
  
  « سعی صفا و مروه»   ،مراسم حج

  
  

برداشت شده و  ١٣۵٠ ، ۴٣۵١ ، ۴٣۵٠ ، ٢٠١۴رويه های  ،سوم و هفتم فرهنگ دهخدا ،رويداد زير از جلد های اول
  فرهنگ دهخدا نيز آنرا از بنمايه های زير دريافت کرده است:

 ، ٣۶٠ ، ٢۴٠رويه های   ،جلد اول ،امتاع االسماعقاموس االعالم ترکی و  ،معجم البلدان ، ٧رويه  ،جلد سوم ،نزهت القلوب
  مفاتيح العلوم خوارزمی و ابن اسحق.  ٣٨٣

  
  پبش گفتار:

مناسک حج و يا اعمالی که زيارت کنندگان خانه کعبه بايد در مدت سه روز انجام دهند تا شايستگی به فرنام «حاجی» و 
از مهمترين آنها « سعی بين صفا و مروه »  ميباشد. واژه «سعی»  شامل مراحل گوناگونی است که يکی ،«حاجيه» پيدا کنند

کوشش کردن و ديدن می باشد که در انجام تکليف « سعی بين صفا و مروه» در هنگام اجرای مناسک  ،دارای معنی کوشيدن
  معنی «دويدن» می دهد. ،حج

  
دو کوهی که يکی صفا و ديگری مروه ناميده می برپايه « سعی بين صفا و مروه» هر حاجی و يا حاجيه بايد هفت بار بين 

از فرنام حاجيه بهره  ،بدود تا حج او مورد پذيرش هللا قرار بگيرد و اگر مرد است از فرنام حاجی و هرگاه زن است ،شود
  بگيرد.

  
چکامه هايی به  ،يعنی هفت بار دويدن بيم صفا و مروه ،برخی از چکامه سرايان مشهور ايرانی نيز درباره انجام اين مراسم

  شرح زير سروده اند:
  

  حافظ:
  در سعی چه کوشيم که از مروه صفا رفت    احرام چه بنديم چو آن قبله نه اينجاست

  
  خاقانی:

  هم بر آن ترکيب کز سادات و اعيان ديده اند    رفته و سعی صفا و مروه کرده چهار و سه
  
  
  

  شرح موضوع:
مروه که به « سعی بين صفا و مروه» مشهور است و از مناسک الزم برای  و شرح پيش گفتار انجام رسم بين صفا ،اين بود

  انجام مناسک حج به شمار می رود. و اما نکته اينست که آيا مروه و صفا از کجا آمده و پيشينه مذهبی و تاريخی آن چيست؟
  

به اين پرسش به شرح   ،در باال آمد هافرهنگ دهخدا با بهره گيری از ساير بنمايه های مشهور و معتبر تاريخی که چگونگی آن
  زير پاسخ داده است:

  
يعنی پيش از ظهور محمد و اسالم در محل  ،مردی به نام «اساف بن عمر» و زنی به نام « نائله دختر ذئب» در زمان جاهليت

برت ديگران بدن تبديل ع سپس اهالی قريش برای ،هر دو به سنگ تبديل شدند ،خانه با يکديگر عمل زنا انجام دادند و از اينرو
  به سنگ شده اساف بن عمر را بر سر کوه صفا و بدن تبديل به سنگ شده نائله دخت ذئب را بر سر کوه مروه قرار دادند.

  
نام اين زن و مرد خود صفا و مروه بوده است که چون آندو با  ،کتاب نزهت القلوب بنا به روايت فرهنگ دهخدا می نويسد

  به سنگ تبديل گرديدند و کوههای صفا و مروه به نامهای آنها مشهور شده است. ،مرتکب زنا شدند بهيکديگر در خانه کع
  

امتاع  ،نام مرد را «اساف بن عمر»  و نام زن را « نائله دختر ذئب» برشمرده است. قاموس االعالم ترکی ،معجم البلدان
ر و نام زن از نائله دختر سهل و هردو از قبيله جرهم ذکر کرده عمنام مرد را اساف پسر  ،السمساع و مفاتيح العلوم خوارزمی

به سنگ تبديل گرديدند و مجسمه سنگی مرد را  بر سر کوه صفا و مجسمه  ،که چون با يکديگر در خانه کعبه مرتکب زنا شدند
  سنگی زن را  بر سر کوه مروه گذاشتند تا عبرت ديگران شود.

  
  

  پيام ما آزادگان:



چند  ،بررسی تاريخچه دويدن حاجی ها و حاجيه ها بين دو کوه صفا و مروه ،ويداد باال و يا به گفته ديگرر از بازشکافی
  به خود جذب ميکند: ،اخالقی و مذهبی ذهن هر مومن مسلمانی را  به شرح زير ،پرسش تاريخی

  
م آنرا در خانه کعبه کار بگذارد و سنگ ياد (سنگ سياه) که ازآسمان به زمين افتاده تا ابراهي در حاليکه سنگ حجراالسواد -١

پس اين دو مجسمه سنگی « اساف بن عمر» و « نائله دختر ذئب» در  ،هنوز در ساختمان خانه کعبه اکنون وجود دارد ،شده
  ا نديده است؟کجا قرار دارد که هيچکس تاکنون آنر

  
ن خطاکار را که در زمان جاهليت و بت پرستی مرتکب زنا آيا فلسفه الهی از اينکه نماد وجود زشت گناهکار يک مرد و ز -٢

  کرده چه بوده است؟ ،وارد انجام مناسک حج مسلمانان که عزيزترين بندگان هللا هستند ،شده اند
  
  مه يک مرد و زن زانی و زانيه در هنگام انجام مناسک حج چيست؟آيا فلسفه الهی و مذهبی دويدن بين دو مجس -٣
  
مجسمه های سنگی اين مرد و زن زنا کار  ،چرا دستور نداده است ،ه خرد واالتر از کليه موجودات هستی استآيا خدايی ک -۴

د زشتکار را در خانه خود را به دوزخ منتقل کنند و دوزخيان بين آنها به دويدن بپردازند که اين مجسمه های اين دو فر
  نگهداشته است؟ 

  
دو فرشته در دوسر کوههای صفا و مروه قرار می  ،به جای ايندو موجود گناهکار ،رمودآيا بهتر نبود که هللا مقرر می ف  -۵

  بين بالهای دو فرشته نکوکار به دويدن می پرداختند؟ ،گرفتند و حاجی ها و حاجيه ها به جای دويدن بين اين دو سنگ
  
  

  ۶) رويه ٢٧٠٩دره جديد (ديماه  ،شماره پنجاه و يکم ،پيام ما آزادگان
  
  
  

--- -------------------------------------------------------------------------------  
  

  از لغت نامه دهخدا
  ٢٠١١برگ  –جلد ششم 

  
ت که در زمان جاهليت در خانه کعبه زنا کردند حق تعالی اساف. [ اِ ] ( اِ خ ) گويند که صفا و مروه نام مردی و زنی بوده اس

هل مکه مرد را  بر سر کوه صفا و زن را  بر سر کوه مروه بردند تا بينندگان را عبرت باشد و آن کوهها ايشانرا سنک گردانيد ا
بوده است. (نزهة القلوب  بدين نام مشهور شد. بعضی گويند که اين نام خود آن کوهها است و نام آن مرد و زن اساف و ناهله

ئله دختر هل درخانه کعبه زنا کردند و بسنگ مسخ شدند و سپس ). گويند که اساف نام پسر عمرو است که با نا٧ص  ٣ج 
قريش آن دو را چون بتی بپرستيدند. ابن اسحاق گويد که اساف و نائله مسخ شدند و ايشان اساف بند بناء  و نائله دختر ذئب 

را عمرو بن لحی بر صفا نهاد و ند اساف بن عمر و نائله بنت سهيل بود. ( از معجم البلدان) نام بتی است که آنبودند و گفته ا
نائله را بتی ديگر است بر مروه و بر نام اين  هر دو بت روبروی خانه کعبه ذبح کردی يا اساف پسر عمرو  و نائله دختر سهل 

ه زنا کردند پس به سنگ مسخ شدند و جهت عبرت اساف را  بر صفا و نائله را بر است و از قبيله جرهم بودند که در خانه کعب
 ٢۴٠ص  ١روه نهادند و بعد از مرور ايام قريش هردو را پرستش کردند و رجوع بقاموس االعالم ترکی و امتاع االسماع ج م
  و مفاتيح العلوم خوارزمی و رجوع به بت شود.  ٣٨٣ ، ٣۶٠ ،
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