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بحث غربت انسان در عرفان ،مبحث مهمی است .مهمترین مشکل انسان عارف ،دور شدن از وطن
اصلی است و همت او برای بازگشت به دوران وصال مضمون تمام کتابهای عرفانی است .عارف به
دلیل اعتقاداتی که دارد نمیتواند همانند سایر مردم زندگی کند؛ ازاینرو ،غالباً به گوشهنشینی و
کنارهگیری از مردم روی میآورد .با توجه به این که غربت دارای انواع مختلف است و در مثنوی
غربت عارف به اشکال مختلف مانند غربت در دنیا ،غربت روح در جهان مادی ،غربت در میان اهل
ظاهر اشاره شده است .پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای منابع
کتابخانه ای انجام شده است .در این پژوهش به بررسی غربت در میان اهل ظاهر از دیدگاه مولوی
پرداخته شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که مولوی بهعنوان عارفی وارسته ،زندگی عرفای
بزرگ را در گوشه نشینی و خلوت بیان نموده و حضور در جمع عوام را آفتی برای سلوک میداند؛
زیرا غالباً عامه و اهل ظاهر درکی از کنشهای عارف ندارند؛ عالوه بر این که به قضاوت نادرست
مینشینند ،صحبت آنها نیز برای عارف بیفایده و گاه مضر است؛ بنابراین خلوتگزینی و سفرکردن
و دورشدن از مردم راهکار مناسبی برای پوششدادن این غربت است .در این میان چله خانهها با
ساختار بصری خاص خود محیطی امن برای چلهنشینی عارفان مسلمان هستند.
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مقدمه
غربت از مفاهیم پربسامد و گستردة ادبیات عرفانی است و بهعنوان مسئلهای همیشه مطرح در زندگی انسان ،توجه
افراد و گروههای متعددی را به خود جلب کرده است؛ همین امر سبب شده تا از زوایای مختلفی به این مسئله نگریسته
و تعاریف متعددی از آن ارائه شود .در اندیشههای صوفیانه و عارفانه ،بنیادیترین اندیشه ،اسطوره و اندیشۀ «گسستن
از وطن معنوی» و دورشدن از سرزمین مادری الهی است .مسئله غربت قبل از موالنا به صورتهای مختلفی میان
ادیان ،حکما و عرفا مطرح بوده است و ریشۀ آن را میتوان در اعتقادات گنوسی ،آیین مانی ،آرای افالطون ،فلوطین
و ...یافت« .در آرای حکمای یونان باستان همچون افالطون و فلوطین هم میتوان ریشههای غربت را مشاهده کرد.
تمثیل غار افالطون که در کتاب جمهور آمده خود ،سرشتی عرفانی دارد و بهنحوی یادآور غربت انسان است» (افالطون،
 .)395 :1384در آثار این حکما ،انسان زندانی طبیعت است و روح باید خود را از تن و تعلّقات آن برهاند تا بتواند به
اصل بپیوندد .افالطون معتقد است که فلسفه یا همان اشتیاق به دانش ،وقتی به روح نزدیک شود ،غربت روح وگرفتاری
آن در نفس احساس میشود و با فلسفه است که میتوان دریافت ،بندی که بر پای روح نهاده شده از خوشیها و
لذّتهای تن ساخته شده ،پس با نزدیکشدن به فلسفه میتوان روح را از قفس رهاند و این فلسفه است که راه رهایی
را میآموزد (افالطون بیتا.)1 : 495-518 ،
از نظر عارفان ،غم غربت از ویژگیهای عارف و صوفی و گسست از عادات و مألوفات است؛ گسست از خویش و پیوستن
به مقام فناست؛ رجوع به حق ،گمکردن چیزی که تسلّیبخش است و گاهی به معنای«انفراد» آمده است .خواجه
عبداهلل انصاری در صد میدان برای غربت سه درجه قائل میشود« :دوری از وطن و سرزمین مادری ،غربت حال مرد
صالح یا عالم میان جماعت فاسق یا جاهل ،غربت عارف در دنیا و آخرت به سبب قربت به حق» (انصاری.)38 :1357 ،
با توجه به کتب عرفانی و نوشتههای عارفان و شارحان تصوف ،میتوان غربت صوفیانه را به این عناوین تقسیم کرد:
«.1غربت روح در کالبد جسم؛ .2غربت انسان در عالم مادی؛ .3غربت عارف در بین ظاهرپرستان؛ غربت صوفی در بین
بیگانگان(اهل غیر وطن)» (زهرهوند .)25 :1392از جمله اندیشمندان عارفی که دربارة غربت وجودی انسان سخن
گفتهاند ،حضرت موالنا جالل الدین محمد است که با قریحه و ذوق شاعرانه و عارفانه در شاهکار جهانیاش ،مثنوی
معنوی ،دربارة آن سخن گفته است .در مثنوی معنوی با حقایق تازهای روبرو هستیم که در آثار شاعران ،عارفان و
فیلسوفان دیگر چه قبل از مولوی و چه بعد از آن کمتر به آن توجه شده است .این پژوهش بر آن است تا اقسام غربت
مطرحشده در مثنوی معنوی را بکاود و به پرسشهای انسان معاصر در این زمینه پاسخی درخور بدهد.
دربارة غربتاندیشی در شعر مولوی ،تنها مقالۀ «غم غربت در نینامۀ مثنوی معنوی» نوشتۀ ناهید سادات پزشکی و
هما بهداروند و علی محمد گیتی فروز به چاپ رسیده است که در آن ضمن اشاره به انواع غربت و عوامل ایجاد غربت
و گریزی به تاریخچۀ آن ،به بررسی این غم غربت و دوری در نینامه پرداخته است« .سیر تحول غربت صوفیانه با تأکید
بر مرصادالعباد نجم رازی ،مثنوی مولوی و حافظ» عنوان پایاننامۀ حمید غالمی است که در سال  1388در دانشکده
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ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس از آن دفاع کرده است؛ در این رساله جلوه غربت در دیوان حافظ از جنبۀ
اسطورهشناسی و ازلــی پررنگتر از سایر شعرا نشانداده شدهاست .این پژوهش تحقیقی-تحلیلی و توصیفی است و با
استفاده از مطالعه و فیشبرداری و یادداشت مطالب مرتبط با موضوع جمعآوری شده است؛ نگارنده ضمن مطالعه و
مشاهدة اشعار مثنوی معنوی مولّفۀ موردنظر را یافته و بررسی کرده است؛ و تأثیرات موضوع غربت بر ذهن و زبان
موالنا بررسی شده است.
 .1چلهخانههای عارفان اسالمی
دقت در معماری ایرانِ پیش و پس از اسالم نشان میدهد که چنین فضاهایی همواره بهعنوان یک مکان خصوصی
در برخی بناهای با کارکرد خاص وجود داشته است .اعتقادات ریشهدار در عرفان شرقی و آئینها و مسالک مختلف در
ایران موجب شده که داشتن یک حریم شخصی برای خلوت یکی از عناصر مهم در معماری ایرانی باشد .در معماری
تمدن اسالمی مشاهده میکنیم که بهطور خاص در بعضی بناهای اجتماعی مثل مسجد ،خانقاه یا مدرسه ،مکانهایی
به این امر اختصاص داده شدهاست .مکانهایی که به زاویه یا گوشه یا خلوتخانه نیز شهرت دارند که "ساکالن الی اهلل"
در آنها جایگیر میشدند و برای انجام عبادات خویش مثل اعتکاف یا چلهنشینی به سر میبردند (بیگدلی و همکاران،
)1 :1397
تزئینات گچبری چلهخانه از طرحهای هندسی تشکیل شدهاند که دیوارها ،طاقها و محراب را پوشش میدهند .برای
مثال مطالعۀ نقشمایه چلهخانه بایزدی بسطامی حاکی از این است که در گچبریهای چلهخانه گرهها برای تزئین و
پوشاندن فضای داخلی طاقنما و دیوارهای بنا استفاده شدهاند و گرهها با عناصر گیاهی(اسلیمی و ختایی) تلفیق شده
و یا در کنار آنها بهصورت توأمان وجود دارد که این عامل از ویژگیهای بارز آرایههای هندسی محرابهای گچبری
دوره ایلخانی بهشمار میرود .طراحی کتیبه در چلهخانه حاصل ترکیب عناصر متعددی است که در ترکیب و اتصاالت
آن از گرههای ترئینی میانی ،انتهای تزئینی حروف ،تزئینات ساقهها و طرحهای گیاهی تزئینات زیر نقشهای متنوع
استفاده شده است .اما در کارکرد معناگرایانه این نقش و تزیینات مشخص گردید که گچبریها ،اسلیمی و اعداد مقدس
و کتیبههای موجود در این بنا همه در جهت ایجاد رابطه معنایی بین عناصر کالبدی و غیر کالبدی در جهت ایجاد
مفاهیم عرفانی اسالمی جهت فراهم آمدن شرایط مناسب برای خلوتنشینی سالکان بودهاست (حقیقنژاد و همکاران،
.)111 :1397
 .2غربت در مثنوی مولوی
در مثنوی مولوی انواع غربت بیان شده است؛ انسان دارای چند نوع غربت است که برخی درونی و برخی بیرونی است.
 . 1غربت روح در قالب جسم .مولوی این نوع غربت را بسیار اهمیت داده و ابیات بسیاری را به آن اختصاص داده است.
نینامه که در ابتدای مثنوی آمده خود شرح جدایی انسان از موطن اصلی است .جدایی میان نی «من تجربی» و «من
ملکوتی» که ناشی از اسارت و استغراق «من تجربی» در جهان مادی و متعلقات آن است (پورنامداریان.)130:1380 ،
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«اینکه نی ،رمزی از وجود انسان تلقی شود ،البته قبل از موالنا هم در نزد صوفیه معمول بوده است و از جمله شیخ
احمد غزالی نیز در رسالۀ بوارق یک جا ،نی را اشارت میداند و باطن انسان میسنجد و آن نفسی را هم که در نی
میدمند ،مقایسه میکند با نفوذ نور حق در وجود انسان» (زرین کوب .)303/ 1: 1396
.2غربت انسان در عالم مادی؛ روح انسان به دلیل جداشدن از عالم باال در این دنیا غریب است .این مضمون در مثنوی
بسیار تکرارشده ،بنابراین می توان گفت بیشترین مضامین حکایات مثنوی درباره بازگشت انسان به موطن اصلی و
اشتیاق روح به این کار است؛ .3غربت انسان در میان اهل ظاهر؛ مردم عادی که سرگرم مادیات و زندگی معمولی خود
هستند درکی از اعمال عرفا دارند و آنها به اجبار از مردم کنارهگیری میکنند تا از همصحبتی و قضاوتشدن توسط
آنها دور باشند؛  .4غربت عارف در غیر وطن .عرفا و متصوفه غالباً در سفر هستند به همین دلیل در غربت به سر
میبرند .این سفرها دالیل متعددی دارد از جمله ،تزکیه نفس ،تحمل دشواری سفر و درک لذت وصال ،یافتن مطلوب،
دیدار با عرفای بزرگ.
 .3دیدگاه مولوی درباره غربت در میان اهل ظاهر
اهل ظاهر کسانی از عوام هستند که از دنیای عارف بیخبرند و درکی از موقعیت و ضمیر وی ندارند از اینرو نمیتوانند
محرم اسرار باشند و در صورت شنیدن سر الهی نه تنها خود به مقصود نمیرسند بلکه قضاوتی نابجا نیز از آن دارند.
در دنیای عارفان ،رازداری امر مهمی است و اسرار الهی را نباید با کسی در میان گذاشت مولوی همچون سایر عرفا،
همه کس را محرم اسرار نمیداند .چنانکه حافظ درباره عدم رازداری حسین بن منصور حالج میفرماید:
گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد
(حافظ)142 :1391 ،
غربت مولوی در زندگی از نوع غربت در بین اهل ظاهر است و به این دلیل خود را خاموش مینامد؛ چراکه پروازهایی
بسیار بلند کرد ه که بال و پر هیچ طایری تا به حال به آن نرسیده و آنچه اهل ظاهر ندیدهاند ،دیده است .به همین
سبب زبان و سخن او برای همگان قابل فهم نیست.
شرح این را گفتــمی من از مری

لیک ترســم تـا نلغزد خاطری

نکته ها چون تیغ پوالد است تیز

گــرنـداری تو سپر وا پس گریز

پیش این الماس بی اســپر مــیا

کــز بــریــدن تیغ را نَبوَد حیا

زین سبب من تیغ کردم در غــالف

تا که کج خوانی نخواند بر خالف
()693-690/1

نیست محرم تا بگویم بی نفـاق

تــن زدم واهلل اعلــم بــالوفاق
()4114/3
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گفتمش پوشیده خوشتر سرّ یار

خود تو در ضمن حکایت گوش دار
()135/1

میان اهداف عارفان حقیقی و کوتهبینان اهل نظر و دنیا دوستان ،تضاد بنیادینی وجود دارد که باعث شده است ،این
افراد عارف و خاص را در اندوه و غم غربت عمیق دیگری اسیر و گرفتار گرداند و در غربتسرای عالم ،ایشان را در گوشۀ
عزلت به گمنامی و فراموشی بسپارد؛ طوریکه جز خداوند متعال کسی آنها را درک نمیکند و نمیشناسد.
 .3بیتوجهی مردم نسبت به عرفا
موالنا در بین عوام و جماعتی میزیست که او را درک نمیکردند و با آنان بیگانه بود؛ بنابراین کامالً حسّ غربت و
تنهایی در میان اهل ظاهر را با تمام وجودش دریافته بود و با آن حس ،مأنوس بود .در کتاب مثنوی شریف در اینباره
می فرماید که آنچه را گفتم ،شنوندگان شنیدند؛ اما هر شخصی براساس تصور ،دریافت و درک خود ،آنچه را که متناسب
با حال درونیاش بود ،دریافت و فراتر از درک خود نتوانست به اسرار کالم من پیببرد .به تعبیری «انسان کامل (نبی
یا ولیّ) در این دنیا غریب است .ناتوان از گفتن غمهای خود جز با کسی از طایفۀ خود یا از نصیبدادن دانش عارفانۀ
خود بر کسی ،جز از گروه خود ،او با همهگونه مردمان ،دنیاوی و روحانی (بدحاالن و خوشحاالن) یکسان گفتگو میکند،
اما نمیتواند همدلی قلبی و تفاهم حقیقی آنان را که آرزوی اوست ،بهدست آرد» (نیکلسون .)19 :1393 ،بنابراین
اسراری که در درون و ضمیر اولیاست ،معارف حقیقی است ،قیاس و ظن و گمان در آن نمیتواند دخالتی داشته باشد؛
پس کسی که مشتاق درک اسرار درون اولیاست ،باید ظن و قیاس را رها کند و از علم و دانش اولیا تحصیل علم نماید،
تا جاییکه رازدار و محرم اسرارشان باشد تا به انواری که در ضمیرشان مخفی است و به راز و رمزهایی که در سخنان
و کالمشان پنهان است ،راه یابد؛ زیرا اسرار اولیاءُ اهلل از سخنان آنها دور نیست ،البته تنها اشخاصی متوجه این مطلب
میشوند که در این حوزه ،علمی داشته باشند« .پیوسته شیخ فخرالدین در سماع مدرسه حاضر شدی و دائماً از عظمت
موالنا بازگفتی و آه ها زدی و گفتی که او را هیچ کسی کماینبغی ادراک نکرد درین عالم ،غریب آمد و غریب رفت»
(افالکی .)400 :1363 ،موالنا در تمثیلی جذاب و گیرا وجود حق تعالی و انبیا و اولیای الهی ،بیتوجهی انسانها نسبت
به انبیا و اولیاءُ اهلل و عارفان را در داستان «خورندگان پیلبچه» به تصویر میکشد.
در این حکایت «فیل» کنایه از حضرت حق تعالی و «فیل بچگان» کنایه از انبیــا و اولیــا و
انسان کامل و «خورندگان فیلبچه »کنایهای از مخالفان انبــیاء و اولیا هستند.
اولیا اطفال حقّنــد ای پــسر

در حضور و غیبت ایشان با خبر

غایبی مندیش از نقصانــشان

کاو کشد کیـن از برای جانشان

هان که بویای دهانتان خالق است

کی برد جان غیر آن کاو صادق است

()80-79/3
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بــاشــد انــدرگــور مـنکر یـا نکیر

وان آن افسوسیی کش بوی گــیر

()109-108/3
ای خورندة خون خلق از راه برد

تــا نیــارد خــون ایـشانت نبرد

مال ایشان خون ایشان داد یقین

زآنکه مــال از زور آید در یمین...

مصطفی چون برد بـوی از راه دور

چــون نیــابد از دهـان ما بخور....

تو همی خسبی و بـوی آن حرام

مــی زنــد بــر آسـمان سبزفام...

بوی کبر و بوی حـرص و بوی آز

در ســخن گــفتن بیاید چون پیاز
(166/3و  164و  162و .)156-157

باید توجه داشت که «دوستدار حقیقی حضرت حق ،همیشه در اندیشه بوده و بیشتر اوقات در خلوت و تنهایی
بهسر میبرد و بسی اندک با خلق به حشر و نشر میپردازد .وقتی به جایی نظر میافکند ،نمیبیند و آنگاه که مخاطب
واقع شود ،گوش فرانمیدهد و زمانی که سخن میگوید ،توجه به کالمش ندارد ،کنایه از اینکه حواس و توجه قلبی او
به سمت معشوق و خلوت گزینی و نوعی غربت است ،اگر ظاهرا در میان جمع است؛ اما دلش جای دیگر است .اگر
مصیبتی بدو رسد ،غمگین نمیشود .در خلوتهایش نظر بهسوی محبوب دارد و با او مأنوس است و در پیدا و پنهان با
او نجوا میکند» (خلیلی.)309 : 1382 ،
با این اوصاف ،اندوه غربت ،اهل معرفت را از دو جهت در برمیگیرد و غربت آنان از دو مسئله ناشی میشود :اول
آنکه آن ها وقتی به کُنه و حقیقت روح در کالبد جسم و بدن و غربت آدمی در عالم آگاهی یافتند و اراده و همت خود
را در رهایی از تعلقات مادی مصروف داشتند؛ با کل دنیا بیگانه و در میان اهل جهان که هرکدام به گونهای اسیر تعلقات
این جهان هستند ،غریبه اند و با عالم آشنایی و قرابتی ندارند .و به قول پیر هرات« :به تن در زمینند و به دل در
آسمانند و با جهان و جهانیان بیگانهاند» (انصاری.)54 :1357 ،
نوع دیگر غربت عارفان ،آن است که سخن آنان در دل اهل ظاهر «صُمٌّ بُکْمٌ» تفهیم و پذیرفته نمیشود و فریاد آنها
در تاریکی محض جهل و غفلت کوردالن ،بیهیچ پاسخی به خاموشی و سکوت میگراید .اهل معرفت بهگونهای سخن
میگویند که خامان ظاهرپرست از درک آن ناتوانند و مسائلی را تشریح میکنند که اهل دنیا با آن بیگانهاند.
 .4عدم درک صحیح عارف توسط عوام
برخی از افراد بلندپایه و صاحبمقام بنا به صالحدید ،کارهایی میکنند که عوام از درک آن ناتوانند و تصور میکنند
که کار درست و بهجایی انجام نمیدهند ،درصورتیکه عقل سطحی آنها توان درکش را ندارد .همانگـونه که در
داستان پادشاه و کنیزک ،زرگر نماد انسان خاص در بین عوام است.
پاک بود از شهوت و حرص و هـــوا

نیــک کـــرد او لیک نیک بدنُما...

شاه بود و شــاه بــس آگـــاه بــود

خــاص بــــود و خــاصۀ اهلل بود
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آنکسی را کش چنین شاهی کُشـــد

سوی بخت و بهترین جاهی کشد...

تو قیاس از خویش میگـیری و لیک

دُر دور افتــاده ای بـنگر تو نیک

(246/1و241-242و .)235
بنابراین در نگاه سطحی و از دید عوام ،زرگر نماد انسان هوسپروری است که فریفتۀ زرق و برق دربار پادشاهی و
جذابیت کنیزک و غرق آن میشود؛ اما با مرگ زرگر به این مطلب پیمیبریم که ،او نه تنها شخصی هوسپیشه نبود
بلکه باعث درمان کنیزک شد و عشقبازی برای او همچون پلی به سوی عشق حقیقی و الهی شد؛ بنابراین زرگر توسط
مردم همعصرش درک نشد و غریب و تنها در هالهای از خاموشی و ابهام زیست« .تو که از اسرار الهی آگاهی نداری ،و
قضاوت نادرست میکنی ،بسیاری از آنها که ظاهری شوریده و دیوانهوش دارند ،مردان کامل و صاحب معرفتند»
(استعالمی .)303/1 :1393
آنگونهکه از مثنوی معنوی برمیآید ،انسان خام نمیتواند حال پختگان را دریابد ،زیرا احوال پختگان را نمیتوان در
قالب الفاظ و عبارات بیان و درک کرد؛ کسی که بویی از ادراک روحانی و معنوی نبرده است ،قطعاً نمیتواند حال
تعالییافتگان را درک کند« .آنکه عشق را به تمامی دریافته و در هجران یار مشغول است ،تنها به یاد او آرام مییابد؛
چراکه انس عاشق غریب ،در گوشۀ تنهایی اختیار کردن برای معشوق است .لذا او طالب عزلت و خلوت و تنهایی است
و بدترین چیزها در نزد او چیزی است که او را از تنهایی بازدارد» (نراقی.)594 :1378 ،
از نگاه مولوی چه بسا افراد مقرب درگاه حق و اولیاءاهلل هستند که هم اکنون در بین ما زندگی میکنند و دل آنها
چون غاری است که در آن جز حق نیست؛ اما کسانی که از لحاظ روحانی کور و کر هستند ،توان و قدرت شناخت
آنها را ندارند و این بزرگان ،کسانی هستند که یار و غار با آنان هماهنگ و همنوایند؛ اما دریغا که گوش و چشم تو در
حجاب غفلتها ،نمیتواند حقایق را دریابد.
موالنا خطاب به انسانها میگوید در کنار شما کسانی هستند که مانند اصحاب کهف از این عالم فارغاند و
خیالشان آسوده است و در وجود خداوند غرق هستند.
کاش چون اصحاب کهف این روح را

حــفظ کردی یا چو کشــــتی نوح را

تا از این طوفان بیـــداری و هــوش وارهیدی ایـــن ضمــیر چشم و گوش
ای بسی اصحاب کهف اندر جــهـان

پهـــلوی تــو پیش تو هست این زمان

غـــار بـــا او یــار با او در ســرود

مُهر بر چشم است و بر گوشت چه سود

()406-403/1
خداوند در قرآن کریم میفرماید« :خَتَمَ اللَّهُ عَلَى ُقلُوبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ».
(قهر خدا مُهر بر دلها و پرده بر گوشها و چشمهای ایشان نهاد که فهم حقایق و معارف الهی را نمیکنند).
(بقره .)7 /
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موالنا جهت تبیین علت انزوای انسان کامل در بین جماعت عوام در دفتر سوم مثنوی ،حکایت شهری و دهاتی
را آوردهاست؛ در این حکایت منظور از شهر ،عالم برتر و غنی و منظور از روستا ،دنیای محسوسات و مادی است .مرد
دهاتی تمثیل جماعت عوام و افراد ناقص است که با وعدهها و سخنان دلنشین و دلفریب ،انسانهایی را که ذاتاً به عالم
ملکوت و روحانی متعلق هستند به ویرانکده میکشاند و مرد شهری ،تمثیل انسانی است که تحت تأثیر وسوسههای
دوستان و هواهای نفسانی قرار میگیرد و عالم روحانی و معنا را رها میکند و راه ویرانههای مادی را در پیش میگیرد؛
در نهایت آن شخص روستایی تمثیل افرادی است که مدعی هستند توان رسیدن به کوی جانان را دارند؛ اما بویی از
معنای آن نبردهاند و فقط تظاهر به داشتن آداب و رسوم عرفا میکنند.
ای خران کور این ســو دامــهاســـت

در کمیـن این سوی خون آشامهاست

تــیرهـا پرّان کمان پنهان ز غــــیب

بر جــوانی میرسد صد تیر شیب...

ده مــــرو ده مــرد را احــمق کـند

عقــل را بــینــور و بیرونق کند

قول پیغــمبر شنــو ای مجــتبــــی

گــور عــقل آمــد وطـن در روستا

هــرکــه در رُستــا بـود روزی و شام

تــا بــه مــاهی عقل او نبود تمام...

وآنکه ماهی باشـد انـــدر روســـتــا

روزگـــاری بــاشـدش جهل و عما

ده چه باشد شــیخ واصــل ناشـــده

دســـت در تقـلید و حجّت در زده

پیش شهر عقـل کلّــی این حـــواس

چــون خران چشم بسته در خرآس

( 523-521/3و  517 -519و )508-513
شهریان خود رهزنان نسـبت به روح

روستایی کیست گیج و بی فتوح...

الف درویشی زنی و بــی خــــودی

هــــای هــــوی مستیان ایزدی
(678/3و )642

داستان روستایی و دعوت شهری به ده برای انسانهای ناآگاه نصیحت و پند و اندرزی است تا همنشینی با مردان حق
را غنیمت شمارند و گول ظاهرسازان مکار را نخورند؛ زیرا اینگونه انسانها در حضور ،خود را دوست نشانمیدهند و
وقتی از جای دیگر بوی منفعتی بردند ،دوستی را به بوتۀ فراموشی میسپارند و در پی آن سود میروند .همانطورکه
افراد به ظاهر مسلمانی که پشت سر رسولاهلل برای نماز جماعت ایستاده بودند وقتی صدای کاروان بازرگانان را شنیدند
رسول اهلل را ایستاده رها کردند و قرآن کریم در سورة جمعه به این داستان اشاره دارد« .وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْ َفضُّوا
إِلَیْهَا وَ تَرَکُوکَ قَائِماً» (شهیدی .)3 : 69-70 ،1386
از مطالب فوق چنین درمییابیم که افراد خاص؛ یعنی عارفان واقعی هرگز نمیتوانند آنگونه که باب میل عوام
و طبق دلخواه آنان است رفتار کنند .بنابراین خودشان را در بین عوامالنّاس همواره غریبه میدانند و جهت رهایی از
این غربت احساس میکنند باید جایگاهشان را تغییر دهند .از اینروست که روی به مسافرت مینهند و گاه عزلت و
سکونت در خارج از زادگاه و محل زندگی خود را بر ماندن در بین افراد آشنا ترجیح میدهند .میتوان مصداق بارز این
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وضعیت؛ یعنی غربت عارف در بین اهل ظاهر و در حقیقت عدم درک صحیح عارف و شخص خاص توسط عوامالنّاس
را در داستان شهری و روستایی جستجو کرد.
 .6ویژگیهای چلهخانهها با تاکید بر ویژگیهای بصری چلهخانههای عارفان اسالمی
انسان ذاتاً کمالجوست و این ویژگی در عارفان ،نمود پررنگتری دارد؛ خداوند چنین نیرویی را در ذات آنان به ودیعه
نهاده است که پیوسته در تکاپو هستند تا بلکه طریق تکامل و وصول به حقیقت را طی کنند .هر چند که آدمی بهطور
اعم و عارفان بهطور اخص چنین گرایشی دارند؛ اما انبیا چون از جنس عالم ملکوتاند ،جان و دلشان در نهایت بهسوی
عالم علّیین و اصل خود بازمیگردد؛ این موضوع نشان میدهد که زنجیرة غربت را پیامبران در دنیا کامل میکنند و
آنها هم احساس غریبی میکنند و در جستجوی صعود به عالمی برتر از این جهان هستند.
که مرا عیسی چنین پیغام کـرد

کز همه یاران و خویـشان باش فرد

روی در دیوار کن تنها نشــین

وز وجود خویش هم خلوتگزیـن

()645-644/1
در تزئینات بصری چلهخانههای عار فان اسالمی نیز مانند مساجد شاهد کاربرد گستردة مضامین مذهبی به
شکل کتیبه هستیم .تصویر شماره  1سقف چلهخانۀ شاه نعمتاهلل ولی را نشان میدهد که با نوعی وحدت و
تمرکز در کتیبهنگاری ،عارف را به وحدت الهی دعوت میکند.
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تصویر :1تزئینات در سقف چلهخانه شاه نعمت اهلل ولی ،کرمان ،مأخذ :نگارندگان.

برتریجویی ابعاد گستردهای دارد تا جاییکه حتی برای عناصر طبیعی نیز مصداق دارد .مولوی برای بیان این
موضوع ،عناصر اربعه را مثال آورده است .از دیدگاه موالنا ،عنصرهای چهارگانه؛ یعنی باد و خاک و آب و آتش و در
واقع تمام عناصر طبیعت هرچند نسبت به ما بیجان هستند؛ اما پدیدهها و مخلوقات خداوند بهشمار میروند ،چراکه
حسّ برتریجویی دارند.
«از مسلّمات عقل و نقل این است که خداوند با همه چیز و در همهجا هست که آن را اصطالحاً معیّت گویند.
هُوَ مَعَکُم اَینَما کُنتُم .در جایی معیّت روح با جسم ،موجب حیات جسم میشود .چگونه ممکن است که معیّت حضرت
حق با موجودات جهان موجب حیات آنها نشود» (سبزواری  38 :1392و .)1
باد و خاک و آب و آتش بندهاند

با من و تو مرده ،با حق زندهاند

()838/1
مولوى صحبت مردم عاقل را براى مشورتکردن در امور ،همنشینى عارفان صاحبدل و همزبانى دوستان ناصح یک دل
را براى غمگسارى ،زدودن آالم نفسانى و غذاى روح و نیروى قواى معنوى ،بر خلوت و وحدت ترجیح مىدهد؛ بلکه آن
را در آن موارد و اشباه و امثال آن الزم و ضرورى مىداند؛ مخصوصاً سفارش مىکند که دوستان صمیم پاکدل را با
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رفتار ناپسند و گفتار زننده گزنده نیازارند؛ و کارى نکنند که موجب رنجش و آزردن خاطر دوستان باشد که وجود
ایشان یکى از مواهب بزرگ الهى است (همایی .)384 /1 :1385
در تصویر شماره  2نیز که بخشی از تزئینات دیوار چلهخانه شاه نعمتاهلل ولی را منعکس ساخته میتوان یکنواختی
کاربرد تزیینات را مشاهده کرد که همخوانی با فضای مورد نیاز برای خلوت عارفان دارد.

تصویر :2تزئینات در دیوار های چلهخانه شاه نعمتاهلل ولی ،کرمان .مأخذ :نگارندگان.

یکی از کسانی که میتوان در صحبت او به معرفت رسید ،پیر است .از نظر مولوی ،پیر همچون باز شکاری است که از
آنچه در وجود مرید میگذرد ،آگاه است .او بر «اسرار هو» واقف است .دانش او به علم خداوند متصل است؛ یعنی آگاهی
او به حدّی است که گویی بر آسمانها پرواز میکند؛ مثالً لقمان حکیم یکی از همین بزرگان و آگاهان بود؛ خواجهای
با ظاهر فقیرانه همچون بندة زرخرید که گره از مشکالت دیگران باز میکرد ،باید دانست پیر و مرشد ،مبتدیان را به
سوی اهداف غایی سوق میدهد و روحیۀ خلوتگزینی و برتری جویی را در آنان پرورش میدهد.
آنکه واقف گشت بر اسرار هـو

ســرّ مخلوقات چه بود پیش او

آنکه بر افالک رفــتارش بــود

بر زمین رفتن چه دشوارش بود
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در کف داوود کآهن گشت مـوم

موم چـه بود در کف او ای ظلوم

بود لقمان بنده شکلی خواجه ای

بنــدگی بر ظاهرش دیباجه ای

(.)1484-1481/2
«و آن منزلی است که انسان آبادش میسازد و به ذات خویش آن را پُر میکند؛ بهطوریکه با وی در آن ،غیری
نمیگنجد ،آن خلوت است به قلب بنده ،آن قلبی که او را فراگرفته است ،چون تا در آن قلب ،غیری به وجهی از وجوه
دنیایی وجود داشته باشد ،حق تعالی در آن وارد نمیشود ،در آن صورت قلب از تمام اکوان و موجودات خالی بوده و
حق متعالی به ذات خویش در آن ظاهر می گردد و نسبت به قلب حق تعالی آن است که قلب بر صورت او باشد و در
آن جز او نگنجد» (ابن عربی.)52 :1383 ،
دل نباشد غــیر آن دریــای نـــور

دل نــظرگــــاه خـدا وآنگاه کور

نی دل اندر صد هزاران خاص و عام

در یکی باشد کدام است آن کدام

ریزة دل را بــهــل دل را بـــجــو

تا شـود آن ریزه چون کوهی از او

(.)2271-2269/3
توجه به سادگی در بنای چلهخانهها از دیگر مختصات بصری آنها که نمونه آن در چلهخانه شیخ صفیالدین
اردبیلی قابل مشاهده است.

تصویر :3تصویر چلهخانه شیخ صفیالدین اردبیلی ،دوره صفویه( .مأخذ :نگارندگان)

در نهایت بریدن از دنیا و مافیها و خروج از غربت سرای دنیا و وصال واقعی و برتریجویی به عارف دست میدهد.
انبیا و اولیا و به طور کلی پیر و مرشد از نگاه تیزبین مولوی ،ابنای حق و حقیقت هستند؛ بنابراین میتوانند نوحوار
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کشتیبانان ماهری برای نجات و رسیدن به ساحل آرامش باشند ،برای همین موالنا هرازگاهی خطاب به انسان میگوید
که ای پسر ،انبیا و اولیاءاهلل همچون کودکان خداوند متعال هستند ،آنان چه در غیبت و چه در حضور باشند ،پروردگار
از حال آنها آگاهی کامل دارد و نیز میفرماید که ای انسان ،تعالیجویی در بین تمام پدیدههای جهان وجود دارد؛
مثالً نور پس از تابش به سطح زمین دوباره به باالترین نقطه فلک باز میگردد ،بنابراین انتظار میرود تو نیز برای رهایی
از غربتکدة دنیا و وصول به هدف نهایی و سیراب کردن حس برتری جویی خود با توسل به پیر و مرشد واقعی ،به
جایگاه اصلی خود بازگردی.
نور از دیوار تا خور مـــیرود

تو بدآن خور رو که در خور میرود

(.)559/3
مولوی در بیان این مضمون حکایت شیخی را میگوید که با چراغ به دنبال انسان میگردد .این حکایت نشان از غربت
شخص در میان آدمها و عدم سنخیت با آنها دارد.
آن یکــی با شمع بر مـیگشــت روز

گرد بـــازاری دلش پر عشق و سوز

بوالفـضولی گفت او را کــای فـــــالن

هین چه میجویی به سوی هر دکان

هـین چه میگردی تو جویان با چراغ

در میــان روز روشـــن چـیست الغ

گفت میجــویم بــه هـــر سو آدمی

که بـوَد حــیّ از حــیات آن دمــی

هست مردی گفــت ایــن بــــازار پُر

مــردمـــانــند آخر ای دانــای حُر

گفــت خــواهـم مرد بر جـادة دو ره

در ره خـــشم و بــه هــنگام شـره

وقت خـشم و وقـت شهـــوت مرد کو

طالــــب مردی دوانم کو بــه کــو

کو در این دو حال مردی در جــهــان

تــا فــدای او کــنــم امــروز جان
(.)2887-2894/5

در اندیشه مولوی انسانهای کامل و اولیای خداوند از نوع دیگر اصناف و طایفههای بشری نیستند؛ بلکه از نوعی
عالی و برتر و ممتازند .فقط از نظر شکل ظاهری به افراد و طبقات دیگر شباهت دارند و همین برگزیدگان حقند که
در هر دورهای بهصورتی ویژه ،برای دستگیری بشر ظهور میکنند و هیچ دورهای از وجود پرفیض چنین اقطابی خالی
نبوده است .در تصویر شماره  4که بخشی از معماری چلهخانه بایزید بسطامی و زیبایی بصری آن را نشان میدهد
کاربرد گسترده مضامین مذهبی و سادگی در کاربرد مصالح نمود یافته است.
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تصویر :4نقوش و مضامین در محراب چلهخانه بایزدی بسطامی ،سمنان( .منبع :نگارندگان)

در نهایت ،باید گفت رفع غربت عارف در بین ظاهرپرستان برای اقناع حس سیریناپذیر بشر در راستای تعالیجویی در
گرو ترک تعلقات ،سرکوب امیال و هنرها ،کوچ از بین عوامالناس و تمسّک به پیر و مرشد میسر میشود و اقدام به
موقع بشر به این مؤلفهها ،وی را به ساحل نجات میرساند و غبار غربت را از چهره او میزداید .راهکار مولوی برای
احتراز از همنشین ناجنس،خلوت و تنهایی است.
«غربت صوفیانه» با عنوان مشخّص «تنهایی» از همان قرون اولیّۀ اسالمی در گفتار کسانی چون اویس قرنی به
چشم میخورد .اویس می گوید« :سالمت در تنهایی است و تنها آن بود که فرد بود در وحدت و وحدت آن بود که
خیال غیر نگنجد تا سالمت بود [(تنهایی حقیقی)] .اگر تنهایی به صورتگیری درست نبود که الشیطانُ مع الواحدِ و
هو عن االثنینِ ابعدٌ [(تنهایی ظاهری)]» (نوربخش .)7-8 :1372 ،در ترجمۀ رسالۀ قشیریه نیز سخنانی از بزرگان
صوفیه نقل شده است که از خلوت و عزلت با عنوان «تنهایی» یاد کردهاند.
«تنهایی نشست صدّیقان است .جنید ...گفت :هر که خواهد که دین وی به سالمت بود و تن و دل وی آسوده
بود گو از مردمان جدا باش که این زمانۀ وحشت است و خردمند آن است که تنهایی اختیار کند» (العثمانی،
 .)157:1361بعضی از صوفیه خلوت را همان عزلت و برخی غیر عزلت میدانند و میگویند :خلوت ،از اغیار و گوشهگیری
از نفس است و آنچه به خود میطلبد و آدمی را به غیر خدا مشغول میدارد ،پس خلوت کثیرالوجود است و عزلت
قلیلالوجود؛ بنابراین مقام عزلت باالتر از خلوت است؛ امّا عدهای دیگر گفتهاند:
عزلت از اغیار باشد؛ بنابراین خلوت باالتر از عزلت است( .لغتنامه دهخدا :ذیل خلوت)
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با وجود این که مولوی خلوت را همیشه مجاز نمیداند معتقد است« :برای کسی که در معاشرت خلق ،خطر لغزش
اخالقی دارد ،انزوا و تنهایی بر حضور در بین جمعیت مزیت دارد و برای کسانی که روحانیت قوی دارند چندان که
میتوانند در خلوت و وحدت از همه کس بینیاز باشند و هم میتوانند در جمعیت و اختالط و آمیزش با خلق مفاسد
و دغل و ناپاکی های اجتماع را تحمل کنند و خود را از مهالک و مناهی و آلودگیهای رذایل اخالقی مصون و پاک و
منزّه نگاه بدارند ،خلوت و جمعیت برای آنان یکسان است» (همایی.)356 :1393 ،
احتراز از همنشین ناهمگون یکی از راهکارهایی است که مولوی برای عارفان بیانمیکند« .خلوت عبارت از مجموعهای
است از چند گونه مخالفت نفس و ریاضات از تقلیل طعام و قلّت منام و صوم ایّام و قلّت کالم و ترک مخالطت انام و
مداومت ذکر ملک علّام و نفی خواطر» (سجّادی.)359:1393 ،
موالنا در تمثیلی از زبان پدیدههای طبیعی همچون درخت بازگو میکند که یار بد مانند بال سبب آشفتگی و
ویرانی می شود و حال که از راه فرارسیده است ،باید از او دوری کنم و به خواب فرو روم ،پس با خفتن و دوری گزیدن
از همنشین نامناسب ،همانند اصحاب کهف خواهم بود .این معنی در حکایت اصحاب کهف بیان شده است و مولوی
علت کنارهگیری آنها از مردم را سالمت دین آنها میداند.
آن درختی کاو شود با یـــار جـــفــت

از هوای خوش ز سر تا پا شکفت...

گفت یار بد بــــال آشــفتـــن اســت

چونکه او آمد طریقم خفتن است

پــس بخــسبم بـاشم از اصحاب کهف

بـِه ز دقیانوس باشد خواب کهف

یقــظه شـان مصـروف دقیانوس بــود

خوابــشان ســرمایۀ ناموس بود

خواب بیداری ست چون با دانش است

وای بیداری که با نادان نشست

( 39-36/2و .)34
اصحاب کهف از ظلم و ستم دقیانوس گریختند و به خواست و ارادة الهی به خوابی فرورفتند که بهتر از هوشیاری
و بیداری جاهالنه بود ،زیرا اگر اصحاب کهف در بیداری میماندند ،عمر گرانبهایشان در خدمت به دقیانوس و باورهای
خودخواهانه او سپری میشد؛ درحالیکه خواب عمیق و خلوتگزینی آنان ناموس و شرف آنها را حفظ کرد و از آنجایی
که مردم هم عصر اصحاب کهف و حاکم وقت ،دقیانوس ،جاهل و بیمعرفت بودند ،لذا به ارادة الهی مصمم شدند که
خلوتگزینی و سکوت در پیش گیرند.
پیشنهاد عارفان برای رهایی از غربت و طی مراحل برتری از زندگی این دنیا ،این است که نه تنها باید صفات
دنیوی و لذتجویی این جهانی را کنار گذاشت بلکه الزم است هنرها و ارزشهای وجودی که سبب شهرت در میان
خلق عالم شده است ،هم نابود و یا الاقل پنهان شود.
عقیدة موالنا بر این است که عارف راستین باید ابنای غیرخالص و ناآشنا را طرد کند و جهت برقراری آرامش
برای نیل به اهداف عالی خود نیازمند کوچ از میان اغیار و افراد ناهمگون است .او همواره توصیهمیکند که در راستای
رسیدن به مقصود باید از قید بیگانگان رها شود ،مولوی ،در بسیاری از اشعار خود با صراحت ،خطاب به عارفان یادآوری
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میکند که پس شما نیز با آن دسته از افرادی که یار صادقند ،رفیق و مهربان باشید؛ اما در برابر اغیار ،بیگانگان و یا
نامحرمان که ظاهراً دوست هستند ،خشونت و شدّت عمل نشان دهید و از آنها روی برگردانید.
هرکه با ناراستــان هــم سـنگ شـد

در کمی افتاد و عقلش دنگ شد

رو أشِـــدّاء عَـلَـی ألــکـُفّـار بـــاش خاک بــــــر دلداری اغیار پاش
بـر سر اغیار چون شــمشیــر بـــاش هین مکن روبـاه بازی شیر باش...
آتــش اندر زن به گرگان چون سپند

زآنکه آن گرگـان عدوی یوسفند
(127/2و )123-125

نتیجهگیری
غربت در میان اهل ظاهر نتیجه انواع دیگری از غربت مانند غربت نفس در بدن و غربت انسان در جهان مادی است.
عارف که واقف بر وطن واقعی خود است ،در دنیا خود را غریبه و مسافری میداند که با سایر مردم متفاوت فکر میکند.
عالوه بر آن نفس نیر در درون بدن که مانند قفسی است برای او احساس راحتی نمیکند و دائم در اضطراب است؛ از
اینرو وقتی آرامش و سکون مردم دیگر را میبیند نمیتواند آنها را تحمل کند و همصحبتی با عوام برایش تحملناپذیر
است از سویی عوام نیزبا این افراد همنشین نمیشوند زیرا پرداختن به امورات مادی آنها را مشغول کرده و درکی از
زندگی عارفانه ندارند و هم عارف و هم مردم از صحبت هم ملول میشوند .پس میبینیم که عارف به چند دلیل در
میان مردم ظاهر تنهاست .بیتوجهی مردم نسبت به عارفان :موالنا مکرراً این نکته که عارف در بین عوام و جماعتی
که او را درک نمیکنند و با آن بیگانه هستند ،زندگی میکند ،اشاره کرده است؛ موالنا حس غربت و تنهایی در میان
اهل ظاهر را با تمام وجود دریافته و با آن مأنوس است؛ عدم درک صحیح عارف توسط عوام :برخی افراد بلندپایه بنابه
صالحدید ،کارهایی انجام میدهند که عوام از درک آن ناتوانند و میپندارند که کار درستی انجام نمیدهند ،درصورتیکه
عقل سطحی آنها توان درکش را ندارد؛ گرایش عارفان به عالم برتر :انسان ذاتاً کمال جوست و این ویژگی در عارفان
نمود پررنگتری دارد .مولوی با صراحت در بسیاری از ابیات مثنوی از جمله داستان یوسف و گرگها به صالحان و
عارفان توصیهمیکند جهت دستیابی به منتهای آرزوی خود و رفتن به عالم برتر تالش کنند .ذکر این نکته ضروری
است که معماری زیبا و منحصر به فرد چلهخانههای عارفان اسالمی نمود روشنی از اهمیت این بُعد از زندگی عارفانه
در نزد صوفیان مسلمان است.
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