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طور دقیق  کند، واژگان را بهای است که به ما کمک میشناسی، شیوهمعنی :چکیده

ترین واژگانی است خرابات از مهم. بررسی کنیم و به تحلیل معنای کلمات بپردازیم

بار مفاهیم  ای یافته و معانی متعددی دارد. سنایی نخستینکه در عرفان جایگاه ویژه

ای کلیدی در اشعار خود خرابات به عنوان واژهعرفانی را به زبان شعر بیان کرد و از 

 بهره جست و به آن معنای عرفانی بخشید.

ضروری  آنخرابات، مطالعه در باب مفهوم واژه معانی متفاوت و بسامد باالی  به سبب 

 مفهوم جدیدی به این واژه بخشید. شاست. سنایی، در اشعار

زمانی، دیدگاه سنایی را درباره شناسی درزمانی و همکوشد، با معنیاین مقاله می 

ای در گردآوری خرابات تبیین کند. برای این منظور، با استفاده از روش کتابخانه

ها و روش تحلیل محتوا، ریشۀ خرابات و مفهوم مطالب، شیوۀ اسنادی در نقل دیدگاه

دهد که آن در عرفان و اشعار سنایی تحلیل شده است. حاصل این بررسی نشان می

معنای  و کار برده بر معنای اساسی خود در معنای عرفانی به افزونی، این کلمه را سنای

 نسبی به آن بخشیده است.

 شناسی، معنای اساسی، معنای نسبیخرابات، سنایی، عرفان، معنی :ها کلیدواژه
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 مقدمه:
بیان کرد، بلکه به تنها مفاهیم عرفانی را به زبان شعر  بار سنایی بود که نه رسد نخستینبه نظر می

ای بود که شیوۀ کار برد. وی، شوریده ها را در معنی عرفانی به ای بخشید و آنواژگان معنای تازه

قلندری در پیش گرفت و پا در خرابات نهاد و احوالش در اشعار و آثارش نمود پیدا کرد و اشعار 

کار  ها و اصطالحاتی که او بهاژهگذار تحولی عظیم گردید. به همین علت، بررسی واش پایهقلندرانه

با رشد ادبیات مغانه و شعر »برده، حائز اهمیت است و خرابات یکی از این کلمات است؛ زیرا 

قلندری شاعرانی از نوع سنایی و عطار، این کلمه نیز مانند بسیاری کلمات دیگر از جمله رند، قلندر، 

 .(172: 1385)شفیعی کدکنی، « نی پیدا کرده استمغ و ... مفهومی متعالی به خود گرفته و ارزش عرفا

کار برده است.  بار سنایی آن را به برخی معتقدند که این واژه در آثار قدیم نیست و نخستین

دیگر کلمه خرابات است که در آثار قدیم نیست جز در »گوید: بهار در این باره می الشعرا ملک

به نظر  .(133: 2، ج1369)بهار، « دیگر عرفا دیده شداصطالح صوفیه و نخست بار در اشعار سنایی و 

 ند.ا هکردرسد پیش از سنایی واژۀ خرابات کاربردی نداشته و عرفا از این واژه استفاده نمیمی

توان به کلمات کلیدی زبان است که با استفاده از آن می شناسی، مطالعه تحلیلی دربارهمعنی

شناسی، ه علم معنیشناسی گفته شده ک برد. در تعریف معنیمعنی دقیق کلمات و مقصود گوینده پی

شناسی است که با استفاده از های زبانشناسی، یکی از شاخهمعنی .(25: 1383)الینز،  مطالعۀ معناست

توانیم به معنای دقیق کلمات پی ببریم. هریک از واژگان بنیادی و کلیدی، دارای یک میدان آن می

میدان شامل کلمات و واژگانی است که با واژۀ کلیدی در ارتباط هستند  شناسی است که اینمعنی

شناسی به دو شوند. معنی تر شناخته میتر و کاملها مفاهیم و معانی کلمات دقیق و بر مبنای آن

پذیرد: یکی بررسی معنای کلمات کلیدی و تحوالت آن در طول زمان که به آن صورت انجام می

زمانی است که به بررسی شناسی همشود؛ دیگری معنیدر زمانی گفته می شناسی تاریخی یامعنی

 پردازد.معنای کلید واژه، با توجه به دایرۀ واژگانی و کلمات مرتبط با واژۀ کلیدی می

از  «خرابات»تحقیقات مختلفی انجام شده است ازجمله: مقالۀ « خرابات»در باب واژۀ 

خانه و جایی که انواع واژه و کاربرد آن در معنای روسپی کوب که به مفهوم اینعبدالحسین زرین

کوب، )زرین کندفسق و فجور در آن رایج است، پرداخته است و به معنای حقیقی خرابات، اشاره می

های پیدایش خرابات و تطورات آن در متون زمینه»ای تحت عنوان همچنین مقاله (.225 -229: 1344
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خرابات در آیین مغان و در عرفان اسالمی پرداخته است و این واژه را به بیان جایگاه « عرفانی

کند که سنایی، معنای اصلی خرابات یعنی میخانه و قمارخانه را به کند و اشاره میشناسی می ریشه

 دن اوصاف و عادات است، تغییر داده استمعنای عرفانی آن که مقام بیخودی کامل و خراب کر
 .(182: 1391عناقه، اری و)بهرامی قصرچمی، سبزو

، پیش از این تحقیق جامع و مستقلی دربارۀ واژه خرابات و مفهوم و معنی آن با وجود با این

های انجام شده در شناسی و براساس اشعار سنایی، انجام نشده است. پژوهشاستفاده از شیوۀ معنی

کند؛ لذا این مقاله بر ایی رهنمود نمیزمینۀ خرابات، ما را به معنی و مفهوم دقیق این واژه از منظر سن

های شناسی، مفهوم و معنای دقیق خرابات را بیان کند و با استفاده از دایرهآن است تا با روش معنی

ها است، به تحلیل این واژه در اشعار سنایی  ای برای آنواژگانی که خرابات به عنوان کلیدواژه

کار برده است یا برای آن  در معنای اساسی و اصلی به بپردازد و مشخص کند که سنایی، خرابات را

ای و از نوع کتابخانه- روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی معنای نسبی نیز، در نظر گرفته است.

 تحلیلی است.  -توصیفی

 یشۀ خرابات.  ر1
و به معنای ها، میکده یا شرابخانه، قمارخانه، مرکز فسق و فجور خرابات جمع خرابه، به معنی ویرانه

، )برهان قاطع« خرابات بر وزن کرامات، شرابخانه، قمارخانه و امثال آن را گویند»باشد. خانه میفاحشه

خرابات، مرکز فسق و فجور و محل عشرت »نویسد: شفیعی کدکنی دربارۀ خرابات می .(ذیل واژه

مقابل مسجد و  ن را نقطۀستعماالت قدما همیشه آمردمان الابالی. این معنی اصلی کلمه است و در ا

اند که محل پاکان و برگزیدگان است. این کلمه از قرن چهارم در مقابل مدرسه و مدرسه قرار داده

  .(171: 1385)شفیعی کدکنی ، « مسجد و در زبان اهل تصوف دیده شده است

به « خرابه»ای عربی و جمع دربارۀ ریشۀ این واژه، نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی آن را واژه

رسد شد، به نظر میها اطالق میها و قمارخانهدانند. از آنجایی که به میکدهمعنی ویرانه و خرابه می

ثر بوده است. همچنین به ها در این نامگذاری مؤن این مکانخرابی و ویرانی و دور از انظار بود

طوری که در احوال برخی  فتند؛ بهگاند، خرابه میی گرفتهخانمان در آن جاهایی که افراد بیویرانه

 کردند.سالکان آمده است که مدتی را در خرابه سپری می
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ای دانند و معتقدند که خرابات واژهای اشتقاق این کلمه را از ریشۀ عربی نادرست میعده

اصل کلمۀ خرابات ممکن است  فارسی است که با گذشت زمان به شکل خرابات درآمده است.

خوانده و جمع کلمه عربی خراب « خاء»الخط، آن را به فتح ه به دلیل اشتباه رسمخورآباد باشد ک

خورشید »گوید: می تاریخ سیستانبهار در  الشعرابه معنی خورشید است. ملک اند و خورپنداشته

اند، بعید نیست که معلوم نشد که چیست شاید خانه و هم محلی برای ستایش خورشید داشته

استاد همایی نیز  .(93: 1369)بهار، « خرابات شعرا مربوط به همین معنی بوده و در اصل خورآباد باشد

اصل خرابات ممکن است خورآباد بوده و بعدها تلفظ و معنی »نظر مشابهی دارد و معتقد است که 

 .(187: 1358)رجایی، « اشدآن دگرگون گردیده و به صورت کنونی در مصطلحات صوفیه وارد شده ب

شد. های آیین میترایی و مهرپرستی، اطالق میخورآباد به معنی خانه خورشید، به معابد و پرستشگاه

و »جوینی آمده است:  تاریخ جهانگشاکاربرد داشته و در واژۀ، خور و خورشید به صورت خرشید، 

: 1، ج1355)جوینی، « وازه بگشادندروز دیگر را که صحرا از عکس خرشید طشتی نمود پر از خون در

نوشته شده است. این واژه در ترکیباتی مانند خراسان و خرداد نیز « و»که واژه خورشید بدون  .(80

ابدال شده که این ابدال در کلماتی مانند زرتشت « ت»در آباد نیز به « دال»کار رفته است. حرف  به

ر واژۀ خورآباد صورت گرفت، این واژه به شکل شود. با تغییراتی که دو زردشت نیز مشاهده می

 خرابات درآمد.

 نی شناسی درزمانی. مع2
واژۀ خرابات، در متون عرفانی کاربرد فروانی داشته است و بسیاری از عرفا، این واژه را در آثار 

 .ندا هکار برد ای در معنای اصطالحی بهند. برخی آن را در معنای لغوی و عدها هخود استفاده کرد

واژۀ خرابات را به  )ع(ضمن بیان داستانی از حضرت موسی شرح التعرفدر مستملی بخاری 

شبانگاه در دکان ببست و به خرابات رفت و »معنی میکده و محل خریدن شراب آورده است: 

این واژه در قرن پنجم هجری، به عنوان مکانی  .(180: 1، ج1363)مستملی بخاری، « سبویی می بخرید

نیز واژۀ خرابات در معنای اصلی  المحجوب کشفاستعمال شده است. در کتاب « می»برای خریدن 

کار رفته است و دربرابر صومعه که محل عبادت است، قرار دارد و در تضاد با آن است؛  خود به

تر. یکی اندر صومعه مقرون بیشتر به حق نزدیکهرکه عنایت بدو »نگارد: میطوری که هجویری  به
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: 1375)هجویری،  .«طاعت، از حق دور، یکی در خرابات موصول معصیت، به رحمت حق نزدیک

تر است و تفاوتی ندارد که در کسی که عنایت خداوند نسبت به او بیشتر باشد، به حق نزدیک .(255

شود؛ به همین دلیل ممکن است یکی در یتنهایی سبب نزدیکی به حق نم کجا باشد. مجاهدت به

عبادتگاه و در حال عبادت باشد، اما از حق دور و یکی در خرابات، اما به خدا نزدیک باشد؛ یعنی 

بر کوشش، کشش نیز باید باشد و بنده مورد لطف حق قرار گیرد تا بتواند به حق نزدیک  افزون

داند. وی معنای ت را محل گناه و فسق میشود. هجویری، صومعه را مکان عبادت و طاعت و خرابا

اش به کار برده است. او معتقد لغوی خرابات را برای این واژه، در نظر گرفته و در معنای اصلی

است برای عارف، مکان تفاوتی ندارد و مهم نیست کجا باشد؛ در صومعه باشد یا در خرابات، در 

 1کند.ای خود صومعه میجوی حق است و خرابات را بروهر صورت او در جست

بر تغییراتی که در لفظ خود یافت، معنایش از عبادتگاه و  رسد واژۀ خرابات، عالوهبه نظر می

خانه تغییر کرد و در ادبیات عرفانی تا قرن ششم هجری و معبد آیین مهرپرستی به میکده و شراب

تدریج و با  ه است؛ اما بهخانه کاربرد داشتحتی پس از آن، به معنای محل فسق و فجور و شراب

 کار رفته است. گذشت زمان، خرابات معنایی غیر از میکده یافته و در معانی عرفانی به

هان که در »گوید: می شرح شطحیاتروزبهان بقلی عارف قرن ششم و هفتم هجری، در 

و 117: 1374)بقلی شیرازی، « اندهای قاب قوسین گسیختهخرابات محبت ترکان یغما قدم کمان گوش

داند. خرابات، او محبت را به خرابات تشبیه کرده است و آن را جایگاه عشق و محبت می .(118

ترین فاصله از معبود رسیده است؛ یعنی به اندازه دو کمان و جایی است که بنده در آن به نزدیک

ه معبود حتی کمتر از آن و نهایت نزدیکی به حق است. روزبهان، معتقد است که این نزدیکی ب

شود فاصله قاب قوسین را توان به آن دست یافت و حتی میجایی است که با عشق و محبت می

کمتر کرد و آن را از هم گسیخت. همچنین خرابات را در کنار فقر و به صورت اضافۀ تشبیهی به 

ود را کسی که در خرابات فقر است، دنیا و آخرت خ 2داند.برد و فقر را همچون خرابات میکار می

گذرد و تنها در نرد عشق باخته است و برای رسیدن به معبود از هر دو سرای، یعنی دنیا و آخرت می

زیرا »نگارد: کند و میمحتاج معشوق است. او عالوه بر فقر، فنا و عشق را نیز به خرابات تشبیه می

وی خرابات را در معنای محبت  3.(61: 1381)بقلی شیرازی، « ام آیم و سرّ بقا آورده که از خرابات فنا مى
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برد. خرابات جایگاه کسانی است که در راه عشق از تمامی صفات خود کار می و عشق، فقر و فنا به

 نیازند و تنها به معبود خویش نیازمندند.اند و از همه چیز بیفانی گشته

یافت. یکی از تنها معنای اساسی خود را از دست داد، بلکه معانی نسبی متعددی  خرابات نه

اند؛ خرابی، محو و از بین رفتن صفات ترین معانی نسبی که عرفا برای خرابات در نظر گرفته مهم

در خرابات محو صفات و نفى آفات و محق فانیات از دست ساقى باقى، بر مشاهده »بشری است. 

گردد ه حق باقی میعارف از صفات خود فانی و ب .(131: 1384)سمعانی، « اند باقیات، قدح فرح کشیده

دانند که و این خرابات، همان خرابی و نابودی اوصاف است. خرابات را همان مرتبه و مقامی می

 کیمیای سعادتگردد. غزالی در سالک خود را از صفاتی که دارد، خالی ساخته و از آن محو می

 بات فهم دیگری دارند.ند، از واژۀ خراا کند که صوفیان و کسانی که به دوستی حق مستغرقبیان می
ایشان از این خرابات، خرابى صفات بشریت فهم کنند که اصول دین، آن است که 
این صفات که آبادان است خراب شود، تا آنکه ناپیداست در گوهر آدمى، پیدا آید و 

 .(485: 1 ج 1383)غزالی، آبادان شود 

کند و فهوم دیگری را از آن اراده میکند، ماز نگاه غزالی، اگر عارف، واژۀ خرابات را استفاده 

به دلیل این تفاوت، نباید زبان طعن بر وی گشود؛ زیرا معنای خرابات نزد سالک، با معنایی که این 

داند که دین بر پایه واژه نزد عوام دارد، متفاوت است. عارف، خرابات را خرابی صفات بشری می

کنند که یان مردم به معنای میکده است و گمان میکه خرابات در م آن بنا نهاده شده است؛ درحالی

کنند و آنان را مالمت نوشی میروند و بادهصوفیان و عارفان، برخالف احکام شرعی به میکده می

 کند.رو غزالی مقصود عرفا را از واژۀ خرابات، بیان می کنند؛ ازاینمی

سرسلسله  ،دارد، شاه نعمت اهلل ولیاز دیگر عرفایی که واژۀ خرابات در اشعار او بسامد باالیی 

الهی، است. او در اشعار عارفانۀ خود، خرابات را همراه با واژۀ فنا، به صورت ترکیب صوفیان نعمت

کند. با تجلی جمال الهی و روشنی بیان می اضافی آورده است و مقصود خودش را از این کلمه، به

ای دربرابر آفتاب، ی شده و همچون سایهتعالی، از وجود و صفات خویش فانمشاهدۀ جمال حق

زیبایی او پنهان شده است. جام عشق را نوشیده و در خرابات فنا، مست و خراب گشته است. درد 

 درمان عشق، او را به خرابات فنا آورده است.بی
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  فنااا مساات و خااراب   در خرابااات

 

  خواران شدم ساقى مىهمدم  

 (547: 1380ولی، اله )شاه نعمت                

نامد که در آن مردان راه حق، با مشاهدۀ جمال اله ولی، خرابات را خرابات فنا میشاه نعمت

کند و موجب فنای صفات شوند. خداوند با صفت جمال بر عارف، تجلی میمعبود، فانی می

فات را در گویند و فنای صشود. این تجلی، قسم دوم از تجلیات است که به آن تجلی صفات می می

اول تجلی که بر سالک آید در مقامات سلوک، تجلی افعال بود و آنگاه تجلی صفات و »پی دارد. 

 .( 131: 1390)کاشانی، « بعد از آن تجلی ذات

و در دیوان اشعارش از واژۀ خرابات استفاده کرده است. در  االولیا ةتذکردر  عطار نیشابوری

شود و هر دوبار به معنی میکده و شرابخانه آمده این واژه دیده می، تنها دوبار االولیاةتذکر کتاب

 خورد و بسامد بیشتری دارد.، واژۀ خرابات بیشتر به چشم میدیوان اشعاراست؛ اما در 

 فنااااا نتاااااوان کااااارد  باااااى  عاااازم خراباااااات 

 چااون نااه وجودساات نااه عاادم بااه خرابااات       

 شاااااه مباااااش و گاااادا مباااااش کااااه آنجااااا  

 اتخودیسااات راه خرابااا  گااام شااادن و باااى  
 

 صفا نتوان کرد دست به یک درد بى 

 الجرم این یک از آن جدا نتوان کرد

 هیچ نشان شه و گدا نتوان کرد

 ز فنا نتوان کردتوشه این راه ج
 (161: 1384، )عطار                                             

خودی است. بیدر خرابات عطار، انسان میان عدم و وجود است. درحقیقت نوعی گم شدن و 

شود؛ تفاوتی ندارد شاه باشد یا گدا. در خود و فانی میکند، از خود، بیکسی که عزم خرابات می

شود و رود و نیست میآنجا هیچ نشانی از شاه و گدا نیست؛ زیرا تمام اوصاف بشری از بین می

، میکده و محل فسق و مقصود عطار از خرابات در این ابیات داند.عطار، الزمۀ خرابات را فنا می

فجور نیست. خرابات عطار، جایی است که انسان میان وجود و عدم است؛ یعنی از وجود خویش 

نشده است. خرابات و فنا از یکدیگر  نیستیشود، اما هنوز باقی است و دچار فانی و نیست می

د. راه خرابات، راه گم توان عزم خرابات کرد و راه خرابات را پیموجدایی ناپذیرند و بدون فنا، نمی

 خود شدن است و بدون توشۀ فنا، پیمودن این مسیر نامیسر است.شدن و از خود بی

خرابات عالوه بر میکده، فقر و محبت، همان فنای صفات بشری و رهایی از خود است. حالج 

 نیز خرابات را در اشعار خود به معنای خرابی صفات بشر، استفاده کرده است. 
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 خراباااای صاااافات بوالبشااااردر خرابااااات 
 

 ایاز نعوت ایزدی عیش مهیا کرده 
                             (100: ق1305)حالج،                                      

کار برده است و  داند، آن را همراه با عشق بهبر آنکه خرابات را فنای صفات می افزونحالج، 

شناسند و گردند و نه دل میدر آن از شراب عشق، سرمست می کند کهعشق را به خراباتی تشبیه می

کند، پیش از آنکه قدم به جهان هستی نهد از شراب الیزال، جانش مخمور نه خرد. وی ابراز می

بوده است. از ازل مقیم خرابات بوده، از شراب خدایی نوشیده، در خرابات عشق ساکن شده ، از هر 

سرمست شده است. خرابات عشق، جایی است که در آن جز دو جهان گذشته و از شراب عشق 

ستانند و از تمام هستی، دیده بردوخته و جز دوست نیست و در آنجا نقد دو جهان را به هیچ نمی

 بینند.معشوق نمی

 گوید:در تعریف خراباتی می شیخ محمود شبستری

 خراباااتی شاادن از خااود رهااایی اساات  

 اناااااادت از خرابااااااات نشااااااانی داده

                                 

 خودی کفر است گر خود پارسایی است 

 که التوحید اسقاط االضافات
 (85: 1382)شبستری،                                  

 سراید:همچنین می

 خراباااتی خااراب اناادر خااراب اساات   

      

 که در صحرای او عالم سراب است 

 (86: 1382)شبستری،                                   

از خود رهایی یافتن، همان فنا و محو صفات بشری است و خرابات، عبارت است از فنای  

بشریت. اگر سالک، مقید به خود باشد کفر است؛ حتی اگر پارسا و پرهیزگار باشد. پارسایی در 

اعراض از  است؛ یعنی( 210: 1375ترکه،  )ابن« عبارت از تنزه و تقدس مقتضاى بشریت» اینجا 

اش شود، از کفر مقتضیات طبیعی؛ پس اگر سالک، در قید پارسایی خود باشد و موجب خودبینی

نگذشته و خراباتی نیست؛ زیرا خراباتی یعنی از خودی خود، منزه شدن و شبستری آن را عین 

د؛ زیرا دانداند. به همین دلیل است که خراباتی را خراب اندر خراب میتوحید و اسقاط اضافات می

نه خودی وجود دارد و نه چیزی غیر از معبود. در عالم وحدت، تمام عالم سراب است و هیچ 

شود، کند و از خود رها میتنها فعل و صفتی را به خود اضافه نمی ای وجود ندارد. خراباتی، نهاضافه

تا زمانی که  گردد و جهان، در خرابات او سرابی بیش نیست؛ پسبلکه از تمام هستی نیز رها می
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کفر »سالک، رسوم و عادات خود را ترک نکند و از خود رهایی نیابد درحقیقت کافر است؛ زیرا 

 .(191: 1312)الهیجی، « پوشیدن حق بتعین و هستى خود و غیر است

  بر معنای لغوی و اصلی، معنای مجازی را برای خرابات در نظر گرفته افزوناهل ادب و عرفان، 

اند. از نظر ایشان، سالک در راه رسیدن به آثار خود، از این معنای جدید بهره جسته و در بسیاری از

یابد و مانند مستی است که در خرابات از معشوق، عاشقی پاکباخته است که از قید خود رهایی می

نهد. مشخص است که مقصود عرفا از شود و خرد و هستی خود را به کناری میخود می خود بی

فقط میکده و مکان فسق و فجور نیست؛ بلکه مقام واالیی است که شرط ورود به آن خرابات، 

 فرماید:طور که حافظ میداشتن ادب است؛ همان

 قدم منه باه خراباات جاز باه شارط ادب      

  

 که سالکان درش محرمان پادشهند 
                        (273: 1391)حافظ،                                       

ترینشان، فنای صفات بشری است و بیشتر خرابات در طول تاریخ معانی متعددی پذیرفته که مهم

  اند.عرفا و ادبا به آن اشاره کرده

 خرابات                          

                     

 فنا             عشق             فقر         میکده

رفت و فقر، فنا وعشق و محبت معانی کار می ابات با معنی اصلی میکده یا شرابخانه، بهخر

خورد و بیشتر از همه، جدیدی است که به آن افزوده شده است و در متون عرفانی به چشم می

 دانند.خرابات را خرابی صفات بشری می

 زمانیعنی شناسی هم. م3
جدید، تحولی را در شعر به وجود آورد. وی موجب شد تا  کارگیری واژگان در معنای سنایی با به

مند شوند و در آثار خود برای بیان مفاهیمی که در ذهن دارند، از دیگر عرفا نیز از این معانی بهره
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این واژگان و معانی جدیدشان استفاده کنند. خرابات در آثار سنایی، با کلمات زیادی مرتبط است 

های واژگانی، دهد. با استفاده از این دایرهژگانی مختلفی را تشکیل میهای واها دایره که با آن

 توان به مفهوم واژۀ خرابات در اشعار سنایی، پی برد.  می

کند و انسان را به ارزش فنا و نیستی در راه معبود را بیان می الحقیقه یقةحدسنایی در مثنوی 

شود؛ اما اگر انسان از  بنده، دل خانۀ خدا میکند. با فنای گذشتن از وجود و هستی خود، دعوت می

هستی خویش جدا نگردد، حتی کعبه که به عنوان مکانی مقدس و محل طاعت و عبادت شناخته 

 شود، تفاوتی با خرابات ندارد. می

 نیسااات کااان هرچاااه راه و ر ى باااود  

 تاااا تاااو را باااود باااا تاااو در ذاتسااات   

 ور  ز ذات تااااو بااااود تااااو دورساااات

 اى خرابااااااات جااااااوى پرآفااااااات  
 

 خانه خداى بود   تات دل 

  کعبه با طاعتت خراباتست

 بتکده از  تو بیت معمورست

  پسر خر توئى و خر آبات 
 (112: 1383)سنایی،                                 

-شناسی زیر را میبرای واژه خرابات با توجه به تضادی که سنایی ایجاد کرده است، دایرۀ معنی

 شود ترسیم کرد.

 هستی   

 

 خرابات 

 

 کعبه                                طاعت     
دهد و معتقد است، تا زمانی که انسان سنایی، واژۀ خرابات را در تضاد و تقابل با کعبه، قرار می

و از بود وجود فانی نشده است، طاعت و عبادت او ارزشی ندارد و  کندبه هستی خویش، توجه می

یخانه رفتن، یکی است. در بررسی کلمۀ خرابات دریافتیم که عرفا آن را به آداب و معامالتش با م

دانند؛ درصورتی که سنایی برخالف ایشان معتقد است، تا زمانی که بنده از صفات معنی فنا می

خود، فانی نشده و از خود رهایی پیدا نکرده، در خرابات است. خرابات سنایی، مکانی نامتعارف و 

رسد که مقصود او، همان معنای اساسی واژۀ خرابات رآفات است و به نظر میبه عقیدۀ خویش پ
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باشد؛ زیرا خرابات به معنی میکده و قمارخانه، محلی پر از آفت است و اگر کسی از هستی خود می

نوشی و قمار تفاوتی ندارد؛ فانی نگردد، کعبه و طاعات و عبادات او با میخانه رفتن، شراب

بود خود، دور شود، دیگر تفاوتی ندارد که در بتکده و خرابات باشد یا در کعبه  که اگر از درحالی

بیند. بتکده را که تعالی را نمیشود و چیزی غیر از حقو صومعه؛ زیرا تمام هستی در نظر او فانی می

دست او توبه کنند. تا  بسا کسانی به سازد و چهمحل پرستیدن بت است، جایگاه توبه و مناجات می

تصوف او در »زمانی که طهارت قلب سالک به مرحلۀ کمال نرسد و غیر حق در نظرش جلوه کند 

و کعبه و خرابات در نظرش  .(697: 2، ج1386کوب، )زرین« شودشاهدبازی و خرقه دوزی خالصه می

تواند محل عبادت کند. به یکی است؛ اما اگر از خود فانی شود حتی بتکده، میکده و خرابات را می

کار برده است و مقصود  رسد که سنایی در اینجا خرابات را در معنای اصلی و اساسی خود بهنظر می

 او از خرابات همان میکده و محل فسق و فجور است.

بر معنای اساسی، معنای نسبی نیز  افزونیابیم وی، برای واژۀ خرابات با بررسی اشعار سنایی درمی

بسیار رواج یافته و تحول عظیمی را در کاربرد این واژه، به وجود در نظر گرفته است که پس از او 

های عالی و جایگاه آورده است. از منظر سنایی، تا انسان معتکف راه خرابات نگردد، شایستۀ مقام

تواند نفس را از بند تعلقات گزار رندان خرابات نباشد، نمیشود و تا زمانی که خدمتکرامت نمی

تواند محل نوشیدن شراب و شود انسان به مقام واالیی برسد، نمیکه موجب می آزاد کند. خراباتی

 گناه باشد.

 طامات                                                            

 زهد          خرابات         نماز                                               

 تسبیح                                                             

های واژگانی که خرابات، واژۀ کانونی آن است شامل کلماتی همچون یکی از دایره     

شود. او زهد ریایی را که نماز و تسبیحش برای مردم و به دلیل طامات، نماز، تسبیح و زهد می

. خرابات از نظر مردم، مکان دهدشمارد و خرابات را به آن ترجیح میریاکاری است، مذموم می
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نوشی است؛ اما رفتن به چنین جایی بر زهدی که ریایی باشد و نمازی که برای فسق و فجور و باده

 حفظ ظاهر و مردم باشد، ارجحیت دارد.

هایی است که سنایی توان در نظر گرفت، مکاندایرۀ واژگانی دیگری که برای خرابات می

دهد؛ مانند: مسجد، صومعه، محراب و مدرسه. وی مخالف عمارت ر میخرابات قرا برابرها را در آن

نهد و خرابات را بر محراب ارجح و آبادانی صومعه است و مدرسه و صومعه را به کناری می

 داند. می

 گااار صاااومعۀ خاااویش خراباااات کنااای تاااو  
 

 سااااااار باااااااه خراباااااااات خرابااااااای در آر
 

 چاااون ساااجده همااای نمایاااد آفاااات مااارا     

 

 کنااااااره از مدرساااااه و صاااااومعه کاااااردیم 
 

 من روی همه سوی خرابات تو دارم 
 (927: 1388)سنایی،                                           

 صومعه را هیچ عمارت مکن
 (506 :1388سنایی، )                                             

 محراب تو را باد و خرابات مرا

 (1109: 1388سنایی، )                                       

 در میکده و مصطبه آرام گرفتیم

 (950: 1388سنایی، )                                        

 مسجد                                                               

 صومعه        خرابات         مدرسه                                              

 محراب                                                             

رود و کفر و دینی داند. کفر و ایمان در خرابات از میان می سنایی، خرابات را صراط مستقیم می

هاست.  هرچه بر تقدس  بر حقیقت دین و به دور از ظاهرپرستی آید که مبتنیبرای اهل آن، پدید می

کوشد تا تصویری را گیرد. سنایی، میشود، صومعه و مسجد مورد انکار قرار میه میخرابات افزود

کند و مسجد و صومعه را از جامعۀ روزگار خود ارائه دهد. وی از عابدان و زاهدان ریایی شکوه می

 رغم نامش، جایگاه دهد. مکانی که بهها، قرار می داند و خرابات را نقطۀ مقابل آنجایگاه آنان می

)ر.ک: زرقانی، خیزد باشد. حکیم سنایی، با این شیوه به مبارزه علیه ریا و ریاکاری برمیمردان حق می
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ند و مدرسه، محل تعلیم، آموزش و آموختن ا صومعه و محراب، هر دو محل عبادت .(186: 1378

اسقان و است. سنایی که از تزویر و ریا بیزار است؛ صومعه، مدرسه، مسجد و محراب را جایگاه ف

شمارد کار را بهتر از مسجد و مسلمانی میکه خرابات و فاسق به ظاهر گنه داند؛ تاجاییریاکاران می

 داند.و سجده در محراب را موجب آفت می

قرار گوید و این معرفت دربرابر معرفت عقلی که سنایی از معرفت شهودی، سخن می ازآنجایی

کند، بنابراین مسجد و مدرسه را مقابل خرابات قرار داده کید میدارد که بر حفظ ظواهر شرع تأ

توان خرابات را دید؛ پس جوید. وی معتقد است که با چشم عقل نمیها بیزاری می است و از آن

های وارسته کند، با عقل قابل درک نیست و مکانی است که انسانخراباتی که سنایی از آن یاد می

 دهد.  می ها لقب آزادگان بند. کسانی که سنایی به آنیاو سالکان حقیقی به آن راه می

کند. سنایی ها اشاره می دیگر واژگان مرتبط با خرابات، افراد و اشخاصی هستند که سنایی به آن

کند. باید از رزق و زهد دست کشید و قالش و مست و رند بود. پرستی می دعوت به خرابات و می

روحی است و حتی شیخ و صومعه نیز بندۀ خرگاه ر بیکسی که هواخواه خرابات نباشد، ظاه

 ند.ا خرابات
 تااا کاای از ناااموس و رزق و زهااد و تساابیح و نماااز 

 گیااار انااادر خراباااات و قماااار مااای پرساااتی پیشاااه
 

 تااااا سااااوی خرابااااات شااااد آن شاااااه خرابااااات 

 کردنااااد همااااه خلااااق هماااای خطبااااه شاااااهی   

 مااان خاااود چاااه خطااار دارم تاااا بناااده نباشااام      

 ازیااان حااارف گااار صاااومعه شااایخ خبااار یاباااد    

 بشااانو کاااه سااانایی ساااخن صااادق باااه تحقیاااق    

 او نیساات بااه جااز صااورت باای هیئاات باای روح      
 

 در خراباااات باااود یاااار مااان و مااان شاااب و روز   

 ای خوشاااا کاااوی خراباااات کاااه پیوساااته در او    
 

 بناااده جاااام شاااراب و خاااادم خماااار بااااش    
 خاوار بااش   کمزن و قاالش و مسات و رناد و دردی   

 (311: 1388)سنایی،                                         
 همواره منم معتکف راه خرابات

 چون خیل خرابات بر آن شاه خرابات

 چون شاه خرابات بود ماه خرابات

 حقا که شود بنده خرگاه خرابات

 آن کس که چنو نیست هواخواه خرابات

 افگنده به میدان شهنشاه خرابات
 (74: 1388سنایی، )                                           

 به سر کوی همی گردم تا بار دهد

 ر دهدمر مرا دوست همی وعده دیدا

 (163: 1388سنایی، )                                      
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 شیخ    یار                       شاه خرابات            

        

 مردم مرایی                            خرابات                                  مست        

 پیر مناجاتی                   پیر خراباتی                                   

       

 قالش                                          خوار     دردی           

عشق است که او را به رابات، جایگاه یار است و در کوی خرابات، شکوه معشوق پیداست. خ

پرستی پیشه کنند و قالش و مست و کند که میرو همه را دعوت می کشاند؛ ازاینخرابات می

خواهد؛ بلکه خوار باشند و در خرابات آرام گیرند. سنایی، طریق و راه طامات را نمیدردی

شود، سکنی خواهد در خرابات که جایگاه معشوق است و در آن از شر و شور عالم دور می می

نامد و از نظر وی جایی است که باید از هستی گزیند. او خرابات را خرابات روح و خرابات فنا می

و همچون حضرت  خود بیرون شد و نیست گشت. در خرابات باید از هر آنچه هست، دست شست

 کرد.موسی بود که در مناجاتش ناله می

پیر مناجاتی، شیخ و مردم مرایی که بویی از خرابات جایگاه معشوق و عاشقان است؛ بنابراین 

توانند در خرابات جایی داشته باشند؛ اما رند، قالش، مست و شاه خرابات که از اند، نمیعشق نبرده

اند، جایگاهشان خرابات هستی خویش دست کشیده و منیت تن را کنار گذاشته و به دل بقا یافته

جوی او هستی؛ وگوید تا کی در کعبه در جستد و میخوانمیاست. سنایی همه را به خرابات فرا

کنی، دیگر تفاوتی ندارد که برای یافتن باید به خرابات آیی و زمانی که برای رسیدن به او تالش می

 در مسجد باشی یا در خرابات.

خورد، به معنای میکده و قمارخانه نیست؛ بلکه پس خراباتی که در اشعار سنایی به چشم می

تواند به آن راه یابد که از بند عالیق ست ورای مادیات و تعلقات ظاهری. بنده زمانی میمکانی ا

 نفس آزاد و از هستی خود نیست شود، از عالم دست بکشد و منیت تن را فنا کند و به دل، بقا یابد.

رای هایی را بکند و ویژگیسنایی در یکی از اشعار خود، به دیدارش با پیران خراباتی اشاره می

 شمرد.آنان برمی
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 در وی نفاااری دیااادم پیاااران خرابااااتی  

 ناانی  سایمی مشاهور باه بای     معروف به بی
 

 قومی همه قالشان چون دیو بیابانی 

 همچون الف کوفی از عوری و عریانی
 (667: 1388)سنایی،                                      

دست شسته و از ظلمت نفسانی خود رهایی نانی مشهورند؛ یعنی از دنیا سیمی و بیها به بی آن

رانند. این را بر زبان می «انااآلخر»و « انا االول»، «ما اعظم برهانی»ها جمالتی مانند  اند. آنیافته

ها در  ها، از روی نادانی نیست؛ بلکه  اسراری است که باید از خلق پوشیده بماند. آن جمالت آن

ها منکر وجود  بینند؛ آناند و جز حق را نمی، فانی گشتهای هستند که از بود وجود خویشمرتبه

 آورند.بر زبان می« سبحانی ما اعظم شانی»خویشی و سکر خویش هستند و از بی

ای هستند که به نیستی های آزادهگذارند، انسانپیران خراباتی و کسانی که قدم در خرابات می

به عقیده سنایی، خرابات جایی است که معشوق را  اند.و مقام فنا رسیده و از هستی خود نیست شده

 جو کرد.وتوان در آن جستمی

 :نتیجه
 بردهکار  هایی است که سنایی آن را در اشعار خود بهترین کلیدواژهخرابات، یکی از مهم واژۀ

تنها در طول زمان دستخوش تحوالت گوناگونی گردیده؛ بلکه سنایی غزنوی نیز  . این واژه نهاست

دهد که این واژه در آثار شناسی تاریخی خرابات، نشان میآن معنای عرفانی بخشیده است. معنی به

کار رفته  محل فسق و فجور است، بهر به معنای لغوی که همان میخانه و عرفانی پیش از سنایی بیشت

 بشر است.خود گرفته و بیشتر به معنای فنا و خرابی صفات  اما پس از سنایی، مفاهیم عرفانی به

دهد که سنایی آن را در دو معنا به کار شناسی در زمانی و دایره واژگانی خرابات، نشان میمعنی

داند برده است؛ یکی معنای اصلی واژه یعنی شرابخانه که سنایی آن را مکانی نامتعارف و پرآفت می

شود و از بند یو معنای دیگر خرابات، فنا و خرابی روح است. جایی که سالک از خود فانی م

شود و با چشم گردد. خرابات در این معنا، مکانی است که با عقل ادراک نمیتعلقات آزاد می

های توان آن را درک نمود و فقط آزادگان و انسانتوان دید؛ بلکه با شهود قلبی و حس، مینمی

داند و معتقد است برای یتوانند به آن راه یابند. همچنین سنایی، خرابات را جایگاه یار موارسته می
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شود که سالک از خود بیرون شود یافتن معشوق باید قدم در خرابات گذاشت؛ زیرا عشق باعث می

 و همه او شود و به دیدار یار نائل گردد.

سنایی، بیش از آنکه خرابات را به معنی میکده و محل فسق و فجور به کار ببرد، معنای نسبی 

و مفهوم جدیدی به آن بخشیده و مفاهیم عرفانی را به وسیله آن بیان کرده این واژه را در نظر گرفته 

گشای دیگر عرفا برای بیان مفاهیم عرفانی است. او خرابات را فنای از خود و بقای به است و راه

 بیند.ای بین خود و معشوق نمیداند؛ جایی که سالک از شراب عشق نوشیده و فاصلهحق می

 :ها نوشت پی
ای اگر به خرابات شود خرابات صومعه وى شود و خراباتى اگر به صومعه رود صومعه صومعه» .1

 .(534: 1375)هجویری، « خرابات وى گردد

و صدر قباى بقاشان پیش شاهد قدم به مقراض فنا شکافته باد، و در خرابات فقر با حریف درد » .2

 .(11: 1381زی، )بقلی شیرا« هر دو سراى حدثانشان به نرد وغاء معشوق باخته باد

اگر ساقى جالل باده دلگشا از رواق صرف حسن طور ارواح قدسى را دهد، مستان خرابات فنا را » .3

« گویند اند، و به بازار خامان ارادت جمله  نا الحقّ مى بینى، که جمله جبّه و دستار عبودیّت انداخته

پردازد. و به شطح ربوبیت کتاب در خرابات عشق به تصفیق کون » (.136: 1374)بقلی شیرازی، 

 .(65: 1381)بقلی شیرازی،  «شرع بردارد

 نامه: کتاب

 مصحح کاظم دزفولیان، تهران: آفرینش.شرح گلشن راز(،  1375علی. )الدینترکه، صائن ابن ، 

 (، به اهتمام محمد معین، تهران: امیرکبیر.1376، تبریزی، محمدحسین بن خلف. )برهان قاطع 

 

 ( .1381بقلی شیرازی، روزبهان ،)تهران: یلداقلم. جواد نوربخش، مصحح و محقق  رسالۀ القدس ، 

 تصحیح هانرى کربن، تهران: طهوری.شرح شطحیات(، 1374) .  اااااااااااااااااااااااااااا ، 

 ( .1369بهار، محمدتقی ،)چاپ پنجم، تهران: امیرکبیر.سبک شناسی ، 

 های پیدایش خرابات زمینه»(، 1391لرحیم عناقه و سمیه سبزواری. )بهرامی قصرچمی، خلیل، عبدا

 -193ص ، 34، ش9، دورهفصلنامه تخصصی عرفان اسالمی، «و تطورات آن در متون عرفانی

169. 
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 ( .1355جوینی، عطاملک بن محمد ،)تصحیح قزوینی، تهران: هرمس.تاریخ جهانگشای جوینی ، 

 دیوان غزلیات، به کوشش خلیل خطیب رهبر، چاپ (، 1391الدین محمد. )حافظ، شمس

 .علیشاه یک،  تهران: صفی و پنجاه

 ( .1305حالج، حسین بن منصور ،)بمبئی: علوی. دیوان منصور حالجق ، 

 ( .1358رجایی بخارایی، احمدعلی ،)تهران: علمی.فرهنگ اشعار حافظ ، 

 ( .1378زرقانی، سید مهدی ،)تهران: روزگار.غزنویهای شعر و اندیشه سنایی  افق ، 

 225-229، ص5، ش 18، دوره یغما، «خرابات»(، 1344کوب، عبدالحسین. ) زرین. 

  . تهران: علمی.سر نی(، 1386) اااااااااااااااااااااااااااا ، 

 ( .1384سمعانی، احمد ،)تصحیح نجیب مایل روح األرواح فى شرح  سماء الملک الفتاح ،

 هروی، تهران: علمی و فرهنگی.

 ( .1388سنایی، مجدود بن آدم ،)تصحیح مدرس رضوی، چاپ هفتم، تهران: دیوان اشعار ،

 سنایی.

 . تصحیح مدرس رضوی، الحقیقه و شریعه الطریقه حدیقه(، 1383) ااااااااااااااااااااااااااااا ،

 تهران: دانشگاه تهران.

 زاده، کرمان: خانقاه اط، مصحح عباس خیدیوان اشعار(، 1380اله ولی، نورالدین. )شاه نعمت

 الهی.نعمت

 ( .1382شبستری ، محمود ،)خدمات کرمان: ،  محمد حماصیان، محقق و مصحح گلشن راز

 . فرهنگى کرمان

  ( .1385شفیعی کدکنی، محمدرضا ،)تهران: آگه.در اقلیم روشنایی ، 

 ،علمی و فرهنگی.، تصحیح تقی تفضلی، تهران: دیوان اشعار(، 1384فریدالدین. ) عطار نیشابوری 

 ( .1383غزالی، ابوحامد محمد ،)مصحح و محقق حسین خدیو جم، تهران: کیمیای سعادت ،

 علمی و فرهنگی.

 االدین همایی، ، تصحیح جاللالکفایهالهدایه و مفتاحمصباح(، 1390محمود. ) کاشانی، عزالدین

 تهران: هما.

 ( .1312الهیجی، محمد ،)مصحح میرزا محمد ملک ازمفاتیح اإلعجاز فى شرح گلشن ر ،

 نا.الکتاب، بمبئی: بی

 ( .مقدمه1383الینز، جان ،) .ای بر معناشناسی زبانشناختی، ترجمه حسین واله، تهران: گام نو 
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 مصحح و محقق محمد  ، شرح التعرف لمذهب التصوف( 1363. )سماعیلمستملی بخاری، ا

 روشن، تهران: اساطیر.

 ( .1375هجویری، ابوالحسن علی .)ژوکوفسکى و والنتین آلکسى  -، تصحیح وکشف المحجوب

 ،  تهران: طهوری. یریچ
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