کعبه از حصول شکل تا حضور صورت

چکیده:
بیشک معماری مسجدالحرام و کعبه قبله مسلمین جهان ،در عین سادگی ازسبک های
پیچیده معماری به شمار میرود .ساده از آن رو که ارتباطات فضایی روشنی دارد و پیچیده از
آن رو که انتخاب آیات و روایات؛ محل ،شخص معمار وچگونگی طراحی آن ،به خواست
خداوند بوده است .لذا انتظار میرود بیشترین تاثیر و "حضور قلب" را در زائران ایجاد نماید.
دریافت اراده خداوند در چیستی و صورت کعبه ،و بر آن اساس چگونگی ساخت و شکل
آن توسط سازندگانش ،از البهالی آیات و احادیث معتبر ،مبحثی است که در این مقاله به آن
پرداخته شده است .در این مسیر شناخت حضوری بیش از حصولی ،به عنوان بخش عمدهای
از حقیقت وجودی انسان دریافت کننده آن مکان مقدس ،مورد بررسی قرار میگیرد.
در ادامه حقایق حضوری در صورت معماری کعبه ،که درشکل برآمده از علم حصولی
آن موثر بوده ،در مقایسه با بناهای زمانمند و مکانمند دیگر بررسی میشود؛ تا شاید بتواند
از این منظربه حضور موثر انواع شناخت و موانع آن ،در مراتب درک معماری نیز توجه دهد.
لذا ،استفاده از حوزههای مختلف وجودشناسی ،معرفتشناسی و علوم ،با روش تحقیقی
کیفی ضروری مینماید.
اهداف مقاله:
1.1بررسی ابعاد وجودی صورت ( شکل) کعبه از البهالی آیات قرآن.
2.2تاثیر شکل کعبه در چگونگی ساخت معمارانه و دریافت حضوری آن.

ویدا تقوایی

تاریخ دریافت مقاله90/9/18 :

تاریخ پذیرش مقاله90/12/10 :

سواالت مقاله:
 1.1شناخت حضوری و حصولی انسان ،ارتباط آن با دریافت شکل و صورت معماری کعبه
و موانع آن چگونه و چیست؟
 2.2حقایق شکل و صورت معماری کعبه چه تاثیری در شکل آن داشته و در مقایسه با سایر
معماریها چگونه است؟
واژگان کلیدی :کعبه ،شناخت ،صورت ،شکل ،معماری.

استادیار دانشگاه شریعتی ،تهران

taghvaei@shariaty.ac.ir
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مقدمه
بررسی ادراك و شناخت نه موضوع مستقیم اين پژوهش ،و نه در بضاعت علمي اين نويسنده است .اما انگیزه این نوشتار
ِ
معماري کعبه در دل نهفته دارد و نیز تبيين چیستیِ شناختي است كه درککننده
نزديك شدن به آن چیزی است که
معماري از حضور در آن مکان ،در ذهن ،دل و قلبش حاصل میشود.
ویژگیهای هنری و متعالی معماري ،امكان تبيين و بازشناخت انديشهها و چگونگی به فعلیت رسیدة آن را در شکل
معماری ،با مشكل مواجه مي كند .به همین دليل شاعرانه 1و تناقضات دریافتها و تجربیات ادراكي ،شناخت ما ممكن
است توسط مُد ِرك ديگر به كلي رد شود.
در باب رابطه مُد ِرک (درککننده) و مُد َرک (درکشده) دیدگاههای متفاوتی وجود داردو مؤلفههاي اصلي
تعاريف شامل تأكيد بر دريافتهاي حسي_عقلي مبتنی بر علم حصولی و يا عرفاني_شهودي و مبتنی بر علم حضوری،
مورد بررسي قرار گرفته است .راه نخست به دليل قرار گيري در بستر علوم تجربي و تكيه بر مستندات منطقي؛ جزءگرا،
استداللپذير ،همگانی ،صریح و محاسبهشدني است .ولی در مورد روش دوم_كه محور اصلي اين مقاله را تشكيل
ميدهد_که سیال و پیچیده بوده و شگردهايي متعالي را پيش رو قرار مي دهد؛ الزم است بر اساس مباني موجود در گستره
شناخت در فرهنگ فلسفی_ عرفانی اسالمی ،دریافتهای معماری کعبه تبيين و سبب و سرچشمه آنها معلوم گردد.
در اين مقاله سعی میشود ابعاد وجودي صورت 2كعبه از البه الی آیات قرآن بررسی گردد.آن گاه تاثیرآن مفاهیم در
چگونگی ساخت و موانع معمارانه در دریافت حضوری آن ،در حد امكان معرفي مي شود .در خاتمه به مقایسه آن ابعاد
و حقایق صوری ،با نوع زمان مند و مکان مند متکی بر شکل معماریهای دیگر و دریافت شده در علم حصولی پرداخته
میشود .ولی هدف نه تاریخنگاری و نه تشریح و تجزیهو تحلیل معماری کعبه ،و محدود به برداشتهای ذهنی و بدون
استناد است .بلکه این مقاله سعی در گذر از این مراتب و همدلی و همزبانی با معماری آن دارد.
نگارنده نیز به تاسی از نوربرگ شولتز 3معتقد است که« معماری وسیلهای را ارائه میدهد تا به انسان پایگاهی وجودی
ببخشد 4».لذا در این مقاله بیشتر مالحظات روحی و کیفی معماری و نه وجه عملکردی وعینی آن بوده است .زیرا« تا
زمانی که به چنین فهمی دست نیابیم قادر به حل مسایل و مشکالت عملی وکاربردی آن نخواهیم بود 5».البته این اصل
نیز مورد پذیرش است که ،بین این دو وجه رابطهای متقابل وجود دارد .ولی از آنجایی که امروزه توجه صرف به وجه
عینی ،عملکردی وروش جزءگرا ،دیدگاه غالب معماری شده؛ فهم کیفی معماری کمرنگتر شده است .در حالی که
ذات و حقيقت معماری صرفاً منبع و مادۀ ابژکتیوی نیست ،که چون مادهای عینی در دستان دانشمندان علوم محض و
در «آزمایشگاه» قابل تحقیق باشد .ای بسا که کالبدشکافی صرفاً شكلي اثر معماری که مولد تقلیدهای بیبنیاد میباشد
و پژوهشهایی چون نگاه سنگشناس به سنگ ،خود حجاب فهم حقیقت آن باشد ،حجابی که متأسفانه در روزگار ما
6
غالب شده است.
بر این اساس در بحث روش تحقیق ،شاكله و راهبرد مقاله بر مبنای بعد هستی و وجودشناسی توحیدی استوار است.
پیداست که هدف نفی فواید نگاه پژوهشمآبانه و پوزیتیویستی 7به معماري و شکل آن نیست ،بلکه نفی منحصر به فرد
بودن آن مد نظر است 8،تا شايد از اين طريق بتوان خود را ،به حقیقت وجودی و حضوری معماری نزدیکتر کرد.
1.1منظور از شاعرانه ،پوئتیک میباشد poetics .برگرفته از واژه  Poiesisاست كه در دوران يونان باستان بكار ميرفته و به وجهي از آشكار نمودن و از پرده
بيرون آوردن امر نهاني و عالم ديگر معطوف بوده است .يعني هنرمند حقيقت را از خفا به در آورده و آنرا به عالم ديدار و شهود وارد مي سازد .نگاه كنيد به:
مارتين ،هايدگر،سرآغاز كار هنري ،ترجمه پرويز ضياء شهابي ،انتشارات هرمس ،تهران.1379،
2.2منظور از صورت  formو کالمی که در ذهن معمار از ساخت بنا شکل گرفته است .نگاه کنید به :ویدا ،تقوائی ،از چیستی تا تعریف معماری ،مجله هویت
شهر ،شماره  ،7پاییز و زمستان.1390،
3. Norberg – Shulz, Christian (1936 - 1999).

4.4کریستیان ،نوربرگ شولتز ،روح مکان ،به سوی پدیدارشناسی معماری ،ترجمه محمد رضا شیرازی ،تهران ،رخداد نو،تهران.1388 ،
5.5همان ،ص.13
6.6شهرام ،پازوکی ،تاریخیگری و نسبت آن با بنیادهای نظری تاریخ ،خیال  ،10تابستان.1383 ،

7. Positivism

8.8در این موردتحقیق ارزشمندی به روایت سفرنامه حکیم خسرو قبادیانی انجام گرفته است .نگاه کنید به :عقیل ،عابدی ،معماری خانه کعبه و مسجدالحرام،
مجموعه مقاالت اولین کنگره معماری و شهرسازی ایران ،جلد سوم ،سازمان میراث فرهنگی ،تهران ،1375 ،صص .13- 52
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کعبه از حصول شکل تا حضور صورت7-20/

 -1شناخت در گستره فرهنگ فلسفي _ عرفاني اسالم
شناخت و آگاهي اگر همه حقيقت آدمي را تشكيل ندهد ،حداقل واضحترين بخش از هويت هر انسان به شمار ميرود« .زيرا آنچه انسان
9
هميشه ميجويد ،جهان خارج است ،ولي آنچه به جاي آن مييابد چيزي جز علم [شناخت] به جهان خارج نيست».
عرفان اسالمي نگرشي را بنياد نهاد كه در آن تفسير خاصي از «موجود» ،شناخت و «حقيقت» صورت میگرفت .در اين ديدگاه شناخت
و معرفت به ذات موجود و حقيقت آن تعلق داشت .اين بنياد به كل مظاهر فرهنگي كه از دل آن دیدگاه ميشكفت ،سيطره داشت .براي
اينكه بتوان درباره چند و چون اين مظاهر اندیشید ،بايد ابتدا اين بنياد تبيین شود و سپس با كليد معرفت به کنه معماری آن_که در اینجا کعبه
است_دست یافت.
10
به نظر هایدگر واژه  epistemeدر فرهنگ یونانی نزديكي و قرابت بسياري با واژه معرفت اسالمي _ عرفاني ما داشته است .علوم مورد
نظر یونانیان و در نتيجه معارف حاصل از آن از سنخ علوم تجربي و دقيقه نبوده و به آن ويژگي نيز نيازي نبوده است .لذا تصور اينكه علوم
تجربي و جديد در معناي  scienceو روش تحقيق در آن موجهتر و معقولتر از علوم كهن است ،به نظر درست نميباشد 11.به گفتههايدگر
هيچ كس را ياراي اين ادعا نيست كه ،معرفت علمي جديد صحيحتر و معقولتر از درك علمی ،در گذشته تاريخي ماست .بنابراين اگر
بخواهيم به ماهيت معرفت و شناخت عرفاني اسالمی _ که مبنای این نگارش است _ برسيم ،ابتدا بايد خود را از وسواس مقايسه علم و معرفت
جديد با معرفت قديم از جهت درجه پيشرفت ،ترقي و صحت رها كنيم.
12
در فلسفه و عرفان اسالمي شناخت و ادراك منشأيي الهي دارد و برخاسته از ذهن فاعل شناسا و سوژه به معنای جدیدش نیست .توافق
كلي فالسفه اسالمي در زمينه ادراك و معرفت ،آن را به دو دسته مستقل و هم امتداد علم حصولي و حضوري تقسيم ميكند .در علم
حصولي «هستي شناخت با هستي شيء شناخته شده دو واحد متفاوت از هستي و باالخره دو گونه از هستياند كه با يكديگر يگانگي در
وجود ندارند 13».در اين علم واقعيت آن تصويري است كه از اشياء و چيزها در ذهن ما موجود است .در حالي كه واقعيت معلوم ،آن ذاتي
است كه به صورت مستقل از وجود ما در خارج وجود دارد( 14.تصویر)1
تصویر  -1ادراک حصولی و حضوری.

مالصدرا كه فلسفه خود را حكمت متعالیه خوانده است ،برای رفع این مشکل فاصله ميان ذهن و عين را از میان برده و ضامن حقيقي آن
دو را وحدت ماهيت در «آنچه از موجود خارجی ادراک شود» و «موجود خارجی» دانسته ،كه نشان از نسبت ذاتي ميان شناخت و وجود
دارد .بر این مبنا نوع دیگری از معرفت تعریف شده است که در آن «هستي شناخت با هستي عيني شيء شناخته شده يكسان و يگانه است.
در اين علم از آنجا كه حقيقت مبادي هستي را نور تشكيل مي دهد ،و نورعين ظهور است ،حقيقت علم نيز چيزي جز حضور و عدم حجاب
نيست 15».بنابراین علم و ادراك از سنخ نور است.
علم حضوري علم نفس به خود و به ذات خود است و در امتداد علم حصولي قرار ميگيرد .بنابراين الزمه شناخت و ادراك در اين
ف ن َ ْف َس ُه فَقد َع َر َ
ديدگاه به تأسي از حديث قدسي «من َع َر َ
ف َربّه» ،خود شناسي است 16.معرفت در اين ديدگاه عرفاني نه تنها از وجود و هستی
جدا نيست بلكه خود همانند هر حقيقت ديگري نوعي از وجود است .به عبارت ديگر ،علم حضوري ،محل تالقي معرفت و وجود ميباشد.
9.9غالمحسین ،ابراهیمی دینانی ،قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسالمی ،جلد دوم ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،1380 ،ص .526

10. Heidegger, Martin (1889-1976).
11. Martin, Heidegger, “The Age of the world picture, in The Question Concerning Technology and other Essays”, Trans. By William Lovitt, Harper & Row, NewYork,
1977, pp. 115-154.
12. subject.

1313مالصدرا ،تصور و تصدیق ،ترجمه و شرح با عنوان «آگاهي و گواهي» از دكتر مهدي حائري يزدي ،چاپ دوم ،موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران ،تهران ،1360 ،ص .5
1414حضرت عالمه سید محمد حسین ،طباطبایی ،اصول فلسفه و روش رئالیسم ،با پاورقي شهيد مرتضي مطهري ،چاپ هشتم ،انتشارات صدرا ،تهران.1374 ،
1515شهابالدین یحیی ،سهروردی ،حکمه االشراق از مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،تصحيح و مقدمه هانري كربن ،جلد دوم ،پژوهشگاه علوم انساني ،تهران ،1355 ،ص .113
1616شهرام ،پازوکی ،معرفت عرفانی نزد مالصدرا ،خردنامه صدرا ،شماره  ،20تابستان.1379 ،
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1717کریم ،مجتهدی ،وجود و حضور در
کتابالمشاعر حکیم مالصدرا ،خردنامه صدرا،
شماره سي و دو ،تابستان.1382 ،
1818همان.
1919در علم اصطالحشناسی غرب واژه خیال با امر
غیرحقیقی ،واهی و اسطور ه مانند هم معنی دانسته
شده است .در صورتی که فهم دیگری از کاربرد
این کلمه در عالم اشراقی -ایرانی مستفاد میشود.
این عالم خیال که ابن عربی و سهروردی از شارحان
آن و کربن به تأسی از آنان آورده ،عالمی میان
غیب و شهادت است .این عالم زادة ادارک انسان
نبوده بلکه ادارک توسط « قوه خیال» مسافر آن
عالم میشود .قو ه یا به عبارتی عالمی که حدود و
مرزهایش را عالم مادی ما تشکیل میداده است.
و به محض خارج شدن از این حدود ،وارد آن
عالم و صورتش میشویم .در این عالم است که
«چگونه معماری خواستن» رقم میخورد .نگاه کنید
به :هانری کربن ،عالم مثال ،ترجمه سید مرتضی
آوینی ،مجله نامه فرهنگ ،سال سوم ،شمار ه دوم
و سوم.1372 ،
20. Corbin,Henry (1978-1903).

2121هانری ،کربن ،خانه کعبه و راز معنوی آن از نظر
قاضی سعید قمی  1130هـ  1692/م ،مجله معارف
اسالمی ،شماره  ،1354 ،23ص .57
2222تقوائی ،از چیستی تا تعریف معماری ،پیشین.

23. John, Lobell, Between Silence and Light,
Spirit in the Architecture of Louis I. Kahn,
Shambhala , Boston & London. 2000.

2424نخستین خانهای که برای مردم قرار داده شد،
همان است که در سرزمین مکه است که پر برکت و
مایه هدایت جهانیان است( .آل عمران.)96:
2525و (نیز به یادآورید) هنگامی را که ابراهیم و
اسماعیل ،پایههای خانه(کعبه) را باال میبردند،
(میگفتند) :پروردگارا! ازما بپذیر ،که تو شنوا و
دانایی(.بقره.)127 :
(2626به خاطر بياور) زماني را كه جاي خانه (كعبه) را
براي ابراهيم آماده ساختيم (تا خانه را بنا كند ،و به او
گفتيم) چيزي را همتاي من قرار مده!( .حج .)26-27:
2727دحواالرضروزبيستوپنجمذيالقعدهميباشد.
روزي كه زمين از زير مكان كعبه گسترش يافته است.
2828حضرت عالمه سید محمد حسین ،طباطبايي،
ترجمه و تفسیر المیزان ،ترجمه عبدالكريم نيري
بروجردي ،جلد سوم بنياد علمي و فكري عالمه
طباطبايي با همكاري مركز نشر فرهنگي رجاء ،قم،
 ،1362ص .583
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مفهوم وجود در اين ديدگاه در سپهر ذهن بشر معنا نميشود بلکه از مشاهده بيواسطه حقيقت آن
در علم حضوري ساخته میشود .تحقق و بروز مرتبه و درجهاي از شناخت با وجود را «حضور»
ناميدهاند 17.همان که در قلب محقق میشود ،به همین دلیل آن را « حضور قلب » خواندهاند.
دريافتي که وابسته به ویژگیهای روحی و روانی شناسنده و همهاندوختههای او در طول زندگي
ذهني– فردياش نیز میباشد.
اگر اين مفهوم به گسترۀ معماري مورد نظر برده شود ،مشخص ميشود كه اتكا به شكل بنا
که تابع زمان و مکان پیدایش آن و دریافت شده در علم حصولي است ،در نقد معماري کعبه،
پايگاه محكم و متقني جهت باز شناخت حقیقت معماري آن نميباشد .البته در فرآيند دریافت
معماری كنه ذات وجود آشكار نميشود و در اين مسير پيوسته انكشاف همراه با اختفا ميباشد
ِ
شناخت شناسنده منفتح ميشود ،بدون اينكه كام ً
ال در سپهر شناخت
و وجود در حد معرفت و
انساني قرار گيرد.
حضور قلب در معنايي نزديككننده وجود و معرفت كه آمد« ،متكي شدن به قوه خيال
محض» 18را ميطلبد .ابزار شناختی خیال 19که به نظر ُکربن 20حلقه مفقوده در علم جدید میباشد،
با سرچشمههای باطنی ،معرفتی و ذاتی سروکار دارد .ابزاری که اقلیم روح را در افق دید انسان نگه
میدارد .این قوه که در اصطالحشناسی غرب با امر غیر حقیقی ،واهی و اسطورهای ،هممعنی دانسته
21
شده است ،به نظر کربن « چیزی خالف واقع نمیسازد بلکه از چهره امر واقع نهفته ،پرده برمیافکند»
 -2جستجو جهت رسيدن به خواست خداوند در چيستي و صورت كعبه
در معماری ،آنچه ما را به روح و حقیقت عالم خیال معمار برساند ،صورت نامیده شده است.
تبيين مفهوم صورت چون به چيستی موجود مربوط میشود ،الجرم ما را به وادی فلسفه و عرفان
میکشاند .صورت ،حقيقت و معنايي است كه در معماري ،طبيعت هر چيز قبل از واقعيت فيزيكي
آنرا مينماياند 23،صورت در اين معنا ،نه صرفا نمود خارجی و عینی جسم ،بلکه مقدم بر آن است.
از آنچه آمد ،چنین مستفاد میشود كه ،صورت كعبه بيان كننده روح حاکم و خواست خداوند
در ساخت اين بنا ميباشد .خواستي كه شايد بتوان از البهالي آيات و احاديث به حصهاي از آن،
به کمک علم حضوری و از طریق حضور قلب در آن مکان دست يافت.
كعبه اين قبله وجود ،عشق و ايمان كه به سوي آن هم نماز ميخوانيم و هم به خاك سپرده
24
ميشويم ،طبق سوره آل عمران ،نخستين بنايي است كه در زمين براي عبادت ساخته شده است.
نيز بر اساس همان کالم الهی ،تنها بنايي است كه اگر چه توسط انسان ساخته يا تجديد بنا شده،
26
ولي طراح و معمار اصلي آن خداوند بوده است 25.حتي جاي آنرا خداوند تعيين نموده است.
و نيز طبق همين آيه از سازندگان آن خواسته شده است كه چيزي را همتاي او قرار ندهند.
در تشريح اين خواست الهي رواياتي به چگونگي پيدايش آن پرداختهاند .از جمله عالمه
طباطبايي در ذيل آيه  96سوره آل عمران در تفسير الميزان روايتي از امام باقر (ع) در ارتباط با
دحواالرض 27آورده است كه« :خداوند متعال چون خواست زمين را بيافريند  ،بادها را فرمان داد تا
به شكم آب برخورد كرده از آن موجي درست شد،سپس موج آب ،كف كرده همه كفها به هم
متصل گرديد ،خداوند كفهاي متصل را در جاي خانه كعبه گردآورد و آن را كوهي قرار داد،
و سپس زمين را زير آن بسط داد 28».در بيان ديگري با همين مضمون آمده كه« :خداوند عزوجل
دوهزار سال پيش از خلقت جهان  ،كعبه را با چهار ركن بر آن خلق فرمود .آنگاه زمين را از زير
22

					
ویدا تقوایی

آن بگسترانيد 29».قاضی سعید قمی 30در همین ارتباط از امام صادق (ع) نقل میکند « :هنگامی که
جبرئیل به امر حق تعالی برای توبه آدم به سوی او آمد ،او را برد تا نزد {مکان} خانه کعبه رسید.
پس ابری آمد و بر آنها سایه افکند ،جبرئیل به آدم فرمود که به پای خود جایی را که ابر بر آن
سایه افکنده بود خط بکشد 31».تفاسیر دیگری در خصوص چیستی خواست خداوند در مورد کعبه
آمده که از آن جمله« ،در تفسیرجاللین 32وارد است که پیش از خلق آدم ،فرشتگان کعبه مکرم
را اختند ...و آن را زیارت میکردند 33» .شايد در انتخاب نام « امالقري » 34به معناي«مادر شهر» و «
ناف زمين» از همين مفاهیم استفاده شده باشد 35.بر حسب سنن عديده نيز هر آفرينش وزایشی از
مركز و يا يك ناف شروع ميشود 36.گویی خداوند که در مرکزدرک ناشدنی عالم قرارگرفته
است و در درونیترین مرکز انسان ماوادارد 37،خانه خود را نیز در مرکز عالم قرار داده است.
قاضي سعيد قمي وجهي ديگر از اين خواست را که چگونگی تبدیل صورت به شکل کعبه
و جهتگیری عروجی آن است را چنين بيان میکند« :وجه تسميه كعبه به اين نام از آن حيث
است كه چهارگوش و مربع است به دليل آنكه هماهنگ با «بيتالمعمور» 38در آسمان دنياست.
و آن نيز هماهنگ و در امتداد با «ضراح» در آسمان چهارم است و آن نیز همسو با «عرش الهي»
است كه مربع و چهارگوش است .زيرا كلماتي كه دين اسالم بر مبناي آنها استوار گرديده است
{سبحان اهلل و الحمداهلل وال اله اال اهلل و اهلل اكبر} چهارتاست 39».در اسالم با توجه به این جهت
غربینِ »كه خداوند را مالك مشرقين و مغربين
ین َو َر ُّ
ب ال َمش ِرقَ َ
گیری و به تأسي از آيۀ « َر ُ
ب ال َم َ
معرفي مینمايد 40و تفاسير هانري كربن از اين آيات و كتب شيعي مورد اشاره وي براي عرش
نیز چهار حد اول ،آخر ،باطن و ظاهررا بر شمردهاند 41.که قابل تطبیق با بیان قاضی سعید قمی و
جهات کعبه میباشد .گنون 42نیز با بهرهگيري از جهتيابي كيهاني در عالم معماري و در تاکید بر
آن معتقد است كه ،صورت مكان مجموعهاي از گرايشها در جهت میباشد .به نظر وي مكاني
كه متجانس نيست ،بلكه بر اثر جهات خود متعيّن و متفاوت ميشود ،همان است كه ميتوان آنرا
43
مكان كيفي ناميد.
از مجموع آيات و احاديث چنین بر میآید كه كعبه و عرش الهي به نوعي نماد يكديگرند .بنا
بر حديثي نبوي «قلب مومن عرش الرحمن است» ،44كه با « بيت عتيق» 45بودن اين خانه كه معنایش
آزادكردن بنده ميباشد ،هم معنی است .لذا ميتوان نتيجه گرفت اين خانه كه خاستگاهش آزاد
كردن بنده از همه تعلقات دنيوي است  ،در قلب مومن متجلي ميشود .قلب همان مامنی است که
توسط علم حضوری میتوان بدان راه یافت.
 -3چگونگي شکل كعبه
ي ساخت
آنچه از خواست خداوند درچيستي ،حقايق و صورت اين بنا پيجو شديم ،در چگونگ 
و شکل آن نيز مصداق دارد.
شکل در معماری وجه کالبدی ،عینی و کالم نهایی معمار و ذیل صورت قرار میگیرد .پس
شکل دریچهای است که از آن طریق میتوان به خواست و صورت در خیال معمار پی برد 46.تغيير
شكلهاي تاريخي كه به کعبه و مسجدالحرام كنوني منتهي شد قابل تامل است .در اين بررسي بهتر
است ميان ريختشناسي خود كعبه كه محل تحقيق اين مقاله و تغييرات بناهاي اطراف آن تمايز
47
قايل شد .خوشبختانه هر دو جنبه به دقت در تاريخ ثبت و توسط علم حصولی قابل دریافت است.
از آيات و احاديث برمیآید که ،بناي كعبه به دست ابراهيم و اسماعيل ،به صورت مكعبي بي

کعبه از حصول شکل تا حضور صورت7-20/
2929محمد بن جریر ،طبري ،تاریخ طبری ،ترجمه
ابوالقاسم پاينده ،اساطير ،تهران ،1362 ،ص .261
3030محمد سعيد بن مفيد ،معروف به قاضي سعيد ،در
حوالي نيمه سده يازدهم تولد يافت و چون ستارهاي در
افق دانش و حكمت درخشيدن گرفت .در ميان مردم
قم به «حكيم كوچك» ملقب بود ،ليكن در اصفهان
و خصوصاً در دربار شاه عباس دوم صفوي رتبه اي
شامخ داشت .قاضي سعيد در دوران زندگي خود به
اين توفيق نائل آمد كه محضر استادان برجسته انديشه و
حكمت اسالمي ،نظير مالفيض كاشاني ،مالعبدالرزاق
فيضالهيجي ،و مالرجبعلي تبريزي را درك كند .از
ميان آثار و تاليفات او ميتوان به «شرح توحيدالصدوق»
اشاره كرد .نگاه کنید :قاضی سعید ،قمی ،رموز صورت
کعبه ،ترجمه سيدعلي عمادي استرآبادي ،رواق ،3
تابستان ،1387 ،ص .3
 3131قمی ،رموز صورت کعبه ،پیشین.
3232از تفاسیر مشهور قرآن که تالیفش را فقیه قاهرهای
سده نهم /پانزدهم ،جاللالدین محمد محلی (-1389
 1459م) آغاز کرد و شاگردش دانشنامه نویس بزرگ
بدالرحمن سیوطی ( 1505 -1445م ) به پایان رساند و
از این رو به تفسیر دو جالل معروف است.
3333جعفر ،افندی ،رساله معماریه ،ترجمه مهرداد قیومی
بیدهندی ،موسسه تالیف ،ترجمه و نشر آثار هنری،
تهران ،1389 ،ص .91
3434شوري.7:
3535در هر سرزميني ،بزرگترين و پرجمعيتترين شهر
آن منطقه را «ام» (مادر آن سرزمين) گويند .نگاه كنيد
به :بهاءالدين ،خرمشاهي ،دانشنامه قرآن و قرآنپژوهي،
جلد اول ،انتشارات دوستان و ناهيد ،تهران ،1377 ،ص
.301
3636میرچا ،الياده ،رساله در تاریخ ادیان ،ترجمه جالل
ستاري ،سروش ،تهران.1376 ،
3737تیتوس ،بورکهارت ،نقش کعبه در هنر اسالمی،
ازکتاب :مبانی هنرمعنوی ،زیر نظر علی تاجدینی ،دفتر
مطالعات دینی هنر ،تهران.1376 ،
3838بیتالمعمور در عرش و چهار ضلع دارد .خانهای
است که با عبادت فرشتگان آباد میشود  ...یعنی عرش
به صورت بیتالمعمور تنزل کرده و بیتالمعمور هم به
صورت کعبه در عالم طبیعت جلوه کرده است .نگاه
کنید به :آیتاهلل جوادیآملی ،صهبای حج ،تنظیم
و ویرایش حسن واعظی محمدی ،اسراء ،قم،1377 ،
صص  207و .388
ی سعید ،قمي ،شرح توحیدالصدوق ،پیشین،
3939قاض 
صفحه.3
4040الرحمن ،آیه .17
4141کربن ،خانه کعبه و راز معنوی آن از نظر قاضی
سعید قمی ،پیشین ،ص.23
42. Genoun, Rene (1886 – 1951).

4343رنه ،گنون ،سیطره کمیت و عالئم آخرالزمان،
ترجمه علي محمد كاردان ،تهران :مركز نشر
دانشگاهي.1365 ،
4444عالمه مجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،ترجمه
علی دوانی جلد ،1345 ،4صفحه - 55در کتابهای
معرفتی بعضی از مطالب بلند را «حکمت عرشی»
میگویند .بدین معناست که مطلب به قلب کسی وارد
شده که قلب او عرش رحمان است .نگاه کنبد به :آیه
اهلل جوادی آملی ،صهبای حج ،پیشین ،ص .205
4545الحج .29 :
4646تقوایی ،از چیستی تا تعریف معماری ،پیشین.
4747برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به :ابو علی احمد بن
عمر ،ابن رسته ،االعالقالنفیسه ،ترجمه دکتر حسین قره
چانلو ،امیر کبیر ،تهران1365 ،؛ عبدالرحمن ابن خلدون،
مقدمه ابن خلدون ،ترجمه محمد پروین گنابادی ،جلد
دوم ،انتشارات علمی فرهنگی ،تهران ،1385،صص
.689-698
حکیم ناصر ابن خسرو قبادیاتی مروزی ،سفرنامه ناصر
خسرو ،به کوشش دکتر نادر وزین پور ،انتشارات علمی
وفرهنگی ،تهران ،1374،صص90 -99؛ جعفر ،افندی،
رساله معماریه ،ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی ،موسسه
تالیف ،ترجمه و نشر آثار هنری ،تهران ،1389 ،صص
.89 -106
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تصویر  -2بخشهای مختلف کعبه.

تصویر  -3نقشه خانه کعبه و مسجدالحرام بر اساس شرح ناصرخسرو
در سال . 442
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سقف و به ارتفاع قامت يك انسان كه چهارگوشه آن در چهار جهت اصلي جغرافيايي
قرار داشت ،ساخته شد.چنانکه آمد تفاوت ذاتي جهات با يكديگر كه به تفاوت در
مكان آنها منجر مي شود ،توجه به مسئله «جهتگيري» را در معماری پيش روي ما
قرار میدهد.
در کعبه نیز جهات مختلف آن ویژگیهای خاص خود را دارند .چهار جهت کعبه
را رکن مینامند .در گوشه شرقي كعبه حجراالسود قرار ميگيرد ،كه نماينده دست
خداوند وآغازگر طواف زائران است( .تصویر )2ارکان دیگر آن شامل شامی ،مغربی و
یمانی میباشد .بین رکن شامی و مغربی ،حجر اسماعیل ( مدفن هاجر و نیز بسیاری از
انبیا ) واقع است.
 2600سال پس از ساخت کعبه ،تا زمان پيامبر اسالم ،شكل آن به صورت مكعبي با
سقف مسطح درآمده بود ،كه از رديفهاي متوالي سنگ و چوب ساج ساخته شده بود.
در قرون بعدي اين بناي مكعبي شكل بارها بازسازي شد .اندازهها ،نسبتها و ساختار
داخلي متفاوتي پيدا كرد .سابقه بناي كنوني كعبه به چهارصد سال قبل به دوره عثماني
باز ميگردد ،اما در همان جايي قرار گرفته كه ابراهيم سنگ بناي اولين ساختمان آنرا
گذاشت .از ابتدا مصالح آن با سنگهاي سياه و خشن بوده كه با جرزهاي ناهموار و
بندكشي ناشيانهاش نشان از سادگي و عدم تشخّ ص تزیيني آنرا داشته است(.تصویر )3
ازابتداي تاريخ ما معماران ،همه هنرمندي خود را در زمينة تزیينات گچبري،
كاشيكاري ،آينهكاري ،مسدهسسازي و انواع ديگرآرايههاي معماري را ارزاني
بناهاي مختلف كردهايم .ما همواره سعي كردهايم تا شكوه قدسي و خلوت عرفاني را در
زير سقفهاي پرجالل و جبروت جويا شويم( .تصویر )4و با اين سبک معماري ،عشق و
ارادت خود را به اعتقادات و بزرگواران مدفون در آن بناها اعالم نماييم .در صورتي كه
فقط منشور وجودي عد ه اندكي از بازديدكنندگان اين فضاها ،قادر خواهند بود كثرات
اشكال ،تزیینات و مصالح و رنگهای این زیارتگاهها را به وحدت وجود متعالي مورد
نظر برسانند .زيرا درك زيبايي وحدت يافته در اين بناها بصيرتي خودجوش همراه با
نوعي ندانستگی ،از خود بهدرشدگی ،بی توجهی به خود مادی و متکی شدن بر قوه خیال
وحواس باطنی را ميطلبد ،تا آن معرفت به درون روح ،جان وقلب انسان نفوذ كند ،بدون
اينكه در محدوده تفكر منطقي حاکم بر علم حصولی محبوس شود .اين در حالي است
كه به دليل تفرق ذهني بازدیدکنندگان در اكثر موارد ،دريافت و معرفت نسبت به اين
بناها آنقدر برش ميخورد و زير چاقوي جراحي علم حصولی قطعه قطعه ميشود كه
فهم ،کلیت و حكمتش را از دست داده و چون شعاعهاي نور پخش شده از منشور ،هر
كدامشان رنگي از كليت نور سفيد را مينمايانند .مفتوح شدن صورت و زيبايي هر بنا
معرفت ،عقل كلي و ادراک حضوری را ميطلبد ،تا اين شعاعهاي متكثر رنگي نور در
شکل معماری را متحد و بیننده را به صورت آن رهنمون شود .و اين در همه جا و توسط
همگان ميسور نميباشد .به همين دليل خداوند خانه خود را به سادهترين شكل ممكن
براي همه مردم تبلور بخشيده است.
چگونگی ساخت و شکل کعبه و عرصههاي اين جهاني آن نیز متاثر از خواست،
صورت و پيوندهاي آن جهانياش ميباشد.
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تصویر -4نمايي از تزیینات كاخ الحمر.

مقابر فراعنه مصر ،معماري و حجاريهاي يونانيان و روميان و كاخهاي پرتجمل و تصنع اموي که تابع ابزار تكنولوژيك ساختماني روز و
ويژگيهاي زماني و مكاني بناهایشان بودهاند ،نشان از توان عملي معماران در همان زمان بازسازيهاي مكرر بنای کعبه را دارد .اين درحالي
است كه خداوند خانه خود را به سادهترين شكل ممكن ،كه رمزي از «بيشكلي» و «بيرنگي» خودش است ،براي نمايش عدم تشبيه به ديگر
بناها را برگزيد .زيرا خداوند «مطلق» و « بيرنگ» ميباشد و طبق آيه شريفه «ليس كمثله شي» 48هيچ چيز مثلِ مثل آن هم نميباشد .خداوند
بيشكلي و بيرنگي ساخت خانهاش را رمزي از وحدت شکلی جاري در كثرات افکار انسانها قرار داده است( 49.تصویر )5

تصویر -5نمایی از دیوار کعبه.

4848شوری 11 :و انعام92 :
4949انسان از یک عامل« کثرت » به نام طبیعت و یک عامل
« وحدت » به نام روح ماورای طبیعی تشکیل یافته است.
طبیعت انسان همان خاکی است که از آن ساخته شده و
وحدت ،خلقت روح انسانی است که خداوند آن را به خود
نسبت داده است .هرچیزی که انسان را از یاد خدای سبحان
غافل کند دنیای او و جزء کثرات محسوب میشود .نگاه
کنید به :آیه اهلل جوادی آملی ،صهبای حج ،پیشین ،ص.183
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صورت و شکل ورود به کعبه
كعبه را نمیتوان فقط تصوير عبادتگاه رايج جهان در زمان خودش دانست .بلكه به خواست خداوند آن تصوير چنان اعتال بخشيده شده كه
ارزش جهانشمول در همه اعصار يافته است.در اين قسمت به تأسی از شوان 50که زمان و مکان را ظرف عالم پدیداری میداند ،51به وجوه
مختلف وروديهای صحن مسجدالحرام و محل استقرار كعبه ،از منظر مكاني و زماني پرداخته خواهد شد.
در مناسك حج ،بعد از انجام اعمال خاص برای ورود به كعبه ،نخستين لحظه دریافت اين بنا ،همان لحظه ورود به محوطههاي آن بوده
است .حیاط خانه کعبه ،در روزگار پیامبر(ص) و ابوبکر دیواری نداشته است .لیکن بعدها که نام مسجد بر آن نهاده شد 52و ازدحام مردم در
آن فزونی یافت ،خلفای بعدی با خرید چند خانه و افزودن آنها به فضای مسجدالحرام ،در اطراف آن دیواری کشیده ودرهایی برای آن
54
ساختند 53.این درها در ابتدا محدود به دو در شرقی وغربی و به صورت درگاه بوده ،که همواره باز بوده است.
در لحظه ورود به این درگاهها ،زائر خود را آماده رويارويي با آن بنا ميكرده است .اين مكانهاي ورودي متفاوت و چندگانه براي انسان،
نه تجربهگذري يكنواخت و عادي بوده و نه تجربهاي كه بتوان آنرا به سطوح رفتارهاي حركتي ،حسي يا دريافتهاي منطقي فروكاست.
چنين معماريای پاسخي به خواست خداوند بوده است .چندان که ابن خلدون نیز آورده که خداوند برای «حرم کعبه از همه نواحی آن
حقوق تعظیم و شایستگی خاصی واجب کرده است 55».در اين صورت و با حفظ اين مراتب حضوری در بدو ورود ،رسيدن به بنا ،معناي
راستين خود را مييافت .وروديهايي كه لذت حضور در محضر خداوند را لحظه به لحظه و قطره به قطره در طي قلمروها واليههاي مختلف
وجودي به جان و قلب زائر آن ميچكانند .در اين رويارويي هيچيك از داشتههاي بناي اصلي كعبه به ديده نميآمد .زيرا همانند آنچه
يونانيان آوردهاند حقيقت به معناي آلتئيا 56در پرده است وكم كم از آن خارج ميشود .اين خروج با مراتب روحي و دريافت زائر هماهنگ
بوده است .زيرا در بدو ورود  ،زائر مدت زمان و مكانهايي را نياز دارد تا بتواند خود را از هياهوي جهان برون و ظاهر رهايي بخشيده و به
درون خود و حرم وارد شود(.تصویر  )6همه اين فضاها نشان دهنده آداب تشرف و ورود به فضاي مقدس اصلي است .اين سلسله مراتب،
مراحل ورود به بنا ،از بيرونيترين تا اندرونيترين و ازكماهميتترين تا مهمترين مکان  -كه همان كعبه ميباشد  -را به خود اختصاص داده
است .همه اين مقدمات برای رسيدن به مکان وصل و كعبه دل چیده میشود .مکانی كه تجربه آن نه فقط با چشم ،بلكه با كل وجود زائر و
با تمامي حواس و قواي ذهني و باطنياش فراهم ميگردد.
قرارگيري كعبه به صورت ،شكل و در محلي كه همگي به خواست خداوند بوده و در جهت هدفي كه همانا توحيد و عبادت بوده است،
درسهاي فراواني به همراه دارد .دستيابي به حقيقتي كه خداوند در «چيستي» و صورت اين بنا داشته و با ابزار و شيوه ساختي كه معمارانش
از زمان و مكان فرهنگي آن اتخاذ كردهاند و « چگونگي »شکل آنرا مينماياند ،و اين دومي بسيار وابسته به اولي ميباشد ،مراتبی دارد كه
بايد باز شناخته شود.
تصویر  -6یکی از مسیرهای انتقال به صحن کعبه در گذشته.

50. Schuon, Frithjof (1907-1998 ).
51. Frithjof, schuon, From The Divine to the Human,
trans. G. Polit and D. Lambert, Bloomington, Ind.
1981.

5252اسراء .1 :
5353عبدالرحمن بن خلدون ،مقدمه ابن خلدون ،پیشین.
5454حکیم ناصر ابن خسرو قبادیاتی مروزی ،سفر نامه ناصر
خسرو ،پیشین.
5555عبدالرحمن بن خلدون ،مقدمه ابن خلدون ،پیشین ،ص
.696
56. Aletheia.
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در اين بخش نيز پيجوي همتافتگيهاي صورت و شکل كعبه با مكان و زمان آن ميباشيم .معماران از ابتداي تاريخ عادت كردهاند كه
« جهت عمودي را هميشه به عنوان بعد فضاي تقدس» 57تلقي كنند .در شهرسازی نیز از این ویژگی به عنوان هویت شهرهای اسالمی استفاده
میشد .كه ممكن بود فرازتر يا فرودتر از زندگي روزمره باشد .از مصطبههاي مصري تا اهرام فراعنه در جيزه ،از زيگورات چغازنبيل تا
چهارطاقيهاي ساساني ،از گنبد كاخ سروستان تا گنبدهاي شبستانهاي مساجد و مدارس اسالمي _ كه با نگاه جديدي كه معماران مسلمان
بدان داشتند وجهي اسالمي يافته است _همگي همواره جهت عمودی را نمايش فضاي تعالي مينماياندهاند .در صورتي كه براي رسيدن
به كعبه بايد از پله پايين و پايينتر رفت .هر چه پايينتر روي ،به خدا و خانهاش نزديكتر ميشوي .رمز پايين رفتن كه تجلي اين اصل است
كه همه عالم ،اعم از باال و پايين محضر وجود خداوند ميباشد ،با مناسك و روح و باطن حج همخواني دارد .زيرا براي رسيدن به او ابتدا
بايد از پلكان من ّيت وخودخواهيهاي خود پايين و پايينتر برويد .چقدر اين پايين رفتن با هويت و حفظ حرمت و مراتب وجودی كعبه ،اين
مقدسترين مكان در دنيا همخوان ميباشد .زير اين مكعب  10×12×14متري از هيچ نقطهاي در خارج از فضاي صحن آن به چشم نميآيد.
اين مكعب هم مكان مركز است و هم محيط آن ،هم درون است و هم برون .در محضر اين مكان بايد كه با غسل ،وضو ،احرام و آداب
خاص وارد شد .همين نكته بيانكننده مراتب وجودی اين مكان وصل ميباشد.
در اين فضا نميتوان از ابعاد حقيقت حضور ،بدون زمان سخن گفت« .دقايق زمان بيحركت است و در ابديت ثابت شده است» اين
زمان كه در عرضش و نه الزاماً در طول آن در نظر گرفته شده ،مقدار حركت دوري فلك نميباشد .زمان دهري اين فضا ،هماهنگ با ميزان
شناخت دروني و محتواي كيفي اعمال و عبادات ،توسط مُ ِدرك و زائر آن دريافت ميشود 60.اين زمان ميتواند در« آن»هاي حضور متوقف
61
شود و «هستي انسان را به زير بالهاي معلق خويش گيرد».
در اين فضای مثالي و به ظاهر منفي ولي در واقع مثبت ،با چنين ابعاد وجودي  ،مكاني و زماني ،هستي و حقیقت معماري كعبه ،خود را به
حضور ميرساند .حضوري كه در محضر گنبد آسمان محقق ميشود .آسماني كه در آیه 40سوره اعراف ميخوانيم كه ،منظور از آن ارواح
انسانها ،و دروازه ورود به آن قلب است .آسمان دنيايي كه نمودي از آسمان مثالي یا قلب و سينه گسترش يافته به نور ايمان ميباشد .آسمان
روحي كه بر ارض بدن قرارميگيرد 62،از مراتب و قلمروهاي وجودي كعبه ميباشد.
اما اين آسمان و قرينه آن یعنی روح و قلب مومن ،که مامنی برای «حضور قلب» است ،مورد تجاوز قرار گرفته؛ زيرا اين بنا نيز از نگاه
توريستي و اقتصادي در امان نمانده است .در دهههاي اخير ساخت چندين بناي بلند مرتبه كه همگي مشرف بر كعبهاند باعث شده است كه
ساكنين اتاقهاي اين ساختمانها ،با هر شرايط جسمي و روحي ،كعبه را به محضر خود فراخوانند .در سالهاي اخير مرقد امامزادهها وامام
هشتم (ع) ما نيز از این آفت مصون نمانده است و باعث شده كه اين مكانهاي مقدس از هر نقطه شهر ،همچون برج ميالد در تهران ،در هر
زمان و شرايطي ،در چشم هر ناپاك و نامحرمي حاضر شوند ،قبل از اينكه بيننده اذن دخول يافته باشد .حال آن که در بافت قدیم اطراف
حرم امام رضا (ع) ،ابتدا با کشش برق چراغهای مغازههای طالفروشی وارد بازار شده و پس از گذشتن از بازارهای مختلف پوشاک وکفش
و درنهایت پس ازعبور از راسته مهر ،تسبیح وعطرفروشی وبا یک وضوی فضایی وارد صحن میشدیم .بيتوجهي به اين ابعاد ومراتب
وجودی ،چشم دل هر زائري را ميرنجاند.
در اهمیت این مرتبه وجودی نوربرگ شولتز نیز ساختار مکان را بر حسب « چشمانداز» و «قرارگاه» توضیح میدهد .در نظر وی «در
حالی که چشماندازها به واسطة امتدادی متنوع و در عین حال کامال پیوسته مشخص میگردند ،قرارگاهها موجودیتهایی محصور میباشند.
قرارگاه و چشمانداز از این رو دارای یک ارتباط پیکره _ بستر میباشند .در کل هر محصوریتی چونان یک « پیکره» در ارتباط با بستر
ِگستردة چشمانداز ظاهر میگردد .در صورتی که این ارتباط از بین برود یک قرارگاه هویت خود را از دست میدهد 63».لذا خدشهای که
به این چشمانداز وارد شده ،هویت مکان کعبه ومحصوریت آن را زائل کرده است.
5757كريستيان ،نوربرگ شولتز ،معماري :حضور ،زمان و مكان ،ترجمه عليرضا سيد احمديان ،موسسه معمار نشر ،تهران.1381 ،
5858نجمالدين ،بمات ،شهر اسالمي ،ترجمه دكتر محمدحسين حليمي و منيژه اسالمبولچي ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،تهران ،1369 ،ص .174
5959ویدا ،تقوائی« ،از زمان تا سرمد در انسان ومعماری» ،مجله نامه معماری و شهرسازی ،شماره  ،3پاییز و زمستان .1388
6060قاضي سعيد قمي بر اساس تقسيمات سه گانه عوالم به حس ،غيب و غيب الغيوب ،زمان را متناظر با آن به سه مرحله «زمان كثيف »« ،زمان لطيف» و «زمان الطف» تقسيم كرده است.
نگاه كنيد به:غالمحسين ،ابراهيمي ديناني« ،قاضي سعيد قمي يكي از حكماي فلسفي اصفهان» خردنامه صدرا ،شماره  ،32تابستان ،1382 ،ص .12
6161داریوش ،شايگان ،افسون زدگی جدید و هویت چهل تکه و تفکر سیار ،ترجمه فاطمه ولیانی ،فروزان روز ،تهران.1381 ،
6262تقي ،بدخشان ،معناي آسمان و زمين در تفسير شريف بيانالسعاده ،مجله عرفان ايران ،شماره .1383 ،21
6363نوربرگ شولتز ،روح مکان ،به سوی پدیدارشناسی معماری ،پیشین ،ص .24
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در احاديث مختلفي نیز مستندات لزوم توجه به اين حدود ،چشماندازها و ابعاد نقل شده است .چنانكه در تفسير عيّاشي از «عبدالصمد»
آمده است كه ،زماني كه ابوجعفر منصور جهت توسعه مسجدالحرام ،با مخالفت صاحبان خانههاي اطراف در فروش خانههايشان روبرو شد،
نزد حضرت امام صادق (ع) رفت ،امام به وي فرمود« :غمناك مباش كه ترا در اين باره دليلي روشن است ،گفت :به چه با ايشان اجتحاج
كنم؟ فرمود :به كتاب خدا ،گفت :به كجاي كالم الهي؟ فرمود :با اين آيه :ان اول بيت وضع للناس للذي ّ
ببكه مباركاً 64».زيرا خداي متعال
خبر ميدهد كه اولين خانهاي كه براي مردمان نهاده شده ،خانه كعبه است ،پس آنان اگر پيش از بناي كعبه مالك شدند ،وسعت جلوي
65
خانه ملك آنان است ،ليكن اگر خانه كعبه تقدم داشته ،پس وسعت جلوي خانه از خودش ميباشد.
لذا اين بعد پنهان كعبه كه در معرفت به صورت،حقيقت وجودی و درک لحظات ملکوتی در آن ،بسيار موثر ،در برخورد با بعد آشكار
و پنهان آسمانخراشهاي مشرف بر آن ،كه وسعت جلوي مسجدالحرام را متصرف شدهاند ،حضور قلب و تقرب به راز وجود را در این
مکان مختل مي سازند.
در این جا حقایق حضوری صورت معماری کعبه ،در تناظر با موارد زمانمند و مکانمند منتج از علم حصولی و در شکل بناهای دیگر
را ،نه به صورت دستورالعملهایی که قادر باشیم ،به مثابه سرمایهای مستقیم از آنها بهرهمند شویم و برای ارتقای معماری امروزمان بخشها
وگوشههایی از آنرا به معماریمانالصاق نماییم؛ بلکه به صورت افقی از مادی وملموسترین تا غیر مادی وغیرملموسترین داشتههای
معماری آن؛ آنچنان که دراین مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفت ،به اختصار پیش روی قرار میگیرد(.تصاویر  7و )8

تصویر -7ارتباط بین انواع شناخت با صورت و شکل معماری.

تصویر -8نمایی از کعبه و بناهای مشرف به آن.

 -1حضور قلبی ورای حصول فکر :درک حقیقی وحضور قلب در محضر الهی بصیرتی خودجوش را میطلبد ،که به درون روح و
جان ما نفوذ کند ،بدون اینکه در محدودۀ تفکر منطقی محبوس شود. .برای رسیدن به حقیقت ،به حضوری در پی تالقی معرفت و وجود
و گسترده تر از رابطة ذهن با عین در علم حصولی نیازمندایم .فراشد حضور قلب ،توأم با نوعی کشف است ،که معموال متاع مادی از آن
حاصل نمیشود.
 -2اتصالی ورای مواجهه :در لحظۀ اتصال با بنای مسجدالحرام که اولین رویارویی زائر با آن است ،باید صورتی از هدف و مقصد در
ذهن وی ایجاد شود ،این لحظۀ اتصال کلیت معماری را به شکلی خودانگیخته ،بیان میکند ،بدون آنکه کعبه به عنوان قلب بنا را ،بدون طی
مراتب الزم در دیدرس یا دسترس قرار دهد.

6464آل عمران .96:
6565طباطبايي ،ترجمه و تفسیر المیزان ،پیشین ،ص .584
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 -3سلسله مراتبی ورای مرز :با تأسی به مراتب وجود در سیر از واالترین به پایینترین مرتبه و نیز سیر صعودی تقرب به آن ذات ،اندیشۀ
سلسلهمراتبی اسالم شکل گرفته است .بر همین اساس در معماری مسجد الحرام نیز قرار گیری مکانها کنار هم و سلسلهمراتب دسترسی از
بیرونیترین به اندرونیترین ،سعی در تعالی از افق حیات عادی ،وجود مادی و روزانه ،به مراتب باالتر و جهان مافوق جهان جسمانی بوده است.
 -4صورتی ورای شکل :صورت کعبه صرفاً نمود خارجی جسم آن نیست .بلکه مقدم بر شی تعین یافته و مرتبط به زنجیرۀ حق است.
این خواست کلی تر از آن است که متکی به کار برد و معنیدارتر از آن است که حاصل و دیکته کنندة شکل خاصی باشد.
 -5بیرنگی ورای رنگ :خداوند خانه خود را به سادهترين شكل ممكن ،كه رمزي از «بيشكلي» و «بيرنگي»خودش است ،براي
نمايش عدم تشبيه به ديگر بناها برگزيد .زيرا خداوند «مطلق» و« بي رنگ» است و بي شكلي و بيرنگي ساخت خانهاش را رمزي از
وحدت جاري در كثرات قرار داده است.
 -6عروجی ورای ارتفاع :معماران از ابتداي تاريخ عادت كردهاند كه جهت نمایش الوهیت در فضاهای مقدس از ارتفاع و
کشیدگی بنا در داخل و خارج آن استفاده کنند .در صورتي كه براي رسيدن به كعبه بايد از پله پايين و پايينتر رفت .هر چه پايينتر
روي به خدا و خانهاش نزديكتر ميشوي .رمز پايين رفتن كه تجلي اين اصل است كه همه عالم ،اعم از باال و پايين محضر وجود خداوند
ميباشد ،با مناسك و روح و باطن حج همخواني دارد .زيرا براي رسيدن به او ابتدا بايد از پلكان من ّيت و خودخواهيهاي خود پايين و
پايينتر برود.
 -7مرکزیتی ورای وسط :فعل آفرینش الهی ،جریان گذر از نهان به عیان را محقق میسازد .اگر بپذیریم که هر پدیدهای در نظام
عالم که الگوی اعلی کار معماران نیز بوده ،قدر ،ارزش و در نتیجه جایگاه و مکان خاصی را دارا است؛ جهت نمایش این تمایزات در
معماری ،به نقطۀ عطفی_ نه الزاما در وسط _که فضای اطراف را قطبی کرده و به تعبیری آفرینش از آن آغاز گردد ،نیاز بوده است.
ساختار نظام فضایی معماری مسجدالحرم ،مکان کعبه را به عنوان مرکز برای تمرکز و یافتن خویش و رفتن به سمت «شدن» و رسیدن به
حضور قلب را تشخّ ص بخشیده است.
 -8سفری ورای حرکت :لحظه وصل به کعبه معرف عروج ،تعالی و «حضور قلب» و لحظهای توأم با آرامش و خلوت است ،ولی
آرامشی که پایان تعارض و کشمکش نیست ،بلکه آغازگر آن است .تالطمی که از محدودۀ عینیات گذر کرده و به جان و روح زائر
واصل میگردد.
 -9سرمدی ورای زمان :بسط افقی و آفاقی زمان مادی ،در تعالی با محور عمودی و انفسی آن که در مسیری به سوی تعالی و زمان
سرمدی درحرکت است ،ارتباط زمان با الیههای مختلف حقیقت را به یاد میآورد .زمانی که با گذر از زمان عالم مادی به دهر و سرمد؛
حدود ،حقایق و لحظات تقرب متفاوتی را متجلی میسازد .زمان در مراتبی که با امر ثابت در ارتباط قرارمیگیرد« ،آن»ها را از لحظات
حضور لبریز میسازد و جاودانگی را به منصة ظهور میرساند.
 -10جهتگیری ورای محوریت :انسان همیشه سعی داشته در گستردگی غیر قابل تفکیک زمینی ،راه خود را باز یابد .این تمایز
در جهتگیری با تفاوت در مکان و ویژگیهای مختلف اجزای معماری نیز هماهنگ بوده است .در بنای کعبه مختصات فضای عینی
و کرانمند آن با مختصات ناکرانمنداش هماهنگ شده؛ که با محوربندی ظاهری در معماری متفاوت و جهتی برای همه مسلمانان شده
است.چنانکه در مقاله آمد ،از مجموع آيات و احاديث در ارتباط با خواست خداوند در احداث اين بنا مستفاد ميشود كه كعبه و عرش
الهي و به يك معنا قلب مومن نماد يكديگرند .در اين فضا انسان ميتواند از قماش آنچه بود ،برهد و «آفرينشي نو»را به مدد حضور
قلب محقق سازد .اين خواست درچگونگيهاي ساخت آن نيز به منصه بروز رسيده است  .دريافت حضوري از فضاي وصل صحن
مسجدالحرام ،توسط آسمانخراشهاي اطراف آن مورد تجاوز قرار گرفته است .اين برجها ،كعبه را در حد توليد مجدد و بازسازي
ماشينوار مركز ،براي ساكنين آنها كه در هر زمان و با هر شرايط جسمي و روحي ميتوانند آنرا به محضر خود فراخوانند ،معنا كرده است.
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نتيجهگيري
آنچه از بررسی این پژوهش به دست میآید ،درک حقیقی و حضور قلب در محضر الهی
است که بصیرتی خودجوش را میطلبد که به درون روح و جان ما نفوذ کند .در لحظه
اتصال با بنای مسجدالحرام که اولین رویارویی زائر با آن است ،باید صورتی از هدف و
مقصد در ذهن وی ایجاد شود .همچنین با تأسی به مراتب وجود در سیر از واالترین با
پایینترین مرتبه و نیز سیر صعودی تقرب به آن ذات ،اندیشه سلسلهمراتبی اسالم شکل
گرفته است .بیشکلی و بیرنگی ساخت خانه کعبه نیز رمزی از وحدت جاری را نشان
میدهد به طوری که برای رسیدن به او ابتدا باید از پلکان منیّت و خودخواهیهای خود
پایین رفت تا به اوج الوهیت در آن فضای روحانی رسید .به عالوه جهتگیری این بنا،
ورای محورهای زمینی و مختصات فضای عینی و کرانمند آن با مختصات بیکرانهاش
هماهنگ شده و ویژگی منحصری را برای همه مسلمانان ایجاد نموده است.
نزد عارفان و معماران شناخت یکی از مراتب «هستی» و «وجود» شمرده و همچون سایر
موجودات مورد تامل و تعمق واقع میشد .وچنین نبود که فاعلیت ذهن شناسا نقطه شروع
هر آنچه هست و وجود و عینیت دارد ،قرار گیرد .معرفت مبتنی بر این نوع نگاه را علم
حضوری مینامیدند.
چنانکه آمد توسط صورت کعبه «چگونه معماری خواستن» به کمک علم حضوری؛ به
«چگونه معماری ساختن» در شکل آن و توسط علم حصولی مرتبط ميشود؛كه در تناظر با
مراتب وجودي انسان است.اين مراتب در كعبه كه قبله مسلمين جهان و نخستين بنايي است
كه طراح آن خداوند بوده و به خواست او و در محلي خاص براي عبادت ساخته شد و طبق
آيات قرار بوده چيزي همتاي او قرار نگيرد ،اهميتي خاص مييابد.
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