 امـام  .شـود  بـازتعريف  بايـد  هـم  حج مفهوم ،باشد مواردي چنين ،حج فلسفه وقتي

 حرکـات  و الفاظ با هم کسي و نيست خشک الفاظ و حرکات فقط ،حج که است معتقد

 محتـواي  نآ از بايـد  کـه  اسـت  الهـي  معارف کانون ،حج بلکه ؛رسد نمي خدا به خشک

 ايجادکننـده  و آور پيـام  کـرد؛  وجـو  جسـت  زنـدگي  زوايـاي  تمـام  در را اسـالم  سياست

 هـاي  صـحنه  همـه  تکـرار  و تجلـي  ،معنـوي  و مـادي  رذايـل  از دور بـه  اسـت  اي جامعه

 امـت  جامعـه  کـه ازآنجا و اسـت  متکامـل  جامعـه  يـک  و نسانا يک زندگي آفرين عشق

 و خورد پيوند 9محمد امت خيل به تا شود ابراهيمي بايد ،مليتي و نژاد هر از ،اسالمي

 .اسـت  توحيـدي  زندگي اين تشکل و تمرين و تنظيم حج ،شود واحده يد و گردد يکي

    .است مسلمانان معنوي و مادي توان و استعدادها سنجش آينه و نمايش عرصه ،حج
 غواصان و انديشمندان ولي ؛شدند مي مند بهره آن از همه كه است قرآن همچون ،حج

 و شـدن  نزديك از و بزنند آن رفامع درياي به دل اگر ،اسالمي امت آشناياندرد و
ـ  و احكام در رفتن فرو  دريـا  ايـن  صـدف  از ،نترسـند  آن اجتمـاعي  هـاي  تسياس

 زالل از و كرد خواهند صيد بيشتر را آزادگي و حكمت و رشد و هدايت گوهرهاي

  . و... گشت خواهند سيراب ابد تا آن معرفت و حكمت
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۴۸

 قيـام،  و تحـرک  بـي  و روح بي حج« فرمايد: مي مطرح چنين را آخر حرف نهايت، در امام
  1».نيست حج برنيايد، شرک و کفر هدم آن از که حجي و وحدت بي حج برائت، بي حج

 خالصـه  برائـت  و وحـدت  واژهکليد دو در که فوق مهم و پرمايه تعابير تمام ميان از
 سياسـت  محتـواي  نآ از بايـد  که است الهي معارف کانون ،حج« موجز عبارت ،شود مي

 در حـج  ،امام ازمنظر که دهد مي نشان »کرد وجو جست زندگي زواياي تمام در را اسالم
 زنـدگي « هـاي  بحـران  حل و اداره و مديريت ظرفيت و است اسالم »سياسي فقه« کانون

 »حـج  فلسـفه « رشـته  يـا  »شناسـي  حـج « رشته در بايد که دارد را معاصر انسان »سياسي
   .شود پيگيري

  برائت اعالن )ب

 اول مرحلـه « و حـج  اسـتراتژيک  نقطـه  تـرين  مهـم  و تـرين  کليـدي  که گفت بتوان شايد
 دشـمن  معرفي شود، مي و شد پيگيري حج در هم و ايران اسالمي انقالب در هم که 2»مبارزه

  اوست. از نفرت و تنفر ابراز و نفي براي مسلمانان از دعوت و مسلمين همه مشترک
 حـج  سياسـي  واجبـات  و توحيـدي  اركان از را مشركان از برائت اعالن خميني امام

 و هـا  هآلهـ  بـت  ,3بِـربكُم  أَلَسـتُ  ميثـاق  تجديد در« بايد که فرمايد مي تصريح و داند مي
  5».شود شكسته 4متفرقون اربابان

 بـه  .دارد حـج  جملـه  از و اسـالم  بـه  سياسـي  صددرصـد  و جامع نگاهي که ايشان
 عنـوان  بـه  ،اسـت  بزرگواران آن يادگار کعبه که 9محمد حضرت و 7ابراهيم حضرت
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 ۳۴۹   تأثير انقالب اسالمي ايران بر حج ابراهيمي؛ با تأكيد بر...

 

 ايشـان  .کنـد  مـي  نگاه ،گرفت الهام مبارزه در آنها از بايد که الگوهايي و سياسي مبارزان
ـ  شکسـتن  درهـم  و مبارزه در محصور و محدود را کعبه بانيان و انبيا مبارزات  هـاي  تب

 اول صـف  در ،کنـد  مي معرفي کريم قرآن که چنان را آنان بلکه ؛داند نمي چوبي و سنگي
 را شـان  مبارزه سراسر غزل بيت شاه که داند مي ها ابوجهل و دياننمرو فرعونيان، با مبارزه

ا ءٌ  بَري ان�£( ابدي كالم با ،خليل ابراهيم قول از ون ِمم�
ُ
 ،امام سپس 2.نمايد مي ابالغ 1)تُْ\ِ]

 کـاخ  از و خوانـد  مـي فرا الهـي  انبيـاي  از پيـروي  به ،اند نموده حج آهنگ که را مسلمين
 و اسـالمي  ممالـک  بر مسلط که برد مي اسم »سياه كاخ چون هايي بتخانه« عنوان با ،سفيد
  3.شود نابود و شکسته هم در بايد و است سوم جهان و مسلمين ناموس و خون
 نظـام  انـد  توانسـته  کـه  ايرانـي  زوار از ،تمـام  ظرافـت  با ،خميني امام اساس همينبر

 ،کننـد  کوتـاه  کشورشـان  از را آمريکـا  ويژه به ،اجانب دست و کنند ساقط را شاهنشاهي
 و انـد  گذاشـته  نمـايش  بـه  را مشـرکان  از برائـت  حقيقت که کند مي ياد کساني عنوان به
    :اند شکسته هم در را غرب و شرق هاي تب

 از را حـج  كـه  كشـد  مـي  آغـوش  در را عزيزي زائران ،معظمه كعبه و الحرام اللَّه بيت
 حيـات  و داده سـوق  محمـدي  ـ ابراهيمي حج سوي به اساسي انحراف و سياسي انزواي

 نـاس  قيام معناي و ،شكنند مي هم در را غرب و شرق هاي تب و ،نمايند مي تجديد را آن
  4.دارند مي عرضه را مشركان از برائت حقيقت و

 راه معتقدنـد  ايشـان  کـه  اسـت  اين ،دارد وجود امام فرمايش در که هم ديگري نکته
    .است مشرکان از برائت اعالن اصل به عمل ،حج سياسي انحراف و انزوا عالج
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۵۰

 ايـن  صـالبت  و قدرتبا ،حج در مشرکان از برائت اعالن اصل احياي با خميني امام
 جهـان  مسلمين افکار بر توانست و داد قرار جهان مسلمين افکار معرض در را ها پرسش

 و اسـالم  دشـمن  آمريکـا  چـرا  وادارد؛ فکـر  بـه  را آنهـا  و بگـذارد  اثر ـ اندک هرچند ـ
 دارد؟ خدا وحدانيت به اعتقاد و توحيد به ارتباطي چه آمريکا از برائت است؟ مسلمانان

 آيـا  اسـت؟  سياسـي  عبـادتي  ،حـج  آيـا  است؟ توحيد ارکان از هم مشرکان از برائت آيا
 يکتـايي  بـه  کسـي  شود نمي است؟ حج سياسي انحراف کردن برطرف راه ،برائت اعالن

 امـام  کـه  چنـان  ،سياست آيا باشد؟ داشته قبول هم را آمريکا و باشد داشته ايمان خداوند
 درسـت  ،سياسـت  بـه  چه را اسالم که سخن اين آيا است؟ اسالم سر ،فرمايد مي خميني
 ،اسـت  مسلمان ظاهراً که کسي است؟ اسالم جهان يک شماره دشمن آمريکا چرا است؟

 چيسـت؟  آنجـا  در آمريکـا  نقـش  ؛کنـد  مي حکومت ،اند مسلمان مردمش که کشوري بر
 سفيد کاخ اگر طاغوتي؟ يا اسالمي :چيست اسرائيل و آمريکا قبال در شما کشور موضع
 و نمرودهـا  و هـا  فرعـون  کـه  نيست طور اين آيا شود؟ شکسته هم در بايد ،است بتخانه

 بـا  ناالرحم خليل ابراهيم چرا اند؟ کرده عوض اسم فقط و دارند حضور هنوز ها ابوجهل
 مبـارزه  آمريکـا  بـا  شود مي چگونه کرد؟ مبارزه آمريکا با توان مي آيا کرد؟ مبارزه نمرود
  کرد؟ مبارزه آمريکا با ايران آيا کرد؟

 کـه  چنـان  دانسـت؛  جـدا  مسـتکبر  از را مظلـوم  و مشـرک  کافر، بايد که است گفتني
 کفـرش  مـرز  از »کـافر « اگـر  کـه  اسـت  ايـن  امام ديدگاه ،معتقدند آملي جوادي اهللا آيت

 امـا  ؛کنـد  مـي  سـتم  خود به کافر چون داشت؛ آميز مسالمت زندگي او با توان مي ،نگذرد
 دليـل  اين به بلکه ،است کافر که دليل اين به نه ؛کرد تحمل توان نمي هرگز را »مستکبر«

ـةَ  فَقاتِلُوا( :بجنگيد کفر سران با :فرمايد مي قرآن .است مستکبر ،کريم قرآن تعبير به که ئِم�
َ
 أ

ُكْفرِ 
ْ
 بـه  اسـتکباري  هـاي  قـدرت  يعني ؛١»�= ]CB N 2K�3ا[ �N 12K �=3« که دليل اين به ؛)ال
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 ۳۵۱   تأثير انقالب اسالمي ايران بر حج ابراهيمي؛ با تأكيد بر...

 

 1ندارنـد.  تقيـدي  و احتـرام  هـيچ  تعهدها و ها پيمان ها، هنامسوگند ،قراردادها ،ها قطعنامه
 .نيسـتند  وفـادار  پيمـان  و عهـد  بـه  و مسـتکبرند  چون ؛کنيد مبارزه کفر سران با بنابراين
 تـوال  مسئله .است مطلب همين ،2»است جهان در خبر ترين مهم اکنون« که برائت معناي

 معتقد آملي جوادي اهللا آيت که دارد مهمي جايگاه امام تفکر در قدري به ،برائت يا تبرا و
 حـج « را برائـت  همـراه  حـج  و ،»جـاهلي  حـج « را برائت منهاي حج خميني امام ،است

  3داند. مي »ابراهيمي
 خواهنـد  مي برخي دارد. تفاوت است، حج محرمات از که »جدال« مسئله با برائت مسئله

َـجC  ِ[  ِجداَل  ال وَ  فُُسوَق  ال وَ  َرفََث  فَال( کريمه آيه در »الجدال« از منظور که کنند القا چنين  ٤)ا�ْ
    کرد. برپا را برائت مراسم حج، در نبايد لذا گيرد. دربرمي هم را دشمن با جدال
ذانٌ  وَ ( کريمه آيه ،ديگر سوياز

َ
ِ  ِمنَ  أ   َرُسـوUِِ  وَ  اب�

َ
Wِاِس  إ َـجC  يَـْومَ  اnـ�   ا�ْ

َ ْ
ـoَِ األ

ْ
ن�  ك

َ
 اهللاَ  أ

ُمْ\ِ]Zَِ  ِمنَ  ءٌ  بَرِي
ْ
ُ  وَ  ال

ُ
Uلـذا  .دارد داللـت  حـج  در مشـرکين  از برائـت  اعـالن  بـر  ٥)َرُسو 

 داخـل  »الجـدال « مصـاديق  در هم را توحيد دشمنان ،»الجدال« اطالق بهانه به توان نمي
 بـا  جـدال  مظهـر  ،خـود  ،حـج  که شود مي گفته درصورتي سخن اين ،اين بر عالوه .کرد

 جـزو  و اسـت  كفـر  و شـرك  بـا  جـدال  ،هسـت  برائت در كه جدالي اين .است دشمن
 جهـاني  اجتماع در كه جدالي آن ،اساس اينبر .است اسالمي حيات خطوط ترين اساسي

 به معتقد هاي دل جدال .است يكديگر با مسلمان و مؤمن برادران جدال ،باشد نبايد حج
 تالش بايد ،لفظي و زباني جدال بر عالوه .باشد نبايد جدال اين است؛ يكديگر با توحيد
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۵۲

 آن عكـس  درسـت  ؛دباشـ  نداشـته  وجود مسلمين بين هم قلبي کدورت و تنافر که کرد
  ١ .ندهست اسالمي هجامع در آن ايجاد درصدد اسالم دشمنان امروز كه چيزي

  حج عاشورايي تفسير )ج

 راه دادن نشـان  در تـوان  مـي  را حـج  بر ايران اسالمي انقالب تأثير مهم ابعاد ديگر از
 نفـس  هواي با مبارزه کنار در المللي بين ظالمان و گردنکشان مستکبران، با مبارزه عملي

 ،بهشـت  اهـل  جوانـان  سـيد  دو از يکـي  الهي قيام سياسي تفسير با خميني امام .دانست
  :فرمايد مي جهان مسلمان ملل به خطاب 7الحسين اباعبداهللا حضرت يعني

 هـاي  ارزش از دفـاع  و جـدي  مقابله به الزم وسايل و امكانات همه با بايد مسلمانان
 و محكـم  را خـويش  مقـدس  دفـاع  و مبـارزه  صـفوف  و برخيزند مسلمين منافع و الهي

 و عقيـده  صـفوف  بـه  را حملـه  مجـال  ازاين بيش ،شياطين پيروان به و نمايند مستحكم
 7الحسين عبداللَّه ابي حضرت شهيدان ساالر و سيد همچون و... ندهند مسلمانان عزت

 تَوضّؤ از و بيت صاحب طواف به حرم و كعبه طواف از و حرب احرام به حج احرام از
 مرصـوص  بنيـاني  و ناپـذير  شكسـت  امتي به و آورند رو خون و شهادت غسل به زمزم
 مسـلماً  كـه  غـرب  نـه  باشد داشته را آنان مقابله ياراي شرق ابرقدرت نه كه گردند مبدل
 دسـتورالعمل  هـم  ،مسـلمانان  كـه  بود نخواهد اين از غير ديگري چيز ،حج پيام و روح
  2.را شرك و كفر با مبارزه برنامه هم و بگيرند را نفس با جهاد

 از گرفتنالگـو  بـا  7حسـين  امـام  کـه  استمعن اين به خميني امام مهم اراتعب اين
 کنـي؟  مـي  چـه  تـو  حـاجي  .کـرد  قيام جاندار هاي تب شکستن درهم براي ،الهي انبياي
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 ۳۵۳   تأثير انقالب اسالمي ايران بر حج ابراهيمي؛ با تأكيد بر...

 

 زبـان  بـا  خميني امام ،ترتيب بدين .است حاجي فطرت و وجدان با ،پرسش اين جواب
 عرصـه  در اکبـر  جهـاد  و المللـي،  بـين  عرصـه  در اصـغر  جهـاد  بـه  را مسـلمين  ،فطرت

 و کامـل  الگـويي  عنـوان  بـه  7الحسـين  اباعبداهللا حضرت از و ،خواند ميفرا خودسازي
 راهـي  کعبـه  از ــ  عمـره  به حج تبديل از پس ـ ،حج احياي براي که برد مي نام راستين

 مسـلخ  بـه  وار ابراهيم را نزديکانش و خود و ،برگزيد حرم جاي به را حرب و شد کربال
  کرد. قرباني و برد

 خـود  سـرخ  خون با ،زمزم زالل آب با وضوگرفتن و نوشيدن جاي به 7حسين امام
 7سيدالشـهدا  .کـرد  اقامه عشق نماز ،گاهقربان در و بست شهادت احرام و فتگر وضو

 دو در 7حسـين  امـام  .پرداخت آنان رمي و رجم به جاندار هاي تب با مبارزه ميدان در
 و گذاشـت  قـدم  روز آن زورگويـان  و مسـتکبران  با جنگ به ،اصغر و اکبر جنگ عرصه
   .داد آزادگي و آزادي درس مسلمين به هميشه براي

 و شـک  بـر  غلبـه  و سيدالشهدا سياسي سيره به اقتدا با مسلمانان خميني، امام ازديدگاه
 بـدل  دنيا اول قدرت بلکه و ناپذير شکست قدرتي به توانند مي مرگ، از نهراسيدن و شرک
 دفاع سال هشت دوران در سپس و ايران انقالب در خميني، امام که پيداست ناگفته شوند.

 بـه  عيـان  بـه  سيدالشـهدا،  حضـرت  سياسي سيره نمودن عيني و کردن کاربردي با مقدس،
 و اسـت  ساز جريان ،9پيامبر نوادگان پاک خون و 7حسين امام راه که داد نشان جهانيان

 دنيوي سيادت و آقايي به و رود نمي ذلت بار زير گاه هيچ کند، اقتدا 7حسين به که کسي
 براي سيدالشهدا حضرت به اقتدا با که است جهان مسلمين بر بنابراين، رسد. مي اخروي و

 اسـت،  شرک و شک و ترس هرچه بر و کنند قيام منکر از نهي و معروف به امر و اصالح
  ايـن  در کنند. خلق سياسي اي حماسه ،7الحسين اباعبداهللا حضرت به اقتدا با و کنند غلبه
    شود. مي اکتفا مختصر همين به که است فراوان سخن باره،



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۵۴

   خودباوري روح دميدن و نفس به اعتماد تقويت )د

 از اسـتفاده  توانايي اما ،باشد داشته فراواني هاي ظرفيت و امکانات دولتي و ملت اگر
 از بـاالتر  و بهتـر  را آنهـا  و باشد بيگانگان دست به چشمش بلکه و نبيند خود در را آنها

 و نفـت  ذخاير ترين بزرگ که دانند مي همه .ماند مي دستزير و وابسته ابد تا ،بداند خود
 عدم يلدل به اما ؛است اسالم جهان به متعلق زيرزميني و روزميني هاي تثرو ديگر و گاز

 قـدرت  و خـود  بـه  اعتمـاد  عدم و بيني کمخود و بيني خودکوچک و ترس و خودباوري
 خمينـي  امـام  .کننـد  نمي خدادادي و فراوان امکانات اين از اي استفاده هيچ تقريباً ،اسالم

 عنوان به ،ايران انقالبي و مسلمان ملت از ،اسالم جهان به مهم و حياتي نکته اين تذکر با
 مشتي و قوي اي اراده بزرگ، عزمي با اما ،محدود جمعيتي با که کند مي ياد الگو و نمونه
 او از بـزرگ  هاي قدرت آنکه با را طاغوت رژيم ،متعال قادر خداي به اعتماد با و آهنين

  1.کرد سرنگون ،ردندک مي حمايت

  مهدويت به توجه ) ه

 بهـره  خـوبي  بـه  ،حج در مهدويت توحيدي ـ سياسي کران بي ظرفيت از خميني امام
 همـه  اتفاق به ،منتظر مهدي« :فرمايد مي تصريح ،وحدت استراتژي براساس ايشان .برد مي

 ايـن  از آنگـاه  2».خوانـد  مـي  فرا توحيد به را بشريت و دهد مي سر ندا کعبه از ،مسلمين
   گيرد: مي نتيجه چنين نکته

 و دهيم سر مقدس مكان آن از را كلمه توحيد نداي و كنيم تبعيت آنها از بايد هم ما

 مجمع در ،كوبنده و زنده اجتماعات و ها افشاگري و ها تظلم و ها دعوت و فريادها با
 شـيطان  آنهـا  رأس در كـه  ،را شياطين و بشكنيم را ها بت ،مكرمه مكه در مسلمين
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 ۳۵۵   تأثير انقالب اسالمي ايران بر حج ابراهيمي؛ با تأكيد بر...

 

 ولي و اهللا حبيب و اهللا خليل حج تا نماييم طرد و كنيم رمي عقبات در ،است بزرگ

  1.باشيم آورده جا  به را »عزيز مهدي« ،اهللا

 مهـدي  از تأسي به را انجه مسلمين خميني امام ،شد مالحظه که چنان سخن، اين در
 ،شـوند  مـي  متولـد  يـا  انـد  شده متولد حضرت اينکه از اسمي اصالً و خواند ميفرا منتظر
 بـا  بايـد  کـه  فرمايـد  مـي  اسالمي مذاهب همه قطعيات و مسلّمات بر تکيه با و آورد نمي

 و اسـت  بـزرگ  بتي خود که را زمانمان ابرقدرت ،عزيز مهدي يعني ،»اهللا ولي« به تأسي
 آنـان  بـه  را خود ،تزوير و زر و زور با و خواند مي خود پرستش و کرنش به را جهانيان
 هـم  و اسـت  مشـترک  اعتقاد از صحبت هم ،فراز اين در .بشکنيم درهم ،کند مي تحميل
 بـه  تأسـي  بـا  بايـد  و اسـت  بـزرگ  بتـي  ،واقعدر که دشمني ؛مشترک دشمن از صحبت
   .شود شکسته و کوبيده هم در الهي پيامبران

 از مهـدويت  بـه  مسـلمين  اعتقـاد  کـه  گفت توان مي ،مهدويت موضوع به نگاه اين با
 و ـ ديانت و سياست پيوند اوالً .است ديني ساالري مردم نظريه بنيادين و اصلي هاي پايه

 ،آن رکـن  ديگـر  سـوي از و سـازد  مـي  برجسته را ـ است سيسيا ديني ذاتاً ،اسالم اينکه
 نزاعـي  کـه  اسـت  خـوار  جهـان  آمريکـاي  يعنـي  ،بزرگ شيطان با مبارزه و برائت اعالن

   .دارد مسلمين کلمه توحيد و توحيد کلمه با وجودي

  حج گرايشي بعد در ايران اسالمي انقالب تأثير .2

 نفـرت  و عشـق  هيجانات، عواطف، گرايشات، مرکز ،قلب و است قلب فعل ،اخالق
 قلبي گرايشات که است اين ،دارد وجود که اي تهنک ترين مهم ،زمينه اين در .است انسان
 بايـد  کسـي  چـه  يـا  چيـز  چه ،سخن ديگر به باشد؟ داشته بايد سويي و سمت چه انسان
    کيست؟ يا چيست مسلمان انسان دشمن و دوست باشد؟ انسان نفرت و محبت قمتعل
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۵۶

 کساني و عقل جنود که گفت توان مي چنين ،سؤال اين به اجمالي و کلي پاسخي در
 کـه  کسـاني  و جهـل  جنود و اند. مسلمان انسان محبوب ،هستند عقل جنود به مجهز که

 آنـان  از بايد مسلمان انسان و باشند مي مسلمان انسان منفور ،هستند جهل جنود به مجهز
 »جهـل  و عقل جنود حديث شرح« شريف کتاب در خميني امام .بجويد برائت و بيزاري

 سـخن  باره همين در مفصل ،است اسالم ازمنظر رذائل و ليفضا نظام ترسيم ،واقعدر که
 ايـن  در امـام  .انـد  نمـوده  تبيين و برشمرده را جهل و عقل جنود هاي شاخصه و اند گفته

 ،انـد  دهکـر  ارسـال  حـج  جهـاني  و عظـيم  کنگره به که يهاي پيام بيشتر در سپس و کتاب
 چـه گر ،اسـاس  همينبـر  و بشناسـاند  جهان مسلمانان به را دشمن و دوست اند کوشيده

 معرفـي  و برائـت  مراسـم  احيـاي  بـا  را حـج  ،نرفت حج به اسالمي انقالب از پس خود
 و محبـت  از را عـالم  سراسـر  فضاي بايد« که است معتقد ايشان .نمود احيا خدا دشمنان

  1».کنند لبريز خدا دشمنان به نسبت عملي بغض و نفرت و حق ذات به نسبت عشق
    :فرمايد مي تصريح و داند مي مستضعف مردم مدافع را خود خميني امام

 و آمريكـا  تفـرعن  تحمل ديگر كه است مردماني همه برائت فرياد ،ما برائت فرياد

 براي نفرتشان و خشم صداي خواهند نمي و اند داده دست از را آن طلبانه سلطه حضور
 و كننـد  زندگي آزاد كه اند كرده اراده و ،بماند افسرده و خاموش گلوهايشان در ابد

  2 .باشند ها نسل فريادگر و بميرند آزاد

 بنـدي  جبهه خوبي به ،است فراوان ايشان هاي پيام در آن هاي نمونه که عبارت اين در
 نامسـتکبر  عليه مستضعفان نفرت و خشم گيري موضع و مستضعف و مستکبر جبهه دو

 بـرد  مي اسم آمريکا از صريحاً ،ابهامي و اجمال هيچ بدون خميني امام .است شده عنوان
 نظـام  همچـون  را او و کنـد  مـي  معرفـي  فرعون سياسي نظام تلو تالي را آمريکا دولت و
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 ۳۵۷   تأثير انقالب اسالمي ايران بر حج ابراهيمي؛ با تأكيد بر...

 

  خواند. مي طلب سلطه ،فرعون طاغوتي
 بـا  حتـي  و مسـلمين  سـاير  بـا  مـدارا  بـه  را ايرانـي  حجاج ،مبنا برهمين خميني امام
 نصيحت و اسالمي انساني، اخالق با که خواهد مي آنان از و کند مي دعوت آنجا مأموران
 اگـر  حتـي  و دارنـد  بـاز  خشـونت  اعمـال  از را مسلمانان همه ،حسنه موعظه و برادرانه
 در تـا  نکننـد  مثـل  بـه  مقابلـه  ،کردنـد  رفتار کريم قرآن دستورات خالفبر آنان مخالفان
 را آنـان  توجه ،آميز محبت و برادرانه رفتارهاي با و 1باشند آبرومند تعالي خداوند پيشگاه

  2.نمايند جلب ايران بزرگ انقالب به
 و شـناخت  کـرد،  اشـاره  آن بـه  تـوان  مـي  اينجـا  در کـه  عقـل  جنود هاي ويژگي ديگر از

 کنـار  در کـه  اسـت  خصوصيت همين و است قلب فعل شجاعت، و معرفت است. شجاعت
 تهديـد  از و بگـذارد  مبارزه ميدان در قدم که رساند مي مدد مسلمان انسان به نفرت، و محبت

 تـا  است مسلمان حامي ديگر، ازطرف هم زهد نهراسد. دشمن عده و عده و تبليغ و هيمنه و
 و محبـت  و زهـد  نبسـتن.  دل دنيـا  به يعني زهد نخورد. را استکبار جبهه ثروت و زر فريب

 حـج  در چشـمگير  و پررنـگ  نحـوي  بـه  کـه  اند عناصري و... رهبري از اطاعت و شجاعت
  بودند. برجسته و بارز صورت به نيز ايران اسالمي انقالب در و دارند حضور

اُغوَت  اْجَتنُِبوا وَ  اهللاَ  اْقُبُدوا( کارزار در شايد  باشـد  داشته تر مهم جايگاهي ،زهد 3)الط�
 خـود  از اعـراض  و زهـد  تا چون آيد؛ شمار به سياسي اخالق طاليي هاي کليدواژه از و
 اصـالً  و... رهبري از اطاعت و شجاعت و محبت و هجرت ،نگيرد صورت خدا سوي به

 ،باشـد  ديگـران  و خـود  تمايالت و ها هخواست اسير ،مبارز که زماني تا و شود نمي محقق
   .شود نبرد ميدان وارد و برآورد نيام از شمشير آنکه به برسد چه ؛دارد برنمي قدم از قدم
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۵۸

 برجسته طور اين ،عبادات از يک هيچ در و دارد نظيري بي بروز و رظهو ،حج در زهد
 و کليـدي  نقـش  همين دليل به هم شايد .است نکرده نگري جلوه و خودنمايي ،پررنگ و

    :است شده مطرح متعال خداوند شرط ،ندبه دعاي اوايل در که است »زهد« اساسي
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 و نقش و ها زينت و فرومايه دنياي اين به نسبت كه كردي شرط (اوليايت) آنان با
  .بپذيرفتند را شرط اين ،آنان و بمانند رغبت بي ،آن نگارهاي

 شـجاع  ،زاهـد  .است مبارز ،زاهد .ساند مي را زهد نقش و جايگاه اهميت، نکته، اين
 را مـا  اگـر  گويـد  مـي  کـه  است زاهد .هراسد نمي خدا راه در غير مالمت از زاهد .است

 .محـرم  فرزنـد  ،کردنـد  نظـامي  محاصره اگر و رمضانيم فرزند ،کردند اقتصادي محاصره
 زاهـد  .خداست مخلوقات محب ،خداست عاشق چون و خداست عاشق که است زاهد
 .هراسـد  نمـي  خـدا  جـز  کـس  هيچ از و کند مي بيزاري و برائت ابراز خداغير از که است
 و عشـوه  نـه  و ثروتمنـدان  تطميـع  نه و دارد اثر او بر مستکبران تهديد نه که است زاهد

 .رفـتن  آماده و داند مي دنيا سراي کاروان مسافر را خود که است زاهد .زيبارويان دلربايي
 معيارهاي براساس و است دست پاک و شايسته مديران و کارکنان دنبال به که است زاهد
 زاهـد  و .گيـرد  نمـي  کار به را وزير و مدير و کارمند و کارگر ،حزبي و گروهي يا مادي
  . ...که است

 محـور  کـه  دارد مهمـي  نقـش  زهد ،حج اخالقي و ارزشي گرايشي، بعد در بنابراين
 و گروهـي  حزبـي،  ،فردي منفعت براساس نه که برائتي و محبت است؛ برائت و محبت

 اسـت  فراوان سخن هم زمينه اين در .است شده گر جلوه خدا به عشق پرتو در که ،ملي
   .کنيم مي بسنده مختصر مقدار همين به که



 ۳۵۹   تأثير انقالب اسالمي ايران بر حج ابراهيمي؛ با تأكيد بر...

 

  حج رفتاري بعد در ايران اسالمي انقالب تأثير .3

 ،بعـد  ايـن  در او هيجـاني  و عاطفي گرايشات و مسلمان انسان اعتقادي عميق بينش
 بـه  خمينـي  امـام  ،اسـت  بـدن  فعل که رفتاري حوزه در .کند مي پيدا عملي و عيني جنبه

 مـد  کامالً هم ايران اسالمي انقالب در نکات اين .داده توجه گوناگوني و مختلف نکات
 ايـن  در امـام  ديـدگاه  مبناي داشته. توجه آن به امام که است مسائلي از اقتصاد .بوده نظر

    .شد بحث اين از پيش که است ايشان انگيزه و انديشه بر مبتني ،زمينه
 مـردم  احتيـاج  انـدازه  به مگر ـ نفت استخراج تحريم با ايران، اسالمي انقالب در امام
 فشـار  تحـت  را پيمانـانش  هم و پهلوي سفاک رژيم بود توانسته خوبي به ـ ايران انقالبي

 بـراي  آنکـه  ضمن و پيچد مي را نسخه همين هم جهان مسلمانان براي ايشان دهد. قرار
 مخـالف  کـه  را دولتـي  تقويـت  و آمريکاسـت  به مربوط که اجناسي خريد بار، چندمين

 کـاران  جنايـت  اسـالم،  دشمنان به کمک است اسالم مخالف اساساً و اسالمي هاي آرمان
 کـه  اسـت  مدينـه  و مکـه  پيمـايي  راه« فرمايد: مي ،1داند مي باطل ترويج مصداق و جنگي

 اعـالم  مراسـم  هدفمند کامالً امام لذا 2».دارد دنبال به را عربستان نفت شيرهاي شدن بسته
 مسـلمانان  بـه  بخشي آگاهي با و کند مي دنبال دارد، قرآني سندي که را مشرکان از برائت
 کـه  چنان است؛ 3»اسالم جهان متراکم انرژي آزادي« و آن بخشيدن تحقق دنبال به جهان،
 باعـث  و گرفـت  صـورت  هـايي  فعاليـت  و هـا  راهپيمـايي  چنين برپايه هم ايران انقالب

  شد. طاغوت سياسي نظام سرنگوني
 اخـالق  و آداب ترتيـب،  و نظـم  رعايـت  اند، داشته عنايت آن به امام که ديگر مطلب

 ايـن  تـا  بود شعارها کيفيت و ها پيمايي راه در مرج و هرج از پرهيز و هماهنگي اسالمي،
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۶۰

 کشـم،  مي« شعار هم ايران انقالب در 1نشود. آلوده خطا و گناه به الهي عظمت با عبادت
 ما به شما داديم، گل شما به ما« شعار به زيبايي و لطافت با »کشت برادرم آنکه کشم، مي

 طور به و گذاشت، جا بر عجيبي تأثيرات و شد داده سر ارتشي برادران به خطاب »گلوله
 لـذا  کـرد.  اعتبـار  بـي  بارنـد،  خشونت و خشن اي پديده ها انقالب که را تئوري اين کلي،

 و نـدادن  دشـمن  دسـت  بـه  بهانـه  و مشـرکين  از برائت اجراي نحوه و شعارها محتواي
 اجرايـي  روش دقـت،  بـا  ايشان و بود امام نظر مد ها پيمايي راه در نظم و آرامش رعايت
  فرمود. ترسيم را آن نمودن

 اسـي نش روان و پيمـايي  راه شناسي روان به امام اشراف از نشان که نکته اين ذکر شايد
  :فرمايد مي خميني امام .نباشد لطف از خالي ،دارد مهم اين جايگاه و اهميت و شعار

 واقـع  تـأثير  تحـت  شـديدتر  و تـر  سريع ها، پيمايي راه نظير بزرگي اجتماعات در انسان
 شـود.  متـأثر  فريـاد  يا شعار يك از ناخودآگاه، و خود بي خود از است ممكن و شود مي

 و شود؛ برگزار مسالمت و آرامش با ها  پيمايي راه و حج اجتماعات كه است الزم ازطرفي

 ندهـد،  وفق اسالمي موازين با كه دهند شعاري انگيز جنجال منحرف نفر چند يا يك اگر
 نماينـد،  ايجـاد  را تحميلي انحرافي و بگذارند تأثير ديگران در شورانگيزشان ظاهر با ولي

 كه كساني و باشند داشته توجه مسائل اين به دقت با محترم حجاج كه است الزم بنابراين

  2كنند. تنظيم دقت با را شعارها تمام هستند، آميز مسالمت هاي پيمايي راه كارگردانان

 خمينـي  امـام  دارد؟ هم يتأثير ها برائت اعالم و ها پيمايي راه و ها تظاهرات اين آيا اما
  :آوردند پيامي در ۱۳۶۶ سال در ايراني حجاج شهادت از پس

 جمهـوري  اصـرار  فلسـفه  گذشـته،  سـال  در حج »شيرين و تلخ« حادثه از قبل تا برخي
 و خـود  از و بودند نكرده درك خوبي به مشركين، از برائت پيمايي راه بر را ايران اسالمي
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 ۳۶۱   تأثير انقالب اسالمي ايران بر حج ابراهيمي؛ با تأكيد بر...

 

 پيمـايي  راه به ضرورتي چه گرم، هواي آن در و حج سفر در كه كردند مي سؤال ديگران

 متوجـه  ضـرري  چه شود، داده سر هم مشركين از برائت فرياد اگر است؛ مبارزه فرياد و
 متمـدن  اصـطالح  بـه  دنيـاي  كه كردند مي تصور دلي ساده افراد بسا چه شود؟ مي استكبار

 مخالفـان  بـه  كه داشت، خواهد را سياسي مسائل گونه اين تحمل تاب تنها نه خواران، جهان

 ايـن  دليـل  و داد خواهند پيمايي راه و تظاهرات و حيات اجازه هم، ازاين بيش حتي خود،
    شود. مي داده غرب آزاد اصطالح به كشورهاي در كه است هايي پيمايي راه اجازه مدعا
 بسته كه است مدينه و مكه پيمايي راه ]:[اوالً كه است اين سؤاالت اين به امام پاسخ

 و شـوروي  سرسـپردگان  نـابودي  به و دارد دنبال به را عربستان نفت شيرهاي شدن
 جمعـي  دسته كشتار با كه است جهت همين هب درست ]:ثانياً [و .شود مي ختم آمريكا

 مشـركين  از برائـت  همـين  پناه در و شود مي جلوگيري آن از ،آزاده مردان و زنان

  1.نهاد آمريكا و شوروي آستان بر سر نبايد كه فهمند مي دالن ساده حتي كه است

 و دارد المللـي  بين تأثيرات که داد نشان شد، بسته گلوله به حجاج پيمايي راه وقتي بنابراين
 را عربسـتان  جايگـاه  و مشـروعيت  فاجعـه،  ايـن  انـدازد.  مـي  خطـر  به را خواران جهان منافع

 را آنهـا  دامن و کرد اعتبار بي هميشه براي الهي، امن حريم ميزبان و سياسي نظام يک عنوان به
 کـه  بـود  عربستان اين چراکه شود؛ نمي تطهير هم زمزم آب با که ساخت آلوده ننگي چنان به
 مـرگ  شـعار  وگرنه ريخت. زمين بر الهي امن حرم در را گناهان بي خون اربابانش، دستور به
 جنايـت  ايـن  بـا  عربسـتان،  حکـام  دارد. عربستان به ربطي چه اسرائيل، بر مرگ و آمريکا بر

 منـافع  کـه  اسـت  ايـن  از غيـر  مگـر  آيـا  و است مقدس برايشان آمريکا منافع که کردند ثابت
 عربسـتان  دولـت  ترتيب، بدين شود؟ مي تهديد بزرگ شيطان منافع افتادن خطر به با عربستان،

 تـر،  خشـن  بـدتر،  هايي بت که گويد مي درست خميني که کرد اعالم جهان به فصيح زباني با
    اند. گرفته جاي کعبه در هبل و الت از تر خطرناک و خوارتر خون
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۶۲

 فهمانـد  دنيـا  به و شد هداد نشان جهانيان به هم نمستکبرا خشن چهره ،ديگر ازسوي
 آنهاسـت  منافع ،عالم مقدس امر تنها و است مهم خودشان منافع فقط نامستکبر براي که
    .زنند مي دست کارها ترين خشن به ،کند تهديد خطري را منافعشان اگر و

 بـدون   و اسـت  حـج  سياسي وظايف از ،مشرکين از برائت است معتقد خميني امام
 بـا  را مکرمـه  مکـه  ايرانـي  زائران که است اين دنبال به ايشان لذا 1 .نيست حج ،حج ،آن

 تحقق راه اما 2 .کنند تبديل ستمگران عليه فرياد کانون به ،جهان سراسر زائران هماهنگي
  يازيد؟ دست مهم اين به توان مي چگونه و است کدام عالمت اين ابراز و مهم اين

 .اسـت  پرسـش  همـين  پاسـخ  »قربـان  اسالمي بزرگ عيد« از خميني امام گشاييرمز
 درس کـه  قربانگـاهي  انـدازد؛  مـي  ابراهيمـي  قربانگـاه  ياد به را آگاه يها انسان که عيدي

 و توحيـد  پـدر  ايـن  .دهـد  مـي  آدم فرزنـدان  به را بزرگ خداي راه در جهاد و فداکاري
 جنبـه  آنکه از بيش ،خدا راه در قرباني که آموخت ها انسان همه و ما به ،جهان شکن بت

 که آموخت همه و ما به و ،دارد اجتماعي و سياسي  جنبه ،باشد داشته عبادي و توحيدي
 قربانگـاه  منـا  و مکـه  .بگيريـد  عيـد  و بدهيـد  خدا راه در را خود حيات ثمره عزيزترين

 شـرک  نيز عزيزان و جان به دلبستگي که شرک؛ نفي و توحيد نشر محل و است عاشقان
 هـر  از بايـد  راه ايـن  در و داد را حق راه در جهاد آموزنده درس ،آدم فرزندان به .است

 عبـد  ايـن  کـالم  ايـن  3.شـود  جاودانه حق تا گذشت اهللا ذبيح اعيلاسم مثل حتي ،چيزي
 و حـق  واجـب  اداي بـراي  را خويش ناقابل جان و خون من« :فرمود که خداست صالح

  ٤.»شهادتم عظيم فوز انتظار در و ام نموده آماده مسلمانان از دفاع فريضه
                                                      

 .22، ص21، جصحيفه امام. 1

  .98، ص18. همان، ج2

 .88. همان، ص3
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 ۳۶۳   تأثير انقالب اسالمي ايران بر حج ابراهيمي؛ با تأكيد بر...

 

  بندي جمع

 و پيـام  امـا  ؛بـود  ايـران  مسائل و ايران به مربوط و داد رخ ايران در ،اسالمي انقالب
 ،آن از و کـرد  نفـي  ايـران  در را سلطه نظام نظم ،اسالمي انقالب بود. جهاني آن حقيقت

 فراگيـر  پيـام  .نمـود  آن گـزين  جـاي  را جديد نظمي و جست زارييب عمالً و قوالً و قلباً
 :ببينيـد  ظلم نه و کنيد ظلم نه که بود اين دنيا مستضعفان و اسالم جهان به ايران انقالب

 حـج  در ايرانـي  زائـران  ويـژه  بـه  ،زائران و امام را پيام همين 1.)ال َيْظلُِموَن َو ال ُيْظلَُمونَ (
  کردند. پيگيري و ،مطرح مشرکين از برائت اعالن قرآني عنوان با ،ابراهيمي
 نوشـتار،  ايـن  در کـه  دارد فراوانـي  بطـون  و ابعـاد  سـطوح،  هـا،  اليـه  حج، امام، ازنظر

 آن رفتـاري  و عملـي  گرايشـي،  و اخالقـي  اي، انديشـه  و معرفتـي  سـطح  سه به اختصار به
 و جنـگ،  به که را استکبار با مبارزه و نفي بايد اضالع، اين سه هر در که گفتيم و پرداختيم

 بـه  اعتقـاد  انديشـه،  حـوزه  در يعنـي  گيـرد.  قـرار  نظر زير زد، مي دامن دنيا در فساد و فقر
 در است. بزرگ شيطان شرک، مظهر ترين بزرگ اکنون که است مطرح شرک نفي و توحيد
 مطـرح  آمريکا از برائت و نفرت آن رأس در که شود مي برجسته تبرا و توال اخالق، حوزه
 تفـرعن  و هيمنـه  شکسـتن   درهـم  و الهـي  اوليـاي  و انبيا به اقتدا عمل، حوزه در و است،

  است. مطرح متحده اياالت يعني معاصر، فرعون سياسي نظام و طاغوت  حکومت
 و تکميـل  و بسـط  جـاي  شـد،  اشـاره  آن بـه  اندک مقال و مجال اين در آنچه هرحال به

 الزم حـج،  گونـاگون  ابعـاد  شـناخت  براي که دارد آن از نشان مباحث گونه اين دارد. تفصيل
    شود. داده بسط و تقويت شده، تأسيس اگر و گردد تأسيس شناسي حج رشته که است

 و اعصـار  همـه  در بشريت منجي بر را خود تحيت و سالم و صلوات برترين پروردگارا!
 راسـت  راه كـه  فرما، نازل 9عبداهللا  بن دمحم حضرت ات، برگزيده و پيامبر برترين و قرون

                                                      
 .279. بقره: 1
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 در را آخـرت  و دنيـا  سعادت كليدهاي و خواند فرو آنان بر را تو وحي و داد نشان بشر به را
 درود گنجانيـد.  را انسانيت طوالني هاي قرن سرمشق بابركتش، حيات در و نهاد آنان دسترس

 االعظـم،   اهللا بقيـة  حضـرت  ويژه به معصومش، و طيب بيت  اهل و او بر تو تحيت و سالم و
  1].فداه ارواحنا و  فرجه  اهللا عجل[ زمين بر خدا حجت و منتظر مهدي

    

                                                      
ــه  1 ــت اهللا خامنــ ــرت آيــ ــام حضــ ــي از پيــ ــاريخ   . بخشــ ــج، در تــ ــره حــ ــه كنگــ ــه آدرس: 26/3/1370اي بــ ؛ بــ

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2464  27/6/1392(مالحظه شده در تاريخ.( 



 ۳۶۵   تأثير انقالب اسالمي ايران بر حج ابراهيمي؛ با تأكيد بر...

 

  کتابنامه

  کريم قرآن *
  . ١٣٨١بنيان مرصوص، عبداهللا جوادي آملي، به کوشش محمد امين شاهجويي، قم، نشر اسراء،  .١

  . ١٣٨٥و پيام امام خميني، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ ششم،  حج در کالم .٢

 .١٣٧٨امام خميني. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ، صحيفه امام .٣

  تا.  ، تهران، صدرا، بي١٨ ، مرتضي مطهري، جآثار  مجموعه .٤

  تا.  خميني، بيواليت فقيه، امام خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام  .٥

6. http: //farsi. khamenei. ir. 



 

  



 

  ...هاي درآمدي بر نقش انقالب اسالمي در احياي جنبه
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  ١ميرخليلي جواد سيد

  چكيده

 عرصـه  در موجـود  مناسـبات  بر عميقي تأثيرات ايران اسالمي انقالب ترديد، بدون
 کشـورهاي  همچنـين  و منطقـه  كشـورهاي  مناسبات و عام، طور به الملل، بين روابط

 چـارچوب  در ايران، مردم اسالمي انقالب گذاشت. جاي بر خاص طور به اسالمي،
 بـا  و انتقـادي  رهيافت با که حيث اين از اما نشد؛ ظاهر الملل بين روابط نظريه ارائه
 الملـل  بين روابط در جديدي ادبيات ارائه و نظري مباحث طرح پي در بيروني، نگاه
 مطـرح  الملـل  بـين  روابـط  در پردازي نظريه و نظري مطالعات در را نويني افق بود،

 مشـركان،  از برائت استکبارستيزي، همچون نويني هاي مؤلفه طرح نمونه، براي کرد. 
 از هــايي نمونــه و... الملــل بــين عرصــه در عــدالت مستضــعفان، از حمايــت

 در ايـران،  اسـالمي  انقـالب  وقـوع  پـي  در کـه  اسـت  جديـدي  هـاي  پردازي مفهوم
 حـج  فريضـه  ميـان،  درايـن  شـد.  واقع توجه مورد الملل بين روابط نظري هاي حوزه

                                                      
آموخته حوزه علميه قم، نويسنده و پژوهشگر پژوهشكده علوم و انديشه سياسي پژوهشگاه علوم و فرهنـگ اسـالمي    . دانش1

  شجوي دكتراي انقالب اسالمي دانشگاه معارف اسالمي.و دان
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 هـاي  جنبـه  بـر  کمتر و رفت مي شمار به صرف عبادي عمل يك تر، پيش كه درحالي
 تغييـرات  دچـار  اسـالمي،  انقـالب  پيروزي از بعد شد، مي توجه و تأکيد آن سياسي
 حـج  اجتمـاعي  ــ  سياسـي  بـارز  هاي جنبه و ابعاد از اينك و شد، بنيادين و اساسي
 ايـن  تبلـور  نماد منزله به ايران اسالمي انقالب خاص، طور به که شود مي گفته سخن
  شود. مي توجه آن کنوني جايگاه بر و شناخته، ابعاد

 برخي به اشاره با تا شود مي سعي حاضر نوشتار در ،موضوع اين اهميت به توجه با
 و خمينـي  امام بيانات همچنين و :معصوم ائمه و نبوي سيره ،حج با مرتبط آيات
 انقالب با كه حج اجتماعي ـ سياسي ابعاد ترين مهم از برخي به ،رهبري معظم مقام

  شود. اشاره ،شد زنده و احيا ،ايران اسالمي
 برائـت  اجتمـاعي،  ـ سياسي هاي جنبه ،حج ،ايران اسالمي انقالب كليدي: هاي واژه

    .سياسي اسالم ،مشركين از

  مقدمه

 بـوده  بيستم قرن اجتماعي سياسي تحوالت ترين مهم از ،ايران اسالمي انقالب رخداد
 جملـه  از اسـت.  هداشـت  همـراه  بـه  المللـي  نبـي  و داخلي عرصه در را زيادي اتتأثير و

 احياي ،اسالم جهان حتي و غرب براي اسالمي انقالب آور حيرت و اثرگذار هاي ويژگي
 از پـيش  تا غرب هاي برنامه و ها تالش .بود جهان سراسر در اسالمي هاي انديشه و افكار

 جوامـع  در اسـالم  هـاي  ريشـه  کـه  بـود  شـده  اين صرف ،ايران اسالمي انقالب پيروزي
 همينبر .يابد تقليل آن اجتماعي و سياسي هاي آموزه و مفاهيم و شود خشكانده مختلف
 جـو و جسـت  تـاريخ  صفحات در را اسالم ايدب كه شد مي تأكيد نكته اين بر دائم ،اساس
 تـأثير  تـرين  مهـم  ميـان،  دراين .است نمانده باقي جوامع در آن از اثري ديگر كهچرا کرد؛

 بـود  سياسـي  اسالم تفكر القاي ،اسالمي هاي آگاهي و ها ارزش احياي بر اسالمي انقالب



 ۳۶۹   هاي... درآمدي بر نقش انقالب اسالمي در احياي جنبه

 

  1.رفت مي شمار به آن ابعاد از يكي ،حج اجتماعي ـ سياسي ابعاد احياي كه

 در کوشـش  تـوان  مي را اسالمي انقالب غالب وجه ،پردازان نظريه از بسياري باور به

 انقالب ،حقيقتدر .دانست اسالمي تمدن و فرهنگ همچنين و سياسي اسالم احياي راه

 گرايـي  فرقـه  نفـي  و اسـالمي  مـذاهب  تقريب ،سني و شيعه وحدت بر تأکيد با اسالمي

 مهـم  ايـن  .برآمـد  اسـالمي  تمـدن  احياي و مسلمان هاي ملت وحدت صدد در ،مذهبي

 همچنـين  و اسـالمي  اصـيل  باورهـاي  بـر  تکيه يعني ،مثبت اي مبارزه براساس سو ازيک

 و اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي سازمان شالوده که بود استوار ديني سنتي مراسم و ها آيين

 و هـا  رهنـگ ف نيـز  و محمـدي  نـاب  اسـالم  اصـيل  باورهاي بر را اسالمي امت فرهنگي

 بـر  ديگر ازطرف و ،کرد مي گذاري پايه ابراهيمي حج جمله از اسالمي مشترک هاي آيين

 براسـاس  و مشـرکين  از برائـت  مراسـم  در جمله از ،مشترک دشمن عليه منفي اي مبارزه

 کشـورهاي  ملـي  هـاي  تثـرو  از جهـاني  هاي قدرت دست کردن کوتاه و استکبارستيزي

 و اسـالم  جهـان  تحـوالت  بـه  مسـلمانان  حساسـيت  گـر  نمايـان  که ،بود استوار اسالمي

 مبـارزه  ،بيگانـه  هاي قدرت سلطه با مخالفت براساس ،آنان جمعي روح ارتقاي ضرورت

  2 .بود افسادستيزي و صهيونيسم با
 گونـاگون  ابعـاد  کـه  است عبادتي ،حج كه كرد ادعا توان مي تئجر به ،مقدمه اين با
 برخـوردار  جـامعيتي  از و دارد، فرهنگـي  و اقتصـادي  ،معنوي ،سياسي ،اجتماعي ،فردي
 امـام  حضـرت  كـه  اي گونـه  بـه  اسـت؛  فـرد  بـه  منحصـر  ،ديگر عبادات ميان در كه است

 دانسـت؛  »توحيدي جامعه يك تشكّل تمرين« را آن ،لطيف و جامع سخني در =خميني
 را آن اجـزاي  كـه  اسـت  فراوانـي  هاي تعباد جامع ،ابعاد ازنظر جامعيت عين در كهچرا

                                                      
  .16، ص 1384، پائيز 5. ر.ك: بازتاب جهاني انقالب اسالمي، منوچهر محمدي، ش 1

  .1390، عليرضا رضاخواه، بهمن »انقالب اسالمي و تحول در عرصه نظام بين الملل. «2
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ــي تشــكيل ــد م ــام حضــرت 1.ده ــه خــود توصــيه در =ام ــانيون ب ــاروان روح ــاي ك    ه
  2:فرمايند مي حج

ما است. اسالمي سياست حج، باشيم. كرده درست ما كه نيست سياستي حج، سياست 
 طـور  همـان  كنيم؛ عمل است، بوده كه طوري آن حج، به بوده، اين بر بنايمان اول از

 هـا  بت اين و بشكنيم را ها بت هم ما شكست، كعبه در را ها بت ،9اكرم پيامبر كه
 3بدترند. و باالتر زمان آن از هستند، ما زمان در كه

      ::::معصوم پيشوايان سخنان در حج سياسي ابعاد

 در ايـران  اسـالمي  انقـالب  نقش و حج اجتماعي ـ سياسي ابعاد به پرداختن از پيش
 :اطهـار  ائمـه  سـخنان  در حـج  سياسـي  ابعـاد  از برخـي  بـه  است شايسته ،آن احياي

 نقـش  ،نهايـت  در و داد دسـت  بـه  را ابعاد اين از روشن تصويري بتوان تا شود پرداخته
 در کـه  ابعـاد  ايـن  از برخـي  بـه  ذيـل  در کـرد.  بررسي آنها احياي در را اسالمي انقالب
    :شود مي اشاره ،است آمده :معصوم امامان سخنان

  :فرمايد مي آن تشريع اسرار و حج فلسفه درباره 7صادق امام ،حديثي در الف)
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 آثار و بشناسند را همديگر ات آورد پديد غرب و شرق از اجتماعي ،مكه سرزمين در
 بـه  گروهـي  هر اگر و نشود فراموش و شود شناخته اخبار) و احاديث( 9اهللا رسول

                                                      
  .130. مباني ديني و سياسي برائت از مشركان، سيد جواد ورعي، ص 1

  .257، ص 16. صحيفه نور، امام خميني، ج 2

  .155و  67 صص، 1. حج در كالم و پيام امام خميني3

  .33، ص 96. بحاراالنوار، محمدباقر مجلسي، ج 4
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 زمين روي بالد و شد مي نابود ،كرد مي تكيه دارد جريان خود هاي سرزمين در آنچه

 و اخبـار  .گراييـد  مـي  تبـاهي  به بازرگاني و تجارت امر و گذاشت مي ويراني به رو
  .حج فلسفه است اين ؛رسيد نمي افراد دست به ها گزارش

 و دارد سياســي و اقتصــادي ،علمــي ابعــاد حــج، کــه اســت آن بيــانگر جملــه ايــن
 تبـادل  بـه  طريـق  ايـن  از کـه  مسـلمانان  ميان است اتصالي حلقه ،حج موسم ،حقيقتدر

 کـه  ــ  9خـدا  رسـول  هاي تسن و آثار از آگاهي کسب و جهان جاري اوضاع و اخبار
 بپردازنـد  ـ است شده پخش ،عالم غرب و شرق در ،محدثان و تابعان و صحابه وسيله به
 نحـوه  و بازرگـاني  راه و کنـد  عرضـه  آنجا در را خود بالد متاع گروهي هر ،ضمندر و

   .شود شناخته کاالها مبادله
  :فرمايد مي ديگري جاي در 7صادق امام ب)

� �)  5O �)  X(� � �"  �l �81  �G�� �%�  �O �)  �g�f��, C�B �W  -< �9 �� C$�S  -� �7  X���; �DM1 
 نيسـت؛  مـروه  و صـفا  بـين  سعي حلم از تر محبوب خدا براي جهان از اي نقطه هيچ
 بنـدگي  و عبوديـت  و شـوند  مي ذليل و خوار ،گردنكشان همه ،نقطه اين در كهچرا

    .گذارند مي نمايش به را خود

 و اسـالم  نفـع  بـه  موسم اين از ،:بيت  اهل که دهد مي گزارش روشني به تاريخ ج)
 ايـن  در بخش آزادي هاي جنبش و ها حرکت از بسياري نطفه و گرفتند مي بهره مسلمانان

 ظـالم  امحکـ  بـا  جـويي  سـتيزه  و پرخاشـگري  به را ها ملت که چنان ؛شد مي بسته موسم
 بن حسين سخنان به است کافي خصوص، اين در بيشتر توضيح براي .کردند مي دعوت

 و هاشـم  فرزنـدان  ،حـج  موسـم  در حضـرت  آن .دهـيم  فـرا  گوش منا روز در 7علي
 وي بـه  کـه  را انصـار  از گروهي حتي و آنان مندان عالقه و زنان و بزرگ هاي تشخصي
 پـاي  در ،نفر هزار از بيش جمعيتي که اي گونه به آورد؛ گرد منا سرزمين در ،داشتند عالقه
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۷۲

 فرزندانشان و ياران که درحالي ،9پيامبر فرزند ،موقع اين در .شدند حاضر اش سخنراني
    :کردند آغاز چنين را خود سخنان ،بودند گوش سراپا
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kفُِرونَ 
ْ
  1؛)...ال

 طغيـانگر  ايـن  كـه  بدانيـد  !مـردم  ��  ،9او پيـامبر  بر درود و خدا ستايش از پس


 � 	���� مي كه طور همان (معاويه)��	 ��� � � �� 
 بـدي  كارهاي چه ،��� ����
 راسـت  اگـر  .���� مـي  سـؤال  اموري از شما از من داد! انجام ما شيعيان و ما درباره

���� ��� ،���� مي� ���� � ��� � اكنون هم .كنيد تكذيب مرا �!  ،���� �� 	��

 قبايـل  ميـان  و اوطان و بالد به سپس .داريد پنهان دل در ��  آن و بشنويد مرا سخن
 آنچـه  بـه  ،داريـد  اعتمـاد  آنهـا  �� � ����� مي امين كه را افرادي .گرديدباز خود
���� مي من .���� 	#�" ،	���� مي �� $�% �� 
 هرچنـد  ��	; '� � ��		 &���	

   .شمارند بد ��  آن ،�+&��* اگرچه ���; (�	 ��� ��+* ,+�+* (��

 آمـده  فـرود  9پيـامبر  خانـدان  حـق  در که را آياتي از بخشي 7حسين امام گاه آن
 بـه  را او سـخنان  ،خـود  بالد به بازگشت در که داد سوگند را مردم و کرد تالوت ،است

 مـردم  و آمـد  ينيپـا  خطابـه  کرسي از سپس .برسانند ،دارند اعتماد که مردم از گروه آن
    .شدند متفرق

  :نويسد مي »عبدالعزيز الملک« دانشگاه مستشار ،مبارک محمد دکتر
 خـدا  پرستش براي واحدي سطح در مسلمانان همه كه است جهاني كنگره يك ،حج
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 ۳۷۳   هاي... درآمدي بر نقش انقالب اسالمي در احياي جنبه

 

 پيونـد  بلكـه  .نيسـت  آنـان  زنـدگي  از جدا ،خالصانه عبادت اين ولي .آيند مي گرد

 لَُهـمْ  َمَنـافِعَ  لِيْشـَهُدوا( :فرمايـد  مـي  مـورد  اين در قرآن .دارد آنان زندگي با خاصي

ِ  اْسمَ  َويْذُكُروا يامٍ  ِ[  اب�
َ
ْعلُوَمـاٍت  أ  ،سـودها  درك و منـافع  مشاهده اين از مقصود 1.)م�

  2.نيست ،دربردارد را مسلمين مصالح هاي جنبه همه كه عام معناي يك جز چيزي

 ،:اطهـار  ائمـه  سخنان در حج سياسي ابعاد به پرداختن از بعد و مقدمه اين با حال

  کنيم: مي بررسي را آنها احياي بر اسالمي انقالب اتتأثير و حج اجتماعي ـ سياسي ابعاد

  اسالمي انقالب اتتأثير و حج اجتماعي ـ سياسي هاي جنبه

 و عزّت مسلمانان به ،آن واسطه به خداوند كه است اي جاودانه شعار ،حقيقتدر حج

  .است بخشيده شوكت

 معارفـه  و همبسـتگي  بـراي  نظيـر  بـي  فرصـتي  حـج  ،اجتمـاعي  و سياسي بعد ازنظر

    :فرمايد مي حج اجتماعي ـ سياسي بعد درباره =خميني امام است. باهم جهان مسلمانان
 از ،كـار  جنايـت  هـاي  تدس كه است آن سياسي بعد ،حج بزرگ هاي فلسفه از يكي
 االسـف  مع آنها دار دامنه تبليغات و هستند كار در بعد اين كوبيدن براي اطراف همه

 عبـادت  يـك  شان بسياري را حج سفر ،مسلمين كه است كرده تأثير هم مسلمين در
 تولـد  كـه  روزي آن از حـج  .دانند مي مسلمين مصالح به توجه بدون خالي و خشك

 ،سياسـي  بعـد  .نيست اش عبادي بعد از كمتر اش سياسي بعد اهميت ،است كرده پيدا

  3.است عبادت خودش ،سياستش بر عالوه

  فرمايد: مي حج، اجتماعي ـ سياسي ابعاد اهميت بر تأكيد با نيز ديگري جاي در ايشان
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۷۴

 هـاي  جنبـه  شـايد  و است برخوردار خاصي ويژگي از ،فرايض ميان در حج فريضه
 اش عبادي جنبه آنكهبا ؛باشد داشته غلبه ديگرش هاي جنبه بر ،آن اجتماعي و سياسي

  1.دارد خاصي ويژگي نيز

 را ها قلب و دمد مي امت آحاد قالب در را جمعي روح كه است حركتي ،حج واقعدر
 .كنـد  مـي  نفـي  را تحزّب و تجزيه و تشتّت و تفرق عوامل و دهد مي توجه كانون يك به

 پـي  در تـا  سـازد  مـي  هآگـا  اسـالم  جهـان  مشـكالت  و مسـائل  از را مسلمانان همچنين
 افشا را گر توطئه دشمنان و ملحدان و الحاد و مشركان و شرك چهره .آيندبر جويي چاره

 اسـالم  اجتماعي فرهنگ .آموزد مي ،دارد خدايي رنگ جز آنچه از برائت درس و كند مي
 در هـا  هانديشـ  و افكـار  تبـادل  موجب و گشايد مي مسلمان ملل نمايندگان روي پيش را

 جاويـدان  معارف تبليغ و ترويج در مساعي تشريك و مسلمين عظمت و بهروزي جهت
 جهـان  مستضعفان به و سازد مي آشنا الهي رهبري و حق امامت با را امت .شود مي اسالم

 و بگسـلند  را استضـعاف  و بردگـي  و اسـارت  زنجيرهـاي  و غُـل  چگونـه  كه آموزد مي
 و شـرك  اقطـاب  سرسپردگان به و كنند عصيان و شورش ،زمان نمروديان بر وار ابراهيم

 گردنـد باز خود الهي و اسالمي هويت به و بزنند آنها سينه بر رد دست و بگويند نه ،كفر
  2.باشند ها امت ديگر براي شاهد و اسوه تا

 مـذهبي  فـرايض  و عبـادي  اعمال ترين بزرگ از ،حج اينكه در گفت توان مي بنابراين
 و پرداخـت  بـدان  بايـد  كـه  تـري  مهـم  مسئله اما ؛ندارد وجود ترديدي ،رود مي شمار به

 عمـل  ايـن  آيا كه است مسئله اين ،3شده وهابيون ويژه به ،تشيع مخالفان دستاويز امروزه
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دست به جان زائران خانه خدا و مهمانان عزيـز او افتادنـد و بـا     هاي چماق به مخلوط شود، تحريم كرد. در نتيجه، شرطه

  .ايي كردند؛ گفتني است اين حساسيت نظام سعودي همچنان ادامه داردضرب و شتم، از آنان پذير



 ۳۷۵   هاي... در احياي جنبهدرآمدي بر نقش انقالب اسالمي 

 

 عبـادتي  فقـط  اينکـه  يـا  و نه يا دارد نيز اجتماعي و سيسيا بعد ،عبادت عين در ،عبادي
 مسـائل  بـا  ،فردي جنبه بر عالوه ،فرايض و عبادات گفت بايد اساس براين ؟است فردي

 برخوردار فردي منحصربه ويژگي از حج اما اند. ارتباط در نيز جمعي حقوق و جتماعيا
 جـدا  حـج  جـوهره  از تـوان  نمـي  را اجتمـاعي  روابـط  و جمـع  در حضور كهچرا است؛

 بـه  كه زماني تا كند مي حج آهنگ خويش وطن از خدا خانه زائر كه هنگامي از .ساخت
 لحـاظ  از تنهـا  نه ،بودن جمع با اين و است جمع با اش رابطه ،گردد ميباز خويش وطن
 مناسك و اعمال لحاظاز بلكه ،مركب و مسكن و غذا امكانات و تداركات و سفر و سير

 جمـع  يـك  هـم  آن ،جمـع  فضـاي  در جز منا و مشعر و عرفات در حضور ،طواف مانند
  1.پذيرد نمي تحقق نظير بي و المللي بين

 احيـاي  باعـث  ،ايران اسالمي انقالب که را حج اجتماعي ـ سياسي ابعاد ترين مهم از
   :كرد بيان ذيل موارد در توان مي شد، آنها

  مشركان از بيزاري اعالم و برائت .1

 از بيـزاري  و مشـركين  از برائـت  اعالن ،حج موسمِ كانوني و مهم بسيار هاي جنبه از
 وقـوع  از بعـد  و شـد  نمـي  توجه بيان اصالً ،اسالمي انقالب وقوع از پيش تا كه هاستآن

 خـود  بـه  سياسـي  بـوي  و رنـگ  ،اسـالمي  انقالب بنيانگذار تأكيدات و اسالمي انقالب
 فريـاد « :فرمايـد  مـي  بـاره   ايـن  در =امام حضرت درآمد. حج اصلي اركان جزء و گرفت
 بـه  9اهللا  رسـول  كـه  است عبادي ـ سياسي فرياد يك ،حج موسم در مشركان از برائت

 از برائـت  مراسم برگزاري ،حج سياسي بعد عيني نمودهاي از ،بنابراين 2».فرموده امر آن
 خداوند .است دين فروع از ،كافران و مشركان از جستن بيزاري و برائت .است مشركان
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۷۶

  :است فرموده چنين باره  اين در يكتا
ذانٌ  وَ (

َ
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[روز  اكبـر  حج روز در مردم[عموم]  به پيامبرش و خدا ناحيه از است اعالمي اين و
  .بيزارند مشركاناز  پيامبرش و وندخدا كه عيد قربان]

 :اسـت  گفتـه  چنـين  مشركان از برائت مراسم درباره ،ديگري جاي در =خميني امام
 اعمـال  ديگـر  در خـدا  دشـمنان  و شيطان از جستن دوري 1.»نيست حج ،برائت بي حج«

 برائـت  مراسـم  در .است زدايي شيطان نماد كه جمرات رمي مانند ؛شود مي ديده نيز حج
  :ايشان باور به .كنيم مي رسوا و سركوب را بزرگ و كوچك هاي شيطان نيز مشركان از

 نبرد ادامه براي مجاهدان لتشك تمرين و مبارزه و ميثاق جديدت ،حج در برائت اعالن
 و مبـارزه  منشـور  سـاختن  علنـي  سـرآغاز  كه هاست پرستي بت و شرك و كفر با

 2.است صفتان ابليس و ابليس جنود دهي سازمان

 قـدرت  از و كنـد  مي رخنه دلشان در وحشت ،عظيمي اجتماع چنين ديدن با دشمنان
 برائـت  فلسفه« که کرد ادعا توان مي جرئت با که اي گونه به ؛هراسند مي مسلمانان نظير بي
 عـزت  ،استقالل و ،طاغوتي هاي قدرت جويي سلطه با مبارزه ،امروز جهان در مشركان از
 قـدرت  نشـانه  ،مشـركان  از برائـت  مراسـم  ،حقيقـت در 3.است جهان مسلمانان اقتدار و

 آنـان  اسـاس  بـي  و پـوچ  تبليغـات  با مبارزه و ،دشمن نابودي براي آنان عزم و مسلمانان
 همـوار  مستضعفان و محرومان رهايي براي را راه ،مسلمانان نفس به اعتماد اين و است

 مراسـم  کـه  کـرد  ادعا توان مي بنابراين .گيرد مي را اسالم دشمنان تجاوز جلوي و كند مي
 و زمـان  ايـن  در تنها ولي ؛خداست دشمنان از جستن بيزاري براي فرصت بهترين ،حج
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 ۳۷۷   هاي... درآمدي بر نقش انقالب اسالمي در احياي جنبه

 

 و بيـزاري  كـه  اسـت  ايـن  مسلمانان وظيفه ها مكان و ها زمان همه در بلكه ،نيست مكان
  .برسانند جهانيان گوش به را خود برائت

 مبـاني  بررسـي  بـراي  کـه  اسـت  اين ورزيد، غفلت آن از نبايد ميان دراين که اي مسئله
 سياسـت  دربـاره  ديـن  ديـدگاه  و ديـن  مباني و اصول با آشنايي مشركان، از برائت سياسي

 معلول گذشته، قرون طي در سياسي امور با حج بيگانگي كه شود گفته اگر دارد. ضرورت
 گـزاف  بـه  سخني است، بوده »سياست از دين جدايي« استعماري و انحرافي تفكر جاافتادن
 و طلبـي  سـلطه  و طلب، قدرت سالطين و خلفا خيانت مسلمين، از گروهي جهالت نيست.
 اسـت.  بوده آور ذلت و نادرست تفكر اين رسوخ عوامل از استعمارگران، استكباري روحيه
 رهنمودهـاي  و ايـران  اسالمي انقالب رخداد از متأثر عميقاً كه حج سياسي ابعاد از بنابراين

 ظالمـاني  و مستكبران سلطه نفي بر تأكيد است، ايران اسالمي جمهوري بنيانگذار حکيمانه
 اسـالمي  هاي آموزه از اي نمونه حج، درواقع اند. شده مسلط اسالمي كشورهاي بر كه است
 سياست و معنويت و اجتماع، و دين ميان پيوند ـ سکوالريسم مدعاي برخالف ـ که است

 کـه  حج سياسي ـ عبادي مراسم است. آدمي حيات مختلف ابعاد به ناظر و آيد مي شمار به
 ازهـم  کـه  شـده  بافتـه  سياست و معنويت پود و تار از است، اسالمي ارکان از مهمي رکن

 امـام  حضـرت  کنـيم.  تهـي  آن حقيقت و مفهوم از را حج آنکه مگر نيستند؛ شدني تفکيک
  فرمايند: مي باره  اين در ديگري جاي در =خميني

 فريـاد  انسـاني،  خروشان سيل و عمومي مجمع اين در الحرام، اهللا بيت حجاج است الزم
 بيشـتر  هرچه را برادري دست و برآورند رساتر هرچه را ستمكاران و ظالمان از برائت

 نكننـد  گرايي ملي و گرايي فرقه فداي را مظلوم مسلمين و اسالم عاليه مصالح و بفشارند
   جـاهلي  هـاي  عصبيت ترك و كلمه توحيد متوجه بيشتر هرچه را خود مسلم برادران و
  1بنمايند. ـ شود نمي تمام آنان وابستگان و خواران جهان نفع به جز كه ـ
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۷۸

 كه آن از باالتر نفعي چه« :فرمود ،)لَُهمْ  َمَنافِعَ  لِيَْشَهُدوا( جمله تفسير در =خميني امام

 مخـازن  و شود كوتاه مظلوم كشورهاي بر سلطه از عالم ستمگران و جهان جباران دست

 1».باشد كشورها آن خود مردم براي كشورها عظيم

 ،اسـت  شده وارد نيز نبوي سيره و كريم قرآن در مشركان از برائت كه مسئله اين در
 9گرامـي  پيـامبر  .افتاد اتفاق هجري نهم سال در كه كرد اشاره سياسي عمل اين به بايد

 بيزاري اعالم متضمن که را اي قطعنامه تا کرد مأمور را 7علي امام ،هجرت نهم سال در
 آغـاز  از آيـه  شـانزده  کـه  بـود  زماني اين و ،نمايد قرائت حج موسم در ،بود مشرکان از

   :از است عبارت آنها آغاز که شد نازل 9اسالم گرامي پيامبر بر توبه سوره
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 آنهـا  بـا  كـه است  مشركان ازكساني  به اوپيامبر  و خداسوي  از بيزاري ]اعالم[ اين 
[مهلت داريد كه آزادانه در زمين سير كنيد و هرجا  ماه چهار ،با اين حال ايد بستهعهد 

خواركننـده   ونـد خدا و ناتوان سـازيد  را خداتوانيد  نمي شما بدانيدخواهيد برويد و]  مي
 اكبـر  حـج  روز در مـردم  بهامبرش پي و خدا ناحيه از است اعالمي ايناست و  كافران

از مشركان بيزارند؛ با اين حال، اگر توبه كنيد  وند و پيامبرشخدا كه [روز عيد قربان]
توانيد خدا را ناتوان سازيد و  براي شما بهتر است و اگر سرپيچي نماييد، بدانيد شما نمي

  كافران را به مجازات دردناك بشارت ده.

 ،بـود  چهارگانـه  مواد نمتضم که را اي قطعنامه ،آيات اين قرائت از پس 7علي امام
  کرد: ايراد شرح اين به
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 ۳۷۹   هاي... درآمدي بر نقش انقالب اسالمي در احياي جنبه

 

    شوند؛ خدا خانه وارد ندارند حق انپرست بتالف) 
  است؛ ممنوع برهنه بدن با طوافب) 
  کرد؛ نخواهد شرکت حج مراسم در پرستي بت هيچ ،اين از بعد ج)

 وفـادار  خـود  پيمان به اول از و اند بسته تعرض عدم پيمان ،9پيامبر با که کساني د)

 داده مهلـت  مـاه  چهار حجه)   ذي (دهم تاريخ اين از ،اند کرده شکني پيمان سپس ،اند بوده

 و موحدان گروه به بايد يا :سازند روشن اسالمي حکومت با را خود تکليف که شود مي

 آمـاده  يـا  بکونـد  هـم  در را پرستي دوگانه و شرک مظاهر نوع هر و بپيوندند يکتاپرستان

  1.گردند نبرد و جنگ
 و مشـرکان  کـه  درحـالي  هـم   آن حـج،  فريضه بحبوحه در اينکه از تر سياسي عملي چه

 نقطـه  روي 7علـي  امـام  ناگهـان  بودنـد،  جمـره  رمي مشغول يا طواف سرگرم مسلمانان
 مـاه  چهار جزيره، شبه مشرکان به و کند مي لغو را ها پيمان از بخشي و گيرد مي قرار بلندي
 و جنـگ  آمـاده  يا بپيوندند موحدان صفوف به و گويند ترک را شرک يا که دهد مي مهلت

 نكتـه  ايـن  بـه  توان مي است، شده بيان آن از كه تفسيري و آيه اين از بنابراين، 2شوند. نبرد
 اسـت؛  يافتـه  اي ويـژه  نمـود  شـرک،  و طـاغوت  از برائت حج، عظيم موسم در كه برد پي

 را 7طالـب  ابـي  ابـن  علـي  اسالم، سخنگوي الهي، وحي دستور به 9اکرم پيامبر كه چنان
 صـدور  شـود.  جدا شرک از توحيد مرز قاطع، طور به تا کرد مشرکان از تبري اعالن مأمور

 را حـج  سياسي چهره ،7علي امام گوياي زبان با وحي، ازسوي اسالمي حکومت قطعنامه
 سـنت  يـک  صورت به مشرکين از برائت اعالن اسالمي، انقالب پيروزي از بعد نمود. کامل

 قصـد  معاصـر،  مشركان عليه خود فريادهاي با هرسال مسلمانان و درآمد مسلمين ميان در
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۸۰

 برائـت  اعـالن  آنهـا  از و دهند مي نشان جهانيان به شرک انواع بساط برچيدن براي را خود
    فرمايد: مي باره  اين در =خميني امام كه چنان كنند؛ مي

 محمد و ابراهيم بركت به تعالي حق سوي به هجرت و حق به لبيك كه حج فريضه در
  1.ها زاده شيطان و ها شيطان و هاست طاغوت و ها بت همه بر »نه« مقامِ ،است

  :فرمايد مي ۱۳۶۵ سال در اجحج به خود پيام در خميني امام
 و هـا  طـاغوت  همـه  بـر  »ال« فريـاد  و گوييـد  ها بت همه بر نه ،لبيك ..لبيك در

 ديگران از دل ،است حق به عشق نشانه كه ،خدا حرم طواف در و كشيد ها هچطاغوت
 از ،حـق  بـه  عشـق  مـوازات  به و سازيد پاك غيرحق خوف از را جان و كنيد تهي

 تعالي خداي كه جوييد برائت وابستگانشان و ها طاغوت و كوچك و بزرگ هاي تب
  2.هستند بريء آنها از جهان آزادگان همه و جسته برائت آنان از او دوستان و

 كـه  اسـت  ايـن  مهـم  مسـئله  اسـت،  حج سياسي مهم كاركردهاي از هرچند بعد اين
 بيانـات  بـا  خصوص به و كند پيدا ظهور سياسي كاركرد اين تا شد باعث اسالمي انقالب

 و جايگـاه  ،مشـركان  از برائـت  ،حجـاج  به شانهاي پيام در ايشان تأكيدات و خميني امام
 از برائـت  مسـئله  ،انقـالب  راهبـر  عنـوان  به ،ايشان اگرچه همچنين بيابد. خاصي منزلت

 اسـت؛  مشهود شدت به هم انقالب مباني و ادبيات در مسئله اين ،كردند بيان را مشركين
 فاسـد  نظـام  شـدن  برچيـده  و انقـالب  خواهان كه مردمي هاي پيام و شعارها در كه چنان

 بـا  مبـارزه  ،ستيزي ظلم همچون شعارهايي .خورد مي چشم به محتوا اين ،بودند سلطنتي
 انقـالب  كـه  رفتند مي شمار به انقالب مباني از همگي ،امثالهم و غير سلطه نفي ،استكبار
   .آورد ارمغان به جهانيان براي را آن ،خود رخداد با ايران اسالمي

 مشـكالت  بايـد  شود، جهان به معنويت گسترش براي كانوني بايد حج آنکه نتيجه
                                                      

  .18، ص20. صحيفه نور، ج1

  .1365؛ پيام به حجاج در سال همان. 2



 ۳۸۱   هاي... درآمدي بر نقش انقالب اسالمي در احياي جنبه

 

 حـل  بـراي  اسـالمي،  انديشمندان و گردد مطرح موسم آن در اسالم جهان و مسلمانان
 كـانون  اينكـه  بـر  عـالوه  را حـج  ،=راحل امام لذا بگيرند. تصميم مسلمانان مشكالت

 المللـي  بـين  و اخالقـي  سياسـي،  تحول براي اي وسيله را آن كردند، مي قلمداد توحيد
 برائت بحث ايران، اسالمي جمهوري بنيانگذار نگاه، همين با و پنداشتند، مي مسلمانان

 بر عالوه حج، در كه معنا اين به كردند. مطرح حج سياسي ركن عنوان به را مشركين از
 جلـوي  و جـوييم  بيـزاري  دشمنان از بايد مشاعر، در حضور و سعي و نماز و طواف
 اسـالمي،  انقـالب  از قبل حج با ايرانيان امروز حج بنابراين، بگيريم. را آنها گري سلطه
 محمـدي  ابراهيمـي  حـج  را گـزاري  حـج  الگـوي  ،=خميني امام است. متفاوت بسيار

 و شـود  تـأمين  اسـالمي  جوامـع  منافع همه بايد حج در كه معنا اين  به كردند. معرفي
  1كند. متحول را ها انسان حج،

  اسالمي امت اتحاد .2

 و اسـالمي  امـت  اتحـاد  و وحـدت  به توان مي حج اجتماعي ـ سياسي ابعاد ديگر از
 ايـن  كرد ادعا توان مي كه اي گونه به كرد؛ اشاره موسم اين در مانانمسل بين همدلي ايجاد
 آن از و شـده  تعبيـه  حـج  پـود  و تـار  در اجتماعي ـ سياسي پذيري جمع و جمعي روح

 مسـلمانان  جاهر شناسد؛ نمي جغرافيايي مرز ،اسالم که است روشن .است ناپذير تفكيك
 ،كنـد  مـي  و کـرده  جدا يکديگر از را آنان آنچه .است اسالم منطقه ،دارند غلبه و حضور

 و مـذهبي  هـاي  نظـري  تنـگ  و ناسيوناليسـتي)  افکـار  ماننـد ( اسـالمي غير تفکرات رشد
 بـين  در بالنـدگي  و کـافي  فکـري  رشـد  فقـدان  و دشـمنان  هـاي  هـاي  دسيسه درنهايت،
 متحـد  جامعـه  تشـکيل  بـراي  را زمينـه  کـه  دارد را اثر و نيرو اين ،حج .است مسلمانان

   .سازد فراهم اسالمي
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۸۲

 مقطعـي  صـورت  بـه  کـه  اسـت  اسـالمي  واحـده  امت کوچک نمونه ،حج حقيقتدر
 آنكـه  توضـيح  .گذارد مي نمايش به عمالً را اسالمي امت واحد هويت و شود  مي تشکيل
 و نژادهـا  و منـاطق  از را زيـادي  اجتمـاعي  مختلـف  هـاي  هاي گروه و افراد ،حج مراسم

 يکـديگر  کنـار  در ايـن  .دهـد   مي  قرار يکديگر کنار در ،مختلف هاي  هاي سليقه و ها زبان
 آنـان  بـين  را همـدلي  و وحـدت  و كند مي ايجاد مسلمانان بين را واحدي هويت ،بودن

 چنـد  در و گيـرد  مـي  صـورت  حج مراسم طول در ،يادشده تقارن اين .بخشد  مي عينيت
   :از اند عبارت مراحل اين از برخي كه رسد مي خود اوج به نقطه

 قالـب  در نوعـاً  ،شـوند  مـي  حـج  عازم منطقه و شهر يک از که حاجياني :اول مرحله
 يکـديگر  کنـار  در و شـود  مـي  همدلي موجب ،اين و کنند، مي مسير طي قافله و کاروان
    .آموزد  مي آنها به را زيستن

 يکـديگر  با مختلف هاي   هاي گروه تالقي براي آغازي ،واقعدر كه ميقات دوم: مرحله
    .است الزاميغير و تصادفي صورت به تالقي ،مرحله اين در گرچه است؛

 دليـل  بـه  نوعـاً  اسـت.  تقـارن  ايـن  از ديگـر  اي مرحلـه  سـعي،  و طـواف  سوم: مرحله
 عمل انجام به هم دوش به دوش و يکديگر کنار در حجاج مستحب، يا واجب هاي  طواف

 آورد.  مـي  فراهم همدلي و وفاق براي را تري مناسب بستر مشترک، اعمال اين و پردازند مي
 همدوشـي،  بـر  عالوه سعي، دربينند،  گزاران اگر در طواف از پشت سر همديگر را مي حج
    شود.  مي برداشته همدلي مسير در ديگر گامي و گيرند  مي قرار نيز يکديگر روي در رو

 و کننـد  مي تالقي ديگر برخي با افراد و ها هگرو برخي ،طواف در اگر :چهارم مرحله
 و واحـد  اي عرصـه  در همگـان  ،مشـعر  و عرفـات  در ،آورند مي جا  به را اعمالي مشترکاً

 همراهـي  و باشـکوه  همـدلي  ،آن اوج و گيرند مي قرار هم کنار در ،يکسان مکان و زمان
 ،الحراممشـعر  در و گذارند مي نمايش به روز را همدلي اين ،عرفات در .است يکديگر با

    .كنند  مي سپري و آورند مي روز به ايده اين با را شب



 ۳۸۳   هاي... درآمدي بر نقش انقالب اسالمي در احياي جنبه

 

 قـرار  هـم  کنـار  در را حجاج ذکر، و حضور فقط مشعر و عرفات در اگر پنجم: مرحله
 بـه  حـج،  در حاضران همه و كنند  مي شرکت بزرگ کارزار يک در جملگي منا در دهد،  مي

 درجـه  بـاالترين  مرحله اين درحقيقت، کنند.  مي اقدام منا اعمال ديگر و قرباني جمره، رمي
  1بخشد. مي تحقق را اقدام در اشتراک و همکاري آن، بر عالوه که است همدلي ميزان

 دارنـد؛  اخوت و ديني پيوند يکديگر با ،باشند که جهان از اي گوشه هر در مسلمانان
 حضـور  و حج ،داده پيوند هم به عمالً را آنها آنچه .است شعار و حرف حد در اين البته
 ،يابـد   مي حضور حج صحنه در آنکه از پس حاجي .است آن مختلف هاي   هاي صحنه در

 نقـش  و تـأثير  ايـن  .کند  مي قلمداد اسالمي امت نام به تري بزرگ مجموعه عضو را خود
 ويـژه  بـه  ،اسـالمي  جوامع تاريخ در توان  مي خوبي به ،اجتماعي هويت تقويت در را حج
  .کرد مشاهده ايران اسالمي انقالب پيروزي از پس

 مختلـف  جوامـع  هاي رگ در را روح اين و تپيده اسالم جهان در قلبي مانند همواره حج،
=5 « فرمايد:  مي باره  اين در 7صادق امام است. کرده تزريق اسالمي �: �! �)�1  �K�"  �26 �Q��  5O �)  �!� 5)�1  �(� �L��[�� 

 ��  �O� ����  �@  5= �\�U �E�� 5� �)  5O �)  �! 5)�1  5= �:��$5B �]  ���� �̂ �S  �C$�S  � �K�U 5D �N�  �O �)  �_ 5 �̀ ��  �@  �? 5!�a5�� �6�S ���� ���U�$��«2خداوند يعني ؛ 
  بشناسند. را يکديگر تا داد قرار مغرب و مشرق از را مسلمانان اجتماع حج، و مکه در

  فرمايد: مي حج، موسم در مسلمانان همدلي و وحدت مسئله بر تأكيد با =خميني امام
 بـر  و اسـت  مسـلمين  بين برادري تحكيم و تفاهم ايجاد ،حج فلسفه مهمات از يكي

 ديگـر  بـا  را خـود  اجتماعي و سياسي اساسي مسائل است الزم معممين و دانشمندان

  3.گذارند ميان در برادران

 و ماننـد  بـي  فرصـت  ،حـج  موسـم  در مسـلمانان  ميليوني اجتماع تشكيل ،حقيقتدر
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۸۴

 خـود  حيـاتي  و مشـترك  مسائل به ،نظير بي اجتماع اين در كه سازد مي مفراه را مناسبي
 اين در 1.يابند دست ،است كرده اشاره بدان قرآن كه معنوي و مادي منافع به و بينديشند

 تصميم مشكالت حل براي و شد خواهد مشخص دوايي دردها تمام براي ،عظيم مراسم
 اتحـاد  بـراي  حـج  از بهتر فرصتي و دهد مي اتحاد درس ،حج حقيقتدر .شود مي گرفته
 احيـا  اسـالمي  انقالب وقوع با ،همدلي و اتحاد به دعوت اين .ندارد وجود اسالمي امت
 تبديل اجتماعي ـ سياسي فريضه يك به و خارج، عبادي صرفاً فريضه يك از حج و شد

 انقـالب  رويكـرد  و ادبيـات  كـه  يافت ادعا اين در توان مي را مسئله اين البته .است شده
 ،مسـلمانان  و اسـالمي  كشـورهاي  تمام به و نبود؛ اي فرقه يا ايراني)( ملي ،ايران اسالمي

 ايـن  راهبـران  هـاي  پيام و سخنان در بعدها كه نگاهي داشت؛ نظر گرايانه وحدت نگاه با
 دعـوت  اخـتالف  و تفرقه از دوري و اتحاد ،وحدت به را همگان و ،شد تر عيني انقالب
 امـت  وحـدت  تـا  شـد  باعث كه بود ايران اسالمي انقالب وقوع اين ،حقيقتدر .كردند

 و مشـكالت  مبادلـه  بـراي  محملـي  و درآيـد  تشريفاتي و صوري حالت يك از ،اسالمي
   .شود اسالمي كشورهاي ساير مسلمانان مسائل

 مشـخص  مهم نكته اين شود، تأمل حج فريضه به امر در قرآن هاي خطاب به اگر حتي
 و اسـت  فراگيري اجتماعي مفهوم دربردارنده آغاز، از حج، به دعوت آيات كه شد خواهد

تُوَك رِجـاالً ( آيه: نظير اند؛ انساني هاي توده يعني »ناس« آن، مخاطبان
ْ
َجC يَـأ

ْ
ذCْن ِ[ ا�nاِس بِا�

َ
َو أ

يZَِ مِْن C�ُ فَج� 
ْ
 از را مـردم  7ابـراهيم  حضـرت  حـج،  منـادي  كه ؛2)َعِميٍق َو َ� C�ُ ضامٍِر يَأ

 رهسـپار  طبقـه  هر از و وسيله هر با و جا همه از سواره، و پياده تا خواند فرامي زمين اعماق
 همچنـين  و اسـت،  عيـد  و جمعـه  و جماعـت  فلسـفه  ادامـه  حـج،  درحقيقت شوند. حج

 مثابـه  به حج، بنابراين است. كشور و ملت هر از مسلمين پراكندگي براي عامل، فراگيرترين
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 ۳۸۵   هاي... درآمدي بر نقش انقالب اسالمي در احياي جنبه

 

 اساسـي  جايگـاه  آن، حركت و اسالمي جامعه وحدت بنيان در اسالم، عملي اركان از يكي
 همـه  بـراي  اسـت  اسـالمي  امـت  اتحاد و اسالم جهاني قدرت تجلي ترين باشكوه و دارد،

 متأثر كه حج اساسي و مهم نقش اين به هم رهبري معظم مقام كه چنان ؛1ها نسل و عصرها
  فرمايد: مي كرده، اشاره است، شده تر پررنگ اسالمي انقالب از

 احسـاس  تزريـق  ،حج نمايان اثر نخستين .است مسلمانان اتحاد و وحدت مظهر ،حج
 اجتمـاع  شـوكت  و شـكوه  دادن نشـان  و مسـلمانان  يكايك در جماعت و وحدت
 بـا  .اسـت  عظمت احساس از آنان تن هريك ذهن كردن سيراب و آنان به مسلمين
 شـجاعت  ،اسـالمي  كشـورهاي  از هريك در مسلمين كه است حقيقت اين احساس
 دنيـاي  اقتصـادي  ،سياسـي   سـلطه  همـين  يعني ،اسالم با ضديت اردوگاه با برخورد
 احساس با .يابند مي را آن گري فتنه و نيرنگ و آن ايادي و عوامل و ساالري سرمايه

 هاي قدرت به تكيه از ،خود مردم به تكيه با ،مسلمان هاي دولت كه است عظمت اين
 با مسلمان هاي ملت ميان بار مصيبت  فاصله اين و كنند مي حس نياز بي را خود ،بيگانه

  2.آيد نمي پديد آنان بر حاكم هاي دستگاه

 اشـاره  حـج  موسـم  در مسلمانان اجتماع در لطيف نكته اين به حديثي در نيز 7صادق امام
��« فرمايد: مي و کند مي^S C$S , KUDN� O) _`g� ?!ag�@ M�6S����U$�MM«3اجتمـاع  خداونـد،  يعني ؛ 

 آنـان  شرکت و است آورده وجود به سرزمين اين در را عالم غرب و شرق مسلمانان از عظيمي
    بشناسند. را همديگر جهان، مسلمانان تا کرده واجب سبب بدين عظيم، کنگره اين در را

ـ  اسالمي انقالب بنيانگذار كه چنان ،حالهر به  جملـه  تفسـير  در درسـتي  بـه  نيـز  راناي
 مسـلمين  تفرقـه  موضـوع  شناسـي  آسـيب  بـه  و كنـد  مي اشاره بدان )لَُهمْ  َمَنافِعَ  لِيَْشَهُدوا(

 مشـكالت  كـه  اسـت  اين براي حج «... :شود مي مسلمين بين اتحاد خواهان و پردازد مي
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 از يكـي  و . ...آينـد بر مشـكالت  رفـع  صـدد  در و كننـد  رسـي بر را مسـلمين  سال يك
 و وحـدت  بنابراين 1».است مسلمين بين اتحاد عدم ،مشكالت ترين اساسي و ترين بزرگ

 بـراي  مکـه  و مدينـه  در اصـل  ايـن  رعايـت  و اسـت  پيروزي عامل ترين بزرگ ،انسجام
 و يـأس  موجـب  دشـمنان  براي و شده نويد و اميد مايه ،نمستضعفا و ؤمنانم و دوستان
 ،حـج  اجتمـاعي  ــ  سياسـي  جنبـه  و بعد اين نمودن پربار و استمرار ،نتيجه در .نااميدي

 گرامـي  پيامبر كه چنان ؛شود منجر جهان کل در ،اسالم بزرگ جامعه وحدت به تواند مي
 خطـاب  مورد خود جهاني منشور با را همگان ،مبارکشان عمر آخر حج در هم 9اسالم
  :فرمودند و دادند قرار

� -v��  �4�.��  �2�� =Q�" ��  h� �8�@  �2�� �@ = �7�"1 , h� �8�@ =Q-� �7 H] ��  �@  �H]d O �) , X?�!��  �2�� = �Q �) �! �7�  ��. �L 
�%� $�1,= �Q  �@  �m$��  {�! ����  �~ �L  {s �V^ �L  h���S  �N�� j6�U���"M2 
 هستيد 7آدم نسل از شما همه ،است يكي شما پدر ،است يكي شما خداي مردم! اي

 ،شماسـت  ارترينپرهيزك ،خداوند نزد شما مندترينارزش و ،است خاك از 7آدم و
   .اريپرهيزك و تقوا به مگر نيست؛ برتري عجم بر ار عرب و

 انقـالب  بنيانگـذار  ديرينـه  آرزوي ايـن  تحقـق  شاهد ،اسالمي انقالب وقوع با امروز
 يعنـي  ،حـج  اجتمـاعي  و سياسـي  ،عبادي فريضه اصلي اهداف از يكي تحقق و اسالمي
 نداشـت،  وجود صورت اين به تر پيش كه وحدتي .هستيم اسالمي امت اتحاد و وحدت

 راهبـرد  ايـن  به را همگان ،خود آفرين وحدت هاي آرمان با كه بود اسالمي انقالب اين و
 امـت  اتحـاد  بـراي  محلـي  بـه  بلكه نباشد؛ عبادي تجمع يك صرف ،حج تا كرد دعوت
 مشـكالت  از و بگذارند ميان در يكديگر با را خود مشكالت بتوانند تا شود بدل اسالمي

    .شوند مطلع نيز اسالمي كشورهاي ديگر
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 ۳۸۷   هاي... درآمدي بر نقش انقالب اسالمي در احياي جنبه

 

  اسالم جهان مشكالت و مسائل حل .3

 در حـج  مغتنم و عظيم هاي تفرص به توان مي ،حج اجتماعي و سياسي ابعاد ديگر از
 اسالمي كشورهاي مشكالت و مسائل بيان براي ،اجتماعي و سياسي برداري بهره راستاي

 كه سياسي ـ عبادي موسم اين در كرد. اشاره آنها حل و جهان مختلف مناطق مسلمان و
 و مسـائل  بيـان  براي موقعيت بهترين ،هستند جمع آنجا در دنيا سراسر از مسلمانان تمام

 .اسـت  جهـان  مختلـف  منـاطق  و كشـورها  مسائل ديگر و اجتماعي ـ سياسي مشكالت
 اسـالم  جهـان  مركـز  كـه  الهـي  امن خانه كنار در ،مراسم اين در كننده شركت مسلمانان

 .كننـد  برطـرف  را ديگـران  و خـود  نابسـاماني  و هـا  گرفتاري از بسياري توانند مي ،است
 آنها .است اسالمي هاي فرقه ميان اختالف ايجاد ،مسلمانان دشمنان اصلي هدف ،واقعدر
 مسـلمانان  بـر  تـر  راحـت  و يابنـد  دست هايشان هدف به خواهند مي نفاق بذر پاشيدن با

 آن پـي  در و دارنـد  توجه يكديگر سرنوشت به مسلمانان ،مراسم اين در .كنند حكومت
 نقـاب  و شـوند  آگاه هايش نقشه و ها هتوطئ از و بشناسند را خود واقعي دشمن تا هستند

 بـاره   ايـن  در امام حضرت .كنند مبارزه او با و بايستند برابرش در و بردارند او چهره از
    :فرمايد مي ،نويسندگان و گويندگان همه دادنقرار مخاطب با

 و معظمه مكه و منا و مشعر و عرفات بزرگ اجتماع در !گاندنويسن !گويندگان اي
 ايمـاني  بـرادران  گـوش  بـه  را خـود  مناطق سياسي و اجتماعي مسائل ،منوره مدينه

  1.كنيد نصرت طلب هماز و برسانيد

 ،حـج  مراسـم  سياسـي  جنبـه  ترين مهم ،اسالم جهان مشکالت و مسائل حل کنار در
 تـك  تـك  و باشـند  هوشيار همواره بايد مسلمانان .است دشمنان هاي توطئه كردن خنثي
ـ  با قاطعيت با و بشناسند را دشمنان هاي توطئه  اسـتكبار  امـروز « .كننـد  مقابلـه  هـا  هتوطئ
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۸۸

 (�� *��� KP�����N O> كه است برده  پي حقيقت اين به مسلمانان خود از يشب حتي ،جهاني
#)�* C�;�Q�� مختلـف  ابعـاد  و كنندهبيدار محتواي و سياسي بار با حج كه است دانسته و 

 مسـلمانان  ملـل  سـطح  در را حركتي چه ،اقتصادي و نظامي ،فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي
 صـحنه  در نيـز  و داخلي روابط در را بنيادين تحول سالهر و ،بيافريند خواهد مي جهان

 حركـت  اين كوشند مي همواره دشمنان ،دليل همين به 1.»آورد وجود به تواند مي جهاني
 خـوبي  بـه  آنـان  .نـدارد  سياسـي  محتـواي  كـه  كنند معرفي عبادي حركتي تنها را سياسي

 خطـري  هـيچ  آنـان  بـراي  ،شود برگزار ظاهري تشريفات با مناسك اين اگر كه دانند مي
 دربـاره  آرام آرام و كننـد  تـأمين  نيـز  را خود منافع موارد از بسياري در توانند مي و ندارد

 و يگـانگي  ،وحـدت  ،قدرت حج درحقيقت، .بدهند نظر حج مراسم برگزاري چگونگي
 .ببـرد  پي نظير بي وحدت و قدرت اين به دشمن تا دهد مي نشان را مسلمانان بستگيهم

 و عصــرها همــه بــراي اســالم جهــاني قــدرت تجلــي تــرين باشــكوه ،حــج« ،بنــابراين
\��[�  �- ��	�« :فرمود 7صادق امام 2.»هاست نسل �D  ��� �7 �� ��$ X�/3ناتوانـان  جهـاد  ،حـج « ؛ 
 خنثـي  را آنـان  هـاي  توطئـه  و ،مبـارزه  جهـاني  اسـتكبار  با ناتوانان ،جهاد اين در .»است

    .سازند مي آشكار را گران توطئه و نفاق و شرك چهره و كنند مي
 اسـت  اين اينجا در اهميت زيحا نكته ،شد اشاره باال در بعد اين از بخشي به چندهر

 و هسـتند  و بـوده  اسـالمي  خـود  پوسـته  و نام در فقط كه اسالمي كشورهاي برخي كه
 نبوده ليقا حج سياسي كاركردهاي اين براي خاصي اهميت و ارزش آنها سران و حكّام

 كـه  کردنـد  پيـدا  مسـلمانان  بـه  خاصي نگاه ،ايران در اسالمي انقالب وقوع با ،نيستند و
 و قـرآن  از گرفتـه  تئنش كه هايي آرمان بود؛ ايران اسالمي انقالب هاي آرمان از برخاسته
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 مسـلمين  امـور  بـه  اهتمـام  و يگرهمـد  مشـكل  حـل  بـه  را همگان و بود اسالمي مباني
 كسـاني  اغلب اذعان به و نداشت وجود صورت اين به تر پيش كه كاركردي خواند؛ ميفرا
 اسـالمي  انقـالب  را جنبـه  و بعد اين ،هستند آشنا ايران اسالمي انقالب هاي آموزه با كه

  .كرد احيا ايران

  امتيازات بردن بين از .4

 اي فـه يطا و گروهـي  امتيازات لغو به توان مي ،حج سياسي و اجتماعي کارکردهاي از
 و نـدارد  فضـيلتي  کسـي  بـر  را کسـي  اينکه و مردم) توده( ناس واژه کاربرد .کرد اشاره

 ميـان  و انـد  مساوي ،مکه امکانات و ها هخان از گيري بهره در ديگران و ها مکي از همگان
 نيسـت،  تفـاوتي  اجتمـاعي  منصب صاحب و بياباني و ،بيگانه و آشنا ،روستايي و شهري

 همبسـتگي  براي زمينه تا شود مي لغو امتيازات هرگونه ،حج در که بود خواهد معنا بدان
   .يابد افزايش سياسي و اجتماعي
 معنـاي  بـه  زمـاني،  کوتـاه  مقطع يک براي حتي امتيازات، برداشتن و ها تفاوت عدم
 عـدم  و انسـاني  برابـري  انديشـه  تا شود مي موجب مسئله اين و است، انساني برابري
 اصـل،  يـک  عنـوان  بـه  مـردم،  ميـان  در منصب و مکنت و مال از برخاسته هاي تفاوت

 اسـت  گونـه  ايـن  شود. اعتباريات برپايه برتري يا نژادي هاي تفاوت انديشه گزين جاي
 معيـار  تنهـا  تـا  دهـد  مي نشان ديگري با را خود برابري رعيت، و امير و گدا و شاه که

 بتـوان  کـه  نيسـت  امـري  تقـوا  زيرا گيرد؛ قرار تقوا آخرت، در بلکه دنيا در نه برتري
 از تقـوا  ازنظـر  مـن  چـون  کـه  شـد  مـدعي  و داد برتري ديگري بر را خود آن، برپايه

 اسـت  گونه اين و تقواست ضد خود، تفکر، اين زيرا هستم؛ مقدم او بر برترم، ديگري
 امتيـازات  و اعتبـارات  همـه  و کنـد  نمـي  برتـري  احساس ديگري کنار در کس هيچ که

   رود. مي ميان از ظاهري
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 را امتيـازي  هرگونـه  ،حـج  سوره ۲۸ و ۲۷ ،۲۵ آيات و بقره سوره ۱۹۹ و ۱۲۵ آيات
 عرصـه  ،حـج  درحقيقـت  1کند. مي فراهم را بشري يگانگي و اتحاد زمينه و نفي، حج در

 و هـا  مـذهب  کـه  اسـت  طبيعي .است اسالم عالم در گرفته شکل هاي هاي انديشه تالقي
 بـه  را يکـديگر  نـوعي  بـه  ،يابند  مي حضور حج در حاضر در که مختلفي هاي   هاي مسلک
 کـه  موضـوع  ايـن  .سـازند   مـي  مطـرح  يکديگر درباره را هايي پرسش و کشند  مي چالش

 عـالم  در هـا  هانديش و افکار رشد موجب ،شود مي مطرح حج عرصه در قهري صورت به
 بـراي  را مختلفـي  و مبـارک  نتـايج  ،پديـده  ايـن  و گـردد  مـي  تفكـرات  ترويج و ،اسالم

 تحـول  ايـن  باعـث  ايـران  اسـالمي  انقالب ،ترديد بدون .داشت خواهد پي در مسلمانان
  .دارند اذعان ،آن بر همگان و است شده ،اساسي

  پذيري واليت .5

 تـوان  مـي  ،شد احيا اسالمي انقالب وقوع با كه حج اجتماعي ـ سياسي ابعاد ديگر از
 بـه  7بـاقر  امـام  كـه  چنـان  كرد؛ اشاره اسالمي امت پذيري واليت آزمايش و شناخت به

    :فرمايد مي و است پرداخته مهم مسئله اين فلسفه
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 كه كنند طواف كعبه) خانه( ها سنگ اين دور به اند شده مأمور سبب بدين مسلمانان
   .كنند اعالم ما به نسبت را خويش واليت ،مكه از بازگشت و حج پايان از پس

 ميـزان  اعـالم  ،حـج  سياسـي  بـزرگ  هاي فلسفه جمله از كه كرد ادعا توان مي واقعدر
 عمـل  در را ايـن  بايد ،روند مي حج به كه مسلماناني و ،است واليت از اطاعت و واليت

   :فرمايد مي 7صادق امام كه چنان ؛كنند ثابت
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 اطاعـت  و عبـادت  بـه  ،آن وسيله به را خويش بندگان ،خداوند كه ستا اي خانه اين

 را آنـان  بنـدگي  و اطاعـت  ميـزان  ،سنگين عبادت اين انجام با تا خواندهفرا خويش
  بيازمايد.

 عنوان به ،روايات در كه است حج ابعاد از ،پذيري واليت كه كرد ادعا توان مي چندهر
 و است جاهلي حج ،واليت بدون حج که داشت توجه بايد ،شده بيان حج اصلي فلسفه

 اسـتکبار  و استعمار جبهه بنيان و شالوده ،حج زيرا هراسند؛ مي واليت با حج از دشمنان
 زمـزم  آب بـا  الحراممسـجد  در كه كرد اشاره مسلماناني به بايد نمونه براي .لرزاند مي را

 آيـا  امـا  .دارنـد  قـرآن  از را قرائـت  بهترين و کنند مي سجده ،کعبه مقابل ،گيرند مي وضو
 مـردم  اعتقـاد  برپايه كه ايران اسالمي انقالب درحقيقت، هراسد؟ مي آنها اعمال از دشمن

 از يكـي  عنـوان  بـه  را واليت ،رسيد پيروزي به فقيه يك راهبري با و واليت و مذهب به
 را واليـت  بـدون  حـج  و كـرد  مطـرح  ،بـود  نشسته آن بر فراموشي غبارِ كه اصلي اركان
 نقـش  ،امامـان  واليـت  كـه  كرد بيان را نكته اين ،مسلمانان همه به و خواند ناتمام حجي
 گـاه  تجلـي  ،امـام  به معرفت گاه تجلي ،حج بنابراين .دارد عبادات پذيرش در کننده تعيين

    .شد پويا و احيا ايران اسالمي انقالب با كه است امام علم و امام عظمت

  گيري نتيجه

 گذاشت؛ جاي بر آن مناسبات و الملل بين نظام بر مهمي تأثيرات ايران، اسالمي انقالب
 تبلـور  باعـث  كـه  حـج  فريضه اجتماعي ـ سياسي هاي جنبه و ابعاد بر عميق تأثيرات مانند
 عـام  طـور  بـه  اسـالمي  كشورهاي ساير و خاص، طور به خاورميانه منطقه در سياسي اسالم
 زيـادي  حـدود  تـا  تـوان  مـي  حج مناسك و اعمال هاي فلسفه و ها حكمت مالحظه با شد.
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 اهتمـام  معنـوي،  و عبادي ابعاد بر عالوه حج، در کرد. مشاهده سياست با را حج پيوستگي
 بـراي  تـالش  و تعـاون  مسـلمين،  اتحاد مشركان، از برائت اعالن جمله از سياسي، ابعاد به

 هـاي  انديشـه  و افكار تأثيرات و ايران اسالمي انقالب از پس ويژه به نيز آنها مشكالت حل
 حـج  اجتمـاعي  ــ  سياسـي  فلسفه بر خميني امام كه چنان است؛ شده تر پررنگ خميني امام

 ازجهـات  بايـد  حـج  كـه  گويند مي درباري آخوندهاي كه طور آن« فرمايد: مي و كرده تأكيد
 1».اسـت  بوده ناس قيام براي و مسائل اين براي حج كه دانند نمي اينها باشد. خارج سياسي
 همـه  امـروز،  و كـرد  احيا گسترده مقياسي در را حج ابعاد ايران، در اسالمي انقالب رخداد

 حـج  و دارند باور ايران اسالمي جمهوري راهبردي و راهبري نقش اين به جهان مسلمانان
 دگرگـون  ايـران،  انقـالب  وقـوع  بـا  کـه  دانند مي ايران اسالمي انقالب بركات از را سياسي
    است. شده احيا آن اجتماعي و سياسي آثار گشته،
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  چکيده

 انقـالب  از قبـل  تـا  البتـه  دارد؛ اجتماعي و سياسي ،عبادي فراوان هاي ظرفيت حج،
 سياسـي  بعـد  جمله از ،آن ابعاد ديگر و بود عبادي حركت يك صرفاً ،ايران اسالمي

 ،ايـران  اسـالمي  انقالب پيروزي با .بود گرفته قرار مسلمانان از بسياري غفلت مورد
 وحـدت  ميعادگـاه  حـج  و ،گرفـت  قـرار  تأکيـد  مـورد  حـج  سياسـي  ابعاد به توجه

 ابعـاد  و شـد  معرفـي  مشـركان  از برائت مركز و جهان نامستکبر برابر در مسلمانان
 و هـا  يسخنران در همواره ،رهبري معظم مقام و خميني امام .گرديد احيا آن سياسي

 مسـلمانان  از و شـدند  مـي  حـج  سياسـي  ابعـاد  بـه  توجـه  خواسـتار  خود، هاي پيام
 ،سـتيزي استکبار ،اسـالمي  اتحاد راستاي در الهي فريضه اين ظرفيت از خواستند يم

  ببرند. مند هبهر ،اسالم جهان مشکالت رفع و بخشي آگاهي
 معظـم  مقـام  ،خمينـي  امام ،حج سياسي ابعاد ،حج ،اسالمي انقالب کليدي: واژگان
   .رهبري
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  مقدمه

 انقـالب  پيـروزي  هـاي  سال اولين از ،اسالم دين فروع و احكام از يكي عنوان به حج

 .است گرفته قرار توجه مورد اسالمي انقالب مرزي برون اهداف تحقق منظور به ،اسالمي

 الحـرام  اهللا بيـت  حجـاج  براي سالهر ،انقالب ابتداي همان از ،اسالمي انقالب بنيانگذار

 امر اين .شدند مي آن واقعي محتواي با حج مراسم انجام خواستار و كردند يم ارسال پيام

 خـدا  خانه گرد بر طواف با كه بود نبوي و ابراهيمي سنت به حج احياي منزله به ،واقعدر

 و شـعارها  .شـوند  مـي  طـرد  و نفـي  ،جبـار  و گـر  سلطه هاي قدرت همه ،محوريخدا و

 در اساسي نقش كه را انقالب عظيم پيمايي راه خاطره ،ايراني حاجي هزار ها هد پيمايي راه

 و روح در انقالبـي  شور تداوم كاربردش قلحدا و كرد يم زنده ،داشت شاه رژيم سقوط

 پيمـايي  راه شـكوه  و وحـدت  و حجاج تجمع و واحد شعارهاي .بود ايراني حجاج جان

 جوشـاني  كـانون  بـه  توانسـت  مي حاجي هزار صدها چشم مقابل در مكه در برائت حج

 و مراسـم  ايـن  از مختلف كشورهاي نازائر اقبال گردد. تبديل اسالمي انقالب تأثير براي

  1.است فوق مدعاي مؤيد ،آن تدريجي ترويج و توسعه

 سياسـي  مختلـف  ابعـاد  احياي بر اسالمي انقالب اثرگذاري بررسي به حاضر تحقيق

 و استکبارسـتيزي  راسـتاي  در آن هـاي  ظرفيـت  و برائـت  ،حـج  گرايي وحدت مانند حج

 مشـکالت  رفع راستاي در تجارب از استفاده و نظر تبادل و بخشي آگاهي ،اسالمي اتحاد

 امـام  فرمايشـات  بـر  تأکيـد  با ،بررسي اين اينکه توجه قابل نکته .پردازد مي اسالم جهان

 قرائـت « از مراد .گيرد مي صورت محتوايي تحليل صورت به رهبري معظم مقام و خميني

  است. حج اجتماعي سياسي ابعاد به توجه ،تحقيق اين در »حج از نوين
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 ۳۹۷   انقالب اسالمي و قرائت نوين از حج (با تأكيد بر فرمايشات...)

 

  حج سياسي ابعاد احياي مسئله و اسالمي انقالب

 سياسـي  بعد ،بود شده غفلت آن از اخير هاي دوره در که ،ابراهيمي حج مهم ابعاد از
 هـا  سخنراني و ها پيام در همواره ،حج سياسي ابعاد احياي منظور به خميني امام است. آن
 تأکيـد  آن اجـراي  و احيـا  بـر  ،مختلـف  مـوارد  در و گفـت  مـي  سـخن  موضـوع  اين از

 در =خمينـي  امـام  شـاهکارهاي  از تـوان  مـي  را حـج  سياسـي  ابعاد به توجه 1ورزيد. مي
 شـگرف  تحـولي  موجب حج، ضهفري سياسي ابعاد اياحي .برشمرد ابراهيمي حج معرفي

 ايـن  در داده رخ اتفاقـات  و حـوادث  که گرديد اسالم دنياي ويژه به ،جهاني معادالت در
    .است تحوالت اين عمق گوياي ،اسالمي انقالب از پس هاي سال در مراسم

 ازسـوي  الهـي،  اي فريضـه  عنـوان  بـه  حـج  که دهد مي نشان همواره تاريخي، هاي بررسي
 شـده  هدايت آن ظاهريِ شکل به اکتفانمودن سمت به جور، و ظلم حاکمان و اسالم دشمنان
 و حاميـان  و اسـتکبار  دنياي شگردهاي از حج معنوي جنبه از سياسي جنبه جداسازي است؛

 ديـري  خمينـي،  امـام  احيـاگري  و اسـالمي  انقـالب  ظهـور  با اما است. بوده مرتجع حاکمان
 در =امـام  و افتـاد  بـزرگ  سياسـي  عبـادي  فريضـه  اين سوي و سمت به ها نگاه که نگذشت

 را خطيـر  امـر  اين از غفلت ايشان کرد. تفسير آن، ابعاد همه با را ابراهيمي حج خود، هاي پيام
    :فرمايد مي و داند مي جهاني استکبار تبليغاتي توطئة از ناشي

 اسـت  عظـيم  مناسك اين سياسي بعد تر، غفلت مورد و مهجورتر (حج)، آن ابعاد همه از
 2بود. خواهد و هست و بوده كار در بيشتر آن مهجوريت براي كاران خيانت دست كه

 »جنايتکـاران  دست« که کنند مي تأکيد حج از سياسي بعد جداسازي اثرات بر =خميني امام
 3دهند. نشان آن سياسي جنبه بدون »خالي و خشک عبادت يک« را حج که است کار در
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۳۹۸

  کردند: مي تأکيد همواره ،ايشان رو ايناز
 شـايد  و اسـت  برخـوردار  خاصـي  هاي ويژگي از ،الهي فرايض بين در حج فريضه

 جنبـه  آنكهبا ؛باشد داشته غلبه ديگرش هاي جنبه بر آن اجتماعي و سياسي هاي جنبه
  1.دارد خاصي ويژگي نيز اش عبادي

 اجتمـاعي  و سياسي بعد شدن زنده است، ملموس و موجود آنچه خميني، امام تفسير در
 جملـه  از و الهـي  احکـام  فلسـفة  نشدن درک را اسالمي جوامع بزرگ درد ايشان است. حج
 بـا  و بشناسند کامالً را حج که دانستند مي مسلمانان وظيفه رو ازاين دانند. مي حج سياسي ابعاد

 يـا  ناآگاهـان  ناحيـة  از گرفته، مي صورت »حج« عنوان با کنون تا آنچه شوند. آشنا آن اهداف
 مـدعي  کـه  انحرافـي  تفکـر  نقد و رد با خميني امام است. شده مي تفسير مغرض گران تحليل
 و زيسـتن  چگونـه  حج که شود مي يادآور است، آن معنوي ابعاد از حج سياسي ابعاد جدايي
 و آمـوزد  يمـ  مسـلمانان  بـه  کمونيسـم  و داري سرمايه جهان مقابل در را کردن مبارزه چگونه

 2کند. مي خودنمايي »جهان سوم قدرت و بزرگ نيروي يک« عنوان به همچنين

 زيحـا  و مهـم  بسـيار  ،حج سياسي جنبه تقويت نيز اي خامنه اهللا آيت سياسي شيوه در
 محورهـاي  ،مختلـف  هـاي  سال در تمتّع حج کارگزاران با ديدار در ايشان .است اهميت

 عمـره  و حج محوريت همباز که اند کرده لحاظ راهکارها عنوان به را اعتنايي قابل و مهم
    :اند ساخته برجسته حج سياسي ابعاد به توجه با را

 همواره ،كنون تا انقالب ابتداي از ،آن سياسيجنبه  و ابراهيمي حج احياي جهت در

 ،كلمه توحيد و توحيد كلمة به آنان دعوت و ايراني زائران عملكرد و شعارها ،رفتار
  3.است بوده ديگر كشورهاي در مسلمان هاي ملت توجه مورد الگو عنوان به
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 ۳۹۹   قرائت نوين از حج (با تأكيد بر فرمايشات...)انقالب اسالمي و 

 

    :شوند مي متذکر امام تفکر تأييد ضمن ،رهبري معظم مقام
 ايـن  ،حسيني زمزم جوشش و 9محمدي كوثر فيض از كه است تشنه جان كدامين

 حـج  باشـد؟  ابهـام  و ترديد دچار حج سياسي مضمون در هنوز و بنوشد را ها هجرع

 شرك و كفر تهديد آن از كه حجي ،قيام و تحرك بي حج ،وحدت بي حج ،برائت بي

 از را حـج  كسهـر  كه بدانيد .است فاقد را حج معناي و روح و نيست حج ،برنخيزد

 1.مغرض يا و است جاهل يا ،كند جدا آن سياسي هويت

 ،۱۳۶۱ سال تابستان در حج مسئله طريق از اسالمي انقالب اهداف تحقق راستاي در

 در حـج  المللـي  بين سمينار اولين ،اسالمي انقالب پاسداران سپاه كوشش و دعوت به بنا

  :نويسد مي سمينار اين با رابطه در انقالب پيام نشريه .شد برگزار افريقا و هند
 اتحـاد  ،حـج  فلسفه  ،حج مسئله شناساندن منظور به ،حج جهاني كنفرانس اولين برنامه

 سـمينار  ايـن  .اسـت  گرديـده  ريزي طرح و... اسالمي ايران معرفي ،جهان مسلمانان

 زدودن و كننـده  شـركت  دانشمندان و علما بين اتحاد و الفت ايجاد جمله از اهدافي

 حـج  مسـئله  حقيقـت  با كنندگان شركت بيشتر آشنايي ها، جدايي و ها هتفرق رنگ

 آخـرين  از كننـده  شـركت  دانشـمندان  و علما شدن مطلع ،سياسي) و عبادي جنبه(

  2.داشت روز مختلف مسائل پيرامون تصميم اتخاذ و اسالمي انقالب تحوالت

 بسـط  و حفـظ  منظـور  بـه  ،انقالبي نيروهاي و رهبران ،اسالمي انقالب پيروزي با لذا

 ،»برائـت  حـج « انقالبي واژه تدريج به و داشتند حج مراسم به اي ويژه توجه ،انقالب

 اسـتكبار  سلطه نفي ،آن پيام كه شد ابراهيمي حج و اسالم جهان سياسي ادبيات وارد

  3.بود مسلمين وحدت و اسالم احياي و استبداد و
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۰۰

 ايـن  .اسـت  اسـالمي  انقـالب  مهـم  بسيار نتايج از ،حج سياسي ابعاد احياي بنابراين
 صـرفاً  ،حـج  کـه  برسـاند  حقيقـت  ايـن  بـه  را مسـلمانان  ويژه به دنيا شد موفق ،انقالب
 برخـوردار  نيـز  اجتمـاعي  و سياسـي  بعـد  از ،حال درعين بلکه ؛نيست عبادي اي فريضه
 بـار  زير از را اسالمي کشورهاي توانند مي ،کنند کافي توجه آن به مسلمانان اگر که است
 عظـيم  کُنگره عنوان به حج از ،اسالمي انقالب .بخشند رهايي استکباري هاي قدرت ستم

 و آگـاهي  از بـااليي  سـطح  بـه  را جهان مسلمانان توانست ،راه اين از و کرد ياد اسالمي
 بـا  نيز و ،مجاهدت و تالش با توانند مي که آموخت آنها به چنينهم .برساند خودباوري

  1.بايستند خود پاي روي ،شان دروني استعدادهاي و نيروها از استفاده
 شـده  احيا ايران اسالمي انقالب تأثير تحت که حج سياسي ابعاد از مواردي ،ادامه در
  شود. بررسي است،

    حج گرايي وحدت بر تأكيد و اسالمي انقالب

 حج در وحدت ضرورت و اهميت

 و هـا  هانديشـ  و افکار انتقال براي است مناسبي فرصت ،حج سياسي ـ عبادي مراسم
 آنان ميان ارتباط دايجا براي است پلي و ،اسالمي مذاهب و فرق پيروان ثمربخش تعامل

 و نمـاد  ،حـج  .اسـالمي  بـالد  سـاير  در خود برادران وضعيت از آنان نمودنپيدا اطالع و
    .است مسلمانان تئهي در برادري و اخوت روح کننده تقويت و مسلمين اتحاد مظهر

  رهبري معظم مقام و    ====خميني امام منظر از حج در وحدت هاي عرصه

 در را اسـالمي  وحـدت  موضـوع  ،=خمينـي  امـام  ،اسـالمي  انقـالب  پيروزي از پس
   :شود مي اشاره محورها برخي به که ،کردند مطرح گوناگوني هاي عرصه
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 ۴۰۱   انقالب اسالمي و قرائت نوين از حج (با تأكيد بر فرمايشات...)

 

 برابـر  در وحدت براي سمبلي به را حج تا خواستند دنيا مسلمانان از مواردي در .١
  1.دهند قرار جهاني استكبار
 بـراي  همگرايـي  هـاي  زمينه در حج ساالنه عظيم کنگره اهميت به ديگر سويياز .٢
 کردنـد  مـي  پيشـنهاد  کـه  طـوري  بـه  ؛بودنـد  برده پي درستي به اسالم جهاني امت تشکيل

ـ  غيـره  و اقتصـادي  ،نظـامي  ،سياسـي  هـاي  زمينه در مسلمين  هـايي  پيمـان  و هـا  هاتحادي
 اسـالمي  انقالب پيروزي از پس .بدهند تشکيل کفر جهان مقابل در يکديگر با جانبهچند

 و فلسـفه  بـه  توجـه  اصـل  ،انقالب اين اهداف در حج اجتماعي سياسي ابعاد بر تأکيد و
 حقيقت به توجه هاي هشعل ديگر بار يک و افتاد جا حجاج و مسلمانان ميان در حج ابعاد
 2.گرديد ااحي اسالمي انقالب توسط ،حج

 در وحـدت  و همبسـتگي  تحقـق  هاي مکان و ابزارها از يکي را حج خميني امام .٣
 پرهيـز  افکني تفرقه از را آنها و خواند ميفرا امر اين به را زائران و دانست مي اسالم جهان

 رسالت ،اسالم جهان انديشمندان و خطبا ،روحانيون براي نيز زمينه اين در ايشان .داد مي
 3اند. قائل مهمي

 بررسـي  ،وحـدت  آن تبـع  بـه  و حـج  عرصـه  ثمرات از يکي ،خميني امام منظراز .٤
   :فرمايند مي زمينه اين در ايشان .است حج در مسلمين عمومي مشکالت

 راه در و مسـلمين  عمـومي  مشـكالت  بررسي به مسلمين ،حج الهي عظيم اجتماع در
 بـين  اتحاد عدم ،مشكالت ترين اساسي و ترين بزرگ از يكي .كنند كوشش آن رفع

 4.است مسلمين
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۰۲

 بـا  مقابلـه  راه ،حج در وحدت گوناگون هاي عرصه بر تأکيد با نيز رهبري معظم مقام
  داند: مي مسلمانان اتحاد و وحدت مظهر را حج و ،وحدت را استعماري هاي نيرنگ

 نشـان  و آنـان  يكايـك  در جماعت و وحدت احساس تزريق ،نمايانش اثر نخستين
 آنان تن هريك ذهن كردن سيراب و آنان به مسلمين اجتماع شوكت و شكوه دادن

 از هريـك  در مسـلمين  كـه  اسـت  عظمت اين احساس با .است عظمت احساس از

 افسون و يابند مي را اسالم با ضديت اردوگاه با برخورد شجاعت ،اسالمي كشورهاي
 1.گيرد نمي آنان در تحقير

 و الهـي  آيـات  با دل شدن آشنا ،خدا با ارتباط( معنويت مظهر زمان هم را حج ايشان
 ،اسـالم  امـت  يكپـارچگي ( وحـدت  مظهـر  ،خـدا)  بـه  انسان بيشتر چههر شدن نزديك

 دشـمنان  از برائـت  مظهـر  و )ها شكاف و ها هدر كردنپر و ها حجاب و ديوارها برداشتن
    :است معتقد و 2دانسته كفر و شرك ايادي و مشركين از برائت ،خدا

 مسـلمين  عظمت ،كند وصل هم به را اسالمي بزرگ امت هاي پاره تكه تواند مي حج
 تحميـل  ايشـان  بـر  كـه  ذّلتـي  احساس و حقارت از را آنان و برگرداند آنان به را

  3.دهد نجات اند، كرده

 در اسـالمي  فـرايض  همـه  ميـان  در حج بودن همتا بي بر تأکيد با رهبري معظم مقام
 بـر  و دانـد  مـي  اسـالمي  امـت  اتحـاد  و عزت و قدرت از مظهري را آن ،اجتماعي جنبه

 ،اسـالم  جهـان  و اسـالمي  امت مسائل ،مسلمان آحاد به توجه جمله از ،حج کارکردهاي
 ديدگاهاز 4.كند مي اشاره وحدت و عزت ،قدرت روحيه به کردن نزديک و آموزي عبرت
 اسـالمي  امـت  متحـد  هويـت  نمـايش  ،حـج  در اصلي محور ،هم سياسي بعد در ،ايشان
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 ۴۰۳   ب اسالمي و قرائت نوين از حج (با تأكيد بر فرمايشات...)انقال

 

 تفرقـه  تخـم  و گشـايد  مـي  بدخواهان براي را عرصه ،يكديگر از مسلمانان دوري .است
  1.كند مي بارور را مسلمانان ميان

  حج در وحدت موانع

 دادن توجـه  و ارزيـابي  بـه  ،حـج  در وحدت مثبت آثار برشمردن ضمن خميني امام
    :شود مي اشاره مواردي به که اند، پرداخته نيز حج در وحدت موانع به مسلمين

 آن از را مسـلمانان  همـواره  ،=خميني امام که است اختالف ايجاد ،موانع از يکي .١
   اند: داشته برحذر

 و كلمه وحدت به اسالمي جوامع و مردم دعوت عظيم، اجتماع اين در وظايف جمله از
 ايـن  در نويسندگان، و گويندگان و خطبا كه است مسلمين طبقات بين اختالفات رفع

 وحـدت  با كه مستضعفان جبهه آوردن وجود به در نمايند، كوشش و اقدام حياتي، امر
 اجانب و شيطاني هاي قدرت اسارت تحت از اللّه اال اله ال شعار و كلمه وحدت و جبهه

  2كنند. پيدا غلبه مشكالت بر اسالمي اخوت با و آيند بيرون استعمارگران و

 فلسـفه  مهمـات  از يكي كه باشند داشته توجه بايد اسالمي خواهران و برادران عموم
  3. است مسلمين بين برادري تحكيم و تفاهم ايجاد ،حج

 مسـلمانان  ميـان  »افکنـي  توطئه« ،کند جلوگيري آن از تواند مي حج که ديگر مانع .٢
 افکنـي  تفرقه براي که است ييها توطئه کردن خنثي در مؤثر عوامل از حج، اجتماع .است
 بـراي  ،مـذهب  عنـوان  تحت گاهي حتي مختلف طرق به و شود مي چيده مسلمانان ميان
 ايـن  اگـر  .رود مـي  کار به هايي کوشش ،تفرقه ايجاد و اسالمي جامعه وحدت زدن برهم

 امـروز  که ضعيفي همبستگي و افتاده مي مؤثر ها هتوطئ ترديد بي ،نبود ساالنه عظيم کنگره
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۰۴

 ايـن  .نداشـت  وجـود  ديگـر  ،دارد وجـود  متعـدد  مـذاهب  بـا  مسلمان ها ميليون ميان در
 نـام  بـه  گاه که کند مي جلوگيري انحرافي تند هاي تحرک از ،دارد که عظمتي با ،اجتماع
 و است عيد و جمعه و جماعت فلسفه ادامه ،حج .گيرد مي صورت توحيد از داري طرف

ــرين ــل فراگيرت ــده عام ــدگي از بازدارن ــت هــر از مســلمانان پراکن    .اســت کشــور و مل
 ،اسـالمي  جامعـه  وحـدت  بنيـان  در اسـالم  عملي ارکان از يکي عنوان به ،حج سان بدين

 1.دارد اساسي جايگاه

 تفرقـه  ايجـاد  در گـر  سـلطه  هاي قدرت نقش ،مسلمين بين وحدت موانع از يکي .٣
 ،کردنـد  طـرح  را آن امام که »حج در مشرکين از برائت« راهبرد با که است مسلمين بين

 جهـان  وحـدت  تبليغ راه در حج براي خميني امام كه اهميتي به توجه با .شود مي خنثي
 مراسـم  ايـن  در نيـز  مشـركين  از برائـت  مراسم انجام بر ايشان كيدأت ،بودند  ليقا اسالم

 راسـتاي  در اقـدامي  مشـركين  از برائـت  كـه  اسـت  واضـح  خوبي هب و شود مي مشخص
 چـارة  ايشـان  2.اسـت  تفرقـه  ياصـل  عوامل از يكي نفي و اسالم جهان به بخشي وحدت
 و مستضـعفان  تمـام  وحـدت  بلکـه  ،آنهـا  وحدت را مسلمانان هاي گرفتاري حلِّ اساسي
 بـه  دار دامنـه  تبليـغ  و دعـوت  بـا  بايد وحدت اين که داند مي جهان شدگان كشيدهدربند
 فريضة براي مسلمين اجتماع زمان در معظّمه ةمك ،تبليغ و دعوت اين مركز و آيد وجود

 3.است حج

 صـفوف  در وحـدت  ايجـاد  ،را ابراهيمي حج اساسي فلسفةهاي از يكي خميني امام
    :فرمايد مي و داند مي استكبار و طاغوت با مقابله و رويارويي براي مسلمانان

 مهـبط  و مقـدس  مقام اين در ،جهان سراسر از عظيم اجتماع مهم هاي فلسفه از يكي
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 ۴۰۵   انقالب اسالمي و قرائت نوين از حج (با تأكيد بر فرمايشات...)

 

 و اسـالم  پيـامبر  پيـروان  بين وحدت تحكيم و جهان مسلمانان پيوستن هم به ،وحي

  1.است جهان هاي تطاغو مقابل در كريم قرآن پيروان

 مصـداق  را حـق  نـداي  بـه  مسـلمين  همـه  گفـتن  لبيـک  و حـج  =خميني امام مثال براي
 کـه  دانـد  مـي  »زدايي فرقه و گرايي ملي انحرافات و غربي و شرقي هاي مکتب بر زدن پا پشت«

  2افتد. مي اتفاق وحدت، تحکيم راستاي در نژاد و رنگ و منطقه و محيط گرفتن درنظر بدون
 انسـاني  آمـال  و فطري آرزوهاي به رسيدن براي مواقف و مناسك همه شرط« ايشان

 »مشـترك  دشـمن  بـر  خروشـيدن  هماهنـگ  و مسـلمين  طوايـف  تمـام  كلمه وحدت را
 کلمـه  اختالف« از مسلمانان گرفتاري تمام که کنند مي اشاره جايي در همچنين 3.داند مي
 بنـابر  همـاهنگي  ايجاد و کلمه وحدت ،پيروزي رمز و است آنان بين »هماهنگي عدم و

يًعا اهللاِ  ِ°َْبلِ  اْقَتِصُموا وَ ( آيه   4.باشد مي.)َيَفر�ُقوا َوال َ̄
 تحـت  مستضـعفان  و جهـان  مسـلمانان  اينکه بر تأکيد با ديگر جايي در خميني امام

 دفاع خود مقدرات و اسالم از و دهند هم به اتحاد دست و خيزند پا به ،ستمگران سلطه
  :كند مي اشاره چنين حج اساسي هدف اين به ،5كنند

 توحيـد  پرچم زير در و خيزيد پا به داريد، ايمان اسالم حقيقت به كه جهان مسلمانان اي

 و خـود  ممالـك  از را ابرقدرتان خيانت دست و شويد مجتمع اسالم، تعليمات سايه در و
 و اختالفـات  از دسـت  و كنيـد  اعـاده  را اسـالم  مجد و كنيد كوتاه آن، سرشار خزاين

  6زنيد. تكيه اسالم فرهنگ بر هستيد؛ چيز همه داراي شما كه برداريد نفساني هواهاي
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۰۶

  برائت حج هاي ظرفيت به توجه و اسالمي انقالب

 اسـالمي  نـاب  سياسـت  اعـالن  مرکـز  و جهان مسلمانان اجتماعي بزرگ پايگاه ،حج
 واجـب  عبـادتي  ،مسلمين براي را حج که گرفت تعلق اين بر الهي مشيت و اراده است.
 از وري بهـره  ضـمن  و آينـد  هم گرد واحد مرکزي در جهان سرتاسر از آنان تا دهد قرار
 و فـردي  هـاي   جلـوه  همـه  در آن عيني تجلي و توحيد پرتو در ،عبادت اين معنوي آثار

 و تفرقه از و بپردازند تکباراس و استعمار رمي و کفر و شرک نفي به ،سياسي و اجتماعي
 هـاي  عرصـه  از .ورزنـد  اجتناب ،است مسلمين عزت و دين بزرگ آفت که دستگيچند
 تـرين  کليـدي  از يکـي  عنـوان  بـه  کـه  است حج در »مشرکين از برائت لهئمس« ،حج مهم

 امـام  انديشـه  در مشـرکين  از برائـت  .اسـت  بـوده  =خمينـي  امـام  توجـه  مورد ها بخش
   :شود تفسير صورت چند به تواند مي =خميني
  ؛سياست از دين جدايي تبليغ از برائت .١
 ؛گرايي ملي و پرستينژاد ،ناسيوناليسم نفي عنوان به مشرکين از برائت .٢

 سم؛مارکسي و ليبراليسم مانند ،غربي مکاتب نفي عنوان به مشرکين از برائت .٣

 1.استکباري هاي قدرت ظلم و سلطه نفي عنوان به مشرکين از برائت .٤

 بـه  وابسـته  هـاي  جريـان  و ستمگر هاي قدرت هاي توطئه با و تاريخ طول در مسلمانان
 گرفتـار  گرايي ملي و نژادپرستي و ناسيوناليسم دام در و گراييدند،  تفرقه و اختالف به آنان،

 آن، عوامل از يکي که افتاد کارگر آنان در سياست و دين جدايي استعماري حربه و شدند،
 ايـن  اسـت.  بـوده  آن سياسي و اجتماعي آثار از ماندن بهره يب و ابراهيمي حج به توجهي بي

 هاي آموزش نتوانستند زمان طول در و دادند ماهيت تغيير فردي صورت به را جامع عبادت
 ،9محمـدي  نـاب  اسـالم  احيـاي  بـا  اسـالمي،  انقالب درآورند. عمل حيطه به را سياسي
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 ۴۰۷   انقالب اسالمي و قرائت نوين از حج (با تأكيد بر فرمايشات...)

 

 حـج  اجتماعي و سياسي هاي ظرفيت جمله از و درآورد غربت از را اسالم قوانين و احکام
    ساخت. جاري حيات خون اسالمي، ملل و جوامع هاي رگ در و نمود احيا را برائت

    :فرمايد مي حج اجتماعي سياسي هاي ظرفيت تشريح در =خميني امام
 در بايـد  ،است حج سياسي واجبات و توحيدي اركان از كه مشركان از برائت اعالن

 بهتـر  و بيشـتر  هرچـه  شكوه و صالبت با ،پيمايي راه و تظاهرات صورت به حج ايام

 و نماينـد  شـركت  مراسم كليه در ،ايرانيغير و ايراني محترم حجاج و ،شود برگزار
 مريكايآ ،آنان رأس در و جهاني استكبار ملحدان و مشركان از برائت كوبنده فرياد

 نسـبت  خود كينه و بغض ابراز از و اندازند طنين توحيد خانه كنار در را كار جنايت

 ادامـه  و ،مبارزه اول مرحله برائت اعالن ،خالصه .نشوند غافل خلق و خدا دشمنان به
 هاي برنامه و ها هشيو و ها هجلو زماني و عصر هر در و ستما وظيفه ديگر مراحل آن

  1.طلبد مي را خود متناسب

 و داننـد  نمـي  خاصـي  دوره بـه  مربـوط  را بيگانگان از جستن برائت اين خميني امام

 حاجيـان  زمزمـة  اسـالم  دشـمنان  از بيـزاري  و برائت نداي بايد ها زمان همه در معتقدند

 زمـان   بـه  مخصـوص  ،مشـركان  از برائت فرياد« :بزنند فرياد را آن صدا يک همه و باشد

  2».جاويد و است دستور اين ؛نيست خاص

  :شوند مي متذکر شرک مصاديق شناخت بر تأکيد با ايشان
 و اطاعـت  بـه  را جهانيـان  كـه  نيسـتند  بزرگي هاي تب ،ما زمان هاي قدرتابر مگر

 تحميـل  آنـان  بـه  را خود ،تزوير و زر و زور با و خوانند مي خود پرستش و كرنش
  3.ستها بت اين شكستن مركز يكتا معظّمه هكعب نمايند؟ مي
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۰۸

 برائت جايگاه برترين را حج ،=امام حضرت ديدگاه تأييد ضمن ،رهبري معظم مقام
    :فرمايد مي ،دانسته مشرکين از

 ايادي و استكبار از برائت فرياد دهد، مي سر حج در مسلمان امروز كه برائت فرياد
 با و كنند مي نفوذ اعمال قدرتمندانه اسالمي، كشورهاي در األسف مع كه است آن

 هـاي  پايـه  اسالمي، جوامع بر آلود شرك زندگي نظام و سياست و فرهنگ تحميل
   عبـادت  دچـار  را آنـان  و سـاخته  منهـدم  مسـلمانان  زنـدگي  در را عملي توحيد

1اند. كرده غيرخدا
  

 کشـور  حتـي  کـه  دارند انتظار و دانند مي ضروري را برائت مراسم ،اي خامنه اهللا آيت
  :باشد قدم پيش کار اين در عربستان

 اين در مسلمان هاي ملت همه بايد .است مهم بسيار ،مشركين و كفار از برائت قضية

 .شوند قدم  پيش قضيه اين در بايد ها عربستاني خود ما نظر به .باشند قدم  پيش كشور

 مهمانـان  آنكـه  از بـيش  ؛بكننـد  بايد را كار اين آنها ،ندا حج ميزبان كه كساني آن

  2.هاستآن تكليف اين ،باشند كار اين صدد در كشورها ساير مهمانان يا ايراني

    :فرمايد مي آن تبيين در و شمارد مي سياسي واجب يک را برائت ،انقالب معظم رهبر
 از برائـت  كـه  نيست آن ما منظور .است حج در واجب امر يك البته ،برائت مسئله

 معرفـت  اهـل  نـه!  ؛شود باطل حجش ،كرد ترك عمداً كسي اگر كه است واجباتي

 عـرض  كـه  بياني اين به است واجب قطعاً ؛چيست آن وجوب از مراد كه فهمند مي
 يـا  و مشـعر  در يـا  عرفـات  در وقـوف  مانند ،حج واجبات بقيه مثل نه اما ،كنيم مي

ـ  اوقـات  گـاهي  ،ديگر نوع آن كه است وجوب از ديگر نوعي ،نه طواف؛  تشاهمي

 يعنـي  اسـت؛  سياسي واجب ،برائت .شود مي سياسيغير سبكي اين واجبات از بيشتر
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 ۴۰۹   انقالب اسالمي و قرائت نوين از حج (با تأكيد بر فرمايشات...)

 

 َمنـافِعَ  لِيَْشـَهُدوا( حـج  در مـؤمنين  حضور اعالم براي را حج متعال خداي يعني چه؟

 ( و 1)لَُهمْ 
ً
 .است كرده معين ،است آن در كه جهاتي هبقي و 2)لِلن�اِس  قِياما

 نگذاشـتند  ،مطـامع  و اغراض يا و ناداني و غفلت اثربر ،دراز ساليان طول در اي عده
 و نقطـه  بـه  را حـج  خواهيم مي اكنون ما .شود برگزار ،گيرد انجام بايد كه چنان حج

 همچنـاني  بايـد  .گيرد قرار خود جاي در بايد حج . ...برگردانيم خودش اصلي مركز
 تـوانيم  مـي  ما امروز .شود اعمال و اجرا ،است هكرد مقرر و خواسته متعال خداي كه
 3.بكنيم را كار اين

  :گويند مي مشرکين از برائت مسئله تبيين در ،رهبري معظم مقام
 و سـنگ  و چـوب  هياكل شكل به هميشه ،بت و نيست گونه يك به همواره شرك

 آن خاص لباس در را شرك ها زمان همه در بايد حج و خدا ةخان .شود نمي ظاهر فلز
 امروز .كند طرد و نفي و بشناساند آن مخصوص ةجلو با را خدا شريك ،بت و ،زمان

 از تـر  خطرناك و آن جاي به اما ،نيست خبري »عزّي« و »منات« و »الت« از البته
 فضـاي  همه كه است استكباري و جاهلي هاي نظام و استكبار زور و زر هاي تب ،آن

 مـردم  از بسـياري  كه بتي .است گرفتهفرا اسالمي كشورهاي در را مسلمين زندگي

 از اطاعـت  و عبادت به ،تحميل و جبر به امروز ،مسلمين از بسياري جمله از و جهان
ـ  همـه  كـه  ستامريكا ،قدرت بت ؛شوند مي وادار آن  و سياسـي  و فرهنگـي  نئوش

 و منـافع  جهـت  در نـاخواه  و خواه را ها ملت و گرفته قبضه در را مسلمين اقتصادي

 4.دهد مي حركت ـ است مسلمين مصالح مقابل ةنقط كه ـ خود اغراض

 و دد و ديـو  از برائـت  جايگاه اينجا ؛است اسالمي امت بزرگ اردوگاه )مكه( اينجا
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۱۰

نْ ( عهد تجديد جايگاه .است رحمان جنود به پيوستن و شيطان
َ
ـْيطانَ  َيْعُبُدوا ال أ  )الش�

ن� ( به پاسخ و
َ
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Uواحـده  امت تجلي محل اينجا .است )َرُسـو 

  1است. مسلمانان بشري قدرت و معنوي عزت مظهر و اسالمي

 احيـاي  در اسـالمي  انقـالب  اثرگذاري با رابطه در نيز آملي جوادي اهللا آيت حضرت
  :معتقدند آن هاي ظرفيت به توجه و برائت حج سياسي ابعاد

 هـاي  سال ايران مردم .كنيد مقايسه را آن از بعد و اسالمي انقالب از قبل حج ،اكنون
��+ 026S6[� <68 كه چنان ؛شدند مي مشرف مكه به متمادي ��^8N� sU�� ���N�! @ 

RT.�N/. عنـوان  بـه  را حـج  =خمينـي  امـام  حضرت ،اكرم نبي برومند فرزند اين اما 
0O اصيلِ اصلِ .شناخت ناب اسالم از اي گوشه �) H��� ��	� k��� H��)N�/ شـناخت  را. 
 او .نمـود  تشـريح  را ابراهيمي حج و كرد تبيين و شناخت را حج تبرا و توال مسئله

 و شـرك  از برائـت  بـا  همـراه  حـج  و دانسـت  »جاهلي حج« را برائت منهاي حج
 ،مشـركين  از برائـت  .كـرد  اقامه را حج و نمود معرفي »ابراهيمي حج« را مشركين

 همـه  در .كـرد  زنده را كار اين ايشان ؛بود شده فراموش =امام حضرت قيام از قبل
 و مشـركين  از تبـري  ،ابراهيمي حج از سخن =راحل امام حضرت هاي پيام و ها بيان

 گرنهو ،برسانيد را پيام اين كه كنيد تعهد شما .است جهاني استكبار از انزجار اعالن
  2.است جاهلي طواف ،طواف

    حج در برائت مراسم هاي ظرفيت

   استكبارستيزي الف)

 نـابودي  و اضمحالل هاي زمينه ،استعماري و جو سلطه هاي قدرت از بيزاري اعالم با
 کشـور  در را بيگانگـان  دخالـت  هاي زمينه کوشند مي و شود، مي امهي ها ملت سوياز آنها
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 ۴۱۱   انقالب اسالمي و قرائت نوين از حج (با تأكيد بر فرمايشات...)

 

 خواسـتار  و داده هـم  دسـت در دسـت  ،مسـلمان  هاي ملت آحاد وقتي .ببرند بين از خود
 دسـت  کننـد  نمي جرئت ديگر ،شوند خود هاي سرزمين و مناطق از استعمارگران خروج

 در دشـمنان  کـه  انـد  فهميـده  خوبي به ها دولت از بسياري و ها ملت آحاد .بزنند توطئه به
 و سـلطه  نفـي  زمينـه  ،خـود  انزجـار  اعالن با لذا .باشند مي آنان استعمار و استثمار صدد

 و طلبـي  سـلطه  ايـن  از رفـت  بـرون  راه .انـد  کـرده  فـراهم  منطقـه  در را آنان طلبي قدرت
 برابـر  در اتحـاد  .اسـت  خطيـر  امـر  ايـن  در مسلمانان همه انسجام و اتحاد ،پذيري سلطه

 از برائـت  در اتحـاد  و غربـي  دول بـه  وابسـتگي  نفي در اتحاد ،تجاوزات و ها زورگويي
  1.برد مي بين از را آنان هاي طلبي قدرت ،دشمنان
    :فرمايند مي ،مدرن شرک تقبيح در ،رهبري معظم مقام

 و هـا  قـدرت ابر و چپـاولگران  و زورگويان و جباران ـ معاذاهللا ـ دنيا خداي گويي
 بـه  نسـبت  استكبار و علو و خاليق استثمار و استعباد و استضعاف و اند كاران جنايت
 آنهـا  تفرعن آستان بر اطاعت پيشاني بايد همگان و آنهاست مسّلم حق خدا بندگان
 .باشـند  تسـليم  آنان مهار بي ارادة و ميل و غارتگري و زورگويي برابر در و ساييده

 را اسالم و خود دامن ،برائت اعالم با بايد مسلمانان امروز كه است شركي همان ،اين
  2.كنند تطهير آن از

  تفرقه نفي ب)

 مشـترک  دشمن وجود ،شود مي داخلي انسجام تقويت و وحدت سبب که عواملي از
 آن مرهـون  مـا  کيستي از بخشي .شود يم معنادار ضديت با ،هويت از بخشي زيرا است؛
 رفتـار  کنـار  در را مشـترک  دشـمن  وجـود  نيز خلدون ابن .نيستيم کسي چه ما که است

 قبيلگـي  و خويشـاوندي  همبسـتگي  و عصـبيت  پايـداري  عوامـل  از ،تشکيالتي منسجم
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۱۲

 وجـود  با بايد آنها که دارد مسلمانان براي را پيام اين ،حج در مشرکان از برائت .داند يم
 دشـمن  را کـافران  و کفـر  همگـي  و شوند متحد کعبه و توحيد محور بر اختالفات همه

ـ  و بخشـي  مانسجا کارکردهاي ،مشترک دشمن وجود .بدانند خود مشترک  آفرينـي  تهوي
 و خطـر  احسـاس  آن ازطـرف  آنگاه ،شد اطالق بودن دشمن عنوان چيزي بر وقتي .دارد

 کـه  دارد وجـود  تهديـد  بـه  تهديدشـونده  واکنش ،تهديد ديگر سوي در .شود يم تهديد
 يـک  از برخاسـته  کهازآنجا ،تهديد فعل .شود ختم تسليم عدم و مقاومت به است ممکن

 ،آن دنبـال  بـه  و ،وحدت و جمعي هويت تهديدشونده افراد در شود يم سبب ،است غير
 هـاي  ظرفيـت  ،حـج  در مشرکان از برائت مراسم .آيد وجود به جامعه در مقاومت عنصر

 ،کـافران  و کفـر  .دارد اسـالم  جهـان  در وحـدت  ايجاد در نيرومندي اجتماعي ـ سياسي
 تـاريخي  سابقه که نکنند دشمني اعمال و ابراز هرچند ؛هستند مسلمانان و اسالم دشمن

 خـود  دشـمن  را کـافران  ،مسـلمانان  وقتـي  .نمايد مي بعيد را چيزي چنين آنها ماهيت و
 و مسـلمانان  سـاير  بـا  را خود روابط و کنند مي خطر احساس آنها جانباز آنگاه ،بدانند

 و منـابع  حفـظ  و يـابي  عـزت  راسـتاي  در تا کنند مي تنظيم ديگر اي گونه به غيرمسلمانان
 و اسـالمي  کشـورهاي  اسـتعمار  در اخيـر  قـرن  چند در که چيزي آن نه ؛باشد منافعشان

  1.است گذشته غرب برابر در آنها خودباختگي

 .اسـت  جهان مسلمين پيوستن هم به ،مشرکان از برائت مراسم هاي ظرفيت از بنابراين

 انسـجام  و اتحـاد سايه  در واقعي برائت که بودند واقف کامالً نکته اين به =خميني امام

 را دشمنان و مشرکانجبهه  ،مسلمانان وقتي است. امتياز هرگونه از فارغ ،مسلمانان آحاد

 کوشـند  مـي  کننـد؛  يکـي  خـود  بـين  را آنـان  بـا  مقابله صف کوشند مي ،دادند تشخيص

 .شـوند  واقعـي  دشـمنان  نفـي  و طردآماده  و بگذارند کنار را سطحي و جزئي اختالفات
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 ۴۱۳   انقالب اسالمي و قرائت نوين از حج (با تأكيد بر فرمايشات...)

 

 بيگانگـان  و کفـار  برابر در مسلمين صفوف اتحاد ،برائت ايننتيجه  و الزمه است بديهي

    :فرمايد مي زمينه اين در راحل امام 1.است
 فريـاد  انسـاني،  خروشان سيل و عمومي مجمع اين در الحرام اهللا بيت حجاج است الزم

 بيشـتر  هرچه را برادري دست و برآورند رساتر  هرچه را ستمكاران و ظالمان از برائت
 و نكنند گرايي ملي و گرايي فرقه فداي را مظلوم ومسلمين اسالم عاليه مصالح و بفشارند
 جـاهلي  هاي عصبيت ترك و كلمه توحيد به متوجه بيشتر هرچه را خود مسلم برادران

  2بنمايند. شود، نمي تمام آنان وابستگان و خواران جهان نفع به جز كه

 ،مشــرکين از برائــت مراســم در مســلمانان نــداي نيــز رهبــري معظــم مقــام منظــراز
  :فرمايد مي رو ازاين ؛است دشمنان نااميدکنندة و بخش وحدت

 دوري .اسـت  اسـالمي  امت متحد هويت نمايش ،حج در اصلي محور ،سياسي بعد در
 مسـلمانان  ميان تفرقه تخم و گشايد مي بدخواهان براي را عرصه يكديگر، از برادران

  3.كند مي بارور را

 و اتحـاد  نمـاي  تمـام  نـه ييآ بايـد  حـج  اينکـه  بـر  تأکيد با ،اي خامنه اهللا آيت حضرت
    :فرمايد مي ،باشد مسلمانان بيشتر نزديکي ساز نهزمي

 ،مختلـف  اشكال در مسلمانان با را خود كينه و بغض ،جهاني استكبار كه شرايطي در
 موضـع  اعالم و مشركين از برائت ،دارد مي ابراز رحمانه بي و خشن هاي شيوه با حتي

  .است حج مراسم در مهم مسائل از يكي ،رفتار اين قبال در مسلمانان

 هـاي  ملـت  از ،مسـلمانان  زمـان  هـم  حضـور  و حـج  عظيم ظرفيت به اشاره با ايشان
 المللـي  بـين  و اجتمـاعي  ،فردي ثارآ و ،مشخص مکاني در و معين زمان يک در مختلف

  :افزايد مي ،آن
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۱۴

 دشـمنان  امـا  ؛اسـت  يكديگر به مسلمانان بيشتر نزديكي براي فرصت بهترين ،حج
 قـرار  رودررو و مسلمانان هاي اختالف تشديد براي اي زمينه به را حج تا دارند تالش
 در تـا  دارند مأموريت استعمار عوامل عنوان به برخي .كنند تبديل سني و شيعه دادن
 بايد ،سني و شيعه از اعم ،ايراني زائران .كنند تشديد و مطرح را اختالفي مسائل ،حج

  1.باشند خطرناك دام اين مراقب

  حج طريق از سازي فرهنگ و بخشي آگاهي جنبه بر تأكيد و اسالمي انقالب

 تـا  انـد  گرفتـه  پـيش  در را زيـادي  هـاي  فعاليـت  بيگانگـان  اخير، هاي دهه در متأسفانه
 اخـتالف  و اسالمي هاي آموزه تحريف دهند. نمايش جهان در اسالم از غيرواقعي اي چهره

 دينـي  رهبـران  بـر  اسـت.  دشـمنان  شـدة  حساب ترفند اين از بخشي مسلمين، صفوف در
 هـاي  تـوده  بـراي  را اسـالم  صـحيح  هاي آموزه حساس، موقعيت اين در که هاست مسلمان

 سـازي  فرهنـگ  اين شکوه نشوند. سردرگمي و انحراف دچار مسلمانان تا کنند تبيين مردم
 بـراي  فرصـت  بهترين چراکه ديد؛ اسالمي عظيم کنگره برپايي و حج موسم در توان مي را

 در و است، آنان گرايي هم و آميز مسالمت همزيستي رشد مسلمانان، آگاهي و انديشه رشد
 و اجتمـاعي  اخـالق  رشـد  اسـالمي،  واحد امت تشکيل براي سازي زمينه که است ايام اين

 امـام  کـه  روسـت   ازهمـين  آيد. مي وجود به آن، مانند و مسلمانان اجتماعي هويت تقويت
 از را حـج  موسـم  در سـازي  فرهنـگ  و بخشـي  آگـاهي  رهبـري،  معظـم  مقـام  و =خميني
 مسـلمين  آحـاد  و هـا  ملت ميليونيِ هاي توده وقتي اند. شمرده ديني عالمان مهم هاي رسالت
 باعـث  پردازنـد،  مـي  آنان از بيزاري و بيگانگان و دشمنان نفي به يکديگر، دست در دست

 دودلـي  و ترديـد  اظهار آنان سوء هاي حرکت و بيگانگان به نسبت که کساني حتي شود مي
  2بپيوندند. مسلمانان عظيم خيل به نيز اند کرده
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 ۴۱۵   انقالب اسالمي و قرائت نوين از حج (با تأكيد بر فرمايشات...)

 

 در« :فرماينـد  مي بخشي آگاهي در مشرکين از برائت مراسم نقش دربارة =خميني امام
 آسـتان  بـر  سـر  نبايـد  كه فهمند مي دالن ساده حتي كه است مشركين از برائت همين پناه

  :معتقدند ايشان 1».نهاد آمريكا و شوروي
 خواسـته  مـا  از اسـالم  كه حجي آن و خواهد مي وتعالي تبارك خداي كه حجي آن

 كنيـد  متحـد  ،كنيد بيدار را بالد مسلمين اين ،حج رويد مي وقتي كه است آن ،است

 تـا  دو فشـار  تحت ،مسلمين ميليارد يك از بيش بايد چرا كه آنها به بفهمانيد .همبا
 آن از را مسلمين كه است اين براي ها گرفتاري تمام .باشند ميليوني صد چند قدرت
  2اند. كرده منحرف ،دارد اسالم كه راهي

 ،باشند مي مذهب هر اهل و هستند فرقه هر از ،الحرام اهللا بيت محترم جاجح است اميد
 دعـا  جهـاني  كفر بر اسالم پيروزي براي ،جمعي هدست ،محترمه مشاعر و مواقف در

  3.نمايند بليغ دعاي و كنند فرياد آنان هاي تحكوم و مسلمانان بيداري براي و كنند

  حج در اسالم جهان مشكالت و مسائل بررسي

 سـرزمين  در جهـان  مسـلمانان  ميليوني گردهمايي حج، مناسک ويژه خصوصيات از
 تـا  شود مرور هم مسلمانان مشکالت و مسائل است مناسب ،تالقي اين در .است وحي
 رهبـران  توجـه  مورد لهئمس همين ،بنابراين .پذيرد صورت عملي اقدامات ،آن رفع براي

 فرصـت  اين از را استفاده نهايت بودند صدد در خميني امام .گرفت قرار اسالمي انقالب
 براي تالش و کيشان هم هاي گرفتاري و مشکالت از مسلمين شدن آگاه رد آمده دست هب

 در و شـود  مـي  تکـرار  سـاله هر ،عظـيم  و بـزرگ  کنگـره  اين آنکه ويژه به ؛ببرند آن حل
 اسـالمي  هـاي  ملت مختلف امور از توانند مي ،صحيح دهي سازمان و ريزي برنامه صورت

                                                      
  .234، ص 20. صحيفه نور، ج1

 .260، ص10، جهمان. 2

  .285. همان، ص 3



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۱۶

 و کننـد  پيشـنهاد  آنان مشکالت و ها گرفتاري رفع براي ،عملي هاي راهکار و شوند آگاه
  :فرمايد مي زمينه اين در خميني امام 1.سازند فراهم را آنها شدن عملي هاي زمينه

 فـرامين  بـه  ،هستند كه مذهبي و ملت هر از ،الحرام اهللا بيت محترم زائرين است الزم
 و شـرق  زدايـي  اسـالم  كـن،  بنيان شيطاني سيل مقابل در و نهند گردن كريم قرآن
 شريف آيات به و دهند هم به اسالمي اخوت دست ،آنان اراده بي وابستگان و غرب

 نهي و تحذير اختالف و تفرقه از و خوانده فرا اهللا حبل به اعتصام به را آنان كه لهيا
 شريفه امكنه آن در ،اسالم سياسي ـ عبادي فريضه اين از .كنند توجه ،است فرموده

 اسـتفاده  بيشـترين  ،اسـت  شـده  بنا جهان مسلمين و موحدين مصالح براي حق به كه

 كـه  كننـد  توجـه  اسماعيلي ـ ابراهيمي گاهقربان سرّ به و دهنمو را سياسي و معنوي
 ثمـره  عزيزتـرين  فـداي  سـرحد  تا اسالم مقدس هدف و وتعالي تبارك خداي براي

  2.نمود دفاع الهي هدف از و ايستاد بايد خود وجود

  3.جويند چاره ،مسلمين مشكالت براي ،حج مراسم در كه است اسالم ملت بر
 جماعات اين است. داده قرار عبادي ـ سياسي امور يك ناحيه، هر در مردم براي اسالم

ـ  اجتمـاعي  امور يك اينها روستا، و ده و شهر هر در و مسلمين، كشورهاي تمام در  ـ

 نسـبت  را خودشان مشكالت و بشوند مجتمع مساجد در بلد يك اهل كه است سياسي
 دولتـي  هـيچ  كـه  اسـت  اجتمـاعي  ترين بزرگ كعبه، اجتماع و بكنند حل بلد آن به

 اسـت  كـرده  همچو وتعالي تبارك خداي و كند ايجاد را اجتماع اين خودش تواند نمي

 بـر  كـه  هـايي  خـرج  يـك  بدون و هايي زحمت و ها مزاحمت يك بدون مسلمين كه
  4شود. نمي آن از استفاده األسف، مع و آنجا در شوند مي مجتمع باشد، ها دولت

                                                      
  ابراهيمي از ديدگاه امام خميني، هادي قبادي. . حج1
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 ۴۱۷   انقالب اسالمي و قرائت نوين از حج (با تأكيد بر فرمايشات...)

 

 بـه  اسـالمي  جوامـع  و مـردم  دعـوت  )،حج( عظيم اجتماع اين در وظايف جمله از

 1است. مسلمين طبقات بين اختالفات عرف و كلمه وحدت

 آن تواند نمي خداوند اليزال قدرت جز قدرتي هيچ كه الهي عظيم اجتماع اين در بايد
 رفـع  راه در و پرداختـه  مسلمين عمومي مشكالت بررسي به مسلمانان ،كند فراهم را

  2.كنند كوشش همگاني مشورت با آنها
 حـال  چـه  در مسـلمين  كـه  بشود سالهر در مسلمين اوضاع از بررسي ايدب حج در

 بـوده  نـاس  قيـام  بـراي  ،است بوده مسائل اين براي حج اين و حج سفر اين .هستند

 رفعش در و كنند درك را مسلمين مشكالت مسلمين كه است بوده اين براي ،است
  3.بشود پيدا مودت و اخوت مسلمين بين كه است بوده اين براي ؛كنند كوشش

 حجـاج  كه ديگري مهم موضوع« :اند گفته ،مطلب اين تأييد ضمن رهبري معظم مقام
 جهـان  جـاري  و مهـم  مسـائل  ،بپردازند آن به بايد حج هدف از بخشي عنوان به اهللا بيت

  4».است اسالم
 از مسـلمانان  کـه  آورد مـي  وجـود  بـه  را زمينـه  ايـن  ،مشکالت بررسي است بديهي
 براسـاس  تـا  گيرنـد  قرار مشکالت و کمبودها جريان در و شوند آگاه يکديگر وضعيت

  .نمايند اتخاذ آن رفع براي را الزم راهکارهاي ،آن

   تجارب انتقال و نظر تبادل

 مشـكالت  از آگـاهي  و اسـالمي  شـعاير  انجـام  بـر  عـالوه  ،حج مراسم در مسلمانان
 در خميني امام کنند. انديشه و فكر تبادل مسلمانان ديگر با توانند مي ،اسالمي كشورهاي
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    :فرمايند مي رابطه اين
 اساسـي  مسائل در اوالً ،حج مقدس اجتماع اين در كه است الزم اسالمي هاي ملتبر

 در كـه  ببينند ،كرده نظر تبادل اسالمي كشورهاي خصوصي مسائل در ثانياً و ،اسالم
 .گـذرد  مـي  چه آنان مسلمان برادران بر آن عمال و استعمار دست با كشورها داخل
 مسلمين به را خود ملت هاي گرفتاري ،مقدس اجتماع اين در بايد كشوري هر اهالي

  1.دهند گزارش جهان
 اجتمـاع  وحـي  سرزمين اين در حج مناسك اداي براي كه اسالم عزيز ملت شما بر

 مسـائل  حـل  براي .باشيد چاره فكر به ،كرده استفاده فرصت از است الزم ،يدا كرده
 اجتمـاع  ايـن  كـه  باشـيد  داشته توجه بايد كنيد. تفاهم و نظر تبادل مسلمين همشكل

 ،شـود  مـي  فـراهم  مقدس سرزمين اين در سالهر در تعالي خداوند امر به كه رگبز
 مقاصـد  ،اسـالم مقدسـه   اهـداف  راه در كه سازد مي مكلف را مسلمان هاي ملت شما

 جامعـه  پيوسـتگي  و اتحـاد  و مسـلمين  تعالي و ترقي راه در و مطهره شريعت عاليه
 و همفكـر  استعمار، سرطان كردن نك ريشه و استقالل راه در كنيد. كوشش اسالمي

 راه در و شـنيده  مملكت هر اهالي زبان از را مسلم ملل هاي گرفتاري شويد. پيمان هم
  2.نكنيد فروگذار اقدامي گونه هيچ از ،آنان مشكالت حل

  :فرمايند مي رهبري معظم مقام
 و كارآمـد  و واحـد  اي پيكره ،اسالمي امت افتادهجدا اعضاي از تواند مي درست حج

 نيازهـاي  و هـا  پيشـرفت  و دردها و ها حرف از و آشنا باهم را آنان .بسازد نيرومند
 ايـن  بـه  توجه با حج اگر .سازد متبادل را آنان هاي تجربه و كند آگاهشان يكديگر

 و علمـا  و هـا  دولـت  ،ريـزي  برنامـه  ايـن  در و شد مي ريزي برنامه نتايج و ها هدف
 بهـايي  گـران  ثمـرات  ،كردند مي همكاري اسالم جهان فكران روشن و نظران صاحب
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 قابـل  اسـالم  دنيـاي  در ديگـري  دستاورد هيچ با كه گشت مي اسالمي امت نصيب
 و ،درسـت  اگـر  ،اسـالمي  تكليـف  يك همين گفت توان مي جرئت به .نبود مقايسه

 زمـاني  از پـس  ،گيـرد  قرار برداري بهره مورد ،است خواسته اسالم شريعت كه چنان
  1رسانيد. خواهد ،است آن خوردر كه قدرتي و عزت به را اسالمي امت ،بلند چندان نه

  گيري نتيجه

 حـج  کـه  گيـريم  مـي  جـه نتي ،پـژوهش  اين در گرفته صورت هاي بررسي به توجه با
 و سياسـي  ،عبـادي  متنوع و فراوان هاي ظرفيت اسالم، دين در الهي فريضه يک عنوان به

 ديگـر  و بـود  عبادي حركت يك صرفاً ،ايران اسالمي انقالب از قبل تا که دارد اجتماعي
 بـا  .بـود  گرفتـه  قرار مسلمانان از بسياري غفلت مورد ،آن سياسي بعد جمله از ،آن ابعاد

 و گرفـت  قـرار  تأکيـد  مـورد  ،حـج  سياسي ابعاد به توجه ،ايران اسالمي انقالب پيروزي
 مشـركان  از برائـت  مركـز  و جهـان  زورمنـدان  برابر در مسلمانان وحدت ميعادگاه ،حج

 از ثرمتأ که حج سياسي مختلف ابعاد جمله از ؛گرديد احيا آن سياسي ابعاد و شد معرفي
    :کرد اشاره زير موارد به توان مي ،گرديد احيا اسالمي انقالب پيروزي

 وحـدت  ايجـاد  راسـتاي  در حج ظرفيت ،اسالمي انقالب پيروزي با :گرايي وحدت ـ
 و هـا  پيـام  در رهبـري  معظـم  مقـام  و خمينـي  امـام  .گرفـت  قـرار  توجـه  مورد اسالمي

  .دارند اساسي تأکيد مسئله اين بر خود هاي سخنراني
 استکبارسـتيزي  راستاي در ،مشرکين از برائت مراسم :آن هاي ظرفيت و برائت حج ـ

  شد. معرفي استکبارستيزي نماد و کرد پيدا اي ويژه اهميت ،اسالمي اتحاد و
 از اسـتفاده  و نظـر  تبـادل  ،بخشـي  آگاهي براي حج ظرفيت به توجه :بخشي آگاهي ـ

  .گرفت قرار تأکيد مورد اسالم جهان مشکالت رفع راستاي در تجارب
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  منابع

، مشعر نشر، تهران، اسحاقي حسين سيد، رهبري و امام فکري سپهر در اسالمي انسجام و ملي اتحاد .١

۱۳۸٦.  

، ٧٤ شـماره ، حـج  ميقات، حميد نگارش، رهبري معظم مقام و خميني امامازمنظر  حج سياسي اسرار .٢

  . ١٣٨٩ زمستان

  .١٣٨٢، نيايش نشر، هاشمي محمد سيد، اسالم جهان گرايي هم و خميني امام .٣

 .نا ، بيامام خط سايت از نقل به، =خميني امام نگاه در حج سياسي و اجتماعي آثار و انديشه .٤

 .١٣٦٩، پهمداني مهربان بهمن، )7صادق امام دانشگاه نامه (پايان حج مسئله و ايران اسالمي انقالب .٥

 سال، ٣٠ ش، حج ميقات فصلنامه، آبادي اسماعيل عليرضا ،=خميني امام ديدگاهاز مشرکين از برائت .٦

١٣٧٨.  

، اسراء نشر، شاهجويي محمدامين، آملي جوادي هللا  در بيان و بنان آيت =خميني امام مرصوص بنيان .٧

 . ١٣٧٥، قم

  .١٣٨٤، مقام معظم رهبري، حج کارگزاران با ديدار در بيانات .٨

 .١٣٨٦، مقام معظم رهبري، حج کارگزاران با ديدار در بيانات .٩

 . ١٣٨٣،مقام معظم رهبري، الحرام اهللا بيت حجاج به پيام .١٠

  . ١٣٨٥،مقام معظم رهبري، الحرام اهللا بيت حجاج به پيام .١١

  . ١٣٧٩ بهمن، ١١ شماره، گلبرگ ماهنامه، نظري عبداللطيف، فجر دههنماز  مناسبت هايي به پيام .١٢

 و فرهنـگ  پژوهشگاه، قم، زاده حشمت باقر، محمداسالمي كشورهاي بر ايران اسالمي انقالبتأثير  .١٣

 . ١٣٨٥، اسالمي انديشه



 ۴۲۱   انقالب اسالمي و قرائت نوين از حج (با تأكيد بر فرمايشات...)

 

  .١٣٧٨، خميني امام آثار نشر و تنظيم سسهؤم، خميني امام، خميني امام ديدگاهجهان اسالم از .١٤

  . ١٣٧٨ اسفند، ٢١٩ شماره ، اسالم پاسدار مجله، صدقي محمد، خميني امام ديدگاه از ابراهيمي حج .١٥

، اسـالم  پاسـدار ، حسيني جواد سيد، رهبري معظم مقام و راحل امام نظر به نگاهي و ابراهيمي حج .١٦

  .١٣٨٨ آذر، ٣٣٦ شماره

  . ١٣٩١ پاييز، ٣ دوره، وفاق نشريه، رحمان غريبي، اسالمي بيداري، محمدي وحدت، ابراهيمي حج .١٧

 سـازمان ، خميني امام آثار نشر و تنظيم سسهؤم، تهران، خميني امام، خميني امام پيام و کالم در حج .١٨

  . ١٣٧٤، اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ

حضـرت  ، ) رهبـري  معظـم  مقـام  وهـا   همصـاحب ، ها پيام، بيانات كامل متن افزار نرم( واليت حديث .١٩

 .١٣٨٩، اي خامنهاهللا  آيت

 . ١٣٧٨ آبان، ١٥٧ شماره، فرهنگي کيهان، يحيي فوزي، خميني امام انديشه در وحدت ايجاد راهبرد .٢٠

 .١٣٧٨، مقام معظم رهبري، حج کارگزاران و مسئوالن با ديدار در سخنراني .٢١

  .۱۳۸۷، مشعر نشر، تهران، اسحاقي حسين سيد، رهبري و امامازمنظر  حج در نوگرايي، سبز سلوک .٢٢

، خمينـي  امـام ، خمينـي)  امـام  اسـالمي  انقالب کبير رهبرهاي  پيام و سخنان مجموعه( حج صحيفه .٢٣

 .١٣٨٧، مشعر نشر، تهران

 نشر، تهران، اي خامنهاهللا  حضرت آيت، رهبري معظم مقامهاي  پيام و سخنان مجموعه، حج صحيفه .٢٤

 . ۱۳۸۳، مشعر

  . ١٣٧٤، اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت، تهران، خميني امام، نور صحيفه .٢٥

  . ١٣٨٤، خميني امام آثار نشر و تنظيم موسسه، خميني امام، خميني امام ديدگاه از انقالب صدور .٢٦

و محسـن   زاده فالح محمدهادي، خميني امام انديشه در اسالمي بيداري تحقق در حجهاي  ظرفيت .٢٧

 . ١٣٩٢ تابستان، ٣٣ شماره، اسالمي انقالب مطالعات پژوهشي علمي فصلنامهمحمدي، 

 نماينـدگي  سياسي معاونت، نا ، بيآن دروني شناسي بآسي و اسالمي انقالب دستاوردهاي بر گذري .٢٨

  . ١٣٨٢ زمستان، بسيج مقاومت نيروي در فقيه ولي

 . ١٠/٧/٦١، ٦٨ ش، انقالب پيام نشريه .٢٩

 . ١٣٧٦، خميني امام آثار نشر و تنظيم سسهؤم، تهران، خميني امام، خميني امام ديدگاهوحدت از .٣٠
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 نامـه  ها، محمد حقي، پايان چالش وها  ، فرصتاسالمي انقالب پرتو در مسلمان کشورهاي همگرايي .٣١

  . ١٣٨٧، قم، 7باقرالعلوم دانشگاه ارشد کارشناسي
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  هاي حج در راستاي صدور انقالب بررسي مؤلفه
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  محمدي محسن

  چکيده

 است حاضر قرن اجتماعي و سياسي تحوالت ترين گبزر از ايران اسالمي انقالب
 ايـده  بـا  و داد قـرار  تـأثير  تحـت  را سکوالر جتماعيا و سياسي نظريات همه که

 مطـرح  دينـي  مناسـک  و معـارف  از نوين قرائتي اجتماع، صحنه به دين بازگشت
 خوانش اين در ديني، مناسک ترين سياسي از يکي عنوان به حج بين اين در کرد.

 بازتوليـد  مسـير  در و يافـت  اجتمـاعي  و سياسـي  متعـدد  کارکردهـاي  احياگرانه،
 و عناصـر  تـوان  مـي  اسـاس  اين بر گرفت. قرار جهاني عرصه در اسالمي انقالب
 خــدامحوري، ماننــد کــرد؛ تبيــين انقــالب و حــج بــين را مشــترکي هــاي مؤلفــه

 جهـان  نماينـدگان  ميليـوني  حضـور  بـه  توجه با وحدت. و رهبري محوري، ممرد
 اسـالمي  انقالب هاي انديشه و شعارها صدور براي زيادي ظرفيت ،حج در اسالم

   دارد. وجود حج در



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۲۶

  مقدمه

 گـرد  را نمايندگاني ،هرسال که است جهان سراسر مسلمانان تجمع ترين بزرگ ،حج
 جهـان  اختيـار  در را بسـياري  نيـروي  ،پربرکـت  تجمع اين گيري شکل .کند مي جمع هم

 روشـنگري  و رسـاني  اطـالع  ،اسـالم  جهان گوناگون مسائل درباره تا دهد مي قرار اسالم
 گوناگوني مسائل با ،المللي بين و ملي سطح در مسلمانان ،هرحال به .گيرد صورت بهتري

 انسـاني  هاي سرمايه اتالف از جلوگيري و ها توانايي از بهينه مندي بهره رو ازاين .درگيرند
   .است مفيد و الزم ،تجمعي چنين مالي و

 ،اسـالم  جهـان  رسـمي  هـاي  کنفـرانس  و ها نشست با مقايسه در ،حج باشکوه کنگره
 هـاي  تـوده  و ها ملت ميليوني حضور با که حيث اين از »اسالمي کنفرانس سازمان« مانند

 بيـداري  ،اصالح نتيجه در و ،رساني آگاهي در يمفيد بسيار تأثير ،شود مي تشکيل مردمي
 جهـان  مقابـل  در اسـتکبار  و استعمار خصمانه هاي گيري موضع .دارد افراد آفريني موج و

    .کند مي دوچندان را کارکردهايي چنين با تجمعي چنين لزوم ،اسالم

 ،اسـالم  قدرتمنـد  رسانه اين از همواره ،رويکردي و هدف چنين با نيز =خميني امام

   حـج  و کعبـه  ايشـان  .کـرد  اسـتفاده  انقالب صدور راستاي در مسلمانان کردن آگاه براي

 همـه  در را مظلومان صداي ،انسانيت بام بلنداي بر تواند مي که دانست مي بزرگي منبر را

 حـج  اساسـي  و اصـلي  هـاي  ويژگـي  از را حـج  از جنبـه  اين ،امام 1.سازد منعکس عالم

   اسـالم  جهـان  در همـواره  زورگويـان  عليـه  انقـالب  ،آن از اسـتفاده  بـا  تـا  ؛دانسـت  مي

   :باشد جريان در
 خواسـته  مـا  از اسالم كه حجي آن و خواهد مي تعالي و تبارك خداي كه حجي آن

 كنيـد  متحـد  ،كنيد بيدار را بالد مسلمين اين ،حج رويد مي وقتي كه است آن ،است
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 ۴۲۷   هاي حج در راستاي صدور انقالب بررسي مؤلفه

 

 تـا  دو فشـار  تحـت  مسلمين ميليارد يك از بيش بايد چرا كه آنها به بفهمانيد ،باهم

  1.باشند ميليوني چندصد قدرت

 هـا  مؤلفه باشد، داشته انقالب صدور براي مناسبي زمينه حج، شود مي سبب که مسائلي از
 را يکسـاني  کارکردهاي نتيجه، در و سياسي سنخيت که است انقالب و حج مشترک مباني و

 بررسـي  را انقـالب  و حـج  مشترک عناصر و ها مؤلفه داريم قصد مقاله، اين در کند. مي ايجاد
    شود. مشخص حيث اين از انقالب صدور براي حج هاي  زمينه تا کنيم

  حج و اسالمي انقالب هاي مؤلفه و عناصر

 و سياسـي  صـحنه  از ديـن  کـه  رسـيد  پيـروزي  بـه  حـالي  در ايـران  اسالمي انقالب
 .داشـت  حضـور  بشـر  زنـدگي  فردي حوزه در تنها و بود شده رانده گوشه به اجتماعي

 علمـي  ايهـ  تحليل از را دين نيز پردازي هنظري عرصه بر حاکم پوزيتيو و زده معل فضاي
 اي انديشه با خميني امام فضا اين در .بود کرده حذف اجتماعي و سياسي رويدادهاي در

 کـرد  طراحي را بزرگ انقالبي ،آن اجتماعي و سياسي کارکردهاي و دين بارهدر متفاوت
 از ياريبسـ  دليـل،  نيهمـ  بـه  .داشت متفاوتي شناختي تمعرف و شناختي يهست مباني که
ـ ا ياسـالم  انقالب که اند نموده اذعان يخارج سندگانينو  ،آن از يناشـ  تحـوالت  و راني
 بر گونه معجزه و کرده فراهم را انيجهان يشگفت موجبات که است زيانگ شگفت يا دهيپد

  2.تاس دهيکش بطالن خط ،رانيا بارهدر غرب يها ينيب شيپ و ها ليتحل تمام
 احيـاگر  ديني، تعاليم براساس اسالمي، انقالب طراحي با را خميني امام توان مي لحاظ اين از
 و کـرد  مـي  احيـا  را حـج  ديـدگاه،  و اصول همين براساس خميني امام ناميد. ديني تفکر و دين

 امـام  ترتيـب  ايـن  به کرد؛ انتقاد نمود، مي خالصه فردي ابعاد در را حج که ديدگاهي از شدت به
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۲۸

 حـج  اجتماعي و سياسي ابعاد بر تمرکز با اسالمي، انقالب هاي مؤلفه و اصول اساس بر خميني
   بود. طاغوت با گر مبارزه که شد؛ ابراهيمي حج احياگر اسالمي، الملل بين عرصه در

 1 .کـرد  توجـه  نيـز  ايشـان  انديشـه  نظـري  مبـاني  بـه  بايد امام انديشه شناخت براي
 بـه  معطـوف  و داشـت  سـنتي  ديـن  بـه  گرايانه جامع نگاهي ،خميني امام ديني احياگري

  2.بود جهان نوسازي در ديني عناصر از گيري هبهر
 بـه  تـاريخي  تحـول  سـير  در که را اييه اصالت ،ديني احياگري مسير در خميني امام
 بـه  .کرد بازسازي ،بودند شده آلوده غيرواقعي ايه داوري و ذهني ايه افسون و خرافات

 از و پرداخـت  تاريخي بازسازي به ،تاريخي پيشينه به آينده و حال اتصال با ،ترتيب اين
 فاصـله  ،سلفي بنيادگراي ايه جريان بودن پيشرفت ضد و 3مدرن تفکر گري تاريخي فقر

 و منـدي  هبهـر  عـدم  و مانـدگي  عقب معناي به نه ،خميني امام احياگري رو ازاين 4.گرفت
  5داشت. تضاد ،متدينين ايمان با نه و بود تمدن بروز

 ابعـاد  عـالوه  اسـالم  کـه  فهمانـد  مسـلمانان  بـه  اسـالم،  واقعـي  ابعاد طرح با خميني امام
  6است. اقتصادي و اجتماعي سياسي، مختلف هاي زمينه در پرتحرک و قوي منبع مناسکي،
 بـر  و بودنـد  دقيـق  و محتـاط  بسـيار  ،غربي توسعه انديشه با مواجهه در خميني امام
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 ولي ؛1داشتند تأکيد تجدد انديشه نگرش نحوه و ها هزمين ،فضا بودن غيربومي و وارداتي
 .پرداختنـد  مي زدايي ايدئولوژي به بلکه ،کردند مين طرد را غربي تکنولوژي و دستاوردها

 انـداز  چشـم  افـق  در ابـزاري  عنـوان  به آن از و زدودند مي را آن گرايانه يماد مباني يعني
  2.کردند مي استفاده اسالمي تمدن
 سياسـت  تمـامش  اسـالم « بلکـه  ،3نيسـت  جدا ديانت از سياست ،خميني امام نظر از
ـ  از سياست از دين جدايي ايشان] نظر [از 4».است  نظـر  از 5.اسـت  اسـتعمار  هـاي  هتوطئ
 بنـا  ديگر عبارت به 6.است برقرار ثر)أت و (تأثير تعاملي رابطه سياست، و ديانت بين امام،

 تحصـل  اخـالق  به سياست و دهد مي تعين سياست به اخالق ،سياسي فالسفه تفسير به
 ديـن  کـه  است اي هگون به ،ديانت و سياست از امام نگرجامع و عالمانه تفسير 7.بخشد مي
 عبـادي  مسـائل  ،ايشـان  ديـدگاه  از اينبنـابر  .بيند مي نشين هم االمر نفس در را سياست و

 دسـتورات  و احکـام  عمـوم  يعنـي  دارنـد؛  نيز اجتماعي جنبه ودنب عبادي عين در ،اسالم
  8.دارند منسجم و متعدد هاي هالي و مراتب ،ابعاد ،چندبعدي منشور مانند اسالمي
 اجتمـاعي  ،سياسي ،اخالقي کارکردهاي و ها ظرفيت با حج ،=خميني امام انديشه در
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۳۰

 کـه  طـوري  به داشت؛ اي ويژه جايگاه ،المللي بين و ملي و فردي سطح در اش اقتصادي و
    .ناميد ابراهيمي حج احياگر را ايشان توان مي

 تـاريخ  در عطفـي  نقطـه  ،خمينـي  امـام  رهبـري  بـه  ايـران  اسـالمي  انقـالب  پيروزي
 و اسـالمي  هـاي  گـرايش  کالبـد  در اي تـازه  روح توانسـت  کـه  بـود  اسالمي هاي تنهض
 ايـن   هـاي  هايـد  و هـا  هبرنامـ  از بسـياري  ،عمل در خميني امام .بدمد مردمي هاي تنهض

 اجتمـاعي  و سياسـي  نظام ،اسالمي هويت و تفکر احياي با و بخشيد تحقق را اه نهضت
  کرد. اجرا را اسالم

 پـي  را انقـالب  المللـي  بـين  و جهاني اهداف نيز انقالب پيروزي از پس خميني امام
 در ياسـالم  تمـدن  بـروز  براي ،اسالم مکتب هاي توانمندي و امکانات تمام از و گرفت
 جديـد  تعريفـي  »حـج « از ،بـين  اين در ايشان .جست بهره غرب استکباري تمدن مقابل

 بـا  ايشـان  نمـود.  احيـا  را ابراهيمـي  حـج  ،ديني تفکر بازآفريني فضاي در و داد دست به
 سـعي  ، ـ بود اسالمي بيداري آنها روح که ـ حج مناسبت به خود هاي سخنراني و ها پيام

 جـامع  نگرشي با آنها تا ؛دهد تغيير حج مورد در را اسالم جهان تفکر و تصور تا داشت
 و ،نکننـد  منحصـر  اخالقـي  و فـردي  ،مناسـکي  ،فقهـي  ابعـاد  به را آن و بنگرند حج به

 بيـداري  در آن نظير بي هاي ظرفيت از ،حج از اجتماعي و سياسي تفاسير بيان با همچنين
   .دنببر بهره اسالمي

 هـاي  ظرفيـت  از ،ابراهيمي حج احياي با خميني امام که گفت توان مي ترتيب اين به
 هـاي  مؤلفـه  و مباني ،ديگر عبارت به .کرد استفاده اسالمي انقالب صدور راستاي در آن

 بـه  و رسيد پيروزي به آن براساس اسالمي انقالب که است اصولي همان ،ابراهيمي حج
    .است تحليل قابل مسير يک در دو هر حيث، اين از و است آن تحقق دنبال
 فرهنگـي  و اجتمـاعي  سياسي، گوناگون هاي عرصه در اسالمي انقالب سخن، ديگر به



 ۴۳۱   هاي حج در راستاي صدور انقالب بررسي مؤلفه

 

 ايـن  در دقـت  کند. مي جدا ها انقالب ساير از را آن که است برخوردار اي مباني و اصول از
 بابـت  اين از کند، مي حکايت حج مباني و اصول با زيادشان هاي شباهت از اصول، و مباني
 هـاي  ايده ايران، اسالمي انقالب رساندن پيروزي به از پس انقالب، معمار و رهبر که است
    گرفت. نام ابراهيمي حج احياگر و بيان حج مورد در را خود آفرين تحول
 فرهنـگ  راسـتاي  در را اسـالمي  انقـالب  هاي مؤلفه و اصول از برخي ،بخش اين در

   .دارد اي هويژ جايگاه اسالمي بيداري پويايي و پايايي در که اصولي کنيم؛ مي بيان حج

  خدامحوري .1

 معاصـرند.  دوره در دينـي  تفکر احياي حاصل دو هر ابراهيمي، حج و اسالمي انقالب
 در پرتحـرک  و قـوي  منبـع  اسـالم،  اسـت.  دو آن اصلي محرک ناب، اسالم احياي درواقع

 انقـالب،  و حج در »اسالمي« پسوند است. اقتصادي و اجتماعي سياسي، مختلف هاي زمينه
 و اجتمـاعي  ــ  عبـادي  عمل يک عنوان به حج البته دهد. مي نشان را حرکت دو اين مقصد

 يک انجام براي دو هر ولي است؛ سياسي و اجتماعي عمل يک عنوان به انقالب و سياسي،
يَْعُبُدوا( آن و تکليف

ْ
َْيِت  هَذا َرب�  فَل

ْ
  ¥ تُْ\ِكْ  ال( و 1)ا�

ً
 فرصت ابراهيمي، حج است. 2)َشيْئا

  3است. توحيد پرستش و ذکر وحدت، شهامت، شجاعت، ايثار، جهاد،
 و انـس  شـياطين  رجم ،تعلقات همه از دل کردن تهي و حق به گرايش ،حج محتواي

  4.است شيطاني هاي قدرت طرد براي يکتا خداي با عهد و جن
 و مصـاديق  تمـام  بـا  طاغوت نفي ،عملي و نظري حيث از ،اسالمي جمهوري اسالمِ

 .اسـت  خودي جبهه تأسيس و حقانيت عملي و نظري اثبات و غيرخودي جبهه تأسيس
                                                      

  .3: . قريش1

  .26: . حج2
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۳۲

 و عـادي  حالـت  در .اسـت  جبهـه  دو اين تفکيک ،اسالم جهان همبستگي مهم عوامل از
 دو ايـن  تمـايز  بـا  ولـي  .گيرد مي شکل گروه داخل در تضاد ،جبهه دو اين تفکيک عدم

  1.بود خواهد ،مقابل گروه با تضاد و شود مي حاصل دروني انسجام ،گروه
 اذهـان  در« کـه  سـؤال  ايـن  بـه  پاسخ در »السفير« روزنامه با مصاحبه در خميني امام

 المللـي  بـين  و اقتصادي ،فكري مضامين .دارد وجود اشتباهي انقالب برنامه درباره ،مردم
    :دهد مي جواب چنين »چيست؟ ايران اسالمي انقالب

 شئون همه در ،اصل اين محتواي كه است استوار توحيد اصل برمبناي اسالمي انقالب
 همه كه خداست ،جهان كل بلكه و انسان معبود تنها ،اسالم در .افكند مي سايه جامعه

 را كـس  هـيچ  و چيـز  هـيچ  .كننـد  عمل ،او رضاي براي يعني ،او براي بايد ها انسان
 و هـا  پرسـتي  نفـع  ،هـا  پرسـتي  شخصيت و ها پرستي شخص كه اي جامعه در .نپرستند

 بـه  شـوند  مي دعوت ها انسان فقط و شود مي محكوم پرستش نوع هر و ها پرستي لذت

 ،غيراقتصادي يا و اقتصادي چه ها، انسان بين روابط همه صورت آن در ،خدا پرستش
 ضـوابط  و كنـد  مـي  تغييـر  ،خارج با جامعه اين رابطه در و اي جامعه چنين داخل در

 .اسـت  برتـري  مـالك  پاكي و تقوا فقط .شود مي لغو امتيازات همه ،شود مي عوض

 و الهـي  متعـالي  معيارهـاي  و ضـوابط  .اسـت  برابر جامعه فرد ترين پايين با زمامدار
   2 .است روابط قطع يا و ها پيمان مبناي ،انساني

 مسـتبدان  ،نفسـاني ( طاغوت نفي ،ابراهيمي حج و اسالمي انقالب ايدئولوژي اساس

 بـه  بخشيدن تحقق و پرستي لذت و شخصيت ،شخص نفي ،خارجي) مستکبران و داخلي

 تمـام  لغـو  بـا  و انسـاني  شـيوه  بـه  قيـام  و اجتمـاع  ،آگاهي طريق از مردم و اهللا حاکميت

    .است امتيازات
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 ۴۳۳   هاي حج در راستاي صدور انقالب بررسي مؤلفه

 

   محوري مردم .2

َل  إِن� ( و�
َ
ي لِلن�اِس  ُوِضعَ  َنيٍْت  أ

�
ةَ  لَث

�
  بِبَك

ً
عاZَªَ  ُهدى وَ  ُمباَر�

ْ
 ايـن  مقصـود  .)96 :عمران (آل 1)لِل

 سـود  بـه  و خـدا  نـام  به که است اي خانه نخستين کعبه بلکه نبود، عالم در اي خانه که نيست
 يـا  فـرد  نفـع  به شده، ساخته آدمي دست به که ساختماني هر است. شده تأسيس مردم عموم
 ولـي  کنـد،  مـي  قربـاني  را ملـل  بشـر،  عمـوم  ساخته هاي کاخ است. ديگران زيان به و جمع
 مرکـز  و مـردم  اجتماع محل کعبه، 2گرداند. مي حق تسليم را همه باشد، خدا نام به که اي خانه
 تبعـيض  فقـدان  و بـودن  مردمـي  عـدالت،  آن، برکـت  و خير ترين بزرگ است. برکت و خير

 قـومي،  تبعـيض  است؛ برقرار کامل امنيت باشد، مردم و عدالت حق، آن در که اي خانه است.
 و تهديـد  خودپرستي، و فسوق نفاق، کفر، ظالم، و مستبد هاي انسان حاکميت مذهبي، نژادي،
 معنـاي  بـه  باطـل،  با مبارزه بنيان خدا، خانه بنيان درواقع ندارد. وجود آن در درگيري و تنازع

 آغـاز  خانـه  ذاريگـ بنيان بـا  اقتصـادي،  و سياسـي  اجتماعي، عقيدتي، انقالب است. کلمه تام
    بود. انقالب رهبر 7ابراهيم گشت.
 بـين  مشـترک  ،صراحت با زمين روي در خانه يک .است مردم الحرکه مافيه ،حج در

 چـون  ؛بـالعکس  يـا  اسـت  مردم خانه ،ستخدا خانه خالص چون يا است مردم و خدا
َل ( هـم  و نامنـد  مـي  اهللا بيـت  هم را کعبه .ستخدا خانه ،است مردم خانه و�

َ
 ُوِضـعَ  َنْيـٍت  أ

 @��B�7 b6$;�� C�;* @ C.Q� <@1 #$" R# *�>« :است شده نقل 7علي امام از .گويند »لِلن�اس
�]�;�ـ  دنيـا  زخـارف  از و شـده  بنـا  خـدا  بندگي براي فقط که اي هخان تنها 3.»�% �  دور هب
 خانه ست،خدا خانة و خدا خانه ،خدايي دل .باشد کوتاه طلباندنيا ستد اگر البته ؛است
 اي خانه .آزاد :عتيق ؛است عتيق بيت« :زيباست زمينه اين در شريعتي عبارت .است مردم

                                                      
  است. هدايت و بركت سبب را جهانيان كه اي خانه. است مكه در كه است همان شده، بنا مردم براي كه اي خانه نخستين .1
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۳۴

 دسـتي  آن بـر  را کسـي  ،اسـت  آزاد حکـام  و جباران سلطنت از ،شخصي مالکيت از که
 زمان آيا چيست؟ خدا و انسان فاصله 1.»مردم ،خانه اهل ،ستخدا خانه صاحب ،نيست
 نـزد  خـدا  .اسـت  انسـان  منيت و خوديت ،خدا و انسان فاصله !کدام هيچ مکان؟ يا است
   .کند نمي مالکيت احساس کسي که هستند اي خانه در مردم .است شکسته هاي قلب

 نيسـت:  نزديک و دور و سفري و حضري ميان فرقي و برابرند الحراممسجد در همه
َمْسِجدِ  وَ (

ْ
َرامِ  ال ي ا�ْ

�
ناهُ  ا/

ْ
عاكُِف  َسواءً  لِلن�اِس  َجَعل

ْ
ادِ  وَ  فيهِ  ال

ْ
  2.)ا�

   :خاصي قشر نه ،داند مي ناس به مربوط انقالب را ايران انقالب ،خميني امام
 مـال  اسـالم  اينكـه  بـراي  نيست؛ و نبوده خودش به مخصوص نهضت ايران، نهضت اين

 انبيـا  .ايـران  براي نه و مسلمين براي نه است؛ آمده بشر براي اسالم .نيست خاصي طايفه
 يـا « :]است[ ناس به خطاب .ها انسان بر بود مبعوث اسالم پيغمبر و ها، انسان بر اند مبعوث

 جمهـوري  جمهـوري،  كـرديم.  نهضـت  اسالم براي كرديم، نهضت كه ما .»الناس أيها
 توانـد  نمـي  و كشـور،  يـك  در باشد محصور تواند نمي اسالم براي نهضت است. اسالمي
 نهضـت  دنبالـه  همـان  اسـالم،  بـراي  نهضـت  .اسالمي كشورهاي حتي در باشد محصور
 لكـن  است؛ عربستان اهل اكرم، پيغمبر .است نبوده محل يك براي انبيا نهضت .انبياست
  3است. عالم همه مال دعوتش عربستان؛ به نبوده محصور نبوده؛ عربستان مال دعوتش

 ،مستضـعف  طبقه را اصلي نقش اما ؛نيست خاصي قشر به متکي انقالب ،امام نظر از
 خاسـتگاه  ،درواقـع  4.کردنـد  ايفـا  محرومان و نشينان حاشيه ،نشينان زاغه ،فقرا ،مستمندان

 و انسـاني  و عـام  گيـري  موضـع  آنها گيري موضع اما ؛است اسالم خاستگاه مانند انقالب
َل ( آيه ،خميني امام نظر از .کند مي تأمين را ناس منافع و است ناس  )لِلّنـاِس  ُوِضعَ  بَيٍت  او�
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 ۴۳۵   هاي حج در راستاي صدور انقالب بررسي مؤلفه

 

 بـراي  را خانـه  ايـن  و است اسالم به تعالي و تبارك خداي دعوت بودن همگاني بر دليل
  1.است داده قرار عالم تمام

 کس هيچ به که بود هايي مکان ،انقالبيون تجمع محل .بود مردم ،خميني امام مخاطب
 حرکـت  يـک  اعتبـار  و مشـروعيت  انـد.  مردم به متعلق هاي خانه ،مساجد .نداشت تعلق

  2.است وابسته مردم بر بودن متکي به ،آن استمرار و انقالبي

  رهبري .3

 بـدون  حـجِ  ،واليت) و حج ،زکات ،روزه ،نماز( دين گانه پنج مباني حديث براساس
 امامت راه در فداکاري بدون منا در قرباني ،امام معرفت بدون عرفات در حضور ،واليت

 و حـج  در رهبـري  وجـود  3.اسـت  حاصـل  بـي  ،امام شناخت براي تالش بدون سعي و
 ،پراکنـدگي  جـز  اي نتيجـه  ،رهبـري  بـدون  انقـالب  و حج .است ضرورت يک ،انقالب

 حـج  .داشـت  نخواهـد  ناپـذير  جبران تلفات و ها ههزين و سردرگمي ،حاصل بي دعواهاي
 رهبـري  بـدون  ايـران  انقالب و 9محمد بدون محمدي حج ،7ابراهيم بدون ابراهيمي

   .بود نخواهند اسالمي و محمدي ،ابراهيمي ،خميني امام
 هـدايت  و حاجيـان  انبوه اجتماع به دادن جهت و حج آسماني و معنوي اسرار تأمين

  4رسند نمي اي نتيجه به ،رهبري بدون حج مواقف از نظر مورد مبارزات و قيام
 چيـز  همـه  ،باشـد  تاريخي يامر ،حج اگر .بخشد مي تداعي را ابراهيم مکه جاي جاي

 و گيرد عهده به را حج امامت که را زمان ابراهيم ،باشد غيرتاريخي اگر .است يافته پايان
 7ابـراهيم  با ابراهيمي حج .کرد وجو جست بايد ،بازگرداند خود اصلي جايگاه به را آن
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۳۶

 عليـه  قيام و عمومي خيزش محل تواند نمي ،صالح انسان امامت بدون ،حج .يابد مي معنا
 طـواف  کعبـه  گـرد  بـر  کـه  مردمي به 7باقر امام .باشد المللي بين و داخلي هاي تطاغو

  :فرمود سپس و کرد اهگن ،کردند مي
 كعبـه  گرد بر كه دادند دستور آنان به همانا .كردند مي طواف گونه اين ،جاهليت در

 و كننـد  دوستي و همبستگي اعالم ما با و كنند كوچ ما سوي به سپس ،كنند طواف
  1.بدارند عرضه ما بر را خود ياري

 وظيفـه  ،آن منافع و اسرار به مردم آشناساختن و حج به مردم دعوت و سازي فرهنگ

 بـه  بلکـه  ،گـردد  نمـي  خـتم  امنيـت  به تنها نه ،رهبري بدون گردهمايي .است 7ابراهيم

ـ  .دارنـد  منيـت  و بزرگي ادعاي ،همه چون ؛شود مي مبدل نزاع و درگيري  سـازي  انجري

 تبليـغ  ،خميني امام .گيرد نمي شکل رهبري بدون ،حج گردهمايي در سياسي و اجتماعي

 2.دانـد  مـي  حکومـت  تأسـيس  و اسالمي امت قيام راستاي در مهم فعاليت دو را تعليم و

  3.کرد اقامه و احيا را حج الرحمن خليل نظير خميني امام

 و کننـد  مـي  زنـدگي  مـردم  ميان در شيعه، روحانيت بود. مردمي اسالمي، انقالب رهبر

 دعـاي  يـک  کعبـه  بنـاي  از پـس  ابـراهيم  حضـرت  4دارنـد.  آنهـا  بـا  نزديکي بسيار ارتباط

 برانگيـز  آنان از پيامبري ايشان ميان در پروردگارا،« کند: مي اسالمي امت درباره نگرانه آينده

 كـردار  و گفتار و درست (انديشه حكمت و كتاب را آنان و بخواند برايشان را تو آيات كه

  5».استواركار داناي و همتا بي تواناي تويي كه سازد، پاكشان و بياموزد درست)
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 ۴۳۷   هاي حج در راستاي صدور انقالب بررسي مؤلفه

 

 كسـي  اسـت.  رهبـري  نيازمنـد  انقـالب،  در انقالبيون و حج در مؤمنان گروه اجتماع

 بـا  ارزش هـم  و گروه آن جنس از كه بگيرد عهده به را گروهي يك رهبري تواند مي
 الزم توانـايي  و محبوبيـت  از آن، اهداف پيگيري و تأمين جهت در و باشد گروه آن

 رهبـري  ضوابط ترين مهم درواقع، كند. مي بيان را صفات اين همه آيه، باشد. برخوردار

  1است. داشتن مشترك نيازهاي و بودن ارزش هم بودن، مردم و گروه ميان از

 نمـايش  به 7ابراهيم در را جامعه امامت و رهبري گيري شکل فرايند ،ابراهيمي حج
 اسـالمي  امـت  هـدايت  و اسالمي جامعه رهبري ،بداند زماني هر در کسيهر تا گذاشت

   .کند تحمل را زيادي هاي هزينه بايد او و ،نيست هرکسي کار ،خدا سوي به

   همبستگي و كلمه وحدت .4

 حاصـل  مشـترک  تجمعـات  و هـا  نقـش  هنجارهـا،  ها، ارزش عامل چهار از همبستگي
 و اهـداف  به نيل اجتماعي، هاي تنش حل جديد، شرايط با تطبيق کارکرد چهار و گردد مي

 قالـب  در حج در آن، کارکردهاي و همبستگي عوامل همه 2کند. مي ايفا را همبستگي حفظ
 انجمـن  تشـکيل  اديـان،  همـه  در دهنـد.  مي نشان را خود »کلمه توحيد « و »توحيد کلمه«

 بـراي  حرکـت  ايـن  دارد. رواج متـدينان  اجتمـاعي  و مذهبي آرمان به رسيدن براي اخوت
 تجديد و مشترک آرزوي به وصول و موجود وضع به اعتراض منظور به پيروان، همبستگي

 توجـه  با اسالم، در برادري و اخوت گيري شکل زمينه 3است. بنيادي ديني اعمال تشديد و
 خاصـيت  مـذهب،  اساسـاً  اسـت.  گسـترده  بسـيار  دينـي،  متـون  و کريم قرآن تأکيدات به

 رهبـاني  هيئتي، اجتماعي، و سياسي ماهيت توانند مي تشکيالت اين دارد. بااليي تشکيالتي
    باشند. داشته موجود وضع مخالف يا موافق گري درويشي و عرفاني محافل  انزوايي و
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۳۸

 تنظـيم  و اجتماعي وحدت ايجاد در را تأثير بيشترين حيث اين از حج، مواقف و مناسک
    داشت. خواهد آنها عمومي خير تأمين براي اسالمي، کشورهاي و مسلمانان روابط

 بـدون  را خـود  کـارکرد  حـج  اسـت.  کلمـه  وحدت به منوط حج، شناختي جامعه تحقق
    کند. نمي ايفا اسالمي ملل بين تفاهم و اوضاع عميق درک و گرايي هم همدلي، همفکري،

  مبارزه و قيام .5

 يرخـداد  و اسـت  جهـان  و اسـالم  ران،يا خيتار در يعطف نقطه ،رانيا ياسالم انقالب

 و تحـوالت  از ياريبس موجب که ديآ يم شمار به ستميب قرن دومنيمه  در گذارراث و ميعظ

 از کـه  است نيا در يخيتار داديرو نيا تياهم است. شده جهان در سياسي هاي دگرگوني

 و شـرق  قطب دو به جهان ياستعمار ميتقس ادامة در را استکبار ياسيس يها معادله سو کي

 را بـزرگ  هـاي  قـدرت  به وابسته يها ميرژ نيمقتدرتر از ،گريد يسو از و زد هم بر غرب

 ،آن از تـر  مهم نمود. کن شهير ،بود تياهم با ياقتصاد و يکياستراتژ نظر از که يکشور در

 تحـوالت  و هـا  حرکـت  هـا،  جنبش نهيزم لمان،مس هاي ملت انيم در قيعم يآگاه جاديا با

 برتـر  قدرت کي را اسالم گريد بار ي،اسيس انيجر نيا ظهور .آورد فراهم را يمهم ياسيس

ـ ام يانـداز  چشم و کرد مطرح جهان سطح در ـ باز يسـو  بـه  حرکـت  يبـرا  بخـش  دي  يابي

  1داد. قرار مسلمانان يرو شيپ ،استکبار و استبداد برابر در يستادگيا و شتنيخو
 در اجتمـاعي  بسـيج  و سياسي آگاهي توسعه انقالب، و قيام جوهره هانتينگتون، نظر از
 عليـه  عـالم  موحـدان  و مظلومـان  فريـاد  عنـوان  به حج، فلسفه 2است. سياسي حوزه درون

 بندگي با مبارزه براي کعبه، بناي نيست. پذير امکان همگاني بسيج و آگاهي بدون ،3ظالمان
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 ۴۳۹   هاي حج در راستاي صدور انقالب بررسي مؤلفه

 

 زمـان  طواغيـت  برابـر  در تسـليم  هرگونه و استعمار و استثمار گرايي، گذشته  اصنام، اوهام،
 اساسـي  اصـول  از يـاتوک)  (اذن نگري آينده و (للناس) نگري مردم (هللا)، خداگرايي 1است.

 قيام مرکز و خانه را کعبه خداوند، بخشد. مي هويت ملت يک به قيام، است. ابراهيمي حج
 تحقـق  بـه  منـوط  را 2)لِيَْشَهُدوا َمنافَِع لَُهمْ ( آيه مظاهر تحقق امام ).۹۷ (مائده: داد قرار مردم

 لِلن�ـاِس ( آيه مفهوم
ً
 از جامعـه  سـازي  پـاک  عدل، و قسط آزادي، براي قيام 4داند. مي 3)قِياما

 جبـاران  دست کردن کوتاه و ها انسان منافع براي قيام  ها، آلودگي و ها پستي ها، انحراف تمام
 متکامـل  جامعـه  سـاختن  بـراي  قيـام  و مظلوم کشورهاي بر آنان سلطه و عالم ستمگران و

 و قـوام  ؛6اسـت  مـردم  حيـات  و قـوام  مايـه  مناسكش و احكام بيت، اين 5است. توحيدي
 « اطـالق  اسـت.  خـود  منـافع  و مصالح حفظ براي قيام در ملت، يک حيات

ً
 »لِلن�ـاِس  قِيامـا

 چنـين  يـك  و قيـام  چنـين  يـك  .اسـت  جهات تمام از كعبه بودن پايدار عامل دهنده نشان
  7بود. نخواهد شكستني درهم ازدحامي، و يگانگي و وحدت
 خـدا  قدرت به توجه را حسيني و علوي ،محمدي ،ابراهيمي حج رهبري معظم مقام

 ايجابي وجه :دارد وجه دو قيامي هر 8.داند مي جباران و طواغيت قدرت به کردن پشت و
 ،فـردي  منـافع  تمـام  و معنـوي  و مـادي  منـافع  تـأمين  ،امنيـت  ،مـردم  گردهمايي که آن

 وجـه  و اسـت  نـاس  و انساني هويت احياي و فرهنگي و اقتصادي و سياسي ،اجتماعي
                                                      

  .15رويم، صخدا مي به سوي. 1

  .28. حج: 2

 .97. مائده: 3

  .24، ص19ر.ك: صحيفه امام، ج. 4

  .22، ص1، ج1390شهري،  محمد محمدي ري  نامه حج، . سخن5

  .210ص ،6، ج1374باقر،  محمد سيد همداني ، محمدحسين طباطبايي، ترجمه موسوي الميزان . تفسير6

  .271ص ،4، جق1398خميني،  ، محمدجواد نجفي آسان تفسير. 7

  .26، ص2ر.ك: صحيفه حج، ج. 8



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۴۰

 ديگـر  عبـارت  به .است خارجي و داخلي جباران و طواغيت همه از برائت که آن سلبي
 از شـايد  .اسـت  مطلـوب  وضـع  ،اثبـاتي  وجـه  و مطلوبنـا  موجـود  وضـع  ،نفـي  وجه

    .شود مي محسوب حج سياسي رکن ،برائت روي همين

  شناسي ندشم .6

 و اسـالمي  و عربـي  کشورهاي در داري سرمايه نظام و غرب نفوذ تبيين از پس احمد آل

 کنـد:  مـي  مطرح را مسئله اين غرب، در اسالمي کشورهاي انفرادي هاي گيري موضع شکست

 سـکوي  نـوعي  خود حج، مراسم اين غرب مقابل در گرفتن موضع براي که پرسيدم خود از«

 حـج  احيـاي  را اسـالمي  کشـورهاي  بار اسف وضع از برون راه وي درواقع، 1؟»نيست پرش

 يـک  سـالي  گويد: مي و کند مي شکايت ۱۳۴۳ سال در حج هاي نظمي بي از احمد آل داند. مي

 چـه  داشت، هايي نوجويي و تسهيالت نظم، اگر که کنند مي شرکت مراسم اين در نفر ميليون

 آن مـديريت  کـردن  المللـي  بـين  را حـج  احيـاي  راه تنهـا  احمد آل باشد. توانست مي قدرتي

 برابـر  در مسـلمانان  تاريخي هاي حقارت تمام فراموشي باعث حج صحيح مديريت 2داند. مي

 و مکـه  بازارهـاي  در ستد و داد حج، ظاهري آداب مشغول حاجيان شد. خواهد غرب دنياي

 و بـازار  و سـتد  و داد ازيـن  برتـر  معنـايي  باشـد!  معنايي بايد اجتماع درين آخر« ولي مدينه،

 اجتمـاع  ايـن  هويـت  3».ديگر الزام هزار و حکومت و اقتصاد و آداب و دين اداي و سياحت

    نمود. قيام بايد آوردن دست به براي و کرد وجو جست بايد را بشري بزرگ
  4.است گرفته جاي سياسي ادبيات در انقالبي حج عنوان به ،برائت با همراه حج
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 ۴۴۱   در راستاي صدور انقالب هاي حج بررسي مؤلفه

 

 کـي  مـن  و ،هسـتم  کـي  مـن  :گردد مي مشخص اساسي سؤال دو به پاسخ از هويت
 ،زندگي ديگر هاي هحوز و سياسي و اجتماعي ،اعتقادي عرصه در سازي غيريت 1نيستم؟
 از مملـو  سراسـر  حـج،  مواقـف  2 .کنـد  مي تبيين را گرايشات و جوامع هويت از بخشي
 نظـام  و اجتمـاعي  و سياسـي  عرصـه  در انقـالب  .اسـت  سـازي  غيريـت  و سازي خودي
    .است ساز تغيري و ساز خودي ،سياسي

  گيري نتيجه

 انقـالب  فکـري  مباني طرفي از .است دوسويه اي هرابط ،اسالمي انقالب و حج رابطه
 مناسـبي  فرصـت  ،حـج  طرفـي  از و ،هسـتند  منطبق يکديگر با حج هاي مؤلفه و اسالمي

 دينـي  مـاهيتي  ،ايران انقالب که است حيث اين از مسئله اين است. انقالب صدور براي
 مصـدر  در را ديـن  دارد سعي که ؛است شده مطرح دين از نوين قرائتي براساس و دارد

 بـه  را الملـل  بـين  نظم لحاظ اين از و ،دهد قرار بشر حيات اجتماعي و سياسي مديريت
 ابعـاد  و کارکردهـا  از نـوين  تعريفي اسالمي انقالب ،ديگر سوي از .است کشيده چالش

 ابعاد از ،تربيتي) و فقهي ،اخالقي( فردي ابعاد داشتن عين در که است نموده مطرح حج
 جهـاد  بـه  را مسلمانان اساس اين بر .است برخوردار نيز اجتماعي و سياسي کارکردها و
 جهـاني  اسـتکبار  مقابـل  در را مسـلمانان  ،مشرکين از برائت در و خواند ميفرا انقالب و

    .کند مي متحد
 خالصـه  مناسـکي  فـردي  ابعـاد  در را آن کـه  حـج  از قبلي قرائت همان ،بين اين در

 هاي قدرت و استبدادي وابسته حاکمان منافع تا ؛است حج کارکردهاي اين مانع ،کرد مي
    .نيفتد خطر به استعمارگر خارجي
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  منابع

 سياسي هاي هانديش همايش مقاالت مجموعه، نامور اکرم، »خميني امام انديشه در سياست و اخالق« .١

 نشـر  و ترجمـه المللـي   بين مرکز، خميني امام عالي آموزش مجتمع، ٢ج، خميني امام اجتماعي و

  .١٣٨٩، قم، ١چ، العالميه) المصطفي جامعه به وابسته( المصطفي

 و اخـالق  پيونـد « قـم؛ ، کتـاب  بوسـتان ، خراسـاني  رضـا ، اسالم سياسي انديشه در سياست و اخالق .٢

  . ٩ش، متين، آبادي يعل صادقي مسعود: ترجمه، فرانک. اچ دانيل، »اسالمي تفکر در سياست

 کثرت زعيم و وحدت حکيم«، جامعه) و عرفان، اخالق( عرفانيـ   اخالقي هاي هانديش و خميني امام .٣

  . طالشاني نامدار مظفر، »توحيدي) جامعه به گذار دوران متفکر خميني امام(

، نجفـي  موسـي ، تعـالي)  انديشـه  اصـول  براسـاس ( ترقي انديشه در مدرنيزاسيون نقد و خميني امام .٤

  .١٣٧٩،  ران ه ت،  ي گ ن ره ف  ات ع طال م و  ي ان س ان  وم ل ع  اه گ ش ژوه پ، خميني امام سياسي انديشه هاي مؤلفه

، تهـران ، ار شـ  ت ان سـهامي  شرکت، پور رفيعي فرامرز، کاربردي شناسي جامعهاي  مقدمه، جامعه آناتومي .٥

١٣٨٧ .  

 اسـالمي  انقـالب  و خميني امام پژوهشکده، ٣، چجمشيدي محمدحسين، خميني امام سياسي انديشه .٦

  . ١٣٨٨، تهران، خميني) امام آثار نشر و تنظيم سسه(وابسته به مؤ

، معـارف  نشـر ، قـم ، ١عباسعلي عميد زنجـاني، چ ، ياسيس نظام و مسائل، علل ران؛يا ياسالم انقالب .٧

١٣٨١. 

  . ١٣٧٤، تهران، تهران دانشگاه انتشارات، بشيريه حسين، سياسي بسيج و انقالب .٨

ـ  يعقـوب ي محمـدجواد  ترجمه ،رويه پيليد، ونيروحان حکومت در رانيا .٩  مرکـز ، تهـران ، ١چ، يداراب

 .١٣٨٦، رانيا و اسالم يبازشناس



 ۴۴۳   هاي حج در راستاي صدور انقالب بررسي مؤلفه

 

 انديشـه  و فرهنـگ  پژوهشـگاه  انتشارات سازمان، محمدي منوچهر، اسالمي انقالب جهاني بازتاب .١٠

  . ١٣٥٧، تهران، اسالمي

 انتشـارات ، ٢، چدهشيري محمدرضا، الملل بين روابط در، اسالمي انقالب نظري و مفهومي بازتاب .١١

  .١٣٩٠، تهران، فرهنگي و علمي

 و تنظـيم  مؤسسـه  به وابسته عروج نشر و چاپ مؤسسه، زند يشجاع عليرضا، ايران در انقالبي برهه .١٢

  . ١٣٨٢، تهران، خميني امام آثار نشر

  . ١٣٧٨، قم، اسراء نشر مرکز، آملي جوادي عبداهللا، مرصوص بنيان .١٣

  . ١٣٨١، مشعر، تهران، طالقاني محمود، رويم مي خدا سوي به .١٤

 انتشـارات  سـازمان ، زاده حشـمت  محمـدباقر ، اسـالمي  کشـورهاي  بـر  ايـران  اسالمي انقالبتأثير  .١٥

  . ١٣٨٦، تهران، اسالمي انديشه و پژوهشگاه

 . ١٣٨٢، تهران، اميرکبير انتشارات مؤسسه، محمدي منوچهر، اسالمي انقالب بر تحليلي .١٦

  . ١٣٨٠، ني نشر، تهران، وثوقي منصور ترجمه، روشه گي، اجتماعي تغييرات .١٧

  . ق١٣٩٨، تهران، اسالميه انتشارات، خميني نجفي محمدجواد،  آسان تفسير .١٨

 انتشـارات  دفتـر ، بـاقر  محمـد  سـيد  همداني موسوي ترجمه، طباطبايي محمدحسين،  الميزان تفسير .١٩

  . ١٣٧٤،  قم علميه حوزه مدرسين  جامعه اسالمي

  . ۱۳۷۱ ،يهاالسالم دارالکتاب، تهران، يگراند و يرازيش مکارم ناصر، نمونه يرتفس .٢٠

، اصـفهان ، آرما نشر، ١، چنجفي موسي، ديني عالم طرح و اسالمي بيداري تمدني نظريه: برتر تمدن .٢١

١٣٩٠ .  

 علـوم  کتـب  تـدوين  و مطالعـه  سـازمان ، آزادگـان  جمشيد ترجمه، واخ يواخيم، دين شناسي جامعه .٢٢

 . ١٣٨٧، تهران، سمت)( ها هدانشگا انساني

 اسـتراتژيک  مطالعـات  و علمـي  ايهـ  پژوهش مرکز، افتخاري اصغر، اسرائيل سياسي شناسي جامعه .٢٣

  . ١٣٨٠، تهران، خاورميانه

 و دانـش  فرهنگـي  مؤسسـه ، تهـران ، پنـاهي  محمدحسـين ، اسالمي انقالب شعارهاي شناسي جامعه .٢٤

 . ١٣٨٣، معاصر  انديشه



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۴۴

  . ١٣٦٠، اسالمي فرهنگ نشر دفتر، تهران، شريعتي علي، حج .٢٥

  . ١٣٧٩، تهران، فردوس، احمد آل جالل، ميقات در خسي .٢٦
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  چکيده

 امـاکن  وجـود  .دارد اهميت ايران براي فراواني داليل به که است کشوري ،عربستان
 سـبب  اقتصـادي  اشـتراکات  همچنين و ،سرزمين آن در شيعيان و مسلمانان مقدس

 مشـکالت  ،حـال  ايـن  بـا  .باشـد  اهميـت  زيحـا  ايران براي عربستان که است شده
 در ،انقالب صدور استراتژي .دارد وجود کشور دو اين شدن نزديک راه در بسياري

 اگـر  اما ؛شود مي روابط شدن تر تيره باعث و است روابط اين به مخل ،نخست نگاه
 هـا  پيـام  ايـن  ،شـود  عرضـه  درست اي شيوه با و ،توجه انقالب هاي پيام مضمون به

 بـراي  عربسـتان  خود در مختلفي هاي زمينه .کند نزديک هم به را کشور دو تواند مي
 از کـه  دارد بسياري هاي ظرفيت نيز اسالمي جمهوري .دارد وجود ارتباط اين ايجاد

 را هـا  ظرفيـت  آن و هـا  هزمينـ  اين است کوشيده مقاله اين .کند استفاده ها هزمين اين
   .کند فهرست
  جامعه. ،دين ،احزاب ،انقالب صدور ،عربستان ،ايران کليدي: واژگان
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۴۶

  مقدمه

 فرهنگـي  خاص هاي پيچيدگي با و مدت طوالني فرهنگي سابقه با کشوري ،عربستان
 جريـان  توجـه  قابـل  قدرت و کشور اين در سعودي حکومت تشکيل .است اجتماعي و

 وجـود  بـه  کشـور  ايـن  در را خاصـي  اوضاع ،نفت از ناشي انبوه ثروت کنار در وهابيت
 را مـوقعيتي  ،عربستان بر حاکم هاي مشي خط و تفکرات ،ها ويژگي اين همه .است آورده
 از تواند مي اسالمي جمهوري و شد، رو روبه آن با تدبير و ظرافت با بايد که کرده فراهم

   .گيرد بهره خود اهداف به رسيدن براي ،انقالب صدور راهگشاي بسيار استراتژي
 در =امـام  .نيسـت  کشورگشـايي  معناي به ،انقالب صدور که داشت توجه بايد البته

    فرمايند: مي انقالب صدور مفهوم تبيين
 او از را غلـط  معنـاي  اين بشود، صادر جا همه به ما انقالب بايد گوييم مي اينكه ما

 را مسلمين كشورهاي همه ما .كنيم كشورگشايي خواهيم مي ما كه نكنند برداشت
 ايـن  خواهيم مي ما .باشند خودشان محل در بايد كشورها همه .دانيم مي خودمان از

 از خودشـان  و شـد  واقـع  ايران در كه بيداري اين و شد واقع ايران در كه چيزي
 كردند، كوتاه خودشان مخازن از را آنها دست و دادند و گرفتند فاصله ها ابرقدرت

 صـدور  معنـاي  .است اين ما آرزوي بشود؛ ها دولت همه در و ها ملت همه در اين
 و بشـوند  بيـدار  هـا  دولت همه و بشوند بيدار ها ملت همه كه است اين ما انقالب

 از و هسـتند  كـه  بودني سلطه تحت اين از و دارند كه گرفتاري اين از را خودشان
 كننـد،  مي زندگي فقر نحو به خودشان و رود مي باد به دارد آنها مخازن همه اينكه
  1.بدهد نجات

 جمهـوري  کـه  معنـا  بـدين  ؛اسـت  پيـام  انتقـال  نوع يک ،درواقع انقالب صدور پس
 امـا  .نمايـد  منتقل ديگر هاي ملت به را خود انقالب اساسي هاي آموزه دارد قصد اسالمي
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 ۴۴۷   هاي صدور انقالب شناسي مردم عربستان و ظرفيت جامعه

 

 سـه  ايـن  .بگيرنـد  قـرار  درستي به هم کنار در عنصر سه بايد ،بيفتد اتفاق اين اينکه براي
    .گيرنده پيام و دهنده پيام ،پيام :از ندا عبارت عنصر

 مجموعه يعني دهنده پيام .هستيم آن انتقال دنبال به که است مفاهيمي از عبارت ،پيام
 پيـام  هـدف  کـه  ندا مخاطباني ،گيرنده پيام و دهند مي انجام را پيام انتقال کار که عناصري

    .است نظر مد عربستان جامعه ما بررسي مورد موضوع در که ؛هستند
 خـواهيم  و پرداخت خواهيم حوزه سه اين از يکهر به تفکيک به ،نوشتار اين در ما

 انقـالب  هـاي  توانمنـدي  و عربسـتان  جامعه بارهدر موجود اطالعات اساسرب که دوشيک
 تـرين  درونـي  تـا  را انقالب پيام توانند مي انقالبي نيروهاي که کنيم اثبات را اين ،اسالمي

   .دهند نفوذ عربستان فرهنگي هاي اليه
    .پردازيم مي بحث اصل به مقدمه اين از پس حال

ـ  مثلـث  يـک  بـا  ،انقـالب  صـدور  براي ما ،شد گفته مقدمه در که طور همان  رو هروب
  :پردازيم مي مقوله سه اين به تفکيک به حال .گيرنده پيام و دهنده پيام ،پيام :هستيم

  پيام .1

 ايـن  کـه  است اين ،ملل ساير مردمان براي اسالمي انقالب هاي پيام ويژگي ترين مهم

 ها پيام اين که شده سبب ويژگي اين .است مذهبي يا ملي خاص هاي ويژگي فاقد ها پيام

 هـاي  پيـام « کـه  اسـتدالل  ايـن  با تواند نمي کسي يعني ؛باشند داشته را شدن بومي قابليت

 و کند رد را آن ،»دارد بودن شيعه يا بودن ايراني برچسب ،اسالمي انقالب سوي از صادره

 و فرامـذهبي  ،اسـالمي  انقـالب  هـاي  پيـام  ديگـر  عبـارت  بـه  .زنـد  سرباز آن پذيرش از

 هرگونـه  نفي ،افراد انساني شأن به توجه ،بيگانگان سلطه نفي ،مسلمانان اتحاد اند. فراملي

  .است ايران فرامرزي هاي پيام ترين اصلي ،عدالت تحقق و ظلم
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  گيرنده پيام .2

 او بـه  پيـام  بايـد  کـه  است شده گرفته نظر در هدف جامعه عربستان ،نوشتار اين در
    :از ندا عبارت که دارد ويژگي چند ،جامعه اين کليت .شود منتقل

 مذهب الف)

 احمـد  ابوعبـداهللا  حنبلي، مذهب مؤسس هستند. حنبلي مذهب تابع عربستان، مردم بيشتر
 قاضـي  نـزد  وي شـد.  زاده بغـداد  شـهر  در ق،.  ه۱۶۴ سـال  در شـيباني،  حنبل بن محمد بن

 شـد  جدا وي از بعد اما بود؛ وي تابع نيز فقهي نظر از و فراگرفت را فقه شافعي و ابويوسف
 اهللا، كتـاب  :بـود  اسـتوار  اصـل  پنج بر فقه اين بنيادهاي .نهاد پي فقه در را جديدي مذهب و

 سـازگار  قـرآن  بـا  كـه  صـحابي  از برخي گفته ،9پيامبر صحابه فتاواي ،9اهللا رسول سنت
  .درگذشت بغداد در .ق  ه ۲۴۱ سال در حنبل ابن .ضعيف احاديث تمام و نمود مي

 و احاديـث  بـر  خود يافتاو در و دانست مي قرآن بر حاكم را سنت ،حنبل بن احمد
 را نصـي  كـه  گـاه  آن .داد نمـي  افتـو  »مصـلحت « طبـق  او .کـرد  مـي  تكيه صحابي يافتاو

 مصـلحت  برابر در را نصي هم هرگاه و كرد مي عمل آن اساسبر ،يافت مي آن رودرروي
  1.داد مي قرار حكم مبناي را آن ،ديد نمي

 و داد مـي  برتري قياس بر را آن و دانست مي معتبر را ضعيف و مرسل حديث ،احمد
  2.بود روا ضرورت زمان در فقط او نزد قياس كاربرد
 فرقـه  پديدآمدن موجب عبدالوهاب بن محمد بعدها و تيميه ابن رويکرد با مذهب اين
    هستند. وهابيت پيرو عربستان، مردمان بيشتر اکنون و گرديد سعودي عربستان در وهابيت

 تـوان  مـي  منظـر  چنـد  از ،دارد وجـود  حنبلـي  مذهب مورد در که نکاتي به توجه با
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 بـه  توجـه  و سـلف  سـيره  ،حـديث  بـه  توجـه  .بخشـيد  تحقق را انقالب صدور اهداف
  اند. مناسب ما هدف براي که هستند اموري ،مصلحت

 کـه  هسـتند  طـوري  ،سلف سيره و احاديث که است لحاظ اين از موارد اين اهميت
 و احاديـث  ميـان  در گاه يعني کرد؛ استفاده نيز خويش سخن اثبات براي آنها از توان مي

 نآ از اسـتفاده  امکـان  ،مختلـف  نظـر  دو بـراي  کـه  يافت را مواردي توان مي سلف سيره
 مثـال  بـراي  .انـد  گرفتـه  بهـره  اعتقادي مباحث در شيوه اين از ،بزرگان البته ؛دارد وجود

 مباحـث  تکيه طرفين که کرد اشاره باز بن و تسخيري اهللا آيت ميان نگاري نامه به توان مي
 هـاي  آمـوزه  در کنـون  تا اما .اند گذاشته حديث و سلف سيره روي را خود استدالالت و

 محـدود  ،پذيرفته صورت هم اگر و نشده انجام گسترده صورت به کاري چنين ،انقالب
 ايـن  ،سلف سيره و حديث زاويه از انقالب مفاهيم به پرداختن ثمره کمترين .است بوده
 عنـوان  بـه  آنهـا  از تـوان  مـي  و رود مـي  بين از مفاهيم اين بودن ضدديني شائبه که است
   .نمود مطرح و کرد ياد ،دارند ديني مستند که هايي آموزه

 بـه  توجـه  موضـوع  همـان  ،اسـت  توجـه  درخـور  حنبلي مذهب در که ديگري نکته
 عنـوان  تحـت  مسـائل  از بسـياري  و دارد اي گسـترده  مفهـوم  ،مصلحت .است مصلحت
 ،سـلطه  نظـام  و ظلم نفي يا مسلمانان وحدت مانند مفاهيمي .هستند طرح قابل مصلحت
ـ  قابـل  مصلحت مفهوم ذيل که ندا مفاهيمي  مثـال  بـراي  .هسـتند  دفـاع  و تفسـير  ه،توجي
 .شـمارند  برمـي  وحـدت  بـراي  مضـر  امـري  را وحدت به اخالل ،پيامي در امام حضرت

    :فرمايند مي ايشان
 اسـتعمارگران  عمـال  و طرح مسلمين بين اختالف ايجاد براي طراحان كه مسائلي از
 محـدودي  دستجات نيز ايران در و ؛است مليت و قوميت ،اند خاسته پا هب آن تبليغ در

 و كُـرد  و ركتُ از نقاط ساير در و ،كنند مي تأييد و ترويج را آن ندانسته يا دانسته

 اند داده قرار هم مقابل در را مسلمانان و اند گرفته پيش را راه همان هم طوايف ديگر
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 حدود حفظ و وطن اهل حب ،وطن حب آنكه از غافل اند؛ كشيده دشمني به حتي و

 هـاي  ملـت  مقابـل  در گرايـي  ملي و نيست؛ حرفي آن در كه است اي مسئله كشور
 9اكـرم  نبـي  دستور و كريم قرآن و اسالم كه است ديگري مسئله ،ديگر مسلمان

 صفوف در شكاف و مسلمين بين دشمني به كه گرايي ملي آن و است؛ آن برخالف

 است اجانب هاي حيله از و ،مسلمين مصلحت و اسالم برخالف ،شود مي منجر مؤمنين
  1.برند مي رنج آن گسترش و اسالم از كه

 کـه  مـواردي  اسـتخراج  و حنبلـي  فقـه  اصـولي  مباني و فقه به توجه رسد مي نظر به
   .بگيرد قرار اولويت در بايد ،نمود استفاده آن از هدف تحقق براي توان مي

 عربستان در ديني عالمان پررنگ نقش  ب)

 کـه  دارد تـاريخي  اي ريشـه  ،عربسـتان  بـر  حـاکم  نظـام  در ،سياسـت  بـا  ديـن  پيوند
 آن در .گردد برمي سعود آل حکومت گيري شکل دوره يعني ،دوازدهم قرن به سرآغازش

 از بـود  شـده  مجبور تعاليمش دليل به که وهابيت بنيانگذار ،عبدالوهاب بن محمد ،زمان
 شـيخ  وجـود  ،سعود بن محمد ،درعيه امير .گريخت درعيه به ناچار به ،شود خارج عيينه

 .يافـت  نجـد  در قدرت امتداد و همسايه شهرهاي به اندازي دست براي مناسبي وسيله را
 و خود كه كرد منعقد او با پيماني )موضي( همسرش تشويق به و رفت  شيخ ديدار به او

 اعقابش و خود سوي از نيز شيخ .باشند وهابي مذهب مبلّغ و حامي پيوسته ،جانشينانش
 خانـدان  ،ترتيـب  بدين و برندارند سعوديان پشتيباني و ياري از دست هرگز كه داد قول

 کرد رشد عربستان در سعودي خاندان کنار در الشيخ آل خاندان نام با پرقدرتي روحاني
 بـراي  ،خانـدان  ايـن  اختيـار  در را اي گسترده امکانات و ثروت ،عربستان رژيم امروزه و

 آنـان  رفتارهـاي  بـا  نيـز  حکومـت  خـود  بعضاً هرچند .است داده قرار ديني هاي تفعالي
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 ۱۱ حـوادث  از پـس  ويـژه  بـه  ،اخيـر  هـاي  سـال  طول در نيز را اقداماتي و است مخالف
 گـروه  اين با خود مخالفت دادن نشان حداقل و گروه اين ساختن محدود براي ،سپتامبر

    .است داده انجام
 هيئـت  بـر  رياسـت  و اعظـم  مفتي پست داشتن دراختيار بر عالوه ،الشيخ آل خاندان

 و خـرد  هـاي  پـردازي  نظريـه  وليتئمسـ  که افتا و علمي هاي پژوهش کميته و العلما کبار
 اجراي بر نظارت سمت زيادي حدود تا ،دارد عهده بر عربستان جامعه در را ديني کالن

 نهادهـاي  در دينـي  ونئشـ  ادارات را مأموريـت  ايـن  .دارد دوش بـر  نيـز  را ديني احکام
 .دهنـد  مـي  انجـام  جامعـه  سـطح  در منکـر  از نهـي  و معـروف  بـه  امر هيئت و حکومتي

 ،اوقـاف  وزارت و اسـالمي  ونئشـ  و حـج  وزارت ،دادگسـتري  هاي وزارتخانه وليتئمس
 سـه  ايـن  وزراي انتخـاب  در آنـان  نظـر  يـا  ؛اسـت  خانـدان  ايـن  بـا  نيز ارشاد و دعوت

    .است گذاراثر ،وزارتخانه
 در ،گـذاري  سياسـت  و نظارتي   ـ اجرايي هاي تفعالي اين بر عالوه الشيخ آل خاندان

 در نيـز  را اي گسـترده  تبليغي هاي تفعالي ،آن گسترش و وهابيت هاي پايه تحکيم جهت
 ايـن  در کـه  دهـد  مي  انجام بسياري مراکز و مؤسسات وسيله هب ،عربستان خارج و داخل
 بـين  همـاهنگي  و ايجاد در را مهمي و محوري نقش تقريباً ،االسالمي العالم رابطه ،ميان
   .دارد عهده بر مؤسسات اين

 بخشـي  ،وهـابي  روحـانيون  تربيت و کادرسازي براي تالش و آموزشي هاي تفعالي
    .است خاندان اين اقدامات از ديگر

 خـود  بـراي  را مأموريـت  چهار ،الشيخ آل خاندان که گفت توان مي کلي طور به پس
  :کوشد مي آن انجام براي توان تمام با ،کرده تعريف

  ؛وهابي و سلفي تفکرات چارچوب در کالن و خرد پردازي نظريه .۱



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۵۲

 اجـراي  بـر  نظـارت  و ديـن  حـوزه  در اجرايـي  و قضايي کالن هاي تپس تصدي .۲
   ؛جامعه سطح در ديني احکام
  ؛تبليغي هاي تفعالي .۳
  .کادرسازي و آموزش .۴

 دهنــد، مــي شــکل وهابيــت درون را جاميــه جريــان کــه شــيخ آل خانــدان از گذشــته
 هرچنـد  کـه  هسـتند  نيز نوسلفي و قطبي اخواني، جريان چون نيز وهابي ديگر هاي جريان

 وي هـاي  آمـوزه  و عبـدالوهاب  بـن  محمـد  بـه  انـد،  تعارض و تضاد در شيخ آل جريان با
 ديگـري  عالمـان  عربستان، در حال اين با دارد. وجود ظاهرگرايي آنان افکار در و وفادارند

 افراطـي  رويـه  بـرخالف  کوشند مي خويش تعاليم در اند، مذهب سني هرچند که هستند نيز
 هـا  آموزه اين اتفاقاً و نمايند، تأکيد دين عرفاني و معنوي هاي جنبه بر وهابيت، ظاهرگرايي

 علـوي  بـن  محمـد  سـيد  دكتـر  عالمـان،  ايـن  نمونه دارد. بسياري داران طرف عربستان در
    داشت. بسياري داران طرف عربستان، در وي مجالس اينکه جالب و است، 1المالكي

                                                      
اسـتاد و مـدرس رسـمي در     1390در سـال  . اين عالم اصالتاً سعودي، دكتراي خود را از دانشگاه االزهر دريافت كرد. وي 1

 . اوالمللي قرآن كريم در شـهر مكـه بـود    رييس كمسيون داوري مسابقات بيننيز دانشكده شريعت تعيين شد و مدتي 

هاي نادرست آنها از مفاهيم دينـي خـط بطـالن كشـيد و بـا بـراهين        در يك مبارزه علمي با وهابيان تندرو، به برداشت

  .عقلي و نقلي مستند به منابع اهل تسنن، مفاهيم صحيح ديني را تبيين كرد

مفـاهيم  «و » خاير المحمديهالذ«هاي  كتاب و جزوه تأليف كرده، كه دو كتاب او، با نامشصت بيش از  ،آقاي محمد بن علوي

واكنش به آنها، كتب زيادي؛ ماننـد   وهابيان در در رد عقايد وهابيان تندرو به نگارش در آمده است.» يجب أن تصحح

هـا كتـاب وزيـر     نوشتند كه اوج ايـن نوشـته  » جالء البصائر«و « ضد السيد المالكي«و » كمال األمة و حوار مع المالكي«

 .است» هذه مفاهيمنا«الح آل الشيخ به نام اوقاف عربستان شيخ ص

گـذار خـود    هـاي كفرآميـز و بـدعت    اي از او خواست كه در حضور ايشان، از نوشـته  سپس مجمع علماي عربستان، در بيانيه

ليكن آقاي محمد بن علـوي در پاسـخ، آنـان را بـه منـاظره تلويزيـوني        ؛نامه از تلويزيون پخش شود توبه كند و آن توبه

 .پاسخ ماند د كه بيدعوت كر

آقاي محمد بن علوي از سوي مجمع علماي عربستان تفسيق و تكفير شد و هرگونه فعاليـت علمـي و    1401تا اينكه در سال 

 .هاي او تحت كنترل درآمد ها جمع آوري گرديد و منزل و مسافرت تبليغي او ممنوع شد و كتب او از كتابخانه



 ۴۵۳   هاي صدور انقالب شناسي مردم عربستان و ظرفيت جامعه

 

 هـم  يعنـي  ؛دهد مي قرار انقالب اختيار در را خوبي هاي تفرص فضايي چنين وجود
 در شـيخ  آل خشـک  و افراطـي  هاي ديدگاه و رفتارها منفي بازخورد به توجه با توان مي

 انتقـال  بـراي  را مناسـبي  فرصـت  ،ديـن  عرفاني و روحاني ابعاد و ارتباطات ،زنان حوزه
 سـعودي  عالمـان  ظرفيـت  از تـوان  مـي  هم و کرد  فراهم انقالب و شيعه رحماني مفاهيم

  کرد. استفاده وهابيت جريان به غيروابسته
 جريـان  از آنـان  کـردن  خارج هدف با نيز وهابي مبلغان و عالمان بدنه با توان مي البته

ـ دار شـيعه  بـه  معتـدلي  نگـاه  کـه  نوسـلفي  جريـان  به آنان واردکردن و شيخ آل  بـا  و دن
 بـا  هـم  ارتباط اين .نمود تعامل و ارتباط ايجاد اند، مخالف تکفيري و افراطي هاي ديدگاه
 در رودررو وگوهــاي گفــت حتــي و نمــابر ارســال ،ايميــل ارســال ،تلفنــي هــاي تمــاس

   .شود محقق تواند مي مختلف هاي تمناسب

 اي قبيله ساختار ج)

 ايـن  در قدرت مناسبات از بسياري پايه حتي و دارد پررنگي نقش ،عربستان در قبيله
 قـانون  و نبـوده  رسـمي  صـورت  بـه  ،قبايل قدرت .است اي قبيله روابط بر مبتني ،کشور
 حتـي  و حاکميت درون هاي بندي جناح در مهم بسيار عامل يک مثابه به اما ،ندارد مدون
 خانـدان  در حتـي  ،قبيلـه  بـه  وابسـتگي  ايـن  .اسـت  شـده  گر جلوه ،سعود خاندان درون

    .است بوده مؤثر نيز سلطنتي
 بـه  کـه  امـروز  عربسـتان  اصـلي  و مهم قبايل ،باشيم داشته کلي نگاهي بخواهيم اگر

                                                                                                                             
دار فـاني را   1425نويسنده در روز جمعه، هشتم ماه مبارك رمضـان   ،سرانجام .دامه دادهايش ا اما او در محاصره، به فعاليت

  .وداع گفت و در قبرستان ابوطالب به خاك سپرده شد

المعـاله   جّنـة  تـا  مسـجدالحرام  وي از در مراسم تشييع نفر هزار صدها نكته قابل توجه اين است كه وقتي وي از دنيا رفت،

حضـور   مرحـوم  آن منـزل  در عربسـتان  اعـالم  وزارت اسـبق  وزير يماني عبده دكتر همراه داهللاعب امير شركت كردند و

 .شد وهابي علماي نگراني يافتند كه مايه



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۵۴

 ندا عبارت ،کنند مي نقش ايفاي کشور سياسي حيات عرصه در خود زياد جمعيت واسطه
 حـداقل  عـالوه  به .عتيبه و شمر ،قحطان ،مطير بني ،مره آل ،حرب بني ،خالد بني ،عنيزه از

 طايفـه  ،سياسـي  لحاظ به طوايف اين ترين مهم که دارند وجود نيز تر کوچک قبيله پانزده
 تاريخي سوابق و 9اکرم رسول به انتساب لحاظ به که است حجاز در قريش شهرنشين

 ميـان  از را خـود  افـراد  اکثـر  ،عربستان ملي گارد .است برخوردار خاصي اعتبار از ،خود
    .است افراد اي قبيله تقسيمات برمبناي ،آن واحدهاي دهي سازمان و گزيند برمي قبايل

 منطقـه  چهـار  بـه  اي قبيله و قومي تقسيمات لحاظ از توان مي را عربستان ،درمجموع
 عربسـتان  قـدرت  مراکـز  در آنهـا  اهـالي  نقـش  ميـزان  ترتيب به ،مناطق اين .کرد تقسيم
   :از ندا عبارت
ـ  و است عربستان مرکز در که آن قبايل و نجد منطقه ـ  يک  از هـم  سـعودي  دانخان

  اند. منطقه همين
 در را جـده  و طـايف  ،مدينه ،مکه شهرهاي اهالي که آن طوايف و حجاز منطقه دوـ

    .ندارند سعودي عربستان دولتي ارکان در چنداني حضور ها حجازي .گيرد برمي
 بـدو  از شـيعيان  .اسـت  عربسـتان  شـرقيه  منطقه که عربستان نشين عهشي منطقه ـ سه
 ،وهابيـت  بـه  حکومـت  اين افراطي و شديد گرايش لحاظ به ،سعودي حکومت تأسيس

 ابـزاري  گونـه  هـيچ  و اند گرفته قرار اقتصادي و اجتماعي ،سياسي شديد فشارهاي تحت
    .ندارند اختيار در قدرت مراتب سلسله به ورود براي

 شـيعيان  کـه  يمـن  مرزهاي مجاور و عربستان غرب جنوب کوهستاني مناطق چهارـ
    .ندا اقليت در جمعيتي نظر از و هستند آن ساکن اسماعيليه
 سياسـت  بـر  کـه  تصميماتي اتخاذ در معموالً ،سعودي اول تراز شاهزادگان و پادشاه

 در آنـان  نظـرات  ،حـال  هـر  بـه  .کننـد  نمي نظرخواهي قبايل سران از ،است اثرگذار ملي



 ۴۵۵   هاي صدور انقالب شناسي مردم عربستان و ظرفيت جامعه

 

 از غير .دارد تأثير ،شود مي مربوط مناطق به که تصميماتي خصوصاً ،حکومتي تصميمات
 سـنتي  صـورت  بـه  و ديرباز از که دار ريشه و بزرگ هايي خاندان ،بدوي قبايل و طوايف

 در بـااهميتي  نسـبتاً  جايگـاه  کـه  هسـتند  نيـز  دارند اشتغال تجارت و بازرگاني پيشينه به
 ثروتشان که ها خاندان اين .دارند عربستان حکومت در گذاري سياست غيررسمي مراحل

 ،القصـيبي  ،اباخشـاب  از نـد ا عبـارت  ،زنـد  مـي  تنه سلطنتي خاندان توثر به گاهي حتي
   .الدن بن و سليمان آل ،الراجحي ،عليان ،نصيف ،کاکي ،جفالي ،جمجوم

 مالي تنگناهاي رفع براي ،حاکم خاندان ،عبدالعزيز ملک درازمدت حکومت زمان در
 و اتکـا  قابـل  ،ثابت منبع يک عنوان به نفت که آن از پس اما ؛بود متکي ها خاندان اين به

 تغييـر  بازرگان هاي خانواده و سلطنتي خاندان مناسبات نوع ،گرديد مطرح درآمد سرشار
 در تـر  پـيش  کـه  الطافي دليل به اما ؛نبودند پادشاه نياز مورد ها هخانواد اين ،واقع در .کرد
 و ترجيحـي  قراردادهـاي  نظيـر  خاصـي  مزايـاي  از ،بودنـد  دهکـر  سـلطنتي  خانواده حق

 شـکوفايي  از پـس  گرفتند. را خود پاداش و ندشد برخوردار سازندگي هاي کاري مقاطعه
 ،گفتــه پــيش هــاي خــانواده از غيــر ۱۹۷۳ ســال در نفــت برمبنــاي عربســتان اقتصــادي

 زمـره  اين از که شدند ظاهر عربستان اقتصاد عرصه در نيز جديدي ثروتمند هاي خانواده
    .کرد اشاره عجه و خاشقچي ،کامل خانواده به توان مي

 سران با رايزني و مشورت به همچنان ،خود پدر از پس نيز عبدالعزيز ملک فرزندان 

 در را هـا  هخـانواد  ايـن  اعضـاي  و ند،داد ادامه مملکتي امور در ثروتمند هاي خانواده اين

  1.گمارند مي کار به ديپلماتيک هاي تپس و وزيران شوراي مثل ،دولتي مهم مشاغل
 شناسـي قدر روي از صـرفاً  ،قبايل به سعودي خاندان توجه که داشت توجه بايد البته
  گيرد. مي صورت اجتماعي هاي بحران از جلوگيري هدف با گاهي و نيست

                                                      
  .24، ص1982. حكومت، جامعه و اقتصاد در عربستان سعودي، تيم نيبالك، 1



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۵۶

 ضروري انقالب صدور عرصه فعاالن براي ،عربستان با مواجهه در نکته اين به توجه
 ديگـر  سوي از و ندا ارتباط در دولت با سو کي از عربستان در قبيله بزرگان چراکه ؛است

 ،قبايـل  بزرگـان  بـا  ارتبـاط  و تعامـل  ايجـاد  .دارنـد  عهده بر را بسياري جمعيت رهبري
    .باشد مفيد بسيار تواند مي

 بزرگـان  با اقتصادي تعامالت باشد. اقتصادي هاي فعاليت تواند مي ارتباط اين آغاز نقطه
 هرگونـه  کـالً  و اقتصـادي  سـودآور  هـاي  طـرح  در مشـارکت  براي آنان از دعوت و قبايل

 انقـالب  صدور حوزه فعاالن بود. خواهد خوبي شروع نقطه افراد، اين با اقتصادي دادوستد
 بـا  اقتصـادي  تعامـل  وارد کـه  ايرانـي  اقتصـادي  فعـاالن  و متخصصان ظرفيت از توانند مي

 فرهنگـي  فعاليت و کنند نفوذ قبايل داخل به طريق اين از و ببرند بهره شدند، قبايل بزرگان
    باشد. قبايل در نفوذ کليد تواند مي اقتصاد دهند. انجام را خويش مطلوب

 سعودي خاندان د)

 خانـداني  اسـت؛  کشـور  ايـن  بـر  خانـدان  يک تسلط ،سعودي جامعه هاي ويژگي از
   .گيرد مي دربر را نفر ۲۰۰۰۰ به نزديک جمعيتي که گسترده

 گـروه  چهـار  بـا  سـلطنتي  خانـدان  درون چراکـه  ؛نيسـت  دست يک سعودي خاندان
   .دارد اي قبيله ريشه بيشتر بندي جناح اين البته که هستيم رو هروب

 پـدربزرگ  ،عبـدالعزيز  نوادگـان  اينـان  .است فيصل آل ،سعود آل خانواده ترين اصلي
 ايـن  مشـكل  اسـت.  نفـر  هـزار  چهار از بيش آن اعضاي تعداد و هستند تركي بن فيصل

 كـه  كرد اختيار زيادي همسران ،عبدالعزيز يعني ،اصلي افراد از يكي كه است آن خانواده
 ،فيصل آل خانواده در بعد به زمان اين از .شد متولد فرزنداني ،همسران اين از يکهر از

 درون اختالفـات  از بسـياري  سرچشمه اين و گرفت شكل ناتني و تني برادران اصطالح
    .شد خانوادگي
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 آل ،فيصـل  آل شـاخه  بـانفوذترين  ،۱۹۸۲ سـال  در فهـد  رسـيدن  قـدرت  به زمان از
    .است سديري

 خانـدان  در و آيـد  مـي  شمار به سعود آل خانواده در خاندان ترين مهم فيصل، آل خاندان
 آل سـعود،  آل مهـم  خانـدان  دومـين  اسـت.  سديري خانواده خانواده، ترين مهم نيز فيصل آل

 مهمـي  جايگاه از هستند، سديري آل نزديك متحدان از كه دليل اين به ثنايان آل است. ثنايان
 بـن  فيصل كه است علت بدان نزديكي و اتحاد اين برخوردارند. عربستان سياسي ساختار در

 قـدرت  كـه  فيصـل  آل خانـدان  بـرخالف  بود. كرده اختيار ثنايان آل از را خود همسر تركي،
 سـعود  آل غيرنظـامي  شـاخه  جـزء  ثنايـان  آل دارنـد،  اختيـار  در را عربستان نظامي و سياسي

 خانـدان  بـا  سـببي  همبستگي از را خود قدرت از ديگري بخش ثنايان آل شوند. مي محسوب
 انـد  داده صـورت  زيادي قبايلي بين ازدواج يكديگر با قبيله دو اين زيرا كند؛ مي اخذ العما شيخ

    است. نفوذ صاحب نيز عربستان در العما شيخ خاندان و
 نسـل  از اينان .است جيالوي آل خاندان ،سعود آل خانواده در بانفوذ خاندان سومين

    .هستند عبدالعزيز پدربزرگ ،تركي بن فيصل برادر
 آل ،سـديري  آل بـرخالف  اينـان  .دارد نام كبير آل ،سعود آل درون خاندان چهارمين

 عبـدالعزيز  عمـوزاده  اولـين  نسل از ،بودند عبدالعزيز نوادگان از كه جيالوي آل و ثنايان
 خـانواده  ايـن  شاهزادگان اصوالً كه باشد دليل همين به شايد .بودند كبير آل سعود نام به

  1.نگرفتند قرار پادشاه جانشيني سمت براي نامزدي رديف در گاه هيچ

 سعودي احزاب )  ه

 و مـذهبي  جريانـات  امـا  ؛ندارنـد  فعاليـت  رايجـش  مفهـوم  بـه  ،عربستان در احزاب
 ليبـرال  گـرايش  نوع دو خاص طور به .دندار وجود عربستان جامعه در زيادي غيرمذهبي
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  :دارد وجود عربستان در

  ؛حاکم خاندان درون هاي ليبرال الف)

 تـرين  مهم .هستند حکومت ساختار تغيير خواستار که حاکميت بيرون هاي ليبرال ب)

  .است السعوديه في الليبراليه سايت ،جريان اين رسانه

 اي گسـترده  حضـور  عربستان در نيز مذهبي جريانات ،ليبرال هاي جريان اين کنار در

 تقسـيم  شيعي و سني کلي دسته دو به را موجود رويکردهاي توان مي کلي طور به .دارند

 مختلفـي  هـاي  گونـه  با ييها جنبش ،سنت اهل جامعه در ويژه به ،گروه هر درون که کرد

  .گردد مي اشاره آنها هب ،ادامه در که دندار وجود

  سني گرايان اسالم ـ يك

 بـه  آنهـا  متقسـي  کـه  شـوند  مـي  شـامل  را اي گسـترده  طيف ،سنت اهل انگراي اسالم

 است معتبرتر و گويا ،جهاديون نهايتاً و معترضين ،طلبان اصالح و ها رو انهمي گرايان سنت

 تـا  دولـت  به وابسته نهادهاي از ها هگرو اين .باشد برخوردار نيز جامعيت از تواند مي که

  .است شده مطرح بندي تقسيم اين ادامه در که شوند مي شامل را دولت عليه جهاد

  گرا سنت ـ اول

 وهابيـت  همـان  ،علمـي  وهابيـت  يا حکومتي وهابيت يا سنتي گرايان اسالم از منظور

 جريـان  ايـن  .شـود  مـي  شـناخته  کالسيک وهابيت عنوان تحت که است تاريخي مرسوم

 هـاي  شـاخه  سـاير  گيـري  شـکل  نـه زمي و شد آغاز عبدالوهاب بن محمد زمان از ،اصلي

 تئـ هي بـه  تـوان  مـي  ،وهابيـت  از بخـش  ايـن  اصلي هاي پايگاه از .کرد فراهم را وهابي

  1.کرد اشاره منکر از نهي و معروف به امر سازمان و کبارالعلما
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  گرا اصالح و ور انهمي ـ دوم

 در کـه  اسـت  هـايي  گـروه  شـامل  گـرا  اصـالح  گردي سوي از و رو انهمي گرايان اسالم
 و اجتمـاعي  مسـائل  بـا  مواجهـه  در معتـدل  هـاي  رويـه  به معتقد خود سازماني ساختار

 را آنهـا  مـيالدي  ۹۰ تـا  ۷۰ هاي دهه در ،دولت آنکه از پس خصوص هب .هستند حکومت
 .انـد  کـرده  تبـديل  زنـي  چانـه  و وگو گفت مشي به را خود اعتراضي مشي ،کرد سرکوب

 سـفر  ،1العـوده  سـلمان  ماننـد  افـرادي  محوريـت  با االسالميه الصحوه مانند هايي جنبش
 مـا « :شـعار  بـر  تأکيـد  بـا  ةالـدعو  ةجماعـ  5 و 4العمـر  ناصر و 3القرني عائض ،2الحوالي

 نيرومند را خود ،ضعيف هاي رژيم اين در تاريخ و قرآن خواندن طريق از تنها توانيم نمي
 و 6»اسـت  الزم نيـز  غـرب  عليـه  غـرب  تکنولـوژي  از استفاده و ،علم مطالعه بلکه ،کنيم

                                                      
هـاي   سعودي، امضاكننده بيانيه مطالبات (ايجاد تغييرات در سياسـت  ) از عالمان1956. دكتر سلمان بن فهد بن عبداهللا العوده (1

جنگ دوم خليج فارس، موضع گرفـت و مـدتي   حكومت در چارچوب اسالم) است. وي عليه سياست كشورش، در جريان 

اكنون در چنـدين روزنامـه    هاي زندانيان سياسي حبس شد. او هم نيز به دليل اظهارنظرهاي سياسي، در يكي از بازداشتگاه

 شود. اره ميزير نظر او اد  http://www.islamtoday.netنويسد و سايت  عربستان مطلب مي

سعودي امضا كننده بيانيه مطالبات است. وي عليه سياست  از عالمان )1955. دكتر سفر بن عبدالرحمن الحوالي الغامدي (2

هـاي   كشورش در جريان جنگ دوم خليج فارس موضع گرفت. او نيز مدتي را در زندان گذرانـده اسـت. از او كتـاب   

 بال كشورهاي اسالمي منتشر شده است.فراواني در مورد سياست خارجي آمريكا در ق

سـعودي امضـا كننـده بيانيـه مطالبـات اسـت. وي عليـه سياسـت          از عالمـان  )1959. عائض بن عبداهللا بن عائض القرني (3

كشورش در جريان جنگ دوم خليج فارس موضع گرفت. او نيز مدتي را در زندان گذرانده است. او از افرادي اسـت  

هاي بسـياري نيـز از وي منتشـر شـده اسـت.       اي مانند الرساله و اقرأ حضور فعال دارد. كتاب هاي ماهواره كه در شبكه

 قابل دسترسي است. /http://www.algarne.comهمه آثار وي در پايگاه رسمي وي به آدرس 

هـاي فراوانـي    امضا كننده بيانيه مطالبات است. از وي كتـاب سعودي  ) از عالمان1952(ناصر بن سليمان بن محمد العمر . 4

 منتشر شده است.

  . زمن الصـحوه: الحركـات االسـالميه المعاصـره فـي السـعوديه، اسـتيفان الكـروا، الترجمـه باشـراف، عبـدالحق الزمـوري،             5

 .74، ص2012

  .65، ص1380. تاريخ فلسفه اسالمي، هانري كربن، 6
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 از اجتنـاب  بـر  تأکيـد  بـا ( اسالمي اصالح جنبش و مدني حقوق از دفاع کميته همچنين
  .گيرند مي قرار عنوان اين ذيل 1تبليغات) بر تکيه و خشن هاي شيوه

  معترض ـ سوم

 بـر  ،گردنـد  مـي  مطـرح  هـا  نوسـلفي  عنوان به اوقات بعضي که همعترض گرايان اسالم
 در کـه  دينـي  و عبـادي  مراسـم  و اعمال و اخالقيات ،فردي سرنوشت به مربوط مسائل
 کشـور  ــ  ملت مفهوم با و کنند مي تمرکز ،ندا فرهنگي يا اجتماعي ،سياسي امور با تقابل

 از همـه  ،معترضـين  .هسـتند  آن بـردن  بـين  از بلکـه  ،تعديل تنها نه دنبال به و اند مخالف
  اند. يدين آموزش پي در جا همه و کنند مي اجتناب رسمي آموزش

 3لبــانياأل ناصــرالدين هــاي ديــدگاه از متــأثر ،2المحتســبه ةالســلفي ةجماعــ جنــبش
 بـه  امـا  ؛آمـد  پديـد  بيستم قرن هفتاد دهه در که هاست گروه اين از يکي )۱۹۰۹ـ۱۹۹۹(

 صـحنه  بـه  بـاز  ،بيسـتم  قـرن  نـود  دهـه  در اينکـه  تا ؛شد محو ،شديد بودن افراطي علت
  .نهادند ديني علوم طالبان را خود نام بار اين ،جنبش اين پيروان .برگشت

                                                      
  .172، ص1376وند،  مشروعيت در عربستان سعودي، حسن گليوند درويش. ساختار حكومت و بحران 1

 ،سليمان بـن شـتيوي  در ميانه دهه هفتاد قرن بيستم، در مدينه منوره، با تالش جهيمان العتيبي،  الجماعة السلفية المحتسبة. 2

ماعت با رد تمام مذاهب فقهي از هاي الباني بودند، به وجود آمد. اين ج كه متأثر از انديشه سعد التميمي ناصر الحربي و

دانست. اختالف اين گروه با وهابيـت   جمله وهابيت، خود را ملتزم به حديث نبوي به عنوان تنها مصدر حقايق ديني مي

در آغاز بر سر مسائل مربوط به عبادات بود. اما در گذر زمان تبديل به يك جنبش سياسـي اجتمـاعي شـد. امـا آنچـه      

و بيعت اعضاي  1979اين گروه را معروف كرد، اشغال مسجدالحرام توسط اين گروه در سال بيش از هر چيز ديگري 

 اين گروه با يك مهدي دروغين بود. غائله اين گروه با دخالت نيروهاي آل سعود پايان يافت.

سن نه سالگي به همـراه   ، پايتخت حكومت آلباني به دنيا آمد. او در»آشكو دره«م، در شهر 1909. محمد ناصرالدين الباني سال 3

اش به دمشق رفت و تعاليم مذهب حنفي را در آن شهر فراگرفت. مطالعه آثار ابن تيميه سبب شد كه وي سـخناني   خانواده

آميز بگويد و همين باعث شد كه وي در سوريه زنداني گردد. او پس از زندان، از سوريه خارج شد و پس از سـفر   تحريك

هـاي خاصـي    رانجام در مدينه منوره سكنا گزيد. او در مـورد حـديث و مسـائل دينـي، ديـدگاه     به چندين كشور اسالمي، س

 از دنيا رفت. 1999ها او را در بين وهابيت، فردي موجه كرده بود. وي در سال  داشت و اين ديدگاه
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 دينـي  مطالعـات  هاي گروه خود منازل در ،ها دانشگاه و مساجد از گيري کناره با نآنا
 زنـدگي  مشـترک  هـاي  آپارتمـان  در اغلـب  و ،رياض در نوعاً آنان اگرچه .دادند تشکيل

 کنـار  ،دانسـتند  مي آلوده گناه به را آن که اي جامعه از را خود ،علمي داليل به ،کردند مي
 ،سياسـت  به متمايل را االسالميه ةصحو جنبش ،غيرمشروع را دولت انآن .بودند کشيده

  1.دانستند مي ديني امور از غافل را ها جهادي و
 جامعـه  به متعلق که است المسلمين اخوان گيرد، مي جاي عنوان اين ذيل که ديگري گروه

 حکومـت  .کنـد  مـي  دنبـال  را مصـر  المسـلمين  اخوان اهداف و است سنت اهل گرايي اصول
 بـه  اخوان ظرفيت از استفاده هدف با و داشت ناصري نظام با که تعارضاتي سبب به عربستان،

 اعضـاي  دانـش  از اسـتفاده  همچنـين  و خـود  ناصـري  و بعثي همسايگان عليه سالحي بهانه
  2داد. حضور و فعاليت اجازه کشور اين در آنان به بودند، کرده تحصيل بيشترشان که اخواني

 ريشـه  گروه اين دارد. تفاوت المسلمين اخوان با که است اخوان گروه ديگر، زيرمجموعه
ـ  شهرنشـين  و کـرده  تحصـيل  جوانان از آن اعضاي اغلب و دارد سعودي  در ،نتيجـه  در و دان
 بنيـادگرايي  ،آنـان  برجسـته  ويژگـي  يـک  امـا  .باشند مي قرار گرايي غرب نفوذ و تأثير معرض

  3ند.سته سنت و قرآن به ناپذير سازش و قطعي بازگشت خواستار آنان آنهاست. اصيل

  جهادي ـ چهارم

 در تـوان  مـي  را آن هـاي  ريشـه  .اسـت  جديـدي  سياسي پديده نسبتاً ،4جهادي سلفيه

                                                      
  .109، ص1386. اصالحات سياسي در عربستان، مترجم حسن يوسفي، 1
  . 8، ص2012الخليج، گروه نويسندگان، . االخوان المسلمون في 2
  .46، ص 1360. منظمه الثوره االسالميه في الجزيره العربيه، مترجم شاكر كسرايي، 3

كه خود را تـابع   ،اين جريان فكري .هاي پاياني دهه هشتاد قرن بيستم به وجود آمد اصطالحي است كه در سال ،. سلفيه جهادي4

و واجب عينـي بـر يكايـك مسـلمانان عليـه       ،ن باور بود كه جهاد از اركان شيوه سلفبر اي ،دانست شيوه سلف مسلمين مي

دشمن اشغالگر و هر حكومتي است كه شريعت اسالمي را تغيير دهد و براساس قوانين خودساخته حكومت كند يـا خيلـي   

  �تـرين   مناسـب  ،قـوه قهريـه  دار جهاد مسلحانه هستند و معتقدند كـه تغييـر اوضـاع بـا اسـتفاده از       ظالم باشد. آنان طرف
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 هـزاران  مشـارکت  و ۱۹۸۰ دهـه  در سعودي عربستان در افراطي گرايي اسالم پان زشخي
 آن در سـعودي  رژيـم  کـه  کـرد،  رديابي شوروي اتحاد عليه افغانستان جنگ در سعودي

 بـر  عـالوه  .نمـود  مـي  تسهيل را آنها امور و داد مي قرار تشويق مورد را خيزش آن ،زمان
 ،هـم  رسمي ديني نهاد ،دکر مي آينده مجاهدين به دولت که مالي و لجستيکي هاي کمک
 در نيـز  القاعـده  نمـود.  اعـالم  مسـلمانان  براي جمعي تکليف يک را افغانستان در جنگ
  1.کرد رشد و آمد وجود به فضا همين

                                                                                                                             

 .، اجتماعي و سياسي جامعه است ترين راه براي آزادي و حاكم كردن شريعت و تصحيح ساختارهاي ديني و صحيح �

گـذاري   بـراهيم پايـه  او ناجح  هالدين دربال عصام سپس عاصم عبدالماجد و ،سيد قطبرا هاي اوليه نظري اين اصطالح  بنيان

  به كار برد.1987نخستين بار عبداهللا عزام در سال  د. اما اين اصطالح راكردن

از نيروهـاي خـارجي    ،حكومـت آل سـعود   ،در آن برهـه  زيـرا  ؛از نقاط مهم در تاريخ اين حركت، جنگ دوم خليج فارس است

يعني كمك گرفتن از يك حكومـت كـافر بـراي جنـگ بـا       ،تقاضا كرد براي مقابله با صدام وارد منطقه شوند. اين تصميم

دادن بـه   اي را در محافل ديني عربستان ايجاد كرد. حكومـت سـعودي بـراي پايـان     واكنش گستردهكه دولت اسالمي،  يك

در ميـان   ،امـا اخـتالف نظـر    ؛شـرعيت بدهـد   ،از هيئت كبارالعلما خواست با صدور فتوايي به اين كار حكومت ،اين بحران

اين حادثه سـبب شـد كـه     ين هيئت نتواند نظر يكساني بدهد.اعضاي آن هيئت نيز وجود داشت و همين امر باعث شد كه ا

القاعـده بـا    ،در اين ميـان  .نمود پيدا كند ،به عنوان يك استراتژي براي مقابله با حضور كفار در منطقه ،تفكر سلفي جهادي

فكـر در جهـان شـد و    ها در افغانستان، تبديل به نمود بارز اين ت توجه به سوابق مبارزاتي خود در جريان جنگ با كمونيست

زدن بـه   د و اقداماتي را براي ضـربه پديد آوردنهايي مسلحانه را با اين ديدگاه  گروه ،هواداران اين ديدگاه در سرتاسر جهان

ن، ايمـن الظـواهري، ابـويحيي الليبـي،     امنافع آمريكا در سرتاسر جهان انجام دادند. امـروزه افـرادي چـون عمـر عبـدالرحم     

تـرين   مهـم  .جريـان سـلفي جهـادي هسـتند    مطـرح  افـراد   از ابوقتـاده الفلسـطيني   و ابومحمد المقدسـي ابومصعب السوري، 

 در االسـالم  انصـار  جنـد  عـة نـد از: جما ا عبـارت  ،هاي اخيـر بـه وجـود آمدنـد     تشكيالت سلفي جهادي در جهان كه در سال

ـ (الجزا و القتـال  ةللدعو(اكنون از بين رفته است)، الجماعه السلفيه  يمانيه به رهبري مال كريكارسل  ةالمغربيـ  ةالجماعـ  و ر)ي

(پس از بـازنگري در اصـول، شـيوه    ة المقاتل ةالليبي ةاند)، الجماع اي از القاعده تبديل شده اكنون به شاخه (اين دو همة المقاتل

ده اسـت)، جماعـه جنـد    (جزوي از القاعده شـ ة االسالميه في مصر، دوله العراق االسالمي ةاند)، الجماع نظامي را كنار گذاشته

  .(تونس) انصار الشريعه ة(سومالي)، القاعده، جماع شباب المجاهدين ة(رفح و غزه) جماع انصار اهللا

  جهاد. ا وو تبر ند از: توحيد حاكميت، توالا اين تفكر بر چند پايه استوار است كه عبارت
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 ۴۶۳   هاي صدور انقالب شناسي مردم عربستان و ظرفيت جامعه

 

  شيعي گرايي اسالم ـ دو

   :از ندا عبارت که نددار مختلفي هاي گرايش خود درون نيز شيعه هاي گروه

  معترض ـ اول

 از گـرفتن  الهـام  بـا  آنان .بود ۱۹۷۰ دهه در ،شيعي معترض گرايان اسالم فعاليت آغاز
 جـذب  را شـيعي  معتـرض  نيروهاي و بيابند داخلي دامنه توانستند ايران اسالمي انقالب

 و العـرب  جزيـرة  فـي  االسـالميه  الثـورة  منظم ،قطيف در دار هطالي مبلغان جنبش .کنند
 زيـرا  ؛بود دهه دو از کمتر آنان فعاليت اما 1.بودند ها هگرو اين ترين مهم ،حجاز اهللا حزب

 يجنبش ديگر، سوي از و داشت خشني رفتار نگاه اين داران طرف با ،حکومت سو يک از
 حکومـت  از را امتيـازاتي  ،اقـداماتي  بـا  توانست و آمد وجود به شيعه ميان در اصالحي
  شود. کمرنگ اربسي ،معترض جريان فعاليت که شد سبب عوامل اين .بگيرد سعودي

  گرا اصالح و رو انهمي ـ دوم

 گرايان اسالم اعتراضي هاي خيزش با رويارويي در سعودي دولت سرکوبگري قدرت
 از اي منطقـه  مساعد موقعيت و سو يک از ميالدي نود تا هفتاد هاي دهه در ،سني و شيعي
 ،دهکر نظر دتجدي خود هاي تسياس در ها جنبش اين از بسياري شد موجب ،ديگر سوي

 ،االصـالحيه  ةحرکـ  بـه  اسالمي انقالب سازمان تبديل .بپردازند حکومت با وگو گفت به
 بـا  ملـي  هايوگو گفت به منجر که بود شيعي هاي جنبش مواضع در انعطاف از اي نمونه

  2.گرديد حکومت
 ،سـکوالر  ليبـرال  شيعيان .دارند وجود نيز ليبرالي شيعيان ،جريانات اين همه کنار در

 گرچـه  .هسـتند  شيعي جامعه در کوچک تقريباً اقليتي ،خود سني همتايان ميزان همان به
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۶۴

 جلـب  خـود  بـه  را المللي بين و ملي هاي توجه الخنيزي نبيل همچون برخي آنها ميان از
    .برخوردارند اي حاشيه نفوذ از کلي طور به ،اند کرده
 ،عربسـتان  فضـاي  در مذهبي غير و مذهبي و ديني جريانات از گسترده حجم اين با
   .دارد وجود ها هگرو اين از برخي با ارتباط برقراري امکان

 جوان جمعيتي بافت و)

 مانند هايي خواسته و مطالبات ،سعودي جوان که است شده سبب جهاني روز اوضاع
 ايـن  بـا  متناسب نيز سعودي دولت .باشد داشته دنيا کنار گوشه در خود ساالن و سن هم
 بـراي  را فضـاهايي  و هـا  زيرسـاخت  ،کشـور  ايـن  خاص شرايط ديگر به توجه با و نياز

    :پردازيم مي بدان ،عنوان سه ذيل در ما که است کرده ايجاد نياز اين به گويي پاسخ

  تحصيل ـ يك

 رشـد  ها هدانشگا و مدارس  به مردم اقبال و عربستان در سوادآموزي ،اخير دهه دو در
 غيررسمي و درصد نه به ،رسمي آمارهاي طبق سوادي بي ميزان .است داشته چشمگيري

 جـوان  جمعيـت  از ميليون شش از بيش ،حاضر حال در .است رسيده درصد چهارده به
 اشـتغال  تحصـيل  بـه  هـا  هدانشگا در نيز نفر هزار ششصد بر بالغ و ،مدارس در عربستان

 مـدارس  .كننـد  مـي  تحصيل خارج در كشور اين جوانان از نفر هزار صد حدود و دارند
 از بسـياري  .شـود  مـي  تقسـيم  جداگانـه  مديريت دو با و پسرانه و دخترانه به كشور اين

 كشـورها  ديگـر  شـهروندان  از ،كشـور  ايـن  هاي دانشگاه اساتيد ويژه به ،مدارس معلمان
  .هستند سودان و مصر ويژه به

 آنهـا  تـرين  مهـم  کـه  اسـت  گفتنـي  .دارد فعاليـت  عربستان در دولتي دانشگاه هشت
 هـاي  دانشـكده  كـه  اسـت  جـده  عبـدالعزيز  ملك دانشگاه و رياض سعود ملك دانشگاه
 معدن و نفت دانشگاه مثل ،عربستان عالي آموزش مراكز و ها هدانشگا برخي .دارد زيادي



 ۴۶۵   هاي صدور انقالب شناسي مردم عربستان و ظرفيت جامعه

 

 عربسـتان  ،اخيـر  هـاي  سال در .دارند فعاليت تخصصي هاي رشته در ،جده در فهد ملك
 بـه  شـروع  كشـور  ايـن  در هـم  غيرانتفـاعي  هاي دانشگاه و مدارس كه است داده اجازه

  1.نمايند فعاليت

  تفريح دوـ

 مثـال،  بـراي  هسـتند.  هايي محدوديت دچار تفريح براي جوانان ويژه به عربستان، مردم
 قـوانين  بـرخالف  شـد  مـي  تصور آنكه دليل به ،سعودي عربستان سينماهاي در فيلم اكران

 اكـران  به فقط كه ۱۳۸۴ سال سينما سالن اولين و شد، ممنوع۱۳۵۸ اوايل در است، اسالمي
 كـار  بـه  آغـاز  رياض در هتل يك در كند، مي اقدام كودكان و زنان براي كارتوني هاي فيلم
  دارند. اکران اجازه خارجي هاي جشنواره در فقط نيز عربستان توليدي هاي فيلم كرد.

 محـدوديت  بـا  بـانوان  بـراي  کـم  دسـت  ،عربسـتان  در نيـز  ورزش ،سينما از گذشته
   :است آورده خود ساالنه گزارش در ،بشر حقوق بان ديده .تسرو هروب

 در زنـان  شـركت  و شوند مي منع مدارس در كردن ورزش از سعودي دختر ها ميليون

 جملـه  از ،ورزشـي  امكانـات  بـه  دسترسـي  .اسـت  ممنـوع  نيز گروهي هاي ورزش
  2.نيست ممكن زنان براي نيز شنا استخرهاي و ها هورزشگا

ـ  در عربسـتان  و دارد بسـياري  داران طـرف  عربسـتان  در فوتبال ،حال اين با  لهئمس

 عمـومي  افكـار  توجـه  جلب و جهاني جايگاه يافتن يوجو جست در شديداً ،فوتبال
 ميليـون  دو تنهـا  ،76 سال در اي قاره بين مسابقات برگزاري براي كه طوري به ؛است
 عربسـتان  توسـط  تمامـاً  كـه  شد مي مسابقات اين چهارم تا اول هاي تيم جايزه دالر

  3.گرديد پرداخت
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۶۶

  ارتباطات ـ سه

 اينترنـت  و اي مـاهواره  هاي شبکه روست، روبه محدوديت با عربستان در سينما اينکه با
 آمـار  براسـاس  کننـد.  مـي  تأييـد  را مطلب اين نيز آمارها دارد. دار طرف بسيار عربستان در

 ،مـيالدي  ۲۰۱۰ سال تا عربستان در اينترنت کاربران تعداد »Internet World Stats« سايت
 درصـد  ۴۹/۷ عربستان در اينترنت نفوذ ضريب و است شده زده تخمين نفر ميليون سيزده
  1است. نفر ميليون شش حدود نيز بوک فيس عضو کاربران تعداد .است
 و... بـوک  فـيس  نظيـر  هـايي  سايت و وگو گفت تاالرهاي انبوه و نکته اين به توجه با
   .دارد وجود راحتي به سعودي جوان بدنه با ارتباط امکان
 و است فراوان ،سعودي جامعه با ارتباطي هاي راه که گفت توان مي نهايي ارزيابي در

 موقعيـت  طلبـد.  مـي  را بـااليي  ظرافت و حساسيت ،جامعه اين با تعامل و مواجهه ،البته
 سـبب  حدودي تا ديني و اجتماعي ،فرهنگي ويژه اوضاع و خاص مذهب ،مناسب مالي
 .بدانند مسلمانان ديگر به نسبت برتري موقعيت در را خود عربستان مردم که است شده
 .دآور مـي  فراهم نيز را مناسبي هاي تموقعي اما ؛کند مي دشوار را کار حدودي تا ،امر اين

 نـدارد  دار طرف چندان ،عربستان در مشاغل از برخي که باشد حس همين دليل به شايد
    .کند مي فراهم عربستان جامعه در نفوذ براي را فضا ،نکته همين و

  دهنده پيام .3

 برخي با هم که بود اين ما هدف .شديم آشنا گيرنده پيام با حدودي تا پيش بخش در
 بـراي  را مناسـبي  هـاي  سرشـاخه  بتـوانيم  هم و شويم آشنا سعودي جامعه مشخصات از

   .کنيم معرفي و بيابيم ارتباط
 و کسـاني  چـه  سوي از پيام انتقال که پردازيم مي موضوع اين به ،بخش اين در حال
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 ۴۶۷   هاي صدور انقالب شناسي مردم عربستان و ظرفيت جامعه

 

 ،نخسـت  نگـاه  در ،عنـاوين  ايـن  از برخـي  شايد .پذيرد صورت تواند مي امکاناتي چه با
 ،انقـالب  پيـام  انتقـال  بـراي  مـا  اما ؛باشد نداشته انقالب صدور بحث با مستقيمي ارتباط
 عناصـر  يا يعني است؛ فيزيکي صورت به يا ارتباط اين .هستيم ارتباط برقراري از ناگزير
 آن مردمـان  يـا  ،يابنـد  حضـور  سـرزمين  آن در گوناگون عناوين تحت انقالبي و متدين

 در مـا  اسـت.  مجازي صورت به يا ،بيايند ايران به مختلف عناوين و ها هبهان به سرزمين
    :سازد مي محقق را ارتباط اين برقراري که پردازيم مي هاي زمينه به ،بخش اين

  ايران سنت اهل الف)

 ،دشـمن  تـالش  رغـم  به که دهند مي تشکيل را توجهي قابل جمعيت ايران سنت اهل
 و انقـالب  دلباختـه  ،نظـام  صـف  از آنـان  کردنجـدا  بـراي  انقالب از پس هاي سال طي

 را خود وفاداري ،کردستان هاي ناآرامي يا جنگ مانند ،بحراني مواقع در و هستند رهبري
 هـاي  کانـال  بهتـرين  از تواننـد  مـي  آنـان  عالمـان  ويژه به ،سنت اهل .اند کرده ثابت نظام به

 بيشـتري  مـذهبي  قرابـت  ،سـرزمين  آن عالمان و عربستان مردم با چراکه ؛باشند ارتباطي
 حيـث  از آنـان  دربـاره  ،دارد وجـود  ايرانـي  شـيعيان  بـه  منفـي  نگـاه  احياناً اگر و دارند
 مردمـان  و عالمان و آنان بين بيشتر مذهبي اشتراک نوعي و نيست حساسيتي ،بودن شيعه

   .دارد وجود عربستاني

  ايران مقيم هاي افغاني ب)

 مـا  کشـور  بـه  زيـادي  هـاي  افغـاني  زيـادي  افغانسـتان،  خـاک  به شوروي تهاجم آغاز با
 بودنـد.  خـود  ايرانـي  کيشـان  هـم  کنـار  در ها غم و ها شادي از بسياري در و کردند مهاجرت
 را علمـي  مـدارج  و کردنـد  تحصـيل  دانشـگاه  يـا  حـوزه  در ايران، داخل در آنان از بسياري
 کـار  بـه  مهـم  هـاي  پسـت  در افغانستان در اکنون آموختگان، دانش همين از برخي و پيمودند
 تواننـد  مي بردند، بهره اسالمي جمهوري امکانات از که کرده تحصيل فرد همه اين اند. مشغول



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۶۸

 ايـن  اهميـت  کننـد.  فعاليـت  عربسـتان  در اسالمي جمهوري نظام فرهنگي بازوهاي عنوان به
 انـد.  مشـغول  زنـدگي  و کـار  بـه  عربستان، در بسياري هاي افغاني که است سبب بدين گروه

 در خـود  وطنـان  هـم  بـا  کـه  خواسـت  آنـان  از ايـران،  مقيم هاي افغاني کارگيري به با توان مي
 عربسـتان  مقـيم  هـاي  افغـاني  کننـد.  منتقـل  آنـان  به را خود سخنان و برقرار، ارتباط عربستان

  باشند. عربستان خانه درون به انقالب نظر مد مفاهيم انتقال براي رابطي پل توانند مي

  زبانان عرب ج)

 ،نيست کافي زبان دانستن فقط البته .است زبان ،عربستان مردم با ارتباط در مهم ابزار
 و هـا  عـرب  ويـژه  رسـوم  و رسـم  با آشنايي و عربي محيط يک در پرورش و رشد بلکه

 کـه  افرادي و است مؤثر ارتباط ايجاد در اي قبيله درون ارتباطات و قبيله بر حاکم قواعد
 ظرفيـت  از اسـتفاده  .هسـتند  آشـنا  فضـا  ايـن  بـا  بيشـتر  ،انـد  کرده زندگي خوزستان در

  است. مناسب ،تعامل و ارتباط ايجاد براي ،ايراني زبان عرب نخبگان و شمنداناندي

  علميه هاي حوزه د)

 مـذهبي  مسـائل  در ريشـه  آنهـا  بيشتر که هست عربستان و ايران بين بسياري تقابل نقاط
 ايـن  دارد. وجـود  کـه  اسـت  هـايي  سـوءتفاهم  وجـود  دليـل  به ها تقابل اين از بسياري دارد.

 چنـين  نيـز  گذشـته  در گـردد.  ايجاد تعامل و ارتباط فضاي تا شود برطرف بايد ها سوءتفاهم
 ديگـر  مـذهب  يـک  عالمـان  نـزد  اسالمي مذهب يک عالمان و است داشته وجود ارتباطاتي
 و هـا  ابـرام  و نقد همين سايه در کردند. مي نقد را يکديگر هاي کتاب گاه و کردند مي تحصيل
 برطـرف  هـا  سـوءتفاهم  هـم  و کـرد  مـي  رشـد  علـوم  هـم  يکديگر، علمي مجامع در حضور

 کننـد؛  احيا را شده فراموش نقش اين توانند مي کنوني، روزگار در علميه هاي حوزه گرديد. مي
 علمـي  تعامـل  بـه  دسـت  عربسـتان  در وهـابي  علمي مراکز با بايد علميه حوزه متوليان يعني
 کرسـي  ايجـاد  کنـد.  پيـدا  تحقـق  مختلـف  هـاي  گونـه  بـه  توانـد  مـي  علمي تعامل اين بزنند.
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 هـاي  فرصـت  اعطـاي  قم، علميه حوزه در شناسي وهابيت کرسي و عربستان در شناسي شيعه
 هـاي  همـايش  در شـرکت  بالعکس، و عربستان علمي مراکز به کتاب اهداي متقابل، مطالعاتي

 و مکتـوب  هـاي  منـاظره  بـه  فعاالنـه  توجه مقاالت، ارائه و بالعکس و عربستان در المللي بين
  باشد. داشته توجه بدان بايد علميه هاي حوزه که است هايي شيوه از بخشي نقد، سنت احياي

  عالي آموزش مراكز و ها هدانشگا )  ه

 قـوي  علمـي  کـادر  و اسـتاد  کمبـود  با خود آموزشي مختلف هاي بخش در عربستان
 قابـل  رشد به توجه با .کند مي تأمين ديگر کشورهاي از را نياز اين ،اکنون و است مواجه
 بـر  عـالوه  و کند برطرف را نياز اين تواند مي ايران ،اخير هاي سال در ايران علمي توجه

 دانشـجويان  پـذيراي  توانـد  مـي  فـراوان  معتبـر  علمـي  مراکز از برخورداري با ايران ،اين
 ،ايـران  علمـي  بـاالي  سـطح  و اعتبـار  و ايـران  در تحصـيل  پايين هزينه .باشد عربستاني

 بـر  عـالوه  .باشد ايران در تحصيل براي سعودي دانشجويان براي خوبي مشوق تواند مي
 توانـد  مي فرهنگي و تاريخي فراوان هاي تقراب و هم با کشور دو اين نزديک فاصله ،اين

   .دهد افزايش ايران در تحصيل براي را مندي عالقه ميزان

  پزشكي آموزش و درمان و بهداشت وزارتو) 

 بـراي  کشور اين که است شده سبب بهداشت و سالمت حوزه در عربستان نيازهاي
 از برخـي  کنـد.  مختلـف  کشـورهاي  از متخصصـان  جـذب  بـه  اقـدام  نيازهـا  ايـن  رفع
 بـراي  نياز مورد انساني نيروي تأمين به اقدام ،نياز اين درک با نيز المللي بين هاي تشرک

  .کرد اشاره »هنان« چيني شرکت به توان مي جمله از که اند کرده عربستان
 نيروهـاي  و ايـران  بـاالي  پزشـکي  تـوان  بـه  توجه با و عربستان نياز اين به توجه با

 اقـدام  و کند استفاده فرصت اين از تواند مي بهداشت وزرات ،ايراني کارآمد و متخصص
    .نمايد عربستان به پزشکي نيروي اعزام به
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  جوانان و ورزش وزارت ز)

 و دهنـد  مـي  تشـکيل  را عربسـتان  جامعه از زيادي بخش جوانان شد، گفته که طور همان
 ارتباطـات  دهـد.  مي قرار جوانان و ورزش وزرات اختيار در را زيادي هاي فرصت امر، همين

 دعـوت  و سـعودي  ايه تيم در ايراني بازيکنان حضور هاست. فرصت اين از بخشي ورزشي،
 پيـام  انتقـال  و تعامـل  بـراي  را فرصـتي  ايرانـي،  هاي تيم در حضور براي سعودي بازيکنان از

 و سـعودي  و ايرانـي  جوانـان  ميـان  دوسـتي  هـاي  انجمـن  ايجـاد  آن، بر عالوه کند. مي ايجاد
 و دولتـي  از را کـار  آنکـه  ضمن آنان، از حمايت و کار اين به مند عالقه هاي سمن کردن فعال

    شود. مي سعودي جامعه مؤثر بخش با ارتباط ايجاد به منجر کند، مي خارج بودن حکومتي

  فرهنگي ميراث و گردشگري سازمان ح)

 بسـياري  هاي ظرفيت از نيز ايران و ،دارد وجود عربستان مردم ميان در تفريح به نياز
  :از ندا عبارت ها هجاذب اين از بخشي .است برخوردار گردشگر پذيرش براي

 درمـاني  متخصـص  کـادر  از و دارد پزشـکي  مجهز مراکز ايران :پزشکي جاذبه ـ اول
 معـدني  هاي چشمه .باشد درمان براي خارجي بيماران مقصد تواند مي و است برخوردار

 ظرفيـت  ،طـب  اين در حاذق پزشکان حضور و سنتي طب طوالني سابقه ،آن کنار در و
    .است کرده ايجاد را عظيمي
 ،زيبا هاي جنگل ،كشيده فلك به سر و زيبا هاي كوهستان وجود :طبيعي جاذبه ـ دوم

 و پرميـوه  هـاي  بـاغ  ،بخـش  فـرح  آبشـارهاي  و خروشـان  هاي رودخانه ،نواز چشم مراتع
 و هـا  آسـياب  ،استخرها ،پرور روح هاي گاه تفرج و پرموج هاي چهدريا ،سرسبز هاي ييالق

 اسـت  سرزميني ساکنان براي دلربا و انگيز خاطره فضايي همه و همه ،انگيز دل روستاهاي
    .است کرده عادت خشک هاي بيابان به چشمشان ،ديگر چيز هر از بيش که

 جزاير و احلوس ،ستادري به وصل خود عربستان اينکه با :دريايي گردشگري ـ سوم
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 توريسـتي  يبـاال  جـذابيت  از هم و دارد گذاري هسرماي براي اي گسترده ابعاد هم ،ايراني
 نقـل  حمـل  ،دريـايي  تورهـاي  به توجه دنيا کشورهاي بيشتر در امروزه .است برخوردار

 و سـاحل  بـا  مـرتبط  هـاي  سـرگرمي  ساير و غواصي ،آبي تفريحات و ها ورزش ،دريايي
   .دارد قرار گردشگري هاي برنامه صدر در ،فراساحل

 از برخي ،الزم هاي تجذابي ايجاد با ،کشورها از برخي :مناسبتي گردشگري ـ چهارم
 ،مثـال  بـراي  .انـد  کـرده  تبـديل  گردشـگر  جـذب  بـراي  فرصتي به را ديني هاي تمناسب

 بـاب  مسـلمان  كشورهاي شهرهاي ميزباني به است سالي چند كه ،رمضان هاي جشنواره
 انــداختن راه بــه و »رمضــان ويــژه غــذاهاي« يمنــو بــا گردشــگران از پــذيرايي ،شــده

 كـه  اسـت  ييهـا  برنامه از ،سرگرمي و خريد هاي جشنواره جمله از ،متنوع هاي جشنواره
 ويـژه  تخفيفـات  ارائه .يابد مي ادامه سحر هنگامه تا و شده ديده تدارك گردشگران براي

 جـذب  هـاي  راه ديگـر  از هـا  جشنواره برگزاري و نقل و حمل خدمات تا گرفته هتل از
 .انـد  مـوده زآ را شـيوه  ايـن  مالزي و تركيه ،امارات چون كشورهايي كه است گردشگران

 هـاي  جشـنواره  ،كشـور  ايـن  در سياسي تحوالت از پيش چندي تا نيز مصر كشور حتي
 ايـن  از توانـد  مي نيز ايران .رسيد آميزي موفقيت نتايج به و كرد مي پا بر رمضان ماه هژوي

  کند. استفاده مذهبي هاي تمناسب ديگر و فرصت
 ادوار به مربوط که دارد بسياري تاريخي هاي جاذبه ايران :تاريخي هاي جاذبه ـ پنجم
 از بخشـي  توانـد  مـي  هـا  هجاذب اين و ،است آن از پس و اسالم از پيش تاريخي مختلف

    .کند جذب را مردم

  اقتصادي هاي بخش ط)

 .اسـت  داشـته  نيـز  فرهنگـي  تعامـل  ظرفيـت  خـود  بـا  همـواره  ،اقتصادي ارتباطات
 ايـن  و هسـتند  خـود  هـاي  دارايي افزايش و گذاري سرمايه دنبال به ،عربستان ثروتمندان
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 و اقتصـادي  مختلـف  هـاي  بخـش  در ،ايرانـي  خبره متخصصان دست به تواند مي ،هدف
 کشـاورزي  و نفت به مربوط صنايع در باال مهندسي ظرفيت از ايران .يابد تحقق صنعتي

   .دارد را بازار اين به گويي پاسخ توان و است برخودار معدن و

  مجازي فضاي ي)

 و است برخودار بااليي نفوذ ضريب از عربستان در اينترنت ،شد اشاره که طور همان
 ايجـاد  بـراي  را مناسـبي  بسـتر  ،امر همين .است دسترس در عربستان در ها سايت بيشتر
 ماننـد  فضـايي  .اسـت  مجـازي  هـاي  شـبکه  ،بسـترها  ايـن  از يکي .کند مي فراهم ارتباط

 طـور  بـه  زيـرا  دارد؛ اي گسترده اي رسانه کارکرد ،خود خاص هاي تجذابي با ،بوک سفي
    :از عبارتند که کند مي ايفا را نقش چندين زمان هم

  ؛ستا کرده ايجاد يکديگر با مردم ارتباط برقراري براي هزينه کم و روز به آسان، جرياني ـ
 يـک  مجـراي  از ،مطبوعـات  و راديـو  ،تلويزيـون  همچون که است واقعي ارتباطي ـ

  ؛گيرد نمي صورت واسطه
  ؛باشند داشته مشارکت ها هايد و اخبار انتقال در توانند مي کاربران همه ـ
 مـردم  اختيـار  در آنالين صورت به ،اخبار و رويدادها از زيادي تصاوير و ويدئوها ـ
 اخبـار  ارائـه  طريـق  از ،عمـومي  افکـار  هـدايت  بـراي  جايي ،نهايت در و گيرد مي قرار

  .ندارد وجود رسمي منابع سوي از گزينشي
    شد. غافل نيز ها وبالگ و وگو گفت تاالرهاي تأثير از نبايد اجتماعي هاي شبکه کنار در

  عربستان هاي رسانه ك)

 ايـن  دارنـد.  حضـور  مختلف، ساليق با مختلفي هاي گروه عربستان در گفتيم، که طور همان
 يادداشـت  و مقالـه  ارسال کرد. استفاده ها رسانه اين از توان مي که اند رسانه داراي هريک ها گروه
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 برقـراري  و سـعودي  هاي تلويزيون و راديو با تماس برقراري يا آنان هاي روزنامه در چاپ براي
    باشد. مؤثر ما هدف تحقق در تواند مي سعودي، فعال نويسندگان با ارتباط

  نتيجه

 جامعه در گذاراثر افراد و دارد انقالب هاي پيام پذيرش براي بااليي ظرفيت عربستان
 آل نفـري  هزار بيست خاندان کرد. برقرار ارتباط آنان با توان مي که بسيارند نيز عربستان

 مراکز ،ديني طالب و عالمان ،اقتصادي عرصه فعاالن ،قبايل متنفذ افراد و بزرگان ،سعود
 هـاي  پيام .باشند ارتباط براي کانالي توانند مي همه اي رسانه فعاالن و نخبگان ،دانشگاهي

 نفـي  و سياسـي  و اجتمـاعي  هاي آزادي ،زنان حقوق ،عرفان و معنويت زمينه در انقالب
 داشـته  نگـه  محـروم  مسـائل  ايـن  از ها سال که عربستان جامعه براي همگي ،سلطه نظام
 ايـن  طـرح  ترديـد  بـي  شود. مي رو هروب عمومي استقبال با مسلماً و است جذاب ،ندا هشد

 افـزايش  را جـذابيت  ايـن  ،عربستان در پذيرش مورد ديني پشتوانه از استفاده با ،مطالب
 صـبر  و درايـت  با که دارد وجود مسير اين در نيز موانعي و ها دشواري البته .داد خواهد

 خـاص  هـاي  آمـوزه  بـر  تکيه ،افکنانه تفرقه مسائل بر هتکي ،زدگي شتاب .است شدني حل
 بـا  ارتبـاط  ايجـاد  ،سـعودي  جامعـه  هنجارهـاي  و رسوم و آداب گرفتنن نظر در ،شيعه

 انقـالب  صـدور  به مندان عالقه و متصديان که است آفاتي از بخشي ،سعودي اپوزيسيون
    .باشند داشته توجه بدان بايد
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دانشيار عليرضا
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  چکيده

 در همـواره  کـه  اسـت  اسـالمي  انقالب گفتمان عرضه براي محوري هاي محل از حج
 رو ايـن  از است. بوده رهبري معظم مقام و =خميني امام انقالب، رهبران توجه کانون

 در اسـالمي  انقـالب  گفتمـان  هـاي  قوت و ها ضعف تهديدها، ها، فرصت بايد همواره
 جمهـوري  هـاي  فرصـت  تـرين  مهـم  شـود.  واقعي رصد اسالم، جهان سطح در و حج

 تقريب وگو، گفت تقويت از: اند عبارت حج، در سياسي ـ فرهنگي عرصه در اسالمي،
 انقـالب  گفتمان هاي چالش مقابل، در و و... فعال ديپلماسي محوري، وحدت مذاهب،
 اختالفـات  تشـديد  از: انـد  عبـارت  کـه  حـج  در سياسي ـ فرهنگي عرصه در اسالمي
 عـدم  عقيـدتي،  ــ  فرهنگـي  وگـوي  گفـت  و تبـادل  تحمـل  عـدم  و اي فرقه ـ مذهبي
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۷۸

 حمايـت  حـج،  از سياسـي  مضـمون  جداسـازي  سياسـي،  عرصـه  در فعـال  ديپلماسي
 تشـيع  هاي آموزه عليه تبليغ تشديد و تکفيري و وهابي هاي گروه از سعودي حکومت

  . و... اسالمي جمهوري و

  مقدمه

 جمهـوري  نظـام  ويـژه  بـه  و اسـالمي  انقـالب  بـراي  حج عرصه اثرگذار و مهم وجوه از
 دربرداشـته  توانـد  مـي  حـج  موسـم  کـه  است هايي چالش و ها فرصت به توجه ايرن، اسالمي

 دقـت  و بررسـي  قابليـت  وسـيعي،  و مختلـف  هاي بخش در ها چالش و ها فرصت اين باشد.
 بـوده  توجهـات  کـانون  همواره سياسي، ـ مذهبي پديده يک عنوان به حج که رو آن از دارد.

 تغييرطلبـي  و اصـالح  ماهيت به توجه با اسالمي، انقالب گفتمان اندازه چه تا ديد بايد است،
 از اسـت.  نموده ايجاد هايي چالش و تهديدها اندازه چه تا و فرصت، خود براي توانسته خود
 منشـأ  مشخصـي  طـور  بـه  کـه  اسـالم  جهان سطح در اثرپذيري و اثرگذاري متغيرهاي رو اين

 شـده  بـدل  گفتمـاني  تعـارض  و اعتراض براي اي عرصه به است، کرده پيدا مذهبي ـ سياسي
 يـا  هرساله اثرگذار، بازيگران سياسي ادبيات و داشته، ضعف و شدت ها برهه از برخي در که
 کمـک  »گفتمـاني  تعـارض « بـه  افزودن يا کاستن در توجهي قابل ميزان به حج، در دوره هر

 در تـوجهي  قابـل  ميزان به بازيگران، از هريک عملکرد و اقدامات ديگر، سوي از است. کرده
 اتخــاذي راهبردهــاي در اســت. داشــته نقــش طــرف، دو متعصــبانه احساســات بــرانگيختن

 يافتـه  انعکـاس  رهبـري  معظـم  مقام و =خميني امام بيانات و ها پيام در که اسالمي جمهوري
 شـده  اي ويـژه  تأکيد نيز حج سياسي بعد بر حج، اجتماعي ـ فردي هاي جنبه بر عالوه است،

 ايـران،  اسـالمي  انقـالب  ديد بايد است. بوده حج در ها بحث ترين کانوني از يکي بعد، اين و
 ايـران  اسـالمي  جمهـوري  روي پـيش  را هـايي  چالش و ها فرصت که است پيامي چه حامل
 چـه  کـه  کـرد  دقـت  نيـز  اسالمي جمهوري پيام »شنوندگان« به بايد سويي، از آورد. مي پديد



 ۴۷۹   هاي موسم حج براي صدور گفتمان... ها و چالش فرصت

 

 و اعـالم  مجـراي  بهتـرين  را »حـج « تـوان  مي و باشند داشته توانند مي انقالب پيام از برداشتي
 اسـت  ايـن  شود توجه آن به بايد همواره که اي نکته آورد. شمار به اسالمي انقالب پيام ابالغ

 و هـا  »مداخلـه « و اسـت  انـدازه  چـه  تـا  اسـالمي  جمهـوري  اقدامات و ها پيام »بازخورد« که
 انقـالب  صـدور  بـر  توانـد  مـي  حـدي  چـه  تا اسالمي انقالب پيام نرسيدن براي ها کارشکني

 و کنـيم  ايجـاد  بـازنگري  صـدور،  معناي به نگاه نوع در بتوانيم بايد شود؟ واقع مؤثر اسالمي
 نفـوذ  از مـانع  و دهيم انتشار اسالم جهان سطح در را محوري عقالنيت و سازي آگاهي وجوه
 خـود  براي فرصتي خويش نظر در ما آنچه هر شويم. گريز عقل و متحجر و معاند هاي جريان
 مقابـل  تهديـدهاي  ديگـر  سـوي  از و است مقابل جبهه عليه تهديدي اصل در کنيم، مي تلقي
 رصـد  در دائـم  بايـد  نکتـه  اين شود. مي تلقي ما دشمن يا رقيب دست در فرصتي نيز ما عليه
 هـاي  فرصـت  و هـا  تهديد و اتفاقي حوادث درباره همواره بتوان بايد و باشد فکري هاي گروه
 هـا  فرصت بررسي براي تحقيق، اين آورد. وجود به واقعي و عيني درکي آمده پيش يا رو پيش

 کـه  بـرد  مـي  بهـره  »Swot« مـدل  از حج، در اسالمي انقالب گفتمان روي پيش تهديدهاي و
 کنـد.  مـي  بررسـي  استراتژيک مديريت در را رو پيش 4تهديدهاي و 3 فرصت ،2ضعف ،1 قوت

 داخلـي  بـالقوه  و مؤثر هاي متغير ارزيابي و بررسي، را شناسايي فرايند مدل، اين اصطالح، در
    کند. مي تحليل و تجزيه را محيطي و

 سـطح  در حـاکم  هـاي  گفتمـان  بايد ابتدا ،حج هاي چالش و ها فرصت بررسي از قبل
 دو کلـي  طور به ؛گذارنداثر همسو هاي گروه و جريانات بر که کرد بررسي را اسالم جهان

  :دارد وجود زمينه اين در گفتمان نوع
                                                      

1. S: strength. 

2. W:Weakness. 

3 .o: opportunity. 

4 .T:Threat. 



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۸۰

  ؛عربستان نمايندگي به موجود وضع دار طرف گفتمان .۱
  ايران. نمايندگي به تغيير و اصالح خواستار انقالبي گفتمان .۲

  حج اثرگذار هاي گفتمان

  اصالح و تغيير مخالف و موجود وضع دار طرف گفتمان .1

 از عربسـتان  .دارد قرار اصالح و تغيير مخالف کشورهاي صدر در سعودي عربستان
 وهابي عقايد بر مبتني و پادشاهي بسته سياسي نظام که است خاورميانه عربي کشورهاي

 ايـدئولوژي  و نفتـي  درآمـدهاي  از اسـتفاده  بـا  سـعودي  عربسـتان  دارد. نفتـي  اقتصاد و
 و جامعـه  کامل هدايت و نظارت ،خود سياسي رژيم مشروعيت مبناي عنوان به ،وهابيت

 ايـن  ،سياسي مشروعيت کسب با است  کوشيده و گرفته دست در را اجتماعي هاي گروه
 در بـا  ،سـرزمين  ايـن  1.سـت ها سـعودي  تاريخي حق ،حکومت که کند نهادينه را تصور
 و تقـديس  کـانون  ،مدينـه  در 9پيـامبر  قبـر  و مسجد و مکه در خدا خانه داشتن اختيار
 نفتـي  فزاينـده  و مستمر درآمد کنار در ها، موقعيت اين .است جهان مسلمانان همه توجه

 آورده فـراهم  عربسـتان  ملـت  و دولت براي چشمگيري رفاه و ثروت ،قدرت ،عربستان
 قبـر  و کعبه شدن واقع محل لحاظ به ،بودن اسالمي مرکز و نفتي ثروت رو اين از .است
 تـا  و کـرده  حفظ منطقه در را خود امنيت تا است کشور اين سرمايه ترين مهم ،9پيامبر

 از 2.باشـد  مرکزيـت  و رهبري مدعي و خواهان ،اسالم دنياي و عرب جهان در حدودي
 در ،فـارس  خلـيج  حـوزه  عـرب  کشورهاي اغلب بر حاکم سياسي ساختار ،ديگر سويي
 از غـرب  هـاي  تحساسـي  زدودن براي همواره و اند داشته قرار غرب با گرايان هم طيف
 مزايـاي  از برخـورداري  ضمن ،اروپا اتحاديه و متحده اياالت رو اين از اند. کوشيده خود
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 ۴۸۱   صدور گفتمان...هاي موسم حج براي  ها و چالش فرصت

 

 احتمـال  بـا  ،خـويش  هاي تسياس بردن پيش به و منطقه حاکمان با وسيع ارتباط از ناشي
 طيـف  اين اند. نبوده مواجه کشورها اين در متعارض تفکرات و ها هانديش آمدن کار روي

 متحـده  اياالت مهم اهداف اقتصادي و سياسي ،فرهنگي ابزارهاي از استفاده با کوشند مي
 در غـرب  حيـاتي  منافع حفظ ،غرب با همسو عناصر رسيدن قدرت به جمله از ،غرب و

 ايـدئولوژي  و انديشـه  نشـر  و توسعه از جلوگيري و کشاندن انزوا به ،منطقه کشورهاي
 اهـداف  نيـز  و کننـد  تـأمين  را صهيونيسـتي  رژيـم  ثبات و امنيت حفظ و سياسي اسالم
  1.دسازن محقق را خويش گرايانه سلطه

 هـاي  تسياسـ  و دانند مي نپذيرفتني حج در را سياسي امور دادن دخالت کشورها اين
 موجود وضعيت اصالح خواهان که است ييها سيستم با جدي تعارض در همواره ،آنان

 خطـر  بـه  از تـرس  و موجـود  وضع حفظ راستاي در که اقداماتي از است. اسالم جهان
 در مشـرکين  از برائـت  مسئله به توان مي است، عربستان پادشاهي نظام مشروعيت افتادن

 ۱۹۸۷ سـال  در ايرانـي  حجـاج  ويـژه  بـه  ،مسلمانان عليه که جناياتي و فجايع نيز و حج
  2.کرد اشاره ،گرفت صورت

   تغيير و اصالح خواستار گفتمان .2

 سـاير  عملکرد و است بهتر وضعيتي به موجود وضع تغيير و اصالح شامل فربود، گفتمان
 گفتمـان،  ايـن  رأس در اسـت.  کرده مواجه چالش و نقد با را وهابيت گفتمان مانند ها گفتمان

 و ايـران  سـوي  از شـده  مطـرح  اسـالمي  ـ سياسي الگوي دارد. قرار ايران اسالمي جمهوري
 گفتمـان  اثرگـذاري  مـوارد  از اسـالم،  سياسـي  وجـه  بر تأکيد با هويتي، ـ فرهنگي هاي روش

 متمرکـز  محـور  دو بر اغلب ايران، ضعف و قوت نقاط و ها مزيت زيرا است؛ تغيير و اصالح
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۸۲

 هـا  ويژگـي  اين بارزي نحو به که اسالمي گرايي هويت دوم و گري سلطه با مبارزه يکي شده:
 اسـت.  داشـته  رشـدي  بـه  رو جريـان  و يافته تبلور حج در ساليان، طول در ايران، مواضع در

 کـل  در کـه  اسـت  جهـاني  هـاي  ويژگـي  برخي داراي و اي منطقه قدرت ايران اين، بر عالوه
 ژئواکونوميـک  ژئوپليتيـک،  خاص هاي ويژگي از برخورداري با که کند مي پيدا بازتاب جهان

 کنـد.  مـي  عمـل  اي منطقه کشور يک از فراتر بسيار و المللي بين مؤثر کشور يک ژئوکالچر، و
    از: اند عبارت است، آن به دستيابي پي در حج وسيله به ايران که راهبردهايي

 ،فرهنگـي  هـاي  زمينـه  در غـرب  مستکبرانه گرايياقتدار و طلبي سلطه با مبارزه الف)
  سياسي؛ و اقتصادي
 بيــداري پيامــدهاي و قــدرت سياســي ســاخت در تغييــر اصــالح بــا همســويي ب)

  غرب؛ با همسو استبداد نفي و سلمانم کشورهاي
 و اسـالمي  مقاومـت  گفتمـان  بـر  يمبتنـ  جديـد  گفتماني گيري شکل براي تالش ج)
  .اسالمي الملل بين نظمي گيري شکل

 را سـعودي  عربسـتان  نظير کشورهايي ،تغيير و اصالح خواستار گفتمان از شکل اين
 از و دانـد  مـي  معنـا  تمـام  به سني دولت يک و اسالمي مقدس اماکن پاسدار را خود که

 سـاالري  مـردم  رونـد  و است بيمناک منطقه اين در دموکراتيک هاي آموزه گسترش بابت
 اي وزنـه  شکل به سني گرايبنياد اسالمي نيروهاي از همواره و ،تقبيح منطقه در را ديني
  1.است انداخته وحشت به ،کند مي استفاده ايران عليه

  اسالمي انقالب گفتمان صدور در حج موسم هاي تفرص

 هـاي  عرصـه  در توان مي را اسالمي انقالب گفتمان صدور در حج موسم هاي تفرص
    کرد: بررسي فرهنگي و سياسي
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 ۴۸۳   هاي موسم حج براي صدور گفتمان... ها و چالش فرصت

 

  عقيدتي ـ فرهنگي هاي تفرص و ها هزمين .1

  وگو گفت تقويت الف)

 و اسـالمي  انقـالب  پيشـبرد  بـراي  تـوان  مـي  که ييها زمينه از يکي ،فرهنگي بعد در
 بـه  منجـر  و وگـو،  گفـت  و تفـاهم  مظهر تواند مي حج وگوست. گفت ،برد نام آن صدور
 ضـرورت  و لـزوم  به رهبري معظم مقام ،زمينه اين در .شود همدلي و همکاري و اتحاد
    :کنند مي اشاره ،حج در مسلمين بين مختلف عقايد و ها فرهنگ ميان يوگو گفت

 بايـد  ،باشـد  وگو گفت مظهر بايد ،باشد تفاهم مظهر بايد ،باشد اتحاد مظهر بايد  حج
 را حـج  بايـد  باشـد؛  يكـديگر  با مسلمانان شدن نزديك و همكاري و همدلي مظهر

  1.داد حركت جوري اين بايد ،برد پيش جوري اين
 نيـز  و آن  شناساندن و اسالم شناسايي ما بزرگ كار ،اساس اين بر مسلمان! برادرانِ
 2.است يكديگر با بيشتر آشنايي

 ،کنـد  مـي  ايجـاد  حج در وگو گفت که را بسترهايي و ها هزمين ،گفته پيش مطالب بنابر
    :از ند عبارت
 ،حـج  تشـريع  ابتـداي  از ،:اطهـار  ائمـه  و 9پيـامبر  اسـتراتژي  :سازي گاهي ـ يک
 ايـن  3.اسـت  بوده استوار حج در سازي آگاهي و يرسان اطالع و معارف انتقال بر همواره
 ايـن  .بوده توجه کانون هيشهم ،معاصر هاي دوره در چه و گذشته در چه ،عظيم ظرفيت

 در ويـژه  بـه  ،اسـالمي  انقـالب  رهبـران  انديشه در همواره که دارد اهميت رو آن از ،نکته
 .اسـت  بوده توجه مورد گذاراثر امري شکل به ،اسالمي جمهوري اتخاذي هاي استراتژي
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۸۴

    :فرمايند مي خميني امام زمينه اين در
 طـول  در مسـلمين  بـالد  در كه چيزهايي آن كه است اين ،اجتماعات اين مهم نكته

 و كننـد  فكر مسلمين اشكاالت رفع براي و برسانند هم اطالع به ،است گذشته ،سال
 كـه  حـالي  عين در ؛است نكته همين براي حجاز در اسالمي ميليوني بزرگ اجتماع
 1.است عبادت

 ،زدايـي  حساسـيت  ،ترغيب ،سازياعتماد ،سازيمتقاعد طريق از ها هدف گيريپي دوـ

 ،اسـالمي  بازيگران ميان سازنده تعامل و وگو گفت طريق از ،جمعي اقناع و سازي شفاف

    .شود مي پذير امکان حج در

 گيـري پي منظور به ،مشترک فرهنگ بر تأکيد و وگو گفت و مذاکره توان ارتقاي ـ سه

  .اعالمي هاي تسياس و گفتار در انعطاف و اهداف

   اسالمي مذاهب تقريب براي اي زمينه حج بستر ب)

 .سـت ها برداشـت  سـوء  و تفاهمـات  سوء رفع براي روش تريناکار ،مذاهب تقريب

 امکـان  امـا  ؛نيسـت  رجوع و رفع قابل ،مذاهب هسته در اختالفات که است آن واقعيت

 در رهبـري  معظم مقام 2.دارد وجود ،فقهي نظرات و آرا در اختالف حل براي وگو گفت

  :فرمايند مي زمينه اين
 داشته مسلمين فرق وحدت بر اصرار همواره ،شيطاني مكر اين به توجه با آغاز از ما
 فـراوان  توفيقات ،الهي تفضل با بحمداهللا و كنيم خنثا را گري فتنه اين ايم كوشيده و

 اسـالمي   مذاهب  تقريب جهاني مجمع تشكيل ،هاآن آخرين از يكي كه ايم داشته نيز
 و نويسندگان و شعرا و فكران روشن و علما ،اسالم جهان سراسر در اكنون هم و است
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 ۴۸۵   هاي موسم حج براي صدور گفتمان... ها و چالش فرصت

 

 انقالب از ،نفس  يك و زبان يك با و دوشادوش ،اسالمي مذاهب همه از ،مردم عامه

  1.كنند مي دفاع ايران اسالمي جمهوري و اسالمي

 کـه  کنـد  پيدا اي ويژه کارکردهاي ،حج در تواند مي اسالمي مذاهب تقريب رو اين از
  :از اند عبارت هاآن اهم

 در رهبـري  معظـم  مقـام  است. نظر تبادل تقويت براي فرصتي مذاهب تقريب ـ يک
 علمـي  و  سياسـي  هـاي  تشخصي و فكران روشن و علما ،حج در« فرمايند: مي زمينه اين

  2.».فراخوانيد يكديگر با نظر تبادل به را خود
 انديشـي  هم به و دهند انتشار را خود پيام تا کند مي کمک اسالمي مذاهب به ،تقريب

 و عقيـدتي  ،فقهـي  ،اجتمـاعي  مسـائل  در نظـر  تبـادل  و انديشـه  انتقال براي يکديگر، با
  3.نمايند مبادرت سياسي
 بـا  ،گفتـاري  نظـام  يـک  عنـوان  بـه  مـذاهب  که شود مي موجب مذاهب تقريب دوـ

 رونـد  تنظـيم  و پيوسـته  هـم  بـه  هـاي  حلقه اتصال موجب ،زباني نمادهاي از گيري بهره
 بـراي  ارتبـاطي  اي وسـيله  ،مـذاهب  تقريـب  رو ايـن  از .شـوند  اسـالمي  انديشـه  حرکت
ــري شــکل ــراي اي گســتره و ،فکــري تحــول و گي    شــدن منطقــي و پختگــي و رشــد ب
   .گردد مي قلمداد
 مـتن  يـک  بـه  اسـالم  جهـان  فکري نخبگان واردشدن موجب ،مذاهب تقريب ـ سه
 ،متنيبينـا  رابطـه  نـوعي  ،مـذهبي  هـاي  تتفـاو  رغـم  بـه  کـه  يطور به ؛گردد مي اسالمي

  4.شود مي برقرار آنان ميان ذهنيبينا و بيناگفتماني
                                                      

  .48اهللا الحرام، ص ، پيام به حجاج بيت1370 . مكتوبات، سال1

  .7. مكتوبات، ص2

  .279و  278صصالملل،  . بازتاب مفهومي و نظري انقالب اسالمي در روابط بين3

  .281و  280صص. همان 4



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۸۶

 سـازي آشنا بـراي  اي زمينـه  و ،افکـار  تعامـل  بـراي  اي زمينـه  ،مذاهب تقريب چهارـ
 و رويکردهـا  شـناخت  عـين  در ،خـود  ارزشي و فکري هاي بنيان و ها هانديش با ديگران

  است. فرهنگ و مذاهب ساير با ارزشي هاي بنيان
 ،همکـاري  ،صـلح  ،تعـاون  ،مشـارکت  همچـون  هـاي  پديـده  به اهتمام موجب ـ پنج

   .گردد مي و... محوري اخالق ،گرايياعتقاد ،مداريباور ،ساالري مردم
 را کـردن  برقـرار  ارتبـاط  چگونـه  و گفـتن  چگونـه  ،مـذاهب  داران طـرف  به ـ شش

 اجمـاع  به وصول و جمعي وفاق به دستيابي موجب و آموزد مي دوسويه تعامل اساسبر
  1.شود مي اسالم جهان در عام جمعي عمل قواعد و اصول سر بر نظر

  سياسي هاي تفرص و ها هزمين .2

  اسالمي وحدت بر حج تأثير الف)

 فرصـتي  ،حـج  .باشـد  داشـته  اسـالمي  وحدت بر اي مالحظه قابل تأثير تواند مي حج
 باعـث  و مسـلمانان  بيشـتر  همـدلي  و وفاق موجب است، وحدت و همسازگرايي براي

  :گردد مي الهي ـ سياسي بعد در اسالم دنياي مشکالت شدن برطرف
  وحدت اهميت به طريق اين از هم و آشناست قرآن در حج آيات و اسالم با كه ...كسي

 عـالي  مفـاهيم  و مقاصد براي عظيم، اجتماع اين نفهمد است ممكن چطور است، برده پي

 حـلّ  بـراي  و  وحـدت  براي و مسلمين همه به مربوط كه است سياسي ـ الهي و سياسي
  2است. يكديگر به آنها شدن نزديك و ها دل اجتماعِ براي و اسالم دنياي مشكالت

 مسـلمين  بـين  آن ايجـاد  و »وحـدت  مسئله« حج، اصلي هاي ويژه کار از سياسي، بعد در
  است: داشته اي ويژه انعکاس رهبري، معظم مقام و =خميني امام افکار و آرا در که است
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 ۴۸۷   هاي موسم حج براي صدور گفتمان... ها و چالش فرصت

 

 ،توطئـه  و انديشـه  و فكر هاي كانون در امروز .بگيريد جدي خيلي را وحدت همسئل

 را هـا  دولت بيندازند؛ هم جان به را اسالم دنياي اينكه براي شود مي دقيق ريزي برنامه
 پـيش  اي زمزمه يك اسالمي هاي دولت بين وقت هر .جور يك را ها ملت ،جور يك
 يـك  بينيم مي ناگهان ،است شدن نزديك نشانه كه آيد مي پيش حرفي يك ،آيد مي

 و شـود  مـي  قضيه وارد ييآمريكا عامل يك ،صهيونيستي عامل يك ،خارجي عامل
  1.نزديكي از شود مي مانع

 متحـد  هويـت  نمـايش « مهـم  بسيار بعد دو نگرانماي تواند مي همواره حج رو، اين از
  2.باشد »گري سلطه با مبارزه« و »اسالمي امت

 وحـدت  زمينـه  در »افکـن  تفرقـه  هاي انگيزه« تبيين به باره اين در رهبري معظم مقام
 جريـان  کـه  بـود  ايـن  »اسـتعمارگر  مداران سياست« هدف و انگيزه رو اين از .پردازند مي

 يکپارچـه  هويـت  گيـري  شکل با مبارزه واسطه به را خودشان اقتصادي و سياسي سيطره
 زمامـداران  عنصـري  سست و مردم هاي توده غفلت از توانستند آنها 3.دهند ادامه اسالمي
 بـر  تسـلط « ،مسـلمانان  بـين  اختالفـات  تشديد با و کنند برداري بهره ،فرهنگي و سياسي

 تقويـت  تواند مي حج هاي تفرص از يکي بنابراين 4.ببرند پيش به را »اسالمي كشورهاي
   .باشد اسالمي کشورهاي سوي از وحدت استراتژي

  شناسي دشمن ب)

 رود مـي  شمار به حج اساسي هاي تفرص از و ،اصلي هاي شاخصه از شناسي شمند
  هاست: شناخت سأر در که
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۸۸

 دل ،آن بدون .ستآنها لمكم و متمم و ها شناخت آن همه محصول ،دشمن شناخت

 غـارتگر  و خـائن  و راهـزن  دسـتبرد  از كه است حصار بي مخزني ،مسلمان ذهن و
 سـتيزي  دشمن و شناسي دشمن نماد ،جمرات رمي ، حج  اعمال خود در .نيست مصون
 از را برائـت  آيـات  و سـرداد  حج در را برائت اذان ،9اسالم مكرّم پيامبر و است؛

 بـه  پيشين هاي تشناخ آن اگر .فرمود تالوت حج مراسم در 7مؤمنان امير ةحنجر
  1.شود مي شناخته نيز اسالم جهان دشمن ،آيد دست

  :از عبارتند حج در شناسي دشمن هاي نمود
 هـاي  رژيـم  و گـر  سـلطه  هـاي  قدرت هژموني افول بر تأکيد و آوريياد ،تذکر ـ يک

  ؛2آمريکا مطيع و فاسد هاي رژيم اسقاط و ها قدرت اين همدست

 و سياسـي  الگوهـاي  تعمـيم  بـراي  اسـتعمارگران  هـاي  تالش شکست يادآوري ـ دو
 آگـاهي خود« آمـدن  وجـود  بـه  مقابـل  در ،شرقي و غربي هاي مکتب از برخاسته ارزشي
  ؛3مسلمان هاي توده ميان »اسالمي
ـ « و شـيطاني  هـاي  قـدرت  از جسـتن  بيزاري براي تالش ـ سه  و زور و زر هـاي  تب
  4.جاهلي هاي نظام و استکبار

 در را سياسـي  نظم و اتحاد از جديدي فصل که »مشرکين از برائت« فريضه وسيله به
 دشمن شناخت ،5گذارد مي نمايش به مسلمان ملل توسط سلطه ظالمانه نظام طرد و نفي

 در پـذيرد.  مـي  صـورت  آنهـا  از جويي برائت و معاصر دوره در ها انسان واقعي و حقيقي
 درک و سياسـي  بعـد  درک بـر  همـواره  ،رهبري معظم مقام و =خميني امام هاي ديدگاه
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 ۴۸۹   هاي موسم حج براي صدور گفتمان... ها و چالش فرصت

 

 .اسـت  شـده  توجه ،معاصر جهان در واقعي دشمن شناخت و موقعيت نيز و مکان ،زمان
  فرمايد: مي زمينه اين در =خميني امام

 اسـت  امتـي  فرياد ،ستمگران ستم از فرياد ،كافران و مشركان از برائت فرياد امروز

 لـب  بـه  آن اذناب و آمريكا آنان سأر در و غرب و شرق تجاوزات از جانشان كه

 فريـاد  ،ما برائت فرياد .است رفته غارت به اش سرمايه و وطن و خانه و است رسيده

 و تيرهـا  همـه  و اند نشسته كمين در او مرگ به استكبار و كفر همه كه است امتي

  1اند. رفته نشانه عترت و قرآن طرف به ها ه نيز و ها كمان

 شـمال  انقالبـي  حـوادث  بـا  رابطـه  در رهبـري  معظم مقام هاي هشدار و ها هتوصي از

 توسـط  هـا  انقـالب  مصادره و »دشمن« شناخت عدم راستاي در 2اسالمي مناطق و افريقا

 نظير کشورهايي سران ،سفانهأمت که نکته اين به کرد اشاره توان مي استکباري هاي قدرت

 اي مخـاطره  دچـار  را اسـالمي  بيـداري  و انقالب و نگرفتند جدي را هشدارها اين مصر

    .کردند سهمگين

   شيعيان ساير بر اسالمي انقالب گذارياثر فرصت ج)

 ،نخسـت درجـه   در .شـود  شـناخته  حـج  هـاي  تفرص از تواند مي »گذارياثر« لهئمس
 اسـالمي  انقـالب  بـه  اسـالمي  هـاي  جنبش برخي و دنيا مسلمانان ساير سپس و شيعيان
 ايـن  .نمودند وارد خود اعتقادي و سياسي ادبيات در را آن گفتمان و کردند تمايل اظهار

 بـراي  .انـداخت  وحشـت  به را مريکاآ تابع سکوالر و محلي پادشاهي هاي دولت ،لهئمس
 .اسـت  شـده  محدود اسالمي انقالب از بعد عربستان کشور در شيعيان هاي تفعالي ،مثال
 مـذهب  شناختنن رسميت به و عربستان کشور در موجود خفقان دليلِ دو به نيز امر اين
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۹۰

 سياسـت  ،آن پي در و اسالمي انقالب پيروزي 1.است شده تشديد آن تکفير نيز و ،تشيع
 پديد شيعيان ساير مبارزاتي هاي تفعالي در مهم تحولي ،ايران اسالمي جمهوري خارجي

   .است آورده

  حج در اسالمي انقالب گفتمان صدور تهديدهاي و موانع

 کننـده تهديد بلکـه  ،شـود  نمي عملي لزوماً تهديد .است تهديد ،دشمن کارکردهاي از
 نيـز  هـا  هزمينـ  سـاير  و اسـتعماري  اهداف .يابد تسلط شوندهتهديد شخص بر خواهد مي
 و موانـع  تـرين  مهـم  بـه  ،ذيـل  در 2.شـود  شـناخته  امنيـت  کننـده تهديد عوامل توانند مي

    .شود مي اشاره حج در اسالمي انقالب صدور تهديدهاي

   حج در عقيدتي ـ فرهنگي موانع .1

 درخـور  محور چندين در ،حج در االذهاني بين و فرهنگي وگوي گفت و تبادل موانع
    :است تأمل و بررسي

  اي عقيده و نژادي ـ قومي من بر تأكيد و عقيدتي ـ فرهنگي خلوص الف)

 ــ  فرهنگـي  هويـت  حفـظ  بـر  تـالش  و تأکيـد  عقيدتي، و فرهنگي خلوص از منظور
 و اسـالمي  هـاي  نحلـه  و عقايـد  هـا،  فرقـه  سـاير  بـا  وگـو  گفت و ناپذيري تأثير و عقيدتي
 در رهبري معظم مقام 3شود. مي شمرده ملل بين فرهنگي تبادل در مانعي که هاست فرهنگ

 قرآنـي  اسـالمي  مـاي  تحقـق  راه سر بر مانعي را نژادي و قومي من از گذر عدم زمينه اين
  باشد: مؤثر قرآني و اسالمي ماي به نژادي و قومي من از گذر در تواند مي حج که دانند مي
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 ۴۹۱   هاي موسم حج براي صدور گفتمان... ها و چالش فرصت

 

 گـرد   حـج  عظيم محشر در جهان مختلف نقاط از كه خواهران و برادران شما اينك

 قرآنـي  و اسـالمي  مـاي  بـه  ،يا فرقـه  و نـژادي  و قـومي  من از هجرت در و آمده
 مسـلمين  ديگـر  بـا  آن ةباردر ،داشته نظر مد در را يمسائل است مناسب ،ايد پيوسته
  1.سازيد عمل و فكر و تأمل ةسررشت را آن ،حج سفر از پس و كنيد انديشه  تبادل

   اي عقيده نظر از ناپذيري انعطاف ب)

ــور، مســئله ــاي از مزب ــي و فلســفي منظره ــي و کالم  .اســت بررســي درخــور دين
 از يکـي  ،شـيعه  و سـنت  اهل مذاهب نخبگان و علما سوي از اي عقيده ناپذيري انعطاف
 از بعـد  کـه  اسـت  ايـران  اسـالمي  جمهـوري  اتخـاذي  هاي استراتژي در مهم هاي چالش
 »مـذاهب  تقريب« در اسالمي جمهوري سوي از اي مالحظه قابل نحو به اسالمي انقالب

 ،مسـلمان  هـاي  فرقـه  ناپـذيري  انعطـاف  ،شـد  اشـاره  که طور همان و .است شده گيريپي
    .سازد مواجه شکست با را استراتژي اين تواند مي

  گرايي افراط و گري افراطي ج)

 مقابـل  در جـدي  چالشـي  تواند مي که است موانعي ديگر از گرايي افراط و گري افراطي
 حضـور  و ظهور آورد. پديد حج در اسالمي انقالب محوري امت و عقالني گفتمان صدور
 فـراهم  فرهنگـي  تبـادل  و وگـو  گفت مقابل در بنيادين مانعي تواند مي حج در گرايان افراط
 در حتـي  و نـژادي  و قـومي  و عقيـدتي  فرهنگـي،  هاي جنبه در تواند مي گرايي افراط آورد.
 عوامـل  کوشيد بايد که کند، پيدا نمود حج در گوناگوني منظرهاي از و اقتصادي هاي جنبه

 حـج،  در ويـژه  بـه  اسـالمي،  جوامـع  در متأسـفانه  نيايد. وجود به گرايي افراط هاي زمينه و
 هـاي  فرقـه  برخـي  روش و راه گزاف، هاي هزينه با و ها دولت برخي حمايت با هايي گروه

 حـق  عقيـده  نـام  بـه  اسالم، جهان عرصه در را وهابيت فرقه جمله از ارتجاعي، و انحرافي
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۹۲

    گرفت. خواهد قرار مداقه مورد تر مبسوط صورت به مقاله ادامه در که دارند مي عرضه
 و سـنت  اهل مذاهب و ها هفرق و جوامع تمام که فراواني اشتراکات وجود با سفانهأمت
 فرهنـگ  يـک  بـه  انـد  نتوانسـته  اسـالمي  امـت  و مسلمان جوامع هنوز ،دارند باهم شيعه

 غلبـه  مکتـوب  فرهنـگ  بر شفاهي فرهنگ همواره ،ديگر سوي از و ،يابد دست مشترک
  1.است داشته

   حج در اسالمي انقالب گفتمان صدور سياسي موانع .2

  اسالمي هاي دولت سطح در )الف

 »ديپلماتيـک  روابـط  قطـع « خـارجي  سياسي مانع ترين مهم ديپلماتيک؛ روابط قطع ـ يک
    رساند. مي حداقل به را ها دولت و ها ملت ميان وگوهاي گفت و مبادالت که است

 بـه  توانند نمي ها حکومت نوع اين ؛غيرمردمي و متنافر هاي تحکوم و ساختارها دوـ
 ،دولـت  و ملـت  بـين  انقطـاع  .بپردازند ملل ساير با فرهنگي تبادل به ،خود هاي ملت نام

 صـدور  اساسـي  موانـع  از هـا  حکومـت  نـوع  اين و است، سياسي تبادل در اساسي مانع
 بـه  تـوان  مـي  کشـورهايي  چنـين  صدر در که شوند مي محسوب اسالمي انقالب گفتمان

   .کرد اشاره سعودي عربستان خصوص به ،فارس خليج حوزه کشورهاي
 از ؛بنيـادگرا  و مطلـق  هـاي  تحاکمي نيز و فرهنگ بر سياست تاريخي استيالي ـ سه

 اسـت.  سـعودي  عربسـتان  کشـور  در و حـج  در اسالمي انقالب روي پيش موانع ديگر
 حکمرانـان  و مـداران  سياست فرهنگي هاي تسياس تأثير تحت ،فرهنگ هميشه سفانهأمت

 اصـيل  فرهنـگ  بـر  سـلطه  اعمـال  صـدد  در غالبـاً  ،سياسي حاکمان و ،گرفته قرار فاسد
  2اند. بوده آن انحراف و اسالمي
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 ۴۹۳   هاي موسم حج براي صدور گفتمان... ها و چالش فرصت

 

  مسلمان هاي ملت سطح در سياسي موانع )ب

 انقـالب  گفتمـان  صدور در اصلي موانع و تهديدات از يکي ؛دشمن فراموشي ـ يک
 فراموشي عدم و دشمن شناسايي البته .است شناسي دشمن و صحيح درک عدم ،اسالمي
 از همـواره  ،گرفتـه  شـکل  اسـتعماري  و اسـتکباري  جريـان  قالـب  در که انسي شياطين
 و مکـان  و زمان به توجه با که ؛است بوده مشرکين و شيطان از جويي برائت هاي فلسفه

 هرزمـاني  در رهبـري  معظـم  مقام تعبير به .است گرفته شکل دائمي شناسايي و موقعيت
    :است کرده پيدا نمود مريکاآ استکباري قدرت جمله از گوناگون هاي تصور به »بت«

 بـت  و ،زمـان  آن خـاص  لبـاس  در را شرك ها زمان همه در بايد حج و خدا هخان
 از البتـه  امـروز  .كنـد  طـرد  و نفي و بشناساند آن مخصوص ةجلو با را خدا شريك

 ،آن از تـر  خطرنـاك  و آن جـاي  به اما ؛نيست خبري »عزّي« و »منات« و »الت«
 فضـاي  همـه  كـه  اسـت  استكباري و جاهلي هاي نظام و استكبار زور و زر هاي تب

  1.است فراگرفته اسالمي كشورهاي در را مسلمين زندگي

 چيزي چنين و گردد فارغ جرّار دشمنان وجود از روزي اسالمي، امت و اسالم جهان اگر
 هـاي  گـري  سـتيزه  و هـا  دشمن وجود با ولي بود. خواهد فلسفه بي نيز برائت شود، ممكن

  2است. پرخسارت و بزرگ خطايي برائت، به مباالتي بي و دشمن از غفلت كنوني،

 بـه  آن از ،شـيطاني  نيروهـاي  دربـاره  قرآنـي  تعـابير  آورييـاد  بـا  رهبري معظم مقام

 فرازمـاني  خاصيت اين .کنند مي ياد »آفرين انحطاط« و ،»انگيزفساد« ،»شرآفرين« نيروهاي

 گرفتـه  قـرار  انبيـا  مقابـل  در نيروها همين ،هم تاريخ طول در که است شيطاني نيروهاي

  3کند. فراموش را دشمن نشان و ياد زماني هيچ در نبايد اسالمي امت رو اين از .بودند
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۹۴

 بـا  مسـلمانان  که است موانعي ديگر از ؛اسالمي امت وحدت و هويت فراموشي ـدو
 کـه  ؛شوند مي آن دچار ،خود هويت و عظمت و وحدت فراموشي با و ،دشمن فراموشي

  .است دشمنان مقابل در 1»پذيريترفند« و »فراموشيخود« ،»گرايي بيگانه« ،آن نتيجه
 در اسالمي انقالب گفتمان صدور موانع از ديگر يکي ؛سياسي نخبگان نااميدي ـ سه

 کـه  اسـت  »ظلم جهاني سيستم« از و... سياسي نخبگان از بزرگي مجموعه نااميدي ،حج
 ايـن  کنکـاش  بـه  عيني صورت به ،رهبري معظم مقام .گيرد مي تئنش جهاني استکبار از

 کـه  را سيسـتمي  و مجموعـه  مقابـل  در نخبگـان  وادادگـي  مسـئله  و پردازنـد  مي همسئل
 ،نيسـت  نخبگـان  ايـن  مشکل تنها اين .کنند مي مطرح است ظلم اين طراح و ايجادکننده

ـ « ،سياسـي  نخبگـان  که گردد رميب اين به تر اساسي مشکل بلکه  بـه  را »نااميـدي  و سأي
 نقشـه  شود نمي که هستند نکته اين کنندهالقا ،آن تبع به و کنند مي سرازير خود هاي ملت

   :کرد عوض را دنيا امروز شيطاني و ظالمانه
 و يأس اسير ،ستآنها دست در دنيا در كار ةسررشت كه نخبگان از بزرگي همجموع
 را آنهـا  و كنند مي سرريز [نيز] خود هاي ملت به را نااميدي و يأس اين و اند نااميدي

  2.كنند مي مأيوس ،كرد عوض را دنيا امروز شيطاني و ظالمانه ةنقش بتوان اينكه از

ـ  است، »[موعود مهدي ظهور« به قائل که شيعه سياسي انديشه با  نااميـدي  و سأي
 نقشـه « و معاصر »دنياي سياسي نقشه« توان مي محوراميد رويکرد اين با .شود مي معنا بي

ـ  و کـرد  عوض را »عالم کل در شيطاني و ظالمانه  »ظالمانـه  قـدرت  مراکـز « و »ظلـم « هب
3داد. نشان واکنش

  

 بنـاي  درصـدد  را آنـان  و بخشـيد  اميـد  جهـان  مسـلمانان  بـه  كه اي پديده هر بنابراين،
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 ۴۹۵   هاي موسم حج براي صدور گفتمان... ها و چالش فرصت

 

 و منفـور  شـدت   بـه  جهاني، سلطه نظام و استكبار چشم در بيندازد، اسالم هپاي بر اي آينده
 وقفه بي تالشي بايد که است بزرگ فرصتي حج اسالمي، جمهوري ديد از 1است. مبغوض

 بپـذيرد.  صـورت  ديني علماي نيز و روشنفکران و رؤسا سياسي، نخبگان سازي آگاه درباره
 پذيري ظهورمسئوليت و بروز براي مناسب زمان و مکان بهترين را حج رهبري، معظم مقام

2دانند. مي اسالمي امت نخبگان و مداران سياست رؤسا، انديشي چاره و
  

 »سياسـي  مضـمون « سازيجدا براي تالش ؛حج از سياسي مضمون سازيجدا ـچهار
  است: اسالمي انقالب گفتمان صدور براي حج سياسي موانع ديگر از ،حج از

 دهـد.  مي نشان روشني به را اين آن، خصوصيات و طبيعت و است  سياسي اي فريضه ، حج ...

 هـا  گرفتـاري  آن حـل  بـا  واقـع  در كنند، مي تبليغات آن ضد بر و انكار را اين كه كساني
 از دور را اسـالم  واقـع  در بپذيرنـد،  را حج  سياسي مضمون خواهند نمي كه آنان اند. مخالف

 چيـزي  همـان  سياسـت،  از دين جدايي شعار خواهند. مي جدا سياست از را دين و سياست،

  3اند. كرده مطرح را آن است سال ها ده اسالمي، جوامع بر اسالم حاكميت دشمنان كه است

 اصـالح  بـا  اسـالمي  امـت  ،جداسـازي  انديشه رد و ،حج سياسي مضمون پذيرش با
 ،نکتـه  اين درک و فهم .کند پيدا دست خود مناسب »اقتدار« به تواند مي جمعي و فردي

 انقالب گفتمان صدور در اسالمي جمهوري هاي تالش بخش ترين کانوني و ترين اساسي
  :فرمايند مي باره اين در رهبري معظم مقام است. اسالمي

 دخالـت  نبايد حج در سياست كه شود مي اعالم بلندگوهايي در بارها و بارها چرا ...
 معنـوي  و يمـاد  زندگي هدايت و اداره براي ،آن نوراني احكام و اسالم مگر كند؟
  4نيست؟ آميخته سياست با اسالم در ديانت مگر و نيست ها انسان
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۹۶

   حج در انقالب گفتمان صدور در سعود آل حكومت موانع .3

   انقالب صدور جريان با سعود آل مخالفت )الف

 بـوده  توجـه  کـانون  سياسـي  رويـداد  يـک  عنوان به همواره خدا خانه زيارت و حج
 بلکـه  ،نيسـت  خـدا  و انسـان  ميـان  خصوصي رابطه به محدود ،اسالم احکام زيرا ؛است
 زنـدگي  در اسـالم  قـانون  و الهـي  احکـام  کردن جاري به ،حاکم تعهد و حکومت منش
 ،رهبـري  معظـم  مقام و =خميني امام ديد از رو اين از .کند مي پيدا نفوذ و گسترش مردم

 از يک هر وسيله به حج اعمال انجام رفص از بيشتر بسيار ،حج در سياسي ابزار اهميت
    .است زائران

 رقابـت  ،اعتراضـي  سياسـي  هـاي  جنـبش  که است آن اسالمي هاي تسياس مهم وجه
 و مذهبي هاي قالب در همواره ،سياسي مسائل ساير و سرزميني هاي جنگ ،حکومتي ميان

 اقـدام  تـرين  اساسي ،مخالفان مذهبي مشروعيت طلبيدن مبارزه به .شوند مي بيان اي آموزه
 مشـروعيت  شـدن  طلبيده مبارزه به قبال در سعودي خاندان واکنش .است رويارويي در

 کشـور  ايـن  هـاي  واکنش از شديدتر و تر عميق ياربس ،=خميني امام طرف از شان مذهبي
 گرفتـه  الهـام  هاي طغيان دنبال به .بود ،ايران عليه جنگ در عراق تجهيز و مالي کمک در
 بـه  ايرانـي  کننـده  تظـاهر  صدها آن در که ۱۹۸۷ سال حج مراسم در ،مکه در ايرانيان از

 خاندان اسالمي مشروعيت عليه خود اتهامات سيل شديدترين به ايران ،رسيدند شهادت
 دسـت  از شـريفين  حـرمين  خـادمي  کـه  شد آن خواستار و جست توسل سعودي حاکم

 کـرد  وارد ها سعودي بر حساس اي ضربه ،ايران جويي مبارزه اين .شود خارج ها سعودي
 ،سـعودي  پادشـاه  فهـد  ،آن از تـر  مهم حتي .شد مناسبات قطع به منجر بار اولين براي و

 و اوليـه  عنـوان  تا برداشت گام »ملک« غيراسالمي و دنيوي عنوان حذف سمت به رسماً
 مقـام  در را او ،عنـوان  ايـن  .کنـد  اعاده »شريفين الحرمين خادم« نقش در را خود رسمي



 ۴۹۷   هاي موسم حج براي صدور گفتمان... ها و چالش فرصت

 

 کشـمکش  ايـن  .بخشيد مي مشروعيت »ملک« عنوان از بيش بسيار ،سني فرامانرواي يک
 تهديـدات  از اي مالحظـه  قابـل  نمودهـاي  و داشـته  ادامـه  عربسـتان  ايـران  ميـان  تاکنون
 1.اسـت  آورده ارمغـان  بـه  و... حـج  در ،ايـران  بـراي  و... سـوريه  در بحران از اي منطقه
  :از ندا عبارت ايران مقابل در سعودي سياست هاي چالش

 .اسـت  فـارس  خلـيج  ربـي غ سـمت  در کشـور  ترين بزرگ .سعودي عربستان ـ يک
 همـواره  ،دوم جهاني جنگ از پس ،سعود آل رسيدن قدرت به زمان از سعودي عربستان

 سياسـت  در پذيري انعطاف و تقابل از پرهيز و کاري محافظه سياست نوعي پيش از يشب
    .است کرده دنبال را اعراب ميان اي منطقه
 و مقـدس  امـاکن  تخريـب  در وهابيـت  عقايد از حمايتي نقش ديگر، سويي از ـ دو

 خصـلت  بـر  نوعي به دارد، تاريخي سيري که شيعي مقدس هاي مکان بر آنان حرمتي بي
 تفکـر  شـدن  طلبيده مبارزه به موجب و کند مي داللت وهابي اسالم جويي ستيزه و تندرو
 و گرديـد،  شـيعه  انديشـه  بـا  مخالف و همسو تکفيري هاي گروه و وهابيان توسط شيعه

   بيشـتر  روز هـر  سـعودي،  حکومـت  تبليـغ  بـا  طلبـي  مبـارزه  ايـن  امـروز،  به تا متأسفانه
  2است. شده

 عقايـد  بـا  تنـدرو  سـعودي  حکومت که است فراواني هاي هزينه ديگر، بالقوه تهديد ـ سه
    دهد. مي انتشار اسالم جهان سطح در خطرناکي طرز به تکفيري، و وهابيت مسموم

 و اسـت  عـاطفي  و ايدئولوژيک نيرومند ابزار يک نيز شريفين حرمين خادمي چهارـ
    .است بخشيده کشور اين به اسالمي مشروعيت نوعي ،ظاهر به

 منطقـه  ايـن  بـه  را آمريکا مثل بزرگ هاي قدرت پاي سعود آل ،ديگر سويي از ـ پنج
 است.  شده منطقه اين در ثباتي بي موجب و گشوده
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۴۹۸

  تكفيري هاي گروه و وهابيت عقايد ترويج )ب

 ايـن  هاي تفعالي و داده عربستان مقامات به را فرصت اين المللي، بين سياسي اوضاع
 نقـاط  اقصـا  به اوانفر امکانات همراه به ،وهابيت آيين ترويج و توسعه راستاي در گروه
 آسياي و آفريقا شمال ،پاکستان ،ميانه آسياي ،قفقاز در وهابي هاي ديدگاه گسترش ،عالم

 مقابلـه  و سـتيزي  شيعه ها فعاليت اين کليدي نقطه .است داشته همراه به را شرقي جنوب
 و عربسـتان  حکومـت  دليـل  همـين  بـه  .اسـت  بوده ايران اسالمي انقالب شيعي تفکر با

 آلترنـاتيو  را آن کوشـند  مي و کنند مي حمايت آن از آمريکا نهايتاً و عربي ديگر هاي رژيم
 آن در جهـادي  انديشـه  تزريـق  در سـعي  رو اين از کنند. مطرح اسالمي انقالب انديشه
   و هـدايت  دلخـواه  مسـير  در را دشـمنان  بـا  مبـارزه  تشـنه  مسـلمان  جوانـان  تـا  داشتند

  1کنند. نگاهداري
 بـا  نقـل  بـر  افراطي كيدأت نيز و اسالم صدر حجيت ،فلسفه با مخالفت ،نص بر كيدأت

 آنها با همسو تکفيري هاي گروه و وهابيت فكري مختصات از ،عقل و علم به توجهي بي
 .اسـت  كفر و شرك مصداقي و معنايي توسعه آنها فكري بناي ترين مهم .شود مي شناخته
 هـاي  دولـت  همـه  آنهـا  .هسـتند  هـا  تكفيري اتهامات تيررس در اسالمي فرق همه تقريباً

 .پندارنـد  مي جاهليت دوران كفر از شديدتر را جديد كفر اين و دانند مي كافر را اسالمي
 هـاي  گروه در صهيونيستي رژيم و انگليس ،آمريكا جاسوسي و امنيتي هاي سرويس نفوذ

 هـاي  ملـت  عليـه  تروريستي و خشن فشار گروه يك صورت به را آن ،تكفيري و سلفي
 هـاي  سـرويس  دسـت  در عمـدتاً  هـا  هگرو اين فرمان .است درآورده ها دولت و مسلمان

 ميـان  در انقالبـي  اسالم نفوذ و اسالمي انقالب گيري اوج با .است افتاده غرب جاسوسي
 دربـاره  بيشـتر  دشـمن  هـاي  سرويس ،الئيك و سكوالر احزاب و ها هگرو افول و ها ملت
 آنها روي مشخص اهداف سوي به هدايت همچنين و آنها در نفوذ و تكفيري هاي گروه
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 ۴۹۹   گفتمان... هاي موسم حج براي صدور ها و چالش فرصت

 

 و معتـدل  نگـاه  مقابـل  در اسـالم،  بـه  نگـاه  گونه اين رهبري، معظم مقام منظر از 1.كنند مي كار
 خواهـد  و شـده  پيشنهاد غرب، سوي از الئيك اسالم و تكفيري اسالم «... گيرد: مي قرار عقالني

  2».نشود تقويت منطقه هاي انقالب ميان در عقالني و معتدل اصولگراي اسالم الگوي تا شد
 توجـه  جالـب  خـود  نوع در حج در استکبارستيزي نظريه طرح در اسالمي انقالب فرصت

 هـاي  گـروه  و هـا  طيـف  طـرف  از که هايي چالش فرصت، اين از برخورداري عين در اما است.
 وهلـه  در را مسلمين جامعه کنوني مشکل که است صورت اين به گرفته، شکل وهابي و سلفيه
 نظـر  بـه  ابتـدا  داننـد.  مـي  درونـي  را مسلمانان مشکل بالعکس دانند؛ نمي استعمار از ناشي اول،
 اقـدامات  امـا  اسـت.  استبدادي هاي نظام سرنگوني اول، وهله در ها گروه اين هدف که رسيد مي
 از نشـان  ها گروه اين حصر و حد بي گرايي افراط و انساني شأن از دور به و نابخردانه عملکرد و

 ايـن  عقايـد  و افکـار  در کجـي  و انحـراف  هرگونه که چنان دهد؛ مي هولناک خطري و انحراف
  3ماند. نمي باقي او بردن بين از جز راهي و شود مي مقابل طرف کفر به منجر ها گروه

 عليـه  تهديـد  و هـا  هگـرو  تـرين  خطرناك از را تکفيري هاي گروه ،رهبري معظم مقام
 ،تکفيـري  هـاي  گروه آتش دارند اعتقاد و دانند مي مسلمان هاي ملت گرايي هم و وحدت

 مـنحط  گـروه  يک« ها تکفيري که معتقدند ايشان .گرفت خواهد نيز را آنان حاميان دامن
 بـر  کـه  دانند مي سمي مثابه به را تکفيري هاي گروه رهبري معظم مقام .هستند 4»تاريخي

 معظـم  مقـام  5شـوند.  خـارج  اسالمي محيط از بايد و اند شده وارد اسالمي محيط پيکره
 يفيـر تک جريـان  «... :اسـت  اسالم مصائب از تکفيري جريان که کنند مي تصريح رهبري
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۰۰

 امكانـات  و پول متأسفانه ،مادي منابع از برخي بركت به اسالم دنياي در امروز كه بيثخ
  1...».است اسالم مصائب از يكي ،دارند اختيار در هم

 تهديـد  اسالمي، جمهوري براي خصوص به اسالم، جهان در تکفيري هاي گروه رو اين از
 از کـه  اسـت  رفتـه  پـيش  آنجـا  تـا  هايي گروه چنين خطر اند. کرده ايجاد جدي هاي چالش و

 دهنـد  نمـي  قرار اولويت در را خارجي دشمن و استعمار عليه مبارزه هايي گروه چنين اساس،
 فرصـتي  ايـن  و انـد،  اسـالمي  امـت  و جامعـه  درون اعتقـادي  پاکسازي به قائل عوض، در و

 ايـن  از اسـتفاده  در غـرب  فرصـت  تـا  کوشيد بايد است. آورده وجود به غرب براي طاليي
 چنـدين  بـودن،  مسـلمان  مدعي افراطي هاي گروه اين با مبارزه سويي از برود. بين از ها گروه

 گرايـي  افـراط  گسـترش  جلوي بايد ابتدا است؛ آورده پديد اسالمي جمهوري براي را مشکل
 معظـم  مقـام  و =خمينـي  امـام  تعبيـر  در کـه  شود گرفته ها گروه اين مذهبي خشونت با توأم

 کـه  اسـت  شـده  مشـخص  آمريکـايي  اسـالم  تعبير با اسالم، نوع اين و نگاه نوع اين رهبري،
 گفتمـان  پـاد  عناوين با ها، گروه اين ديگر سوي از شوند. مي حمايت غربي کشورهاي توسط
 کـه  سياسـي  اسـالم  جريـان  غلبه و نفوذ از تا اند کرده علم قد تشيع عقالنيت مقابل در ديني،
 امـت  خـود  درون از کـالن  هـاي  هزينـه  با لذا کنند. جلوگيري است، مسلمانان بيداري منادي

 هـاي  گـروه  اقـدامات  سير و اند، برگزيده کار اين براي را ها گروه اين منحرف عقايد اسالمي،
 از تکفيـري،  هـاي  گـروه  و وهابيت رو اين از است. کار در غرب به خدمت مسير در تکفيري

  شوند. مي محسوب حج در تشيع و اسالمي انقالب گفتمان صدور اصلي موانع

   تشيع و اسالم اي شناسنامه و تاريخي ابنيه و آثار مكاني تخريب )ج

 هـاي  سـال  طـي  ،وهابيـت  منحـرف  عقايـد  پرتو در سعودي حکومت که اقداماتي از
 و تـاريخي  هـاي  مکـان  تخريـب  و زدايـي  تقـدس  ،داده انجام اي فزاينده طور به ،گذشته
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 ۵۰۱   هاي موسم حج براي صدور گفتمان... ها و چالش فرصت

 

 حـرم  توسعه و تکميل پروژه مثل ،مختلفي هاي بهانه به که است بوده اسالم اي شناسنامه
 از غيـر  به انـد.  پرداختـه  مقـدس  و تـاريخي  ابنيه و آثار گسترده هاي تخريب به و... الهي
 ،زوار ويـرازي  سهميه نشد کم و سياسي رويارويي ستر از رهاکشو ديگر ترکيه، و ايران

 بـردن  بـين  از و پاکسازي حال در وهابيت .ندا دهکر تسکو ديسعو نعربستا مسائل رد
 سـازي  يکسان حال در و تشيع و شيعه نندهک تداعي نوعي به که است ييها مکان ظاهري

 ،زمـان  مـرور  بـه  کـه  اسـت  ايـن  ،بـردارد  در اقدامات اين که خطري هاست. مکان همه
 عقيدتي هاي مکان از اثري ديگر ،تشيع عالم در چه و تسنن عالم در چه ،بعدي هاي نسل

 بـه  آنان و ،کرد نخواهند مشاهده عربستان جزيره شبه در ،مسلمين تاريخ کننده تداعي و
 و وهابيـت  مسـير  خـالف  کـه  اسـالم  عـالم  در ديگري ادعاي هر و تشيع ادعاي راحتي

 کـه  است رفته پيش آنجا تا ها هروي اين .دکر خواهند انکار يا رد باشد، سعودي حکومت
 در آنهـا  و کـرده  پيـدا  رواج نيز سنت اهل معتبر هاي کتاب در ها هردي و حذف اين حتي
 ايـن  و ،هستند خودشان معتبر هاي کتاب از ،تشيع مذهب کننده ييدأت آثار پاکسازي حال

 اديتعد .اسـت  آورده در خطر به اصيل اسالم و تشيع عالم براي را خطر زنگ مراتب به
ــخت و نشناسا نباستا از ــان اريـــ  که ندا دهگشو دنتقاا به نباز ،ديسعو سسرشنا شناســـ

 .اسـت  تخريـب  و فتنر ستد از لحا در ،ديسعو نعربستا هباقیماند تاريخي هاي نمکا
 ،محر ريخـي تا هـاي  تقسم ها وهابي نظر در .ستا هشد منجاا وهابيون کمک به تخريب

  1.شوند تخريب بايد و کند مي تشويق را کشر
 را مـذهبي  هـاي  مکان تخريب هاي عکس دنيا ندارند دوست عربستان وهابي مقامات

 معـراج  محل به حتي و اند کرده نابود را اسالم صدر بناهاي درصد ۹۵ کنون تا آنها .ببيند
 و سـاله هزار بناهاي تخريب که تاس اين واقعيت اند. نکرده رحم نيز پيامبر تولد مکان و
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۰۲

 صدر آثار به توجه و احترام هرگونه که دارد تندرويي هاي وهابي تفکر در ريشه ،مذهبي
 .کنند نابود را اسالمي آثار تمام ندا مشتاق حريصانه و کنند مي قلمداد پرستي بت را اسالم

 و نمادهـا  1.داننـد  مي اسالم مورد در گيري تصميم مسئول تنها را خود ،عربستاني مقامات
    .شوند مي محسوب عقايد کننده تقويت و تداعي و ها هسرماي جزء ،مذهبي هاي مکان

  گيري نتيجه

 گفتمـان  صـدور  بـراي  ،اسـالمي  انقـالب  که شد مشخص ،گذشت آنچه به توجه با
 و قـوت  نقـاط  همچنـين  و هـا  تهديد و ها فرصت ،حج در خود اصيل و عقالني ،معتدل

 اقـدامات  کارآمـدي  و بخشـي اثر در توانـد  مـي  هـا آن از هريـک  به توجه که دارد يضعف
 نـوعي  بـه  کـه  عواملي از اي سلسله تا شد تالش رو اين از .باشد مؤثر اسالمي جمهوري

 اسـالمي  انقالب گفتمان صدور براي جدي موانعي ديگر سوي از و ها فرصت و ها هزمين
 بـراي  توانـد  مـي  کـه  ييهـا  زمينـه  و هـا  فرصـت  .ندشـو  بررسي ،آورند مي پديد حج در

 قابـل  سياسـي  و اعتقـادي  ـ فرهنگي ابعاد در ،آيد پديد حج در ايران اسالمي جمهوري
 مـذاهب  تقريـب  نيـز  و وگـو  گفـت  از توان مي عقيدتي ـ فرهنگي زمينه در است. تحقق

 هـاي  تفرصـ  و هـا  هزمين در .گرفت کمک حج در ويژه به ،اسالم جهان سطح در اسالمي
 جملـه  از مختلفي عناوين با ها دولت سطح در توان مي که راهکارهايي بر عالوه ،سياسي

 افــزايش بــراي راهکارهــايي از تــوان مــي حــال عــين در ،دکــر اشــاره فعــال ديپلماســي
 گرفتن کمک با ،شناسانه دشمن و گونه وحدت هاي استراتژي از ،حج سياسي هاي تفرص

   .گرفت بهره شيعيان ساير ظرفيت از
 دربـر  حـج  در را اسـالمي  انقـالب  گفتمـان  کـه  تهديدهايي و ها چالش ديگر، سوي از

 تـرين  مهـم  دارد. طـرح  قابليـت  سياسي نيز و اعتقادي ـ فرهنگي هاي زمينه در هم گيرد مي
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 عقيـدتي  ــ  فرهنگي وگوي گفت و تبادل عدم عقيدتي، ـ فرهنگي زمينه در تهديد و چالش
 هـاي  چـالش  و موانـع  زمينـه  در است. نژادي و قومي اي، فرقه مذهبي، اختالفات تشديد و

 هـايي  فعاليـت  کننده تشديد غيرفعال، ديپلماسي ها، دولت سطح در اينکه بر عالوه سياسي،
 هـايي  چـالش  اسالمي، امت و عام سطح در شود، مي محسوب اسالمي انقالب گفتمان عليه
 نخبگـان،  نااميـدي  دشـمن،  فراموشـي  اصـول،  سـر  بـر  وحـدت  و اجمـاع  عـدم  زمينه در

 و سـلفي  هـاي  آموزه و سعود آل حکومت تهديد نيز و حج، از سياسي مضمون جداسازي
 و امـاکن  تخريب تشيع، انديشه عليه مبارزه در اي مالحظه قابل نمود که دارد وجود وهابي

 و مکـه  شهرهاي تاريخي ـ مذهبي اماکن نابودي و شيعيان جمله از مسلمان تمام مقدسات
 تـأثير  کـه  است آن مکاني محو و تشيع هاي آموزه عليه ها تهديد و اقدامات جمله از مدينه،

 از توانـد  مـي  اسـالمي  انقـالب  گذاشـت.  خواهـد  جـاي  بر آيندگان اذهان محو در بسزايي
 عنـوان  به اسالمي، نوين تمدن از يگانه اي چهره ارائه ضرورت بر تأکيد براي حج، ظرفيت

 کنـد.  تـالش  بگيـرد،  شـکل  تمدني درون نخبگان تعامل براساس که اي پايه و واحد تمدن
 دسـتاوردهاي  و تجربيـات  و هـا  انديشـه  تبلـور  و تـراکم  از بايد اسالمي تمدن به نيل براي

 ادبيـات  و رفتارهـا  نـوع  در ابتـدا  و گرفت کمک اسالم جهان تاريخي و فرهنگي و فکري
 جلـوي  و کـرد  ايجاد »تحول« مختلف، مذاهب و ها گروه ميان اسالم، جهان در گرفته شکل
 هـاي  فرصـت  و موانـع  دقيـق  شناسـايي  رو اين از گرفت. را منحرف و مسموم عقايد رشد
    است. برخودار اي ويژه اهميت از حج، در رو پيش
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  چکيده

 معرفـي  و صـدور  هـاي  راه تـرين  مهم از و ،اسالم دين هاي فريضه ترين مهم از حج
 ،سـعودي  عربستان حکومت در اما است. جهان سراسر مسلمانان به اسالمي انقالب
 ،مقالـه  ايـن  در شـود.  جلوگيري اسالمي انقالب صدور از است شده سعي همواره

 آن روي شپي موانع و اسالمي انقالب صدور جلوگيري بر مؤثر عوامل و علل تبيين
 سـاختار  است معتقد نويسنده .بود خواهد شده مطرح پرسش ترين مهم ، حج ايام در

 سلطانيسـم  نظـام  و وهابيـت  مذهب بر مبتني که عربستان مذهبي فرهنگ و سياسي
 ،امـر  ايـن  و ،دارد قـرار  اسـالمي  انقـالب  شـيعي  و مردمي مباني با تقابل در است،

  است. اسالمي انقالب صدور از عربستان جلوگيري عامل ترين مهم
 فرهنگ ،سياسي ساختار ،وهابيت ،عربستان ،اسالمي انقالب صدور کليدي: واژگان
  .سلطاني نظام ،مذهبي

                                                      
  . دانشجوي دكتري انديشه سياسي1
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  مقدمه

 اينکـه  از اسـت  عبارت گيرد، مي قرار بررسي و بحث مورد مقاله اين در که اصلي پرسش
 چيسـت؟  سـعودي  عربسـتان  در حـج  ايـام  در ايران، اسالمي انقالب صدور موانع ترين مهم

 اسـالمي  انقـالب  صـدور  از سعودي عربستان چرا اينکه قبيل از ديگري هاي پرسش همچنين
 صـدور  بـراي  برنامـه  و راهکـار  تـرين  مهم اينکه و پردازد مي آن با مخالفت به و دارد هراس
 و اسـت،  کـدام  اسالمي انقالب صدور براي حج هاي ظرفيت از گيري بهره و اسالمي انقالب

  است. تأکيد مورد اسالمي انقالب صدور براي حج چرا نهايت، در
 از اکنــون هــم ،عربســتان پادشــاهي حکومــت ،معتقــديم شــده مطــرح فرضــيات در

 مانـده  کـار  سر مردم سرکوب و زور به توسل با که است جهان حکومت ترين استبدادي
 اسـت؛  کـرده  عربسـتان  بـه  شـاياني  هـاي  کمـک  زمينه اين در نيز امپرياليسم حتي .است

 ايدئولوژي با پيوند در ،حکومت تأسيس ابتداي همان از ،سعود آل خاندان که اي گونه هب
 سـپس  و انگلـيس  اسـتعمار  پشـتيباني  و حمايـت  بـا  و عبـدالوهاب  بن محمد مذهب و

    .است بخشيده تداون خويش حکومت آمريکا هاي تحماي
 رافضي را شيعيان ،وهابي رهبران و رددا تشيع با را دشمني بيشترين ،وهابيت مذهب

 قابليـت  نيـز  عربسـتان  حکومت سلطاني نظام ساخت همچنين .دانند مي دين از خارج و
 بـراي  خطـري  را آن و نـدارد  را اسـالمي  انقـالب  دموکراتيـک  و مردمـي  مباني برتافتن

 امپرياليسـم  بـه  عربستان حکومت وابستگي نهايت، در .بيند مي خويش موروثي حکومت
 اسـت  ديگري عامل گرفته، شکل آن با مخالفت در ايران اسالمي جمهوري که هم غرب

  دارد. وامي اسالمي انقالب صدور با مخالفت به را عربستان که
 کنـون  تـا  کـه  گفـت  بايـد  تحقيـق  اين به نزديک موضوعات و ادبيات پيشينه بررسي در

 صـدور  هـاي  سياسـت  پژوهشـي،  مختلـف  هاي روش با اند کوشيده محققان و نظران صاحب
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 عوامـل  و علـل  امـا  کننـد،  کنـدوکاو  و بررسي را آن بر مؤثر عوامل و علل و اسالمي انقالب
 لـذا  اسـت.  بـوده  اشـاره  مـورد  کمتر حج، ايام در آن موانع و اسالمي انقالب صدور بر مؤثر
 گيـرد،  قـرار  موضـوع  اين کلي راستاي در تواند مي که پژوهشي و تحقيقي کارهاي ترين مهم

 مرکـز  همـت  بـه  که نژاد فالح علي اثر ،»اسالمي انقالب صدور سياست« کتاب از: اند عبارت
 اسـالمي،  انقـالب  مبـاني  تبيـين  بـا  اثـر  ايـن  شد. منتشر ۱۳۸۴ سال در اسالمي انقالب اسناد

 و داخلـي  مبحـث  دو در را امـر  ايـن  روي پـيش  موانـع  و اسـالمي  انقـالب  صدور هاي راه
 روابـط  در اسـالمي  انقـالب  نظـري  و مفهـومي  بازتـاب « اسـت.  داشـته  نظـر  مـد  المللي بين
 انقـالب « اسـت.  کـرده  تـأليف  دهشـيري  محمدرضـا  کـه  اسـت  کتابي دومين نام ،»الملل بين

 رشـته  بـه  درگـاهي  عمراني علي که است ديگري کتاب »جهان در اسالمي بيداري و اسالمي
 تـأليف  آن کارکردهـاي  و حـج  بـا  ارتباط در نيز مقاالت و کتب برخي است. درآورده تحرير

 موانـع  بـر  مـؤثر  عوامـل  و علـل  دربـاره  يـک  هيچ که گفت توان مي جرئت به اما است، شده
 بايسـته  و شايسـته  کـه  چنـان  آن سـعودي،  عربستان در و حج ايام در اسالمي انقالب صدور
 بررسـي  بـا  و تحليلـي  ـ توصـيفي  روش از گيـري  بهـره  با نگارنده، لذا اند. نگفته سخن است،

 در غربـي  امپرياليسـم  و کشور اين هاي تالش به عربستان، در حاکم مذهبي و سياسي ساختار
  پرداخت. خواهد اسالم جهان سراسر به اسالمي انقالب صدور از جلوگيري

  نظري چارچوب ،سلطانيسم

 کـه  باشـد  مـي  چـارچوبي  تـرين  مهـم  اسـت،  وبر ماکس انديشه از برگرفته که سلطانيسم
 نظريـه  زيـرا  پرداخـت؛  رو پيش مقاله مسائل و موضوع تبيين و بررسي به آن کمک با توان مي

    دارد. کاملي انطباق سعود آل حکومت و عربستان جامعه هاي واقعيت با سلطاني نظام
 تـرين  يافراطـ  عنـوان  به را يسمسلطان مفهوم ،»جامعه و اقتصاد« کتاب در وبر ماکس 
 اقتـدار  نـوع  سه چارچوب در را مفهوم اين وبر ماکس .کرد مطرح يمونياليسمپاتر شکل
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 و بوروکراتيـک  ،سـنتي  :کنـد  مي تقسيم دسته سه به را اقتدار او .است کرده مطرح عمده
 سـخن  وبر انديشه در نيز 1»هرشافت« مفهوم از سلطانيسم کنار در بايد البته کاريزماتيک.

 معمـوالً  ،اصـطالح  ايـن  .اوسـت  سياسي شناسي جامعه در اساسي اصطالحي که بگوييم
 بـه  قـدرت  .دارد ارتبـاط  ،قـدرت  اساسـي  اصـطالح  با و شود مي ترجمه سلطه يا اقتدار

 انجـام  به ديگران کردن وادار و ،مقاومت هرگونه رغم به ،هدف رساندن انجام به توانايي
 از افـراد  ،آن در کـه  دارد اشـاره  وضعيتي به اقتدار .دارد اشاره ،خواهيم مي ما آنچه دادن
 را هرشـافت  وبـر  .شـوند  مـي  پنداشـته  قدرت مشروع حق به دارندگان ،مردم عموم نظر

 هـاي  رژيـم  مـورد  در هـم  ،ايـن  .دانست مي سياست جهان تغييرناپذير و اساسي ويژگي
  2.غيردموکراتيک هاي رژيم هم و کند مي صدق دموکراتيک

    :کند مي بيان را مشروع اقتدار و سلطه آرماني نوع سه ،جامعه و اقتصاد در وبر
  است؛ تاريخي عادات و رسم به توسل براساس که سنتي اقتدار ـ
 بـر  و دارد همـراه  بـه  را رهبـر  بـه  سرسـپردگي  و وفـاداري  کـه  فرهمندانـه  اقتدار ـ

  ؛دارد فرد آن شود مي تصور که است استوار هايي توانايي و العاده خارق هاي ويژگي
 آن از اطاعـت  و قانون غيرشخصي حاکميت به وفاداري که قانوني ـ عقالني اقتدار ـ

    .کند مي توصيه را
 بـا  که است اقتدار نوعي ،قانوني ـ عقالني اقتدار ،معاصر جهان در که است معتقد او

  3.دارد ارتباط بوروکراسي
 پـذيرش  بـه  متکـي  کـامالً  اقتـدار  ،سـنتي  نـوع  در ،گفـت  بايـد  کـه  است سان بدين

 شـده  پذيرفتـه  هـاي  تسـن  چارچوب در تواند مي فقط ،حاکم يا سرور يک .هاست سنت
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 ۵۱۱   موانع صدور انقالب اسالمي در عربستان در ايام حج؛ رويكردي بر...

 

 جداسـت؛  بحثـي  آن ،کنـد  عمـل  ضعيف يا کند روي زياده جايي در اگر حاال .کند عمل
 بـه  سـلطنتي  حاکميـت  ،سياسـي  سـنت  در .کند عمل محدوده آن از جدا تواند نمي ولي

ـ  اما ؛است مطرح سنتي اقتدار ينوع عنوان  از را پـايش  ،سـرور  کـه  آنجـا  گويـد  مـي  روب
 بـه  را سلطانيسم مفهوم بايد ،شود مي شخص به قائم ،عمل در و گذارد مي فراتر ها سنت

 مشـروعيت  اگرچـه  .نيسـت  هـا  سـنت  به مقيد ديگر ،حاکم يا سرور اينکه يعني برد؛ کار
  1.باشد گرفته ها سنت از را خود

 توجيـه  بـراي  ،دارنـد  نامشـروع  هـايي  حکومت که آنجا از ،سلطاني هاي نظام رهبران
 تنهـا  عنوان به را آنها ،مرجعيت که کنند مي اختراع را اي ايدئولوژي غالباً خود نظام کردن
 وجـود  بـه  را چيـزي  سـلطاني  هاي نظام فرمانروايان برخي« .نکند دار خدشه اقتدار عامل

 را آن دارنـد  دوسـت  که آورند وجود به را آن که اند واداشته را نويسندگاني يا آورند مي
 بـراي  توتـاليتر  هـاي  ايـدئولوژي  کـه  اي جاذبـه  بـه  اسـت  کـافي  امـا  .بنامنـد  ايدئولوژي

 بينديشـيم  دانشجويان براي و ،جوانان براي ،نيستند آنها حاکميت تحت که روشنفکراني
 درک سـلطاني  نظام در ،باشد داشته ايدئولوژي با شباهتي اندک که را چيزي هر فقدان تا

 خـود  احتمـاالً  و آنهـا  حاميـان  بيشـتر  حتـي  نيستند، آنها حاکميت تابع که افرادي .کنيم
 ايـدئولوژي  شـبه  آنهـا  .کننـد  نمي تلقي جدي را ايدئولوژيک هاي تالش اين ،فرمانروايان

 ايـدئولوژيک  بخشـيدن  مشـروعيت  به نياز که هنگامي ،سلطاني هاي نظام رهبران .هستند
 دادن بازتـاب  عـين  در که گزينند ميبر را اي ايدئولوژي اغلب ،کنند مي حس را خود نظام

 معاصـر  تـاريخ  در مسـئله  ايـن  2.دارد خـود  بـر  نيـز  را فرمـانروا  نام ،نظام گرايي شخص
  است. برخوردار کاملي عينيت از ،سعود آل خاندان حکومت و عربستان

   سـنتي ( پاتريمونيـال  سياسـي  اقتـدار  از گونه آن ،وبر تعريف طبق سلطانيسم ،بنابراين
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۱۲

 قيـود  از فارغ و حکمران اراده طبق و شخصي کامالً شکل به قدرت که است موروثي) ـ
 و عرفـي)  قـانون  شـکل  بـه  چـه  و شـرع  شکل به چه( قانون از ناشي هاي تمحدودي و

 اعمـال  سـنت  حتـي  و پارلمـان)  يا بزرگان مجمع مانند( مدني نهادهاي و ساالري ديوان
    :ساختار اين در .شود مي

  ؛يابد مي سامان او خاندان و حکمران موروثي رهبري بنياد بر سياسي نظام ـ
  ؛ندارد وجود حکمران خاندان اعضاي و دولت ميان روشني تمايز ـ
 نظـام  و دولـت  بـه  نـه  ،هستند فرمانروا شخص به وفادار و مطيع ،تابع ،کارگزاران ـ
  ي؛سياس
 نظـام  بـرخالف  .نـد ندار سياسـي  مسـتقل  پايگاه و ديستنن آزاد حکومتي کارگزاران ـ

 سياســي اســتقالل از آن تبــع هبــ و ،پايگــاه از فئــودال اشــراف کــه غــرب ســاالر طبقــه
  ؛برخوردارند

  ؛غرب در غيرمتمرکز فئودالي ساالر طبقه نظام برخالف .است متمرکز کامالً حکومت ـ
  ؛است مراتب سلسله بر مبتني منظم ساختار فاقد ،اداري دستگاه ـ
 و دهند مي انجام را خود وظايف مند ناسامان و دلخواه شکل به حکومتي کارگزاران ـ

 مشـابه  ،حکمـران  بـا  شان رابطه که آنجا از و شود نمي اعمال يافته سازمان نظارت آنان بر
   از فرمـانروا  موافقـت  بـدون  و جانبـه  يـک  طـور  بـه  توانند نمي ،است ارباب با بنده رابطه
 مبتنـي  حکمـران  به وفاداري اصل بر فرد ارتقاي ،ساختار اين در .گيرند کناره خود شغل

ــق ،کــارگزاران و اســت ــه ،او شخصــي عالقــه و ســليقه طب    ،ارشــديت و شايســتگي ن
  1.شوند مي برکشيده

 اينکـه  دليل به و است سلطاني حاکميت ،سلطانيسم مطابق ،گفت توان مي مجموع در
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 ۵۱۳   موانع صدور انقالب اسالمي در عربستان در ايام حج؛ رويكردي بر...

 

 نيـز  مدرن هاي شيوه از اما ؛گيرد مي آنجا از را مشروعيتش ،کند مي احيا را سلطنت سنت
    .کند مي استفاده

ــر عــالوه ــن ب ــذيري ييجــدا هــاي ويژگــي سلطانيســم ،اي ــه دارد ناپ  بررســي در ك
    :كنند مي تعبير همزاد هاي ويژگي به آنها از ها نظام گونه اين ،شناختي جامعه

 بـار  نخسـتين  ،سلطاني هاي نظام فرمانروايان ؛سلطاني نظام محدود اجتماعي پايگاه .۱
   .رسند مي قدرت به مشخص كامالً هاي گروه حمايت با

 سـنتي  اقتـدار  مـدعي  كـه  پاتريمونيـال  فرمانروايـان  ؛قانوني) رياكاري( خودكامگي .۲
 قـانون  صـورت  بـه  تـاريخي  لحاظ به كه قواعدي بر مبتني سياسي هاي نظام بر ،هستند
 ناديده را مدرن اساسي قوانين عموماً و کنند مي تكيه ـ عرفي قوانين ويژه به ـ اند درآمده

 اساسـي  قـوانين  بـه  آنهـا  كـه  معناست اين به ،سلطاني هاي نظام قانوني ظاهر .گيرند مي
   .شود مي لااعم خودکامگي ،اصل در اما ؛ارندزگ مي احترام

 هـاي  نظـام  محـدود  ياجتمـاع  يگاهپا يجهنت مذکور ويژگي ي؛خارج قدرت به اتكا .۳
 را خـاص  ابرقدرت يتحما يسلطان هاي نظام رهبران ،اساس ينهم بر و است يسلطان
   .كنند يم يداخل قدرت يگاهپا ينجانش

 يوناليسم.ناس يدئولوژيا به اتكا .۴

 .ييگرا يتشخص يا ييگرا يشك .۵

 ولئمسـ  شخص ،يسلطان هاي نظام در ؛ملت و نظام يانم مرز يختگيآم و شدن يرهت .۶
 نـوع  يـن ا در ،يگـر د طـرف  از .گوست پاسخ ،مردم برابر در نه و سلطان برابر در صرفاً
 عـدم  يـا  سـلطان  از تمرد سبب به ،ولئمس فرد يك و ندارد وجود يشغل يتامن ها نظام

   .شود يم بركنار يراحت به ،شاه اعتماد

 از ،يتمشـروع  كمبـود  احساس يلدل به ،يسلطان هاي نظام ؛پرور يحام شبكه يجادا .۷
 كننـد  يمـ  يجادا نظام يها بحران رفع براي  ياقتصاد  شبكه يك  مالي، هاي حمايت طريق
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 و ياقتصـاد  هـاي  تيـ حما ياسـت س اتخـاذ  بـا  ،آن از اسـتفاده  ضمن ،لزوم مواقع در تا
 لحـاظ  از ،يسـلطان  هـاي  نظـام  كه داشت توجه يدبا اما .كنند  يتمشروع كسب ،يرفاه

 يـق طر از ياجتمـاع  نخبگـان  جـذب  و يمدن جامعه در يپرور يحام شبكه نفوذ يزانم
   .دارند فرق يكديگر با ،يماد يها پاداش

 از ييهـا  دوره يسلطان هاي نظام يبرخ ؛شده يفتحر يهسرما يا نامتوازن ياقتصاد توسعه .۸
 نظـام  فسـاد  و ييگرا شخص ،درازمدت در اما گذرانند؛ يم را يا مالحظه قابل ياقتصاد رشد

   .گذارد يم يبرجا يمنف راث آنها ياقتصاد توسعه بر ياسي،س

 نـوع  يـن ا يذات هاي يژگيو از كه رسد يم نظر به يسلطان هاي نظام يبررس با ؛فساد .۹
 .است فساد ها نظام

 ،معاصـر  يختار سراسر در يسلطان هاي نظام هاي ويژگي يگرد از يت؛حاكم بحران .۱۰
 قدرتمنـدتر  يگانهمسـا  احترام مورد اغلب آنان چراكه ؛آنهاست مبهم استقالل موضوع

 يـت حاكم يها بحران ها حكومت ينا ،ياسيس توسعه نظر از ينبنابرا .نداشتند قرار خود
  1.اند نشده متحمل را يمداوم

  ايران اسالمي انقالب صدور با عربستان مخالفت علل ترين مهم

 سعودي عربستان سياسي ساختار .1

 بـه  سلطانيسـم  نظـام  قالـب  در بايـد  که عربستان در حاکم حکومت و سياسي ساختار
 و سـعود  بـن  محمد ميان مشترک پيماني در و م۱۷۴۴ سال در پرداخت، آن تبيين و توجيه
 خانـدان  و اجرايـي،  و سياسـي  امور سعودي، خاندان ؛٢گرفت شکل عبدالوهاب بن محمد
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 تأسـيس  اما کردند. تقسيم خويش ميان را آن فرهنگي و مذهبي امور عبدالوهاب بن محمد
 هـاي  آمـوزه  بـر  تمرکـز  بـا  و سعود بن محمد يلهوس هب ،م۱۹۳۲ سال در عربستان حکومت

 ياصـل  شـعار  و دهد مي شکل را عربستان کشور يرسم مذهب هک گرفت صورت يتوهاب
    .کردند اعالم ،خرافات و شرک هرگونه رد با ،سلف اسالم به بازگشت را خود

 )مـوروثي  ــ  سلطنتي( پاتريمونيال هاي نظام هشد افراطي شکل حق به عربستان، حکومت
 مـوروثي  صورتي به که سلطنتي خاندان اعضاي مالکيت حق از را خود مشروعيت که است،

 مراتـبِ  سلسـله  و الگوهـا  طريـق  از عرفـي،  قوانين و سنت لذا .کند مي کسب رسيده، آنها به
  .است نظام اين در قدرت ساختار کننده توجيه خود،

 در افـراد  مسـئوليت  و تعهد بر مبتني نه حکومت، با افراد رابطه عربستان، سلطاني نظام در
 عربستان، در بنابراين .است مبتني او به وفاداري و حاکم شخص از ترس بر بلکه قانون، قبال

 نقشـي  مملکـت  اداره و گـذاري  قـانون  در بتواننـد  که اي گونه به مردم، مشارکت حق و قانون
 حـرام  و ممنـوع  صيغه يک عربستان، در دموکراسي رو همين از .ملغاست کامالً باشد، داشته
 دور بـه  کـامالً  آنها آرزوهاي و مشکالت و مردم از سعودي، عربستان در حکومت لذا .است
 حقيقـت،  در برد. مي سرقت به را مردم اين هاي دارايي و اموال که ماند مي پليسي مثل و است

 درواقـع  دموکراسـي  اسـت.  شده ذوب سعود آل خاندان در سعودي عربستان در دموکراسي
  1دارد. نياز آن به اي جامعه هر که است داخلي نياز يک بلکه نيست، خارجي عامل يک

 و هـا  يتمسـئول  تمام آنها که است شده باعث عربستان در شاهزاده هزار چهار وجود
 از ،مهـم  هـاي  وزارتخانـه  تمـام  ،مثـال  يبرا .باشند داشته خود ياراخت در را قدرت مراکز

 يشورا ياستر ينهمچن .شود مي اداره شاهزادگان يلهوس به ،کشور و خارجه ،دفاع يلقب
 ياسـت س ،يغـات تبل يعـال  يشورا .آنهاست عهده بر يزن يخدمات هاي وزارتخانه در يعال
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 مختلـف  هـاي  بخـش  در را يـات عمل يفرمانـده  و کننـد  مـي  يينتع را ها هوزارتخان يکل
 اصـالحات  کـه  م ۱۹۹۳ سال از تنها .دارند ياراخت در ينظام هاي يگاهپا و مسلح يروهاين

 ملـک  ،شد آغاز ۱۹۹۲ سال در ياساس قانون نوشتن از بعد ،يسعود عربستان در ياسيس
 مجـالس  ينـدگي نما يبـرا  را نفـر  دويست انتصاب ،يسعود عربستان سابق پادشاه ،فهد
 در يعيانشـ  از نفـر  يـک  بـه  يکرس يک ،ينب ينا در .کرد ييدتأ کشور سرتاسر در يمحل

ــس ــد داده شــورا يمشــورت مجل ــنا .ش ــزن شــورا ي ــهوظ صــرفاً ي  و دارد يمشــورت يف
 تحـت  عمـدتاً  کـه  اسـت  دولت دست در همچنان ،يسعود عربستان در يگذار ياستس

  1.ددار قرار سعود آل حاکم خانواده ياعضا تسلط
 تـرين  مهـم  از ،عربسـتان  در حـاکم  سياسي نظام استبدادي و توتاليتر ساختار بنابراين
 کـه  اسـت  اسـالمي  انقـالب  صـدور  بـا  کشـور  ايـن  مخالفت در مؤثر علل و اختالفات
  است. شهروندانش سياسي مشارکت و مردم از برخاسته

 عربستان در حاكم مذهب ،وهابيت .2

 کنـون  تـا  هيجـدهم  قـرن  از کـه  است سعودي تحکوم رسمي ايدئولوژي ،وهابيت
 پيوندي که اي گونه به کرده؛ فراهم را سعودي رژيم سياسي و مذهبي مشروعيت هاي پايه

 وهابيـت،  گـذار  پايه است. برقرار وهابيت مذهب و حکومت ميان تاريخي و استراتژيک
 »نجد« شهرهاي از »عيينه« شهر در .ق  ه ۱۱۱۵ سال در سليمان بن  عبدالوهاب بن محمد
 بــن محمــد اســت معتقــد دکمجيــان .يافــت وفــات .ق   ه۱۱۷۱ ســال در و شــد متولــد

 فعـاالن  و پردازان نظريه ميان از تيميه ابن بالواسطه معنوي خلف« توان مي را عبدالوهاب
  2».کرد احيا را حنبلي مکتب ،قرني چهار وقفه يک از پس که دانست دمشق گروه

                                                      
  .55، ص1387. انقالب اسالمي ايران و واكنش شيعيان عربستان و آل سعود به آن، مجله اخبار شيعيان، 1
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 ۵۱۷   ج؛ رويكردي بر...موانع صدور انقالب اسالمي در عربستان در ايام ح

 

 محـض  پيـروي  به مسلمانان دعوت و اسالمي مذاهب نفي مذهب، اين ويژگي ترين مهم
 دعـوت  »بالمذهب اسالم« به را مسلمانان وهابيان .است گذشتگان از تفکر و انديشه بدون و

 و شـود  نمـي  شـناخته  رسـميت  به اسالمي مذاهب از يک هيچ جديد، مذهب اين در .کنند مي
 حـالي  در سـلفيان  .دهـد  مـي  شکل را آن اصلي محتواي ،)مفضله قرون( سلف از تقليد صرفاً

 نـام  بـه  جديـدي  مـذهب  خود، که کنند  مي دعوت خود مذاهب گذاشتن کنار به را مسلمانان
  1.ندارد اسالمي مذاهب ميان در اي پيشينه هيچ که بدعتي اند؛ کرده ايجاد »گري سلفي«

 ايـن  براسـاس  و کنـد  مـي  دفـاع  توحيد نظريه از سعود آل حمايت چتر زير وهابيت
 اسـت  گفتنـي  .دانـد  مي متعال خداوند براي فقط را بندگي ،عبدالوهاب بن محمد ،نظريه

 ،اسـاس  ايـن  بر و شده تبديل وهابيت از حمايت براي يپايگاه به هم سعود آل خاندان
 و الهـي  اولياي تقدس بلکه ،توسل تنها نه ،وهابيان بنابراين .نهادند بنا را خود مشروعيت

 کـه  کسـاني  اولـين  بود مدعي عبدالوهاب بن محمد .دانند مي مردود را شفاعت همچنين
 ،اول امـام  عنـوان  به 7علي کردن مطرح با که بودند ها رافضي ،کردند دين وارد را شرک
  2.کردند ترويج را نادرست عقايد

 جـوهري  و عميق مخالفت و دشمني ،داند مي تسنن مذهب جزء را خود که ،وهابيت
 و چون بي دشمني و جنون حد سر تا که مخالفت اين .دارد شيعيان و شيعه هاي آموزه با

 شـرک  مـروج  و کافرنـد  شـيعيان  هـا  وهابي نظر از که است نحوي به ،گيرد مي اوج چرا
 انـد؛  شـده  بـدعت  گنـاه  مرتکب و کرده تجاوز توحيد اصول از شيعيان .شوند مي معرفي
 ،العريفـي  محمـد  مثـل  وهـابي  شـيوخ  اخير ادعاهاي .است مرگ آن مجازات که گناهي

  3است. واقعيت اين گوياي ،ديگر بسياري و الغامدي
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۱۸

 وهابيـت  هـاي  مؤلفـه  و مباني ترين مهم از ،اسالم صدر سلف به محض تقيد و تقليد
 .دارد نقـل  بـه  افراطي نگاهي ،عقل گرفتن ناديده با ،گري سلفي و وهابيت همچنين است.

 .دارد مشـروعيت  نقلـي  روش تنهـا  ،دينـي  معـارف  و مسائل کشف در ،سلفيان نگاه در
ـ  و مطلـق  استفاده و عام نگاه در ،دارند مسلمانان ديگر با گروه اين که تفاوتي  و قيـد  يب
 بررسـي  ماننـد  نقلـي  روش الزم هـاي  شـرط  کـه  معنـا  ايـن  به .است روش اين از شرط

  1.ندارد اهميت ايشان براي ،درايت و سند ،نقل شرايط و ،ناقل وضعيت
 در تنهـا  نـه  کـه  است ذيل شرح به وهابيت مذهبي و فکري مباني ترين مهم از برخي

 و آرا بـا  بلکـه  اسـت،  اسـالمي  انقـالب  و تشـيع  بـر  حـاکم  هـاي   هانديشـ  و آرا با تضاد
  است: اختالف و تضاد در نيز تسنن اهل هاي هانديش
 ،نکند عمل بدان ولي ،کند جاري زبان بر را شهادتين کسي هرگاه ها وهابي نظر از .۱

   .است حالل او مال و خون و ،مشرک و کافر کسي چنين و ندارد ارزشي
 الزم را گانــهچهار مــذاهب از تقليــد و نــدمعتقد آزاد اجتهــاد اصــل بــه هابيــانو .۲
   .کنند مي اجتهاد ،مذاهب آن خالفرب بلکه ،دانند نمي

 جهـت  و جسم خداوند براي ،روايات و آيات برخي ظاهر به استدالل با اه وهابي .۳
  .ندا قائل خداوند حسي رؤيت به و ندکرد اثبات
 و اسـت  رسيده شرک حد به مسلمانان اعمال تمام که بود معتقد عبدالوهاب بن محمد .۴

   .کرد مي تکفير نداشتند، قبول را او هاي ديدگاه که را اي شيعه و سني مسلمانان وي  رو اين از

  2.کنند مي انکار را الهي اولياي و انبيا فضايل آنان .۵
                                                      

  .63ص، 1392سيد مهدي عليزاده موسوي، ها و كارنامه،  . درسنامه وهابيت، پيدايش، جريان1

 را بلقـيس  تخـت  توانـد  مي برخيا بن آصف نه و دهد شفا خدا اذن با را مريض تواند مي مريم بن عيسي نهها  وهابي نظر از .2

 ديگـر . دهد خبر) غيب( آينده از تواند مي 9اكرم پيامبر نه و دارد را ها مورچه زبان درك فهم سليمان نه. كند حاضر

 .دارند قبول را موارد اين همه است، شده وارد باره اين در كه قرآن آيات به توجه با مسلمانان



 ۵۱۹   موانع صدور انقالب اسالمي در عربستان در ايام حج؛ رويكردي بر...

 

  .دانند مي حرام را بزرگواران آن قبور زيارت قصد به سفر و اوليا و انبيا قبر زيارت ،وهابيان .۶

   .است شرک موجب و حرام اه وهابي نظر از اوليا، مقام حق به خداوند سوگنددادن .۷

   .دانند مي شرک را اوليا و قبور اهل و مردگان براي نذر ،اه وهابي .۸

 و پيـامبران  از حاجـت  طلـب  و استغاثه ،9پيامبر به جستن تبرک ،شفاعت ،توسل .۹
 سـنت  اهـل  ولـي  ؛نيسـت  جايز وهابيت نظر از 9اکرم پيامبر ميالد گرفتن جشن و اوليا
   .دانند مي جايز را اينها همه

   .دانند مين جايز را ميت بر گريه اه وهابي .۱۰

   .دانند مي حرام را قبرها روي بنا ساخت ها وهابي .۱۱

  1.است حرام مرده براي عزاداري ها وهابي نظر از .۱۲
 در کـامالً  ايـران،  اسـالمي  انقـالب  هاي آموزه و تشيع با وهابيت، مذهب که است روشن

 سـاير  يـا  عربسـتان  بـه  آن صـدور  و اسـالمي  انقـالب  همـين  بـراي  اسـت.  تضاد و غيريت
 بـراي  خطـري  زنـگ  اسـت،  شـيعيان  اعتقـادات  و هـا  آموزه با مساوي که اسالمي کشورهاي

  ندارد. را آن برتافتن قابليت عربستان، سلطانيسم که است آن از برخاسته حکومت و وهابيت

 غرب امپرياليسم به عربستان وابستگي .3

 در حکومـت  ايجـاد  بـراي  ،خـويش  هـاي  تـالش  ابتـداي  همان از ،سعود آل خاندان
 نظـامي  نيروهـاي  بـا  مقابله براي ويژه به ،قبايل و طوايف ساير با مقابله براي و عربستان
 بـه  آن، پادشـاهان  تمـام  که اي منطقه .شدند متوسل انگليس استعمار به ،عثماني خالفت
 کـه  ۱۹۳۸ سـال  از انـد.  کرده اعطا اعتبار آمريکا به وابستگي و همکاري متفاوت درجات

 نفتـي  تحـريم  کـه  صـورتي  در امـروز،  بـه  تا شد، کشف شوروي کمپاني وسيله به نفت
 يـک  از فراتـر  کيني عربستان متمادي، هاي دهه براي کنيم، محسوب استثنا يک را ۱۹۷۳
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۲۰

 و روابـط  درك بـراي  محققـاً  اما شد. نمي محسوب آمريکا نفتي هاي غول اي منطقه شعبه
 ايـن  در .است تر کالن تصوير يک ترسيم به نياز مريکاآ و عربستان تعامالت کيفيت فهم

 بـه  ،منـافع  تنيـدگي  و انـد  وابسته يکديگر به شدت به دو هر ،عربستان و مريکاآ ،تصوير
 عظـيم  ذخـاير  و منـابع  از برخاسـته  وابسـتگي،  اين 1».کند مي گري جلوه اي، فزاينده طرز
 نفـت  شـده  اثبات ذخاير چهارم يک حدود عربستان چون است؛ عربستان در گاز و نفت

 کشـور  ايـن  در ناامني يا ثبات و سياسي اوضاع ،منظر اين از و دارد اختيار در را 2جهان
 آمريکـا  متحـده  ايـاالت  ويـژه  بـه  ،بـزرگ  هـاي  قـدرت  براي زيادي اهميت از ،خيز نفت

 3.است برخوردار

 براي مريکاآ متوجه را چالشي ترينکم ،کنون تا ۱۹۳۲ از عربستان سلطانيسم بنابراين
 حاکمـان  نظـر  از ها هحيط تمام در ها کشي خط ،آغاز همان از .است ننموده سلطنت بقاي

 نظـر  اجمـاع  و موضـوع  شفافيت اين .است بوده شبهه بدون و مشخص کامالً ،عربستان
 شـده  باعث مريکاآ کليدي اهميت بودن محرز و آشکار خصوص در عربستان پادشاهان

 حـذف  پـي  در ،آمريکا متحده اياالت .شود تالطم دچار کمتر ،کشور دو روابط که است
 اسـت  درصـدد  و دارد نياز منطقه امنيت ضد جديدي موهوم تهديد به ،عراق بعثي رژيم
 ايران اقتصادي توسعه براي که عربي کشورهاي با ايران روابط بهبود از جلوگيري ضمن
 حضـور  تـداوم  بـراي  را زمينه کشورها اين بين اعتمادي بي جو گسترش با ،است حياتي
 بـه  بلکـه  ،همکـاري  دنبـال  بـه  نه آمريکا ،زمينه اين در کند. حفظ منطقه در خود نظامي
  .است منطقه کنترل دنبال
 رشـد  براي عربستان اهميت متوجه ،۱۹۳۸ سال در نفت کشف آغاز همان از مريکاآ
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 ۵۲۱   مي در عربستان در ايام حج؛ رويكردي بر...موانع صدور انقالب اسال

 

 ثبـات  خواهـان  مريکـا آ .است بوده غرب در صنعت هاي چرخ حرکت تداوم و اقتصادي
 ،ثبـات  نيـز  عربسـتان  و نشـود  قطع غرب به عربستان از نفت جريان تا بود عربستان در

 وظيفه و امنيت به عربستان نياز .کند تضمين خود براي را امنيت تا بود اش اصلي دغدغه
 ،انـرژي  بـه  صنعتي جوامع عطش کردن سيراب براي ،غرب جهان رهبر عنوان به مريکاآ

  1.ساخت ناپذير اجتناب را کشور دو منافع تنيدگي

 اي منطقه قدرت كسب براي ايران با عربستان اي منطقه رقابت .4

 و فلسـطين  لبنـان،  افغانستان، در ايران نقش افزايش درباره عربستان اي، منطقه سطح در
 موجـب  کـه  خاورميانـه  منطقـه  در گذشـته  سـال  چند تحوالت .است نگران ،عراق ويژه به

 در سـعودي  پادشـاهي  نگرانـي  اسباب شد، شيعيان و ايران اسالمي جمهوري نفوذ افزايش
 بـه  ،اخيـر  هـاي  نگراني اين است. آورده فراهم را منطقه در خود نفوذ و نقش کاهش مورد
 سـوي  از را هـايي  واکـنش  ايـران،  بـه  عربسـتان  هميشگي هاي سوءظن و حساسيت همراه
 ايـران،  همـواره  گذشـته  در اسـت.  برانگيختـه  ،منطقـه  معادالت در تغيير منظور به ،رياض

 فـارس  خلـيج  منطقـه  در کننده تعيين و مهم کشور سه عنوان به ،عراق و سعودي عربستان
 و مسـائل  بـر  الزم گذاري راث تا بود کافي ،کشور سه اين از کشور دو توافق و بودند مطرح

 عنـوان  بـه  عـراق  از کـه  کوشـد  مـي  عربستان رو اين از .گيرد صورت منطقه مهم تحوالت
 افـزايش  دربـاره  عربسـتان  حساسيت .کند استفاده منطقه در خود نقش ارتقاي براي ابزاري
 در را خـود  همـواره  عربسـتان  يابد. مي اهميت زاويه اين از عراق، در شيعيان و ايران نقش
 هـا  سـني  نقـش  کاهش به نسبت و است کرده تعريف سنت اهل عيار تمام مدافع يک نقش

 همـه  اين 2است. نگران و حساس ،بحرين مانند خود همجوار کشورهاي يا لبنان عراق، در
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۲۲

 کشـورهاي  تـر  بـزرگ  بـرادر  عنوان به سعودي، عربستان جايگاه و نقش که است حالي در
 کـه  کشـوري  اسـت؛  اهميت حايز بسيار کشور، اين در شريفين حرمين وجود نيز و عربي،
 نفـت  صـادرکننده  و توليدکننده ترينبزرگ و دارد اختيار در را جهان نفتي ذخاير ترينبزرگ

 ايـن،  از پـيش  تـا  .دارنـد  آن بـه  اي ويـژه  توجه جهاني، بزرگ هاي قدرت رو اين از است.
 آن دليـل  کـه  بود برخوردار خاورميانه و فارس خليج منطقه در اي ويژه جايگاه از عربستان

 غـرب  مدار از کشورمان شدن خارج و ايران در اسالمي انقالب پيروزي به زيادي اندازه تا
 همچنين و ايران از عرب کوچک کشورهاي مورد بي هراس دوران، اين در لذا .بود مربوط
 تـا  عربسـتان  و شـد  عربستان به کشورها اين بيشتر گرايش موجب اسالمي، انقالب وقوع
 همکـاري  شـوراي  کشـور  پـنج  بر يکپارچه صورت به را خود هژموني توانست، اي اندازه
  1.بيابد اي برجسته اي منطقه نقش داده، تسري فارس خليج

 اهـل  جهـان  در عربسـتان  برجسته لتيکژئوپو و مهم موقعيت که گفت بايد ،بنابراين
 هاسـت  سـني  از عربستان مداوم هاي تحماي و شريفين حرمين وجود از برخاسته ،سنت

 کشـور  اين گاز و نفت غني منابع در ريشه نيز عربستان دريغ بي هاي تحماي اين البته که
 خواسـتار  ايـران  کننـد  احساس ها سعودي که صورتي در ،مذکور نقش به توجه با« .دارد
 هاي تنش تشديد با ،است عربستان نقش انگاري ناديده و منطقه در مطلق تسلط و يبرتر

 عـرب  هـاي  ملت ميان در ويژه به ،منطقه در ايران نفوذ کردن محدود براي ،سني ـ شيعي
 اي، منطقـه  قدرت کسب براي ،شيعيان و ايرانيان خواندن کافر با حتي 2.»کنند مي استفاده

 رده عـالم  ،ينجبـر  بـن  م،۱۹۹۱ سـال  در کـه  اي گونه هب ؛شوند مي متوسل نيز اسرائيل به
 ياعالم رهبر که يحالدر ،کرد تأکيد يعيانش بودن کافر بر ييفتوا صدور با ،يسعود يباال
 و يـت امن يبرقرار بهانه به را يلاسرائ با صلح جواز يحکم يط ،باز بن ،عربستان يانمفت
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 و داد بـه  اقـدام  ينهمچنـ  يو کرد. صادر يگرد گروه يتاذ و آزار از يگروه يخوددار
 ،نباشـد  آنـان  بـا  يدوسـت  ابراز متضمن که يشرط به را موارد يرسا و سفرا مبادله و ستد
  1شمرد. جايز

 ،افغانسـتان  در طالبـان  آوردن کـار  روي براي فراوان هاي کمک با همچنين ،عربستان
 آسياي در که رفت پيش آنجا تا و ،بکشاند ديگران رخ به را خود قدرت که داشت سعي

 منطقـه  در آمـده  پـيش  اوضـاع  بـه  توجـه  بـا  اکنون هم اما .بود کرده نفوذ قفقاز و مرکزي
 خاصـي  جايگـاه  و نقش که گذشته برخالف عربستان ،اسالمي بيداري آغاز و خاورميانه

 نقـش  و نهاده افول به رو قدرتي چنين ،اخير هاي سال طي ،کرد مي تعريف خود براي را
    .است گذارده افزايش به رو ترکيه و ايران مانند منطقه غيرعرب کشورهاي

 عربستان در شيعي هاي جنبش گيري شكل .5

 پـانزده  حـدود  کـه  ندکشـور  اين در مذهبي هاي تاقلي ترين مهم از ،عربستان شيعيان
 آنـان  بـه  ترديد ديده با حکومت همواره و دهند مي شکل را عربستان جمعيت از درصد

 جمهـوري  بـه  آنهـا  نزديکـي  از توتـاليتري  هـاي  سـختگيري  با است کوشيده و نگريسته
 انـد،  داشته قرار مضيقه و تنگنا در حکومت سوي از شيعيان کند. جلوگيري ايران اسالمي

 حفـظ  در سـعي  امکـان  حـد  سر تا و بوده پايبند خويش عقايد و اصول به همواره ولي
 حکومت و شيعيان ميان همواره نيز همين براي اند. داشته خويش اعتقادي مباني و اصول

ــري وهــابي ــا .اســت داشــته وجــود درگي ــا ام ــروزي ب ــران در اســالمي انقــالب پي    ،اي
 وهـابي  حکومـت  عليـه  زيـادي  اقـدامات  و گرفتـه  بسزايي اتتأثير نيز عربستان شيعيان

 پرتيـراژ  و معروف روزنامه مفسر ،رولو اريک که روست همين از اند. داده انجام سعود آل
  :نويسد مي ،لوموند
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۲۴

 جرئـت  و دل ،مكه در حركت پي در و ايران اسالمي انقالب پيروزي دنبال به شيعه

 عربسـتان  در كـه  را عاشورا روز مراسم ،1979 نوامبر 27 روز و كردند پيدا بيشتري

 در را =خمينـي  امـام  هـاي  عكس كه جمعيت .كردند برگزار ،است ممنوع سعودي

 كردند حركت شرقي ايالت هاي آبادي ديگر و احسا و قطيف سوي به ،داشت دست

 ،جمعيت .شدند كشته آنان از تن 36 ،ملي گارد با آمده وجود به هاي درگيري در و

 كشيدند آتش به را ديگر مؤسسات و ها بانك آنها ؛بود طغيان حال در تمام روز سه

 سعودي رژيم سرنگوني براي مردم از ها هاعالمي در و دادند شعار سلطنتي رژيم عليه و

 برقـرار  منطقـه  در آرامش سرانجام ،نفر صدها شدن بازداشت از پس .كردند دعوت

 ،ظاهرسـازي  براي صرفاً سعودي دولت و نگرديد پذيرفته شيعيان درخواست اما .شد

 هـاي  آرايشـگاه  جملـه  از كند؛ ثابت را بودنش اسالمي تا زد مزورانه اقدام به دست

 از تن چند و نمود اخراج دولتي تلويزيون از را زن گويندگان و كرد تعطيل را زنانه

  .كرد عزل را شرقيه منطقه دولتي مقامات

 :گويـد  مـي  ،بوده زنداني 1983 تا 1981 سال از كه ديگر شيعي فعال ،المرزوق علي

 امامان تولد روزهاي بتوانند تا كردند تظاهرات شيعيان ،ايران اسالمي انقالب از پس«

 ئلمسـا  اين .شدند دستگير آنان از بسياري ،زمان همين در كه بگيرند جشن را خود

 ايـران  بـه  آنـان  كـه  ترتيب اين به ؛شد بسياري عده مهاجرت و دستگيري به منجر

  1.شدند پناهنده

 عربسـتان  در اسـالمي  انقالب هاي بازتاب اولين ،پاکستاني نگار روزنامه ،هيرو ديليت
  :دهد مي شرح چنين نشين شيعه و نفتي مناطق در را

 هـزار  چهارصد از متشكل شيعيان از يميعظ گروه )1358 آذر( 1979 نوامبر 29 در
 خطـري  زنگ مسئوالن براي اين و شكستند را عاشورا عزاداري طوالني تحريم ،نفر
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 از پـس  .شد برگزار نفتي منطقه شهر هشت در تظاهرات با همراه عاشورا مراسم .بود

  1.گشت پديدار عربستان جزيره شبه شيعيان اسالمي انقالب سازمان كه بود وقايع اين

 مخالفـت  در ،اسالمي انقالب از تبعيت به که شيعي هاي سازمان و ها جنبش ترين مهم
   :از ندا عبارت ،گرفتند شکل عربستان در حکومت با

  مبلغ داران طاليه جنبش الف)

 بـر  مبنـي  که شيرازي اهللا آيت هاي انديشه از ثرأمت داران طاليه جنبش م،۱۹۷۰ دهه در
 و اصـول  بـه  پايبنـدي  و احکام به مؤمن امت و اسالمي تمدن ،سياسي تکثر ،بيان آزادي
 احيـاي  کـه  انداخت راه به حکومت عليه هيجاني و شور عربستان در ،بود اسالمي مباني

 دهـه  هـاي  سـال  در .داشت دنبال به را آنها سياسي و فکري هاي تفعالي رونق و شيعيان
 شـرقي  اسـتان  بـه  شـيرازي  اهللا آيت مکتب متنفذ و سرشناس واعظان از گروهي ،م۱۹۷۰
 مختلـف  نقـاط  هـاي  حسـينيه  در هـا  سخنراني و ها هخطاب از اي مجموعه ايراد به و رفتند

 آنهـا  ميـان  از کـه  بودنـد  کويـت  مقـيم  واعظـان  اين بيشتر .پرداختند »احسا« و »قطيف«
 شـيخ « ،»الصـادق  صاحب شيخ« ،»مدرسي هادي سيد« ،»قزويني مورتاد سيد« به توان مي

 آينـده  در گـذار راث شخصـيت  دو همچنـين  و »خويلـدي  حسن شيخ« ،»المهدي يوسف 
  2.کرد اشاره »السيف توفيق شيخ« و »الصفار حسن شيخ« يعني ،شيعيان جنبش

   عربستان جزيره شبه اسالمي انقالب سازمان ب)

 يجـا  بـه  ،شـد  تأسـيس  يرازيشـ  محمـد  يدس يدعقا از تأثير به که يزن مذکور سازمان
 يـن ا يسـعود  شـاخة  بـود.  هـا  تـوده  به دادن يآگاه و يمتعل خواستار خشونت، از يتحما

 سـهم  بـه  ،سـازمان  رهبـران  کرد. يعلن م)۱۹۷۵( ق۱۳۹۵ سال در را خود يتفعال ،سازمان
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۲۶

 را جامعـه  يينپـا  و متوسط طبقة افراد بيشتر ،سازمان داشتند. يخاص اعتقاد ،زنان و جوانان
 الهـام  بـا  نکـرد.  محـدود  عربسـتان  بـه  فقط را خود يتعضو گستره و کرد جذب خود به

 دار، يـه طال مبلغـان  جنـبش  پـردازان  يهنظر يمتعال و =ينيخم امام نهضت يروزيپ از گرفتن
 را يعيانشـ  نارضـايتي  و خشم و ،کسب را يمردم هاي يتحما شدند موفق سازمان رهبران

 اصـالح  حرکـت  ،الصـفار  ي،شـرق  منطقه انتفاضة از يشپ ماه چند کنند. يتهدا يمرژ يهعل
 يـره جز يفـ  يهاالسـالم  الثوره (منظم يرهجز شبه در ياسالم انقالب يبرا يسازمان را يعيش

 »السـيف  محمود« و »السيف فوزي« چون افرادي کنار در »الصفار حسن« لذا .يدنام العرب)
 دهـه  با مصادف ،۱۹۷۹ نوامبر در خود هاي سخنراني در اسالمي، انقالب سازمان تأسيس با

 از شـرقي  استان شيعيان که کرد ترسيم را نوين و انقالبي اسالمي تصوير محرم، ماه نخست
 دين که وااليي قدرت بر ،متعالي گفتاري و لحن از گيري بهره با الصفار نداشتند. آگاهي آن
 و فـرايض  انجام ضمن ،شيعيان که بود معتقد و ورزيد تأکيد است، نهاده شيعيان اختيار در

 .ق  ه ۱۴۰۰ سـال  محـرم  ششم شب در کنند. قيام ظالم مقابل در بايد سرانجام دين، فرامين
 پايـان  از پـس  ،»احسـا « و »قطيـف « مختلـف  نقـاط  شـيعيان  ،م۱۹۷۹ نوامبر ۲۵ با مصادف

 مراسـم  اجـراي  بـا  ريختند. ها خيابان به الصفار، حسن شيخ توسط عاشورا واقعه بازخواني
 مـذهبي  هيجـان  و شور :حسين امام و اکبر علي حضرت عباس، حضرت شهادت تعزيه

 بـه  تسنن اهل از گروهي توسط مسجدالحرام نيز اين از پيش روز چند رسيد. خود اوج به
 بـه  کـه  سعودي عربستان ملي گارد اعضاي از »العتيبي بن جهيمان« نام به فردي سرکردگي

 کـه  هـا  شـورش  ايـن  بـود.  شـده  تسـخير  بودند، معترض سعود آل سياسي و مذهبي نظام
 کمانـدوهاي  کمـک  بـا  مدينـه  در بـود،  کـرده  مواجه جدي چالشي با را سعودي حکومت
 و کشـته  بـا  ،ملـي  گـارد  نيـروي  هـزار  بيسـت  حضور با نشين شيعه مناطق در و فرانسوي
  1شد. سرکوب ،شيعه ۱۲۰ از بيش کردن مجروح
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  حجاز اهللا حزب ج)

 سـال  در ،اسـت  معـروف  =خمينـي  امـام  خط انصار به ،منطقه در که حجاز اهللا حزب
 الشـکوس،  هاشـم   شيخ جمله از مشهور، روحانيان از چند تني دست به م)۱۹۸۷( ق۱۴۰۷
 دولـت  بـا  مـذاکرات  بـه  اهللا حـزب  شد. تأسيس الما عبدالجليل و الجبيل ناعبدالرحم شيخ

 اول وهلـه  در ،حـزب  اصـلي  باورهاي که کرد تأکيد و داد نشان شديدي مخالفت سعودي
 حکومـت  ايـن  دوم، .نيست عربستان جمعيت همهنماينده  ،سعودي حکومت که است آن

 و دروغگوسـت  و فاسـد  سعودي دولت ،سوم .نيست کشور اين بر حکومت شرايط واجد
 خـود  روابط و همکاري، يکديگر با بايد شيعيان ويژه به عربستان، جمعيت کل اينکه چهارم

    بگيرند. نظر زير را رژيم هاي برنامه هوشيارانه و کنند تقويت را
 آنکـه  از پـيش  و بـود  نخواهـد  پايبند تعهداتش به حکومت ،اهللا حزب گروه اعتقاد به

 اين گرايان سنت .کند اثبات را خود نيت حسن بايد دولت ،بکاهند خود فشار از مخالفان
 از متشـکل  آنهـا  .اسـت  عربسـتان  شيعيان اسالمي سياسي بندي گروه ترين کوچک ،گروه
 جناح .اند اصولي دهي سازمان هرگونه فاقد که هستند تقلمس روحانيان از معدودي تعداد

 ابوالقاسـم  سـيد  سـوي  از شـده  صـادر  مذهبي فتاواي از اي مجموعه ،درواقع کار محافظه
 کـه  معتقدند اينها .بودند برگزيده خود دستاويز را نجف در شيعه قدر عالي مرجع ،خويي
 متمرکز شيعي جامعه امور بر فقط و کند دوري ملي سياست از بايد کل در شيعي جامعه
 عواميـه  روسـتاي  در مسجدي امام ،النمر نمر شيخ ،معترض روحانيان اين از يکي .گردد

  1.است قطيف شمال در
 زده رقـم  را انگيزي هراس خزان سعودي، عربستان ديکتاتوري حکومت براي ها جنبش اين

 خاورميانـه  در قـدرت  مهـم  هـاي  کـانون  از را خـود  طـوالني،  سـاليان  طي که کشور اين .است
 اسـالمي  و انقالبـي  هـاي  حرکت برخي شروع و ايران در اسالمي انقالب پيروزي با دانست، مي
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 بـراي  را خـود  ديکتـاتوري  ثبـات  بـي  مرزهـاي  منطقـه،  مختلف کشورهاي ساير و عربستان در
 کـه  مختلفـي  هاي شکاف اما .يافت تر شکننده زماني هر از مردمي، خيزش اين برابر در مقاومت

 خـويش  حکومـت  حفـظ  براي هاي سعودي نگراني بر بيشتر خورد، مي چشم به کشور اين در
 از همـواره  کـه  حجـاز  و نجـد  منطقه ميان فرهنگي و مذهبي عميق اختالفات وجود« افزايد؛ مي

 وجـود  .هاسـت  چـالش  ايـن  تـرين  مهـم  جملـه  از بـوده،  عربسـتان  حاکمان اصلي هاي دغدغه
 سـني،  مختلـف  هـاي  نحلـه  بـين  شـديد  اختالفـات  ،هـا  سـني  و شيعيان ميان قوميتي اختالفات
 در سـعود  آل مطلقـه  حاکميـت  اعتبـاري  بـي  قـدرت،  سر بر عربستان شاهزادگان ميان درگيري
 سياسـي،  فضـاي  در موجـود  هاي شکاف از بخشي تنها و...، بشري حقوق و دانشگاهي محافل

 بسـيار  حرکـت  يـک  شـروع  بـا  حتـي  که معضالتي .است عربستان کشور فرهنگي و اجتماعي
 توانسـت  نخواهنـد  عربي کشور اين حاکمان ديگر و کرده باز سر کشور اين در مردمي کوچک

  1».کنند جلوگيري سياسي و فکري عظيم انقالب از

 اسالمي انقالب صدور در حج هاي ظرفيت

 از احاديث و روايات از بسياري در که است اسالم دين هاي فريضه ترين مهم از حج
 منـافع  از بسـياري  ،روايات برخي و کريم قرآن در اند. برده نام نيز دين تمام معادل به آن
 فريضـه  ايـن  کارکردهـاي  تـرين  مهـم  از کـه  اسـت  شده ذکر مسلمانان براي آن فوايد و

 ،گناهـان  آمـرزش  و پـاکي  کسـب  ،دين تقويت و تقوا گسترش به توان مي ،الهي ـ عبادي
 ،مـذهب  و ديـن  برپايي ،معنويت و معرفت کسب و بندگي و عبادت اوج ،آخرت توشه
   .کرد اشاره همدلي و وحدت ايجاد و همکاري و تعاون افزايش ،شرک و کفر ترک

 لِلن�اِس ( مبارکه آيه
ً
َراَم قِياما َْيَت ا�ْ َكْعَبَة ا�ْ

ْ
 وسـيله  ،کعبه که دارد مي بيان 2)َجَعَل اُهللا ال
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 از هـم  قـوام  وسيله ،شود رها خانه اين اگر پس .است مردم معنوي و مادي زندگي قوام
 بـه  پاسـخ  در 7صـادق  امـام  همچنين .گردد مي مردم هالکت باعث و رفت خواهد بين

 \$S��) ,�� :]I" @�H6* KB� 26�QU� �L = �7 2�7 �6 @« :فرمود حج علل درباره حکم بن هشام
�6Q��M/1 به هم دين حيات بلکه ،دارد بستگي کعبه و حج به مردم حيات تنها نه ،بنابراين 

    .است خورده گره کعبه و حج
 اجتمـاعي  و سياسـي  برکـات  و آثـار  حـج،  معنـوي  و عبادي کارکردهاي بر عالوه

 گشـاي  گـره  توانـد  مـي  آنها به تمسک که است مترتب الهي فريضه اين بر نيز بسياري
 بـا  ايـران،  اسـالمي  انقـالب  رو همين از باشد. اسالمي کشورهاي مشکالت از بسياري

 بـر  پيـروزي  نويـد  خـويش،  موفقيـت  بـا  و الهي، فريضه ترين بزرگ اين از گيري بهره
 سر خاورميانه منطقه کشورهاي و ايران در تنها نه را مطلقه هاي حکومت و ديکتاتوري

 و معنويـت  بـه  بازگشـت  و آزادي و استقالل جهان، سراسر در آن، از فراتر بلکه داد،
 هـا  جنبش از موجي توانست و داد قرار خويش هاي آرمان و اهداف سرلوحه را ديانت

 در ويـژه  بـه  منطقـه،  کشـورهاي  در را طلبانـه  اسـتقالل  و خـواهي  آزادي هاي حرکت و
 اسـتکبار  و امپرياليسـم  روي در رو را منطقـه  مـردم  و اندازد راه به همسايه کشورهاي

 تاييدي مهر امر، اين  است گفتني دهد. قرار غرب نشانده دست هاي حکومت و جهاني
 سـاير  بـه  اسـالمي  انقـالب  صـدور  در حـج  عظـيم  هـاي  ظرفيت و توانمندي بر است

  اسالم. جهان و منطقه کشورهاي
 اعتقـاد  ،ايران مردم ذاتي تحوالت از ،اسالمي انقالب از پس بود معتقد =خميني امام

 رعايـت  را حـق  اين دارد وظيفه ،حکومت و هستند حق داراي مردم که است امر اين به
 ديـدارهاي  در امام هاي توصيه ترين مهم از اساس همين بر .دارد نگه را آن حرمت و کند

                                                      
  .19، ص96ج ق،1402بحاراالنوار، محمدباقر مجلسي،  ؛21، ص11ج ق،1403الشيعه، حر عاملي،  . وسائل1



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۳۰

 و هـا آن بـه  نشـدن  جاوزت و مردم حقوق به توجه ،ندداشت مسئوالن و مردم با که مکرري
 هـم  اسـالم « ،خمينـي  امـام  نگـاه  در 1.است جامعه افراد به ظلم شدن وارد از جلوگيري

 حـق  .گيـرد  نمي کس هيچ از را حقي .کند مي عمل هم و ،شمارد مي محترم را بشر حقوق
 حـق  کـه  کنند پيدا سلطه او بر کساني که دهد نمي اجازه .گيرد نمي کس هيچ از را آزادي
  2.»کند سلب آنها از آزادي اسم به را آزادي

 تبيـين  حـج  در حاضـر  مسلمانان و زائران ساير به را اصل اين بايد ايراني زائران
 بستن كار به با كه است اي پديده اسالمي، حكومت و اسالم كه كنند تبليغ و كرده
 و كنـد  مـي  تأمين وجه باالترين به آخرت و دنيا در را خود فرزندان سعادت آن،

 تجاوزهـا  و فساد و ها چپاولگري و ها ستمگري بر سرخ قلم كه دارد را آن قدرت
 بـرخالف  كـه  اسـت  مكتبـي  .برسـاند  خـود  مطلـوب  كمال به را انسان و بكشد
 فرهنگي معنوي، و مادي اجتماعي، و فردي شئون تمام در غيرتوحيدي هاي مكتب

 بسـيار  ولـو  نكتـه،  هيچ از و دارد نظارت و دخالت اقتصادي و نظامي و سياسي و
 فروگذار دارد، نقش معنوي و مادي پيشرفت و جامعه و انسان تربيت در كه ناچيز

  3.است ننموده
 انقالب كه گونه همان ،اسالمي انقالب هاي آموزه بيان براي باشد مستمسكي بايد حج

 مـردم  واقعـي  آراي بـر  بايد سياسي نظام مشروعيت كه آموخت جهانيان به اسالمي
 خـود  ،انقـالب  اصـل  گذاشـتن  رفراندوم به ،ايران اسالمي جمهوري در .باشد استوار
 ،شـگفت  عملـي  فقـط  نـه  ،نظام يك گذاشتن مورفراند به .مدعاست اين بر گواهي

 .بـود  غربي دموكراسي از فراتر يا انديشه بلكه ،آمد مي شمار به نو  سخني و شجاعانه
 ايـن  در .شـد  مطـرح  يدموكراس ليبرال از خسته جهان يبرا يبديل عنوان به رو ايناز
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ـ  قانون تدوين تا گزينند برمي را يخبرگان ،مردم يحت ،انقالب  يرأ براسـاس  ي،اساس
  1.شود مي مراجعه يعموم يآرا به نيز تدوين از پس .باشد مردم

 انقـالب  نظـري  هاي ايده گسترش براي قدري گران فرصت را حج توان مي ،بنابراين
 ؛دانست جهان نقاط ااقص تمام به اسالم مبين دين متعالي هاي آرمان تسري و اسالمي

 از را جهـان  مسـلمانان  سـاير  ،آن كمك با توان مي كه ستا نظيري كم فرصت حج

 كـه  را انقـالب  هـاي  مؤلفه و ها پيام و كرد آگاه اسالمي انقالب هاي آرمان ماهيت
  2.رساند جهان مسلمين ساير گوش به ،كرديم اشاره آن به تر پيش

 صـادر  را انقالبمـان  خـواهيم  نمي ما بودند معتقد که کساني برخالف =امام حضرت
 تأکيـد  انقـالب  صـدور  لـزوم  بـر  همـواره  ،نيسـت  صادرشـدني  انقـالب  اساسـاً  و کنيم
 نيـز  را انقـالب  صدور علت و مبنا و دانستند مي اسالمي تکليف يک را آن و ندفرمود مي

 کشـيدن  استضـعاف  بـه  و استکبار با مبارزه را آن محتواي و انقالب بودن اسالمي همين
  :دانستند مي ها ملت

 تـا  و اسـت  اسـالمي  ما انقالب چراكه ؛كنيم مي صادر جهان تمام به را انقالبمان ما
 ،نيفكنـد  طنـين  جهـان  تمام در »اهللا رسول محمد« و »اهللا اال الاله« بانگ كه جايي
 مسـتكبرين  عليـه  جهـان  كجاي هر در مبارزه تا و هست مبارزه تا و هست مبارزه

  3.هستيم ما ،هست
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 صـدور  در حـج  هـاي  توانمنـدي  ترين مهم از اي گوشه وار، فهرست صورت به زير شکل در
  شود: مي مشاهده اسالمي انقالب

  

  اسالمي انقالب رصدو در حج هاي توانمندي ترسيم ـ۱ شکل

 اسـالمي  نظـام  معرفـي  براي ،ايران اسالمي انقالب راهکارهاي ترين مهم و بهترين از

 برگـزاري  و حـج  ايـام  در ايرانـي  زائران حضور آن، اهداف و ها آرمان صدور و خويش

 ،اسـت  شـده  ترسـيم  ۱ شـکل  در که طور همان همچنين است. مشرکين از برائت مراسم

 و معرفـي  بـراي  کـار راه تـرين  مهـم  توانـد  مي ،حج مراسم در ذيل اصول تبليغ و برپايي

ظرفيت های حج 

در صدور 

انقالب اسالمی

برپايی برائت از 

مشرکني و کفار

تبليغ مبارزه با  

حاکمان ظلم و  

جور و محايت از 

مظلومان

برپايی احتاد و 

هبستگی ميان ملل 

اسالمی

دعوت به حق و 

عدالت طلبی

تبليغ آزادی خواهی 

و استبداد ستيزی

مشارکت و  

ديدارحضوری 

زائران ايرانی با  

ساير زائران 

کشورها
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   :باشد کشورها ساير مسلمانان به اسالمي انقالب صدور

  ؛کفار و مشرکين از برائت برپايي ـ
  ؛مظلومان از حمايت و جور و ظلم حاکمان با مبارزه تبليغ ـ
  ؛اسالمي ملل ميان هبستگي و اتحاد برپايي ـ
  ؛طلبي عدالت و حق به دعوت ـ
  ؛استبدادستيزي و خواهي آزادي تبليغ ـ
  .کشورها ساير زائران با ايراني زائران حضوري ديدار و مشارکت ـ

 و اسـالم  ديـن  اصـول  و مباني از خاستهبر که آنجايي از فوق، موارد اجراي و برپايي
 ،اسـت  شـده  گرفتـه  کـار  به اسالمي انقالب گفتمان در و بوده حج وجودي فلسفه مبين

   .است بوده مواجه نيز مختلف کشورهاي زائران ساير استقبال با هرساله
 در غربـي  امپرياليسـم  حمايـت  و وهابيـت  همراهي به که سعود آل سلطاني نظام اما

 سـاير  بـه  آن گسـترش  و اسـالمي  انقـالب  و اسـت  گرفتـه  دست در را قدرت عربستان
 بـراي  خطـري  را خـواه  آزادي و مسـلمان  ملل ساير ميان در آن تبليغ و منطقه کشورهاي
 بـا  است کوشيده همواره ،اسالمي انقالب عليه گيري موضع در ؛بيند مي خويش حکومت

 و اسـالمي  حجـاج  ميـان  در اسـالمي  انقـالب  نفوذ و قدرت از ،مختلف طرق به توسل
   .کند جلوگيري منطقه کشورهاي ساير و عربستان در آن گسترش

 را انقـالب  صـدور  مبـاني  و اصـول  تـوان  مـي  =امـام  حضرت فرمايشات به توجه با
 در را هـا  ملت کشيدن استضعاف و استکبار با مبارزه اين ،=امام حضرت .نمود استخراج

 و روشـنگري  را آن راه بلکـه  ،دانـد  نمـي  کشـورها  بـا  ايـران  نظـامي  تقابـل  و نبـرد  يک
 ابزارهـاي  از اسـتفاده  بـا  بايـد  کـه  ستا فرهنگي يفرايند که داند مي ها ملت نمودن آگاه

 اگـر  که داند مي ها ملت را هدف گروه و گيرد صورت جمعي ارتباط وسايل مثل فرهنگي
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 آگـاهي  ايـن  و داد خواهند تغيير نيز را خود هاي دولت و خويش سرنوشت ،شوند بيدار
  1.شد خواهد آنها اوضاع اصالح باعث که ستها ملت

  گيري نتيجه

 سـو  يک از کوشد مي است، کشور اين در سلطانيسم نظام مبين که عربستان حکومت
 بـراي  ديگر سوي از و وهابيت آيين و سنت در خويش مشروعيت هاي پايه دادن قرار با

 غربـي  مـدرن  ادوات و ابـزار  از گيـري  بهره و غرب به ،خويش حکومت تداوم و تثبيت
 شـيعي  هاي مؤلفه و مباني با غيريت در که وهابيت مذهب بر عالوه رو اين از .آورد روي

 بـه  وابسـتگي  و است استبدادي پادشاهي بر مبتني که حکومت سياسي ساخت باشد، مي
 از نيـز  عربسـتان  در شـيعي  هـاي  جنـبش  گيري شکل از ترس و نگراني و غرب استعمار

 منطقه در را اسالمي انقالب صدور با عربستان مخالفت موجبات که اند عواملي ترين مهم
 در ،ايران اسالمي جمهوري با رقابت در را عربستان هاي تالش بايد البته .آورد مي فراهم
 امـر  در حـج  جايگـاه  بر که يتأکيد اما .افزود عوامل اين به نيز منطقه اول قدرت کسب
 که است اسالمي عظيم کنگره و برتر جايگاه سبب به ،دارد وجود اسالمي انقالب صدور
 سراسـر  از نفـر  هـزار  هـا  هد از بـيش  حضور با ،مقرر موعد در و منظم صورت هب هرسال

 جايگـاه  و اهميـت  بـه  بارهـا  ،کريم قرآن در نيز خداوند شود. مي تشکيل عالم مسلمانان
 از را خـويش  اصول و مباني ترين مهم نيز ايران اسالمي انقالب و ،کرده اشاره حج رفيع

 بـر  عـالوه  ،بنـابراين  .اسـت  کـرده  اخـذ  آن وجـودي  فلسـفه  و حـج  هـاي  آموزه همين
 انقـالب  اساسي اصول ترين مهم از شد، اشاره آنها به مقاله متن در که حج هاي توانمندي

 و اسـالمي  انقـالب  مبـاني  صـدور  بـه  ،حـج  در آنها از گيري بهره با توان مي که اسالمي
   :از ندا عبارت ،پرداخت اسالمي بيداري احياي
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  ايران اسالمي انقالب با آنها نسبت و عربستان در گرا ماسال ايه جريان
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  ١فوزي يحيي

  ٢بخشي علي عباس

  چکيده

 انديشـه  سـنجي  نسـبت  و گـرا  اسـالم  سياسـي  جريانـات  بررسـي  به رو پيش مقاله
 سـؤاالت  ايـن  بـه  کوشـد  مـي  و پردازد مي ايران در اسالمي انقالب با آنها سياسي

 شـوند؟  مي تقسيم گونه چند به عربستان در گرا اسالم هاي جريان اوالً دهد: پاسخ
 بـا  جريانـات  ايـن  بـين  هـايي  تفـاوت  و تشابهات چه سياسي، انديشه نظر از ثانياً

 توانـد  مي سؤاالت اين به پاسخ دارد؟ وجود ايران اسالمي انقالب سياسي انديشه
 بـه  و کنـد  کمـک  سـعودي  عربسـتان  درونـي  جريانـات  از تـر  دقيـق  شـناخت  به

 ايـن  بـا  تعامـل  نـوع  جهـت  در بينانـه  واقع هاي سياست تعيين در گذاران، سياست
  رساند. ياري ها گروه

                                                      
 قزوين. -المللي امام خميني . عضو هيئت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه بين1

  . دانشجوي كارشناسي ارشد انديشه سياسي در اسالم پژوهشكده امام خميني و انقالب اسالمي.2
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  مقدمه

 يـا  ايالـت  سـيزده  از کشـور  ايـن  .شد تأسيس ميالدي ۱۹۳۲ سال ،سعودي پادشاهي
 فرمـان  سـعودي  ادگـان  شاهز از يکي آنها از يکهر رأس در که است شده تشکيل استان

 دسـت  در سـعودي  عربسـتان  در قـدرت  .اسـت  برخوردار کامل اختيارات از و راند مي
 بيشـتر  .کنـد  مي مشورت علما با شاه ،حکومتي موارد از بسياري در .است متمرکز پادشاه
 بـن  محمـد  نوادگـان  از کـه  انـد  وابسته الشيخ بزرگ خاندان به سعودي عربستان بزرگان

 پيونـد  شـاهي  خـانوادة  بـا  بزرگـان،  ايـن  باشـند.  مي وهابيت فرقة بنيانگذار ،عبدالوهاب
 ،اسـالم  و نـدارد  وجود انتخابات و پارلمان سياسي، حزب ،کشور اين در .دارند نزديکي

 را عربسـتان  ميليـوني  ۲۲ جمعيت درصد هشتاد حدود .است کشور اين رسمي دين تنها
 ،اسـت  کشـور  رسـمي  ديـن  که )سنت اهل هاي آيين از( حنبلي آيين با بومي هاي عرب

 و دارد اختصاص شيعيان به كشور اين جمعيت از درصد بيست حدود .دهند مي تشکيل
 زنـدگي  کشور اين در )اسماعيلي و زيدي ،امامي دوازده( شيعه نفر ميليون چهار از بيش
 متحـدة  امارت و عمان ،يمن ،قطر ،کويت کشورهاي شيعي جمعيت از بيشتر که کنند مي

 ناحيـه  در آنـان  سـکونت  ،عربسـتان  در شـيعيان  بـودن  اقليـت  در وجود با است. عربي
    .است  داده آنان به برتري جايگاه احسا و قطيف ،قوار نفتي ميادين و استراتژيک

 اکثر که دارد وجود مختلفي سياسي هاي گروه عربستان، در شيعيان و سنت اهل بين در
 تـوان  مي اساس اين بر کنند. مي دفاع سياست و جامعه در اسالمي هاي ارزش تحقق از آنها
  کنند. مي ايفا عربستان جامعه در مهمي نقش که دانست گرا اسالم هاي جريان را آنها

  سعودي عربستان در گرا اسالم مختلف هاي جريان: اول بخش

 شيعيان و وهابيت يعني ،گرا اسالم سياسي مهم جنبش دو کلي صورت هب عربستان در
 تقسـيم  تـري  فرعـي  هـاي  جريـان  بـه  نيـز  دو اين از هريک اما ؛کرد ييشناسا توان مي را

  :پردازيم مي آنها به ادامه در که دشون مي



 ۵۴۱   گرا در عربستان و نسبت آنها با انقالب اسالمي ايران هاي اسالم جريان

 

  وهابيت جنبش .1

 خانـدان  ايـن  کردند. تأسيس سعود آل خاندان ،م۱۹۳۲ سال در را عربستان پادشاهي
 قـدرت  تثبيت به موفق ،رقيب ليقبا سرکوب با تدريج  هب ميالدي، نوزده و هجده قرن در

 قـدرت  بـا  آنـان  پيونـد  ،خانـدان  ايـن  قدرت بر مؤثر عوامل از ند.شد عربستان در خود
 ايـن  کـه  ،بـود  مـيالدي  هجـده  قـرن  سختگير و افراطي روحاني ،عبدالوهاب بن محمد
 و کنـد  پيدا ديني هويت ،وهابيت ايدئولوژي بر تکيه با ،دولت اين تا شد موجب ائتالف

  .نمايد عمل ايدئولوژي اين اهداف تحقق جهت در وهابي دولت عنوان به

  آن فكري مباني و وهابيت گيري شكل علل الف)

 بـن  احمـد  رهبـري  بـه  سوم قرن در حديث اهل مكتب دهنده ادامه را خود وهابيت
 شـاگردانش  را حنبـل  بـن  احمـد  شيوه ،آنان گفته به .دانند مي ) ق.  ه ٢٤١متوفاي( حنبل
 آنچـه  با و داد رواج را آن ).ق  ه ٧٢٨متوفاي( تيميه ابن آنكه تا دارند؛ ادامه نسل به نسل

 شخصـيتي  و فكـري  هـاي  ويژگـي  از برخي .كرد مبارزه ،دانست مي غيراسالمي و بدعت
    :است چنين تيميه ابن

 انكـار  :بيـت  اهل و 7اميرالمومنين فضايل درباره را 9اعظم پيامبر احاديث وي
 بـا  .دانسـت  مي حرام و بدعت را :ائمه و 9اعظم پيامبر زيارت قصد به سفر .كرد مي

 را سينا ابن و فارابي چون فيلسوفاني .بود مخالف شدت به ،كالم و عرفان ،فلسفه ،منطق
 صـدرالدين  و عربـي  ابـن  چـون  صـوفياني  و عارفـان  .دانسـت  مي عقيدتي انحراف دچار

 شـديداً  معتزله و شيعه با وي ،دليل همين به .خواند مي كافر را تلمساني عفيف و قونوي
 قـرآن  در اينكـه  بـود  معتقـد  .دانسـت  مي نادرست نيز را اشاعره عقايد و كرد مي دشمني

 تخـت  خداونـد  واقعـاً  كـه  معناسـت  ايـن  بـه  ،شده ياد خداوند پادشاهي تخت از كريم
 از كنايـه  را تعبير اين كه دانشمنداني بود معتقد وي است! نشسته آن بر و دارد پادشاهي
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 تعبيـر  ،گفت مي همچنين .اند هكرد اشتباه اند، دانسته خداوند احاطه و فرمانروايي و اقتدار
 از كنايـه  را آن نبايد و دارد دست حقيقتاً خداوند كه معناست اين به قرآن در خدا دست
 خـداي  كـه  بود پايه اين بر تيميه ابن سياسي هانديش .بدانيم پروردگار سخاوت و قدرت
 قـدرت  و دين اگر بود معتقد و است آفريده خود عبادت و خدمت براي را عالم ،تعالي

 يـك  در .شـوند  مـي  مـرج  و هرج و نظمي بي دچار هم امت و دولت ،بشوند جدا هم از
 بـه  بايـد  گفـت  مـي  و بود مخالف شديداً ،آيات عميق تفسير و تأويل با تيميه ابن ،كالم
  1.كنيم اكتفا اتآي ظاهر

 تـا  کوشـيد  ،بعـد  قـرن  چنـد  در ديـ عقا ايـن  مجـدد  اياحي با الوهاب عبد بن محمد
 مسـلمانان  از بسـياري  ديعقا وي که شد منجر امر اين کند. بيان اسالم از خاص تفسيري

 ايـدئولوژي  توان مي دليل همين به .بداند کافر يا مشرک را آنها و ،انحرافي و نادرست را
    :از ندا عبارت وي ديدگاه هاي ويژگي ترين مهم .ناميد تکفيري ايدئولوژي نوعي را او

 بـا  وي .بـود  عبدالوهاب بحث ترين يمحور ،توحيد آن؛ از تفسير نوع و توحيد ـ يک

ـ  به توسل ،قبور زيارت مانند مسلمانان اعمال از بسياري ،توحيد دايره محدودکردن  ااولي

 به را امور اين به کننده اقدام و دانست توحيد مغاير را گنبدسازي و شفاعت يا امبرانپي و

 و قبـور  زيـارت  ،غيرخدا به توسل« :گويند مي وهابي علماي .داد مي نسبت شرک يا کفر

 توحيد الزمه .است توحيد مخالف ،باشد انسان روي پيش قبر که مکاني در نمازخواندن

 9اسـالم  پيامبر اگرچه نگردد؛ استمداد او غير از و نشود متوسل غيرخدا به که است آن

 نرسـيده  صـالح  سـلف  و 9پيامبر سنت از ،قبور زيارت و شفاعت ،توسل چراکه ؛باشد

  ».داند مي شرک را عقيده اين نيز قرآن و است
  :است باطل دليل چند به ها قياس اين ،مخالفان گفته به اما

                                                      
  .34، ص1387هاي اسالمي معاصر، احمد موثقي،  . جنبش1



 ۵۴۳   گرا در عربستان و نسبت آنها با انقالب اسالمي ايران هاي اسالم جريان

 

  اند. شده گذاشته ها بت جاي به ،خدا اولياي يا 9پيامبر ها، قياس اين در اول ـ
 فـرض  خـدا  به اعتقادان بي و پرستان بت همانند ،9نبي به متوسالن و مؤمنان دوم ـ 

  اند. شده
 کـه  حاليدر اند؛ شده گرفته امعن هم »عبادت« واژه با ،شفاعت و استغاثه ،توسلسوم ـ  

  1.دارند را خود خاص معناي هريک
 مـردود  را آن و انـد  پرداختـه  آن بـه  وهـابيون  کـه  موضـوعاتي  ديگـر  از ؛بـدعت  ـ دو
 برپايـه  کـه  عملـي  يا عقيده هر نابجا، تعميم با بدعت مورد در آنها است. بدعت اند، دانسته
 اعمـالي  عبـدالوهاب  نامنـد.  مي بدعت باشد، نشده بنا 9پيامبر صحابه عمل يا سنت قرآن،
 روزانـه  نمازهـاي  از پس فاتحه خواندن توسل، ،9رپيامب ميالد براي جشن برگزاري چون

 اسـالم،  در هرگاه مخالفان، گفته به که حالي در ؛شمرد مي بدعت را ديگر اعمال يبسيار و
 باشد، نشده وارد شارع سوي از عملي استحباب يا کراهت وجوب، حرمت، بر مبني دليلي
 مقابـل  در عبـدالوهاب  اما گويند. مي »االباحة اصالة« را آن که است آن بودن مباح بر اصل
 از اعمـال،  بسـياري  وي اسـت.  کـرده  جعل را »المنع اصالة« يا »الحظر اصالة« ،قاعده اين

  2ست.دان مي حرام و بدعت نبوده، موجود سنت در چون را مساجد تزيين جمله
 نيسـتند،  رأي هـم  آنان عقيده با که را مسلمانان از بسياري ،وهابيون ؛مسلمانان تکفير ـ سه
 و کـافر  همگـي  شـوند،  مي متوسل غيرخدا به که کساني« عبدالوهاب: گفته به کنند. مي تکفير
 ،اسـت  باطـل  اعمالشان که بگويد يا کند، انکار را آنان کفر که هرکس و هستند اسالم از مرتد

 نمـاز  او پشت توان نمي و نيست پذيرفته شهادتش و است فاسق حداقل خود اما ؛نيست فراک
 کـه  حـالي  در ».شود نمي صحيح تکفيرشان و اينان از برائت با جز اسالم، دين درواقع گزارد.

 بجويـد  بيـزاري  دين از زبان با انسان که شود مي حاصل زماني کفر مسلمانان، بيشتر اعتقاد به
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۴۴

  1.دهد ترجيح ايمان بر را کفر و بپردازد دين احکام انکار به آگاهانه يا
 بـر  اعتقادات اين براساس عبدالوهاب بن محمد مشرک؛ مسلمانان عليه جهاد ـ چهار

 ،سـعود  آل نظـامي  قـدرت  کمک با و داشت تأکيد کفر و شرک از جهان پاکسازي لزوم
 تهاجمـات  کـه  طـوري  هب ؛کرد آغاز را آن از خارج و جزيره شبه مختلف مناطق به حمله

 پاکسـازي  هـدف  بـا  ،عثماني دولت قلمرو در ميالدي هجده و هفده قرون در گروه اين
 آن بـه  منجـر  اقـدامات  اين .بود پذيرفته صورت ،تصاوير و ها تمثال ها، بت از مناطق اين
 هـا،  حسـينيه  و مسـاجد  جملـه  از ،شـيعيان  پرسـتش  و عبادت هاي مکان ها وهابي تا شد

 کـربال  بـه  حتـي  و نـد نک نـابود  را شـيعيان  مظـاهر  ساير و )ها حرم( دارگنبد هاي آرامگاه
  2.نداينم تخريب را آنجا و ،لشکرکشي

 ،ايـدئولوژي  اين درواقع .دهد مي شکل را وهابيت ايدئولوژي ،اعتقادات اين مجموع

 ديـدگاه  ،واقعي اسالم معيار ،آن براساس که بود شده نهاده بنيان بيني جهان کي مبناي بر

 است الوهابعبد بن محمد و جوزي قيم ابن ه،تيمي ابن ،حنبل بن احمد همچون افرادي

 اکنـون  هم ايدئولوژي اين .است شده دور اصيل اسالم از ،نپذيرد را تفسير اين هرکس و

 بـا  پيونـد  در ،سعود آل فرزندان و الوهابعبد فرزندان و است عربستان دولت بر حاکم

    اند. داده شکل را عربستان ديني و سياسي قدرت يکديگر،

   عربستان در وهابيت جنبش داخلي هاي جريان ب)

 ،مبـارزاتي  مشـي  و فروع برخي در ،ندا مشترک يکديگر با اصول در هرچند وهابيون
 را وهـابي  فعـال  و مهم هاي جريان توان مي اساس اين بر و دارند يکديگر با يهاي تفاوت

   :کرد تقسيم زير هاي گروه به عربستان در
                                                      

  .23، ص»بر وهابيت نگاهي. «1

  .14، ص1385، مجيد ديوساالر، »مروري بر افكار وهابيت و جايگاه آن در جهان. «2



 ۵۴۵   گرا در عربستان و نسبت آنها با انقالب اسالمي ايران هاي اسالم جريان

 

  كار محافظه دولتي وهابيت ـ يك

 تشـکيل  را سـعود  آل دولـت  ايـدئولوژي  محـور  وهابيـت  ،شد بيان که طوري همان
 .برخوردارنـد  حکومـت  در مهمـي  جايگـاه  از ،ايـدئولوژي  اين متوليان بنابراين .دهد مي

 گمـارده  دينـي  مختلـف  هـاي  تپسـ  در را آنهـا  حکومت که ندا کساني دولتي روحانيون
 کـه  قضـايي  عالي شوراي يا ديني رتبه عالي علماي تئهي اعضاي و مفتي جمله از ؛است
ـ  و کننـد  تصـديق  را رژيـم  هاي تسياس نيز آنها رود مي انتظار  فـراهم  مشـروعيت  آن هب

 در کـه  حکـومتي  هاي بخش از را خود حقوق ،روحانيون از مهمي بخش عمالً ببخشند.
 دريافـت  ،هسـتند  تدريس مشغول آن در که ديني هاي دانشگاه از يا اند شده استخدام آن

 بــه احتمــاالً ،نيســتند دولـت  بگيــران حقــوق فهرســت در کـه  آنهــايي حتــي کننــد؛ مـي 
 از و کننـد  مـي  دريافـت  بودجـه  دولـت  درآمـدهاي  محل از که دارند تعلق ييها سازمان
  1.خوردارندبر سلطنتي اعضاي مالي حمايت

 اسـت.  كشـور  اول طراز علماي از تن ٢١ از مركب العلما) (كبار بزرگ علماي سازمان
 مسـائل  در گفـت  کـه  تـوان  مـي  و فتاواست، صدور سازمان، اين اعضاي فعاليت ترين مهم

 در روحـانيون  ايـن  همچنـين  دارنـد.  كشـور  در مهمـي  نقـش  فتاوا اين سياسي، و مذهبي
 ايـن  اصـلي  هـاي  فعاليـت  كننـد.  مـي  ايفا را مهمي نقش ازمنكر نهي و معروف امربه سازمان
 رعايت براي دعوت جمعه، و جماعت نمازهاي برگزاري براي مردم دعوت شامل سازمان
  2است. غيرشرعي مراكز فعاليت از جلوگيري و بانوان براي حجاب و اسالمي شئونات
 کـل  رياسـت  بـه  تـوان  مـي  جمله از که دارند اختيار در مختلفي نهادهاي نيروها اين
 ،منکـر  از نهي و معروف به امر هيئت ،ارشاد و دعوت و فتوا صدور و ها بررسي ادارات

 عـالم  انجمـن  ،ريـاض  در سـعود  بـن  محمد امام دانشگاه ،منوره مدينه اسالمي دانشگاه
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۴۶

 اسـالمي  عـالم  رابـط  سـازمان  آنها ترين مهم اما .کرد اشاره دادگستري وزارت و اسالمي
 .شـود  مـي  محسـوب  عربستان در مذهبي ايه سازمان ترين تپرقدر از سازمان اين .است

 ،قـرآن  و اسالمي كتب توزيع ،اسالمي ايه آموزش :از است عبارت سازمان اين وظايف
 در مسـجد  رهـزا  يـك  تعداد همچنين .اسالمي مؤسسات به كمك و عربي زبان آموزش

 بـراي  آنهـا  وسـيله  ايـن  بـه  و اسـت  سازمان اين نظر زير ،اسالمي مركز صدها و جهان
 .کننـد  مـي  تـالش  ،وهابيـت  جنـبش  تقويت و اسالم جهان در خود هاي انديشه گسترش

 از پـس  کـه  داشـت  عهـده  بر »باز العزيزعبد خشي« را وابسته ديني جريان اين سرپرستي
 آن دار عهـده  ،فهـد  ملـک  لهوسي به »شيخ آل العزيزعبد خشي« ،م۱۹۹۹ سال در وي مرگ
  1گرديد. تعيين عربستان کل مفتي عنوان به و شد

 بخشـي  تمشروعي کارکرد .خيزند برمي دولت از حمايت به مهم مواقع در ها نيرو اين

 کـه  دولت اعمال از دسته آن توجيه براي که است تأمل و مالحظه قابل زماني روحانيون

 فهـد  ملـک  تصـميم  ،مثـال  براي .شود مي گرفته کار به ،است مذهبي احساسات مخالف

 طـي  ،کويـت  بـه  عـراق  تهـاجم  از پس آمريکا متحده اياالت نيروهاي از دعوت بر مبني

 جريـان  در اصـوالً  شد. تأييد کرد، صادر باز العزيزعبد خشي ،کشور قبلي مفتي که فتوايي

 حيرت و سرگرداني در شديداً باز بن شيخ ،غربي نيروهاي حضور و فارس خليج بحران

 هاي تمخالف برابر در که آوردند مي فشار او به شاگردانش سو کي از چون ؛برد مي سر به

 امـاکن  حرمـت  هتـک  همانند مسائلي در ويژه به ،اسالم دين با سعود آل آشکار و صريح

 و هـا  خيابـان  بـه  رفـتن  و هـا  کـاخ  در مستهجن هاي فيلم نمايش ،زنان به تجاوز ،شريف

 سـوي  از و دارد ابـراز  را خـود  مخالفـت  و کند ايستادگي مستي حالت با عمومي اماکن

 نفـوذ  کـاهش  بـراي  اي بهانـه  دنبـال  به را حکومت سردمداران خشم خواست نمي ديگر
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 ۵۴۷   گرا در عربستان و نسبت آنها با انقالب اسالمي ايران هاي اسالم جريان

 

 در ،شـده  نقـل  بـاز  بن شيخ از حتي .انگيزدبر ،هستند مردم ميان در که ديني هاي جريان

 ،فعلـي  اوضـاع  در و اسـت  آگاه حکومت ضدديني اقدامات از او که است گفته مجلسي

 ديني هاي جريان به زدن ضربه فرصت سعود آل داران حکومت تا است سکوت ما وظيفه

  1.نکنند پيدا را
 برخوردار بسياري نفوذ و قدرت از عربستان در جريان اين که گفت بايد مجموع در

 بـه  ،دولـت  و جريـان  اين بين ها اختالف برخي و جهاني جديد موقعيت دليل هب اما ،بود
 مقامـات  و اسـت  کـاهش  حـال  در آن حاکميـت  و نفـوذ  ژرفـاي  تدريج به رسد مي نظر

 هـاي  بخـش  همـه  از را گرايـي  افـراط  تا کوشند مي ،امنيتي تدابير تشديد ضمن ،عربستان
 بـراي  معـروف  بـه  امر مذهبي پليس که است بستر اين به توجه با .کنند کن شهري جامعه
 مـذهبي  کاران محافظه ها واکنش اين و گرفته قرار فشار تحت ،خود رفتار در نظر تجديد

  2.است داده قرار تدافعي حالت در را سنتي و

  السالميه) (الصحوة طلب اصالح هاي وهابي ـ دو

ـ  ،گرفـت  شـکل  عربستان در که خاص تحوالت اثر رب  اعتراضـي  گـرايش  تـدريج  هب
 ،شـورا  مجلـس  اعضـاي  ،حکـومتي  مقامـات  برخـي  بـين  در اخير هاي دهه در جديدي

 بـه  اعتـراض  بـا  که آمد وجود هب روحانيون از جمعي و ها ليبرال ،دانشگاهيان ،بازرگانان
 سياسـي)  و مـذهبي  ،اجتمـاعي  متفـاوت  هـاي  حـوزه  بر هريک تمرکز با( موجود وضع

  ند.کشور اين در جديد تغييرات خواستار

 هشـتاد  دهـه  اقتصـادي  تحـوالت  بـه  تـوان  مـي  گروه اين گيري شکل ليدال جمله از

 از بخشـي  گـذاري  هسـرماي  و نفت قيمت تصاعدي افزايش موجب که کرد اشاره ميالدي
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۴۸

 سياسـت  وجـوه  همـه  از آنهـا  شـد.  ديني هاي دانشگاه تصاعدي رشد جهت در پول اين

 نبـود  و ثـروت  مناسـب  توزيع ،سوءمديريت ،فساد جمله از ،عربستان خارجي و داخلي

 بـراي  ،مريکـا آ به عربستان کامل اتکاي و وابستگي از و دندکر مي انتقاد اجتماعي عدالت

 حضـور  و نـد بود خشمگين دفاعي مورد در عظيم مبالغ کردن ههزين رغم به ،امنيت تأمين

 کامـل  اصالح خواستار رو همين از .دانستند مي حرمتي بي و تجاوز را مريکاييآ نيروهاي

 گـذاري  اسـت سي در محـوري  نقشـي  بايد ديني علماي اينکه بر و ندبود عمومي زندگي

 زنـدگي  کـردن  اسـالمي  و کشـور  اسـالمي  وجهـه  بـر  آنها .دندورزي اصرار ،باشند داشته

 در ؛کنند مي تأکيد ،شد مي خوانده دين حقيقي مسير از انحراف آنچه درمان براي عمومي

 بـر  همگـي  و نـد بود پـاگير و دست آداب و عادات برخي از خالصي خواستار حال عين

 سـو  يـک  از گـروه  ايـن  عضـو  روحانيون .ورزند مي تأکيد سعود آل حکومت حفظ لزوم

 نهـاد  ،ديگـر  سوي از و کنند مي سعودي جامعه تضعيف به متهم را ها ليبرال و سکوالرها

 مـورد  سياسـي  کـاري  محافظـه  و جديـد  مسائل به توجه فقدان دليل به را وهابيت سنتي

  1.دهند مي قرار انتقاد
 ،يافتند ظاهر برجستگي ميالدي هشتاد دهه اواخر در که هالصحو وعاظ ترين معروف

 سـلمان  قبيـل  از هالصـحو  روحـانيون  بودند. القرني عائض الحوالي، سفر العوده، لمانس
 آنهـا  خواسـت  و حاکمـان  براي رسمي نروحانيو چاپلوسي از که الحوالي سفر و العوده
 ،شـدند  خشـمگين  آمريکـا  متحـده  اياالت نيروهاي حضور به بخشيدن مشروعيت براي

 ،جامعه اسالمي هاي ارزش اياحي در شکست تقبيح ضمن و ندکرد اتخاذ آتشيني مواعظ
 آمريکا مطيع و فاسد ،مستبد که رهبراني درباره عربستان عادي مردم از بسياري خشم به

 تـا  شدند آن بر هالصحو روحانيون همراه به وعاظ دادند. مذهبي صبغه شدند، مي خوانده
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 ۵۴۹   گرا در عربستان و نسبت آنها با انقالب اسالمي ايران هاي اسالم جريان

 

 .باشـند  داشـته  انتقادي موضعي ،طلب خشونت هاي گروه و رژيم ميان اخير کشمکش در
 و فشـار  اعمـال  بـا  شـدن  مواجـه  از پـس  ،بـانفوذ  وعـاظ  از تعدادي که است ذکر شايان

 برخـي  .گرفتنـد  آرام مـيالدي  نـود  دهه اواخر در و ندکرد کمتر را انتقادشان ،محدوديت
 هـا  هگرو اين از هرحال به دولت اما .گرديدند منع وعظ از يا ندشد زنداني نيز روحانيون

 بـا  نمايد. مي دعوت دولتي هاي گردهمايي در را آنها و کند مي استفاده خود اهداف براي
 تشـکيل  را واحـدي  جبهـه  يـک  هالصحو وعاظ زياد، مشترک وجوه از جداي حال، اين
 از طيفـي  شـامل  و دارنـد  فاصـله  اربسـي  ،انسـجام  و يکپـارچگي  از درواقع و دهند نمي
  1هستند. افراطيون و روها هميان

  جهادي هاي وهابي ـ هس

 هـزاران  مشـارکت  در تـوان  مـي  را وهابيـت  از بخشـي  فعلـي  جهادگرايي هاي ريشه
 در سعودي رژيم فعاالنه که فروپاشي) از قبل( شوروي عليه افغانستان جنگ در سعودي

 رديـابي  نـد، نمود مـي  تسهيل را آنها کارهاي و ندداد مي قرار تشويق مورد را آن زمان آن
 جهـاني  ديـدگاه  يـک  ،جنگجويـان  اين ،اينکه اول :برداشت در را نتيجه دو امر اين .کرد

 شدن سياسي نوعي با که آنها ،آنکه دوم دادند؛ رشد را آميز خشونت و شده نظامي بسيار
 کشورهاي از که سياسي عناصر با رويارويي در ،شدند وارد افغانستان به رنگ کم و قرقي

 و سياسـي  کـامالً  شـکل  تدريج به ،بودند شده افغانستان وارد مصر همچون عربي ديگر
 و الملـل  بـين  عرصه در اساسي تحول خواستار که کردند پيدا المللي بين جهادي فرهنگ

 نابردبـار  افـرادي  را آنهـا  هـا،  جهـادي  قبلـي  آشـنايان  و دوستان شدند. کشورشان درون
 تصـور  و بخواننـد  کتـاب  و بنشـينند  ميـز  پشـت  تواننـد  نمـي  هرگز که کنند مي توصيف

 سـالح  حمـل  بـا  کـه  اسـت  لطيـف  و نرم روحيه نوعي مستلزم خواندن درس کردند مي
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۵۰

 اينکـه  بـراي  انـد  تـالش  در دو هر انمعترض و طلبان اصالح که طوري هب ندارد؛ سازگاري
  1کنند. متمايز خوانند، مي جهادي که آنهايي از را خود

 ايـن  .دهـد  مي تشکيل جوان هاي تشخصي و علما بيشتر را ديني جريان اين ساختار
 و جرئـت  آن تمـايز  وجـه  کـه  اسـت  سـنتي  جريان از غيررسمي انشعاب نوعي ،جريان

 هـاي  تشخصـي  تـرين  معروف .است سعود آل سردمداران با مخالفت در بيشتر جسارت
 اهـل  اولـي  کـه  هستند »مينيعث محمد شيخ« و »آلباني ناصرالدين شيخ« ديني جريان اين

 جنـگ  در .اسـت  عربسـتان  اهـل  دومي و ،دارد تخصص حديث علم در و است سوريه
 و شـهروندان  هـوايي  بمباران و عربستان در بيگانگان حضور ضد بر لبانيآ ،فارس خليج

 بـراي  جهاد به را عربستان مسلمانان و کرد گيري موضع ،متحدين دست به عراق مساجد
  2فراخواند. اروپايي و مريکاييآ نيروهاي سيطره از حجاز مقدس هاي سرزمين آزادسازي

   عربستان در شيعيان جنبش .2

 شـيعيان  را عربستان ميليوني شانزده جمعيت درصد پانزده تا ده حدود م،١٩٩٩ سال در
 در آنهـا  جمعيـت  عربسـتان،  جمعيـت  درصـدي  ٥/٣ رشد احتساب با كه ادندد مي تشكيل

 عربسـتان  شـرقي  منطقـه  در شيعيان بيشتر است. نفر هزار هفتصد و ميليون دو حاضر حال
 را نشـين  شـيعه  نـواري  و هسـتند  سـاكن  ،كويت نزديك تا قطر از ،فارس خليج حاشيه در

 مدينـه  در نيـز  شيعيان از بعضي گردد. مي قطيف تا احسا هاي استان شامل كه اند داده شكل
 بـه  .دارند سکونت جده در هم بعضي .ندا معروف نخاوله شيعيان به كه هستند ساكن منوره

  3كرد. اضافه نيز را »ناوجان« منطقه اسماعيليان بايد ،عربستان شيعيان
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 ۵۵۱   با انقالب اسالمي ايرانگرا در عربستان و نسبت آنها  هاي اسالم جريان

 

 واقعيـات  و حقـايق  برخي در ريشه ،سعودي عربستان در شيعيان اپوزيسيون اهميت
 ايـن  اسـترتژيک  منطقـه  تـرين  حيـاتي  يعنـي  ،شرقي استان در شيعيان آنکه نخست .دارد

 و غـوار  جملـه  از ،کشور نفتي هاي ميدان بيشترين که اي منطقه دارند؛ سکونت پادشاهي
 .اسـت  داده جاي خود در را جهان نفتي هاي حوزه ترين بزرگ ،ديگر عبارت به و قطيف

 ،جهـاني  تجـارت  لحـاظ  بـه  چـه  و اي منطقـه  لحاظ به چه ،کشور امنيت ديدگاه از ثانياً
 ايـن  .کنند مي ايفا کشور سياسي و اقتصادي ثبات در را مؤثري نقش شرقي استان شيعيان
 بازارهـاي  از درصـد  پانزده و کشور درآمد از درصد ۹۵ تا نود حدود ،نشين عهشي مناطق
 نزديـک  اي منطقـه  در عربستان شيعيان ثالثاً  .است داده اختصاص خود به را جهاني نفت

 از ،دهنـد  مـي  تشـکيل  شيعيان را آنان جمعيت بيشتر که فارس خليج حوزه کشور سه به
 و درصـد)  شصـت  حدود با( عراق ،جمعيت) کل از درصد ۶۵ از بيش با( بحرين جمله
  1.دارند سکونت درصد) نود حدود با( ايران

   عربستان در شيعيان جنبش گيري شكل ليدال الف)

 ،حـاکم  رژيـم  عملکـرد  سو يک از :دارد اساسي عامل دو ،شيعيان نهضت گيري شکل
 گيـري  شـکل  و نارضـايتي  زمينـه  ،شـيعيان  قبال در اجتماعي و سياسي هاي تبعيض مانند

ــبش ــا اعتراضــي جن ــراهم را آنه ــرده ف ــوي از و ک ــر س ــي ،ديگ ــل برخ ــي عوام    بيرون
   بخشـي  تهويـ  موجـب  المللـي،  بين تحوالت و ايران در اسالمي انقالب رخداد جمله از
   در .اسـت  شـده  خـود  حقـوق  احقـاق  بـراي  آنهـا  تشـکيالتي  فعاليـت  تشديد و آنها به

 معـرض  در همـواره  ،هـا  سـعودي  حاکميـت  تحـت  ،شـيعيان  کـه  گفـت  بايـد  بـاره  اين
 آنان نارضايتي موارد ترين مهم اند. بوده شان اجتماعي حقوق تضييع و رسمي هاي تبعيض
   :از ندا عبارت
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۵۲

  مذهبي تبعيض و سركوب ـ يك

 زمـان  هـم  طـور  بـه  ،گرديـد  تأسـيس  م۱۹۳۲ سال در که سعودي عربستان پادشاهي
 تحـت  .گرفت کار به شيعه اقليت راندن حاشيه به و کردن آرام براي را مختلفي هاي ابزار

 شـرقيه  منطقـه  بـه  قصـيم  و نجـد  از تاجر و سني مهاجر هزاران ،جديد حاکمان ترغيب
 و قـدرت  از ،سـعود  آل رسيدن قدرت به زمان تا مناطق اين در شيعيان .نمودند عزيمت

 از امـا  .آوردنـد  مـي  جـا  به آزادانه را خود مذهبي مراسم و بودند برخوردار خوبي اقتدار
 نـاظران  و سـعودي  حاکمـان  ،سـعودي  وهـابي  دولـت  گرفتن قدرت و بيستم قرن اوايل
 ايـن  .آوردنـد  مـي  عمـل  بـه  ممانعـت  شـيعيان  مـذهبي  مراسم انجام از شدت به ،محلي

 انتشـار  و چاپ ،دعا و نماز براي عمومي اعالم ممنوعيت از: بودند عبارت ها محدوديت
 مراقـد  تخريـب  ،دينـي  علوم تعليم مراکز انداختن رونق از و مساجد ساخت ،ديني متون
 زيـارت  و عاشـور  قبيـل  از مذهبي مراسم که ييهاآن آزار و تعقيب ،مقدس اماکن و ائمه

 ،سـعودي  عربسـتان  بنيانگـذاري  آغاز ناگزير ،نتيجه در .آوردند مي جاي به را ائمه مراقد
 شـيعيان  کـه  گفـت  تـوان  مـي  درواقـع  داشت. دنبال به را شيعي نهادهاي جدي تضعيف
 انشـيعي  تنهـا  آنـان  .نـد ا نظام ديني تبعيض معرض در مذهبي لحاظ به ،سعودي عربستان

 ،م۱۹۲۷ سـال  در .شـود  مـي  انکـار  شان اسالمي منزلت رسمي طور به که اند اسالم جهان
 کـه  داشـت  داللـت  شـيعيان  تکفيـر  بر که کردند صادر فتوايي سعودي باالي رده علماي

 مجـازات  مستحق که شود کافر يا مرتد افرادي عنوان به آنان محکوميت موجب تواند مي
 را شـان  انحرافي ديني اعمال ندارند حق شيعيان« که کرد مي تصريح اعالميه اين اند. مرگ

 تبعيـد  مسـلمانان  سـرزمين  از بايـد  ،گذارند پاي زير را تحريم اين اگر و آورند جاي به
 بـر  دوبـاره  فتـوايي  صـدور  بـا  ،جبـرين)  بن( باال رده عالم يک ،م۱۹۹۱ سال در ».شوند

  1.کرد تأکيد شيعيان کافربودن
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 ۵۵۳   گرا در عربستان و نسبت آنها با انقالب اسالمي ايران هاي اسالم جريان

 

 به ها، حسينيه مذهبي تجمع و اماکن به رسيدگي يا مساجد احداث براي شيعيان حق
 حکومت سوي از شده تحميل سازي ساختمان هاي تمحدودي .است شده محدود شدت

 عمـدتاً  کـه  نفـر  ۰۰۰/۱۰۰ جمعيـت  بـا  شـهري ( صفوا در مثال براي که معناست اين به
 جديـدي  سـاختماني  مجـوز  و دارنـد  فعاليـت  اجازه حسينيه چهار يا سه فقط )اند شيعه

 حـوزة  تعطيلـي  بـه  سـعودي  مقامات ،م۱۹۹۰ سال در ،اين بر افزون .است نشده واگذر
 و نـد ورزيد مبـادرت  ،کـرد  مي فعاليت سال شانزده مدت به که ديني اي مدرسه ،المبارزه

  ند.کرد بازداشت را آن مدرسان از برخي
 در تشـيع  دربـاره  مـذهبي  مکتـوب  آثار نوع هيچ نيستند مجاز آنان ،شيعيان گفته به 

 اغلب ،معروف به امر نامأمور .ندارند را شيعيان سبک به ،اذان حق و باشند داشته اختيار
 مراسم در شيعيان غذاي خوردن حتي .کنند مي ايجاد مزاحمت شيعيان براي ها خيابان در

 ،افراطـي  هـاي  وهـابي  .اسـت  ممنوع سعودي سنيان براي رسماً عاشورا روز بزرگداشت
 براسـاس  .دانند مي نجس را آن که چرا خرند؛ نمي ،باشند کرده ذبح شيعيان که را گوشتي

 شـدن  محـروم  با شيعيان .کنند ازدواج سني زنان با توانند نمي شيعي مردان ،وهابي عرف
   ديگـري  گزينـه  ،دينـي  تحصـيالت  کسـب  براي ،سعودي عربستان داخل در تحصيل از

 در دينـي  تحصـيالت  از محروميـت  مخمصـه  دو ميـان  آنها زيرا ؛ندارند خود روي پيش
   کشـور  از خـارج  در تحصـيالت  ايـن  کردن دنبال قبال در شدن مجازات و کشور داخل
  1اند. شده گرفتار

    فرهنگي تبعيض ـ دو

 ،هـا  کتـاب  انـد.  شـده  سـرکوب  شـدت  بـه  ،فرهنگي نظر از کنند مي احساس شيعيان
 دارد. مجـازات  آنهـا  داشتن اختيار در و است ممنوع شيعي و مذهبي نوارهاي و سرودها
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۵۴

 فرهنـگ  محـو  درصدد سعودي رژيم .است غيرقانوني نيز شيعي اسامي برخي از استفاده
 منتشـر  فرهنگشـان  يـا  تـاريخ  درباره ييها کتاب نيستند مجاز شيعيان .است شيعي محلي
 تنهـا  نـه  شـيعيان  .شـود  مـي  تحميل آنان بر وهابي تعاليم نيز پرورش و آموزش در .کنند
 بـر  اسـت  مشـتمل  کـه  را وهـابي  هاي آموزه مجبورند بلکه ،نيستند تشيع تعليم به مجاز
    .گيرند فرا ،آن تحريف و تشيع رسمي تقبيح

 دبيرسـتان  تـا  ابتـدايي  دوره از مدارس آموزشي برنامه از مهمي بخش که مذهبي تعاليم
 متحجرانـه  عقايـد  اصـول  بـر  ديني، درسي کتب و دهد مي تعليم را وهابيت منحصراً است،
 کفـر « باشـند،  ناسازگار وهابيت با که را اعمالي و عقايد از دسته آن ورزند. مي تأکيد  وهابي

 گـردد  مـي  تهيه دولت جانب از که درسي هاي کتاب در اساس، اين بر خوانند. مي »شرک و
 ايـن،  بر افزون است. شده محکوم زيارت همچون اعمالي شود، مي داده تعليم شيعيان به و

 پرسـتي  بـت  نـوعي  منزلـه  به را )9پيامبر (خاندان بيت اهل به »مفرط عالقه« درسي کتب
 هويتشـان  و فرهنـگ  دادن دسـت  از نگـران  شـيعيان،  کـه  روسـت  اين از کنند. مي محکوم
  1شوند. جذب و هضم حکومت، تحميلي فرهنگ در که دارند آن بيم و هستند

   سياسي تبعيض ـ سه

 يـک  در اتفـاقي  مـواردي  در .نـدارد  سعودي حکومت در نفوذي هيچ تقريباً ،شيعيان
 تقريبـاً  آنان ،موارد اين جز اما ،است داشته حضور کابينه در شيعه وزيري ،صنعتي بخش
 افسـري  واحـد  ،قضـايي  دسـتگاه  بـه  ورود اند. نداشته باال رده سطوح در اي نماينده هيچ

 و حـج  وزارت در اشتغال ظاهراً .نيست مجاز آنان براي ملي گارد و امنيتي قواي ،ارتش
 رژيـم  ،بررسـي  دهه سي از بيش پي در .است ممنوع آنان براي نيز اسالمي امور وزارت

 همگـي  مجلـس  ايـن  اعضـاي  امـا  .کـرد  تأسـيس  شـورايي  مجلس ،م۱۹۹۳ در سرانجام
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 ۵۵۵   گرا در عربستان و نسبت آنها با انقالب اسالمي ايران هاي اسالم انجري

 

 آنـان  از هرگـاه  کـه  اسـت  ايـن  آنـان  وظيفه .ندارد قانوني اختيار گونه چهي و اند انتصابي
 خـاص  هـاي  زمينـه  در را احتمـالي  قوانين و دهند نظر مشکالت درباره ،شد درخواست

 و دارنـد  تخصصـي  پيشـينه  اغلـب  و اند کرده تحصيل مجلس اين اعضاي .کنند پيشنهاد
 نام به شيعه يک فقط ،مجلس نخستين در .هستند ادکتر درجه داراي آنان از زيادي شمار
    .داشت عضويت ،بود دانشگاه استاد که الجيشي دکتر

 .داد افـزايش  نفـر  نـود  به نفر شصت از را مجلس اعضاي فهد شاه ،م۱۹۹۷ ژوئيه در
 گـزارش  بـه  بنـا  .شـدند  گـزين  جـاي  جديـد  هـاي  چهره با ،نخست نفر شصت از نيمي

 ايـن  داليل از يکي ،مفسران عقيده به .داشت شيعه عضو چهار جديد مجلس ،مطبوعات
 سـعودي  رسـمي  آمـار  کننـده  مـنعکس  ،شـيعه  عضو چهار وجود که است آن ها انتصاب
 درصـد  چهـار  تقريبـاً  شـيعيان  ،آن طبـق  کـه  آمـاري  است؛ شيعيان شمار درباره تقريبي

ـ دار محدودي بسيار قدرت نمايندگان اين اينکه با .دهند مي تشکيل را کشور جمعيت  ،دن
  1.است ناگوار بسيار وهابي کار محافظه علماي براي ،مجلس در شيعيان نمايندگي اساساً

  اقتصادي ـ اجتماعي تبعيض ـ چهار

 شيعيان بر ها گيري سخت ،سعودي وهابي دولت گرفتن قدرت و بيستم قرن اوايل از
 سـاخت  بـه  و کردنـد  عزيمـت  آنهـا  منـاطق  بـه  غيرشيعه مهاجر هزاران و يافت افزايش
 .نمودنـد  مسـاعدت  ،کرد مي تأمين را شيعيان نفع کمتر که جديد تجاري مراکز و شهرها

 سـنتي  طـور  بـه  کـه  قـديمي  تجـاري  و کشـاورزي  هـاي  شبکه زوال موجب هجوم اين
 و سـني  نامهـاجر  آنکـه  تـر  مهـم  .گرديد ،بود منطقه اقتصاد و جامعه نيازهاي گوي پاسخ

ـ  بيشـتر  و نـد زد بـاز  سـر  شـيعه  تجـار  از ،شدند منطقه وارد که تجاري  بـا  بودنـد  لماي
 بـا  زمـاني  که شيعه داران نخل .نمايند معامله عربستان غرب و مرکز از ،خود مسلکان هم
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۵۶

 و منابع مصادره شاهد ،بودند مشغول تجارت به شرقي آفريقاي و ميانه آسياي از تجاري
  1.گشتند دولت وسيله به خود محصوالت

 بـه  مربـوط  امور در حتي و اند محروم حکومتي مهم مشاغل تمام از شيعيان ،زمان هم
 درصـد  پنجـاه  بـه  شيعيان ورود .ندارند خودگرداني و خودمختاري حق نيز خود مناطق
 دادن گـواهي  اجازه شيعيان به ها هدادگا در .است ممنوع تحقيقاتي مؤسسات و ها هدانشگا

 هـيچ  سـعودي  هاي دادگاه در .نيست برابر دادگاه در سنيان با شيعيان جايگاه و دهند نمي
  .ندارد دوجو اي شيعه قاضي

 معـرض  در وسـته پي آنهـا  .دارنـد  دسـت  در را دولتـي  مشاغل از اندکي فقط شيعيان

 بـه  چنـد هر انـد؛  نداشته شدن معلم حق ،گذشته هاي زمان از شيعه زنان کارند. از اخراج

 کشـور  ايـن  در کـه  اسـت  مشاغلي اندک از معلمي است. شده لغو ممنوعيت اين تازگي

 رفـاهي  وضـع  نيـز  شيعيان سکونت محل ،الحسا استان .است مجاز زنان براي ،پادشاهي

 دولـت  .اسـت  چشـمگير  همچنـان  ،عربسـتان  مناطق ديگر با آن فاصله و دارد نامطلوبي

 از بخشـي  اسـت،  داشـته  شـيعيان  هـاي  درخواسـت  به مثبت نگاهي هرچند نيز عربستان

 ،درمـان  و بهداشـت  زمينـه  در ويـژه  بـه  ،محـدود  مـوارد  استثناي به که ندا مدعي شيعيان

  2.است نشده انجام مطالباتشان تأمين براي چنداني کارهاي

   شيعيان سياسي مهم هاي گروه ب)

 مـذهبي  ــ  سياسي مهم تشکل ميالدي، هفتاد دهه از قبل هاي سال در عربستان شيعيان
 انقـالب  پيـروزي  امـا  شـدند.  مـي  بعثيسـم  و ناصريسـم  کمونيسم، جذب بيشتر و نداشتند
 رهبـران  از جديدي نسل تدريج به و گذارد جاي بر شيعيان بر مهمي تأثير ايران، در اسالمي
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 ۵۵۷   گرا در عربستان و نسبت آنها با انقالب اسالمي ايران هاي اسالم جريان

 

 برگـزاري  حق جمله از عربستان، در شيعه جامعه مطالبات خواستار که کردند ظهور شيعي
 شـناختن  رسـميت  بـه  و شـغلي  هاي فرصت تبعيض، به بخشيدن پايان مذهبي، هاي مراسم
 قـانوني  شـکل  بـه  ،عربسـتان  در شيعي سياسي گروه يا سازمان شدند. عربستان در شيعيان
 و مطالبـات  کـه  دارنـد  وجـود  غيررسمي هاي شبکه و ها سازمان تعدادي اما ندارد؛ فعاليت
 بـين  زيـادي  نفـوذ  و هستند مرتبط برجسته روحانيون به و کنند مي دنبال را شيعيان حقوق
 حضـور  حـال  شـيعيان  بـين  در نيز سکوالر فعاالن از کمي تعداد اگرچه دارند؛ منطقه مردم

  :1ديد عربستان شيعيان بين را زير هاي گروه توان مي اکنون مجموع، در دارند.

  شيعه اسالمي اصالح حركت ـ يك

 در الصـفار  نـام  بـه  شـيعه  روحاني يک دست به و غيررسمي صورت هب مذکور گروه
 مبـارزات  نتيجـه  در و م۱۹۷۰ سال در »جزيرةالعرب اسالمي انقالب سازمان« نام با ابتدا

 .بـود  پراکنـده  صورت به آن هاي تفعالي سال چندين تا و گرفت شکل عربستان شيعيان
 مـيالدي  هفتـاد  دهـه  اواخر در شيعه مذهبي و سياسي اقتدار شکل تغيير به ،سازمان اين

 ترکيب هم با را شخصي هاي علقه و جمعي تجربه ،رژيم با رويارويي در و رساند ياري
 متمرکز شرقيه نشين شيعه منطقه در را خود هاي تفعالي ،تشکل اين م۱۹۷۵ سال در .کرد

 سـازمان  ايـن  .کـرد  موجوديـت  اعـالم  رسماً ،شرقيه منطقه و کعبه قيام از پس و ساخت
 بنابراين .دهد ادامه مؤثر هاي راه از و ممکن وسايل با را خويش مبارزات تا داشت سعي

  .پرداخت آنها نيروهاي دادن سازمان و مردم بسيج به
 در جملـه  از انـد؛  داده انجـام  خـود  هـاي  خواسته ابراز براي را مختلفي تظاهرات آنها
 هـا  خيابـان  بـه  عاشـورا  روز بزرگداشـت  بـراي  صفوا در شيعه هزاران با ،م۱۹۷۹ نوامبر
 از بـيش  ،آن از بعـد  هـاي  روز در و شـد  طلبيـده  مبـارزه  اين به شديداً ملي گارد .آمدند
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۵۸

 ايـن  رهبر و گرديد نفر صدها تبعيد و دستگيري موجب امر اين .شدند کشته نفر بيست
 مجلـه  انتشـار  به ۱۹۹۰ سال در گروه اين .شد پناهنده ايران به ،الصفار نام به ،اعتراضات

 در تحقيقـاتي  ــ  علمـي  مجله يک ،نشريه اين .ورزيد مبادرت لندن در »العربيه ةالجزير«
 ايـن  هـاي  ارگـان  سـاير  .بـود  مسـتند  آن مطالب که شد مي محسوب عربستان خصوص

  1.بود تهران) در( بقيع و واشنگتن) در( مانيتور عربيا ،سازمان
 سـازمان  .کـرد  تعـديل  را خـود  هـاي  نگـرش  ،تبعيدي رهبري ،م۱۹۸۰ دهه اواخر از

 ،ديگـر  سـوي  از و داخلي اختالفات دليل به سو يک از ،زمان گذشت با اسالمي انقالب
 اهـداف  از کـم  کـم  و گذاشـت  ضعف به رو ،سعودي رژيم فشارهاي و تبليغات دليل به

 که دريافتند تدريج به آنها .کرد تعديل نيز را خود آتي اهداف و گرفت فاصله خود اوليه
 بـر  افزون .اندازند راه به موفق انقالب يک توانند نمي شيعيان ،جمعيتي واقعيات برمبناي

 چنـداني  تناسـب  ،عربسـتان  شـيعي  جامعه واقعيت با نيز ايران نمونه از الگوگيري اينکه
 ؛برگزيدنـد  را وجهي دو رويکردي و ندداد مسير تغيير تدريج به آنها ،عوض در .ندارند

 بهبـود  دنبـال  بـه  هـم  و دندکر مي عنوان را خود مطالبات و تظلمات هم ،آن براساس که
 کـه  شـد  آن نتيجـه  2.بودنـد  گذاشـته  صـحه  آن مشروعيت بر که بودند رژيمي با روابط

 و کردنـد  متوقـف  را خـود  هاي تفعالي ههم ،حکومت با مذاکره از پس ،سازمان رهبران
 بـه  فهـد  دعوت قبول با م۱۹۹۳ سال در ،سازمان رهبر صفار شيخ ،شد ذکر که طور همان

 هـاي  اعتـراض  ،سـازمان  شـدن  ضـعيف  کنـار  در که کرد خاطرنشان بايد .رفت عربستان
 نقشـي  ،فهـد  دعـوت  پـذيرش  در نيـز  سعود آل گرفتن قرار فشار تحت و مردم گسترده
 قبـول  اسالمي انقالب سازمان ،آن متعاقب مذاکرات و مذاکره اين از پس .داشت اساسي

 ،زنـداني  شـيعيان  شـدن  آزاد ،ااحسـ  منطقه در مذهبي اعمال آزادي تضمين قبال در کرد
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 ۵۵۹   گرا در عربستان و نسبت آنها با انقالب اسالمي ايران هاي اسالم جريان

 

 اجـازه  ،مـذهبي  اقليـت  عنـوان  بـه  شـيعه  پـذيرش  ،شيعيان مورد در شغلي تبعيض رفع
 .دهـد  پايـان  سعودي رژيم عليه خود مبارزات به ،علميه هاي حوزه و مدارس بازگشايي

 خـودداري  مـذکور  قـرارداد  مفـاد  به عمل از ،اوضاع تدريجي مهار از پس سعودي رژيم
 بـراي  همچنـان  بسياري يها گيري سخت و ها تبعيض ،حاضر حال در که اي گونه به کرد؛

  1.دارد وجود شيعيان
 و ضـعيف  اي شـبکه  ،عربسـتان  جزيـره  شبه اسالمي انقالب سازمان ،حاضر حال در

 رهبـر  ظـاهر  در صفار شيخ اگرچه .است رسمي عضويت دفتر و مرکزي هماهنگي فاقد
 از اي اندازه تا الصيف فوزي و الصيف توفيق ،الشايب جعفر نظير ديگري افراد است؛ آن

 ،آمـوزش  بـر  ،اخير هاي سال در سازمان اصلي تمرکز .برخوردارند اقتدار و يأر استقالل
 آن رهبـران  و اسـت  بوده ها هحسيني و مساجد از مراقبت و وعظ هاي برنامه ،خيريه امور

 ،شيعيان و سعودي حکام ميان وگو گفت طرف عنوان به ،ملي نقش يک ايفاي انديشه در
 م۲۰۰۵ شـهر  شوراي انتخابات در ،اسالمي انقالب سازمان غيررسمي کانديداهاي .بودند

 شيعيان ،اخير هاي سال در و اند آورده دست به را آرا تمام تقريباً نشين، شيعه شهرهاي در
 البتـه  .کننـد  برگـزار  علنـاً  را عاشـورا  مراسـم  ،الصـفار  هـاي  تفعالي واسطه به اند توانسته

 داراي کـه  مراکـزي  نـه  و نشـين  شيعه شهرهاي و روستاها در فقط ،مراسم اين برگزاري
  2.است پذير امکان ،دمام نظير ،هستند سني و شيعه جمعيتي ترکيب

 زيـرا  کنند؛ مي استفاده جنبش تشريح براي ،شيعيان از بسياري را »الشيرازيه« اصطالح
 اهللا آيـت  وي فـوت  از پـس  و بودند شيرازي اهللا آيت نامقلد از قبالً وي پيروان و الصفار

 3.برگزيدند تقليد مرجع را سيستاني
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۶۰

  سعودي عربستان اهللا حزب ـ دو

 انصـار ( امـام  خـط  پيروان با ،جازح اهللا حزب به معروف ،سعودي عربستان اهللا حزب

 از پيـروي  بـه  کـه  اند سعودي عربستان در شيعيان سياسي مهم گروه دومين ،االمام) خط

 از را خـود  نـام  گـروه  ايـن  کـه  شـود  مـي  گفتـه  .شـوند  مـي  شـناخته  =خميني امام خط

 تصـرف  بـه  م۱۹۷۹ سـال  در تهـران  در را آمريکـا  سفارت که امام خط پيرو دانشجويان

 از برجسته روحانيون از چند تني ،م۱۹۸۷ سال در را گروه اين .است برگرفته ،درآوردند

 و کردنـد  تأسيس الما عبدالجليل و الجيل ناعبدالرحم شيخ ،الشکوس هاشم شيخ جمله

 از و داننـد  مـي  فقيـه  واليـت  پيروان را خود آنها اند. شده شناخته خميني امام داران طرف

 بـه  نسـبت  کـامالً  آنها پيروان .کنند مي تقليد اي خامنه اهللا آيت ،ايران عالي رهبر مرجعيت

 ايـن  .کننـد  مـي  مـتهم  کـاري  سازش به را الصفار و اعتمادند بي حکومت و حاکم خاندان

 و فرهنگي ،اجتماعي هاي تفعالي بر تمرکز طريق از را خود نفوذ و حضور عمدتاً ،گروه

  1اند. داده افزايش سياسي هاي تفعالي نه

 از رهبـرانش  که است روحاني يک رهبري تحت عربستان اهللا حزب ،سازماني نظر از

 کـه  اسـت  مذهبي ـ سياسي سازماني ،عربستان اهللا حزب رو اين از .اند آمده شرقيه منطقه

 اسـالمي  انقـالب  سـازمان  کـه  حـالي  در ؛کنـد  مي پيروي و حمايت فقيه واليت اصل از

 آن بـر  و نـدارد  توجهي ،سياسي امور بر روحاني يک دخالت و نظارت به ،العربجزيرة

 .اسـت  داده قـرار  خـود  اقـدامات  سـرلوحه  را کارانـه  سـازش  رويکرد و ورزد نمي تأکيد

 و حـاکم  خانـدان  بـه  کـامالً  و باشـد  مـي  مخـالف  کـامالً  روند اين با عربستان اهللا حزب

  2.است اعتماد بي حکومت
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 ۵۶۱   گرا در عربستان و نسبت آنها با انقالب اسالمي ايران هاي اسالم جريان

 

 و يافـت  بيشـتري  اهميت ،حکومت با اسالمي انقالب سازمان آشتي از پس اهللا حزب
 لبنـان  در حـزب  اين اصلي مقر .گرديد مواجه بيشتري اقبال با ،عربستان شيعيان سوي از

 .شـود  مي منتشر بيروت در که است »الحرمين رسالة« مجله ،آن رسمي ارگان و دارد قرار
 کـه  ۱۹۹۶ ژوئـن  ۲۵ در ،عربستان ظهران در آمريکايي پايگاه انفجار از پس سازمان اين

 آنـان  از نفـر  پانصد حدود شدن مجروح و آمريکايي تفنگدار نوزده شدن کشته به منجر
 و گرفـت  قـرار  حکومـت  فشار تحت شدت به و گرديد متهم عمليات اين انجام به ،شد

 ،باشـد  داشـته  نـاچيزي  ارتبـاط  سازمان اين با رفت مي احتمال که فردي هر ،آن براساس
 شـيعيان  تـا  کوشـيد  بسـيار  حادثـه  اين از پس مريکاآ .شد مي شکنجه و زنداني ،دستگير

 مقامات اما دهد؛ نشان انفجار اين مسئول را ايران اسالمي جمهوري ،ادامه در و عربستان
 و ايران روابط بر امر اين تأثير از جلوگيري براي و امر واقعيت از اطالع دليل به سعودي
 رد حادثـه  ايـن  در را ايـران  اسالمي جمهوري و شيعيان دخالت مکرراً و قوياً ،عربستان

 شـکنجه  و اذيـت  و آزار مورد را اهللا حزب اعضاي از بسياري ،آن بهانه به هرچند .کردند
 ،القاعـده  هويـت  شـدن  فاش و م۲۰۰۱ سپتامبر ۱۱ تروريستي حمالت از پس .دادند قرار
 اسـت  توانسـته  مـي  اخيـر  انفجارهاي که رسيدند نتيجه اين به هم ها مريکاييآ خود حتي
  1.باشد القاعده کار

  الحجاز) علماي جماعه( جازح علماي جامعه ـ سه

 تشـکيل  عربستان شيعه علماي و طالب از جمعي ،م۱۹۸۰ دهه در را مذکور سازمان
ـ  ،بيشـتر  و اسـت  سوريه و لبنان در گروه اين اصلي مقر .دادند  و فرهنگـي  هـاي  تفعالي

  2.دهد مي انجام تبليغاتي
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۶۲

    مستقل گرايان سنت ـ چهار

 روحـانيون  از معـدودي  تعـداد  از متشـکل  ،شـيعه  اسـالمي  بنـدي  گروه ترين کوچک
 اينها .کنند مي ايفا اي حاشيه نقشي و اند اصولي دهي سازمان هرگونه فاقد که است مستقل

 امـور  بـر  انحصـاراً  و ورزد اجتنـاب  ملـي  سياسـت  از بايد کالً ،شيعه جامعه که معتقدند
 امـام  ،النمـر  نمـر  شـيخ  ،معتـرض  روحـانيون  ايـن  از يکـي  .گردد متمرکز شيعي جامعه

  1.است قطيف شمال در عواقيه روستاي در مسجدي
 و کـرد  برگـزار  شـرقي  استان در را نشست يک برگزاري ۲۰۰۹ سال در  النمر، نمر شيخ

 و هـا  انقـالب  وقوع دنبال به النمر، نمر شيخ داشت. راستا اين در ها توده بسيج در را مهم نقش
 کشـورهاي  در اسـالمي  بيـداري  يـا  عربـي  بهار به موسوم م،۲۰۱۱ سال مردمي هاي اعتراض

 اي عمـده  نقـش  ،تـونس  ليبي، مصر، چون کشورها اين از برخي هاي رژيم سرنگوني و عربي
 ۸ در النمـر  دسـتگيري  از بعـد  شـد.  وي دسـتگيري  بـه  منجر که کرد ايفا ها توده بسيج در را

 شـهرت  اسـت.  شـده  برگزار قطيف در او آزادي براي فراواني هاي تظاهرات م،۲۰۱۲ جوالي
 مـارس  ۲۵ در  يافـت.  افـزايش  بسيار دستگيري، از پس بود، دو دسته رهبري زماني که النمر

 رهبـران  شـد  باعث که داد را وي »ساختن مصلوب« به حکم دادگاه، اولين در قاضي م،۲۰۱۳
 هـاي  تظـاهرات  و کننـد  محکـوم  را اقـدام  اين سعودي، عربستان از خارج و داخل در شيعي

 اگـر  که کرد اعالن نيز سعودي اهللا حزب اندازند. راه شرقي استان در اي گسترده ضدحکومتي
  2کرد. خواهد حمله نفتي تأسيسات به شود، اعدام شيخ اين

   ايران اسالمي انقالب با عربستان در گرا اسالم مختلف هاي جريان نسبت: دوم بخش

 بخش دو به عربستان در گرا اسالم سياسي مختلف هاي جريان ،شد ذکر که طور همان
 مختلفـي  هاي شاخه به نيز جريان دو اين از هريک که شوند مي تقسيم شيعيان و وهابيون
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 ۵۶۳   گرا در عربستان و نسبت آنها با انقالب اسالمي ايران هاي اسالم جريان

 

 اسالمي انقالب با جريان دو اين نسبت بررسي به ادامه در ،اساس اين بر .ندا تقسيم قابل
    .پردازيم مي ايران

    ايران اسالمي انقالب سياسي انديشه و وهابي هاي جريان سياسي انديشه نسبت .1

 شـامل  کـه  شـوند  مـي  تقسـيم  فرعـي  جريـان  سه به ،طورکلي به ،وهابي هاي جريان
 جريان سه اين سياسي انديشه بررسي .باشند مي جهادي و طلب اصالح ،درباري وهابيون

 منفـي  بسـيار  مواضع جريان اين سه هر ،فکري اشتراکات برخي رغم به که دهد مي نشان
 آنهـا  سياسي انديشه هاي تتفاو و تشابهات از برخي .دارند ايران اسالمي انقالب درباره

  است: زير شرح به ايران انقالب سياسي انديشه با

   سياست و دين رابطه الف)

 و ديـن  رابطـه  بـر  ،سـنت  اهـل  ديـدگاه  امتداد در ،وهابيت به وابسته جريان سه هر

 و سکوالريسم با ،دارند اسالم از که تفسيري و نگاه به توجه با آنها .دارند تأکيد سياست

 را شـريعت  بـر  مبتنـي  حکومـت  برقـراري  و اند مخالف شدت هب سياست از دين جدايي

 برنامـه  اگـر  معتقدنـد  آنهـا  .داننـد  مـي  خويش وظايف ترين اصلي جز را آن و ،ضروري

 شـمول  و صالحيت حوزه از تواند نمي نيز سياست و اجتماع ،است کامل طرحي ،اسالم

 و سياسـت  از ديـن  جـدايي  رونـد  ،سکوالريسم آموزه با دليل همين به .باشد برکنار آن

ـ دار ناسـازگاري  سر ،دين شدن رانده حاشيه به فرآيند ـ  آن بـر  و دن  و تمـايز  ايـن  کـه  دان

 کليتـي  بشـر  زنـدگي  چراکـه  است؛ غيرواقعي و صوري مرزبندي نوعي به متکي ،جدايي

 توانـد  مـي  ديـدگاه  نـوع  اين .کرد تجزيه را آن توان نمي که است پيوسته هم به و وابسته

  1.باشد داشته ايران در اسالمي انقالب متفکران ديدگاه با زيادي تشابه
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۶۴

 و ورزنـد  مـي  تأکيـد  اسـالم  دين جامعيت بر ،گروه دو هر که گفت توان مي بنابراين
 از جزئـي  را حکومت زيرا ؛دانند مي شرعي و عقلي ضرورتي را اسالمي حکومت برپايي

 الهـي  قواعد و احکام از برخي شدن عملي و اجرايي ديگر طرف از و پندارند مي شريعت
    .دانند مي حکومت از برخورداري مستلزم را

   حكومتي مطلوب الگوي و حاكم هاي ويژگي ب)

 همـان  ،حکـومتي  الگـوي  و مشـروع  حـاکم  هـاي  ويژگـي  مـورد  در وهابيت ديدگاه
 طريـق  از خلفـا  رسـيدن  حکومـت  بـه  تـاريخي  مراحـل  توجيـه  و گذشـته  به بازگشت

 بـه  توانـد  مـي  شكلي هر به سياسي حاكم طورکلي هب آنها نظر از است. غلبه يا استخالف
 جامعـه  »االمر وااول« ،باشد نكرده اعالم را خود كفر آشكارا كه هنگامي تا و برسد قدرت

 بـين  جزئيـات  در ولـي  .اسـت  شـرعي  واجـب  و الزم او از اطاعـت  و باشد مي اسالمي
 دليل به ،درباري وهابيت بين اين در .ندارد وجود دستگي يک ،وهابي مختلف هاي طيف

 اسـت  سـعود  آل حاکميت به بخشيدن مشروعيت و توجيه پي در ،حکومت به وابستگي
 دفـاع  ،مـوروثي  نظـام  و عربستان در موجود سلطنت از و دارد کارانه محافظه موضعي و

 در و اسـت  اوضـاع  بـا  تطـابق  و سـازگاري  دنبـال  بـه  ،طلـب  اطالح وهابيت اما .کند مي
 هـاي  ويژگـي  بـه  تـري  مـدرن  نگـاه  ندوشک مي ،دارند باره اين در که مناظراتي و ها هنوشت

ـ  ،ناکافر واليت نپذيرفتن بر تأکيد با ،جهادي وهابيت اما .باشند داشته خليفه  األمـر  وااول
 اجـراي  و اسـالمي  حکومـت  برپـايي  ،حکومـت  تشـکيل  از هدفش که دانند مي کسي را

 حـاکم  ،صـورت  اين غير در باشد؛ ازمنکر نهي و معروف امربه جمله من ،شريعت قوانين
 کنـوني  حاکمان از بسياري آنها دليل همين به .دانند مي خارج شرعي امرِ ولي دايرة از را

 و برنـد  مـي  سر به تضاد در نيز سعود آل حکومت با و دانند مي نامشروع را اسالم جهان
 طريق از که اسالمي عالم يک رهبري با اسالمي امارت ايجاد و محدود خالفت نوعي از



 ۵۶۵   و نسبت آنها با انقالب اسالمي ايرانگرا در عربستان  هاي اسالم جريان

 

 اسـالمي  امارت برقراري .کنند مي دفاع ،باشد رسيده قدرت به استيالء يا عقد و حل اهل
 بـه  سـوريه  و عـراق  در اسـالمي  امـارت  برقـراري  شعار و طالبان دست به افغانستان در

  1.ستالگو اين هاي نمونه ،القاعده وسيله
 در ،جريانـات  ايـن  هـاي  نگاه نوع هرچند که گفت توان مي اي مقايسه بررسي يک در

 ،دارد اساسي تفاوت ايران در مياسال انقالب سياسي انديشه با ،سياسي الگوي خصوص
 بـر  تأکيـد  بـه  توجـه  با ،طلب اصالح و جهادي وهابيت سياسي ديدگاه که گفت توان مي

 بـه  توانـد  مـي  حـدي  تـا  ،حـاکم  الهـي  مشـروعيت  ضرورت و الهي حاکميت ضرورت
ـ  يتوجه بي هرچند .شود نزديک اسالمي انقالب هاي انديشه  پـذيرش  در مـردم  نقـش  هب
 اينکـه  و سياسـي  قـدرت  بـه  دسـتيابي  روش عنوان به استيال پذيرش و سو يک از حاکم
 بـا  جريانات اين انديشه اساس تمايز وجه ،برسد قدرت به غلبه طريق از تواند مي حاکم

  است. ايران در اسالمي انقالب سياسي انديشه

   ديني حكومت در مردم نقش ج)

 ،وهابيـت  جريانات و ايران اسالمي انقالب سياسي انديشه در متفاوت بسيار موارد از
 سياسي انديشه برخالف  اصوال .است ديني حکومت در مردم نقش به نگرش نوع بحث

 ديني ساالري مردم نوعي از و بوده اسالم و دموکراسي تلفيق بر مبتني که اسالمي انقالب
ـ  ،نقشـي  گونه هيچ ،وهابيت طيف سه هر که گفت بايد ،کند مي دفاع  تأييـد  نقـش  جـز  هب
 شـوراي  ،وراثـت  طريـق  از حـاکم  اينکـه  از پـس  تنهـا  .باشند نمي قائل مردم براي کننده

 گونـه  هـيچ  حـق  امـا  .کننـد  بيعـت  او بـا  بايـد  مردم ،شد تعيين غلبه طريق از يا بزرگان
 ؛داننـد  مـي  کفـر  را دموکراسي ،گروه اين .ندارند را حاکم عليه شورش و انتقاد ،اعتراض

 ايـن  بـر  .ندارنـد  را آن در دخالـت  حق مردم و است الهي امري ،حکومت معتقدند زيرا
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 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۶۶

 انقـالب  سياسـي  انديشـه  بـا  وهابيـت  هـاي  جريان ديدگاه بين مهمي هاي تتفاو اساس
   .دارد وجود اسالمي

   ديگران با مواجهه نحوه و جهاد د)

 بيـان  بـا  و دهـد  مـي  فرهنگي و فکري ابعادي ،جهاد به سنتي وهابيت ،جهاد باب در
 مـوارد  از را جهـاد  ،گرايانـه  غرب هاي ديدگاه ساير و اسالمي فرهنگ به غرب تهاجمات

 خشـونت  از اسـتفاده  ،وهابيت جهادي و راديکال طيف اما .داند مي فکري جنگ مختلف
 اجـازه  پيـروز  فـرد  به حتي آنها .آورد مي شمار هب جهاد نوعي را رقيب حذف در ترور و

 را او کشـاندن  بردگـي  و اسـارت  بـه  و دشـمن  امالک مصادره و خراج ،غنيمت گرفتن
ـ  ؛اسـت  نوسـان  در نيـز  جهادي وهابيت هاي ديدگاه البته .دنده مي  برخـي  کـه  طـوري  هب

 و شـيعيان  يعنـي  نفـاق  و ،غربيـان  يعنـي  کفـر  جبهـه  با اوليه جهاد به و بوده تر راديکال
 پـذيرش  ضـمن  ،ايـران  اسـالمي  انقـالب  کـه  است حالي در اين 1.معتقدند آنها متحدان

 جهـاد  ثانيـاً  ؛است معصوم امام دوران به مربوط ييابتدا جهاد اوالً که است معتقد ،جهاد
ـ  .دانـد  مـي  مجاز دشمن سوي از اوليه تهاجم با و خاص موقعيت در را دفاعي  عـالوه  هب
 شـايد  کـه  پنـدارد  مـي  فرهنگي و افرازانه نرم امري را دين گسترش و جهاد مفهوم عمدتاً
 انقـالب  سياسـي  انديشـه  بـه  تري نزديک نگاه مورد اين در درباري وهابيت ،گفت بتوان
   .دارد ايران

   اسالمي وحدت ) ه

 ،اسـالم  جهـان  وحدت در سعي ابتدا همان از ،خميني امام رهبري به اسالمي انقالب
 و داخلـي  تهديـدات  با مقابله براي حل راه تنها را آن و دارد و داشته اي فرقه نگاه بدون

 تفسـير  بـه  توجـه  با ،آن از برآمده هاي طيف و وهابيت اما .داند مي اسالم جهان خارجي
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 ۵۶۷   گرا در عربستان و نسبت آنها با انقالب اسالمي ايران هاي اسالم جريان

 

 برآمده ايدئولوژي با سليقه اختالف و تفاوت هرگونه ،خويش هاي انديشه از گرايانه جزم
 شـده  باعـث  امـر  همين .دهند مي مقابل طرف تکفير به حکم و تابند برنمي را وهابيت از

 ،باشـند  گريـزان  آنهـا  از ،صـوفيان  و شيعه همچون ،سني غير هاي گروه تنها نه که است
 ايـن  در البتـه  باشـند.  داشته تقابل و نظر اختالف نيز سنت اهل چهارگانه مذاهب با بلکه
 حکومـت  هـاي  تسياسـ  تـأثير  تحـت  شـدت  به ،حکومت به وابسته سنتي وهابيت ،بين
 بحـث  به زدن دامن با ،ايران و عربستان بين چالش ايجاد با ،اخير هاي سال در و باشند مي

 عربسـتان  رهبري به بخشيدن مشروعيت در سعي ،ايران و شيعه با تقابل و عجم و عرب
 تقابـل  اين به ديني نگاه با نيز جهادي وهابيت اند. شتهدا عرب و اسالم جهان در سعودي

 از نامنحرفـ  عنوان به و... فالسفه ،صوفيه ،شيعه از را خويش تنفر و خشم و زند مي دامن
 تکفيـر  ضـمن  آنهـا  .دهـد  مـي  بـروز  آشـکارا  ،اسالم جهان در نفاق و کفر مظاهر و دين

 را آنهـا  عليـه  جهـاد  و دهنـد  مي آنها قتل به حکم ،وهابيت نظري مباني براساس شيعيان
 هـاي  ديـدگاه  ،خـود  مبـاني  اسـاس بر هرچنـد  نيـز  طلب اصالح وهابيت .دانند مي واجب

 تسـامح  بـا  و هسـتند  تـري  متفـاوت  هـاي  تاکتيـک  به معتقد ند،دار ها تکفيري با مشابهي
  شوند. مي رو به رو اسالم جهان در وحدت مسئله اب يبيشتر

   شريعت قانون و)

 قـوانين  و کنـد  مـي  نفـي  را عقـل  و دارد دينـي  متون به ظاهرگرايانه نگاهي ،وهابيت
 ،باشـد  حال زمان در آنکه از بيش ،سنتي وهابيت .سازد مي مطرح نگاه اين با را شريعت

 آل اقـدامات  توجيـه  بـراي  فقـط  و کنـد  مي سير گذشته زمان در ،خويش عقايد و آرا در
 خشـکي  و جمود با ،جهادي وهابيت .زند مي فقه باب در نوآوري به دست گاهي ،سعود

 و دارد تأکيـد  نـرمش  و پذيري انعطاف بدون ،شريعت قوانين چراي و چون بي اجراي بر
 بـر  عـالوه  نيز طلب اصالح وهابيت .شمارد مي خويش اصلي وظايف از را حدود اجراي



 حج و انقالب اسالمي ايران  ۵۶۸

 در ،دارد جديـد  مسـائل  بـا  رويـارويي  در جديـدي  فقهـي  بـاب  گشودن در سعي اينکه
  1.است معتقد نرمش اندکي به ،حدود اجراي و شرعي مسائل با مواجهه
 بـه  و شـرع  و عقـل  مالزمـه  بـه  معتقـد  ايران اسالمي انقالب که است حالي در اين
 در ،ييظـاهرگرا  و تحجـر  هرگونـه  بـا  و دارد اعتقاد آن در مکان و زمان نقش و اجتهاد

 بـه  جريـان  دو هـر  مشـترک  تأکيـد  رغم به درواقع .کند مي مخالفت ديني احکام استنباط
 آنهـا  بـين  در شـريعت  اجـراي  از متفاوتي تصورات که گفت بايد شريعت قانون اجراي
   .دارد وجود

   تجدد با رويارويي نوع ز)

 بـا  مـا « :فرمايـد  مي باره اين در و دارد تأکيد تجدد به گزينشي نگاهي بر خميني امام
 اسـالمي  حكومـت  يـك  اگر كه نيست جور اين  .مخالفيم فساد با ،نيستيم مخالف تجدد

    کند: مي اعالم همچنين 2».زند مي هم به را مردم زندگي ديگر ،بشود پيدا
 پيشرفته هاي تصنع و ابتكارات و اختراعات ،ها ينوآور و تمدن مظاهر از مراد اگر
 بـا  توحيدي مذهب هيچ و اسالم گاه هيچ ،دارد دخالت بشر تمدن و پيشرفت در كه
 قـرآن  و اسـالم  تأكيـد  مورد صنعت و علم بلكه .نخواهدكرد و نكرده مخالفت آن

 روشـنفكران  بعضـي  كـه  معناسـت  آن به تمدن و تجدد از مراد اگر و ،است مجيد
 ايـن  از و بازي همجنس حتي فحشا و منكرات تمام در آزادي كه گويند مي اي حرفه
 و غـرب  گرچـه  ؛نـد ا مخـالف  آن بـا  عقال و دانشمندان و آسماني اديان تمام ،قبيل

  3.دكنن مي ترويج را آن ،كوركورانه تقليد به ،زدگان شرق

 را آن و اسـت  مخـالف  غربـي  تمـدن  و تفکر هرگونه با سنتي وهابيت اگر طرفي از
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 ۵۶۹   گرا در عربستان و نسبت آنها با انقالب اسالمي ايران هاي اسالم جريان

 

 آن هـاي  مفتي غريب و عجيب يافتاو در توان مي را آن از ييها نمونه که داند مي کفرآميز
  :نويسد مي تجدد با مواجهه در وهابيت اقدامات درباره مطهري شهيد ،ديد

 منـع  .شـوند  تخريب تاريخي و تمدني آثار بايد كه دارند اعتقاد و هستند تجدد ضد
 از اسـتفاده  منـع  ،دخانيـات  استعمال حرمت ،جديد علوم و منطق و فلسفه فراگيري
 پاي با و جادو نيروي به و است شيطان اسب يا شيطان ارابه كه دليل اين به دوچرخه

 و تلگـراف  و تلفـن  چون ديگر جديد اختراعات با مخالفت ،كند مي حركت شيطان
 از بسـياري  و ماليـات  و گمرك حق گرفتن خواندن آشكار حرام ،عكاسي دوربين

 بـر  فرستادن صلوات نظير ،مسلمانان عبادات و رسوم و آداب در فرعي و جزئي امور
  1.رسيدند مي قتل به خاطي افراد ،حتي كه جايي تا اذان از بعد و مغازه در پيامبر

 غـرب  جديـد  تمـدني  مظـاهر  و آثـار  از وهابي مختلف هاي گروه حاضر حال در اما
 کـار  بـه  خـويش  مقاصـد  و اهـداف  بـه  رسـيدن  و تبليغ راه در را آن و کنند مي استفاده

 برخـي  از اسـتفاده  ،سـعود  آل قـدرت  تحکـيم  براي سنتي وهابيت ،نمونه براي .برند مي
 از جديـدي  تفسـير  بيان در سعي نيز طلب اصالح وهابيت .داند مي مجاز را مدرن وسايل
 کنـد  مي مقابله جديد مظاهر هرگونه با شدت هب جهادي وهابيت ولي .دارد تمدن و تجدد

 را آن بايـد  کـه  دانـد  مي جاهلي تمدني را موجود تمدن اصوالً و دهد مي واکنش آن به و
  .کرد نابود

   زنان اجتماعي ـ سياسي قشن ح)

 اسـتنباطات  براسـاس  وهابيـت  کلـي  طـور  بـه  .اسـت  زن مسـئله  وهابيت، مشکالت از
 قائـل  اجتمـاعي  ــ  سياسـي  حقـوق  گونه هيچ زنان براي تنها نه اسالم، از خود ظاهرگرايانه

 تـوان  مي را امر اين کنند. مي برخورد وي مقام و زن با جاهليت عصر همچون بلکه نيستند،
 هـا  ديـدگاه  ايـن  جملـه  از کـرد.  مشـاهده  زنـان  درباره آنان عجيب فتواهاي و ها ديدگاه از
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 حـق  نداشتن طالق، يا رأي حق نداشتن زنان، رانندگي ممنوعيت چون مواردي به توان مي
 دولـت  اينکـه  بـا  کـرد.  اشـاره  و... مجـرد  صـورت  به عمومي اماکن در حضور يا مسافرت
 نظـر  در ايشـان  بـراي  نيز رايگان آموزش حتي و  نکرده منع آموزش از را دختران سعودي

 زنـان  اشتغال و است محدود بسيار مدارس و ها آموزشگاه در دختران حضور است، گرفته
 عمـومي،  مجـامع  در زنان شرکت است. گشته ممنوع پرستاري و آموزش جز کاري هر به

  1است. کم بسيار مسجد، در حتي
ـ  ،جهـادي  و سـنتي  جريـان  دو ،زنـان  وضـعيت  مـورد  در که است گفتني  شـدت  هب
 امـا  .آنهاسـت  حقـوق  رعايـت  و زنـان  به امتيازدهي هرگونه مخالف و باشد مي سختگير

 دادن بـه  قائـل  و کنـد  مـي  نگاه انعطاف اندکي با زنان مسئله به وهابي طلب اصالح طيف
  است. شريعت قوانين چارچوب در زنان به اوليه حقوق از برخي
 آنهـا  مسـائل  و زنـان  بـراي  سـو  يـک  از ،آن رهبـري  و اسالمي انقالب ،مقابل در اما
 از ديگـر  گرايـان  اسـالم  همچـون  کـه  حالي در و دارد اي ويژه نگاه و است قائل اهميت

 اجتماعي ـ سياسي حقوق ،دارند تأکيد زنان براي شرعي هاي تمحدودي برخي ضرورت
ـ  و اسـت  شـناخته  رسميت به را آنها مشروع  و گرايانـه  عقـل  فقهـي  اسـتنباطات  دليـل  هب

 اسـت  شـده  باعـث  امر اين .باشد مي قائل زنان براي بيشتري عمل آزادي ،خود اجتهادي
 ،اجتمـاعي  ،فرهنگـي  ،علمي مختلف هاي عرصه در و شکوفا ايراني زنان استعدادهاي که

 بـه  تـوان  مـي  آنها جمله از که بياورند دست هب بسياري دستاردهاي ،ورزشي و آموزشي
   :چون مواردي

 درصـد  هشـتاد  از بيش به درصد ۳۴ از اسالمي انقالب از پس زنان باسوادي نرخ ـ 
 انقـالب  توجـه  بيـانگر  و دهـد  مي نشان را درصدي ۳۱۰رشدي اين که ،است يافته ارتقا

 ،عـالي  آمـوزش  ظرفيت درصد ۶۸ از بيش ،حاضر حال در .است زنان جامعه به اسالمي
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 هجـده  از بـيش  به ها هدانشگا در زن علمي کادر و اساتيد رشد و است دختران به متعلق
 بـاال  مـديريتي  هـاي  عرصـه  در زنـان  امـروزه  .است رسيده انقالب از قبل به نسبت برابر

 فعاليـت  بـه  وزارت سطح تا حتي و جمهور رياست معاونت ،مجلس نمايندگي همچون
    .پردازند مي

 انقـالب  از پـس  ،ايرانـي  زن زنـدگي  بـه  اميـد  بـرآورد  پزشـکي  و درماني نظر از ـ 
 و پزشـکان  درصد ۴۹ ايران در .است بوده رو هروب سال ۵/۱۸ از بيش افزايش با ،اسالمي

 تشـکيل  زنـان  را تخصـص  فـوق  پزشکان درصد سي و متخصص پزشکان درصد چهل
 کـاهش  و ها بيماري از پيشگيري ،مختلف ابعاد در زنان سالمت توسعه و ارتقا .دهند مي

 و بـارداري  ايـام  در معنـوي  و مادي هاي تحماي از برخورداري حق و زا بيماري عوامل
  است. ايران در زنان حقوق موارد جمله از ،شيردهي

 فعـال  جمعيـت  درصـدي  دويسـت  از بـيش  رشـد  شاهد نيز اشتغال و کار نظر از ـ 
 از حمايـت  براي ايران در حاضر حال در همچنين .هستيم انقالب از پس زنان اقتصادي

 راهکارهـاي  آنهـا  معيشـت  تـأمين  به مساعدت و توانمندسازي و خانوار سرپرست زنان
 ،آموزي مهارت آموزشي هاي هدور ايجاد ،آن جمله از که است شده گرفته نظر در يمؤثر

   .است و... بيمه و حمايت ايه کمک و خوداشتغالي زمينه ايجاد و آموزي حرفه
 ايرانـي  زن و اسـت  شـده  بـانوان  ورزش بـه  اي ويـژه  نگـاه  نيز ورزش عرصه در ـ 

  1.کند آوري مدال دنيا در مختلف هاي رشته در خود حجاب حفظ با توانسته

   ايران اسالمي انقالب و وهابيون تعامل ط)

 بـه  آنهـا  نگـاه  تـأثير  تحت کامالً اسالمي، انقالب به وهابي يعلما تاريخي نگاه نوع
 و شـيعيان  با ستيز شدت هب ،اشتراکات برخي به توجه بدون آنها که طوري هب است؛ شيعه
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 وهـابي  مختلـف  جريانـات  بـين  در سـتيز  ايـن  نوع هرچند .دهند مي ادامه را آنان تکفير
 را وهـابي  مختلـف  هاي طيف که مهمي موضوعات از که گفت توان مي و است متفاوت

 دشـمن  عنـوان  بـه  آن از تفسـيري  ارائه و ،ايران از جانبه همه انتقاد ،دهد مي پيوند هم به
 يـا  جهادي هاي وهابي در انتقاد اين لحن .است عرب ويژه به ،اسالم عالم بالفعل يا بالقوه
 هـاي  وهابي در .شود مي افراطي و تند شدت هب »ديلمي طه« و »حامدالعلي« مانند ها، سنتي
 در .شـود  مـي  شيعه ترويج لهئمس به بيشتري توجه ،است مشابه حمالت هرچند ،تر سنتي
 در اسـالمي  انقالب .آيد مي پايين نيز عملکرد حد در انتقاد از حدي تا گاهي ،سوم طيف

 يـا  خمينـي  انقـالب  ،صـفوي  انقـالب  چون الفاظي با همواره ،تندرو هاي وهابي ادبيات
 اسـالمي  جمهوري تاريخ بررسي با ها وهابي .شود مي ياد رافضي صفت با آن از ترکيباتي

 رأس در چگونـه  ،تشيع انديشه صدور سياست دهند نشان دارند سعي ،انقالب صدر در
 از حمايـت  در آن ظهور و است گرفته قرار اسالمي جمهوري مختلف نهادهاي سياست
 بـه  ايـران  کمـک  حتـي  آنـان  1.شـود  مي ديده متفاوت کشورهاي در مختلف هاي جنبش

  2.دانند مي ايران نفوذ گسترش براي و راستا همين در نيز را فلسطين
 »فـارس  کبيـر  وريتامپرا« ،شود مي ديده ها وهابي مطالب در که مهمي اصطالحات از
 ماننـد  ،ايـران  کننـد  ثابت که است وهابيت تبليغي مهم محورهاي از اصطالح اين .است

 و رددا ارتبـاط  مريکاآ با خفا در حتي و پروراند مي سر در را فرات تا نيل آرمان ،اسرائيل
 نـام  بـه  ،وهـابي  روحانيون از يکي .کنند مي چيني دسيسه مسلمانان با هماهنگ صورت هب
 تمـام  اسـت  معتقـد  و کـرده  دعـوت  ايـران  بـا  جهـاد  بـه  را همگان اي مقاله در ،»العلي«

 پيروي حکم صراحت به وي .است ديگران فريب براي ييها خدعه ،ايران نرم شعارهاي
 و ايران بين فرقي و داند مي يکسان را صليبي ـ صهونيستي طاغوت و صفوي طاغوت از
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 از ،»شـيعي  هـالل « از گفـتن  سـخن  .گـذارد  نمـي  ،لبنـان  اهللا حـزب  مانند ،ايران بازوهاي
  1.است شيعي ـ ايراني طلبانه توسعه اهداف بيان براي جريان اين متداول هاي تحليل
 انقـالب  غالبـاً  کـه  طـوري  بـه  اسـت؛  =خميني امام ايران، به حمله محورهاي ديگر از

 اظهـارنظر  بـراي  اغلـب  هـا  وهابي حال اين با شود. مي خوانده خميني نام به ايران اسالمي
 در و جـدلي  کـامالً  شـکلي  بـه  را امام بلکه ندارند، امام هاي انديشه به اي اشاره امام، درباره
 کننـد.  مـي  ارزيابي پراکنده، اقوال با و دارند اعتقاد بدان شيعيان اکثر که عبادي فتاواي قالب
 مهـم  ادلـه  از برخـي  کننـد.  مي بيشتري تالش جهادي و سنتي وهابيت امام، به حمله براي

 تشـکيل  و خـود  دعـوت  در 9پيـامبر  که است معتقد امام از: اند عبارت امام عليه وهابيت
 در 7اميرالمـؤمنين  برترنـد.  9پيـامبر  زمـان  ملـت  از ايـران  ملـت  و نشد موفق حکومت
 پيـامبري  بـه  کـرد،  مـي  ظهـور  9پيـامبر  از قبل اگر و است باالتر همه از زهد و شجاعت
  2دارند. خاصي کرامات و است باالتر انبيا از مؤمن شيعيان و ائمه مقام و گرديد مي مبعوث

   ايران اسالمي انقالب با عربستان شيعيان انديشه سنجي نسبت .2

 اسـالمي  انقـالب  انديشـه  مقابـل  در توانند نمي فکري مباني نظر از ،عربستان شيعيان
 اوضـاع  به توجه با هرچند ؛دارند ايران با ايدئولوژيک و فکري علقه پيوند و باشند ايران

 ايـن  اسـت.  عربسـتان  در شـيعيان  هـاي  تبعـيض  رفـع  آنها هاي تاولوي ،اجتماعي خاص
 ،تاريخي تجربيات از پذيرياثر با ،باشند مي اسالمي انقالب تأثير تحت هرچند ،جريانات

 بـه  ،شد ذکر که طور همان ،شيعه اسالمي اصالح حرکت .دارند را متفاوتي سياسي مشي
 بـا  نيـز  ايـران  نمونه از الگوگيري ،شيعيان جمعيتي واقعيات مبناي بر که دريافتند تدريج

 تغييـر  تـدريج  بـه  آنها ،عوض در .ندارند چنداني تناسب عربستان شيعي جامعه واقعيت
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 مطالبـات  و تظلمات هم ،آن براساس که برگزيدند را وجهي دو رويکردي و ندداد مسير
 آن مشروعيت بر که بودند رژيمي با روابط بهبود دنبال به هم و دندکر مي عنوان را خود

 تمرکـز  مـيالدي،  هفتـاد  دهـه  هـاي  تندروي از اجتناب با گروه اين .بودند گذاشته صحه
 مسـاجد  از مراقبت و نگهداري و وعظ هاي برنامه ،خيريه امور ،آموزش بر را خود اصلي
 ميـان  وگـو  گفـت  طرف عنوان به ملي نقش يک ايفاي انديشه در ،آن رهبران ند.داد قرار

  1.بودند شيعيان و سعودي حکام
 روحـانيون  از چنـد  تنـي  دسـت  بـه  م۱۹۸۷ سال در که نيز عربستان اهللا حزب جريان

 پيـروان  از را خـود  و شـوند  مـي  شـناخته  خمينـي  امام داران طرف ،شد تأسيس برجسته
 تقليـد  اي خامنه اهللا آيت ،ايران عالي رهبر مرجعيت از دليل همين به .دانند مي فقيه واليت

 بـه  رسيدن براي مستقلي مشي از ،ايران انقالب به خود معنوي عالقه رغم به اما .کنند مي
  2.کنند مي پيروي خود هدف

 سخن طرف دو فرهنگي هاي علقه از توان مي ،مستقل مشي اين وجود با است گفتني
 بـه  ،کـرد  آغـاز  را خـود  کار م۲۰۰۳ سال در که ايران العالم زبان عربي شبکه مثالً .گفت
 تبـديل  سعودي عربستان و بحرين شيعيان ميان در محبوب تلويزيوني هاي شبکه از يکي
 هـاي  انـال ک کـه  دليـل  ايـن  بـه  ؛کننـد  مـي  تماشا را العالم ،شيعيان از بسياري .است شده

 پوشـي  چشـم  شـيعيان  عتراضـات ا از عمومـاً  ،الجزيـره  و هيالعرب همچون عربي محبوب
 هـيچ  کـه  آنجـا  از« :گويـد  مي باره اين در شرقي استان در شيعي فعاالن از يکي .کنند مي

 لبنان المنار و ايران العالم شبکه روي مردم همه ،ندارد وجود المللي بين اي رسانه پوشش
 روابـط  کـه  انـد  کـرده  اعتـراف  صريحاً ،سعودي شيعي رهبران همچنين ».کنند مي تمرکز

 خمـس  ايشـان  .دارد وجود عراق و ايران در مرجعيت و سعودي شيعيان ميان بلندمدتي
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 ،نجـف  در هـا  حرم زيارت به معموالً و فرستند مي عراق و ايران در مراجع براي را خود
 اتحـاد  کـه  دنـ کن مـي  تأکيـد  سـعودي  شـيعيان  اما .روند مي ايران در قم و عراق در کربال

   .نيست خارجي هاي تحکوم به وفاداري معناي به کشور از خارج مراجع با مذهبي
  گيري نتيجه و بندي جمع

 سياسـي  انديشـه  بـين  کـه  گفـت  توان مي کلي نگاه يک در دش بيان آنچه به توجه با
 ايـن  و رددا وجـود  بنيادين نظر اختالف ،وهابيت سياسي انديشه با ايران اسالمي انقالب

 را ،جريـان  دو ايـن  سياسـي  انديشـه  مقايسه با توان مي ميان اين در اما است؛ ناپذيرانکار
 در ،گرفتـه  نظـر  در معيارهـاي  بـه  توجه با را آنها سياسي انديشه اشتراک و افتراق نقاط
  کرد: بررسي ذيل موارد

 در دربـاري  وهابيـت  مواضـع  کـه  گفـت  بايـد  مباحـث  از کلـي  بنـدي  جمع يک در
 مواضـع  تـأثير  تحـت  کـامالً  ،سياسـي  خـاص  مالحظات دليل هب ،ايران انقالب خصوص

 نوع بر تواند مي عربستان و ايران سياسي روابط نوع دليل همين به است. عربستان دولت
    .باشد گذاراثر بسيار ،ايران در اسالمي انقالب با آن تعامل و جريان اين نگاه

 داراي اسـت،  عربسـتان  دولـت  تـأثير  تحـت  هرچند نيز طلب اصالح وهابيت جريان
 و رنـد دا شـيعيان  بـه  کمتـري  تخاصمي نگاه آنها از بخشي و است بيشتري نظر استقالل

 از بخشي با بيشتري تعامل براي را راه تواند مي ها ويژگي اين که باشند مي وگو گفت اهل
   .سازد هموار ،جريانات اين

 اسـالمي  انقـالب  بـا  خود فکري اشتراکات برخي رغم به نيز جهادي وهابيت جريان
 ،شـريعت  قوانين بر تأکيد ،غيرديني حاکمان نفي ،ديني حکومت بر تأکيد همچون ،ايران

 ،دينـي  متـون  بـه  غيرعميـق  و ظاهرگرايانه نگاه دليل هب و... جهان بر کفار سلطه با مبارزه
 بـه  مواضـع  ايـن  کـه  رددا ايران اسالمي انقالب و شيعيان با اي خصمانه مواضع شدت هب

  نيست. دادني تغيير قابل آساني
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 عربستان در شيعيان اين خاص اوضاع که گفت بايد نيز شيعيان مواضع خصوص در
 تـالش  سياسـي  حـوزه  در ،ايـران  انقـالب  بـا  فکري اشتراکات رغم به که کند مي ايجاب
 تحـت  ،ايـران  بـا  جريانـات  ايـن  ارتباط نيز آينده در و بگيرند فاصله ايران از تا ندبکوش
  است. عربستان با ايران روابط تأثير
 ايجـاد  و موانـع  رفـع  در عامـل  تـرين  مهم رسد مي نظر به ،مذکور مباحث به توجه با
 تقويـت  بـراي  تـالش  ،عربسـتان  شـيعيان  و وهابيون و اسالمي انقالب بين تعامل نوعي
 بـراي  سـازي  زمينـه  بـر  عالوه تواند مي امر اين که است، عربستان و ايران سياسي روابط
 ايجـاد  بـه  وهـابي  تـر  معتـدل  جريانات برخي بين فکري تر جدي هاي يوگو گفت ايجاد

 رفـع  و عربسـتان  در شـيعان  جايگاه تقويت ،اسالم جهان وحدت تقويت براي ييها گام
  کند. کمک زني آنان سياسي هاي تمحرومي
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