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کعبه از حصول شکل تا حضور صورت
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تاریخ دریافت مقاله: 90/9/18
تاریخ پذیرش مقاله: 90/12/10

 استادیار دانشگاه شریعتی، تهران
taghvaei@shariaty.ac.ir

چکیده:
قبله مسلمین جهان، در عین سادگی ازسبک های  بی شک معماری مسجدالحرام و کعبه 
پیچیده معماری به شمار می رود. 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 می رود 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 البه الی 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 عمده ای 
می گیرد. قرار  بررسی  مورد  مقدس،  مکان  آن  کننده  دریافت  انسان  وجودی  حقیقت  از 

در ادامه حقایق حضوری در صورت معماری کعبه، که درشکل برآمده از علم حصولی 
آن موثر بوده، در مقایسه با بناهای زمان مند و مکان مند دیگر بررسی می شود؛ تا شاید بتواند 
از این منظربه حضور موثر انواع شناخت و موانع آن، در مراتب درک معماری نیز توجه دهد. 
با روش تحقیقی  لذا، استفاده از حوزه های مختلف وجودشناسی، معرفت شناسی و علوم، 

کیفی ضروری می نماید.

اهداف مقاله:
بررسی ابعاد وجودی صورت ) شکل( کعبه از البه الی آیات قرآن.. 1
تاثیر شکل کعبه در چگونگی ساخت معمارانه و دریافت حضوری آن.. 2

سواالت مقاله: 
 شناخت حضوری و حصولی انسان، ارتباط آن با دریافت شکل و صورت معماری کعبه . 1

و موانع آن چگونه و چیست؟
 حقایق شکل و صورت معماری کعبه چه تاثیری در شکل آن داشته و در مقایسه با سایر . 2

معماری ها چگونه است؟ 

واژگان کلیدی: کعبه، شناخت، صورت، شکل، معماری.
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مقدمه 
بررسی ادراک و شناخت نه موضوع مستقیم این پژوهش، و نه در بضاعت علمي این نویسنده است. اما انگیزه این نوشتار 
نزدیک شدن به آن چیزی است که معمارِي کعبه در دل نهفته دارد و نیز تبیین چیستِی شناختي است که درک کننده 

معماري از حضور در آن مکان، در ذهن، دل و قلبش حاصل می شود.
ویژگی های هنری و متعالی معماري، امکان تبیین و بازشناخت اندیشه ها و چگونگی به فعلیت رسیدة آن را در شکل 
معماری، با مشکل مواجه مي کند. به همین دلیل شاعرانه1 و تناقضات دریافت ها و تجربیات ادراکي، شناخت ما ممکن 

است توسط مُدِرک دیگر به کلي رد شود.
اصلي  مؤلفه هاي  داردو  وجود  متفاوتی  دیدگاه های  )درک شده(  مُدَرک  و  )درک کننده(  مُدِرک  رابطه  باب  در 
تعاریف شامل تأکید بر دریافت هاي حسي_عقلي مبتنی بر علم حصولی و یا عرفاني_شهودي و مبتنی بر علم حضوری، 
مورد بررسي قرار گرفته است. راه نخست به دلیل قرار گیري در بستر علوم تجربي و تکیه بر مستندات منطقي؛ جزءگرا، 
این مقاله را تشکیل  استدالل پذیر، همگانی، صریح و محاسبه شدني است. ولی در مورد روش دوم_که محور اصلي 
مي دهد_که سیال و پیچیده بوده و شگردهایي متعالي را پیش رو قرار مي دهد؛ الزم است بر اساس مباني موجود در گستره 
شناخت در فرهنگ فلسفی_ عرفانی اسالمی، دریافت های معماری کعبه تبیین و سبب و سرچشمه آن ها معلوم گردد. 
در این مقاله سعی می شود ابعاد وجودي صورت2 کعبه از البه الی آیات قرآن بررسی گردد.آن گاه تاثیرآن مفاهیم در 
چگونگی ساخت و موانع معمارانه در دریافت حضوری آن، در حد امکان معرفي مي شود. در خاتمه به مقایسه آن ابعاد 
و حقایق صوری، با نوع زمان مند و مکان مند متکی بر شکل معماری های دیگر و دریافت شده در علم حصولی پرداخته 
می شود. ولی هدف نه تاریخ نگاری و نه تشریح و تجزیه  و تحلیل معماری کعبه، و محدود به برداشت های 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 شولتز3 معتقد است که» معماری وسیله ای را ارائه می دهد 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 رابطه ای متقابل وجود دارد. ولی از آنجایی که امروزه توجه صرف به وجه 
عینی، عملکردی وروش جزءگرا، دیدگاه غالب معماری شده؛ فهم کیفی معماری کم رنگ تر شده است. در حالی که 
ذات و حقیقت معماری صرفاً منبع و مادة ابژکتیوی نیست، که چون ماده ای عینی در دستان دانشمندان علوم محض و 
در »آزمایشگاه« قابل تحقیق باشد. ای بسا که کالبدشکافی صرفاً شکلي اثر معماری که مولد تقلیدهای بی بنیاد می باشد 
و پژوهش هایی چون نگاه سنگ شناس به سنگ، خود حجاب فهم حقیقت آن باشد، حجابی که متأسفانه در روزگار ما 

غالب شده است.6
بر این اساس در بحث روش تحقیق، شاکله و راهبرد مقاله بر مبنای بعد هستی و وجودشناسی توحیدی استوار است. 
پیداست که هدف نفی فواید نگاه پژوهش مآبانه و پوزیتیویستی7 به معماري و شکل آن نیست، بلکه نفی منحصر به فرد 

بودن آن مد نظر است،8 تا شاید از این طریق بتوان خود را، به حقیقت وجودی و حضوری معماری نزدیکتر کرد.
منظور از شاعرانه، پوئتیک می باشد. poetics برگرفته از واژه Poiesis است که در دوران یونان باستان بکار مي رفته و به وجهي از آشکار نمودن و از پرده . 1

بیرون آوردن امر نهاني و عالم دیگر معطوف بوده است. یعني هنرمند حقیقت را از خفا به در آورده و آنرا به عالم دیدار و شهود وارد مي سازد. نگاه کنید به: 
مارتین، هایدگر،سرآغاز کار هنري، ترجمه پرویز ضیاء شهابي، انتشارات هرمس، تهران،1379.

منظور از صورت form و کالمی که در ذهن معمار از ساخت بنا شکل گرفته است. نگاه کنید به: ویدا، تقوائی، از چیستی تا تعریف معماری، مجله هویت . 2
شهر، شماره 7، پاییز و زمستان،1390.

3. Norberg – Shulz, Christian (1936 - 1999). 
کریستیان، نوربرگ شولتز، روح مکان، به سوی پدیدارشناسی معماری، ترجمه محمد رضا شیرازی، تهران، رخ داد نو،تهران، 1388.. 4
همان، ص13.. 5
شهرام، پازوکی، تاریخیگری و نسبت آن با بنیادهای نظری تاریخ، خیال 10، تابستان، 1383.. 6

7. Positivism
در این موردتحقیق ارزشمندی به روایت سفرنامه حکیم خسرو قبادیانی انجام گرفته است. نگاه کنید به: عقیل، عابدی، معماری خانه کعبه و مسجدالحرام، . 8

مجموعه مقاالت اولین کنگره معماری و شهرسازی ایران، جلد سوم، سازمان میراث فرهنگی، تهران، 1375، صص 52 -13. 
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ویدا تقوایی             کعبه از حصول شکل تا حضور صورت/7-20

1- شناخت در گستره فرهنگ فلسفي _ عرفاني اسالم
شناخت و آگاهي اگر همه حقیقت آدمي را تشکیل ندهد، حداقل واضح ترین بخش از هویت هر انسان به شمار مي رود. »زیرا آنچه انسان 

همیشه مي جوید، جهان خارج است، ولي آنچه به جاي آن مي یابد چیزي جز علم ]شناخت[ به جهان خارج نیست«.9 
عرفان اسالمي نگرشي را بنیاد نهاد که در آن تفسیر خاصي از »موجود«، شناخت و »حقیقت« صورت می گرفت. در این دیدگاه شناخت 
و معرفت به ذات موجود و حقیقت آن تعلق داشت. این بنیاد به کل مظاهر فرهنگي که از دل آن دیدگاه مي شکفت، سیطره داشت. براي 
اینکه بتوان درباره چند و چون این مظاهر اندیشید، باید ابتدا این بنیاد تبیین شود و سپس با کلید معرفت به کنه معماری آن_که در اینجا کعبه 

است_دست یافت.
به نظر هایدگر10 واژه episteme در فرهنگ یونانی نزدیکي و قرابت بسیاري با واژه معرفت اسالمي _ عرفاني ما داشته است. علوم مورد 
نظر یونانیان و در نتیجه معارف حاصل از آن از سنخ علوم تجربي و دقیقه نبوده و به آن ویژگي نیز نیازي نبوده است. لذا تصور اینکه علوم 
تجربي و جدید در معناي science و روش تحقیق در آن موجه تر و معقول تر از علوم کهن است، به نظر درست نمي باشد.11 به گفته  هایدگر 
هیچ کس را یاراي این ادعا نیست که، معرفت علمي جدید صحیح تر و معقول تر از درک علمی، در گذشته تاریخي ماست. بنابراین اگر 
بخواهیم به ماهیت معرفت و شناخت عرفاني اسالمی _ که مبنای این نگارش است _ برسیم، ابتدا باید خود را از وسواس مقایسه علم و معرفت 

جدید با معرفت قدیم از جهت درجه پیشرفت، ترقي و صحت رها کنیم.
 در فلسفه و عرفان اسالمي شناخت و ادراک منشأیي الهي دارد و برخاسته از ذهن فاعل شناسا و سوژه12 به معنای جدیدش نیست. توافق 
کلي فالسفه اسالمي در زمینه ادراک و معرفت، آن را به دو دسته مستقل و هم امتداد علم حصولي و حضوري تقسیم مي کند. در علم 
حصولي »هستي شناخت با هستي شيء شناخته شده دو واحد متفاوت از هستي و باالخره دو گونه از هستي اند که با یکدیگر یگانگي در 
وجود ندارند.«13 در این علم واقعیت آن تصویري است که از اشیاء و چیزها در ذهن ما موجود است. در حالي که واقعیت معلوم، آن ذاتي 

است که به صورت مستقل از وجود ما در خارج وجود دارد.14 )تصویر1(

غالمحسین، ابراهیمی دینانی، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسالمی، جلد دوم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1380، ص 526.. 9
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.

مالصدرا، تصور و تصدیق، ترجمه و شرح با عنوان »آگاهي و گواهي« از دکتر مهدي حائري یزدي، چاپ دوم، موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ایران، تهران، 1360، ص 5.. 13
حضرت عالمه سید محمد حسین، طباطبایی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، با پاورقي شهید مرتضي مطهري، چاپ هشتم، انتشارات صدرا، تهران، 1374.. 14
شهاب الدین یحیی، سهروردی، حکمه االشراق از مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح و مقدمه هانري کربن، جلد دوم، پژوهشگاه علوم انساني، تهران، 1355، ص 113.. 15
شهرام، پازوکی، معرفت عرفانی نزد مالصدرا، خردنامه صدرا، شماره 20، تابستان، 1379.. 16

تصویر 1- ادراک حصولی و حضوری.

مالصدرا که فلسفه خود را حکمت متعالیه خوانده است، برای رفع این مشکل فاصله میان ذهن و عین را از میان برده و ضامن حقیقي آن 
دو را وحدت ماهیت در »آنچه از موجود خارجی ادراک شود« و »موجود خارجی« دانسته، که نشان از نسبت ذاتي میان شناخت و وجود 
دارد. بر این مبنا نوع دیگری از معرفت تعریف شده است که در آن »هستي شناخت با هستي عیني شيء شناخته شده یکسان و یگانه است. 
در این علم از آنجا که حقیقت مبادي هستي را نور تشکیل مي دهد، و نورعین ظهور است، حقیقت علم نیز چیزي جز حضور و عدم حجاب 

نیست.«15 بنابراین علم و ادراک از سنخ نور است.
علم حضوري علم نفس به خود و به ذات خود است و در امتداد علم حصولي قرار مي گیرد. بنابراین الزمه شناخت و ادراک در این 
َف نَْفَسُه فَقد َعَرَف َربّه«، خود شناسي است.16 معرفت در این دیدگاه عرفاني نه تنها از وجود و هستی  دیدگاه به تأسي از حدیث قدسي »من َعَرَ
جدا نیست بلکه خود همانند هر حقیقت دیگري نوعي از وجود است. به عبارت دیگر، علم حضوري، محل تالقي معرفت و وجود مي باشد. 
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مفهوم وجود در این دیدگاه در سپهر ذهن بشر معنا نمي شود بلکه از مشاهده بي واسطه حقیقت آن 
در علم حضوري ساخته می شود. تحقق و بروز مرتبه و درجه اي از شناخت با وجود را »حضور« 
نامیده اند.17 همان که در قلب محقق می شود، به همین دلیل آن را » حضور قلب « خوانده اند. 
دریافتي که وابسته به ویژگی های روحی و روانی شناسنده و همه  اندوخته های او در طول زندگي 

ذهني– فردي اش نیز می باشد.
اگر این مفهوم به گسترة معماري مورد نظر برده شود، مشخص مي شود که اتکا به شکل بنا 
که تابع زمان و مکان پیدایش آن و دریافت شده در علم حصولي است، در نقد معماري کعبه، 
پایگاه محکم و متقني جهت باز شناخت حقیقت معماري آن نمي باشد. البته در فرآیند دریافت 
معماری کنه ذات وجود آشکار نمي شود و در این مسیر پیوسته انکشاف همراه با اختفا مي باشد 
و وجود در حد معرفت و شناخِت شناسنده منفتح مي شود، بدون اینکه کاماًل در سپهر شناخت 

انساني قرار گیرد.
قوه خیال  به  »متکي شدن  آمد،  معرفت که  و  نزدیک کننده وجود  معنایي  در  قلب  حضور 
محض«18 را مي طلبد. ابزار شناختی خیال19 که به نظر ُکربن20 حلقه مفقوده در علم جدید می باشد، 
با سرچشمه های باطنی، معرفتی و ذاتی سروکار دارد. ابزاری که اقلیم روح را در افق دید انسان نگه 
می دارد. این قوه که در اصطالح شناسی غرب با امر غیر حقیقی، واهی و اسطوره ای، هم معنی دانسته 
شده است، به نظر کربن » چیزی خالف واقع نمی سازد بلکه از چهره امر واقع نهفته، پرده بر می افکند«21 

2- جستجو جهت رسیدن به خواست خداوند در چیستي و صورت کعبه 
در معماری، آنچه ما را به روح و حقیقت عالم خیال معمار برساند، صورت نامیده شده است.22 
تبیین مفهوم صورت چون به چیستی موجود مربوط می شود، الجرم ما را به وادی فلسفه و عرفان 
می کشاند. صورت، حقیقت و معنایي است که در معماري، طبیعت هر چیز قبل از واقعیت فیزیکي 
آنرا مي نمایاند،23 صورت در این معنا، نه صرفا نمود خارجی و عینی جسم، بلکه مقدم بر آن است.

از آنچه آمد، چنین مستفاد می شود که، صورت کعبه بیان کننده روح حاکم و خواست خداوند 
در ساخت این بنا مي باشد. خواستي که شاید بتوان از البه الي آیات و احادیث به حصه اي از آن، 

به کمک علم حضوری و از طریق حضور قلب در آن مکان دست یافت. 
کعبه این قبله وجود، عشق و ایمان که به سوي آن هم نماز مي خوانیم و هم به خاک سپرده 
مي شویم، طبق سوره آل عمران، نخستین بنایي است که در زمین براي عبادت ساخته شده است.24 
نیز بر اساس همان کالم الهی، تنها بنایي است که اگر چه توسط انسان ساخته یا تجدید بنا شده، 
ولي طراح و معمار اصلي آن خداوند بوده است.25 حتي جاي آنرا خداوند تعیین نموده است.26 
ندهند. قرار  او  را همتاي  از سازندگان آن خواسته شده است که چیزي  آیه  نیز طبق همین  و 

از جمله عالمه  پرداخته اند.  پیدایش آن  به چگونگي  الهي روایاتي  این خواست  در تشریح 
طباطبایي در ذیل آیه 96 سوره آل عمران در تفسیر المیزان روایتي از امام باقر )ع( در ارتباط با 
دحواالرض27 آورده است که: »خداوند متعال چون خواست زمین را بیافریند،  بادها را فرمان داد تا 
به شکم آب برخورد کرده از آن موجي درست شد،  سپس موج آب، کف کرده همه کف ها به هم 
متصل گردید، خداوند کف هاي متصل را در جاي خانه کعبه گردآورد و آن را کوهي قرار داد، 
و سپس زمین را زیر آن بسط داد.«28 در بیان دیگري با همین مضمون آمده که: »خداوند عزوجل 
دوهزار سال پیش از خلقت جهان،  کعبه را با چهار رکن بر آن خلق فرمود. آنگاه زمین را از زیر 

در . 17 حضور  و  وجود  مجتهدی،  کریم، 
صدرا،  خردنامه  مالصدرا،  حکیم  کتاب المشاعر 

شماره سي و دو، تابستان، 1382. 
همان.. 18
در علم اصطالح شناسی غرب واژه خیال با امر . 19

غیرحقیقی، واهی و اسطوره  مانند هم معنی دانسته 
از کاربرد  شده است. در صورتی که فهم دیگری 
این کلمه در عالم اشراقی- ایرانی مستفاد می شود. 
این عالم خیال که ابن عربی و سهروردی از شارحان 
میان  عالمی  آورده،  آنان  از  تأسی  به  کربن  و  آن 
غیب و شهادت است. این عالم زادة ادارک انسان 
آن  مسافر  خیال«  قوه   « توسط  ادارک  بلکه  نبوده 
عالم می شود. قوه  یا به عبارتی عالمی که حدود و 
است.  می داده  تشکیل  ما  مادی  عالم  را  مرزهایش 
آن  وارد  حدود،  این  از  شدن  خارج  محض  به  و 
که  است  عالم  این  در  می شویم.  صورتش  و  عالم 
»چگونه معماری خواستن« رقم می خورد. نگاه کنید 
مرتضی  سید  ترجمه  مثال،  عالم  کربن،  :هانری  به 
دوم  فرهنگ، سال سوم، شماره   نامه  مجله  آوینی، 

و سوم، 1372. 
20. Corbin,Henry (1978-1903).

هانری، کربن، خانه کعبه و راز معنوی آن از نظر . 21
قاضی سعید قمی 1130 هـ /1692 م، مجله معارف 

اسالمی، شماره 23، 1354، ص 57.
تقوائی، از چیستی تا تعریف معماری، پیشین.. 22

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

داده شد، . 24 قرار  مردم  برای  نخستین خانه ای که 
همان است که در سرزمین مکه است که پر برکت و 

مایه هدایت جهانیان است. )آل عمران:96(.
و . 25 ابراهیم  که  را  هنگامی  یادآورید(  به  )نیز  و 

می بردند،  باال  را  خانه)کعبه(  پایه های  اسماعیل، 
و  شنوا  تو  که  بپذیر،  ازما  پروردگارا!  )می گفتند(: 

دانایی.)بقره: 127(.
)به خاطر بیاور( زماني را که جاي خانه )کعبه( را . 26

براي ابراهیم آماده ساختیم )تا خانه را بنا کند، و به او 
گفتیم( چیزي را همتاي من قرار مده!. )حج :26-27(.

دحواالرض روز بیست و پنجم ذي القعده مي باشد. . 27
روزي که زمین از زیر مکان کعبه گسترش یافته است.

طباطبایي، . 28 حسین،  محمد  سید  عالمه  حضرت 
نیري  عبدالکریم  ترجمه  المیزان،  تفسیر  و  ترجمه 
عالمه  فکري  و  علمي  بنیاد  سوم  جلد  بروجردي، 
طباطبایي با همکاري مرکز نشر فرهنگي رجاء، قم، 

1362، ص 583.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

11

ویدا تقوایی             کعبه از حصول شکل تا حضور صورت/7-20

آن بگسترانید.«29 قاضی سعید قمی30 در همین ارتباط از امام صادق )ع( نقل می کند : »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 آن ها 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 تفسیرجاللین32 وارد است که پیش از خلق آدم، فرشتگان کعبه مکرم 
را اختند... و آن را زیارت می کردند. «33 شاید در انتخاب نام » ام القري «34 به معناي»مادر شهر« و » 
ناف زمین« از همین مفاهیم استفاده شده باشد.35 بر حسب سنن عدیده نیز هر آفرینش وزایشی از 
مرکز و یا یک ناف شروع مي شود.36 گویی خداوند که در مرکزدرک ناشدنی عالم قرارگرفته 
است و در درونی ترین مرکز انسان ماوادارد،37 خانه خود را نیز در مرکز عالم قرار داده است.
قاضي سعید قمي وجهي دیگر از این خواست را که چگونگی تبدیل صورت به شکل کعبه 
و جهت گیری عروجی آن است را چنین بیان می کند: »وجه تسمیه کعبه به این نام از آن حیث 
است که چهارگوش و مربع است به دلیل آنکه هماهنگ با »بیت المعمور«38 در آسمان دنیاست. 
و آن نیز هماهنگ و در امتداد با »ضراح« در آسمان چهارم است و آن نیز هم سو با »عرش الهي« 
است که مربع و چهارگوش است. زیرا کلماتي که دین اسالم بر مبناي آن ها استوار گردیده است 
}سبحان اهلل و الحمداهلل وال اله اال اهلل و اهلل اکبر{ چهارتاست.«39 در اسالم با توجه به این جهت 
گیری و به تأسي از آیۀ »َرُب الَمشِرقَیَن َو َربُّ الَمغَربیِن«که خداوند را مالک مشرقین و مغربین 
معرفي می نماید40 و تفاسیر هانري کربن از این آیات و کتب شیعي مورد اشاره وي براي عرش 
نیز چهار حد اول، آخر، باطن و ظاهررا بر شمرده اند.41 که قابل تطبیق با بیان قاضی سعید قمی و 
جهات کعبه می باشد. گنون42 نیز با بهره گیري از جهت یابي کیهاني در عالم معماري و در تاکید بر 
آن معتقد است که، صورت مکان مجموعه اي از گرایش ها در جهت می باشد. به نظر وي مکاني 
که متجانس نیست، بلکه بر اثر جهات خود متعیّن و متفاوت مي شود، همان است که مي توان آنرا 

مکان کیفي نامید.43 
از مجموع آیات و احادیث چنین بر می آید که کعبه و عرش الهي به نوعي نماد یکدیگرند. بنا 
بر حدیثي نبوي »قلب مومن عرش الرحمن است«44، که با » بیت عتیق«45 بودن این خانه که معنایش 
آزادکردن بنده مي باشد، هم معنی است. لذا مي توان نتیجه گرفت این خانه که خاستگاهش آزاد 
کردن بنده از همه تعلقات دنیوي است،  در قلب مومن متجلي مي شود. قلب همان مامنی است که 

توسط علم حضوری می توان بدان راه یافت.

3- چگونگي شکل کعبه 
آنچه از خواست خداوند درچیستي ، حقایق و صورت این بنا پي جو شدیم، در چگونگي  ساخت 

و شکل آن نیز مصداق دارد.
شکل در معماری وجه کالبدی، عینی و کالم نهایی معمار و ذیل صورت قرار می گیرد. پس 
شکل دریچه ای است که از آن طریق می توان به خواست و صورت در خیال معمار پی برد.46 تغییر 
شکل هاي تاریخي که به کعبه و مسجدالحرام کنوني منتهي شد قابل تامل است. در این بررسي بهتر 
است میان ریخت شناسي خود کعبه که محل تحقیق این مقاله و تغییرات بناهاي اطراف آن تمایز 
قایل شد. خوشبختانه هر دو جنبه به دقت در تاریخ ثبت و توسط علم حصولی قابل دریافت است.47 
 از آیات و احادیث برمی آید که، بناي کعبه به دست ابراهیم و اسماعیل، به صورت مکعبي بي 

ترجمه . 29 طبری،  تاریخ  طبري،  جریر،  بن  محمد 
ابوالقاسم پاینده، اساطیر، تهران، 1362، ص 261. 

محمد سعید بن مفید، معروف به قاضي سعید، در . 30
حوالي نیمه سده یازدهم تولد یافت و چون ستاره اي در 
افق دانش و حکمت درخشیدن گرفت. در میان مردم 
اصفهان  در  لیکن  بود،  ملقب  به »حکیم کوچک«  قم 
اي  رتبه  دوم صفوي  عباس  شاه  دربار  در  و خصوصاً 
به  زندگي خود  دوران  در  قاضي سعید  داشت.  شامخ 
این توفیق نائل آمد که محضر استادان برجسته اندیشه و 
حکمت اسالمي، نظیر مالفیض کاشاني، مالعبدالرزاق 
فیض الهیجي، و مالرجب علي تبریزي را درک کند. از 
میان آثار و تالیفات او مي توان به »شرح توحیدالصدوق« 
اشاره کرد. نگاه کنید: قاضی سعید، قمی، رموز صورت 
 ،3 رواق  استرآبادي،  عمادي  سیدعلي  ترجمه  کعبه، 

تابستان، 1387، ص 3.
 قمی، رموز صورت کعبه، پیشین.. 31
از تفاسیر مشهور قرآن که تالیفش را فقیه قاهره ای . 32

سده نهم/ پانزدهم، جالل الدین محمد محلی )1389-
1459 م( آغاز کرد و شاگردش دانشنامه نویس بزرگ 
بدالرحمن سیوطی )1445- 1505 م ( به پایان رساند و 

از این رو به تفسیر دو جالل معروف است. 
جعفر، افندی، رساله معماریه، ترجمه مهرداد قیومی . 33

هنری،  آثار  نشر  و  ترجمه  تالیف،  موسسه  بیدهندی، 
تهران، 1389، ص 91.

شوري:7.. 34
در هر سرزمیني، بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر . 35

آن منطقه را »ام« )مادر آن سرزمین( گویند. نگاه کنید 
به: بهاءالدین، خرمشاهي، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي، 
جلد اول، انتشارات دوستان و ناهید، تهران، 1377، ص 

 .301
میرچا، الیاده، رساله در تاریخ ادیان، ترجمه جالل . 36

ستاري، سروش، تهران، 1376.
اسالمی، . 37 هنر  در  کعبه  نقش  بورکهارت،  تیتوس، 

ازکتاب: مبانی هنرمعنوی، زیر نظر علی تاجدینی، دفتر 
مطالعات دینی هنر، تهران، 1376.

بیت المعمور در عرش و چهار ضلع دارد. خانه ای . 38
است که با عبادت فرشتگان آباد می شود ... یعنی عرش 
به صورت بیت المعمور تنزل کرده و بیت المعمور هم به 
صورت کعبه در عالم طبیعت جلوه کرده است. نگاه 
تنظیم  حج،  صهبای  جوادی آملی،  آیت اهلل  به:  کنید 
اسراء، قم، 1377،  و ویرایش حسن واعظی محمدی، 

صص 207 و 388.
پیشین، . 39 توحیدالصدوق،  قاضی  سعید، قمي، شرح 

صفحه3.
الرحمن، آیه 17.. 40
قاضی . 41 نظر  از  معنوی آن  راز  و  کربن، خانه کعبه 

سعید قمی، پیشین، ص23.
42. Genoun, Rene (1886 – 1951).

آخرالزمان، . 43 عالئم  و  کمیت  سیطره  گنون،  رنه، 
نشر  مرکز  تهران:  کاردان،  محمد  علي  ترجمه 

دانشگاهي، 1365.
ترجمه . 44 بحاراالنوار،  باقر،  محمد  مجلسی،  عالمه 

کتاب های  در   - دوانی جلد4، 1345، صفحه55  علی 
عرشی«  »حکمت  را  بلند  مطالب  از  بعضی  معرفتی 
می گویند. 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.
الحج : 29.. 45
تقوایی، از چیستی تا تعریف معماری، پیشین.. 46
برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به: ابو علی احمد بن . 47

عمر، ابن رسته، االعالق النفیسه، ترجمه دکتر حسین قره 
چانلو، امیر کبیر، تهران، 1365؛ عبدالرحمن ابن خلدون، 
مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، جلد 
صص  تهران،1385،  فرهنگی،  علمی  انتشارات  دوم، 

.689-698
حکیم ناصر ابن خسرو قبادیاتی مروزی، سفرنامه ناصر 
خسرو، به کوشش دکتر نادر وزین پور، انتشارات علمی 
وفرهنگی، تهران،1374، صص99- 90؛ جعفر، افندی، 
رساله معماریه، ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی، موسسه 
تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری، تهران، 1389، صص 
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سقف و به ارتفاع قامت یک انسان که چهارگوشه آن در چهار جهت اصلي جغرافیایي 
به تفاوت در  با یکدیگر که  قرار داشت، ساخته شد.چنانکه آمد تفاوت ذاتي جهات 
مکان آن ها منجر مي شود، توجه به مسئله »جهت گیري« را در معماری پیش روي ما 

قرار می دهد.
در کعبه نیز جهات مختلف آن ویژگی های خاص خود را دارند. چهار جهت کعبه 
را رکن می نامند. در گوشه شرقي کعبه حجراالسود قرار مي گیرد، که نماینده دست 
خداوند وآغازگر طواف زائران است. )تصویر2( ارکان دیگر آن شامل شامی، مغربی و 
یمانی می باشد. بین رکن شامی و مغربی، حجر اسماعیل ) مدفن هاجر و نیز بسیاری از 

انبیا ( واقع است. 
2600 سال پس از ساخت کعبه، تا زمان پیامبر اسالم، شکل آن به صورت مکعبي با 
سقف مسطح درآمده بود، که از ردیف هاي متوالي سنگ و چوب ساج ساخته شده بود. 
در قرون بعدي این بناي مکعبي شکل بارها بازسازي شد. اندازه ها، نسبت ها و ساختار 
داخلي متفاوتي پیدا کرد. سابقه بناي کنوني کعبه به چهارصد سال قبل به دوره عثماني 
باز مي گردد، اما در همان جایي قرار گرفته که ابراهیم سنگ بناي اولین ساختمان آنرا 
گذاشت. از ابتدا مصالح آن با سنگ هاي سیاه و خشن بوده که با جرزهاي ناهموار و 

بندکشي ناشیانه اش نشان از سادگي و عدم تشّخص تزییني آنرا داشته است.)تصویر 3(
گچبري،  تزیینات  زمینۀ  در  را  خود  هنرمندي  همه  معماران،  ما  تاریخ  ازابتداي 
ارزاني  را  معماري  دیگرآرایه هاي  انواع  و  مسدهس سازي  آینه کاري،  کاشي کاري، 
بناهاي مختلف کرده ایم. ما همواره سعي کرده ایم تا شکوه قدسي و خلوت عرفاني را در 
زیر سقف هاي پرجالل و جبروت جویا شویم. )تصویر4( و با این سبک معماري ، عشق و 
ارادت خود را به اعتقادات و بزرگواران مدفون در آن بناها اعالم نماییم. در صورتي که 
فقط منشور وجودي عده  اندکي از بازدیدکنندگان این فضاها، قادر خواهند بود کثرات 
اشکال، تزیینات و مصالح و رنگ های این زیارتگاه ها را به وحدت وجود متعالي مورد 
نظر برسانند. زیرا درک زیبایي وحدت یافته در این بناها بصیرتي خودجوش همراه با 
نوعي ندانستگی، از خود به درشدگی، بی توجهی به خود مادی و متکی شدن بر قوه خیال 
وحواس باطنی را مي طلبد، تا آن معرفت به درون روح، جان وقلب انسان نفوذ کند، بدون 
اینکه در محدوده تفکر منطقي حاکم بر علم حصولی محبوس شود. این در حالي است 
که به دلیل تفرق ذهني بازدیدکنندگان در اکثر موارد، دریافت و معرفت نسبت به این 
بناها آنقدر برش مي خورد و زیر چاقوي جراحي علم حصولی قطعه قطعه مي شود که 
فهم، کلیت و حکمتش را از دست داده و چون شعاع هاي نور پخش شده از منشور، هر 
کدامشان رنگي از کلیت نور سفید را مي نمایانند. مفتوح شدن صورت و زیبایي هر بنا 
معرفت، عقل کلي و ادراک حضوری را مي طلبد، تا این شعاع هاي متکثر رنگي نور در 
شکل معماری را متحد و بیننده را به صورت آن رهنمون شود. و این در همه جا و توسط 
همگان میسور نمي باشد. به همین دلیل خداوند خانه خود را به ساده ترین شکل ممکن 

براي همه مردم تبلور بخشیده است. 
چگونگی ساخت و شکل کعبه و عرصه هاي این جهاني آن نیز متاثر از خواست، 

صورت و پیوندهاي آن جهاني اش مي باشد.

تصویر 2- بخش های مختلف کعبه.

تصویر 3- نقشه خانه کعبه و مسجدالحرام بر اساس شرح ناصرخسرو 

در سال 442 .
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شوری:  11 و انعام: 92. 48
انسان از یک عامل» کثرت « به نام طبیعت و یک عامل . 49

یافته است.  نام روح ماورای طبیعی تشکیل  به   » » وحدت 
و  از آن ساخته شده  انسان همان خاکی است که  طبیعت 
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 می شود. نگاه 
کنید به: آیه اهلل جوادی آملی، صهبای حج، پیشین، ص183.

تصویر4- نمایي از تزیینات کاخ الحمر.

مقابر فراعنه مصر، معماري و حجاري هاي یونانیان و رومیان و کاخ هاي پرتجمل و تصنع اموي که تابع ابزار تکنولوژیک ساختماني روز و 
ویژگي هاي زماني و مکاني بناهایشان بوده اند، نشان از توان عملي معماران در همان زمان بازسازي هاي مکرر بنای کعبه را دارد. این درحالي 
است که خداوند خانه خود را به ساده ترین شکل ممکن، که رمزي از »بي شکلي« و »بي رنگي« خودش است، براي نمایش عدم تشبیه به دیگر 
بناها را برگزید. زیرا خداوند »مطلق« و » بي رنگ« مي باشد و طبق آیه شریفه »لیس کمثله شي«48 هیچ چیز مثِل مثل آن هم نمي باشد. خداوند 

بي شکلي و بي رنگي ساخت خانه اش را رمزي از وحدت شکلی جاري در کثرات افکار انسان ها قرار داده است.49 )تصویر 5(

تصویر5- نمایی از دیوار کعبه.
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صورت و شکل ورود به کعبه
کعبه را نمی توان فقط تصویر عبادتگاه رایج جهان در زمان خودش دانست. بلکه به خواست خداوند آن تصویر چنان اعتال بخشیده شده که 
ارزش جهان شمول در همه اعصار یافته است.در این قسمت به تأسی از شوان50 که زمان و مکان را ظرف عالم پدیداری می داند51، به وجوه 

مختلف ورودي های صحن مسجدالحرام و محل استقرار کعبه، از منظر مکاني و زماني پرداخته خواهد شد. 
در مناسک حج، بعد از انجام اعمال خاص برای ورود به کعبه، نخستین لحظه دریافت این بنا، همان لحظه ورود به محوطه هاي آن بوده 
است. حیاط خانه کعبه، در روزگار پیامبر)ص( و ابوبکر دیواری نداشته است. لیکن بعدها که نام مسجد بر آن نهاده شد52 و ازدحام مردم در 
آن فزونی یافت، خلفای بعدی با خرید چند خانه و افزودن آن ها به فضای مسجدالحرام، در اطراف آن دیواری کشیده ودرهایی برای آن 

ساختند.53 این درها در ابتدا محدود به دو در شرقی وغربی و به صورت درگاه بوده، که همواره باز بوده است.54 
در لحظه ورود به این درگاه ها، زائر خود را آماده رویارویي با آن بنا مي کرده است. این مکان هاي ورودي متفاوت و چندگانه براي انسان، 
نه تجربه گذري یکنواخت و عادي بوده و نه تجربه اي که بتوان آنرا به سطوح رفتارهاي حرکتي، حسي یا دریافت هاي منطقي فروکاست. 
چنین معماري ای 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 این صورت و با حفظ این مراتب حضوری در بدو ورود، رسیدن به بنا، معناي 
راستین خود را مي یافت. ورودي هایي که لذت حضور در محضر خداوند را لحظه به لحظه و قطره به قطره در طي قلمروها والیه هاي مختلف 
وجودي به جان و قلب زائر آن مي چکانند. در این رویارویي هیچ یک از داشته هاي بناي اصلي کعبه به دیده نمي آمد. زیرا همانند آنچه 
یونانیان آورده اند حقیقت به معناي آلتئیا56 در پرده است وکم کم از آن خارج مي شود. این خروج با مراتب روحي و دریافت زائر هماهنگ 
بوده است. زیرا در بدو ورود،  زائر مدت زمان و مکان هایي را نیاز دارد تا بتواند خود را از هیاهوي جهان برون و ظاهر رهایي بخشیده و به 
درون خود و حرم وارد شود.)تصویر 6( همه این فضاها نشان دهنده آداب تشرف و ورود به فضاي مقدس اصلي است. این سلسله مراتب، 
مراحل ورود به بنا، از بیروني ترین تا اندروني ترین و ازکم اهمیت ترین تا مهم ترین مکان - که همان کعبه مي باشد - را به خود اختصاص داده 
است. همه این مقدمات برای رسیدن به مکان وصل و کعبه دل چیده می شود. مکانی که تجربه آن نه فقط با چشم، بلکه با کل وجود زائر و 

با تمامي حواس و قواي ذهني و باطني اش فراهم مي گردد. 
قرارگیري کعبه به صورت، شکل و در محلي که همگي به خواست خداوند بوده و در جهت هدفي که همانا توحید و عبادت بوده است، 
درس هاي فراواني به همراه دارد. دستیابي به حقیقتي که خداوند در »چیستي« و صورت این بنا داشته و با ابزار و شیوه ساختي که معمارانش 
از زمان و مکان فرهنگي آن اتخاذ کرده اند و » چگونگي «شکل آنرا مي نمایاند، و این دومي بسیار وابسته به اولي مي باشد، مراتبی دارد که 

باید باز شناخته شود. 

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

اسراء : 1.. 52
عبدالرحمن بن خلدون، مقدمه ابن خلدون، پیشین.. 53
حکیم ناصر ابن خسرو قبادیاتی مروزی، سفر نامه ناصر . 54

خسرو، پیشین.
عبدالرحمن بن خلدون، مقدمه ابن خلدون، پیشین، ص . 55

.696
56. Aletheia.

تصویر 6- یکی از مسیرهای انتقال به صحن کعبه در گذشته.
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در این بخش نیز پي جوي هم تافتگي هاي صورت و شکل کعبه با مکان و زمان آن مي باشیم. معماران از ابتداي تاریخ عادت کرده اند که 
» جهت عمودي را همیشه به عنوان بعد فضاي تقدس«57 تلقي کنند. در شهرسازی نیز از این ویژگی به عنوان هویت شهرهای اسالمی استفاده 
می شد. که ممکن بود فرازتر یا فرودتر از زندگي روزمره باشد. از مصطبه هاي مصري تا اهرام فراعنه در جیزه، از زیگورات چغازنبیل تا 
چهارطاقي هاي ساساني، از گنبد کاخ سروستان تا گنبدهاي شبستان هاي مساجد و مدارس اسالمي _ که با نگاه جدیدي که معماران مسلمان 
بدان داشتند وجهي اسالمي یافته است _همگي همواره جهت عمودی را نمایش فضاي تعالي مي نمایانده اند. در صورتي که براي رسیدن 
به کعبه باید از پله پایین و پایین تر رفت. هر چه پایین تر روي، به خدا و خانه اش نزدیکتر مي شوي. رمز پایین رفتن که تجلي این اصل است 
که همه عالم، اعم از باال و پایین محضر وجود خداوند مي باشد، با مناسک و روح و باطن حج هم خواني دارد. زیرا براي رسیدن به او ابتدا 
باید از پلکان منّیت وخودخواهي هاي خود پایین و پایین تر بروید. چقدر این پایین رفتن با هویت و حفظ حرمت و مراتب وجودی کعبه، این 
مقدس ترین مکان در دنیا هم خوان مي باشد. زیر این مکعب 14×12×10 متري از هیچ نقطه اي در خارج از فضاي صحن آن به چشم نمي آید. 
این مکعب هم مکان مرکز است و هم محیط آن، هم درون است و هم برون. در محضر این مکان باید که با غسل، وضو، احرام و آداب 

خاص وارد شد. همین نکته بیان کننده مراتب وجودی این مکان وصل مي باشد. 
در این فضا نمي توان از ابعاد حقیقت حضور، بدون زمان سخن گفت. »دقایق زمان بي حرکت است و در ابدیت ثابت شده است« این 
زمان که در عرضش و نه الزاماً در طول آن در نظر گرفته شده، مقدار حرکت دوري فلک نمي باشد. زمان دهري این فضا، هماهنگ با میزان 
شناخت دروني و محتواي کیفي اعمال و عبادات، توسط مُِدرک و زائر آن دریافت مي شود.60 این زمان مي تواند در» آن«هاي حضور متوقف 

شود و »هستي انسان را به زیر بال هاي معلق خویش گیرد.«61
در این فضای مثالي و به ظاهر منفي ولي در واقع مثبت، با چنین ابعاد وجودي،  مکاني و زماني، هستي و حقیقت معماري کعبه، خود را به 
حضور مي رساند. حضوري که در محضر گنبد آسمان محقق مي شود. آسماني که در آیه40 سوره اعراف مي خوانیم که، منظور از آن ارواح 
انسان ها، و دروازه ورود به آن قلب است. آسمان دنیایي که نمودي از آسمان مثالي یا قلب و سینه گسترش یافته به نور ایمان مي باشد. آسمان 

روحي که بر ارض بدن قرارمي گیرد،62 از مراتب و قلمروهاي وجودي کعبه مي باشد.
اما این آسمان و قرینه آن یعنی روح و قلب مومن، که مامنی برای »حضور قلب« است، مورد تجاوز قرار گرفته؛ زیرا این بنا نیز از نگاه 
توریستي و اقتصادي در امان نمانده است. در دهه هاي اخیر ساخت چندین بناي بلند مرتبه که همگي مشرف بر کعبه اند باعث شده است که 
ساکنین اتاق هاي این ساختمان ها، با هر شرایط جسمي و روحي، کعبه را به محضر خود فراخوانند. در سال هاي اخیر مرقد امامزاده ها وامام 
هشتم )ع( ما نیز از این آفت مصون نمانده است و باعث شده که این مکان هاي مقدس از هر نقطه شهر، هم چون برج میالد در تهران، در هر 
زمان و شرایطي، در چشم هر ناپاک و نامحرمي حاضر شوند، قبل از اینکه بیننده اذن دخول یافته باشد. حال آن که در بافت قدیم اطراف 
حرم امام رضا )ع(، ابتدا با کشش برق چراغ های مغازه های 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 می شدیم. بي توجهي به این ابعاد ومراتب 

وجودی، چشم دل هر زائري را مي رنجاند.
در اهمیت این مرتبه وجودی نوربرگ شولتز نیز ساختار مکان را بر حسب » چشم انداز« و »قرارگاه« توضیح می دهد. در نظر وی »در 
حالی که چشم اندازها به واسطۀ امتدادی متنوع و در عین حال کامال پیوسته مشخص می گردند، قرارگاه ها موجودیت هایی محصور می باشند. 
قرارگاه و چشم انداز از این رو دارای یک ارتباط پیکره _ بستر می باشند. در کل هر محصوریتی چونان یک » پیکره« در ارتباط با بستر 
ِگستردة چشم انداز ظاهر می گردد. در صورتی که این ارتباط از بین برود یک قرارگاه هویت خود را از دست می دهد.«63 لذا خدشه ای که 

به این چشم انداز وارد شده، هویت مکان کعبه ومحصوریت آن را زائل کرده است. 

کریستیان، نوربرگ شولتز، معماري: حضور، زمان و مکان، ترجمه علیرضا سید احمدیان، موسسه معمار نشر، تهران، 1381.. 57
نجم الدین، بمات، شهر اسالمي، ترجمه دکتر محمدحسین حلیمي و منیژه اسالمبولچي، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تهران، 1369، ص 174.. 58
ویدا، تقوائی، »از زمان تا سرمد در انسان ومعماری«، مجله نامه معماری و شهرسازی، شماره 3، پاییز و زمستان 1388.. 59
قاضي سعید قمي بر اساس تقسیمات سه گانه عوالم به حس، غیب و غیب الغیوب، زمان را متناظر با آن به سه مرحله »زمان کثیف «، »زمان لطیف« و »زمان الطف« تقسیم کرده است. . 60

نگاه کنید به:غالمحسین، ابراهیمي دیناني، »قاضي سعید قمي یکي از حکماي فلسفي اصفهان« خردنامه صدرا، شماره 32، تابستان، 1382، ص 12.
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در احادیث مختلفي نیز مستندات لزوم توجه به این حدود، چشم اندازها و ابعاد نقل شده است. چنانکه در تفسیر عیّاشي از »عبدالصمد« 
آمده است که، زماني که ابوجعفر منصور جهت توسعه مسجدالحرام، با مخالفت صاحبان خانه هاي اطراف در فروش خانه هایشان روبرو شد، 
نزد حضرت امام صادق )ع( رفت، امام به وي فرمود: »غمناک مباش که ترا در این باره دلیلي روشن است، گفت: به چه با ایشان اجتحاج 
کنم؟ فرمود: به کتاب خدا، گفت: به کجاي کالم الهي؟ فرمود: با این آیه: ان اول بیت وضع للناس للذي ببّکه مبارکاً.«64 زیرا خداي متعال 
خبر مي دهد که اولین خانه اي که براي مردمان نهاده شده، خانه کعبه است، پس آنان اگر پیش از بناي کعبه مالک شدند، وسعت جلوي 

خانه ملک آنان است، لیکن اگر خانه کعبه تقدم داشته، پس وسعت جلوي خانه از خودش مي باشد.65 
لذا این بعد پنهان کعبه که در معرفت به صورت،حقیقت وجودی و درک لحظات ملکوتی در آن، بسیار موثر، در برخورد با بعد آشکار 
و پنهان آسمان خراش هاي مشرف بر آن، که وسعت جلوي مسجدالحرام را متصرف  شده اند، 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 زمان مند و مکان مند منتج از علم حصولی و در شکل بناهای دیگر 
را، نه به صورت دستورالعمل هایی که قادر باشیم، به مثابه سرمایه ای مستقیم از آن ها بهره مند شویم و برای ارتقای معماری امروزمان بخش ها 
وگوشه هایی از آنرا به معماری مان الصاق نماییم؛ بلکه به صورت افقی از مادی وملموس ترین تا غیر مادی وغیر ملموس ترین داشته های 

معماری آن؛ آن چنان که دراین مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، به اختصار پیش روی قرار می گیرد.)تصاویر 7 و 8(

آل عمران :96.. 64
طباطبایي، ترجمه و تفسیر المیزان، پیشین، ص 584.. 65

تصویر7- ارتباط بین انواع شناخت با صورت و شکل معماری.

 تصویر8- نمایی از کعبه و بناهای مشرف به آن.

1- حضور قلبی ورای حصول فکر: درک حقیقی وحضور قلب در محضر الهی بصیرتی خودجوش را می طلبد، که به درون روح و 
جان ما نفوذ کند، بدون این که در محدودة تفکر منطقی محبوس شود. .برای رسیدن به حقیقت، به حضوری در پی تالقی معرفت و وجود 
و گسترده تر از رابطۀ ذهن با عین در علم حصولی نیازمندایم. فراشد حضور قلب، توأم با نوعی کشف است، که معموال متاع مادی از آن 

حاصل نمی شود.
2- اتصالی 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 می کند، بدون آنکه کعبه به عنوان قلب بنا را، بدون طی 

مراتب الزم در دیدرس یا دسترس قرار دهد.
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3- سلسله مراتبی ورای مرز: با تأسی به مراتب وجود در سیر از واالترین به پایین ترین مرتبه و نیز سیر صعودی تقرب به آن ذات، اندیشۀ 
سلسله مراتبی اسالم شکل گرفته است. بر همین اساس در معماری مسجد الحرام نیز قرار گیری مکان ها کنار هم و سلسله مراتب دسترسی از 
بیرونی ترین به اندرونی ترین، سعی در تعالی از افق حیات عادی، وجود مادی و روزانه، به مراتب باالتر و جهان مافوق جهان جسمانی بوده است. 
4- صورتی ورای شکل: صورت کعبه صرفاً نمود خارجی جسم آن نیست. بلکه مقدم بر شی تعین یافته و مرتبط به زنجیرة حق است. 

این خواست کلی تر از آن است که متکی به کار برد و معنی دارتر از آن است که حاصل و دیکته کنندة شکل خاصی باشد. 

5- بی رنگی ورای رنگ: خداوند خانه خود را به ساده ترین شکل ممکن، که رمزي از »بي شکلي« و »بي رنگي«خودش است، براي 
نمایش عدم تشبیه به دیگر بناها برگزید. زیرا خداوند »مطلق« و» بي رنگ« است و بي شکلي و بي رنگي ساخت خانه اش را رمزي از 

وحدت جاري در کثرات قرار داده است.

ارتفاع و  از  الوهیت در فضاهای مقدس  نمایش  تاریخ عادت کرده اند که جهت  ابتداي  از  معماران  ارتفاع:  6- عروجی ورای 
کشیدگی بنا در داخل و خارج آن استفاده کنند. در صورتي که براي رسیدن به کعبه باید از پله پایین و پایین تر رفت. هر چه پایین تر 
روي به خدا و خانه اش نزدیکتر مي شوي. رمز پایین رفتن که تجلي این اصل است که همه عالم، اعم از باال و پایین محضر وجود خداوند 
مي باشد، با مناسک و روح و باطن حج همخواني دارد. زیرا براي رسیدن به او ابتدا باید از پلکان منّیت و خودخواهي هاي خود پایین و 

پایین تر برود. 

7- مرکزیتی ورای وسط: فعل آفرینش الهی، جریان گذر از نهان به عیان را محقق می سازد. اگر بپذیریم که هر پدیده ای 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 تشّخص بخشیده است. 

8- سفری ورای حرکت: لحظه وصل به کعبه معرف عروج، تعالی و »حضور قلب« و لحظه ای توأم با آرامش و خلوت است، ولی 
آرامشی که پایان تعارض و کشمکش نیست، بلکه آغازگر آن است. تالطمی که از محدودة عینیات گذر کرده و به جان و روح زائر 

واصل می گردد. 

9- سرمدی 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 الیه های مختلف حقیقت را به یاد می آورد. زمانی که با گذر از زمان عالم مادی به دهر و سرمد؛ 
حدود، حقایق و لحظات تقرب متفاوتی را متجلی می سازد. زمان در مراتبی که با امر ثابت در ارتباط قرارمی گیرد، »آن«ها را از لحظات 

حضور لبریز می سازد و جاودانگی را به منصۀ ظهور می رساند.

10- جهت گیری ورای محوریت: انسان همیشه سعی داشته در گستردگی غیر قابل تفکیک زمینی، راه خود را باز یابد. این تمایز 
در جهت گیری با تفاوت در مکان و ویژگی های مختلف اجزای معماری نیز هماهنگ بوده است. در بنای کعبه مختصات فضای عینی 
و کران مند آن با مختصات ناکران منداش هماهنگ شده؛ که با محور بندی ظاهری در معماری متفاوت و جهتی برای همه مسلمانان شده 
است.چنان که در مقاله آمد، از مجموع آیات و احادیث در ارتباط با خواست خداوند در احداث این بنا مستفاد مي شود که کعبه و عرش 
الهي و به یک معنا قلب مومن نماد یکدیگرند. در این فضا انسان مي تواند از قماش آنچه بود، برهد و »آفرینشي نو«را به مدد حضور 
قلب محقق سازد. این خواست درچگونگي هاي ساخت آن نیز به منصه بروز رسیده است . دریافت حضوري از فضاي وصل صحن 
مسجدالحرام، توسط آسمان خراش هاي اطراف آن مورد تجاوز قرار گرفته است. این برج ها، کعبه را در حد تولید مجدد و بازسازي 
ماشین وار مرکز، براي ساکنین آن ها که در هر زمان و با هر شرایط جسمي و روحي مي توانند آنرا به محضر خود فراخوانند، معنا کرده است. 
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نتیجه گیري
آنچه از بررسی این پژوهش به دست می آید، درک حقیقی و حضور قلب در محضر الهی 
است که بصیرتی خودجوش را می طلبد 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 
پایین ترین مرتبه و نیز سیر صعودی تقرب به آن ذات، اندیشه سلسله مراتبی اسالم شکل 
گرفته است. بی شکلی و بی رنگی ساخت خانه کعبه نیز رمزی از وحدت جاری را نشان 
می دهد به طوری که برای رسیدن به او ابتدا باید از پلکان منیّت و خودخواهی های خود 
پایین رفت تا به اوج الوهیت در آن فضای روحانی رسید. به عالوه جهت گیری این بنا، 
ورای محورهای زمینی و مختصات فضای عینی و کران مند آن با مختصات بی کرانه اش 

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 می شد. 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 می نامیدند. 
چنانکه آمد توسط صورت کعبه »چگونه معماری خواستن« به کمک علم حضوری؛ به 
»چگونه معماری ساختن« در شکل آن و توسط علم حصولی مرتبط مي شود؛که در تناظر با 
مراتب وجودي انسان است.این مراتب در کعبه که قبله مسلمین جهان و نخستین بنایي است 
که طراح آن خداوند بوده و به خواست او و در محلي خاص براي عبادت ساخته شد و طبق 

آیات قرار بوده چیزي همتاي او قرار نگیرد، اهمیتي خاص مي یابد.
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