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انسان در اثر فعاليتهاي مختلف اجتماعي ،دچار «دل آزردگي» و «افسردگي» ميشود.

در اين ميان بهترين چيزي که ميتواند اين دو را التيام بخشد ،سفر است .سفر ،افزون
بر تأثير روحي و جسمي ،باعث میشود تا انسانها در اثر تعامل با هم ،بيشتر و بهتر
با فرهنگ و عقايد يکديگر آشنا شوند.
با يک نگاه گذرا به آيات و احاديث مربوط به سفر ،اين نکته به دست ميآيد که سفرها
دو گونهاند؛ دستهاي از آنها سفرهاي معنوي است و پارهاي سفرهاي مادي .البته بايد
گفت هر يک ،مصداقهاي متعدد دارند.
از جمله س��فرهاي معنوي و روحاني که از ديرباز مورد توجه مسلمانان بوده ،سفر
حج اس��ت .در اين مقاله بازتاب اين س��فر در پارهاي از متون عرفاني و کالمي ش��عر
فارس��ي و همچنين تحليل و نگرش برخي از شاعران نسبت به آيينها و مناسک حج،
 134مورد بررسي قرار ميگيرد.

کليد واژهها :سفر روحاني ،حج ،مناسک حج ،شعر فارسي
مقدمه

حج در آیینة ادب فارسی

جس��م و روح آدمي در اثر فعاليتهاي مختل��ف اجتماعي و پرداختن به امور زندگي
روز مره ،دچار خس��تگي شده و حالت افسردگي دامنگيرش ميشود .روشن است که
بهترين راه درمان چنين حالتي ،و زدودن دل آزردگي از جس��م و جان ،رفتن به سفر
اس��ت .گرايش و عالقه به سفر ،از اموري است که در فطرت آدمي به نيکي تعبيه شده
و بر همين اس��اس است که خداوند متعال در آيات متعدد ،بر رفتن به سفر و به ويژه
س��ير و س��فر هدفمندانه تأکيد کرده است؛ از جمله در س��ورة غافر ميفرمايد( :أَ َو مَلْ
روا ف َ
األ ْرض َفيَن ُ
ْظ ُروا َكيْ َ
ذين كاُنوا ِم ْن َقبِْل ِه ْم )...؛ «آيا در زمين ،س��ير
ف كا َن عاِقبَُة َّال َ
ِ
َيس�ي ُ يِ
(تاريخي و جغرافيايي) نکردند تا ببينند فرجام کساني که پيش از ايشان بودند ،چگونه
بوده است...؟» (نحل)36:
چنان که از اين آيه و آيات مانند آن روش��ن ميش��ود ،خداوند افزون بر تشويق به
س��ير و سفر ،سير و سفر انديشه مندانه و هدفمند را مورد تأکيد قرار داده است .البته
در قرآن کريم ،واژة سفر نيز به کار رفته است که بيشتر بر احکام فقهي تکيه دارد؛ از
جمله در س��ورة بقره ،اين گونه آمده اس��تَ( :ف َم ْن كا َن ِمن ُ
ْك ْم َمريضاً أَ ْو عَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِم ْن
أََّيام ُأ َخر)...؛ «پس هرکس از ش��ما بيمار يا در س��فر (عذر آور) بود ( به همان شماره)،
ٍ
تع��دادي از روزهاي ديگر (غير از ماه رمضان) را روزه بدارد( » .بقره  )184 :همچنين
َ
َ
س
ض َفَليْ َ
واژة «ضرب» در قرآن به معناي س��فر به کار رفته استَ ( :و إِذا ض َرْبُت ْم يِف األ ْر ِ
الص َ
عَ
الة)؛ «و چون در زمين به زحمت و نگراني پاي زديد ...
ناح أَ ْن َت ْق ُصُروا ِم َن َّ
َليْ ُك�� ْم ُج ٌ
پس گناهي بر شما نيست که از (کيفيت) نماز بکاهيد( ».نساء .)101 :
ب��ه هر ترتيب ،س��فر و آداب آن ،از ديرباز مورد توجه بزرگان دين بوده اس��ت؛ به
گونهاي که در متون برجس��تة عرفاني نيز فصلي در آداب آن ،نگاش��ته ش��ده است و
عارفان آن را يکي از وسايل تزکيه و تربيت نفس شمردهاند؛ از جمله عزالدين کاشاني
دربارة سفر ،اينگونه مينويسد:
«ش��ک نيست که س��فر در تمرين نفوس طاغيه و تليين قلوب قاس��يه ،اثري عظيم و
فايدهاي جس��يم دارد؛ چه مهاجرت اوط��ان و خالن و مفارقت معه��ودات و مألوفات
ومصاهرت بر مصائب و نوائب ،نفوس و طباع را از ترسم و تقيد به رسوم و عادات و
قيود مرادات ،آسوده و آزاد گرداند( ».مصباح الهدايه ،1381 ،ص)263
135
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همچنين وي تأثير سفر را کمتر از نوافل روزه و نماز نميداند:

«و تأثير سفر در تليين نفوس ،کم از تأثير نوافل صوم و صالة نباشد( ».همان ،ص)263

همچنين محمد بن منور در کتاب اسرار التوحيد که دربارة مقامات ابوسعيد ابو الخير

است از ابوالحسن خرقاني اين چنين نقل ميکند:

«در ابتدا دو چيز وايست کرد؛ يکي سفر و يکي استادي وايست گرفت( ».اسرار التوحيد،

 ،1386ص.)47

آنچه از اين س��خن به دست ميآيد ،اين اس��ت که به همان اندازه که پيروي از پير و

استاد در طي مراحل سلوک مهم است ،به همان اندازه رفتن به سفر در انديشة عرفاني

داراي اهميت اس��ت .ابوالقاسم قشيري که از عرفاي بزرگ تم ّدن اسالمي است ،فصلي
از کتاب رس��الة قش��يريه را به سفر و اهميت عرفاني آن اختصاص داده است .وي در

بارة اهميت سفر نزد عرفا چنين میگويد:

«و چون رأي بس��يار از اين طايفه ،اختيار س��فر بود ،اين باب در اين رسالت در ذکر

سفر بياوردم از آنک معظم کار ايشان بر اين است( ».رساله قشيريه ،1381،ص)487

بر همين اس��اس ،مس��افر نزد اهالي عرفان و تصوف از احت��رام خاصي برخوردار

است .قاضي حميد الدين بلخي در اين باره میگويد:

«عزيزترين مهمان در خانقاه اهل تصوف ،مسافر است( ».مقامات حميدي ،1372،ص.)130

به هر ترتيب ،سفر يکي از امور فطري است که آدمي در اثر آن ،عالوه بر التيام جسم

حج در برخی از متون عرفانی و کالمی شعر فارسی

و جان خويش با فرهنگ و تمدن ديگر شهرها و کشورها آشنا میشود.
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در اين مقاله پس از بررس��ي انواع سفر ،به بازتاب سفر حج به عنوان سفري معنوي

و روحاني در پارهاي از متون عرفاني و کالمي شعر فارسي پرداخته میشود:
بازتاب سفر حج در برخي از متون عرفاني و کالمي شعر فارسي

س��فر حج از ،افزون بر تأثيرات روحي و معنوي که دارد ،قرآن کريم بر انجام آن فرمان

داده است .خداوند در سورة بقره ،در بارة اهميت مناسک حج و حفظ آن ،به عنوان يکي از
شعائر الهي ،ميفرمايد:

136

ناح عَ
َليِْه
(إِ َّن َّ
الصفا َو المَْْر َوةَ ِم ْن شَ��عاِئ ِر اهللِ َف َم ْن َح َّج اْلبَيْ َت أَ ِو ا ْعتَ َم َر َفال ُج َ
أَ ْن َي َّط َّو َف ِب ِهما).

«صف��ا و مروه همواره از ش��عائر خدايند؛ پس هر که خانة خدا را زيارت
کند يا عمره گذارد (در اين دو صورت) بر او گناهي نيست که ميان آن دو
طواف كنند( ».بقره.)158 :

به هر ترتيب ،اين سفر مهم و بزرگ ،با فرهنگ و انديشة اسالمي گره خورده و بزرگان و
تربيت يافتگان اين فرهنگ ،هرکدام نگرش خاص خود را نسبت به آن ارائه کردهاند .شاعران
انديشهمند و عارف ما نيز به نوعي اين سفر معنوي را در شعر خويش منعکس کردهاند.
نگارنده براي نماياندن چگونگي بازتاب اين سفر در شعر شاعران عارف و متکلّم فارسي
زبان ،بحث را در چهار محور ،دنبال ميکند:
نگرش و تحليل شاعران نسبت به آيينها و مناسک حج.
تأکيد شاعران بر حج باطني و انتقاد از توجه به حج ظاهريِ صرف.
اشاره به تح ّمل سختيهاي سفر حج.

استفاده از آيينها و مناسک حج براي بيان مفاهيم عاشقانه.

 .1نگرش و تحليل شاعران نسبت به آيينها و مناسک حج

اگر شعر شاعراني چون سعدي ،مولوي ،حافظ و ناصر خسرو را در زمينة آيينها و مناسک
حج بررسي کنيم ،خواهيم ديد اين چند شاعر ،از دو منظر به مناسک حج نگريستهاند؛ شاعراني
چون س��عدي ،مولوي و حافظ از منظري عارفانه در اين زمينه س��خن گفتهاند و شاعري مانند
ناصر خس��رو که از متکلّمان اسماعيلي است ،نگرش��ي تأويلي (باطني) نسبت به مناسک حج
درد .براي نمونه ،سعدي ضمن اشاره به کعبه ،به عنوان قبلة ظاهري ،با نگرشي عارفانه عاشقانه
به قبلة معنوي که همان ديدار دوست است ،اشاره ميکند و بر اين باور است كه بايد ديد در
روز قيامت نماز چه کساني مورد قبول است.
(کليات سعدي ،ص531

مولوي نيز با نگرش��ي عرفاني نس��بت به احرام بس��تن حاجيان ،معتقد است :احرام واقعي
زماني مح ّقق ميشود که آدمي جامة هستي و خود پرستي را از سر به در آورد.
هست احرامت در اين حج جامه هستيات را

از سر سرت بکندن شرط اين احرام کو

(غزليات مولوي ،ج ،2ص137 )812

حج در آیینة ادب فارسی

تا خود کجا رسد به قيامت نماز من

من روي در تو و همه کس روي در حجاز
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حافظ نيز بر اساس همين نگرش عرفاني ،ضمن اشاره به نسبت بين اشک و احرام ،بر اين

باور است که از احرام ظاهري جدا شده و به احرام معنوي روي آورده است:
اشکم احرام طواف حرمت ميبندد

گرچه از خون دل ريش دمي طاهر نيست
(حافظ ،ص)70

در حقيق��ت ،حافظ به نکتة لطيفي اش��اره ميکند و آن نکته اين اس��ت که الزمة احرام،

طهارت اس��ت ،آن هم طهارت جس��م و از سويي اشک باعث پاکي روح ميشود .با توجه به

اين نکته است که در مييابيم وي بر احرام معنوي و روحاني تکيه داشته است.
اما ناصر خس��رو قبادياني ،متکلّم بزرگ اس��ماعيلي نيز بر اس��اس نگرش تأويلي (باطني)

اس��ماعيليه ،آيين و مناس��ک حج را طي قصيدهاي از اين ديدگاه مورد بررسي و تحليل قرار

ميدهد .وي دربارة حقيقت و باطن احرام بستن حاجيان اينگونه سروده است:
مـر مـرا در ميـان قـافـلـه بـود

دوستي مخلص و عـزيز و کريم

چون همي خواستي گرفت احرام

چـه نيـت کـردي اندر آن تحريم

گفتم او را بگو که چـون رستي

جمله بـر خـود حرام کرده بدي

زين سفر کردن به رنج و به بيم

هـرچـه مـادون کـردگـار قـديـم

(ناصرخسرو ،ص)307
حج در برخی از متون عرفانی و کالمی شعر فارسی

ناصر خس��رو ،احرام حقيقي را در اين ميداند که آدمي در عرصة حج از همه چيز بريده
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و تنها به حضرت حق متّصل شود.

پس از اين ،وي به تفس��ير حقيقت لبّيک حجاج اش��اره ميکند و بر اين باور اس��ت که
لبيک واقعي آن اس��ت که آدمي آن قدر از تعلّقات دنيايي جدا ش��ده باشد که جواب حق را

نيز بشنود:

گـفت :ني .گفتمش زدي لبيـک

مي شنيدي نداي حق و جواب

از سر علم و از سـر تعظيم

باز دادي چنان که داد کليم؟
(ناصرخسرو ،ص)307

س��پس ناصر خس��رو به وقوف در عرفات ميآي��د و با نگرش باطن��ي خويش ،اينگونه

138

ميسرايد:

گفت :ني .گفتمش چو در عرفات

عارف حق شدي و منکر خويش

ايـستـادي و يـافتـي تـقديـم

به تو از معرفت رسيد نسيم؟
(ناصرخسرو ،ص)307

از نظر وي ،عرفات صحنة شناخت حضرت حق است و آدمي تنها در اثر شناخت اوست

که خويش را هيچ ميانگارد .در حقيقت عرفات ،انس��ان را به ياد عهد الس��تي که با خداوند
خويش بسته است مياندازد.

پس از آن ،ناصر خس��رو ب��ه آيين قرباني کردن حجاج ،اش��اره ميکند و حقيقت قرباني

کردن را همان کشتن نفس اماره ميشمارد:
گفت :ني .گفتمش چو در عرفات

عارف حق شدي و منکر خويش

ايـستـادي و يـافتـي تـقديـم

به تو از معرفت رسيد نسيم؟
(ناصرخسرو ،ص)307

بعد از اين ،وي وارد حرم امن الهي ميشود .از نظر وي ،باطن حرم امن حضرت دوست،

شر نفس امارة خويش در امان
ش��ر نفس خويش بودن اس��ت و هرگاه آدمي از ّ
همان ايمن از ّ
ماند ،همان لحظه به حرم امن الهي وارد شده است:
گفـت :نـي .گفتمش چو مـي رفتي

در حـرم همچـو اهـل کهف و رقيم

شـر نفـس خـود بودي
ايمـن از
ّ

و ز غـم فـرقت و عـذاب جـحيـم؟
(ناصرخسرو ،ص)307

اما نگرش ناصر خسرو نسبت به رمي جمرات نيز از همين ديدگاه تأويلي و باطني سرچشمه

ميگي��رد .وي حقيقت اين آيين را بيرون رفتن تمام افکار و کارهاي ناپس��ند از درون آدمي
گفت :ني .گفتمش چون سنگ جمار

از خـود انـداختي بـرون يکـسر

هـمي انداختي بـه ديو رجيم

همه عادات و فعلهاي ذميم؟
(همان)308 ،

همچنين بر اس��اس نگرش باطني ،ناصرخس��رو مقام ابراهيم 7را مقام تسليم در برابر حق

ميش��مارد و بر اين باور است که آدمي هنگامي به مقام ابراهيم دست مييابد که صادقانه از 139

حج در آیینة ادب فارسی

ميداند:

شماره  / 70زمستان 1388

«خويش» رها شده باشد:

گفت :نـي .گفتمش چو گشتي تو
کردي از صدق و اعتقاد و يقين

مـطـلع بــر مـقـام ابــراهــيـم

خويشي خويش را به حق تسليم؟
(همان ،ص)308

همچنين وي در بارة باطن و حقيقت سعي صفا و مروه ميگويد :در اين مرحله ،دل آدمي

بايد صاف و بيآاليش باشد و فارغ از آتش و بهشت ،خداي مهربان خويش را طواف کند:
از صفا سوي مروه بر تقسيم
گفت :ني .گفتمش چو کردي سعي
ديدي اندر صفـاي خـود کونين

شد دلت فارغ از جحيم و نعيم؟

(همان ،ص)308

به هر ترتيب در نظر ش��اعران؛ چه با نگرش عاش��قانه عارفانه و چه با ديدگاه باطني ،کعبه
و آيين حج از عظمتي س��ترگ برخوردار اس��ت ،به گونهاي که مولوي ،آسمان و افالک را
حجگزار خانة خدا میداند:
پـوشيده اي چـو حاج تـو احـرام نيـلگـون

حق گفت ايمن است هرآن کو به حج رسيد

اي چــرخ حـق گـزار ز آفـات ايـمنـي

زين بيش مي نگويم و امکان گفت نيست

واهلل چه نکته هاست در اين سينه گفتني

جملهبهانههاستکهعشقاستهرچه هست

حج در برخی از متون عرفانی و کالمی شعر فارسی
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چـون حاج گرد کعبه طوافي همي کني

خانه ي خداست عشق و تو در خانه ساکني

(غزليات شمس ،ج ،2ص)1102

همچنين ناصرخس��رو دربارة عظمت کعبه بر اين باور است كه مالئکه نيز در طواف کعبه

هستند:

گفت :ني .گفتمش به وقت طواف
از طــواف هـمـه مـالئـکـتـــان

کـه دويدي به هـروله چو ظليم

ياد کردي به گرد عرش عظيم؟

(ناصر خسرو ،ص)38

 .2تأکيد شاعران بر حج باطني و انتقاد از حج ظاهريِ صرف

حقيق��ت آن اس��ت که براي رهيافت ب��ه باطن و معناي يک عمل عب��ادي بايد از رعايت
ظاهر آن آغاز کرد و آية (ذِل َ
ك َو َم ْن ُي َع ِّظ ْم َشعاِئ َر اهللِ َفإَِّنها ِم ْن َت ْق َوى اْلُقُلوب) ؛ «و هرکس

 140شعائر خدا را بزرگ بدارد ،پس همانا آنها حاکي از پرهيزگاري دلها است( ».حج )32 :

ِ
الصالة) ؛ «نماز
حکايت از اين امر دارد و در اصل از تعابيري که براي واژة «أقم» در آية (أَِقم َّ
ِ
ظاهري آن اس��ت .اما
را برپا بدار» (لقمان  )17 :ميتوان در نظر گرفت ،همين رعايت وجوه

بايد اذعان کرد که توجه و تکيه بر ظاهر ،امر چندان پس��نديدهاي نيس��ت .ناصر خسرو با بيتي

نزديک به همين مطلب ميگويد:

اگر فضل رسول از رکن و زمزم جمله برخيزد

يکي سنگي بود رکن و يکي شوراب چه زمزم
(ناصرخسرو317 ،

در مت��ون نظم و نثر عرفاني فارس��ي به دليل مقتضيات عرفان و تص��وف ،تأکيد فراواني بر

توجه به حج معنوي و دريافت حقيقت اعمال و مناس��ک حج شده است تا جايي كه ابوالحسن

هجويري صاحب «كشف المحجوب» ،حقيقت حج را مشاهدة حضرت دوست میداند« :پس
مقصود حج نه ديدن خانه بود ،كه مقصود ،كشف مشاهدت باشد» (هجويري ،1384 ،ص)484
و البته اولين نکته در اين راه ،نابود کردن نفس اماره است .مولوي در اين باره ميگويد:
حج پياده مي روي تا سر حاجيان شوي

جـامه چـرا دري اگـر شد کف پات آبله

کشتي نفس آدمي لنگري است و سست رو

زيـن دريا بنگذرد بـي زکـشاکش و َخـله

از پـي نيـم آبـله ،شـرم نيايدت کـه تـو

گـر نبدي چنين ،چـرا جهـد و جهـاد آمـدي

هـر قـدمـي در افـکني غلغله اي به قافله

صوم وصالة وشب روي ،حج ومناسکوچله

(غزليات شمس ،ج ،2ص)842

مولوي بر اين باور اس��ت :پياده رفتن به حج از اموري اس��ت که باعث بيدار ش��دن نفس

آدمي اس��ت .البته نفسهايي که تربيت نشدهاند و فلس��فة حج و ديگر عبادات ،اين است که
نفس آدمي تزکيه شود.

حج در آیینة ادب فارسی

همچني��ن مولوي در زمينة بهره مندي از حج روحان��ي و معنوي ،نکتة در خور اهميتي را

ذکر ميکند وآن مسأله ،اين است که سفر حج بايد مبتني بر عشق و شور باشد.
بـستند ميان بـه راه ،حجاج

ترسم نرسي به کعبة وصل
هـنگام رحيـل مـحمـل آمـد

اي صـوفي بـا صـفا کجايي
اي رفـته بـه راه مـا ورايــي

بـر بـنـد اگـر حـريـف يـابي
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رو در ره راه بــر نـهـاديـم

ماييم و هـواي راه عـشقـش
در نه قدم ،از رهش ميانديش

تـا چـيـسـت ارادت خـدايـي

زين راه بگو که در چه رايي

کـو راسـت وظـيفه رهنمايي

(غزليات شمس ،ج ،2صص1181و)1182

بنابراين ،از ميان بردن نفس و در پيش گرفتن س��فري عاش��قانه ،ميتواند مقدمهاي باش��د

براي دريافت حج باطني.

اما مصداق حج معنوي و باطني از نظر ش��اعران ،مختلف اس��ت .ناصرخس��رو ،نابودي از

نفسانيات و خودپرستي و محو شدن در حضرت دوست را حقيقت حج ميداند:
گـفت :نـي .گفتمش چو گشتي باز

مانـده از هجر کعبه بر دل ريم

کردي آنـجا بـه گـور ،مر خود را

همچناني کنون که گشته رميم

گفتم اي دوست پـس نـکردي حج

نـشـدي در مـقـام مـحو ،مقيم

گر تو خواهي که حج کني پس از اين

اين چنين کن که کردمت تعليم

گفت از اين باب هـرچـه گـفتي تو

رفــتهاي مـکه ديـده آمـده بـــاز

مـن ندانستهام صحيح و سقيم

مـحنـت بـاديـه خريده به سيم
(ناصرخسرو ،ص)308

مول��وي نيز ب��ه دس��ت آوردن دل انس��انها را از جمل��ه مصاديق حج باطن��ي و حقيقي

حج در برخی از متون عرفانی و کالمی شعر فارسی

ميشمارد:
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طـواف کـعبـة دل کن اگر دلي داري

دل است کعبة معني تو گل چه پنداري

هـزار بـار پـياده طـواف کـعبه کـني

قـبول حـق نـشود گـر دلـي بـيازاري

طواف کعبة صورت ،حقت بدان فرمود

که تا به واس��طة آن دلي به دس��ت آري
(غزليات شمس ،ج ،2ص)1144

همچني��ن در نظر مولوي ،حج باطني ،حجي اس��ت که تنها مخص��وص به ايام ذي حجه

نيست ،بلکه حاجي حقيقي در نظر وي هميشه در حال گزاردن حج است .البته اين نوع حج،
زماني محقق میش��ود که انس��ان همواره خود را در محضر حضرت دوس��ت ببيند و تمامي
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کارهايش را براي او انجام دهد.

ترک زيارتت شها دان ز خري نه بي خري

زانک بجان ست متصل حج تو بي مسافتي
(همان ،ص908

اما اثر حج باطني و توجه به حقيقت اعمال حج ،باعث ميش��ود که کعبه نزد آدمي بيايد.

مولوي با تکيه بر اين باور ،معتقد است حج ما ،حج معنوي نيست .او ميگويد:
آن نيستي اي خواجه که کعبه به تو آيد

گويد ب ِر ما آي اگر حاجي مايي
(همان ،ص)964

حافظ نيز معتقد اس��ت آنان که دايم در حج معنوي س��ير ميکنند ،ديگر اعتنايي به حج

ظاهري ندارند .او ميگويد:

دل کز طواف کعبة کويت وقوف يافت

از شوق آن حريم ،ندارد سر حجاز
(حافظ ،ص)258

اما کس��اني که اعمال و مناس��ک حج را انجام ميدهند و از باط��ن و روح آن بيخبرند،

به ش��دت مورد طعن و انتقاد قرار گرفتهاند؛ از جمله س��عدي دربارة کساني که نزديک بودن
خداوند را به فراموشي سپردهاند و توجه به راه دور و دراز قبله دارند ،چنين ميگويد:
سفر قبله دراز است و مجاور با دوست

روي در قبلة معني به بيابان نرود
(سعدي ،ص)508

همچنين حافظ در بارة حاجيان ظاهربين چنين سروده است:
در خـرابـات مـغـان نـور خـدا مـيبـيـنـم

جلوه بر من مفروش اي ملک الحاج که تو

وين عجب بين که چه نوري ز کجا ميبينم

خـانـه مـيبيني و مـن خـانه خدا ميبينم
(حافظ ،ص)356
حج در آیینة ادب فارسی

 .3سختي راه حج و تحمل آن

در گذش��ته به دليل نبود امکانات ،س��فرها از يک سو با س��ختيهاي فراوان همراه بود و

از س��وي ديگر مدت سفرها بس��يار طوالني .راه سرزمين حجاز نيز از اين قاعده مستثني نبوده
اس��ت .البته اين مس��أله باعث ش��ده بود تا مکه در نظر حجاج بيت اهلل الحرام دس��ت نيافتني

جلوه کند.
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ساربانا جمال کعبه کجاست

که بمرديم در بيابانش
(سعدي ،ص)537

اما به گفتة س��عدي آرزومندان کعبه ،تمام س��ختيها و مش��قتهاي راه خانة دوس��ت را

عاشقانه تح ّمل ميکنند.

آرزومند کعبه را شرط است

که تحمل کند نشيب و فراز
(سعدي ،ص)529

از طرفي دوستداران کعبة حق ،درد و رنج سفر را با وصال کعبه ،درمان مينمودند.
ميسر نمي شود سعدي
وصال کعبه ّ

حج در برخی از متون عرفانی و کالمی شعر فارسی
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مـگر کـه راه بـيـابـان پـر خـطر گيرند
(همان ،ص)495

گـر در طلـبت رنجي ما را برسد شايد

چون عشق حرم باشد ،سهل است بيابانها
(همان ،ص)407

از ديگر مش��کالت س��فر حج که از پي��اده رفتن حجاج به مکه حکاي��ت دارد ،خارهاي

مغيالن است .اما اشتياق و عشق حرم ،آنها را به چشم نميآورد.
در بيابان گر به شوق کعبه خواهي زد قدم

سرزنش ها گر کند خار مغيالن غم مخور
(حافظ ،ص)255

جمال کعبه چنان ميدواندم بـه نشاط

کــه خـار مـغـيـالن ،حــريــر مـي آيد
(سعدي ،ص)518

مغيالن چيست تا حاجي عنان از کعبه بر پيچد

خسک در راه مشتاقان بساط پرنيان باشد
(همان ،ص)479

 .4استفاده از آيينها و مناسک حج براي بيان پارهاي از مفاهيم عاشقانه

س��فر حج در پارهاي از اوقات ،چنان تأثيري بر روح و جان شاعران ميگذاشته است که

براي بيان مفاهيم بلند عاش��قانه نيز ازمناسک حج استفاده ميکردهاند .به عنوان نمونه مولوي
چهرة مراد خويش ،شمس تبريزي را به کعبه تشبيه ميکند:
رخ چو کعبه نما شمس تبريزي

که باشدت عوض حجهاي پذيرفته
(غزليات شمس ،ج ،2ص)882

سعدي نيز چهرة معشوق را به کعبه تشبيه نموده و از اين رهگذر به لطيفهاي اشاره ميکند

و آن ،اينکه همانگونه که براي رس��يدن به کعبه بايد بيابانها را تحمل کرد ،براي رسيدن به
معشوق نيز بايد صبوري کرد:

سعدي اگر طالبي ،راه رو و رنج بر

کعبة ديدار دوست ،صبر بيابان اوست
حج در آیینة ادب فارسی

(سعدي ،ص)439

وي درجايي ديگر باتش��بيه معشوق به کعبه ،دست نيافتني بودن هر دو را مورد اشاره قرار

ميدهد:

تو همچو کعبه عزيز اوفتادهاي در اصل

که هر که وصل تو خواهد جهان بپيمايد
(همان ،ص)513
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نتيجه گيري:

س��فر داراي تأثيرات مهم روحي و جسمي است و به نوعي بر مناسبات فردي و اجتماعي

آدم��ي تأثير ميگذارد .با توجه ب��ه آيات و احاديثي که دربارة س��فر در قرآن و ديگر متون
دين��ي وج��ود دارد ،ميتوان س��فر را به دو نوع مادي و معنوي تقس��يم کرد؛ س��فرهايي مثل
س��فرهاي علمي ،سفر آخرت ،س��فرهاي زيارتي و  ...را از جمله سفرهاي معنوي وسفرهايي
مانند سفرهاي هجرتي ،تفريحي و  ...را از زمرة سفرهاي مادي ميتوان به حساب آورد.

سفر حج به عنوان يکي از سفرهاي معنوي و روحاني ،بازتاب وسيعي در شعر فارسي يافته

است که ميتوان آن را در چهار محور خالصه کرد:

 .1شاعراني چون ناصرخسرو و مولوي ،نگرشي تأويلي و عرفاني نسبت به آيين و مناسک

حج داشتهاند.

 .2در ش��عر فارسي برحج باطني و معنوي تأکيد گرديده و از توجه صرف به ظاهر اعمال

و مناسک حج انتقاد شده است.

 .3س��فر مکه با توجه به عدم امکانات در گذش��ته ،به س��ختي انجام ميشده و عمدهترين

مشکل که در شعر فارسي نشان داده شده ،دوري راه است.

 .4شاعران تحت تأثير اين سفر معنوي ،در پارهاي از مواقع ،مفاهيم بلند عاشقانه را از اين

منظر بيان کردهاند.
حج در برخی از متون عرفانی و کالمی شعر فارسی
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