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ــالمي،    ــوراي اس ــس ش ــران، مجل  ؛ش١٣٨٨ته

: محمد لبيب البتنـوني، ترجمـه   :سفرنامه حجاز

 :سفرنامه ميـرزا داود  ؛ش١٣٨١انصاري، مشعر، 

، بـه  .)ق١٢٧٧.م(داود بن علينقـي  : وزير معارف

 ؛ش١٣٧٩شش قاضي عسکر، تهران، مشـعر،  کو

، بـه  .)ق٢١٣-٨.م( هشـام  ابـن  :النبويـه  السيرة

ــة    ــروت، المکتب ــران، بي كوشــش الســقاء و ديگ

 الحديـد  ابـي  ابـن  :البالغـه  نهـج  شرح؛ العلميه

ابوالفضــل، دار  محمــد كوشــش بــه، .)ق٦٥٦.م(

 :الغـرام  شـفاء ؛ ق١٣٧٨ ،هالعربيـ  الكتـب  احياء

 مصـطفي  كوشش هب، .)ق٨٣٢.م( محمد الفأسي

 الطبقات ؛م١٩٩٩، هالحديث النهضة ،همك محمد،

 محمد كوشش به، .)ق٢٣٠.م( سعد ابن :الكبري

؛ ق١٤١٨ ، بيروت، دار الکتب العلميـه، عبدالقادر

محمد الـدقن،   :کعبه و جامه آن از آغاز تا کنون

 مـرآة  ؛ش١٣٨٣انصاري، تهران، مشعر، : ترجمه

، قـم،  .)ق١٣٥٣.م(ابراهيم رفعت پاشا  :الحرمين

ــه،   ــة العلمي ــروج ؛ق١٣٤٤المطبع ــذهب م  :ال

داغـر،   اسـعد  كوشش به، .)ق٣٤٦.م( المسعودي

 :والممالـك  المسالك؛ ق١٤٠٩ ،هدار الهجـر  قم،

 ادريـان  كوشـش  به ،.)ق٤٨٧.م( البكري ابوعبيد

 االسـالمي،  فيري، دار الغرب اندري و ليوفن فان

مکه و مدينـه تصـويري از توسـعه و    ؛ م١٩٩٢

: عبيداهللا محمد امين کـردي، ترجمـه   :نوسازي

منائح الکرم في اخبار  ؛ش١٣٨٠صابري، مشعر، 

علـــي بـــن تـــاج الـــدين الســـنجاري  :مکـــه

 ؛ق١٤١٩، مکه، جامعـة ام القـري،   .)ق١١٢٥.م(

ــب ــي  آل مناق ــب اب ــن :طال ــهر اب ــوب ش  آش

اساتيد، نجف،  از گروهي كوشش به، .)ق٥٨٨.م(

ــه،  ــة الحيدري ــتظم؛ ق١٣٧٦ المکتب ــن :المن  اب

ــوزي ــه، .)ق٥٩٧.م( الجـ ــش بـ ــد كوشـ  محمـ

 ديگران، بيروت، دار الکتب العلميـه،  و عبدالقادر

 الرعينــي الحطــاب :الجليــل مواهــب ؛ق١٤١٢

عميـرات، بيـروت،    زكريا كوشش به، .)ق٩٥٤.م(

ــه،  ــب العلمي ــات؛ ق١٤١٦ دار الکت ــج ميق  ح

 در فقيه ولي نمايندگي حوزه تهران، :)فصلنامه(

 م( الرضـي،  :الغـه الب نهـج  ؛زيـارت  و حـج  امور

دار الــذخائر،  عبــده، قــم، كوشــش بــه، .)ق٤٠٦

  .ق١٤١٢

  زاده احمد رضا حسينو  ۲گروه تاريخ 

���

شـرح زنـدگي و آثـار و     :آهنگ حجـاز 

اهللا حجـازي، بـه    سفرهاي آيت اهللا سيد فضل

  کوشش سيد عليرضا حجازي

اين کتاب شـرح زنـدگي، آثـار و سـفرهاي     
رنامه سـف يـك  اهللا حجازي است کـه   سيد فضل

اي  و سفرنامه الرحلة الحجازيهحج از وي با نام 
شاهدي ديگر از سيد عليرضا حجازي با عنوان 

هر دو سـفرنامه  . را در خود دارد از حج خونين
هـاي ديگـر کتـاب     بخـش . انـد  به زبـان فارسـي  

هـا، سـفرنامه    نامه، اشعار و سروده شامل زندگي
اهللا و تصاويري از نويسندگان  عتبات سيد فضل

  .ها و برخي اشخاص ديگر است فرنامهس
اهللا  ســيد فضــل  :الرحلــة الحجازيــه �

ــزرگ .) ق۱۳۸۷-۱۳۱۸(حجــازي  از عالمــان ب
و مؤسس حوزه علميه اين شهر ) قمشه(شهرضا 

سـال   ۳۰بـه  نزديك وي ) ۵-۴ص. (بوده است
در ) ۱ص(در شهرهاي اصـفهان، قـم و مشـهد    

حضور علمايي همچون سيد مهـدي زدريچـه،   
و آيت اهللا خوانساري ) ۱۴ص(باب آقا رحيم ار

بــه تحصــيل علــوم دينــی پرداخــت و در ســال  
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به زادگاه خـود بازگشـت و بـه اقامـه     . ق۱۳۴۷
شهرضـا و  متـروك  جماعت و احيـاي مسـاجد   

ــت  ــوزوي پرداخ ــدريس دروس ح ) ۱۶ص. (ت
وي از بسياري مراجع اجـازه تصـرف در امـور    

او آثار ) ۳۹۹-۳۹۸، ۳۹۶ص. (حسبيه را داشت
از خود بر جـاي نهـاد کـه ايـن      اندكمکتوب 

  )۹ص. (هاست سفرنامه از جمله آن
از کتاب را  ۲۹۷-۲۵۲اين سفرنامه صفحات 

ــت آن در   ــاص داده و اهميـ ــود اختصـ ــه خـ بـ
اشـاراتي اســت کــه نويســنده بــه مــاجراي قتــل  

سـفرنامه  . در مکه کرده اسـت  *ابوطالب يزدي
بندي نشده و مطالب آن با تاريخ هـر روز   فصل

  .ستمتمايز شده ا
عزم حـج  . ق۱۳۵۱نگارنده، نخست در سال 

کرده که به رغم استمداد از نماينده شهرضا در 
ــه علــت ممنوعيــت و عــدم صــدور   مجلــس، ب

-۱۲۲ص. (جواز، به اين کار موفق نشده اسـت 
. ش۱۳۲۲./ق۱۳۶۲شـوال   ۲۳بار دوم در ) ۱۲۵

اي از اهالي شهرضا به قصـد حـج و    همراه عده
سمت کويـت رفتـه   از مسير آبادان با کشتي به 

مؤلف به ديدار خـود بـا   ) ۳۵۳، ۲۵۵ص. (است
آقا حسين بروجردي در بروجـرد   آيت اهللا حاج

وي سـفرنامه را  ) ۲۵۴ص. (کنـد  نيز اشـاره مـي  
تقريباً بدون شرح و تفصيل نوشته و اطالعـاتي  

از جملــه شــمار . مفيــد بــه خواننــده داده اســت
 ۱۰۰گزاران شهرضا را در آن سال بيش از  حج
تومان يـاد   ۱۴۰و کرايه هر نفر را تا آبادان نفر 

کند که البته تا رسيدن به مقصد بـه بـيش از    مي
نيـز کرايـه   ) ۲۵۳ص. (تومان رسيده اسـت  ۲۰۰

ــار را   ــتي بخ ــر از    ۵۵کش ــر نف ــراي ه ــان ب توم
ــت     ــرده اس ــزارش ک ــت گ ــا کوي ــوحي ت . مني

ماننـد تـا    روز در کويت مي ۱۲آنان ) ۲۵۵ص(
) ۲۵۶ص. (ودوسيله حرکت به حجاز فراهم شـ 

و غروب ) ۲۶۰ص(شوند  محرِم مي *در عشيره
سـفر آنـان از   . رسـند  قعده بـه مکـه مـي    ذي ۲۸

. انجامــد روز بـه طــول مــي  ۱۶کويـت تــا مکــه  
  )۲۶۱ص(

ــايي،    ــاريخي، جغرافي ــاتي ت ــده اطالع نگارن
ــي   ــي و سياس ــارهفرهنگ ــت    درب ــه دس ــه ب مک

دهــد؛ از جملــه مــردم ايــن شــهر را داراي   مــي
گاه نيز ميان وضـعيت  .ندخوا مذهب شافعي مي

ـ فرهنگي ايـران آن روزگـار و ايـن شـهر      ديني
ــي  ــه م ــد مقايس ــون  . کن ــواردي همچ ــه م وي ب

ممنوعيت اقامه نماز جماعت از سوي ائمه همه 
مـذاهب و انحصــار آن بــه مـذهب حنبلــي کــه   
سبب ناخشنودي مردم مکه از آل سعود بوده و 

ــاه   ــور و زيارتگ ــي قب ــز ويران ــت    ني ــه دس ــا ب ه
  )۲۶۳-۲۶۲ص. (کرده است ا اشارهه سعودي

ــف   ــه وصـ ــفرنامه، بـ ــي از سـ ــش مهمـ   بخـ
ها، کعبـه و کليـدداري آن،    ، مقاممسجدالحرام
حج و برخي رخـدادهای  مناسك مختصري از 

ــه      ــه مک ــان ب ــه قرمطي ــون حمل ــاريخي همچ ت
ــي     ــا در بخش ــنده تنه ــه و نويس ــاص يافت اختص

بر مشاهدات خود تکيه کرده و بيشتر به اندك 
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-۲۶۴ص. (اسـتناد داشـته اسـت   منابع مکتـوب  
۲۸۰ ( او سادن)کعبه را در زمان حج ) کليد دار

ــده و از   خــود، شــيخ محمــد امــين شــيبي خوان
مالياتي ياد کرده که او و شاهزادگان سـعودي،  

. انــد گرفتــه بــراي ورود بــه کعبــه از مــردم مــي
  )۲۷۲-۲۷۱ص(

در ايـن   *مشکل اخـتالف در رؤيـت هـالل   
ــي   ــده م ــز دي ــفرنامه ني ــود س ــنده وارد ن. ش ويس

شـود و در حـالي کـه گمـان      مـي  مسجدالحرام
شـود کـه    قعده است، آگاه مي ذي ۲۹کرده  مي

ابن سعود به مناسبت اول ماه، تيمناً براي طواف 
ــت  ــده اس ــع   . آم ــراي رف ــص ب ــق و تفح تحقي

رسد و در نهايت نگارنده  اختالف به جايي نمي
. آورد احتياط کرده، وقوفين را دو بار به جا مي

  )۲۸۲-۲۸۱ص(
مؤلف در همان روز که ابوطالـب يـزدي را   

گردن زدند،  مسجدالحرامکردن  به اتهام آلوده
بـوده و بـر اسـاس مشـاهدات      مسجدالحرامدر 

هايي از آن واقعه بـه دسـت داده    خود، گزارش
به گفته او، ابوطالـب در  ) ۲۸۶-۲۸۴ص. (است

و » مـزاج  ءامـتال «بين طواف بر اثر گرما، دچار 
کـردن   و به هيچ وجه قصد آلـوده استفراغ شده 

) (۲۸۶-۲۸۵ص. (مســجد را نداشــته اســت 
←

 
  )ابوطالب يزدي

ــه اغــوات  حــرم و ) خواجگــان( *اشــارتي ب
ها از مطالب مفيد کتـاب   سازمان و وظايف آن

نويسنده همچنين با اسـتناد بـه   ) ۲۸۱ص. (است

شمار حاجيان را در آن  القري امگزارش نشريه 
نفـر   ۳۵۱۵۴د کـه  کن نفر اعالم مي ۶۲۵۹۰سال 

نفـر   ۳۰نفر از راه زمينـي،   ۵۹۲۰از راه دريايي، 
نفر از يمن و بقيه از مناطق  ۲۳۸۶از راه هوايي، 

ــوده    ــده ب ــج آم ــه ح ــتان ب ــف عربس ــد مختل . ان
  )۲۸۶ص(

روز در مکه بـوده و   ۳۸نويسنده و همراهان 
. انـد  بـه مدينـه رفتـه    جـا  آنسپس به جـده و از  

کـار،   لبـا بـي  مؤلف مردم مدينه را غا) ۲۸۶ص(
سواد و وضعيت عموم مردم مدينـه را   فقير و بي
ــف ــي) ۲۸۹ص(آور  تأسـ ــد مـ ــپس . خوانـ سـ

. کنـد  مسجدالنبي را به شکل مبسوط معرفي مي
به نوشته وي، امام جماعت اين مسـجد حنبلـي   
بوده و کارهاي مسجد به دست اغوات سـامان  

نيز از کتابخانه ) ۲۹۴-۲۹۳ص. (گرفته است مي
يــاد  مســجدالنبينزديکــي  االســالم در شــيخ

 7کند که گويا روزگاري خانه امام حسن مي
  )۲۹۵-۲۹۴ص. (بوده است

نگارنده و همسفرانش پس از سه هفته مدينه 
طـول  ) ۲۹۶ص(کننـد و دو هفتـه    مـي ترك را 
نويسـنده عـزم   . کشـد تـا بـه کويـت برسـند      مي

زيارت عتبات داشـته؛ امـا بـه علـت ممنوعيـت      
ه جـواز مـرور   ورود به عـراق بـراي کسـاني کـ    

. اند، گويا به اين کار موفق نشـده اسـت   نداشته
  )۲۹۷ص(

اين بخش از  :شاهدي از حج خونين �
ــه   ــفرنامه مک ــاب، س ــتان (کت ــيد ) ۱۳۶۶تابس س
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ــازي   ــا حج ــد (عليرض ــدرس .) ش۱۳۴۵متول م
وي آثـاري در حـوزه   . حوزه و دانشـگاه اسـت  

دين و ادبيات پديد آورده که سـفرنامه حاضـر   
ــ. هاســــت از آن ــيوه  ايــ ــه شــ ــفرنامه بــ ن ســ

هاي روزانه نگارش يافته و بـه لحـاظ    يادداشت
در بر داشتن گزارشي دقيق از وقايع حـج سـال   

  .اهميت دارد) حج خونين. (ش۱۳۶۶
ــاه   ــتم تيرم ــنده بيس ــق . ش۱۳۶۶نويس از طري

ــه   ــه مدين ــده ب ــس از دو ) ۳۴۷-۳۴۶ص(ج و پ
مناسـك  هفته اقامت در اين شهر، بـراي انجـام   

وي کـه بـا   ) ۳۵۹ص. (سـت حج به مکه رفتـه ا 
، )۳۴۵-۳۵۳ص(مأموريت تبليغي به حـج رفتـه  

در طول سفر همواره با زائران کشورهاي ديگر 
ــاره ــت   درب ــرده اس ــه ک ــيعيان مباحث ــد ش . عقاي

  ... )و  ۳۶۲، ۳۵۱-۳۵۰، ۳۴۶ص(
 ۳۰در روز » وحـدت «نويسنده به راهپيمايي 

اشاره کرده که از مقابل بعثه امـام   ۱۳۶۶تيرماه 
پايان يافته  مسجدالنبيز شده و به آغا 1خميني

و راهپيمايان شعارهايي ضد امريکـا و اسـرائيل   
ــوت      ــدت دع ــه وح ــلمانان را ب ــرداده و مس س

آنان پنجم مـرداد در  ) ۳۵۶-۳۵۵ص. (اند کرده
. رونـد  مسجد شجره محـرم شـده، بـه مکـه مـي     

ــه  ) ۳۵۹-۳۵۸ص( بخــش مهــم ايــن ســفرنامه ب
شرح رخداد فجيـع کشـتار حجـاج اختصـاص     

روز پــيش از يــك بــه نقــل نويســنده،   . ددار
نفــر از اعضــاي بعثــه  ۱۰برگـزاري راهپيمــايي،  

بازداشــت و پــس از برگــزاري  1امــام خمينــي

) ۳۶۳ص. (شــوند تجمعــي اعتراضــي، آزاد مــي
فرداي آن روز، عصـر روز جمعـه نهـم مـرداد،     

کننـد و   حاجيان ايراني در برابر بعثه تجمـع مـي  
را به آتـش  پس از تالوت قرآن، پرچم امريکا 

کشند و در پـي سـخنراني مهـدي کروبـي،      مي
ــي  ــام خمين ــده ام ــاج   1نماين ــت حج و سرپرس

. کنند حرکت مي مسجدالحرامايراني، به سمت 
در ميانه راه نيروهاي نظامي عربستان ) ۳۶۳ص(

بـر  ) ۳۶۴ص. (برند به تظاهرکنندگان هجوم مي
و زير دست و پا ماندن ) ۳۶۵ص(اثر تيراندازي 
افرادي بسيار کشته ) ۳۶۶ص(ان برخي از حاجي
نويسـنده نيـز بـا    ) ۳۶۷ص( .شوند و مجروح مي

ــا زخمــي مــي  ــه از ناحيــه پ شــود  اصــابت گلول
. بـرد  هاي اطراف پناه مـي  و به کوچه) ۳۵۶ص(

سپس او را با آمبوالنس به بيمارسـتان مرکـزي   
ــي  ــان م ــد ايراني ــاي  ) ۳۶۷ص. (برن ــا نيروه گوي

ه، بـه  سعودي برخي از حاجيان را دستگير کرد
پس از . دهند مکانی نامعلوم در بيابان انتقال مي

ــي   ــردان را آزاد م ــان و پيرم ــدتي زن ــد و  م کنن
ــي   ــاه م ــد نگ ــان در بن ــان را همچن ــد جوان . دارن

نويســنده بـــا يــاري ديگـــران   ) ۳۶۹-۳۶۸ص(
وي بخـش پايـاني   . کنـد  حج را ادا ميمناسك 

ــن    ــرح اي ــه ش ــفرنامه را ب ــك س ــپس مناس و س
. اص داده اســت بازگشــت بــه ايــران اختصــ    

  )۳۷۶-۳۶۹ص(
در » از حج خونين بگو«اي با عنوان  نيز مقاله

هفت صفحه به سفرنامه ملحق شده که نويسنده 
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آن را در نخستين سال ورود حجاج ايرانـي بـه   
حجاز پس از حج خونين براي انتشار در برخي 

وي ) ۳۸۲-۳۷۶ص. (مطبوعــات نگاشــته اســت
مسـلمانان  اي ميان برخورد  در اين مقاله مقايسه

و . ش۱۳۶۶کشورهاي ديگر با ايرانيان در سال 
کند و بر اين باور اسـت کـه    مي. ش۱۳۷۰سال 

ويژه  نگاه مسلمانان ديگر کشورها به ايرانيان به 
پس از حمله صدام بـه کويـت مسـاعدتر شـده     

  )۳۷۹-۳۷۸ص. (است
اين کتاب را سيد عليرضا حجـازي بـه سـال    

 ۴۱۰در در انتشارات فارس حجاز و . ش ۱۳۸۷
  .صفحه با قطع وزيري چاپ کرده است

  سيد محسن طاهري

���

 دربــارهتعبيــري قرآنـي   :آيـات بينــات 

  مسجدالحرامهاي آشکار خانه کعبه در  نشانه

و بينـات   ١آيات جمـع آيـه بـه معنـاي نشـانه     
ــا    ــاي دليــل واضــح عقلــي ي ــه معن ــه ب جمــع بين

ــده ــاي   ٢محســوس آم ــه معن ــات، ب ــات بين و آي
، ٣رود و آشـکار بـه کـار مـي    هاي روشـن   نشانه
همـين معنـا    ۳/آل عمـران  ۹۷کـه در آيـه    چنان

�����������������������������������������������������������
  .»ا ي ي«، ١٤١، ص١مجمع البحرين، ج. ١

.»بين«، ٨٤ص ،١٨؛ تاج العروس، ج٦٨مفردات، ص. ٢

؛ الميزان ١٤١، ص١؛ مجمع البحرين، ج٣٠٠حقائق التأويل، ص. ٣

  .٣٥٤، ص٣ج

هاي روشـن   در اين آيه، به نشانه. مقصود است
و  *و خاص خانه کعبه، از جملـه مقـام ابـراهيم   

ــز    ــوند و ني ــه آن وارد ش ــه ب ــاني ک ــت کس امني
: وجوب حج بر افراد مستطيع اشاره شده اسـت 

} ِ َّناٌت َمَقاُم إ
ُه َ�َن آِمًنا فِيِه آيَاٌت بَيِ

َ
بَراِهيَم َوَمن َدَخل

 َ!َ ِ ـِه َسـبِيال  َوِب"
َ

ا2"اِس ِحج. اَ-يِت َمِن اسَتَطاَع إِ)

ِم3َ 
َ
ــإِن" اَهللا َغــِ:9 َعــِن الَعــال

َ
. }َوَمــن َكَفــَر ف

  )۹۷، ۳/عمران آل(
بر پايه روايات شأن نزول، مسلمانان و يهـود  

ــي   ــر مـ ــديگر فخـ ــه يکـ ــد بـ ــود . فروختنـ يهـ
ــه    بيــــت ــکوهمندتر از کعبــ المقــــدس را شــ

شــمردند؛ زيــرا ســرزميني مقــدس و محــل  مــي
در برابــر، مســلمانان . هجــرت انبيــا بــوده اســت

در پـي ايـن   . دانسـتند  تـر مـي   کعبه را با فضيلت
نـازل   ۳/آل عمران ۹۷-۹۶اختالف نظر، آيات 

و کعبه را به سبب پيشينه تاريخي، پر خيـر   ٤شد
براي جهانيان  و برکت بودن، مايه هدايت بودن

هـاي گونـاگون توحيـد و     و در بر داشتن نشـانه 
 ٥.معنويت، برتر از بيـت المقـدس معرفـي کـرد    

در ايـن آيـه   » فِيـهِ «مرجع ضمير  دربارهمفسران 
و برخي » بيت«برخي آن را . نظر دارند اختالف

بر پايه روايتي، مقصـود  . اند شمرده» بکّة«ديگر 
نقلـي ديگـر،   بر پايـه  . است ٦مکان کعبه بکّةاز 
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ــان، ج .٤ ــع البي ــور، ج٧٩٧، ص٢مجم ــدر المنث ؛ روح ٥٢، ص٢؛ ال

.٢٢١، ص٢المعاني، ج

.١٦-٩، ص٣نمونه، ج. ٥

.١٦٦، ص٣؛ کنز الدقائق، ج٣٥٦، ص٣الميزان، ج. ٦


