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 «گزاری در هشت متن عرفانی با تاکید بر کشف المحجوببررسی حج و حج»
 (34 :آل عمران)«اِنَّ اَوَّلَ بَیتٍ وُضِعَ لِلناسِ لِلذِّی بِبَکَّهَ مُبارکاً و هُدیً لِلعالَمین»

 حسین عشیری کردشامی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان

 حسن سعدی

  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطباییکارشناس ارشد 

                                                                                  چکیده 

زمین کامال از آغاز ورود آیین اسالم به ایران زمین تا امروز، اثرگذاری مبانی فرهنگی این دین مقدس بر ابعاد مختلف فرهنگ ایران

بازتاب . گرفته از دین مقدس اسالم استود و قابل بررسی است؛ تا جایی که امروزه بسیاری از مقوالت فرهنگی قوم ایرانی ریشهمشه

های گوناگون از ادب فارسی از جنبه. توان دیداین تاثیرپذیری فرهنگ ایرانی از دین اسالم را به بهترین نحو در ادبیات فارسی می

ترین شاخه ادب فارسی به صورت مستقیم تحت تاثیر عرفان و تصوف به عنوان مهم. گرفته استم تاثیرمقوالت مختلف دین اسال

گزاری از برای نمونه آیین حج و حج. معارف عرفانی عموما برگرفته از مقوالت مختلف دین اسالم است. معارف دین اسالم است

ترین پرداختن به باطن و ژرفای احکام و عبادات دین مهم. است مواردی است که در کتب مختلف عرفانی مورد توجه قرار گرفته

نگر و باطن بین پرداخته شده گزاری با دیدی ژرفاز این روی در کتب عرفانی به مسائلی چون حج و حج. دغدغه مکتب عرفان است

 .مقایسه کتب مختلف عرفانی شاهدی بر این مدعاست. است

 گزاریعرفان، حج و حجاسالم، ایران، فرهنگ، : هاکلیدواژه

 گفتارپیش

از کاربرد آیات . توان مشاهده کردی ادب فارسی که بنگریم،تاثیر فرهنگ و سنن اسالمی را به وضوح میدر هر گوشه ای از گستره

های بسیار وهیکی از جل. های قرآنی در آثار منثور و منظوم ادبیقرآن و احادیث معصومین در متون ادبی گرفته تا استفاده از داستان

درخشان و قابل توجه تاثیر پذیری ادب فارسی از فرهنگ و سنن اسالمی، توجهی است که در کتب شعر و نثر عرفانی به این منابع 

عرفا با بینش خاص خود نسبت به مسائل مختلف دین، در بسیاری موارد تفسیری ناب و هنری از مسائل دینی  .دینی شده است

عرفا با . از مواردی که همواره مورد توجه نویسندگان و شاعران عارف بوده است؛ اعمال عبادی دین اسالم استیکی . اندارائه کرده

ی باطنی قوی بین بنده و خداوند، تکیه بر نگاه باطن بین و ژرف اندیش خویش، همواره در پس آداب ظاهری دین، به نوعی رابطه

یکی از مواردی که در اکثر کتب ادب عرفانی به آن پرداخته . اندده است اشاره کردهکه در ژرفای هر یک از اعمال دینی قرار داده ش

اند، پرداختن به موضوع حج نیز در گونه که عرفان را نگاه هنری به الهیات دانستهآن. گزاری استشده است، موضوع حج و حج

گزاری چیزی بیش از یک عمل ظاهری دانسته شده حج در این متون حج و. بسیاری از این کتب همراه با نگاهی هنری و ادبی است

 . است و تفاسیر عرفانی دلنشینی از این واجب شرعی در کتب عرفانی ارائه شده است

 :حج در فرهنگ ایران پیش از اسالم

ئل بودند و همواره به از نگاه برخی مورخین تاریخ اسالم، ایرانیان پیش از اسالم نیز، برای خانه کعبه و مراسم حج احترام فراوانی قا

در کتاب حج در ادب فارسی درباره حج و احترام ایرانیان قبل از اسالم نسبت به این مکان . نگریستندخانه کعبه، با نظر احترام می

ت های دور حج گزارده و برای کعبه احترام قائل بوده و به زیارایرانیان از زمان: نویسدمسعودی می»: شریف چنین گفته شده است

. اند؛ آخرین کسی از ایرانیانِ معروف که پیش از اسالم به حج رفته، ساسان پسر بابک جدِّ اردشیر بابکان بوده استرفتهبیت اهلل می

اند؛ زیرا هم و وجه نامگذاری چاه زمزم را به این نام، همین دانسته. کردرفت و زمزمه میاو پس از طواف کعبه، بر سر چاه زمزم می

همچنین ایرانیان اموال و جواهر زیادی به کعبه . کردندرفتند و مطالبی را زمزمه میم دیگر ایرانیان بر سر چاه مذکور میساسان و ه

همین ساسان پسر بابک، دو آهوی طال و جواهر و چند شمشیر و طالی فراوان به کعبه هدیه کرد که در چاه زمزم . کردندهدیه می

به عبدالمطلب رسید، چاه زمزم را که پر شده بود حفاری کرد و شمشیرها و جواهر مدفون در آن  وقتی نوبت پرده داری. مدفون شد

 (. 39)« آنها همان بود که ساسان به کعبه هدیه کرده بود. را بیرون آورد
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گونه که آثار الم آنگذاردند و پس از ظهور اسشود؛ ایرانیان از دیرباز به سنّت حج احترام میگونه که در متن فوق مشاهده میهمان

اند و برای این سنت کهن احترام خاصی قائل کعبه و دیدار آن عالقه فراوانی داشته دهد به خانهشعرا و نویسندگان ایرانی نشان می

خود های مرتبط با آن در اولین شعرهای فارسی تجلّی دارد و رودکی پدر شعر فارسی نام مکّه را در شعر این سنت و واژه. بوده اند

 :آورده است

 مکّی به کعبه فخر کند، مصریان به نیل           ترسا به اسقف و علوی بافتخار جد

 فخر رهی بدان دو سیه چشمکان توست           کآمد پدید زیر نقاب برد و خد 

 (212 :4953یزدانی، )

برای بررسی دقیق این موضوع از منظر عرفانی، . گزاری با تکیه بر بینش عرفانی استهدف از این جستار بررسی موضوع حج و حج

از این روی هشت متن مهم ادب عرفانی در این جستار مورد بررسی قرار گرفته .  پرداختن به متون ادب عرفانی امری ناگزیر است

 :زیر است گزاری استفاده شده است به ترتیبآثاری که از آنها برای تبیین دقیق رویکر د عرفانی به موضوع حج و حج. است

 کشف المحجوب اثر هجویری         -4

 رساله قشریه اثر ابوالقاسم قشیری  -2

 تذکره االولیای عطار نیشابوری       -9

 کیمیای سعادت امام محّمد غزالی -1

 مصباح الهدایه عزالدین محمود کاشانی -3

 مرصاد العباد اثر نجم رازی -6

 فیه ما فیه موالنا جالل الدین بلخی -5

 نفحات االنس اثر جامی -3

ی هدف این نوشته مقایسه آثار نیست ؛ بلکه تجزیه و تحلیل این آثار از لحاظ پرداختن به موضوع حج و نوع تفکر و دیدگاه نویسنده

تکیه اصلی بر کتاب کشف المحجوب هجویری است؛ چراکه از لحاظ تقدم بر .  ی حج استمتون در مورد سنت مذهبی و دیرینه

ثاری که به صورت عرفانی به زبان فارسی نگاشته آمده است پیشی دارد و با بررسی هایی که انجام گرفت ؛ بیش از آثارعرفانی سایر آ

 . دیگر به موضوع حج و توجه به شناخت حقیقی این عمل دینی و ارزش باطنی این واجب دینی پرداخته است

 :کشف المحجوب -4

ی کتاب کشف نویسنده .گزاری پرداخته استفصلی در باب حج و آداب حج« ابکشف الحج»هجویری در کشف المحجوب در 

گزاری،  بیشترین ی بینش عرفانی خاص خویش نسبت به مقوالت مختلف اسالمی و از جمله عمل عبادی حجالمحجوب بر پایه

کند و بر اغنیاء و ثروتمندان ن میی سخنش آداب ظاهری حج را بیادر مقدمه. تأکید را بر پرداختن به باطن این عمل داشته است

و از فرایض اعیان یکی حج است بر بنده و حال صحت عقل و بلوغ اسالم و حصول »: ی حج را واجب می شماردادای فریضه

استطاعت و آن حُرم بود به میقات و وقوف اندر عرفات و طواف زیارت باجماع و باختالف سعی میان صفا و مروه و بی حُرم اندر حرم 

 (122 :4935هجویری، ) «نشاید شد و حرم را بدان حرم خوانند کی اندرو مقام ابراهیمست و محلّ امن

سازی، تفسیری داند و با استفاده از روش برآیندهجویری هر یک از مقوالت وابسته به حج را دارای دو رویه ظاهری و باطنی می

ها در کنار خانه خداوند است و برای آن اعمالی نیز که یکی از مکان در باب مقام ابراهیم. دهدخاص از این مقوالت ارائه می

او ابراهیم را دارای دو مقام می داند ؛ یکی مقام تن و دیگری مقام دل که مقام تن مکّه . کنداند، برداشتی خاص را بیان میبرشمرده

ام تن وی کند از همه شهوات و لذات اعراض باید کرد هرکه قصد مق»: گویدظاهری است و مقام دل، خُلّت و در باب این دو مقام می

تا مُحرم بود و کفن اندر پوشید و دست از صید حالل بداشت و جمله حواس را اندر بند کرد و به عرفات حاضر شد و از آنجا به 

د و سنگ ها به شرط مُزدلفه و مشعرالحرام شد و سنگ برگرفت و به مکّه کعبه را طواف کرد و به منا آمد و آنجا شد روز ببو

بینداخت و آنجا موی باز کرد و قربانی کرد و جامها درپوشید تا حاجی بود و باز چون کسی قصد مقام دل وی کند از مألوفات اعراض 

 .باید کرد و به ترک لذات و راحات بباید گفت و از ذکر غیر محرم شد و از آنجا التفات به کون محظور باشد
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یام کرد و از آنجا قصد مزدلفه الفت کرد و از آنجا سرّ را به طواف حرام تنزیه حق فرستاد و سنگ هواها و آنگاه به عرفات معرفت ق

 (129 – 122 :همان. )«خواطر فساد را به رضای امان بینداخت و نفس را اندر منحرگاه مجاهدت قربانی کرد تا به مقام خلّت رسد

مناء  ،مزدلفه الفت ،عرفات معرفت :فت و کمال است ؛ اصطالحات زیبایی از جملههجویری در مقام دل ابراهیم که از آنِ اهل معر

ی المحجوب را به مسالهی کتاب کشفامان و منحرگاه مجاهدت ساخته است که از لحاظ موزون بودن و زیبایی، نگاه هنری نویسنده

دارد که ایشان اند چنین بیان میام دل را کردههجویری پس از آن در توصیف گروه دوم از حاجیان که قصد مق. دهدحج نشان می

اند، پس از حج اگر حتی به حج نرفته باشند به مقام خلّت می رسند، همانگونه که ابراهیم همچون ابراهیم در مقام دل جای گرفته

  :رسد و دیگر دعا و خواهش و اجابت برای آنها معنا ندارد ؛ چون آنها تسلیم محض هستند

حق تعالی خواست تا ویرا بر سر خلق جلوه کند نمرود را  ،به مقام خلّت رسید از عالیق فرد شد و دل از غیر بگسستچون ابراهیم »

برگماشت تا میان وی و از آنِ مادر و پدرش جدا افکند و آتشی برافروخت ابلیسی بیامد و منجنیق بساخت ویرا در خام گاو دوختند 

: گفت .«اِمّا الیک فال» :ابراهیم گفت .«هَل لک مِن حاجه ؟» :یامد و پلّه منجنیق بگرفت و گفتجبرئیل ب .و اندر پلّه منجنیق نهادند

مرا آن پسندیده باشد که او می داند که مرا از برای او « حبسی من سؤالی عَلَّمَهُ بحالی» :بخدای عزّوجلّ هم حاجتی نداری ؟ گفت

 (129 :همان. )«زبان مرا از سؤال منقطع گردانیدست ،در آتش اندازد علم او به من

ابراهیم به چنان مقامی از یقین رسیده که حتی خواهش و سؤالی به جبرئیل هم نمی کند، چون او  ،همانگونه که در متن فوق آمده

سلیم محض است، چون و می داند که او را برای خدا در آتش می اندازد و ت ،بدان مرحله رسیده که در حق مستغرق است و فانی

 .می داند این هم نوعی ابتالء است که خدا در مورد او انجام می دهد

هجویری از قول محمد بن فضل گوید که جای تعجب است انسانهای ظاهربین که همه حج را رفتن به مکّه می دانند و می خواهند 

  .یندخدا را در آنجا بیابند در حالی که در دل خود طلب مشاهدت حق نمی نما

 .«اگر زیارت سنگی کی اندر سالی بدو نظر باشد فریضه بود، دلی کی بدو روزی سیصد و شصت نظر باشد به زیارت او اولی تر»

 (122 :همان)

در نظر هجویری میعاد قرب و خلوتگاه انس انسان باید کل عالم باشد و کسی که اینگونه نباشد او را از دوستی هیچ خبری نباشد و 

مکاشف باشد همه عالم برای او به منزله کعبه است ؛ چون تمام موجودات به تعبیر قرآن تسبیح خداوند را می گویند اگر انسان 

یعنی تمام عالم کون و مکان گرد یک قطب واحدی می چرخند و اگر بنده گرفتار حجاب های دنیایی باشد و بر آن نشده که در راه 

از حضرت حق و اگر این انسان به مکّه هم برود اصالح نشده برخواهد گشت وحرم عرفان و سیر و سلوک گامی نهد محجوب است 

 .است« اظلم عالم»دوست و مکّه برای او به تعبیر هجویری 

بیان می کند که پس از او ناصر خسرو هم آن را در قصیده ای غرّا به تصویر می  123هجویری از قول جنید حکایتی را در صفحه 

 :کشد با مطلع

 آمدند با تعظیم                                       شاکر از رحمت خدای رحیم حاجیان

ناصر خسرو نیز چون هجویری به همین سخنانی که پیش از این آمد تأکید دارد و حج را مقوله ای عرفانی و مربوط به دل می داند 

ده ناصر خسرو پرهیز می کنیم و مخاطبان را به کتاب کشف از آوردن متن حکایت و قصی ،که در اینجا برای جلوگیری از اطاله کالم

 .المحجوب و دیوان ناصر خسرو ارجاع می دهیم

هایی از کتاب کشف المحجوب داستان هایی مرتبط با هجویری در ضمن گفتار خود از حکایات زیبا نیز غفلت نمی ورزد ودر بخش

ی کعبه با آوردن داستانی در باب ذوالنون مصری، هدف عارف یش خانهدر باب ایین قربانی کردن حیوان در پ. موضوع نقل می کند

: داندداند و قربان کردن حیوان را نموداری از کشتن نفس میگزاری قربان کردن نفس خویش در پیشگاه خداوند میرا از حج

ر وی نگا کردم تا چه کند و کیست من اند. ذالنون مصری می گوید که جوانی به منا ساکن نشسته و همه خلق به قربان ها مشغول»

این بگفت  ،تو از من بپذیر. بار خدایا همه خلق به قربان ها مشغولند و من می خواهم تا نفس خود را قربان کنم اندر حضرت :؟ گفت

 (126 :همان. )«چون نیکو نگاه کردم مرده بود .و به انگشت سبّابه به گلو اشارت کرد و بیفتاد
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یکی حجی که در غیبت باشد ومنظور او حج با انانیّت و پایمال  :حج را به دو گونه قسمت می کند ،حج هجویری در پایان فصل

از انک غیبتی از غیبتی اولی تر . آنکه اندر مکّه در غیبت باشد، چنان بود که اندر خانه خود»: نکردن نفس است و دوم در حضور

 (125 :همان) .«ه مکّه حاضر بود از آنک حضرتی از حضرتی اولی تر نیستنیست و آنک اندر خانه خود حاضر بود، چنان بود که ب

او در پایان سخن خود نتیجه گیری می کند که اصل حج که مجاهدت است برای کشف مشاهدت است و مقصود حج تنها دیدن 

هجویری لُبِّ کالم خود و همه حرف عارفان را در مورد حج بیان می کند و  .ی کعبه نیست؛ بلکه مقصود کشف مشاهدت استخانه

آن این است که قصد و غرض اصلی از رفتن به حج به وجود خدا بیشتر عارف شدن است و با لحنی عارفانه کشف حجاب هاست تا 

: گویددر  تبیین عرفان است که می این سخن یادآور سخن معروف ابوسعید. سالک در وجود خود فانی شود و از خویش فارغ گردد

 .همه عرفان دو گام بیشتر نیست ؛ یکی اینکه فرد از خود بیرون شود و در گام دوم به خدا بپیوندد

همانگونه که مشاهده شد هجویری چون عارفان دیگر گرفتار ظاهر نشدن و دریافت ژرفا و باطن اعمال دینی را مورد تأکید قرار داده 

همانگونه که می بینیم شخصی به  .ری در انسان حتی بهترین و مقدس ترین اعمال را ناچیز و توخالی می گرداندآفت ظاهر نگ.است

حج می رود ولی همانی برمی گردد که رفته بود با همان خصایل و خُلق و خوهای ناپسند و اگرچه مدتی بس کوتاه در حس و حال 

بدان علت است که آن شخص رفته تا خود را در مکّه پیدا کند غافل از آنکه می توان مکّه قرار دارد ولی نمی تواند آن را حفظ کند و 

 .در خانه نشست و کعبه را در دل داشت

 رساله قشیری -1

با وجود این قشیری در هیچ یک از این ابواب به صورت . رساله قشیری شامل پنجاه و پنج باب در موضوعات مختلف عرفانی است

گزاری برای تبیین برخی امور عرفانی گزاری نپرداخته است بلکه در حین بیان موضوعات گاه از اداب حججخاص به موضوع حج و ح

از جمله در باب چهل و چهارم رساله قشیری که در احکام سفر است، قشیری اشارات ناچیزی به حج بعضی از . استفاده برده است

سفر نکردند مگر حج اسالم . از ایشان گروهی اقامت، اختیار کردند بر سفر ،[ر احکام سف] این طایفه مختلفند اندرین » .عارفان دارد

اقامت بوده است چون جنید و سهل عبداهلل و بدانید که سفر بر دو قسم است ؛ سفری بود بر تن و آن از جایی به  ،برایشان ،و غالب

هزاران بینی که به تن سفر کند و اندکی بینی که به  ،جایی انتقال کردن بود و سفری بود به دل و آن صفتی به دیگر صفتی گشتن

 (321 :4935قشیری، .)«دل سفر کند

داند ؛ به تن و به دل و این اقتباسی است که هجویری از استاد خود داشته است؛ ولی هجویری نیز چون قشیری سفر را دو گونه می

 .هجویری آن را شرح و بسط داده است

دائم و شاگردان وی بازو بودندی و دائم محرم بودی و چون از احرام بیرون آمدی و دیگر باز احرام ابوعبداهلل مغربی سفر کردی »

 (329:همان. )«گرفتی و هرگز جامه وی شوخگن نشدی

. داندگزاری میآورد که براساس آن ارزش این عمل را بیش از عمل حجدر باب فضیلت نگاهداشت حقوق مادر، قشیری داستانی می

بول بر جامه وی  ،بیرون شد و اندر بادیه شد .مادرش وی را دستوری داد .تّانی از مادر دستوری خواست تا به حج شودگویند ک»

نگه کرد او  ،در بزد و مادر وی در بگشاد ،بازگشت و آمد تا به سرای خویش ،این از بهر خللی است که در کار من است :افتاد ؛ گفت

تا تو برفته ای نیت کرده بودم ؛ که از اینجا برنخیزم تا تو را  :پرسید که چرا نشسته ای اینجا ؟ گفت ،را دید اندر پس در نشسته

 (325 :همان. )«نبینم

آن هم در باب سفر و در قدیم بیشتر  ،چنان که پیش از این ذکر شد، قشیری به گونه ای مختصر در مورد حج سخن گفته است

 .اگر عارفی به قصد سیر در آفاق و انفس از زادگاه خود خارج می شدسفرها به مکّه منتهی می شد البته 

 :تذکره االولیا -9

عطار در تذکره االولیای خود از سفرهای حج بزرگان و عرفا به نکات دقیقی در مسائل اخالقی و تربیتی و درس هایی که باید از حج 

عطار داستانی در بیان احوال کتانی که در . یات توجه داشته استگرفت اشاره کرده و در ضمن بیان کرامات آنان به اینگونه اخالق

کند که آن رعایت حق و احترام گیری اخالقی از آن میی قشیریه آورده شده است، را می آورد و بر اساس این حکایت نتیجهرساله

 .مادر است
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توکل یکی از مدارج . کند، موضوع توکل استمی گزاری استفادهیکی دیگر از مواردی که عطار برای تفسیر آن از موضوع حج و حج

رفتند که عرفا گاه به حدی در مقام توکل پیش می. مهم عرفانی است که در نزد عرفا از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده است

صیف شده است که وجود خود را به صورت کامل در ید قدرت خداوند قرار میدادند و در کتب عرفانی این مرتبه از توکل چنین تو

یکی از مراحلی . گرداندایست که در دست غسال قرار گرفته است و غسال او را به هر صورت که بخواهد میگویی عارف چونان مرده

در سفرهای پیشین به خاطر سختی راه .گزاری استکه در آن بیش از همه به مساله توکل توجه شده است در سفر برای حج

به همین دلیل موضوع توکل و تکیه بر . مردندکردند و در میانه راه میوفیق رسیدن به خانه کعبه را پیدا نمیگزاران تبسیاری از حج

عطار نمونه ای از آن را در ارتباط با بشر حافی و ابوعبداهلل . قدرت خداوند در این سفرها بسیار مهم و باعث دلگرمی عرفا میشد

 .محمد بن حنیف نشان داده است

به سه شرط همراهی می کنم ؛ یکی اینکه  :با ما همراه می شوی ؟ گفت ،عزم حج داریم :مردم شام نزد بشر آمده گفتند گروهی از»

دو شرط اول را می پذیریم ولی مورد  :گفتند. از کسی هم چیزی نخواهیم و اگر بر ضد  قبول نکنیم ،هیچ زاد و توشه ای برنگیریم

اگر در دل کرده ... .پس شما به خدا توکّل ندارید و به زاد و توشه حاجیان توکّل کرده اید :فتبشر گ .سوم را نمی توانیم قبول کنیم

 (. 33عطار، )« این توکّل بر خدای بود ،بودی که هرگز از خلق چیزی قبول نخواهم کرد

که به حج رفتم خانه ای  اول بار :چنانکه بایزید گفت ،حج واقعی آن است که به صاحب خانه توجه شود نه به خانه و ظواهر آن

سوم بار نه خانه دیدم نه خداوند خانه ؛ یعنی چنان در حق گم شدم که هیچ  ،دوباره که به حج رفتم خداوند خانه را دیدم ،دیدم

 .نمی دانستم

رویه به وقتی بایزید را به خاک سپردند همسر احمد خض :در کرامات بازیزید بسطامی سخن بسیار است ؛ از جمله عطار گفته است

چنان  ،ساعتی بنشستم و در خواب شدم .شبی در طواف خانه کعبه بودم :زیارت مرقد بایزید آمد و درباره کرامات و درجات او گفت

 ،آنجا بیابانی دیدم که درازا و پهنای آن پیدا نبود و همه بیابان گل و ریاحین بود ،دیدم که مرا به آسمان بردند و تا زیر عرش بدیدیم

 .ابویزید ولی اهلل :رگ گلی نوشته بودبر هر ب

حتی عارفی همچون ابومحمد مرتعش  .بعضی از حجاج بیت اهلل به هوای نفس و جهت کسب شهرت و عنوان به سفر حج می روند

 :از آن که مادرم گفت :چون دانستی ؟ گفت :گفتند .سیزده حج به توکّل کردم چون نگه کردم همه بر هوای نفس بود :که گفت

  .دانستم که آن حج بر شده نفس بود ،آب آر بر من گران آمده سبوی

نقل  :احترام کعبه از گذشته های دور بر همه کس واجب بوده و مراعات می شده و گاهی در آن افراط هم می شده است ؛ از جمله

 .است که ابومحمد جریری یک سال به مکه مقام کرد که نه خفت نه سخن و نه پشت به جایی تکیه داد

عطار در تذکره االولیا فقط کراماتی از عرفا در ارتباط با  ،درباره عطار و نظر او نسبت به حج همانگونه که گفته شد ،در پایان بحث

 (966 - 964 :4953یزدانی، ) .حج آنان بیان کرده و کمتر به فلسفه حج پرداخته است

 :کیمیای سعادت -1

است ده اصل بیان کرده است که با آنها عبادت صحیح خواهد بود در اصل هفتم به غزالی در کتاب خود در رکن اول که عبادات 

موضوع حج می پردازد که موضوع این جستار  است و آن را هم از لحاظ ظاهری و هم محتوایی مورد بحث قرار داده است که در 

 :اینجا بیان می گردد

بدانکه حج از ارکان اسالم » :صل عربی آن در مورد حج می آوردغزالی در ابتدای سخن حدیث هایی به صورت فارسی بدون ذکر ا

هرکه حج » :و گفت« !خواه جهود میرد و خواه ترسا :گو ،هرکه مُرد و حج نکرد» :گفت( ص)است و عبادت عمر است و رسول 

ید و همچنانکه آن روز که از از همه گناهان بیرون آ ،کند،بی آنکه تن به فسق آلوده کند و زبان به بیهوده و ناشایست مشغول دارد

هرکه از خانه بیرون » :و گفت.... .بسیار گناهست که هیچ چیز آن را کفارت نکند مگر ایستادن به عرفات» :و گفت« مادر بزاده باشد

وی را  ،ینهآید در اندیشه حج و در راه بمیرد ؛ تا قیامت هر سالی وی را مزد حجی و عمره بنویسند و هر که در مکّه بمیرد یا در مد

 (243 :4963 ،غزالی) .«نه عرض بود نه حساب

غزالی حکایتی در آغاز بیان می کند درباره رحمت واسعه خداوند و بیان می دارد که گاه خداوند برای یک شخص عارف و عابد 

 :جمعیت زیادی را مورد رحمت خود قرار می دهد
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شب عرفه دو فریشته را به خواب دیدم که از آسمان فرود  :ج کردمگفت یک سال ح ،یکی از بزرگان بوده است ،و علی بن موفق»

 :گفت .ششصد هزار بودند :گفت. نه :گفت« دانی که امسال حاج چند بودند ؟» :یکی دیگری را گفت -با جامه های سبز –آمدند 

و از این سخن  –از هول  –و من از خواب درآمدم  .حج شش کس پذیرفته اند :گفت .نه :دانی که حج چند تن پذیرفته اند ؟ گفت

اندرین اندیشه و اندوه به مشعرالحرام رسیدم و در خواب  .من به هیچ حال از آن شش گانه نباشم :سخت اندهگین شدم و گفتم

 .شدم

چه حکم کرده است  دانی که حق تعالی امشب :آنگاه آن یکی گفت .هم آن دو فریشته را دیدم که هم آن حدیث با یکدیگر بگفتند

پس از خواب بیدار شدم  .به هر یکی از آن شش تن صد هزار ببخشید و همه را در کار آن شش کرد :گفت .نه :میان خلق ؟ گفت

 (243 - 243 :همان) .«شادان و شکر کردم خدای را

که در رساله های فعلی هم آورده غزالی بعد از نقل این حکایت به شرایط و ارکان حج می پردازد که همان احکام ظاهری حج است 

لذا برای پرهیز از اطاله کالم از پرداختن به آن خودداری  ،شده است و چون هدف از این مقاله بررسی عرفانی حج در این آثارست

 .می شود و فهرستی از مطالب آن بیان می گردد

آداب وقوف به  ،آداب سنن ،آداب طواف ،ل مکّهآداب احرام و دخو ،آداب راه و ساز آن ،کیفیت حج ،ارکان حج ،شرط وجوب حج

 ....زیارت مدینه و ،طواف واداع ،کیفیت عمره ،عرفه

 :کتاب اسرار و دقایق حج می پردازد 295و  296غزالی بعد از پرداختن به آداب ظاهری حج در صفحات 

و  ،و مقصود از وی عبرتی است و تذکیریبدان که آنچه شرح کردیم صورت اعمال حج بود و در هر یکی از این اعمال سرّی است »

 .یا یاد دادن کاری است از کارهای آخرت

و ... .تا اختیار خویش اندر باقی نکند ،و اصل حقیقت وی آن است که آدمی را چنان آفریده اند که به کمال سعادت خود نرسد

اندر متابعت هوی بود و معامله  ،وری شرع کندتا با اختیار خویش باشد و آنچه کند نه به دست :متابعت هوی سبب هالک وی است

و بدین سبب بود که اندر ملت های دیگر به رهبانیت و سیاحت فرمودندی هر  .وی بنده وار نبود و سعادت وی اندر بندگی است

پس از  .دندیو همه عمر در ریاضت و مجاهدت به سر بر ،امتی را تا عبّاد ایشان از میان خلق بیرون شدندی و یا سر کوهی شدندی

 .«مرا جهاد و حج بدل آن آمد» :گفت «سیاحت و رهبانیّت نیست در این دین ؟»پرسیدند که ( ص)رسول 

حج و جهاد را تأکید می  ،پیامبر به جای رهبانیّت و سیاحت که در ادیان گذشته به خصوص در میان مسیحیان وجود داشته است

ولی همانگونه که در قرون چهارم تا ششم که دوره شکل گیری و اوج  .«ه فی االسالمال رهبانی» :کند و یادآور آن جمله مهم است که

  .رهبانیّت و سیاحت در بین صوفیان رواج پیدا می کند ،تحت تأثیر عرفان هند و مسیحیت ،عرفان را نشان می دهد نگاه می کنیم

قرار می گیرد زن و زاد خود را رها می کند و به دیار کسی همچون نجم رازی زن داری را بال و مصیبت می داند و وقتی در مضیقه 

 .البته بیشتر این مسافرت ها و سیر و سیاحت ها به مکّه منتهی می شود ،دیگری مسافرت می کند

چون اسالم دین برتر است با تأکید بر حج به جای رهبانیت به منافع اجتماعی آن توجه دارد که قدرت و شکوه و برتری اسالم را می 

اند و به جای توجه به فردیّت به جمعیت روی آوردن و در جمع بودن و به دور از روی و ریا و توجه به شغل و منصب، همه گرد رس

غزالی همچنین بعضی از اعمال حج را به گونه ای می داند که هیچ عقلی نمی تواند  .یک قطب واحد بگردند و این فلسفه حج است

 .بدان راه پیدا کند

طبق آنچه که غزالی بیان می کند حج را گونه  .عبرت هایی را که می توان از حج گرفت بیان می کند ،خر در مورد حجاو در فصل آ

عنوان می دارد که  ،ای از سفر آخرت می نامد و از آغازی که انسان از اهل و عیال خود برای آماده شدن سفر حج وداع می کند

شود و این وداع سفر حج مانند وداعی است که انسان باالجبار در سکرات موت شخص باید همین گونه برای سفر آخرت آماده 

زاد و توشه ای برمی گیرد همان گونه از  ،و همان گونه که انسان برای مسافرت و آماده شدن برای حج .نسبت به اطرافیان خود دارد

ال خود هیچ چیزی با خود نمی تواند ببرد ؛ بلکه طاعات دنیوی زاد و توشه ای برای سفر آخرت خود برمی گیرد که انسان جز اعم

 .در سفر آخرت احتیاج انسان به اعمال صالح و زاد و توشه بیشتر است

 :به طور کلّی غزالی مقایسه ای اجمالی بین سفر حج و سفر آخرت دارد که به صورت زیر است
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بدون بدرقه و راهنما نمی توان  ،عقبات و خطرهای بادیه نمودار منکر و نکیر و عقارب حیات گور است ،جامه احرام نمودار کفن است

لبیک زدن مانند جواب ندای  ،های گور راهنمایی حاصل کرداز آفت بادیه جان به در برد همانگونه که باید از بدرقه طاعت برای هول

طواف و سعی مانند گردیدن بیچارگان گرد قصر پادشاه است و آنگونه است که آنها دنبال فرصت  ،حق تعالی در روز قیامت است

جویند که ایشان را شفاعت کند و وقوف کنند و کسی را میآمد و شد می ،هستند که حاجت خویش عرضه کنند و در میدان سرای

چون همه خالیق  ،های گوناگون به عرصات قیامت شبیه استبه عرضه و اجتماع اصناف خلق از اطراف و دعا کردن ایشان به زبان 

 .در آن هنگام جمع اند و هر کسی به خویشتن مشغول است

غزالی اصل حج را پیروی کردن از تمام آیین و مناسک آن می داند و می گوید که انسان نباید به شیطان اجازه شبهه انداختن در 

عبرت های حج را دور شدن از ظاهر و توجه به باطن اعمال می داند که اصل و حقیقت  او در پایان علت بیان .علّت مناسک را بدهد

 .حج درون و باطن آن است

 :مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه -0

عزالدین محمود .عرفا و سالکان را از انجام حج و ادای زکات مبرّا دانسته است ،صاحب مصباح الهدایه با استناد به شرط استطاعت

داند که استطاعت دانن، عارفان را کسانی میزیستی و فقری که اکثر عرفا آن را زینت حیات دنیوی خویش میبر اساس ساده کاشانی

و امّا زکوه و حج از جمله ارکان اسالم اند و وجوب آن مشروط جمال و » :سفر حج را ندارند و در این باب چنین آورده است

که اهل ترک و تجریدند و مقصود از این مختصر ذکر احوال ایشان است ازین شرط معرّی  و طالبان و سالکان طریق حق .استطاعت

اگر بر سبیل تطوّع  .الجرم در بیان زکوه وحج و کیفیت آن شروعی نرفت بخالف صوم و صاله و اقرار که تعلّق به نفس دارند ،و مبرّا

 (451: 4956کاشانی، ) .«یند واهلل الموفقخواهند که حج گذارند در تعلّم مناسک آن با دیگر کتب رجوع نما

 :مرصاد العباد -6

سفر حج نمودار سفر آخرت  :در ارتباط با حج می گوید ،نجم رازی در کتاب خود آنجا که در باب ارکان مسلمانی سخن می نویسد

 .است

و اَذِّن فی الناسِ باالحجّ »و امّا حج اشارت می کند به مراجعت با حضرت عزّت و بشارت می دهد به وصول به حضرت خداوندی ؛ »

برخیز و مردانه این همه بند و پایبند بر هم گسل و زن و فرزند و خان و مال را  ،یعنی ای قرار گرفته در شهر انسانیت« یأتوکَ رجاالً

نیّتِ  ،قوم در راه نه و از عقیده پاک« وَجَّهتُ وجهی للّذی فَطَر السمواتِ و االرض»همه بگردان و به صدقِ توجه  وداع کن و روی از

بیار و قدم از این منازل و مراحل خوش آمد دنیا و هوا و طبع بیرون نِه و بادیه نفس اماره را قطع « انّی ذاهب إلی ربّی سیَهدین»

سیدی به آب انابت غسلی بکن و از لباس و کسوت بشریّت مجرّد شو و احرام عبودیّت دربند و لبیک و چون به احرام گاه دل ر .کن

عاشقانه بزن و به عرفات معرفت درآی و بر جبل الرّحمه عنایت برآی و قدم در حرم حریم قرب نه و به مشعرالحرام بندگی ثباتی 

دَع »در آن منحرگاه قربان کن و آنگاه روی به کعبه وصال ما نِه که  بکن و از آن جامعه به منای منیّت منا آی و نفس بهیمی را

یعنی بعد از این گِرد ما گَرد و گِرد خویش هیچ مگرد و با حجراالسود که دل توست و آن  ،و چون رسیدی طواف کن« نَفسَکَ و تعال

و از آنجا دو رکعتی تحیّت مقام بگزار؛  ،انیّت خلّتیعنی به مقام روح ،عین اهلل است عهد ما تازه کن و از آنجا به مقام ابراهیم آی

 .بندگی ما از اضطرار عشق کن چون عاشقان ،یعنی عبودیت از بهر بهشت و دوزخ مکن چون مزدوران

ای بر در بمان و بی خود درآی که حجاب از خودی خیزد و امن و وصول از بی پس بر در کعبه وصال ما آی و خود را چون حلقه

 .برخوان« ن دَخَلَهُ کانَ آمِناًو مَ» :خودی

 ای دل بی دل به نزد آن دلبر رو                        در بارگه وصال او بی سر رو

 .«تنها ز همه خلق چو رفتی به درش               خود را درش بمان و آنگه در رو

 (963 - 963 :4953 ،یزدانی)

ی مناسک حج با دیدی هنری و ناب مینگرد و هدف چون غزالی و سایر عرفا به همههمانگونه که در باال مشاهده شد نجم رازی نیز 

داند و همه مناسک ظاهری را با جنبه روحانی و باطنی آن پیوند می ی آن اداب را چیزی فراتر از ظاهر آن آداب میاز انجام همه

آمادگی دنیوی است برای رهسپار شدن به سوی آخرت و نجم رازی نیز مانند غزالی حج را نمودار سفر آخرت می داند که حج  .زنند

 .عرفایی چون نجم رازی از این نکته غفلت نمی ورزند که همه حج پی بردن به محتوای آن است
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 :فیه ما فیه -7

حج به فیه ما فیه کتاب حکایات و روایات عرفانی است ؛ بنابراین نباید انتظار داشت که موالنا همچون هجویری و غزالی فصلی در 

نویسنده با نقل حکایتی از ابوسعید ابی الخیر وجود عارف را کعبه می داند که باید بر گرد او طواف . صورت جداگانه پرداخته باشد

  :کرد

ابراهیم نیال برادر سلطان طغرل به احترام شیخ از اسب فرود آمد و در  ،روزی در کوی عدنی کوبان .شیخ ابوسعید در نیشابور بود»

تو ندانی که هر که بر ما .... » :گفت.. .و تعظیم کرد و شیخ بیشتر او را به تعظیم واداشت تا حدّی که پیشانیش به خاک رسیدمقابل ا

ما خود در میان نیستیم و هر خدمت  –جلّ جالله  –سالم کند از بهر او کند ؟ قالب ما قبله تقرّب خلق است والّا مقصود حق است 

پس ما ابراهیم نیال را در خدمت حق تعالی فرمودیم نه خدمت  .خشوع نزدیک بود مقبول تر بودکه جهت حق باشد هرچند به 

کعبه را قبله مسلمانان گردانیده اند تا خلق او را سجود کنند و کعبه خود در میان نِه و ما را قبله خلق  :پس شیخ گفت ،خود

 (31: 4932موالنا،. )«گردانیده تا ما را حرمت دارند و ما در میان نِه

کند و به خرقان می رسد و ابوالحسن خرقانی به ابوسعید می گوید که من پیر شده و نیز آنجا که شیخ ابوسعید به قصد حج سفر می

 .کندبینم که کعبه گرد تو طواف میای بلکه باالتر و من هر شب میام و نمی توانم به دیدار تو بیایم چون تو کعبه

-عرفانی حج را مورد تأکید قرار میه جنبه حکایات حج بیشتر تأکید دارد و در البالی این حکایات ارزش فیه بماصورت کلّی فیهبه

 .دهد

 :نفحات االنس -3

گردد و همچنین نوع ای پیش گرفته و در این میان موضوع حج نیز به سفرهای عارفان برمیجامی نیز در اثر خود جنبه روایت گونه

های ارزشمند عرفانی؛ در بعضی از این سفرها های حج در نفحات االنس متنوع است و حاوی نکتهداستان. دیدگاه آنها نسبت به حج

مادر من : ابوعمرو الذجاجی گوید»: از جمله گفته است. تغییر حاالتی را که در سفر حج به اشخاص دست می داده، نشان داده است

با خود چه داری : چون به بابل رسیدم مرا شخصی پیش آمد و گغت. یرون آمدمبه قصد حج ب. بمُرد و از وی پنجاه دینار به من رسید

همیان را به وی دادم آن را شمرد همچنان یافت که . به من ده: گفت. پنجاه دینار: گفتم. هیچ از راستی بهتر نیست :؟ با خود گفتم

چاره نیست  :گفت .نمی خواهم :گفتم .که سوار شدمپس از مرکب خود فرود آمد  .بستان که راستی تو مرا بگرفت: گفت. گفته بودم

 .«سال آینده به من رسید در مکّه و با من بود تا از دنیا رفت .من هم بر اثر تو می رسم :گفت .سوار شدم .و الحاح بسیار کرد

 (959 :4953یزدانی، )

 :گیرینتیجه

از ورود آیین مقدس اسالم به ایران، همواره تحت تاثیر  زمین پسی فرهنگ ایرانانگونه که در طول مقاله نیز گفته شد، گستره

دلبستگی ایرانیان به دین اسالم و شیفتگی آنان نسبت به معارف واالی دین . مقوالت مختلف فرهنگی این دین مقدس بوده است

تاثیر این آیین مقدس اسالم، باعث شد که نه تنها در امور مذهبی و دینی؛ بلکه در سایر مقوالت فرهنگی و اجتماعی نیز تحت 

ویژه ادبیات ی هنر و بهکند، عرصهیکی از مواردی که به خوبی تاثیر معارف دین اسالم را بر فرهنگ ایران زمین نمایان می. باشند

 گرفته از معارف دینکامال تحت تاثیر آیین اسالم و ریشه.. .های مختلف هنر اعم از ادبیات، نقاشی، معماری ورشته. فارسی است

از زمان ورود آیین اسالم به ایران تا کنون، ادب این سرزمین همواره از معارف دینی و قرآنی بهره برده . اسالم و کتاب قرآن است

عرفان و تصوف به عنوان یکی از . اندترین آثار ادب فارسی آثاری هستند که تحت تاثیر معارف واالی دین اسالم بودهاست و درخشان

پرداختن به احکام و معارف دین و اعمال عبادی آیین . دینی، همواره متاثر از قرآن و معارف دینی بوده است ترین مکاتبدرخشان

از جمله موضوعات مورد بحث کتب ادب عرفانی، مبحث . اسالم با نگاهی ژرف نگر همواره مورد بحث کتب ادب عرفانی بوده است

و اعمال دینی، نوعی ادب باطنی نیز در اعمال دین میدیده و خود و دیگران عرفا همواره در پس ظاهر آداب . گزاری استحج و حج

دهنده نگرش باطن بین و گزاری در کتب مختلف عرفانی به خوبی نشانی موضوع حج و حجمقایسه. اندرا به رعایت آن ملزم کرده

حج و تفسیر هر یک از اعمال حج بر وجهی  گذر از آداب ظاهری و رعایت ادب باطنی. گزاریستنگر عرفا به مساله حج و حجژرف

هدف عرفا از تفسیر و تاویل آداب ظاهری . ی کتب ادب عرفانی مشترک استباطنی و حقیقت بین از مواردی است که در بین همه

س هر ی عرفا در کتبی که در این جستار مقایسه شد، در پبر اساس گفته. حج، متوجه کردن افراد به ارزش حقیقی این عمل است
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سفر به . گزاری رسیدن به آن معرفت استیک از آداب ظاهری حج، معرفتی پنهانی نهفته است که هدف اصلی از رفتن به حج و حج

جامه احرام . قربانی کردن نمودار قربانی کردن نفس و انانیت در پیشگاه حضرت حق است. سوی کعبه نموداری از سفر آخرت است
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