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 کعبه هر چندی که خانه ی بِرّ ِاوست 
 خلقت من نیز خانه ی سِرّ ِ اوست 

٢/٢٢٤٥ 

 

 داستان شیخی که گفت : کعبه منم!
 ( ٢٢١٨از بیت  -) دفتر دوم 

 

، چند بار به زیارت خانه ی خدا و حج 1بایزید بسطامی

این بود، به هر شهری که  می رسیید،  عمره رفت. عادت بایزید 

اول سراغ صیاحبدن  و عارفیا     شیهر را میی  رفیت  یا از       

 وجود  نا  فیض برد. 

در یکی از سفر های حج، پیر نابینایی را دید که پشتی 

خمیده، ولی فرّ و شکوه مردا  خدا را داشت. بایزیید، پییا او   

نیییز نشسییت و بییا ب،یییرت، روشیینایی دل او را  شیی ی  داد و  

 فهمید که او مردی عیالوار و  نگدست است.

                                                 
ا  صوفیه در قر  سوم هجری است. او یکی از بایزید: بایزید بسطامی از بزر  -١

معتقدا  وحدت وجود بود. بایزید از    دسته صوفیانی بود که به سفر و 
سیاحت عالقه ی چندانی نداشت. با این حال چند بار به سفر حج رفت. می 
 ویند در یکی از این سفر ها به شیخ احمد خضرویه )یکی از صوفیا  خراسا . 

بلخ( که بسیار سفر می کرد مالقات داشت . بایزید از او  در هجری ٢٤٠وفات: 
چند سیاحت کنی؟  فت:  ب در یکجا باشد، می  ندد. بایزید » پرسید : 

 «   فت: دریا باش  ا نگندی.
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پیر پرسید: می خواهی کجا بروی؟ بایزیید پاسیخ داد:   

ق،د زیارت خانه ی خدا را دارم. پیر دوباره پرسید: بیرای ایین   

سفر چقدر هزینه خواهی کرد؟  بایزید پاسخ داد: دویست درم 

 نقره دارم که در  وشه ی ردایم بسته ام. 

ت درم را به مین بیده و هفیت بیار     پیر  فت:    دویس

 دور من بگرد.  زیرا کعبه منم!

 کُن به  ِردم هفت بار  1 فت: طَوفی

 وین نکو  ر از طواف حج شمار 

  2   دِرَم ها پیا من نِه، ای جواد

 دا  که حج کردی و حاصل شد مُراد

 کردی، عُمرِ باقی یافتی  3عُمره

 صاف  شتی، بر صفا بشتافتی ...

  4ی که خانه ی بِرّ ِ اوستکعبه هر چند

 خلقت من نیز خانه ی سِرّ ِ اوست 

٢/٢٢٤١ 

                                                 
 طوف: طواف.  رد چیزی  شتن. دور کعبه  شتن. -١
  جواد: ب شنده. -٢
 عُمره: زیارت کعبه در غیر ایام حج.  -٣
 ، طاعت، ب شا.   او: اینجا مق،ود خدا است.بِِرّ: صدق -٤
 



 استان شیخی که گفت : کعبه منم !د
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

4 

 

به حقیقت حی  قسیم،  رچیه    کعبیه ای کیه ق،ید       

زیار ا راداری خانه ی نیکو و با ارزشی است، امیا درو  مین   

 به عنوا  انسا ، نیز خانه ی اسرار الهی است. پس: 

 چو  مرا دیدی، خدا را دیده ای 

 ردیده ای ِرد کعبه ی صدق بر 

 خدمت من، طاعت و حَمد خداست 

  ا نپنداری که ح  از من جداست 

 چشم نیکو باز کن، در من نگر 

  ا ببینی نور ح  اندر بشر 

٢/٢٢٤٧  

بایزید این س نا  پیر را همواره  ویزه ی  وش خیود  

 کرد و با ارشاد او به مقامات بانی فضیلت و عرفا  رسید.

*** 

 ز هاشرح مختصر نماد ها و رم

 

عییادت رفیتن حضیرت    »این داسیتا  میمن حکاییت    

 مییده اسییت.  نجییا کییه مولییوی در بییاب مقییام وانی  « رسییول

اولیاءاهلل و پیر و مرشد، س ن می  وید و  وصیه میی کنید کیه    
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همواره باید دست پیر بیر سیر جوینیده ی حقیقیت باشید. زییرا       

دست پیر، هما  دست خدا است. دور شد  از پیر در حقیقیت  

   از خدا است. دور شد

 چو  شوی دور از حضور اولیا

 درحقیقت  شته ای دور از خدا 

٢/٢٢١٤   

حتی بایزید بسطامی که مرشد مرشدا  بود، با    همه 

مقام وان، به هر شهری که می رفیت، در جسیتجوی ولیی حی      

 را نقل می کند.« کعبه منم»...بود. اینجا مولوی همین داستا  

به یک اصیل مهیم عرفیانی    مولوی ممن این داستا ، 

است.  ومیح بسیار « ذات و عَرَض»اشاره  می کند و    بحث 

م ت،ر این بحث اینگونه است که :  نچه در عالم وجیود دارد  

 صاحب دو م ت،ات بنیادی است:

 م ت،ات ذا ی. -١

 م ت،ات عَرَمی. ٢

م ت،ات ذا یی    جیوهر و اصیل هیر چییز اسیت و       

م ت،ات عَرَمی صور ی است کیه عیارض ذات شیده اسیت.     

مثالً این لیوا ، ذا یا شیشیه اسیت و عَیرَض    شیکل لییوا        
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بیا ایین    1است. یعنی شکلی که عیارض بیر شیشیه شیده اسیت.     

 عریف عَرَض خانه ی کعبه، هما  بنایی است کیه از چیوب و   

و بیرای میا قابیل  شی ی  و دیید        سنگ و غیره ساخته شیده 

است. اما ذات خانه ی کعبه ، مق،ود و هدف ساخته شد  این 

بنا یعنی خدا است. بدین لحاظ است که به عقیده ی عرفا، فقط 

طواف خانه ی خدا، بدو  خلوص نیت و نزدیکی بیه صیاحب   

   خانییه )خییدا( نییوعی بییت پرسییتی اسییت. در ابتییدای همییین  

مولوی با یک داستا  و  مثیل کو اه ایین  « ...کعبه منم!» داستا 

 موموع را به نیکی بیا  می کند:

سالکی خانه ای نو ساخت. مرشد او به خانه اش رفت  

و خواست او را امتحا  کند. پرسیید: ایین پنجیره را بیرای چیه      

اینجا ساخته ای. مرید پاسیخ داد: بیرای ایین کیه نیور بیه اطیاق        

فرع )عَرَض( است، اصیل  برسد. پیر  فت: رسید  نور به اطاق 

 )ذات( این است که بانگ اذا  و نماز به اطاق برسد. 

  فت:    فرع است، این باید نیاز

  ا از این ره بشنوی بانگ نماز 

                                                 
، مهدی « و چنین  فت مولوی»برای  ومیح بیشتر رجوع شود به کتاب  -١

م ت،ات  » حت عنوا   ٤٤٤لوس  نجلس، صفحه  -سیاح زاده ، شرکت کتاب 
    «.م ت،ات عرمی –ذا ی 
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٢/٢٢٣٠ 

مولوی در همین زمینیه، غیزل زیبیایی دارد در دییوا      

 شمس، که نقل می کنیم:

 ای قوم به حج رفته، کجایید، کجایید

 بیایید، بیاییدمعشوق همین جاست، 

 معشوق  و همسایه ی دیوار به دیوار

 در بادیه سر شته شما در چه هوایید

  ر صورتِ بی صورت معشوق ببینید

 همه خواجه و، هم خانه و، هم کعبه شمایید

 ده بار از    راه بدا  خانه برفتید

 یک بار از این خانه بر این بام بر یید

    خانه لطیف ست، نشانهاش بگفتید

 خواجه ی    خانه نشانی بنماییداز 

 یک دسته ی  ل کو؟ ا ر    باغ بدیدیت

 یک  وهر جا  کو؟ ا ر از بحر خدایید

 با این همه،    رنج شما  نج شما باد

 افسوس که بر  نج شما؟ پرده شمایید
 (  ٦٤٨غزل شماره ی    –جلد دوم  -فروزانفر   –)کلیات شمس 

 


