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و آنچنانكه حافظ به ما مي آموزد . است» خالف آمد عادت«ديگري در ميان عبادات حج بيش از هر عبادت       
:سري نهفته است كه فرد را به مراد دل مي رساند »خالف آمد عادت«در  

ه من كب كامخالف آمد عادت بطلدر  
  كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم

خالف آمد « دربايديابد و با عالم معنا ارتباط برقرار كند، ب طراوت و لطافتي شاگر كسي مي خواهد روح       
روح اين تجربه .  رودببكوشد، يعني از چارچوبهاي تكراري، كليشه اي و مالل انگيز زندگي هرروزينه فراتر » عادت
. دكنطراوت مي  و پر و نفردرا  

 او .شود  از اساس متحول ميفردزندگي  نحوه ي اين مراسم در.  بسيار است»خالف آمد عادت«حج در        
 نگري و توجه مدام به محور باطنبر در نوع ديگري از زندگي كه برخالف روند متعارف زندگي هرروزينه اش

.  طراوت بخش استتجربه اي خود البنه ن و اي. داركت مي ورز مش نمادينمحبوب است،به نحوي  

  حضرت از منظر عارفان و بويژهرا» حج«به اختصار معناي  مايلم اين فرصت مغتنمي كه در اختيار دارم،در        
عالم معنا در سپهراصوالً در حوزه ي دين و چرا اختصار بيان كنم كه اما پيش از آن مايلم به .  توضيح دهمموالنا 

، و  پيروي كنيم و مناسكشعاير نخواسته شده است از آاب و مناسك وضع شده اند و از ما آدميان پاره اي آد
  .شوند چيست ظاهر مي  ماهيت اين آداب و مناسك كه در قالب انواع عباداتاصوالً

*** 
اقرار به «ركن دوم ؛  استتصديق قلبي يك ركن آن:  ايمان سه ركن دارد كهنقل شده است) ع(از امام علي       
 از اين حيث تجربه ي ايماني مانند تجربه ي .»عمل به جوارح « است، و سرانجام ركن سوم عبارتست از»لسان

اما عاشق .  ي را در صميم جان و دل خود احساس مي كنيدخوش شويد حال شما وقتي عاشق مي.  عاشقي است
.  محبوب خود، و بلكه با عالم و آدم در ميان نهدتاب مستوري ندارد، يعني دير يا زود مي بايد راز دل خود را با 

 بخشي از »دوستت دارم«گفتن .  عاشق صادق حتماً بايد عشق خود را دست كم به محبوب خود به زبان اظهار كنند
شما نمي . بدهد نشانهم عاشق صادق بايد عشق خود را در عمل . ولي اين پايان ماجرا نيست. فرايند عاشقي است

« :  از شما يك ليوان آب خواست، به او بگوييدتانهستم، اما وقتي كه معشوقي بگوييد من عاشق تو توانيد به كس
 آب كه سهل است، عاشق ! ».خيلي دوستت دارم، ولي حاضر نيستم از جايم برخيزم و برايت يك ليوان آب بياورم

 و خود را در جوارح م متجلي شود،بنابراين، عشق بايد در مقام عمل ه.  آوردصادق در راه محبوب جان و سر مي 
 تابيدن گرفت، و فردي وقتي نوري بر باطن. گونه است ماجراي ايمان هم همين. نشان دهد نيز و نحوه ي زندگي تو

 به او را،  اين حال خوش دروني و فرد خود را يكباره دلباخته يافت پريرويان بستان خداوند نقاب از رخ برگرفتند،
دست داده تحول مي بع حالي كه بر او ت به  او بر مي انگيزد و بعد ازآن البته نحوه ي زندگياظهار پاره اي حقايق
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 اي از اولياي ولي: در واقع سرچشمه و مبدأ پيدايش مناسك و شعاير ديني را بايد چيزي از اين نوع دانست. پذيرد
 كه ما عميق و استحاله بخش مي شوداحوال و تجربه اي بسيار اجد و)  پيامبران خداوندندصدرشانكه در ( خداوند
 شود، بر ميشيرين كام جانش از اين تجربه  الهي ردفوقتي اين .  تعبير مي كنيم»تجربه ي خطاب وحياني«از آن به 

و باالتر از آن، آن حال بر جوارح او هم ظاهر مي شود و شكل خارجي مي .  ن شهادت مي دهداين احوال به زبا
يعني مناسك و آداب ديني از يك .  نقش مي بندددر قالب نوعي منسك يا شعيره حال آن ترجمان خارجي . پذيرد
.نبي يا ولي الهي دست مي دهدبر دل   تجلي و ترجمان طبيعي احوالي است كهحيث  

در قالب يك  ما خود را شويم به طور طبيعي شادي  وقتي ما شاد مي:الي بزنمثبگذاريد براي روشن شدن مطلب م
. درواقع اين تبسم ترجمان خارجي حالتي است كه بر وجود ما متبادر شده است.آشكار مي كندي ما تبسم در سيما

حالت دل انگيزي است كه بر وجود آن شخص لطيف  ترجمان ولي خداوند آداب و مناسكيا براي يك پيامبر 
بوده است جز تجلي  مناسك و شعائر ديني چيزي نچشمه و اصل ر س سادهريتعبيبه بنابراين .. عارض شده است

.ار دين گذشته استزطبيعي آنچه در قلب بنيانگ  
:ايفا مي كندنقش مهم براي فرد صاحب تجربه دودست كم آداب و مناسك اين          
دهد، و بر باورمندي او نسبت مي از سر درون آن ولي الهي خبر  كه  استيك كاركرد و نقش اين مناسك اين       

 شكل اويعني دست كم به نحو نمادين از تجربه و باور عميقي كه در وجود .  ي مي دهدهبه آن حقيقت لطيف گوا
: گويد  ميموالنا.  پذيرفته حكايت مي كند  

 اين نماز و روزه و حج و جهاد
 هم گواهي دادن است از اعتقاد
 فعل و قول آمد گواهان ضمير

 زاين دو بر باطن تو استدالل گير
ناين گواهي چيست؟ اظهار نها  

 خواه قول و خواه فعل و غير آن
 اين نشان زر نماند بر محك

 زر بماند نيك نام و بي ز شك
 اين صالت و اين جهاد و اين صيام

 هم نماند، جان بماند نيك نام
مثل ميوه اي است كه به طور  . استحوارجدر واقع اين عبادات براي شخصي چون نبي اقرار به زبان و عمل به 

مي   آن دانهدر مي رسد،بهار وقتي  . مثابه يك دانه است  باطن بهگويي. رختي سر بر مي زندطبيعي بر شاخسار د
وقتي دانه را . اين سبزي و گل و طراوت در واقع ترجمان سرّ آن دانه است .زند و به گل مي نشيند  جوانه مي،رويد

 آنچه را كه در دل نهفته دارد، در  يعني،دانه سر خود رادانيم گل سرخ است و يا درخت سيب؛ ولي  نمي بكاريم
.بهاران به طور طبيعي آشكار مي كند  

انه چون اندر زمين پنهان شودد  

 سرّ او سرسبزي بستان شود
.پس اعمال و مناسك ديني برگ و گياهي است كه از دانه ي باطن ولي الهي مي رويد  
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خود از را در دل  و گوهر رصدف د  همانطور كه. يك صدف استدوم آداب و مناسك مانند نقش نقش        
گوهر گرانبها و بسيار لطيف تجربه هاي ايماني را در دل خود از كند، آداب و مناسك هم   حفظ مي آفاتگزند

رفتار عاشقانه، نه فقط عشق تو را .  اين كه تو كسي را دوست مي داري كافي نيست.  گزند آفات ايمني مي بخشد
دهد، نبايد  شما دست ميبروقتي حالت خوشي .  تو را گرم و فروزان نگه مي دارداظهار مي كند، بلكه آتش عشق 

خنده نه تنها ترجمان خارجي شادي درون  اين. مي خنديد شما شاد هستيد  وقتي. دنيكرا به حال خود رهااين حال 
آداب و مناسك . دهد مي شود، شادي شما را افزايش ميافشانده برآتش  شماست بلكه نفس خنديدن چون نفتي كه

افروخته   به شعله و آتشي كه در درون مانقش را ايفا مي كنند، يعني شوند همين و اجرا درستي فهميده  ديني اگر به
. تا اين شعله نميردافشانند نفت مي ،شده است  

ان طبيعي  ترجم-اوالً: كنند مي  آداب و مناسك ديني دو نقش عمده و اصلي را در روح سالك ايفابنابراين،       
. دارند  ايمن نگه مي آساصدف در دل خود  آن حال را-؛ و ثانياًحال درون مؤمن هستند  

كند و مي  وقتي پيامبر دعوت را ابراز مي. ار دين وشريعت استزآنچه گفته شد حال يك ولي و بنيانگ       
ي را پذيرفته اند و او را پيشواي  كه دعوت آن نبيعني امتي . و مناسك صبغه ي جمعي مي يابد گستراند، اين آداب
و اين موجب پديد آمدن يك سنت در بستر تاريخ  از او در اين آداب و مناسك پيروي مي كنند، خود قرار داده اند

.شود مي   

سنت مانند يك رودجاري است و افراد از مواضع متفاوتي . ما امروز ميراث دار يك سنت تاريخي ديني هستيم       
. اين رود جرعه برگيرندمي توانند از  

 به تعبير گروهي از افراد . موجود و جاري مربوط شوند ديني با اين سنتنداز دو منظر مي تواندر واقع آدميان 
اين افراد به واسطه .  ناكنده آب برايشان مي جوشدچاه  يعني بختياراني هستند كه . هستند»مجذوبان«جزو عارفان

 دارند احوال معنوي و مواجيدي را كه بر روح نبي دست داده، به قدر ظرفيت روح فوق العاده لطيف و حساسي كه
:گويد موالنا به ما مي. دنواق نبي مي شوذو شريك االخود، مي آزمايند   

ر آييد گر از آل رسوليدببه معراج   

 رخ ماه ببوسيد چو بر بام بلنديد
.   معراج او ي كنيد از جمله در تجربهپيرويا از پيامبر دانيد بايد در همه ي زمينه ه اگر شما خود را پيرو پيامبر مي

  ديني آداب و مناسكاواق نبي شود يعني در آن احوال دل انگيز مشاركت ورزد، نسبت او بذاگر كسي شريك اال
 ي شب ها پيامبر در نيمههمانطور كه يعني . دارد با آن آداب و مناسك همچون نسبتي است كه شخص نبي 

 درون و آتش فراق از محبوب را از طريق مناجات با اشتياقاد تا نماز مي ايستبه  و به شوق است خ بر ميمشتاقانه
 .محبوب آرامش بخشد، عارف مجذوب نيز به صرافت طبع و به داعيه ي شوق دروني به انجام عبادات بر مي خيزد

وييد تا باب گفتگو را با معشوق ، مرتباً بهانه مي ج محبوب نمي شكبيدشما وقتي عاشق هستيد، از دوري و فراق
 شوق تا با محبوب خود خلوت كند ود  كرمي لذا ثانيه شماري. بودبراي پيامبر نماز، گفتگو با معشوق . بگشاييد

كه روح نبي را اي  در آن محرك اوليه ،واق نبي شودذاگر كسي شريك اال. دروني خود را با نماز آرامش بخشد
در اين .  همان شادي و بسطي كه بر روح نبي مي باريد، بر روح او هم مي باردو .  شودشريك مي انگيختهمي بر

به تعبير .  صورت عباداتي كه بر جوارح عارف جاري مي شود، همچون لبخندي بر سيماي دلشادان نقش مي بندد
 بر خود هموار ه بايد بدشواري و اكراكاري كه، يعني كار دشوار»تكليف«.  عبادت تكليف نيست براي اين افرادديگر،
و بر همين قياس، براي آن كسي هم كه .  طبيعي است، تكليف نيست براي كسي كه شاد است خنديدن .  كني
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 كساني كه در آن ، يعني وصف مجذوبان استاين البته.  شريك االذواق نبي است عبادت طبيعي است، نه تكليف
.او، آب را از سرچشمه بر مي گيرند همچون او، و به تبع محرك اول با نبي مشاركت مي جويند و  

. است ديگري ديني و آداب و مناسك ديني از نوع نسبت ما با سنت. متوسطين چيز ديگري است اما نقل ما       
 . تكليف استبراي ما دشوار و از جنس   ديني دست كم در بادي امرآداب و مناسك التزام به انجام اين سنتها و

ز آن مواجيد باطني بي بهره ايم، و لذا بايد بكوشيم تا از طريق التزام به آن آداب و مناسك، زيرا ما در ابتداي طريق ا
او بايد بكوشد تا با : براي سالك طريق قاعده اين است.  آن تجربه ي باطني را در وجود خود به برگ و بار بنشانيم

در ابتدا .  ران مي آيد، رام و مؤدب كنددقت و شكيبايي روح سركش و وحشي خود را با انجام كارهايي كه بر او گ
اما رفته رفته درون او از .  تكاليفي كه سالك طريق بر جوارح خود تحميل مي كند، از حد ظواهر فراتر نمي رود

در اين .   و دل گرفته ايد غمگين شما  فرض كنيدبراي مثال،.  آنچه بر بيرون او مي گذرد رنگ و تأثير مي پذيرد
كند و از خنده ي  رفته رفته در وجود شما اثر ميكنيد، آن خنده شروع به خنديدن  ، ولو به زور،هحال اگر يكبار

. به صرافت طبع مي خنديدمي بينيد كه از اين پس نه به تكلف كه شويد و  شاد مي خود به خنده مي افتيد و واقعاً
وال تمشي في «:قرآن به ما مي فرمايداي مثال،بر.  تأثير مي پذيرد ماخارجي  از احوالتا حد زيادياحوال دروني ما 

براي . و متواضعانه قدم برداريد يعني بر روي زمين گردن فرازانه راه نرويد؛ بال و پر خود را بيندازيد»  مرحااالرض
 در پس  كهاين قاعده حكمتي است. كند رفته باطن ماهم از ظاهر تبعيت مي متواضعانه قدم برداريم رفتهاگراينكه 
دشواري را برخود  بنابراين هرچند انجام آداب و مناسك براي ما دشوار است، اما اين. نهفته است و عبادات تهارياض

فرض كنيد فردي . بگذاريد مثال ديگري بزنم.  كنيم تا به مرور باطن ما از آن ظاهر رنگ و سامان بپذيردهموار مي 
 دست كم بخشي از مال خود  ود انفاق كن كه مي شودبه اين فرد توصيهدر طريق معنوي   . استدوستمال بسيار 

  گذارد، اثر مي اونفس  به مرور براما تمرين بخشش.  بدون شك اين كار براي او بسيار دشوار است.  را ببخشد
كه با ت است وقتي ااين خاصيت عباد.  مي كندبيگانه بود يگانهتر  با آنچه پيش اوراد و كننرم ميسخت او را نفس 

.توأم باشد حضور دل بصيرت و  
. آداب و مناسك آفاتي هم دارد البته التزام به         
:گويد حافظ مي. كند ديني را تهديد مي رياكاري است كه ما و جامعه يعبادات، مهمترين آفت          

كنند ر محراب و منبر ميواعظان كاين جلوه ب  

كنند روند آن كار ديگر مي چون به خلوت مي  

دانشمند مجلس بازپرسم زدارمشكلي   

كنند توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر مي  

  رااين آداب و مناسك  فرد از جايي به بعدممكن است يعني . كند تمامي دين ورزان را تهديد ميرياكاري آفت 
 ناني عبادت بورزد تا براي خود نام و.  انجام ندهدباطن   تزكيه و تصفيهنيل به محبوب، ونيزمعشوق و رضاي براي 

تبديل به كاال در اينجا دين ورزي و معنويت و نيز التزام به عبادات . كسب كندمشتري بيندوزد يا براي تجارت خود 
.فروختن وكسب منافع ي برايي كاال،شودمي   

 صورت و  يعني از حد. دراشكال متوقف مي مانندگاهي سالكان و دين ورزان . است» شكل گرايي«آفت دوم       
 در  كه كردمهم هستند؛ اما نبايد فراموش اشكالدر قلمرو آداب و مناسك ديني البته .  راتر نمي روندادات فظاهر عب

اگر كسي اين نكته را از ياد ببرد اين و.  باشد درخدمت باطن بايداين ظاهر. باشددر خدمت معاني  بايد اشكال اينجا
ن رنج گنجي به همراه اي رنج مي برد، اما  عابدفرددر اينجا .  استبدل كرده ارزش  پوسته اي بي را به شكل
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بنابراين، ارزش و تقدس شكل تابع .  مي دهدفرد سرمايه ي عمر خود را در شوره زار به هدر .  نخواهد داشت
باطن في حد ذاته مطلوب و مقدس است، اما ظاهر تا آنجا كه در خدمت .  ارزش و تقدس محتواست، نه بر عكس

. و محترم استباطن است ارزشمند  
رفته رفته به عادت تبديل مي شوند و  شوند، مي وقتي مناسك تكرار. »مالل«سوم عبادات عبارتست از آفت       

از مهمترين آفاتي است كه روح دين ورزي » عادت«به » عبادت«  تبديل . را از دست مي دهند خودلطف و حالوت
  اما اين امر مانع از آن نيست كه ما براي روح بخشيدن به .ت استالبته تكرار جزء ضروري عبادا.  را تهديد مي كند

 ادات خود تنوعيبسالكان و دين ورزان بايد سعي كنند هرچند وقت يك بار به ع  لذا. ورزيمبعبادات خود خالقيت 
انجام دهيد و مكه را ترك  چون به مكه مي رويد زياد نمانيد؛ مراسم راكه  نقل شده )ص(از پيامبر اكرم. ببخشند

 شما وقتي براي اولين بار وارد مكه .كنيد مي  عادت محيطهرفته رفته ب چرا كه اگر مدت زيادي آنجا بمانيد. كنيد
 و به رويدباما اگر مرتب به آنجا .  و منقلب كننده استهداريد، همه چيز براي شما تكان دهندشويد حال غريبي  مي

   .و قوت تأثير آن فضا كاسته مي شودطراوت از ، رفته رفته امت كنيدمدتهاي طوالني در آنجا اق
براي مثال، .  گيري كنيمجلومعلمان دين و عرفان به ما شيوه هاي مختلفي آموخته اند تا از تبديل عبادات به عادات 

يا گاهي .  ه تغيير دهيديا محل عبادت خود را گه گا.  گفته اند كه در نمازهاي خود آيات متنوعي از قرآن را بخوانيد
پاره اي از عارفان ما گوش سپردن به موسيقي و رقص و .  با انجام مستحبات، واجبات خود را هم دل انگيزتر كنيد

را هم از شيوه هاي مؤثر براي طراوت بخشيدن به روح دانسته اند، طراوتي كه روح سالك را در ) سماع(پايكوبي 
.ازه نگه مي داردنيايشها و مناسك شرعي نيز تر و ت  

      :از آنچه تاكنون بيان كردم، چند قاعده ي كلي درباره ي عبادات به دست مي آيد       

.بايد ميان شكل و محتوا، گوهر و صدف، و ظاهر و باطن عبادات تفكيك قائل شد) 1(  
.ديد خادم باطن را هميشه بايد بنابراين، ظاهر. مظهر باطن و حافظ آن استظاهر) 2(  

.ارزش باطن در سلوك معنوي ذاتي است، اما ارزش ظاهر عبادات فرعي و تبعي) 3(  
ظاهر تا . نبايد اصل را با فرع اشتباه بگيريم بدان معناست كه اين به آن معنا نيست كه ظاهر را رها كنيم؛ بلكه       

، و به لحاظ تند نه عبادتاگرعبادات از باطن خود تهي شوند عادت هس. باطن باشد آنجا ارزش دارد كه در خدمت
.مي كنند كه گاه روح سالك را پژمرده و خموده و شكوفاننده نيستند، سلوكي نه فقط سودمند  

*** 

عبادات  در نگاه عارفان،  . عرض كنمحج از منظر عارفان معناي نماديناكنون خوبست نكاتي را هم درباره ي        
نيز از اين قاعده مستثني » حج«از نظر ايشان .   ديني و معنوي استقحقاي از پاره اي نماديني  بيانما، از جمله،

   .نيست

يك . حج عوام استاين . است  يك حج قصد كوي دوست:عارفان ما دو نوع حج را از هم تفكيك كرده اند      
 صاحب ارروند و گروهي به ديد  خانه  ميارگروهي به ديد. خواص است اين حج.  روي دوست استميلحج 
   .انهخ

كعبه ي ما را به دارد كه  كعبه ي گل وقتي ارزش. به تعبير ديگر ما يك كعبه ي گِل داريم و يك كعبه ي دل       
كعبه ي گل خانه ي خداست و كعبه ي دل . تجليگاه حق كعبه ي گِل قبله ي خلق است و كعبه ي دل. دبرسان دل

 مولوي مي. اين دو حج به كلي متفاوتند. ج حرم جليلخانه ي خليل است و دومي ح  حجاولي. خداوند خانه است
:گويد  
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 حج زيارت كردن خانه بود

 حج رب البيت مردانه بود

به .  ديدار خداي خانه كاري كارستان استخوب هم هست ؛ اما  البته. به خانه ي خدا رفتن كار آساني است        
  كعبهگروهي ؛شوند  و حاجي مي روندكعبه مي  طوافبهي پاره ا : ما دو نوع حاجي داريم،پاره اي از عارفانتعبير 

. شوند مي د و حاجي آيطوافشان مي به زيارت و  
 كعبه چو آمد سوي من، جانب كعبه نروم
 ماه من آمد به زمين، قاصد كيوان نشوم

 
يستي اي خواجه كه كعبه به تو آيدآن ن  

  گويد بر ما آي اگر حاجي مايي
يست؟  چ حجعبادت يااما معن        
 البته همه مي دانيم كه يكي از . كعبه قلب مراسم حج است.  است»كعبه«در مراسم حج مهمترين نماد ) 1(      

 زندگي ديني زندگي جهتاين نماد به اهل ايمان مدام تذكار مي دهد كه .   است»قبله«وجوه مهم كعبه اين است كه 
تفاوت ما انسانها درتعداد و نوع قبله اي است كه براي .   داريم آدميان  هر كدام رو به قبله هاي متعدديما. داراست

:به قول موالنا.  زندگي خود برگرفته ايم  
 كعبه ي جبريل و جانها سدره اي
 قبله ي عبدالبطون شد سفره اي
 قبله ي عارف بود نور وصال

 قبله ي عفل مفلسف شد خيال
 قبله ي زاهد بود يزدان برّ
زرقبله ي مطمِع بود هميان   

 قبله ي باطن نشينان ذوالمنن
 قبله ي ظاهر پرستان روي زن

:        كعبه به نحو نمادين دو پيام اصلي را به ما گوشزد مي كند  
كسي كه دل در گرو هزاران محبوب نهاده و خود را بدهكارهزاران طلبكار .   قبله ي خود را يكي كنيد-اوالً       

  موالنا در .در همان جا كه هست مي ماند و  رود،يد، و در نتيجه پيش نمكرده، از هزار و يك سو كشيده مي شو
 به تامي گويد كه وقتي مجنون بر ناقه اي نشست .   داستاني از مجنون نقل مي كند كه ناظر به همين معناستمثنوي

مجنون .  ياورداين ناقه فرزندي در پس پشت داشت، و نمي توانست دوري فرزند خود را تاب ب.  ديدار ليلي برود
در ميانه ي راه خواب او را در ربود، و ناقه هم از اين فرصت استفاده كرد .  سوار بر اين ناقه تا ميانه ي بيابان رفت

اما باز خواب او را .  تا مجنون بيدار شد، دوباره ناقه را به سوي ليلي راند.  و راه آمده را به سوي فرزندش بازگشت
موالنا مي گويد كه مجنون به اين ترتيب سالها در اين بيابان آونگ آسا مي رفت .  را بازگشتدرربود و ناقه راه رفته 

عاقبت مجنون خود را از ناقه به زير انداخت تا پياده به .  نه او به ليلي مي رسيد، و نه ناقه به فرزندش.  و مي آمد
 مجنون به خود گفت من با اين پاي شكسته . سوي ليلي برود، و از قضا تا از ناقه به زير افتاد پايش هم شكست

  در واقع، در اين داستان مجنون نماد روح آدمي است كه ميل به باال .زودتر به ليلي مي رسم تا سوار بر اين ناقه
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انساني  كه خود را به دست اين دو طلبكار متضاد بسپارد، .  دارد، و ناقه نماد جسم ماست كه به پايين مايل است
:يانه خواهد ماندالبته در م  

 گفت اي ناقه چو هر دو عاشقيم
 ما دو ضد، پس همره نااليقيم
 اين دو همره يكدگر را راهزن

 گمره آن جان كو فرو نĤيد ز تن
 جان ز هجر عرش اندر فاقه اي
 تن ز عشق خار بن چون ناقه اي

 جان گشايد سوي باال بال ها
 درزده تن در زمين چنگال ها

به ما تذكار مي به عنوان قبله كعبه نماد .   شوق به باال دارند، بايد قبله ي خود را واحد كنندبنابراين، روحهايي كه
.واحد شوندقبله ي اهل معنا بايد يك دله و صاحب دهد كه   
 هر جهتي ما اما ،زندگي سالك طريق حق بايد جهت دار باشد:  نماد كعبه پيام ديگري هم به ما مي آموزد-       ثانياً

جان بايد روي خود را به سوي عرش كند تا .   بايد خداوند باشدقبله ي سالك طريق.   مقصود نمي رساندرا به
.بتواند از بند فرش رهايي يابد، و به وصال محبوب برسد  

يعني در اين عالم يك معبود و قبله .  است» توحيد«       به همين دليل است كه كعبه به معناي دقيق كلمه نماد 
.، و آن خداوند است، و در اين مرتبت هيچ محبوبي همرتبه ي خداوند نيستبيش نيست  

.  و اين نكته به گمان من قلب نماد مراسم حج است.  نيز هست» خانه ي خدا«از سوي ديگر، كعبه ) 2       (
خانه ي «ما ا.   كانون حيات مؤمنانه خانه ي خداوند است.  زندگي و حيات مؤمن همواره بر مركز خداوند مي گردد

خانه ي راستين خداوند دل : »القلب بيت الرّب«: كجاست؟ از پيامبر بزرگوار اسالم نقل شده است كه فرمود» خدا
 اي رسول خدا، خداوند را كجا بجوييم، در آسمانها يا «:وقتي كسي از پيامبر بزرگوار اسالم پرسيد.  آدمي است

  بنابراين، كعبه نماد خانه ي خداست، و مطابق تعليم پيامبر .»ندر دل بنده ي مؤم«: و ايشان پاسخ داد»  زمين؟
از اين دو مقدمه مي توان نتيجه گرفت كه كعبه در حقيقت نمادي .  بزرگوار اسالم، خانه خداوند، دل مؤمن است

  .، دلي كه از تاريكيها رسته و به نور خداوند پيوسته است»دل ولي الهي«است از 

بسطامي   بايزيدمي گويد كه وقتي.   دارد كه حكايت از همين معنا مي كندحكايت شيرينيوي مثنموالنا در         
روزگار در هر شهر به ديدار   به رسم صوفيان آن در سر راه خود،كند و عارف مشهور خراسان عزم سفر حج مي

به .  ا مي گيردمرد حقي رني  سرانجام به شهري مي رسد و از مردم شهر نشا . ابدديار مي شتبزرگان و پارسايان آن 
به مالقات   بايزيد.  او بر اهل دل واجب استي هست كه زيارتبسيار پارساي پيرمرد او مي گويند كه در اين شهر

و بسيار تنگدست  عيالوار  روزگاري مي يابد كه از قضانوراني و نيك سيرت او را به حقيقت پيريرود و پيرمرد مي
 پير مرد مي پرسد چه. گويد قصد سفر حج دارم مي به كجا مي روي؟ بايزيد پرسدپيرمرد از بايزيد مي  . است

  پول آنپيرمرد نگاهي به بايزيد مي كند و مي گويد كه.  بايزيد مي گويد دويست درهم.  مقدار پول به همراه داري
اما از پير مرد مي  . كند  چنان مي شگفت زده بايزيد!شود ميگزارده  حج تو گرد،به من بده و هفت بار دور من ب را

مگر  در پاسخ به او مي گويد كه پير مرد.   من  آشكار بكنايسخن خود را برسِرّ  پرسد من آنچه گفتي كردم ولي
 وقتي دل من را ساختهازخداوند  دل من خانه خداوند است؛.  خانه ي خدا برويزيارت و طواف نمي خواستي به 
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يك لحظه در آن گام ننهاده را ساخته ) كعبه(از وقتي كه آن خانه ي گلين ا از آن بيرون نرفته است و املحظه اي 
  :است

 كعبه هر چندي كه خانه ي برّ اوست
 خلقت من نيز خانه سرّ اوست

 تا بكرد آن خانه را در وي نرفت
 واندرين خانه بجز آن حي نرفت
 چون مرا ديدي خدا را ديده اي

 گرد كعبه صدق برگرديده اي
ت و حمد خداستخدمت من طاع  

 تا مپنداري كه حق از من جداست
 چشم نيكو بازكن، در من نگر

 تا ببيني نور حق اندر بشر
و .  دل مؤمن است خانه ي خدا. شق و مؤمن بيايياعبكوش دلي صافي،گردي،  اگر به دنبال خانه ي خداوند مي

 كعبه برو اما براي ديدن خانه يالبته به طواف . ازحضور خداوند خالي نشده استاين خانه اي است كه هرگز
  .سرشار استنور و حضور خداوند  پاك كه ازي دلمن است،مؤ كعبه نماد دل پس از منظر موالنا . صاحب خانه

درباره ي رمز و راز مراسم حج و نيز فلسفه ي نماز گزاردن به سوي  مقاالت شمسدر شمس تبريزي نيز ) 3       (
 كه ما گويد ميشمس .  زي آورده كه با نكته ي مورد بحث ما كامالً مربوط استكعبه نكته ي حكيمانه و دل انگي

فرض كنيد كه شما .  در هر گوشه ي عالم كه باشيم رو به سوي نقطه اي واحد كه كعبه باشد نماز مي گزاريم
حال اگر . ارندزگ مي  به سوي خانه ي كعبه نمازازگزاراننمي  همهدر اينجا . ايستاده ايدمسجدالحرام به نماز در

. كنند  سجده مييكديگر همه به سويدر اين صورت خواهي ديد كه كعبه از ميان برداشته شود، چه مي شود؟  خانه
 همچون فرشتگان  به يكديگر سجده كنند و از طريق اين ادب دينيآدميان تا مركزي پديد آورده كانونيگويي كعبه 

بنابراين، .   ه، مورد تكريم قرار دهندنهادوند در وجود ما  آن گوهر الهي را كه خدا،در هنگام خلقت آدمي
اين روح يا .   دانستهنمازگزاردن به سوي كعبه را مي توان تكريم انسان و آن روح الهي كه خداوند در ما دميد

 به حج رفتن يعني گويد كه موالنا مي.  آدمي است» دل«قطره ي مقدس كه آدمي را در خور تكريم مي كند، البته 
.طالب دل طلب دل رفتن و حاجي يعني  

  بدان فرمودحقت صورت  يطواف كعبه

واسطه ي آن دلي بدست آريكه تا ب  
 هزار بار پياده طواف كعبه كني
 قبول حق نشود گر دلي بيازاري

 بده تو ملكت و مال و دلي به دست آور
 كه دل ضيا دهدت در لحد شب تاري

  حضرت حق بههزار بدره ي زر گربري

  آرياگر به م آراگويد دلبحقت 
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بنابراين، حاجي در جستجوي دل است، و سفر حج نمادي است از جستجوي انساني كه در پي جستن دل، و 
حاجي به نحو نمادين مجاهدت انسان را براي يافتن خانه ي خدا، كه همانا دل دلين است، .  صاحب دل شدن است

نساني است كه مي كوشد دل گلين خود را به دل دلين بدل حاجي نماد سالك طريق است، نماد ا.  نشان مي دهد
. حاجي طالب دل است پس در نگاه نمادين عارفان سفر حج تكريم دل آگاه و. كند  

؟  به گمان من در اينجا يك آزمون يا نه  مقبول افتاده است اوحج        اما حاجي چگونه مي تواند دريابد كه آيا 
حاجي براي آنكه ببيند آيا حج او مقبول بوده است يا نه، بايد به خود مراجعه كند .  روشن براي اين امر وجود دارد

اما چگونه؟  باز به گمان من پاسخ چندان پيچيده .  و آن را حرمت مي نهد و ببيند تا چه حد قدر دل را مي شناسد
.   را به ناروا نمي شكندكسي كه دل را حرمت مي نهد، هرگز دل آزاري نمي كند، هرگز دل كسي: و دشوار نيست

:نثار مي كندحاجي انساني است كه درشتي ها و تلخي هاي ديگران را مي پذيرد و نرمي و شيريني   
 با دل خونين لب خندان بياور همچو جام

 ني گرت زخمي رسد آيي چو چنگ اندر خروش
.حاجي مهربان است.  اين وصف حاجي است  

 در ميانه ي راه ميان اهل كاروان دعوا در مي گيرد، . ز سفر حج بازمي گشتمابا كارواني       سعدي مي گويد وقتي 
كسي از كاروانيان كه شاهد .  و حاجيان شروع مي كنند به يكدگر بد و بيراه گفتن و به سر و روي يكديگر كوفتن

:اين صحنه بود، از سر تأسف سر تكان مي داد، و با خود مي گفت  
ااز من بگوي حاجي مردم گزاي ر  
 كو پوستين خلق به آزار مي درد،

 حاجي تو نيستي، شترست از براي آنك
 بيچاره خار مي خورد و بار مي برد

آن شتر آموخت كه خار !  شما حاجي نشديدو ي كه شما را به مكه برد، حاجي شد، شترآن   رفتيد اما حجبهشما 
  ناشماها حج رفتيد و گستاخ تر و طمعكارتر وبخورد، دشواريها را بر خود بپذيرد، و خيرش به ديگران برسد، اما 

او  حاجي شود و ي كه او را به مكه مي برد،اتوبوس  هواپيما و آنسفر حج رود وبه مبادا كسي .   بازگشتيدمهربان تر
! نشودحاجي  

يز او را حسن غزل دل انگ.   كه در آن لب تعليم و نظر خود را درباره حج بيان مي كندي داردموالنا غزل زيباي        
:ختام گفتار خود مي كنيم     

 اي قوم به حج رفته كجاييد كجاييد
 معشوق همين جاست بياييد بياييد

 معشوق تو همسايه و ديوار به ديوار
 در باديه سرگشته شما در چه هواييد

 گر صورت بي صورت معشوق بديديد
 هم خواجه و هم خانه و هم كعبه شماييد

انه برفتيد بار از آن راه بدان خده  

 يك بار ازين خانه بر اين بام برآييد
 آن خانه لطيف است، نشان هاش بگفتيد



 ١٠

 از خواجه ي آن خانه نشاني بنماييد
 يك دسته ي گل كو اگر آن باغ بديديد؟
 يك گوهر جان كو اگر از بحر خداييد؟

 با اينهمه آن رنج شما گنج شما باد
 افسوس كه بر گنج شما، پرده شماييد

 
. خانمها و آقايان ارجمند سپاسگزارماز توجه  

 

 


