بازتاب کعبه دراشعار مولوی
دکترنصراهلل امامی ، 1دکتر فرزانه یوسف قنبری
سهیال فضیلت راد
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تاريخ دريافت94/10/12 :
تاريخ پذيرش94/11/21 :
چکیده
کعبه ،مقدّ سترین معبد الهی ،که عمری به درازای حیات این جهان دارد همچون نگینی بر تارک
هس��تی می درخش��د اين بناي ارزشمند و آيين مقدّ س حج ،در شعر و ادب فارسى ،جایگاهى ویژه و
توجه كردهاند.در این
بس واال دارند و س��خنوران و ادیبان ،هر یك از زاوی��هی خاص خود به آن ها ّ
میان ش��اعر بزرگ و عارف ادب فارس��ی یعنی مولوی بنا به دید عرفانی خود بدان نگریست ه و در این
راس��تا آثار ارزنده کعبه در اش��عار این شاعرگرانقدر با مفاهیمی تقریبا یکسان جلوه می کندکه اهم آن

ها عبارتند از :خانهی دل ،کعبه در مفهوم مجازی شرع ،برتری کعبهی دل بر کعبهی ِگل  ،برتری حج
باطن برحج ظاهر ،کعبه در معنای حقیقی و در معنای مقصود واال.
کلید واژهها :کعبه  ،شعر فارسی  ،قرآن  ،مولوی  ،تاثیر.

 - 1هیأت علمی دانشگاه چمران اهواز.ايران.
 - 2هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول،ايران.
 - 3دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاداسالمي واحد دزفول،ايرانfazilatrad@gmail.com .
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مقدمه
حمد وس��پاس خداوند مهربان را که به انس��ان مقام خلیفه الهی عطا فرمود وگنج
معرفت را دروجود او به ودیعه نهاد و انبیای الهی را مع ّلمان اوقرار داد تا درفرازونشیب
این م ّهم  ،چراغ هدایت در مس��یراو روشن نمایند و از میان آنان به خاتم انبیا حضرت
مح ّمد (ص) س��رور کائنات وگزین هس��تی قرار داد وا ّمت او را بهترین ا ّمت ها ودین
اسالم را برترین ادیان  .دینی که در مسیر تعالی انسان  ،قوانین واصولی بنا نهاده است

که او را به س��ر منزل مقصود هدایت می نمایند و یکی از راه ها فریضهی حج اس��ت
وشرف یاب شدن به خانهی کعبه.
بدیهی اس��ت فریضهی حج هرچند یکی از فروع دین محسوب میشود  ،ا ّما شرط
اساس��ی مقبولیّت طاعات یک مسلمان است و دراین راستا ،ادبیّات کهن وغنی فارسی
ک��ه آینهی تمام نمای احکام وفرایض وآداب ومعارف دینی اس��ت ،به حج وباالخص
خان��هی ّ
توجه خاص دارد وبس��یاری از آثارادب فارس��ی  ،با بهره گیری
معظ��م کعبه ّ
اخالق��ی  ،عرفانی ،ادبی و ...از این فریضه وخانهی کعبه اعتبار یافته اندواینک در این
مقاله به بازتاب کعبه دراش��عار یکی ازپیش کسوتان ش��عر عرفانی ادب فارسی یعنی؛
موالنا( مولوی) به صورت اجمال پرداخته شده است.
مولوی
حضرت موالنا جالل الدّ ین مح ّمد بن سلطان العلما بها الدّ ین مح ّمد بن حسین بن

احم��د خطیبی بَکری بلخی که بعده��ا از او به صورت های « موالی روم »و« مولوی»
و «مالی روم» یاد کردهاند ،یکی از بزرگترین وتواناترین شاعران متص ّوف و از عارفان
نام آور عالم اسالم است.

جالل الدّ ین مح ّمد در کودکی با پدرش بهاءالدّ ین مح ّمد معروف به بها ولدیاسلطان
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العلما(م628.هجری برابر با 1230میالدی مقارن حملهی مغول به آس��یای صغیر رفت
وبا خاندانش در قونیه مستقر شد وهمانجا بعد از فوت پدر تحت تعلیمات برهانالدّ ین
محقق ترمذی قرار گرفت.
مولوی چندی در ش��ام کسب دانش می کرد و در بازگشت به قونیه به تع ّلم علوم
دین��ی اش��تغال یافت تا با عارف��ی واصل و بزرگ به نام ش��مس الدیّن مح ّمدبن علی
تبریزی در قونیه مالقات کرد .مالقات وی با شمس تبریزی در سال  ۶۴۲هجری قمری
انقالبی در وی پدید آورد که موجب ترک مسند تدریس و فتوای وی شد و به مراقبت
نفس و تذهیب باطن پرداخت تا در سال  672هجری(برابر با 1273میالدی ) ب ُمرد.

مثنوی او در ش��ش دفتر به بحر رمل مسدس مقصوراست که در حدود  26000بیت

دارد .در این منظومه مولوی مسائل مهم عرفانی ودینی واخالقی را مطرح می کند وهنگام
توضیح به ایراد آیات و احادیث و امثال و یا تعرض به آن ها مبادرت می جوید.جز این،
غزل های مولوی به منزلهی دریای جوش��انی از عواطف حاد واندیش��ه های بلند شاعر
است که باشییب وفراز ها همراه می باشد(.صفا،1380،ج،1:صص.)448- 486
مولوی ،در اغلب ابيات خود شمس را مدّ نظر داشته و او را كعبه خود می داند!
 تـو كعبه ّعشاقى شمس الحقّ تبريزى	

زمـزم ش��كـر آميـزد از زمـ��زم تـو جـانـا

 -اگـر چه كعبه اقبـال جـان من باشـد

هزار كعبه جان را به گرد تو اس��ت طواف...
(مولوی.)48،1388،

مولوی درابیات فوق وهم چنین ابیات زیرتلمیح به آیهی  26سورهی حج دارد.
در آيه  26سوره مباركه حج بعد از اينكه به داستان معبد شدن خانه خدا براي مردم
اشاره ميكند.

ْ
ي��م َمكانَ الْبَيْ ِ
ت ـ خداوند متعال دس��تور ميدهد تا آن را از هر
ـ َو إ ِ ْذ ب َ َّوأن��ا إِلِبْرا ِه َ
ِك بِي َش��يْئ ًا َو َط ِّه ْر بَيْت ِ َي ل ِ َّ
گونه ش��رك و آلودگي پاكيزه نمايند « :أَنْ ال ت ُْش��ر ْ
ين َو
لطائِفِ َ

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

122

الس ُجودِ»
الْقائ ِ ِم َ
ين َو ال ُّر َّك ِع ُّ
 -گرصـورت بیصورت معشوق ببینید

هم خواجه و هم خانه و هم کعبه ش��مایید

ده بـار از آن راه بـدان خـانـه بـرفـتـید

یـک بـار از ایـ��ن خانه بر ایـن بـام برآیید
(مولوی ) 213 :1388،

ای قوم به حج رفته کجایید  :شیخ صفی الدّ ین درتفسیر این بیت ،سخنانی دارد که

الصفا  ،562،نقل شده است «:فرمودکه کعبه دواست :یکی کعبه ِگل ودیگری
در صفوه ّ

کعب��هی دل .اگ��ر چه و این خطاب به طالبا ِن کعبهی ِگل اس��ت که اگر چه ادای ُرکنِ

حج کعبهی دل
اس�لام به آن کعبه حاصل ش��ود ،ا ّما معرفت الهلّ وطلب کعبهی حقّ به ِ
حاصل ش��ود .پس ای طالبان حقّ و معرفت اهلل به حج کعبهی دل آیید و آن را از این
کعبه بطلبید (مولوی.) 411:1387،
کعبه محل اقامه نماز است.
صاحب تفس��ير الميزان بر اين عقيده اس��ت« :حضرت ابراهيم (ع) پس از ساختن
ت م ِ ْن ُذ ِّر َّيتي بِوادٍ
كعبه و س��اخته شدن و آباداني ش��هر مكه دعا ميكندَ :ربَّنا إِنِّي أَ ْس َكنْ ُ

َغيْ ِر ذي َز ْر ٍع ِعنْدَ بَيْت ِ َ
الصال َه ( » . . .ابراهيم)37/
قيموا َّ
ك ال ْ ُم َح َّرمِ َربَّنا لِيُ ُ

«در اين آيه ش��ريفه «من ذريتي» جانش��ين مفعول «اسكنت» ميباشد و «من» در آن

تبعيض را ميرس��اند و منظور حضرت ابراهيم (ع) از ذريهاش حضرت اس��ماعيل و
نس��لهاي آينده او هستند نه اس��ماعيل به تنهايي چرا كه براي اقامه نماز فرمود« :ربنا
ليقيموا الصلوه» و نفرمود« :ليقيم الصلوه».
_ با گل و خـــار ســاختن مــردیست

م��رد را س��از س��از بای��د ک��رد

قـبـلـه روی او چـــو پـیــــدا شـــد

ک��رد

کعبهه��ا

را

نم��از

بای��د

(مولوی ) 314 :1388،
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 -کـعبه جانها تویی گرد تـو آرم طـواف

جغد نـیم برخـ��راب هـیـچ نـدارم طواف

پیـشه ندارم جز این کار نـدارم جـز ایـن

چون فلکم روزو ش��ب پیشه وکارم طواف

بهتر از این یار کیست خوشتر از این کارچیست

پیش بـت من س��ـجود گرد نـگـارم طواف

رخت کشیـدم به حج تا کنم آن جا قـرار

بـرد عرب رخـت مـن بــرد قـرارم طـواف

تشنه چه بیند به خواب چشمه و حوض و سبو

تـشنه وصــل تـوام کـی بـگــذارم طـواف

چونک برآرم سجود باز َرهــم از وجــود

کـعبـه شفـیعم شود چـونـک گـزارم طواف

حاجی عاقل طـواف چـند کند هفت هفت

حـاجــی دیوانـهام من نش��ـمـارم طـواف

خواجه عجب نیست اینک من بدوم پیش صید

طـرفه که بر گـرد من کرد شکارم طـواف...
(مولوی )417 :1388،

مول��وی درای��ن غزل با نگاه عارفان��هی خود ،واژههایی چون ط��واف ،کعبه ،حج
مفاهیمی عرفانی وتفاس��یری معنوی به دس��ت می دهد.عاش��قی که درطواف کعبهی
جانان است واز قید و بند ظواهر رسته است.
طواف به گرد کعبه برگرفته ازآیهی  26سورهی حج است:
در آيه  26سوره مباركه حج بعد از اينكه به داستان معبد شدن خانه خدا براي مردم
ْ
يم َمكانَ الْبَيْ ِ
ت ـ خداوند متعال دستور ميدهد تا آن را
اشاره ميكند ـ َو إ ِ ْذ ب َ َّوأنا إِلِبْرا ِه َ
ِك بِي َشيْئ ًا َو َط ِّه ْر بَيْت ِ َي ل ِ َّ
از هر گونه شرك و آلودگي پاكيزه نمايند « :أَنْ ال ت ُْشر ْ
ين
لطائِفِ َ

الس ُجودِ».
َو الْقائ ِ ِم َ
ين َو ال ُّر َّك ِع ُّ

در تفسير اين آيه آمده است« :نهي در آن مقصود نهي از شـرك در عبــادت اسـت

چـ��ون كس��ي كه به زيارت كعبه م��يرود مقصودش عبادت اس��ت و معناي « َو َط ِّه ْر
بَيْت ِ َي ل ِ َّ
الس ُ��جودِ» اين است كه وحي كرديم كه خانه را براي
ين َو الْقائ ِ ِم َ
لطائِفِ َ
ين َو ال ُّر َّك ِع ُّ
طوافكنندگان ،نمازگزاران و راكعان و ساجدان تطهير كن و منظور از اينكه بيت را به
خود نسبت داده و فرمود« :بيتي» ،اين است كه بفهماند اين خانه مخصوص عبادت او
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ـ خدا ـ اس��ت و تطهير بيت همان تطهير از ش��رك و مظاهر آن يعني بتها و به عبارت
ديگر تطهير معنوي اس��ت .و حاص��ل تطهير معبد ،از ارج��اس و پليديهاي معنوي،
براي پرستندگان كه از دور و نزديك به سمت آن آمده و زيارت ميكنند اين است كه
عبادتي برايشان وضع شود كه خالص براي خدا باشد . . .
اين آيه ش��ريفه اين نكته را متذكر ميش��ود كه عمده عب��ادت زائران كعبه ،طواف
و نماز ،ركوع و س��جود اس��ت و اينكه ركوع و س��جود متالزم بوده و قابل تفكيك از
يكديگر نميباشند» (طباطبايي ،1363 ،ج14ص.)519
 -بـر براو بـربزنم گــر چـه برابر نزنـم

شیش��ه بر آن س��نگ زنم بنده شیشه شکنم

پیل به خرطوم جفا قاصد کـعبه شده است

مـن چو ابابیـل حقـم ی��اور هـر کرگـدنم
(مولوی )445 :1388،

مولوی در بیت زیر با آوردن تعبیرطواف کردن کعبه برکوی یک بت،آشنایی زدایی
زیبایی میآفریند.
 -کعبه طواف میکـند بر سر کوی یک بتی

این چه بتی است ای خدا این چه بال و آفتی

ماه درست پیش او قـرص شکسته بستهای

بر شکرش نباتها چون مگسی ا ست زحمتی
(مولوی)771 :1388 ،

 -پوشیدهای چـو حاج تو احـرام نیلگون

چ��ون ح��اج گرد کعب��ه طواف��ی همیکنی

حق گفت ایمن است هر آن کو به حج رسید

ای چـ��رخ حـ��ق گـ��زار ز آفـ��ات ایمنی

جملهبهانههاستکهعشقاستهرچههست

خانه خداس��ت عش��ق وتودرخانه س��اکنی
(همان)935 :

کعبه خانهی امن خداست وهرکه درآن ساکن شود از آفات درامان است .عشق نیز
خانهی خداست که عاشق در آن احساس امنیّت می کند.مولوی بانظریهی قرآن چنین
تفسیر می دارد .خداوند متعال در قرآن كريم امنيت كعبه را تضمين نموده است ،آنجا
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ت َمثاب َ ًه لِلن ِ
َّاس َو أَ ْمن ًا»(/125بقره)
كه ميفرمايدَ « :و إ ِ ْذ َج َع ْلنَا الْبَيْ َ
کعبه حریم امن
«خانه كعبه به اين مناس��بت «محل امن» ناميده ميش��ود ك��ه خداوند مقرر فرموده
كس��ي كه به اين خانه پناهنده ش��ود تا هنگامي كه در آنجا اس��ت جان و مال او ايمن
باشد و هرگز ترس به خود راه ندهد و مردم به جهت عظمت و احترامي كه براي اين
خانه قائل هستند به كسي كه خود را در پناه آن قرار بدهد اص ً
ال متعرض نميشوند .به
واس��طه رعايت همين احترام در دين اسالم مقرر گرديده است كه قانون جزائي اسالم
به كسي كه پس از ارتكاب جنايتي در خارج به خانه كعبه يا به «حرم» پــناهـنده شود
اجرا نش��ود .از طرفي براي آنكه اين موضوع وس��يلهاي براي تعطيل حدود الهي نشود
و افراد از اين قانون س��وء استفاده نكنند در اسالم مقرر شده است كه آن شخص را از
لحاظ مواد غذايي و آش��اميدني و خريد و فروش در مضيقه بگذارند تا ناگزير از خانه
كعبه و حرم آن خارج ش��ود و حد الهي درباره او جاري گردد تا هم احترام خانهكعبه
رعايت ش��ود و هم حدود الهي تعطيل نگردد ولي به اين نكته هم بايد توجه داش��ت
كس��ي كه در خانه كعبه و حرم مرتكب جنايتي كه موجب حد اس��ت گرديد و احترام
اين مكان مقدس را رعايت نكرد بدون تأخير در همانجا حد الهي درباره او بايد جاري
شود .قبل از اسالم نيز مردم همين احترام را براي خانه كعبه قائل بودند بطوري كه اگر
شخص قاتل پدر خود را در حرم ميديد هرگز متعرض او نميشد.
مردم اين احترام را از ش��ريعت ابراهيم عليهالس�لام فرا گرفته تا زمان پيغمبر اسالم
(ص) رعايت ميكردند (طبرسي،1360،ج2ص.)38
مولوی اش��عارزیررا در باب ا ّولین کسی که درمقابلهی نص قیاس آوردیعنی ابلیس
سروده است.
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تحری).
تحری  :رو به قبله آوردن(دهخدا،ذیل ّ
ّ

تــحـری روز ابـــر
ایــن قیاســات و
ّ

ی��ا بش��ب م��ر قبل��ه را کردس��ت حب��ر

لیــک با خــورشــید و کعــبه پیش رو

ای��ن قی��اس و ای��ن تـح��ری را مج��و

کــعبه نادیــده مکـــن رو زو متـــاب

از قـی��اس اهلل اعـلـ��م بـالصـ��واب
(مولوی،1367،ج،1:ص ،172ش.ب)3475- 3477.

وقتی که موس��م حج می رسد،توقصد زیارت کعبه کن ،وقتی که توبه قصد زیارت
کعیه بروی  ،خود به خود کعبه را نیز می بینی [در اینجا « کعبه »کنایه از جوهر اس��ت

و ّ
مکه» کنایه از َع َرض] (زمانی.) 553:1373 ،
 -گفــت عـــزم تو کـــجا ای بایــزید

رخ��ت غرب��ت را کج��ا خواه��ی کش��ید

گفـــت قـــصد کـــعبه دارم از پگـــه

گف��ت هی��ن ب��ا خ��ود چ��ه داری زاد ره

(مولوی،1367،ج،2:ص ،304ش.ب)2246- 2247.

کعبه در معنی حقیقی خود به کاررفته است( .زمانی.) 556:1373،
_ صــد کمـر آن قوم بستـــه بــر قـبا

بــهـ��ر هـ��دم مس��ـجـد اهــ��ل قـب��ا

همـــچو آن اصــحاب فیل اندر َحبَش

کعب��های کـردنـ��د حـ��ق آت��ش زدش

قصــد کـــعبـه ساختـنـد از انتـــقـام

حالش��ان چون ش��د ف��رو خ��وان از کالم
(مولوی،1367،ج،2:ص ،366ش.ب)2926- 2928.

این منافقان مانند اصحاب فیل در َحبَش کعبه ای برپا ساخته بودند ،ولی حق تعالی

آن را به آتش کشید (زمانی.)702:1373 ،

در این ابیات که فقیر به ش��یخ عذرش را میگوی��د ،کعبه در معنی حقیقی خود به
کار رفته است.
_ تــو به َده رکعـــت نمــاز آیی ملول

مـ��ن ب��ه پانـص��د در نیای��م در نح��ول

آن یکـــی تا کـــعبه حــافی مــیرود

وی��ن یک��ی ت��ا مس��جد از خود میش��ود
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آن یکـی در پاکبــازی جـــان بـــداد

وی��ن یکی ج��ان کن��د تا ی��ک ن��ان بداد
(مولوی،1367،ج،2:ص ،367ش.ب)3585- 3587.

یک نفرممکن اس��ت تا کعبه با پای برهنه برود وخس��ته نشود ،ولی دیگری ممکن
ّ
محل که می رود ازپا درآید (زمانی.) 845،1373،
است تا َدم مسجد
و قرآن كريم پس از س��اختن كعبه توس��ط حضرت ابراهيم و اس��ماعيل آنجا كه
راهيم َو إِس َما ِعيل أَنْ َط ِّهرا بَيْت ِ َي ل ِ َّ
ين َو ال ُّر َّك ِع
ين َو ال ْ َعاكِفِ َ
لطائِفِ َ
ميفرمايدَ « :و َعهِدْ نا إِلى إِب ْ
َ
��جودِ»(/125بقره) ،همچنين در خطاب به حضرت ابراهي��م آنجا كه ميفرمايدَ « :و
الس ُ
ُّ
َّاس بِال ْ َح ِّج يَ ْأت َ
تين م ِ ْن ُك ِّل َف ٍّج َع ٍ
أَ ِّذنْ فِي الن ِ
ميق»(/27حج)
ُوك رِجاالً َو َعلى ُك ِّل ضام ِ ٍر يَ ْأ َ

عبادت حج را تشريع كرده و اين آيه داللت دارد كه مردم از هر جاي عالم از راههاي
دور و نزديك دعوت حضرت را اجابت گفتهاند.
 -ای بـــسا مســجد بـــر آورده کرام

لی��ک نب��ود مس��جد اقص��اش ن��ام

کعــبه را کــه هــر دمی عــ ّزی فـزود

آن ز اخالص��ات ابراهی��م بـ��ود
(همان ،ج،4:ص،673ش.ب)1123-1124.

ابیات مذکور تأثیرپذیرفته از مفهوم آیهی قرآن است.

ت م ِ ْن ُذ ِّر َّيتي
ت ال ْ َحرا َم قِيام ًا  /97( » . . .مائده) و « َربَّنا إِنِّي أَ ْس َكنْ ُ
«ج َع َل اللهَّ ُ ال ْ َك ْعبَ َه الْبَيْ َ
َ

بِوادٍ َغيْ ِر ذي َز ْر ٍع ِعنْدَ بَيْت ِ َ
ك ال ْ ُم َح َّرمِ  /37( ». . .ابراهيم) و  . . .اشاره نمود.
« َفإِذا أَ َف ْضتُ ْم م ِ ْن َع َر ٍ
فات َفا ْذ ُك ُروا اللهَّ َ ِعنْدَ ال ْ َم ْش َ��ع ِر ال ْ َحرامِ َو ا ْذ ُك ُرو ُه َكما َهدا ُك ْم َوإ ِنْ
ُكنْتُ ْم م ِ ْن َقبْل ِ ِه ل َ ِم َن َّ
ين» ( /198بقره)
الضالِّ َ

«و هنگامي كه از «عرفات» كوچ كرديد ،خدا را نزد «مشعرالحرام» ياد كنيد .او را ياد

كنيد همانطور كه شما را هدايت نمود؛ و قطع ًا شما پيش از اين ،از گمراهان بوديدَ « ».و
��رو ُه َكما َهدا ُك ْم َو إ ِنْ ُكنْتُ ْم م ِ ْن َقبْل ِ ِه ل َ ِم َن َّ
ين» يعني به ياد خدا بيفتيد البته يادي
الضالِّ َ
ا ْذ ُك ُ
كه با نعمت (هدايت او ش��ما را) برابر و مانند باش��د چون قبل از هدايت ،از گمراهان
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بوديد(طبا طبایی،1363،ج 2ص)117
ابیات زیر اشارهی مستقیم به لشکرکشی ابرهه به خانهی کعبه دارد:
تــا حـــریم کعبه را ویــــران کنـــد

جمل��ه را زان ج��ای س��رگردان کن��د

تــا همــــه ز ّوار گـــرد او تنـــــنـد

کـعبـ��هی او را هـمـ��ه قبـلـ��ه کـننـ��د
(همان ،ج،6:ص،1275ش.ب)4139-4379

آنگاه كه حضرت ابراهيم (ع) از خداي س��بحان خواست تا مناسك حج را به وي
ارائه كرده و بياموزد؛

ك َو أَرِنا َمنا ِس َ
ك َو م ِ ْن ُذ ِّر َّيتِنا أُ َّم ًه ُم ْس��ل ِ َم ًه ل َ َ
اج َع ْلنا ُم ْس��ل ِ َميْنِ ل َ َ
��كنا» (/128
َربَّن��ا َو ْ

بقره) جبرئيل (ع) كه مأمور تعليم مناسك به ابراهيم خليل (عليهالسالم) بود ،به هنگام
حضور در سرزمين عرفات ،به آن حضرت فرمود :هذه عرفات فاعرف بها مناسكك و
اعترف بذنبك» (کلینی،1365،ج11ص.)168
 -در راه طـــلب عاقل و دیوانه یکیست

در شیوهی عش��ق خویش و بیگانه یکیست

آن را کــه شـراب وصل جانان دادنـد

در مذهـ��ب او کـعـب��ه و بتخانه یکیس��ت
(مولوی)155: 1363،

دربیت فوق،کعبه وبتخانه مقابل هم قرارگرفتهاند چراکه کعبه،عبادتگاه مردم ومایهی
هدایت عالمیان است .در قرآن كريم كعبه ا ّولين عبادتگاه مردمّ ،
محل ازدحام ،پر بركت
و مايه هدايت عالميان معرفي شده است ،آنجا كه ميفرمايد:
«إ ِ َّن أَ َّو َل بَيْ ٍ
ت ُو ِ
ض َع لِلن ِ
مين» ( /96آل عمران )
َّاس ل َ َّلذي بِبَ َّك َه ُمبا َرك ًا َو ُه ً
دى ل ِ ْلعال َ َ

كلمه «بيت» به معني خانه ميباش��د و مراد از وضع بيت براي مردم از نظر عالمه

طباطباي��ي« :س��اختن و معين كردن آن براي عبادت اس��ت .براي اينك��ه مردم آن را
وس��يلهاي براي پرستش خداي س��بحان قرار داده و از دور و نزديك به اين منظور به
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ط��رف آن بياين��د و يا به طرف آن عبادت كنن��د  . . .ولي لفظ آيه به اين مطلب داللت
ن��دارد كه كعبه اولين خانهي س��اخته ش��ده ب��ر روي زمين ميباش��د و اين مطلب را
نميرساند كه قبل از آن هيچ خانهاي ساخته نشده بود»(طباطبایی،1363،ج3ص.)545
«بكه» زمين ّ
مراد از كلمه ّ
مكه اس��ت و وجه تس��ميه آن اين اس��ت كه مردم در آن
ازدحام ميكنند.آيه ش��ريفه به آيه « َربَّنا إِنِّي أَ ْس َ
ت م ِ ْن ُذ ِّر َّيتِي بِوادٍ َغيْ ِر ذِي َز ْر ٍع ِعنْدَ
��كنْ ُ
بَيْت ِ َ
اج َع ْل أَفْئِدَ ًه م ِ َن الن ِ
َّاس تَ ْه��وِي إِلَيْهِ ْم َو ا ْر ُزقْ ُه ْم م ِ َن
يم��وا َّ
الصال َه َف ْ
��ك ال ْ ُم َح َّرمِ َربَّنا لِيُقِ ُ
ال َّث َم ِ
رات ل َ َع َّل ُه ْم يَ ْش ُك ُرونَ »( /37ابراهيم) بر ميگردد.

مايه هدايت بودن كعبه به اين است كه خداوند متعال با خلقت آن وتشريع حج در

آن سعادت مردم را به آنها مينماياند و ايشان را به مقام قرب خود ميرساند.
 -احـــرام درش گیرد الفـــرمان کـن

وان��در عرف��ات نیس��تی ج��والن ک��ن

 -خــواهی که ترا کعبه کــند استـقبال

مائ��ی و من��ی را ب��ه من��ی قرب��ان ک��ن
(مولوی)155: 1363،

«حض��رت ابراهيم (ع) قبل از روز نهم ذيحجه خ��واب ديد كه فرزندش را ذبح كند.
وقتي از خواب بيدار شد به فكر فرو رفت كه آيا خوابش صادقه است يا خير؟ شب نهم
ذيحجه مجددا ً خواب ديد كه فرزندش را ذبح نمايد ،از اين رو بر ايشان مسلم شد كه بايد
اسماعيل را ذبح نمايد .چون اين معرفت در روز نهم و در سرزمين عرفات حاصل شد آن
روز را روز «عرفه» و آن سرزمين را «عرفات» ناميدند(سیوطی1421،ه.ق ،ج  7ص.)111

معن��اي لغوي مِني :آزمايش كردن ،تقدير و اندازه گرفتن و خون ريختن ميباش��د

(افرامالبستاني ،1379 ،ص .)550
گفته ش��ده ممكن است نام اين س��رزمين ُمني به معني آرزوها باشد .در حديثي از
امام صادق (ع)
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در اين مورد آمده است:
«چون جبرئيل در اين سرزمين به حضرت ابراهيم (ع) فرمود :آرزوي خود را بيان
كن «تَ َم ّن » نامش مني شد( .مجلسي ،1363،ج  96ص .) 271

قريش كه خود را فرزندان حضرت ابراهيم (ع) و سرپرس��ت بيت اهلل ميدانس��تند

ميگفتن��د م��ا اهل حرم الهي هس��تيم و نباي��د از آن بيرون رويم بنابراي��ن به عرفات
نميرفتند و در مشعر ميماندند تا اهل عرفات به مشعر برسند ،در همان ايام مردي كه
نامش ابوس��يار بود و االغي س��ر حال داشت از همه اهل عرفات جلو افتاد و در نتيجه
ـم
وقتي قريش او را ميديدندآنوقت به س��وي مني حركت ميكردند .آيه نازل شد« :ث ُ َّ
فيضوا م ِ ْن َحـيْ ُ
أَ ُ
ث أَ َ
يم» س��پس از همانجا
فـاض الن ُ
َّاس َو ْ
اس��تَ ْغفِ ُروا اللهَّ َ إ ِ َّن اللهَّ َ َغ ُفو ٌر َر ِح ٌ

ك��ه مردم كوچ ميكنن ،كوچ كنيد و از خداوند آمرزش بطلبيد كه خدا آمرزنده مهربان
اس��ت/199(.بقره) و از مسلمانان خواسته ش��د كه ـ بعد از وقوف در عرفات و مشعر

استَ ْغفِ ُروا اللهَّ َ إ ِ َّن اللهَّ َ
ـ از مش��عر الحرام به سوي س��رزمين مني افاضه (حركت) كنند « َو ْ

يم» از خداوند با پش��يماني از گناهان گذشته طلب مغفرت نمايند كه خداوند
َغ ُفو ٌر َر ِح ٌ

آمرزنده و مهربان است( .طباطبايي ،1363 ،ج  2ص .)125

موالنا از ديد عرفانى ،خود به حج چنين مى نگرد و مى گويد:
 -اى قــوم به حج رفته كـجاييد كـجاييد

معـش��وقه هـمـين جا س��ت بيـاييد بيـاييد

معشــوق تـو همــسايه ديـوار به ديـوار

در بــاديه سرگـش��ته ش��ـما در چه هواييد

گــر صورت بى صـورت معشوق ببينيد

هم خواجه و هم خانه و هم كعبه شماييد...
(مولوی)213: 1363،

عش��ق در نزد عرفا از اه ّميت ويژه اى برخوردار است و چنانچه عشق ،امير الحاج

باشد ،حاجى را از تمام خطرات محفوظ نگاه مى دارد و سختيهاى راه را بر او آسان
مى كند:

شماره  ،24تابستان 1394

131

-رهستازعقرباعشىبهسوىعقربگردون

ولى ّ
مكه كس��ى بيند كه نبـود بس��ته حيره

امير حاج عشـق آمد ،رسول كعبه دولت

ش��ريره
رهاند مرتو را در ره زهر ش��ريّر و
ّ

مول��وي دل را كعبه حقيقى میداند و میگويد زيارت كعبه دل كن؛ زيرا كعبه ِگل،
ظاهرى است از كعبه دل.
طواف كعبهی دل كن اگر دلـــى دارى	

دلـست كــعبهی مـعنى توگـل چـه پنـدارى
(مولوی)970: 1388،

و ب��از در همين زمينه طواف كعبه حقيقى دل مى گويد :تمام افالك برگرد كعبه در
طوافاند.
 -چــرخ فـلـك با هــمـه كـار و كيـا

گـــرد خــ��دا گــردد چــون آس��ـــيـا

گــرد چنين كـعبه كن اى جـان طواف

گــ��رد چـنـيــن مائــده گــ��رداى گـدا

بـر مثـــل گـــوى به مــيدانـش گـرد

چون كه شـدى س��رخوش بى دست وپا...

هـــر كـه بـه گـــرد دل آرد طـــواف

جــ��ان جــهـانــى ش��ـــود و دلـــربـا
(مولوی)970: 1388،

مولوى آس��مان را به طواف كعبه واداش��ته و آن را به همين جهت از آفات در امان
شمرده است:
 -پوشيده اى چو حاج تو احرام نيـلگون

چون ح��اج گ��رد كعبه طواف��ى همى كنى

حق گفت :ايمن است هرآنكو به حج رسيد

اى چـ��رخ ح��ق گـ��زار ز آفـ��ات ايـمنى

جمله بهانههاست كه عشق است هرچه هست

خانه خداس��ت عش��ق وتودرخانه س��اكنى
(مولوی)971: 1388،

حج قربانى است كه رسيدن ندا
از شورانگيزترين و پر معنىترين اعمال و مناسك ّ

از جانب پروردگار و اثبات عبوديّت محض پدر و فرزند در مقابل فرمان الهى اس��ت.
مولوى از قربانى چنين برداشتى دارد.
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_ همچو قــربان از جهان بيرون شدند

چ��ون ك��ه ب��ا تكبيره��ا مق��رون ش��ـدند

كـاى خــدا پيش تو ما قــربان شـديم

معـنـ��ى تكـبي��ر ايـ��ن اس��ت اى امـ��ام

هـمچنين در ذبـــح نــفس كـشـــتنى	

وقـ��ت ذبـ��ح اللـ��ه و اكـب��ر م��ى كـنى

كـــرد جـــان تكـبير بر جـــسم نبـي

ت��ن چواس��ماعيل وج��ان همچ��ون خليل
(مولوی)971: 1388،

السالم)نمادتع ّلقات ما ّدی است که باید
حضرت ابراهیم نماد روح واسماعیل (علیه ّ

قربان شود.در مثنوي داستانهاي جالبي براي توضيح و توجيه معناي "حج باطني" آمده
اس��ت که در اينجا مجال ذکر آنها نيس��ت اما در ُک ّل ديدگاه مولوي را نسبت به حج را
مي توان اين گونه بيان کرد.
 -1همانگونه که در مثنوي لب لباب مال حسين واعظي کاشفي آمده :
حـــج زيــارت كــردن خــانـه بـــود

رب الـبـيـ��ت مــردانــ��ه بـ��ود
حـ��ج ّ

كــعـبـه را گــرهـر دمـى عـ ّزى فــزود

آن ز اخـالصـ��ات ابــراهـيـ��م بــ��ود

فــضل آن مسجد ز خاك و سنگ نيست

لي��ك در بنّ��اش ح��رص و جنگ نيس��ت

بــر در اين خـانه گـستاخـى ز چـيست

گ��ر همى داني��د كان��در خانـه كيس��ـت؟

جـاهـالن تعــظـيم مســجـد مى كـننـد

در جـفـ��اى اهـ��ل دل ِجـ��دّ م��ى كـنند

آن مــجاز است ايـن حقـيقـت اى خران

نیس��ت مس��جد ج��ز درون س��روران

مــسجـدى كـآن انــدرو ِن اولـيـاســت

مـس��جـدى كـآن انـدرو ِن اولـيـاس��ــت

كــعـبه مـــردان نه از آب و ِگـل اسـت

طال��ب دل ش��و ك��ه بي��ت اهلل دل اس��ت

صـورتى كـآن فاضـل وعــالـى بــود او ز بـيـ��ت الـ ّلـ��ه كـ��ى خـالـ��ى بـ��ود

حج عوام است و يكى ميل روى
«حج دو نوع است :يكى قصد كوى دوست و آن ّ

حج خاص أنام است ،و چنانكه در ظاهر كعبه اى است قبله خلق و آن از
دوست و آن ّ

آب و ِگل اس��ت ،در باطن نيز كعبه اى است منظور نظر حق و آن دل صاحبدل است.
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اگر «كعبه ِگل» محل طواف خاليق اس��ت« ،كعبهی دل» مطاف الطاف خالق اس��ت .آن
«مقصد ز ّوار» است و اين «مهبط انوار» .آنجا خانه است و اينجا خداوند خانه» لذا پيام

ب» هم سفر كنيد،
مولوي و همه عارفان مس��لمان اين اس��ت كه در «قشر» نمانيد به «ل ُ ّ
تنه��ا با بدنه و پيكر عبادات مواجه نش��ويد به «درون» و «باط��ن» آن ها نيز بار بيابيد.
(شجاعی.)55: 1388،
 -2ديگ��ر آنکه او مي گويد  :در «خانه» نمانيد كه «خواجه خانه» و «خداوند بيت»
نيز شايس��ته زيارت و ديدن اس��ت و البتّه اين كارى است سترگ و ه ّمتى مردانه طلب

«حج خانهی خليل آس��ان است ،اما
مى كند و از همين روس��ت كه عارفان مى گويندّ :

حج حرم جليل كار شيرمردان است; و ّ
لكل عمل رجال»..
ّ

بـاز بـرگرفته از آیهی قرآن است که می فرماید :اگرچه دراین بیت منظور از کعبه،

دل است ا ّمـا در آيه  26سوره مباركه حج بعد از اينكه به داستان معبد شدن خانه خدا
براي مردم اشاره ميكند.
ْ
يم َمكانَ الْبَيْ ِ
ت ـ خداوند متعال دستور ميدهد تا آن را از هر گونه
ـ َو إ ِ ْذ ب َ َّوأنا إِلِبْرا ِه َ
ِك بِي َشيْئ ًا َو َط ِّه ْر بَيْت ِ َي ل ِ َّ
شرك و آلودگي پاكيزه نمايند « :أَنْ ال ت ُْشر ْ
ين
ين َو الْقائ ِ ِم َ
لطائِفِ َ
الس ُجودِ»
َو ال ُّر َّك ِع ُّ
اين آيه ش��ريفه اين نكته را متذكر ميش��ود كه عمده عب��ادت زائران كعبه ،طواف

و نماز ،ركوع و س��جود است .و اينكه ركوع و س��جود متالزم بوده و قابل تفكيك از
يكديگر نميباشند» (طباطبايي ،1363 ،ج14ص.)519
ا ّولي��ن بار حضرت ابراهيم (ع) و فرزند دلبندش حضرت اس��ماعيل (ع) مأموريت
يافتندكعب��ه را تطهيركنند؛ «و عهدنا الي ابراهيم و اس��معيل أن طه��را بيتي للطائفين و
العاكفين و الركع الس��جود» (بقره )125/در مجمع البيان آمده اس��ت« :منظور از طائفين
كساني هستند كه در گرد خانه كعبه مشغول طواف ميباشند و منظور از عاكفين افرادي
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هستند كه مجاور خانه كعبه ميباشند( .طبرسي،1360،ج2ص.)37

ارزش كعبه و بناى آن به ديده اين صوفي نكته س��نج ،نه به مش��تى ِگل و مشكى آب

اس��ت ،بل به اخالصى است كه معمار م ّوحد اين بنا در س��اختمان آن واجد بوده است.
آن اخالص خداپرس��تانه و بت شكنانه ابراهيمى بود كه در طريق طاعت حق ،مخلصانه
و رضامندانه كارد بر حلق فرزند بماليد و ترديد بخود راه نداد و خداى آدميان كه س��راپا
لطف و مهر نسبت به بندگان خويش است پاداش اخالص او را داد( .شجاعی.)57: 1388،
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