
  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  11سال پنجم، شماره سوم، پیاپی 

  اسالمی نامه مغرب ویژه

  147-179صفحات 

هاي حـج   پژوهشی در چالش

  مغرب اسالمی  
  1یدمحمود سامانیس

  چکيده

مغرب اسالمی به کشورهاي حد فاصل مصر تـا اقیـانوس اطلـس، شـامل لیبـی، تـونس،       

شود. این سرزمین وسیع از جهات متعـدد داراي   گفته می اندلس  الجزایر، مراکش، موریتانی و

حجگزاري آنان در ادوار مختلـف بـا    .اهمیت است و حدود صد میلیون مسلمان در آن ساکنند

 ویـژه  به ،خارجیهاي  چالشو نیز  ،هایی اعم از طبیعی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی چالش

پاسخ بـه  پی در است، وصیفی ـ تحلیلی   که به روش ت ،مواجه بوده است. این مقاله ،استعمار

که حجگزاري مردم مغرب در کشورهاي مبدأ، طول مسیر و در موسـم حـج   است این پرسش 

هـایی   است. برآیند مقاله حاکی از آن است که به رغم وجود چـالش مواجه هایی  با چه چالش

دادند. البتـه   نجام میهایی فریضه الهی خود را ا براي زائران بیت اهللا الحرام، آنان جز در برهه

مانند الجزایـر و   ،سختگیري استعمارگران بر مسلمانان در برخی از کشورهاي مغرب اسالمی

. رقابـت و درگیـري میـان امیـران     ساخت را با مشکل اساسی مواجه می لیبی، حجگزاري آنان

هـاي حـج    ي قدرتمند براي سیادت بر حـرمین شـریفین نیـز از چـالش    ها دولتمکه و رقابت 

  رب اسالمی بوده است.  مغ

مغـرب اسـالمی، چـالش سیاسـی، چـالش اجتمـاعی، مسـیر حـج، چـالش          هـا:   کلیدواژه

  .اقتصادي، کاروان مغرب

                                                           

  دکتراي تاریخ و تمدن اسالمی و مدیرگروه تاریخ و سیره پژوهشکده حج و زیارت .1

( Mahmud.samani@gmail.com) 
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  مقدمه

الحي اسـت کـه سـرزمين پهنـاوري از     طمغرب اسالمي يا مغرب عربي، اص

را که در آن کشورهاي کنوني ليبي،  ،به جز مصر تا اقيانوس اطلس ،شمال آفريقا

 گيـرد.  در برمـي اند  (مراکش) و موريتاني واقع شده اير، مغرب عربيتونس، الجز

) در دوران اسالمي ايـن منطقـه بـه سـه بخـش      ٦١، ص١. م.، ج١٩٦٤(زغلول، 

  شد:   تقسيم مي

المغرب االدني يا افريقيه که مرکزيـت آن قيـروان بـوده و ليبـي، تـونس و      ـ 

    گرفته است. هايي از شرق الجزاير فعلي را در بر مي بخش

   .گرفت غرب االوسط که الجزاير کنوني به مرکزيت تلمسان را در بر ميمالـ 

المغرب االقصي که کشور مغرب يا مراکش کنوني و موريتاني را بايـد بـر   ـ 

  )  ٣ش، ص١٣٨٩(ناصري طاهري،  آن منطبق دانست.

از نظـر وسـعت، دو    :ستامغرب اسالمي از جهات گوناگوني داراي اهميت 

جزاير در زمره چهار کشور وسيع قاره آفريقا و کشورهاي عربـي  کشور ليبي و ال

هستند. همچنين دو کشور ياد شده از لحاظ ذخـاير نفـت و گـاز جـزو معـدود      

 کشـور اصـلي صـادر کننـده نفـت و گـاز در جهـان       ده  کشوهاي جهان و جزو

ست. همچنين کشـورهاي مغـرب   اتونس نيز از ذخاير انرژي برخوردار  .هستند

عيت استراتژيکي و ژئوپليتيکي خاصي دارند و پل ارتباطي افريقا به اسالمي، موق

اروپا، آمريکا و آسيا هستند. از نظر جمعيت نيز اين سرزمين وسيع قابـل توجـه   

مـذهب   مـالکي  کـه غالبـاً   ١نفر جمعيت مسلمان داردصد ميليون است و حدود 

ت اسـت.  هستند. همچنين مغرب اسالمي از لحاظ فرهنگي و تمدني حائز اهمي

تمـادي در تحـوالت   در قـرون م  ،مانند سنوسيه ،هاي مختلف تصوف و طريقت

 قـرن يـک   درتفکـر سنوسـيه   چنان که  ؛آفريني داشته است مغرب اسالمي نقش

 .اسـت ايفـا کـرده   و تـونس  ليبـي  الجزايـر،  نقش مهمي در حيات مـذهبي  اخير 

  )  ١٠٤ـ١٠٣ش، ص١٣٦٥رادولف پيترز، (
                                                           

 ).9، صعملیات اجرایی حج در کشور دموکراتیک خلق الجزایرتنهایی حدود چهل میلیون جمعیت دارد. ( . الجزایر به1
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نيز از مباحث قابل توجه  سابقه مبارزاتي مغرب اسالمي بر ضد استعمارگران

 يپيشينه موضوع مقاله حاضر بايد يـادآوري کـرد کـه بـا استقصـا     باره است. در

هرچنـد ايـن    ؛نامـه يافـت نشـد    يا پايانصورت گرفته، اثري اعم از مقاله، کتاب 

توان به صورت پراکنده در سفرنامه حج و منابع تـاريخي يافـت.    ها را مي چالش

  :له در محورهاي زير تنظيم شده استمطالب اين مقا

  هاي داخلي حجگزاري مغرب اسالمي  چالش

 ـ ناامني در مسير و موسم حج ١

هاي حج در مسيرهاي منتهي به مکه مکرمه،  راهزني و دستبرد زدن به کاروان

(رافعـي،   هـاي ديگـر نمـود بيشـتري داشـته اسـت.       انبه نسبت تعرض به کارو

ــه ٢١٧، ص١ش، ج١٣٧٦ ــدگي بادي ــور   ) ســبک زن ــل و عب نشــيني برخــي قباي

هاي تنگدسـتي   شد که آنان در زمان هاي حج از سرزمين آنان موجب مي کاروان

(سـمعاني،   بگيرنـد. » سـراق الحجـيج  «ها روي بياورند و لقـب   به غارت کارون

  )  ٣٣ـ  ٣٢، ص١، جق١٤٠٨

دانستند.  صحرانشينان راهزني و غارت را کامالً درست و حق نياکان خود مي

 گونـه مـوروثي بـه آنهـا رسـيده اسـت.       به باور آنان، صحرا زميني است کـه بـه  

هاي خود از حجاج و زائـران را ماليـات    ) آنان دريافت٣٥٨ص، ١٤٢٠(سباعي، 

؛ ٢٠٩م، ص٢٠٠٨، (قـالين  سـتاندند.  دانستند که براي حفظ امنيـت مـي   عبور مي

اين مشکل اصلي حاجيان در مسير حج، ) بنابر٢٣٢ـ٢٢٣ش، ص١٣٨٩جعفريان، 

پرداختنـد و   ها مـي  گيري از کاروان اعراب صحرانشين بودند که به راهزني و باج

؛ کردعلـي،  ٢٣٦، ص٩ق، ج١٤٠٧(ابـن اثيـر،    کردنـد.  گاه حاجيان را اسـير مـي  

  )  ١٦٨، ص٥ق، ج١٣٩٠

ستين چالش بزرگ براي سالمتي زائران خانه خدا، چه گفته شد، نخمطابق آن

کردنـد،   هاي طـوالني و دور بـه مکـه سـفر مـي      به خصوص آنان که از مسافت

هـاي   بيابـان از اي از آن  کـه بخـش عمـده    ،خطرات ناشي از راه بود. مسير حج
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کرد. حملـه راهزنـان    چندان ميگذشت، خطر راه را دو العرب مي جزيرةخشک 

انداخت. چنـين   سالمتي حاجيان را در سفر حج به خطر مي به کاروان حاجيان،

هـا   هايي از تاريخ، به دليل بهبود شـرايط امنيـت در راه   چالشي هر چند در دوره

يافت، از خطرات هميشگي راه حج، به خصوص در محـدوده   شدت کمتري مي

العـرب مکـان مناسـبي بـراي      جزيـرة هاي  آمد. بيابان العرب به شمار مي جزيرة

هاي تجاري و  نشين بود که معموالً به راهزني از کاروان نده شدن قبايل بيابانپراک

پرداختند. بيشتر مواقع، حمله راهزنان به کـاروان، افـزون بـر     کاروان حاجيان مي

هايي که  شد و در دوره غارت اموال يا اخذ باج، به کشته شدن افراد نيز منجر مي

(ابـن اثيـر،    کشاند. يرها را به تعطيلي ميناامني فراگير بود، سفر حج از برخي مس

، ٧ش، ج١٣٨٩؛ جعفريــان، ١٤٨، ص١١؛ ج٢٠٥، ص٩؛ ج٥٧٤، ص٨ق، ج١٤٠٧

    )٤٤٤، ص٨ج و ٧١١ـ  ٧٠٤ص

قابل يادآوري است که زائران مغرب اسالمي در صورت سفر از راه خشـکي  

از فاس به تلمسان، الجزائر، بجايه، تونس، طرابلس، برقـه، طبـرق وارد شـده و    

ق، ١٤٢٦(عبـدري،  . رسـيدند  و سـپس بـه قـاهره مـي     هس از آن بـه اسـکندري  پ

هـاي   بـه مـوازات کرانـه   نيـز  ) در صورت انتخاب سفر دريـايي  ٣٣٩ـ   ٣٢٩ص

 ٧(ابن جبيـر، ص . رفتند اسکندريه ميو سپس به جنوبي درياي مديترانه تا مصر 

صـحراي   يکي با گذر از :) از مصر نيز دو راه تا رسيدن به مکه وجود داشت٨ـ 

جـا يـا از راه خشـکي و بـا گـذر از      رفتنـد و از آن  ر خليج عقبه ميسينا به ايله د

 شـدند يـا از   منازلي چون مدين، االغر، کالبيه، شغب و سقيا به راه شام وارد مي

(المناسک و  شدند. جا به مدينه يا مکه رهسپار ميراه ساحلي به ينبع رفته و از آن

  )٦٥٢ـ  ٦٤٩اماکن طرق الحج، 

 يالديمـ  ١٨٣٠س از اشغال الجزاير بـه دسـت نيروهـاي فرانسـه در سـال      پ

ـ يهـاي امن  به کاهش نهاد و حاجيان بنا بـه انگيـزه   استفاده از راه خشکي رو و  يت

 ١٨٥٧تـا   ١٨٥٤سـال   ازدادند تـا آنکـه    اقتصادي، سفر از راه دريا را ترجيح مي

هـاي بخـار در    کشـتي  بود و اين با حاکميـت ينه سفر از راه دريا تنها گز يالديم
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، ١٣٨٢ ، تابسـتان ٤٤ مجله ميقات حج، شماره(. داشت يزمان سواحل مغرب هم

بـزّاز و فوزيـه کـراز، مسـالک حجـاج       امـين  آژير؛ محمد حميدرضا١ـ   صفحه

المغاربه من خالل بعض رحالت المغربيه الرحالت الحجازيه، مؤتمر طرق حج 

  )افريقيا

بلکه اين چـالش در   ،د و معطوف نبودامني تنها به مسير حج محدومشکل نا

امطـه بـا ايجـاد    نمونه در يک حمله قربراي  ؛نيز مشهود بود آن حرمين و مشاعر

شان را در چـاه زمـزم   هاي کشتند و جنازهگزاران بسياري را ناامني در مکه، حج

 مکـه، حجراالسـود را بـه بحـرين انتقـال دادنـد.       و با ناامن کردن شـهر  ندريخت

) چنين چالشـي گـاهي موجـب منـع از     ٢٢٤، ص٢م، ج١٩٩٥(ياقوت حموي، 

 کـس  هـيچ  قرامطـه  از تـرس  به دليل ۳۱۶چنان که در سال  ؛شده حجگزاري مي

  ).  ٥٢، ص٢٤ج، ١٤١٠(ذهبي،  نياورد. جا به حج

يعنـي   )ق٤٧٠ـ   ٢٧٣قابل يادآوري است که ناامني حاصل از ظهور قرمطيـان ( 

ين مورد مهم راهزني اسـت کـه از   نخست جزيرة العربپيروان ابوطاهر قرمطي در 

قمـري. بـه اوج   ٣١٦قمري آغاز شد و با حمله قرمطيان به مکه در سـال  ٢٩٤  سال

رو کـرد.   هـا بـا دشـواري روبـه     هاي حج را سال رسيد و حرکت برخي از کاروان

) حتـي  ١٢٩، ص٤ق، ج١٤٠٨؛ ابن خلـدون،  ١١٩، ٢٢، ص١١ق، ج١٣٧٨(طبري، 

قمـري  ٢٨٧ه کاروان حاجيان، از جمله به سـال  پيش از آن نيز حمله قبايل عرب ب

ــري،   ــود. (طب ــي،  ٧٤، ص١٠جق. ١٣٨٧رخ داده ب ــد مک ــن فه ، ٢ق، ج١٤٠٨؛ اب

هاي بسيار، راه حج را ناامن کرده و اموال حاجيان را غارت  ). قرامطه سال٣٥٥ص

    )٤٩، ص١٣ق، ج١٤١٢؛ ابن جوزي، ٥٧، ص٦ق، ج١٤٠٨کردند (سمعاني،  مي

رمين شـريفين و  هـاي اشـراف حـاکم بـر حـ      خاندانرقابت و درگيري ميان 

هاي مقدس نيز امنيت حجاج را تهديـد   نفوذ در اين شهر هاي ذي دخالت قدرت

شد و حتي گاهي تعطيلي  هايي موجب آسيب ديدن حجاج مي کرد و در برهه مي

  )  ٦٠٦ـ  ٥٩٣صش، ١٣٩٢(پژوهشکده حج و زيارت،  حج را به دنبال داشت.

در حرمين بيشتر خود را در اخـتالف   ها دولترقابت قابل يادآوري است که 
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ناپـذير   گاه جنگ و نزاع بـين آنهـا اجتنـاب    داد و کاروان عراق و مصر نشان مي

ميـان ايـن دو    ،شد. از سده سوم تا دوران متأخر هـر از گـاه در موسـم حـج     مي

داد و آزار و رنـج حاجيـان را    کاروان شرق و غرب اسـالمي درگيـري رخ مـي   

 )  ٣٢٨، ص١(ابن فهد مکي، ج د.ش موجب مي

   هاي سياسي . چالش٢

مغرب اسالمي به دليل دوري از مرکز خالفت عباسيان، هميشه در بحـران و  

هاي مختلـف اعـراب بـومي و     شورش بود. اين منطقه محل نزاع و رقابت گروه

 )يعني دولتمردان مرکزي و کـارگزاران مغربـي و بربرهـا   (اعراب شامي  و محلي

) همچنين اين منطقه از اواخـر قـرن اول   ١٧، ص١٣٨٩ري طاهري، (ناص بودند.

بعد پايگاهي براي دو فرقـه معتـدل صـفريه و اباضـيه از خـوارج و تأسـيس       ه ب

الرزاق اسـماعيل،  (عبد رستم بود. مدرار و بني مذهب مانند بني ارجيي خها دولت

ي ا نيز براي دستگاه خالفت چالش عمدههاي علوي  ) قيام٤٤_ ٤٣صق، ١٤٠٦

از  ،حکمران مصـر ، يزيد بن حاتم قمري ١٤٥به سال چنان که براي نمونه،  ؛بود

 گـان نوادخـروج  به دليل  ،مردم را از رفتن به حج سوي ابوجعفر منصور عباسي

درگيـري و   )٢، ص٢جق، ١٣٩١(ابـن تغـري بـردي،     .بازداشت ،7مجتبي امام

ماننـد   ،سـي ي تأسيس شده در مغرب با دول دسـت نشـانده عبا  ها دولترقابت 

) ٢٣، ص١٣٨٩(ناصـري طـاهري،    اغالبه و اخشيديان و نيز با ادراسه در مغرب

پس از تضعيف دولـت عباسـيان و    ار بود.ذگترديد بر امر حجگزاري تأثير بينيز 

بـر   هـا  دولـت هـاي   ي متعـدد در قلمـرو اسـالمي، رقابـت    ها دولتگيري  شکل

ميان در مصر و سـلطه  قدرت گرفتن فاطچنان که  ؛حجگزاري مردم تأثير داشت

داري را ميـان   اخـتالف دامنـه   )٢٧٢، ص٨جم، ١٩٨١قلقشندي، ( آنها بر حرمين

در ايــن دوران حــج  )٣٧ص ،م.١٩٩٩خرابشــه، ( آنهــا و عباســيان پديــد آورد.

تر نيـز سـلطه    پيش. گاه با مشکالتي همراه بود هاي شام و مصر و مغرب کاروان

االمراي بغداد چنـد سـالي    ف با اميراخشيديان بر مصر و شام و حرمين و اختال

  )  ١٧٤ص ،ق.١٤٢٠سباعي، ( حج اين نواحي را به تعطيلي کشاند.
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 اندلس بـه مغـرب    حمله فاطميان به قلمرو ادريسيان و نيز لشکرکشي امويان

) موجب آشفتگي و نابسـاماني در مغـرب   ٣٢ـ٢٠، ص٣جم. ١٩٨٥(ابن خلدون، 

هيچ کس از مصر و شـام   قمري ٤٣٠سال در آمده است كه  يدر گزارششد.  مي

نيز  مريق ٤٣٩و  ٤٣٧ـ٤٣٦، ٤٣١هاي  و مغرب و عراق به حج نرفت و در سال

در ايـن   )٤٤٦ــ  ٤٤٥، ص٢جق، ١٤١٨(سـيوطي،   .ها به حج رفتنـد  تنها مصري

 ،اندلس  اعم از ،هاي گوناگون اين منطقه ها، عنوان مغرب، شامل سرزمين گزارش

   تونس و الجزاير است. ،مراکش

اختالفات داخلي در کشورهاي مغـرب اسـالمي بـر امـر حجگـزاري تـأثير       

چنان که پس از پيروزي مبـارزان و اسـتقالل الجزايـر، اتحادهـا از هـم       ؛داشت

ها آشکار شد و نبردهاي داخلي در الجزاير به راه افتاد و تـا   گسيخت و اختالف

، بـر اثـر   بـر ضـد بـن بلّـا    » بومـدين «پس از کودتـاي آرام و بـدون خـونريزي    

(اسـعدي،   هـا، آرامـش در الجزايـر برقـرار شـد.      ها و ايجاد محدوديت سرکوب

  )١٥٧ـ١٥٠، ص١، ج١٣٦٦

دچار جنگ داخلي ، از سقوط معمر قذافيپس  قمري ٢٠١١از سال ليبي نيز 

در واقـع  حفتـر شـده اسـت.    خليفـه  بين دو گروه دولتي و نيروهاي نزديک بـه  

در شـرق کشـور نيروهـاي     :شـده اسـت  توان گفت ليبي به دو بخش تقسيم  مي

ــر مســتقر هســتند و در غــرب  ــد.   حفت ــرار دارن ــت مســتقر در پايتخــت ق دول

هاي  رسانهچنان که  ؛ها گاهي منجر به آسيب ديدن حجاج شده است ناآرامي اين

بيـت اهللا الحـرام   تعدادي از زائـران  ، حمالت هواييدر محلي گزارش دادند که 

) در چنـين  ٩٩شـهريور   ٢٩اري شبسـتان  خبرگـز ( به شدت زخمي شدند. ليبي

حفتر، براي بازماندگان  نيروهاي به دادن روحيه براي سعودي وضعيتي عربستان

 ١٧٥٠تعـداد   مـيالدي  ٢٠١٩ طرابلس کشته شد، در سال جنگ نيروهايي که در

  .  کرد حج براي آنان صادر رواديد

  هاي بالياي طبيعي  . چالش٣

باره ضرورتي تجربي بود که درحج،  يتحمل مشکالت و بالياي مسير طوالن
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چنان که برخي  ؛هاي صاحبان تجربه در منابع بازتاب يافته است سختي آن گفته

در گـذر از ايـن   کـه  انـد   داده اندلسي و مغربي پنـد   گزارانبه حجانديشوران   از

، ١ق، ج١٤٢٦(تـازي،   داشـت.  صـبر و تحمـل  چيـز بايـد    منازل، بيشتر از هـر 

هاي راه دريـايي، گرانـي و    سيل و سرماي شديد، سختيوقوع طوفان،  )٢٥٢ص

ناپـذير سـفر حـج    کمبود ارزاق عمومي، قحطي و نابساماني از مشکالت تحمـل 

ق، ١٤٢٠؛ کـردي،  ٧١٤، ص٣ج و ٤١٣، ص٢ج ،ق.١٤٠٨ابن فهـد مکـي،   ( بود.

  )٢٢٨، ص١تا، ج ؛ آل بسام، بي٣٧٣، ص٣ج

سـيار  بهاي  چار رنجدحج گزاران در مسير برخي حجها،  مطابق برخي نوشته

) همچنـين  ١٠٦ص ،م.٢٠٠٤(زنون طـه،   .شدند مي يا کشته مردند ميشدند و  مي

ناآگاهي از تنظيم زمان يا به سبب گم کردن راه و به موقع نرسيدن کـاروان،   گاه

ابـن فهـد مکـي،    ( کـرد.  مردمان را مجبور به بازگشت بدون انجام مناسـک مـي  

مغرب اسالمي در صحراي بـزرگ   هاي وسيعي از ) بخش٤١١، ص٢ق، ج١٤٠٨

يـاد و گرمـي   هاي آن کمي بارش، تبخير ز مشخصه آفريقا واقع شده است که از

. چالش کمبود آب در ايـن منطقـه و نيـز در حجـاز پيوسـته تـا       آب و هواست

رو  نقليـه موتـوري وجـود داشـته اسـت. ازايـن      برقراري سفر هوايي و وسـايل  

پيمودند. طوالني  ، بيشتر در شب راه ميحاجيان به علت دماي باالي هوا در روز

هـا،   آبي به علت آشاميدني نبـودن آب بسـياري از چـاه    و سخت بودن راه و کم

کرد. حجگزاران مغربي پس از طي مسـافت   سفر از راه حج مغربي را دشوار مي

جـا آب برکـه   در آن .شدند بسيار طوالني از طريق بندر عقبه عازم مکه مکرمه مي

(سـيف   شـد.  باريد، آب يافت نمـي  شد و در سالي که باران نمي مياز باران تهيه 

  )  ١٥٢صش، ١٣٦٤الدوله، 

، گروهي از حاجيان، به دليـل گرفتـاري   ٢٩٥و  ٢٦٤ ،٢٥٩، ٢٣٢هاي  در سال

، ٩ج و ١٥٠، ص٨ج ق، ١٣٧٨(طبــري،  آبــي، در راه حــج جــان باختنــد. در بــي

هـا   خـي سـال  ) نبود آب و وقـوع طوفـان در بر  ١٣٩، ص١٠ج و ٥٠١، ١٥٠ص

(طبـري،   شـد.  باعث توقف کاروان حج يا کشته شدن بسـياري از حاجيـان مـي   
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؛ ابـــــن اثيـــــر، ١٣٩، ص١٠ج و ٥٠١، ١٥٠، ص٩ج و ١٥٠، ص٨ق، ج١٣٧٨

  )  ١٠٠ـ  ٩٩؛ درب زبيده، ص٢٠٥، ص٩ج و ٣٤، ص٧ق، ج١٤٠٧

چنـان   ؛شـد  چالش قحطي و نبود يا کمبود آب حتي منجر به تعطيل حج مي

که محمد بن عمر علـوي اميـر الحـاج آن     ،کاروان عراق ريقم ٣٦٣سال در که 

بود، به سبب نداشتن آب از مکه به مدينه تغيير مسير دادند و ناچار شـدند حـج   

) همچنـين کـاروان حـج    ١٨٤ـ   ١٨٣ق، ص١٣٦٩(ابن جـوزي،  . را تعطيل کنند

 آبي موفق بـه انجـام حـج نشـدند.     از بيم عطش و بيقمري  ٤٠٦عراق در سال 

  )  ٢٩٩(همان، ص

هـا وجـود    در بسياري از آثار مربوط تاريخ مکه، عنوان يا فصلي با نام سـيل 

)، بـابي تحـت   ٢٣٧ـ   ٢٣١، ص١ج ،م.٢٠٠٥(ابـن فهـد،    چنان که برخـي  ؛دارد

نيـز بـابي    شفاء الغرامدر کتاب اند.  آورده »هاي مخرب مسجدالحرام سيل« عنوان

  )  ٤٠٩، ص٢جق، ١٤٢١(فاسي، . به اين موضوع اختصاص يافته است

هاي متعدد در مکه حاکي از جـدي بـودن خطـر سـيل در آن      بند احداث سيل

قمري در مکه به دستور عبدالملک بن مروان،  ٨٠پس از سيل سال چنان که  ؛است

) در سـال  ١٦٩ـ   ١٦٨، ص٢ق، ج١٤١٦هاي متعدد احداث شد. (ازرقـي،   بند سيل

هـايي بـه    هور شد، آسيبقمري بر اثر سيلي بزرگ، که به سيل ابن حنظله مش ٢٠٢

مسجدالحرام و کعبه وارد آمد. مـأمون عباسـي پـس از ايـن رويـداد، بـراي رفـع        

) ١٧٠، ص٢ق، ج١٤١٥ها اموالي به مکه فرستاد (ازرقـي،   ها و تعمير آسيب خرابي

هاي جاني و مـالي بسـياري در برداشـت.     قمري در منا نيز آسيبب ٢٤٠سيل سال 

هايي  قمري، افزون بر بخش ٨٢٥) در سال ٢٩٩ـ   ٢٩٨، ص١ق، ج ١٤١٥(ازرقي، 

 ) ٢٤٧، ص٢ج ،ق.١٤٢٠از مکه سيل به کعبه نيز آسيب رساند. (کردي، 

هـاي متعـددي در    رو که در مسير سيالب قرار داشت، سيالب جمرات ازاين

سابقه در منا و ريزش کوه در  . حادثة بارش باران شديد و بييافت آن جريان مي

. گـزاران شـد  مري موجب کشته شدن گروهي از حجق ٢٢٨جمرة عقبه در سال 

؛ ابـن اثيـر،   ١٢٩، ص١١ق، ج١٣٦٩؛ ابن جوزي، ١٢٤، ص٩ق، ج١٣٧٨(طبري، 
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دهـد کـه    گزارشي از سيلي شديد خبر مي قمري ٢٤١) سال ٩، ص٧ق، ج١٤٠٧

، )ق٢٣٢ـ   ٢٤٧(حـک:   جمره را از جا کند. پس از اين حادثـه، متوکـل عباسـي   

ان ماهر در بازسازي و سـاخت و سـاز) را مـأمور    (از استادکار اسحاق بن سلمه

بر ايـن انعکـاس    ) بنا٣٠٠ـ   ٢٩٩، ص١ق. ج١٤١٥(ازرقي،  ترميم جمرات کرد.

  کرد.   اخبار ناگوار منا، براي زائران دلهره ايجاد مي

مـدت زيـر تـابش مسـتقيم      ناشي از اقامت طوالنيکه اين چالش : گرمازدگي

هـاي شـايع    دماي بدن است، از بيماريخورشيد، کم شدن آب بدن و باال رفتن 

راهنماي  ؛٤٥(تغذيه و بهداشت زائران در حج و عمره، ص در دوران حج است.

هـيچ   قمـري  ٨٣٣سابقه سال  ) گفته شده از گرماي بي٢٦، ١٩بهداشت حج، ص

يـک از حجـاج جـان سـالم بـه در نبـرد و تمـام آذوقـه و محمولـه تجـاري و           

    )٢١٣_ ٢١٢، ص٧ج ،ق،١٤١٨ريزي، (مق چهارپايانشان هم از بين رفت.

  . چالش اقتصادي٤

شد حجگزاران در طول راه با مشکل مالي رو بـه رو   دوري مسير موجب مي

 ،پــيدر هــاي سياســي پــي بحــران )The Muslim world vol 89 ,p70( شــوند. 

هـاي   هاي مرکزي، جنگ هاي واليان با بربرها، پيکار خوارج با حکومت درگيري

تر از همه توجه اميران و دولتمردان به امور نظامي  مغرب و مهمج در قبيلگي راي

توجهي آنان به مسائل اقتصادي، موجب شـد تـا مغـرب از نظـر اقتصـادي       و بي

 )  ٤٠، ص١٣٨٩(ناصري طاهري،  سامان نگيرد.

مشکل ديگر براي حجگزاران مغرب اسالمي، اخذ ماليات (مکُوس) بود که بـر  

يافت و در بندرهاي گونـاگون ماننـد صـعيد     ش ميگيران افزاي حسب خواسته باج

ق، ١٤٠٨(در مصر)، قُلزَم (درياي سرخ) در مرزهاي اسکندريه و فرمـا (مقدسـي،   

نويسان مغربي و اندلسي مانند ابوحامـد غَرنـاطي،    شد. سفرنامه ) گرفته مي٢١٣ص

هـاي   يهاي خود را از سختگير ابن جبير، عبدري، ابن بطوطه، تُجيبي و بلَوي ديده

، که از منـاطق شـرقي بـه    )ق٦٩٠گزارش ابن مجاور (م.  اند.  بگيران نگاشته ماليات

اندلسـيان و اخـذ ماليـات افـزون بـر       گيري بر مغربيان و  حج آمده و شاهد سخت
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اندلسـي اسـت. بـر ايـن اسـاس،        نويسان گزارش سفرنامه توانشان بود، تأييدي بر 

ر مواقع خطر وجوب حـج را از مردمـان ايـن    اندلسي و مغربي د  اي از فقيهان پاره

اند. ابوبکر طرطوشي، ابوبکر بن العربي، ابن رشد، لخمـي،   ها ساقط دانسته سرزمين

ابن طلحه، و ابوعمران فأسي نظريات و فتاواي فقهي در اين زمينه طـرح کـرده و   

انـد. ابـن رشـد در     هـا مسـتطيع ندانسـته    اي از زمـان  اندلسي را در پـاره  حجگزار 

بـه دليـل عـدم     )حـج در زمانـه مـا (سـده ششـم ق     «دگاهي فقهي گفته است: دي

  )  ٢٥٩صم، ٢٠٠٠٨نواف عبدالعزيز، ». (استطاعت، از مکلفان ساقط است

زائران خانه خدا با مشکالت فراواني از جملـه سـوء   در حرمين شريفين نيز 

، ١٣٨١؛ طالقاني، ١٧٠ص، ٥ش، ج١٣٨٩(جعفريان،  استفاده مالي برخي مطوفان

برخـوردار  وضعيت مناسبي از اسکان حاجيان  همچنينرو بودند.  روبه )١١٦ص

ها تهيه آذوقه حاجيان را بـا مشـکالت    . وقوع قحطي در مکه در برخي سالنبود

، ٢ق، ج١٤٠٨، همـان ( قمري ٧٦ هاي از جمله در سال ؛ساخت جدي مواجه مي

ــن فهــد مکــي، ( ٢٦٨ و ٢٦٦، ٢٦٠ ،٢٥١ هــاي و ســال )٩١ص ، ٢ق، ج١٤٠٨اب

که موجب افزايش قيمـت و نايـاب شـدن نـان و      مريق ٤٤٧و  ٤٤٠، )٣٤٢ص

ميـان  درگيري داخلـي   )٣٢٥، ص٢جق، ١٤٢١فاسي، ( .ي ديگر گرديديمواد غدا

در حـرمين نيـز موجـب کمبـود و گرانـي      (سادات حسني حاکم بر مکه)  شرفا

ــي ــد. م ــرزا داوود،  گردي ــت١٦٩و ١٦٢ص ،ش١٣٧٩(مي ــا،  ؛ رفع ق، ١٣٢٧پاش

    )١٠٦صش، ١٣٧٦خليلي، ؛ ٥١٠ص

گرديد تا حجگزاران پـس   اطالع از کمبود آذوقه در مدينه بعضا موجب مي

هـدايتي،  از زيارت مدينه منصرف شده و به وطـن خـود بازگردنـد. (    ،از حج

ها بـاز هـم    در برخي سال به رغم قحطي شديدالبته  )١٧٣، ١٦٥، صش١٣٨٤

ناصر خسرو قبادياني گزارش  مغربيان براي انجام حج اهتمام داشتند؛ چنان که

 ، کـارواني حجـاز را فراگرفتـه بـود   قحطي که  قمري، ٤٤٠دهد که به سال  مي

ناصـر خسـرو،   . (حضـور داشـت   بزرگ از حاجيـان مغـرب در مراسـم حـج    

  )١٠٥صش، ١٣٨١
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چنان که در پايـان سـال    ؛افتاد در خود مکه مکرمه نيز بارها قحطي اتفاق مي

حـج گرديـد.    ير رخ داد که موجب تعطيلـ قحطي بزرگي در آن شهقمري  ٤١٦

قمري در مکه گزارش شده که بـر حجگـزاران    ٨١٥مورد ديگر قحطي در سال 

  ار بوده است.ذگآن سال تأثير

از جمله حجاج و  ،هايي تحت عنوان مکوس که بر بسياري از امور از ماليات

ه از سخن گفته شده است. مالياتي که گا ،وجود داشت  اموالشان در عصر فاطمي

، ٣ق، ج١٤٠٧(قلقشـندي،   شـد؛   پنج درصد بر امـوال گرفتـه مـي   و ده تا بيست 

قـانوني   شـرعي و غيـر   اين ماليات را غيـر  )ق ٨٤٥ م( مقريزي )٥٣٨ـ   ٥٤٠ص

  )  ١٩٤، ص١ق، ج١٤١٨(مقريزي،  کند.  عنوان مي

گيري بر مکوس در بندر جده به حجاج تا حدي بود که اگر شخصـي   سخت

. داد شد و موسم حج را از دسـت مـي   را نداشت زنداني ميتوانايي پرداخت آن 

عـالوه در آن زمـان در بنـدر قلـزم و عيـذاب بـا        ه) بـ ٤٦ص، ١٩٨٦جبير،  (ابن

شـد و بسـياري از امولشـان     شدت بـدرفتاري مـي   هب ،اعم از مرد و زن ،حاجيان

کـه در آن دوران از   ،جبيـر  ابـن  .شد ها تصاحب مي موران بندر و کشتيأتوسط م

و شرايط سخت موجود را تجربه کرد، بنـدر عيـذاب را   رفت دريا به حج  مسير

. سفر حج به راه خشکي باز گـردد  کند که مجدداً نامد و آرزو مي  بندر عذاب مي

  )٣١ص ،م١٩٨٦جبير،  (ابن

  . چالش بهداشتي ٥

از ديگر مشـکالت  در موسم حج  ويژه بهدر مسير و  يوضع نامناسب بهداشت

مي بود. برپايي قرنطينه براي جلوگيري از فراگيـر شـدن   ان مغرب اسالحجگزار

هاي واگيردار موسم حـج، اثـر ديگـري بـود کـه اروپـا بـر حجگـزاري          بيماري

مسلمانان نهاد. اين روش افزون بر کشـورهاي اروپـايي و مسـتعمرات آنهـا در     

ديگر کشورهاي اسالمي که بر سر راه حاجيان قرار داشتند، از جملـه عثمـاني و   

  .  )One thousand roads to mecca. P321( ي گرفته شد.مصر، پ

هاي طوالني و عدم امکانات بهداشتي در مسير و در شـهرهاي مکـه    قرنطينه
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حاجيـاني کـه   . از معضالت مهم زائران بيت اهللا الحرام بود مکرمه و مدينه منوره

و هاي طوالني به شهرهاي مکه و مدينه سفر کرده بودند و متحمل سختي  از راه

شدند. تغيير آب و هـوا، بـه    هاي گوناگون مي خستگي راه بودند، مستعد بيماري

کردنـد و تحمـل    هاي سردسير زندگي مي خصوص براي اقوامي که در سرزمين

آشـنا   العرب را نداشتند و با روش زندگي در اين منطقـه نـا   جزيرةگرماي شديد 

جيـان بـدان عـادت    که بدن حا ،بودند، خطرآفرين بود. خوردن غذاهاي متفاوت

(صـبري پاشـا،    رفـت.  نيز چالشي پـيش روي حاجيـان بـه شـمار مـي      ،نداشت

 )٢٤٦ـ  ٢٤٥ق، ص١٤١٤؛ دولتشين، ١١٨، ص١ق، ج١٤٢٤

برانگيز بهداشـتي بـراي حاجيـان، در گذشـته و امـروز،       ترين عامل چالش مهم

ار هاي واگيرد تجمع تعداد زياد حاجيان در يک مکان بود که احتمال شيوع بيماري

برد. نبود شرايط مناسب براي اسکان حاجيـان، از جملـه عوامـل اصـلي      را باال مي

مشکالت بهداشتي حاجيان در مکه و مدينه در گذشته بـود. بسـياري از حاجيـان    

اي مکه يا مدينه را نداشتند و  هاي اجاره امکان مالي مناسب براي سکونت در خانه

هاي عمومي، مانند کاروانسـراها   کانکردند يا در برخي م در فضاي باز سکونت مي

دار بود و با شرايط نامناسب براي حاجيان  هايي که فضايي سقف ها) يا مکان (رباط

؛ ١٤٤ق، ص١٤١٤کردنـد. (دولتشـين،    شـد، سـکونت مـي    فقير اختصاص داده مي

هاي اخير نيز بسـياري از حاجيـان    ) حتي تا دهه١٥٨صق، ١٤٢٢جولدن صاري، 

شـدند کـه فاقـد     ها ساکن مـي  گذراندند يا در باغ ضاي باز ميمدتي از سفر را در ف

) بخشـي  ٣١٤ـ   ٣١٣حمام و مستراح بهداشتي بود. (با من به خانه خدا بياييد، ص

کردند، معموالً همراه تعداد زيادي از حاجيـان، در    از افرادي که جايي را اجاره مي

سـب بـود. (صـبري    کردند که گاهي فاقد تهويه هواي منا اتاقي کوچک زندگي مي

  )  ١١٦ـ  ١١٥، ص١ق، ج١٤٢٤پاشا، 

در گذشته امکانات بهداشتي مکه و مدينه، با توجه به افزايش جمعيـت ايـن   

ها و چهارپايان آنان بـه   شهرها در موسم حج، چندان مطلوب نبود. ورود کاروان

شد که گاهي حتي تـا داخـل حـرم را     شهر باعث تجميع فضوالت حيوانات مي
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) ايـن  ٣٧ـ   ٣٦(مجموعـه رسـائل خطـي فارسـي، دفتـر اول، ص      .کرد آلوده مي

) شهرها ٥٦٩، ص٤ق، ج١٣٨٩(جعفريان،  شهرها از حمام کافي برخوردار نبود.

ها و فاضالب بودند و فاضالب منـازل، بـه    فاقد سيستم بهداشتي براي دفع زباله

 شـدند.  ريختند که در طول سـال چنـد بـار تخليـه مـي      ها مي هايي در کوچه چاه

  )١٥٦ـ  ١٥٥، ٢١٥ـ  ٢١٤صق، ١٤٢٢(جولدن صاري، 

ترين مشکالت بهداشتي شهر مکه، منبع اصلي آب اين شهر بـود   يکي از مهم

شد.  شد و به وسيله کانالي به سوي مکه هدايت مي که از چشمه زبيده تأمين مي

و بخشـي از آبـي کـه مـورد      گذشت سير مکه، از عرفات و منا مياين آب، در م

گرفت، بـه مسـير آب ورودي    وشو و غسل قرار مي يان براي شستاستفاده حاج

(دولتشـين،   هـا بـود.   گشت و ايـن باعـث انتقـال سـريع بيمـاري      به شهر باز مي

  )٢٠٩ـ  ٢٠٧ق، ص١٤١٤

هـا، از ديگـر عوامـل شـيوع      نبود سازوکاري مشخص براي دفن الشه قرباني

ران ئد که تمام زابيماري در مکه و از عوامل خطرساز براي بهداشت اين شهر بو

ها بعد از قرباني شدن، مقابـل چـادر    کرد. در بسياري از مواقع الشه را تهديد مي

شد و با توجه به گرماي هواي حجاز، صحراي منـا   محل اقامت حاجيان رها مي

شد. رسم بر اين بود کـه الشـه حيوانـات     ها پر مي به سرعت از بوي تعفن الشه

کردنـد. در برخـي    ز حاجيان چنين کاري نمـي زير خاک دفن شود، اما بسياري ا

(صـبري پاشـا،    شـد.  ها تعبيه مـي  هاي بزرگي براي دفن الشه ها نيز گودال دوران

ــين، ١١٤، ص١ق، ج١٤٢٤ ــردي،  ؛٢١١ـ    ٢١٠ق، ص١٤١٤؛ دولتش ق، ١٤٢٠ک

  )  ٢٨٩، ص٣ج

الرشـيد   قمري وبايي در مکه شايع شده بود که باعـث شـد هـارون    ١٧٤در سال 

، ٢ق، ج١٤٠٨حج بـه سـرعت مکـه را تـرک کنـد. (ابـن فهـد مکـي،          بعد از انجام

، ٧٤٩، ٦٧١، ٦٤٩، ٦٠٠ ٤٣٣، ٢١٢هـاي   ) به گزارش منابع تاريخي، در سال٢٢٦ص

، ٢٢٦، ص٢ق، ج١٤٠٨قمري وبا در مکه شيوع يافت. (ابن فهد مکـي،   ٨١٩و  ٧٩٣

  )٧٦١، ص٢ق، ج١٤٢٤؛ ابن صباغ، ٢٢٣ق، ص١٤٢٢؛ فاسي، ٢٣٨، ٢٦٠، ٢٧٩
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، بـه دليـل نبـود افـراد کـافي      ميالدي ١٨٩٣سال يه گزارش پروست، در بر پا

زدگان بـود و  هاي شهر مکه لبريز از اجساد وبا براي حمل و دفن اجساد، خيابان

رو بودند.  هاي اين شهر بدون طبيب و درمان با مرگ روبه بيماران بسيار در خانه

ماندند يا کاروانيـان کسـاني را    ها جا مي در راه حج نيز مبتاليان فراوان از کاروان

انداختند و بـاور داشـتند    که اميدي به بهبودشان نبود، از روي شتران به زمين مي

  يابد.  آنان که در حجاز بميرند، روحشان به بهشت راه مي

تجمع افراد زياد در يک مکان و به خصوص در زمان وقوف در عرفات و منا، 

بـه خصـوص کمبـود آب، و هـواي گـرم      نبود شرايط بهداشتي مناسب در مکه و 

کـرد؛   هاي فراگير کمک مي هايي از تاريخ حرمين، به شيوع بيماري حجاز، در دوره

شدند. وبا در عربـي نـامي بـراي     هايي که با عنوان وبا و طاعون شناخته مي بيماري

) طـاعون نيـز   ٤٦٠ـ   ٤٥٩، ص٢ق، ج١٤٣٠هاي عام و فراگير بود. (غازي،  بيماري

معنا با وبا آمده است و گاه به عنوان نـوعي بيمـاري    ي عربي، گاه همها در فرهنگ

، ٢ق، ج١٤٢٤عام و به تعبيري ديگر، نوعي وبا شناخته شده اسـت. (ابـن صـباغ،    

هـاي فراگيـر (بـه     اي از شيوع بيمـاري  ) در سده نوزدهم، دور تازه٨٨٧ـ   ٨٨٦ص

شـد. در ايـن دوران   شکل وباي کوليرا) در جهان و از جمله در مکه و مدينه آغاز 

به دليل بهبود وسايل حمل و نقل و به خصـوص رواج مسـافرت دريـايي، تعـداد     

شـد و بـه شـدت     حاجيان بسيار زياد شده بود و وبا در مکه به سرعت منتشر مـي 

ميالدي وباي شديدي در حجاز شيوع يافـت کـه    ١٨٦٥گرفت. در سال  قرباني مي

و از آنجا به کشورهاي مصر و سپس بـه  هزار نفر انجاميد  ٣٠تا  ٢٥به کشته شدن 

  )  ١٤٢ق، ص١٤١٤اروپا و آمريکا منتقل شد. (دولتشين، 

يکي از شديدترين وباهاي تاريخ حجاز شيوع يافـت.   ميالدي ١٨٩٣در سال 

 اين وبا در موسم حج، شيوع يافت و حدود سي هزار کشته بر جـاي گذاشـت.  

) شـيوع  ٢٤٤ق، ص١٤١٤؛ دولتشـين،  ١٦٤ـ   ١٣٩صق، ١٤٢٢(جولدن صاري، 

    ١ادامه داشت.ميالدي  ١٩١٢وبا تا سال 
                                                           

1. the Hajj Today, p.81. 
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تـوان   ؛ از جمله مـي نها بيماري فراگير در حرمين نبودبيماري وبا يا طاعون، ت

شـيوع  قمـري   ١٢٨٢به بيماري تب دنگي اشاره کرد که به عنوان نمونه در سال 

) ١٥٨، صق١٤١٤؛ نک: دولتشـين،  ٨٩٦، ص٢ق، ج١٤٢٤(ابن صباغ،  يافته بود.

هاي مسير حجـاج   خاست نيز از چالش هاي موسمي که هرازچندي برمي وفانط

  شد.   بود که برخي مواقع موجب گم گردن مسير مي

 در حاجيان به آن سرايت احتمال و جهان در مرغي آنفوالنزاي بيماري رواج

هـاي   مصر و ساير کشـور  زائران درصد پنجاه كاهش موجبميالدي  ٢٠١٠ سال

  )١٦٧، ص٣٠ش، حج١٣٩٠ (ورعي، شد.  اسالمي

  هاي خارجي چالش

  . چالش استعمار١

کشورهاي مغرب اسالمي در شمال آفريقا همگـي بـراي مـدتي طعـم تلـخ      

با آغـاز دوران اسـتعمار، حـج مسـلمانان در کشـورهاي      اند.  استعمار را چشيده

ي اروپـايي  هـا  دولـت هاي  ها و تصميم اشغال شده در مغرب اسالمي با سياست

دهي حج مسلمانان در کشورهاي استعمار شده نيز به دسـت  مانورد و ساگره خ

حاکمان اروپايي بود. آنان براي کسب مشروعيت در ميان مسـلمانان، کوشـيدند   

هـاي   سياسـت «، ١٦١، ص٥٩(ميقـات حـج، ش   زمينه را براي حج فراهم کننـد. 

) با وجود اين، ٤٩ـ   ٤٨: خاطرات سفر مکه، صر.ک؛ »دولت هند در مورد حج

  ي اروپايي درباره حج شکايت داشتند.  ها دولتن معموالً از کارشکني مسلمانا

هاي واگيردار عاملي بود تا حاکمـان   رواج بيماريويژه  به مشکالت اقتصادي و

؛ ٨٥٥، ص٣اروپايي درباره سفر حـج شـرايطي سـخت برقـرار کننـد. (المنـار، ج      

هاي سياسـي  ) افزون بر اين، حج براي اروپاييان پيامد١٦١، ص٥٩ميقات حج، ش

منفي داشت و شماري از اروپاييان به حجگزاري مسـلمانان کشـورهاي اسـتعمار    

  )  ٥٧٢، ص٢جق، ١٤١٩، هروخرونيهشده بسيار بدبين بودند. (

اجتماع مسلمانان در حج، محفلي مناسب براي انتشار افکـار ضـد اسـتعماري    
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ـ  بود. مسلمانان در اين اجتماع بزرگ، ستم کشورهاي استعمار راي يکـديگر  گر را ب

زدنـد.   کردند و به احساسات ضد اروپايي در ميـان مسـلمانان دامـن مـي     بازگو مي

) حج فرصتي مناسب براي داد و سـتد  ٥٨١ـ   ٥٧٩، ص٢جق، ١٤١٩، هروخرونيه(

کشـور نيـز بـود. در ايـن سـفرها      يـک  ها ميان ساکنان منـاطق گونـاگون    گزارش 

رسـيد   ساکنان ديگر مناطق ميمنطقه به يک هاي  ها و اعتراض هاي شورش گزارش 

  )٥٧٥، ص٢جق، ١٤١٩، هروخرونيهانگيخت. ( و آنان را به شورش برمي

شد. البته همه حاجيان  حج باعث گسترش بيداري اسالمي در ميان مردم مي

پذيرفتند. طالب علوم دينـي و صـوفيان از    گونه يکسان از اين افکار اثر نمي به

با اعتبار و نفوذي که پس از سـفر حـج    گرفتند و حضور در مکه بيشتر اثر مي

هـاي   آوردند، به تشـکيل و تقويـت مقاومـت    در جامعه مسلمانان به دست مي

، هروخرونيـه کردنـد. (  مـي کمـک  مذهبي بر ضد اسـتعمارگران غيـر مسـلمان    

  )٥٨١، ص٢جق، ١٤١٩

گير  رفت و آمد ميان حجاز و الجزاير در دوره استعمار فرانسه کاهشي چشم

 ٢٧قمري بيشـتر از   ١٣١٥اي که شمار حاجيان الجزايري به سال  هبه گون ؛يافت

هاي رسمي را زير نظـر مـأموران خودشـان     ها کاروان که فرانسويتن نبود. با آن

ها آنهـا مـوانعي فـراوان بـر سـر راه       کردند، از نگاه الجزايري براي حج اعزام مي

زاير همچنين چند خواستاران سفر به حج قرار داده بودند. حاکمان فرانسوي الج

کـه گويـا آن روزهـا در     ،سال به نام پيشگيري از انتقال بيمـاري وبـا از حجـاز   

هـا نشـان    گـزارش  عربستان فراگير شده بود، مدتي حج را ممنوع کردند. برخي 

بـا ايـن   مـيالدي   ١٩٠٠ها پس از مدتي ممنوعيت، به سـال   دهد که فرانسوي مي

ـ توضيح که وضعيت سالمت در شرق  بخشـي رسـيده    رضـايت  ه حـد اسالمي ب

 ،همگام بـا تـونس  ميالدي  ١٩٠٢است، حجگزاري را آزاد کردند و ديگر بار در 

کـه بـه همـين دليـل      ،و نيـز مصـر   ،که از بيم انتقال وبا حج را ممنوع کرده بود

شرايطي سخت را براي حضور حاجيان در کاروان حج قـرار داده بـود، حـج را    

  ممنوع نمودند.  
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ها از آن رو که مکه در ايام حج ميزبان مسلماناني از همه  يبه ادعاي الجزاير

کـرد. بـر ايـن     ها را هراسـان مـي   کشورهاي مسلمان بود، گزاردن حج فرانسوي

ها نگران آن بودند که حاجيان الجزايري در بيرون از کشـور بـر    اساس فرانسوي

نـه را بـا   خواها ضد استعمار فرانسوي تبليغ کنند يا هنگام بازگشت، افکار آزادي

ق، ١٣١٧قعـده   ؛ ذي٧٩١ق، ص١٣٢٠(المنـار، محـرم    خود به ارمغـان بياورنـد.  

رو در ايــن دوره  ) ازايــن١٦٣، ص١٣١٦ـــ ١٣١٥الول، ســنة ؛ المجلــد ا٨٥٥ص

گزاردن حج شده يا به قصد مهاجرت از الجزاير بيرون رفته يـا   هرکس موفق به 

فته است. مکه و مدينـه  با تن دادن به مقررات کاروان رسمي حج، به عربستان ر

در اين دوره پايگاهي بود براي دانشوران انقالبي و مخالف استعمار که يا به ميل 

  شدند.   ها تبعيد مي کردند يا به اراده فرانسوي خود جالي وطن مي

امير عبدالقادر از آن جمله است که يک بار پيش از اشغال کشـورش همـراه   

از الجزاير رانـده شـد،   ميالدي  ١٨٤٦ه در گاه ک آن ،پدر به حج رفت و بار ديگر

گـذار جنـبش اصـالحي      رحل اقامت در مکه افکند. عبدالحميد بن باديس، بنيان

به حجاز رفت و پـس از ديـدار بـا محمـد بشـير       ميالدي ١٩١٣نيز در  ،الجزاير

رت حـرمين را  مجـاو مـيالدي   ١٩١١ابراهيمي، دانشور ديگر الجزايـري کـه در   

را بنيـاد  » العلماء الجزائـريين  جمعية«جا حلقه درس داشت، نبرگزيده بود و در آ

(الحج و  نهاد و سپس آن دو از ميان شاگردان خود نيرويي نظامي تدارک ديدند.

مصدراً للتـاريخ الثقـافي    الجزائريةرحالت الحج «، ٧٠، ص٦، ش٥٨العمره، سال

 علمـاء الجزائـر يسـتمدون جـذور    «، ١٧ـ   ١٦، ص١١، ش٥٨؛ سـال »في الحجاز

سخت سـرگرم مقابلـه    يها در آن روزها المنوره) الجزايريالمدينة االصالح من 

هـا بودنـد و بسـياري از دانشورانشـان رهبـري       ها و پرتغـالي  با تهاجم اسپانيايي

  امن بود.  ها نيز نا بر عهده داشتند و راه مبارزات را

ي يکشور افريقادرباره چگونگي استعمار مغرب اسالمي بايد يادآور شد که 

ي به طور پراکنده مورد تجاوز دول اروپايميالدي  ١٩مراکش از نيمه دوم قرن 

اسپانيا توانست به امتيازاتي در اين منطقه دست يابـد.  ويژه  به گرفت و قرار مي
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هاي انگلستان، فرانسه، آلمـان و اسـپانيا بـه صـورت      با آغاز قرن بيستم دولت

کشور شدند. اين امر در حالي  ايني تر و آشکاري وارد صحنه جغرافياي رسمي

ي ميان دول اروپـاي  ،گرفت که بر سر تسلط کامل بر کشور مراکش صورت مي

ميـان سـلطان    يالديمـ  ١٩١٢مـارس   ٧اختالفاتي برپا شده بود. در نهايت در 

اي امضا شد که به موجـب آن، تحـت    وقت مراکش و دولت فرانسه توافقنامه

شـد   يافت و فرانسه نيز متعهد مي يالحمايگي مراکش توسط فرانسه رسميت م

مين نمايد و متصـرفات اسـپانيا در مـراکش را    أمنافع اسپانيا در اين منطقه را ت

  محترم بشمارد. 

الجزاير از ديگر کشورهاي مغرب اسالمي بود که تحـت مسـتعمره در آمـد.    

هـا بـراي دفـع     بندر الجزاير را فتح کردند. الجزايـري قمري  ٩١٦ها در  اسپانيايي

هـاي راهـزن    ها از دو برادر ترک، اروج و خيرالدين، از رئيسـان گـروه   سپانياييا

هـا الجزايـر،    دريايي در بنادر تونس ياري خواسـتند. آنـان بـا پشـتيباني عثمـاني     

هاي ساحلي را آزاد کردند و خود بر آنها حاکم شدند.  تلمسان و برخي سرزمين

هـاي زيـر    ن منطقه، همه سـرزمين (بارباروسا)، حاکم ترک اي خيرالدين بربروس

الحمايه امپراتوري عثماني اعالم کـرد و از سـلطان، عنـوان     سلطه خود را تحت 

) پـس از  ١٥ــ ١٣، ص١٠(دائرةالمعارف بـزرگ اسـالمي، ج   بيگلر بيگي گرفت.

ضعيف شدن امپراتوري عثماني، اسـتعمارگران چشـم طمـع بـه شـمال آفريقـا       

  فرانسه در آمد.  که الجزاير به اشغال  ؛ چناندوختند

(فرماندارِ) وقـت عثمـاني در سـال    » داي«بهانه فرانسه در اين هجوم، توهين 

؛ ١٣٧ــ ١٣٦، ص١ش، ج١٣٦٦قمري به کنسول فرانسـه بـود. (اسـعدي،     ١٢٤٣

) فرانسويان از لحظـه ورود بـا مقاومـت    ٣٩٣، ص٣ش، ج ١٣٨٤حسين مونس، 

هـاي   انسـتند بـر قيـام   رو بودند و سي سال گذشت تـا تو  مسلمانان الجزاير روبه

  )  ٤٠٩ـ  ٣٩٥، ص٣ش، ج١٣٨٤مردمي غلبه کنند. (حسين مونس، 

هـا در برابـر    از مبارزان معروف، امير عبـدالقادر الجزايـري اسـت کـه سـال     

ش، ١٣٨٥(گلـي زواره،   اشغالگران جنگيد و سرانجام قيـام او شکسـت خـورد.   
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نشـينان   مسـتعمره  هاي بوميان را مصادره و به وقفه زمين ) آنها بي٣٤٠ـ   ٣٣٩ص

گذار کردند. مساجد را به کليسا يا انبـار سـالح بـدل نمودنـد. زبـان عربـي و        وا

و بسـياري از دانشـوران و    ،تعليمات اسالمي را از برنامه درسي مدارس حـذف 

بـيش از   قمـري  ١٢٧٧/ مـيالدي  ١٨٦٠سـال  رهبران اسالمي را تبعيد کردند. تا 

 قمري ١٣١٨/ ميالدي ١٩٠٠سال بود. تا % بناهاي مذهبي الجزاير ويران شده ٧٢

تن از مردم اين کشور جان دادند و مسلمانان الجزاير از رفـاه نسـبي   سه ميليون 

  به وضعيت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي نامناسب سقوط کردند.  

وگـو بـراي اصـالح وضـعيت      با ناکامي مبارزات سياسـي و سياسـت گفـت   

هايي  طرح شمسي ١٣٣٣/ميالدي  ١٩٥٤سال بخش ملي در  الجزاير، جبهه آزادي

هاي مذهبي و سياسي نيـز بـه ايـن جبهـه      را براي قيام پيش رو نهاد. ديگر گروه

هـا   ها آغاز شد. مقاومـت الجزايـري   ها و فرانسوي پيوستند و نبرد ميان الجزايري

هــايي، ســرانجام دولــت فرانســه و جبهــه  نتيجــه داد و پــس از فــراز و نشــيب

اي را در اويان فرانسه  اعالميه شمسي ١٣٤٠/ ميالدي ١٩٦٢سال بخش در  آزادي

کننده تشکيل دولت مسـتقل الجزايـر پـس از يـک دوره      صادر کردند که تضمين

پرسي همـان   هاي فردي را در پي داشت. در همه انتقالي و تأمين حقوق و آزادي

، ١ش، ج١٣٦٦(اسعدي،  % رأي دهندگان به استقالل الجزاير رأي دادند.٩١سال 

ها تا زمـاني کـه الجزايـر را در دسـت داشـتند، آن را       ) فرانسوي١٥٠ـ   ١٣٨ص

  )١٠٠ش، ص١٣٦٥(کورنون،  ناميدند. مي» آفريقاي شمالي فرانسه«

آنـان  انجام شد.  به دست فرانسويانميالدي  ١٨٣٠در سال اشغال اين کشور 

سـال بـا    ١١١افسران خود را به حکومـت و فرمانـدهي آن کشـور گماشـتند و     

اسـتعمار  عليـه  اي  هـاي گسـترده   قيامراندند. در اين مدت  ت بر آن حکمخشون

سـال  فرانسه شکل گرفت که از آن جمله قيـام بـزرگ عبـدالقادرِ الجزايـري در     

مردم الجزاير با وعـده کسـب   که سرکوب شد.  بود ۱۸۴۷ـ ۱۸۳۳/ ۱۲۶۳ـ۱۲۴۹

ا ايـن  ام ؛نيروهاي فرانسه در جنگ جهاني دوم حضور داشتند  استقالل در صف

خواسته آنان با سرکوب گسترده از سوي فرانسه مواجـه شـد و هـزاران تـن از     
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مردم الجزاير قتل عام شدند. کشتار سيستماتيک مردم الجزايـر توسـط سـربازان    

فرانسوي از قتل عام سطيف و گليما آغاز شد و تـا زمـان اسـتقالل الجزايـر در     

جزايـر نزديـک بـه يـک     ادامه داشت. در طول مبـارزات اسـتقالل ال   ١٩٦٢سال 

  ها هستند.  ميليون تن کشته شدند که مسئول مستقيم آن فرانسوي

تحـت   ميالدي ١٩١٤در سال ليبي از ديگر کشورهاي مغرب اسالمي بود که 

جنبش سنوسي اشغال سپاهيان ايتاليا قرار گرفت. در پي اين تحول سياسي مهم، 

ـ   (نـوه سـيد   به رهبري سيداحمد الشريف السنوسي بنيانگـذار   ،ن علـي محمـد ب

) مبارزات خود را با اشغالگران شروع کرد و در واکنش به اشغال جنبش سنوسيه

. وي در صادر کـرد  ١٩١٢ژانويه  ١٤ليبي از سوي ايتاليا، فتواي جهاد خود را در 

واجب دانستن جهاد، به هنگام حمله دشمن، آن را واجب کفايي اين فتوا ضمن 

و دانسـت  بـه معنـاي تـرک ديـن     ن صورت را برشمرد و ترک جهاد در ايعيني 

اين فتـوا   )١٠٤ـ١٠٣ص ش،١٣٦٥رادولف پيترز، ( معرفي کرد.کافر تارک آن را 

  در ترغيب مسلمانان به جنگ با متجاوزان تأثير فراوان داشت.  

، سراسـر بخـش   ١٩١٥در سـال  توسط قواي متفقـين  با شکست لشکر ايتاليا 

ها  اين ساليار جنبش سنوسي درآمد. در در اخت ميالدي ١٩١٦تا سال  شرقي ليبي

، آشوب شديدي بر ليبي حاکم بود و با پايان جريان داشت جنگ جهاني اولکه 

گرفتن اين جنگ، ايتاليا نيز سلطه خود را بر اين کشور پايدار کرد. در عين حال 

رابلس و سيرنائيک اجازه داد که براي خود مجلس محلي زيـر نظـر   طبه نواحي 

ادريـس  «در پي اين اقدام، مردم ليبي  )٥٥٥ش، ص١٣٨٤بيات، ( ر کند.ايتاليا داي

که از بزرگان قبيله سنوسيه بود، به نـام ادريـس اول بـه پادشـاهي      ،را» السنوسي

را بـه يـک   سـرزمين ليبـي   دولت ايتاليا  ميالدي ١٩٣٤انتخاب کردند. در ژانويه 

ايـن   مـيالدي  ١٩٣٩يـه  مستعمره تبديل کرد و نام آن را ليبي نهاد و در نهـم ژانو 

ش، ١٣٧٧شـاهي،  امير( مستعمره به طور رسـمي بـه خـاک ايتاليـا ملحـق شـد.      

هاي اصلي نبرد متفقـين   در جريان جنگ جهاني دوم، ليبي يکي از ميدان )٦١ص

 ١٩٤٣ تـا ١٩٤٢چنان که از سـال   ؛از يک سو و ايتاليا و آلمان از سوي ديگر بود
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طـور   به ١٩٤٩ تا١٩٤٣ان بود و از سال تحت اشغال سربازان انگلستي ليب ميالدي

  كردند.   موقت فرانسه و انگلستان در آنجا حكومت مى

و شـد  الحمايه فرانسه تحت  ميالدي ١٨٨١/ قمري ١٢٩٣سال در نيز تونس 

جهان اسالم و مقاومت مردم مسلمان ايـن   با تأثير از جنبش بيداري در سرانجام

  . استقالل را چشيدطعم  ميالدي ١٩٥٦/قمري  ١٣٧٨سال در کشور 

  . چالش نبردهاي صليبي٢

 ،هايي از جنوب دريـاي مديترانـه   نبرد صليبيان با مسلمانان در شرق و بخش

نـاامني در برخـي از    بجـ مو ،که به طور متناوب چند دهـه بـه طـول انجاميـد    

شد. چنـين چالشـي از يـک     ،جمله مسير حج مغرب اسالميمسيرهاي حج، از 

در مقابل صـليبيان از سـوي    )ق٥٦٧ـ   ٢٩٧(حک:  انسو و ناتواني دولت فاطمي

هـا ماننـد مصـريان از     ديگر، سسب شد تا حجگزاران شمال آفريقا برخـي سـال  

(مقريـزي،   سفر حج صرف نظر کنند و مشقات فـراوان آن را بـه جـان نخرنـد.    

مسـير اصـلي حـج از سـوي      شـدن  نـاامن  از ) البته پـس ٢٩١، ص٣ق، ج١٤١٦

 بـا عبـور از   مسـير  ايـن  در که برگزيدند سفر براي را  دومي صليبيان، حجاج راه

 بنـدر  تـا  کشـتي  بـر  سوار آنجا در و رسيدند  مي سرخ درياي به عيذاب صحراي

؛ ســليمان صــالح، ٨٦صش، ١٣٨١ســفرنامه ناصــر خســرو، ( .رفتنــد مــي جــده

  )١٥٤ق، ص١٤٠٨

سال در هاي صليبي، اردن که در مسير حج مغربي قرار داشت  در دوران نبرد

نشين مـاوراي اردن بـا مرکزيـت     به اشغال صليبيان درآمد و شاهزاده قمري ٤٢٩

صـالح الـدين    )٣١٠، ص٣دائرة المعارف االسالميه، ج(تأسيس شد. کَرک شهر 

اي طوالني فـتح کـرد.    پس از محاصرهقمري  ٥٨٤سال درايوبي اين سرزمين را 

 (از بـوده که در مسير حجکرک ) ١٨٤ـ   ١٨٣، ص٢جق، ١٤١٤الباسط بدر، (عبد

وتـا قـدس    )٥٤٨، ص٣ق، ج١٤٢٣؛ عمري، ٣٨٧، ص١ش. ج١٣٧٥حافظ ابرو، 

دارد، چندين بار ميان مسلمانان و مسيحيان دست به دست شـده  ک اند  اي فاصله
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است. هنگامي که اين شهر در دست مسيحيان بود، حاجيان و مسلمانان مسـافر  

    )٢٠٣م، ص١٩٨٤حميري، (شدند.  رو مي با حمله و غارت روبه

گـزاران را غـارت    نيز مسيحيان حـج  )ق٦٤٨ـ   ٥٦٧(حک:  در دوران ايوبيان

سـال  در بـود.  خطرنـاک  کردند و گذشتن از مسير اردن براي حاجيان بسـيار   مي

با صليبيان پيمان صلح بست تا از تجاوز  ،الدين ، برادر صالحشاه قمري فرخ ٥٧٧

به کـاروان حاجيـان حملـه     آنها جلوگيري کند. اما صليبيان پس از اين پيمان نيز

کرده، اموال مسلمانان را غارت نمودند و بسياري را کشـتند. آنـان توانسـتند بـا     

الـدين از ايـن    ا تقويـت کننـد. صـالح   اموال حاجيان استحکامات نظامي خـود ر 

کشتار خشمگين شد و سپاه مسلمانان به آنها حمله کرد و توانست آنان را نـابود  

  )  ١٨٤، ص٢ق، ج١٤١٤الباسط بدر، (عبد کند.

که در مسير حج  ،اموالي فراوان براي قبايل صحرانشينهمچنين الدين  صالح

 رينالـد کـه   قمري، ٥٧٨سال در  1بودند، فرستاد تا ديگر به حاجيان حمله نکنند.

حملـه کـرد و تـا تيمـاء در وادي القـري      به سوي مدينه ، ، سردار صليبي(ارانط)

الباسـط  عبد( کـرد. دفـع  آن را ايوبي  الدين يکي از برادرزادگان صالحپيش آمد، 

  )١٨٤، ص٢ق، ج١٤١٤بدر، 

نبود امنيت در مسير حج ماننـد منـازل واقـع در اردن و منـاطق مجـاور آن در      

دوره حاکميت مماليک نيز ادامه داشت. اين ناامني بـه سـبب تجـاوز مسـيحيان و     

، هـراس از  اشغال شهرهاي اردن بود که پس از جاي گرفتن آنها در اين سـرزمين 

آمـد. (عبدالمجيـد بکـر،     شـمار مـي    ترين دغدغه حاجيان بـه  حمله صليبيان بزرگ

قمري براي تقويت نيروي نظامي مصر در  ٦٦٠) بيبرس در سال ١٦٩ق، ص١٤٠١

صدد تأسيس سپاهي جديد از مماليک برآمد و در همين جهـت، دويسـت سـوار    

ـ   ٥٠٠، ص١ق، ج١٤١٨مغولي قبچاقي را بـه اسـتخدام سـپاه درآورد. (مقريـزي،     

هاي صليبي  قمري به پاکسازي شامات از حضور دولت ٦٦٣) بيبرس از سال ٥٠١
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؛ ٢٤٤، ص١٣ق، ج١٤٠٨؛ ابن کثيـر،  ٤٤٣، ص٥جم، ١٩٨٥پرداخت (ابن خلدون، 

قمري قلعه صَفَد را، که در شـمال   ٦٦٤) و در سال ٥٤١، ص٧شذرات الذهب، ج

رفـت،   ن قالع صليبيان به شـمار مـي  تري غربي درياچه طبريه قرار داشت و از مهم

، ٧، ج١٣٨، ص٧؛ النجـوم الزاهـره، ج  ٢٤، ص٤٩ق، ج١٤١٠تصرف نمود. (ذهبي، 

قمري بـه تصـرف او    ٦٦٦نشين شقيف و يافا نيز در سال  ) مناطق صليبي٥٤٦ص

درآمد. سپس به درخواست حاکم صليبي عکـا بـا او صـلح کـرد (ابـن خلـدون،       

ــي، ٤٤٥، ص٥جم، ١٩٨٥ ــا ســال  )؛٣٦ـ   ٣٥، ص٤٩ق، ج١٤١٠؛ ذهب  ٦٦٩کــه ت

هـاي صـليبيان در شـامات بـه      قمري، که دژ حصن االکراد و عکا، واپسين پايگـاه 

؛ ١٦٤ـ   ١٦٣، ص٧جق، ١٣٩١تصرف او درآمد، دوام داشت. (ابن تغـري بـردي،   

قمري او توانست حمله مشـترک   ٦٦٨) در سال ٢٥٩، ص١٣ق، ج١٤٠٨ابن کثير، 

بِرشلونه و آراگون به تونس را، که از جزايـر سيسـيل   فرانسه، انگلستان، اسكاتلند، 

) طبيعي اسـت کـه   ٤٤٨، ص٥ق، ج١٩٨٥صورت گرفت، دفع کند. (ابن خلدون، 

  شرايط جنگي چالشي بزرگ براي زائران بيت اهللا الحرام بوده است.  

  . چالش با دولت عربستان٣

رخـي  با روي کار آمدن آل سعود و تسلط آن دولت بر حرمين شريفين، در ب

هاي تابع عثماني از رفـتن بـه    مردم همه سرزمين قمري ١٣٤٤ها مانند سال  سال

هاي جزيـرة   ها در سرزمين حج منع شدند و تنها مردم مناطق زير سلطه سعودي

ق، ١٤٢٠(سـباعي،  . اندك از حاجيان مغربي حج به جا آوردند  العرب و شماري

برخـي کشـورهاي   ر نيز هاي اخي ) در دهه١٠٨اي براي تفرقه، ص ؛ فرقه٥٩٣ص

چنان که روابط تيره دولـت   ؛اي نداشتند رب اسالمي با عربستان روابط حسنهمغ

هايي بوده که بر حجگزاري مردم  ليبي در زمان معمر قذافي با عربستان از چالش

زيرا در پي اتهام عربستان به ليبي مبني بر دست داشـتن  داشت؛ ثيرگزاري أت  ليبي

العزيز) در (عبداهللا بن عبد ليبي در ترور وليعهد عربستان و اجير کردن چهار تبعه

  مناسبات اين دو کشور عربي به تيرگي گراييد.   ميالدي ٢٠٠٤سال 
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عربستان سعودي، به دليل تعارضات مـذهبي بـا   پس از سرنگوني قذافي نيز 

تفکـر وهابيـت تکفيـري هسـتند،      ضـد  که گري و اخواني ليبي جريانات صوفي

 يهـا  تنـدروي  از بسـياري ط با حکومت قانوني ليبي نشان نـداد.  تمايلي به ارتبا

 ،مقـدس  قبـور  و هـا  ضريح تخريب مانند ،ليبي در ها وهابي و افراطي هاي سلفي

 بـر  مـرگ « شـعار  بارها ليبي مردم و گرفت صورت سعودي عربستان حمايت با

  دادند.   سر» مرگ بر عربستان«و » بيون سلفيوها

اقدام به بازداشـت برخـي از زائـران ليبيـايي      همچنين دولت عربستان گاهي

ليبيـايي بـا    شـهروند سـه  عمره، پس از انجام چنان که در چند سال قبل  ؛کند مي

کـه از  ـ ن زعـيط   هاي محمد حسين الخضراوي، محمود بن رجـب و حسـي   نام

 فرودگـاه در ـ بودند   ليبي» الزاويه« رهبران انجمن هفدهم فوريه و از اهالي شهر

به رياست فايز سـراج از وزارت  در ليبي دولت وفاق ملي . جده بازداشت شدند

 هاي عربستان بازداشتي در زندان خارجه عربستان خواست سرنوشت سه ليبيايي

مشـخص   ،ژوئيه گذشته پس از اداي مراسم عمره بازداشت شدند ٢٥ در که ،را

يامي خطاب به مقامات سعودي گفت که پس کند. کنسولگري ليبي در جده در پ

هاي مستقيم با سرويس عربسـتان از وزارت کشـور عربسـتان جـواب      از تماس

گرفت که سه بازداشتي پس از هماهنگي بين دفتر پادشاهي عربسـتان و دولـت   

  شرق ليبي وابسته به حفتر تحويل داده شدند.  

با برگزاري تظاهراتي ان مواجه شد و آنليبيايي چنين اقدامي با واکنش فعاالن 

والن ئن پالکاردهـايي از مسـ  با در دسـت گـرفت   لندندر  عربستانمقابل سفارت 

یحیی بن . ليبيايي مشخص کند شهروندعربستاني خواستند تا سرنوشت اين سه 

ن رئیس سازمان حج اوقاف و امور اسالمی دولت وفاق ملـی نیـز بـا بیـا     ،حلیم

 ه کـه نفر اسـت، اظهـار داشـت    7800 گذشته سالدر اینکه سهمیه حجاج لیبیایی 

ال حفتـر  طرفـداران ژنـر   بـه نفـر را   1750 بـه تعـداد   اي سهمیهدولت عربستان 

یـد سـازمان   أیکه او به یک دولت رسمی و مورد ت درحالی ؛ه استاختصاص داد

قابـل تصـور    الًالمللی را نقض کرده اسـت و اصـ   و تمام قوانین بین ،ملل حمله
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نیست که دولتی با چنین نیروي متجاوزي براي سـرنگونی یـک دولـت قـانونی     

  همکاري کند. 

چالش در روابط عربستان سعودي با برخي از کشورهاي مغرب اسـالمي در  

چنـان   ؛هاي اخير، موجب محروميت برخي از آنان از سفر حج شده اسـت  سال

يمـن، سـوريه و   ليبـي،  سعود مسلمانان به نوشته روزنامه فلسطيني المنار، آل که 

کاري در حـج را ابـزاري    ري حج و عمره محروم کرده و سياسيقطر را از برگزا

 سعود آل رفتارهايچنين براي فشار به حاکمان عربي و اسالمي قرار داده است. 

 هدخواب جهان مسلمانان از ،الغارياني صادق ،ليبي در اعظم مفتي تا شده موجب

 را فتـوايي  چنـين  نيـز  ديگر هاي مفتي از شماري کنند. تحريم ار حج مراسم که

 بـراي  را عمره و فرض حج عوايد سعودي عربستان آنان، گفته به اند. کرده ييدأت

 که پولي« است: آمده ليبي اعظم مفتي فتواي در کند. مي استفاده مسلمانان کشتار

 جـرايم  انجـام  بـراي  را آن کشـور  اين حکومت پردازند، مي سعودي به حاجيان

 قبالً که کساني است آمده فتوا اين در .»رساند مي مصرف به مسلمانان ديگر عليه

 ثـواب  ،برونـد  حـج  بـه  دوبـاره  خواهند مي و اند داده انجام را عمره يا تمتع حج

  شوند. مي گناهکار بلکه کنند؛ نمي

  گيري نتيجه

جزايـر،  حجگزاري کشورهاي واقع در مغرب اسالمي شامل، ليبي، تـونس، ال 

چه در مسير حج و چه در حرمين  ،مراکش و موريتاني در ادوار مختلف اسالمي

تـرين   هايي مواجه بوده است. عمده چالش با ،شريفين و همچنين در خود مغرب

هـاي مسـري    چالش طبيعي، گرمي هوا، کمبود آب و امکانات بهداشتي، بيماري

بـا مشـکل    اسـالمي را در مسير و موسم حج بود که تا قرن اخير حجاج مغرب 

هـاي حـج    امني مسير حج و دستبرد راهزنان به کاروانساخته است. نا مواجه مي

هاي هميشـگي ايـن سـرزمين تـا      از چالش به عنوان چالشي اجتماعي نيز تقريباً

ي صـاحب  ها دولتدوره اخير بوده است. چنين چالشي دغدغه هميشگي براي 

  نفوذ در حرمين شريفين بود.  
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ها و عدم يکپـارچگي   ها و حکومت جايي خاندان هداخلي و جابهاي  گيريدر

اسـالمي  و تمرکز در مغرب اسالمي و نيز حضور استعمارگران در بيشتر مغرب 

هاي سياسـي خـارجي بـوده اسـت کـه       ترين چالش هاي اخير، از عمده در سده

ساخته است. تنش در روابط برخي کشورهاي  حجگزاري را با مشکل مواجه مي

المي با دولت عربستان نيز موجب سختگيري ايـن دولـت بـا حجـاج     مغرب اس

  بوده است.   ،مانند ليبي ،برخي کشورها
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  منابع

ــد   .١ ــن عب ــداهللا ب ــام، عب  الرحمانآل بس

ـ  )،تـا  بي( ـ   ةخزان ، ةالتـواريخ النجدي

  نا.  بي

ــن بطوطــه .٢ ــ )،ق١٤١٧( اب ــن  ةرحل اب

ــ ــة بطوط ــار ف ن ال ة(تحف   ب رائ غ  ي ظ

، تحقيـق  ار) ف االس  ب ائ ج ار و ع ص االم

ــه    ــاط، اکاديمي ــازي، رب ــدالهادي ت عب

  المملکه المغربيه.  

 )،ق١٣٩١( ابن تغري بـردي، يوسـف   .٣

فـي ملـوک مصـر و     ةالنجوم الزاهر

، قاهره، وزاره الثقافه و االرشـاد  ةالقاهر

  القومي، الهيئه المصريه العامه. 

 )،م١٩٨٦ابن جبير، محمد بن احمد ( .٤

ــ ــر ةرحل ــن جبي ــروت، داب ار و ، بي

  مکتبه الهالل. 

 ةمــرآ ،)ق١٣٦٩( ابــن جــوزي، ســبط .٥

، به کوشـش  الزمان في تاريخ االعيان

  الهموندي، بغداد، دار الوطنيه. 

 الرحمن بــن علــيابــن جــوزي، عبــد .٦

المنتظم في تاريخ الملوک  )،ق١٤١٢(

به کوشش محمـد عبـدالقادر   ، و االمم

عطا و مصطفي عبدالقادر عطا و نعـيم  

  لکتب العلميه. زرزور، بيروت، دار ا

 ،)م١٩٨٥( الرحمنابــن خلــدون، عبــد .٧

  .دارالکتاب العربي اللبناني، ، قاهرهالعبر

 )،ق١٤٢٤( ابن صباغ، محمد بن احمد .٨

ــرام ف  ــيل المـ   ت ي ب ار ال ب اخ  ي تحصـ

و کــة و م  ظــام ع ر ال اع شــ م و ال  رام ح ال

، بـــه کوشـــش  ام خ ف ا ال ه و والت  رم ح ال

دهيش، مکه،  بن عبدالملک بن عبداهللا 

  مکتبه االسدي. 

 )،م٢٠٠٥( العزيز بن نجمابن فهد، عبد .٩

بلوغ القري في ذيل اتحـاف الـوري   

، بـــه کوشـــش باخبـــار ام القـــري

ــراهيم و   صــالح ــل اب ــن خلي ــدين ب ال

عبدالرحمن حسين ابوالخيور و عليـان  

  عبدالعالي محلبدي، قاهره، دار القاهره. 

 )،ق١٤٠٨ابن فهـد، عمـر بـن محمـد (     .١٠

، بـه  باخبـار ام القـري   الـوري  إتحاف

کوشـش عبــد الکــريم، مکــه، جامعــه ام  

  القري. 

ــي  .١١ ــاتم تميم ــير )،١٤١٧( ابوح  ةالس

، بيــروت، النبويــه و اخبــار الخلفــاء

  الکتب الثقافيه. 

 )،ق١٤١٥( اهللازرقي، محمد بن عبـد  .١٢

، و ما جاء فيها من اآلثـار  ةاخبار مک
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تحقيق رشدي الصالح ملحس، مکـه،  

  مکتبه الثقافه. 

جهـان   )،ش١٣٦٦( اسعدي، مرتضي .١٣

  تهران، مرکز نشر دانشگاهي. ، اسالم

ــي )،١٣٧٧اميرشــاهي، ذوالفقــار ( .١٤ ، ليب

  انتشارات وزارت امور خارجه، تهران.  

 بــــاروني، ابوالربيــــع ســــليمان   .١٥

ــاريخ  )،م۱۹۳۸ق/۱۳۵۷( ــر ت مختص

   .، تونسةاالباضي

ــورث، ادمونــــد  .١٦  )،ش١٣٨١( باســ

ــه ــالمي سلسلس ــاي اس ــه ه ، ترجم

اي، مرکــز بازشناســي  رهفريــدون بــد

  اسالم و و ايران، تهران. 

عمليات  )،١٣٩٣( رضـا باقري، محمد .١٧

اجرايي حج در کشـور دمکراتيـک   

  ، تهران، مشعر.  خلق الجزاير

ـ  ةالبداي )،ق١٤٠٨( ابن کثير .١٨  ةو النهاي

به کوشش علي شـيري،  : في التاريخ

  بيروت، دار احياء التراث العربي.  

خ تـــاري )،١٣٨٤( اهللابيـــات، عزيـــز .١٩

، تطبيقي ايران با کشـورهاي جهـان  

  تهران، امير کبير.  

ـ  )،ق١٤٢٦( الهاديتازي، عبـد  .٢٠  ةرحل

 ةمغربي ةرحل ةفي مائ ةالرحالت مک

، بـه کوشـش عبـاس صـالح     ةو رحل

طاشکندي، رياض، موسسـه الفرقـان   

  للتراث االسالمي. 

ــوب .٢١ ــري، يعق ــوار  )،١٣٧١( جعف خ

، چاپ اول، تهران، دفتـر  جدر تاريخ

  المي. نشر فرهنگ اس

ــان، رســول ( .٢٢ پنجــاه  )،ش١٣٨٩جعفري

، تهـران، نشـر   سفرنامه حـج قاجـاري  

  علم.  

، راه حــج  )،ش١٣٨٩( ـــــــــــ   .٢٣

  تهران، زيتون سبز. 

الحجر  )،ق١٤٢٢( جولدن صاري يلد .٢٤

، ترجمـه ترکـي   الصحي في الحجاز

عبــدالرزاق، برکــات، ريــاض، مرکــز 

الملــک فيصــل للبحــوث الدراســات 

  االسالميه. 

ــرو:   .٢٥ ــافظ ابـ ــوافي حـ ــداهللا خـ  عبـ

، جغرافياي حافظ ابـرو  )،ش١٣٧٥(

تصحيح سيد صادق سجادي، تهـران،  

 . بميراث مکتو

الشرق و الغرب في حجازي، ايمـن،   .٢٦

ــرب و    ــه العـ ــدونات الرحالـ مـ

ابــوظبي، دار الســويدي، : المســلمين

  م.  ٢٠٠٥

ــال  .٢٧ ــره، سـ ــج و العمـ ، ٦، ش٥٨الحـ

ــة  «، ٧٠ص ــج الجزائري ــالت الح رح

؛ »ي الحجـاز مصدراً للتاريخ الثقافي فـ 

علماء «، ١٧ـ   ١٦، ص١١، ش٥٨سال
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الجزائر يستمدون جذور االصالح من 

  ». المدينة المنوره

رسـانه و   )،١٣٨٢حليمي، غالم سخي ( .٢٨

ركـز  قم، م، هاي اسالمي معاصر جنبش

  .  هاي اسالمي صدا و سيما پژوهش

ــداهللا   .٢٩ ــن عبـ ــد بـ ــري، محمـ حميـ

الروض المعطار في خبر  )،م١٩٨٤(

ــار ــق احســاالقط ــاس، ، تحقي ان عب

  بيروت، مکتبه لبنان. 

التنـافس   )،م١٩٩٩( خرابشه، سليمان .٣٠

ــالد   ــي ب ــاطمي عل الســلجوقي الف

، اردن، دانشـگاه  الحجاز و امره الحج

  يرموک.  

ــر (  .٣١ ــي، جعف ــه و  )،ش١٣٧٦خليل مک

 ،مدينه از ديدگاه جهانگردان اروپايي

  ترجمه محمدرضا فرهنگ، قم، مشعر.  

ــزرگ اســالمي  .٣٢ ــره المعــارف ب  دائ

موسـوي  زير نظر کـاظم   )،ش١٣٦٨(

ــارف   ــره المع ــوردي، تهــران، دائ بجن

 بزرگ اسالمي. 

ــي  .٣٣ ــن علينقــ  ،)ق١٢٧٧(م.  داود بــ

: ود وزيـر معـارف  وسفرنامه ميرزادا

به کوشش سيد علي قاضـي عسـکر،   

  ش.  ١٣٧٩تهران، مشعر، 

الحج  )،ق١٤١٤( العزيزدولتشين، عبد .٣٤

ط  اب ضـ  ل ل  ةري س ال  ةل رح ال ةسن ةقبل مئ

بيـروت، دار التقريـب بـين    ،  ي روس ال

  المذاهب االسالميه. 

تـاريخ االسـالم و    )،ق١٤١٠،(ذهبي .٣٥

، بـه کوشـش عمـر    وفيات المشاهير

عبدالســـالم تَـــدمري، بيـــروت، دار 

  الکتاب العربي.  

اســـالم و  )،١٣٦٥رادولـــف پيتـــرز ( .٣٦

ـتعمار ــاني،  اسـ ــد فرق ــرجم: محم ، مت

  انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد.

التـدوين   )،١٣٧٦( الکريمرافعي، عبد .٣٧

، به کوشـش عزيـز   في اخبار قزوين

  اهللا عطاردي، تهران، عطارد. 

 ةمـرا  )،ق١٣٢٧( رفعت پاشا، ابـراهيم  .٣٨

  ج ح و ال  ه ازي ج ح ال  الت رح (ال الحرمين

ور  ص ال  ات ئ م ب  اله ح م  ه ي ن دي ال  ره اع ش و م

  ، بيروت، دار المعرفه.   ه) ي س م ش ال

  .االوسط چاپ لندنروزنامه الشرق   .٣٩

ــعد .٤٠ ــول، سـ ــاريخ  )،١٩٦٤( زغلـ تـ

المغرب العربي من الفتح حتي دول 

، و الرســتميين و االدارســه ةاالغالبــ

  نا.  بي ،قاهره،

ــد  .٤١ ــاني، احمـ ــي يمـ  )،ق١٤٢٨( زکـ

ـ  ةموسوع ـ  ةمک ـ  ةالمکرم  ةو المدين

بـه کوشـش عبـاس صـالح     ، ةالمنور

  طاشکندي، رياض، موسسه الفرقان.

الرحالت  )،م٢٠٠٤زنون طه، عبدالواحد ( .٤٢
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  ، بيروت، المدار االسالمي. المتبادله

ــد  .٤٣ ــباعي، احم ــاريخ  )،ق١٤٢٠( س ت

  ، مکتبه احياء التراث. ةمک

 ةامار )،ق١٤٠٨( سليمان صالح کمال .٤٤

، جامعه ةالحج في العصر عباسي مک

  ام القري. 

ســمعاني، عبــدالکريم بــن محمــد     .٤٥

، به کوشش عبـد  االنساب )،ق١٤٠٨(

  ، دار الجنان.  اهللا عمر البارودي، بيروت

ــه ســيف .٤٦ ــفرنامه  )،ش١٣٦٤( الدول س

: به کوشـش علـي اکبـر    سيف الدوله

  خداپرست، تهران، نشر ني. 

ــد .٤٧ ــيوطي، عبـ  )،ق١٤١٨( الرحمنسـ

في اخبار مصـر و   ةحسن المحاضر

ه کوشش خليـل المنصـور،   ب ،ةالقاهر

 بيروت، دار الکتب العلميه. 

المـوجز  م)، ١٩٩٦شوفاني، الياس ( .٤٨

ــاريخ فلســطين ا ، لسياســيفــي ت

  . مؤسسة الدراسات الفلسطينية

الثمار  )،م١٩٩٢( صالبي، علي محمد .٤٩

، الزکية للحرکة السنوسية فـي ليبيـا  

  .  المملکة اليبيية

تاريخ حرکة السنوسـية  ، ــــــــــ  .٥٠

   .في افريقا

بـه   )،ش١٣٨١( محمودطالقاني، سيد .٥١

  ، تهران، مشعر.  رويم سوي خدا مي

 )،ق١٣٨٧طبري، محمد بن جرير ( .٥٢

، ، بيروت، دار التـراث تاريخ طبري

  . چاپ دوم

 )،ق١٤٠٦( الرزاق اســــماعيلعبــــد .٥٣

الخوارج في بـالد المغـرب حتـي    

جا،  ، بيمنتصف القرن الرابع الهجري

  دارالثقافه و دار البيضاء. 

التـاريخ   )،ق١٤١٤( عبدالباسـط بـدر   .٥٤

  ، مدينه. ةالمنور ةالشامل للمدين

ــد .٥٥ ــر عبدالمجي دروب  )،ق١٤٠١( بک

الحجيج (المالمح الجغرافيه لدروب 

  جده، تهامه. ، الحجيج)

ــد .٥٦ ــدري، محم ــ )،ق١٤٢٦( عب  ةرحل

، بـه کوشـش علـي ابـراهيم     العبدري

  کردي، دمشق، دار سعد الدين. 

 )،ق١٤٢٣( عمري، احمد بـن يحيـي   .٥٧

ــک    ــي ممال ــار ف ــالک االبص مس

  ، ابوظبي، المجمع الثقافي. االمصار

شفاء الغـرام   )،ق١٤٢١فاسي، محمد ( .٥٨

بــه کوشــش  ،باخبــار البلــد الحــرام

گروهي از علما، بيـروت، دار الکتـب   

  العلميه.  

الزهــــور  )،ق١٤٢٢(ـــــــــــــ   .٥٩

ـ  ةالمقتطف ، ةالمشـرف  ةمن تاريخ مک

به کوشش محمد حسـن اسـماعيلي،   

  بيروت، دار الکتب العلميه. 
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ــالين، جــورج اوغســت   .٦٠  )،٢٠٠٨( ق

، العـرب  ةرحالت قالين الي جزيـر 

  يروت، دارالوراق. ب

ــعيد  .٦١ ــد س ــطاط، محم  )،ق٢٠٠٣( قش

ـ  ةليبيون في الجزير ، ريـاض،  ةالعربي

  الدار العربيه للموسوعات. 

 )،م١٩٨١( قلقشندي، احمد بن علـي  .٦٢

، االنشـاء  ةصبح االعشي في صـناع 

به کوشش سهيل صادق زکار، دمشق، 

  وزاره الثقافه. 

خطــط  )،ق١٣٩٠( کردعلــي، محمــد .٦٣

  للمايين.  ، بيروت، دارالعلمالشام

التاريخ  )ق١٤٢٠( طاهرکردي، محمد .٦٤

، و بيــت اهللا الکــريم ةالقــويم لمکــ

عبـدالملک بـن عبـداهللا بـن     تصحيح 

  بيروت، دار خضر. دهيش،  

ــا .٦٥ ــاريخ  )،ش١٣٦٥( کورنــون، ماري ت

معاصر آفريقا از جنگ دوم جهـاني  

، ترجمه ابـراهيم صـدقياني،   تا امروز

  تهران، امير کبير.  

ــي زواره، غالمرضــا  .٦٦  )،ش١٣٨٥( گل

، قم، موسسـه  جغرافياي جهان اسالم

  امام خميني.  آموزشي و پژوهشي 

 )،ق١٤٠٨( مقدسي، محمد بن احمـد  .٦٧

، االقـاليم  ةاحسن التقاسيم في معرف

به کوشش محمـد مخـزوم، بيـروت،    

  دار احياء التراث العربي.  

 )،ق١٤١٦( مقريزي، احمد بـن علـي   .٦٨

ــار االئمــ    ــاء باخب ــاظ الحنف  ةاتع

، به کوشـش جمـال   االفاطميين الخلف

الدين الشيال، قـاهره، وزاره االوقـاف   

  المجلس االعلي للشئون االسالميه. 

ـــ  .٦٩ ــلوک  )،ق١٤١٨(ــــــــــ السـ

بـه کوشـش    ،دول الملـوک  ةلمعرف

محمد عبـدالقادر عطـا، بيـروت، دار    

  الکتب العلميه. 

ـــ  .٧٠ ــواعظ و  )،ق١٤١٨( ـــــــــ الم

االعتبار بذکر الخطط و االثار (الخطط 

به کوشش خليل المنصـور،  ، ريزيه)المق

  بيروت، دار الکتب العلميه.  

 )،١٣٧٩( مـــوثقي، ســـيد احمـــد   .٧١

چـاپ  ، هاي اسالمي معاصـر  جنبش

  . تهران، سمتدوم، 

ــونس، حســين .٧٢ ــاريخ و  )،١٣٨٤( م ت

رضــا ، ترجمــه حميدتمــدن مغــرب

  شيخي، تهران.  

ــج، ش  .٧٣ ــات حـــ ، ١٦١، ص٥٩ميقـــ

   .»هاي دولت هند در مورد حج سياست«

 هســفرنام )،ش١٣٨١( ناصــر خســرو .٧٤

تصـحيح محمـد دبيـر     ،ناصر خسرو

  سياقي، تهران، زوار. 
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ــداهللا  .٧٥ ــاهري، عب ــري ط  )،١٣٨٩( ناص

، اي بر تاريخ مغرب اسـالمي  مقدمه

  قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

ــدالعزيز المجــد .٧٦ ــواف عب  )،م٢٠٠٨( ن

ــ ــالمي  ةرحال ــرب االس ، اردن، الغ

  االهليه للنشر و التوزيع. 

ــيد  .٧٧ ــدايتي، ميرس  )،ش١٣٨٤( مداحه

به کوشـش سـيد   ، داستان باريافتگان

  علي قاضي عسکر، تهران، مشعر. 

 )،ق١٤١٩( ، ســــنوکهروخرونيــــه .٧٨

ـ  ـ  ةصفحات من تاريخ مک  ةالمکرم

، القرن الثالث عشر الهجري ةفي نهاي

ترجمه محمد بن محمـود سـرياني و   

معراج بـن نـواب، مکـه، دار الملـک     

  عبدالعزيز.  

 جواد و جـواد منصـوري  ورعي، سيد .٧٩

ــج  )،ش١٣٩٠( ــي از ٣٠ح : گزارش

.ق. برابـر    ه١٤٣٠گزاري سـال  حج

  مشعر. ، . ش ه١٣٨٨با سال 

   آزاد. دانشنامه پديا، ويکي .٨٠

 اهللاعبـد  بـن  يـاقوت  حموي، ياقوت .٨١

 بيــروت، ،البلــدان معجــم )،م١٩٩٥(

   دارصادر.

ــوبي، .٨٢ ــي  يعق ــن اب ــد ب ــوب احم   ،يعق

قـم، اهـل   ، تاريخ اليعقـوبي  )،تـا  (بي

 . :بيت

  . ١٣٩٦خبرگزاري رسمي حوزه،  .٨٣

  . ٩٩شهريور  ٢٩خبرگزاري شبستان  .٨٤

ـ   .٨٥  ۱۳اريخ انتشـار:  روزنامه مشـرق، ت

   .۱۳۹۴مهر 

86. ne thousand roads to mecca, 

p.321.  

87. The Muslim world vol 89, 

p.70. 

 

 

 

 

 

 

 

   


