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Abstract 

This study examines the jurisprudential ruling of Ramy Jamarât from the 

upper floors as well as the newly extended parts. The results of this library-

based research obtained by using software and analyzing the evidences 

indicate that at the time of legislation of Islamic law (Shari'at) and issuance 

of Islamic narrations Jamara was a symbol and sign installed at the current 

place of Ramy in Mina at which the pilgrims had to throw stones. Historical 

accounts and evidences available in the narrations also indicate that this 

symbol was not important by itself and merely indicated the point at which 

the stone should be thrown. Therefore, it seems that its longitudinal, 

horizontal, and altitudinal development at the present time does not have any 

effect on the ruling of Ramy. Because, each one of them which now exist in 

the form of an extended pillar in the upper floors represents the location of 

the Ramy and the direction of throwing stone. And throwing a stone at the 

extended pillar at each floor, whether it hits the pillar or falls into the pool 

next to it, is enough for Ramy authenticity.   
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 چكیده

یافتۀ کنونی بررسی شدده اسدت.    های توسعه در تحقیق حاضر حکم فقهی رمی جمرات از طبقات فوقانی و نیز به قسمت

شده، حاکی از این است که جمره در عصدر   افزاری و با تحلیل ادله حاصل  ای و نرم صورت کتابخانه نتایج پژوهش که به

اندد بدرای    های کنونی رمی در مناست که حجاج موظف بوده در محل شده تشریع و صدور روایات، نماد و عالمتی نصب

های تاریخی و قرائن موجود در روایدات نیدز حداکی از ایدن      ها را به سمت آن پرتاب کنند. گزارش انجام رمی، سنگریزه

صدورت   ای است که باید به آن جهدت رمدی   دهندۀ نقطه خود موضوعیت ندارد و صرفاً نشان خودی است که این نماد به

رسد در زمان حاضر نیز توسعۀ طولی، عرضی و ارتفاعی این نمداد، تدیریری در حکدم رمدی بده       نظر می گیرد. بنابراین به

دهندۀ محل رمدی و سدمت    ها که اکنون به شکل ستون ممتد در طبقات است، نشان سمت آن ندارد، زیرا هریک از جمره

هر طبقه و خواه به ستون اصابت کند یا در حوضچۀ اطراف پرتاب است و صرف پرتاب سنگ به سمت ستون ممتد در 

 .آن بیفتد، برای صحت رمی کافی است

   واژگان كلیدی

 .جمره، رمی، طبقات، عرف، منا
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 مقدمه. 1

عنوان یکی از اعمال منا و از واجبدات   پرتاب سنگریزه به نماد شیطان یا همان رمی جمره به

حجاج در روز عید قربان و روزهای بعد از آن در حج، عملی است که هر ساله توسط همۀ 

پذیرد. در سالیان اخیر با توجه به کثرت حجداج و ازدحدام جمعیدت،     حجه انجام می ماه ذی

شدده، توسدعه داده    منظور تسهیل حجاج در امر رمی، این محل که در سرزمین مندا واقدع    به

متعددد اقددام بده رمدی کنندد.      توانندد از طبقدات    ای که اکنون حجاج می گونه شده است، به 

عدر  و ارتفدا     های قرارگرفته در محل رمی از نظر ابعاد در جهت طول و همچنین ستون

های جدید را دیوار حائلی با فاصلۀ تقریبی نزدیک به دو متر  اند. البته دور ستون یافته توسعه 

ای  حوضدچه  های واقدع در محدل رمدی را    احاطه کرده است. فاصلۀ بین این دیوار تا ستون

شدود   هدای حاصدل از پرتداب حجداج درون آن ریختده مدی       احاطه کرده است که سنگریزه

ای کده در   (. با توسعه=https://saudiprojects.net/project)مشاریع السعودیه، جسر الجمرات

نمایدد کده مزم اسدت پاسدخ داده      هایی چند رخ می محل رمی صورت گرفته است، پرسش

 شوند. ازجمله:

 هایی که در هر طبقه قرار دارد چیست؟ شرعی رمی از طبقات فوقانی به ستون . حکم1

های کنونی در طبقۀ همکف یا طبقات فوقانی مجدزی اسدت    . رمی به تمام نقاط ستون2

 ها صورت گیرد؟ یا پرتاب باید به قسمت قدیمی و قبل از توسعۀ ستون

ها در  ست یا افتادن سنگریزهها مزم ا ها به ستون . برای صحت رمی، برخورد سنگریزه3

 ها کافی است؟ حوضچۀ پیرامونی ستون

های مذکور، ابتدا مفاهیم اساسی در پژوهش تبیدین و پدس    قبل از پاسخگویی به پرسش

  شود. از آن تاریخچۀ رمی و جمره واکاوی می 

ای از برخی مراجع معاصر و مقامتی  گفتنی است در زمینۀ موضو  مورد پژوهش، رساله

؛ تحقیقدی  1377رخی نویسندگان )نگرشی تازه به رمی جمدرات، اردر مهددی مهریدزی،     از ب

( بده  1381اهلل مکدارم شدیرازی،    آیدت  جدید دربارۀ رمی جمرات به فارسی و عربی، رسدالۀ  
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شناسی جمرات و در رساله بده اربدات عددم     رشتۀ تحریر درآمده است. در مقاله، به موضو 

ا پرداخته شده است. چنانکه از تاریخ نگارش تحقیقدات  ه اشتراط اصابت سنگریزه به ستون

نیز پیداست، این تحقیقات در سالیان گذشته نگارش یافته و در آن زمان توسعۀ جمرات در 

طبقات پنجگانه و بالتبع بحث از حکم رمی در طبقات فوقدانی مطدرن نبدوده اسدت. وجده      

و جمدره، سدیر تداریخی     شناسدی رمدی   بر مفهوم نوآوری پژوهش حاضر این است که عالوه

نگداران احدوامت مکده کده در قدرون نزدیدک بده عصدر تشدریع           از نگاه تاریخ خصوص به

، بررسی و تالش شده است با بررسی یکجای مجموعۀ قرائن لغوی، تداریخی،  اند ستهیز یم

روایی و فقهی، ضمن ارائۀ تحلیلی نو و نقادانه، حکم توسعه در شکل کنونی و در طبقدات  

 کاوی فقهی شود. فوقانی وا

 . تبیین مفاهیم اساسی2

 . مفهوم رمی2.1

؛ راغب 380 :5 و ج 436 :2ج  ق،1404فارس،  رمی در لغت به معنای انداختن، دور کردن )ابن

انداختن توسدط کمدان یدا از     ( و475: 19 ق، ج1414؛ واسطی زبیدی، 517ق: 1412اصفهانی، 

رود و از آنجا که تیدر   کار می ( به2362 :6ج ق، 1410؛ جوهری، 240: 2تا، ج  دست )فیومی، بی

 ق، ج1414منظدور،   ابدن ) شود اطالق می« رمیّه»شود، به صید،  به سمت صید و شکار پرتاب می

اندازندد،   (. همچنین به ابرهایی که قطدرات بداران را مدی   195 :1ق، ج 1416؛ طریحی، 336: 14

 (.279 :10 ق، ج1414صاحب بن عباد، ) شده است گفته « أرمیه»

شود که رمی بر هرگونه اندداختن چده عمدودی و     از کلمات اهل لغت چنین فهمیده می

سدبب وجدود نیدروی جاذبده،      شود، با این تفاوت که در رمی عمودی به چه افقی اطالق می

نیازی به وارد کردن نیرو به جسم مورد پرتاب نیست و رمی با رهدا کدردن جسدم حاصدل     

 واژه، نوعی دور کردن وجود دارد.شود. همچنین در معنای این  می

 . مفهوم جمره2.2

ای از  (، یا مجموعده 477 :1 ق، ج1404فارس،  چیز )ابن جمره در لغت به معنای تجمع یک 

 :2 ق، ج1420؛ نشدوان حمیدری،  616: 2 ق، ج1410مواد قابل اشتعال، سنگریزه )جوهری، 
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 ق، ج1410زه )جدوهری،  ای از سدنگری  ( یا کوپه208 :6 ق، ج1414؛ واسطی زبیدی، 1156

کدار رفتده اسدت.     ( بده 249: 3 ق، ج1416؛ طریحی، 144 :4 ق، ج1414منظور،  ؛ ابن108 :2

هایی کده در   اند، به مجمو  سنگریزه گونه که برخی اهل لغت نیز تصریح کرده بنابراین همان

کدار   هایی که در مندا در مناسدک حدج، جهدت رمدی بده       شود، مانند سنگریزه یکجا جمع می

شود. این تصریح از اهل لغت دملت دارد بر اینکه مراد از جمدره،   رود، جمره اطالق می می

ستون یا عالمت خاصی که سنگریزه به سمت آن پرتاب شود نیست، بلکه کوپدۀ تشدکیل و   

 شود. شده از سنگریزه، جمره نامیده می مجتمع

 . تاریخچۀ رمی و جمره3

اولین رمی به دستور جبرئیل و توسط پیامبر الهی  شده در منابع شیعی، مطابق با روایات نقل

هنگام ادای مناسک حج و ندزد جمدره و پدس از ایشدان توسدط حضدرت        ) (حضرت آدم

که شیطان در منا و در محل کندونی جمدرات در مقابدل دیددگان ایشدان       هنگامی ) (ابراهیم

 :2 ج ق،1413؛ شیخ صدوق، 191 :4 ق، ج1407کلینی، ) مجسم شده، صورت گرفته است

200.) 

شده در خصوص مکه و احوامت آن نیدز در مدورد نحدوۀ     های تاریخی نگاشته در کتاب

کده   هنگدامی »و انجام رمی توسط ایشان چنین آمدده اسدت:    ) (گزاری حضرت ابراهیم حج

داخل منا شد و از عقبه پایین آمد، نزد جمره عقبه، ابلیس برای او ممثّل شد، پس جبرئیل به 

تدا،   )ازرقی، بدی « یش کن، پس با هفت سنگ او را رمی کرد تا ناپدید شد... ایشان گفت: رم

 (.67 :1 ج

مورد نحدوۀ تعمیدر مسدیر مندا تدا ش دعب و جمدرات         های تاریخی در در همین گزارش

وی مسیری که پیدامبر  »دیده در سیالب توسط اسحاق بن سلمه والی مکه آمده است:  آسیب

دند را اصالن کرد... این مسیر دچار فرسودگی شده بود پیمو اسالم از منا به سمت ش عب می

هدا از محلدش زایدل شدده و مدورد       واسطۀ رمی با سنگریزه و جمره نیز توسط مردم نادان به

رو آن را بده   غفلت بود تا آنجا که مقدار کمی از قسمت بام از محلش زایل شده بود، ازاین

در اطرافش دیواری بنداکرده و بدام بدرد و    جایگاه اولش که پیوسته در آنجا بود برگرداند و 
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خواهد رمی انجدام دهدد از قسدمت     مسجدی نیز متصل به این دیوار ساخت تا کسی که می

کندد در   بام به آن دسترسی نداشته باشد و سنت در رمی این است که کسدی کده رمدی مدی    

ت او که مکه در طرف چپ و منا در طدرف راسد   طوری قسمت پایین و کف وادی بایستد به

تا،  )ازرقی، بی« نمودند باشد چنانکه رسول خدا و اصحاب ایشان بعدازآن حضرت چنین می

 (.303 :1 ج

الحرمین که در مورد تداریخ و احدوامت مکده     مرآت مانند تاریخی های کتاب دیگر در

 (.329 :1 ، ج1344ابراهیم رفعت باشا، ) شده است نگاشته شده نیز به این گزارش تصریح 

این کتاب به تعریدف جمدرۀ عقبده پرداختده و آن را دیدواری سدنگی کده در         مؤلف در

 الدین طبدری  قسمت وسط، دارای ارتفاعی بیشتر است، تعریف نموده است و از قول محب

ای آویزان بوده کده   کند که بر بامی هر جمره نشانه ( از علمای شافعی چنین نقل می615 م)

 (.48 :1 ، ج1344ابراهیم رفعت باشا، )اند  کرده حجاج، زیر و اطراف آن را رمی می

همچنین مؤلف در کتاب، با اعداد و ارقام به بیان انددازه جمدره عقبده پرداختده و بیدان      

افتداده اسدت    هدای حجداج در آن مدی    ای بوده کده سدنگریزه   کند در اطراف آن حوضچه می

بیدان فاصدلۀ    (. وی در قسدمتی دیگدر از کتداب بده    328 :1 ، ج1344ابراهیم رفعت باشدا،  )

هایی برای بیان محل رمی و شبیه به  کند جمره، نشانه جمرات از یکدیگر پرداخته و بیان می

 (.339 :1 ، ج1344ابراهیم رفعت باشا، ) ستون بوده است

شدود کده جمدره، نمداد و      های تاریخی که گذشت، چنین استفاده می از مجمو  گزارش

وده است تا نشان از محلی باشدد کده در آن   عالمت منصوب در منا و در محل رمی کنونی ب

محل، شیطان توسط انبیای گذشته رمی شده است، زیرا با توجه به فاصدلۀ زمدانی کده بدین     

و سپس تدا عصدر رسدالت نبدی مکدرم       ) (تا حضرت ابراهیم ) (دوران نبوت حضرت آدم

ر وجود داشته و با توجه به وقو  حوادث طبیعی مختلدف از جملده سدیالب د    )ص(اسالم

 رفته است که این محل دستخوش تغییر شده و محو شود. منطقه مکه و منا، بیم آن می

افتاده در منطقۀ منا در عصر حاکمان بعد از اسالم که بر مکده حکمراندی    تعمیرات اتفاق

اند نیز گواه دیگری است بر اینکه در زمان آنان این محدل بدا نمدادی شدبیه سدتون       کرده می
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شدده اسدت. بیدان فاصدلۀ      اف هریک از آنها، دیوار حائلی قرار داده گذاری و در اطر عالمت

کنندۀ تاریخ و احوامت مکه و سنت دانستن رمدی   ها بیان دقیق هر جمره با دیگری در کتاب

تواند بر این نکته دملت کند که در عصور متقدم در محدل   جمره از قسمت پایین آن نیز می

اند. بر این اساس و با توجه بده   کرده مت آن رمی میرمی، نمادی قرار داشته که حجاج به س

شود که ستون و عالمدت   های تاریخی و قرائن و شواهد موجود، چنین برداشت می گزارش

شده در محل رمی، موضوعیت نداشته و صرفاً برای تعیین محلی بدوده اسدت کده     قرار داده

 باید سنگریزه به آن محل انداخته شود.

 ی. جمره در روایات رم4

از آنجا که زمان صدور روایاتی که در آن مسئلۀ رمی و احکام مربوط به آن تبیین شدده، بده   

نزدیدک اسدت، تیمدل در ایدن روایدات نیدز        )ص(عصر تشریع و رسالت نبی مکرم اسدالم 

رو به  باشد. ازاین ) (کنندۀ مراد از جمره در عصر رسالت و عصر معصومین تواند روشن می

 شود: شاره میروایات ا برخی از این 

 )ع(بیت و ائمۀ اهل )ص(. روایت شیخ صدوق از نبی مكرم اسالم4.1

السدالم در محدل    ها امر شده زیرا ابلیس ملعون برای حضدرت ابدراهیم علیده    به رمی جمره»

کرد، پدس از ایشدان ایدن کدار      السالم او را رمی می شد، پس ابراهیم علیه ها مجسّم می جمره

 (.200 :2 ق، ج1413)شیخ صدوق،  1«سنت شد.

هدا بدا عبدارت     کنندۀ روند تشریع رمی است و اشاره به محل جمدره  روایت مذکور، بیان

تواند تیییدی بر برداشت تاریخی از جمره باشد مبنی  در این روایت می« الْجِمَار مَوْض عِ ف ی»

بر اینکه جمره، عالمتی بوده که بعداً در محل رمی شیطان توسط حضدرت ابدراهیم، نصدب    

شدد و محدل رمدی، صدرفاً محدل اجتمدا         شده است. چه اینکه اگر عالمتی قرار داده نمدی  

 شد. ها بود، با گذشت زمان و وقو  حوادث طبیعی از بین رفته و محو می سنگریزه

                                                           
 إِبْلِیسَ لِأَنَّ الْجِمَارِ بِرَمْی أُمِرَ إِنَّمَا» :السالم علیهم الْأَئِمَّۀِ وَ آله و علیه اهلل صلی النَّبِی عَنِ الْحُسَینِ بْنِ عَلِی بْنُ مُحَمَّدُ. 1

 .«السُّنَّۀُ بِذَلِک فَجَرَتْ السالم علیه إِبْرَاهِیمُ الْجِمَارِفَیرْجُمُهُ مَوْضِعِ فِی السالم علیه لِإِبْرَاهِیمَ یتَرَاءَی کانَ اللَّعِینَ
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 )ع(. روایت صحیح معاویه بن عمار از امام صادق4.2

محملدی افتداد،   ای را پرتاب کدردی و در   اگر سنگریزه»حضرت در ضمن حدیثی فرمودند: 

جای آن سنگ دیگری پرتاب کن و اگر به انسدان یدا شدتری برخدورد کدرد و سدپس بدر         به

 (.61 :14 ق، ج1409)حر عاملی،  1«ها افتاد، برای تو کافی است جمره

برای رمی جمدره، بده    ) (شود که حجاج در عصر معصومین خوبی استفاده می از روایت به

اند، زیرا در پرتداب بده سدمت     کرده ین، سنگ پرتاب میسمت نماد و عالمتی و نه به سمت زم

شدده بدر زمدین،     زمین، جهت پرتاب به سمت پایین است، اما در پرتاب به سمت نماد قرار داده

ای که امکان برخورد به محملی کده روی حیدوان قدرار     گونه جهت پرتاب، به سمت بامست، به

مالک در صحت رمی، صرف پرتداب بده    شود گرفته وجود دارد. همچنین از روایت فهمیده می

 واسطه، برسد. سمت جمره و با نیت رمی نیست، بلکه سنگریزه باید به محل رمی و لو به

 )ع(. روایت صحیح یعقوب بن شعیب از امام صادق4.3

نزد دو جمره بایسدت، امدا کندار جمدره     »ها سؤال کردم فرمودند:  از حضرت در مورد جمره

؛ گفتم: زمان رمی چده بگدویم؟   «بله»ن از سنت است؟ فرمودند: ؛ گفتم: ای«عقبه توقف نکن

 (.481 :4 ق، ج1407)کلینی،  2«با هر سنگی تکبیر بگو»فرمودن: 

 )ع(. روایت صحیح علی بن جعفر از امام کاظم4.4

طرف جمره عقبه رفتند و دیدند مدردم کندار    با پدرم در منا بودم، ایشان به»برادرم فرمودند: 

، پس به غالمی که سعید نام داشت فرمودند: در بین مردم با صدای بلندد بگدو   اند آن ایستاده

                                                           
 ثٍیحَدِ یفِ السالم علیه اللَّهِ عَبْدِ یأَبِ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ ۀَیمُعَاوِ عَنْ بِإِسْنَادِهِ نِیالْحُسَ بْنِ یعَلِ بْنُ مُحَمَّدُ. 1

 وَقَعَتْ ثُمَّ جَمَلًا أَوْ إِنْسَاناً أَصَابَتْ إِنْ وَ ها مکان فَأَعِدْ مَحْمِلٍ یفِ فَوَقَعَتْ بِحَصَاةٍ رَمَیتَ فَإِنْ»: قَالَ

 .«کأَجْزَأَ الْجِمَارِ یعَلَ
 السالم علیه اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ شُعَیبٍ بْنِ یعْقُوبَ عَنْ یحْیی بْنِ صَفْوَانَ عَنْ حُسَینِالْ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یحْیی بْنُ مُحَمَّدُ. 2

 إِذَا أَقُولُ مَا: قُلْتُ ؛«نَعَمْ: »قَالَ السُّنَّۀِ؟ مِنَ هَذَا: قُلْتُ ؛«الْعَقَبَۀِ جَمْرَةِ عِنْدَ تَقُمْ لَا وَ الْجَمْرَتَینِ عِنْدَ قُمْ: »فَقَالَ الْجِمَارِ عَنِ

 .«حَصَاةٍ کلِّ مَعَ کبِّرْ: »فَقَالَ رَمَیتُ؟
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گوید اینجا جای ایستادن نیست، رمی کنیدد و برویدد، سدعید هدم ایدن       جعفر بن محمد می

 (.66 :14 ق، ج1409)حر عاملی،  1«سخنان را به گوش مردم رساند

 عالمتدی  و نمداد  رمدی،  محدل  در که دارد معنا زمانی جمره، کنار ایستادن رسد می نظر به

 و توقدف  ام و باشدند،  کدرده  توقدف  آن بده  نزدیک و کنار در اندکی با فاصلۀ مردم و باشد

 .ندارد واضحی معنای چندان زمین، کنار در ایستادن

 )ع(. روایت صحیح معاویه بن عمار از امام صادق4.5

ت جمره دورتدر کده   ها را برگیر و سپس به سم های رمی جمره سنگریزه»حضرت فرمودند: 

کنار عقبه است برو و از روبرو آن را رمی کن و از بام رمی نکن... و باید بین تدو و جمدره   

 (479: 4 ق، ج1407)کلینی،  2«اندازۀ ده یا پانزده ذر  فاصله باشد به 

شدده در محدل    روشنی دملت دارد بر اینکه مراد از جمره، نمداد قدرار داده   این روایت به

ها را به سمت آن نماد پرتداب کنندد، زیدرا اگدر مدراد از       حجاج باید سنگریزهرمی است که 

جمره، زمین بدون هرگونه ستون و عالمتی بود، رمی از مقابل آن معنا نداشدت، چده اینکده    

گداه زمدین    گزار در کنار هر قسمت از زمین که بایستد، بدر زمدین اشدراف دارد و هدی      حج

نیدز  « الْجَمْرَۀِ بَینَ وَ بَینَک ف یمَا لْیکنْ وَ»بر اینکه فقره  عالوه تواند در مقابل او قرار گیرد؛ نمی

 در وجود ستون و نماد در محل رمی ظهور دارد.

 )ع(. روایت ابی غسان از امام صادق4.6

ها در  جمره»ها بدون طهارت سؤال کردم حضرت فرمودند:  از حضرت در مورد رمی جمره

                                                           
 مُوسَی أَخِی قَالَ: قَالَ جَعْفَرٍ بْنِ عَلِی جَدِّهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْإِسْنَادِ قُرْبِ فِی الْحِمْیرِی جَعْفَرٍ بْنُ عَبْدُاللَّهِ. 1

 فِی نَادِ سَعِیدٌ لَهُ یقَالُ لَهُ لِغُلَامٍ فَقَالَ وُقُوفاً عِنْدَهَا النَّاسَ فَرَأَی الْعَقَبَۀِ جَمْرَةَ فَأَتَی بِمِنًی أَبِی مَعَ تُکنْ إِنِّی: »السالم علیه

 .«سَعِیدٌ فَنَادَی امْضُوا، وَ فَارْمُوا وُقُوفٍ، بِمَوْضِعِ لَیسَ هَذَا إِنَّ یقُولُ مُحَمَّدٍ بْنَ جَعْفَرَ أَنَّ النَّاسِ

خُذْ حَصَی الْجِمَارِ »السالم قَالَ:  عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ مُعَاوِیۀَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه. 2

ها مِنْ أَعْلَاهَا ...وَ لْیکنْ فِیمَا بَینَک وَ بَینَ الْجَمْرَةِ  ها وَ لَا ترم وجه ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ الْقُصْوَی الَّتِی عِنْدَ الْعَقَبَۀِ فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ

 .«قَدْرَ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ أَوْ خَمْسَۀَ عَشَرَ ذِرَاعاً... 
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وآمدد باشدی بده     است که اگر بدون طهارت بینشان در رفتنزد ما مانند صفا و مروه، زمینی 

تر است! اگر توان داری  داشتنی رساند و طهارت نزد من دوست صحت عمل تو ضرری نمی

 (198 :5 ق، ج1407)طوسی، 1«آن را رها نکن

در این روایت، زمین است نه دیوار، البته زمین گاهی بددون  « حیطان»شده مراد از   گفته

است که در آن « مضرر»با عالمت و دیوار است؛ مؤید این معنا نیز حدیث عالمت و گاهی 

نظر  ، اما به(264 ق:1436 قائینی،) «کان لفالن نخلۀ فی حائط لرجل من األنصار»آمده است: 

در روایت دیدواری  « حیطان»رسد به قرینۀ مقابله و مقایسۀ جمار با صفا و مروه، مراد از  می

گرفته است و چنانکه صداحب جدواهر نیدز     جمره مورد رمی قرار میعنوان نماد  باشد که به

منظور یادآوری محل معهود از رمی در ذهن مردم، در آن محل بندا   اشاره کرده، این دیوار به

هر روی با توجه به ضعف سند  . به ( 107 :19 ق، ج1404شده بوده است )صاحب جواهر، 

نظدر از   کان استناد به آن وجود ندارد و بدا قطدع  دلیل ناشناخته بودن ابی غسان، ام روایت، به

شود که بنا موضوعیت نداشدته و   سند، چنانچه مراد از جمره، بنا هم باشد، چنین فهمیده می

فقط نمادی برای نشان دادن محل رمی بوده است، کما اینکه صفا و مروه نیز نمدادی بدرای   

 نشان دادن محل انجام سعی و محدودۀ آن بوده و هست.

، نماد، ستون یا «جمره»شود که مراد از  مجمو  روایاتی که گذشت، چنین استفاده میاز 

عالمتی در محل رمی بوده که حجاج در زمان انجام رمدی، بده سدمت آن پرتداب سدنگ را      

نظر گرفتن تاریخچۀ رمدی و جمدره، موضدوعیت     اند، اما از روایات، بدون در داده انجام می

شود؛ بله ممکن اسدت از اینکده در    ر محل رمی استفاده نمیداشتن و نداشتن نماد موجود د

روایات مربوط به رمی، از حکم محل برخورد سنگ یا خصوصیت نماد یا حکدم تغییدر در   

های مختلف تاریخی و در طول عصر تشدریع تدا انتهدای عصدر      شکل و شمائل آن در دوره

                                                           
 اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ مَسْعُودٍ بْنِ مَیدِحُ عَنْ غَسَّانَ أَبِی ابْنِ عَنِ جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الْبَرْقِی عَنِ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ. 1

 غَیارِ  عَلَای  بَینَهُمَاا  طُفْتَ إِنْ حِیطَانٌ الْمَرْوَةِ وَ الصَّفَا مِثْلُ عِنْدَنَا الْجِمَارُ» قَالَ: طَهُورٍ غَیرِ عَلَی الْجِمَارِ رَمْی عَنْ السالم علیه

 «.عَلَیهِ قَادِرٌ أَنْتَ وَ تَدَعْهُ فَلَا إِلَی أَحَبُّ الطُّهْرُ وَ یضُرَّک لَمْ طَهُورٍ
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هدا امدر    به رمی به جمدره  طور مطلق سؤالی پرسیده نشده و نیز در روایات، به ) (معصومین

شده است، چنین فهمیده شود که ستون و عالمت موجود، در حکدم رمدی دخیدل نبدوده و     

صرفاً نمادی برای نشان دادن محلی بوده که باید به آن سمت، سنگ پرتداب شدود و آنچده    

 موضوعیت داشته، انداختن سنگ به سمت این نماد بوده است.

 . جمره در کالم فقیهان امامیه5

گیری جمدرات، مناسدب اسدت بدا      س از بررسی معنای لغوی و سیر تاریخی رمی و شکلپ

ویژه متقدمان را در خصوص مرادشدان از   های فقهی، دیدگاه فقیهان امامیه به تتبعی در کتاب

 جمره پی جو شویم.

اند، امدا از   بسیاری از فقیهان امامیه در محل بیان حکم رمی، تعریفی از جمره ارائه نکرده

توان معنای جمره را فهمید که این عبارات را بده   صراحت یا ظهور می ارات برخی فقها بهعب

 توان تقسیم کرد: سه دسته می

یک. عباراتی که ظهور دارد در اینکه مراد از جمره، خصوص زمین است. بدرای نمونده   

 ای پرتداب کدرد و در محمدل یدا پشدت      اگر سدنگریزه »کند:  زهره در حکم رمی بیان می إبن

 .( 189 ق:1417 زهره، إبن) «شتری افتاد، سپس به زمین اصابت کرد، مجزی است.

تواند زمین یا بنا باشد، مانندد کدالم شدهید     کند به اینکه جمره می دو. عباراتی که تصریح می

کده   جمره، اسم محدل رمدی اسدت و عبدارت اسدت از بندا یدا محدل آن        »اول که فرموده است: 

. همچنین صاحب مدارک وجود (429 :1 ج ق،1417 اول، شهید) «ها جمع شده است. سنگریزه

( و محقدق  9 :8 ق، ج1411بنا را معنای معروف جمره در زمان ایشان دانسته )موسوی عداملی،  

 (.283 :12 ج ق،1415شده تعریف کرده است )نراقی،  نراقی نیز جمره را به دیوار نصب

فدر  نبدود بندا دانسدته و      صاحب جواهر نیز جمره را بنای مخصوص یا محدل آن در 

ها را بر معهود عرفی بودن بنا حمل کرده اسدت، بده    ظهور برخی روایات در بنا بودن جمره

این معنا که روایت ظهور دارد در اینکه بنا برای یادآوری محل معهود رمی در ذهدن مدردم   

 .( 107 :19 ج ق،1404صاحب جواهر، ) است و خود بنا موضوعیت ندارد
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که ظهور دارد در اینکه جمره، بنا و عالمتی در محل رمی است که پرتداب  سه. عباراتی 

سنگریزۀ حجاج باید به سمت آن نماد صورت گیرد و بنا و نماد بودن جمره، از قرائنی کده  

استفاده است؛ برای نمونه برخی فقها ایستادن مقابل جمره یدا   در کالمشان وجود دارد، قابل 

جمره را از مستحبات رمدی و پرتداب سدنگ بده سدمت       گرفتن در فاصلۀ مشخص از قرار

؛ عالمده حلدی،   396 :1 ، ج1387طوسی، ) اند جمره پس از برخورد به زمین را کافی دانسته

 (.82 ق:1411 حلی، ؛ عالمه125 :11 ج ق،1412 حلی، ؛ عالمه617 :1 ق، ج1420

 فسدیر کدرده  روی جمره بودن را به معنای مقابدل جمدره ایسدتادن ت    روبه )ره(شهید رانی

و همین تفسیر حاکی از این است که ایشان نیز جمدره را   (295 :2 ج ق،1413 رانی، شهید)

 بنا یا نماد قرارگرفته در محل رمی دانسته است.

اند اگر پس از پرتاب، سنگریزه به محلی برخورد کند و سدپس   برخی فقها نیز بیان کرده

به آن برخورد کند یا به سمت آن سدرازیر   شکل به سمت جمره رفته و ای کرده و دایره کمانه

شود، در صحت رمی کافی است، اما رها کردن یا قرار دادن سنگریزه بر جمره یدا برخدورد   

ای کده سدنگریزۀ دوم بده سدمت جمدره پرتداب شدود، ناکدافی          گونه به سنگریزۀ دیگر را به

 جدواهر،  ؛ صداحب 234 :1 ق، ج1408؛ محقق حلدی،  396 :1 ، ج1387طوسی، ) اند دانسته

 (. 106 :19 ج ق،1404

 مختار قول بیان و بررسی و نقد. 6

اندد، قرائندی وجدود دارد کده فهمیدده       در کالم فقیهانی که جمره را خصوص زمین دانسدته 

عندوان نمداد و عالمدت رمدی بدوده اسدت        شود مراد آنان از زمین، زمین اطراف جمره به می

خدوبی   ر  پذیرش زمدین بدودن جمدره، بده    وجود این و با ف (. با 188 ق:1417زهره،  )إبن

روشن است که در نظر این دسته از فقها، ابعداد جمدره و توسدعۀ آن در طدول و عدر  و      

هدا را بده سدمت     ارتفا  در حکم رمی مؤرر نیست، بلکه باید حجاج هنگام رمدی، سدنگریزه  

 ها پرتاب کنند. حوضچۀ اطراف ستون

یا حداقل در زمان آنان بنا بدوده، سدخنی   اند جمره، بناست  سخن فقیهانی که معتقد شده

کندد. برخدی    پذیرش است که شواهد و قرائن تاریخی و روایدی نیدز آن را تیییدد مدی     قابل 
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 اند )بحرانی، آوری ادله و قرائن مختلف درصدد اربات این مطلب برآمده متیخران نیز با جمع

ز آن هنگام رمدی و لدزوم   (، اما لزوم پرتاب سنگ به بنا یا نقطۀ خاصی ا126 :4 ق، ج1423

ای که افتادن سنگریزه در حوضچۀ اطراف ستون بدرای صدحت رمدی     گونه برخورد به آن به

چنانکه در فتوای برخی از فقیهان و مراجع معاصدر وجدود دارد )مظداهری،     –ناکافی باشد 

پدذیرش نیسدت و قدرائن      های تداریخی سدازگاری نددارد و قابدل     با واقعیت -(397 :1397

برخورد   اند در فر  نبود بنا، کند، زیرا معتقد شده ر کالم فقها نیز آن را یاری نمیموجود د

سنگ به محل آن برای صحت رمی، کافی است یا جهش سنگ به سمت بنا یا افتادن سنگ 

در محل رمی پس از برخورد به جسمی سخت یا برخورد به جمره پس از انحنا پیدا کدردن  

مجزی از تکلیف است. این قرائن همگی حاکی از این است  در ارر برخورد به محلی دیگر،

که از نظر عمدۀ آنان بنا و ابعاد آن موضوعیت نداشته و صرفاً نمادی برای نشان دادن محدل  

هدا در جهدات    کندد هرگونده توسدعه در جمدره     رمی و جهت پرتاب بوده است و بیدان مدی  

 گانه، تیریری در حکم رمی ندارد. سه

کنندۀ حکم رمی از نظر بیان موضوعیت داشتن یدا   قیه، روایات بیانممکن است از نظر ف

 نداشتن بنا، مجمل باشد و روایات تداریخی نیدز مدورد پدذیرش وی قدرار نگیدرد. در ایدن       

صدورت   صورت ممکن است گفته شود بر مبنای اصل اشتغال و احتیاط، باید بده بندا و در  

مورد اشکال است، زیدرا چنانکده    امکان قسمت قدیمی آن رمی صورت گیرد. اما این سخن

نظر که شک، شک در محصل   وگو از این قاعدۀ اشتغال در محل گفت  شده، تمسک به گفته 

بحرانی، محمد ) است جایز نیست، زیرا صدق جمره نسبت به بنا موجود مورد تردید است.

اصدل  صدورتی ح  رسدد فدرای یقیندی تنهدا در     نظر می (. بنابراین به130 :4 ق، ج1423سند، 

شود که پرتاب به سمت جمدره باشدد و در حوضدچۀ اطدراف آن بیفتدد، اعدم از اینکده         می

سنگریزه به ستون برخورد کند یا نه، زیرا دلیل قطعی بر لزوم برخورد سنگ بده بندا وجدود    

عنوان متعلق  ندارد و اصل برائت نیز بر عدم وجوب برخورد به بنا دملت دارد و رمی نیز به

 شود. پرتاب سنگریزه به سمت و محل مشخص تفسیر می تکلیف، عرفاً به

اما در مورد حکم رمی جمرات موجود در طبقات نیز ممکن است گفته شود با توجه به 
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موضوعیت نداشتن بنا و طول ارتفا  جمرات در صحت رمی که شواهد روایدی و تداریخی   

هدا در هدر طبقده بده      های اطراف سدتون  کند و با توجه به اینکه حوضچه نیز آن را تییید می

ها، به محل  شده درون حوضچه های پرتاب شود سنگریزه یکدیگر مرتبط است و موجب می

رمی در سطح زمین و حتی زیرزمین ریخته شود تا امکان تخلیۀ آنها نیز فراهم شدود، رمدی   

 جمرات از طبقات بام به جمرۀ موجود در هر طبقه نیز صحیح است.

طور مطلدق   رمی در طبقات، به روایاتی که در آنها بههمچنین ممکن است برای صحت 

به رمی امر شده یا روایاتی که رمی در حال سدواره را جدایز دانسدته اسدت، تمسدک کدرد       

 (.298 :2 ، ج1390؛ 267 :5 ق، ج1407)طوسی، 

 گیری . نتیجه7

 توان در موارد ذیل خالصه کرد: نتایج پژوهش را می

کار رفته است، اما قرائن روایدی و   ای از سنگریزه به . جمره در لغت به معنای مجموعه1

از آن نماد و عالمدت و   شواهد تاریخی حاکی از این است که جمره در عصر تشریع و پس 

شده است تا بیانگر محلی باشد که حجداج بایدد بده      ستونی بوده که در محل رمی قرار داده

 های خود را پرتاب کنند. سمت آن، سنگریزه

توان استفاده کرد که نماد قرارگرفتده در محدل رمدی در     شواهد تاریخی می . اگرچه از2

 هی  زمانی موضوعیت نداشته و ابعاد و توسعۀ آن در حکم شرعی دخالت نداشته است، اما

 نمداد  نداشدتن  و داشتن موضوعیت جمره، و رمی تاریخچۀ گرفتن نظر در بدون روایات، از

 رمی، به مربوط روایات در اینکه از است ممکن لهب شود؛ نمی استفاده رمی محل در موجود

 در آن شدمایل  و شدکل  در تغییدر  حکدم  یا نماد خصوصیت یا سنگ برخورد محل حکم از

 سدؤالی  ) (معصدومین  عصدر  انتهدای  تدا  تشریع عصر طول در و تاریخی مختلف های دوره

 چندین  سدت، شدده ا  امدر  هدا  جمدره  به رمی به مطلق طور به روایات، در نیز و نشده پرسیده

 بدرای  نمدادی  صدرفاً  و نبوده دخیل رمی حکم در موجود، عالمت و ستون که شود فهمیده

 داشدته،  موضدوعیت  آنچده  و شود پرتاب سنگ سمت، آن به باید که بوده محلی دادن نشان

 .است بوده نماد این سمت به سنگ انداختن
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اریخی و قدرائن موجدود   بر قرائن موجود در روایات، شواهد ت رسد با تکیه  نظر می . به3

در کالم فقها بتوان گفت که برای صحت رمی، انداختن سنگریزه به سمت جمدره و افتدادن   

سنگریزه در حوضچۀ اطراف آن کافی است و لزوم پرتاب سنگ به بنا یا نقطۀ خاصی از آن 

ای که افتادن سنگریزه در حوضچۀ اطدراف سدتون    گونه هنگام رمی و لزوم برخورد به آن به

پدذیرش   های تداریخی سدازگاری نددارد و قابدل      ای صحت رمی ناکافی باشد، با واقعیتبر

نیست و با توجه به موضوعیت نداشتن بنا و طدول ارتفدا  جمدرات در صدحت رمدی کده       

هدای اطدراف    کند و با توجه به اینکده حوضدچه   شواهد روایی و تاریخی نیز آن را تییید می

شددۀ   هدای پرتداب   شدود سدنگریزه   بوده و موجب می ها در هر طبقه به یکدیگر مرتبط ستون

ها، به محل رمی در سطح زمین و حتی زیرزمین ریخته شود، رمی جمدرات   درون حوضچه

 از طبقات بام به جمره موجود در هر طبقه نیز صحیح است.
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