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 اشاره

بـراي ديگـر    تولـدي  .سـت نيـز ه ) مهيوم ولدته اُ(يك سفر نه بلكه يك تولد تنها  حج
انتخابـت  . تخاب شدن نيـز هسـت  ان. انتخاب كردن است .و ديگر گونه رفتن گونه زيستن

و اگـر انتخـاب كـردي و اليـق خانـه      . تواني رفـت  نمي ندهند رفتنت را ي اجازه نكنند و
 ،را حس كني تا شور و اشتياق ،اگر رمق داشته باشي .روي تا زنده شوي انتخاب شدي مي

. اگر چشم داشته باشـي  ،از عظمت و قدرت را به بينييي  گوشه. اگر احساس داشته باشي
آزاد  ز هرچه رنگ تعلـق اسـت  اروي كه  مي .اگر درك كني ،شكوه و عظمت حج را ببيني

از از خانـه   .تا زيستن بياموزي اگـر اسـتعداد داشـته باشـي    . اگر همت داشته باشي. شوي
قصـر و عمـارتي    خانـه،  در آن روي مـي  جـائي  .شوي مي دورها  خانههمه  ديارت بلكه از

 كه بداننباشد يي  وسيله. كه اسير آن شوي رنگ تعلقي نباشد. مالك آن شوي كه تو دنباش
 ؛گـذراني  مـي  هـا  شب و هادر زير خيمه روز ها، ، در ميان كوهي محصوردشتدر . فخر كني

وسـيله  . چون رنگ تعلق اسـت . آيي مي از لباست هم بدر. اگرچه تمام قصرها از تو باشد
و  گـردي  مـي  گر بودي برا. اگر قابل تغيير باشيشوي  مي شوي و سپيد مي آزاد. فخر است

شـوي و از طـرب    مـي  اليق جمع. هاي تعلق آزاد و از رنگ يريگ نمي رنگ. ماني مي سپيد
 .تولد نوين استهمان و اين . آكنده

ايـن چنـد روز،   . خـاطره از آن چنـد روز دارد  هـا   اگر آدم چند روز زندگي كنـد سـال  
محصور با  يمشعرالحرام در دشت و روزي در عرفات و شبي در مزدلفه. است مناهاي  روز
 .انـد  چون چنـد روز زنـدگي كـرده   . مانند مي رفيق ها سال رفقاء حجكه ايد  هيچ ديده. كوه

چنـد روزيكـه تـوان    . زيستند تا زيستن بياموزند مي چند روزي كه بايد. چند روزي با هم
 از خـاطرات حـج   هـا  سـال  گان تا كه حج رفتهيي  شنيده. تلف كردن حقوق هم را نداشتند
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 ،چـون ايـن خـاطرات    .ريزنـد  نمـي  دور راخاطرات آن را تا روزها كه يي  ديده. گويند مي
  ... زيستني انساني ؛خاطرات زيستن است

كه جـالي آن را بـه    لباسي نه ،براي فخر روشي نيست ي ي كه وسيلهروزهايخاطرات 
 كـه  .نه قصري كـه بلنـدي آن را  . يك شكل و يك رنگ است ها لباس چه همه رخ بكشند

نه ثروتي كه عـدد  . قيمت و مدلش را تري كهنه مو. يكسان استارتفاع و  همها  ثر خيمهاك
حقـوق   زنـدگي انسـاني   ي هويدر شـ . ان شرايط زندگي انساني اسـت اين هم. و رقمش را

 بايـد  رنگ تعلـق . به رخ كشيدن هم نيست. فخر فروشي نيست .گردد مي عاتارمديگران 
 مـوي كنـدن و روي خراشـيدن   . حرمت ديگران حفظ شـود . اشدظلم بر ديگران نب. نباشد
 .نخواهند لو كه به زندگي انساني هستند وحجاج مجبور و محكوم ها  در اين روز. نباشد

 .اگر زيستن آموختي مردن نيز خواهي آموخت. روي كه زيستن بياموزي مي
كـه بتـواني   يي  در زير خيمه به اندازه ي استزمينرس داري چند متر  تمام آنچه بدست

متـر زمينـي    دو. وانگهي از تو نيست. كسان استهم تقريبا يك رنگ و يها  خيمه. بخوابي
چند متر زمين در عرفات اين نيز از آن تو . مالك مجازي و حقيقي داردهم  آن در مزلفه كه

، شـرايط  اگر بيش بگيري حق ديگران را پايمال كردي. دهند نمي از اين بيش به تو. نيست
زحمت هايت  ويي  نشمرده محترمآن را  و حدود و مرزهايشرايط زندگي انساني  احرام،

 . هوده است بي
. حجاج محكوم بـه زيسـتن انسـاني هسـتند    كه همه شيريني اين روزها از آن رو است 

 ي يكـي از اهـداف حـج ارائـه     .اند از شرايط زندگي انساني را رعايت كرده يحداقل بخش
 . است انساني ي زيستن به شيوهالگوي 

چنـد متـر تكـه و    . ين گونه خواهي رفتهم. حج تمريني براي رفتن دايمي نيز هست
ـ . روي كه هم زيستن بياموزي هم مردن و رفـتن  مي به حج. و اندي زمين متر يـي   ا زنـده ت

 .رفتن و مردن ي فرا رسد شيوه زيستن و چون موعد ي شيوه
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. گـي  نمايي است از رفتنـي هميشـه  . حج با همه عظمتش نمايشي كوتاه از قيامت است
شايد فردا يا  ،امروز شايد .نيستي كه موعدش نيز برايت معلوم رفتن. رفتني بدون برگشت

 دور مجنـون كـه  . نوبت اسـت . رفتن قطعي است و موعد نامعلوم. يگرسالي د چند روز و
شايد در پي سقوط طياره يي، ممكن است . علتش نيز پيدا نيست. گذرد نوبت تو است مي

. حـق برگشـت هـم نـداري    . ديگر كوچك ي مغزي يا قلبي، يا به هر بهانه ي پس از سكته
و به ياد تو بماند كه دنيا زنگ آخر نيست سـاعت بعـدي سـاعت    . يابد مي داستان تو پايان

شايد بازماندگانت بخواهند قصري روي مدفنت بسازند و تو به آن . حساب و كتاب است
بـاري از دوشـت بـر     .انـد  گذاشـته  ات سـينه اما بار سنگيني است كه بـر  . دل خوش داري

به . برت نخواهد گذاشتاخل قاما تاثيري در د. شايد روي قبرت زيبا شود. واهد داشتنخ
بدر آيـي همـه بـه بهشـت      ها سنگزيرقول سعدي اگر مزارت سنگين باشد تا بخواهي از 

 . حج نمايشي از آفرينش است .اند تهرف
 





 

 
 مقدمه

و انجـام   يقاتخود را به قصد حضور در م همه ساله هزاران نفر زن و مرد شهر و ديار
. دهنـد  مـي  با انجام حج يكي از عبـادات پـر شـكوه را انجـام    . كنند مي حج ترك ي فريضه

بـراي ايـن    خود كـم كـرده و  هاي  عمري از خرج و خوراك و ساير هزينهها  آن بعضي از
 .اند سفر پس انداز كرده

هـاي   متفـاوتي داشـته و دسـت آورد   هـاي   مسافران سفر حج نسبت بـه حـج عملكـرد   
 برخي با حجي پر از خاطره، شادمان به شهر و ديـار خـود بـر   . كنند مي وتي نيز كماييمتفا
يـن  ا. پردازنـد  مـي  سـوزي  به فرصتخوب هاي  با از دست دادن فرصتيي  عده. دندگر مي

يا بـا گشـت و گـذار در    . گيرد مي ها سامان هدف در اتاق فرصت سوزي از گفتگوهاي بي
يي  عده. دهند مي هاي خوب را از پي هم هدر فرصت بازارهاي رنگارنگ و پر زرق و برق

 مخدوش شدن عبادات را فـراهم  ي با برخوردهاي خشم آلود و قهر آميز با همراهان زمينه
 بـا اصـالح ايـن رفتارهـا    . عواملي است كه در اختيـار شـخص قـرار دارد   ها  اين .كنند مي
خـوش از ايـن سـفر     ي طرهبا خا. توان از فرصتهاي خوب در مكه و مدينه استفاده كرد مي

 .سرنوشت ساز برگشت
بسـتگي  . سازد مي نيز هست، خارج از اخيتار حجاج، اما انجام مناسك را متاثر يعوامل

اجـراي مناسـك حـج را    ها  سوء مديريت اين نهاد. شان دارد متبوعو يا دولت  ها شركت به
هايي كـه ناشـي    مريضي، خستگي و ضعف. ربايد مي ها را از حجاج فرصت. سازد مي ثرأمت

شـود كـه مناسـك و     مـي  گـردد سـبب   مي از سوء مديريت اين نهادها براي حجاج پديدار
ايـن سـفرنامه ضـمن بيـان سرگذشـت سـفر جسـته و        . عبادات به درستي صورت نگيرد

هاي مديريتي كه  پديده. مديريتي خارج از كنترل حجاج داردهاي  گريخته نگاهي بر پديده
 .سازد مي ثرأرا مت...  ا توقف، از عبادت، نيايش ومجموع سفر حج، از حركت ت





 

 
 حجهاي  جذابيت

. آموزشـي نيـز هسـت    فرصت. فرصت مناسبي براي عبادت. است حج فرصتي معنوي
دين ورزي، فرصتي بـراي شـناخت بهتـر روش پيـامبر و      ي فرصتي براي درك بهتر شيوه

 وريكه بزرگترين آرزويط. زيادي داردهاي  حج جذابيت. دين ورزيهاي  در شيوه يارانش
در مسـجدالحرام   نماز خواندن حرص كعبه و طواف آرزوي. انان رفتن به حج استمسلم

 جـذابيت حـج را بيشـتر   كـه   ندسـت ههـايي   بر پيـامبر پديـده   سالم گفتن و مسجد النبيو 
از ديگـران و   حـج بيشـتر  هـاي   جـذابيت  انديشمندتر همراهانبرخي براي ما و . دنساز مي
 . است تر از اينفرا

خـاطرت پيـامبر    بازديد از مناطقي است كه آنيم ي مشاهده از نكاتي كه ما مشتاق يكي
 ا و تالش بـراي گسـترش  ، كوشش، تقلّها ازدار رنجها، زحمتاين مناطق ر .را با خود دارد

. پيامبر و يارانش بوده اسـت  و دعوتگيري  كه محل زندگي، تصميم مناطقي. اسالم است
 .ها، تالشها و پيروزي پيامبر و يارانش بوده استمناطقي كه شاهد رنج

 مراسم حج رفتن به منا با لباس احرام لبيك گفتن همراه با ساير حجـاج و همصـدا بـا   
 .جذابيت زياد داردها  آن

يوه ديـن  آن هسـتيم شـ  ي  موضوع ديگري كه باز هم عالقه مند درك، فهـم و مشـاهده  
ديـن ورزي   ي غييراتي است كه در شيوهحدود تبررسي . ورزي ساكنان مكه و مدينه است

دين ورزي درست  ي شكي نيست كه شيوه. بوجود آمده باشدممكن است  ساكنان حرمين
فهم درسـت ديـن نيـز     .اند بر و يارانش به آن رفتار و آن را بر گزيدهاست كه پياميي  شيوه

اينجـا  . ايانـد نم مـي  را ، ميـزان انحـراف  ميزان تفاوت از اين شـيوه . فهم ياران پيامبر است
ورزي سـاكنان   ديـن  ي كـه شـيوه  ايـم   پيش از اين شـنيده و خوانـده   .سرزمين وحي است

شيوه، روش جديدي بـراي ديـن ورزي   شود كه اين  مي گفته. وهابي است ي شيوه حرمين
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 در اين شيوه به پيامبر و بزرگان ديـن احتـرام  . است و ناشناخته نامانوس ،با عقايد عجيب
، از منظـر  تنـد  مواجه بـا ديگـران  در متعصب و گيري  در جبههين شيوه ا. شود نمي گذاشته

من و برخي همراهـان كـه   . منطق است گير، خشن و بي و نيز سختمتحجر باورهاي ديني 
 وهـا   از نگـاه رسـانه   ديـن ورزي حـرمين   ي غالبـا بـه شـيوه   ايم  عمري را در ايران زيسته

باال گفته شد نقل به مضمون از منابع ايراني آنچه در برخي از . ايم ي ايران نگريستهها كتاب
. سعودي در سي ساله گذشـته شـمردني نيسـت    ي در بارهها  ميزان حساسيت ايراني. است

 در هـا  ايراني .گرچه اين حساسيت با توجه به روابط سياسي فرود و فرازهايي داشته است
ي و از لحـاظ  را وهـاب هـا   آن شـيوه ديـن ورزي   در را وابسـته، هـا   ورزي سعودي سياست

 . كنند مي خشن معرفيو  برخورد با ديگران متعصب، سختگير
دهـه افـزايش و   شصت شمسي به دليـل برخـورد سـعودي بـا حجـاج ايرانـي        ي دهه

و سـاكنان   شيوه دين ورزي سـعودي  ي در باره ها و نوشتار ايراني حجم صحبتگسترش 
د در باره نگوي مي يل سخناسرائ بيش از آنچه در باره آمريكا و ها ايراني .بوده است حرمين

همه توان خود از صدا تا تصـوير، از  . دنكن مي )تعصب( صحبتساكنان حرمين و سعودي 
هـاي   يي از مكه و مدينه كينه .دنگير مي تظاهرات تا اجتماعات و از محراب تا منبر را بكار

 اما يكي از داليـل  .بيشتر دارداينكه منبع اين كينه چيست خود نياز به بررسي . دل دارند به
 وتافتـه   را بـر  و مذاهب متفـاوتي  هاباور مكه و مدينه از گذشته دور تا حاالاين است كه 

نتافته و آن  برگز هررا ها  ايراني كنونيدين روزي  ي اما شيوه. را محترم شمرده استها  آن
 اادعـ هـا   ايرانـي  به همـين جهـت  . صواب ندانسته و بدان روي خوش نشان نداده است را

 .دنيا است ي از همهتر  كنند كه اسالم در سرزمين مدينه غريب مي

 از گذشتهيي  هخاطر

از مـا كـه    برخي. حرف و گفتگو زياد استشيوه دين ورزي ساكنان حرمين  ي در باره
ذهـن   ي چـه قاز گذشـته دور و نزديـك در طا  هاي  خاطرهايم  نموده عمري در ايران سپري

  .استبه همين دوران ط يكي از خاطرات من مربو. يمدار
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در آن . شـنوم  مـي  1365اطالعات ايـران در سـال    وهابي را اولين بار از حلقوم ي كلمه
وي  وزهو حديني هاي  درس ي ارائه. خوانيم مي از مدارس مهاجرين درسما در يكي زمان 

 كنتـرل  طالعـات ايـران  ا توسـط كـم و بـيش    ايـن كـانون  . دف اصلي اين مدرسه استه
براي بررسي درسـهاي مدرسـه آمـده    اطالعات  تان مربوط به روزي است كهداس .گردد مي

چنانكـه افتـد و   -خيلي دلشـان  . نگران هستند ها افغان از نفوذ وهابيت در بينها  آن .است
 گرچـه . مبادا با وهابي شدن به كژراهه بـرويم و ره گـم كنـيم   سوزد كه  مي براي ما -داني
ره به بهشـت   اگر هم ره يافته نيستند و زطور عموم هرگبه سنيان ها  آن دانيم كه از نظر مي

ايـران در  هـاي   پـائين شـهر  آنجا نيز چون  .بهشت جاي خواهند گرفت رند به پائين شهرب
. دارنـد هـايي   يعنـي وهابيـت ناگفتـه   شيوه دين ورزي جديد  ي در باره .دوزخ استحكم 

 بگفته. كند مي حكايت ءبه و اولياامبر، صحاعدم احترام وهابيان به پي ازها  بيشتر اين ناگفته
 مرسـوم اسـت   كـه به بزرگان احترام داشتند روي قبـر بزرگـان بناهـاي    وهابيان اگر ها  آن
با خـاك  كه در گذشته وجود داشت را ها  بناهاي موجود قبر هكمهمتر از آن اين. ساختند مي

 .اند كرده يكسان
اسالمي پاكستان را نيز در  دين ورزي وهابي، اخواني و جماعتهاي  شيوهها  آن گرچه

 ها افغان دهند كه برخي از مي به ما هشدار. ندارندها  آن دركي از تفاوت بين .آميزند مي هم
فهانند كـه وهابيـت از هـر     مي به ما .اند قرار گرفته ر پاكستان تحت تاثير تبليغات وهابياند

 .اسـت تـر   بي منطـق و تر  خشن .است و نا پسندتردين ورزي در روي زمين بدتر  ي شيوه
اين موضوع براي . حاكم است دين ي همين شيوهمكه و مدينه در گويند  ميها  آن طوريكه

. پنداريم كه اين مراكـز در كنتـرل اهـل سـنت اسـت      مي چون ما. انگيز است بر تعجب ما
پخش نماز  در ماه رمضان هنگام. شناسيم مي ددهن مي اماماني را كه در مكه و مدينه امامت

از همه مردمـان  ها  آن چگونه ممكن است. شنويم مي از طريق راديورا ها  آن ح صدايتراوي
  .زند نمي چنگي به دلها  آن اين سخنان. باشدتر  و بي منطقروي زمين بدتر 
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در . انگلـيس اسـت   ي و گسـترش يافتـه   دين ورزي اختراع ي ين شيوهگويند ا مي ها آن
 ديـن مـا را تغييـر   ها  ها انگليس تحمل نيست كهعالم كودكي و دنياي آنروز براي ما قابل 

 توزيـع  خـود را در سـرزمين حـرمين پخـش و    هـاي   انديشهها  اين انگليسيرا چ .دهند مي
كند تا حـرمين   نمي چرا كسي اقدامي. كنند مي چرا مسلمانان اين بدنامي را تحمل. كنند مي

 شودكي مـا را مشـو  دنيـاي كـ   افكاري است كهها  اين .ها نجات دهد را از دست انگليس
هـا   كم و بـيش در دل از اينجا وهابيت  ي تخم كينه .آزارد مي ذهن ما را ها سال تا .سازد مي

 .شود مي كاشته
 ،و مطالعـه تحقيـق   ي قـوه  زمينه وتوجه به وضعيت سني و عدم وجود بادر اين هنگام 

هـا   از گـذاره  دانيم كـدام يـك   نمي .را نداريم باالهاي  بررسي صحت و سقم گذارهتوانايي 
گرچـه بعـدها   . ولي هرچه هست اتهامات سنگيني است. كذب استيك و كدامين  دقص

 آور تهمـت استشـمام   بينيم بوي چندش مي نسبت به اهل سنت راها  ايراني توزي وقتي كينه
به ايـن  شنويم خواهي نخواهي  مي را آويزند مي سنتكه به اهل هاي  تهمتوقتي  .كنيم مي

اكثريـت مـا شـاهد    . اهل سنت اسـت  براي سركوبيي  ين پديده حربها يم كهرس مي نتيجه
بـدون اسـتثنا    .ايـم  لماء اهل سنت در ايران بودهو زنداني كردن ع ، ممنوع المنبريريدستگ

به ها  ايراني دروغهايي كه تضميني وجود ندارد. شده است وصل به همهاتهام وهابي بودن 
 سـاكنان حـرمين   چسـپانند بـه   مـي  پيـامبر  ي هو همسران و خانوادياران  اهل سنت و حتي

وهابيان مهمتر از حرمت اصحاب پيامبر و همسران و خانـدان او   رعايت حرمت .نياويزند
وجود دارد كه به  يبندند چه تضمين ميها  آن بهكه  يناروايهاي  تهمت. ستنيها  آن در نزد
 . تعميم ندهند انديگر

 در باره وهابيـان ها  و سني ها افغان دبينيشدن ب اين پديده به خودي خود باعث كاهش
 نفي بر نفي بر اساس قواعد منطق و رياضي به حكمدشمن را  چه آنكه دشمنِ. ه استشد
 و بزرگـان  برخـي از علمـا  . نيست هم سادگي ناما قضيه به همي. انگاشتدوست توان  مي

ايـن پديـده   . ندكن مي وهابيت صحبت ي در بارهها  ايراني اهل سنت نيز همسان و همسو با
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 .اين پديده اثبات بر نفـي اسـت  . دوش مي تا حدودي موجب بدبيني مردم نسبت به وهابيان
گرچه اين صداها اكنون بسيار كم شده و  .ساخت همين است ميتر  ضوع را بغرنجآنچه مو

هاي  گذارهها  آن كند كه بايد از بين مي پاراديم ايجادها  اين همه .به خاموشي گرائيده است
 .رست را بيرون آوردد

سـي سـاله   هـاي   بايد اعتراف كنم كه ما بـه دنبـال اثبـات برداشـت    با همه آنچه گفتيم 
چه آنكه اين . هستيم -وهابيت –و حرمين خويش در باره شيوه دين ورزي مردم سعودي 

 بعد از طريق تبليغـات پـر و بـال    ها سال و نيز تااز كودكي در ذهن ما گنجانده  ها برداشت
هـا   ايـن برداشـت  . در ايـران اسـت   زنـدگي  هايي كه حاصل يك عمر برداشت. است يافته

بارهـا  امـا  . نام وهابي نام خوشايندي براي مـا هـم نيسـت   . بخشي از وجود ما شده است
مـردم سـعودي و شـيوه     ي كه با برگشتن از حج باورهاي شان در بارهايم  را ديده يحجاج

 اما اكثريت قريب بـه اتفـاق  . ر كرده استتغيي -بخصوص مكه و مدينه -دين ورزي شان 
نـا  هـاي   پـردايم نيز اين مشاهدات متفاوت و ناهمگون  .اند اهل تحليل و تجزيه نبودهها  آن

 .م ساخته استجسم ما روشني در ذهن
 ي در بـاره  ارائـه شـده  هـاي   و رد حج فرصت خوبي است تا ميزان صحت و سقم نقد

گزارشاتي كـه رسـيده اسـت حـداقل در     و . كنيمرا ارزيابي  دين ورزي در حرمين ي شيوه
نـه از  . بصـيرت  با چشـم سـر و  . رفت، ديد و فهميدبايد  .ي كنيمذهن خود بازبين ي وزهح

 رويـم و  مـي  پـس . شـود  مـي  مجسـم هـا   كه در ذهـن يي  پيش پرداختههاي  طريق قضاوت
 .گوييم مي

 بدرود كابل

 .شـماريم  مـي  معكـوس يـي   نهبه گورا ها  مانند همه حجاج در انتظار شروع سفر لحظه
. سازد مي راهمحج را ف مختلفهاي  جنبه بيشترمطالعه چند روز تاخير در حركت فرصت 

ساعت  29/11/1430اين تاخير به تاريخ . رين نيز هستيسخت اما ش حج هر چند انتظار
 . يابد مي كنيم پايان مي يازده صبح وقتي كه ما هرات را به قصد كابل ترك
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P0Fآريانا

1
P  ايـن   ي است انتقال حجاج از هرات، مزار و از قندهار تـا كابـل بـه عهـده    گفته

ماننـد   -ي متولي حج ها شركت برخي از .اند اين اعالن را عالم و آدم شنيده. شركت است
ـ   ي هزينه -شركت ما ايـن  . زننـد  مـي  جيـب ه انتقال حجاج از هرات به كابل را جداگانـه ب

 سـتاني سـر   خي از ايشان ساز مخالفت با اضـافه بر. افزايد مي پديده بر ناخوشنودي حجاج
كسانيكه كه تجربه سفرهاي گذشـته  . جدي بكشديي  نزديك است كار به مجادله .ددهن مي

اين پول در سـرزمين  گيري  ند كه واپسفهمان مي به ديگرانو نجوا شاره ارا دارند به ايما و 
 ق حجـاج ز هرچـه بگـذرد از حـ   دي احكومـت سـعو  . به سـادگي ممكـن اسـت    حرمين

 .گذرد نمي
را بايـد  هـا   تا زماني كه قانون در كشور ما جـاي سـوء اسـتفاده را بگيـرد، ايـن هزينـه      

 .قانون جنگل ي هزينه. بي قانوني ي هزينه. پرداخت
 گويند ميها  آن چهآن. تا برگشت. هستيد ها شركت وگانپول حج را كه واريز كرديد گر

 . هركه هركه است. زيدخواهند بپردا مي هر مقدار. بايد گوش كنيد
لطفـا   .ايـم  ما فرود تدريجي را بطرف ميدان هوايي بـين المللـي كابـل آغـاز كـرده      -

 ... كمربندها

ميـدان  هـاي   تداركارت و سهولت. نشينيم مي ساعتي بعد در ميدان هوايي كابل به زمين
بازرسي و تحويل بارهـا در زيـر   . بهتر است -گفتيم كمي–هوايي كابل براي حجاج كمي 

 . انتظار نيز كمي بهترندهاي  خيمه. شود مي تري انجام مناسبهاي  خيمه
بدون آب، كثيف و معدود ميدان هوايي كابل كه براي حجـاج تعبيـه   هاي  اما دستشويي

خـدمات حالـت نمايشـي     ي گاهي ارائـه . كند مي شده، پائين بودن سطح خدمات را بازگو
هـيچ  . سـت ني حت نمايشـي بـيش  ت صـ همانطوركه واكسن آنفوالنزاي خوكي وزار. دارد

تبليغات بهتـر شـدن وضـع    . نيست -دانم نمي ديگران را -خبري از آن در مورد كاروان ما
 .ستبه واقعيت ني ز مقرونه گذشته نيحجاج نسبت ب

                                                            

 ]مصحح. [آريانا افغان نام خطوط هوائي بين المللي افغانستان است -1



 17  هاي حج جذابيت

حـج مـا اسـت در امـر      شركت خصوصي متـولي امـور   ي كه نماينده سرپرست تيم ما
دامـه خبـر خوشـي از سـازماندهي امـور      اين سوء انتخاب در ا. تجربه است سرپرستي كم

گلـي اسـت كـه بـه سـبزه      مناسب در كنار عدم مـديريت  سرپرست نا. دهد نمي حجاج را
در . يك سفر حـج دارد  ي كسي كه براي كاروان ما تعيين شده فقط تجربه. شود مي آراسته

م هـ  بـاز . ليستي وجود نداردشود،  مي خواسته وايي كابل وقتي ليست حجاج از اوميدان ه
افـراد  . خشت اول مديريت گروه و ترتيـب امـور  . اين خشت اول است. هركه هركه است

در سـه طيـاره    در يـك طيـاره جابجـا شـوند     تواننـد  مي نفري ما كه به سادگي 100گروه 
هـاي   در زمان. شوند مي يي ديگر از هرات به كابل منتقلها شركت مختلف همراه با حجاج

سرپرسـتي حجـاج در جـده و     اين پديده برنامه. رسند مي جده و مكهمختلف به كابل، به 
مديريت گروه و چگونگي ترتيب و تنظيم امور شـان  . سازد مي مكه را نيز مشكل و مختل

تجربـه سرپرسـت   سـوادي و عـدم    گرچه بهار بـي . در ادامه راه را بايد ديد و تعريف كرد
 . است مفصلحديث از يي  همين مجمل مقدمه. دهد نمي سالي نيكواز خبر  گروه

 .كعبه تركستان بريم نه به به ن مديريت ترس و ترديد داريم كه رهبا اين راهنمايي و اي
رسد حـق نظـارت    مي نظارت را انجام دهند به نظر ي اعضاي دولت هم كه بايد وظيفه

 .اند آراسته شدهها  همه گلها به سبزه .ديگر هيچ .اند گرفته ها شركت ازتمام و كمال را 
در همه مراحـل نيـاز بـه مـديريت، نيـاز بـه       . اسك حج مراحل مختلفي دارداجراي من

تواند به اهداف تعيـين شـده دسـت     مي بدون آن به سختي. سامان دهي و تنظيم امور دارد
 .توان به انجام مراسم به شكل درست و در زمـان آن پرداخـت   نمي به عبارت ديگر. يافت
 .مناسب كردگيري  توان از آن نتيجه نمي

عـدم  . دهنـد  نمـي  يـا . وقت پرواز از كابل به جده اطالع دقيقي وجود نـدارد  ي باره در
هم وقـت مسـئولين را جهـت جـواب     . شود مي نظمي در همه ابعاد ب بيع رساني سبالاط

سـپري  . سـازد  مـي  شـتابزده و گيرد و هم حجاج را مشوش و نگران  مي گويي به سواالت
دوست شايد بيشتري براي آشنايي با حجاج و فرصت انتظار هاي  كردن ساعاتي زير خيمه
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اما اين فرصـت بـه   . خوب نياز دارندهاي  هم اتاقي بههمه حجاج  .سازد مي يابي را فراهم
. و سوار طياره شويم رفتن كنيمساز شويم كه بايد  مي با خبر مدتي بعد. دهد نمي ما دست

 حاكم است، حركـت شـروع   بر آغاز تا انجام اين سفر كانكما نظمي كه با شتابزدگي و بي
از گيري  هبهر. اه چنداني تا طياره نيستر. رسيم مي اول به اتوبوس و بعد به طياره. شود مي

شـايد هـم بـه     .يضه و استفاده از همه امكانات باشـد جهت خالي نبودن عرشايد اتوبوس 
 .جهت امنيت حركت در ميدان هوايي

هـاي   در چوكي .اند ر طياره ريختهنيز چون مور و ملخ د ها شركت حجاج يكي ديگر از
كم و بيش قانون سفر و قاعـده حركـت و توقـف بـه     . شويم مي ركي جابجاتُ ي آخر طياره

مسـير بـراي تـو     ي مسئولين شركت و سرپرست گروه كار چنداني در ادامه. آيد مي دست
ـ  مي ها شركت پولي را كه به. اين قاعده سفر در اين مسير است. انجام نخواهند داد ردازي پ
 .همين است كه هستاين افغانستان است و  .گري است تا سرپرستي بيشتر حق مافيايي

كارهاي خود را خودت . زيبايد خودت را به قانون، مسير و جزئيات سفر آشنا سا تو 
اگر گم شدي بايد خودت را پيدا كني و . نروي تا گم نشويراهه  بي .راست و ريست كني

 .به راه بياوري
تواني كسي را پيدا كني كه به قانون و مسير سفر درست و كامل  مي به سختيدر اينجا 

اين سفر بيشتر به سفري عادي به . آمد مي شناخت بايد پيش از اين بوجود اين. آشنا باشد
را هـا   و جاهها  راه پرسان ،پرسان .بروي تو خود بايد از سراغ به عراق. ماند مي يك كشور

 . پيدا كني
. شركت نيز مقـداري در ايـن همـاهنگي نقـش دارد    . رتيب و تنظيم كنيامور سفر را ت

  .همانقدر كه مجبور باشد
همـين اسـت   . ها، گرفتن هوتل و غيره مانند خبر دادن روز پرواز، آماده شدن پاسپورت

 .كه هست
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بـه قواعـد ايـن سـير آشـنايي       وبرخي از همراهان كه توان خواندن و نوشـتن ندارنـد   
بـا خيـال آسـوده    توانند  نمي .ساير همراهان باز ماننداز يي  كه در نقطه ترس دارندندارند، 

يا امور ديگـر خـود را   . نيازهاي خود را برآورده سازند. ماز بخوانندحتي وضو بگيرند و ن
كشـت  كـالغ  د در كالته نز بغداد آور غبير دنبال كاري بروند تا اگر بيم دارند. انجام دهند

 .نگذارد
سرپرسـت  . از معلم و راهنما خبري نيست -دانم نمي هم گران را بازدي –در كاروان ما 

 . سكوت بگيرد  بايد روزه. نيست ردارما نيز از آگاهي مناسب برخو
 .را ببنديدها  لطفا كمر بند ... -

ي خزانهمان روز  3:30ساعت . كنند مي مهماندارها يكي پي ديگري كمر بندها را چك
 . شود مي بلند به وقت كابل طياره از كابل زمين

 .گيرد مي ساعت را در بر 5فوتي و مدت  30000پرواز ما در ارتفاع  -

 .اين موضوع از بلند گوي طياره گفته شد

 ميقاتدر راه 

شهرك آريا است كه روبروز در حال هاي  توان ديد بالك مي بلكه در كاآخرين چيزي 
  .افزايش است

ْعَمـةَ  الَحْمـدَ  ِإنَّ  لَبـَّْيَك، َلكَ  َشرِيكَ  الَ  لَبـَّْيكَ  لَبـَّْيَك، اللَُّهمَّ  لَبـَّْيكَ « -  َشـرِيكَ  الَ  َوالُمْلـَك، لَـكَ  َوالنـِّ
 »..َلكَ 

 .شود مي گوي طياره صداي تلبيه پخشلنداز طريق ب
 بـه تـو دسـت   يـي   احساسـي ناشـناخته  . شـود  مي حركت مستقيم بسوي ميقات شروع

مي مشغول تلبيـه،  حجاج نيز د .بايد ديد و تجربه كرد .گفتني استكه نااحساسي . دهد مي
برجسـته  هـاي   گاهي نيز چشم شان بـه سـر و صـورت برهنـه و سـينه      .دعا و ذكر هستند
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يـن  ر تناسـبي بـا ا  مهمانداهاي  وضعيت نمايشي دخترك. افتد مي دختركهاي ترك مهماندار
P1Fسفر معنوي ندارد

1
P. 

با بي  شدن، سوار و پيادهحجاج نيز مانند حركت و توقف  ،خواستننشستن و بر رفتن،
 . نظمي و سر و صدا همراه است

 نقش مافيا

 -به بـاور مـا   -خواهيم بگوييم كه سپردن موضوع حج به بخش خصوصي  نمي گرچه
بنـابراين بـه دليـل    . ريشه در عملكرد مافيايي دارد تا هدفي در جهت ارائه خـدمات بهتـر  

بـه   .انـد  ذاري شـده گـ  پايـه  بر اصل سوء استفاده ها شركت دست داشتن مافياي فساد، اين
 .ردخو نميجدي در امور حج به چشم همين جهت عزمي محكم براي انجام كاري 

وجـود داشـته   نيـز  رسد عزمي در جهت ايجاد نظم بر مجموع مراحل حـج   نمي به نظر
مـاهي گـرفتن از آب    .بي نظمي امكان سوء استفاده بيشتر وجود دارد يتوجوددر م .باشد

ا و سـر و سـامان دهـي    چه انجام، اجـر . است قديمعهد ه از شناخته شد ي قاعده گل آلود
 . پيشرفته و غير دست يافتني نداردفوق هاي  نياز به برنامه ريزيحج امور  بسياري از

هـا   آن ي متولي حج يا شـركاي پيـدا و پنهـان   ها شركت در نقش گاهيكه مافياي فساد 
ايل حـج يـا حـداقل در بخـش     شود، بايد متقاعد گردد كه از سوء استفاده در مس مي ظاهر

 .بيرون مرزي امور حج دست بردارد
يم ظتوان با تعيين راهنماهاي با تجربه، تن مي انجام بهتر امور بخش بيرون مرزي حج را

و  منـا امور ترانسپورتي، تعيين مكان مناسب در هنگام اجـراي شـعاير و مناسـك حـج در     
عرفـات و مزدلفـه، راهنمـايي     ،اور غذايي، طبـي و بهداشـتي در منـ   عرفات، ساماندهي ام

و حركت به سمت جمرات، اجراي جمرات و انجام ها  آن حجاج، هدايت، توجيه و تنظيم

                                                            

كه اين سفر روحاني حجاج را با  ي تركي نيست؛ ي زن آريانا افغان نيز كمتر از خدمه حجابي خدمه بي -1

 ]مصحح. [سازند حجابي مكدر و ناخوشايند مي بي
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و توجيه حجاج هنگام حركت به سمت عرفات و برگشت از عرفـات و  ) قرباني(شكرانه 
و  هـا  شـركت  اينها حـداقل كارهـايي اسـت كـه    . به مكه به انجام رساند منانيز برگشت از 

ن ايـ  طبيعـي اسـت،  . مرزي حج انجام دهندبيرون  توانند براي تنظيم امور مي حج وزارت
كه به قيمت از  رسيدن به حداكثر سود آوريبايد از  ها شركت .موارد نياز به مصارفي دارد

 .خودداري كننداست امكانات رفاهي  دست رفتن

 غروبرقابت با 

 در هواي زرد خزاني طيـاره مـا  . استمانده غروب به  ساعتي. گذرد مي مدتي از پرواز
ـ   مـي  طيـاره . كنـد ت با خورشيد موفقيتي كسب بتواند در رقا نمي  .جـده برسـد  ه رود تـا ب

 خواهد اجـازه دهـد كـه    نمي طياره تا نشست نكرده است. رود تا غروب كند مي خورشيد
نسـبي خورشـيد   سرعت  اما. بگستراند خود را بر اطراف و اكنافهاي  دامن سياه شب بال

 .سـازد تـر   تواند روز را بـراي مـا طـوالني    مي اما. اين رقابت ناممكن .ر از طياره استبيشت
مـا  . دانيم كه اكنون تاريكي شب بالهاي خود را بر كران تا كران كابل پهن كـرده اسـت   مي

 پس از چندي خورشيد در راه غروب. خوانيم مي در طياره .ايم هنوز نماز عصر را نخوانده
 . باور نكندآن را  روبما غ ي طياره گرچه .گيرد مي سرعت

 هشتابز يارفتاره

هنوز هـم كـم و بـيش باعـث آزار     ها  بي نظمي در بستن احرام و استفاده از دستشويي
مشـوش و   ي چهـره . گرچه در داخل نسبت به بيرون كمتر شده است. شود مي مهمانداران

ـ انـد   اره شـده زنان و مرداني كه براي اولين بـار سـوار طيـ    ي رفتارهاي شتابزده خـوبي  ه ب
 .شود مي احساس

راه، رفتن و سوار شدن به موتر و طياره بيشـتر   بي نظمي در حركت و توقف در مسير
 :شود مي در ادامه اشارهها  آن رخي ازه باز عواملي است كه بناشي 
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در مراحـل   قرار و سـكونت عدم اطالع حجاج از فرايند انتقـال، جابجـايي و اسـت    -1
 .مختلف

راهنمـايي   افرتي يـا وزارت حـج بـراي سرپرسـتي،    ي مسها شركت بهعدم اعتماد  -2
گم شـدن و جـا مانـدن پيـداكردن      و در صورت ،مناسب و رسيدگي به امور سفر

 .و بارهاي شان خودشان

ريت قريب بـه اتفـاق شـان    اكث. بي تجربه بودن اكثريت حجاج از سفرهاي هوايي  -3
 .ر با طياره را ندارندهاي بيرون كشوري و سفرهاي مشابه حتي سفتجربه سفر

 .بي سوادي و عدم توانايي مطالعه -4

 .حجاجقريب به اتفاق پيري و ناتواني اكثريت  -5

بايل تا در صورت گم شدن بتوانند همراهان خود را پيدا وعدم توانايي استفاده از م -6
 .كنند

و تـاثير بسـزايي در    شـده  حجـاج بيشـتر   ي هـره كـه باعـث دل  هستند  يعواملاز ها  اين
 .زده مولد بي نظمي استبرفتار شتا. ي رفتار حجاج دارندشتابزدگ

ت گيرت عواملي كه باعث رفتارهـاي  اگر قرار است كاري براي تنظيم بهتر امور صور
 .از بين برودبايد  شود مي فوق

توانـد در كـاهش دلهـره، بهبـود رفتارهـاي       مي حجاج ميزان آگاهي و اطالع رساني به
ايـن  . يت در كاهش بي نظمي تـاثير زيـادي داشـته باشـد    شتابزده مولد بي نظمي و در نها

 :تواند مي آگاهي قبل از حج
 صوتي و تصويري، هاي  از طريق رسانه -1

 وزارت حج و اقاف -2

و معلمين خصوصي كه تجارب متعـدد سـفر   ها  خصوصي، سرپرستهايي  شركت -3
  را دارند

 . ارائه گردد
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ضـمن  ها  اين آموزش. اشدداشته ب تريتواند نقش مؤثر مي آموزش مستقيم و حضوري
ضمن سفر نقـش ارزنـده   هايي  برنامه. ارائه گردد ها شركت بايد توسط وزارت حج و سفر
چـون در عمـل بـا    . ي بـه آن دارنـد  اكثريت حجـاج نيـاز شـديد   . در ايجاد نظم دارد تري

 . كنند مي ها را بهتر درك آموزش .شوند بيشتر عالقمند آموزش هستند مي مشكالت روبرو

 فرمسير س

 .رويمب همچنان بايد. راه زيادي تا جده مانده است
. بندم تا شايد مقداري از خستگي ناشي از انتظار طوالني بر طـرف شـود   مي ها رامچش
انجـام شـده    11پرواز سـاعت  . صبح به ميدان هوايي هرات فرا خوانده شده ايم 6ساعت 

ي كـه در  نايقداري از تواانتظار طوالني در ميدان كابل و هرات حجاج را خسته و م. است
بـا چشـمان بسـته در عـالم تصـور بـه       . آيد نمي خواب. ادامه به آن نياز دارند كاسته است

كنم كـه اگـر چنـد     مي فكر. گردم مي سال قبل برنه چند صد  به صد سال،. روم مي گذشته
در تصـورم در آن  . رفتم سفر چگونـه بـود   مي به حجبا ابن بطوطه سال قبل از امروز  صد

كـاروان   ، ورويـم  مي به حج. حج كردن در آن هنگام چگونه بوده است. كنم مي مان سيرز
خـوبي آن ايـن   . پيماينـد  مي راها  ها و كوه گردن شان دشتهاي  شترهاي دنباله دار با زنگ

تـواني   مـي  است كه هر وقت توشه راه داشته باشي و زمان و تواني براي رفت و برگشـت 
از  .رسـي  مـي  تا برسي و روي مي .ركتي نه مافياييست و نه شهيي  نه قرعه. به حج بروي

 خـاطرات زيـادي بـا خـود     مچون ناصـر خسـرو  ه. كني مي و مناطق زيادي ديدنها  آبادي
نيز خـاطراتي از  . و آشنايي هاها  مريضيها  زحمتها، خستگيها  خاطراتي از رنج. آوري مي

و هـا   گرسـنگي . و مردمـان هـا   و شـهر هـا   آبـادي  ،ها ديارو  دشت ها، كوه ها، ديد و بازديد
 .ها و رهزنها  خطر دزد. و دوستي هاها  شناييآ. ها تشنگي

 هـا،  كوه ها، دشت. گذريم مييي  از مناطق شناخته و ناشناخته. كنم مي وقتي چشها را باز
هـاي   رسد سفر ما از طريق ايـران و شـهر شـيراز، در نزديكـي     مي به نظر. هاشهرها و دريا

دانم خليج هميشه فـارس شـد يـا خلـيج هميشـه       نمي خرهآلاكه ب –خليج ويت از روي ك
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P2Fعرب

1
P- دشـتها   و و درياهاها  هزار فوتي شهرها، كوه 30000 ي از فاصله. گيرد مي صورت

 .ديدني است
اين بار قطعا . گردم مي سال قبل بر 50اين بار به  .گذارم مي روي همچشمها را  باز هم

...  به ايران، به عراق، كويت، سـوريه و طوالني هاي  مسير با طي. موتر است سفر ي وسيله
حـاال ديگـر   . بايد پاسپورت داشـته باشـيم   .رويم مي از مسير اردن و تبوك به مدينه و مكه

 هـا  شـب  روزها و روزهاي طوالني و گـاهي . مسير سفر طوالني است. هركه هركه نيست
. كشورهاي مختلف عبور كنـي  اما فرصتي هست كه از شهر و. گيرد مي وقت زيادي در بر

و در عـراق  از انفجـار  . از امـروز بهتـر اسـت    امنيت هم. آشنا شويها  آن ديدن باها  آن از
 .رسيم مي تا رويم مي .تان خبري نيستافغانس

راستي روزگاري كه خود تسلط نسبي بر سرنوشت خود داشتيم بهتر بود يا روزگـاري  
ند؟ در آن وقت امنيت و آسـايش و پيشـرفت   كه واليان نعمت حقوق بشر بر ما مسلط شد

 .تمركز شودها  بهر حال فرصت هست تا روي خيلي از پديده. داشتيم يا در اين زمان

 مدينه از اوج آسمان

 از دور سـو سـو  يـي   منطقه نور تاريك و روشن. رويم مي مدتي است در تاريكي مطلق
. شـود  مـي  شتر و بيشترو وسعت ساحه تحت پوشش، بي شدت نورلحظه به لحظه  .زند مي

نماي دل انگيـزي را از بـاال بـه     .ها است سرك ي بيانگر نقشه ها زرد كنار سركهاي  چراغ
 .تصوير كشيده است

. درخشـد  مـي  از نور سفيديي  شويم در ميان پهن دشتي از نور زرد، هاله مي نزديكتر كه
. گـذارد  مـي  نمـايش نگفتنـي از آن اوج را بـه   نور سفيد در بين انـوار زرد جلـوه    ي جلوه

قسمت سفيد رنگ آن مسجدالنبي  .است ي منوره مدينه اين جاگويد  مي مهماندارطوريكه 
تـوان شـكل    مي ين جااز هم. تطيل شكل را احاطه كرده استمسيي  نور سفيد ساحه. است
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نور  .رويم نمي و به تركستانايم  پس راه را درست آمده. هندسي مسجدالنبي را مجسم كرد
آسـمان پـر از   . رسد مي تا اينجا به چشممان چنان درخشنده است كه از آن جا يمسجدالنب

 . مدينه است نور و زمين نيز غرق درشب هاي  ستاره
تـا  . كنـيم  مـي  اين از بخت ما در اين سفر است كه در شب از روي ايـن منطقـه عبـور   

شـدن بـه    در نزديـك انـد   نشسـته هـا   حجاجي كه كنار پنجره. باشيميي  شاهد چنين منظره
 حرم پيامبر. اردديي  مدينه در اين وقت شب از اوج آسمان جلوه. كنند مي رقابتها  كلكين

دل انگيزي نـور   ي مسجد النبي بگونه. كرده است شهر مدينه زيبايي شهر را بيشتردر قلب 
 . سازد مي اين منظره دقدقه ديدار مسجدالنبي را بيشتر. پردازي شده است

. سال بعـد  30روم  مي به آينده. بندم مي دوباره چشمها را. گذاريم مي مدينه را پشت سر
شايد نتوانيم بـا  . چگونه خواهيم رفت محج برويه اگر ب. آيد مي وقتي كه پيري به سراغ ما

بايد از . ترونكي استكسفر ال. زمان زيادي است ساعت 5. گير است ه سفر كنيم وقترطيا
آگـاه از  خودآيا سفر همـين گونـه اسـت؟ نا   . نلودادميل اتچ شويم و در آنجا إياين جا در 

ميـل  إياگـر آدرس  . شويم مي در بين راه تلف ؟اگر ميل نرسد چه. هراسم مي خطرات سفر
بايـد  . ميل بازگردانـده شـود  إيبايد دوباره . شايد به تركستان برويم. اشتباه نوشته شود چه

از رفـتن بـه سـفر    . ياره استخطرات آن بيشتر از سفر با ط. كسي باشد كه دوباره بفرستد
مدينـه بـه   هـاي   نور چـراغ  .شود مي فرجي حاصلشايد تا سي سال بعد . شوم مي منصرف
 . گرايد مي خاموشي

هسـتيم و  دانيم كـه بـه جـده نزديـك      مي .گرايد مي صداي تلبيه هم گاهي به خاموشي
 .منتظر خبر

ميـدان هـوايي بـين    دقايقي ديگر مـع الخيـر بـه     .ايم ما فرود تدريجي را آغاز كرده -
 ... لطفا .المللي جده نشست خواهيم كرد

كشـد تـا    مي مدتي طول. دهد مي اين را مهماندار خبر .خبري كه منتظرش بوديم رسيد
دامـن سـياه تـاريكي خيمـه     . افقي با ميدان جده زياد است ي هنوز فاصله. ارتفاع كم شود
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مسير راه گسـترانده  هاي  تها و كوهضخيم خود را بار دگر بر افق تا افق و كران تا كران دش
 . است

 حضور در ميقات

بـه جـده    دانند نور مربـوط  مي همه .زند مي نرم نرمك نورهاي ديگري از دور چشمك
ه بيتـاب  هم .اند حجاج همه سفيد پوش و احرام بسته. است طياره يكسر سفيد رنگ. است

 .انتظار ورود به ميقاتدر . هستند و در انتظار
. ورود بـه حـرم اسـت    ي ميقـات دروازه . ميقـاتيم يي  در آستانهوقت شب در اين اينك 

 احـرام  در ايـن حـريم بـدون   . يطي دارداشـر  از آن عبـور ورود و ميقات مرزي است كـه  
شرايط احرام را رعايت  احرام داشته باشي وبايد  .و از آن عبور كنيتواني وارد شوي  نمي
مـوي نكنـي و   . ت ديگـران را نگهـداري  حرم. ظلم نكنيحق كسي را پايمال نكني، . كني

آن  يحـدود و مرزهـا  . لباس تو است تعلق از خود دور كني كه يكي رنگ. روي نخراشي
واعظي است بـر  فضايي كه در آن قرار داري و پوشي  مي لباس احرامي كه. رعايت كنيرا 

 .در ايـن چنـد روز زنـدگي كنـي     بايـد  دهد كه حـداقل  مي تو را پند و هشدار. بنا گوشت
در واقـع همـان   احرام شرايط . زندگي كني و از آن خاطره و خاطراتي با خود داشته باشي

 گوينـد اگـر آدم چنـد روز زنـدگي كنـد      مـي  همين است كه. شرايط زندگي انساني است
 . خاطره از آن چند روز دارد ها سال

 .كنيم مي از ميقات عبور مع الخير تا دقايقي ديگرحجاج محترم، مهمانان گرامي  -

 .كند مي مهماندار اعالن
. گـويي  مي لبيك الهم لبيكباز هم تو . يابد مي احساس در عمق وجود جريان از موجي

آرام و قـرار از   .زنـد  نمـي  كسي حرفي .صداي لبيك فضاي دروني طياره را پر كرده است
 .بين رفته است

. داين احساس در سراسر وجـود تـو جريـان دار   . دهد مي احساس نگفتني به تو دست
ورود بـه  در خواسـت   .بايد ديد و تجربه كرد. بيان كردنه و  شود گفت مي هاحساسي كه ن
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ورود بـه ميقـات داده    ي چند لحظه بعد اجـازه . اجابت شده استاز اين  ميقات گويا پيش
 . خواهد شد

مَّ  لَبَّيْكَ « ، اللَّهُ يكَ  الَ  لَبَّيْكَ  لَبَّيْكَ ِ ، لَكَ  رشَ دَ  إِنَّ  لَبَّيْكَ مْ ةَ وَ  احلَ مَ ، لَكَ  النِّعْ املُلْكَ يكَ  الَ  وَ ِ  .»لَكَ  رشَ

 از درون سينه بر. تر لبيكها از هر زمان واقعي .استتر  صداي لبيك از هر زماني رسا
 .آيد مي

درك همـين نقطـه بـه حجـاج     . كه از همه عـالم متفـاوت اسـت   يي  هشد وارد حريمي
را مهمان چشمهاي حجاج  ها ميقاتيم اشك درك اينكه امشب به. دهد مي احساس متفاوتي

حاكم بر سفر در ايـن  و احساس  فضا. برخي از همراهان سر در گريبان دارند. كرده است
انجـام   بسـياري از حجـاج را بـر   . كنـد  مـي  تحكومها  هنگام بر قلبها، احساس و تصميم

مم اما مص .ايم نياوردهيي  اما توشهايم  به ميقات آمده. سازد مي مصممكارهاي نيك در آينده 
هـم در چنـين    اگر قسمت شود بـاز . را مهيا سازيم در روزگاري ديگر اين توشههستيم تا 

؟ بيـاييم  توشـه تـا بـا    اين توفيق به ما دست خواهد داد. بي و چنين سفري قدم بگذاريمش
 . اين را اميد داريم

 براسـتي . را از خـود بپرسـيم   هاي زندگي مهمترين سوالدر اين شب و در ميقات بايد 
. تا اين سوال را از خود بپرسيمايم  به ميقات آمده. و بكجا خواهيم رفتايم  آمده چي براي

كه براي ايـن  ايم  به ميقات آمده. تا براي اين سوال پاسخي بيابيمايم  نه بلكه به ميقات آمده
. كنـيم  مـي  يـابيم يـا از آن عبـور    مي آيا در مقيات حضور. بيابيمها پاسخهاي مناسب  سوال

 بريده شدن از همه تعلقات بـه پـيش   ي تا آستانه. چشمها به اشك نشسته است بسياري از
فراموشـي  دارنـد   همراهان نيز به آن اذعـان در اين سفر همه يكي از مسايلي كه . رويم مي

ويشـي  تشايـم   كه سوار طياره شدهيي  حظهاز ل .ايم پشت سر گذاشتهآن را  دنيايي است كه
. موفـق شـدن در ايـن سـفر نيسـت      اي جـز  نگراني. وجود ندارد انجام ماموريت حج جز

 .دهـد  مـي  ما دسـت  اين احساس نه تنها به. ود نداردجز انجام حج ابراهيمي وجيي  دقدقه
. ارزشمند اسـت يي  نيز تجربهاند  دنيايي آغشتههاي  دقدقهبلكه براي همراهاني كه بيشتر با 
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. پايـان سـفر اسـت   ترس از است كه همين آغاز همراهان را مشوش ساخته يي  دقدقهتنها 
در هـيچ  . داريـم  هـم دوسـتش   مـه مشـكالتش بـاز   اين سفر همانند زندگي است كه با ه

. ايان زندگي اسـت ترس پايان سفر همانند ترس پ. پايان دهيمآن را  شرايطي حاضر نيستم
همه تـرس  . را اين هراس نيز اين سفر و اين ماموريت. سازد مي زندگي را متاثر اين ترس

كه كاسـه و كـوزه را برداريـد،     جرس فرياد بدارد. فر زود پايان يابدساست كه اين اين ما 
ربـوده   ترس از فرياد جرس امن و عيش را از مـا . بنديد بهرا  كاله كنيد و مهملها كفش و

 .است
ن بـه  به وقت كابل پس از داخـل شـد   9حدود ساعت پس از عبور از ميقات در انجام 

 . نشينيم مي زمين جده در ميدان هوايي به روي
هـا   حركت شتابزده حجاج براي برداشتن ساك. شود مي جابجا طياره در باند مخصوص

مولـد بـي    شـتابزده  هـاي  حركت .ر پياده شدن استد تعجيل ي طياره نشانه پيش از توقف
خـروج چنـدين بـار از سـوي مهمانـدارها       ي تا توقف كامل و صدور اجـازه . است نظمي

P3Fميدان هوايي جـده . شنوا استها كمي نا اما گوش. شوند يم ر منعحجاج از اين كا

1
P   ميـدان

ديگري كه در حـال  يي  نشيند چراغهاي طياره مي به زمينيي  همين كه طياره .بزرگي است
 .بهره مند است بسيار باالييامكانات از  ميدان هوايياين . زند مي است سو سونشست 

 سرپرستي حجاج

وقتـي  . شركت است ي پرستي حجاج خارج از عهدهدن به مكه سرياز اين لحظه تا رس
تو بهتر راست و هاي  ي افغان رهايي يابي و امور سفر واگذار شود كارها شركت از اسارت

 .شود مي ريست
در اين  .اند و برگشت از آن جمله منابه عرفات از . منااز مكه به . انتقال به مكه از جده

ج در تعيـين و تقسـيم حجـا    ان دهي حجاج،رد نيز اطالع رساني از وقت حركت، سامموا
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به همين جهت در اطالع رساني . ي ما استها شركت به دوشو انتخاب نوع موتر ها  موتر
تو خود بايد بجنبي معموال از قبل به تـو اطـالع   . و سامان دهي امور مشكالت وجود دارد

 اطـالع در مواردي هم كه ساعت حركت و توقف، رفـت و برگشـت را   . دهند نمي درستي
اين قاعده نه تنها بر شروع سفر و حركت از كابل به جـده يـا جـده    . دهند دقيق نيست مي

يـز حـاكم   بلكه در تمام سير و سفر و تا برگشت بـه كابـل و هـرات ن   . به مكه حاكم است
يابنـد   مي اطالع از موضوعتر  ديگران زود. گيرد مي تبعيض صورت در اطالع رساني. است

 . ماند نمي جايي مناسبي در طياره، موتر، هوتل و در خيمه. نندك مي امكانات را اخذ
 در ورود و رقابـت  حجـاج  ي ورود شتابزده. يابيم مي انتقال با اتوبوس به سالن ورودي

ايـن پديـده در   . كند و براي ساير مهمانـان  مي نمايي تعجب انگيزي را براي ميزبان مجسم
 . مهمي دارد تعريف چهره و فرهنگ يك كشور در موسم حج نقش

 رفتار پوليس

امـا حـاال داخـل كشـور      .ايم از صبح تا حاال به مشاهده رفتارهاي شتابزده عادت كرده
تنـد و خشـن پلـيس سـعودي و يـا يكـي از       هاي  ترسي ناشناخته از برخورد. خود نيستيم

 .ميدارد آشفته و نگران نگه وهابي ما راهاي  يخش
را  زبان فارسيبه حج  بيشتر مطالب .ام هكرد نترنت تحقيقدر اوقتي  قبل از شروع سفر

جلـب   سـعودي هـاي   برخورد تند پلـيس و شـيخ   ي بيشتر از هر چيز پديده. از ايران يافتم
ماموران سعودي با حجـاج   پسندايراني از رفتار نا گهايو وبال ها اكثر سايت. كند مي توجه

 رفتارهـاي ناخوشـايند  يكي از مناطقي كـه   .اند هكرد وريياد آ -بخصوص حجاج ايراني–
 .هوايي جده است نميداپليس و ماموران در آن ثبت شده است 

تـا مـديريت ميـدان     حـرمين  ي توسعه و محافظت ي از شيوه تقريبا تمام رفتار سعودي
و تفـاوت  درك مليل ايـن نقـد شـايد    مهمترين د. استگرفته قرار  رانيمورد نقد ايهوايي 
هـا   سياسي و ساير پديدههاي  رقابترد پاي گرچه  .ه استدين ورزي بودهاي  شيوهمتضاد 

و اختالفـات  هـا   كشـاندن بحـث   .كـرد روايات استشـمام   ي توان كم و بيش از شيوه مي را
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ايـن  . ر آن شده استيانگبايران گري اكنونسياسي روزانه به مسايل مذهبي عواقبي دارد كه 
از مهمتـرين اثـرات   يكـي  . ستدر خود ايران داشته ايي  قعهپديده اثرات متوقعه و غير متو

له تنهـا مربـوط بـه عربسـتان و     أمس. ديني استهاي  باور ي ايراني در باره ضعف باورهاي
بلكه ايران با رقباي سياسي داخلي و خارجي خود نيز همين روش . حتي سنيان نيز نيست

 .گيرد مي را در پيش
ا از قضـاوت از پـيش   توانسـتيم خـود ر   نمـي  به سادگيكنم كه  مي اعترافاما به تكرار 

در طـول   خواسته و يا نخواسـته ها  اين پراديم. رها سازيمداخته ناشي از تبليغات ايراني پر
مدرك و نيـز زمـان    ،نياز به دليل نيزها  آن ندزدو .ها سال در ذهن ما مجسم شده است ده

 . دارد
ادعاهاي  هم مشتاقيم. تند و خشن كم و بيش نگرانيمهاي  به همين دليل هم از برخورد

تا اينجا براي تخطئه يا تائيـد آن  . با محك مشاهده بسنجيمآن را  ايرانيان و صدق و كذب
چـه آنكـه دليـل و مـدرك مشـاهداتي بدسـت نـداريم و        . موجود نيسـت يي  قرينهو دليل 

 .ايم نياورده
از رفتـار پلـيس و خدمـه    ها  ه همه پديدهبورود به جده با نگاهي نقد گونه  ي از لحظه

تـا آنچـه را در    .ايم نشستن در كرسي قضاوت بر آمدهتا ساختار فرودگاه آن در پي  گرفته
وابسـته،   راهـا   سعودي. اثبات كنيمبراي خود ايم  كردهو پردازش پنداري خود ثبت  ي پرده

از لحاظ اعتقادي خشن و بي منطق  وهابي بودن آن را .منطق به بينيم صب و بيتعخشن، م
سپس اگـر چيـزي را   . براي خود اثبات كنيم يا ينيم وب به رو نوك وابستهو از منظر سياسي 

ولي در ميدان جده از رفتار بـد و خشـن   . براي كسي نقل كرديم متكي بر مشاهدات باشد
اليم كـه مشـكلي پـيش    خوشـح . يابيم نمي از گويي و قضاوتچيزي براي ب يسعودپليس 

هـم كـه شـده    لي نبودن عريضـه  براي اثبات نيافتيم تا جهت خا گرچه چيزي. نيامده است
تنـد در  هـاي   از برخـورد  ايرانـي  هماهنگهاي  كنم بيشتر دستانسرايي مي فكر. بازگو كنيم

بايـد مـدح و سـتايش از خـودي و      هر متن ايراني. جده جهت خالي نبودن عريضه است
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امـا بـراي   . باشـد هـا   ايرانـي  شايد هم اين بر خورد فقـط بـا  . بدگويي از غير خودي باشد
و مهيـا  بايد مـدارك مشـاهداتي بسـيار جمـع     . خيلي زود است قضاوتن به كرسي نشست
بـاز هـم   . تا ذهنيت پيش ساخته و اطالعات پردازش شده محك صدق و كذب بزند. كنيم

گرچـه نقـد و    .آييم مي بردر جاي ديگر  ه و صحبت باقي در پي جستجويبه حكم يا زند
. دين ورزي هـدف و مقصـود اسـت   هاي  يوهخشن و شهاي  رد يا تائيد هر دو پديده رفتار
 . دين ورزي موضوعيت نداردهاي  اما در اين اماكن بررسي شيوه

 انتظار در جده

 نمبر براي پاسپورت پس از اندكي انتظـار صـورت   تپوليو و اخذ تك ي چكاندن قطره
اطـالع رسـاني   . بعدي چي كـاري بايـد انجـام دهـيم     ي داند كه مرحله نمي كسي. گيرد مي

بـا اصـرار همراهـان از پـوليس سـعودي      به لطف عربي دست و پاشكسـته  . است ضعيف
تـان  شـكل سيسـتماتيك بـراي انجـام كارهاي    گويد شـما بـه    مي به ما. جوييم مي راهنمايي

منتظـر   جا قابل ديد است گروهـي از قبـل   در سالن ديگر كه از آن. راهنمايي خواهيد شد
اين انتظار فرصت وضو و اداي نماز خفـتن  . مانيم مي منتظر. شان هستندطي مراحل كارهاي

 . سازد مي فراهمرا 
گرفتـه تـا   مهر پاسپورت  ، چكهاي متوالي ازاست در سالنهاي ديگر كه سالنهاي وسيع

 .گيرد مي تي را در بربارها مدچك الكترونيكي 
اج بـه  حجـ . عرب و عجـم و زن و مـرد اسـت    ياه و سپيد،سجمعيت  ها مملو از سالن

چنـد  . دشون مي راهنمايييي  به نقطهيي  هاي ميدان از نقطهك توسط راهنماشكل سيستماتي
سر . پردازند مي حجاج افغاندانند در هر مدخل به راهنمايي  مي يراهنما كه كم و بيش در

اي هر شركت تعيـين شـده   به محل مخصوص به افغانستان و مكاني كه برجام حجاج را نا
. سـازد  مي صرف شام مختصر فراهم رها فرصتتقال بااندكي تاخير در ان .كنند مي رهنمايي

البتـه ايـن پديـده هنگـام     . براي ديدار كعبـه عجلـه داريـم   . انتظار بسيار نا خوشايند است
رسد كه مسئولين آريانا يـا حـج و    مي به نظر. برگشت به كشور خيلي بيشتر از اندك است
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ايـن شـركت از    .اند نكرده در انتخاب شركت انتقال بار دقت -دانم كدام يك نمي–اوقاف 
طوري كه من جستجو كـردم ايـن مشـكل از آن     .دقت و سرعت مناسب برخوردار نيست

 ...شود كه  مي جا ناشي
در . رويم مي هيه شده به سوي مكهتهاي  تحويل بار و پاسپورت توسط اتوبوس پس از

صـحبت   شدن كند طوالني مي ضاكه حجاج را ناراحت و وادار به اعتريي  لهأتنها مسجده 
وقتي . كشد مي طوليي  دقيقه چند. است بايلوسعودي با م تصوير بردارهاي  يكي از پليس

در هـا   آن خشـن و تنـد  هـاي   بينم به ياد مرزبانان ايران و بـر خـورد   مي اعتراض حجاج را
ي دانشـگاه  ت علمـ أبه عنـوان عضـو هيـ   و من كه با دعوت رسمي . افتم مي ايرانهاي  زمر

هـاي   اين برخـورد  .ام هنگام سفر بارها با توهين و تحقير مواجه شدهام  رفتههرات به ايران 
گـاهي بـا   با لت و كوب و حتي ها  اين برخورد اكثر. است با هموطنان ماها  ايراني معمول
. كنـد  نمـي  حكـم  هم در ايران به نفع هيچ افغانييي  مههيچ محك. همراه شده است كشتار

 در بين آفتاب سوزانشهريور  17يعني پاسگاه ورودي ايران آيد كه باري در اولين  مي يادم
ايـن  . نـداريم  حتي آب بـراي خـوردن   .منتظر نگهميدارند ساعت ما را 4همراه با كودكان 

. گيـرد  مـي  مردم صورتپيش چشم همه و پديده در زير نور خورشيد و در روشنايي روز 
گيرد  مي صورتما تاري با هموطنان ها چه رف ناو در خفا و در زندها  دوگاهردر ااما اينكه 

ها خيلي فراتـر   دانيم واقعيت مي اما. توان خواند نمي اين مجمل از كهاست حديث مفصلي 
بـر  هـايي   ما كه زماني در نواحي مرزي سروي داشتيم بارها به خانواده. است ها از گزارش

 براي كـار بـه ايـران   ها  اين اكثر .اند توسط ايران كشته شدهها  آن نكه جواناايم  خورد كرده
يـاب  تاگـر روزي گروهـي حقيق  . كنـد  مي را متهم به قاچاقها  آن در حاليكه ايران .اند رفته

 امـا  .وحشـتناكي دسـت خواهنـد يافـت    هـاي   در اين باره بزنند بـه يافتـه   دست به تحقيق
بـه  . يبد اخالق منبع زشتي و ديگران را. كنند مي اخالق معرفي ي خود را جرثومهها  ايراني

خـود در   ي چندي بعد همراه جوجه. دنيا را بياور ي خار پشت گفتند برو و بهترين جوجه
 هـا  افغان داستان برخورد ايران با. اين داستان ايران است. ناز ناز بر گشتگفت  مي حاليكه
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و كسي نيز فرياد مـا  ايم  كه برده سي و چند ساله است يرنج تاريخي و حكايتيي  لهأمس
 .ذهني ما در اين هنگام استهاي  دقدقهها  اين .را نشنيده است

 سوي كعبهه ب

يكبـار  در هـر شـروعي   . رويم مي بسوي مكه. نتقال حجاج مهيا استبراي اها  اتوبوس
 گرچـه بـه خاموشـي   . شـود  مـي  لحظات بعد از اوج آن كاسـته . گيرد مي صداي لبيك اوج

موتر لبيك گفتن ياره و ط ه سمت طياره، در شروع حركتدر شروع حركت ب. پيوندند نمي
 كـنم  مـي  به اين فكر. شود مي صداي لبيك دوباره بلند. استپذيري از سفر جزء جدايي نا

 . يقينا كه نه .دانند ميآن را  ي ترجمهآيا بسياري از حجاج 
. آوريـم  مي ر به آن رويكعبه كه هر روز چند با. مان در نماز ي به قبله. رويم مي به مكه

آن را  ديـدار  ي شـهري كـه دقدقـه    .ايم نيدهقبل از نام شهر خودمان ش آن را شهري كه نام
شـهري پـر از   نـيم كـه   اد مـي  اسـت؟  يراستي مكه چگونه شـهر  .ايم عمري با خود داشته

را چون اسـرار تـاريخي و چـون    ها  آن كه. پيامبرانخاطرات . است خاطرات مردان بزرگ
و ... اطرات آدم، ابـراهيم، اسـمعيل   خ. ستبا ارزش در خود به وديعه گذاشته ايي  گنجينه
را در دل روز و شـب، كـوه و دشـت، غـم و شـادي و       نشو يـارا عليهم  السـالم  محمد 

خود انتخاب كرده  ي براي خانهآن را  شهري كه خدا. پيروزي و شكست خود نهفته است
 . شهري كه كعبه در آن قرار دارد. است

كـه   يشـهر . پرستش شده اسـت  ستيآن به در شهري كه بيشتر از همه شهرها خدا در
و  ا ابد شرك، بت پرستي، شيطان گرايياين شهر ديگر ت. توحيد و يكتا پرستي است ينما

 يبر هيچ موجـود . شهري كه رفتارها در آن بايد انساني باشد. تابد نمي خرافه پرستي را بر
  .ار و اذيت نشودآز ظلم نشود و كسي

شـهر   ،و عرفـات  منـا شهر . هاي عالم ت از آبآبي متفاو شهر صفا و مروه، شهر زمزم،
شهري كـه در اثـر دعـاي ابـراهيم از انـواع       ،شهر ابابيل ،شهر آدم و هوا ،هاجر و اسمعيل

 .برخوردار استها  نعمت
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 زمين جائز نيستاين سردر  تبعيض

بعضي از حجاج . پيچيد مي صداي تلبيه همچنان و به شكل نامنظم در فضاي اتوبوس
و در عالم  هر كسي با لحني. نيز جالب استها  لحن. دانند نمي و كاملكلمات را درست 

 دو ساعت بعد به مكه داخل. كند مي باز خواني دمي آهسته ند يالگاهي بآن را  خود

 ﴿ ترين شهر داخل امن. شويم مي          ﴾ . ساعتي سرگرداني در شهر

 فراهم وروديي  در لحظههم  آن مكه در شب رصتي براي ديدنتا رسيدن به محل اقامت ف
. يابيم مي در سرك جرول استقراريي  طبقه 16يك هتل  11 ي در طبقهسرانجام . سازد مي

يا پياده شدن و جابجايي  سوار ي عجله، شتابزدگي و بي نظمي همراه با سر و صدا نشانه
و عرفات  مناتا مكه و از مكه تا در مراحل مختلف سفر از كابل تا جده از جده حجاج 

 . شوند مي خود باعث توليد بي نظمي مزيد ي نيز با رفتار شتابزدهسرپرستها . است
ها توسط شركت رنگ تبعيض قـومي و سـمتي بخـود     توزيع اتاق –پس از تعيين اتاق 

 .رويم مي گروه به سوي حرمو جابجايي بار و يك جا شدن  -گرفته است 
ايـن   .انـد  ركت از افغانستان تا به عمـق سـرزمين وحـي كشـانده    تبعيض را صاحبان ش

تبعيض در تمام مراحل حركت و توقف، در تقديم، تاخير و توزيع محل اقامت و وسـايل  
 .شود مي اعمال مناترانسپورتي چه در مكه، چه در مدينه و چه در 

و خدامات ترانسـپورتي، سـكونت، حركـت و توقـف، تقـديم       ي در صورتيكه در ارائه
هنـوز قـوانين    .به زنان، مردان مسن و بيمـاران داده شـود   ها، معلولبه تاخير بايد اولويت 

اين سـرزمين رنـگ تبعـيض را    . به اكثريت ما آموزنده نشده است رفتار در سرزمين وحي
رفع و رد تبعـيض   حج بيانگر يكرنگي،هاي  تمام نماددانند كه  نميها  اين مگر. تابد نمي بر

ـ     هاي  احرام. يكرنگي كه استفاده خواهد شد هاي خيمه. است د يـك رنگـي كـه بـر خواهن
براي درك زشـتي تبعـيض در   ها  اين گويا. دشت يكساني كه در آن خواهند خوابيد. بست

 .سرزمين وحي كافي نيست
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 !اينجا جرم نيست افغاني بودن

عمـق   از. گرفته اسـت  رارنگ قلبي خود ها  حاال ديگر لبيك. رويم مي به سوي حرم به
 مسنبسيار در بين راه پاي يكي از مردان . رنگ واقعي به خود گرفته است. آيد مي جان بر

شتابند  مي حجاج همراه و مردان عرب بالفاصله به كمكش. تداف مي فرو بر زمين و دلغز مي
افغـاني بـودن در    .دبانه و بشـر دوسـتانه هسـت   ؤ، مانسانيها  برخورد. دارند مي و او را بر
P4Fشود نمي حي جرم پنداشتهسرزمين و

1
P. ،ي و نـژادي در ايـن سـر    سـمت  تبعيض قومي، ملي

 .زمين مجاز نيست

 بر بنا گوش واعظ شيب

كـه واعـظ    -حتي اگر توان مالي هم داشته باشند -كنند مي اكثر مردم ما وقتي عزم حج
به همين جهـت نيـز در   . شيب بربناگوش نقش بسته و رمقي براي حركت و وقوف نيست

در بسـياري مـوارد از   . شـوند  مـي  به خستگي مفرط و توان فرسا دچـار  روحانياين سفر 
 اجـرا آن را  يـا بـا مشـكالت   . ماننـد  مـي  انجام درست و به موقع مراسم و مناسك عـاجز 

محاصره يي  طبقه و ساختمانهاي چندها  هتل ي منتهي به حرم راها سرك دو طرف. كنند مي
 .كرده است

 . بيشتري به نماز صبح نمانده است رسيم دقايقي مي وقتي به حرم 

  عاشقانه ي رابطه

تعداد زياد حجاج و بر هم خوردن نظم مكه، مناطق همجـوار   جمعيت، با وجود حجم
همچنـان  اين سرزمين با حجاج  ي عاشقانه ي و مناطق سكونت و عبور حجاج هنوز رابطه

در ايـن جـا چنـد    . بيگانگي و عدم امنيت احساسي ناشناخته براي تو است. پا برجا است

                                                            
ده اشاره به جرم نابخشودني افغاني بودن در ايران دارد كه حتي در دوران هجرت به اطفال نويسن -1

. راندند فروختند و آنها را با دشنام و فحش از صف نانوائي بيرون مي ها نان نمي افغاني در نانوائي
 ]مصحح[



 سرگذشت سفر حج بيت اهللا الحرام  36

همزمان به . شوند مي در اطراف كعبه ساكن. شوند مي انسان در مدت يكماه سرازير  ميليون
بـه  . چند شب در آنجا هستند. شوند مي كيلومتر مستقر 3به شعاع يي  در دايره .روند مي منا

عصر از ظهر تا . كنند مي شب را در مزدلفه سپري. گردند مي روند و بر مي سرزمين عرفات
ها  اين همه .شود مي انجام و اجراها  اين همه .روند مي رمي جمراتو شام اين جمعيت به 
 خواهنـد كـه مهيـا    مـي  دوا و داكتـر . شـود  مـي  خواهند كه تهيه مي آب، نان، غذا و مسكن

هر سال نيز . شود مي بهداشتي مهيا و برآوردههاي  شان از جمله نيازهاي  ساير نياز. شود مي
 . وال استبه همين من

 كعبه جبروت

 نماز فرض بعد از انجام سنت در بيـرون صـحن خـارجي حـرم و سـرك عمـومي ادا      
فرصتي است مغتنم تا شخصـي از اعضـاي گـروه    تا نماز فرض دقايق باقي مانده . شود مي

امامـت توسـط شـيخ صـالح الحميـد       .پردازدالعاتي دارد به راهنمايي حجاج بكه اندك اط
 .گيرد مي صورت

در ختم نمـاز بـه شـكل گروهـي از     . راهنما باب السالم در حال ترميم است ي هبه گفت
م كـه  نـي خطـايي نك متوجـه هسـتيم   . رويم مي مسجدالحرامد به سوي صحن باب ملك فه

نـور و  . افتـد  مي چشممان براي اولين بار به كعبه .مورد سرزنش موظفان حرم قرار بگيريم
ـ  رفـت،  بايـد  . ر نيسـت قلم مقدو توصيف آن با. بروت عجيبي داردج . ه كـرد ديـد و تجرب

يـي   عظمت و بزرگي كعبه براي هر بيننده. احساس كردني است. تعريف كردني هم نيست
دعـاي زيـر   . خـود كـرده اسـت    عظمت كعبه حجاج را مجذوب و مبهـوت . مشهود است

 :شود مي توسط حجاج زمزمه
 ... ما وتعظيو يت تشريفا اللهم زد هذا الب

ت و شرافت اين خانه بيفزاي و بر شرافت و بزرگي كساني كه ايـن  بر عظم !پروردگارا
 .صحن حرم و صحن طواف مملو از جمعيت است .دارند بيافزاي مي خانه را بزرگ
 . ه استستنش به اشك در اولين بار ورود چشمهايشان بيني كه مي حجاجي را
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 ... كوالعبد عبد بيتكهم هذا البيت لال
شـويم   مي وقتي به مسجدي وارد. با قوانيني خاص. عظمت است بايي  اين خانه، خانه 
در آن جـا زن  . اما تهيه اين مسجد هفت دور طواف است. آن دو ركعت نماز است ي تهيه

خبـري از  . كننـد  مـي  در آغوش جمعيـت رهـا  يي  مرد در وقت طواف خود را چون ذرهو 
مهربـان   ان و ميزبانانطواف كننده گ. خوانده بوديم نيست يا خشني كه شنيدههاي  برخورد

كنـي در آن جـا بـا     مـي  شنوي فكر مي حرمين را ي تو وقتي ادعاهاي ايران در باره. ستنده
 .يار زنده و صحبت باقي. مردمي كامال بي منطق، خشن و متعصب روبروي خواهي شد

 مختصري از كعبه

 ﴿ .كعبه توسط ابراهيم و اسماعيل بنا شد             

 ﴾ )ي كعبه را باال هاي خانهو هنگامي كه ابراهيم و اسماعيل پايه«). 127: ةالبقر

 .»بردندمي
مدتي بعد توسط مشركين دو باره اعمار و . تخريب گرديد ي مشرفه بعد از مدتي كعبه 

و در موقعيت كنوني آن قبل از حجراالسود بدست پيامبر قبل از بعثت جايگذاري . بنا شد
 . بعثت نصب گرديد

فرمودنـد كـه اگـر قومـت      ل عايشـه  المؤمنين ام براي  وقتي مكه فتح شد پيامبر
اما پيامبر هـراس  . كردم مي ابراهيم بنايي  مسلمان نبودند كعبه را تخريب و مطابق نقشه تازه

سلمانان شود و كعبـه  داشت كه اين تخريب و تعمير مجدد سبب سست شدن ايمان تازه م
 .به همان شكل و صورت باقي و برجاي ماند

 كعبهمهم  اجزايبرخي از 

 حجر االسود -1

 ركن يمايي -2

 ملتزم -3
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 مقام ابراهيم -4

 زمزم -5

 شاذروان -6

 حطيم -7

 طراف خانه مملو از جمعيتبه دليل ورود حجاج از اقصي نقاط دنيا محيط مكه و ا
 الزم براي انجامهاي  رنامه ريزيب. زند مي جمعيت موجنيز از تراكم  ن طوافصح. است

ظاهري و باطني هاي  خانه و محيط اطراف آن از زشتي. حج ابراهيمي صورت گرفته است

﴿ پاك و تميز گرديده است                   

          ﴾ ]ما به ابراهيم و اسماعيل وحي كرديم « ]125: ةالبقر

 .»كنندگان و معتكفان و اهل ركوع و سجده پاكيزه نماييدكه بيت اهللا را براي طواف
و ) مـن  ي خانه= بيتي (خود خوانده است  ي خانهآن را  است كه خداونديي  كعبه خانه

مشـهود كـه از    برخـي مظـاهر   جـز . ه همين است كـه مخصـوص خـدا اسـت    عظمتش ب
بـا وجـود اينكـه    . هاي الهـي اسـت   پيامبران است، هرچه هست از مظاهر سنتهاي  سنت

ن آ قبـر  امـا انـد   آثـاري از خـود بجـاي گذاشـته     برخي پيامران بزرگ در آنجا زندگي و يا
فرمان خدا است كه اين پيـامبران در آخـر عمـر از    . پيامبران مشهور نيز در آنجا قرار ندارد

چندين پيامبر . شوند تا مرقد شان در بيرون از مكه و اطراف كعبه قرار بگيرد آن جا بيرون
سپس آنجا را ترك و مدفن شـان دور   .اند رسالت خود را در اين سرزمين به انجام رسانده

 . از كعبه و مكه قرار داده شده است
يـزي  خدا است، ديگر هيچ و نـه چ  ي تا عظمت اين خانه تنها براي اين باشد كه خانه 
 . ديگر

ايـن درسـي از   . توجه شان بـه صـاحب خانـه باشـد    . فقط توجه حجاج به خانه باشد
 ،پـاك و زالل بمانـد   ،آلوده نشود ديگر هاي توحيدي كه بايد با پديده. يد خالص استتوح

 .ه معني درست آن وجود داشته باشدتوحيد ب
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 پايان عمره

در ختم آن آفتاب . گيرد مي طواف قدوم ما كه طواف عمره نيز هست ساعتي را در بر
پس از آنكه دو ركعت نماز در مقابل و كمي دورتر از مقام ابراهيم كه در . سر زده است

﴿: شود مي آن جايي براي نماز خواندن نيست خوانده            ﴾ 

براي اولين بار از آب زمزم از  .»و مقام ابراهيم را جايگاه نماز قرار دهيد«) 125: ةالبقر(

آب زمزم از طريق دهن شيرهاي تعبيه شده در همه جاي كعبه . نوشيم مي منبع اصلي آن
 پس از نوشيدن آب زمزم به صفا و مروه. رس است حتي در صحن طواف در دست

 . آوريم مي عمره است بجا ي سنت هاجر را كه آخرين مرحله. رويم مي
كاروان قدم به قدم كه  هماني. زني است بنام هاجر استسعي بين صفا و مروه سنت 

راي انجام ماموريتي بزرگ كارواني كه ب. كند مي همراهي تا مكه با ابراهيم را توحيد
تا اين  ماند مي مكه كوهستان پر سنگالخ و بدون آب سپس همراه پسرش در. آمده است

 خداوند. استوار نگهداردرا خدا  با تا پسر او عهد ابراهيم ماموريت را به اتمام برساند
از جمله شعائر  دهد مي ه هاجر در جهت يافتن آب انجامو جستجويي ك كوشش، تكاپو

 ﴿ خودش معرفي كرده است              ﴾ )همانا صفا و « )158: ةالبقر

هاي همراهي كاروان خدا در ب اين مزيتي است كه .»ها و شعاير الهي استمروه، از نشانه
كند  مي هر كس كه حج يا عمره. به او بخشيده است توحيد و تداوم ماموريت توحيدي

در جايي خوانده بودم كه وقتي آدم و هوا به . بايد سعي بين صفا و مروه را انجام دهد
 . آدم در صفا و هوا در مروه قرار گرفته استاند  زمين آمده

. آورنـد  مي سعي بين صفا و مروه را بجاحجاج به شكل گروهي  از همزمان با ما برخي
اين حركت . كنند مي خواند و ديگران تكرار مي س گروه دعا و كلماتي را با صداي بلندئير

. شـود  مـي  اين پديده باعث مزاحمت براي ساير حجـاج . ماند تا سعي مي بيشتر به نمايش
 .شود مي گاهي اين عمل به صحن شلوغ طواف نيز كشانده
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نمايي مشهود  طوافهايي كه در آن ريا و خود. هاي سياسي است طواف ،اين نوع طواف
يكـي  . دهنـد  مـي  به شكل كاروان تشكيلهايي  از حجاج هنگام طواف گروه اي عده. است

با صداي بلند و شعار گونه به شكل يك  ضمن تكرار دعا. گران دنباله رورئيس گروه و دي
براي تشكيل رژه ها  اين گويا. پردازند مي ايش دادن گروه خودصدا فقط به شناساندن و نم

اين  اهاجر همخواني دارد؟ آي چقدر با سعيراستي اين پديده  .اند و شناساندن خود آمدن
او . كـارواني ايـن چنينـي بـوده اسـت     سر گروه يك  آيا ابراهيم. ، حج ابراهيمي استحج

 ؟ آيـا پيـامبر بـدين گونـه طـواف     انـد  هكرد مي تكرار انداده و ديگر مي عايرباصداي بلند ش
. سـازد  مـي  به خود مشغول م راذهن وقت هايي است كه در آن سوالها  اين كرده است؟ مي

ير را از صـورت اصـلي   كنند مراسم، عبادات و شعا مي سعييي  گذرد عده مي هر چه زمان
 .خشندرنگي ديگر به آن ب .رنگي از ريا، جالي از سياست به آن بكشندو آن خارج 

اين محوطه جديدا توسعه يافته . گيرد مي متر صورت 40به عرض يي  سعي در محوطه
ضـمن آنكـه يـك    . طبقـه اسـت   4با احتساب تراس،  محوطه سعي مجموع طبقات. است
بـراي   .وجـود دارد طـواف   ي همكف نيز براي ارتباط شـرق محوطـه بـا محوطـه     ي طبقه

متري رفـت   3 هرورر طبقه زيرين يك محوطه سعي دسال و معلول نيز در  حاجيان كهن
در طبقات دوم و سـوم نيـز بـراي     .ه استشددر نظر گرفته متري برگشت  3 هرورو يك 

گذشـته  هاي  اين زائران سختي در حال حاضر .ه استبرقي نصب شدهاي  پلهاين حاجيان 
مسـجد الحـرام و مشـاعر     ي وسعت بخشي محطه سعي بخشي از پروژه توسعه .ندارندرا 

 200بـيش از   .انجام شده است و مهندسي تمام موازين شرعي رعايتاين پروژه با  .است
زيبـا و   در سـاخت آن از معمـاري بسـيار    .توانند سعي كنند مي هزار زائر به طور همزمان

 .استفاده شده استيي  ساده
اكنون در مسـير راه و در  . شويم مي خودهاي  يابد راهي عماره مي پايانكه مراسم عمره 

بـين  . توانيم برخي مناطق مكه در اطراف حرم را نظـاره كنـيم   مي شنايي كامل خورشيدرو
اطـراف  هـاي   بـازار  ي مشـاهده اين فرصتي براي . پياده راه است ي عماره تا حرم ده دقيقه
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 نـدرت ه گرچه فروشندگان عرب را ب. معامله در اطراف حرم است ي شيوه حرم و بررسي
. خبـري نيسـت  اند  شده مي كه قبال براي حجاج افغان قايلي ي ويژههاي  از تخفيف. يابي مي

در گذشته تـاجران  . گويند كه در افغانستان اكنون دالر آمريكايي پول معامله است مي به ما
را انـد   افغـان در آن سـكونت داشـته   تـر   كه حجاج كم بضاعتهايي  عرب برخي از عماره

به اين ها  آن اما اكنون .اند گرفته مي هدهغذايشان را براي مدت طوالني به ع ي تعيين و تهيه
كمكهـاي خـود را متوجـه سـاير     . زياد شده اسـت  ها افغان كه توانايي مالياند  باور رسيده

فاعـل الخيـر   هـا   آن ها از طرف اشخاص گمنام يا به قول غالب اين كمك .اند جوامع كرده
رك حـرمين تفـاوت   دين ورزي و دهاي  بين درك ايراني از شيوه. است هگرفت مي صورت
ايـن  . گيـرد  مـي  داري صورتها معموال در روزهاي عزا در ايران كمك. استزيادي بسيار 
متفاوت درك سـبب  هاي  طبيعي است كه شيوه .صداي زيادي همراه است ها با سرو كمك

 .شود مي ايجاد اختالفات بزرگ

 مكررهاي  عمره

از اين فرصت براي انجـام   برخي حجاج. باقي مانده استيي  تا شروع مراسم حج هفته
در . اصل شرعي نـدارد ها  اما برخي معتقدند كه اين عمره. كنند مي مكرر استفادههاي  عمره

مسجد /با رفتن به مسجد تنعيم برخي حجاج. بايد بجا آورده شودهر سفر فقط يك عمره 
طواف  ،آيند مي به حرم ،بندند مي كيلومتري مسجدالحرام غسل نموده و احرام 6در  عائشه

 . اين عمل را عمره نامند ؛كنند مي و صفا و مروه
وقتي بار دوم قصد اجراي اين كار را داريـم در  . دهيم مي ما نيز اين كار را يكبار انجام

چگونگي مالقـات بـا او نيـز خـود     (خوريم  مي ي بربالن ةجامعمسير راه با يكي از استادان 

گويـد كـه ايـن     مـي  فهمانيم او مي به اوپس از اين كه هدف خود را ) داستاني است ديگر
 موضوع را با استناد به روش پيامبر و صحابه در حج تشريح و توجيـه . عمره اساسي ندارد

اين كار مطابق سـنت  . شويم كه طواف كردن بهتر است مي ما متقاعد ي تقريبا همه. كند مي
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فقـط   .خواننـد  مـي  نشـا  وهـابي ها  ايراني از كساني است كه ي اين مرد نمونه. پيامبر است
. كشـد  مـي  طـول  يگفتگوي ما با اين مرد لحظات. استناد وي به رفتار پيامبر و حديث است

 فرصت خوبي است تـا بـا يـك وهـابي    . كنم مي براي دوستان بازگوييآن را  من محتواي
. شـود  نمي ديدهها  آن تفاوت چنداني بين درك ما و. مقابل مسجدالحرام گفتگو كنيمهم  آن

چـه آنكـه قـرآن و سـنت     . كند مورد پذيرش ما نيز هسـت  ميكه او بر آن تاكيد مصادري 
شناخت و احتـرام مـا بـه صـحابه و     . درك ما از توحيد يكي است. ما است ي مصدر همه

. پرستي در نزد ما نيز پسنديده نيسـت  مرده پرستي، قبر سازي و خرافه. سلف يكسان است
كم و بـيش مـرزي را كـه     .مذموم استهم ا نزد م اري، موي كندن و روي خراشيدنعزا د

 . شود مي اعتبار در ذهن همراهان ما پردازش شده كم بنام وهابي
اجرا و بدان امر و راهنمايي آن را  حج ابراهيمي حجي است كه پيامبر و صحابه

در . دهند مي مكرر انجامهاي  اما كساني كه به دنبال خير بيشتر هستند عمره .اند كرده

 ﴿ پيامبر نيز بدان توصيه نكرده است .اند ابه چنين كاري انجام ندادهصورتيكه صح    

       ﴾ .»اگر اهللا را دوست داريد، از من پيروي كنيد : بگو

 )31: عمران آل(»  .تا اهللا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد

 فرصت بازنگريو  بزرگ ي ضهيانجام فرآمادگي براي 

مدت باقي مانده تا مراسم فرصتي براي نماز، دعا، طواف و تفكر در سرزميني است كه 
 هـاي  دل مشغوليمطالعه نيز يكي از . استنزديك و مشهود  ي خدا و بنده رابطهرابطه بين 

 . ديگر ما است
ذهني هاي  دقدقهبيشتر خوبي است تا به بررسي  حج زمان تا شروع مراسم اين فرصت

 . پردازيمخود ب



 43  هاي حج جذابيت

 اسـتفاده هـا   آن موضوعات مختلف ديني وجود دارد كـه از  ي هاي زيادي در باره كتاب
بـه  خودشـان   ي در منطقـه خودشـان  هـاي   كتـاب  توان وهابيت را در مي در اينجا. كنيم مي

 .صورت عيني ديد
 يـز عظمـت مكـه   از اين كتابها بـه تعريـف توحيـد، معرفـي سـنت و ن     يي  بخش عمده

محمد بن عبدالوهاب را شيخ شود كه دو كتاب از تاليفات  مي فرصتي نيز فراهم. پردازد مي
شـيوه ديـن    ي وارده در بارهتوان صحت و سقم نقدهاي  مي با اين روش بهتر. مطالعه كنيم

 . زدمطالعه محك  راها  صدق و كذب گذاره. درك كردمكه و مدينه را  ورزي
ات حـرم مكـي بـه    عباد ي يابيم اين است كه در شيوه مي نان حرم درآنچه از رفتار ساك

تعقيـب   توحيـد ابراهيمـي و رد بـدعت و   . ده استپيامبر وفا دار مانابراهيم و سنت سنت 
پيامبر و نيز در عمل بـه احـاديثي    ي شيوهدر تعقيب  و اند هسنت را سر لوحه خود قرار داد

توجهي به مالمت كسـي  . دهند نمي ي به خود راهترديد حرم ي ائمه پيامبر ثابت شدهكه از 
. سـت خاصي بر خـوردار ا ها  از ويژه گيها  آن هاي وتنماز و قرائت و تال ي شيوه. ندارند

 وقتـي در نمـاز داسـتان   . هـاي متـوازن و جـذاب    تـالوت . مبتني بر فهم است اين ويژگي
توقـف  بـه جـايي بـراي    روند كه داستان  مي به ركوعها  آن زماني شود مي ي خواندها قرآني

اسـت در ايـن   چندين بار آياتي كه مربوط به مكه و حج  مغربهاي  در نماز. رسيده است
را برابـر  ها  ساير سرزمين كه در آن ساكنان حرم و ي بخصوصي آيه. شود مي تالوتمدت 

چيزي كه . شنويم مي اين آيات را اولين بار در نماز توسط عواد الجهني. شمرده شده است
كـه  هـاي   كتاب بر بي احترامي به پيامبر و صحابه و ساير بزرگان باشد را حداقل در مبتني

. يات اصلي حرم مكي استخصوص وفاداري به سنت پيامبر از. من خواندم مشاهده نكردم
 .سعي دارند رفتار پيامبر در عبادات را به طور كامل اجرا كنندزمين حرم ساكنان سر

و هـا   ي بـه دانسـته  تكـ دين ورزي ساكنان حـرم تنهـا م   هاي حاال ديگر درك ما از شيوه
هـر   -بلكه كم و بيش متكي بر مشـاهدات . پيشين نيست ي محفوظات ذهني پيش پرداخته

 .نيز هست -چند محدود
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مملو از توهين و دشنام به ها  آن اكثر .ام هاز بزرگان ايران را خواندهاي  كتاب در گذشته
هـا   كه چرا در اين دشـنام تعجب من اين بوده است  هميشه. امبر استاقارب و نزديكان پي

 اگر موضوع خالفت علي است اولين كسـي كـه   .اند دف قرار گرفتهپيامبر هنزديك اقارب 
 .از انصـار اسـت  سعد بن عبـاده   ندك مي و شوراي ثقيفه را دايررسد خواهد به خالفت  مي

امـا چـرا    .د سعد استخواهد حق علي را ضايع ساز مي -به برداشت آنها -اولين كسي كه
 . شود مي به آدرس پدران همسران پيامبر فرستادهها  دشنام

بـه يـاران پيـامبر     اتاتهام و در خلقها  كه در نخستين نجوا شدع نقا توان مي به سختي
قانع شد كه نخستين نجـوا   توان نمي .بوده استهدف مخدوش كردن رسالت كلي اسالم ن

 ي ياران پيامبر كه اسـالم بـه وسـيله    روشي بهتر از اين، چه. كننده گان مسلمان بوده باشند
بدون شك ايـن پديـده را ابـن سـبا بخـوبي       .گسترش يافته است افراد بدنامي باشندها  آن

توان اسالمي به اين عظمت را از زبان چند  نمي دانسته است كه مي او. كرده است مي درك
تعقيب كرده اسـت نشـان   آن را  سبا هدف بعدي نيز كه ابن. نفر مسلمان مانده روايت كرد

اما بـي   .اند چه آنكه اكثر پيامبران بزرگ رهرواني داشته. دادن شكست رسالت پيامبر است
شك و ترديد در رسـالت   ي عامل اوليه شكست او و ي راه محمد نشانهرهرو ماندن يا كم 

د كـه  خواهـد ثابـت بسـاز    مـي  .شكست او تعيين جانشين اسـت تر  مهم ي لهأمس .او است
چه آنكـه بـه محـض درگذشـت او     . ثر نبوده استؤتربيتي محمد روي ياران او م ي برنامه

خواهد القا كند كه محمد در پـي   مي. اند از اين راه برگشتهاكثريت قريب به اتفاق ياران او 
جـز تعـداد   ه باند  دانسته مي چيزي ديگر بوده است نه انجام رسالت و اين را همه ياران او

 .معدودي
توسط كساني كارگرداني شـده اسـت    بدنام كردن ياران محمد در قدم نخست ي ديدهپ
 . خواستند از عظمت اسالم بكاهند مي واند  شديدي از اسالم داشته ي عقده كه

ديـن ورزي حـرمين وارد شـده اسـت     هاي  نقد شيوه ي در بارهها  ايراني آنچه از طرف
نكه متكي بر نقد آثار اين مردم باشد ناشي يش از آاز آنكه متكي بر واقعيت باشد و پ بيش
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از تاثيراتي است كه اين برداشت و اين حركت بر افكار مردم و مسلمانان دنيا بجا گذاشته 
تـوان   نميآن را  تاريخي دارد كه وضعيت امروزين ي سلفي پيشينه جنبش يا حركت .است

 يهـا  قرائـت  ذهب رااگـر مـ  . به نقد آن پرداخـت سپس . تاريخي آن جدا كرد ي نهياز پيش
از طرف اهل حديت وجود داشته است چهار مذهب قرائتي موازي  از دين بدانيم متفاوت

 . كه متكي بر داشت مستقيم از احاديث نبوي بوده است
 :ا نقد امروزي و ترديد و رد شان به دو دليل زيرين بوده استام

 :گري و خرافيها  قبر ي لهأمس -الف
ان و قبـر و آرامگـاه بزرگـ    ي لهأمساند  مورد نقد قرار گرفتها ه يكي از مواردي كه سلفي

گرايش به قبر گرايي از قديم االيام وجود داشـته  . رد استدر اين موها  آن برخورد ي شيوه
 مولـوي ضـمن يـك مثـال    . و تاكيد غالب علما و مذاهب بر عدم ساخت و ساز قبر است

خرابه، قبر كافر از بيرون زرق و بـرق   من از درون نور است و از بيرونؤگويد كه قبر م مي
رسـاند كـه    مـي  ايـن گفتـه  . وجل ي قيمتي دارد و از دورن قهر خداوند عزّها سنگاست و

 .منين نياز به قصر سازي نداردؤمهاي  قبر
 :اسالمي ي تاثير گسترده بر افكار جامعه -ب
سـلفي  هاي  يشهاند. الم گذاشته استتاثيراتي است كه بر افكار مسلمانان ع له ديگرأمس

بـا  هـا   آن .است پذيرش قرار نگرفته دو مور سان امروز زمينه بروز و ظهور نيافتههيچگاه ب
دارنـد  توحيد، مبارزه با بدعت و خرافي گري و منع قبـر پرسـتي    ي عملكردي كه در باره

 .اند خود را به عنوان يك جنبش اصالحي مطرح و مورد قبول قرار داده
 گام نقدهنوقتي در  .شود مي بوي تهمت استشمامها  آن ي در باره اما از نقدهاي ايراني 

 آن قيچـي  ي گـردد و دنبالـه   مـي  نقل گان باشد نظر نقد كننده ي تنها قسمتي كه ثابت كننده
اين پديده به وفور در  .در پي حقيقت جويي است توان قانع شد كه نقد كننده نمي شود مي

 .شود مي نقد ايراني ديده
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كـم   بـا گذشـت روزهـا   دين ورزي سـاكنان حـرم   شيوه  ي سيت در بارهدقدقه و حسا
در واقـع  . اهل سنت نـدارد تفاوتي با شيوه دين ورزي چه آنكه اين شيوه . شود ميتر  رنگ

. مطـرح اسـت  هـا   آن نه مذهبي جديد است نه حرفي جديـد و نـه شـيوه نـويني در بـين     
. تا حال وجود داشـته اسـت   هايي است متفاوت كه در بين اهل سنت كه از قديم برداشت

ايـن همـه   كـه  اما اين پديـده  . قضاوت كندام  اين گفته ي د در بارهخواه مي هركه هرگونه
ش مفاهيم درسـت  رآن وجود دارد حركتي اصالحي جهت گست ي حديث در باره حرف و

رافات در بين مسلمانان از طريق دوكانداراني كـه  خ. د و مبارزه با خرافات بوده استتوحي
اصـالحي   ياين حركت حركت. شود مي پخش و نشراند  اسالم براي خود دوكاني ساختهاز 

گرايـي   اسالمي است كه در صدد مبارزه با خرافه پرستي و مظاهر شـرك و بـت    در جامعه
 .نوين است

پرسم آيا كساني كه از مردم  مي خوداز بارها  در ذهن دارم اين روزها ها سال سوالي كه
هـايي   گاهكنند و براي خود آر مي جمع آوريپول و ثروت به نام دين  متخلفهاي  به بهانه

 پيـامبران همـواره بـه مـردم    . ؟كاهنان معابـد به سازند راه شان به پيامبر نزديك است يا  مي
 .اندوختند نمي و پول و ثروت .كنيم نمي گفتند ما از شما مزدي طلب مي

 مديريت حج

حـج و فاكتورهـاي مـديريتي     ي تفكر در بارهروزهاي باقيمانده به مراسم فرصتي براي 
مـورد  هـا   آن له حج و حجاج، مـديريت و سرپرسـتي  أاست كه مس ها سال .حج نيز هست

هاي مربوط قـرار گرفتـه اسـت، امـا تغييـرات       و ارگان -خصوص حجاجه ب–توجه مردم 
 .مديريت حج رونما نگرديده است ي مثبت چنداني در پديده

ذايي، تعليمـي، رفـاهي و مـديريت و راهنمـايي حجـاج      مسايل ترانسپورتي، صحي، غ
بايد مورد  مي جهت انجام مناسك از مسايل مديريتي و پديده هايي هستند كه در امور حج

از آن نتايجي استخراج شود كه . موشگافي، ارزيابي، تحليل و تجزيه قرار گيرد ،توجه، نقد
 يم افغانسـتان را از ه بتـوان گاري كروز ؛مديريت حج باشد ي ما در پديده ي گشاي آينده راه
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سـوء اسـتفاده    ي حج را به طور مطلـق از حيطـه   ي اسارت مافياي فساد رها سازيم، پديده
بخشيم، تجاربي كه از سعي و خطـا  هاي مديريتي بسر و سامان بهتر به فاكتور .كنيمبيرون 

 .  دمديريت حج را دستخوش دگرگوني ساز ي شود، بتواند پديده مي براي ما حاصل
نـه از دانـايي مـديريتي الزم    انـد   عهده داشتهه كساني كه تا كنون سرپرستي حجاج را ب

و نه هم تجارب متعدد شان از پشتيبانه تحليلي الزم برخودار بوده تا ايـن  اند  بهره مند بوده
سفرها موجب شناخت بيشتر و سبب بسط تجربه مديريتي حج و افـزايش دانـش و فهـم    

 .شان شود
قاف هم به دليل عدم صداقت مسئولين، سوء اسـتفاده  واستا وزارت حج و ادر همين ر

سيسـتم   بـه ايجـاد و پيـاده سـازي    كنون موفق  و هم به دليل عدم شايستگي مقامات آن تا
 . مديريتي مناسبي نشده است

 :توان موارد زير را بر شمرد مي له داليل متعددي دارد كه از داليل عمده آنأسماين 
طوريكـه در  (ي در دولت در جهت رفع ايـن مشـكل وجـود نـدارد     اول آنكه عزم -1

 )مورد ساير مسايل نيز چنين چيزي وجود ندارد

 .مربوط از اهليت و شايستگي الزم برخوردار نيستندهاي  ارگان -2

بدبختانه بخش زيادي از مشكالت مديريتي حج، در بيرون از كشـور، دور از چشـمان   
نظم و بي نظمي حجاج جداي از اينكـه تـاثيري   . يردگ مي صورتها  ناظر و تيز بين رسانه

ـ    سـازد، در تعريـف    مـي  ثرأدر وضعيت حجاج دارد و مديريت مجموع مسـايل حـج را مت
كشور و نيز در سهميه بندي تعداد حجاج هر كشور از نظر دولت سـعودي تـاثير    ي چهره

 .گذار است
گـردد، بيشـتر از    مـي  قابل تامل آنست كه مقدار پولي كه از حجاج كشور اخـذ  ي نكته

به  اما سطح ارائه خدمات .گردد مي همسايه از حجاج اخذهاي  مقداري است كه در كشور
 . استتر  پائينمراتب 
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 مافياي فساد

 آن و .قعيت قضـيه و آن چيـزي ديگـر اسـت    در وراي آن وا. ظاهر داستان همين است
ي فسـاد اسـت كـه از    اين مرز و بوم در دام پر خطـر مافيـا   ي حديث اسارت چندين ساله

در افغانستان همه فاكتورهاي دام ساز از قانون . سقف تا كف دولت را ملوث ساخته است
بخشـي از   گيريـد  مـي  ما يـك تمـاس سـاده   وقتي ش. تا قدرت را اين مافيا در اختيار دارد

خوريد و حتي  مي يد وقتي آب و نانزن مي ميلاي وقتي . رود مي آن به جيب مافيا ي هزينه
 .  برودها  آن به جيب كشيد بايد سهمي مي نفس

وجـود  . له اصلي در مديريت و روبراه سازي امور حجاج عدم وجـود عـزم اسـت   أمس
چه آنكه هرچه آب گـل آلـود باشـد    . حداكثر در هر پديده است ي نظم مانع سوء استفاده

 . امكان سوء استفاده بيشتر است
بـزرگ  هـاي   تجارت !؟از كجا استها  هامالك و بارگا ها، سرمايه ،قصرهاي كابل و دبي

بـاغ رعيـب    وقتـي پادشـاه ز  . است و پس اندازهاي بانكي از اشك ديده و خون دل مردم
بايد براي هر سـاعت  . آورد مي وزير مخابرات آن دمار از روزگار مردم در. خورد مي سيب

  .پردازيهنگفتي بيي  انترنت هزينه
خصوصي شريك ي ها شركت فياي فساد وماهاي  هدف در اين جا اين نيست كه ارزن

گيـري،   از بـاج  ي حـج  اما بايد پديده. در پديده حج روي دايره ريخته شودها  آن يا باج ده
 .كنار گذاشته شود حاكمگسترده رشوت ستاني و فساد 

زرانـدوزي   ي سـازي يكـي از مـوارد و وسـايل عمـده      يدر كشور ما همواره خصوص
، بازي است كه اما بازي خصوصي سازي. ولت بوده استد ي مافياي فساد موجود در بدنه

 شـود بـا آن زر انـدوخت را منفعـل     مـي  توانـد و  مـي  در آن نخست يكي از ارگانهايي كه
در بسياري موارد اين اختالل توسط مسئولين ايـن ارگانهـا   . كاركرد آن را مختل سازند، مي

. شـود  مـي  دارنـد حمايـت  باالتري هايي  انجام و از طريق شركاي شان در دولت كه پست
شـود كـه ايـن     مـي  و نقدها شروعها  تحليل. شوند مي چندي بعد مديران تعويض و جابجا
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كم كم در صورتي كه اوضاع را مناسب ديدنـد  . اداره بايد به بخش خصوصي واگذار شود
تـا روز  . ميدارند اگر نه اداره را همچنان مختل نگه. كنند مي بازي خصوصي سازي را تمام

شايد بزرگترين شركتي كه هدف بازي خصوصـي سـازي قـرار    . گاري ديگر و بدترو روز
رت به دليل مناسب نبودن اوضاع مافياي فساد در غـا . گرفته است شركت آريانا بوده است

 در مواردي كـه مافيـا بـا شكسـت مواجـه     . و چپاول هست و نيست آن موفق نشده است
هرچه بيشـتر و بيشـتر   . بزند عرضم كند دست به تاسيس ارگانهاي ه مي شود كوشش مي

ي سال است كه ها سال .هاي خصوصي كمتر سازد هاي ارگان مربوطه را نفع ارگان فعاليت
تـا مافيـاي   . كار فيبر نوري تمام است اما در بسياري از مناطق مورد استفاده قـرار نگرفـت  

هـاي   يتي سـود مخابراتي و انترني ها شركت تا همچنان. شودتر  دست اندر كار چاق و فربه
 . مند سازند بهره ب بزنند و شركاي دولتي خود راكالن به جي

حـج مـورد    ي دولت جابجا شده است پديده ي از همان آوان كه مافياي فساد در بدنه
مافيـاي  . بحث نود ميليون دالر در سال در ميـان اسـت  . توجه و هدف آن قرار گرفته است

 . ب بزندتواند بخشي از اين پول را به جي مي فساد
حركت و پرواز حجاج صورت گرفته  ي هدر برناميي  مهندسي شده و گستردهها  اخالل

ايـن پديـده   . آيـد  مي بوجوديي  گستردههاي  نظمي رفت و برگشت حجاج بي هدر برنام و
گسترده دليل خـوبي بـراي شـروع بـازي     هاي  اعتراض. گرديد مي موجب اعتراض حجاج
 .است حج بوده ي لهأخصوصي سازي در مس

 ي سـپورتي و اجـاره  نخـدمات اقـامتي، بهداشـتي و ترا    ي عالوه براين كوتاهي در ارائه
نامناسب براي حجاج همـه مسـايلي بـوده اسـت كـه در كنـار بـي كفـايتي         هاي  ساختمان

  اي آن نقش و سـهم داشـته و دسـتمايه    مسئولين مربوط، شايد مافياي فساد در سازماندهي
همانطوركه اشاره شد شكي نيسـت  . حج بوده است ي براي شروع خصوصي سازي پديده

 :كه
 . كفايتي مديران و مسئولين بوده است محصول بيها  قسمتي از بي برنامه گي -1
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 و عـدم وجـود پتانسـيل الزم در دولـت بـر     حجاج بخشي نيز به وضعيت عمومي  -2
 . گردد مي

حجـاج را   ي بي سوادي گسترده جامعه و بخصوص نسل پيرتـر كـه خيـل عمـده     -3
دادند و وجود بي نظمي بيشتر در ايـن حالـت و عـدم وجـود پتانسـيل       مي يلتشك

 . ه استافزود حج ي ن نسل نيز بر مشكالت گستردهآموزشي در اي
زيادي از حجـاج بـه   يي  در نهايت سرپرستي عدهها  اين فعل و انفعاليي  در نتيجه همه

جـود داشـته   اما سطح خدمات از آنچـه در گذشـته و  . بخش خصوصي واگذار شده است
 . فرقي نكرده است

 .در ادامه به نكاتي كه الزم باشد اشاره خواهد شد

 ها حج فرصت شناخت فرهنگ

رونـد   مـي  اين به سفر حجاجي كه. ها نيز هست از طرفي حج فرصت شناخت فرهنگ
رفتار حجاج در مجموع و عوامـل زيـر   . ندسفيران و معرفان كشور و فرهنگ خويش هست

اداي مناسـك   د و زندگي در مكه و مدينه و در زمانهنگام ورو در همه مراحل بخصوص
جامعه و كشور براي ساير كشـورها و مـردم كـه از همـه دنيـا جمـع       يي  در تعريف چهره

 :نقش مهمي دارداند  شده
 . نظمي در سازماندهي و در سوار و پياده شدن به وسايل ترانسپورتي نظم و بي -1

در هي و ساماندهي سفر و امور حـج  سرويس دچگونگي تنظيم حركت و توقف،  -2
  .هوايي و ساير مراكزهاي  انميد

رعايت نظافت و بهداشت در بيرون و داخل مسكن، در مسير راه و مهمتر از همـه   -3
 .در داخل و اطراف حرمين شريفين

طـواف، سـعي، رمـي جمـرات،      حقوق ديگـران در هنگـام اجـراي   رعايت نظم و  -4
ي مسـاجد و امـاكن دعـا و    رفـتن بـه سـو   ، مزدلفه، عرفات و مناحركت به سوي 

 ... و عبادت
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 .در حرمين شريفين موظفانهاي  و عدم اطاعت از فرمان اطاعت -5

اخالق برخورد با ساير حجاج، مسئولين تنظيم امور حجاج بخصوص در اطراف و  -6
 ... داخل حرمين و

بـا   چگـونگي برخـورد  . ت و بدعتميزان آگاهي از امور عبادي بخصوص فهم سن -7
 طـيم ي، حندعت در اجراي نماز، طواف، در مقابل حجر االسود، ركن يماسنت و ب

 .ر ازدحام و هنگام اجراي مناسك حج و همچنان زيارت قبورو ساير مناطق پ

رعايت نظم و حقوق ديگران در هنگام وضو، اداي نماز و جابجا شدن در صفوف  -8
 . نماز بخصوص در داخل و اطراف حرمين

ز دستورات موظفين در حـرمين شـريفين بخصـوص    اطاعت و عدم اطاعت زنان ا -9
هنگام نماز، طواف، نزديك سنگ حجر االسود، مقام ابراهيم، رمي جمرات و ساير 

 .مناطق مزدحم

 . ا نادرست مصرف كردن آنيچگونگي برخورد با آب زمزم و درست و   -10

شناخت و عدم شناخت از قوانين و اصول رفتار در حرمين شـريفين بخصـوص     -11
 .الحرامبيت اهللا 

حجاج در روز دهم ذي الحجه جهت انجـام جمـره،   و راهنمايي تنظيم و توجيه   -12
 شكرانه و ساير امور

و عرفـات تـا هنگـام     مناساماندهي امور غذايي، بهداشتي حجاج در مكه، مدينه،   -13
 .دست نشكنند ناني سرويي  توزيع في سبيل براي رسيدن به تكه

 .با سواد و راهنمايي حجاج داشتن راهنماها و معلمين با تجربه و  -14

يـك كشـور بـراي سـاير      ي هسـتند كـه در تعريـف چهـره    هايي  برخي از پديدهها  اين
بنابراين بايد تعمـق و برنامـه ريـزي    . سعودي نقش بسزايي دارندمردم مسلمانان از جمله 

صـورت   بايـد  مـوثر هاي  مختلف فاكتورهايي بر شمرده شده و ساير پديدههاي  روي جنبه
 .گيرد
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هـاي   رائه فهمي درست از سنت و بدعت، آداب زيارت پيامبر و زيارت قبور از پديدها
 .بسيار با اهميت است

 كعبه و توحيد

درست و غلط خدا پرستي در مكه تاريخ پر فـراز و نشـيبي   هاي  هتوحيد و شرك، شيو
پـاك كـردن كعبـه بـراي طـواف       ي اما امروزه مكه همچنان به عهد ابـراهيم در بـاره  . دارد

و باطني چون شرك و ها  ظاهري چون نا پاكيهاي  ودن زشتيدكنندگان و نماز گزاران و ز
 .خرافات از كعبه پابند است

مشكل انسان در طول تاريخ مشكل بي خدايي نبوده بلكه مشكل خدا پرستي نادرست 
ابـراهيم در سراسـر   . ابراهيم پيامبري است كه بيشترين اهتمام بـه توحيـد دارد  . بوده است

پرسـتش  هـاي   بلكه او با شرك يعني شيوه. مر خود كمتر با بي خدايي مبارزه كرده استع
يعنـي واحـد    .به همين جهت اصل اول دين توحيـد اسـت  . كرده است مي نادرست مبارزه

اعمال حج . يعني خدا را به رسميت شناختن به عنوان تنها قدرت و تنها منبع. پرستي خدا
 مو به مو بايـد  .اند انجام دادهآن را  ابراهيم و خاندان او مركب از مجموعه اعمالي است كه

پرستش  ي دليل آن اين است كه شيطان بيش از هرچيز روي ترويج شيوه. اجرا شوندها  آن
. لذا اين اعمال از آن جهت بايد مو به مو اجرا شود كه ره گـم نشـود  . كند مي نادرست كار

نمـاز پشـت مقـام ابـراهيم     هـا   آن يكي از. كند مي ابداع ي وگرنه هر كس براي خود شيوه
اما اين . اين براي آنست كه جاي عبادت براي انسان مشخص شود كه مسجد است. است

ضمنا مقام ابراهيم نمادي  .دهد مي انسان گاهي اماكن ديگر حتي مقابر را محل سجده قرار
 .ماند يم در اين باب سخن بسيار .از مبارزه و قيام و اعالم برائت از شرك است

 حج و توحيد

 .توحيد در جايگاه مهتمرين اصل ديني، مهمترين ضرورت بشر امروزي است
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بشـر  . درسـتي از توحيـد نبـوده اسـت     نـد درك امـروز نيازم  ي هيچگاه به اندازهانسان 
در گذشته اگـر مظـاهر شـرك    . توحيد استش از هرچيز نيازمند فهم امروزي بي سرگردان

 بسـياري از  .از ابهامات مخفي مانده است ي ن مظاهر در تودهآشكار و بديهي بود امروز اي
 پنداشـته  در عين اينكه صوابها  و استعانتها  و نياز هاراز ها، عبادتها، خيلي از درخواست

انسان هنوز نتوانسته اسـت  . باشد شرك و خرافه ممكن است آلوده به رنگهايي ازشود  مي
قـرن شـناخت درسـت     ،و اين قـرن  قع امروزدر وا. تعلق شرك آزاد سازد گخود را از رن

همـين اكنـون   . دارد نيز تـاثير توحيد بر نوع زندگي ما از بدون شك نوع درك . خدا است
كنـيم   مـي هايي  برخي از ما به دليل دركهاي متفاوت بخشي از ثروت خود را صرف پديده

رد يـا توحيـد   رنگ شرك دا. يا نه يا حتي گناهياند  شتهنو يكه معلوم نيست براي آن ثواب
نزديكـان و چـه   از آباد كردن قبرها چه . ت روشنگرايي است يا حقيق خرافه. محض است

وقت نيز از مسايل پر  يبراي انسان كنون. جمله است افراد بزرگ و مشهور نيز از هميناز 
وقت زيادي را صرف مسايل مرگ و مير افراد و اقوام و  نماها برخي از مسلمان. بها است
 . سازند مي يا بزرگان

چنـدين  هـاي   داريعزاتا طوالني گرفته هاي  از مراسم فاتحه گرفته تا ياد بودها و ختم
ب و يا مزيت متصـور اسـت يـا    ثواها  اين براي. افتد مي اتفاق روزه در ضمن همين پديده

نيـز   يجمعهاي  در حوزه .است فردي ي در حوزهها  اين پديده. ا گناهي ناپيدا استآلوده ب
. خالي از خرافه گرايي نبوده استها  آن و ساخت و ساز و اعمار بزرگان به قبور پرداختن

بيشـتر بـا    .گيـرد  مـي  صـورت عجيبـي  زرگان دين كارهـاي  قبر و مزار برخي از ب ردر كنا
 توان در آن به توليد مي كمترمسجد جايي است كه . گري تطابق دارد تا اصل شرعي خرافه

نبايد فراموش كرد كه تنها مركـز  . جاي چنين چيزي استت ااما اين مزار. خرافه پرداخت
خدا است كه بايد در آن به عبادت  ي يعني خانه. به مسجد استحاديني از نظر پيامبر و ص

عبـادت   ي چـون شـائبه  . همخواني با توحيد نـدارد  عبادي قرار دادن ساير اماكن. پرداخت
 .محل عبادت دايمـي نيـز نيسـت   خانه خدا نيست  ،وقتي خانه .آيد مي براي غير خدا پيش



 سرگذشت سفر حج بيت اهللا الحرام  54

چـه آنكـه   . كنـد  مـي  ريـزي  و برنامـه شيطان بيش از هر چيز روي توحيد كـار   بدون شك
راه درست را باز يابد و تنهـا   نبراي اينكه اين انسا. شرك استو گمراهي بزرگترين گناه 

 . تنها گزينه است شو صحابه  >در آن مسير گام زند، پيروي از پيامبر 
چـه آنكـه بـراي    . جـدي شـده اسـت   نيز مساله پرستي اكنون در كشور ما قبر  ي لهأمس
مقابر در افغانستان آباد و مردم به سـوي انجـام    خرافه پرستي از طرف ايران برخيترويج 

 . شوند مي اعمال خرافي كشانده
توحيدي درستي با خدا بر قـرار   ي وقتي انسان به درستي توحيد را درك نكند و رابطه

بـرود،   هراهـ كژانسان در فهم توحيد و بنا سازي رابطه اسـتوار توحيـدي بـه    نسازد، وقتي 
 .رود اگر خشت اول كج باشد مي تا ثريا ديوار كج. اين است مسايل ديگر فرع بر

از طرفي ديگر نوع رابطه انسان و دين بـا توحيـد و چگـونگي رابطـه آن بـا شـرك و       
دينـي  . قشار با سواد جوامع اسـت خرافات تعيين كننده ميزان گسترش و پذيرش دين در ا

. واقـع شـود   مدرن يو دنيا ل اين اقشارد استقباتواند مور نمي از خرافات و شركياتمملو 
فلق بت پرستي در عربستان از  وقتي آخرين. كم رهرو خواهد مانديي  در واقع چنين شيوه

گـرش  ن شك يكي از علتهايي كه دين اسالم به سرعت گسترش يافت نوع نوبين رفت بد
در بين مسلمانان مذاهبي كه نتوانستند رابطه درستي با توحيـد بـر قـرار    . آن به توحيد بود

 عمـوم و مـورد اسـتقبال   انـد   آمخيتـه  خرافـات سازند و شيوه دين ورزي خود را با انـواع  
 . بخصوص قشر تحصيل كرده آن قرار نگرفتند

و غيره بـه  و اديب مورخ دان مسلمان اعم از مفسر و محدث و نمبينيد كه اكثر دانش مي
توحيدي استواري بين خـدا   روشهاي از دين ورزي تعلق دارند كه رابطه ،مذاهب ها، هشيو

خـويش بـا   كعبه از ابتداي بناي  .استبناي كعبه بناي توحيدي . قرار استدر آن برو بنده 
 ابـراهيم  .كعبه براي گسترش توحيد بر پا شده است .و سري داشته است مساله توحيد سر

شـرك مطلـق در   درون كعبه با  چه بعدهاگر. سمبل مبارزه با شركت و خرافه پرستي است
ـ هـاي   د يكي از دقدقهوش يممعبوث  >بعد از قرنها پيامبر  سپس وقتي. آميخت زرگ آن ب
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اما بايـد گفـت نـام بـت و شـكل ظـاهري آن       . استبوده  پاك كردن كعبه از بتهاحضرت 
ياري خواستن از . انسانييي  و چه مجسمه قبري باشدچه اين بت . كند نمي چندان تفاوتي

 . چه هر دو خدا نيستند و غير خدايند. است شركهر دو 

 عهد ابراهيم

 از نظر ظاهري و بـاطني  كعبه .پايبند است بستبا خدا ابراهيم  ي كهعهدمكه همچنان 
 فـات و پرسـتش و  امظـاهر شـرك و خر   هـا،  پليـدي . پاك مانده اسـت از پليديها همچنان 

و  خرافـات اگر مظاهري از  .نداردي و طرفدار ر خدا در بين مكيان خريدارغي استعانت از
يـا  فـردي يـا جمعـي محـدود      ضد توحيدي هم به شكل نا پيدا يـا آشـكار  هاي  يا تصديه

 .استسرزمين اين زند از مردمي بيرون از  مي سرگسترده در حرمين 
 . هر از كعبه دور شودگيرد كه اين مظا مي صورت هاي كوششدر حال حاضر 

بايـد اذعـان    بررسي كنيمتوحيد  دين ورزي مكيان را از ديدگاه گرايش به ي اگر شيوه
هـا   حيـدي كـه ابـراهيم در دل   تخـم تو . اسـت  محض توحيدي مكيان درك كدر كنيم كه
. رشد و نمـو كـرده اسـت   بخوبي  ،باور نمودآن را  > محمد و اسماعيل مراقبت ،كاشت

مكه قدرت خـدا را بـه   . ندردا نمي شريكرا درت خدا كسي ر قد ينساكنان سرزمين حرم
 مادهـايي كـه  نانواع . ات پاك شده استفاكعبه از انواع خر. شناسد مي حيث قدرت مطلق

در بـين   معمـوال . اكنون وجود نـدارد باشد توحيد در مكه  توانست مانع فهم و عمل به مي
 هو غيـر بزرگـان  گـر ماننـد جـاي پـاي     گاهي برخي آثار ديبزرگان و هاي  هقبرممسلمانان 

از چنـين   مكه سـعي كـرده خـود را   . شود مي خرافاتسل و نشر و پخش وسايلي براي تو
توانست مانع فهم و عمل به توحيـد باشـد محـو شـده      مي مظاهري كه .آثاري تخليه سازد

ميـت اسـت كـه    در حقيقت توحيد با همه جوانب و معانيش براي مكه چنان بـا اه . است
 . ض كنديعوتچيزي  بهآن را  يستحاضر ن

هـان  اهمر. گيـرد  مي همراهان محور بحث و گفتگو قراراين موضوع بين ها  در مكه بار
در مكه حاكم بود مثل بعضي  كنوني ي غير از انديشهيي  كه اگر انديشه به اين اذعان دارند
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 بدلارزش  بهي امري عادي يا حت بهها  آن برايكه ياري خواستن از غير خدا هايي  از فرقه
 بـدون شـك  . گرفـت  مـي  بخـود  شـتي زتركيب ل و صورت بد و شده است مكه چه شك

منبـع توليـد    امـروز هـر كـدام يـك    هـا   آنهاي  و آرامگاهيا محل سكونت بزرگان ها  خانه
بـت   ي بـراي خانه هر كدام از بزرگـان محلـ  . شد مي هر قبر يك بت. مستقلي بود ي فهاخر

هـاي   بـه انـدازه بـت   هـا   آن كه اگر تعداد .شد مي ا استعانتخد از صدها مظهر غير. گرايي
 بت گرايي به شكلي رونـق ديگـر   .رسيد مي ها به دهها  آن دتعدا ليت در مكه نبود وليجاه
 اين بار اين غير خدايان اسـتعانت شـونده   .فرق داشتها  فقط نام. بت، بت است .يافت مي

وقتـي از غيـر خـدا     .اقي مانده بود و بساز توحيد فقط نامي ب .بودند مي افراد نيك سيرت
مهـم ايـن    .چه نامي داشته باشد .كه باشداين غير خدا كند  مي چه فرقي ،شود مي استعانت

را هـا   بـت . وفـا داراسـت   همچنـان  اما مكه به توحيـد . است كه ديگر توحيد وجود ندارد
 .بزرگان قبر يكي از ي و چه بتالت و عزّچه بت  .مردود شمرده است

پيمـاني بـود كـه     ن مجـدد يكه پيامبر مكه را فتح كرد نخستين كار وي استوار كـرد زمان
از عهـد ابـرهيم نيـز كعبـه     اكنون قرنها بعـد  . ده بودندابراهيم و اسماعيل با خدا استوار كر

 . همچنان از شرك و خرافات بدرستي بدور مانده است
ها  ار بايد گفت كه سعوديبناچ. بايد اعتراف كنيم كه عهد ابراهيم همچنان استوار است

اين خانه را دارد كه بتواند عهد ابراهيم  ي كسي لياقت اداره .حرمين را دارند ي لياقت اداره
 .را استوار نگهدار

در اند   موضوع عاجز از دركو آغشته شده  خرافاتان با اما برخي حجاج كه عقايد ش
ـ  خدا هم  ي در خانه. آيند مي سدد شكستن اين عهد محكم بر  ميته رسـ قدرت خـدا را ب

 ايـاك نعبـد و ايـاك نسـتعين     .هسـتند  ماتشوزو مل مدام با توحيد در ستيزي. شناسند نمي
فرمـان عـدم   . باشد نمي جهت عدم استعانت غير خدا براي شان برهان كافيخوانند اما  مي

حظه اما ل .جوييم مي كنند كه فقط از تو استعانت مي و خود نيز تعهدخوانند  مي استعانت را
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قت كنـي نجـواي يـا علـي يـا      كمي د .جويند مي مددها  آن خوانند و از مي غير خدا را بعد
  .شنوي مي را با گوش خود رضاو يا يا زهرا  حسين،

  .استتر  مشهود گاهي مقام ابراهيمانجام اعمال خرافي نزديك 
يـا  نمـوده  ش در منـع خرافـات كوتـاهي    موظفان حرم نيز در انجام رسالت خويگاهي 

 .كنند نمي چندان موفق عمل
ايـن  . در كـار نيسـت   منـع جـدي  . شود مي س سعودي انجامپيش چشم پليها  اين همه

اين انتظـاري  . است پليس حرمينسختگيري  ي ما در بارههاي  خالف پندار و خالف شنود
تـا  . تا فضاي حرم فضاي پاك و بي آاليـش بمانـد   موظفين حرم دارند است كه حجاج از

. همچنان استوار بمانـد  عهد ابراهيم. زدوده شود فات به طور كاملاخرمظاهر شرك و 
 . گان و نماز گزاران پاك سازدن بست تا خانه را براي طواف كنندپيماآنجا كه 

 كـه مـانع خرافـه گرايـي     خواهد كه بر سر موظفين حرم فريـاد بكشـي   مي دلتگاهي 
 ردم را از اعمـال نادرسـت منـع   بيني كه نزديك مقـام ابـراهيم مـ    مي كساني را فقط. گردند

امـروزه نيـز از   . پرداخـت  مي مقام ابراهيم جايي است كه او در آن به تبليغ توحيد. كنند مي
 .شود مي آن مقام به شكل كم رنگ به همين منظور استفاده

را  عهـد ابـراهيم  . بكوشـند  منع خرافه گرايي گسترش وعدم بايد در موظفان حرم 
ليـغ  ببـه ت . كشـيد  مـي  چـالش بـه  همواره مفهوم شرك را  هيمابرا. تجديد كنند پيوسته

مقام ابراهيم جايي است كه مفاهيم شرك و خرافه و اسـتعانت،  پرداخت  مي توحيد واقعي
بايـد بـدان همـت    موظفـان حـرم   . خواندن و طلب از غير خدا بايد به چالش كشيده شود

همين منظور صـورت گرفتـه    حفظ مقام ابراهيم نيز به. اين وظيفه ابراهيمي است. گمارند
 .تا رسالت ابراهيم زنده بماند .است

كـه  نحـو و رنگـي    ربه هاستعانت از غير خدا  گونه عمل شود بايد در واقع اگر ابراهيم
 دانند كه علي حسن و حسين و فاطمـه  مي نيزها  آن چه همه. به چالش كشيده شودهست 

توانـد يـك مشـك آب را بـه خيمـه       نمي كه عباسيابوالفضلي كه بشر است، . خدا نيستند
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در كجاي قرآن گفته شده اگر كسي . تواند مشكل گشاي خلق خدا باشد مي برساند چگونه
پـس   .گشـا باشـد   رسد كه بتواند مشـكل  مي يا به مقامي. رسد مي كشته شد به مقام خدايي

ي، همانطور كه ابـراهيم سـتاره پرسـت   . استعانت بايد به چالش كشيده شود گونه ي اينامعن
اسـالمي بـيش از هرچيـز امـروز      ي جامعـه . كشـيد  مي خورشيد و ماه پرستي را به چالش

 . از توحيدتري  فهم روشن. يازمند فهم توحيد استن
گـاهي  . شـود  مي است كه اگر بدان توجه نشود باعث نشر و پخش بيشتريي  اين پديده

از  داهاي خرافـي اين ص. گردد مي تان به صورت جمعي بلندمظاهر و صداهاي خرافه پرس
 .جويند مي امداد به شكل جمعي و بلند خداي  خانهغير خدا در كنار 

خيلي بـد  ل خرافي به هر شكل و رنگ و تركيبي كه باشد چه جمعي و چه فردي اعما
در همه جا انجام اعمال خرافي بـراي صـاحبان انديشـه زشـت و نـا      . منظر و زشت است

 . برابر است اما زشتي آن در صحن حرم چند. پسند است
 .خدا و انسان در نظر اين گروه يك رابطه مغشوشي است ي رابطه

روند و  مي در جايي خوانده بودم كه اين گروه براي برآوردن حاجات به زيارت امامان
 اگـر نشـد  . گويند كه امام حـاجتم را داد  مي كنند اگر برآورده شد مي از امام طلب حاجات

دو رقيب يا شايد دو همكارنـد كـه بـر    ها  اين ام در ديدخدا و ام. گويند خدا نخواست مي
يعني هرچه كار مثبت است . آورندن حاجات كار امام و بر آورده نكردن آن كار خدا است

. شـكن اسـت  در اين برداشت خدا يـك كار . ز خدااز امام است و هرچه كار منفي است ا
در اين درك بيش و پـيش از   .براستي امروز مسلمانان به درك درستي از توحيد نياز دارند

در اين ديد نيز گاهي رابطه دو رقيب كه . هر چيز تعريف رابطه بين خدا و بنده مهم است
 .خدا بنده نقش كارگشاي مثبت را دارد و خدا كار شكن منفي

 ﴿ .عبد و معبود است ي از ديدگاه اسالم رابطه بين خدا و بنده فقط رابطه -  

                    ﴾ » پاك و منزه

 )1: اسري(» اش را از مسجد الحرام به مسجد االقصي برد است ذاتي كه شبي بنده
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گيـرد و   مـي  از ديده گاه يهوديت رابطه دو رقيب چه آنكه خدا با يعقـوب كشـتي   -
 .شود و يعقوب غالب مي جالب آنكه خدا مغلوب

 .مسحيت رابطه پدر و پسر است كه عيسي پسر خدا است ي از ديده -
دو رقيب كه بنده نقـش كارگشـاي مثبـت را دارد و     ي در اين ديد نيز گاهي رابطه -

 .خدا كار شكن منفي
 .وحدت موجود است ي از ديد هندوئيزم رابطه -

ردم بيشتر از حسين بـر محـور   كعبه را به دليل آنكه م ي برخي از دشمنان كعبه كه كينه
 ،اند شوند هنوز سقوط آخرين فلق بت پرستي و خرافه پرستي را باور نكرده مي كعبه جمع

 دشمنان كعبه كساني هستند كه از عظمـت كعبـه  . پردازند مي پيوسته به توليد خرافه گرايي
 . هراسند مي

 ستيز با كعبه

اند  كوشيدهيي  عدهدر طول تاريخ . شمناني داشته استدكعبه در طول تاريخ دوستان و 
در كنـار   كعبه همواره. ظاهري و چه از لحاظ معنويچه از لحاظ . از عظمت كعبه بكاهند

براي تخريب و يا كاستن  دورهاي  از گذشته. نيز بوده است مورد توجه دشمنانش دوستان
اب ما عظمـت كعبـه را اصـح   ا. طرح شده استهاي  آن برنامهظاهري و معنوي از عظمت 

 . دانند مي فيل بيشتر از هر كس
 ابـا  زيـارت كـه در آن  بيت وجود دارد  منسوب به اهلجعلي و مقوالت متون  احاديث،

يـا  . بر شمرده شده اسـت  خدا رسول همراه پاك و مقبول و مبرور حج سي با برابر عبداهللا
خدا  ي خانه .دسازن مي پيامبر برابر با عمره ميليارد يك و مهدي با حج هزار باآن را  گاهي

كعبه كجا و كربال كجا؟ خدا كجـا   حسين كجا؟ و زيارت حج كجا .حسين كجا كجا مرقد
 .به تركستان استيي  اين ره كه تو رفته. راهه استراهه و كژ اين بي .و حسين كجا

 چـه . استآن  نه براي كاستن عظمت كعبه كه براي كم ارزش نشان دادن اين جعليات
ايـن جعليـات   . تواند از عظمـت كعبـه بكاهـد    نمي چيز و هيچ كس دانند كه هيچ ميها  آن
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 برونـد كـه جيـب   سمت و سويي تا مردم به  .براي اين است كه توجه را از كعبه كم كنند
در عظمـت كعبـه    رسـد هنـوز هـم كسـاني     مي ه نظرب. انباشته سازندرا از زر و سيم ها  آن

 . دپرسنصحاب فيل باز ابرهه و ا كعبه را عظمتتوانند  مي .ترديد دارند
از  غيـر  شوند را مي واقعيت احاديثي را كه براي ساير اماكن ارزشي بيشتر از كعبه قايل

 بخـوبي كننـد   مـي  ابرهه، مردم و حجاجي كه اثر دعاي ابراهيم در همه جاي مكه مشـاهده 
 .توان جويا شد مي نيزاز ابابيل را عظمت كعبه . دانند مي

وارد كند اين جعليـات نيـز نتوانسـته    يي  به كعبه خدشه اما همانطور كه ابرهه نتوانست
 .را به جهتي ديگر معطوف سازدها  آن و توجه اليق مسلمانان به كعبه را كماست ع

 هرگـز  عظمت كعبـه پرداختـه و سـاخته شـده اسـت     از براي كاستن  كهجعلي  يمتون
 هـاي مخترعـان   دوكـان  به سمت جيب وآن را  توجه مسلمانان به كعبه را كم و تواند نمي

 .توجيه كندجعليات مبلغان 
بـر محـور ديگـري در يمـن     محور كعبه پراكنده و از خواست كه مردم را  مي ابرهه نيز

  .جمع كند
چه از ابرهه . يك حركت ضد توحيدي است بسوي ديگر مراكز انحراف اذهان از كعبه

اين حركـت  . زنددوكاني پر رونق بسا و ناميد براي خود نخواه مي باشد و چه كساني كه
بر محـوري  ها  آن خدا و جمع كردن ي كردن مردم از خانه متفرق منظوردر طول تاريخ به 

آميختـه  گونـاگون  هاي  معاني توحيد با شبههآن محوري كه در  .صورت گرفته است ديگر
بـراي ثـروت و قـدرت     ي وسيلهآن را  كه بر كعبه تسلط يابند تااند  كوشيده كساني. است

محور مهم نيسـت  ها  اين ظراز ن .خود بسازند وقتي نتوانستند به اختراع جعليات پرداختند
 .اهميت داردها  اين هاي مردم به سمت جيب فقط توجيه

 دوستان كعبه

 دوستاني دارد كه. دارد نيزبا كعبه، كعبه خادماني  نهان و آشكارهاي  يبه موازات دشمن
هـاي   مقولـه ظاهري و باطني و نه هم هاي  نه دشمني. مليارد استيك از  تعداد شان بيشتر
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خداونـد هميشـه   . از عظمت كعبـه بكاهـد  يي  توانسته است ذرهجعلي منسوب به اهلبيت 
  .كنند مي خوبي مراقبته قرار داده است كه از وي بو خادماني  براي كعبه حاميان

نخسـتين پـروژه   . اده شـده اسـت  هاي مختلف توسعه د اطراف كعبه در مراحل و زمان
ايـن پـروژه، ظرفيـت     ي در سـايه . دشانجام  1954در سال  در قرنهاي آخر حرم ي  توسعه

فهـد   مرحـوم ملـك   ي پـروژه دوم در دوره . هزار نفر افزايش يافـت  300مسجدالحرام به 
ه هـزار نفـر افـزايش پيـدا كـرد      630هزار بـه   300ظرفيت اين مكان مقدس از  .انجام شد

اطراف كعبه روي جبـل عمـر در حـال اجـرا      ي اكنون نيز طرح بزرگي براي توسعه .است
 . است

 پس از توسعهمكرمه  ي مكه

و دوصد هـزار  عمراني در اين مكان ظرفيت آن به بيش از يك ميليون  ي با اتمام پروژه
هـزار زائـر هتـل     200جبـل عمـر بـراي     ي همچنين در منطقـه . نفر افزايش خواهد يافت

ـ   يي  در آينده .هد شداحداث خوا ل در جنـوب  نزديك براي سهولت دسترسـي، جـاده خلي
مكـه وصـل    – مسـجدالحرام و جـده  هـاي   عبدالعزيز به اتوبانملك مسجدالحرام و جاده 

 ... . دخواهند ش

متـر بـه   150نيز  عرضشود همچنين در  متر به مسجد الحرام افزوده مي 100در طول، 
كـه   در سومين بخش پروژه افزايش وسعت حرم .آيد مي صورت صحن مسجد الحرام در

شود، بيش از هزار هتل و بنا تخريب خواهند شد تا ظرفيت  اجرا مي ملك عبداهللاز سوي 
هاي پنج  در كنار بناهاي قديمي، هتل .اين مكان مقدس به يك ميليون نفر افزايش پيدا كند

در نتيجـه ايـن   . رفـت از بـين خواهنـد   » شرايتون هتـل «و » مكه رويال«اي همچون  ستاره
در ايـن پـروژه    .پروژه، سيصد هزار متر مربع به حياط مسجد الحرام اضـافه خواهـد شـد   

بـن وليـد    بخشي از بناهاي موجود در مناطق غزه، المديع، شاميه، القراره و خيابـان خالـد  
 . تخريب خواهد شد
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زار و هـ  133هزار ريال سعودي معـادل   500قيمت هر متر مربع زمين در اطراف حرم 
ميليـارد دالر بـه صـاحبان     2نزديك به  اطراف حرمهاي  راي خريد زمينب. استدالر  300
سال اسـت كـه    چندبخشي حرمين شريفين  وسعت ي پروژه .پرداخت خواهد شدها  زمين

آغـاز شـده    منـا نيز با وسعت بخشي به جمـرات در  اولين بخش پروژه  .شروع شده است
 .بود

توانند بدون هيچ زحمتي، رمي جمـره   مي نفرنصد هزار در هر ساعت پادر حال حاضر 
دومين بخش پروژه نيز به بهبود و وسعت بخشي به ميـدان مسـجد نبـوي، احـداث      .كنند

با پايـان يـافتن   . گيرد مي صورتاطراف هاي  اتوپارك و وصل كردن اين مجموعه به جاده
پـروژه   .زيـارت كننـد   تواننـد ايـن مسـجد را    مي اين پروژه، زائران مسجد نبوي با راحتي

شـهردار مكـه   / شـاروال  ي به گفته. وسعت بخشي مسجدالحرام از محوطه سعي آغاز شد
ميليون  1مكرمه، با اتمام سومين پروژه عمراني در اين مكان مقدس ظرفيت آن به بيش از 

 . نفر افزايش خواهد يافت

 توحيديبزرگ آغاز ماموريت 

زمان استراحت و توقـف  ديگر . آيد مي ه سرباقي مانده به شروع مراسم حج ب روزهاي
. رسـيده اسـت   زمان حركت فـرا  .اند حجاج از اقصي نقاط دنيا جمع شده. است تمام شده

فرمـان حركـت   . حركت آغاز كـرد  منابايد به سوي دشت . ه نيز دور شدبعاينك بايد از ك
 . شود مي صادرو آغاز ماموريت حج بسوي مشاعر 

﴿                                ﴾ 

اندام و چابكي كه  و در ميان مردم براي حج بانگ برآور تا پياده و سوار بر شتران باريك«
 .]27: الحج[» نهند، نزدت بيايند هاي دور و دراز را پشت سر مي راه

. اسـت ز براي انجام ماموريت بـزرگ مهيـا شـده    همه چي. است اين شروع مراسم حج
 .فرمان همين گونه است .كند بسوي منا عزم حركت انگروه ما بايد زودتر از ديگر
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 ي آمـاده . شـود  مـي  اين فرمـان صـادر  رسد  مي شبنيمه  به ذي الحجه وقتي روز هفتم
 هـا بـر   از قلـب يـه  ديگـر صـداي تلب  ر در شروع ماموريت بزرگ بـا . شويم مي منارفتن به 

  .خيزد مي
 .»َلكَ  َشرِيكَ  الَ  َوالُمْلَك، َلكَ  َوالنـِّْعَمةَ  الَحْمدَ  ِإنَّ  لَبـَّْيَك، َلكَ  َشرِيكَ  الَ  لَبـَّْيكَ  لَبـَّْيَك، اللَُّهمَّ  لَبـَّْيكَ «

بايد همـه چيـز را در   . حجاج به صدور فرمان حركت به سوي مشاعر است اين پاسخ
 .مكه گذاشت و رفت

 ، لَبـَّْيكَ  اللَُّهمَّ  كَ لَبـَّيْ 
و مكه  بين منا. سپاريم مي مكه را به خداي مكه. نشينيم مي ساعت يك شب به اتوبوس

در ايـام حـج   . اسـت  منـا بـه مكـه   ها  آن از مشاعر نزديكترين. قرار داردبين مشعر الحرام 
ربان جايي است كه ابراهيم اسماعيل را جهت ق منا. دارند منابيشترين توقف را در  جحجا

 . ه استكردن برد

 تبعيضو تداوم  سكونت در منا

با تبعيض قومي آميخته  مناجابجايي و سكونت در  اجراي همه مراحل حركت، توقف،
بيشـتر  هـا   آن براي اينكه احتمال برنـده شـدن   صاحبان شركت مجري طرح حج ما. است
زياد تري از حجاج  از طرفي بتوانند جواز انتقال تعدادو تا . داراي دو شركت هستند باشد

شـده  هـا   آن نصـيب ه يمچند صد نفر سه ها شركت ز ايناز طريق هركدام ا. را اخذ نمايند
شركت ديگر كـه   ،اصلي ي قديمي وها شركت از ها شركت رسيد يكي از مي به نظر. است

صـاحبان شـركت   . ما جزء همراهان آن بوديم شركت دوم و شايد موقتي است و مجـازي 
بـه  . ندنت بيشتري كمايي كيدكه از شركت اولي كراند  عيار كرده اي به گونهنيز اولويتها را 

همين جهت حجاج شركت دوم هميشه در حركت، جابجايي و سكني گزيدن و امتيـازات  
شايد تمايـل چنـداني بـه سـرمايه گـذاري       صاحبان آن. شوند مي برخوداردوم  ي از درجه

ايت حجاج تا جايي بـراي شـان مهـم    به همين جهت رضايت و عدم رض. روي آن ندارند
نه مسـئوليت شـان بـراي شـان     . است كه مشكلي براي شركت در همين سفر بوجود نيايد
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دوسـتان و   .گيرد مي در آينده صورت ون شركت دوم آننه هم تبليغاتي كه پيرام مهم است
 هـاي بيشـتري برخـوردار    از سـهولت تـا  انـد   ت اولي جابجا كردهخود را در شركنزديكان 

ت به طور طبيعي و بـه شـكل   در صورتيكه در حركت و سكون، در توقف و سكون. اشندب
هـا   مردان و در آخر به سـاير گـروه  رسپس به پي) ها خانواده(ها  زن بايد اولويت به عادالنه،

 . داده شود
هـاي   در آن وقت شب تقريبا همـه خيمـه   .يمرس مي منادر مدتي كمتر از نيم ساعت به 

 .جايي خالي كم مانده است. پر است 85مخيم 
و هـا   زن وايم  ما مانده .اند ساي شركت قبال افرادي را كه در نظر داشتند جابجا كردهؤر

 ي بـراي اسـتراحت  با زحمت و جسـتجو جـاي   .همراه ما بدون خيمه و بدون جا مردانرپي
مـا در  گـروه  . اسـت ها  به بنگالي خيمه مربوط. شوند مي در آن جابجاها  زن .يابيم ميها  زن
 روبـرو هـا   گـالي صاحبان شـركت وقتـي بـا اعتـراض بن    . شب و شلوغي از آن بي خبر آن
از خيمـه بـدليل وجـود زنـان مسـن و      عدم خروج شـان  در را ها  زن متوشوند و مقا مي

مناسـب نيسـت ولـي    . نـد كن مـي  فـراهم  ديگر براي شـان يي  بينند، بناچار خيمه مي مريض
 .نيستيي  چاره

البته براي همـه جـا و مكـان    . شوند مي تقريبا پر جابجاهاي  خيمه مردان نيز در يكي از
. شـوند  مـي  نفـري جابجـا   بيست ي گروه ما در بين ديگران در خيمه. ي وجود نداردمناسب

بـراي   پس از اداي نماز تهجد فرصـتي انـدك  مدت باقيمانده، . پاسي از شب گذشته است
د كه برخي ديگر از حجـاج  نخواه مي چندين بار كارمندان شركت. سازد مي اب فراهمخو

نفـر در آن جابجـا    27نفر گنجـايش دارد   20كه يي  اما خيمه. را در بين خيمه جابجا كنند
ايـن  كـه  سا اين است ؤتاكيد ر. جايي براي سكونت تعدادي ديگر وجود ندارد. شده است

تراحت اما آيا عبـادت بـدون سـاعتي اسـ    . نه استراحت و تفريح .ايم جا براي عبادت آماده
رفـتن بـه عرفـات و انجـام جمـرات و سـاير        ي در حاليكه بايد آمـاده هم  آن .ممكن است

 . شديم مي مناسك
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بود و  مي مناسبشد و يا ساير امكانات نا مي خرابدستشويي  وقتي در مكه بوديم اگر
و نه تفريح ايم  دهشركت اين بود كه ما براي عبات آمگرفت جواب  مي مورد اعتراض قرار

بايـد در  . اما آيا عبادت بدون جايي مناسب براي غسل و وضو ممكن اسـت . راحتو است
 نبايد غسل انجام داد؟ . بين كثافات وضو گرفت

در برخـي  . با تبعيض صـورت گرفتـه اسـت   ها  مشكل اصلي اين است كه توزيع خيمه
 .در برخي ديگر سي. ابجا شده استنفر جها  15خيمه 

تبعيضي در توزيع جا و مكـان  چه ه بينند تا ب د ندارندهم وجولت افغانستان ناظران دو
 .شايد هم ناظر اين همه بودند و چشم بسته بودند. صورت گرفته است

منفعـت طلبـي حـداكثر قـراردادن و مهيـا       ي وعبادي بودن سفر را وسيله و توجيه گر
 كاري است كه صاحبان شركت پيوسـته انجـام   مناسبنكردن مكان و وسايل حمل و نقل 

 . دهند يم
خصوصي واگذار ي ها شركت وقتي قرار است كه سرپرستي حجاج يا قسمتي از آن به

اسـتخدام   و تـري از طريـق اعمـال مـديريت     اين است كه خدمات مناسب شود هدف آن
. ح خدمات باال بـرود سط. تري براي حجاج تهيه شودبوسايل مناس. معلمين بهتر مهيا گردد

شود اما سطح خدمات چندان تفـاوتي   مي گرفته ها كتشر مبلغ زياد تري از حجاج توسط
 . نكرده است
چند صد دالر بيشتر از مقداري كـه دولـت از حجـاج كـه خـودش       ها شركت برخي از

امـا  . رسـد  مـي  گاهي اين اضافه ستاني به بيشتر از هـزار دالـر   .اند كرد گرفته مي سرپرستي
شود فرقي نكرده و در مـواردي   يم با خدماتي كه از طريق دولت ارائهها  آن سطح خدمات

 . نيز بوده استتر  پائين
مافياي فساد حاكم بر اين مهمترين سفر سرنوشـت   جزء اين ندارند كهيي  اج چارهحج

 .بندنددعاي سحرگاهي خود بساز را به 
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پديده در همه جا اين . عدم وجود راهنماهاي راه دان است ها شركت يكي از مشكالت
در قـدم دوم  . كننـد  مي از استخدام راهنما خود داري خصوصيي ها شركت .مشهود است

كنند از بين نزديكـان خـود و اقـوام و دوسـتان      مي اگر راهنما هم وجود داشته باشد سعي
هـا   آن در صـورتيكه برخـي از  . خود تعيين و نزديكان خويش را انتخاب و انتصاب كننـد 

اينكـه از علميـت دينـي و    چـه برسـد بـه     سفر حج و حتي سواد درستي ندارنـد  ي تجربه
 .برخوردار باشند يتوانايي مديريت

ايـن   در. واگـذار خواهـد شـد    هـا  شـركت  بهر حال در آينده نيز سرپرستي كاروانها به
كساني كه اكثريت . در نظر گرفته شود ها شركت صورت بايد ظرفيت، پرسونل و امكانات

بـراي سـكونت و   يـي   تواننـد خيمـه   نمي .انندم مي بيرون از خيمه آيند، مي منابعد از ما به 
 . استراحت بيابند و شب را صبح كنند

آن  قات مناسك به وقت و به شكلشود كه بسياري او مي ت باعثسوء مديري ي پديده
 اج رازيـادي از حجـ   ء مديريت چنان گسـترده اسـت كـه وقـت    تاثير اين سو. انجام نشود

 ج را از تفكر، دعـا و نيـايش بـاز   شود، حجا مي آن ي مدتي صرف گفتگو در باره .گيرد مي
 .دارد مي

 سرنوشت سوال

 .؟ايم راستي چرا اينجا آمده. پرسيم سوالي از سرنوشتاز خود ب است كهيي  لحظه الحا
از اطـراف و  حجـاج  د يرسـ موسم حـج كـه    .از دنيا رخت سفر بستهيي  گوشه ازهركسي 

در دشـتي محصـور در    مناتيم و حاال ما هس .ايم آمده منابه  ما .اند هشدجمع در مكه  اكناف
هـاي   نخست خانه و شهر و ديـار خـود را رهـا كـرديم، سـپس حتـي سـقف       . ها ميان كوه

مـه  هاز . را از تـن بـدر كـرديم   هـا   ، لبـاس آمـديم  خيمه درون سرپوشيده را رها كرديم و
 چرا و براي چه؟. تعلقات بريديم

از نـا آرامـي و   ي يـ  گونـه . به من دسـت داده اسـت  حالت عجيبي  چند ماهي است كه
خـود را سسـت    ي و ناخواسـته پيونـدهاي گذشـته    مدتها است كه خواسته. مشوش بودن
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نگفتنـي  يي  لهأمس. به عمد يا به سهو، روابط گذشته ضعيف شده يا قطع شده است .ام كرده
شايد فرصـتي بـراي   . شايد به ميقات بروم آرامش يابمگفتم . درونم را مشوش كرده است

 كجاه ب .ايم خوب اما اينجا براي چه آمده. شم را مطمئن سازدن درون مشوديتفكر و انديش
متفاوت مديريتي گـروه فرصـتي   هاي  گرفتارينيز و ام  همسفران خوبي كه يافته .؟رويم مي

تـا بـه    .آينده مهيا شودهاي  شايد در روز. كمتري براي انديشيدن عميق باقي گذشته است
سـتم فكـري گذشـته بـر     ييقينـا بـه س  . برسمام  اه آيندهفكرم و ر ي در باره يك جمع بندي
حـج يـك   . اسـت  حج براي همـين  .راه آينده خودم مشوشم ي اما در باره .نخواهم گشت

 .د نوين فكري نيز هستتول. تولدي نوين است
نفس، از بين بردن  ي اي است از عبادات، تزكيه اعمال، مناسك و مراسم حـج مجموعه

ر نگرش، دگرگون سازي اخالق، عادات و عبادات، شناخت بهتر و نابجا، تغييهاي  خواسته
فرمانبري، تقال و تكاپو، تالش و تحرك، فكر و تفكر، زمزمـه، نيـايش و دعـا، حركـت و     

هـا   ايـن  .فاق و بازبيني نگرش به دنيا وآخرتآتفكر در  ي توقف، تغيير جهان بيني و شيوه
 .يعني تولدي دوباره. ني كندانسان ديگري باز آفري. بايد دچار دگرگوني شود

 نظمي در عبادات بي

 بـر هـا   ه خيمـه صداي اذان از همـ . از ساير موارد استتر  بي نظمي در عبادات مشهود
كلمات  بيشتر توسط كساني كه حتي. استنماز جماعت نيز بر پا ها  در همه خيمه. آمد مي

 داننـد  نمـي  و امامـت را امامت توسط كساني كه عـالم و قـاري نيسـتند     .دانند اذان را نمي
شـوق وافـر بـر    ها  اين اما خيلي از. قرائت و قيام و ركوع و سجود را نيز. گيرد مي صورت

 . آن دارند
امـا  . اسـت افغانها ت مناسب و بهداشتي از بزرگترين مشكال ينان و غذا ي تهيه منادر 

 منـا  رفـاه و آسـايش حجـاج در    سـبب پديده اين . شود مي تهيه و توزيعاز طرف شركت 
 قدريي  به ديدهبايد اين پديده را  .جاي ناشكري و نا سپاسي نيست ،اين جا. گرديده است

 .وجود دارد اما دو مشكل اساسي در تهيه و توزيع غذا. نگريست
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كردند  مي فكرها  آن شد و مي علت آنكه در مكه غذا از طرف خود حجاج تهيهه ب: اول
برخـي مـواد غـذايي را بـا خـود      هـا   آن جهـت نيز چنين خواهد بود بـه همـين    مناكه در 
 .در اين مورد اطالع رساني از طرف شركت صورت نگرفته است .اند آورده

ن بـه  برخـي از حجـاج از رفـت   . در توزيع غذا در آشپزخانه حاكم اسـت  نظمي بي: دوم
... بزدگي، بازهم بي نظمي و باز هم باز هم شتا. كنند مي خود داري دنبال غذا در آن وضع

. گيـرد  مـي  اين موضوع در پيش چشم حجاج ساير كشورها صـورت . انجام يك پديده در
بحث غذا بحث صـحت و  . كمك زيادي براي حجاج كرده استيي  بهر حال چنين برنامه

 . صحتمندي حجاج است

 اجزاي مشاعر

 منا -1

 عرفات -2

 مزدلفه -3

 جمرات -4
 . گيرد مي باريدن مناظهر هشتم ذي الحجه هنگام توزيع نان باران شديدي در 

آورند روز اولي كه به مكه رسيديم در مسجد الحرام نمـاز بـاران    مي همراهان ما به ياد
برخي از همراهـان ايـن پديـده را ناشـي از     . امروز اين دعا اجابت شده است .ه شدخواند
 . دانند مي نزديك بين خدا و بنده در اين سرزمين ي رابطه

يكي . يابد مي راهها  آن به درون خيمهاشي از كه رواناب ن استيي  ازهاند هشدت باران ب
آبريز آن است كه غالبا غيـر قابـل   هاي  و مزدلفه غير متناسب بودن حوضه منااز مشكالت 

در پـائين دسـت   . شود كه حجم رواناب بسيار زياد باشـد  مي اين پديده باعث. نفوذ است
رافي منطقه با در نظـر  بنظر نگارنده اين مشكل با در نظر داشت توپوگ. باعث سيالب شود

 .بررسي است ه مديريت منابع آب باران قابلبا توجه بها  گرفتن برخي از فاكتور
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 مديريت آب باران در منطقه مشاعر

اساسـي بايـد در مـورد مـديريت آب بـاران باتوجـه بـه         ي لهأبه نظر نگارنده چند مس
 :توپوگرافي حوضه آبريز در نظر گرفته شود كه عبارتند از

متخلخل و نفوذپذير كه مقداري از رواناب را بدرون زمين هاي  ه از پياده رواستفاد -1
 . نفوذ دهد

تـاخيري و نگهـداري آب بـاران و    هـاي   استفاده از وسايل تاخيري مانند حوضچه -2
ساير وسـايل تـاخير و تنظـيم كننـده جهـت كنتـرل پيـك روانـاب بـا توجـه بـه            

توان از آب آن نيـز بعـدا    مي در صورت اعمار وسايل تاخيري .شديدهاي  بارندگي
رسد كوهسـتاني بـودن منطقـه و نيـز      مي به نظر. براي مقاصد متفاوت استفاده كرد

 .است هاي متناسب توپوگرافي آن منطقه را براي اعمار چنين ساختمان

است كه در بسـياري از  هايي  بحث سيالب در مكه و مشاعر يكي از جدي ترين بحث
در طول تاريخ سيالب بارها باعث  .توجه قرار گرفته است حال و گذشته مورد هاي نوشته

 .اذيت و مزاحمت براي حجاج شده است
 .كـرده اسـت  پخـش و نشـر    و مزدلفه مناها در  روي سركرا ها  باران و سيالب آشغال

 . و مزدلفه نيز بحثي است كه بايد كمي روي آن درنگ صورت گيرد منانظافت و پاكي 
در طول چنـد دهـه و    براي حرمين شريفين ه و مناسبيشايستشكي نيست كه خدمات 

قي كه در آن مراسـم  طاين خدمات ساير منا. خر صورت گرفته استي آها سال بخصوص
، عرفات، مزدلفـه  مناجمرات، ها  آن از جمله. شود را نيز در بر گرفته است مي عبادي انجام

ي آسايش و رفاه حجـاج  برا ها طرح بزرگ هد. ن مناطق استو مسيرهاي رفت و آمد به اي
عرفـات و   منـا طرحهايي زيادي از جمله طرح جبل عمر و متـروي بـين   . اجرا شده است

صـورت گرفتـه    يبراي پاكي اين مناطق نيز كوششهاي. و تكميل استدر حال اجرا  مزدلفه
 .رسد كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد مي اما مشكالتي نيز به نظر. است
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 سط حجاجعدم رعايت نظافت تو

هـا و امـاكن و    در ايجاد بي نظمـي در سـرك   ها سرك فروشندگان مواد غذايي در كنار
حجاج نيز همكاري مناسبي در جهـت   .نقش زيادي دارندها  همچنين پخش و نشر آشغال

 .رعايت نظافت ندارند

 مديريت جمع آوري كثافات 

الي، هنـدي و  جمع آوري كثافات و شايد هم مديريت آن بيشتر توسـط كـارگران بنگـ   
شايد اين موضـوع بـه دليـل وجـود نيـروي كـار فـراوان ايـن         . گيرد مي پاكستاني صورت

خودشـان  هاي  دركشورها  دانيم اين گروه مي اما طوريكه همه ما. كشورها در سعودي باشد
شـايد اگـر مـديريت جمـع آوري     . دهند نمي بهداشت محيطي ي اهميت چنداني به پديده

P5Fثريت بهتري داشته باشدؤكي سپرده شود مي ترها شركت كثافات به

1
P . 

قسمتي از وسايل را نيـز  . سيالب هم شديد است. شود مي لحظه به لحظه تشديدباران 
ر نشـده و در زيـر   يسبرخي از حجاج كه درون خيمه جايي براي شان م. سازد مي مرطوب

تـر   به لحظه بيشـتر شدت باران لحظه . برند مي پناهها  خيمه به طور موقت بهاند  باران مانده
 .افتد مي سيالب ناشي از آن در فضاي دو متري راه روهاي بين خيمه به جريان. شود مي

بـا حجـاج و آشـنايي بـا      فرصـتي بـراي گفتگـو   هـا   ه درون خيمـه هجوم بيشتر افراد ب
اين فرصت خوبي است تـا بـا تعـدادي بيشـتر از     . سازد مي ر و مساعديسمها  آن مشكالت

ايـن  . صـحبت كنـيم  انـد   مشالت حج كه تا كنـون بـا آن مواجـه بـوده     حجاج در رابطه با

                                                            

شوند كه  نفر جمع ميدر رابطه با نظافت مني بايد گفت كه در يك وقت در وادي مني حدود دو مليون  -1

و براي اينكه شلوغي از اين نيز بيشتر نشود . رسد رفت و آمد براي عابرين نيز در آن خيلي مشكل به نظر مي

هاي تنظيف و يا كارگران زيادي را در اين منطقه موظف نمايد، و به مجرد  خواهد ماشين ي مني نمي بلديه

شود مأمورين نظافت دست به  اي خالي مي احه تا اندازهكنند و اين س اينكه حجاج به سوي عرفات حركت مي

 ]مصحح. [كنند ي مني را پاك و منظم مي كار شده و تمام ساحه
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بيشـتر ايـن مـوارد گـم     . گيرد مي بر وسيعي را براي افراد مختلف در ي مشكالت محدوده
ايـن  . و جدا شدن از همـديگر بـوده اسـت   ها  گم كردن افراد و خيمه ها، كردن راه، عماره

ي به پيري و جوان بودن، با سواد و بستگ. مشكالت از يك فرد تا فرد ديگر متفاوت است
بايـل نيـز   وانـايي اسـتفاده از م  توانايي و عدم تو. داردسواد بودن، زن بودن و مرد بودن  بي

ع مشـكالت راجـع بـه    تجم .مهم در بروز و عدم بروز مشكالت استهاي  يكي از فاكتور
انـايي اسـتفاده از   تو. بايل استفاده كننـد واز متوانند  نمي و هماند  هم مسن كساني است كه

 . داشته باشد تربا خاطر جمع يسفر حج د نقش بسيار مهمي در انجاموانت مي بايلوم
هـا   زن در مسجد الحرام. شود مي و كمتركم هان ادر اين صورت احتمال گم كردن همر

ـ  در ختم نماز ي .براي عبادت پيدا كنند يتوانند جاي مناسب مي ه ا طواف همراهان خـود را ب
 بايـل در زمان انجام سـاير مناسـك حـج نيـز م    . بدون اينكه سرگردان شوند. بندياسادگي ب

برخـوردار  يي  اين پديده در مورد زنان از اهميت ويژه. كمك كند ه حجاج بسيارتواند ب مي
بايد به اين پديده توجه جدي و ها  آن بنابراين در هنگام راهنمايي حجاج و آموزش. است

تـا  ) بخصـوص حجـاج زن  (امكان حجاج كوشش كنند  تاكيد صورت گيرد تا در صورت
هـاي   وجود سـيم كـارت  . با خود داشته باشندآن را  بايل را آموخته وواستفاده از م ي شيوه

است كه توانسته اسـت در  هاي  فراوان و نرخ مناسب مكالمه در سعودي نيز يكي از پديده
 .مديريت حج تاثير قابل توجهي داشته باشد

رگرداني حجاج در هنگام بازگشـت از عرفـات را بـازگو و روايـت     در ادامه داستان س
 .خواهيم كرد

 عيد حجاج

حجاج نيز براي رفتن به عرفـات آمـاده    .اكنون كه فضا حال و هواي عرفه گرفته است
كسـي كـه عرفـه را    . همان عرفـه اسـت   حج .عرفهالحج . عرفه عيد حجاج است .اند شده

طرح شده از طـرف   ي مطابق برنامه. ج نكرده استاگر نه ح. دريافت حج را دريافته است
ـ   كاروان ما  85بخش جنوب آسيا و مكتب   فـات حركـت  سـوي عر ه شب نهـم ذالحجـه ب
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 در اتوبوسـي جابجـا   هشـتابزد هميشـه   حجـاج  با همراه و در شلوغي و بي نظمي. كند مي
 . شويم مي عرفات از اتوبوس پيادهاز يي  منطقه دي االخضروا در بعد نيم ساعت .شويم مي

 حت فراهمبعد از اداي نوافل فرصتي براي استرا. مدت زيادي به نماز صبح مانده است
اين منطقـه در  هاي  خميه. تاز باران روز گذشته همچنان مرطوب اسها  اما خيمه. شود مي

 كه بدر آييم به يك سرك و بلـوار ها  سبز خيمه ي محوطه از. كوه قرار داردسبز يك  وادي
 . رسيم مي

 ي تعلقاه تبعيض و رنگ رنگ

 در آخر شب نهم ذي الحجـه  پس از يك روز ابري اما. روز هشتم سرتاسر ابري است
 ابرهـاي ضـخيم  . در زير ابر پنهان شده اسـت . از آسمان قهر كرده است ه نيزما در عرفات

بـر سـرتا   تـاريكي  دامن سياه . دن دل شان خالي نشده استهنوز هم پس از اين همه باري
 .تا كران سمت راست وادي الخضر گسترده شده است سر و كران

 .انـد  به عرفات حجاج جنوب شرق آسيا جابجا شـده  منادر سمت چپ بلوار از طرف 
در رساندن همان اندك نور  مهتاب شب نهم. سيا يعني مادر طرف راست حجاج جنوب آ

 نمـايي آيـد و خـود    مـي  فقط گاهي از الي ابرهـا بيـرون  . دهد مي ت نشانيساسحاز خود 
عجـم،   بـر عـرب و  تابد  مي كهيي  اما لحظه. رود مي دوباره زير ابر. مستعجل است. دكن مي

بـه سـپيد و   . شناسد نمي رنگ و نژاد. دتاب مي سياه و سفيد، بر جنوب و شرق آسيا يكسان
 .  نگرد مي و شمال و جنوب را يكسانشرق و غرب . سياه و پولدار و بي پول اعتنا ندارد

كنـد كـه همـه شـما بـدون تعلقـات و        مي ياد آوري نگرند ه به سويش ميي كها آن به
همه شما از يـك پـدر و   . دوباره همين گونه برگشت خواهيد كرد. امتيازات خلق شده ايد

در گيـر  . اسـت  و نـژاد  اين بشر هنوز گرفتار بـازي رنـگ  اما . از يك مادر آفريده شده ايد
. آزاد سـازد رنگ تعلـق  از خودش را ه ه است كتسهنوز نتوان. وم استجهت و سمت و ق

اين جـا نرسـيده    هنوز همت اين بشر به... جهت و قوم و  رنگ تعلق ثروت، نژاد، سمت،
 . است زبون و عاجز توان است،همچنان نار در زدودن رنگ تعلق اين بش .است
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. كنـد  مـي  امتيازات را پخش و توزيع. كند مي تعلق جا و مكان را تقسيم بر اساس رنگ
نزديك جبـل الرحمـه    ري داردتهر كس پول بيش. سازد مي يل اياب و ذهاب را فراهموسا

بـرق   دارد بيبرق دارد و هر كس ن دس ثروت دارهرك. هركس كه كمتر دورتر جاي گرفته
امتيازات مادي و معنوي بـر  . استتر  هر كس پول كمتر دارد از مسجد نمره نيز دور. است

  .شود مي اين اساس توزيع و تقسيم
و همه چيز را تحـت الشـعاع   . در سرزمين ما بازي رنگ و نژاد و قواعد آن معتبر است

حتي شركتي كه سرپرستي كاروان ما را بر عهده دارد نيز بر اساس بـازي  . خود قرار است
 توزيع جا و مكان، حركت و توقـف بـر همـين اسـاس صـورت     . كند مي رنگ و نژاد كار

هـا اعتبـار خـود را از دسـت داده      كرديم قاعده رنـگ  مي فكر مكه آمديم وقتي به .گيرد مي
كه تا چنـد   با خود گفتم. ما ديديم كه هنوز هم اين قاعده از اعتبار برخوردار استا. است

ه خـواهيم  سپيد جامـ  ههم. همه يكسان. رنگ خواهند شد بيها  روز ديگر رنگ همه لباس
بدون تفاوت به يـك سـمت و بـه    لباس يكسان، با لباس احرام با لباس سپيد و  با. گرديد

 منـا وقتـي بـه   . د ريخـت به ناچار اين قاعـده در هـم خواهـ   . يك سوء روان خواهيم شد
ار كه اين قاعده هنوز هـم از اعتبـار برخـورد    اما ديديم رسيديم گرچه همه سپيد گرديديم

يـه  در منتهي ال ول اندود نيستشان پهاي  و كيسه برتر نيستندهاي  كساني كه از نژاد. است
P6Fانـد  و حتـي بيـرون از آن در مزدلفـه جابجـا شـده      منا

1
P.   كـه از همـه ايـن رنگهـا     كسـاني

توانسـته   هر كس پول بيشتر دارد. قرار دارند جمراتدر نزديك  مناي ند در ابتدابرخوردار
ديـديم كـه   بوضـوح  . دور تـر  جمـرات  آنكه كمتر از. نزديكتر كند جمراتبود خود را به 

                                                            
گردد به  رسد نويسنده محترم در اينجا به خطا رفته باشد؛ زيرا مبيت در مني يا مزدلفه بر مي به نظر مي -1

مله احناف خوابيدن در مني واجب مسائل و اختالفات فقهي كه در مذهب برخي از فقهاء از ج
خوابند  نيست، و چون در مني جاي كافي وجود ندارد لذا تعداد زيادي از حجاج حنفي در مزدلفه مي

هاي شيطاني و  اما نويسنده خواسته اين را به بازي. و افغانستان نيز تبعيت از اين مذهب فقهي دارد
 ]مصحح. [غيره ربط دهد كه درست نيست
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 گفـتم . ود داردشيطان وجـ  ي هنوز جرثومه مناچون در . تبر استمعها  رنگيي  هنوز قاعده
وقتي به . انساني كه اين همه عالقه مند بازي رنگ و نژاد است در عرفات چه خواهد كرد

ايـن انسـان   . اينجا نيز كشيده شـده اسـت   رنگ تعلق بهكه  ديم باز هم ديديميعرفات رس
چون اينجا نيز رنـگ دنيـا را   . انده استتا اينجا كه نمايي از قيامت است كشبازي رنگ را 

اس بر اسـ . دانست معتبررا و قاعده نژاد  شود بازي رنگ ها مي ت و دنياييتا دنيا هس. دارد
. بسي بيشتر از اين اسـت بزرگ  خدايي ها حكمت اما. كند مي آن رفتار و گفتار و انديشه

 .خواهد داشت نگه يدر آنجا همه را در دشت. هم دارديي  مزدلفهمعشرالحرام و 
مگـر چـه   . خدايا تا كجا اين بازي رنگ و نـژاد معتبـر اسـت   . افتم مي به شك و ترديد

ا تا اينجـا بـراي   و آمدن م لباس مامگر يگرنگ شدن  .فاصله داريم مقدار با تصوير قيامت
 . چه پندي بايد بگيريمآوريم  مي از اين اعمال و شعائري كه بجا. چيست

 . ؟دار استبرخور ياز چه مقدار اعتباردر پيشگاه تو اين قاعده 
ـ  به همين جهت. وادي يك منطقه جنگلي است آن كـه  هـاي   پشـه  ه محـض رسـيدن  ب

از بـدن  هاي  عدم اجازه در پوشش قسمت. آيند مي به سراغ ما ايي از ما هستندمهياي پذير
  .است خون خوبي برايشان در آشاميدنفرصت 

روز عيد  ذيحجه ورشيد روز نهمنتظار طلوع خصبرانه در ا د بيوش مي نماز صبح كه ادا
ـ . كنيم مي به دعا و نيز استراحت سپري تا طلوع رانده مدت باقي ما. حجاج هستيم خره آلاب

 وقتـي هـوا كمـي روشـن    . آيـد  مـي  در آسمان عرفات به پرواز در كبوتر سپده صبح عرفه
 ها روي هم فراهمن چشمكوتاهي براي گذاشت فرصت .شوند مي نيز نا پديدها  شود پشه مي
قسـمتي از دو شـب در حـال حركـت و انتقـال       .ايـم  شب است كه نخوابيـده  دو. شود مي

عرفه هـم سـرانجام   شيد رخو. طرف عرفاتبه ديگر  و شبي مناي به سوي شب .ايم گذرانده
 همه يكسان د برريگ مي ي طلوع و تابيدنوقتي خورشيد پس از يك روز ابر. دكن مي طلوع

. شـود  مـي  رنـگ و نـژاد بـر طـرف     ي قاعـده در مورد بازي و  هاو گمان همه شك. تابد مي



 75  هاي حج جذابيت

بر سياه و سپيده، بر عرب و عجـم،  . با همه عالم يكسان بر سر مهر است خورشيدكماكان 
 . يكسان درخشيد و تابد مي و غني و بر زن و مرد يكسان بر زرد و سرخ، بر فقير

ـ  ي پيشگاه خداي عالم و آدم قاعـده  در اهميتـي برخـوردار   هيچگونـه   زگ و نـژاد ا رن
تا جايي آن را  اگر چه اين انسان بخواهد .براي آن متصور نيست ارزش و اعتباري. نيست

تـا درون قبرسـتان بـا سـاختن     آن را  يـا . كشـاند شود ب مي كه تصوير قيامت در آن مجسم
 . اردند الم و آدم اعتبار و ارزشيباز هم اين قاعده نزد خداي ع. بناهاي بلند بگستراند

 و شـكند  مي به وضوح اعتبار رنگها را پس زده استها را نيز خورشيد روز نهم كه ابر
بر مـا كـه در    بر عرب و عجم، بر اروپايي و آسيايي، سياه و سپيد. دريگ مي به سخرهآن را 

تابيد  مي كه در طرف جنوب شرق آسيا هستند يكسانها  آن و بر طرف جنوب آسيا هستيم
 يكسـان . دوشـ  مي و يكسان دور آيد مي يكسان. كند مي بد، يكسان گرمتا مي يكسان روشن

 . دكن مي رود و يكسان روشن و تاريك مي

 حج فرصتي براي شناخت

هـايي   يدانشگاه جهاني كه آموختن. حج دانشكاه شناخت است. حج يك دانشگاه است
ناخت شـ بـه معنـي   هم  عرفه. استها  بسياري از پديدهحج فرصت شناخت . دارد يبسيار
سـنت و بـدعت و    ،توحيـد شـناخت  درست ديـن ورزي،   ي شناخت شيوه فرصت. است

هـاي   فرصـت محـك زدن گـذاره   . ردم شناسي استو م ديني از مسايل اجتماعي، بسياري
دقـت   اگر .اعمال حج يها حكمت تخصت شنارف .ايم شنيده ها سال وغي كهراست و در

عرفـه و  هـا   آن مهمتـرين . نهفته است ي متعاليها حكمت فرض شدهكنيم در انجام شعائر 
فرصـتي  در انجام مراسم حج ابتدا عرفـه اسـت   . عرفه فرصت شناخت است. طواف است

 ايـن وادي جمـع  در شناخت قدرتي كه مخلوق را از اقصي نقاط دنيـا در يـك روز   براي 
تعهـد بـه    .اخت درست شناختن آن گام بعـدي اسـت  ان اين خالق را شننسوقتي ا. كند مي
بـراي   طواف خانه فرصتي. كعبه نماد توحيد است .انستن اين قدرت نيز الزم استد احدو

ورزد كه انسان بايد بدان اهتمام يي  لهأبزرگترين مس. استو تعهد به رد شرك  فهم توحيد
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و رفتني و اند  بر مخلوقات هستند همه فاني خداوند كساني كه عامالن فيض. توحيد است
. انسان هر قدر بزرگ و با عظمت باشد سرانجام فـاني اسـت   .و ماندني فقط او باقي است

امـا خـدا هميشـه هسـت و از همـه      . شـود  مـي  دست و قدرتش از زمين و آسمان كوتـاه 
دانشـگاه و   حـج . پس بايد در همـه چيـز تنهـا از وي يـاري طلبيـد     . ها باالتر است قدرت

 .استفرصت اين شناخت 
 رصت شـناخت مـذاهب مختلـف   ف. از يكديگر نيز هستها  حج فرصت شناخت ملت

ديـن ورزي   ي حـج فرصـت شـناخت شـيوه    . سـت ه قرائت از ديـن نيـز  هاي  يعني شيوه
هـاي مختلـف    فرصت شناخت اخالق، عادات و رفتارهاي ملـت . متفاوت استهاي  گروه
بـه   .اسـت هـا   آن و فرصت تائيد يـا نقـد و رد  فرصت درك ميزان حقانيت مذاهب . است

امـا   .كننـد نواقعي خـود را كتمـان   هاي  و برداشتها  باور شرط آنكه همه مذاهب انديشه،
برخي مذاهب به دليل آنكه رفتار مذهبي شان مقرون به صواب نيست از پنهـان كـاري در   

در پـيش روي مـردم   . كننـد  مـي  اسـتفاده هاي خود  ها و برداشت، باوراعمال عبادي ي باره
 .كننـد  مـي  را ابـراز و اظهـار  بي خود روند مكنونات قل مي ديگر و چون به خلوت ي لوهج

 .درسـت ديـن ورزي اسـت   هاي  شيوهحج فرصت شناخت . كشانند مي مردم را به كژراهه
هـايي زيـادي از    اگر حج نبود عادات و رسوم عجيب و غريبي در بـين اكثريـت و بخـش   

سـازد تـا مسـلمانان از طريـق      مي ولي حج اين فرصت را فراهم. آمد مي مسلمانان بوجود
 . ورزي برسند دينهاي  تري از شيوه هده به درك درستگفتگو و مشا

 ل الرحمهجب

از  تصـويري مجسـم و كـاملي   . جزء اصلي و اوج مراسم حج اسـت عرفات وقوف در 
حجـاج   )ها احرام بسته(تن  از جمعيت كفن بر يانبوه ي در عرفه با مشاهده. قيامت است

 . افتند مي به ياد قيامت و صحراي محشر
 دقيقـه راه را بـا تلبيـه گفـتن     20. رويم مي بطرف جبل الرحمه بهرشيد با باال آمدن خو

مشـغول   .انـد  وي كوه گرد آمدهجبل الرحمه و نيز ر ي جمعيتي زيادي در دامنه. يمايپيم مي
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كـوه در يـك قسـمت     ي در دامنه. پيونديم مي ما نيز به انبوه جمعيت .اند ذكر و نيايش دعا،
 . شويم ميايش مشغول نيمه هموار جابجا و به دعا و ني

مردمي از مليتها و كشورهاي مختلـف را   .آيد مي گريه و اشك به مهماني دلهاي حجاج
اسرار معنوي حج در اين جا در اين نقطه كه همه تعلقات تو با . توان ديد مي در اين وادي

ـ پيامبر  يآورند كه روز مي به ياد همراهان. استتر  دنيا بريده شده است قابل درك اران با ي
يادآوري  .اند نياز كردهو دعا، نيايش و با خداي خويش راز اين كوه  ي در دامنهوفادارشان 

بدون صدا در دلهايشان . كند مي اشكها را در چشمان همسفران مهمان ديگر اين صحنه بار
همه يك رنگ و يك لبـاس دسـت    .مجسم از قيامت است ياين جا تصوير. ريزد مي فرو

 لـف از پـيش چشـمت رژه   تخچه بخواهي و چـه نخـواهي تصـاوير م    .ندا به دعا بر داشته
 .روند مي

لحظه بـه لحظـه بـه انبـوه جمعيـت      . است مملو از جمعيت هاي منتهي به وادي سرك
غان و هنـدي  از ترك و تاتار گرفته تا اف .است مملو از جمعيتنيز ساحه . گردد مي افزوده

 . و پاكستاني
 .ي حرم بيرون استدما از واعرفات سرزمين نسبتا سبزي است ا

سـپس بـه سـمت مسـجد     . مانيم مي جبل الرحمه ي صبح در دامنه 11تا حدود ساعت 
اكنـون همـه   . رويـم  مـي  و عصـر  ظهـر هـاي   مازعرفه و اداي ن ي خطبه ننمره جهت شنيد

حركـت حجـاج   . ز جمعيت استهاي اطراف جبل و سركهاي منتهي به مسجد مملو اسرك
 ژه به طرف مسجد به دليل كثـرت جمعيـت بـا كنـدي صـورت     و به وي به جهات مختلف

بعد از ساعتي راهپيمايي به در بين انبوه جمعيت در هواي بسيار گرم بـه مسـجد   . گيرد مي
. در مسجد نيز جايي براي نشستن باقي نمانده اسـت  رود مي چنانكه انتظار. رسيم مي رهنم

. اسـت  به شـروع خطبـه مانـده   حدود نيم ساعت  .كنيم مي خود را در بين جمعيت جابجا
كه بـراي رفـع   هايي  آفتاب سوزان صحراي عرفات سبب شده است كه حجاج زير چتري

 10/12سـاعت  . آمد پنـاه ببرنـد   نمي برها  آن گرمي و سوزندگي خورشيد كاري چنداني از
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مسـايل   ي ه در بـاره در خطب. كند مي عرفه را شروع ي شيخ خطبهدقيقه شيخ عبدالعزيز آل 
پيشـين و عصـر را   هاي  بعد از خواندن خطبه نماز .كند مي جهان اسالم صحبت ي ازمتفاوت

 . كنيم مي جمعا و قصرا به اقامت شيخ ادا
ول اسـت در خـتم نمـاز انبـوه     معمـ ت، انجام عبادات و شعائر طوريكه در همه تجمعا

چـون جـاي توقـف وجـود     . توقـف نيسـت   مجـال را كسي . كند مي عزم حركت جمعيت
و مسـجدالحرام  هـاي  نمازده در همه مراسم چـه  اين پدي .جز رفتن نيستيي  چاره. نيست

طواف نيـز معمـول   ي بين صفا و مروه، رمي جمرات و سع ي همچونچه در انجام شعائر
رسـد   مـي  است كه وقتي زمـان انجـام مراسـمي   يي  به گونه سيستم حركت و توقف. است

پس از ختم آن اين جمعيـت  . دبرن مي طرف اداي آن هجومه جمعيت انبوه در يك وقت ب
همين پديده باعث ازدحام و تجمـع  . كنند مي طرف اماكن مسكوني خود حركته يكباره ب

بـراي  يـي   اي از نماز كه چارهجد. شود مي د جمعيت در يك مكانفوق العاده و بيش از ح
نيـز  .. . نيست چون وقت معين و مشخصي دارد در طواف فـرض و رمـي جمـرات و    آن

. رود مـي  عيـت در سـاعات اول بطـرف اداي مناسـك    جم انبـوه . گونه است اوضاع همين
در طول ساعات ديگـر جهـت اداي   مانند بسيار كم هستند كه  مي كساني كه از اداي مراسم

 . كنند مي اقدام آن
بيروني صـداي   شلوغي بيش از حد و انبوه جمعيت ضمن حركت بسمت سركهاي در

 مصـنوعي  هـاي  بـاران . شـود  مي جمعيت پيوسته بلندو همزمان از بين  تلبيه به شكل منظم
در اطـراف سـركهاي   هـا   آن متصل بههاي  خش كنندهتعبيه شده و پهاي  توسط پايهگالب 

سوزان و گرم كه كـاري   در آن وضع .بارد مي بر سر حجاج مسجد بدون وقفه خروجي از
چنان مـانع حركـت   موج جعميت هم. كاهد مي از گرميها  آيد اين باران نمي برها  ياز چتر

نشستن برخي فروشندگان مواد كه اغلب سياه پوسـت هسـتند در   . شود مي حجاجسريعتر 
ز فـرش پهـن كـرده و بـر آن     كنند و برخي نيـ  مي استفادهها  از خيمه كه گاهيكنار سركها 

تر و منظم فروشندگان در كنار و وسط سركها مانع حركت سريعهاي  و نيز بساطاند  نشسته
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 و هـم بـراي جمعيـت در حركـت    اند  ه نشستهاين كار هم براي كساني ك. دگرد مي حجاج
ديگري كه در ايجاد بـي نظمـي نقـش دارد حركـت دو طرفـه       ي لهأمس. خطر آفرين است

بـر  فشـار   كنند كه باعث تشديد مي عكس حركت در جهتحجاج برخي از . حجاج است
 . گردد مي جمعيت و مانع حركت سريعتر شان

مواد في سبيل نيـز بـراي حجـاج توسـط     . ي تلبيه همچنان بلند استصدادر مسير راه 
هـا و   ميـوه  آب. گـردد  مـي  بـه وفـور توزيـع   در مسير  )يا فاعل الخير گمنامبيشتر (رين خي

ايـن   .كنـد  مي شود كمكي زيادي به رفع تشنگي حجاج مي توزيعها  آن هاي كه توسط آب
امـا   .سرزمين وحي بـا حجـاج اسـت    عاشقانه و گرم و تاريخي ي گر رابطه پديده حكايت

  .گردد مي حجاج سريع و روان عبورمانع گاهي توزيع اين مواد باعث سد معبر و 
از نقـاط كـم   . سـازيم  مـي  كشد تا خود را از فشار جمعيـت رهـا   مي زمان زيادي طول

 . رويم مي الرحمه و محل سكونت خودبه طرف جبل تر  جمعيت
ده شدن نسبي جمعيـت از دامنـه جبـل الرحمـه     شركت در نماز تا حدودي سبب پراكن

عرفـه   حال و هـواي . در اطراف آن وجود دارداما هنوز هم جمعيت زيادي . گرديده است
هـاي   روي جبل از باران. گرماي شديد را براي حجاج اطراف جبل قابل تحمل كرده است

 خضـر بـه سـوي وادي اال  ايم  ههمان مسيري را كه آمدشت گدر بر. مصنوعي خبري نيست
گرفتـه  رنگ عرفه ها  چهرهفه در عصر عر. رسيم مي نماز عصر به خيمه نزديك. يمپيماي مي

دعـا و نيـايش    ي لحظه .اند برگشته همراهان .شده استها  آن و اشك، دعا و تضرع مهمان
. نيز بـاال اسـت   هادست. غروب عرفه غروب عيد حجاج و زمان دعا و مناجات است. است

در . كننـد  مي ي به شكل جمعي و برخي نيز به صورت فردي دعاگروهها  در اطراف خيمه
بـرده و چشـمها نيـز بـه      را به عالمت دعـا بـاال  ها  ما حجاج پاكستاني دست ي كنار خيمه

آنكه موعـد حركـت نزديـك اسـت امـا      با وجود . عالمت ندامت در اشك فرو رفته است
 .واهد يافتبزودي عيد حجاج پايان خ. ندمتوجه گذشت زمان نيز نيست حجاج
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 فرمان حركت به سوي مشعرالحرام

 كنـده شـده و عرفـه بـه اسـتقبال غـروب      روز عيد حجـاج  ر قصر عمهاي  همه خشت
ـ     ي آستانهخورشيد روز نهم در  .رود مي ه غروب و ساعت حركـت از صـحراي عرفـات ب

جهـت تضـرع    ها دست. هنوز فرمان حركت صادر نشده است. سمت مزدلفه نزديك است
قبل از اينكه فرمان حركت . شود مي ترها نيز زياد تعداد دست. رود مي ترباالظه لحظه به لح

يـي   پرسـتنده  شيطان در عرفـه . بگيرندقبولي حج را  ي خواهند كارنامه مي صادر شود همه
هنگاميكه همـه ايـن جمعيـت    . خواهد شدتر  غريب فردا .است ركلش بيو  غريبندارد و 

جـا و در ايـن زمـان    اين كمتر كسي را در ايـن روز و در  .برائت خود را از وي اعالن كنند
ايـن   امـا اكنـون  . همـه را گمـراه سـازد   او تعهد كرده است كـه  . يابد مي مطيع فرمان خود

د كنـد جمعيـت سـفي    مي تا چشم كار. جوينداز او دوري بتا  عظيم را عزم آنستجمعيت 
ن آخري در ش گناهانآمرز ي حج مبرور واتقاض حجاج. زند مي موج دست به دعاو پوش 
 خورشـيد هـم غـروب   هنوز اشك مهمان چشمهاي حجاج است كـه  . را دارند عيد دقايق

 . گذشته استاز غروب مدتي اينك  .كند مي
همـه چيـز را بايـد    . مشعر الحرام صادر شده استركت به سوي لحظاتي قبل فرمان ح

چـه زود   .اسـت عيد حجاج به استقبال غروب رفتـه  . سوي مشعرالحرام رفته ب. گذاشت
شـروع كـوچ از    .اسـت  روز در ايـام حـج   تـرين  عرفه پر خاطره .رسد مي اين عيد به پايان

غـروب   ي و رها كردن خيمه و وسايل موجود خاطرهتنها با يك احرام عرفات در غروب 
اين . كند مي خدا بازگشت بسوي لباس سفيد انسان همين گونه با. كند مي عيتدا راحيات 

عرفـات خـارج از   . كنـد  مـي  بسوي سـرزمين حـرم كـوچ   از عرفات حرام تنها با يك ا جا
فرمـان  . د به حرم اسـت ورز ورمشعر م. هدف مشعرالحرام است. ستسرزمين حرم واقع ا

حركـت   منـا بسوي قربان اين است كه شب در اين مرز متوقف باشيم و علي الصباح عيد 
ت در انجام موفقي ي به شكرانه. يطان اعالم كنيماز ش در آنجا نيز نخست برائت كامل .كنيم

اشيدن و يـا  جهت همسان شدن بيشتر با همه حجاج به ترسپس . ذبح كنيم فرامين حيواني
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حضور در خانه خدا جهت طواف را اخـذ خـواهيم    ي پردازيم و آنگاه اجازهاصالح موي ب
 .نمود

ـ  تا حجاج. خبري از مسئولين شركت متولي امور حج ما نيست اما ه را جهت حركت ب
نمـايي  جهت راهها  آن ي بايد نماينده. دنسوي مزدلفه و مشعر الحرام كمك و راهنمايي كن

 خـود  بايـد چـار  بـه نا  .كه هسـت  همين است. يابدحضور و تنظيم حجاج جهت حركت 
در آن شلوغي و . آييم مي ها به سرك .سپاريم مي را به خداي آنها  يمهخ. ت بكار شويمدس

البتـه حجـاج   . حركـت اسـت   هر كس به سمت و جهتي در شتابزدگي و بي نظمي ،عجله
حركـت كـرده و يـا در حـال حركـت      بهتـري  ريزي  با برنامهها  حجاج ديگر كشور. افغان

و مكرر به مسئولين شـركت  هاي  با تلفن .نيستنيز اثري  حمل و نقل ياز موترها. هستند
ـ  يابيم كه بايد خود را بـه  مي مكرر در سوال و پرسشهاي هـا   مـوتر ايسـتگاه  ك تـرين  نزدي

در منـاطق متفـاوت   . برنامـه همـين اسـت   . برسانيم و به سوي مزدلفه حركت سـاز كنـيم  
. به ترانسپورت دسترسي پيـدا كننـد   تا حجاج بتوانند. متعددي مهيا شده استهاي  ايستگاه

. در بين حجاج افغان شـده اسـت  يي  اما عدم اطالع از چنين امري سبب بي نظمي گسترده
هم  ما يك گروه خود تشكيل هستيم كه از مكه با. و از جمعيت و موتر استمسير راه ممل

ـ . بايد به هم كمك كنيم و در كنار هم و باهم حركت كنـيم . بوده ايم ين جمعيـت مـا   در ب
وانان تان با دستگيري از نابرخي از همراه. دارند وجودنيز  حتي معلول مردان و زنان مسن

ني تـا  چنـدا  ي فاصله اما. گيرد مي ا به كندي صورتمحركت . كنند مي كمايي اجر بيشتري
همه عجله . گيرد مي رسانيم زماني را در بر مي تا خود را به ايستگاه. نيستها  ايستگاه موتر

ضخيم شب دامـن   ي خيمه .تا فرمان حركت و وصول به مشعر الحرام را اجرا كنند. دارند
رانده و كران تا كران را در تاريكي سياه خود را بر اطراف و اكناف پهن دشت عرفات گست

 توسط پليس براي درمان انتقال داده كه با موتر تصادم كرده يكي از حجاج. فرو برده است
ايـن پديـده   . دسترس استدر  خدمات به حجاج ي ائهدر همه جا پليس جهت ار. شود مي

در سـاير   ، عرفات، مناطق رمي جمرات و در مسـير راه و مناهم در مكه هم در جده و در 
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 اين پديـده كمـك  . نداك مي با مهرباني به حجاج كمك. اطقي كه الزم است مشهود استمن
ر آن شـلوغي حجـاج را از   د. كـرده اسـت  و امنيـت  حجـاج   يي و تنظـيم راهنمابه زيادي 

بعـد از  . كند نمي حاكم است و كسي احساس نا امني امنيت .دادار مي در امان نگه خطرات
چندان جالـب   85و مكتب  برنامه ريزي جنوب آسيا. رسيم مي ناليمه ترمدتي راهپيمايي ب

 . تقريبا مملو از جمعيت استها  موتر. نيست
حركـت  نوبت  تا. نشستن نيست جايياما . شويم مي جابجاپر  نيمههاي  ي از بسدر يك

سـپاريم و جهـت    مي سر انجام عرفات را به خداي آن .گيرد مي ساعتي را در برشود  مي ما
اكثـر دو   بعـد از يـك و حـد    شود بايد مي تي حركت آغازوق. كنيم مي ديگر حركت هدفي

سياست پلـيس ترافيـك    اما گويا. ندارد برسيم مناچنداني با يي  ساعت به مزدلفه كه فاصله
 دور زدن از آنجايي  جازهكرد ا مي چنان است كه موتر به هر سمتي كه حركت آن وضعدر 

 تبه كدام سـم  كه اتوبوس حامل مادانيم  نمي .ش حركت كندبايد در مسير خوي. را ندارد
 بـي نظمـي در حركـت و توقـف     گذشـته و  يهـا  شـب  بيـدار خـوابي  . در حركت اسـت 

در در موتر كـه  ه چندين ساعتحركت  .اند به اوج رسانده هستند كه خستگي راهايي  پديده
وضـعيت  . ته استجاي ايستادن هم نيست مزيد بر علت توانايي ما را به فرسايش گرفآن 

 تا به مكـه  پيمايم مي ساعت را در موتر 5حدود . نيستزنان و مردان مسن چندان مساعد 
 اما بايد به مزدلفه. خواهد حجاج را در مكه از موتر پياده كند مي موتروان بنگالي. رسيم مي
در آن وقـت   رار موتروان بنگالي در نرساندن حجـاج بـه مزدلفـه   سماجت و اص. رفتيم مي
 با اصرار ما به سمت مزدلفه بـراه . شود مي ديگر باعث خستگي مفرط ي ر از هر پديدهتبيش
 .رسيم مي افتد مدتي بعد به مزدلفه مي

قـرار   منامشعرالحرام بين عرفات و . شويم مي پياده خودرو/از موتر منا مزدلفه و رزدر م
در وادي محسـر   وقفت. طول آن چهار كيلومتر است. يابد مي ا وادي محسر امتداددارد و ت

 . جايز نيست
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 مكـاني ها  در همواري. نيستيي  ت و نماز كار سادهيافتن جايي براي استراحدر مشعر 
 .اند پيش از ما به آنجا رسيدهنفر  بيش از يك مليون. شود نمي استراحت يافتتوقف براي 

تنـد   در شـيب  يكوهدر دامنه  بعد از جستجويي چند .مناطق اشغال شده است بسياري از
 .  يابيم مي و استراحتبر جايي براي توقف  يك سيل

 .كنيم مي جمع آوري ي جمراتبرا سنگ ريزه نماز شام و خفتن بعد از اداي
در عرفات مرغي . شب بر كران تا كران مشعر الحرام پايه زده استنيمه  اكنون تاريكي

 .نيز بي سر نشين است مناهاي  خيمه. زند نمي پر
بايد بعد تمام شدن عرفات به فرمان خدا در آن  كهيي  جاييكه. م استعر الحرااينجا مش

در عرفـات و توقـف در    حجـاج همـراه از انجـام فرمـان پرودگـار     . شـود  گفته ذكر خدا
 خوشحالند كه. همين بود كه نتوانند به مزدلفه برسند همه نگراني. مشعرالحرام خوشحالند

در آن خستگي . ا تا اينجا با موفقيت اجرا كنندو زمين رها  فرامين خداي آسماناند  توانسته
جز انجام موفقيت آميـز ماموريـت   . شود مي گفتگوي حجاج همراه مفرط اين پديده محور

فراموش . شود مي خستگي مفرط زدوده ي كوتاهاستراحت با. وجود ندارد تشويشي دقدقه و
سـاعت بـه صـورت     5گويا بيشـتر از  . ستاما سوم بيدار خوابي كه امشب، شب ايم  كرده

در  موفقيـت در انجـام فـرامين و احسـاس موفقيـت      .ايـم  ايستاده در داخل اتوبوس نبوده
 چنـان نيرويـي بـه حجـاج     .را به فراموشي سپرده اسـت بخشي از وظايف خستگي مفرط 

نيايي از انرژي با دكه اگر همين اكنون فرمان حركت به سوي جمرات صادر شود  خشيدهب
  .روند مي به سوي آن

تا صبح در اينجـا  كه  اما فرمان اين است. كنند مي اعتراف اين موضوعهمه همراهان به 
 .همه مشتاق اجراي فرامين هستند. توقف كنيم
در ايـن  . هاي تعلق بي اعتبـار شـده اسـت    در اين جا و در اين دشت همه رنگ امشب

و برتـري   درنگ و نژاد معتبر باشـ  ي يابد تا قاعده نمي مكاني براي كسي اختصاص دشت
 يغربـي و شـرق   ،يجنـوبي و شـمال   ،تـا در آن پولـدار و بـي پـول    . ن نيستاكنيز براي ام
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بسي بيش از ايـن   ي خداها حكمت .يك آسمان هستند قفهمه در زير س. مشخص گردد
رجعتـي كـه    .رجعت انسان به سوي پرودگار اسـت اين نشانه از . اگر انسان بياموزد. است

 بـه . دهنـد  نمـي  ي بيش از يك كفـن كس به. بايد بروند گيرد، مي راستثنا ندارد، همه را در ب
رگي قبري به بز تبخواهند براي شايد بازماندگان. دهند نمي ر الزم زمينبيش از مقدا يكس

فقط مورد توجه . برياز آن بهره ب يتوان نمي تو. د كردنخواه اما كمكي به تو. شهر بسازند
 . زيتي نخواهد بوداين نيز م .خواهي گرفتگان قرار ه زند

توان جـايي بـراي توقـف     مي ر همواري به سختيزير سقف آسمان روي خاك حتي د
 .لحظه خاطره ،هشبي با لحظ. يافت

 منـا هاي  كه حجاج به خيمهبعد يكي دو روز  .شود مي سپرياين گونه شب در مزدلفه 
كه در آن شـب  شويم زحمتي  مي كنند متوجه مي و داستان سرگرداني شان را بيان رسند مي

امـا  . اسـت و انـدك  ناچيز اند  به آن مواجه شدهها  آن در مقابل آنچهايم  ما به آن دچار شده
تواننـد بـه   ن. از انجـام فرمـاني بـاز دارد    ناك است كـه حجـاج را  دها وقتي در ن زحمتاي

 خسـتگي را . دنشعاير نشـو ساير ام موفق به انج. مشعرالحرام، يا به جمرات و غيره برسند
 .با استراحت زدود اما عدم موفقيت را نه انتو مي

بـي  ؛ ايـن داسـتان   انـد  هكشـيد  اسـت كـه   داسـتان رنجـي  هـا   آن ي بسياري ازسرگردان
 .سازد مي برمالبيشتر  را ي رئيس شركت ماها كفايتي

مـديريت همـه   . منـي طبيعي است كه در اين پديده بايد كسي جـز خـود را مالمـت نك   
 كننـد حجـاج   مـي  مديريت مناسبي بر حج اعمالكه ايي هكشور. ما داردمراحل بستگي به 

را به تير نقد همان زمان قاف ووزارت حج و ا بايد. شوند مي به زحمت كمتري دچارها  آن
حـج دسـت    ي لهأبايد از سـود جـويي در مسـ    ي سودجوها شركت مافياي فساد و. ببنديم

اين پديـده  بايد . گردد مديريت مناسبي بر پديده حج در مجموع مراحل آن اعمال. بردارند
تجارب راهكار مـديريتي   ي ارائهبا . قرار گيردو مطالعه، ها  بررسي موردها  ضمن كانفرانس

هـا   ايـن بـي نظمـي    ازيي  شكي نيست كه بخش عمده. حج اعمال گردد ي ر پديدهبهتري ب
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بايد فكـر اساسـي در   . تواند اصالح گردد ميآن هاي  وزارت حج و اقاف و رياستتوسط 
شـاره شـده   ادر زيـر  هـا   آن گامهاي اساسي كه به برخي از .اين پديده صورت گيرد ي رهبا

 :است برداشته شود
الزم را داشـته و از   شوند بايد اهليت مي در وزارت كساني كه نصب و تعيين -1

 ريزي امور توريزم بر خوردار باشند امور توريزم و برنامهدانش مديريت 

آمـوزش  . بيننـد ها آمـوزش ب  مديريت كاروانبايد در امور توريزم و چگونگي  -2
تـوان از   مـي  در ايـن آمـوزش  . تواند نقش موثر داشته باشـد  مي در رشد اين پديده

هم از تجـارب مفيـد در    واند  در اين موضوع تحصيل كرده كهكساني استفاده كرد 
 . موضوع حج برخوردار باشند

داشـتن سـواد    شوند نيز بايـد ضـمن   مي كساني منحيث راهنما نصب و تعيين -3
. قـرار گيرنـد  ها  مناسب جهت مديريت و راهنمايي كاروانهاي  ديني مورد آموزش

 :بلكه بايد تنها فهم و سواد ديني براي انجام امور و سرپرست شدن كافي نيست

وقـاف  از طـرف وزارت حـج و ا  جـدي  امتحـان   چندضمن  سرپرستها، معلمان -الف
 .انونيبرگزيده شوند نه از راه و مسيرهاي غير ق

 . آموزش داده شودها  آن در مورد مديريت و سرپرستي كاروانها به -ب
قرار داده شود و ها  آن ، عرفات و مزدلفه در اختيارمنابرخي مناطق مانند هاي  نقشه -ج

هـا   آن پيدا كردن مناطق آمـوزش داده شـود تـا در صـورت لـزوم      ي شيوهها  آن به
 .پردازندبتوانند به راهنمايي حجاج ب

 .شكل مختصر آموزش داده شودبه ها  آن رايرافياي مناطق بغج -د
در هـا   آن برخي از(معرفي شود ها  آن موجود در حرم و ساير مناطق بههاي  سهولت -ه

 .)پيوست همين نوشتار آمده است
هايي براي سرپرستي حجاج گزينش شوند كه عـالوه بـر امكانـات، حـاوي      شركت -و

حج، كارمندان دانـا و مشـاورين بـا     ي لهأربي در مسافراد داراي دانش عملي و تج
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هاي حج را داشـته   مور كاروانالزم در ا ي دانش الزم و حداقل تجربه. اطالع باشند
 . باشند

كـه بـه   هـا   آن تجارب عملي ي بايد از تجارب ساير كشورها از طريق مطالعه -4
 . تحرير در آمده است استفاده گردد

مـوثر بـر    امـور و  ي ر امور دولت افغانستان تعيين كنندهتا وقتيكه مافياي حاكم بگرچه 
بـه دليـل آنكـه    . رسـد  مـي  است وجود چنين امري مشكل به نظـر  زندگيهاي  همه برنامه

 . چنين موردي وجود ندارددر عزمي 

 شبي در مزدلفه

. تـوان بيـان كـرد    مـي  بـه مشـكل  آن مواجه شـدند   هشب ب سرنوشتي كه حجاج در آن
 . شوند مي از حجاج در آنشب تلفيي  عده طوريكه شنيديم
 جوش كه در آن مـردان و زنـان و   جام همه امور به شكل يك گروه خودگروه ما در ان

همه  .در حركت و توقف با هم هستند .كند مي عمل تركيب يافته استاند  شاملها  خانواده
 يـاري در صورت لزوم اعضاي گروه همـديگر را  . شود مي مراسم نيز به همين شكل انجام

سـمان  علي رغم پرواز كبـوتر سـپيد صـبح در آ   . رسد مي شب در مزدلفه به صبح. كنند مي
 . صادر نشده استبسوي جمرات  روز عيد قربان فرمان حركت
 بـراي رمـي جمـرات حركـت     منـا به سمت  زوتر از ديگرانحجاج برخي از كشورها 

. ود نمايي خورشيد روز عيدمنتظر خ. هستند يشمشغول دعا و نيا ما ياناما كاروان. كنند مي
بسـوي جمـرات و   ين روز عيـد قربـان فرمـان حركـت     طلوع خورشيد زراز لحظاتي بعد 

 . شود مي اعالن برائت از شيطان صادر

 برائت از شيطان

بـه   .سپاريم مي فه را نيز به خداي آنمزدل. كند مي يد مشعرالحرام طلوعشسرانجام خور
و نزديـك   منـا ي اليـه  تهـ مـا در من هـاي   چون خيمه. رويم مي مناخود در هاي  طرف خيمه
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اين پديـده بيشـتر    توجه به خستگي مفرط با. آنجا نيست چنداني تا ي مزدلفه است فاصله
 خودهاي  راه خيمه .شود مي غنيمت شمرده از همه براي زنان مسن كه ناي حركت ندارند

جهت درهـم كوبيـدن    ها فرمان حركت بسوي جمره. يابيم مي را به سادگي 85 ي در منطقه
اندكي بعد بـه سـمت   . صادر شده استبا طلوع آفتاب وي ساعتي قبل از شيطان و برائت 

خـود   ي همه كـاره  ما جوشدر گروه خود .زياد است صلهجمرات فا تا. رويم مي جمرات
هـا   ايـن  همـه  .و هم عـالم مفتـي خـود    رهياب هم. و هم راهنماي خود هم معلم. هستيم

و هـا   يابي ما توسط نقشه راه .اند اما از آن بي بهره .اند اج نيازمند آنهستند كه حج عناصري
. گيـرد  مـي  رتصو ي دست داشتهها كتاب مطالعات قبلي و يافتواي ما توسط اطالعات و 

 . است راهو با هروله  ي پيادهساعت تا محل جمرات
ي دانيم كه رمي جمرات به دليل شلوغي بـيش از حـد مشـكلترين بخـش از اجـرا      مي

تلـف   رمـي جمـرات   نگامي گذشته تعدادي از حجاج هها سال در. اسم و مناسك استمر
كـه داراي  احداث شده يي  طبقه 5ساختمان در حال حاضر در محل رمي جمرات  .اند هشد
ظرفيـت حمـل تعـداد زيـادي از     هـا   اين پله. برقي استهاي  مختلف از جمله پلههاي  راه

هـاي   كـوه از مسير  ديگري راه وروديها  ي از طبقهبرخ. داردرا لف ختحجاج در طبقات م
احـداث شـده   منطقـه  ايـن  ي در سركهاي. دارد نيزرا  منتهي بر منطقه رمي جمراتمشرف 

و بـه  توان به آنجـا   مي نيز حال رفت و آمد هستنددر  كه مخصوصهاي  توسط موتر است
در هـر  . ا هستندورودي و خروجي از هم جدا و مجزهاي  راه. ورودي رسيدهاي  مسير راه

 .پردازندتوانند به راحتي به رمي جمرات ب مي هزار نفر 500ساعت حدود 
رويـم و بـه    مـي  شود براي رمـي جمـره   مي چهارم منتهي ي از مسير كوهي كه به طبقه

 روز اول .كنيم مي ات حركتجمر از همين طبقه به طرف. رسيم مي ارمچه ي طبقه ي دهانه
آن قدر كه انتظـار  . ي در حال جمره زدن هستندزياد عيتجم. شود مي فقط يك جمره زده

 . شويم مي از محل جمرات خارج بعد از زدن جمره. حام نيستداشتيم ازد
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اينـك نوبـت   . به ترتيب يكي پس از ديگري بايد انجام شود فرامين حج در اين روزها
 . اجراي فرماني ديگر است
پرس، پرسان بايد از سراغ بـه  . ل استكمي مشك. برويم) قرباني(بايد به دنبال شكرانه 

توان در آن شلوغي اميدي به راهنمايي او  نمي .نظم است مشغول تامينپليس . عراق بروي
 را بـر عهـده   ايـن كـار  وكالـت   كـه يـابيم   مـي  رانمايندگي  جوساعتي جستپس از . داشت

سـاعت  . سـازيم  مـي  وكيـل آن را  .متعلق به شاروالي مكه و مرجعي مطمئن است .گيرد مي
 وريم كه قصـد خ مي برها  ايراني آييم به مي در مسير راه كه. سازد مي مشخصرا  بحدقيق ذ

راهـان  مه. راهپيمايي برائت از مشركين. راه نيز بنده شده استقسمتي از . راهپيمايي دارند
طبيعي . ؟دانند مي و كمال معني توحيد و شرك را تمامها  آن پردازند كه آيا مي به گفتگوما 
 خسـتگي سـبب آزار و اذيـت مزيـد     در آن شـرايط و شـلوغي و   ت كه اين راهپيمايياس

براي حجاج بوجود آورده  مزاحمتي. زند تا مشركين مي به موحدين ضربه. شود مي حجاج
نرسـيده   پلـيس سـعودي  . پردازنـد به انجـام مراسـم ب  ها  اين تراستي مگر قرار نيس. است

خـود  يـي   د جلو خندهتوانن نمي همراهانكه شان چنان است سرعت گريز. شوند مي متفرق
ها؟ راستي فلسطين خيلي بيچـاره   همين .از فلسطين دفاع كنند خواهند ميها  اين .را بگيرند

بـراي كسـب    اي از طرفي وسـيله . شود مي دمالگستها لياست كه از طرفي زير پاي صهيون
عروسـكها را   ه ايـن كـ  شـود  مييي  بي عرضه .ان سياسي شدهگر غوغا و محبوبيت تشهر

 . فرستند مي حج براي اخالل
زمـاني  . هجري شمسـي در ايـران   1366سال خاطرات . افتم مي گذشته ياد خاطراتبه 

چنـد صـد نفـر     .انـد  راني در مكه با پليس سعودي و ساير حجاج درگير شدهكه حجاج اي
غـاتي بـر پـا    ايستگاهاي تبلي ايرانهاي  در كوچه و خيابانها  ايراني .كشته به بار آمده است

پندارند كه پليس  مي نيز ها افغان خيلي از. كنند مي عليه ملك فهد و سعودي تبليغ .اند كرده
گوينـد   مي .اند كار درستي انجام ندادهاند  درگير شدهها  ايراني سعودي و ساير حجاج كه با

براه اندختن و مزاحمت براي حجـاج كـاري   غواغا  كه تظاهرات و هياهوي،است درست 
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امـا درگيـري نيـز    . سـازد  مـي  و مراسم حج را با مقاصد سياسي خاص آلوده سند استناپ
بـه حـج    وصـل آن را  درست است كه تظاهرات سياسي بـراه انـداختن و  . سته نيستيشا

هـا   ايرانـي  توانست از طريـق گفتگـو بـه    مي اما شايد اين كار .است كردن بدعت و زشت
 در زمان پيامبر نيز شـرك . فته بودگر لم را شركان ابراهيم نيز تمام عادر زم. مانده شودفه

شـما از   .اند نزدههايي  دست به چنين هياهوها  آن اام. كرد مي و كفر بر همه جهان حكومت
اگر ابـراهيم و محمـد كـه    . ديگير مي دين ورزي تان را ي كدام دين و از كدام پيامبر شيوه

 .نيستبر پا كردن غوغا و هياهو ها  آن ي شيوه
 پردازنـد كـه در   مـي  هان به گفتگـو همرا بينيم مي راها  ايراني جا وقتي تظاهرات در اين

كـه  هـا   ايرانـي  گرچه ما هم از كـار امـروز   .؟استبوده چه كسي مقصر  1366سال  ماجرا
نيـز  ها  اما برخي نقد. يما جهت انجام مناسك گرديده بود آشفتهباعث مزاحت براي حجاج 

پلـيس   ي گوينـد كـه وظيفـه    مي برخي همراهان. ود دارداز طرف همراهان ما بر ماجرا وج
. و رفع مزاحمت از حجاج است بايد با هـر آشـوب و بـي نظمـي مقابلـه كنـد       ايجاد نظم

 تواننـد بـي نظمـي كننـد خودشـان خسـته       مـي  گويند كه بگذاريـد هرچـه   مي برخي ديگر
ـ   مـي  شوند و مي اعتنا نكند يخ و خنكها  آن وقتي كسي به. شوند مي هـاي   ه خيمـه رونـد ب

يـا جهـت خـالي    . برايشان دستور داده شـده اسـت  . مجبور هستندها  اكثر اين بيچاره. شان
يكي ديگـر از  . استها  آن گويد اين پديده از ملزومات حج مي يكي. نماندن عريضه است

در افغانستان تـا كنـون نظـر    . خرافيون است گويد اين پديده از ملزومات حج مي همراهان
در  اما نظر اكثـر همراهـان  . سعودي را تبلغات ايرانيها شكل داده است ي بارهاكثر مردم در 

حكومـت سـعودي   نـدار كـه   ايـن پ . سعودي و حكومت سعودي تغيير كرده اسـت  ي باره
در بـين گـروه    كند مبر، بزرگان و كعبه را رعايت نميوهابي است، خشن است، حرمت پيا

از  مدتي .اند همه به آن بي باور شده. استه ماند اگر بهتر بگويم بي طرفدار طرفداركم ما 
كتب  .ايم بيشتر اين مدت را در مراسم و مناطق عبادي سپري كرده. گذشته استما اقامت 

بـاز   راهـا   دين ورزي سعودي ي توانيم شيوه مي اكنون .ايم متعددي را در مكه مطالعه كرده
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بـه ديـن را بـا    ها  آن م و حرمتو احتراها  رفتار ايرانيدين ورزي و  ي شيوه. شناسي كنيم
چنـد   .پـردازيم  مـي  هـا  اخالق برخورد سعودي و ايراني ي به مقايسه .كنيمسعودي مقايسه 

 .سازد مي ها را بهتر نمايان و سعوديها  ايراني رفتار متناقضاختالف فاكتور زير 
يـابي كـه بسـوي نمـاز      مـي  در مكه وقتي صداي اذان بلند شد كمتر كسـي را  -1

 .نماز بخوانديابي كه  مي ترين شهر ايران كمتر كسي را در مشهد مذهبي اما. نشتابد

و سـنيه  بيني كه به عزا داري  مي و تاسوعا كمتر كسي را ادر ايران روز عاشور -2
 .بيني كه چنين كاري انجام دهد نمي اكسي ر اما در سرزمين حرمين. زني نپردازد

 ي ظيفـه وآن را  ننـد و ك مـي  زاران نفـر شـركت  در تظاهرات دولتي در ايران ه -3
يـا در  . عريف شده استبراي كسي تيي  اما در سعودي چنين وظيفه. دانند مي ديني

. آورده اسـت آن را  > دين همان چيزي است كه محمد واقع در سرزمين حرمين
 .نيافزايند و از آن كم نكنندآن چيزي به همه كوششان اين است كه 

. زني است تا نماز و عبادت سينهخواني و  حهبيشتر مركب از نو ايراني شيوه دين ورزي
جماعـت بـا   هـاي   در نماز ور مردم ايرانحض. شناخته استاما عزاداري در بين سعوديها نا

 يانهاودر تظاهرات و براه انداختن كارها  آن بر عكس. اصال قابل مقايسه نيستها  سعودي
 از عملكـرد دينـي خـود   تكليـف و بخشـي    ءزرا جها  اين پديده. ر مشتاق هستندعزا بسيا

شايد به همـين   .در واقع دين ورزي در ايران بدون عزا داري تعريف نشده است. دانند مي
و هـا   يغـات ايرانـي  تبل صـدق و درسـتي   ي در بـاره  .دليل مشتاق تظاهرات در مكه هستند

  .ها بيشتر و بيشتر شده استشك و ترديد صحت و سقم آن در بين همراهان
از ديـن  هـا   آن ها درك متفـاوت و متضـاد   و سعوديها  ايراني نبي علت وجود اختالف

 احتـرام بـه بزرگـان   ي  نشـانه را  هابـزرگ روي قصـر  هـاي   ساختن بارگـاه ها  ايراني .است
انـد   هآن را روا ندانسـت اين كار را به دليـل آنكـه پيـامبر و صـحابه     ها  اما سعودي. دانند مي

 ي لهأمسـ هـا   و سعوديها  ايراني در بين شايد اساسي ترين مشكل. دانند مي بدعت و حرام
لفضـل يـا بـاب    ا كلماتي ماننـد يـا ابـا    ندر ايران بر زبان آورد. استعانت از غير خدا است
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 لفضـلي كـه  اشـود ابا  مـي  در سـعودي پنداشـته  . كامال پذيرفته شده است ي لهأالحوائج مس
ـ  مـي  برسـاند چگونـه  ها  تواند يك بار آب را به خيمه نمي را بشـنود و  هـا   اسـتعانت  دتوان

 باها  استعانت تنها سعودي ي البته در مساله. و كار خدايي انجام دهد مشكالت را حل كند
ايـن بايـد گفـت     بنـابر . پـذيرد  نميآن را  بلكه تمام جهان اسالم. اختالف ندارندها  ايراني

توحيـد در همـه   . توحيـد اسـت   ي مسـاله هـا   ها و سعودي ياساسي ترين مشكل بين ايران
 رسـد كـه   مـي  بـه نظـر  . يت، ربوبيت و اسماء و صـفات وهتوحيد در ال. و ابعاد آن جهات
حـل مشـكالت و رسـيدن بـه فريـاد       ي حيطه قدرت مطلق و منحصر به خدا درها  ايراني
توانند مشكالت را حل كنند  مي پندارند كه ديگران نيز مي .شناسند نمي را به رسميت انسان

 ... مريضان را شفا دهند و
از . از اين دو شيوه مستلزم كارهايي است كه براي ديگران قابل پذيرش نيست هركدام

 .پرداختن و عدم پرداختن به قبور و آبادي و عدم آبادي قبور
دين ورزي از اينجا شـروع شـده و بـه سـاير      ي اختالف بين ايران و سعودي در شيوه

 . كشيده شده است ها زمينه
بـه پيـامبر اسـت تـا     تر  خيلي نزديك ها تار سعوديكنيم روش و رف مي تا اينجا كه نگاه

بهتر دين ورزي بايد تاريخ و سيرت يكبار ديگر باز بينـي  هاي  اما براي فهم شيوه. ها ايراني
ـ   مـي  انجامها  ز تاريخ و سيرت بياد نداريم كه كارهاي كه ايرانيا. شود راي شـان  دهنـد و ب

روش پيـامبر و صـحابه    بـا ) و قمه زني خواني، سينه زني نوحهاز قبيل (بسيار اهميت دارد 
 . همخواني داشته باشد

مانده از اقامـت مـا در سـرزمين حـرمين فرصـتي بهتـري بـراي         دون شك زمان باقيب
 . توانيم بهتر در اين باره قضاوت كنيم مي و سازد مي فراهمرا ها  يسعودرفتار شناخت 

 طواف فرض

كند تا طواف فـرض را   مي ه را تشويقفرامين در روز اول حجاج همرا ي انجام موفقانه
بخشيده يي  توان فوق العادهها  آن گذشته بههاي  موفقيت. نيز در همان روز اول انجام دهند
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بـر طـرف شـده    هـا   سـتگي خ. ي پيش فراموش شده اسـت ها شب هاي بيدار خوابي. است
براي انجـام   لبعد از نماز عصر روز او. فرماني ديگر را اجرا نمود. بايد رفت دوباره. است

رسيم نماز شـام   مي به حرم كه. مسير شلوغ و پر رهرو است. كنيم مي اين فرمان ساز رفتن
وقتـي  . يردگ مي مدت زيادي را در بر. اين طواف شلوغ ترين طواف است. تمام شده است

با نسـيم شـمالي كـه در صـحن     . مدت بسيار كمي به نماز خفتن مانده است شود مي تمام
را  عشـاء نمـاز   .ده اسـت رر مطبـوع كـ  يابسگرم روز اول عيد مكه را  ياوزد هو مي طواف

اين اولين باري است كه نماز در حـرم را بـه امامـت شـيخ     . دهد مي ماهر المعيقلي امامت
تـر   بسيار دلنشـين  ايشاناما آنشب قرائت . قرائت وي بسيار دلنشين است. كنيم مي ماهر ادا

 پس از سـرگرداني . شويم مي ن خيمه دچار مشكلدر برگشت در يافت. از ساير موارد است
 راهـا   ر بنگالي است راه خود به خيمـه كه در اختيار يك كارگهاي  وي نقشهسر انجام از ر

. به حجاج كمك كندها  تواند جهت يافتن خيمه ها مي بدون شك وجود اين نقشه. يابيم مي
 جلـوگيري هـا   از سـرگرداني در اختيار حجاج قرار ندارد وگرنـه از خيلـي   ها  هاما اين نقش

 . كرد مي

 مراتجپايان 

به دليل اينكه بعد از ظهـر شـروع و تـا غـروب     . جمرات روز دوم و سوم مشابه است
مشـكل تـرين جمـره، جمـرات روز     . شود مي در اين دو روز هر سه جمره زده. ادامه دارد
منطقـه  . اسـت تـر   دو روز ديگـر آسـان  روز اول و دوم رمي جمرات نسبت به . سوم است

جمـرات   ي همنطقـ  ي اين كار به دليـل توسـعه  . نيست شلوغ پنداريم مي جمرات آنقدر كه
 .است

دوم نسبت به روز سوم با توجه به داليلي است كـه در  و آسان بودن جمرات روز اول 
 :زير بر شمرده شده است

تواننـد در سـاعات اول    نمي در روز اول برخي از حجاج بنا به داليل مختلفي -1
خـود را   ي ممكن است برخي راه خود و خيمه. به منطقه جمرات برسانند خود را
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لفه تا خيمـه در سـاعات   زياد از مزد ي برخي نيز با توجه با فاصله. گم كرده باشند
 .شود مي بعد برسند كه اين موضوع باعث عدم تراكم شديد حجاج در يك زمان

كننـد و   مـي  را تركپيروان برخي از مذاهب در روز اول قبل از طلوع مزدلفه  -2
 و بـراي انجـام سـاير مناسـك    در ساعات نخستين طلوع آفتاب جمـرات را رمـي   

 .كاهد مي روند كه اين پديده از تجمع مردم در يك زمان مي

شود كه اين خود نيـز بـر كـاهش تـراكم      مي در روز اول فقط يك جمره زده -3
د همان جمره را توانن مي جمعيت تاثير زيادي دارد به دليل اينكه حجاج به سرعت

است چـون يـك جمـره    تر  به همين دليل رمي جمره نيز ساده. زده و خارج شوند
 .است

اما در روز دوم نيز به دليل اينكه حجاج از زوال آفتاب تا غروب وقـت دارنـد در   
 جمعيت در نصف روز توزيـع آيند يعني تراكم  مي ساعت متفاوت براي زدن جمرات

تراكم در يك سـاعت و يـك وقـت مشـخص تـاثير       اين موضوع در افزايش .شود مي
پردازنـد  ي آن بكننـد در سـاعات اول بـه رمـ     مـي  هم اغلب حجاج سـعي  اما باز .دارد

 .بنابرآن اولين ساعات شلوغ ترين ساعات نيز هست
به دليـل اينكـه اكثريـت    . اما روز سوم در ساعات اوليه تراكم جمعيت بسيار زياد است

كنند كه  مي همه شان سعي. كنند مي رمي بطرف مكه حركتقريب به اتفاق حجاج بعد از 
 :اين موضوع به داليل زير است. در ساعات اوليه اين كار را انجام دهند

تر مراسم را موفقانه به اتمام برسانند و بـه محـل   خواهند هرچه سريع مي حجاج -الف
 . سكونت خود در مكه بروند

منتهي به مكه مانند ساعات هاي  يه مسيراولدليل ديگر نيز اين است كه در ساعات  -ب
. گيـرد  مـي  تندي و راحتي بيشتر صورتبعدي شلوغ نيست و حركت به سرعت، 

حركت بسيار اما در ساعات بعد به دليل شلوغ شدن راه و مسيرهاي منتهي به مكه 
هـاي   در بين تونـل . شود مي بسيار مشكلتربه مكه  رفتن. گيرد مي به كندي صورت
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حوادث زيادي براي حجاج به دليل تراكم جمعيـت   در گذشته منااز  منتهي به مكه
 .اتفاق افتاده است كه باعث تلف شدن حجاج نيز شده است

. مسـجدالحرام برسـانند   براي اداي نماز عصـر بـه  را خود  خواهند مي حجاج - ج
همان لحظات اول اين مهم را انجام و بـه سـرعت بـه     كنند در مي بنابراين كوشش

 .مكه بروند
 ايـن  .خطر حوادث بسيار كـاهش يافتـه اسـت   در منطقه رمي جمرات  ر حال حاضرد

طرح وسيعي را در  دولت سعوي. است منطقه رمي جمرات به دليل افزايش ظرفيتپديده 
 د از پنج طبقه مختلف به انجـام نتوان مي حجاج به راحتي .اين منطقه به اجرا گذاشته است

جمرات نيـز از هـم    ي ورودي و خروجي به منطقههاي  از طرفي هم راه. پردازندجمرات ب
برگشت به عقـب را ندارنـد ايـن     ي زنند اجازه مي راها  هحجاج وقتي جمر. ندباش مي مجزا

 . گردد مي خود نيز سبب كم شدن ازدحام و تراكم جمعيت

 پايان ماموريت

ن خودجـوش مـا اكنـو    گروه. كنيم مي برقي استفادههاي  سوم از پله ي براي رمي جمره
چـرا كـه بعـد از     .انـد  به مكه رفتهتر  مسناكثريت شان براي بردن زنان . متفرق شده است

توانند زنـان كـم تـوان را     نمي حركت بسيار شلوغ است وهاي  رمي جمره روز سوم مسير
جمره روز سـوم بـه    جابجا كردن زنان در مكه براي انجام از بعد. انتقال دهند از ظهربعد 

فرمـان   منتظريم تا. رسيم مي جمرات ي نطقهاز اذان ظهر به م پيشما . بر خواهند گشت منا
و  جمرات با همه طبقـات  ي منطقه. شود مي فرمان صادر با ختم اذان ظهر. شود رمي صادر

 حمت زياد ماموريت نهايي را انجامز با. است يناز روزهاي پيشتر  وسعت آن خيلي شلوغ
  .كنيم مي جمرات را ترك ي منطقه و دهيم مي

موفقيـت در ماموريـت    ي روز سوم پايان ماموريت بزرگ حج اسـت و نشـانه   ي جمره
. آورد مي نزديك شدن زمان وداع با حرم را نيز به وجود دقدقهماموريت  تكميل اما. بزرگ
 .حجاج را مشوش ساخته است. ربايد مي عيش راامن و 
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است گرچه تداعي  موفقيت در انجام آخرين فرمان نيز انرژي بخش و خوشحال كننده
شكي نيست كـه چنـد روز بعـد جـرس بـه فريـاد       . نزديك شدن روز وداع است ي كننده

 . خواهد آمد و بر بستن مهمل را فرمان خواهد داد
اما گويـا چيـزي    .ديگر يتا روزي ديگر و بهتر و تا حج .سپاريم مي آن يرا به خدا منا

گـذاريم و پـي سرنوشـت     مـي  را منا كوله باري از خاطرات خود در .ايم در آن جا گذاشته
 دوسـتان زيـادي در آن جـا   . روزهاي منـا روزهـاي خـوبي اسـت     .شويم مي خود رهسپار

 منـا هـاي  زرو .ايـم  م حج بيشتر زمان را در منا گذراندهادر اي. اين پايان حج است. يابيم مي
 فـات و شـبي در مشـعرالحرام   در عردر كنـار آن روزي  . راموش نشـدني اسـت  روزهاي ف

 ،اين روزها. و عرفات و مزدلفه نيز فراموش نشدني هستند مناياران . اموش نخواهد شدفر
آن را  اتتوانـد خـاطر   نمـي  كنـد  مـي  وقتي انسان چند روز زندگي. روزهاي زندگي است

عظمت حج و قدرت پروردگار مشهود، ديـدني   روزهايي كه. دور بريزده فراموش كند و ب
انسـان آسـان و حـس كردنـي      و تمثيل قيامت براي روزهايي كه تجسم .تماشايي است و

كنـد و تصـاويري    مـي  رفتن و عروج و تـرك دنيـا را احسـاس    كه تجسم روزهايي. است
 ي روز عرفـه نيـز يـك تجربـه     ي تجربـه  .بينـد  مي هرچند تاريك و روشن را به چشم سر

يـاده  توانستيم با يـك سـاعت پ   مي مشعرالحرام را كه -مسير عرفه . فراموش نشدني است
 .روي طي كنيم با چندين ساعت موتر سواري آمديم

 برگشت به مكه

بسـوي آن  تـر   خواهنـد هرچـه زود   مـي  .دل حجاج براي مسجدالحرام تنگ شده است
 .منتهي به حرم شده استهاي  اين دل تنگي سبب شلوغ شدن و ازدحام مسير .بشتابند

. گيـرد  مي صورت داخل تونل است و حركت بسيار به كنديحجم جمعيت زيادي در 
رمـي جمـرات   يي  بعد از منطقه. استتر  نيز وجود دارد كه طوالني از تونلغير  هاييمسير

هاي خوبي راهنماها  اين .دهند مي را نشان هاي عبور و منتهي به مكهتابلوهاي راهنما مسير
 بايـد قسـمت زيـادي از راه را پيـاده     بخواهيم با موتر برويمدر صورتيكه  .اند براي حجاج
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از . يـاب يـا نايـاب باشـد     ليل تراكم جمعيت موتر نيز كمد از طرفي ممكن است به. برويم
 . ماندخواهيم  يكدر ترافها  ين ساعتطرف ديگر نيز به دليل ترافيك سنگ

بـه مكـه   تـر   و شايد راحتسريعتر  بهترين راه رسيدنابراين مسير تونل و پياده رفتن بن
 . است

بيشتر از يك و نيم سـاعت  . كه بايد ديد و توصيف كردزياد است  ي جمعيت به اندازه
 .سازد مي در بين تونل امكان بازديد از اجزاء مختلف تونل را فراهمراه پيمايي 

 شاعربي سر و ساماني، شرح سرگرداني حجاج در م ي قصه

هفتگي بعد از انجام مراسـم هـم   است كه استراحت يي  خستگي انجام مراسم به اندازه
. اين خستگي باعث مريضي برخي افراد گرديـده اسـت  . ن را بطور كامل بزدايدآ تواند نمي

 . پردازند مي بعد از انجام مراسم به تداوي آن
از حجـاج   يـي  گـرديم عـده   مي برها  وقتي از عرفات به مزدلفه و سپس به منا در خيمه

و به مزدلفه اين پديده هنگام برگشت از عرفات  .اند خيمه مفقود و ناپديد شده و برنگشته
پنداشـتيم خيمـه مملـو از     مـي  هاي منـا  هنگام برگشت به خيمه. و منا صورت گرفته است

از  .انـد  خيمـه برگشـته   چند نفر ديگـر نيـز بـه   جمعيت است ولي جز گروه خودجوش ما 
 .ديگران خبري نيست

 حكايـت هـا   آن چند نفر از. گردند ميبر  بعد از يكي دو روز به خيمهها  آن چند نفر از
و ) قربـاني (توانند خود را به محل مشاعر بر سانند و مراسم رمي، شكرانه  نمي كنند كه مي

يب انجـام مراسـم را   برخي ديگر از حجاج نيز به دليل عدم اطالع ترت. حلق را انجام دهند
 .كنند نيز رعايت نمي

يـا در   .دان يا به مكه رفتهاند  راه را گم كرده. رسند نمي ي از حجاج شب به مزدلفها عده
يا هم شب را تا صبح به منظور رسيدن به مزدلفه  .اند ديگري شب را سپري كردهيي  منطقه

  .اند اما به مقصد نرسيده .اند راه پيموده



 97  هاي حج جذابيت

تواننـد   ه هـم آمـده بودنـد صـبح روز دهـم نمـي      حتي برخي از حجاجي كه به مزدلفـ 
اد براي ما گفت بعـد از  حتي يك نفر از حجاج جوان و با سو. خود را پيدا كنندهاي  خيمه

 . سرگرداني زياد شب را در مسجد خيف و در ابتداي منا سپري كرده است
در عـدم اسـتخدام راهنماهـاي     ها شركت جويي بيش از حداين پديده با توجه به سود

معلومات و اطالعات الزم به حجاج و در نتيجـه عـدم مـديريت و     ي مناسب و عدم ارائه
 .ه استسرپرستي حجاج، صورت گرفت

انـد   خود را حتي تا روز دوم نيز نتوانسـته هاي  بارها به مردان مسني برخوريم كه خيمه
گروه ما با شناخت اندكي كه از محيط در يكي دو روز بدست آورده است و بـا  . پيدا كنند

خـود را  هـاي   كند تـا خيمـه   مي كمكها  آن توجه با آشنايي مختصري كه به محيط دارد به
 .افتد مي پديده در عصر روز دوم چندين بار اتفاق اين. پيدا كنند

 يـي  شود كه گاهي اين سفر بـراي عـده   مي وجود اين همه سرگرداني و آشفتگي سبب
 ،ها بجاي اينكه سفري خاطره انگيز و سرشار از لذات معنوي شود به سفري با سر گرداني

ظـه در آرزوي خـتم و   پيدا و پنهان تبديل شود كه هـر لح هاي  و نگرانيها  بي سروساماني
 . در اعتراض و احتجاج براي برگشت سريع به كشور خود قدم پيش نهند. پايان آن باشند

سفر حج براي حجاج سفري سرنوشت ساز اما از مختصـر شـرح آشـفتگي و حـديث     
 .مجملي كه گفتيم بي سرنوشت است

خويشـتن  بينيم، وقتي خـود بـر    مي وقتي اين همه بي عدالتي را از طرف خود بر خود
كنيم چرا بايد در وادي االخضر جايي مناسبي  مي كنيم و در حق خود بي عدالتي نمي رحم

 چرا بايد در منا در بهترين مناطق سكونت داشته باشيم و چرا و چـرا . ؟براي ما مهيا گردد
 ... 

﴿               ﴾  »ان اهللا وضعيت هيچ قومي را گم بي

 .]11: الرعد[» .كند تا آنكه رويه و حالتي را كه در خودشان است، تغيير دهند دگرگون نمي
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 در جوار مسجدالحرام

. بـاز هـم مسـجدالحرام مملـو از جمعيـت اسـت      . جوار مسـجدالحرام  .آييم مي به مكه
 ايي خـالي را بـاقي  يچ جـ ت هـ يعتراكم جم. نيز مملو و متراكم استصحنهاي بيرون حرم 

تـا  . خواهد شـد تر  شلوغبزودي . زند مي بيرون نيز از جمعيت موجهاي  صحن. گذارد نمي
 شـده تـر   كعبه اكنون بسيار دل انگيـز . آيند مي هم به مكه نفر ديگر بازصدها هزار  يساعات
 . است

 اقامت مجدد در مكه

بـا توجـه بـه    . تيمر مكه هسنزديك به بيست روز ديگر دمسئوالن شركت  ي طبق گفته
تراكم و نرخ جمعيت در حـال  اند  از حجاج از مكه رخت سفر بر بسته تعداد زيادي اينكه

از ايـن  نيـز   مـا . اين فرصت خوبي براي شناخت اجزاء كعبه و مكه اسـت . كم شدن است
 قبرستانتا از غار ثور، حرا و  آيد مي در اين مدت فرصتي بدست. كنيم مي فرصت استفاده

مناطقي كـه  . اق توجه استهمانطور كه گفتم در مكه تنها كعبه در محر. منيدن كدي المعلي
 . از بين رفته است براي نشر خرافات گردد تا پند آموزي ي ممكن است وسيله

 ها ثبت لحظه

. سفر را ثبـت صـفحات كـنم   هاي  ديد اين مدت فرصتي خوبي است تا برخي از چشم
 ،با استفاده از فرصت بدسـت آمـده  . دكن مي تشويق اصرار همراهان بيشتر مرا به اين پديده

. كـنم  مـي شوم و آنچه تا اينجـا بـر مـا گذشـته اسـت را ثبـت صـفحات         مي دست به قلم
زيرين همان عباراتي اسـت كـه در شـهر مكـه     هاي  فوق و نيز برخي از نوشته هاييادداشت

 .گردد مي ثبت صفحات
ستين را هر چند بـا بـي نظمـي، هـر     نخهاي  اكنون كه در امتداد اين سفر هستيم و گام

برداشتيم عزم اين قلم جزم شـده و قامـت آن   ... چند با سختي و هر چند با سرگرداني اما 
از قهرهـا و   هـا،  از خـاطره يـي   تـا يادگارنامـه  . شـايد نگاشـت   مي راست تا بنگارد آنچه را
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از نظـم و بـي    ها، ها، از سرگرداني از گم شدن، پيدا شدنها  از عصبانيت، مهرباني ها، آشتي
عرفـات و مزدلفـه و از دعـا تـا      ،منـا از جده تا مكه و از مكه تـا   از كابل تا جده،ها  نظمي

و از حركت تـا توقـف و   از عظمت كعبه، از خيمه تا عماره ...  ز رمي تا شكرانهمناجات ا
 ه و مشوش ما قسـمتي تفدر روزگاري ديگر كه اگر اذهان آشتا . غيره و غيره بر جاي ماند

سياه اين صفحات ما را در ياد  ذهن بسپارد سطرهاي ي خانه ا به فراموشاز اين خاطرات ر
 .آوري اين خاطرات ياري كند

عظمت كعبه و خوشحال و اشك در چشـم  جبروت و مبهوت از  ي حجاج افغان لحظه
. شبانه و روزانـه هاي  از اين توفيق بزرگ و دمي هم نگران و مرعوب از سرگردانينشسته 

حجاج كشور كه غالبا مسـن و اكثريـت شـان بـي      ي ترس و نگراني در چشم و چهره اين
 .شود مي به وضوح خواندهاند  سواد

خوشحال از اخذ جواز حضور در ميقات و عبور از ميقات و شاداب از توفيق يي  لحظه

﴿ در اداي نماز در مقام ابراهيم و اجراي فرمان رب            ﴾  و

﴿ سرمست از انجام طواف به دور بيت عتيق و انجام فرمان ديگر رب كعبه   

      ﴾ و نيز خوشحال از سعي بين صفا و مروه و تعظيم شعائر خدا ﴿     

    ...﴾.  

و ...  ، مشعر الحـرام و منارفات، مزدلفه، مسكن، عهاي  گاهي نيز نگران از گم كردن راه
 .موفق نشدن به انجام مراسم

تداوم داستان سرگرداني و بي نظمي حجاج كشور را حضـور پـر رنـگ و پـر قـدرت      
 .ها سال همچنان تضمين كرده است ه بلكه تا د ها سال مافياي فساد در كشور تا

 وداع با كعبه

نكـه ايـن فريضـه را بـا موفقيـت بـه پايـان        ما نيز مانند همه همراهان خوشحاليم از اي
 شـوش ه و متفكند و همـه را آشـ   مي اما احساس غريبي تا عمق وجود ما رخنه .ايم رسانده
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 .اين احساس همان حس روز نخست است كه روز بروز پر رنگتـر شـده اسـت   . سازد مي
. جرسي كـه بسـتن مهمـل را فريـاد و فرمـان دهـد      . ترس از فرياد جرس استاين همان 

ايـن احسـاس   . بار سفر بر بنديـد . كاري برايتان در مكه نمانده است. موريت تمام استما
هـر روز  . سيم كه فرياد جرس را بشنويماما در هرا. كند نمي النيخوشحالي موفقيت را طو

شتهاي قصر تا روزيكه خ. شود مي گذرد از قصر عمر زندگي ما در مكه خشتي كنده مي كه
سـت  اما همـين ا . دانيم كه مدت زيادي طول نخواهد كشيد مي .پايان برسد عمر زندگي به

آنچـه  . كنـي  اليگذشـت بايـد جـا را بـراي ديگـران خـ       نوبت تو و دور تو كه. كه هست
وداع و تـرك حجـاج اسـت كـه     هاي  سازد تماشاي صحنه مي گي را بيشترفتتشويش و آش

ام وداع با كعبـه  هستيم كه هنگهاي  شاهد اشك. شاهد آن هستيم ها شب همه روزه و حتي
. نگيرم مي شاهد بستن بارهاي هستيم كه همه روزه در مسير راه. نشيند مي به چشم حجاج

شاهد خلوت شدن مكـه و شـاهد   . برد مي هستيم كه حجاج راهاي  شاهد حركت اتوبوس
 است كه بـر بنـا گـوش مـا نجـوا     هايي  صحنهها  اين همه. كم شدن جمعيت مسجدالحرام

بايد شما هم مانند ديگران وداع كنيد و كعبـه  . ع و رفتن نزديك استكند كه موعد ودا مي
  .سپاريدبرا به خداي آن 

كه اشك ريـزان بـا حسـرت بـه     ايم  با كعبه بوده در اين مدت بارها شاهد وداع حجاج
 در آن روزها .ما خوشحاليم كه فرصت داريم بيشتر در كنار كعبه باشيم. كنند مي كعبه نگاه

چنان با كعبـه انـس    .ايم هرگز رفتن خود را باور نكردهمه قرائن حركت علي رغم ديدن ه
كه گويا هيچ چيـز  ايم  چنان با كعبه مانوس شده. است با او همجواريم ها سال كهايم  گرفته

مـا نيـز روزي    .ستتوقعاتي غير دست يافتني اها  اين اما. تواند ما را از او جدا بسازد ينم
بـراي  جبـروتش  به را بـا همـه   و كعكاسه و سفره جمع كنيم  وبرداريم  بايد كفش و كاله

 . به آنجا بيايند براي انجام ماموريت بگذاريم تا ديگران
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فرمـان حركـت بسـوي مدينـه صـادر       1431روز اول محـرم  . گذرد مي روزها چه زود
رويم و بعد از نماز صـبح   مي صبح همان روز براي انجام طواف وداع به كعبه. خواهد شد

 .دهيم مي اف را انجاماين طو
ه نـور و  با همرا كعبه  .بايد برويمايم  همانطوركه آمده نوبت به ما رسيده است حاال كه

بخداي كعبـه بسـپاريم هرچنـد كـه آن را     صفا و مروه و زمزم  زيبايي اش با حجراالسود،
 .برنتابيم

دل انگيز  بيش از روزهاي ديگر. كند مي از روزهاي ديگر خود نمايي كعبه امروز بيشتر
در اين مدت كم كـه در كنـارش   . داند كه ما رفتني هستيم مي .و دوست داشتني شده است

دل بريـدن از آن  . دل كندن از آن را بـاور نـداريم   .ايم دت كردهي در آن عاگبه زندايم  بوده
همانطوريكه در يـك روز آفتـابي بعـد از    . گرديم مي بردير آمديم و زود . نيز دشوار است

دانـيم   مي .ترك كنيمآن را  بايد امروز بعد از نماز صبح .ايم ح به مالقات كعبه آمدهنماز صب
دلتنـگ زمـزم،   . طواف در صحن هميشه شلوغ گدلتن. دلتنگ كعبه. كه دلتنگ خواهيم شد

بـا   بين نماز شام و خفتن و بحث و گفتگوهـايي كـه در آنجـا    دوم ي دلتنگ نشستن طبقه
. سـوم  ي بـام طبقـه   اي پيداكردن جـاي در اول ورود و تقلّدلتنگ روزهاي . همراهان داريم

دلتنگ تماشاي . سوم ي دلتنگ تماشاي شب هنگام كعبه از طبقه. ها نمازدلتنگ انتظار براي 
مسـايل   ي بـاره در آن بحثهـاي داخـل   اتـاق مكـه و   دلتنـگ  . وه نگفتني كعبه از آن بااللج

يكـي سـنتي و يكـي    و  گويـد  مـي  فاست و از تصو صوفي يكي. مختلف ديني و مذهبي
دلتنـگ خوانـدن نمـاز     .انـد  دين ورزي مردم سعودي شـده  ي شيوهاكثرا مجذوب  .تبليغي

عـواد و  ، سـديس شـيخ  ، شـيخ مـاهر  همـراه  دلتنگ نماز . مكه با تقوايهاي  ت سر امامپش
دلتنـگ  . جبـل الرحمـه  هـاي   دلتنـگ مناجـات  . منـا ي هـا  شـب  وهـا   دلتنـگ روز . ديگران

 . ناشي از انجام مراسمهاي  دلتنگ خستگي. گشت به مزدلفه از عرفاتبر هاي  دانيگرسر
دانم كه قسمتي  مي اما اين را هم .هرچند برنتابيم و كنيماگرچه باور ن ميدانم كه ميرويم

هميشه در آرزوي ايـن  . خواهد ماندجا خاطراتمان اين . از وجود مان اين جا خواهد ماند
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امـا  . ديگر بـرويم يي  به نقطه ي از نقطه و پياده نگويا يككه روزهاي انجام مراسم لبام  بوده
 .براي بازگشت مجدد بسيار نيرومند است اكنون اين آرزو

. نشسته استاشك بار ديگر چشمهاي همراهان به . كنيم مي به اين ترتيب با كعبه وداع
 كـي . ي از آن ندارد كه اشـكهايش ديـده شـود   يكسي نيز ابا. مانع آن شودنيست كه  كسي

بـا همـه بـي بـاوري     انجام  رس. ؟شود مي داند كه بار ديگر چنين فرصتي برايش فراهم مي
بـا   ،با نور و جبروت و زيبايي اش ،كعبه را با خاطراتش، با غم و شاديش، با روز و شبش

 و پـي سرنوشـت خـويش ره سـپار     سـپاريم  مـي  جلوه و خودنمايي اش به خـداي كعبـه  
 . فرصت دارند در كنار كعبه باشند چنانهم هبريم به كساني ك مي رشك .شويم مي

 .شويم مي ساعاتي بعد از كنار هوتل به اتوبوس سوار
. شـويم  مـي  آهسته آهسته از مكه دور 1431جه روز اول محرالحرام سال ساعت يك ب

فرصت نيـز از   مكه بنشينيم، لحظاتي بعد اينهاي  هفرصت داريم به تماشاي كوفقط اكنون 
سـاعاتي بعـد در   . شـويم  مـي تر  گذرد از آباديهاي مكه دور و دور مي هرچه. رود مي دست

 . مدينه خواهيم بود و به مالقات مسجدالنبي خواهيم رفت
كنيم اشكهايي است كه همچنان مهمان چشـمهاي حجـاج    مي آخرين چيزيكه مشاهده

 .كنـد  مـي  الوداع بـا مكـه را زمزمـه    بوس كسي با زبان قشنگ تركياز بلند گوي اتو. است
 .گويد مي چه دانيم مي است حرف مشتركفهميم اما چون  نمي گرچه زبانش را

، الوداع يا مزدلفه، الوداع يا زمزم، الوداع يا مناالوداع يا مكه، الوداع يا عرفات، الوداع يا 
 .الوداع يا صفا و مروه الوداع يا مكه الوداع يا كعبه الوداع يا كعبه ،حجر االسود

و مزدلفـه و عرفـات و    منـا مكه و كعبـه و  . گذاريم مي بر جاي ارويم و خاطراتي ر مي
 . سپاريم مي صفا و مروه را به خداي آن

 به سنت پيامبر داري مكه و مدينهوفا

 ي به سنت را در چند دههداري و اين وفا. ه پيامبر وفا دار استمكه و مدينه همچنان ب
مكـه و  . قرار گرفتـه اسـت   شايد از اين جهت مورد سرزنش. حفظ كرده است اخير بيشتر
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. شـود  مـي  باشد كه از سـنت پيـامبر فهميـده    دين ورزي همانهاي  خواهند شيوه مي مدينه
كـه چـرا همـه    . بقيـع اسـت  گورستان وارد شده وضعيت ها  آن سخت ترين انتقادي كه بر

اما هم مكه و هم مدينه بـي اعتنـا بـه همـه     . دم شده استنهساخت و سازهاي روي آن م
 كـه در زمـان پيـامبر و صـحابه    اند  سرو سامان دادهيي  وضعيت بقيع را به گونهاعتراضات 

. سامان داد شده اسـت  و آن بقيعي كه بعد از صحابه و پيامبر سر نه. استسامان داده شده 
بـه ايجـاد بناهـاي بـزرگ      كه عالقه مندي نماها از مسلمانيي  اما اين پديده از طرف عده

بـر آن   اين هر دو شهر. ار گرفته استقرمداوم و نكوهش  روي قبرها دارند مورد سرزنش
 .انـد  پيامبران و ياران او درك كـرده  انتخاب كنند كه از رفتار دين ورزي ي هستند كه شيوه

شـايد بـه همـين علـت در مقابـل      . توان داشت نمي انتظاري غير از اين هم از اين دو شهر
شـايد بـه همـين     .اند تانه نشان دادهمقاومت سر سخكه به دين منسوب شده  نوهاي  پديده

به  .اند را بر نتافتهها  اما هرگز اين نقد .اند را بر خود پذيرفتهها  ترين نقد و نظر علت سخت
امـا همچنـان راه    .اند وهابي بودن، سختگير بودن، خشن بودن و بي منطق بودن متهم شده

را  د افزودن آن در مراسم حجقصها  ايراني جديدي كههاي  يكي از پديده .اند خود را رفته
 .انـد  گـي كـرده   به همين دليل ايسـتاده ها  آن مكه و مدينه در مقابل. داشتند تظاهرات است

 ي هاز منظر مكه و مدينه در شـيو . سازندمنتسب به پيامبر بتوانستند اين پديده را  نمي چون
وانگهـي  . سـت سياسـي تعريـف نشـده ا   هاي  دين ورزي پيامبر انجام اين گونه راه پيمايي

اد اختالف بين ورزي پيامبر اين پديده سبب ايج نجداي از مخالفت اين پديده با شيوه دي
ديني  ي چه آنكه اين پديده حين انجام مراسم و شعاير حج صبغه. نيز شده است انمسلمان
يـد از انجـام مراسـم حـج     باسياسي هاي  و بنگاه ها از طرفي دست دولت. گرفت مي بخود

 انجاميد كـه انتهـاي   مي بزرگيهاي  بيروني به فتنه هاي چه آنكه دخالت دولت .كوتاه گردد
يكي از متنهاي ايراني خوانده بودم كه اسالم از همه روي زمـين اكنـون   در . بودآن نا پيدا 

پيـامبر همخـواني نـدارد در     ي فهمي از اسالم كه بـا شـيوه   آري، .استتر  در مدينه غريب
 .مدينه خيلي غريب است
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 شيطانيهاي  هزمزم

كنـد   مي دوباره سعي. شود نمي نا اميد شود اما مي مليونها نفر رمي گرچه شيطان توسط
شـود كـه    مـي  شـيطاني شـنيده  هاي  وقتي در مكه هستيم زمزمه. خود را در دلها جاي دهد

ايـن موضـوع از آن جهـت اهميـت دارد كـه گـاهي       . وهابي هستند مسجدالحرامهاي  امام
 حـرم منـع   ي ائمـه  امامـت به نماز خواندن در مسجدالحرام ردم را از شيطاني مهاي  زمزمه

براي بازداشتن مردم از نمـاز  سياسي هاي  شيطاني انگيزههاي  پشت سر اين زمزمه. كنند مي
 .برابر مساجد ديگر است رازدر جايي است كه هر ركعت نماز آن صد ه

در هـا   آن كه باورهايني ايراهاي  برخي از گروه .شيطاني استها  ك اين زمزمهبدون ش
ديـن   ي شيوهكه بايد توجه داشت . قرار دارندها  پشت سر اين زمزمهته نشده حرمين برتاف

با شيوه دين ورزي ايراني كه اصال معلوم نيست چـه شـيوه اسـت تفـاوت      اسالميورزي 
 يكـي بـر   يهـر از چنـد  . شود مي رايج ي در ايران هر روز به نام دين پديده. دارد يبسيار

 .و گفته ظهـور نزديـك اسـت   ام  مهدي را مالقات كردهنائب مهدي هستم  خيزد كه من يم
هـر از  . شـود  مـي  ن احـداث ادين ورزي در ايـر  جديدهاي  شيوه. كنيد چنين و چنان شما

هر . و چنين و چنان گفته استام  كند كه من مهدي را در خواب ديده مي چندي يكي ادعا
پيـامبر   ،گويا اصال پيامبر. خواند مي )مزعوم مهدي(مان ندي يكي خود را نائب امام زاز چ

شود و يـا از   مي هنوز هم بر آن افزوده. ده استنشگويا اين دين تكميل . آخر زمان نيست
ديواري كه توسط نم به جا مانـده از   يروز. شود مي مقدسيي  هر از چندي پديده. آن كم
رضـا   قبـر بـه  كه روز سگي  ،در قم، روزي چاه فاضالبي نقشي در آن نشسته است ناودان

از ايـران بـه پخـش و نشـر خرافـات در افغانسـتان نيـز كمـر         هايي  حتي گروه. رفته است
در ايـن  . كنند مي به آن جلبرا كنند و توجه مردم  مي زيارتي را آباد يهر از چند .اند بسته

 آنآوري و ذكـر  يعني صاحبان مقابر ياد ديگري هاي  مناطق به مرور نام خدا برداشته و نام
 . شود مي ياد خداجايگزين 
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 .ستقيمي وجـود دارد قدرت طلبانه و دين و مذهب تناسب م يها در ايران بين سياست
كـه   وقتي. به عبارتي ديانت شان همان سياست شان است. ديانت شان عين سياست است

 عبـدون جنـازه دفـ   شود و حتي  مي كشته ،كشته شود كسي كند كه مي اسياست شان تقاض
اطاعت از واليـت فقيـه اطاعـت خـدا     . كنند مي تائيدآن را  مراجع ديني شان هم. گردد مي

خرافـي و   ي در حاليكه از ديد بسياري اين انديشه. انكار واليت انكار خدا. شود مي دانسته
 .از ديد ما نيز مقرون به صواب نيست. مشركانه و چاپلوسانه است

از يـي   شـناخت گسـترده  . شناخت اسـت  و داتمتكي به مشاه يرانااز ما هاي  قضاوت
ايـران   ي آنچـه در بـاره  . در افغانستان وجـود دارد ها  آن ديانت، سياست و اخالق و كردار

 . گفتيم بر مبناي همين شناخت گسترده است
يـا نوشـتاري مهـارت     يچه صوتي و چـه تصـوير  يي  در دروغ پردازي رسانهها  ايراني

شـايد بيشـترين   . ميزان از اعتماد قـرار دارد  ن در كمترينشايد رسانه در ايرا. خاصي دارند
ا جهـت اطمينـان از   امـ . ع باشـد يكاركرد رسانه در ايران رساندن اطالعات به صورت سـر 

ايـن  . ديگر محك صدق و كـذب زد هاي  انهبايد اين اخبار را از طريق رس درستي موضوع
صوتي و تصـويري  هاي  رسانهار دولت بودن تيدر حالي است كه مردم ايران به دليل در اخ

دور يكي از راديوهاي كه از طريق ايـران بـراي    ي از گذشته. دسترسي به منابع آزاد ندارند
مشهور شده  به راديو دروغرد راديو دري بود كه در افغانستان ك مي افغانستان برنامه پخش

 . بود
ايـن  . سـخت اسـت   راندند مي بر زبانها  طبيعي است كه براي ما باور همه آنچه ايراني

باوري ما به دليل اين نيست كه ايران نام وهابي را دستاويز براي ظلـم و سـتم بـر اهـل      بي
مسـاجدي كـه ذكـر خـدا در آن     روافض اين علت هم نيست كه به . سنت قرار داده است

د كـه ذكـر حسـين و    نبسـاز يـي   د تا بجـاي آن حسـينه  نكن مي تخريبرا گيرد  مي صورت
بينـي مـا از آن جهـت     عدم خوشاما . بجاي خودها  اين .گيرد مي لفضل در آن صورتاابو

بلكـه سياسـتي كـه در آن مقـام و     . ورزي در ايران آميخته با سياسـت اسـت   است كه دين



 سرگذشت سفر حج بيت اهللا الحرام  106

 .و ضرر شخصـي وجـود دارد   سياستي كه در آن نفع. نه سياستي سالم. منصب وجود دارد
ياستي كه با كشاندن مذهب در س. در آن رقابتهاي منفي براي رسيدن به قدرت وجود دارد

ولي فقيه قايم مقـام خـود   سياستي كه در آن . زند مي ناشايستهاي  ركنار خود دست به كا
بـوده  تـر   سياسي معطوف به قدرت در ايران از همه دنيـا شـديد  هاي  رقابت. تابد نمي را بر
ت به همين دليل در ايران شخص اول وقتي احساس نافرمـاني يـا رقابـت در قـدر    . است

 . تابد نمي بر هم كند شخص دوم را مي خويش
و آيت حق است و صاحب فرمان روز ديگر از پيروان  يكسي كه روزي قايم مقام رهبر

P7Fشود و در حصر مي شيطان

1
P  .برحق امام زمان است وقتي با  ي رهبري نيز كه نماينده

ومت كاين ح. شود مي گر و شيطانمظالم و ستها  آن شود از ديد مي ي مخالفگروه
هاي  است كه بجاي رشد در درون محيطهايي  مبتني بر آموزه. سياسي ايران است-ديني

 .رشد و پرورش يافته استيي  آزاد در محيطهاي عقده
يي  عقدههاي  محيط در .است كه ريشه در عقده داردهايي  ناشي از آموزهها  اين عملكرد

كه از لحاظ سياسي مشـكل دارد از   ايران با هر .رشده داده شده است ايجاد و زمينيو زير
يابد مشكل مذهبي به  مي مشكل سياسي شدت وقتي. ي و مذهبي نيز مشكل داردلحاظ دين

است كه خواسته و نخواسته قضـاوت  هايي  پديدهها  اين .شود مي تصاعدي تشديد ي گونه
 .ثر خواهد ساختأايران مت ي در باره را ما

 .زمينه نيست اخت و پيشايران خالي از شن ي قضاوت ما در باره

 درك ايراني و  جهان مردگان

يكي از مواردي كه سبب اختالف مداوم غير قابل حل بين ايرانيان و ساكنان حرمين و 
هـا   آن متفاوت و متضاد كو اكثريت قريب به اتفاق مسلمانان شده است درها  ايراني حتي

                                                            

هاي سياسي مبغوض او شد و تا دمِ  بر بناي بازي  تظري كه نائب خميني و جانشين او بود،چنانكه من -1

 ]مصحح. [مرگ منفور رژيم آخوندي باقي ماند
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 .از جهان مردگان است
 .است فرده ر باز جهان مردگان منحصها  ايراني درك
 ي در بارهها  آن وع عمده نقدبقيع و در مجم ي باره نقد ايراني در باره مدينه در ي عمده

 . استها  در حال حاضر عدم توجه به آباد سازي قبرها  سلفي
 .ايـن پنـدار را درك كنـيم   بايـد  جهـان مردگـان    ي پيش نقد و رد پندار ايراني در بـاره 

 قصـر و خانـه  بـراي مردگـان هـم    . بين دو جهان قايـل شـوند  توانند تفاوتي  نميها  ايراني
ن در جهـا . كنند كه بايد براي زنـدگان بنـا شـود    مي را بنا يروي قبر شان وسايل .سازند مي

يـابي كـه    مـي  در. بيني ميها  آن شوي تفاوت معني داري بين مي مردگان ايران وقتي داخل
ا اين پديده در دنيـاي مردگـان مـ   گرچه . ير و چه كسي سرمايه دار بوده استچه كسي فق

قبر سازي و عمارت و قصر براي مردگان پيش از آنكه ريشه در  اما. نيز رسوخ كرده است
 اهتمـام  ينكه بيشتراند  مصر كساني بوده ي فراعنه. خرافات دارددر ريشه دين داشته باشد 

قيمتـي دفـن    ءاشـيا هايشان راعنه مقابر بزرگ و حتي در قبربراي ف .اند را به اين كار داشته
 . شده است

كه درنگـي كوتـاه   دانم  مي اما .ام هايم از مدينه نپرداختهنامه به بازديدگرچه در اين سفر
 .روي بقيع الزم است

و چنان عـدالتى در  . توان دنياي ديگر را احساس كرد مي در آناست كه بقيع قبرستاني 
هـاي   آنست كه پديده ي زگو كنندهاين پديده با! مساواتى كه هرگز نديده بودم مرگ و چنان

عمارتهـا و   يبلنـد . فضيلت انسان در سـراي ديگـر باشـد    ي هتواند تعيين كنند نمي دنيوي
بـر مربـوط فقيـر    قتواني تشخيص دهي كدامين  نمي در بقيع. طورنمقابر نيز هميي ها ايوان

يـك  انـد   سانهمه يك. نشان دار است و آن بي اين نام. است و كدامين مربوط به سرمايه دار
در بـاور برخـي از    .انـد  همه رفته. فرقي نداردارتفاع و درازي شان چندان  .گونه قبر دارند

به متن زير در يك سـفرنامه ايرانـي   . چگونگي شخص است ي انهنشمردم چگونگي مرقد 
 :توجه كنيد
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و بارگـاه و ضـريح    كننـد گنبـد   مـي  كه فكـر ها  علي رغم تصور بعضي :ضريح پيامبر"
ول خيلي باشكوه و باعظمت است خيلي غريب است قبر پيامبر داراي ضريح حضرت رس

اي اسـت كـه در بعضـي از روسـتاهاي دور      ناشناختههاي  كهنه و قديمي مثل قبر امام زاده
بـا   ست نظافت نشده اسـت و ها سال افتاده وجود دارد در يك محوطه تاريك كه فكر كنم

 خهايي كـه وجـود دارد اگـر دقـت كنـي     چندين قفسه كتاب مسدود شده و از بين سـورا 
 "بينيه اني بتو مي

جواني سيه چرده در حال  روزي در بقيع. بيني مي يكسانهاي  قبر يوارد بقيع كه شد
در پايان صحبت پرسش و . استها  راهنمايي و نصحيت حجاج در مورد زيارت قبر

. شود چه مانع داردروم كه اگر روي قبر نوشته  مي با خودم كلنجار. شود مي پاسخها شروع
 نجار ذهني خود را با او در ميانلك .يابم نمي پاسخي براي آن. آيد مي چه مشكلي پيش

 ؟يي پرسد اهل كجايي و چه شيوه را در دين ورزي بر گزيده مي نخست از من. گذارم مي
نخست . ي انجينيري فاكولته/ مهندسي ي  گويم افغان هستم و مدتي زياد استاد دانشكده مي
اما من . گويم جوابي برايش نيافتم مي .پرسد مي در ثاني از خودم. گويد مي من خوشامد به

گويد ولي پيامبر اين را ترجيح نداده  مي .م نوشته مختصر روي قبر باشدده مي ترجيح
 مغزم بشدت تحت فشار قرار. انجام نداده استآن را  .بدان امر نكرده است. است

مگر غير از اين كه هر كه . درك را داشته باشيم ي اين شيوهتوانيم  نمي چرا ما. گيرد مي

 ﴿ خدا را دوست دارد بايد از پيامبر اطاعت كند         ﴾ »بگو :

 :مگر غير از اين است كه  )31: عمران آل(» اگر اهللا را دوست داريد، از من پيروي كنيد

)        ( »گويد و از روي هواي نفس سخن نمي.«  )راستي . )3: نجم

 در پايان بيشتر با او گفتگو. رويم نمي راههدرك كنيم به كژرا درست  كه اگر اصول
آموزش شيوه دين ورزي . داند مي انگليسي را بخوبي. از سودان است و محصل. كنم مي

برخوردار  جالب و مناسبي ي از شيوها گرفته و فر) اإلسالمية  الجامعة(ه ينددر دانشگاه م
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چرا روي قبر پيامبر گنبدي  پس. اما يك سوال در ذهنم هنوز حل نشده است. است
8Fدارد

 ؟1
 سـفر حـج در وبالگهـا مطالعـه     ي پيش از آمدن به اين سفر وقتي آثار ايراني را در باره

كردند كه قبر فـالن   مي ين اشارهبه اها  آن انخواندم بدون استث مي راها  كردم و سفر نامه مي
 راستي پيامبر هم. اما زيارت نامه خواندن نيز اصلي ندارد. غريب و قبر پيامبر مجلل نيست

اگـر  اسـت؟   كرده مي خوانده و روضه خواني مي ت نامهزيار رفته مي وقتي به زيارت قبور
 .منيك مي اعمال پيامبر مالك نيست پس ما از چه كسي پيروي

                                                            
اي كه وفات كردند يعني  در همان خانه پاسخ اين سوال بسيار ساده و ابتدائي است و آن اينكه پيامبر  -1

ي كبري در  ي صديقه فن شدند و در آن روزگار حجرهد لي صديقه المؤمنين عائشه ي ام در حجره

بعدها در زمان تركان عثماني . ها وضعيت به همين منوال بوده ي مسجد النبي قرار داشته، و تا قرن گوشه

ي كنوني را پيدا  توسعه و چون در زمان ملك فهد مسجدالنبي... نيز گنبد ساختند بر فراز قبر پيامبر 

ود باقي ماند، و متأسفانه حكومت سعودي در زمان ملك عبدالعزيز آل سعود نيز كرد آن گنبد بر حال خ

 .به داليلي آن را تخريب نكرد

ي كرام و خيرالقرون درست نشده كه اصل شرعي داشته باشد، بلكه  يعني اين گنبد در زمان صحابه

 ]حمصح. [اي متأثر از بدعت و روش رافضيان آن را بنا نهادند چندين قرن بعد عده





 

 
 سخن پاياني

ياد دولت مردان ما باشد كه دنيا ساعت آخر نيست زنگ بعدي زنگ حسـاب و كتـاب   
 .است

 و جوانـب آن اوال ها  فهم و احساس اغلب جنبه. بي حد و مرز. عظمت حج زياد است
ديـد و فكـر كـرد و    . تجربه كـرد . ديدو بايد رفت . عملي غير ممكن است ي بدون تجربه

 . لياقت حضور در ميقات را پيدا كرد. ددوباره متولد ش. فهميد و تغيير كرد
 مرده بودم زنده شدم گريـه بـودم خنـده شـدم    

 يي يي رو كه ازان دست نه مست نه گفت كه تو
ــري   ــري پيشــرو راهب ــيخي و س ــه ش ــت ك  گف
 گفت كه تو شمع شدي اليق اين جمـع شـدي  

 

 دولت عشق آمـد و مـن دولـت پاينـده شـدم      
 مرفتم و سر مست شدم و از طرب آكنده شـد 

 را بنــده شــدم يخ نــيم پــيش نــيم امــر تــوشــ
ــدم    ــده ش ــيم دود پراكن ــع ن ــيم جم ــمع ن  ش

 

 

اما بـر عبـادات و   . دانم و اهل آن بايد قضاوت كنند نمي دين ورزي راهاي  گرچه شيوه
 .كنيم ايم و كمتر از روش سنت پيروي مي كردهت بيشتر عادالتزام به عبادات ما 

 :مشمار هاي را بر مي در اينجا بنده نمونه
در . التزام به نماز جماعت در مسجدالحرام كم است و در مسجدالنبي بيشتر اسـت  -1

 . صورتي كه ثواب نماز در مسجدالحرام بسيار بيشتر از مسجدالنبي است
جستجوي و مقداري سوال . مكرر آيا اصلي دارد يا از روي عادت استهاي  عمره -2

 .نيافتيمآن كرديم دليلي قناعت بخش براي آن  ي كه ما در باره
و هــا  الزم اســت كــه حجــاج قبــل از قــدم گذاشــتن بــه ســرزمين وحــي آگــاهي -3

 . الزم را جهت انجام اعمال و فهم بهتر آن كسب و بيندوزندهايي  دانستني
 :از جمله آنچه مسافر اين سفر بر آن اهتمام داشته باشد اين است

 .شرايط قبول و رد و صحت و عدم صحت مناسك و مراسم را بداند 3-1
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 از كارهـايي كـه موجـب رد و عـدم قبـول     . مبناي شرايط قبـولي عمـل كننـد    بر  3-2
 .دنگردد حذر كن مي

 .دند اعمال و اخالق شايسته را بياموزنسعي كن 3-3

اين سفر كه ممكن است هرگز دوباره برايشـان ميسـر نگـردد پـر بـار      هاي  تا دستاورد
 . دنيد حذر كناز انجام كاري كه به خطا يا قصد حج را خدشه دارد نما. باشد
به دولتمردان متولي . توان به مقاصد تعيين شده دست يافت نمي بدون برنامه ريزي -4

 .دل بست توان نمي حج نيزر واين ام
ن گفـتن  خنوع مشكل معلوم و مشخص است خلل معلوم است كه در كجا است و سـ 

 . چاره نيز معلوم و مشخص استهاي  هبيش از اين را نشايد و را
 . عزم و اراده براي اجراي مديريت بهتر استها  آن نخستين -الف
 .حـج اسـت   ي لهأقدم دوم كوتاه كردن دست مافياي فسـاد و سـودجويان از مسـ    -ب

در نتيجـه  . پردازنددليل برنده شدن به وزارت رشوت بنبايد مجبور باشند كه به  ها شركت
رنـده شـدن   پولي كه بايد به مصرف رفاه حال حجاج برسد نبايد صـرف رشـوت بـراي ب   

يي كـه بـدون مكـانيزم درسـت و بـه دليـل پرداخـت رشـوت         هـا  شركت از طرفي. گردد
ي نخواهند بود كه از اهليـت مـديريت و   ها شركت گيرند مي سرپرستي حجاج را به عهده

 . سازماندهي اين پديده برخوردار باشند
 در ها شركت نظارت بر كارهاي. بعدي جدي گرفتن آموزش حجاج است ي مساله -ج
مسـايلي نيسـت كـه آنقـدر     هـا   اين .خدمات به حجاج از مسايل جدي ديگر است ي ارائه

هـا   آن در صورتيكه احساس كنند نظارت درستي بـر  ها شركت .مشكل و يا نا ممكن باشد
 . دهند مي شود طبيعي است كه سطح خدمات خود را افزايش مي اعمال

به اين باور رساند كه حاكم نمودن  با توجه به تجاربي كه در اين سفر بوجود آمد ما را
بر حركت و وقوف سبب دست يـافتن   و بر مجموع سفرتر  روش مديريتي بهتر و مناسب

 .گردد مي عدم آن سبب عدم موفقيت. بهتر به مقاصد عبادي خواهد شد
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 اوقـاف  و حـج  وزارت به حجاجامور مربوط و مديريت  با توجه به لزوم سازماندهي

 . پردازدحج بهاي  سازماندهي كاروان و ماموريـت از جـامعي فتعريـ بايد نخست بـه
 از يكـي  قطعـي و  ،ضــروري  حــج هـاي   كــاروان  در تحــول  ايجــاد  در اين جهت

 نيازمنــد  يقينــاً  تحــول  ايـن .دقرارگير اوقاف حج وزارت استراتيژيك مهمهاي  سياست
 .دباش مي با شرايط متناسبهاي  ويژگي با و مديران دانا و صادق

صـورت  درسـت بايـد    امتحـان  برگـزاري طريـق از حـجهاي  كـاروان معلمان انتخاب
كه در كنار دانش حج و دانش ديني بـه   سامان دهي شوديي  بايد به گونهاين امتحان . گيرد

از مناطق مختلف مكه و مدينـه و مشـاعر توجـه داشـته      تجارب فردي و شناخت معلمان
سواد و دانش ديني با . سواد ديني به تنهايي كافي نيستبايد توجه داشت كه داشتن . باشد

 .اسـت  توجه به امور تـوريزم از مـوارد مهـم   . ق گردددانش روز و تجارب فردي بايد تلفي
شـايد الزم باشـد   . تواننـد كـار آمـد باشـند     نمي براين تنها معلماني كه دانش ديني دارندبنا

يعني كاروان هم  .يي امور حج جدا نموداز پديده تعليم و راهنمارا  مديريت امور ي پديده
 .مدير داشته باشد و هم معلم

 بـراي  مديران ترين شايسته حج، غيرهاي  عرصه در مديريتي هاي با توجه به توانمندي

 و آموزش تحت وظايف مشخص شرح سپس با .برگزيده شوندبايد  حج خدمات ي ارائه
 .قرار گيرند مستمر ارزشيابي

 





 

 
 
 

 

  :ها پيوست

 وايت تصويرره ب
 





 

 

 
 .احرام از اين مناطق نبايد بدون احرام گذر كردهاي  نقشه ميقات) 1(شكل 
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 ميدان هوايي جدههاي  سالن) 2(شكل 

 
 

 چك كردن حجاج در ميدان هوايي جده) 3(شكل 



 119  بروايت تصوير: ها پيوست 

 
امور مكه و با وجود حجم و تعداد زياد حجاج و علي رغم بر هم خوردن نظم ) 4(شكل 

اين سرزمين و باشندگان آن با حجاج همچنان پايدار و  ي ساير مناطق هنوز رابطه عاشقانه
 .پا برجا است
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 هاي اطراف حرم سرك نماي شماتيك )5(شكل 



 121  بروايت تصوير: ها پيوست 

 
 تصاوير حرم در شب) 6(شكل 

 
 تصاوير حرم و اطراف آن در شب) 6(شكل 
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 صحن حرم ي نقشه) 7(شكل 



 123  بروايت تصوير: ها پيوست 

 
 

 اول حرم ةقطب ي نقشه) 8(شكل 
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 همكف حرم ي جزئيات طبقه ي نقشه) 9(شكل 



 125  بروايت تصوير: ها پيوست 

 

 مسجدالحرام ي توسعه) 10(شكل 
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 مسجدالحرام ي نقشه) 11(شكل 



 127  بروايت تصوير: ها پيوست 

 
وصول حصول حجاج به مني در روز ترويه اما كاروان ما شب قبل به  ي لحظه) 12(شكل 

 .اين جا رسيده است

 
تان، هند و بنگالديش در روز كشورهاي افغانستان، پاكسهاي  بيرق 85مكتب ) 13(شكل 

شود مي م مشاهدهترويه در اين مخي. 
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هاي  به سرپرستي طلعت ياسين كه هدايت كاروان 85تابلو مربوط به مكتب ) 14(تصوير 

 .ما را در جده، مدينه و مكه و هنگام مراسم به عهده دارد

 
اوضاع (جاج در منا اسكان ح ي عبور هليكوپتر از باالي سر هزاران خيمه ويژه) 15(شكل 

 )تحت كنترل پليس سعودي قرار دارد



 129  بروايت تصوير: ها پيوست 

 
 ااسكان حجاج در منهاي  و نظم خيمهشكل هندسي ) 16(شكل 

 
 اوضاع تحت نظارت پليس سعودي قرار دارد) 17(شكل 
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پليس بر مجموع اماكني كه مراسم و شعائر و عبادات در آن تر  نظارت دقيق) 18(شكل 

 .انجام شود
 

 



 131  بروايت تصوير: ها پيوست 

روز هشتم (آبريز در منتهي اليه مني و مزدلفه در يك روز باراني  ي هحوض) 19(شكل 
 )ذي الحجه

 
و مزدلفه  اآبريز من ي هشود در حوض مي طوريكه در اين شكل مشاهده) 20(شكل 

 .پذير بسيار كم استمناطق نفوذ
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 نزديك رمي جمراتو و  ابتداي منا آبريز ي از حوضههايي  نما )21(شكل 

 
و محدود شدن آن ها  كوه ي ع خيمه در كنار هم و امتداد آن تا دامنهتجم) 22(شكل 

شود كه آب باران  مي سبب ها به سركها و نفوذ نا پذير بودن سركها و فضاي بين خيمه
نماهايي از (. نتواند به درون زمين نفوذ كند و به رواناب و سيالب تبديل شود

 )روز هشتم-در يك روز باراني اآبريز من ي حوضه



 133  بروايت تصوير: ها پيوست 

 
 

 ها بين آن ي مشاعر حج و فاصله ي نقشه) 23(شكل 
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 مكه و مشاعر با جزئيات ي نقشه) 24(شكل 



 135  بروايت تصوير: ها پيوست 

 
 نقشه سرزمين عرفات) 25(شكل 

 
 ايم ما شب قبل به اينجا رسيده وليوصول حجاج به عرفات  ي لحظه) 26(شكل 
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لي و. لحظه رسيدن حجاج به عرفات. عرفاتهاي  تصوير هوايي از خيمه) 27(شكل 

 شب قبل به عرفات سيده استما كاروان 

 



 137  بروايت تصوير: ها پيوست 

 جبل الرحمههاي  صعود و وقوف حجاج بر دامنه) 28(شكل 

 
 

 تصوير هوايي از جبل الرحمه) 29(شكل 

 
 

 هاي منتهي به جبل الرحمه سرك) 30(شكل 



 سرگذشت سفر حج بيت اهللا الحرام  138

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تجمع تدريجي حجاج روي جبل الرحمه در صبح روز نهم ذي الحجه سال ) 31(شكل 

1430 

 
 قسمتي از سرزمين عرفات از نماي دور) 32(شكل 



 139  بروايت تصوير: ها پيوست 

 
هاي  عرفه در مسجد نمره و سرك ي ش دادن به خطبهحجاج در حال گو) 33(شكل 

 اطراف

 
 حجاج در كناره مسجد نمره) 34(شكل 
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 حجاج در داخل مسجد نمره در انتهاي عرفات) 35(شكل 

 

 
عرفات و قسمتي  ءاز اين مسجد جزمسجد نمره در منتهي اليه عرفات قسمتي ) 36(شكل 

 .زمين عرفات استديگر خارج از سر



 141  بروايت تصوير: ها پيوست 

 
جمعا و ها  نماز(هاي اطراف آن  نماز پيشين و عصر در مسجد نمره و سرك) 37(شكل 

 )شود مي قصرا خوانده

 
بر روي حجاج باعث سرد شدن  سرد فرو ريختن باران مصنوعي گالب) 38(شكل 

 .گردد مي حجاج



 سرگذشت سفر حج بيت اهللا الحرام  142

 
در عرفات در حال ها  آن اسپري آب بر روي سر حجاج هنگامي كه هم باز) 39(شكل 

كند كه حجاج در طول اقامت در صحراي سوزان  اين آب كمك مي. عبادت هستند
 عرفات خنك بمانند

 
 مسير حركت به سمت وادي االخضر در عرفات) 40(شكل 



 143  بروايت تصوير: ها پيوست 

 
 كلفه ترقصد مزده لحظاتي بعد حجاج عرفات را ب. مسجد نمره در عرفات) 41(شكل 

 .كنند مي
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در ايستگاهاي تعيين شده منتظر ها  ها قبل از حركت حجاج موتر ساعت) 42(شكل 
رساني  عشركت متولي امور حج و عدم اطال اما به دليل سوء مديريت. حجاج هستند

 روند و به اين و آن زنگ مي درست حجاج افغان سر گردان به اين طرف و آن طرف
 .زنند مي

 
هاي  اما ما تا نيمهاند  نون حجاج از عرفات به مشعر الحرام در مزدلفه رسيدهاك) 43(شكل 

 .شب در بين راه هستيم



 145  بروايت تصوير: ها پيوست 

 
 

 محل رمي جمرات) 44(شكل 

 
 )برقيهاي  پله(محل رمي جمرات ) 45(شكل 
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 هاي احداث شده بر محل رمي جمرات ساختمان) 46(شكل 

 
ات سه گانه همراه با تابلوهاي احداث شده بر محل رمي جمرهاي  ساختمان) 47(شكل 

 راهنما



 147  بروايت تصوير: ها پيوست 

 
 هاي منا حجاج در سرك) 48(شكل 
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 منا همچنان مملو از جمعيت است) 49(شكل 



 149  بروايت تصوير: ها پيوست 

 

 

 راهنماي منتهي به جمراتهاي  تابلو) 50(شكل 
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 به سمت تونل خروجي جمرات) 51(شكل 

 

 

 

 مسجد خيف در ابتداي منا و نزديك جمرات) 52(شكل 
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 مسجد خيف) 53(شكل 
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 مسجد خيف) 54(شكل 

 

 مسجد خيف) 55(شكل 



 153  بروايت تصوير: ها پيوست 

 
 حركت براي رمي جمرات) 56(شكل 

 
 انتقال حجاجهاي  اتوبوس) 57(شكل 
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 گان طواف كننده ي به در محاصرهكع) 58(شكل 

 
 از طرف صفا و مروه محيط اطراف كعبه) 59(شكل 

 



 155  بروايت تصوير: ها پيوست 

 
 باران در مشاعر) 60(شكل 

  

 
 گرفتاري حجاج در باران) 61(شكل 
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 شدت باران در منا ي لحظه) 62(شكل 
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