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  !مروری کنجکاوانه بر اعمال حج در مّکه

  جمشيد جمشيدی

است که  1موتواستاد اِ ايچی  اي صفحه ای 29 مهم مفصلنوشتار کوتاه مقاله ين انگيزه نگارش ا
استاد    .فارسی منتشر شده استدانشگاه اوساکا بخش زبان 2 مجله ايران شناسی 9در شماره 

موتو در اين مقاله ضمن شرح مختصر از فرازهای مرسوم سنت حج در مّکه و کعبه به تاريخ اي
طواف در فرهنگ های عمل اين مراسم قبل از اسالم می پردازد و با مرور مراسم مشابه 

گره از مفاهيم رايج به تعبيرات و انگاره های همانندی اشاره می کند که قادرند گوناگون جهان 
  .دنکنونی در سنت حج کعبه بگشاي

حج در مّکه به  یسنتاعمال از مختصری  شرحبه  استاد مقاله یالزم می دانم پيش از معرفی 
   .بشودبرای خواننده  اونظريه ی  به اميد اين که پيش زمينه ای مناسب برای درک بهتر پردازم

به معنای قصد و عزم برای حرکت بسوی مقصود حج . اعمال حج در شهر مّکه برگزار می شود
شرقی جنوب شهر مّکه يکی از شهرهای منطقه حجاز است که در کناره ی . که همانا مّکه است

باستان سرزمين خشک و بی  عصرمنطقه حجاز از  .)1 فرتور(دريای سرخ قرار گرفته است
از دوران باستان منبع آب اين . آبی بوده است که کوه های بسيار نيز در آن مشاهده می شود

در مّکه هم چاه های زيادی وجود دارد و چاه . منطقه از راه حفر چاه ها تامين می شده است
اين شهر شمرده  در جوار کعبه قرار دارد يکی از چاه های معروفزمزم که در مسجداالحرام 

  .می شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقشه عربستان سعودی  1111 فرتور              

  

                                                   
1 井本英一 Ei-ichi Imoto  
2 イラン研究 2013  第 号 聖域周回 起源、P15-43 Imoto Eiichi, Origin of the 

Circumambulation as Seen at the Kaaba of Mekka,2013, 15-43  
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 ّ می  )رسمی(ع يا حج بزرگع وجود دارد که در اين جا تنها به حج تمتّ حج دو نوع عمره و حج تمت
ّ . است تنگاتنگپردازم که رابطه آن با مقاله ذکر شده  و در زمان خاص در سال ع يکبار حج تمت

ذی  14تا  9بين برگزاری حج در تاريخ مشخص . جهانی بر گزار می شودفراگير به گونه ای 
از  بيش از دو ميليون بازديد کننده در سالبا شرکت )  اکتبر 20تا 15مهر يا 29تا  24(الحجه

  .سراسر جهان به حج تمتع ويژه گی خاصی بخشيده است که در حج عمره ديده نمی شود

  

3راماح
اولين رسم يا عمل واجب حج ُمحرم شدن به لباس سفيد متحدالشکلی است که تمام بدن  -

ملبس به لباس متحدالشکل شدن به  . و نماد پاکی و عاری از حرامات است فرد را می پوشاند
شته وجود دا ينرائدر ميان زمی تواند محو هر گونه تفاوت و تفکيکاتی تعبير می شود که احيانا 

اگر چه تفاوت های ظاهری را می توان با لباس متحدالشکل بطور موقت پنهان کرد، اما  .باشد
و  صاگرچه نيت خلو کار ساده ای بنظر نمی آيدحذف تفاوت های باطنی حتا بطور موقت 

سبب انتخاب رنگ سفيد  موضوع ديگر قابل توجه. در سنت حج بسيار تاکيد شده است عبوديت 
معبدان و پيروان آئين زرتشتی در موقع . نشده است نابع از آن يادیدر ملباس احرام است که 

آيا می تواند انتخاب . ادای مناسک در مقابل آتش جاويدان لباس سفيد همراه با ماسک می پوشند
سرچشمه  سنت احرام  حج که نماد پاکی و تقوا شمرده می شود لباس سفيد در آئين زرتشتی 

  .بررسیتمرکز و شايسته  ؟ اين موضوعی است)1فرتور(باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بد زرتشتی در حالمو: احرام، چپ: راست  1111فرتور  

 عبادت در مقابل آتش جاويدان            

   

 12عرفات در  دامنه ی کوه .دومين عمل حج وقوف در عرفات است -وقوف در عرفات

نهم ذيحجه به عرفات  االحرام قرار دارد و زائرين مجبور هستند تا ظهر روزکيلومتری مسجد 
در منابع . )2 فرتور(برسند و تا مغرب همان روز که شب عيد قربان است در آن جا توقف کنند

ظاهرا خود ِ عمل توقف در عرفات . سبب وقوف در عرفات بروشنی توضيح داده نشده است
دعا احيانا تمايل به توبه و به خود آمدن و گناهان خود را برانداز کردن و . مراد است

 . باشددر عرفات می تواند مشغوليات لحظات وقوف ) دعای اباعبدالحسين و امام زمان(خواندن

                                                   
3 http://www.leader.ir/langs/learning/haj/index.php 
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  جماعت زوار در عرفات  2222 فرتور  

                        

با  نو شدن سال موتو رسم وقوف در عرفات را يادگار اقوام سامی می داند که قبل از استاد اي
  .گناهان خود و شکست در مقابل خدا احيای خود را در سال نو طلب می کننداقرار به وجود 

  

تا طلوع . است) يا ُمزدلفه(سومين عمل حج وقوف در مشعرالحرام -وقوف در مشعرالحرام
جمع می کنند ) ريگ(خورشيد در مشعرالحرام وقوف می کنند و از اين محل است که سنگ ريزه

  . کنند تا در عمل بعدی حج از آن استفاده

 :ويدئوی مربوطه

http://wn.com/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%DA%A9_%D

8%AD%D8%AC__%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81_%D8%AF

%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%8

4%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85  

  

چهارمين عمل حج به ِمنا می رسند و ) عيد قربان(زائرين در روز دهم ذيحجه -َرمی جمره َعقَبَه
ستون های به ترتيب به جمره اُولی، جمره . در ِمنا سه ستون تعبيه شده است. را انجام می دهند

زائرين بايد به ستون آخری يا جمره عقبی که نشانه شيطان . وسطی و جمره عُقبی وجود دارند
ده قرار نگرفته سنگ ريزه ها بايد ناب باشد، قبال مورد استفا. است هفت سنگ ريزه پرتاب کنند

  . )3فرتور (باشند و حتما هفت بار به ستون برخورد کند
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  َرمی جمره در ِمنا  3333فرتور 

  

فرزند خود اسماعيل را است در متون اسالمی حکايت می شود که ابراهيم زمانی که می خواسته 
ار ابراهيم برای انجام ولی هر ب ،در برابر خدا قربانی کند شيطان بارها مانع او می شده است

عمل  .مانع از مزاحمت آن شده استه است وظيفه خود با سنگی که به شيطان پرتاب می کرد
  .سنگ اندازی به ستون نماد شيطان در سنت حج يادگار عمل شجاعانه ی ابراهيم شمرده می شود

  

سه . داند موتو عمل سنگ اندازی به ستون سنگی  را عملی برای احيا و فعال کردن آن میاي
بوده است و عمل سنگ اندازی  جميع ارواح اهالی ستون در ِمنا پيش از اسالم در اصل نماد

منتقل خودارواح، انرژی بالقوه آن ها را به  با فعال کردن .اآرزوی تولد دوباره و فعال شدن آن ه
ايموتو بر اين  در سطور آينده اشاره می کنيم،. می کردند تا در عمل حج کعبه به فعليت در آ ورند

باور است که در کعبه نيز سه ستون پوشيده اما متناظر با ستون های ِمنا وجود دارد که زائران 
  .انرژی کسب کرده در ِمنا را به آن ها منتقل می کنند

رسمی در ژاپن وجود دارد که هرساله در روز سوم از ماه فوريه نخود سويا را به بيرون پرتاب 
 و 5نام اين رسم ستسوبون .زمزمه می کنند را " 4فوکو وا اوچی -وا سوتواونی "می کنند و ورد

فرا روز چهارم فوريه برابر با. بخت به خانه بيا -ديو برو بيرون: معنای اين عبارت اين است
است و اين حرکت نمادين در روز قبل انجام  باستان در گاهشمار ژاپن سال نو در رسيدن بهار

ايموتو می گويد در عصر باستان بجای نخود سويا سنگ ريز ه پرتاب می کردند و . می گيرد
ديو برابر با روح رفته گان  .به ارواح فوت شدگان بوده استهدف از اين عمل جان بخشيدن 

 .انگاشته می شود

  

  در ِمنا حجاج پس از عمل َرمی . ه می شودقربانی پنجمين عمل واجب حج شمرد -قربانی

به قربانگاه می روند و هر يک به نسبت آرزوی رهائی از گناهان خود گوسفند، گاو يا شتر 
 .البته هر چه تعداد ذبح و قربانی بيشتر بهتر تشخيص داده شده است. قربانی می کنند

                                                   
4 鬼 外、福 内＝Oni wa soto-Fuku wa uchi. 
5 節分＝Setsubun 
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عمل حلق تراشيدن موی سر است و . و تقصير است ششمين عمل حج حلق -حلق و تقصير
جمله اعمال .  تقصير تنها مقداری از موی سر را قيچی کردن يا ناخن خود را گرفتن است

 .دنو تقصير در ِمنا صورت می گير حلق ،قربانی

 

اوج رسم حج طواف کعبه قبله ی مسلمانان است که هفتمين عمل حج را تشکيل می  -طواف حج
قبل از پرداختن به عمل . به در روز سيزده يا چهاردهم ذيحجه صورت می گيردطواف کع. دهد

بوضوح می توان گفت . سخن رانده شودکمی سازه کعبه خوِد طواف الزم است در باره مقدس 
اگر چه بعداً خانه خدا يا خانه هللا ناميده  )4فرتور (واژه کعبه به معنای سازه مکعب شکل است

ارتفاع کعبه حدود پانزده متر و ديوارهای آن از  ،مسجد الحرام قرار داردمرکز کعبه در . شد
دقيقه  48درجه و  39دقيقه شمالی و  24درجه و  21در  آنموقعيت . اند سنگ ساخته شده

آن به رکن يمنی و گوشه جنوب ، گوشه عراقیگوشه شمالی آن به رکن . شرقی تعين شده است
. شناخته می شود) دريای سرخ(غربی آن به رکن شامی  حجراالسود و گوشهشرقی آن به رکن 

در ارتفاع يک متر ونيم از زمين درون سازه کعبه  شرقیدر گوشه  )سنگ سياه(حجراالسواد
و سپس با غلبه و  6است که در ابتداء ابراهيم  کعبه را می سازد در روايات آمده. قرار دارد

  . 7شکل کنونی آن در آورده شده استرواج اسالم در مکه سازه کعبه بازسازی شد و به 

متر است که  5.1حجراالسواد يا سنگ سياه درون سازه کعبه سنگ بيضی شکلی به طول 
برای نجات توسط حضرت آدم و   )5فرتور (است) بهشتی(مسلمانان باور دارند سنگی آسمانی

روايت است که حجراالسود به عنوان دست خدا و در . است به روی زمين آورده شدهانسان 
آن را لمس کردند به تدريج رنگ حجاج پس از اين که دست های گناه آلود . ابتداء سفيد بوده است

در جوار سازه کعبه حجر اسماعيل فرزند ابراهيم و مادرش هاجر قرار . 8سياه بخود گرفت
متر که حجاج بايد  10ايره ای است به طول ديوار نيم دحجر اسماعيل ). 5شماره  4فرتور(دارد

ناودان سقف کعبه روی محوطه ی . به دور آن طواف کنند بدون آن که به درون آن وارد شوند
سازه ديگری که در . به اين قسمت بريزد) رحمت(درون حجر اسماعيل تعبيه شده است تا باران

شماره  4فرتور (ام ابراهيم استجوار کعبه وجود دارد و حجاج نسبت به آن ارج می گذارند مق
7.(  

  

  

 

    

  

                                                   
استفاده  موردبه عنوان آتشکده که بود ه است ای سازه آن نظريه ای هست که باور دارد کعبه را هخامنشيان ساخته اند و   6

آگاه می شود و بدستور خدا آن را تميز می کند و ديوارهای آن  يم تنها بوسيله خدا از وجود آن ابراه. فته استمی کرقرار 
. را از زبان سياوش اوستا بشنويد کعبه ماجرای مفصل. را باال می برد

http://www.youtube.com/watch?v=v6QQ0dwFeg8  
7 http://www.hawzah.net/per/k/asar/ 
 همانجا 8
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    کعبهسازه ی مجموعه ی  4444فرتور 

    

      

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  در گوشه ی کعبه حجراالسود يا سنگ سياه  5555فرتور                                      

 



7 

 

در گوشه ای که حجراالسود قرار دارد طواف خود را بسمت دست چپ شروع می کنند و حجاج 
سه چرخش اول سريع و بقيه . پس از هفت بار چرخش در همان جا طواف را به پايان می رسانند

حجاج در طول عمل مقدس طواف سعی می کنند . را آهسته با قدم های معمولی انجام می دهند
اگر حجاج در . ن تماس دهندآا ببوسند يا پيشانی خود با مس کنند، آن ررا لو حجراالسود کعبه 

حين طواف به عقب خود بنگرند طواف آن ها باطل می شود بايد از ابتداء عمل طواف را تکرار 
  .کنند

پس از پايان عمل طواف حجاج بايد دو رکعت نماز بجای گذارند و سپس به عمل سعی صفا و 
  .ی صفا و مروه را در سطور آينده توضيح خواهيم دادعمل سع. مروه به پردازند

  

پس از دفن . ايموتو بر اين باور است که قبل از اسالم کعبه اصوال محل دفن مردگان بوده است
و يا صعود  سبب تولد دوباره آن ها بشوندخود انرژی  با انتقال می چرخيدند تا مردگانبه دور 

تمايل مردم نقاط مختلف جود اجساد اسماعيل و هاجر و و. روح آن ها را به آسمان ياری رسانند
  . دنيا به دفن مردگان خود در اطراف کعبه می تواند شاهدی بر اين نظريه باشد

. به دور مرده يا تابوت چرخيدن رسم رايجی در فرهنگ ها يا آئين های مختلف دنيا بوده است

که هر دو سازه ای به دور نقش رستم آرامگاه داريوش و يا آرامگاه کوروش باستان ايران  مردم
  . اين دو سازه دو کعبه زرتشتی شناخته شده است. طواف می کرده اندسنگی هستند 

  . در گرگان ترکمنان هفت بار به دور مرده خود می چرخند

  . دور تابوت متوفا می چرخندبه در آئين شينتو مذهب ديرينه ی ژاپن يا آئين بوديسم هفت بار 

نه . رسم بسيار مرسومی بوده است در نقاط جهان ايموتو تاکيد می کند چرخش به دور سازه ای
فقط به دور مرده نمونه های بسياری از جمله ساختمان های مهم مثل قصر، معبد و غيره می 

  .اری بخشندبه آن پايدچرخيدند تا از آن انرژی کسب کنند يا با انتقال انرژی خود 

بت وجود داشته است که يکی از آن ها  360قبل از اسالم در کعبه بت های فراوان به نقلی حدود 
بوده است که نماد مرگ و حيات يا سالمندی و  9به نام ُهبَل ويژه با برخورداری از اهميت

 پس از غلبه بر مّکه بت های کعبه از جمله هُبَل را حضرت دمحم .نوزادی شمرده می شده است
  . می شکند و به بيرون پرتاب می کند

 .بر گرفته از تفکر مرگ و حيات طال، زمرد و عقيق، از هبوده است ساخته شد مجسمه ای ُهبَل

کعبه چاهی وجود دارد که مردم قبل از اسالم باور داشتند هُبَل پس از مرگ به  تدر مجاور
سنگ  از مجرای چاه در قالب ين چاه رفته است ولی او در شکل نوزادیدرون ا

  .که به سنگ ناف نامبر بوده است زاده می شود) حجراالسود(سياه

 )خيره شويد 5به فرتور ( قبل از اسالم مردم حجراالسود را سنگ ناف يا به مانند سر نوزادی

و  بود و طواف بدور آن" ناف جهان"حجراالسود . می پنداشتند که از شکم مادر ظاهر می شود
  . بوده است )فرزند پسر برای خود(آرزوی تولد فرزند خداپيشانی سائيدن به آن 

ايموتو در رابطه با حجراالسود و خانه ی خدا پنداشتن کعبه داستان يعقوب پسر اسحاق فرزند 

                                                   
وان آن از قبيله ُجرهُم، قبليه ای که خود اسماعيل به آن تعلق داشته است بت هَُبل از شام به مکّه آورده شده بود و پير  9

مردم قبيله ُجرهُم از نژاد مردم . ناميده می شده است" مستعربه"اسماعيل اصوال عرب نبوده است اما عرب شده يا . بوده اند
  .بين النهرين يا ميان رودان بوده اند



8 

 

حرکت می ) دائی خود؟(يعقوب برای سفر به خانه ی برادر زن اسحاق. ی آوردابراهيم را شاهد م
سنگی پيدا می کند و بر آن . کند اما با تاريکی شب مواجه می شود و مجبور به توقف در بيابان

سر می گذارد اما زمانی که بخواب فرو می رود فرشتگانی را که ميان آسمان و زمين رفت و 
من پدر " ابراهيم را در خواب می بيند که به يعقوب می گويد آن ها در جوار و ندنآمد می ک

يعقوب پس از ". ، اين سرزمين را به تو هديه می کنمهستم بزرگ تو خدای ا براهيم پدر اسحاق
  .بيدار شدن روی سنگ روغن می ريزد و محل خواب خود را خانه ی خدا نام می گذارد

زمين تا سقف آن ايستاده گذاشته  وجود دارد که از کفايموتو معتقد است در کعبه نيز نردبانی 
  .اند

 ايموتو می گويد سه ستون متناظر با سه ستون ،افزون بر حجراالسود، چاه و نردبان

در ِمنا داخل کعبه وجود دارد که نماد سه ايزد بانو است و بی شک مقام مقدسی  ) شيطان(ابليس
 .نداشته اد

  

پس از خواندن دو رکعت نماز طواف که عمل هشتم حج شمرده می شود  -سعی صفا و مروه
صفا و . را آغاز می کنندصفا و مروه حجاج به عنوان نهمين عمل حج پياده روی فاصله ی ميان 

مسير عبور هم اکنون از طريق سالنی انجام می . )6فرتور ( اطراف مّکه ندو تپه کوهی امروه د
رفت و برگشت . بايد از صفا شروع کنند و به مروه پايان دهندحجاج پياده روی خود را . گيرد

  . جمعاً هفت پيمايش را تشکيل می دهد

مسلمانان معتقدند حضرت آدم از آسمان بر روی کوهی که هبوط می کند صفا ناميده و حوا بر 
در ضمن باور دارند که پيمودن فاصله . 10روی کوهی که هبوط می کند مروه ناميده شده است

ن صفا و مروه پس از اتفاقی که برای هاجر و فرزندش اسماعيل رخ داد به عنوان رکنی از ميا
  . ارکان حج و شعاری از شعاعر خدا قرار داده شد

را در بيابان بدست خدا رها کرد، هاجر  اسماعيل پسر خودهمسر و هاجر زمانی که ابراهيم 
تا مروه را هفت بار پيمود تا   فاصله ی صفا ،برای حفظ جان کودک خود در پی جستجوی آب

حرکت هاجر برای حفظ جان کودک . لحظه ای که زير پای اسماعيل چشمه آب بيرون جوشيد
خود در ميان مسلمانان تعبير الهی و مذهبی بخود می گيرد و عمل سعی در سنت حج واجب و 

عت او  سعی صفا و مروه نشانه توسل به رب و اطاعت و جلب شفا. مقدس بحساب آمده است
  مستقيم است و همين پياده روی مستقيم تمرينی اً راه ميان صفا و مروه ظاهر. شمرده می شود

شمرده می شود تا انسان در زندگی برای نجات و رستگاری خود کنش و منش مستقيم را 
  . فراموش نکند

  

  

  

                                                   
10http://shiaha.com/1389/08/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%

D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%DB%8C-%D8%B5%D

9%81%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%87/ 
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  موقعيت دوکوه صفا و مروه نسبت به کعبه  6666فرتور                             

  

همان گونه که در ويدئو کليپ زير مشاهده می شود حجاج در حين پياده روی مستقيم از سالن 
کوهی بچشم می د، در انتهای سالن شمايل کنمی  مرتبطمجللی هستند که صفا و مروه را بهم 

جر و فرزندش اسماعيل در پيمودن راه هاو مشقات به يقين می توان حدس زد زحمات  .خورد
  .بارها بيشتر بوده استبين صفا و مروه 

%B9%DB%http://www.bing.com/videos/search?q=+%D8%B3%D8

8C+%D8%B5%D9%81%D8%A7+%D9%88+%D9%85%D8%B1%D
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9%88%D9%87&docid=5026989760383853&mid=97C9B7AF845C

8A95E3A197C9B7AF845C8A95E3A1&view=detail&FORM=VIR

E2  

  

سعی . برای حيات می داند چالشیايموتو پيمودن فاصله ميان صفا و مروه يا عمل سعی را 
او روايت داستان مشابهی را در ترکيه معرفی می . مايش می گذاردواقعيت مرگ و زندگی را بن

  . کند

در ترکيه روايت شده است که عروس زمانی که قصد رفتن به خانه ی داماد را می کند يک 
پيرمرد به همه ی همراهان گوشزد می کند چنانچه . پيرمرد او و همراهانش را رهبری می کند

پس از اندکی راه پيمائی . کند جا در جا به سنگ بدل می شوددر اين سفر کسی به عقب خود نگاه 
سنگ می  فوری شخصی نگران می شود و به عقب خود نظر می اندازد و طبق گفته پيرمرد

همراهان عروس هم به عقب خود نگاه می کند تا از ماجرا واقف شوند همگی تبديل به . شود
سنگ شدن . ند و او هم سنگی می شوددر نهايت عروس هم به عقب نگاه می ک. سنگ می شوند

افراد در صورتی که به عقب خود نگاه کنند مصداق باطل شدن طواف کعبه است در صورتی که 
  .حاجی به عقب خود نگاه کند

. دجان می دهدپيرمرد رهبر گروه هم به سبب صعب العبور بودن راه کوهستانی در ميان راه 

انجام می  و نگهبانی از جان ه برای رهائی از مرگسعی صفا و مروه هم نمونه ی تالشی است ک
  .گيرد

  .در اين روايت نشانه ی مرگ و عروس نماد حيات بوده است پيرمرد

  

برای حالل شدن زن به . عمل دهم و يازدهم حج را تشکيل می دهند -طواف نساء، نماز نساء
تفاوت دارد حال نيت طواف . صورت بگيردنيز اين نوع طواف است مرد و مرد به زن واجب 

  .آن که عمل طواف کعبه يکسان است

  

شب يازدهم و دوازدهم . عمل دوازدهم وسيزدهم حج می باشند -بيتوته در ِمنا و َرمی جمره
اين بار به . بايد در ِمنا بيتوته کنند و در روز عمل َرمی را انجام بدهندحجاج ذيحجه را تا غروب 
 .سنگ پرتاب کنند بايد يکی هفت) ابليس(هر سه ستون شيطان


