
  

 

 ف اسالمیهد در تصوشناسی زنجریا

 حافظة آن در شعر و اندیش و بازتاب
 فاطمه کوپا

 **یحیی نورالدینی اقدم 

د که از دیرباز جمله موضوعاتی هستنطلبانه، ازهای زاهدانه و ریاضتاندیشه چکیده:

ترین صورت، و در عالی مشغول داشتهخود ای از آدمیان را بهپاره ادراکذهن و 

چنین  .اندمدهآ حسابایی از قیود و تمنّیات نفسانی بهپاالیش و ره عملی جهت

یمی نیز ابراه ةگانمیان ادیان سهبر ادیان کهن و اساطیری، درهایی عالوهاندیشه

رفای یسیان در آیین یهود، ع: فَراندگذاردهنمودهای واضح و روشنی برجای

 طلب و رُهبان در آیین مسیح و زاهدان در آیین اسالم. عزلت

ورزیدن و  هدز ،تصوف اسالمی در جسم و روح پاالیش ترین وجوهاز مهم ییک

اصلی  از وجوه هد را یکیتوان زدلیل می همین ست، بهای نفسانی و ماد تعلقات ترک

عنوان ظ بهدیگرسو، حافآورد؛ ازحسابف اسالمی بهعملیِ تصو -نظری بدر چارچو

های ایرانی، در سروده -اسالمی آمدان عرفان ناباز ارکان شعر فارسی و سریکی

 ورزان دارد.زهد و زهداعتنایی بهویش نگاه ویژه و قابلخ

 ریهای نظبنیان موضوع، ضمن پرداختن به نب مختلفاستقصای جوا حاضر با ةمقال

زهد مثبت و جریان زهد  های اصلی آن )جریانف اسالمی و جریانزهد در تصو

 ةویژ نگاه»و بازتابی از « المیف اسزهد در تصو» بررسی است جهت ششیمنفی( کو

 .دهد، ارائه می«زهد و زاهدان باب حافظ را در

 ف، حافظ شیرازیزهد، ریاضت، اسالم، تصو ها:کلیدواژه

                                                                                                 
  فارسی دانشگاه پیام نور  زبان و ادبیات  ةاستاد رشت e-mail: f.kouppa@yahoo.com                          

  ر          نوفارسی دانشگاه پیام دانشجوی دکتری رشتة زبان و ادبیات    y_noor88@yahoo.com e-mail: 

 8/4/1394؛ پذیرش مقاله: 30/2/1394دریافت مقاله: 
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 مهمقد
 و طولموضوعی درازدامن و بسیار پر ، اگرچه«پرستش» ها، کمیت و کیفیتبررسی در چارچوب

آن  چیدگیبر غموض و پی همان نسبت ا به، امشده آن ابراز ةگوناگونی دربار ل است و نظراتتفصی

را از امری بسیط و قابل دریافت برای همگان، به موضوعی  که آنطوریبه ،نیز افزوده شده است

اه متناقض نظرهای گوناگون و گ با اظهار معنایی و همراه های مختلفپوشیده در الیه، چندبُعدی

یی ابتدا را از حالت« دسی پرستشقُ امر»که بر آنافزونهایی، چنین برداشت ةبدل ساخته است؛ نتیج

ل ساخته یه در مذاکرات فلسفی و کالمی مبدموضوعی پرحاش خویش دور ساخته، به و متوسّع

ه قرار دهد، و توجد استناد مذهبی را مور ت عملی ایمانکه ماهیآن ازبیشن مباحث ای است؛

های از هرچیز بر پایه عنصری که بیش د بازنگری قرار داده و دین را بهرا مور آن های نظریجنبه

 فلسفی، اجتماعی و تاریخی استوار است، تقلیل داده است.

های مذهبی بود عناصر و بنیان د بهبازخوانی و رجوع مجدهای خاص، تاین برداش قیمنط ةنتیج

 های دینی و توصیفآموزه ةدوبار ک مذهبی، بلکه برای فهمبرای تعمیق ایمان و ادراالبته نه

فلسفی یا کالمی؛ این  های خاصبرمبنای چارچوب« دین ةمسئل»اختارهای عقالنی و عاطفی س

در قالب  (Naturalism)« گراگراییِ طبیعیدهری»های سنگینی که ازسوی درکنار هجمه نگرش

نهایت، دین را به گرفت درکل اعتبار دین صورت میو ... به «گراییتحصّل»، «گراییماّده» نظریات

 نآ بشر داشت، تعریف کردند و از وانر احساسی، هیجانی و عاطفی در ساختعنصری که ریشه 

 The religious experience of)« روحانیِ بشر ةتجرب»نوعی  عنوانتعریفِ دین به نظر به

mankind) .پرداختند 

های مذهبی، توجه حدّت به سنت و شدت هایی، پیروان معتقد ادیان، باشتچنین بردا برابردر

خویش ادامه دادند،  ش مذهبیتال های اصیل مذهبی، در دو محور بهگیری از آموزهکرده و با بهره

با دنیای  مباحث دنیای مدرن، تعریف و برداشتی نوین از دین در همراهی سو ایشان با طرحاز یک

تقلیل »های سنتی دین، به نقد و مقابله با پیروان دیگر با پافشاری بر آموزهجدید ارائه دادند و ازسوی

 1 .پرداختند« بشری دین به امر

مورد توجه « عرفان»و « مغز دین»نام گاه که موضوعی بهها، از دیرباز، آناین تلقیضمن در

ترین شکل جویان راستین قرارگرفته است، توجه و دقت در دو سطح عناصر دین، به عالیمعرفت
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عی معمول مر ازحداز این عناصر را بیشبرخی میان، گروهی دقت و توجه درشود و ازآنمطرح می

 اند.انجام آن معطوف ساخته داشته و همت خویش را بر

صورت « زهد» عنصر عبادی به ی که در میان الهیون و عرفا نسبتاسئلهاست، م جملهازاین

های خویش از تیرگی طلب برای پالودنمعرفت زهد از نخستین رویکردهای انسان .گرفته است

ای از اهمیت این رویکرد به درجه .ستاهای الهی شراقا و نفسانی و آماده شدن برای پذیرشی ماد

از  یکی به« زهد» ةویژه اسالم، مسئلادیان مهم توحیدی همچون مسیحیت و بهو اعتبار است که در 

 عینی و عملی، تبلیغ شده است. شکلشکل نمادین و چه بهو چه به مشخص تبدیل شده وجوه

ورد مای های پراکندهنگاریکمابیش مقاالت یا تک -و زاهدان  حافظ با زهد ارتباط باب در

های مثبت و بر نشان دادن جریانافزونچه مدّنظر ماست آن است که نا آام .گرفته استبررسی قرار

 .زهد نشان دهیم برابریز درحافظ را ن ةویژ ف اسالمی، رویکرددر تصو منفیِ زهد

 ت و ساختار(:هد و ریاضت )ماهیز
جهتِ ترکِ نفسانیات و لذائذ دنیوی به برای از اعمال پرهیزگارانه مبتنیتوان مجموعهرا می زهد

و  56تا: )نراقی، بیگردد عمال میهای رفتاری، اهایی در شیوهفاوتکِ حقایق الهی دانست که با تدر

55).  

ا در عمل ام ،ند تعمیم یابدتوااهـدانه در ادیـان گـوناگـون مـیهرگونه رفتار ز تعریـف، براین 

های زهدورزی زهد و شیوه ةمسئلبه  های ماهُویِ فراوانی بین تلقی ادیان گوناگون نسبتتفاوت

 وجود دارد.

برانگیز است شهد، مفهومی غامض و چندوجهی دارد، تعریف آن نیز چالنسبت که ز همان به

آن  های تأثیرگذارتعریف زهد و مؤلفه ةهای بارزی دربارهای فکری مختلف، تفاوتو در نحله

نظر وجود دارد و آن، ترکِ دنیا و زینت و  هرحال در یک اصل بنیادی اشتراکشود؛ اما بهمیدیده 

 رضایت خالق است. یا کسب 2زیورِ آن برای درک حقیقت

و از  فالطون وجود داشتهاز زمان ا (asceticism)« زهدِ مفرط»و « کِشیریاضت» اصطالح

پور، )روانی ست، برخاسته استاحقایق فیزیکی  یغایی، ماورا بیانگر حقیقت روحیآلیسم که ایده

 یا  âskesis  ،askêtikos یونانی ةاز ریش 3(áskēsis)« اَسْـکِسیس»شکل اصلیِ اصطالحِ  .(46: 1386
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askêtês یونان  ای تمرین یا تعلیم اشاره دارد که در عصر هلنیگونهکه دراصل به 4مشتق شده =(

« مندنظام»و « مستمر»، «مُختارانه» ةنوعی برنامآن اشتغال داشتند و بعدها بهباستان(، ورزشکاران به

 اطالق شده است که در (Self-denial« )فسترک ن»و ( Self-discipline« )ضبطِ نَفْس»برای 

 The) شودپوشی میبرخی حاالت معنوی یا نفسانی ارزشمند چشمبه آن از شهوات آنی برای نیل

Merriam-Webster Dictionary, 1986: 55 ). 

م، رویکرد شود، در اسالزهد تأکید می رد رفتاری و عملیمسیحیت بر کارکقدر در ههرچ

هاست از مؤلفه کلی، نیازمند رعایت برخی ورزیدن در شکلهد؛ زیابدتری میزاهدانه، ابعاد گسترده

آن رعایت شده باشند؛ ها دروان زهد، معرفی کرد که این مؤلفهتوان عملی را با عنصورتی میو در

 :باره معتقد استدراین نیکاشا فیض

ب و مورد آن انصراف حاصل شده ازجهتی مطلو چه ازدر زهد، شرط است که آن
که از چیزی روی گردانَد که ذاتاً مطلوب نیست، زاهد گفته رغبت باشد، چه، کسی

نمی شود ... همچنین در آنچه رغبت پیدا کرده، شرط است که در نظر او بهتر از 
منصرف شده است تا رغبت او غلبه یافته باشد مثالً فروشنده چیزی باشد که از آن 

او چیزی که خریده بهتر از چیزی  کند که از نظراالی خود اقدام میک وشزمانی به فر
 .(427: 7، ج1379)فیض کاشانی،  باشد که فروخته است ...

ـ در « غیرقابل ارزش و پوچ»ایشان حیات دنیوی را یا  .در، زاهدان قرار دارناین تفک برابردر

 –فکرات مذهبی و توحیدی در ت -به جهان دیگر گذر ةعنوان مرحلو یا به -ت الحادیراتفک

های گوناگون خود را از کنند به شیوهو اعتنایی قائل نیستند و سعی می دانند، پس برای آن ارزشمی

فیض رک: ) قات دنیوی نیفکنندرند و خویشتن را به گرداب تعلنگاه داآلوده شدن به لوثِ حیات دور 

 .(428: 7ج ،1379کاشانی، 

اساسی در تفکرات  ذیل، جزء اشتراکات ظاهری ةخصو مش مهم ةتفاصیل، سه مؤلف این با

 شوند: زاهدانه شناخته می

 .(5: 1387)موسوی سیرجانی،  ؛نسبت به دنیا و دوری گزیدن از آنعالقه و اشتیاق  ترک .1

 ؛یوجود از هر نوع امر ماد ک ساختنپا .2

: 1382)نصر،  های انسانیتر با کسب فضایل و ارزشجهانی بهتر و پاک کمک به ساخت .3

 .(75ـ  77
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 ةکنندمصلحان و رهبران اجتماعی، تضمین مذهبی و فلسفی تمامی سه اصل فوق، در تعالیم

آدمی ممکن  پاالیش روح و روانبر این سه مبنا،  تکیه شود و باگرایانه شناخته میهای اصالحبرنامه

 گردد.می

 ف اسالمی های زاهدانه در عرفان و تصوبسط اندیشهو نظری زهد در اسالم  مبانی

تعالیم زاهدانه و  اخالقیست از دستورات اای امی رهبران اجتماعی و دینی آمیزهتعالیم تم

افراط در حبّ دنیا و عالقه  تخود را مصروف به مذمشترین همّ ها بیمایهاین بن .های فلسفیرهیافت

افتادن به دنیاطلبـی و دانند و انسان را از درف این جهان میبه مال و منال، و حرص به زخار

 انسان برای ترک ساختن ازلحاظ روانی نیز آماده .(339: 1371)حکمت،  کنندگرایی منع میمادی

بینی خاص است تا بتواند فرد را برای ی نظام فلسفی و جهاننوععالیق، امری است که مستلزم ایجاد 

 نویسد:کند و میهمین موضوع اشاره می فیض به محسن مولی .ده سازدقات آماترک تعل

، دادوستد و چه زهدکردن است؛ آید، ترکپدید می ا عملی که از حالت زهد... ام
که عملی که بر عقد بیع تر به چیزی بهتر است، چنانمعامله و تبدیل چیزی پست

عوضِ آن  مبیع و گرفتن دادنِ دست می شود، ترک چیز فروخته شده و ازمترتّب 
  .(430: 7، ج1379)فیض کاشانی، .است ..

آوردن صفای  دستست برای بهای و نفسانی رُهبانیت و زهدورزی نیز عمالً ترک تعلقات ماد

صورت پیموده  یک ادیان، این راه، به ةاما در هماطن، درک حقیقت و رسیدن به واقعیت زندگی؛ ب

 ت در آن منسوخ استعمل، و مذهبی اجتماعی است رهبانیسعی و  شود؛ در دین اسالم که دیننمی

زر و سیمِ  آز و جمع مال و اندوختن و ها از حرصصورت بسیار شدید، انسانولی درمقابل، به

کنندگان زر و سیم و عذابی دردناک برای جمع 5 (34 :هتوبرک: )اند و در قرآن بسیار، نکوهش شده

 .(340: 1371)حکمت،  ر گردیده استدنیا مقر داراندوست

پژوهان غربی بنابه ماهیت ضداسالمی اهدافشان، سعی در مادی و حکومتی بسیاری از اسالم

عربی  بَدویلیم خشک و های اسالمی را بر تعاو بنیان دارند )ص(دجلوه دادن تعالیم حضرت محم

ی مختلفی از هانبوی و تعالیم قرآنی، جنبه ةسیر ةطرفانبررسی دقیق و بی ولی با ،دانندپایدار می

طلبانه در اسالم بوده های معرفتکه بستر مناسبی برای بروز اندیشهشود سلوک عرفانی دیده می

 است.
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 و تعالیم هاسالمی وام گرفت های خود را از مبادیترین آموزهگمان بیشتصوف اسالمی، بی

معنا نیست که از  آن ا این سخن بهام .(88: 1385)باطنی، های آن استوار ساخته است خویش را بر پایه

های غیراسالمی نداشته بینیای با جهانها برکنار مانده و مراودهها و اندیشهدخل و تصرف سایر نحله

  .(89 :1385باطنی، ) است

توان به های مسیحی دارد میعرفان و تصوف که اشتراکات فراوانی با اندیشهاز عناصر اصلی 

 موارد ذیل اشاره کرد:

 ؛گیری و افراط در زهدمجاهده و سخت .1

 ؛عالئق دنیاوی تحقیر دنیا و پست شمردن .2

 .هابه طبیعت و انسان محبت مفرط نسبت .3

 موارد اشاره کرد:اینتوان بهمسائل فرعی و جنبی نیز میاز 

 ؛گزینی و انزواطلبیعزلت .1

 ؛پوشیهای بسیار خشن و پشمینهجامه پوشیدن .2

 ؛سیاحت .3

 ؛سکوت .4

 ؛تجرّد و عدم گرایش به ازدواج .5

 ؛ذکر مداوم .6

 ؛غذاهای گوشتی خودداری از خوردن .7

  6.تأسیس دیر و خانقاه .8

 .(73: 1384)استیسن،  سالمی، در مسیحیت وجود داشته استف اتصو با تکوین عناصر فوق، مقارن

ر بد و فاسدی وجود آنچه علمای اخالق، فالسفه، االهیّون و عرفا معتقدند در انسان، عنص بهبنا

هوی و هوس و ة این عنصر فاسد که مای .اوست بشهوانی و خور و خوا از روحدارد که عبارت

 دائمی ةزاهدان بر منقاد ساختن و مبارزشود و سعی اصلی و اساسی می نامیده« نفس»شهوات است، 

« دَنیّه»اخالقِ  ةمسلمان، نفس، منبع شر و سرچشم ةمتصوف ست؛ در میاناانسانی  جنبه از طبیعت این با

مانند کبر و حسد و بُخل و خشم و حِقد و طمع و  ،ءسو یعنی معاصی و اخالق« مذمومه»و افعال 
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قَالَ » شود:انسان یاد می ترین دشمنانعنوان دشمناحادیث نبوی، بهبه  کاات ن است و گاه باامثال آ

  .«271: 71ج مجلسی،) «أَعْدَى عَد وَِّكَ نَفْس كَ اَلَِّتي بَيْنَ جَنْبَيْك )ص( النََّبِي َّ

از مشایخ  منسوب است و بسیاری )ع(مهیا ائ )ص(وایات فراوان به پیامبرنظیر چنین سخنی، در ر

 اند. هرا بر زبان آورد صوفیه نیز نظیر آن

اثبات برسانند و مریدان را از  تر خود را با نفس امّاره بههرچه تمام که دشمنیاین صوفیان برای

 ةپیش خوار جلوه دهند و از درجازر بدارند و نفس را در انظار، بیشخطرات ناشی از آن برحذ

ر خر، خ :قبیلاند ازشدهآن، تعابیر گوناگونی قائل  نهایت برای استخفافاهمیت و اعتبار بیندازند در

سر، هفت خوک، خنزیر، موش، مار، مار نبّاح، عیسی، سگ، سگ کافر، سگ رعنا، کلب، کلب

گیر، عدوپَرور، ، نفس مجوسی، فرعون، نمرود، زبوناژدها، ماهی، طاووس، غول، کافر، دیو، شیطان

 .(79: 1377جوان،  )اردالن ظلمت و امثال آن آهن، کوه، چاه ل،ت، بُت، زن، اَحوَل، اَعوَر، کاهفرتو

ی ودبیننفس و خ دهند، قلع و قمعخفّفه، نفس را مخاطب قرار میم آنکه با القاببرایشان عالوه

که یت بوده است حدی برای ایشان حائز اهماند؛ این موضوع تا بهدهمرشرا در رأس لوازم تربیت می

اند؛ تا سرحدّ خودکشی نیز رفته -اندپنداشتهرین دشمنان میترا سخت که آن-در راه مبارزه با نفس 

 .(157: 1355کوب، )زرین که حکیم ترمذی خود را برای رهایی از نفس به جیحون درافکندطوریبه

دبینی صورت میل نفس و برای ارضای خو خواست و فه، حتی عبادت اگر بهدر نظر بزرگان متصو

د؛ این مواظبت بر استخفاف انشمردهمیرا از کید شیطان خالی ن ه و آنشدی میبگیرد، حجاب تلق

ها و نفس انواع ریاضت و برای دفع شری بوده است که آن را عین شیطان فرض کرده حدنفس به

 .(157 :1355کوب، زرین) اندکردهجسمی و روحی را بر خود تحمیل می هایسختی

ز تعلّقات این گزیدن اهای شهوی و نفسانی و دوریخواستهزدن به پاتنعّم و پشت این ترک

ک: شجاری و گـُزَلی، )ر پرسود رضایت خداوندی متاع ای بوده است برای کسبجهانی، علت تامّه

 ق کند:خویش، ترک تعل زاهد، به اختیار ای شرط آن بوده است کهالبته در چنین معامله ؛(150: 1392
زی از دنیاوی چیبدان که زُهد عبارت از ترک است و زاهد کسی را گویند که او را 

را ترک کرده بُوَد و هرکه را چیزی نبوده باشد، و ترک  بوده باشد و به اختیار خود آن
 (330و  331: 1379فی، س)ن  ...نکرده بوَد او را زاهد نگویند، فقیر گویند 
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مال و متصرّف بودن در مال تأکید بسیار دارند و هرگونه  اختیاری بودن ترک ةجنبصوفیان بر

مابین زهد و فقر، تفاوت ماهوی شمارند و البته زهد می ةروحی میل در تصرف را مخالف وعالقه 

 شوند:ل میئقا
که کسی و فرق میانِ فقر و زهد آن است که فقر بی وجودِ زهد ممکن بوَد، چنان

آن باقی بوَد و همچنین ت از سرِ یقین، و هنوز رغبت اندرترک دنیا کند به عزمی ثاب
 اسباب، رغبتش از آن مصروف بوَد که کسی با وجودممکن است چنانزهد بی فقر 

 .(8: 1375 جامی،)

 شود:ر ابوالحسن هجویری نیز دیده مینظیر همین عقیده در گفتا

فقیر  ؛: ليس الفقير مَن خال مِن الزاد انَّما الفقير مَن خال مِن الم رادیکی از متأخّران گوید

و زاد خالی بوَد، فقیر )= زاهد( آن بوَد که طبعش  آن بود کی )= که( دستش از متاعنه
را مالی دهد اگر مراد، حفظ مال باشدش  که خداوند تعالی ویاز مراد خالی بوَد؛ چنان

غنی بوَد و اگر مراد، ترک مال باشدش هم غنی بوَد که هر دو تصرّف است اندر ملک 
 .(28: 1382... )هجویری، غیر؛ و فقر ترکِ تصرّف بوَد

داند و منظور از آن مقامات سَنیّه و مراتب علّیه میجمله محمود کاشانی نیز، زهد را از الدینعزّ

« ثالث مقامِ توبت و ورع»د را شمارد و زهتاع دنیا و اِعراض قلب از آن میرا صرف رغبت از م

 .(373: 1381)کاشانی،  پنداردمی

مندآن از همان ابتدای نظام حدود زهد و چگونگی عمل به ةدربارت داشت که بحث باید دق

سلوک عرفانی، محل مناقشه بوده است؛ این موضوع  یک شدن مباحثصوفیانه و تئور قواعد شدن

اختالفات  ةو دامن نیز خود را نشان دادهسایر مراتب و مسائل عرفانی  ةزهد بلکه دربار ةتنها دربارنه

 7فنفوذ تصو ةحوز خاطر گستردگی؛ شاید این اختالفات را بهداده استسط طرز قابل تأملی، برا به

را نادیده بیانگاریم؛  م آنتوانیاما نمی ،نیم موضوعی طبیعی قلمداد کنیمها بتواو تفاوت دیدگاه

های اصلی این و ایدئولوگ لها را در آثار صوفیان طراز اوهای بسیاری از این تفاوت دیدگاهنمونه

، «تاس این ای را عقیده برهعد»، «اندگروهی گفته»با قیودِ م که از آن کنیمعرفتی مشاهده می جریان

 حدودِ زهد، معتقد است:ة جمله ابوالقاسم قشیری، دربارکنند، ازو ... یاد می« آنندجمعی بر»

که اندکی  ب بوَد و اندر حالل، فضیلت؛ زیرااند که زهد اندر حرام واجهگروهی گفت
از و بنده در آن راضی، و صابر بر آنچه خدای تعالی او را داده بوَد و قانع، بهتر مال 
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ست اندر دنیا بقوله ه اتعالی خلق را زهد فرموده حقچنآهدستی و توسّع در دنیا؛ بفراخ

ست و اهای دیگر هم اندرین معنی آمده و آیت (77 :)نساء «ق ل مَتاع  الدَّنيا قليلٌ»تعالی 

تکلّف، و هاند که نباید که بنده به ترک حالل بگوید بدنیا ... و گروهی گفتهاندر ذمّ 
 لشو گوش با قسمت دارد اگر مال حال زیادتی نجوید در آنچه بدان محتاج نیست

دهند شکرگوید و اگر وی را برحدّ کفاف بدارند اندر طلبِ زیادت، تکلّف نکند و 
ندر زهد تر بود؛ اداوندِ مال را شکر اولیُبَود و خنیکوترین خداوندِ درویشی را صبر 

آید که: خویش از سفیان ثوری همی ةاند هرکسی از وقتِ خویش و براندازسخن گفته
زهد اندر دنیا کوتاهی املست، بدان نیست که جامه خشن پوشی و طعام خشن [

 .(175: 1381)قشیری،  ]خوری

 مثبت و زهد منفی )رُهبانیت( تصوف اسالمی: زهد زهد در ةدو جریان عمد
... در و « ریاضت»، «زاهد»، «زهد»مبنای واژگانی همچون های زاهدانه را بربخواهیم اندیشهاگر 

از پژوهندگان گشایی را نخواهیم یافت؛ برخیو راه مقبولگمان نتایج صدر اسالم پیگیری کنیم بی

سره نفی زاهدانه را در صدر اسالم یک ةبیابند، اندیشرا در قرآن « زهد» ةاند واژکه نتوانسته روازآن

و فِرَقِ یهودی  (Anachoretes« )نشینمسیحیانِ گوشه»را به ادوارِ بعد و یا به نفوذ  کرده و آن

اند؛ این موضوع خراسان منتسب دانسته دائیان شرقو یا تعامالت مسلمانان با بو« هااِسِنی»همچون 

 8را رهگیری کرد« زهد» ةاید در قرآن نتوان واژحقیقت نیست؛ ش اما تماممورد اعتنا واقع شده است 

های دنیاطلبی، عذابق، دوری از بر ترک تعل هایی که مشتملظ محتوایی، اندیشهگمان از لحااما بی

 .(294و  293: 1357)گلدزیهر،  بهشت و ... بسیار یاد شده است فرسای دوزخ، و تنعّماتتوان

 گیرد: ی، در زهد اسالمی شکل میکل است که دو جریاناز همین روزگار 

 ؛بر پارسایی و ترک تعلقات مادی و دنیاطلبی افراطیزهد مثبت مبتنی .1

 بر رهبانیت.زهد منفی مبتنی .2

های مادی وجود انسان را ست که جنبهاطی ای، نوعی ریاضت افرگری در برآیند کلرُهبانی

ه ظاهر و امور فردی و ب هبا زن، بوی خوش، توجخصوص د و بهینماطور کامل، طرد و نفی میبه

ه خدا از معاشرت با کند؛ راهبان به قصد افزودن در عبادت و تقریب بشدت مخالفت میاجتماعی به

 کردند؛نظافـت اعضـای تـن، احتـراز مـی ن وکار بـدگزیدند و از رسیـدگی بهزنان دوری می
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توان در نصّ قرآن یا روایات عنوان نمی هیچالمی ندارد و بهاس ای اساس و بنیانچنین شیوه تردیدبی

دلیل  همین به .(158: 1392)سوری،  استنادی برای آن پیدا کرد )ع(و امامان )ص(صحیح و متقَن از پیامبر

سایر  جانب ه زهد اسالمی ازالتقاطی و نفوذی بة توان جنبگری و زهد افراطی را مینیز رهبانی

تر گری بیشرهبانی ةچه دربارفکری ازجمله بوداییان، مانویه، مسیحیان و ... دانست؛ آنهای نحله

قطع مردود طورادت شمردنِ اجتناب از زنان را بهعب )ص(پیامبر اکرم»خورَد آن است که: چشم میبه

بدن ساختنِ جامه و  کنندگان در امرِ وضو، غسل و تنظیف و خوشبوهمان نسبت اهمالدارد و بهمی

 .(200: 1363)غزالی مصری، « کندا نکوهش میر

گمان باید در مسیحیت، اعتقادات مانی و آرای بوداییان یا هندوان اصلی رهبانیت را بی ةریش

رُهبانی را در های چه باعث شد مسیحیت، اندیشهآن ؛(2: 1390اللهی و صحرایی، )فتحجو کرد وجست

 باشد: زیراز عوامل تواند ناشید، میهای اسالمی رواج دهمیان برخی از گروه

 انان؛مسیحیان با مسلممجاورت و معاشرت  .1

 ؛به مسیحیان نظر مساعد اسالم و قرآن نسبت .2

 9 .توارث .3

ر های زهدآمیز مؤثبرخی از عوامل را در پیدایش جنبهتوان زهد اسالمی نیز می ر سیر تاریخید

 :؛ همچوندانست

 ؛زاهدانه دارندت قرآن که محتوایی از آیا برخی .1

 ؛تکریم زهد و نفیِ دنیا ةو صحابه دربار )ع(، امامان)ص(از روایاتِ منقول از پیامبر برخی .2

 .اسیرانان اموی و عبرفتار دنیاطلبانه و ضداسالمی بسیاری از حکم .3

های مختلفی تکیه یافتند عموماً برجنبهسوی زهد گرایش میبرابر چنین عواملی بهکه درافرادی

 :دننام را در میان اطرافیان یا پیروان خود ترویج کنند آننمودند سعی می کرده و

 ؛ه شدید به آخرت و اعراض از دنیاتوج .1

 ؛گناه ةورط ک عامل بازدارنده از درافتادن بهعنوان ی بارزه با نفس و هواهای نفسانی بهم .2

 .(115: 1384)یثربی، ترویج و تأکید بر مسائلی همچون اخالص و توکّل  .3

به اسالم نیست بلکه جزء  عنوان، عنصری متعلقهیچشواهد بسیار، به بهرهبانیت، بنا ةاندیش

ای را ارد شده است؛ سرمنشأ چنین اندیشهست که به زهد اسالمی واای ها و فکرهای بیگانهبدعت
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از  و دیگران به اسالم دانست که برخیها های عظیمی از مسیحیان، بودائیتوان در گرویدن گروهمی

آمیختند را با تعالیم اسالمی در اسالم وارد ساختند و آن در ساحتخویش را نیز  مواریث و عادات
  .(219: 1363)غزالی مصری، 

ای قوی در تفکر اسالمی نداشتند در طول تاریخ های رهبانی پشتوانهجاکه اندیشهآنمتأسفانه از

اطی، افر هایی با جواز سماع و رقصبرههرفتند و در  گری پیشسوی اباحهتصوف از زهد مفرط به

 که:طوریخویش بپردازند به ترویجانستند از جوانب مختلف بهتو

گرویدند و  هاآنبهسبب اظهار زهد صوفیه ها که طالب آخرت بودند بهلق، آنخ عوام
آوردند ها آنبهآسانی روی به تن بازی و میلخاطر الغها که طالب دنیا بودند بهآن

 .(11: 1369کوب، )زرین

 قدر که درهراستین قرار دارد؛ هرچ مثبت و پارسایی گرایش رهبانی و زهد افراطی، زهد برابردر

پرهیزگارانه و  بر ماهیت زهد نکوهش شده انیبهای رهاحادیث و روایات اسالمی از جنبه

خویش را سرمشق  )ص(پیامبردلیل نیز، صوفیان زندگانی  همین زهد تأکید شده است؛ به ةجویانتعالی

شود زهد دیده نمی های منفیهبانیت و گرایش به جنبهثری از رنبوی ا در سیره و حیات .قرار دادند

به حیات اجتماعی، جهاد با کفار و مشرکان و نیز ازدواج و توجه  های متعددی از توجهبلکه صحنه

 )ص(پیامبر ةپیشوایان تصوف، این شیو اردلیل نیز در رفت همین شود؛ بهبه حیات فردی دیده می

  .(22: 1367کوب، )زرینگرفته شده است پی

که ناظر بر جریانات اعتزالی، آن ازایم، بیشآن به زهـد مثبت یاد کرده جا اززهدی که در این

 ند وکدم استغراق در نفسانیات تأکید میجویانه و عپارسایانه و تعالی ةتجرد و رهبانی باشـد بر جنب

 چه که ایندنبال دارد؛ آنت و روایات را در تأیید خویش، بهمستحکمی از آیا ةمنظر، پشتوانایناز

دهد، گریز از اجتماع و بریدن از خلق و قطع هرنوع پیوند جنبه از زهد، مورد توجه خویش قرار می

ی اصالح خود و اجتماعی با دیگران نیست بلکه مجاهدتی صادقانه است در کنار مردم و با ایشان برا

 ست.ا جامعه و از این جهت بسیار ارزشمند و مورد اعتنا

های اسالمی یعنی عراق و خراسان و به زهد، در تمام سرزمیندر طول تاریخ اسالم، گرایش

 اند:کردهها، سه هدف را دنبال میجریان داشته است و از این گرایش مصر و حجاز

 ؛گیری از دنیااعتزال و کنارهجهت های رُهبانی بهزهد با گرایش .1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            11 / 24

https://erfanmag.ir/article-1-196-fa.html


 سیزدهم پژوهشنامه عرفان/ دو فصلنامه/ شماره                                                                                             108
 

 ؛دین برای تعمیق و تفقّه بیشتر در امرهای پارسایانه زهد با گرایش .2

 اشراف و حاکمان. با دنیاطلبی آمیز برای مقابلههای اعتراضزهد با گرایش .3

ا دو گرایش کوهش و طرد ازسوی اسالم است، اماز سه گرایش فوق، گرایش نخست، مورد ن

بر افزونکه طوریاند بهزهد پذیرفته شده ةاندیش های مثبتعنوان جنبهته و بهپذیرفیش دیگر، کماب

 گونه صفاتاین دانشمندان و علمای اسالم نیز به ف، در طول تاریخ، پیشوایان شریعت واهل تصو

 اند.صف بودهزاهدانه، مت

فساد و دنیاطلبی جوامع  عنوان اعتراض برهایی از مسلمانان بههایی که باعث شد، گروهزمینه

 ند در اواخر دوران خالفتاسالمی، به رفتار زاهدانه و اعتزال از امور حکومتی روی بیاور

نی از در این ادوار، کسا .اسی بودآن در عصر خلفای اموی و عب اوج شکل گرفت و« عفّانبنعثمان»

های مختلف مردم یان دستهعشرت در م و فساد و عیش ةگسیخترواج لجام مسلمانان بودند که به

و علنی، خود  به مباحـث دینـی و عبـادات با رفتارهای زاهدانه و روی آوردنمعترض بودند و 

ان ها در ابتدا منحصر به صوفیدادند؛ این اندیشهذار میندرافتادن به گرداب نفسانیات، ا جامعه را از

 عنوان نوعی ابالغ داشتند و زهد خویش را بهزاهدانه ثان نیز تمایالت نبود بلکه برخی از فقها و محد

 .(56 :1355کوب، )زرین آوردندحساب میجامعه به ةبه بدن« نهی از منکر»و « معروفامر به »

های ها را از اغراض مادی و خواهشچنین زهدی آن است که انسان، دعوت اصلی ةصمشخ

 سخن طلب منفعت قرار ندهد؛ به و کسب سود ةیلتجارت و وس ةها را سرماینفسانی بپیراید و آن

 دیگر:

به شئون زندگی، جاهل باشد و از ابزار و لوازم  مقبول، آن نیست که آدمی نسبت هدز 
ها باشد و زینت دنیا را انجام انواع پیشه دوری گزیند و فاقد علم و قدرت بهکار، 

و ذوق و انحراف سلیقه و جمود طبع  سبب کژیبهعلّت عجز از دست یافتن به آن یا به
ودیعت نهاد، ترک  هایی که خدا در این دنیا بهعدم درکی لطائف و ظرائف زیبایی

  .(215: 1363)غزالی مصری،  کند

شد، همان است که در کالم برخی از عرفای بزرگ همچون اما زهدی که مورد قبول واقع می

 ابوسعید ابالخیر جاری شده است:
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، بخَرَد و بفروشد و در بازار در بخسبد د که در میان خلق بنشیند، بخورد،وَمَرد آن بُ
د و یک لحظه از خدای غافل آمیزستد کند و زن بگیرد و با خلق در میان خلق داد و

 .(492: 1378منور، )ابن نباشد

زاهد را از موجوداتی طُفیلی، به بازوهای  اجتماع، عرفا و صوفیان ةاین حضور مداوم در صحن

ام و دربرابر مفاسد حک تکه ایشان با قدرت و قویحدبه ؛کرداجتماع تبدیل می جرایی و معرفتیا

بخشی به اجتماع مبادرت آگاهی خویش، به کردند و با تعالیمت ایستادگی میشدخلفا به

 بدیل شدناز فتوحات و تثروت و جالل ناشی قی،زاهد و مت انانسلماز منمودند؛ از نظر برخیمی

بغداد، ایمان دربارهای دمشق و  ةشاهان مالک اسالمی به زندگیم زندگی در ةصورت بالنسبه ساد

با پارسایی، گاه ة اطره قرار داده بود؛ این روحیت را در معرض مخاخالقی ام ةناب و منش نیالود

ولتی زاهد، برای پرخاش به دستگاه د از مسلمانانخورد و بسیاری شورش بر دستگاه حاکم پیوند می

 10 .پرداختندنشینی میبه پارسایی و گوشه

ف تصو دین میانهای بنیای از موضوع زهد، عمالً بیانگر تفاوترقنسبت متهای بهاین برداشت

که زهد اسالمی را نه موضوعی در ضدّیت با جهان و طوریست بهامسیحی  گریاسالمی و رهبانی

وعی ن عنوانعی در بطن رفتارهای اجتماعی و بهارهای اجتماعی و فردی انسان بلکه موضورفت

در  - «ذاتی انسان رنج کشیدن از گناه آلودگی»جای دهد که بهسلوک فردی و اجتماعی قرار می

با جلوگیری از درافتادن به مفاسد آن  بخشی بهکاصالح اجتماع و تحر»ر سعی د  -مسیحیان دیدگاه

 دارد. « یماد

 بازتاب زهد در شعر حافظ
ف اسالمی، همراهی آن با وعرفان و تص گیریرترین جهتترین و مؤثگزافه نیست اگر بگوییم، مهم

اسالمی را در  -که یکی از بارزترین عوامل بقای عرفان ایرانیطوریفارسی بوده است به ادبیات

 ةفارسی را جنب مهم ادبیات ةران نیز شاخصظندیگر، بسیاری از صاحبدانند؛ ازسویهمین عامل می

 دانند. غنای هر دو سوی این معادله می ثدانند و این امتزاج را باععرفانی آن می

رکَب خیال در دشت م ناصر زبانی و بیانی و جوالن دادنگیری از عمدد بهرهفارسی به ادبیات

 ترک دنیا و دوری از لذائذ را به زهد و ةراشندهای عرفانی، عناصر خشک و خندیشها فراخ

 موضوعی پر شور و حال و سرشار از جذبه و الهام و عشق و حال تبدیل کرد.
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رو هم، روبسندگان و شعرای متقدنوی ر موضوع زهد با دو رویّه در میانبر همین اساس نیز د

 شویم: می

 و از عنصر زهد نیز به پردازندهای عرفانی میآموزه ته از شعرا که به بازگوییدس نخست، یک .1

بپندارند،  آنکه خود را شاعر ازکنند؛ این دسته از شعرا، بیشها یاد میعنوان یکی از این آموزه

خویش قرار  ةافکار صوفیانه یا عارفان بلیغت دانند و شعر را در خدمتف میعارف یا اهل تصو

وسعید ابالخیر، اوحدی ه، جامی، ابار، موالنا، عماد فقیتوان به عطنمونه می این دهند؛ ازمی

 اهلل ولی و ... اشاره کرد.نعمت مراغی، شاه

از شعرا،  دسته ایشان است؛ این های شعرمایهای دیگر از شعرا که عرفان یکی از دروندسته .2

 ةحیدینی و رو ا برمبنای دفاع از فکرها ندارند امتشکیالتی به خانقاه اهر وابستگیظاگرچه به

چنین  کنند؛ بیان و لحن، از تعالیم اصیل عرفانی دفاع میاندیشییی و معرفتجوحقیقت

عرفانی، دینی، زاهدانه و ... جزئی از  است و بیان مسائل« شعریّت» ناصربا ع شعرایی، آمیخته

توان یاین دسته را م ترین نمایندگانآن؛ مهم آید و نه تمامحساب میشعر ایشان به ةمایدرون

آن، در صائب، امیرخسرو دهلوی، کمال خجندی، ازهای سعدی و حافظ و پسدر شخصیت

 هاتف اصفهانی و ... مشاهده کرد.

موازات احترام و بهنظر داشت آن است که  دقت درای را که باید بهمیان، نکته این در

قابله و خویش را بر م ، همتزهد و پارسایی در ادب فارسی، از دیرباز، شاعران عنصر داشتگرامی

ن معطوف ساخته بودند و گاه با ر و ظاهربیزهد ریایی و زاهدان خشک و متحج دفع و طرد

سو، از ادراک حقیقت اند؛ این شعور و آگاهی، از یکتاختهپروایی بسیار بر زاهدان ریاکار میبی

اندیشی گیری و خامدیگر از سختگوی و ازسویشاعران پارسی آالیشناب و فطرت بی

کند و همین امر نیز باعث شده است، این دو جریان مهم در زهدورز حکایت می جویانمنفعت

 یکدیگر مبادرت کنند. گرفته و به طعن و طردیکدیگر قرار  برابربیشتر اوقات در

پایه  نآ هتا ب زباناز شعرای فارسی بسیاری یاطلبی ریاکاران در شعرانتقاد بر زهد ریایی و دن

ص تشخ شعر ایشان بدل گشته و باعث های اصلیمایهاز درونیکی به ی شده است کهمتجل

همین ریاستیزی و  خویش را بهة حافظ یکی از دالیل شهرت و آوازکه شعر چنان ،هاستآن

 ریاکار مدیون است. پوشانمخالفت با خرقه
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تفرقه »و « دلسیاهکبودپوشانِ »ان، از ریاستیزی و جدال با نابسام ای که در آن آشوبتنها رسانه

تر از جلوهبود و الحق، در این راه، نقشی پرشعر و ادب  ةزد، رساندَم می 11«اندیشانِ مجموع

تاریخ،  ةستیزی را برای همیشاندیشی و ریاگذارد و ندای انسانیت و نیکجایبر« های چیننگارینه»

 نویسد:باره میسنجی دراینالدّینکه قطبدر گوش جهانیان خواند؛ چنان

پوشد سی را صورت نبندد که چون پالس درو لباسِ زهد آن است که یاد کردیم تا ک
 ...زاهد نگردد و زاهد بدین هیچ تعلق ندارد و از خلق نفور شود و ناخوش طبع گردد،

 .(55: 1362)سنجی مروزی، 

او از  مذهبی را شاهد هستیم؛ گریمخالفت با زهد و افراط ای ازگسترده در شعر حافظ، ابعاد

افراطی فراهم ساخته است؛  های فکری مستحکمی برای مخالفت با زهدمختلف، پشتوانه چند منظر

 هاست:آن عملیواعظان و بی اعتراض بر دنیاطلبی و نودولتی او گاه از سر یزهدستیز
 کنندان کاین جلوه در محراب و منبر میـواعظ

 با خرِ خودشان نشان  یا رب   این  نودولتان  را
 

 ندـکنارِ دیگر میـد، آن کـرونچون به خلوت می 

 کنندین  همه  ناز  از  غالمِ   تُرک   و   اَستَر   میک
 (176: 1387)حافظ،                                                     

از  روزی و دوریسیهلی و دکاری مذهبی، جز تیرهو افراط ورزیکه زهدآن علتگاهی به

 گوید:تازد و میرجامی ندارد بر زاهدان مییقت، فحق

 هنوز جز قلبِ تیره هیچ نشد حاصل و
 

 کنندکسیر میباطل در این خیال که ا 
 (177: 1387)حافظ،                                                     

 زند:آشوبد و بر ایشان بانگ میمیبردین یب ی زاهدان دنیایی و مفتیانگاهی از تزویر و دوروی

 دور شو از بَرَم ای واعظ و بیهوده مگوی
 

 من  نَه آنم  که  دگر  گوش به تزویر کنم 
 (306 :1387حافظ، )                                                    

 ما  نَه  رنــدانِ ریاییم و حریفـانِ نِــفاق
 

 است بدین حال، گُواستآنکه او عالِمِ سرّ  
 (465: 1387 حافظ،)                                                   

 دهد:خویش، چنین پند می و به مخاطب

 حافظا مِی خور و رندی کن و خوش باش ولی
       

 رادامِ  تــزویـر  مکن  چون  دگران   قــرآن   
 (39: 1387 حافظ،)
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 حافظ و مُفتی و محتسبمِی خور که شیخ و    
 

 کنندچون  نیک   بنگری  همه  تزویر  می 
 (208: 1387 حافظ،)                                                 

خویش  درخور -ر زهدِ ریایی بعالوه -ی مطلقِ زهد را نیز و حتستیزد اگر حافظ با زهد می

 داند:نمی

 ما مردِ زهد و توبه و طامات نیستیم
 

 با ما به جامِ پُر، دلِ صافی خطاب کن 
 (379 :1387حافظ، )                                             

 وجوه سایر یک وجه از حقیقت و ندیدن»زُهد، باعث دیدن « مشاهیخر»قولِ روست که بهازآن

وجه هیچجویی همچون حافظ، بهشود، و این برای حقیقتمی( 61: 1379)خرمشاهی، « حقیقت

 کننده نیست:عاقنا

 دال  ز  نور  هدایت   گر  آگهی  یابی

 گر این نصیحتِ شاهانه بشنوی  حافظ
 

 زنان تَرکِ سر توانی کردچو شمع، خنده 

 به شاهراهِ  حقیقــت،  گذر  توانی کرد
 (97: 1372)حافظ،                                             

 –زهد  تواند بهب مخالف است، نمیو تفریط و تعص دیوانش، با افراط جاکه در سراسرآناو از

انجامد و این که زهد، ناگزیر به افراط می دردهد چرا نت -لی ریاکارانه و دنیاطلبانه هم در شکآن

 ها فاصله دارد:او فرسنگ معتدل و مناعت ذاتی با طبع

 سلعل  و  بُتی چو ماهت بحیِ  میِ صرا  زیادتی مطلب،  کار  بر  خود  آسان کن

 به هیچ وِردِ دگر نیست حاجت ای حافظ
 

 دعای نیمِ شب و درسِ صبحگاهت بَس 
 (272: 1387)حافظ،                                           

 یا:

 یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم       
 

 دولتِ صحبتِ آن مونسِ جان ما را بَس 
 (271: 1387حافظ، )                                                    

های با صفت اغلبمنفی است و  فاهیمتفاصیل باید گفت، زهد در دیوان حافظ از م این با

 .(970: 2، ج1378)خرمشاهی،  )ریایی( و... قرین است« ریا»، «سعبو»، «ِگران»، «خشک»

 مُشکین  دلم  کِشد  شاید ةاگر  به  باد
 

 دآیبوی  خیر   ز  زهدِ  ریا   نمی  که 
 (245: 1387)حافظ،                                               
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 رندان   که  در  ازل   حافظ  مکن  مالمت
 

 نیاز   کردا  را   خدا  ز   زهدِ  ریا   بیم 
 (145: 1387حافظ، )                                              

 خشبوین زهدِ خشک را به میِ خوشگوار   بَخش فی گلی بچین و مرقّع  به خار صو

 خرندزهدِ گران که شاهد و ساقی نمی
 

 چمن   به   نسیم    بهار   بخش   ةحلق  رد  
 (279 :1387حافظ، )                                              

 ناب ةز زهدِ خشک ملولم، کجاست باد
 

 که  بوی  باده  مدامم  دِماغ،  تَر دارد  
 (130 :1387حافظ، )                                              

 عبوسِ  زهد   به  وجهِ   خمار   ننشیند
 

 خویمخوشکِشانِ  دُردی  ةمرید  خرق 
 (370 :1387حافظ، )                                              

 -دشمن است امّا با مطلقِ زهد خوشی ندارد، و با ریا بالمرّه  ةدرست است که حافظ با زهد، میان

 من استریایی دش دشمن نیست بلکه با نوع تباه آن یعنی زهد -پارساییمعنای پرهیزگاری و به
 .(788: 2، ج1378)خرمشاهی، 

 فروشند؟افکن  کجا  میمیِ  صوفی
 

 که در تابم از دستِ زهد ریائی 
 (410: 1387)حافظ،                                           

رنگان با آن است که حافظ از ظاهرسازان و هم در –بسا دشمنی هچ و –علّت این ناسازگاری 

را خواهند همه گرند و مینامور می هرپرستان تنها به ظواهربیزار است، زیرا ظاجمع و جماعت، 

رو هرچه ازاین ،یکسان و همچون خود ببینند، اما از طبیعت انسان و روحیات مردم آگاه نیستند

مستقل در زندگی بگویند، جای شگفتی و  روان و خداوندان اندیشه و صاحبان راهکت ةدربار

 .(209: 1368)زریاب خویی، نیست انزجار و کراهت 

 زاهدِ  ظاهرپرست   از   حالِ   ما    آگاه  نیست
          

 در حقِ ما هر چه گوید، جای هیچ اکراه  نیست 
 (94: 1387)حافظ،                                                        

زاهدفروشان، ریاکاری و دورویی  ترین دلیل ظاهرگرایی و خودبینیحافظ، مهم در نگاه

 تر از ریا نیست:او هیچ فسق و گناهی بزرگ شعرهاست؛ از نظر حافظ و در آن

 مِی  خور که  صد گناه  ز  اغیار  در  حجاب
 

 بهتر  ز   طاعتی   که  به   روی  و    ریا    کنند 
 (204 :1387حافظ، )                                                      
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اش ، تنها انگیزهزاهد و صوفی و محتسب درافتادها واعظ و اصوالً حافظ در سراسر دیوانش که ب

خود یافته است  ةای انواع زرق و ریای زماننمه است و اینان را نمایندگان تماممبارزه با ریا بود
 .(819: 2، ج1378)خرمشاهی، 

 نوشی  که  در  او  روی و ریایی نَبُوَدباده
 

 بهتر از زهدفروشی که در او روی و ریاست 
 (465: 1387)حافظ،                                                       

 دال   داللتِ    خیرت  کنم  به  راهِ نجات؟
 

 مکن  به   فسق مباهات  و  زهد  هم مفروش 
 (290 :1387 حافظ،)                                                      

ها از دستشان خون ریاکار که دل ورزان و زاهدانهمراهی با سالوس ت وگونه محبهیچ حافظ

 دهد:آنان هشدار می سحر و افسون برابرداند و دراست، روا نمی

 مبوس جز  لبِ  معشوق  و   جامِ  مِی  حافظ
 

 که  دستِ  زهد فروشان،  خطاست   بوسیدن 
 (378 :1387حافظ، )                                                      

رسد که خواجه، فساد و فسق را بر این خود می جا به اوجریا و تزویر، آن طنز و تعرض دربرابر

 .(483: 1385)یثربی، دهد ریاکارانه ترجیح می د و مسلمانیگونه زه

 نبودنوشی که  در  او روی و ریایی باده

     ما   نَه   مردانِ   ریاییم   و   حریفانِ   نِفاق

 فرضِ ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم
 

 بیا   که   رونقِ   این   کارخانه  کم  نشود
 

 بهتر از زهدفروشی که در او، روی و ریاست 

 آنکه  او عالِمِ  سرّ  است، بدین حال گواست

 واستوآنچه  گویند  روا  نیست،  نگوییم   ر
 (465: 1387)حافظ،                                                 

 به  زهدِ  همچو  تویی یا  به فسقِ  همچو  منی
 (453: 1387)حافظ،                                                 

دلیل نیز زاهد  همین ریاکار قرار دارند؛ به ی زاهدانآن یعن موافق با زهد ریایی، عامل ةدر جبه

: 1، ج1388)مرتضوی، حافظ است  های منفور، و مورد مخالفت و انتقاد در مشربیکی از شخصیت

جهات  خوی زاهد از بسیاریوخلق .الف رندان قرار داردو از کسانی است که در قطب مخ (432

خشک  و زهدخواری پنهان، عجب رندان، شراب ی است مثالً ریاکاری، مالمت کردنصوف شبیه

تش آن باشد که انتقاد حافظ واقع شده و شاید عل تر از صوفی مورد طعن وحال، زاهد کماینو... با

و تر بوده است، و یا مثل صوفی، الف و گزاف نگفته و شطح خطر و مزاحمتش بر خواجه کم

 .(292: 1384)شوقی نوبر،  طامات نبافته است
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 ت بوخو، از عشق نشنیده اسپوشِ تنگهپشمین
 

 اش چیزی بگو تا تَرکِ هشیاری کنداز مستی 
 (197: 1387)حافظ، 

   دِ  بدخو   نکنم،  رسم  این  استگله  از  زاه
            

 اش  افتد  شامیصبحی  بدمد  از  پیکه  چو  
 (439 :1387حافظ، )

اش نیست چراکه حافظ هم عیبِ او در پارساییزاهد این نکته را باید گفت که  ةالبته دربار

حافظ از  ن بدتر در پارسانمایی اوست؛ مراداو، یا از آ را دوست دارد، بلکه در ناپارساییپارسایی 

ه اهل علم و نه عشق است، ن نیست بلکه موجودی است که نه اهل زاهد، مؤمن یا پارسای پاکدل

 .(366: 1، ج1378)خرمشاهی، فروش و دین به دنیا فروش است ایمان؛ زهدفروش و جلوه اهل

 مبوس  جز  لبِ  ساقی و جامِ می حافظ
 

 فروشان  خطاست  بوسیدنکه دستِ زهد 
 (378: 1387)حافظ،                                                

 خبرند زاهدان، نقش بخوان و التَقُلبی
 

 مستِ ریاست محتسب، باده بیار و التَخَف 
 (295 :1387حافظ، )                                               

 نتیجه
عنوان ها بهانسان دوار تاریخ در رفتارشناسیترین ا/آیینی از کهنعنوان رفتاری عقیدتیزهد به -

انجامد، قابل ی میمادهای فراکی که به پاالیش روح و کسب قدرتسلسله اعمال و مناس

 س در شریعتدایی و سپهندی/بو های رازآمیزرفتارهای زاهدانه در آیینت؛ اوج رهگیری اس

 جلوه کرده است. -ویژه در ساختارهای رهبانی به -عیسوی

شکلی مقبول و غیرافراطی ت نبوی بههای اسالمی و سنبر آموزهمبتنی در آیین اسالم، زهد -

ایش به پارسایی و گرایی و گرب است؛ گریز از دنیاطلبی و مادیمورد پذیرش و مطلو

تأیید نبی مورد  اغلبمثبت( هستند که  اسالمی )زهد های زهدترین ویژگیپرهیزگاری، مهم

 و اولیای دین بوده است. )ع(اطهار ةو ائم )ص(مکرّم

اسالم، در طول  ساحتاندیش در های معرفتترین جریانعنوان یکی از مهمف اسالمی بهتصو -

ار داده است؛ جریانِ غالب در ه قرمتمایز را مورد تأکید و توج ةبه زهد، دو رویتاریخ، نسبت

های قرآنی/ نبوی پذیرفته، و بر آموزهیی و پرهیزگاری و مبتنیپارسا ف، زهد را در شکلتصو

 نظری بخشیده است.  آن ابعادبه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            19 / 24

https://erfanmag.ir/article-1-196-fa.html


 سیزدهم پژوهشنامه عرفان/ دو فصلنامه/ شماره                                                                                             116
 

گرفته که زهد را های رادیکالی نیز شکلمثبت زهد در تصوف اسالمی، جریان جریان برابردر -

آوردند که گری دررهبانی را در شکل بسا آندادند و چهمی شکل افراطی مورد تأکید قراربه

 شکل از زهد متمایل بودند. این ن قلندریه، بُکائیه و... تا حدود زیادی بهها همچوبرخی از نحله

ی با ف اسالمی با پیوندهای چندبُعدساختارهای تصو - ق 10تا  4قرون  -اسالم ةدر قرون میان -

و بسیاری ی متمایل شدند های حکومتی و مادسمت گرایشساختارهای حکومت و قدرت، به

های به حکومت ها و نیز نسبتعنوان عاملی برای اعتراض به آناندیشان، زهد را بهاز معرفت

 انصاری، سنجی عبداهلل )خواجه از عرفای ادیب زمان، برگزیدند؛ ازدیگرسو بسیاری جابر

نظم خود را در متون  )سنایی، حافظ، سعدی و...( حمالت دبای عارفموالنا و...( یا ا مروزی،

ن، شحنگان، مذهبی )زاهدان، صوفیه، محتسبا به ریاکاری و دنیاطلبی متولیان و نثر نسبت

 دند.کرمختلف ابراز  اشکال اظ، شیوخ و...( بهوع

مقابله با خود را به ةاز هنر و اندیشمهمی  ارکان مهم ادب فارسی، بخش ازعنوان یکیحافظ به -

و « زهد»صاص داده است؛ او پوش و دنیاطلب اختزرقا ی و زهدفروشی صوفیانریاکار

دستاویزی برای ریاکاران و  اعتدال، و ةروحی نظر که مخالفم آن را از« طلبیریاضت»

کوهش قرار سیاسی است مورد ن تمناصب حکومتی و قدر طلبان، جهت کسبریاست

با زاهدان ریایی و عبوس  خویش را شکال و طرق گوناگون، مخالفتکوشد به ادهد و میمی

شواهد و مدارک فراوانی برای این ویژگی در شعر  .متّعظ نشان دهدخلق و واعظان غیرو بد

توان حدی است که میاین شواهد در شعر حافظ تابه کمیتحافظ وجود دارد، کیفیت و 

 های اصلیِ شعر او محسوب کرد.مایهفروشی را یکی از دروندریاستیزی و مقابله با زه

 هانوشتپی
فکری شرقی دیده های روشنتر در میان متفکران غربی و یا جنبشها بیشنخست و دوم پژوهش ةدست .1

 یانانتر در میان روحانیون رسمی و متولیان معنوی ادیان همچون روحسوم نیز بیش ةشود؛ دستمی

 شود.هودی و ... دیده میمسلمان، مسیحی، ی

شود. تقادی به خداوند ندارند، دیده میهایی که اعدر ادیان هندی و بودایی یا نحله این موضوع بیشتر  .2
 به بعد( 2: 1390اللهی و صحرایی، ک: فتح)ر
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را )مذهبی یا غیرمذهبی( انجام معنی کسی است که تمرین خاص و سختی باستان به این واژه در یونانی .3

  (The Merriam-Webster Dictionary, P: 55  ک:ر)؛ دهدمی

ت که همگی از همین اس  Askeseةآن واژ و معادل آلمانی Ascétisme  معادل فرانسه این واژه  .4

 اند.ریشه مشتق شده

أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَص دُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن واْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ األَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْك ل ونَ   .5

اى کسانى که  .(34 :)توبه وَالَّذِينَ يَكْنِز ونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَالَ ي نفِق ونَهَا فِي سَبِيلِ اللَِّه فَبَشِّرْه م بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

از راه خدا  دیگران را خورند و مىشایست نا را به اموال مردم حبرها و راهباناید بسیارى از ایمان آورده

آور عذابى دردبه  ،کنندنمىانفاقش و در راه خدا اندوزند میکه زر و سیم و کسانى .دارندباز مى

 ده. بشارت

ک: ر) شده است دست یکی از امرای ترسا بناشام به« رَمله»خانقاه صوفیان در نظر جامی، نخستین  بنابه .6

 (27 :1375جامی، 

ف اسالمی بوده و تصو نفوذ مستقیم عرفان ةاروپا حوز احی ترکستان تا شرقکشور چین و نو از غرب .7

اندلس و ... نقش  های مهم و تأثیرگذاری همچون خراسان، بغداد، شام، مصر، افریقیه،است و حوزه

 اند.انجام رسانیدهگیر بهنحوی چشمبه خویش حیاتی و تاریخی خود را در نواحی نفوذ

ن نیز یاد شده است و از آ 20یوسف آیه  ةدر سور« زاهدین» ةتنها در یک مورد از واژدر قرآن کریم،  .8

 شود.نظر صوفیان است، مستفاد نمیبه هیچ عنوان مفهومی که مد

که جنید، پدر و اند چنانل از طریق پدر یا مادر خویش نصرانی بودهاو ةیاری از زهاد و صوفیان طبقبس .9

نظر  ست که بنابهای حدبین صوفیه و تأثیر آرای او بهی داشته است؛ اهمیت مقام جنید در مادر مسیح

 .(75: 1375رک: غنی، ) آیدشمار میفیان، وی جزء پنج پیشوای طراز اول صوفیان بهتعداد زیادی از صو

فردی در مدینه که طوریچنین برخوردهایی آغاز شده بود بهسوم،  ةعفّان، خلیفبندر روزگار عثمان .10

و بر پیشوایان حکومتی اعتراض  کردنه داشت و در نماز جمعه شرکت نمیصراحت زندگی زاهدابه

 عبدالقیس را به جرمی مشابه این، از مدینه تبعید کردکرد؛ در موردی دیگر نیز، عثمان، عامربنمی
  .(314: 1357رک: گلدزیهر، )

ند در جهان به ای بودپیش، طایفهاز مشایخ شام پرسیدند: از حقیقت تصوف؛ گفت: ازاین یکی را .11

رک: گلستان ) معنی پریشانصورت، جمع و بهمعنی جمع، و اکنون قومی هستند بهصورت پریشان، و به

 .(25سعدی، باب دوم در اخالق درویشان، حکایت 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            21 / 24

https://erfanmag.ir/article-1-196-fa.html


 سیزدهم پژوهشنامه عرفان/ دو فصلنامه/ شماره                                                                                             118
 

 نامهکتاب

 قرآن کریم -

، تصحیح حسین بدرالدین، تهران: اسرار التوحید فی مقامات ابوسعید(، 1378منصور. )منور، محمدبنابن -

 سنائی.

...، یادنامه استاد احمد  از شمار دو چشمدر کتاب « عرفا نفس از دیدگاه» ،(1377) .اردالن جوان، علی -

 .های آستان قدس رضویبنیاد پژوهش :احمدی بیرجندی،  مشهد

  :، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، چاپ ششم، تهرانعرفان و فلسفه ،(1384) .استیسن، والتر ترنس -

 .سروش

، سال فصلنامه نامه پارسی، «صحو و سُکر در تعالیم صوفیان» ،(1385تابستان ) .باطنی، غالمرضا -

 دوم.دوازدهم، شماره 

، تصحیح: محمود عبادی، القدسنفحات القُدس من حضرات  ،(1375) .جامی، نورالدین عبدالرحمان -

 .اطالعات  :چاپ سوم، تهران

 .سخن :، تصحیح: دکتر سلیم نیساری، تهراندیوان حافظ ،(1387) .دالدین محمحافظ شیرازی، شمس -

 .مهتاب :، تصحیح: قزوینی ـ غنی، تهراندیوان حافظ ،(1372)  . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 .گوته :، چاپ پنجم، تهرانتاریخ ادیان ،(1371) .اصغرحکمت، علی -

 .علمی و فرهنگی :، چاپ دهم، تهرانحافظ نامه ،(1378) .مشاهی، بهاءالدینخر -

 .ناهید :، چاپ ششم، تهرانذهن و زبان حافظ ،(1379) ـــــــــــــــــــــــــــــ . -

مجله دانشکده ، «ای شدنحرفهفلسفه پرستاری: ضرورتی برای » ،(1386فروردین ) .پور، مریمروانی -
 .23، سال یازدهم، شماره پرستاری و مامایی

 .نشر علم :، تهرانآئینه جام ،(1368) .زریاب خویی، عباس -

 .امیرکبیر :، چاپ سوم، تهرانف ایرانوّجستجو در تص ،(1367) .کوب، عبدالحسینزرین -

 .امیرکبیر :چاپ چهارم، تهران، ارزش میراث صوفیه (، 1355) ـــــــــــــــــــــــــــــ . -

 .امیرکبیر  :، چاپ سوم، تهراندنباله جستجو در تصوف ایران ،(1369) ـــــــــــــــــــــــــــــ . -

پیام  :، تصحیح: محمدعلی فروغی، تهرانکلّیات سعدی ،(1390) .عبداهللالدینسعدی شیرازی، مصلح -

 .عدالت

، تصحیح محمدتقی مَناقِب  الصُّوفيه ،(1362) .اردشیرمنصوربنالدین ابوالمظفّر سنجی مروزی، قطب -

 .منوچهری :پژوه و ایرج افشار، تهراندانش
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   119                                                    حافظة و بازتابِ آن در شعر و اندیش تصوّف اسالمی هد درجریان شناسی ز

، فصلنامه «واکاوی متون زهد و بررسی ارتباط مشایخ صوفیه با امام کاظم»(، 1392بهار ). سوری، محمد -
 .1، شماره 24، سال پژوهشی تاریخ اسالم

فصلنامه ادبیات ، «آن در عرفان اسالمی دل آدمی و مراتب» ،(1392) .شجاری، مرتضی و گـُزَلی، فاطمه -
 .139 -176، ص 33، شماره 9سال  دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، ، تهران:شناختیعرفانی و اسطوره

 .شایسته :، تبریزسامانحافظ عاشقی رند و بی ،(1384) .شوقی نوبر، احمد -

 .سنایی :کوشش ذکاءالملک فروغی، چاپ سوم، تهران، بهالطَّیرمنطق  ،(1376) .عطّار، فریدالدین -

، ترجمه صدر دفاع عَنِ العَقيدَة وَ الشَريعَة ضدَّ مَطاعِن الم ستَشرِقين ،(1363) .غزالی مصری، محمد -

 .حسینیه ارشاد :بالغی )با عنوان محاکمه گلدزیهر(، تهران

آثار و افکار و احوال حافظ(، چاپ هفتم، ، )بحث در تاریخ تصوّف در اسالم ،(1375) .غنی، قاسم -

 .ارزو :تهران

تطبیق منازل سلوک بودایی و برخی مفاهیمِ دَهَمَّه » ،(1390تابستان ) .صحراییقاسم  اللهی، علی و فتح -
 دانشگاه آزاد واحد تهران:، شناختیفصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره، «پَده با دیدگاه عارفان مسلمان

 .1 -34، ص 23، شماره 7سال  تهران جنوب،

، ترجمه محمدصادق عارف، )کتاب المَحَجَّة  البَيضاء  في تَهذيبِ اإلحياء ،(1379) .فیض کاشانی، محسن -

 .آستان قدس رضوی :الفقر و الزُّهد(، چاپ دوم، مشهد

احمد عثمانی، بن، ترجمه ابوعلی حسنرساله قشیریه ،(1381) .هوازنبنقشیری، ابوالقاسم عبدالکریم -

 .علمی و فرهنگی :الزمان فروزانفر، چاپ هفتم، تهرانتصحیح بدیع

الدین همایی، چاپ ، تصحیح جاللةو مفتاح الكفاي ةمصباح الهداي ،(1381) .کاشانی، عزّالدین محمود -

 .هما :ششم، تهران

 .کمانگیر :، ترجمه علینقی منزوی، تهرانهایی درباره اسالمدرس ،(1357) .گلدزیهر، ایگناز -

 .توس :، چاپ پنجم، تهرانمکتب حافظ ،(1388) .مرتضوی، منوچهر -

 تهران: ،شناختیفصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره، «زهدِ پارسا» ،(1387پاییز ) .موسوی سیرجانی، سهیال -
 .1ـ  14، ص 12، شماره 4سال  دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب،

 .دارالكتب العلمية :قم ،السعاداةجامع  ،تا()بی. نراقی، مالّ مهدی -

چاپ  کوشش ماریژان موله و هانری کوربَن،به، کتاب اإلنسان الکامل ،(1379) .نسفی، عزیزالدّین -

 .طهوری :پنجم، تهران
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، ترجمه حسین حیدری و محّمدهادی امینی، چاپ دوم، های صوفیانآموزه ،(1382) .نصر، حسین -

 .سراقصیده :تهران

، تصحیح: والنتین ژوکوفسکی، کشف المحجوب ،(1382) .عثمانبنابوالحسن علیهجویری غزنوی،  -

 .طهوری :چاپ نهم، تهران

 .بوستان قم :، چاپ پنجم، قم عرفان نظری ،(1384) .یثربی، یحیی -

 .نشر علم :، تهرانتحلیل موضوعیِ دیوان حافظ: طربناک آب ،(1385) ــــــــــــــــ . -

- Aloys, Ŝprenger ."The Merriam-Webster Dictionary", pocket book, 

first ed., New York, 1986.  
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