خانة خدا

حج)
(در توصيف کعبه و شرح مناسک ّ
ابوالفتح حکيميان ()1366

نسخة خطي منظومة «حنانه» در توصيف کعبه و شرح مناسک حج ،مرکب از دوازده
غزل مرتبط و در جمع 84 ،بيت اس��ت و من براي سرودن آنها ،تمام جوهرة جان و

روح و روان خود را افزون بر تمام دانس��تهها و يافتههاي علمي و ادبي و پژوهش��ي
حج در آیینة ادب فارسی

خوي��ش ،در اين بوت��ة آزمايش قرار دادهام .گفتني اس��ت وزارت فرهنگ و ارش��اد
اس�لامي ،براي س��رودن اين شعر ،يک سفر زيارتي س��وريه ،يک قطعه لوح تقدير و

نامهاي تحسين آميز به ارادتمند اهدا کرد و همانگونه که مالحظه خواهيد فرمود ،تمام
اين س��رودهها متکي به آيات قرآني ،احاديث ،اخبار سفرنامهها و کتابهاي خاطرهها
است:

« ابوالفتح حکيميان»
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 .1نشانههايي از مقام يکتا

چـون بـرق گـريبان افـق نـامتناهي

تـابـيد زدامــان فــلک نــور الــهي

وامانده در آن دانش دلهاي خردمند

روشـنگـر آيـات پـيام آور تـوحـيد

زايـنده ازآن پــرت ِو اعـجـاز اوامــر
2

3

با ليده در آن خيل بشيران و نذيران

ايـن بود چـراغي که فـرا راه گرفتند

 .2عهد جاهلي

در جلوه از آن معجزة يونس و ماهي

تــا راه نمـايند معــارف ز منــاهي

بر ُمترف 4و بر مشرک و ارباب مالهي

آحـادِ پـراکــنده در اقـــوام و قـبايـل

هـر يک ز جـهالت بــه خدايي متمايل

آن سـاختـه از بـه ِر عـبادت ز ز ِر ناب

گاوي که ن ه اش مثل و نه مانند و مماثل

آن شـيفتة تــابـش اجــرام سمــاوي

وان دوخـته بـرقامـت ُبز جامة زربفت

تَـنديـس خـدايان تــراشـيده ز مـرمـر
جان بسته و دل باخته گاهي به گياهي

5

در پـنجة اوهـام و خـرافـات ،گـرفـتار
 .3حسرت ديدار

چونسي ِل زمان حک ِم ازل ساريوجاري

دين بر ُب ِ
ت پروردة خود عاشق و مايل
انـداختـه بـر سـينة گـوساله حـمايل

هر سو که نهي روي ،به روي تومقابل

از بي ِ
خ َردي شهره در آفاق به جاهل

وز خالق يکتاي جهان ُمعرض 6و غافل
مانند شهابي که خزد در شب تاري

7

بـشکفته در آيــينة پــندار خــاليـق

انـديشة جـان پـرو ِر فـرتورة 8ياري

شوريده دالن را نفسي نکهت 9معبود

جـانبخشتر از رايحة ُمش��ک تتاري

ارواح پريشان ز دمش خرم و شاداب

چون شبپره جمعي دگر ابناء بشر نيز

خانة خدا
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ويـرانـگر بـنيان پـليـدي و تـباهـي

پيچيده در آن پـردة اسـرار نـواهي

گـلزار 1از آن به ِر خليل آتش نمرود

تاگشت روان از همه سو سيل رسوالن
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در خيره از آن ديدة ابليس س��ياهي

آنَـک ز پـي راهـبري 12،راهـروان را

چون سبزة نورسته ز انفاس بهاري

وامانده در اين باديه در باده گساري

زي10جامعه در ز ِّي 11شبانان صحاري

در حـسرت ديـدار ،غـ ِم راهسپاري

 .4در توصيف کعبه

اين کعبه که بينيد بنايي است «مک ّعب»

يعني که ز شش سوي جهاناست مر ّکب

نه شرقي و غربي ،نه شمالي نه جنوبي

بـل در نـطرت مـختصري نيز مو ّدب

هرسوکه نهيروي ،خطاب است ومخاطب

در بيجهتي جمله جهات است در او جمع

13

در ُکـنجي از آن دامن پيراهن «هاجر»

14

15
«ح َجرت» 16آمدن از کفربه اسالم
« ِهجر» و َ

پـيرامن آن چــرخ زنـان مـوج خاليق
ما و من و تـو ،جمله در انبوه بشر ُگم
 .5تقارن اعجاز

ايـن نـکته ز آيــات الـهي اسـت مسلّم

يــاد آور آشـفتة عـاصي به معـاصي

نقش دو قدم شاهد آن است که معمار
اين است همان خانه که زنهار همي داد

19

اعـجاز سماوات و زمين گـشت مقارن

فرمود خدا هرچه سوار اسـت و پياده

وين مقصد و مبدأ پي فرمان خدا گشت
ج فرود!
 .6او ِ

آنجا که در آن هر چه ُب َود «بود» نبود است

کس را نه به ميعاد مقامي است نه ميقات

24

مقرب
وين
ّ
«حج» تو پيوستن اقرب به ّ

چــون دامـن گـرداب ،ز امواج لبا لب

بر گ ِردِ سر «او» همه در يا رب و يا رب

کاين خانه ُبود خان نخستين 17دو عالم
آن پيـر پيـام آور ُبـت کـوبِ مص ّمم

18

با دست خود اين سنگ بنا کرده فراهم

بر نادم و بر خادم و نامحرم و محرم

با «الحجر االسود» 20و سرچشمة «زمزم»

21

آيند بـه ايـن خانه ز هـر راه َخ َ
ماخم

22

بـر گـمشدگان رهِ «او» مرجع و َم ْعلَم

23

در ديدة صاحبنظران عين «نمود» است

آنجا همه «ماه ّيت» و او جمله وجود است

و اينک همه تَن يک تن و در حال سجود است

ذرات وجودت
بينـي کــه در ايـن مـرحله ّ

مانند غباري است که در اوج فرود است

بين عرب و هندي و تُرک است که نجواست

وانروميوزنگياستکهدرگفتوشنوداست

از بهر قعود است به هر جا که قيامي است

افــسوس کـه ايــن مـلجأ ديـرينة اسـالم

حج در آیینة ادب فارسی

بيني که يکايک همه چون قطره به درياست

وه! گشته کنيزي به خداوند مصاحب

وز بهر قيام است به هر جا که قعود است

ديري است که در سيطرة «آل سعود» است
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 .7عرفات

اي قـائـم بـالذات کـه حـاکم به ذواتي

َ
مـالـک ب َِحياتـي
لـج
ــرامـي َ
َقــ ْد زَ ا َد َغ َ

اي يار سفر کرده به خويش آي که امروز

بــر وقــفه بـه درگاه خدا در عرفاتي

25

در واژه نـگنجي کـه فـراتر ز صفاتي

مخلوق چه سان خالق خود باز شناسد

26

فــردا چو رسد با همگان در حرکاتي

بيني هـمه امـروز وقوف است و تأمل
پرسي که از اين جلگه و شنزار چه حاصل

گويم کـه همين جـاي ُب َود َمهبط «آدم»

27

با منبر آخر که درآن داشت نشان داد:

 . 8سنگسار

پيغمبر اسـالم 9تــو را راه نجــاتي

آنجا که سراسر همه غوغا و هياهوست

ِ
حسرت بشکفت ِن خورشيد جهانتاب
در

توفان فرو خفته چنان چنبر جادوست

سيالبسپيدياستکهبيتابوتبآلوست

اينک بدر آي از «من» و رو سوي «منا» 29کن

کانجا به نظر مکمن ابليس بال جوست

برزن دو سه سنگي به سر و پيکر ابليس

چندانکه توان در تن و نيروت به بازوست

مي الجمرات 30است
برخيز که هنگامة َر ُ

آنـگاه بــه قـربـانـگه امـيال فـراز آي
َ .9س ْعي

يک ّ
شط بشر سوي دو سرچشمه روان است

خنّاس به زنجير و خاليق به تکاپوست
کايننفسبدانديشتوشيطانشررخوست

جوشان و خروشان و شتابان و دمان است

«خود» در نظرت نيست که زنجير خاليق

ميتابد و ميپيچد و بيخويش دوان است

پرسي زخود اين ولوله و هروله تا چند؟

يــارب تَن ما را نه دگر تاب و توان است

سرگشته وشيدا و هراسان و عطشناک

نــاگه بــه نـدا ميشنوي :با دگران باش

خانة خدا
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يعني کـه بهشتي است به دامان فالتي

بيني همه ياهو همه ياهو همه ياهوست

از وادي مـشعر 28گـذران در شب اَضحي

وين«سعي»تودر«مروه»نهازبهر«صفا»يياست

32

150

کاينجا نتوان يافت مگر ر ْمل و حصاتي

چـون باز ز مسعي بنهي روي به مسعي

هرکس به َم َ
ثل «هاجر» و هر سونگران است

چــون دست تواناي خدا 31با همگان است
َرو دل بـه خدا بندکه مقصود همان است
بينـي کـه خـدا از درو ديـوار عـيان است

 .10نصر من اهلل

بيني زکـران تـا به کران خيمه و خرگاه

يـک ا ّمـت اســالم و همـاهنگ در اعمال

قرآن که ز «النّاس» 33سخن گفته همين است

جمعاند و نيابي تو در اين جمع يکي فرد

هفتاد و دو ملّت همگان همدل و همراه

يک موج خروشان و هم آواز در افواه

يـعني هـمه افراد خداجوي خود آگاه:
فـردند و نبيني تـو در آن جامعه ا ِ ّ
اله

34

در پـرتو اين گرِدهم آيي است که گردند

نبوت همه آگـاه
بــرحکمت تـوحيد و ّ

«تشريق» 35به جاي آر و سر افراز فراز آي

اي حاج! مبارک به تو اين نصر من اهلل

ديشب به مناجات به سر رفت و قمر رفت

 .11مناجات

اي هـستي يـکتاي جهان داور سرمد

37

اي قدرت انديشه در اوصاف تو محدود

شمس آمد و سر مينهد اينک به شبانگاه

36

بنيـان دو عــالم ز وجـود تــو مش ّيد

38

مجرد
کـز عـيب
مـبرايي و از وصـف ّ
ّ

از جـو وجــودت هـمه آثــار پـديدار

وز کـن فيکون 39است همه آفاق مم ّهد

بر هر سرکوي و گذري مسلم و ترسا

افتاده بـه درگاه تو در مسجد و معبد

اي جلوهگر از بام و در و برزن و روزن

سر معاني
«ماني» چــه تواند کشد از ّ
اي قـبلة حاجات ،ز رحمت سببيساز

 .12تجديد مطلع و خاتمه

اي داور دادا ِر جــهانــدار مـ ُهيـــمن

اي مــظهر هستـي زکـمالت مــتکامل

40

پـيوستـه در انـديشة آن ذات مـخلّد:

41

ُمــوب َد چـه بگويد سخن از راز مؤب َّد؟
تا دست رسانيم به دامان مح ّمد(ص)

بــر هـمه چون مهر جهانتاب ُمبرهن

وي مـنظر عــالم ز جـمال تــو مز ّين

در حسرت ديدار تو و حج تو ماراست

چون طاق زبرجد همه شب اشک به دامن

سوي تـو شـتابان همه آحاد دل آگاه
مقرر
گــر حـک ِم مق ّدر کـند ايـن حکمّ ،

باشد که َن َهم سر به د ِر «خانه» و گويم:

افــتاده بـه پايت همـه اصنام برهمن

ور روزي مـقسوم کـند رزق ،مـع ّين

بـگذر ز گـناهان من اي خالق ذو المن

تهران 151 1366/12/10

حج در آیینة ادب فارسی

در جمع خاليق چو يکي حاض ِر غايب

بــر ديــدة احـباب ،هـر آيـينه ُمعا َين
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پینوشتها:

ين).
انص ُروا آل ِ َهتَ ُك ْم إِ ْن ُكنت ُ ْم فَا ِعل ِ َ
( . 1قَالُوا َح ِّرقُو ُه َو ُ

انبيا 68 :
( . 2قُلْنَ��ا يَا ن َا ُر ُكونِي ب َ ْردا ً َو َس� َ
يم).
لاماً َعلَي إِب ْ َرا ِه َ
انبيا 69 :

يعني مرجع).

 . 20س��نگ آس��ماني يا بهش��تي که عموم مؤلفان

فارسي نويس ،آنرا حجراالسود مينويسند که

 . 3ر.ک .به :صافات ،آيات  139به بعد.

نادرست است .در اين بيت ،ميان سنگ آسماني

 . 5ه��ر قبيل��هاي درکعبه بتي داش��تند .ش��مار اين

است.

 . 4خوشگذران.

لف و نشر مراعات شده
و چشمه زميني صنعت ّ

بتها از س��يصد بيش بود .بعضي از آنها شکل

 . 21چش��مه آبي که پ��س از هرولههاي هاجر ،به

داشتند .جرجي زيدان ،تاريخ تمدن اسالم .ج،1

آب در خش��کزارهاي عربس��تان براي س��اره

انسان ،بعضي شکل حيوان و پارهاي شکل گياه

صص 18و 19

 . 6روگردان.
 . 7تاريک.

 . 8عکس و تصوير.

 . 9بوي خوش.

 . 10به سوي.

 . 11لباس ،تنپوش.

روي او گشوده ش��د .درباره فوران چشمههاي
[همس��ر ابراهيم و مادر اسحاق] رجوع شود به

کتاب :سقوط قسطنطنيه ،ترجمه مصطفي مقربي،
ص38

فج عميق که به
 . 22راه خماخم ترجمهاي است از ّ

شرح زير در قرآن آمده است:
َ
ً
( َوأَ ِّذ ْن فِ��ي الن ِ
َّاس ب ِال ْ َح ِّج يَأْت ُ��وك ِر َجاال َو َعلَي
ين مِ ْن ُك ِّل فَ ٍّج َع ِميقٍ ) .حج 27 :
ُك ِّل ضَ امِ ٍر يَأْت ِ َ

 . 13چون چهار ديوار مس��جدالحرام داراي اضالع

َ . 23م ْع َلم يعني نش��اني ،راهنما .علي ۷در خطبه
«ج َعلَ ُه
�ج (نهجالبالغه) ميفرماي��دَ :
ّاول ذک��ر ح� ّ
ِ
ُسبْحان َ ُه َو تَ َعالي لال ْسال ِم َعلَماً» .همچنين مراجعه

 . 14مادر فداکار ،از جان گذش��ته و خدا پرس��ت

 . 24درباره ميقات و پنج موضع آن ،مراجعه ش��ود

 . 15در مورد اين دو واژه ،به تعبيرات دکتر شريعتي

 . 25سوگند به هستيام که شيفتگي من به ديدارت

 . 16همان.
( . 17إ َِّن أَ َّو َل ب َ ْي ٍت ُو ِض َع لِلنَّ ِ
اس )...آل عمران 96 :

است)
( . 26فَ��إِ َذا أَفَ ْضت ُ ْم مِ ْن َع َرفَ ٍ
ات فَا ْذ ُك ُروا اهللَ )...بقره:

 . 12يک راهبر.

مساوي و مستقيم نيست ،به نظر چنين ميرسد.

ر.ک .به« :نخبة الدهر» دمشقي.

اسماعيل۷

در کتاب «حج» رجوع شود.

خانة خدا
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ان آ ِمن�� ًا) .آل عمران ( 97 :مثابه
�ن َد َخ َل ُه َك َ
(و َم� ْ
َ

 . 18صافّات90 93 :
َ
(ج َع ْلنَا الْبَ ْي َت َمثَاب َ ًة لِلنَّ ِ
اس َوأ ْمن ًا )...بقره 125 :؛
َ . 19 152

شود به سوره بقره 125 :و سوره آل عمران96 :

به :احکام القرآن برقعي ،ص400

روز اف��زون اس��ت( .مصراع عربي از س��راينده

 ،198ش��ريعتي ميگويد :عرفات ،آخرين منبر
پيامبر اسالم بود .ابن اثير ،بيانات حضرتش را با

عنوان «بيان حج و وداع» آورده اس��ت .رجوع

و مش��عر به منا ،در روز عيد اضحي ،نخس��تين

عرف��ات ،موقف حجاج در روز نهم ذيالحجه و

نزديک عقبه که نام يکي از آن س��ه محل است

کيلومت��ري مکه ق��رار دارد و از طريق تنگهاي

پرتاب کند سپس از منا به مکه نرود.

شود به :الکامل في التاريخ ،ج .1ص.372

در واقع شهر يک روزه است .اين منطقه در چند
که به س��وي منا کشيده ش��ده به زيارتگاه ختم

ميش��ود .حاجيان نماز ظهر و ش��ب را در آن
صحراي فراخ ميگزارند و به ادعيه ميپردازند.

شريعتي ميگويد :مفرد و جمع اين واژه [عرفه ،
عرفات] به يک معني است.

 . 27در م��ورد هبوط آدم ۷در فراخناي عرفات
حوا در آن محل ،به منابع فراوان
و آشنايي او با ّ
ميتوان مراجعه کرد.

�مي اس��ت از انبوه سفرکردگان
 . 28تصوير و تجس� ّ
حج در وادي با پوشش احرام ،بنابر( :فَا ْذ ُك ُروااهللَ
�ر ِام( )...دنباله آيه مذکور ذيل
ِع ْن َد الْ َم ْش� َ
�ع ِر الْ َح� َ
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 . 29من و منا به صورت جناس ناقص آمده است.
در باره منا ،خاصه توقف حضرت ختمي مرتبت

در ش��ب حجةالوداع به مناب��ع مختلف قديم و

کاري که بايد به جاي آورد ،اين است که حاجي

باي��د از صبح تا غروب روز عيد س��نگ به آن

 . 31اشاره است به عبارت« :يَ ُد اهللِ َم َع آلجما َع ِةِ».
�عائِ ِر اهللِ) بقره :
ِ ( . 32إ َّن َّ
�ر َو َة مِ� ْ
�ن َش� َ
الص َف��ا َوالْ َم� ْ

 .158درباره س��عي ميان صف��ا و مروه و هيبت
تجسم
و عظمت آن ،به نوشته جالل آل احمد و ّ

رعبانگيز او از اين مراس��م ،مراجعه ش��ود به:
خسي در ميقات :صص 94 198

 . 33اسم جمع «الناس» که در قرآن کريم  241بار
آمده ،فاقد مفرد است.

« . 34گم ش��دن فرد در جمع» ب��ه تعبير آل احمد
(همانج��ا) و «همديگ��ر ش��دن همه» ب��ه تعبير

شريعتي ،کتاب حج .ص42

 . 35درنگ��ي اس��تحبابي ،پس از انج��ام آخرين و
اجب��ات حج .بقره  ( 203 :تش��ريق در لغت به

معناي طلوع آفتاب براي قرباني است).
�ر
ّ . 36ص� ّ
�ف ( ، 13 :ن َ ْص ٌر ِم َن اهلل ِ َوفَ ْت ٌح قَر ٌ
ِيب َوبَشِّ � ْ
ين).
ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ

جديد ميت��وان مراجعه ک��رد؛ از جمله :التّفهيم
ابوريح��ان بيرون��ي .ص .253س��فرنامه ناصر

 . 37جاودانه.

اوليايي .صص 707و 708

 . 39آل عمران 59:

الدين
خسرو .مواضع متعدد .تاريخ انبيا .سيد نبي ّ

سه گانه منا اس��ت .پس از مراجعت از عرفات

حج در آیینة ادب فارسی

 . 30جمرات س��ه جمره اس��ت و يک��ي از اعمال

 . 38استوار.
 . 40آماده.

 . 41هميشگي.
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