
Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 167      حكومت و قدرت از ديدگاه زهد و پرهيز                                         

  
 

 

  
   *از ديدگاه زهد و پرهيز حكومت و قدرت

 
  دكتر مسيح بهراميان

  زبان و ادبيات فارسياستاديار 
   نجف آباد ـ واحددانشگاه آزاد اسالمي

  1و مريم بلوري
  

  چكيده
.  گيري از دنيا، از جملـه مـضامين موجـود در متـون ادب فارسـي اسـت                   زهد و كناره  

ه صفت آزادگي متّصف ساخته اسـت و مـصداق          فرهنگي كه پيشگامان و پيروان خود را ب       
بيشتر  از آن جا كه زهد،.  بارز آن، دوري از مصاحبت و همنشيني با صاحبان قدرت است

ي ديني و روحاني دارد ، در اين گفتار ، به طبقات ديگري از جمله حكما، خردمندان                   جنبه
گان از قـدرت، تنهـا      و قناعت پيشگان نيز اشاره كرده ايم تا روشن شود كه اجتناب كننـد             

آنچـه در ايـن     . ي پرهيز هم ، توجه صِرف به امور اُخروي نيست           زهاد نيستند و تنها انگيزه    
هاي  گيري از دنيا و قدرت هاي زاهدانه و تاثير آن در كناره     مقاله به آن پرداخته شده، انديشه     

ايم تـا نـشان دهـيم     همچنين با نگاهي تازه، زهد را زير ذره بينِ نقد قرار داده     .  مادي است 
ي اين گروه به شمار مي آيند، الزاماً قدسي مĤب نيستند، هرچنـد            تمامي كساني كه در زمره    

تواند بازتابي    تنها متون نظم و نثرفارسي است كه البته مي         كه شاهد مدعاي ما دراين مجال،     
  . از حقايق روزگار باشد

  

   ...گيري از قدرت  ارهگيري از دنيا، كن زهد، پرهيز، كناره: ها كليد واژه

                                                        
  10/3/1390: تاريخ پذيرش    11/12/1389: تاريخ دريافت *
    نجف آبادواحد اسالمي ـ  دانشگاه آزاد ـدانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي - 1

 bolourimaryam@yahoo.com: يپست الكترونيك

 

  زبان و ادب فارسي تعليمي و غنايي نامة تحقيقاتفصل
  دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد بوشهر

   1390 پاييز ـ همن: پياپيشماره 
 187  تا  167 از صفحة 
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   مقدمه
بوي ديانت  گاهي اين فرهنگ رنگ و،اگر زهد و گوشه نشيني را يك فرهنگ بدانيم

 صاحبان اين انديشه بر دنيا      . است  به خود گرفته و با نگاهي اُخروي به آن نگريسته شده          
 . قي دارنـد  اند و چشم به سراي با       ي عزلتي اختيار كرده     اند، گوشه   فيها آستين افشانده    و ما 

اجـر اُخـروي را     ،  اند، به ديگـر چـشم         هاي دنيوي بسته   نعمت اين گروه گرچه چشم بر    
انـد و در      اي معدود كه از سرِ دو جهان گذشـته          توان گفت سواي عده     مدنظر دارند و مي   

هاي بهشتي و حـور و غلمـان را از يـاد              اند، مابقي وعده    شاهراه حقيقت طي طريق كرده    
  . اند نبرده

شان آنهـا     نشينان ديگري هم هستند  كه قناعت و خرسندي          رابر اين گروه، گوشه   در ب 
ريـس، پيرمـردان خـاركن     چـه پيرزنـان نـخ      آن . را از مصاحبت دنيا برحذر داشته است      

هاي آن بردارند، الزامـاً   وديگر قناعت پيشگان را برآن داشته تاچشم طمع از دنيا و نعمت    
نيازي در وجود آنها نهادينه       يست بلكه توانگري و بي    اعتقادات معنوي و باورهاي ديني ن     

   . صورت يك باور قلبي درآمده استه شده و ب
ي توجـه و      حكيمان و فرزانگان نيز بنا به دانايي و خردورزي خود، دنيـا را شايـسته              

اد از دنيـا و مظـاهر آن كنـاره                       بستگي نمـي   دل داننـد و همچـون قناعـت پيـشگان و زهـ
و تعارضـي اسـت كـه     گيري و پرهيز ازدنيـا، عنـاد       هاي بارز اين كناره     ه از نشان  .اند گرفته

هـايي از حكايـات       در اين مقاله نمونـه    . اند نشينان با صاحبان قدرت داشته      همواره گوشه 
نظم و نثر فارسي ارائه شده است كه بيانگر رويارويي زهاد و اهل پرهيز با حكـومتگران                

ي آنها باز  اند تا هم سره از ناسره ي نقد قرار گرفته    وتهكه زهاد نيز در ب      باشد، ضمن آن    مي
  . ادعا آشكار گردد شناخته شود و هم تفاوت آنها با گروه قناعت پيشه و بي
تنها آن چيزي است كه از زبان ،الزم به ذكر است كه مالك سخن در اين مجال اندك  

ي بهتـر مرهـون       سخنوران در متون ادبـي بازتـاب يافتـه اسـت وگرنـه بـه طبـع نتيجـه                  
  . تر خواهدبود هاي گسترده پژوهش
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  گيران از حكومت و قدرت كناره
گيـري از قـدرت       حال سخن بر سر اين است كه داعيه داران زهـد و پرهيـز وكنـاره               

شكّي نيست كه عرفا وزهاد، با تكيه بر باورهـاي دينـي شـان              . دنيوي چه كساني هستند   
ي شبهه ناك شاهان را توصيه مي كند، بخش   ز لقمه ،كه مدام بي اعتنايي به دنيا و پرهيز ا        

  . دهند هاي مادي را تشكيل مي عظيمي از مخالفان  قدرت
دانند،و بر ايـن باورنـد كـه نزديـك شـدن بـه كـانون                  آنها قدرت را مفسده انگيز مي     

 لذا بااحتياط هر چـه   . دهد  سلطه،احتمال تعدي و تجاوز به حقوق ديگران را افزايش مي         
ي ظلم و جور حكومت ها جمـع مـي كننـد و               پرزبانه خود را از آتش      من قباي تمامتر دا 

  . فارغ و آمن روزگار مي گذرانند
ي ديگري از ستيزندگان قدرت ،حكيمان و خردمندان اند،كه اعتراض به وضـع               دسته

بـستگي بـه      آنچـه ايـن گـروه را از دل         . هاي مختلف آشكار مي كنند      موجود را به شكل   
 اعتقادات آن جهاني نيست بلكه منطـق وخـرد          ماًدارد، لزو   مي  ند باز حكومت هاي قدرتم  

  . ي آنهاست رشد يافته
  : حكيم معترض مي تواند شاعري شيرين سخن همچون سعدي باشد

ـ        خلعت سلطان اگرچه عزيز است جامه     « خـوان   تـر و   عـزت ه  ي خُلقان خـود ازان ب
  تر  بزرگان اگرچه لذيذ خردة انبان خويش ازان بلذت

ــرهســركه   از دســترنج خــويش و ت
  

  

  

 بهتـــر از نـــان دهخـــدا و بـــره     
  

 

  )184،ص1387سعدي،(
سـنايي ونظـامي كـه شـعر و زندگيـشان           ،  و يا شاعران حكيمي همچون ناصرخسرو     

كــسي   م فرزانــهايــن حكــيو گــاه . نيــازي از حكومــت اي اســت از زهــد و بــي اســوه
ايـن حكايـت    . كنـيم  نقـل مـي     حكايتي از او   ، اين سخن  زيراست كه در    »بقراط«همچون
، آن كه مؤيد افكار خردمندان در كناره گيري از قدرت و همنشيني شـاهان اسـت                ضمن
كـه بـر فـرض صـحت ايـن           چـرا . تواند تبليغي براي عزلت و گوشه نـشيني باشـد          نمي

 رود كـه بـا زنـدگيِ        او تعارض دارد و هم احتمال آن مي        1ي  هم با سوگند نامه   ،  حكايت
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آورد ه اند كه چون كار بقراط در حكمت بـاال           «: خته شده باشد    ديگر حكيمان يونان آمي   
تـا پادشـاه     گذرانيـد،   عزلت اختيار كرد و در غاري تنها بنشست و روزگار مي          ... گرفت  

 پـس رسـولي بـه بقـراط         . وقت را علّتي پديد آمد وطبيبان در معالجت او فـرو ماندنـد            
. وزير او برفت تا مگر به قول او بيايد. دبقراط امتناع نمود و نيام . فرستاد و او را بخواند      

وزيـر او را    . چون برفت او را ديد در غاري مقام كرده ولبـاس خـود را از گيـاه سـاخته                  
مِن بعد گِرد پادشاهان    . ام من از سر مخالطت مردمان برخاسته     :  بقراط گفت  . استدعا كرد 

برنجيـد و   وزيـر   . بقـراط بـه وي التفـات نكـرد        ،  هر چنـد جهـد نمـود      . نخواهم گشت 
بقـراط بخنديـد و     . تو را گياه نبايـستي خـورد       اگر تو خدمت ملِك توانستي كرد،     «:گفت
 و ايـن كلمـه جـانِ        "اگر تو گياه توانستي خورد خـدمت سـلطان نبايـستي كـرد            ":گفت

حكمت و جانِ موعظه است كه هر كه برخـود پادشـاه توانـد بـود او را بنـدگي كـردن                      
  )284،ص1384عوفي ،(. »پادشاه عارآيد

 به هر روي پيام اصلي حكايت فوق درراستاي توجيه و دفاع از گوشه نشيني آمـده                
توانـد سـبب     است و استدالل بقراط مبني بر اينكه از آميزش مردم كناره گرفته است مي             

 گـاهي حكيمـان معتـرض و كنـاره گيـر از دنيـا در                .ي پزشكي او شده باشد      ترك حرفه 
  :شوند هر ميوانگان ظاادبيات فارسي در كسوت دي

ــه را  « ــه ش ــرد آن ديوان ــؤالي  ك   س

  
  

  

  

 داري  يا گنـه را؟        كه تو زر دوست     
  

  

  

 

  كز زر خبرداشت      كسي   "گفتا  شهش

  
  

  

 "شكي نبود كه زر را دوستر داشت        
 

  چـرا گـر عقـل داري      "به شـه گفتـا    

  
  

  

  

 »!؟گــذاري  زرمـي  بري  مــي  گناهـت  
  
  

 

  2) 206،ص1388عطار،  (
رسد  نظر مي ه  تر است و ب    ي استدالل ديوانه ازپادشاهِ عاقل، قوي        قوه ،اين حكايت  در

ي كوتاه كه در آن جايگاه عاقل و ديوانه عوض شده است، پادشاه در                پس از اين مناظره   
  . مات شده باشد و كيش،برابر منطق ديوانه

ي پادشـاهي شـامل       الطاف ملوكانه «: ي عطار   حكايت ديگري بشنويد از مصيبت نامه     
ـ     . "از ما چيـزي بخـواه     "كند     به او امر مي    ،اي شده است    انهحال ديو  نظـر  ه  ديوانـه كـه ب
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داند و از جاه طلبي و غرور آنها آگاه است،            شناسي قدرتمندان را خوب مي     رسد روان  مي
پادشـاه كـه در برابـر       . گـزين كـن    در بهشت جـاي    دارد مرا از دوزخ برهان و       عرضه مي 
ي   شـود كـه هيمنـه      خنان عتاب آميزي مواجـه مـي      با س ،  ي ديوانه فرومانده است     خواسته

   :شكند همايوني او را در هم مي
نـرم    تـانرم   خُـم   دور از پـيش   ":گفت

  
  

  

  

 رمگـ خُم شـود از تـابش خورشـيد           
  

  

 

  شـوم   تـا روزدرخُـم مـي       كه شب  زان

  
  

  

  

 شوم  خسبم و گُم مي     گرم وخوش مي    
 

  

 

  اي نـامور    خُـم اسـت     خـوابم   ي  جامه

  
  

  

  

   ر از آن ســر تــا نگــردد ســرد تــردو  

 

ــو   ايــن چــون نكــردي داروي درد ت
  
  

  

  

   جامــه خــوابم را مگــردان ســرد تــو  
  3) 325 ،ص1386عطار،(

گـاه كـه اسـكندر از         آن ،گـردد  باز مي  4 به اسكندر و ديوژن كلبي     ت ظاهراً اين حكاي 
 كنـار آفتـاب      برو "فيلسوف بزرگ خواست تا چيزي از او طلب كند و ديوژن پاسخ داد            

  . "بتابد
نه تنها خـودش     ي خُم نشينِ اين حكايت كه از قضا از هرعاقلي عاقلتر است،             ديوانه

توقـف بـيش    . بيند داند بر عكس وجود او را مزاحم هم مي          را نيازمند الطاف شاهانه نمي    
ديوانه را از بـستر گـرم شـبانگاهي         ،  آيد برنمي از حد امير ،آن هم وقتي كاري از دستش        

  . كند ي گِلي است محروم مي كه همان خُمرهاش 
  : كند حاجت ديوانه اي را برآورد و باز هم شاه ديگري هوس مي

 چــرا چيــزي نخــواهي تــا ببخــشم    رخشم  ،چرخ تاجم چوخورشيداست«
  

  

 

           !در ناز اي خفته :به شه ديوانه گفت
  

 »مگــس را دار امــروزي ز مــن بــاز  
 

ي او بـر      حكم و فرمان او نيستند و ايـن كـار از عهـده            ها در    شاه مي گويد كه مگس    
  :كند يك بار ديگر شكوه موهوم پادشاهي را تهديد مي شكن ديوانه  دندان جواب. آيد نمي
رخــت بــردار : بــدو ديوانــه گفتــا"

  
  

 كه تو عاجزتري از من بـه صـدبار          
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چو تو بر يك مگس فرمان نـداري 
  

 " شــهرياري بــرو شــرمي بــدار از   
 

  )207،ص1388عطار،   (
شناسي قدرتمنـدان واقفنـد       اشاره كرديم اين ديوانگان كه به روان       همان گونه كه قبالً   

يـا از آنهـا درخواسـت و خواهـشي          . گذارنـد  به راحتي انگشت بر نقطه ضعف آنها مـي        
نـب  داننـد بـر آورده شـدن آن از جا    كنند كه از پيش مـي  يا حوائجي را مطرح مي   ،ندارند  

هاي حكومت آنها     ي خود پايه    واين گونه است كه با سخن كوبنده      ؛  شاهان عملي نيست    
  .ورزند نيازي  تأكيد  مي آورند و بر باورهاي خود مبني برقناعت و بي را به لرزه در مي
ي   هاي عارفانـه    اي است ازحضور درخشان ديوانگان در منظومه        ها نمونه  اين حكايت 

  . است5ي تهكّميه در آنها نوعي استعاره»ديوانه«د لفظ ايراني كه بدون شك كاربر
هـاي تپنـده و      مابقي قلب ،نام و نشاني دارند   » بهلول« برخي از اين ديوانگان همچون      

شـان مـا را بـه تحـسين وا           ي بشري هستند كه  عملكرد جسورانه        خردهاي بيدار جامعه  
،  سخنگويِ آگاه جامعه هستندحيوانات، گونه كه در ادبيات تعليمي ما، گاه    همان. دارد  مي

شايد بتوان گفت در ادبيات عرفاني اين رسالت را گدايان و ديوانگان بر عهده دارنـد تـا    
به اين دو گروه يعني     . ي حكومت در امان بمانند      جور عمله  از،  بدين ترتيب شاعران هم   

 از داعيـه    قناعت پيشگان نيز همـواره    : گروه ديگري را هم بايد افزود      زهاد و خردمندان،  
اد، گـاه           ،اند  هاي سلطه جو بـوده      داران مخالفت با قدرت    هرچنـد تـشخيص اينـان از زهـ
امـا بـه نظـر      ،  شود   با تعبيرهاي مشابه در متون ادبي از آنها ياد مي          دشوار است و معموالً   

  .  بيش از زاهدان سزاوار صفت آزادگي هستند،رسد اين گروه مي
تـرس از عـذاب دوزخ      ،  كنـد   نياز مي   درت بي چه قناعت پيشگان را از صاحبان ق       آن
زهد و پرهيز از دنيـا      . هر چند كه آنها به دنياي پس از مرگ نيز بي توجه نيستند            . نيست

اين اعتقاد با گوشت و پوست آنها       . و دنيا طلبي، در قناعت پيشگان يك باور قلبي است         
.  دگرگـوني كنـد    اي چند روزه نيست كه گردش ايام آن را دچار           آموزه. است  عجين شده 

هرچه هست پادشاهان حقيقي اينها هستند كه ملك قناعت خود را با هيچ ثروتي عوض               
: آورند دست ميه هاي سخت ب ي آنها نان حالل خود را از راه        هرچند كه عمده  ،نمي كنند 
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، پرداز و شاعر نامدار عرب كه بزم خلفا به وجود او مطرّز اسـت               خطيب بديهه » اصمعي«
  :    خورد كه مدام از عزّت نفس سخن مي گويد مي اسي برراه به كنّ در

  رفـت در راهـي سـوار       اصمعي مـي  

  
  

ــار     ــشغول ك ــده م ــي ش ــد كنّاس  دي
  

  

 

       اي نفس نفـيس    "نفس را مي گفت   
  

ــسيس     ــار خـ ــت آزاد از كـ  كردمـ
 

ــ  ــم ت ــتم  راو ه ــي داش ــم گرام   داي

  

ــتم      ــامي داش ــك ن ــراي ني ــم ب  "ه
  

  

 

  تو باري اين مگوي   "اصمعي گفتش 

  
  

 ين سخن اينجادرآن مسكين مگوي    ا  
  

  

 

               چون توهستي در  نجاست كارگر    
  
  

 "باشد در جهان زين خوارتر      چـه  آن  
  

  

 

 باشــد خــوارتر  افتــادنم "گفــت
  

 بــر در همچــون تــويي اســتادنم     
 

                گـر بـود       خلق، خدمت    پيش  هر كه 
  
  

 "دبار از او بهتــر بــودكــار مــن صــ  
  

  

 

  )154 ،ص1386عطار، (
، ســر و كــار داشــتن بــا پليــدي و نجاســت، از ديــدگاه ايــن زحمــتكش بــي ادعــا

   . از خدمت كردن شاهان است تر شرافتمندانه
  

  تعريف زهد از ديدگاه غزّالي
قبـل از   . حال بازگرديم به بررسي اوضاع زهاد و بازتاب رفتار آنها در ادبيات فارسي            

همـراه  » كيميـاي سـعادت   «در كتاب ارزشـمند     » امام محمد غزّالي  «ن بد نيست با كالم      آ
  . شويم و تعريف زهد را از زبان او بشنويم

اي آن   تفاوت ريشه ،  شنيدن كالم غزّالي اين فايده را دارد كه عالوه بر شناساندن زهد           
نمايد كه اين     مي كند و نگرش هر دو گروه را نسبت به دنيا معرفي           را با عرفان روشن مي    

  :امر ما را در نقد زهاد كه هدف ديگر اين مقاله است ياري خواهد كرد
ا چون تشنه شـود آب بـدان        ، ت بدان كه هركه يخ دارد وقت گرما بر آن حريص بود          «

و گويـد   ،  آن حرص وي بـشود در عـشق زر        ،  به كسي بيايد كه برابر زر بخرد      ،  سرد كند 
تر از     اين زر كه همه عمر با من بماند بستانم اولي          يك روز آب گرم خورم و صبر كنم و        

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 )9:پ.ش( ، 1390 پاييزـ واحد بوشهر ـ زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسالمي  تعليمي و غنايي نامة تحقيقاتفصل    174

اين نا خواستن يـخ را در  . كه خود نماند و شبانگاه بگداخته بود ،آن كه اين يخ نگاه دارم     
حـال عـارف انـدر دنيـا        : ست آن را زهد گوينـد در يـخ         ا مقابله ي چيزي كه بهتر از آن      

 همي گذرد و همي گـدازد و در         همچنين باشد كه بيند كه دنيا در گذار است كه بر دوام           
ـ                ،  وقت مرگ تمام برسد    نمـي  ه  چون آخرت بيند بـاقي و صـافي كـه هرگـز نبرسـد و ب

دنيا اندر چشم وي حقير شود و دست از آن بـدارد در عـوض               ،  فروشند الّا به ترك دنيا    
اين حالت را زهد گويند به شرط آن كه اين زهد در مباحات  ،آخرت كه بهتر است از آن     

  .  و اما از محظورات خود فريضه بوددنيا باشد
اما آن كه بر دنيا قادر نبود صـورت نبنـدد زهـد از وي،               ،  ديگر آن كه با قدرت باشد     

كـه چـون    ،  ولكن اين تا نيازمايند نتـوان دانـستن       ،  مگر چنان كه اگر به وي دهند نستاند       
 ديگـر   و،شود و آن عشوه كـه داده باشـد بـرود           قدرت پديد آيد نفس به صفتي ديگر مي       

كه زاهـد مطلـق     ،  شرط آن كه مال از دست بدهد و نگاه ندارد و جاه نيز از دست بدهد               
هاي دنيا در باقي كند و با لذت آخرت عوض كند و اين معاملتي و                آن بود كه همه لذّت    

  .بيعي باشد
اِنِّ اللّـه اشـتَري مِـنَ       «:  چنان كه حق تعالي گفت     ،ولكن در اين بيع سود بسيار است      

فَاستَبشِروا بِبيعكُم الَّذي بـايعتُم     «: آن گاه گفت    »نَ اَنفُسهم و اَموالَهم بِاَنَّ لَهم الجنَّه      المؤمني
مبارك باد  «و گفت   » خداي تعالي از مؤمنان تن و مال بخريد به بهشت         «گويد كه     مي .»بِه

  ». اين بيع بر شما و شاد باشيد به تدين كه سود بسيار داريد درين
  )847-846 ص 2، ج1381غزالي ،( 

ي قابل توجه در سخنان غزّالي اين است كه زهد بايـد بـه نيـت طلـب آخـرت        نكته
بدان كه هركه به ترك دنيا بگويد براي اظهار سخاوت يا بايستي ديگر جز طلـب                «باشد  

  )همان(» .آخرت، وي زاهد نبود
او عـارف و    از ديدگاه   . كند غزّالي تفاوت عارف و زاهد را بيان مي       ،در ادامه ي سخن   

او از دنيـا و آخـرت، جـز    . اهل معرفت نه تنها به دنيا بلكه به آخرت هم توجهي نـدارد        
  . خواهد حق تعالي را نمي
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جز به معرفت و مشاهدت وي قناعت نكند و هرچـه جـز وي اسـت در چـشم وي                    «
حقير گردد و اين زهد عارفان است؛ و روا باشد كه ايـن عـارف چنـان باشـد كـه از مـال             

دهـد،    نهد و به مـستحقان مـي        ستايد و به موضع خويش مي       و حذر نكند، بلكه مي    نگريزد  
هاي روي زمين همه در دسـت وي بـود و وي از آن فـارغ، بـل            كه مال ) ع(چنان كه عمر    

. كه صدهزار درم خرج كرد و به يك درم خود را گوشـت نخريـد             ) رض(چنان كه عايشه    
و ديگري يك درم ندارد و       د و زاهد بود،   پس باشد كه عارف پانصدهزار درم در دست دار        

زاهد نبود، بلكه كمال در آن بود كه دل از دنيا گسسته بود تا به طلب وي مـشغول نبـود و      
نه با وي به جنگ بود و نه به صـلح، نـه وي را دوسـت دارد و نـه                     . نه به گريختن از وي    

  ) . 847، ص2 ،ج1381ي،غزال  (. »دشمن، كه هر چيزي را كه دشمن داري هم به وي مشغولي

بي نام و نشان است و ظاهر نمـي توانـد           ،  از سخنان غزّالي چنين بر مي آيد كه زهد        
چه بسا پادشاهي به خاطر عدم تعلّـق        ،از اين رو  . مالك خوبي براي تشخيص زهد باشد     

. هاي دنيا زاهد نباشـد     بستگي به نعمت   زاهد باشد و درويشي به سبب دل      ،  به جاه و مال   
  . ت كه تشخيص زاهدان راستين كار ساده اي نيستو اين جاس
  هايي از رفتار زاهدان در مواجهه با صاحبان قدرت و اميال مادي نمونه

هايي از رفتار زاهدان مي پردازيم كه در ادبيات مورد            حال با بيان اين مقدمه به نمونه      
يد در   روايتـي هـست از حـضور هـارون الرشـ           ،در تاريخ بيهقي  . توجه قرار گرفته است   

چون مناسـك گـزارده آمـد و    . هارون الرشيد يك سال به مكه رفته بود    «: ي زاهدان   خانه
اند از زاهدان بزرگ يكي را ابن السماك گويند و يكي را              باز نموده بودند كه آنجا دو تن      

 مـرا آرزوسـت     ": فضل ربيع را گفت   ،عمري و نزديك هيچ سلطان نرفتند      ابن عبدالعزيز 
مرد را كه نزديك سالطين نروند ببينم و سخن ايـشان بـشنوم و بـدانم                كه اين دو پارسا     

  )736  ،ص2،ج1378،بيهقي(. »حال و سيرت و درون و برون ايشان

هاي مبدل و ناشناس سوار بر دو خر مصري و بـا             ي وزير با لباس     باري بنا به توصيه   
 نند زاهـدان حقيقـي    روند تا بدا   به ديدن آن دو زاهد مي     ،زر، هركيسه هزار دينار   سه  دو كي 

، در اين ديدار. نخست به در سراي عمري رسيدند؛ هستند يا مرائيان فريفته به حطام دنيا
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جـزاك اهللا   «: گويـد   هارون الرشيد اسـت مـي     ،  شود كه مهمان   زاهد عمري وقتي آگاه مي    
كـه در طاعـت و فرمـان اويـم كـه            ،  چرا رنجه شد؟ مرا بايست خواند تا بيامدمي       . خيرا
  )همان( ».ضه استپيامبر است، عليه السالم و طاعتش بر همه مسلمانان فريي  خليفه

 ي  دنباله گردد، هاي تمايل زاهد به ديدار خليفه آشكار مي         اولين نشانه  ،در اين عبارت  
 حرمت وحشمت او بزرگ     وجلّخداي عزّ «: دارد ري باز داللت بر همين     زاهد عم  سخنِ

  ) 737  ،ص2ج،1378بيهقي،(. »ختي او بشنا چنانكه او حرمت بنده ،اد كن

امـا  و  . ستايش و مدح در سـخن زاهـد آشـكار اسـت           هاي    جاي كار نشانه  تا همين    
اولين پند زاهد توصـيه     . خواهد كه پندش دهد    هارون از زاهد عمري مي    ،  ي سخن   دنباله

اري از نعمت زيبـايي و توجـه بـه مـرگ وتـدارك              زبه بخشندگي است و ديگر شكر گ      
  .آخرت

  بخـشندگي چنـدان    ي زاهد بـه       يابيم توصيه  ميت داستان را دنبال كنيم در     قّاگر به د   
صـاحب  « :شود مـي گويـد   زر نزدش نهاده ميي  چرا كه وقتي كيسه؛ بي دليل نيست  هم  

كـه مـرا بـدين       ،نپـذيرفتي  چهار دختر دارم و اگر غم ايشان نيـستي،        ،  العيال ال يفلح ابدا   
    ).همان(. »حاجت نيست

مردي « :ودش   است كه از زبان هارون نقل مي       همانري  ي زاهد عم    ارهالبته داوري درب  
صعبا فريبنده كه اين درم و دينار  .يدئقوي سخن يافتم عمري را ولكن هم سوي دنيا گرا       

اين زاهـد مـصلحت انـديش       . )همان( .»بزرگا مردا كه از اين روي بر تواند گردانيد        . است
  . ي زر كيسهو هم نگاهي به  هم نگاهي به اخالق دارد،

حلقه بـر   . رسيدند] ابن سماك [رفتند تا به در سراي او       « :و اما بشنويد از زاهد ديگر     
ايـن   . خـواهيم  ابن سماك را مـي    : گفتند  ؟  سخت بسيار تا آواز آمد كه كيست      ،در بزدند 

 گفتنـد كـه در      د؟خواهيـ  دير ببود و باز آمد كه از ابن سماك چه مـي           ،  آواز دهنده برفت  
فـضل آواز داد آن     . گر بداشتند بر زمين خـشك     يمدتي د . است شغلييضه  د كه فر  يبگشاي

را مـ تا اين مـرد     : كنيزك بيامد و ايشان را گفت     . كنيزك را كه در گشاده بود تا چراغ آرد        
 دليل را بيرون فرستاد،   و هارون به شگفت بماند    .ام او چراغ نديده   من پيش  ،است  بخريده

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 177                                       حكومت و قدرت از ديدگاه زهد و پرهيز        

  ،ص 2، ج 1378،بيهقـي (» . آورد و سراي روشن شد     اغيرچو چند دربزد و      ك جهد كرد  تا ني 

  . شود رو مي هبه هر حال هارون با ابن سماك روب .)737
اميرالمـومنين   : فـضل گفـت    .د و شـما كيـستي     داي  آمده دين وقت چرا  ب«: گويد و مي  ا
ي راز مـن دسـتو    : گفت. كه چنان خواست كه تو را ببيند       است   به زيارت تو آمده     ،است

در  آنگاه بيĤمدي كه روا نيست مردمان را از حالت خويش          گر دادمي، ن و ا  آمده  بايست ب 
  )738  ،صهمان(. »هم كردن

ـ      در خانـه  . برخورد اين دو زاهد به نحو چشمگيري متفـاوت اسـت           ري ي زاهـد عم
ابن سماك  . ي ابن سماك چراغي نيست      در خانه . البته فقر هم هست    و چراغداني هست   

و چـه بـسا اگـر بـا          دارد،  گام آمدن خليفـه ابـراز مـي       آشكارا نارضايتي خود را از بي هن      
وچنين مهمان نوازي گرفت  شد رفتار ديگري پيش مي         خليفه روبه رو مي    از غير يشخص

 ستايش خليفه كـامالً   ،  ري زاهد عم  مد گوييِ اخوشدر  كه   در حالي ! كرد شاياني از او نمي   
  . مشهود است

وقتي فضل   وشود    م خليفه نمي  هاي زاهد دوم آن است كه مرعوب نا        از ديگر ويژگي  
ايـن  «: پرسـد  كه اطاعت از اولواالمر واجب است شيخ سماك مـي          كند  به او يادآوري مي   

 مبيـن  كه در مكه اين اثر نمي     ، مگفت عجب دان  . گفت رود ؟  رود خليفه بر راه شيخين مي    
  . )738  ،ص2،ج1378،بيهقي(» .و چون اينجا نباشد توان دانست كه به واليت ديگر چون است

او نيـز چـون زاهـد عمـري     ،كنـد  زبان تند و انتقادي ابن سماك فضل را خاموش مي   
 در كنـار او     »فضل«شود كه در آن دنيا        خليفه را از آن دنيا مي ترساند و به او ياد آور مي            

اما سخن اصلي زاهد دوم آنگاه است كـه هـارون از            . هدد  نيست كه بر عدالت او گواهي     
امـا پـيش از      دهـد،   زاهـد بـه او آب مـي       . كند ب طلب مي  شود و آ    شدت گريه تشنه مي   

كه اگر تو را بـاز دارنـد      )عليه السالم (به حق قرابت رسول     «: دهد  او را سوگند مي    ،نوشيدن
. گفت بخور گوارنده بـادا    . گفت به يك نيمه از مملكت      از خوردن اين آب بچند خري؟     

 :فـت ؟ گ دهي تا بگـشايد   اگر اين چه خوردي بر تو ببندند چند         : پس چون بخورد گفت   
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يا اميرالمومنين مملكتي كه بهاي آن يك شربت اسـت سـزاوار             :گفت. يك نيمه مملكت  
  )739،ص همان. (»است كه بدان بس نازشي نباشد

ي خليفه    اما هنگامي كه به اشاره     كند  هايي به خليفه مي     ري توصيه و نيزچون زاهدعم  ا
ر المومنين شنوده بود كه حال تـو تنـگ          ميا« :وفضل مي گويد  نهند    يي زر نزد او م      كيسه

ـ . بستان،   حالل فرمود  صلتاين  ،  ر گشت است و امشب مقرّ    سر سـماك تبـسم كـرد و        پ
دهم تا خويشتن را صيانت كند از آتش     پند  من اميرالمومنين را    ! سبحان اهللا العظيم   :گفت

برداريـد  !  هيهـات  ، هيهـات  . دوزخ اندازد  آتشه  باست تا مرا      دوزخ و اين مرد بدان آمده     
و ببـام  برخاسـت   ت سـوخته شـويم و   حلّمما و سراي و   اين آتش از پيشم كه هم اكنون        

  ). همان. (»بيرون شد
ي شخصيتي آدم ديگري است و با زاهـد عمـري             ابن سماك از جنبه    بينيد  چنانكه مي 

مـرد   "داوري هارون كه خطاب به فضل مي گويد        و كند  ورفتار نمي  انديشد  يكسان نمي 
  . اردي مسلمين د اهد بر خليفهزگذاري شخصيت  ثيرأر واقع نشان از تد،"اين است 

دهـد و بـوي       جـسورانه پنـدش مـي      ي زر را از خليفه نمي پـذيرد،         ابن سماك كيسه  
 .ي واقعـي اسـت      او يك وارسـته   . 6 كدام از سخنانش به مشام نمي رسد       ستايش از هيچ  

پادشـاه و وزيـر بـر او     ،ي صحرايي نشسته بود     دي كه در گوشه   شبيه همان درويش مجرّ   
 رساند و   اوپادشاه را به عرض     ي    كوه شِ وزير. گذشتند و او سر بر نياورد و التفاتي نكرد        

سـر برنيـاوردي و شـرايط ادب        ] چـرا [پادشاه وقت بر تو بگذشت      ،  اي درويش « :گفت
ك را بگوي كه توقع خدمت از كسي دار كه توقع نعمـت از              ملِ :بتقديم نرساندي؟ گفت  

» .اند نـه رعيـت از بهـر طاعـت ملـوك            اس رعيت پديگر بدان كه ملوك ازبهر        .تو دارد 
  )80 ،ص 1387سعدي، (

 ويش حقيقي حتي حضور شاهان راراجاست كه زاهدان و د  درخور توجه ايني نكته
بـر   ابن سـماك خـشمگين    . دنرسد كه از آنها توقع يا حاجتي داشته باش         چه ،تابند بر نمي 

درويـش گلـستان     ،دهـد   رود چون حضور خليفه آزارش مي      مي خيزد و به پشت بام مي      
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خـواهم كـه      مـي  گفت. ز من چيزي بخواه   ا«: سعدي نيز هنگامي كه ملك به او مي گويد        
  )همان(» .ديگر زحمت من ندهي

 بي چون و چرايش ناشـي از        بي اعتنايي به شاه و قدرتِ     ؛  نصايح تند وتيز و بي پرده     
 حكايـت بيهقـي   البته زاهد عمـريِ . نها داده است نيازي به آ    قدرتي است كه قناعت و بي     

ي زر  دليل پذيرفتن كيسه؛ و اهل پرهيز باشد هم كوشش دارد كه خود دارانه زندگي كند
آورد كه چندان هم دليل سستي نيست اما به هرحال گـاهي اهـل               ميه  را هم داشتن عائل   

  . انساني هستندغرايز رياضت تابع 
يكـي  « : . خورد  مي تي در اين خصوص به چشم        حكاي ،در باب دوم گلستان سعدي    

 يكـي از  . اي زندگاني كردي و برگ درختـان خـوردي   دان شام چند سال در بيشه    از متعب
 اگر مصلحت بيني در      : گفت ]و[رف به حكم زيارت به نزديك او رفت         طپادشاهان آن   

م به بركات   ه از اين دست دهد و ديگران ه        از بهر تو مقامي سازم كه فراغ عبادت بِ         هرش
 ».زاهـد قبـول نكـرد      ، شـوند وبـه صـالح اعمـال شـما اقتـدا كننـد              دانفاس شما مستفي  

پـذيرد كـه     زاهد مـي  ،  با پا فشاري و خواهش يكي از وزيران        . )101-100 ص ، 1387،سعدي(
روي  وكنيزكي خـوب   كند  ا مي  بستان سرايي براي او مهي     اهپادش. چند روزي به شهر بيايد    

وغالمي بديع الجمال و لطيـف االعتـدال         كند  به اين هم بسنده نمي     . پيش او مي فرستد   
او  .كنـد   تصور نفرماييد كه شاه به همين مقدار كفايـت مـي          . هم به خدمت او مي گمارد     

پاي خود را در يك كفش كرده تا ثابت كند آدمي چقدر قابل تغيير يا به عبارتي تربيـت                   
 ف پوشـيدن  ظين] هاي  [و كسوت    گرفتلطيف خوردن   ] هاي  [عابد طعام    «:پذير است 

رسـتن و حكمـا     گاز فواكه ومشموم و حالوات تمتع يافتن ودر جمال غالم و كنيزك ن            و
  )  101 ،ص همان( »يركززلف خوبان زنجير پاي عقل است و دام مرغ : گفته اند
و ه  ت نخستين بگرديد  أعابد را ديد از هي    «: رود دشاه پس از مدتي به ديدن زاهد مي       پا

 و فربه شده و لبس ثمـين پوشـيده وبـر بـالش ديبـا تكيـه زده و                    ]هبرآمد [ سرخ وسپيد 
 ايـن حكايـت هـم       زاهـدِ . »ايـستاده  مروحـه طاوسـي بـاالي سـرش        غالمي پري پيكر با   
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بازگشتن از عادت هايي كه بـا دشـواري و          هرحال  ه   ب .تواند استثنايي بر قاعده باشد     نمي
  . دست آمده نياز به زحمت چنداني ندارده رياضت ب
 اين حكايت ،شباهت و تـضادي دارد بـا حكايـت     زاهدِي زهد و مردم گريزيِ   داعيه

بـي كـسي و     ،  توجيـه ادعـاي خـود     او در    .كـرد  مردي كه در مثنوي دعوي پيغمبري مي      
  :ه بوددرك گرسنگي و بي توجهي را بهانه 

  تري دي خشك و  م ب نگفت اگر نا  «

  
  

  

ــري    ــوي پيغمب ــي دع ــي كنيم  »!؟ك
 

در صـورت سـير   حاضر اسـت  ، كند دعوي رسالت مي ،نه كه به زبان   پس پيامبر گرس  
زاهد حكايت گلستان هم كه در عمـل تـن بـه            . دست از دعوي خود بكشد    ،  شدن شكم 

.  رفـاه و تـنعم روي مـي آورد         از برگ خواري به   ،هگي مرفّ دزني    با تجربه ،  گرسنگي داده 
هردو  ،ل تغيير موقعيت  رياضت به دلي   ترك زهد و   ،دعوي پيامبري كردن از سر ناگزيري     

 ي آلمـاني نيـز      هرمـان هـسه نويـسنده     . در شكل گوناگون و در مضمون يكسان هـستند        
   .  از لطف نيستي آن خالي داستاني با همين مضمون دارد كه نقل خالصه

روايتـي قابـل اعتمـاد از       «: سـت  ا  آمـده » هرمـان هـسه   «اثـر    »سوآگوست«در داستان   
كـه  ن راه حق در صحراي تبس حكايـت از آن دارد          گذشتگان درباره شرح احوال سالكا    

مـردي  »هليوپـوليس «در شـهر . .. آزموده را وسوسه مي كرديانِاات اين پارس  شيطان به كرّ  
هـاي   شاديي  شيفته   ،گي فرومايه واري را بگذراند    دكه زن  ثروتمند مي زيست كه بي آن     

 ،پرداخـت  ي مـي  هاي آب معدن   به آبتني در چشمه    رفت ،  زمين بود به تماشاي سيرك مي     
 طـرب  ورزيد و از آنجا كه فردي راحت طلب و تنبل بـود بـه شـرابِ      ها عشق مي   به زن 

  )62 ،ص 1353هسه،( »انگيز ارادتي خاص داشت
او در  ... در روزي از روزها پروردگار مرد ثروتمند را از خواب غفلت بيدار مي كنـد              

براي خود غـذا تهيـه      شود واز كشت عدس و گندم         اهدانه مشغول مي  زاري به زندگي    غ
خواهد تـا موجبـات       هاي او بوده از خداوند اجازه مي       اي كه شاهد عبادت    فرشته. كند يم

  . شادي اين زاهد را فراهم كند

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 181                                       حكومت و قدرت از ديدگاه زهد و پرهيز        

بـا   ،گـذارد  او هر روز سه قرص نان گـرم و شـيرين و سـفيد بـر تختـه سـنگي مـي         
 ميل خاصـي    با گردد، هاي مختلف و زاهد كه از انجام عبادت خسته و گرسنه برمي            طعم
كم كـم   . پردازد خورد و روز بعد با صفاي بيشتري به اعمال خود مي           هاي نان را مي    گرده

شـود تـا      شيرين مي  هاي گرم و   بيشتر از آنكه حواس او متوجه عبادتش باشد متوجه نان         
رد و  جا نشسته به خوانـدن وِ      بر فراز صخره برود و همان      كند  آنجا كه حتي حوصله نمي    

كرد  مي  سعي.چنين نبود كه مرد بي هيچ مقاومتي تسليم اوضاع تازه شود         .پردازد ذكر مي 
و گيـرد    مـي ي  بار تصميم جـد    يك خالصه. قادر نبود  ت اول باز گردد اما ديگر     يقعبه مو 

يك نان و تا غروب نـان دوم را    نزديك ظهر   اما فردا   ،  كند ميها امتناع    شب ازخوردن نان  
بـوع آن قناعـت     طرفتن به بـستر بـه استـشمام بـوي م          و تنها در موقع      ...«. خورد هم مي 
را  آن. بـه سـراغ نـان سـوم رفـت         . هنوز ساعتي نخوابيده بود كه از جا برخاست        .ورزيد

 مصمم بود كه اين يكي را نيز        اما بر زمين نهاد و اندكي بعد در حالي كه كامالً           برداشت،
   )66،ص1353هسه،( .» دنبو نوش جان كند دوباره از جا برخاست ولي ديگر از آن اثري

بـا  برخورد  در  ،  دبه زندگي مرفه خود باز گرد     كرده بود   قصد   كه   مرد زاهد   سرانجام  
گـردد و مـشغول      يمر بـاز  غـا و به   . كند  ناگزير به گناهان خود اعتراف مي      ،گروهي زاهد 

زاهد تا پايان عمـر همـان جـا         . هاي بهشتي خبري نيست    شود اما ديگر از نان      عبادت مي 
   . برد ميها  كوچك روح او را به آسماني  و پس از مرگ فرشته كند عبادت مي

شباهت اين داستان با حكايت سعدي به لحاظ درون مايه و محتوا در آن اسـت كـه                  
هاي بهشتي باز    اي و بر خورداري از نان      غم دست يافتن بر چنان مرتبه     ربه   اين زاهد هم  

در برابـر تمـايالت خـود       توانـد    هم دستخوش خوي انساني خـود اسـت و حتـي نمـي            
گلـستان پـس از بازگـشت از بيـشه و            ي  كه زاهد عزلـت پيـشه      همچنان ،ايستادگي كند 

  . خلوت با پروردگار را از ياد برد ،برخورداري از نعمت هاي دنيوي
ـ      ي كه درباره   كلّ يسعدي در تصوير   دهـد در عـين واقـع         دسـت مـي   ه  ي اين گروه ب

ي زهد وتقـوا در حكـايتي از گلـستان            از در زمينه  ب. خواه است  گرا و آرمان   كمال،  گرايي
گر انجام اين حالت به      ا :مطابق اين سخن پادشاهي را مهمي پيش آمد،گفت       «: خوانيم  مي
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] ش[تشويش خاطر وچون حاجتش بر آمد  . دهم زاهدان را د من برآيد چندين درم  امر
اي درم داد  هيكي را از بندگان خـاص كيـس  . وفاي نذرش به وجود شرط الزم آمد   ،برفت

همه روز بگرديـد و شـبانگه       . غالمي عاقل هوشيار بود    گويند ،]برزاهدان [تا صرف كند  
زاهدان را چندان كه طلـب كـردم        : باز آمد و درم ها بوسه داد وپيش ملك بنهاد و گفت           

. آنچه من دانم در اين ملك چهارصد زاهد است        ؟  اين چه حكايت است     : گفت . نيافتم
» سـتاند زاهـد نيـست      كه مـي   ستاند و آن   كه زاهد است نمي    ان آن اي خداوند جه  : گفت

    )102  ،ص1387سعدي،(
نجا كه گرايش به زهد وتقوي به لحاظ نظري چشم بـه دنيـاي جـاودان آخـرت                  آاز  
 كنجكاوي بدشان نمي آيد در آدم ها هم از سرِ. ي بسياري در آن نهفته است    جاذبه،دارد

بـود و   بايـد   مل  عاما چون در اين راه مرد     ،  بيازمايندهر روزني سري فرو برند و خود را         
ـ  بـه  كه   ي  يهاي بيكاره و طفيل    آدمبنابراين   هر كسي را پاي پيمودن اين باديه نيست،        ن  اي

سعدي در اين بـاره شـعري دارد كـه           ،رسند به سرمنزل مقصود نمي    ذارند،گ  وادي پا مي  
    :گوياتر از بسياري نوشته تواند بود

 يخدا با  است  يسرّ  و  خوش  سيرتي  راكه آن
 

 زاهـد اسـت   دريـوزه   ي  و لقمه وقف  نان   بي  
 

  

 هاي ديگري از زاهدان ريايي كه حرف و عملشان زمين تا آسمان تفاوت دارد،               نمونه
   .تر شود تر و عيني دست خواهيم داد تا سخنان غزّالي روشنه ب

كـشيده شـده اسـت كـه     ي سنايي رفتاردوگانه اي از يك زاهد به تـصوير          در حديقه 
  :قابل توجه است  بيشتر از حيث طنز،

يابد، به محـراب      پسري را براي كام گرفتن برمي گزيند،چون جاي امني نمي          فاسقي،
  : رسد ناگاه زاهد حكايت ما از راه مي. برد مسجدي پناه مي

ــاد    ــراز نه ــصا ف ــشت و ع ــاج و م   ك

  

ــاد     ــاز نهـ ــاو بـ ــو گـ ــويي همچـ  گلـ
  

  

  

 

  اشـــدكـــاين همـــه شـــوميِ شـــما ب

  

 كـــه نـــه بـــاران و نـــه گيـــا باشـــد  
  

  

  

 

  ي حـق   ست ايـن و خانـه     اچه فضولي   

  

ــق     ــان رونـ ــست نزدتـ ــرع را نيـ  شـ
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  اي  كذي و كذي چه كـار اسـت ايـن           

  

 در ره شــرع ننــگ و عــار اســت ايــن   
  

  

  

 

ــشور ...  ــين كارهاســـت در كـ   از چنـ

  

ــر       ــي ت ــين ب ــم و زم ــي نَ ــمان ب  آس
  

  

  

 

ــد   ــات نمانـ ــين نبـ ــساط زمـ ــر بـ   بـ

  

ــق را    ــد خلـ ــات نمانـ ــه ي حيـ  مايـ
  

  

  

 

  از گناهـــــان لـــــوطي و زانـــــي  

  
  

  

 خـــشك شـــد چـــشم ابـــر نيـــساني  
  

  

  

 

  )670-668،ص 1387سنايي، (
خالصه، داد و بيدادهاي او سبب مي شود تا فاسق به هر حيله اي هست خـودش را    

او كه عرصه را    : اما بشنويد از زاهد   . از مسجد بيرون بيندازد و از شرّ رسوا شدن بگريزد         
  :گيرد  ريف خالي ديده،كار فاسق را خودش از سر مياز ح

ــرون از در    ــد ب ــو ش ــق چ ــرد فاس   م

  
  

  

  مـــرد زاهـــد گرفـــت كـــار از ســـر   

  

 

  )همان(
  : از اين جا به بعد كالم فاسق كه از رفتار زاهدِ بدفعل دچار شگفتي شده، شنيدني است 

ــد   ــت اي زاه ــرد و گف ــر درون ك   س

  

 ايــن همــان مــسجد و همــان شــاهد   
  

  

  

 

ــيكن ــا و گــردش حــال ل   از بخــت م
  

 بــود بــر مــن حــرام و بــر تــو حــالل  
  

  

  

 

ــون   ــه كن ــت خــداي را ك شــكر و منّ
  
  

  

  

ــون     ــه ديگرگـ ــال زمانـ ــشت حـ  گـ
  

  

  

 

ــد   ــات بمانـ ــين نبـ ــساط زمـ ــر بـ  بـ
  

 خلـــق را قـــوت حيـــات بمانـــد     
  

  

  

 

شـــكر حـــق را كـــه ابرهـــا باريـــد  
  
  

  

  

  ــدل آب د ــد  بـــــــ ر مرواريـــــــ
  

  

  

 

ــد   ــم  شـ ــر از نـ ــي پـ ــاي تهـ  ابرهـ
  
  

  

  

ــد       ــرّم شــ ــه خــ ــل زمانــ دل اهــ
  

  

  

 

ــشت ــام گرفـــت    كِـ ــوت تمـ ــا قـ هـ
  
  

  

  

ــت      ــام گرفـ ــان نظـ ــاي جهـ  كارهـ
  

  

  

 

ــالح   ــد و ص ــل زه ــداترس اه اي خ
  
  

  

  

 هست از انفاس تـو جهـان بـه فـالح            
 

حرمـــت صـــومعه تـــو مـــي دانـــي  
  
  

  

  

 بــر تــو مانــده اســت و بــر مــسلماني  
  

  

  

 

ــان    ــدان جه ــد زاه ــين ان ــون چن   چ

  

  چـــه طمـــع داري آخـــر از دگـــران  

 

  )670-668 ،ص1387، سنايي(
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وقتي در جامعه ، كج َروي هـاي اخالقـي انـدك باشـد ، خردمنـدان و انديـشمندان             
ها تبديل به يك رونـد       ويج ر ككوشند با تدبيري عاقالنه آن را پنهان كنند ، اما وقتي              مي

هاي اخـالق در    كساني چون سنايي نمي توانند در برابر لرزان بودن پايه        شود، فراگير مي 
  . روزگار خويش ساكت بنشينند

كاري  انتظار صالح و درست بهرحال عملكرد اين گروه كه به لحاظ اسم و رسمشان،        
   .كند جاد ميمعرفت ايرود؛ حس ناخوشايندي در وجود اهل  از آنها مي

قتل نفس و صفات     گواهي به دروغ دادن،    زن بارگي،  شكم پرستي،  حرام خوارگي، «
ي  اگـر در طبقـه     ي اديـان زشـت شـمرده شـده اسـت،           ل كه در همه   مذمومي از اين قبي   

روحاني و صوفي كه پرچمدار امر به معروف و نهي از منكرند گمان برده شـود،اعجاب                
  )186 ،ص 1378بهزادي اندوهجردي،( »زدو نفرت اهل معرفت را برمي انگي

اين گروه از عالمان دين،آن قدر در كار ديانت ريا ورزيده اند كه بيشتر اوقات تبديل           
  :به يك ضد ارزش شده اند

  ام كه فقيهي به دشـتواني گفـت         شنيده

  

 رسيده؟ گفت آري     داري     خربزه  هيچ  كه    

 

  گر اختيار كني به دانگي دو طرف از اين
  

 چهار به دانگـي قيـاس كـن بـاري         وزان    
 

   از پي چيـست     تفاوت   چندين    سؤال كرد كه  

  

 فرق نيست ميـان دو جـنس بـسياري          كه  
 

 ملك من است   حالل  تو بيني  چه     از اين     بگفت

  

  نيامده اسـت بـه دسـتم بـه وجـه آزاري          

 

ــد  ــارت آوردن ــه غ ــسرانم ب ــر پ   وزان دگ

  

 حـــرام را نبـــود بـــا حـــالل مقـــداري  
 

  كايــت دراز خــواهي كــردفقيـه گفــت ح 

  

  ازاين حرام ترت هست ده بـه دينـاري؟          

 

  )751،ص1385سعدي،  (
هرچه هست،اين گروه به دليل آن كه رهبران جامعه به سـوي رسـتگاري محـسوب                

بيشتردر معرض نگـاه عيـب جويـان        اند و از معصوميت هم برخوردار نبوده اند،        شده مي
عين القـضات   «در باب همين طبقه،   . گرفته اند   ر مي قرار داشته اند و بيشتر مورد انتقاد قرا       

  :اي دارد  هاي خود انتقاد گزنده در نامه»همداني 
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علمــاي ديــن را طلــب مــي كردنــد و ايــشان  در روزگــار گذشــته خلفــاي اســالم،«
شب و روز با پادشاهان فاسـق نـشينند و ده             حرام، گريختند و اكنون از بهر صددينارِ      مي

بـار   پـس اگـر يـك بـار،    .  ده بار باشد كه مست و جنـب باشـند   بار بر سالم روند و هر     
يابند،از شادي بيم بود كه هالك شوند و اگر تمكين يابند كه بوسـي بـر دسـت فاسـقي                    

  )78،ص 1362عين القضات همداني،(» .نهند،آن را باز گويند و شرم ندارند

در كـسوت   بدين سان مي توان نتيجه گرفت كه تنها در گروه اندكي از كـساني كـه                 
چـه گفتـه انـد و كـرده انـد يگـانگي و            ميـان آن   انـد،  روزگار گذرانده  درويشي و زهد،  

 آنها با صاحبان قـدرت وحاكمـان        ي رو برخورد همه   يكرنگي وجود داشته است؛ از اين     
  . هم يكسان نبوده است

  
  :نتيجه
 كه از ي  مي توان گفت كسان    است،به عمل آمده    صي كه در متون ادب فارسي       با تفح 

. داو زه  دراويشو گاه    حكيمان و خردمندانند     گاهلك دنيا نگريسته اند،   نيازي به م   بي سرِ
 كه در كسوت جنون بهتر از هر عاقلي           ديوانگاني گاهو  اند    شاعراني شيرين سخن  گاهي  

  . اند انديشيده
   روح و جانـشان    كه زهد بـا     ،اد نيز يا به واقع قناعت پيشه اند و آزاده           دراويش و زه

غم فقر و تن سپردن به كارهاي سخت حاضر نيستند در آسـتان             به ر  وجين شده است    ع
 يشاهان و قدرتمندان سر بسايند يا كساني كه  نيم نگاهي به زهد و پرهيز دارند و نگاه                 

اين گروه بيـشتر اهـل طاعتنـد و عبـادت تـا پـرداختن بـه                 . هاي بهشتي   مشتاق به وعده  
  . اي دنيوي و كسب نان حالل هكار
ها و اميـال بـشري داراي برخـوردي     ي زهاد در مواجهه با حكومت ه هر روي طبقه   ب

اد گـوي                      رفا،به سبب بي اعتنايي شان به دنيـا و آخـرت از سـاير زهـيكسان نيستند و ع
  . اند سبقت ربوده
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 كـه پـاره اي از       بـود   مالك سخن ما متـون نظـم و نثـر فارسـي              در اين مجال،     بتهال
 يبراي نتيجه گيري بهتر بايد به زندگي شخـص         . ونه عرضه شد  حكايات آن به عنوان نم    

طلبد تا زاهدان عالي مقام از كساني كه         ل مي ي مفص حثد و عرفا رجوع كرد كه خود ب       هاّز
  . اند تميز داده شوند و راه به جايي نبردهبه هر دليل در اين وادي گام برداشته اند 

واكـنش  ،در ادبيات فارسي     تاب يافته    باز  گريزيِ ادر تحليل نهايي مي توان گفت دني      
يز بوده است   نعدالتي و تبعيض هاي اجتماعي       بي،اعتراض به افزون خواهي      و   انتقادي  

 درآمد اجتماعي   اي اندك از مازادِ     خود بهره  هك رغم آن قدرت، به    معاندِ هاي  و اين گروه  
وجدان   ناظر بر  سيِ به دور از انصاف و خدا تر       رارفتار حاكمان و قدرتمندان      داشته اند، 

  .اند دانسته  مي خود
  
  
  

  ها پي نوشت
ي اخالقي    ي تعهدنامه   متني است منسوب به بقراط،پزشك يونان باستان كه به منزله          ،ي بقراط   سوگند نامه   -1

. ي پزشكي در بسياري از كشورهاي جهان سوگند مي خورند كه به آن وفادار باشند         است و دانش آموختگان رشته    
  )ت خانه پزشكانساي: رك (

عـالِم و   » بوعلي دقّاق «سپهساالرِ نيشابور  و     »بوعلي الياس «، درباره ي  » الملوك نصيحة  « اين حكايت در     -2
  )108 ،ص 1389غزالي،. (زاهد روزگار آمده است 

   )690-689 ،ص 1359(، ي سنايي حديقه:ونيز رك -3
 « بـه   اي دشوار و رنج و مصيبت تا انـدازه       هاي   كلبيان در تحمل رياضت   .  ديوژن كلبي معاصر ارسطو است     -4
  )180 ،ص1380اي، خامنه: رك. (ي مسلمانان شباهت داشتند ي صوفيه  در سلسله»ه مالمتي
  )70-69،ص 1383شميسا،: رك (. عالقه تضاد استنوعي مجازبهرود و كار ميه ميه در طنز بي تهكّ استعاره -5
آنجا ديدار بين هارون الرشيد بـا عبـاس و          . آمده است »نصيحة الملوك « اين حكايت به صورت ديگري در        -6

  )75-74 ،ص 1389غزالي،. (خواص او نزد فضيل عياض روي مي دهد
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 چتهران، خوارزمي،   ،  حسين يوسفي  توضيح غالم  به تصحيح و  ،  گلستان  ،1387 ،ـــــــــــ   -5
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