غربت و چلهنشینی عارفان با تأکید بر ویژگیهای بصری چله خانههای عارفان اسالمی

چکیده
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
کتابخانهای 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 گوشهنشینی 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.
اهداف پژوهش:
.1بررسی اهمیت غربت و چلهنشینی عارفان با توجه بر مثنوی مولوی.
.2بررسی ویژگیهای بصری چلهخانههای عارفان اسالمی.
سؤاالت پژوهش:
.1غربت و چلهنشینی چه اهمیتی در زندگی عارفان دارد؟
.2چلهخانههای عارفان اسالمی دارای چه ویژگیهای بصری است؟
کلیدواژها :مولوی ،عارف ،غربت ،خلوت ،اهل ظاهر.

مقدمه
غربت از مفاهیم پربسامد و گستردة ادبیات عرفانی است و بهعنوان مسئلهای همیشه مطرح در زندگی انسان ،توجه
افراد و گروه های متعددی را به خود جلب کرده و همین امر سبب شده است که 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 بهصورتهای 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 یافت.
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 و گرفتاری
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 تسلّی بخش 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:
«غربت روح در کالبد جسم؛ .2غربت انسان در عالم مادی؛ .3غربت عارف در بین ظاهرپرستان؛ غربت صوفی در بین
بیگانگان (اهل غیر وطن)» (زهرهوند .)25 :1392،از 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 غربت اندیشی در شعر مولوی ،تنها مقالۀ « غم غربت در نی نامۀ مثنوی معنوی» نوشتۀ ناهید سادات پزشکی و
همکاران است؛ 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 رسالۀ کارشناسیارشد حمید غالمی است که در سال  1388در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت
مدرس از آن دفاع کرده است؛ در این رساله ،جلوة غربت در دیوان حافظ از جنبۀ اسطورهشناسی و ازلــی پررنگتر از

سایر شعرا نشان داده شده است .این پژوهش تحقیقی-تحلیلی و توصیفی است و با استفاده از مطالعه و فیشبرداری و
یادداشت مطالب مرتبط با موضوع جمعآوری شده است؛ یعنی نگارنده ضمن مطالعه و مشاهدة اشعار مثنوی معنوی
مولّفۀ مورد نظر را یافته و بررسی کرده است؛ و تأثیرات موضوع غربت بر ذهن و زبان موالنا بررسی شده است.
نتیجهگیری
در این پژوهش به مسئله غربت در میان اهل ظاهر از دیدگاه مولوی پرداختیم .این نوع غربت 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 .عالوهبر آن ،نفس نیر در درون بدن که مانند
قفسی است برای او احساس راحتی نمی کند و دایم در اضطراب است؛ ازاینرو ،وقتی آرامش و سکون مردم دیگر را
میبیند نمیتواند آنها را تحمل کند و همصحبتی با عوام برایش تحملناپذیر است .از سویی عوام نیز با 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 میگردند .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 بنابر 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 توصیه میکند جهت دستیابی
به منتهای آرزوی خود و رفتن به عالم برتر تالش کنند .معماری زیبا و منحصربهفرد چلهخانههای عارفان اسالمی نمود
روشنی از اهمیت این بُعد از زندگی عارفانه در نزد صوفیان مسلمان است.
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