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Abstract
Asceticism, sensual phenomenon that has deep cultural roots and amongst nations, each of
which refer to different interpretations; In the Islamic culture, including a concept which has a
major effect on human life and social relations between individuals This research is
descriptive-analytic approach to the issue of asceticism and draw the right semantics And
explore the relationship between advanced components and other systemic moral vocabulary
related in the Qur'an deals And perhaps each of these components itself, meaning the system
(subsystem) form that leads to draw a semantic network-wide. The technical aspects of the
great Shi'a scholars and poets Court, Sharif Razi is studied And the power and ability of the
poet to understand the words and meanings of the Quran to follow the awakening of spiritual
and intellectual trends reveals Abbasid And attempts to flavor teaching the values of Islam
and in particular Shia reveal. Finally, using the right semantics of positive piety by Sayed
Sharif Razi educational approach is fraught with numerous references to the combination of
emotion and wisdom and expressive styles accompanied And by citing Quranic verses and
Shiite nature of worldly offers a complete program.
Keywords: The Holy Quran, Semantics, Piety, Sharif Razi.
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چکیده

زهد پدیدهای نفساني است و ریشههای عميق فرهنگي و دیني در ميان ملتها دارد .ملتها از زهد
به تعابير مختلف یاد ميکنند و در فرهنگ اسالمي ازجمله مفاهيمي است که تأثير مستقيم و بسزایي
بر زندگي فردی و روابط اجتماعي ميان افراد دارد .در این پژوهش با شيوۀ وصفيتحليلي ،موضوو
زهد ،بررسي و ميدان معناشناسي آن ترسيم ميشود؛ همچنين رابطه ميان اجزای پيشرفته سيستماتيک
آن و دیگر واژگان اخالقي مرتبط با آن در قرآن کریم کشف ميشود و چهبسا هریک از این اجوزا
به خودی خود ،سيستم معنایي دیگر (زیرسيستم) را تشكيل دهند که به ترسويم یوک شوبكه معنوایي
گسترده منجر ميشود .سپس ابعاد فني آن در دیوان عوامم و شواعر بوزر

شويعي ،شوریف رضوي،

واکاوی ميشود و ميزان قدرت و توانایي شاعر در فهم امفاظ و معاني قورآن را بوه دنبواي بيوداری
روحي و گرایش فكری عصر عباسي آشكار ميکند و تالش دارد تا با صبغهای تعليمي ،ارزشهوای
اسالمي و مخصوصاً شيعي را آشكار کند .درنهایت به کوارگيری ميودان معناشوناختي زهود ایجوابي
سيدشریف رضي با رویكرد تعليمي مملو از اشارات فراواني اسوت کوه بوا آميختوهای از عاطفوه و
حكمت و اساميب بياني همراه شده است و با استناد به آیات قرآني و با صبغه شيعي ،برنامه کاملي
را برای زندگي دنيوی و اخروی ارائه ميدهد.
واژههای كلیدی

قرآن کریم ،معناشناسي ،زهد ،شریف رضي.
*نویسنده مسئول
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 - 1مقدمه

معناشناختي منجر شده است و در این ميان ،زهد

انسان همواره نيازمند برنامهای عملي و هدفمند

ازجمله واژگان چند معنایي است که در کيفيت معنای

برای دستيابي به سعادت و کماي است و این برنامه

کالم رکن اساسي را بر عهده دارد .پاممر در این باره

محوری بر زیربنای فكری و اعتقادی قائم بر تعادي و

ميگوید:

توازن ميان تمامي نيازها و ارزشهای انساني استوار

«در زبان ،تنها واژههای مختلف با معاني گوناگون

است؛ بهطوریکه قرآن کریم  -مرجعي بدون نقص-

وجود ندارد؛ بلكه ما به بعضي از واژهها برميخوریم

بخش گستردهای از برنامه کماي و سعادت را برای

که بهخودیخود از چند معني برخوردارند؛ این مسئله

انسان کامل ،این قهرمان ارزشهای انساني در ميادین

را چند معنایي ميناميم» (پاممر ،1366 ،ص.)115

مختلف بشری ،عرضه و با گذر از دنيا و متا فاني آن
به سوی سعادت ابدی رهنمون ميکند.

به عبارت دیگر ،اشتراک معنوی دربردارندۀ یک
مفظ با مفهومي کلي و عام است که چندین وجه

بنابراین انسان کامل ،ضمن بهرهگيری از این

معنایي از آن منشعب ميشود و در زیر چتر مفهوم

برنامۀ محوری و با استعانت از سالح زهد ،سر تعظيم

کلي مفظ قرار ميگيرند؛ بنابراین ،یک مفظ با حفظ

در برابر معبود بر سجده ميساید و این بندگي

هویت مفهومي خود با توجه به شرایط و موقعيتهای

محض ،چشمههای حكمت و بصيرت را در قلب او

پيشآمده بر چند معنا دالمت ميکند و مصادیق

جاری ميسازد.

گوناگوني ميیابد که با توجه به شرایط خاص از

و این بدین معنا نيست که زاهد همانند رهبانيان

ویژگيهای متعددی برخوردار ميشود و کاربردهای

در طریق زهد به تنسک و عزمت تام روی آورد؛ بلكه

وسيع ميیابد .تالش اصلي در جهت اطال و کشف

از دیدگاه قرآن کریم ،زهد بر تعادي و توازن ميان

این نشانهها و شكلهای چند معنایي برای دستيابي به

زندگي دنيا و آخرت ،اکتفا به مقدار کم و دوری از

راههای مشخص تحليل معاني اصلي است که سبب

حرص و طمع دالمت دارد و به دنباي آن ،شعر زهد

کشف ابعاد تازهای از معاني و موجب ژرفنگری و

در عصر عباسي با تأثيرپذیری و به پيروی از این

ژرفکاوی محقق بر اثر ميشود (امجوزیه، 1994 ،

آموزهها با هدف دعوت به فضائل پسندیده و

ج ،2ص.)30

گراميداشت ارزشهای اخالقي در نفوس افراد جامعه

 -1- 1نگاهي به اوضاع سياسي و اجتماعي عصر

شكل گرفت که بر جوانب ابدا در تضمين معنا

عباسي

دالمت ميکرد (قثامي ،2008 ،ص.)208

با نگاهي گذرا به عصر عباسي با جامعهای مملو

درخور ذکر است در بحث معناشناسي ،سلسله

از گرایشها و کشمكشهای فكری و عقيدتي

ارتباطات یک پدیده با دیگر پدیدههای همزمان،

مختلف روبهرو خواهيم شد؛ بهطوریکه شكلگيری

بررسي معنایي شده و با تدوین سيستمهای خرد و

مذاهب مختلف کالمي ،فلسفي و عقيدتي را به دنباي

کالن ،نتایج حاصل از ورای آن به استنباطات

داشت .در این ميان ،زهد در کنار دیگر اغراض
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شعری همچون مهو و مجون  -واکنشي ضد شذوذ

است در این عصر ،امحان زهد از امحان مجون کمتر

خلقي و دیني رایج در آن عصر  -رشد کرد و فقر و

نبود (امضيف ،1976 ،ص.)100

واقعيتهای دردناک زندگي نظير آزار ،قتل و آوارگي

 -2- 1پيشينۀ تحقيق

علویين را محكوم کرد (نوفل ، 1981 ،ص)181؛ و
ازجمله

مهمترین

به

 -صامح ،عضيمه ( ،)1381کتاب «معناشناسي

خویشتنداری ،پرهيز از وسوسههای نفساني و

واژگان قرآن» ،مترجم حسين سيدی ،مشهد :آستان

اندوختن توشه برای آخرت در کنار ور و تقوی بود.

قدس رضوی.

عامم بزر

مضامين

آن،

دعوت

ازجمله پژوهشهای مرتبط موارد زیر هستند:

شيعي ،شریف رضي ،از ميان

 -سليميان ،کبری ( ،)1391پایاننامه «امزهد في

برجستهترین شاعران زهد در این عصر ،شعر تعليمي

نهج امبالغه ودیوان امشریف امرضي» ،دانشگاه

خود را در خدمت بيداری روحي و جهتدهي

اصفهان.

گرایش فكری قرار داد .با توجه به آنچه گفته شد

 -مطفي ،سيدمهدی ( ،)1393مقامه «بررسي و نقد

عوامل مؤثر بر ظهور ادبيات زهد اسالمي در این

معناشناسي قرآني ایزوتسو» نشریه پژوهشهای زبان

عصر در موارد زیر خالصه ميشود:

شناختي قرآن ،ساي  ،3ص .39

 .1عامل سياسي :شامل تنو

حكومتها،

کشمكشها و فتنههای داخلي و خارجي ،ناامني؛
 .2عامل دیني :شامل کثرت زاهدان ،عابدان و
رجاي دین؛

 هاشميان ،مریم ( ،)1378پایاننامه «مفآهي مدیني و آخالقي درشعر شریف رضي» ،آبادان :دانشگاه
آزاد خرمشهر.
در این ميان ،پژوهش مستقلي در حوزه معنایي

 .3عامل اقتصادی :شامل ظهور انوا مظاهر

زهد از منظر امفاظ و معاني قرآن کریم و ميزان تأثير

خوشگذراني ،اسراف و صرف امواي و از سوی دیگر،

آن در دیوان شریف رضي در چارچوب ادبيات

فقر و مشكالت معيشتي؛

اسالمي یافت نشد و هدف این پژوهش کشف این

 .4عامل اجتماعي :شامل کثرت مهو و معب،

رابطه معنایي از خالي قرآن کریم و دیوان شعری این

ازدیاد انوا فرهنگهای اجنبي و تفاوت جنسهای

عامم بزر

مختلف بشری (شعراوی ،1969 ،ص.)277

 -3- 1سؤاالت پژوهش

این درحامياست که همۀ این عوامل در پيشبرد
حرکت زهد و رشد آن در عصر عباسي تأثير بسزایي
داشت؛ بهطوریکه بنای اسالمي خامص یافت و جز

شيعي است.

این مقامه براساس شيوۀ وصفيتحليلي است و
تالش دارد تا سؤاالت زیر را بررسي کند:
ميدان معناشناسي سيستماتيک زهد و ارتباط آن با

مهمترین اغراض جدید ادبي در عصر عباسي قرار

دیگر واژگان اخالقي چگونه است .بارزترین

گرفت .در همين زمينه ،دکتر شوقي ضيف معتقد

نشانههای این ميدان در قرآن کریم چگونه است.
بهرهگيری شریف رضي از این ميدان سيستماتي ک در
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دیوانش با توجه به عصری که در آن زیست ميکرده

قلب مخاطب رسوخ ميیابد و او را به تأمل و تفكر

است را تبيين کنيد.

واميدارد و با امگوپذیری از آموزههای قرآني و ارائۀ
امگوی بيمانند برای نسلهای بعدی ،منبعي ارزشمند
برای علما و ادبا و پژوهشگران به شمار ميآید:

 - 2معرفي شريف رضي
ابوامحسن محمد بن طاهر ذواممناقب ساي 359هو

وَشِعری تَختَصُّ امقُلُوبُ بحِفظِهِ

مذهب

وَتَحظَي بهِ دُونَ امعُيون اممَسامِعُ

اماميه جعفری در بغداد متومد شد .وی با وجود

وَأومَي بهِ مَن کان مِثلَکَ حَازماً

جایگاه رفيع علمي ،سياسي ،اجتماعي و دیني،

یذبََّبُ عَن أطرَافِهِ وَیقار ُ

درنهایت زهد و تقوی زندگي کرد و حاالت کشف و

سَتَظفَرُ مِن نَظمِي بكُلََّ قَصِيدَهٍ

کرامات عرفاني و افق وسيع فكری داشت؛ آنچنان که

کمَا حَلَّتِ املَّيلَ امنَّجومُ امطوَامِعُ

اثری ع ميق و نيكو در حيات فكری و ادبي عرب

تُضِئُ قَوَافِيها وَرَا َ بُيوتِهَا

اسالمي داشت (نورامدین ،1411 ،ص .)5تالش این

طِرَاقاً ،کمَا یتلُو امنَّصُويَ امقَبَائِعُ

در خانواده سادات هاشمي و علمای بزر

همزمان با مصائب ،فتنهها و

(شریفرضي ،بيتا ،ج ،2ص) 660

نابسامانيهای سياسي و دیني و اجتماعي در دومت

امذَّبُّ  :دفع و منع و طرد (ابنمنظور ،ج، 1

اسالمي در جهت عالج و درمان آن و همچنين

ص) 380؛ قَبَعَ امنجمُ :ظاهر و سپس مخفي شد (همان،

تهذیب نفس و دستيابي به ارزشهای واالی انساني

ج ،8ص.)259

شاعر بزر

بود و تالش داشت تا جامعه اسالمي را به سمت
جهاد در جبهۀ عمل و مساعدت و مراقبت و پرورش

 - 3تعريف زهد

فطرت و عبودیت مطلق خداوند عزوجل رهنمون کند

زهد از زمرۀ واژگان کليدی است که در مسير

(ابناثير ،1385 ،ج ، 7ص .)35ازجمله آثار ارزشمند او

تطور معنایي خود ،صورتهای گوناگوني را پذیرفته

«نهج امبالغه»« ،حقائق امتأویل في متشابه امتنزیل» ،

است و این در اثنای کتب مختلف مغوی درخور

«تلخيص امبيان في مجازات امقرآن»« ،خصائص

مشاهده است .بهعنوان نمونه از نظر صاحب

األئمه»« ،مجازات اآلثار امنبویه» و «دیوان شعر» است

تاجامعروس «زَهَدَ فِيهِ وَعَنه» بدین معناست که آن را

(فاخوری ،1385 ،ص.)668
دیوان شعری این نابغۀ گرانمایه و شاعر بزر

بر

گرایش زاهدانه ،آزادی و عمق تفكر ،احساسات پاک
و همت عامي او دالمت دارد؛ بهطوریکه در کنار دیگر
اغراض مختلف شعری چون فخر ،رثا ،شكوی و
حكمت ..سروده شده است (فروخ ،1972 ،ج، 3
ص)59؛ و شامل معاني دور و نزدیک است که در

ترک گفت و از آن رویگردان شد (زبيدی: 1414 ،
مادۀ زهد) .از نگاه ابنمنظور نيز براساس نظر علمای
زبانشناسي «زهد» ضد رغبت و حرص برای دنيا و
«امزهاده» در تمامي اشيا است (ابنمنظور ،1414 ،ج، 3
ص) 197؛ و از نظر اصطالحي ،زهد را به معنای
بازداشت از گناه ،ترک ماسوی اهلل ،اجتناب از تمامي
امور دنيا با تخليه آن از قلب و در بياني دیگر ،به
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معنای شكر بر حالي و صبر بر حرام ميداند (همان،

نصارای و مرتاضان) نيست؛ زیرا این امور با رشد و

ص .) 200راغب نيز در باوری مشابه ،امزهيد را به

ترقي انسان در تعارض است و جز بدعت نيست،

چيز کم و امزَّاهِدُ فِي امشَّئ را رویگردان از او و راضي

آنچنان که قرآن کریم ميفرماید﴿ :وَرُهبَانِيۀٍ

از او به کم عنوان ميکند( .راغب ،1412 ،ج، 1

ابتَدَعُوهَا﴾ 7بلكه اسالم از حرام دنيا تحذیر و بر عمل

ص )384و از اینجا درميیابيم که زهد از نظر کتب

صامح ترغيب ميکند و ميان دنيا و آخرت راهي اتخاذ

مختلف مغوی معنایي مشابه دارد و بهوضوح بر

ميکند که همان جمع ميان خير دنيا و آخرت است:

معنایي وسيعتر از قناعت و ور دالمت دارد (فيصل،

﴿مِكَيْالَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَالَ تَفْرَحُوا بمَا آتَاکُ مْ﴾ 8و

 ،1965ص.)20

دنيا را مزرعهای برای آخرت قرار ميدهد.

زهد از منظر عرفای اسالمي ني ز به معنای

بنابراین ،زهد حقيقي و مطلوب آن است که

ساقطکردن رغبت انسان از هر آن چيزی است که با

ضمن ردّ زهد سلبي ،انسان را به بهرهمندی از

او سروکار دارد (قاساني ،1413 ،ص ،52باب زهد).
مَن یطلُبُوا سِرَّها مِلغِنَي

9

نعمتهای دنيا در حد نياز (منوط به اینكه مامک هيچ

وَمَن یترَکوها إلزهَادِها

چيز نباشي و هيچ چيزی هم مامک تو نباشد) و

(محمدحسين ،1980 ،ص) 119

برکات وجود و ارتباط با دیگران برای وصوي به

مفظ زهد در قرآن کریم در یک موضع واحد 1و

کماي ترغيب کند (عليزاده ،1374 ،ص ) 7و ضمن

به معنای رغبت نداشتن و بياعتنایي بهکار رفته است.

بازداشت او از گناه ،به یاریرساندن دیگران و زکات

با توجه به معني مأخوذ از مشتقات کلمه زهد در
قرآن کریم واضح ميشود که زهد اتجاه سلوکي است
که انسان برای تخلي قلب از حب دنيا و شهوات و

هرآنچه مازاد حاجت است تشویق ميکند﴿ :وَیُؤْثِرُونَ
عَلَى أَنْفُسِهمْ وَمَوْ کَانَ بهمْ خَصَاصَۀٌ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ

نَفْسِهِ فَأُومَئِکَ هُمُ امْمُفْلِحُونَ﴾ 10و از این منظر ،کاربرد

بهرهگيری از دنيا به مقدار الزم و کسب حب و

دعوت به زهد ایجابي برای تربيت جامعهای نمونه به

رضایت امهي و وصوي به مقام قرب امهي برميگزیند.

شمار ميآید (نورامدین ،1411 ،ص.)17

مهمترین مضامين زهد اسالمي قائم بر آموزههای

شریف رضي نيز با امگو قراردادن فرمانهای قرآن

قرآن کریم است و اصل آن مبتني بر دعوت واضح 2به

کریم ،بر بهرهمندی از ماي ،وسيلهای برای رفع نيازها،

عدم اشتغاي به حيات دنيا و متا آن 3است؛ زیرا عمل

تأکيد کرده است و فقر و نيازمندی را از موجبات

صامح 4و هدف قراردادن آخرت بهتر از آن است 5و

عذاب و هالک ميداند:

این همان اسلوبي است که مؤمن به آن حيات ميیابد

وَإذَا نَعِمتَ فَكُلُّ شَئ مُمكِنٌ

و نفساش را به مجاهدتهای روحي و بدني وادار

وَإذَا شَقِيتَ فَكُلُّ شَئ عَازبٌ

ميکند (عبدامحليم ،1975 ،ص.)29

وَأرَى امغَنِيَّ مُطَاعِناً بثَرَائهِ

بر این اساس در شناخت معني حقيقي زهد باید

أعدَائهُ وَاممَايُ قِرنٌ غَامِ بٌ

اذعان داشت که به معنای فقر و عقبماندگي از

تَحثُو عَلَي عَيب امغَنِيّ یدُ امغِنَى

حيات اقتصادی ،استفادهنكردن از نعمات دنيا 6و

وَامفَقرُ عَن عَيب امفَتَى بَحَّاثُ

گوشهنشيني ،آوارگي و محبوسنكردن نفس (همانند

(شریفرضي ،بيتا ،ج ،1ص) 85
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همچنين محاسن بينيازی و عيوب فقر را چنين
برميشمارد:

مرتبط محسوب ميشوند  .در یک نگاه گذرا به تطور
دالمي و تحليل سير معناشناختي واژه (زهد) در

«نعمتهای دنيا وسيلۀ دستيابي به هدف منشود

ميیابيم که این واژه با واژگاني نظير «أمل»« ،شكر»،

است؛ بنابراین شخص با مامش در مقابل دشمنان

«ور »« ،تقوا» و «صبر» ارتباط معنایي دارد و همچنين

ميایستد و در دست داشتن ثروت ،عيوب بسيار را

مهمترین مضامين شعر زهد را تشكيل ميدهد که

ميپوشاند و اما فقر باعث بدبختي و عذاب انسان

عبارتند از:

است و معایب او را ميان مردم آشكار ميسازد»

 .1-4حكمت و بصيرت؛

(همان)

 .2-4قصر أمل؛
11

در این راستا تقسيمبندی درجات

زاهدان از

 .3-4شكر؛

پایين به باال عبارتند از :امف) خائفان از آتش دوزخ و

 .4-4توکل و قناعت؛

عذاب اخروی؛ ب) راجيان به اخذ ثواب و نعي م

 .5-4تقوا؛

آخرت؛ ج :عارفان مشتاق مقام قرب إمي اهلل (نراقي ،

 .6-4صبر؛

 ،1988ج ،2ص  )74که در این مقامه طبقه سوم

 .7-4جهاد؛

امگوی اصلي است.

 .8-4زکات.
عارفان

 -1- 4حکمت و بصيرت

راجيان

زهد یكي از مهمترین عوامل ایجاد حكمت و

خائفان

بصيرت و غفلت نورزیدن از وسوسههای شيطاني در

دستهبندیزاهدان 


قلب زاهد است .به عبارت دیگر ،الزمۀ زهد
سبکشدن وجود انسان برای فراغ از طبيعت دنياست.

 - 4ميدان معناشناسي واژگان مرتبط با زهد

زاهد بهواسطۀ این حكمت زبانش گشوده ميشود،

با تأمل در تطور دالمي و سير معناشناختي «زهد»

شرح صدر ميیابد و عيوب خود را در دنيا تشخيص

و دقت در معني حقيقي آن در قرآن کریم در ميیابي م

ميدهد و در رفع آنها ميکوشد و سرانجام این

که قرآن کریم به ترسيم ميدان معناشناسي واژگان

حكمت ،او را از دنيا به سالمت روانه ابدیت ميکند

مرتبط با زهد در یک سيستم پيشرفته ميپردازد که

(کاشاني ،1325 ،ص .)374

این مقامه درصدد کشف این رابطه است و تعاميم این
رائد عاميقدر شيعي نيز گواه آن خواهد بود.

الزمۀ نيل به بصيرت معرفت 12است و معرفت،
علمي است که انسان را به ارزش وجودی خویش

به عبارت دیگر ،تحليل معناشناختي زهد

رهنمون ميسازد و او را از هالکت در دام دنيا

نشاندهندۀ آن است که این واژه از واژگان کليدی در

محفوظ ميدارد؛ درنتيجه ،جهانبيني خاص زاهد

اخالق اسالمي به شمار ميرود و رابطۀ سيستماتيک

شكل ميگيرد که ازجمله واژگان مرتبط با آن موارد

با دیگر واژگان اخالقي دارد و بهصورت یک واحد

زیر هستند:
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اشاره شد که قرآن ،تنها در آیه  20سوره یوسف

حرام است (قمي ،1363 ،ج ،1ص  .)568بنابراین

صراحتاً به واژۀ زهد اشاره دارد؛ اما با تأمل بيشتر

«قصر األمل= کمکردن آرزوها» و «شكر در برابر

درميیابيم که قرآن ،جهانبيني زاهدان و معيارهای

نعمتهای امهي» و «ور هنگام روبهروشدن با حرام»

زهد را در آیات متعدد تبيين کرده است 13که بنا بر

از مهمترین ویژگيهای ایشان است.15

اتفاق مفسّران بر زهد دالمت دارد.

بر اساس این ،باالترین درجه زهد ،پستترین

براساس تقسيمبندی درجات زهد ،جهانبيني

درجه ور و باالترین درجه ور  ،پستترین درجه

زاهدان در سه دسته جای ميگيرد :امف) معرفت

یقين و باالترین درجه یقين ،پستترین درجه

اوميه :تَزَهُّد یا اعراض از مذَّتهای دنيا یا ترک

رضاست .16و رضا ،عبارت از رفع کراهت و

محرمات (زهد واجب) با وجود ميل به دنيا با

شيرینشدن تلخيهای احكام قضا و قدر است و به

مجاهدت نفس و مشقت با هدف کسب مذتهای

همين دميل ،مقام رضا پس از توکل قرار دارد

بهشتي جاودانه .ب) معرفت ثانویه :معاوضه کاالی

(کاشاني ،1325 ،ص  .)399بدین معنا که هر مصيبتي

ناچيز با کاالی برتر و با ارزش(اقامه بيع)؛ بدین معني

در راه نيل به مقام نوراالنوار جز مقدرات و قضا و

که زاهد در قباي معاوضه متا دنيا ،متا آخرت را به

قدر حتمي خود دانسته ميشود و با تحمل آنها در

دست ميآورد و تمایلنداشتن به متا دنيا به دنباي

روح و نفس و قلب خود ،فضایي از فَرَج و سرور

تمرینها و ریاضات پيدرپ ي و افزون معرفت او به

ایجاد ميکند؛ بهطوریکه همه تلخيهای سلوک به

نعيم آخرت و اعراض از حالي با ظنَّ به آمودگي آن

حالوت مقام رضا و مشاهده حق (=نهایت مقام

صورت ميگيرد .ج) معرفت عاميه :14عاميترین مرتبه

سامكان) تبدیل ميشود.17
رضا

یقين

ور

زهد ،اعراض نكردن ،بلكه گذشت با شوق و طو و

توکل

رضا از زخارف و امتعه مادی دنيا و کسب معرفت از

حكمت و بصيرت ناشي از زهد خود دربردارندۀ

ارزشنداشتن وجودی دنيا و رسيدن به کماي،

دو ویژگي تخلي از دنيا و توجه به آخرت است:

معرفت ،حكمت و یقين و ناشي از حب امهي است

 - 1-1- 4تخلي از دنيا

زهد

(نراقي ،1988 ،ج  ،2ص  .)65همچنين شامل اکتفا در

در اینجا مراد از دنيا ،مظاهر طبيعي اعم از کوه،

امر حالي (خوراک ،پوشاک ،نكاح )..به مقدار حاجت

دریا ،بيابان و ...و مراد از دنياطلبي ،بهطور مثاي،

به دنباي ترس از حساب بر حالي و ترس از عذاب بر

علماندوزی و مهارتورزی با هدف رفع مشكالت
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زندگي و جامعه نيست؛ بلكه در نظر عارفان و

معرفي ميکند که انسان با عذاب و سختي در آن

زاهدان ،مراد اصلي ،تعلَّقهای نفساني است که

داخل ميشود و ناگزیر ،پس از مدت کوتاهي از آن

موجبات ذمت و زواي کرامت ،علم و معرفت انسان و

خارج ميشود:

یا موجب ظلم و جور به غير را فراهم ميکند و

فَأوَّمُنَا امعَنَا ُ ،إذَا طَلَعنَا

ازجمله مظاهر آن حرص ،شک و تردید ،شرک ،ظلم،

إمَى امدُّنيا ،وَآخِرُنَا امذَّهَابُ

تجاوز و ...است (کليني ،1362 ،ج ،3باب زهد).

(شریفرضي ،بيتا ،ج ،1ص) 126

شناخت عيوب و نواقص دنيا و غفلتنكردن از
وقو در شرک دنيا جز مهمترین مسائلي است که
ذهن شعرا زهد را در طوي قرنها مشغوي کرده
است .18شاعر با بينشي عميق ،حقيقت دنيا را شناخته

همچنين شاعر نقص دنيا و مزوم ترک آن را این
چنين تبيين ميکند:
دُنيا تَضُّرُ ،وَمَا تَسُرُّ ،وَذَا اموَرَی
کُلٌّ یجَاذِبُهَا ،وَکُلٌّ عَاتِبٌ

است و به شيوهای خاص ،ضمن امگوپذیری از

(همان ،ج ،1ص)32

فرمانهای قرآن کریم ،اهل تفكر را از وقو در آن بر

شریف رضي با اشاره به خسران و عدممسرت در

19

حذر ميدارد؛ زیرا منزي قرار و جاودانگي نيست

بلكه زائل و خائن است؛ سپس با بهکارگيری اسلوب
ندا با محني برگرفته از حس تعجب ،برای تنبيه
مخاطب ،اسلوب حوار را بهکار ميبرد و فضایي
دراماتيک ایجاد ميکند:

دنيا ،از احواي مردمان غافل در عجب است که بر سر
متا فاني آن در حاي قتل و نزا هستند و بر ترک
حزن و اندوه بر دنيای فاني تأکيد ميکند:20
تَأمُلُ أن تَفرَحَ فِي دَار امحُزن
وَتُوطِنُ اممَنزيَ فِي دَار امضَّعن

هَيهَاتَ ،یا دُنيا ،وَبَرقُکِ صَادِقٌ
أرجُو ،فَكَيفَ إذاً وَبَرقُکِ کاذِبٌ

(همان ،ج ،2ص) 436
شاعر تأمل و تفكر در بقا و اقامت در این خانه

(شریفرضي ،بيتا ،ج ،1ص) 85

ناپایدار را عقالني نميداند؛ زیرا ناگزیر باید ترک آن

شاعر ،دنيا را از مسير خویش دور ميکند و هيچ

گفت و آیا سعادت و شادی در منزي دارای این

آرزویي از آن نزد خود ندارد و مخاطب خود را از

اوصاف فائده دارد .درنتيجه تكيهگاهي مطمئن برای

زرق و برق دروغين و حيلهگرایانۀ آن برحذر ميکند

انسان محسوب نميشود:

و این شعر شامل عيوب دنياست که معرفت آن ،سنگ

ال تَأمَن امدُّنيا عَلَيکَ ،فَإنَّهَا

بنای زهد است .چنانچه اگر بنده حب دنيا را از قلب

ذَاتُ امبُعُوي تُبَدََّيُ األبدَامَا

خود بيرون راند ،خداوند سرچشمههای حكمت و

(همان ،ج ،2ص) 203

بصيرت را در قلبش ،جاری و نواقص دنيا را با چشم

شاعر براساس تجارب خود از حوادث و

دي ادراک ميکند و این همان چيزی است که خداوند

رویدادهای زندگي ،بر روزگار و مردمانش خشم

آن را وسيلۀ هدایت و نجات زاهدان قرار ميدهد .این

ميگيرد و زبان به ذم دنيای فریبكار و مكار ميگشاید

درحامياست که شریف رضي دنيا را گذرگاهي

که در عين خيانت ،انسانها را با عواقب اعمامشان
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تنها مي گذارد .سپس شاعر برای فهم دقيقتر از شيوه

 - 2-1- 4توجه به آخرت

تمثيل استدالي ميآورد و دنيا را به زني تشبيه مي کند

موضوعات شعر زهد متنو و گوناگون است و

که ظاهری زیبا دارد؛ اما باطني پرفریب و حيلهگر

از ميان آنها شاعران به موضو مر

بيشترین اهتمام

است و عالوه بر وفادارنبودن و خيانت به همسرش،

را دارند؛ زیرا قویترین سالح برای یادآوری حساب

او را ترک ميکند .

و تخویف است؛ آنچنان که خداوند متعاي

این بيت نمونهای از اشعار شریف رضي است که

ميفرمایند﴿ :أَیْنَمَا تَكُونُواْ یُدْرکكُّمُ امْمَوْتُ وَمَوْ کُنتُ مْ

جهانبيني شاعر را بيان ميکند و بر شناخت عيوب

فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَۀٍ﴾ 21و این نهایت حيات مادی ساحر

دنيای فاني و تمایل و دمبستگينداشتن او به مظاهر

و گواراست که انسان نميتواند آن را دور و محاي

مادی اشاره دارد و متكي بر زهد ،دارای نتایج عملي

بداند و باید نسبت به تخلي قلب از یاد خدا هشيار

روشنگری و عامل وصوي انسان به هدف اصلي و
تضمينکنندۀ سعادت دو دنياست.
وَمِثلِي ال یأسَي عَلَي مَا یفُوتُه
إذا کان عُقبَى مَا ینايُ زَوَايُ
وَمَا رَاقَنِي مِمَّن أوَدُّ تَمَلَّوقٌ
وَمَا غَرَّنِي مِمَّن أحبُّ وصَايُ
(شریفرضي ،بيتا ،ج ،1ص) 125
شاعر به مدد عزت نفس متعامي با اشاره به
عاقبت مذتهای زودگذر دنيا ،بر حزن و
تأسفنداشتن بر فقدان این مذتهای دنيا ،تأکيد و
شادی برای دنيا که از شأن و منزمت انسان ميکاهد را
مانع رزق و نعمت امهي بيان ميکند .و همچنين:
أیجزَ ُ
وَکُلُّ

اممَر ُ
مَا

مِمَا

فَاتَوه

یدرکُوهُ

فَوتُ

رُوَیدَکَ ال یغُرَّک کَيدُ امدّنيا
هِي اممِرنَانُ

مُصمِيهُ امرََّمَایا
(همان ،ج ،2ص ) 217

شریف رضي در این بيت نيز انسان را به تأمل و
دقت در امر دنيا دعوت ميکند و در برابر مكر و
فریبكاری آن به انسان آگاهي ميبخشد .

باشد.
سيدرضي در اشعارش به شكل وعظي به تفكر
و آمادگي برای سفر و عزیمت و

در فلسفه مر

رضایت به آنچه خداوند مقدر فرموده است اعم از
سرنوشت و کوتاهي عمر و حتميت مر

و

قدرتنداشتن انسان در برابر آن دعوت ميکند:
رَأیتُ اممَوتَ یبلُغُ کُلَّ نَفسٍ
عَلَي بُعدِ اممَسَافَۀ وَاممَرَام
وَعُمرُ امفَتَي ینقُصُ کُلَّ یومٍ
وَمَا عُمرٌ یقَرُّ عَلَي امتَّمَام
(شریفرضي ،بيتا ،ج ،2ص) 390
شاعر در این بيت صورت مرگي را ترسيم ميکند
که دیر یا زود در هر مكان انسان را درک ميکند و بر
نقصان مستمر عمر انسان و مزوم غنيمتشمردن
فرصت عمر ميپردازد؛ بهطوریکه تمامي ارواح
سرانجام طعم مر

را خواسته یا ناخواسته ميچشند .

ومَا یعلَمُ اإلنسَانُ فِي أیٍّ جَانِ بٍ
مِنَ األرض یأوی مِنهُ فِي امتُرب
جَانِبٌ
(همان ،ج ،1ص) 143
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نَعَضُّ عَلَي اممَوتِ األنَامِلَ حَسرَۀً

مَيسَ اممَعَادُ إمَى امدُّنيا بمُتَّفِقٍ

وَإن کَانَ مَا یغنِي غَنا ً وَال یجدِی

وَمَا رُجُو ٌ مِمَن یمضِي بهِ األجَلُ

(همان ،ج ،2ص) 378

(همان ،ج ،2ص) 182

این ابيات عدمتوان و علم انسان به تخمين مكان

تَرَکَ

و زمان مرگش را یادآوری ميکند؛ همانگونه که

امدُّنيا،

مِطَامِبها

وَرَضَي بامدُّون مُقتَصِدَا

خداوند متعاي ميفرماید﴿ :وَمَا تَدْری نَفْسٌ بأَیِّ أَرْضٍ

وَرَأی أن ال نَجاۀَ مَهُ

تَمُوتُ﴾ 22و بيت دوم بر از دست دادن فرصتهای

فَمَضَي یبغي امنَّجَاهَ غَدَا

پيشآمده در زندگي بيم داده است و بر به غنيمت

(همان ،ج ،2ص) 386

شمردن فرصت عمر تشویق ميکند؛ زیرا این

در نظر شاعر مَثل ناپایداری زندگي در دنيایي که

فرصتها با اتمام عمر پایان ميپذیرد و اماني از آن

طلب جاه و ثروت در آن غلبه دارد همانند داستان

نيست و حتي ثروت ،قدرت ،حسرت ،فرزند و ...نيز
سودی ندارد 23و بهطور مساوی پير و جوان ،فقير و
غني را از مذتهای زودگذر دنيا دور ميکند.
و این طرز تفكر مصدری است که بارقههای
محصوي آن شعر سراسر زهد است .شاعر همچون
واعظي روانشناختي بر معرفت آخرت و ارزش حيات
جاودان و تعمق فكری در باب زهد در دنيا تأکيد
دارد.
شاعر به دنيا به چشم عبرت مينگرد و آن را جز
معبری کوچک و محلي ناپایدار برای آزمون نميبيند،
زیرا خداوند حكيم ،اشرف مخلوقاتش را جایگاهي
عظيم بخشيده و پس از این ایام معدود در دنيا، 24
برای او زندگي ابدی در آخرت مقدر کرده است که
زهد مقدمه سعادت در آخرت است .سپس شاعر به
حكمت عقلياش در حقارت مادیات و منفعت زهد،
بُعد فلسفي عظيمتری ميبخشد و با اشاره به موت و
زندگي اخروی ادامه ميدهد:
وَمَا هِيَ إمَّا سَاعَۀٌ ،وَهُوَ الحِقٌ
بعَادٍ إمَي یوم اممَعَادِ وَتُبَّع
(شریفرضي ،بيتا ،ج ،2ص) 641

25

قوم عاد

است که در قصرهای برافراشته سكني

داشتند و دنيا آنها را به غفلت کشاند؛ درحاميکه
روزها به سرعت به سوی زندگي آخرت در حرکتند
و تمامي انسانها از اغنيا تا فقرا به سفری رهسپارند
که بازگشتي از آن نيست تا زندگي جاودان را بر
اساس اعمامشان در این دنيای فاني آغاز کنند.
 -2- 4قصر أمل
زهد به معني کمکردن آرزو با هدف حفظ
نعمتهای موجود و سپاسگزاری از آنها و پرهيز از
محرمات امهي و عقلي است .مراد از آرزو ،آرزوهای
26

دستنایافتني

است که باعث غفلت و تأخير در

اهداف اساسي و ضروری زندگي ميشود و مقصود از
قصر آرزو آن است که انسان در سلوک و رفتارش
واقعگرا باشد و با مسئوميت کامل در برابر خامق و
مردم ظاهر شود؛ چهبسا آرزوهای بلند و طوالني (در
باب ثروت ،قدرت ،شهرت و 27)...چون آتش ،عمر
کوتاه را نابود ميکند.
شریف رضي با بهکارگيری افعاي امر که به نظر و
سكون برای تأمل و عبرتآموزی و پندگيری دعوت
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ميکند و با استخدام اسلوب تعليمي از تالش برای

این ابيات انسان را بر استفاده از فرصت کوتاه و

وصوي به آرزوهای دور و دستنایافتني برحذر

باارزش عمر تشویق ميکند ،و اینكه با آرزوهای

ميدارد و از خالي آن ،مخاطب را به نظر و تأمل

محاي موجبات اتالف و کوتاهي آن را فراهم نكند؛

واميدارد و سرنوشت و نهایت حتمي انسان را به او

زیرا این آرزوها جز وسوسههای شيطاني نيست که با

گوشزد ميکند تا به آرزوها و حسرتهای آخرت

وعدههای دروغين او را به سوی حسرت و بدبختي

مبتال نشود:28

ميکشاند و خداوند متعاي ماهيت این آماي را چنين

ال تَطلُب امغَایهَ امقُصوَى فَتُحرَمَها

معرفي ميکند﴿ :یعِدُهُم وَیمَنََّيهم وَمَا یعِدُهُم امشَّيطانُ

فإنَّ بَعضَ طِالب امرَّبح خُسرانُ

إمَّا غُرُورَا﴾

(شریفرضي ،بيتا ،ج ،2ص) 450

29

 -3- 4شکر

صرف آرزومندی ذاتاً حرام و مكروه نيست؛ اما

هنگامي که زاهد با دید آگاه نسبت به هرآنچه

طوي آرزو مقدمهای برای دنياطلبي و افتادن در ورطه

خداوند به او عطا داشته راضي شده است و آن را جز

گناه و انحراف است و این درحامي است که تعلق

رحمت واسعه امهي نبيند ،با تواضع سجده بندگي

خاطر به آرزوهای دستنایافتني ،ضرر و شر را برای

بجای ميآورد و شكرگذاری ميکند .بر اساس این،

طامب آن به دنباي دارد:
وَنُمسِي بآمَاي طِوايٍ کأنَّنَا
أمنَّا بَياتِ امخَطب دُونَ اممَطامب
(همان :ج ،1ص) 146
در این بيت ،شریف رضي به جهل و غرور انسان
اشاره ميکند که در دریای آرزوها غرق است؛ آنچنان
که گویا از دست روزگار و حقيقت و مشكالت زمانه
در امان است؛ غافل از آنكه کاخ آرزوها را ثباتي
نيست و اتكا بر آن جز مصيبت و هالکت به دنباي
ندارد و انسان عاقل بر عمل و تالش تكيه ميکند ،نه
بر آرزوهای کوتاه و فاني:
کَثُرَت أمَانِيُ امرََّجَاي ،وَمَم تَزَي
مُتَوَسََّعَاتٌ ،وَامزَّمَانُ یضِيقُ
(شریفرضي ،بي تا :ج ،1ص) 50
وَاألمَانِي حَسرَهٌ وَعَنَا ٌ
مِلَّذِی ظَنَّ أنَّهَا تَعلِيلُ
(همان :ج ،1ص) 188

شریف رضي معتقد است که شكر از گرانبهاترین و
ارزشمندترین نعمتهاست و این بيت بيانکنندۀ آن
است:
وَامشُّكرُ أنفَسُ مَا وَجَدتُ ،وَإنَّمَا
أمَلُ امفَتَي أن یقبَلَ اممَوجُودُ
(شریفرضي ،بيتا ،ج ،2ص) 312
شریف رضي در این ابيات براساس آیه شریفه ﴿فَكُلَوا
مِمَّا رَزَقَكُمُ اهللُ حَلَامَاً طَيباً وَاشكُرُوا نِعمَۀَ اهلل إن کُنتُم
صَادِقينَ﴾ 30همچون واعظي متعهد و دمسوز همگان را
به شكر نعمات فراوان امهي دعوت ميکند که بر
بندگان ارزاني شده است و درحامي است که خداوند
متعاي ،غني و بينياز از این شكرگذاری است و
پيامبر(ص) زاهدترین مردم در مفهوم اسالمي است
که آنچه را که خداوند مباح فرمود بر خود حرام
نكرد؛ ومي حق نعمت را با شكر بجای آورد؛ آنچنان
که شاعر ميگوید:
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أسَمِحَتِ امدُّنيا مَكُم وَأعرَضَت

ایمانشان افزوده ميشود و از تالش برای تحصيل دنيا

صَنَائِعٌ مَم تُحسِنُوا اصطِنَاعَهَا

و مراتب دروغين آن دوری ميگزینند.

رُدَّت عَلَيكُم نِعَمٌ مَظلُومَۀٌ

شریف رضي با وجود تعدد مناصب رفيع و

مَم تَشكُرُوهَا فَانظُرُوا انقطا ها

برجسته ،در ایام حيات خود ،قناعت را پيشه ساخت

(شریفرضي ،بيتا ،ج ،2ص) 620
شاعر درنهایت به عاقبت کفران نعمت اشاره
ميکند  .اگر انسان زاهد ،حق نعمت و رحمتهای

و زندگي ساده را برگزید (حسن ،د.ت ،ص) 53
35

همچنين معتقد بود که قناعت سبب راحتي و عزت
و کرامت و محبت است:

امهي را با ادای شكر بجا نياورد ،از امطاف او محروم

وَإني ألمقَي رَاحَتِي فِي تَقَنُّعِي

خواهد ماند .استفاده از استفهام نشانه آن است که

وَفِي طَلَب اإلثرَا ِ طويُ عَنَائيا

پرسشگر ،پاسخ را جستوجو ميکند و به نوعي دقت

(شریفرضي ،بيتا ،ج ،2ص)588

نظر ،تأمل و اعماي عقل را ميطلبد؛ بنابراین ،زهاد

شاعر معتقد است تعلقات مادی جز عزمت،
36

و این همان

بهترین یاریرسان در انجام وظيفۀ آگاهيبخشي به

حسرت و شقاوت به دنباي ندارد

مردم از حقایق مكتوم و بيداری ایشان از خواب

حقيقتي است که انكار آن غيرممكن است؛ زیرا حب

غفلت و بازداشت ایشان از دمبستگي به ظواهر دنيای

مادیات آثار ناميموني دارد که ازجمله این موارد است:

فاني هستند.

حرص و طمع ،مشكالت نفساني ،تفكر دائم در

 -4- 5توكل و قناعت

کيفيت افزودن ماي ،تالش پيوسته در جهت حفظ

«توکل» با «قناعت» ریشههای مشترکى دارد و

ثروت و ایجاد آثار منفي بر شخص ،خانواده و

طبعاً فلسفه آن دو نيز از جهات فراوان به یكدیگر

جامعه .37بنابراین شریف رضي تنها به ذکر مرض

شباهت دارند .وطن اصلى «بىنيازى و عزت»« ،توکل»

کفایت نميکند؛ بلكه همانند طبيبي ماهر و هوشمند

معرفى شده است (کليني ،1429 ،ج ،2باب توکل).

عالج آن (= قناعت) را نيز ذکر ميکند:

زینتیافتن به جامه زهد و پرهيز از حب دنيا و

وَال طامِباً مِن دَهرهِ فَو قَ قُوتِهِ

کبح جماح آماي ،حرص و طمع را در قلب سرد و

کفَاني مِن امغُدرَان مَا نَقَعَ امصَّدَی

خاموش ميکند و بذر قناعت را در آن ميکارد و این

سَأحمَدُ عَيشاً صَانَ وَجهي بمَائِه

همان ثروتي که تمامي ندارد.31

وَإن کانَ مَا أعطَي قَليالً مُصَرَّدَا

توکل نيز ازجمله صفاتي است که قرآن کریم به

(شریفرضي ،بيتا ،ج ،2ص) 284

آن برمي انگيزد و جز مؤمنان و عقال به آن زینت

أمذُّ بقَلبي مِن مُنایَ تَقَنُّعي

نميکنند .32جماعتي که با ایمان قوی به خدا، 33

وَأحسَنُ عِندی مِن غِنَای غَنَائي

گشایش صدر ميیابند و نفسشان قانع و مطمئن

وَمَن کانَ ذَا نَفسٍ تُطيعُ قَنُوعَهً

ميشود و هيچچيز بر آن مسلط نيست34؛ بنابراین

رَضِي بقَليلٍ مِن کَثير ثَرَا ِ
(همان ،ج ،1ص)12
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ميل به آخرت

شریف رضي با اشاره به آثار مثبت قناعت و



سادهزیستي نظير حفظ شرف و آبرو ،عزت نفس،

ميل به واجب

آرامش ،مذت روح ،مخاطب را به آن دعوت ميکند؛



زیرا برترین معيار برای ثروتمندی محسوب ميشود .
به عبارت دیگر ،زاهد کسي است که به آنچه خدا به
او عطا ميکند ،قانع است و بر آنچه از دنيا از دست
داده است ،مأیوس نيست 38و قلبش به غير پروردگار
39

تعامي تعلق ندارد

و آنچه در دست خداست،

محكمتر از آنچه در دست اوست و از هرآنچه او را
از یاد خدا و طاعت او مشغوي ميدارد ،رویگردان
است و همواره بر او توکل دارد﴿ :وَ تَوَکَّلْ عَلَى املَّهِ
إنَّهُ هُوَ امسَّميعُ امْعَلي مُ﴾40؛ بنابراین ،زاهد حقيقي کسي
است که براساس مكتب اسالم و رهنمودهای کالم
وحي اینچنين گام بردارد .وی ميان خدا و مردم
محبوبيت دارد؛ زیرا به سبب توکل و قناعت ،دست به
مهندسي نيازها ،توجه نكردن به مادیات ،رعایت
حقامناس و اعراض از ظلم زده است و همواره
ستایش ميشود (نراقي ،1988 ،ج ،2ص .)57
الزم زهد

حبّ ناس  +حبّ امهي

این درحامي است که چشمههای حكمت در
قلبش جاریست و با بيميلي به هوسها و دنياطلبي،
به حقایق جهان بينا ميشود و به دار امسالم درميآید
(کليني ،1429 ،ج ،3باب ذم دنيا).
بيميلي به حرام


بيميلي به دنياطلبي


ميل به آخرت

کوشش در طاعت
 -5- 4تقوا
شكي نيست که تقوا مهمترین و محوریترین
رکن تربيت اخالقي و فردی در اسالم است و در
ميدان معناشناختي زهد یكي از زیرساختهای مهم
به شمار ميآید .به بيان دیگر ،انسان همواره نيازمند
محافظي است تا سالمت و سعادت در آخرت را
برای او به همراه داشته باشد و او را از آفات و
مضرات دنيا مصون دارد؛ همانند سخن خداوند متعاي:
﴿تَزَوَّدوُا فَاِنِّ خَيْرَ امزَّادِ امتَّقوی﴾

41

و تقوی در نظر

اسالم همان حافظ و منجي انسان است.42
این درحامي است که زهد و تقوا همواره مكمل
یكدیگرند؛ زیرا انسان خدا را ازطریق تقوا حاضر و
ناظر بر اعماي خود در هر مكان ميبيند43؛ بنابراین بر
نفس سرکش مسلط ميشود و آن را از هواها و
مذتهای فاني حفظ ميکند و تا زمانيکه بعث و
حساب برای انسان وجود دارد ،خود را نيازمند عمل
صامح و تزود به تقوا و نصبامعين قراردادن سلوک
صحيح اسالمي در زندگي ميداند؛ همچنانکه در
سلوک عملي شریف رضي مشاهده ميشود (عاملي،
 ،1403ج ،9ص)223؛ و بدونشک شریف رضي
تحت تأثير آیاتي است که روح اسالمي را منعكس و
درس تقوا و دوری از هواهای نفساني را در اشعارش
عرضه ميکند:
وَمِلنَّفس فِي عَجز امفَتَي وَزمَاعِهِ
زمَامٌ إمَي مَا یشتَهي وَعِقَايٌ
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تَمِيلُ بيَ امدُّنيا إمَي کُلََّ شَهوَۀٍ

و فحش و ناسزا از ارزش اشعارش بكاهد (قمي،

وَأینَ مِنَ امنَّجم امبَعِيدِ مَنايُ

 ،1389ج ،2ص)292؛ بهطوریکه که در رابطه با خود

(شریفرضي ،بيتا ،ج ،1ص) 124
أکبَحُ امنَّفسَ إن جَمَحو
أنَا

وتْ إمَي غَایۀٍ بهَا
وَسِوَایَ عَبدٌ مَهَا

مَومي مِشَهوَتي

(همان ،ج ،2ص) 568
شریف رضي با اعتقاد به اینكه هواهای نفساني و
شهوات بر ذمت و ضعف برميانگيزانند ،به مناعت و
پایداری طينتش در برابر شهوات ميبامد؛ زیرا دنيا
زینت خود را برای او عرضه داشت و او رویگردان
شد و دوریاش از این هواها را به مسافت ستارگان
در آسمان تشبيه ميکند .وی در ابيات اخير به تقوی
و رامکردن نفس سرکش 44تصریح ميکند که موجبات
فخر و مباهات را برای انسان به ارمغان ميآورد و با
اسلوب و عظ و ارشاد ،چونان واعظي دمسوز ،طامب
زهد را به عبادت و ترک دنيا و زخارف آن ارشاد
ميکند و مر

را یادآور ميشود که هيچ مانعي از آن

نيست و همراه هميشگي اوست.
و هنگاميکه شاعر از عشق سخن ميگوید ،قصد
او همان عشق طاهر و عفيف عذری است و تمامي
اشعارش در این غرض جز تمثيلي برای تقوی و
طهارت و دوری از مفاسد نفساني نيست:
عفافي مِن دُون امتَّقِيۀ زَاجرُ

معتقد است که جز با زبان عقل و منطق سخن
نميگوید:
مِسَاني حَصَاۀٌ یق رَ ُ امجَهلَ بامحِجَي
إذا نَايَ مِنَّي امعاضِۀَ اممُتَوَثََّ بُ
(شریفرضي ،بيتا ،ج ،1ص) 108
مفهوم این ابيات ،همان مفهوم اسالمي در مباس
تقوی است که اساس عزت و کرامت محسوب
ميشود و از آیات قرآني همچون ﴿إنَّ أَکْرَمَكُمْ عِنْدَ
املَّهِ أَتْقاکُمْ﴾ 45سرچشمه گرفته است.
متقين با درک مذت پارسائي در دنيا ،هدایت
یافتهاند 46و به مقام یقين نائل شدهاند و در روز قيامت
در جوار جایگاه رفيع قرب امهي منزي گزینند .ایشان
تمامي افعاي را فاني در فعل حق و از باب ﴿وما
رَمَيتَ إذ رَمَي تَ و مكنَّ اهللَ رَمي﴾ 47ميدانند و غير از
حق ،به وجودی منحاز و مستقل اعتقاد ندارند
(قاساني ،1413 ،ص) 52
و با این احتساب ،درجات اعراض ناشي از تقوا
در ميدان معناشناسي زهد عبارتند از :اعراض در امر
مباح ،اعراض در امر مكروه ،اعراض در امر حرام.
پس تقوا مقومۀ مشترک معنوی است که عاميترین
درجه اش اعراض در امر حرام است (بحراني، 1375 ،
ج  ،5ذیل حكمت .)104

وَصُونُکَ مِن دُون امرَّقيب رَقيبُ

اعراض 

عَشِقتُ وَمَامي ،یعلَمُ اهللُ ،حَاجَهٌ



سِوَی نَظَری ،وَامعَاشِقُونَ ضَرُوبٌ
(شریفرضي ،بيتا ،ج ،1ص) 144
شریف رضي اهل هجو نبود و اگر بهطور اتفاقي
در شعرش هجایي ميیابيم ،تقوا و عفت و طهارت
روحش مانع آن است که هوای نفس بر آن غلبه کند

درامرمباحدرمکروهدرحرام 

در این تقسيمبندی ،اعراض متقين در زمرۀ
اعراض خواص قرار ميگيرد؛ یعني اعراض از دنيا و
مهار نفس صرفاً در برابر ثواب بهشت نيست؛ بلكه
اعراض از هرگونه امر غيرجاودانه و زوايپذیر و
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انتهای مقام تسليم نفس و ابتدای مقام رضا و قرب

سَأصبرُ إنَّ امصَّبرَ مُرُّ صَدرُهُ

است.

أال رُبَّمَا مَذَّت مِقَلبي عَوَاقِبُهُ

 -6- 4صبر

(همان ،ج ،1ص) 184

تحمل مشقات و ایستادگي در مقابل گناهان و

شاعر در پایان این بيت به صابرین وعده پيروزی

ملذات نفساني و فاني و پست و دوری از متا

ميدهد؛ زیرا اوضا زمانه دائماً در حاي تحوي و تغيي ر

فریبندۀ دنيا 48به صبر و ارادۀ قوی نياز دارد و این

مستمر است و در این ميان ،تحمل مصائب آسان

همان است که اسالم بر آن تأکيد دارد﴿ :وَمَمَنْ صَبَرَ وَ

نيست؛ اما انساني که ميتواند راههای سخت و

غَفَرَ إنَّ ذمِ کَ مَمِنْ عَزْم امْأُمُور﴾ 49و شریف رضي ،این

پيچيده زندگي را با صبر بپيماید ،به قله سعادت و

اسوۀ صبر و اراده ،دیگران را به صبر و تأني و

مقام عامي نائل ميشود که خداوند عزوجل صابران را

ممارست در ترک هوای نفساني دعوت ميکند؛

به آن وعده داده﴿ :یا أیهَا امَّذِینَ آمَنُوا اصبرُوا وَصَابَرُوا

بهطوریکه از خود آغاز ميکند و با تأسي از شيوه

وَاتَّقُوا اهللَ مَعَلَّكُم تُفلِحُونَ﴾

52

پيامبران ،در مقابل هواهای نفساني و مصائب روزگار

بنا برآنچه در معناشناسي واژه «زهد» در منابع

و سختيهای آن ،تمام قد ميایستد و صبر پيشه

مغوی بيان شد ،اغلب به معني اعراض به کار ميرود

ميکند:50

و مصدر آن در مجاي دین ،بر شكر بر حالي و صبر
فَاصبر ،فَإنَّ امصّبرَ أحرَی إذَا

بر حرام و نتيجۀ آن ،مژده خداوند به عاقبت

ضَاقَ عَليکَ اممَسلَکُ امضَایقُ

نيكوست .53در این راستا ،بيشتر کتب اخالقي و

(شریفرضي ،بيتا ،ج ،1ص)81

عرفاني دو واژه «شكر و صبر» را همزمان بررسي

شاعر بر صبر در مقابل سختيها ،مصيبت و

ميکنند و ارتباط معنایي وثيق دارد .در این ميان ،صبر

فاجعه سخن ميگوید و از ایمان به قضا و قدر،

وجود معنایي گستردهای دارد 54که مشهورترین آن در

معانيای را اتخاذ ميکند که او را به سمت اهداف و

ميان مفسران قرآن سه قسم است :صبر بر طاعت و

تحقق تمایالت سوق ميدهد تا قلبش به یأس گرفتار

عبادت ،55صبر بر معصيت

و صبر بر مصيبت.57

نشود و شاید این آن چيزی است که شریف رضي را

دستۀ دوم (صبر بر معصيت) صعوبت و اهميت

در حكمتش متمایز کرده است و به راهي هدایت
ميکند که او را به مرادش ميرساند و از سوی دیگر،
شریف رضي خواننده را به پایداری دعوت ميکند؛
51

زیرا صبر در راه مشكالت و تنگناها

بهترین راه

برای پيروزی و نجات از آزمونهای امهي است:

56

58

بيشتری دارد و کليد فتح فضایل محسوب ميشود و
60

مهمترین آثار آن ثبات قدم ،59تعامل منطقي
61

62

و

63

شجاعت  ،هدفمندی و خشيت است.
صبر از مقومه مشترک معنوی است که با دیگر
مفاهيم و واژگان اخالقي ميدان معناشناسي زهد،

صَبرَاً فَمَا امفَایزُ إمَّا مَن صَبَ رَ

همچون توکل ،64جهاد ،65تقوا ،66انفاق 67و بصيرت

إنَّ املَّيامي وَاعِداتٌ بامظَّفَر

ترکيب طبيعي و ارتباط ارگانيک مؤثر دارد که

(همان ،ج ،2ص) 521

68

جنبههای معنایي را تكامل ميبخشد و امگوی عملي و
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کاربردی به کار ميرود و ترکيب هندسي آن مطابق

استعداد ،قدرت و عزم و اراده و حرکت مانند

آیات قرآني است.

ستارگان و شهابهای آسمان دعوت ميکند .همچنين

 -7- 4جهاد

طامب عظمت را به سعي و تالش بدون خستگي و

زاهد برای دوری از غضب خداوند از گناهان
واهمه دارد و از او طلب رحمت و غفران ميکند و
برای رسيدن به غایتش مجاهدت و سعي ميکند و
این همان زهد حقيقي است؛ به عبارت دیگر ،ارزش
انسان بر حسب عمل و سعي و جهاد اوست؛ آنچنان
که قرآن جهاد را معياری برای برتری انسانها﴿ :فَضَّلَ

اهللُ اممُجَاهِدینَ بَأموَامِهم وَأنفُسِهم عَلَي امقَاعِدِینَ﴾ 69و
شناخت مؤمن حقيقي﴿ :إنَّمَا اممُومِنُونَ امَّذِینَ آمَنُوا
باملِهِ وَرَسُومِهِ ثُمَّ مَم یرتَابُوا وَجَاهَدُوا بأموَامِهم وَأنفُسِه م
في سَبيل اهلل أومئکَ هُمُ امصَّادِقُونَ﴾ 70قرار ميدهد.
شریف رضي در اشعارش ،هدف زهد را اصالح نفس
انساني ميداند (عليزاده ،1374 ،ص)11؛ بهطوریکه
نتيجۀ عملي آن حاصل نميشود ،مگر با مجاهدت و
مقابله با هواهای نفساني که همان جهاد اکبر یا
احسن 71است و عامل وصوي به بزرگي و بينيازی:
مِكُّل مُجتَهدٍ حَظٌّ مِنَ امطَلَب

رنج تشویق ميکند و جایگاه ایشان را ميان رستگاران
در بهشت برین ذکر ميکند.73
این درحامي است که توانایي ،شجاعت و دانایي
زاهد برای حضور در ميدانهای اجتماعي ،علمي و
سياسي بسيار ضروری است .شریف رضي با امتزام به
عقاید دیني و آموزههای قرآن کریم ،عالوه بر
دارابودن مناصب حساس سياسي ،در عرصه علمي و
تربيت نسل جوان نيز فعاميت و خدمت کرد .وی
آشكارا با قدرت و ایمان ،شمشير مبارزه با ظلم و جاه
بنيعباس را از نيام برکشيد و در جهت تحقق
آرمانهایش با صراحت کامل در مقابل هيبت خليفه
عباسي ایستاد و اشعار زاهدانهاش را چونان سالحي
قوی در جهت جهاد سياسي بهکار گرفت تا ضمن
دفا از حقوق مسلم مظلومان ، 74عصر عدامت و حق
را که اجدادش به آن فرا ميخوانند ،بازگرداند.
عطفاً

أميراممومنين!

فإننا

في دُوحَۀ امعَليا ال نتفرَّق

فَاسبُق بعَزمِکَ سَيرَ األنجُم امشُّهُب

ما بيننا یومَ امفِخار تفاوتٌ

(شریفرضي ،بيتا ،ج ،1ص) 98

أبداً کالنا في اممعامي مُعر قُ

وَمَا بَلَغَ اممَرمَي امبَعيدَ سِوَی امرئ

إال امخالفۀُ

یرُوحُ وَیغدُو عُرضَهً مِلجَوَاذِب

أنا عاطلٌ منها وأنت مُطوََّ قُ

(همان ،ج ،1ص)89

مَيزتُک فإنَّني

(شریفرضي ،بيتا ،ج ،2ص) 544

أأرجُو اممَعَامِي بغَير امطَّالب

اشعار مدحگونۀ او تنها در راه اهداف بلند بهکار

وَمِن أینَ یحلُمُ مَن مَم ینَم

گرفته شده بود ،نه در راه کسب رزق و تملق و یا

(همان ،ج ،2ص) 375
شاعر با نگاهي مثبت ،سعي و جهاد مؤمنان پس
از اتحاد 72را راه وصوي به اهداف بزر

کسب تأیيد دیگران (مجلسي ،1403 ،ج ،100ص) 29
و این بيت شاهد بر این مدعاست:

و مقامات

فَهَذا ثَناَئِي مَا أریدُ بهِ امغِنَي

بلند ميشناسد و ایشان را به بهکارگيری نيرو،

أبَي اممَجدُ مِي أن أجعَلَ اممَد حَ
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محرومان محسوب ميشود﴿ :وَفي أموَامِهم حَقٌّ

مَكسِبي
(شریفرضي ،بيتا ،ج ،1ص ) 201

مِلسَّائِل وَاممَحرُوم﴾ 75و وسيلهای برای اعتماد و ترقي
76

همچنان که شاعر ما با فخر به حسب اصيل و

انسان زاهد به سوی کماي و سبب زیادت آن است.

نيكویش در راه تحقيق اهداف و اجرای عدامت و حق

شریف رضي نسبت به یاریرساندن مساکين و اقامۀ

ایستاد:

عدامت و تصویر روح ایثار و مهرباني نزد زاهدان
مَن ذَا أُسَامِي وَجدََّی امنَّبيُ

حقيقي در خالي اشعارش ميگوید:

أم مَن أُطاوي أم مَن أُمَاحِي

یا دَهرُ! مَاذَا امطُّروقُ باألمَم

أنَا ابنُ األئمَّوۀ وَامنَّازمينَ

حَامٍ مَنَا عَن بَقِيۀ امكرَم

کُلُّ مَنِيع امرُّبَي وَامبَرَاح

إن کُنتَ البُّد آخِذَا عِوَضاً
فَخُذ حَياتي وَدَ حَيا األُمَمَ

(همان ،ج ،2ص ) 249

(شریفرضي ،بيتا ،ج ،2ص) 311

أبي اموَصِيُّ وَأمََّي خَيرُ وَامِدَۀٍ

وَمَيسَ فَتي مَن یدَّعي امبَأسَ وَحدَهُ

بنتُ امرَّسُويُ امَّذی مَا بَعدَه رُسُلٌ

إذا

(همان ،ج ،1ص) 181

(همان ،ج ،1ص)11

شاعر اساميب مختلف بياني (چون ندا ،استفهام،

تَعَلَّم فَإنَّ امجُودَ فِي امنَّاس فِطنَۀٌ

تعجب ،تكرار و )...را در شعر زهد برای رسم صور

تَنَاقَلَهَا األحرَارُ ،وَامطَّبعُ أغل بُ

متحرک و زنده و پویای شعری بهکار ميگيرد .این
درحامي است که امفاظش در ترکيب سهومت و رواني
دارند تا مقطوعات شعریاش ضمن سرعت در حفظ
و انتشار ،بيشترین تأثير را بر مخاطب داشته باشد.
وعاظ و قصاص و تمامي مردم باوجود اختالفاتشان
آن را سينه به سينه نقل ميکنند و اساس زندگيشان
را بر اساس مكارم اخالقي و دیني بنيان مينهند .

مَم

یعَوَّذ

بأسَهُ

سَخَا ُ

(همان ،ج،1ص) 108
شاعر طاقت و تحمل رؤیت مصائب و
سختيهای مردم را ندارد؛ بنابراین برای تقدیم
روحش آماده ميشود تا بالیا و مصائب روزگار را از
ایشان دفع و زندگي آرامي را به ایشان هدیه کند .وی
ضمن تأکيد بر مالحظات اخالقي ،همانند فعل انبيا ،
زهد واقعي را در سایه مساعدت محرومان و محتاجان
ذکر ميکند و قوه و شهامت را در مساعدت به ایشان
ميداند ،نه در قوای جسماني و یا جایگاه اجتماعي

 -8- 4زكات
سختي و مشكالت محرومان تمام زندگي زاهد را
دربرميگيرد و هرآنچه که از عمل و سعي ذخيره

(نوری ،1408 ،ج ،2ص﴿ .)333وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِه مْ
وَمَوْ کَانَ بهمْ خَصَاصَۀٌ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُومَئِکَ هُمُ
امْمُفْلِحُونَ﴾

77

از نگاه شاعر ،بذي عطا  ،حمایت از

ميکند ،در راه مساعدت محتاجان و محرومان ب زیرا

دیگران و عطف بر ایشان ،اصلي اساسي در حوزه

این خيررساني براساس سخن خداوند از حقوق

اخالق اسالمي به شمار ميآید و ازجمله صفات
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انسان آزاد زاهد است و بهعنوان طبع نه تطبع و رأس

تمامي جوانب زندگي دنيوی و اخروی بهکار گرفت.

بينيازی و جود مطرح ميکند .بنابراین ذکر زکات در

وی با رویكرد تعليمي و به دنباي نشأت در فرهنگ

اشعار زهد منبعث از تأکيدات قرآن کریم 78است و

اسالمي  -شيعي اشعاری مملو از حكمت و اشارات

شاخهای اساسي از فرو دین محسوب ميشود که هر

فراوان سرود که به کيفيت و سهومت امفاظ آميخته

کسي که آن را اقامه کند ،دین را اقامه کرده است و

است .حرارت عاطفه ،اموان تفكر ،فلسفه و ابتكار

این هویت اصلي زاهد است.

ازجمله ویژگيهای آن است؛ زیرا در مفظ و معنا و
فكر ،منبعث از کالم وحي است .وی با هدف
نزدیککردن کالم به فهم عامه مردم و تنبيه و تفكر

 - 5نتيجه
 زهد ازجمله مفاهيم اساسي است که قرآنکریم در بسياری از آیات خود به آن اشاره کرده و به

ایشان ،انوا

مختلف اساميب بياني چون تكرار،

استفهام ،نهي ،امر و ندا را بهکار گرفت.

دنباي آن ،مردم را نسبت به مبادی اخالقي و

 -با تأمل در تطور دالمي و سير معناشناختي زهد

رویگرداني از دنيای فاني و زینتهای آن و برگيری

و دقت در معني حقيقي آن در قرآن کریم دریافته

توشه تقوی برای آخرت امر کرده است.

ميشود که قرآن کریم ميدان معناشناسي واژگان

 -به دنباي تناقض در شرایط سياسي و اجتماعي

مرتبط با زهد در یک سيستم پيشرفته را ترسيم ميکند

و افزایش مهو ،ظلم و فقر ،شعر «زهد ایجابي» در

که این مقامه ضمن کشف این رابطه ،کاربرد آن را در

عصر عباسي گسترش و نشأت اسالمي خامص یافت.

دیوان این رائد عاميقدر شيعي گواه بر این مطلب

اصوي اوميهاش را از معاني و امفاظ قرآن کریم اتخاذ

ميداند.
 -انوا و کميت واژگان اخالقي مرتبط در ميدان

کرده بود.
 -شریف رضي ،مهم ترین شاعر شيعي این دوره،

معناشناسي سيستماتيک زهد در نمودار زیر رسم شده

برای ارائه جهانبيني جامع و نقشه راه کامل سعادت،

است که ضمن تأسي از کالم وحي ،به شكل واضح

معاني زهد را در اشعار خود به شكلي متمایز و برای

در دیوان شریف رضي بهکار رفته است.

نمايشسيستماتيکميدانمعناشناسيزهد 
East
30
20
East

10
0

پینوشت

فروش وی بياعتنا بودند .در معني کلمه زاهدین

 ﴿ -1وَشَرَوْهُ بثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَۀٍ وَکَانُواْ فِيهِ

برخي گفتهاند  :یعني کساني که با فروش یوسف شاد

مِنَ امزَّاهِدِینَ﴾ (یوسف )20 :ترجمه :آنان یوسف را

نبودند و درواقع راغب به این معامله نبودند؛ زیرا

به بهایي ناچيز و درهمهایي چند فروختند و به

عالمات آزادگان و بزر زادگان را در او دیدند و بيم
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آن داشتند که در فروش و دورکردن او ،عذاب و بال

(زهد بااهلل) یا زهد إمي امفنا نوعي است که اوميای

متوجه آنها شود .و برخي دیگر معتقدند مراد ،آناني

امهي به این مقام دست ميیابند و حزن و خوفي از

است که به قيمت معامله راغب نبودند؛ زیرا این مامي

سرکشي نفس نيست؛ زیرا نفس ایشان رام شده است

بود که ناگهاني برای تجارت در راهشان پيدا کرده

و زهد در دنيا به اختيار حق پس از فنا  ،اختياری

بودند و نتيجۀ سود عمل یا تجارتشان نبوده است

است که آنان پشت سرگذاشتند .به بيان دیگر ،در این

(طبرسي ،1351 ،ج ،12ص)184؛ و ممكن است در

زهدِ انتهایي ،اراده سامک ،فاني در اراده حق است؛

اینجا «زهد» کنایه از «برحذر بودن» باشد (طباطبائي،

بهطوریکه خوفها و حزنها مبدّي به خشيت،

 ،1417ج  ،11ص .)144

معرفت ،یقين و رضا شده است .بنابراین زهد از

( -2آي عمران( ،)185 :فاطر( ،)5 :مقمان) 33 :

مقومه مشتر ک معنوی است و تفاوت در درجات آن

( -3اممنافقون)9 :

به حاالت متفاوت سامک بستگي دارد و مشخصات

( -4امكهف)46 :

مخصوص دارد (کاشاني ،1325 ،ص.)374

( -5امشعرا ) 90 :

 -12مجلسي :1403 ،ج ،2ص31

( -6مائده( ،)85:هود( ،)61 :بقره( ،)27 :انعام :

( -13قصص( ،)80-79 :قصص( ،)54 :کهف:

) 141
( -7حدید ،)27 :ترجمه :و رهبانيتى که به بدعت
آوردهاند.
( -8آي عمران )152 :ترجمه :تا بر آنچه از

( ،)7شوری( ،)20 :طه( ،)131 :ابراهيم)3 :
( -14یوسف) 108 :
( -15آي عمران( ،)186 :مقمان) 17 :
( -16حدید) 23 :

دستتان مىرود ،اندوهگين نباشيد و بدانچه به دستتان

( -17قيامه) 14 :

مىآید ،شادمانى نكنيد و خدا هيچ متكبر

( -18منافقون)9 :

خودستایندهاى را دوست ندارد.

( -19نحل( ،)96 :اعلي( ،)16-17 :طه) 131 :

( -9أعراف( ،)31 :قصص( ،)76 :نسا )5 :

( -20حج)11 :

( - 10حشر ،)9 :ترجمه :و دیگران را بر خویش

( -21امنسا  ،)78 :ترجمه :هر جا که باشيد ومو

ترجيح مىدهند ،هرچند خود نيازمند باشند و آنان که

در حصارهاى سخت استوار ،مر

شما را درمىیابد

از بخل خویش در امان مانده باشند ،رستگارانند .

و همچنين (األنعام( ،)32 :اإلنسان )27 :و اختصاص

 - 11در بيان معاني انوا و اقسام زهد به موارد
زیر اشاره کردهاند :أ( -زهد جذبها ی = ابتدائي) یا
زهد إمي امجنه که از نو زهد خواص به شمار ميآید

 30آیه در قرآن کریم به این موضو .
( -22مقمان)34 :؛ ترجمه :و کسى نمىداند که در
کدام زمين خواهد مرد.

و خوف و حزني دارد که بر دي فرود آید و زاهد

( -23شعرا ( ،)88 :سجده)29 :

همواره بایستي با نفس سرکش خود به مقابله برخيزد.

( -24توبه) 38 :

به بيان دیگر ،دربردارندۀ حزن و خوف است .ب-

( -25هود)59 :
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( - 26سوره نجم) 26-24 :
( - 27قصص( ،)79 :عمران( ،)188 :قصص،)83 :
(توبه 55 :و ( ،)85حجر )88 :و (طه)131 :
( - 28نبا ( ،)40 :فرقان( ،)27 ،حاقَّه( ،)26 :فجر:
( ،)25انعام) 27 :

﴿ -43ذمِکَ وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ املَّهِ فَإنَّها مِنْ تَقْوَى
امْقُلُوب﴾ (حج )32 :ترجمه :آرى ،کسانى که شعائ ر
خدا را بزر

مىشمارند ،کارشان نشان پرهيزگارى

ديهایشان باشد.
( -44امنازعات( ،)40 :یوسف) 53 :

( - 29نسا  ،)120 :ترجمه :به آنها وعده مىدهد و

( -45حجرات )13 :ترجمه :هر آینه گرامىترین

به آرزوشان مىافكند و شيطان آنان را جز به فریب

شما نزد خدا ،پرهيزگارترین شماست ،خدا دانا و

وعده ندهد .

کاردان است.

( - 30مائده ،)88 :ترجمه :از این چيزهاى حالي

﴿ -46وَ امَّذینَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَ آتاهُ مْ

و پاکيزه بخورید که خدا به شما روزى داده است و

تَقْواهُمْ﴾ (محمد ،)17 :ترجمه :آنان که هدایت

اگر خدا را مىپرستيد ،شكر نعمتش را به جاى آورید .

یافتهاند ،خدا به هدایتشان مىافزاید و پرهيزگاریشان

همچنين (نحل )114 :أو (تحریم)1 :

ارزانى مىدارد.

( - 31حجر( ،)88 :طه( ،)131 :توبه) 55 :

( -47انفاي ،)17 :ترجمه :و آنگاه که تير

( - 32مائده( ،(11 :ابراهيم)12 :

مىانداختى ،تو تير نمىانداختى ،خدا بود که تير

( - 33طالق) 3-2 :

مىانداخت.

( - 34نحل) 99 :
( - 35آي عمران)159 :

 -48خویشتنداری و خودکنترمي (بقره، ) 61 :
(بقره( ،)155 :آيعمران( ،)134 :یوسف) 90 :

( - 36هود 15 :و ) 16

( -49شوری) 43 :

( - 37حدید) 20 :

( -50انفاي( ،)65 :احقاف) 35 :

( - 38ابراهيم( ،)12 :آي عمران( ،)159 :انفاي:

( -51بقره)214 :

( ،)49آي عمران(173 :

( -52آي عمران )200 :همچنين (بقره:

( - 39بقره( ،)155 :نحل)42 :

45و153و( ،)250بلد( ،)17 :شوری( ،)43 :أحقاف:

( - 40انفاي (61 :ترجمه :و بر خدا تكيه کن که او

( ،)35یونس( ،)109 :نحل( ،)126 :طور( ،)48 :مزمل:

شنوای داناست .همچنين (شعرا ( ،)217 :احزاب:

( ،)10أعراف( ،)126 :هود49 :و( ،)11معارج،)5 :

) 48

(اعراف( ،)87 :نحل( ،)96 :طه( ،)130 :مؤمنون:
( - 41بقره )197 :ترجمه :و توشه بردارید که

بهترین توشهها پرهيزگارى است.
( - 42انفاي( ،)29 :بقره( ،)194:مریم،) 63:
(اعراف( ،)96 :نسا ( ،)77 :آي عمران( ،)198 :امزمر:
20و) 73

( ،)111عنكبوت( ،)59 :حجرات( ،)5 :فصلت،)35 :
(قمر( ،)27 :قلم)48 :
( -53فصّلت34 :و( ،)35بقره 155 :و ) 177
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 - 54ازجمله آن ،صبر در ایمان و عقيده (نحل:

( -70حجرات )15 :ترجمه :مؤمنان کسانى

 ،)127صبر در انجام تكاميف (نو غامب پيامبران) و

هستند که به خدا و پيامبر او ایمان آوردهاند و دیگر

صبر در افعاي اخالقي است.

شک نكردهاند و با ماي و جان خویش در راه خدا

( - 55طه( ،)132 :مریم( ،)65 :طه( ،)132 :بقره:
) 156 -155

جهاد کردهاند .اینان راستگویانند .همچنين (توبه41 :
و 111و  11و ( ،)36انفاي( ،)74 :بقره)216
( -71نحل) 125 :

( - 56آي عمران( ،)186 :اعراف( ،)87 :هود:
 ) 115از دیدگاه قرآن ،صبر غامب پيامبران (چون
ایوب و اسماعيل( )) از نو

( -72توبه( ،)36 :انفاي)65 :
( -73نسا ( ،)95 :توبه( ،)111 :توبه) 20 :

صبر بر طاعت و

 ( -74نسا ( ،)77-75 :حج( ،)39 :توبه) 73 :

مصيبت است.

( -75ذاریات)19 :

( - 57یوسف( ،)90 :بقره( ،)157-155 :بقره:

( -76روم( ،)39 :بقره 277 :و 2و 83و 110و

( ،)177فصلت) 35-34 :

) 177

( - 58بقره)157 :
( - 59آيعمران)120 :

 -77ترجمه( :حشر)9 :

( - 60مزمل( ،)10 :بقره) 155 :

( -78بقره43 :و83و110و177و( ،)277نسا :

( - 61بقره)250 :

77و( ،)162مائده 12 :و( ،)55اعراف( ،)156 :توبه:

( - 62انشراح 5 :و ( ،)6نحل( ،)96 :بقره، )155 :

5و11و18و( ،)71مریم 31 :و( ،)55انبيا ( ،)73 :حج:
41و( ،)78نور37 :و( ،)56نمل( ،)3 :مقمان،)4 :

(بقره( ،)214 :آيعمران)142 :
( - 63قيامه :آیه 21و ،)20این درحامي است که
قرآن کریم مهمترین علل انحراف بشر را صبرنداشتن

(احزاب( ،)33 :فصلت( ،)7:مجادمه( ،)13 :مزمل:
( ،)20بينه) 5 :

در برابر دنياطلبي ميداند (طباطبائي ،1417 ،ذیل آیه
 85سوره انبيا).
( - 64نحل( ،)42:عنكبوت( ،)59:ابراهيم)12:
( - 65نحل( ،)110:محمد)31:

منابع
 .1قرآن کریم.
.2

(1366ش) ،غرر امحكم ودرر امكلم ،قم :دفتر

( - 66آي عمران 120:و  186و ،) 200
(یوسف)90:

امتاریخ ،بيروت :دار صادر.

( - 68بقره)250:
( - 69نسا  )95 :ترجمه :جهادکنندگان را بر آنها
است .همچنين (محمد)4 :

تبليغات .

 .3ابن األثير ،علي بن محمد (1385ق) ،امكامل في

( - 67رعد) 22 :

که از جهاد سر مىتابند ،به مزدى بزر

آمدی تميمى ،عبد امواحد بن محمد

برترى نهاده

.4

امجوزیه ،ابن قيم (1994م) ،بدائع امفواید ،
تحقيق بشير محمد عيوي ،بيروت :مكتبه امبيان.

.5

ابن منظور ،محمد بن مكرم بن على (1414ق).
مسان امعرب ،بيروت :دار صادر.
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.6

پاممر ،فرانک.ر (1366ش) ،معنيشناسي ،

 . 17فاخوری ،حنا (1385ش) ،تاریخ األدب

ترجمۀ کورش صفوی ،چاپ اوي ،تهران :نشر

امعربي(األدب امحدیث) ،قم :منشورات ذوی

مرکز.

امقربي.

 .7حسن ،محمد عبد امغني (د.ت) ،امشریف
امرضي ،قاهره :دار اممعارف.
.8

بيروت :دار امعلم ملمالیين.

راغب اإلصفهاني ،ابومقاسم حسين بن محمد
(1412ق) ،مفردات أمفاظ امقرآن ،بيروت:
دارامقلم.

 . 19فيصل ،شكری (1965م) ،أبوامعتاهيه اشعاره
واخباره ،دمشق :مطبعه امجامعه.
 . 20قثامي ،سفير (2008م) ،شعر امدعوه اإلسالميه ،

 .9زبيدی ،محمد مرتضى (1414ق) ،تاج امعروس
من جواهر امقاموس ،محقق على هالمى،
بيروت :دارامفكر.
بيروت :دار صادر.

 . 21قمي ،امشيخ عبّاس (1389ق) ،امكنى واألمقاب ،

 . 22کاشاني ،عزامدین محمود (1325ش) ،مصباح
امهدایه و مفتاح امكفایه ،تصحيح :دکتر جالي

 . 11شعراوی ،احمد ابراهيم (1969م) ،األمویون
أمرا األندمس األوي ،بيروت :دارامنهضه امعربيه.
 . 12ضيف ،شوقي (1976م) ،امعصر امعباسي األوي ،

امدین همایي ،تهران :هما.

 . 23کلينى ،محمد بن یعقوب (1429ش) ،اصوي
کافي ،قم :دار امحدیث.
 . 24مجلسى ،محمد باقر (1403ق) ،بحار األنوار ،

مصر :دار اممعارف.
 . 13طبرسي ،ابوعلي امفضل بن امحسن (1351ش)،
تفسير مجمع امبيان ،ترجمۀ سيدهاشم رسومي

 . 14عاملي ،امسيد محسن األمين (1403ق) ،أعيان
حسن

بيروت :دار إحيا امتراث امعربي .

 . 25محمدحسين ،محمد (1980م) ،تحقيق في
دیوان األعشى امكبير ،بيروت :مؤسسه امرسامه.

محالتى ،تهران :فراهانى.
تحقيق:

عربستان سعودی :دانشگاه مدینه منوره.
نجف :اممطبعه امحيدریه.

 . 10شریف امرضي ،محمد بن حسين (د.ت) ،دیوان،

امشيعه،

 . 18فروخ ،عمر (1972م) ،تاریخ األدب امعربي ،

األمين،

بيروت:

دارامتعارف.

 . 26نورامدین،

حسنجعفر

(1411ق)،

امشریفامرضي حياته وشعره ،بيروت :دارامكتب
امعلميه.

 . 15عبدامحليم ،رافع اسعد (1975م) ،شعر امزهد

 . 27نورى ،حسينبن محمد تقى (1408ق )،

وامتصوف في امقرنين  3و4ق ،رسامه کارشناسي

مستدرک اموسائل و مستنبط اممسائل ،قم:

ارشد ،بغداد :جامعه اآلداب.

مؤسسه آي امبيت( ).

 . 16عليزاده ،محمدجواد (1374ش) ،زهد راستين،
مشهد :سعيد.

 . 28نوفل ،محمد (1981م) ،اممختار من امشعر
وامشعرا في امعصر امعباسي ،نابلس :مطبعه
امنصر.
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 . 29طباطبایى ،سيد محمد حسين (1417ق) ،امميزان
فى تفسير امقرآن ،قم :جامعۀ مدرسين حوزه
علميه.
 . 30امقاسانى ،کماي امدین عبدامرزاق (1413ق)،
شرح منازي امسائرین ،تحقيق و تعليق :محسن
بيدار فر ،قم :انتشارات بيدار .

 . 31بحراني ،ابن ميثم (1375ش) ،شرح نهج امبالغه ،
مشهد :بنياد پژوهشهای اسالمي.

 .32قموي ،عبوواس ( ،)1363سوفينۀ امبحووار و مدینووه
امحكم و االثار ،تهران :فراهاني.
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