
در مطلب حاضر نویســنده ضمن تبیین چیستی و ماهیت 
زهد، به برخی از آثار زهدورزی و نشانه های زاهدان  اشاره کرده 

و عوامل کسب زهد را برشمرده است.
***

چیستی زهد
زهد در منازل سیر و سلوک به معنای رهایی از رغبت به دنیا و هر 
چه غیر خدا اســت. در حقیقت انسان باید نخست هر گونه رنگ تعلق 
به دنیا را از خود تخلیه کند تا قلب بالجمله و به تمام معنا رنگ خدایی 
بگیرد. پس رهایی از رغبت منفی گام نخستی است که انسان را برای 

رغبت مثبت به سوی خدا آماده می کند. 
از نظر قرآن، کســی می تواند در منزل زهد در آید که به مالکیت، 
ربوبیت خدا، قضا و قدر الهی ایمان داشــته باشد و هر چیزی که به او 
و دیگران می رسد را از ناحیه خدا بداند و به داشته هایش دل نبندد و 
نســبت به از دست داده ها تاسف نخورد. از این رو امیرمومنان علی)ع( 
ْهُد ُکُلُّه بَْینَ  َکلَِمَتْینِ   و نیز امام صادق)ع( در تعریف زهد می فرمایند: الُزّ
َحانَُه لَِکْیال تَْأَسْوا َعلی  ما فاتَُکْم َو ال تَْفَرُحوا بِما  ِمَن الُْقْرآِن َقاَل اهلل ُســبْ
آتاُکْم)حدید، آیه 23(  َو َمْن لَْم یَْأَس َعلَی الَْماِضی َو لَْم یَْفَرْح بِاْلتِی َفَقْد 
ْهَد بَِطَرَفْیه ؛ تمام زهد در دو جمله از قرآن است که می فرماید: تا  أََخَذ الُزّ
برای آنچه از دست  داده اید تأسف مخورید و به آنچه به شما داده است، 
سرمســت و فرحناک مباشید؛ و هر کس بر رفته ها تأسف نخورد و به 
آنچه می آید سرمست و فرحناک نشود، زهد را تمام و کمال به دست 
آورده است.«)نهج البالغه ، فیض االسالم، حکمت ۴3۱؛ تفسیر قمی، ج 

2، ص ۱۴6؛ بحاراالنوار، ج 70، ص 52(
از این مطلب دانسته می شود که زهد، نداشتن و مالک نبودن چیزی 
نیست، بلکه معنای زهد آن است که چیزی مالک قلب او نشود، بلکه 
خدا را مالک قلب خود دانسته و آن را عرش الهی قرار دهد: َقلُْب الُْمْؤِمِن 
ْحَمِن.)بحاراألنوار، ج55، ص39( و بگذارد تا خدا با تمام صفات  َعْرُش الَرّ
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زهد، نداشتن و مالک نبودن چیزی نیست، بلکه 
معنای زهد آن اســت که چیزی مالک قلب او 
نشود، بلکه خدا را مالک قلب خود دانسته و آن 

را عرش الهی قرار دهد.

 امام کاظم ) ع( هنگامی که بر سر قبری حضور 
یافتند، فرموده است:  همانا دنیایی که نهایت و 
آخرین منزلش این است، پس سزاوار است که 

از ابتدا نسبت به آن زهد ورزیده شود.

از نظر قرآن، کســی می تواند در منزل زهد در آید که به مالکیت، ربوبیت خدا، قضا و قدر الهی 
ایمان داشته باشد و هر چیزی که به او و دیگران می رسد را از ناحیه خدا بداند و به داشته هایش 

اوصاف طعام کاملدل نبندد و نسبت به از دست داده ها تاسف نخورد.
قال النبــی)ص(: »اذا جمع للطعام اربع خصال فقدتم: اذا کان من حالل؛ 

و کثرت االیدی علیه؛ و سمی اهلل تبارک و تعالی فی اوله، و حمد فی اخره«
پیامبر گرامی )ص( فرمود: اگر در غذا و طعام چهار ویژگی فراهم آید، )آن طعام( 
کامل خواهد بود: ۱- از حالل باشــد 2- دست های زیادی در خوردن آن شرکت کنند 

3- با نام خدا آغاز شود ۴- با حمد خدا پایان پذیرد.)۱(
______________________

۱- الخصال، ص 239 ح 39

پرهیز از مبالغه در مدح و ستایش
عده ای خدمت پیامبراکرم)ص( عرض کردند: ما فکر می کنیم، همانند دیگران 
به تو سالم کنیم کافی نیست، بلکه همانند دیگر سران و بزرگان به حالت سجده 
به تو احترام کنیم. یا می نویسند یکی از یهودیان به نام »ابورافع« به اتفاق هیئت 
اعزامی نجران در مدینه خدمت پیامبراکرم)ص( اظهار داشتند، اگر مایل هستی، 
تو را پرســتش کنیم و مقام الوهیت برایت قایل شــویم )شاید فکر می کردند که 
مخالفت پیامبر)ص( با الوهیت حضرت عیسی)ع( به خاطر این است که او سهمی 
از این موضوع ندارد، بنابراین اگر برای او مقام الوهیت قایل شــوند از مخالفت با  
الوهیت عیسی)ع( دست برمی دارد و شاید هم این پیشنهاد توطئه ای برای بدنام 
کردن پیامبر)ص( و منحرف کردن افکار عمومی از او بود( نبی مکرم اسالم با نهی 
و جلوگیری از تعریف و تمجید و ستایش غیرمعمول و بیش از حد عده ای، نه تنها 
از افراط و تفریط در مدح و ســتایش جلوگیری کرد بلکه از رفتار بعضی ها مانند 
تکفیری ها که خودشان بدعت هایی را درست می کردند و سپس اعالم می کردند 
که این گفته خدا و پیامبر است، جلوگیری و نهی کرده و فرمود: پناه بر خدا من 
اجازه نمی دهم کسی جز پروردگار یگانه مورد پرستش قرار گیرد، خداوند هرگز 

مرا به چنین امری مبعوث نکرده است.۱
از ابی ذر نقل شده است که سلمان و بالل را دیدم که به سوی پیامبر)ص( 
می آیند، ناگاه سلمان روی پای پیامبر خدا افتاد و شروع کرد به بوسیدن آن. پیامبر 
او را از این کار بازداشــت و ســپس به او فرمود: ای سلمان! رفتاری را که عجم ها 
با شهریاران خود می کنند، با من نکن، من بنده ای از بندگان خدا هستم و مانند 

یک برده غذا می خورم و مانند برده نشست و برخاست می کنم.2
______________________

۱- تفسیر مجمع البیان و نمونه، ذیل آیات 79 و 80 سوره آل عمران
2- بحاراالنوار، ج 27، ص ۱39

معجزات مصرح در قرآن)۲(
پرسش:

حضرت محمد)ص( در طول 23 سال رسالت الهی خویش معجزات 
فراوانی داشتند، کدام یک از این معجزات به طور مستقیم در قرآن کریم 

به آنها تصریح شده است؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سؤال، معجزه معراج که در سوره اسراء آیه)۱( 
آمده اســت، مورد بحث قرار گرفت. اینــک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی 

می گیریم.
2- شق القمر

یکی دیگر از معجزات برجسته پیامبر)ص( که قرآن مجید از آن خبر داده، 
شق القمر است؛ چنانکه می خوانیم: )اقتربت الساعه و انشق القمر( »قیامت بسیار 

نزدیک شد و ماه شکافت.« )قمر-۱(
انشــقاق قمر، در پاسخ مشرکانی صورت گرفت که درخواست چنین کاری 

داشتند تا به ارتباط پیامبر)ص( با علم و قدرت بی پایان خداوند،  پی برند.
از آنجا که حضرت محمد)ص(  واپســین پیامبر است، دوران پس از وی نیز 
آخرالزمان خوانده می شــود و بعثت او، نشانه نزدیک شدن قیامت است؛ زیرا در 
مقایسه با عمر جهان هستی، زمان پس از پیامبر اسالم)ص( اندک می نماید. بهترین 
دلیل بر وقوع این حادثه در زمان پیامبر اسالم)ص( آیه بعد همین سوره است که 
از سرســختی و تداوم انکار مشرکان، با وجود رویت این معجزه شگفت آور، پرده 
برمی دارد؛ )و ان یروا آیه یعرضو و یقولوا سحر مستمر( »و هرگاه نشانه ای ببینند، 

روی بگردانند و گویند سحری همیشگی است.« )قمر-2(
البته چنین انشقاق هایی در زندگانی پیامبران گذشته نیز سابقه داشته و به 
صورت ضعیف تر جلوه گر شده است؛ چنانکه درباره حضرت موسی)ع( می خوانیم: 
)فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا( »و راهی خشک برای آنان، در دریا باز کن«! 

)طه- 77(
باید توجه داشت که شکافتن دریا و از بین بردن کشش ملکولی آب، کاری 
خارق العاده است که در زمین اتفاق افتاده، از این رو، اتفاق شکافته شدن ماه در 
آسمان توسط پیامبر اسالم و به اذن خداوند، هیچ گونه استبعادی ندارد. در بخشی 
دیگر از داستان حضرت موسی)ع( چنین می خوانیم: ضربه عصای موسایی، سنگ 
را شــکافت و دوازده چشمه آب جوشید. »و آنان را به دوازده عشیره که هر یک 
امتی بودند، تقســیم کردیم و به موســی)وقتی قومش از او آب خواستند( وحی 
کردیم با عصایت بر آن تخته سنگ بزن؛ پس از آن، دوازده چشمه جوشید و هر 

گروهی آبخوری خود را شناخت.« )اعراف-۱60(
3- گفت و شنود درختان

در نهج البالغه خطبه ۱92 آمده است که روزی پیامبر)ص(، برای ایجاد انگیزه 
گرایش به اســالم در یکی از افراد قریش، در برابر دیدگان او درختی را مخاطب 
قرار داد. درخت از جای خود حرکت کرد و نزد پیامبر)ص( ایســتاد و ســپس به 

دستور پیامبر)ص( به جای خود بازگشت.
در واقعه ای دیگر، درختی به رســالت پیامبر اسالم)ص( گواهی داد. این دو 
معجزه نیز مورد اتفاق عالمان شیعه و اهل سنت است و در کتاب های متعدد آنها 
به چشم می خورد. گفت وگو و فرمانبری جمادات، گیاهان و حیوانات، در زندگانی 
پیامبران گذشــته نیز سابقه داشته اســت؛ چنانکه »هدهد« و دیگر حیوانات، از 
حضرت سلیمان فرمانبری داشتند.)نمل- 20( و چهار پرنده کوبیده شده نیز به 
فراخوان حضرت ابراهیم)ع( پاسخ مثبت دادند و پروازکنان به سوی او شتافتند؛ 
)قال فخذ اربعه من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم 
ادعهن یاتینک سعیا(»خداوند فرمود: ای ابراهیم پس چهار پرنده برگیر و آنها را 
پیش خود ریز ریز گردان؛ سپس بر هر کوهی پاره ای از آنها را قرار بده؛ آنگاه به 

سوی تو می آیند.«)بقره- 260(
آنچه گفته شــد، نمونه هایی از توانمندی انســان های کامل اســت که در 
پرتوبندگــی خدا و اتصال به قدرت بی انتهای پــروردگار، در برابر دیدگان مردم 
جلوه گر شده است. ناگفته نماند که کتاب های تفسیری، روایی و تاریخی، بیش از 
صدها مورد از معجزات و کرامات رسول اکرم)ص( را ثبت کرده اند. از پیامدهای 
زیبای بحث در این زمینه، رسیدن به روشن بینی و توسعه فضای فکری، شکسته 

شدن حصارهای مادی و راهیابی به دریای بیکران نورانیت معنوی است.

نشانه های حب دنیا
)بدان ای سالک راه خدا!( دو شاخه مهم و سرآمد حب به دنیا، حب به مال، 
و حب به جاه اســت... حب به جاه یعنی ریاســت طلبی و دوست داشتن پست 
و مقام. حب به شــهرت یعنی شــهرت طلبی و اینکه انسان دوست داشته باشد 
نامش بر ســر زبان ها بیفتد، حب به مدح  هم این اســت که کسی دوست داشته 
باشد،  همه از او تعریف و تمجید کنند. هر کدام از این ها مربوط به یکی از قوای 

درونی انسان است. )۱(
______________________

۱- رسائل بندگی، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی، ص 298

در آموزه های قرآنی، زمان هایی برای برخی از امور مطرح شده 
که دلیل بر اهمیت آن زمان ها است. این زمان ها باید برای انسان ها 
اهمیت بسزایی داشته باشد؛ زیرا در این زمان ها می تواند بیشترین 

بهره را ببرد.
از نظر قرآن شب، بهترین زمان مالقات با خداست. این در حالی 
است که خداوند بیرون از همه ابعاد حتی بعد چهارم زمان و خالق 
آن اســت و »و لیس عند ربنا صباح وال مســاء؛  برای پروردگار ما 
شــب و صبحی نیست«، اما اگر برای آن سوی دیدار ما زمان معنا 
و مفهوم ندارد، اما برای انسان که گرفتار ابعاد از جمله زمان است، 

زمان نقش اساسی و کلیدی ایفا می کند.
براســاس آیات قرآن، خداوند نظام کنونی هســتی را در شش 
دوره آفریده که از هر یک به عنوان »یوم؛ روز« یاد می کند. )فرقان، 
آیه 59؛ ســجده، آیه ۴؛ ق، آیه 38( دو روز اول، زمین آفریده شده 
)فصلت، آیه 9(، دو روز دوم، هفت آسمان آفریده شد )فصلت، آیه 
۱2( و دو روز سوم نیز آنچه میان آسمان و زمین آفریده شده است. 

)فرقان، آیه 59(
براســاس این آیات اگر برای خالق، زمان، معنایی ندارد و خود 
گرفتار زمان نیســت؛ اما آفریده های الهی با زمان عجین و آمیخته 

شده اند و انسان در این میان بیشتر به زمان وابسته است.
روز و شــب برای انسان آفریده شده و دارای ویژگی هایی است 
که باید بدان توجه یابد شــاید باور این حقیقت برای برخی انسان 
ها ســخت باشد که هستی در خدمت انســان است و حتی روز و 
شب برای اوســت. خداوند در آیات قرآن بیان می کند که اگر چه 
ستارگان به عنوان زینت آسمان هستند، ولی همین ستارگان برای 
دور کردن شیاطین است تا از مأل اعلی اخبار را ندزدند و به آدمی 
آســیب نرسانند و اگر اقدامی در سرقت و استماع کردند با شهاب 
ســنگ ها تعقیب و شکار می شوند. )حجر، آیات ۱6 تا ۱8؛ صافات، 
آیات9 و ۱0؛ جن، آیه 9( همچنین خداوند روز را برای کار و تالش 
آدمی )مزمل، آیه 7( و شب را برای استراحت )فرقان، آیه ۴7؛ نباء، 
آیه 9( و بهره گیری از گام های اســتوارتر و راست تر برای تقریب و 
عبادت )مزمل، آیه 6( قرار داده اســت. از همین روست که میقات 
و مالقات پیامبران از جمله حضرت موســی)ع( در شب بوده است. 
)اعراف، آیه ۱۴2( و پیامبر)ص( نیز معراج شبانه داشته )اسراء، آیه 
۱( و در شب به میقات پروردگارش در »قاب قوسین او ادنی« رفته 

است. )نجم، آیه 8(
همچنین وحی که سخنی سنگین است در شب و میقات شبانه 
نصیب پیامبر)ص( شده است. )مزمل، آیات 5 تا 7( و مقام محمود 
نیز زمانی نصیب پیامبر)ص( می شود که تهجد شبانه داشته باشد. 

)اسراء، آیه 79(
شــب برای آدمی به ســبب آنکه در تاریکی قرار می گیرد و در 
بند  رنگ ها و آراسته ها و زینت های دنیایی نیست و همه چیزهای 
پیرامونش از حالت فریبا بیرون می رود بهترین زمان مالقات است؛ 
زیر ا می تواند از همه چیز ببرد و به سوی خدا بگریزد و در آرامشی 
مطلق با خدایش مالقات کرده و زیارتی ویژه داشته باشد. امام حسن 
عسکری)ع( می فرماید: »ان الوصول الی اهلل سفر الیدرک اال بامتطاء 
اللیل؛ رســیدن به خداوند سفری است که جز با مرکب رهوار شب 

درک نمی شود«. )بحاراالنوار، ج 75، ص 380(
به قول سعدی شیرازی:

ایها الناس!  جهان جای تن آســائی نیســت
مــرد دانا، به جهان داشــتن ارزانی نیســت

خفتــگان را چــه خبــر زمزمه مرغ ســحر
َحَیــوان را خبــر از عالم انســانی نیســت

شــب مردان خــدا روز جهان افروز اســت
روشــنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست

شب
زمانمالقاتبامحبوب

نگاهی به چیستی و آثار زهدورزی و ویژگی زاهدان

منزلرهاییاز
دلبستگیهایدنیا

 علی پوریا

زهد
خویش در آن تجلی کند؛ زیرا هیچ یک از آیات الهی از این ظرفیت و 
سعه وجودی برخوردار نیست تا خدا به تمام در آن تجلی کند و تنها 
این قلب مومن اســت که چنین ســعه وجودی را دارا است و می تواند 
آینه تمام نمای صفات الهی باشــد، چنانکه در حدیث قدســی آمده 
اســت: اَل یََسُعِني أْرِضي َوال َسمائِي َولِکن یََسُعِني َقلُْب َعْبِدَي الُْمْؤِمِن.

)عوالي الآللي، ج۴ ، ص 7(
زهد آن نیست که تو صاحب چیزی نشوی

                              زهد آن است که چیزی نشود صاحب تو
معنا و مفهوم زهد عرفانی

چنانکه گفته شد زهد در لغت ضّد رغبت و حرص بر دنیا است)لسان 
العرب، ج 6 ، ص 97، »زهد«.( واژه زهد در قرآن به کار نرفته اســت؛ 
امــا عباراتی در قرآن به کار رفته کــه داللت بر مفهوم زهد دارد و در 
روایات معصومان )ع( این آیات به معنای زهد معنا شده است. چنانکه 
امیرمومنــان)ع( آیه 23 ســوره حدید را به معنای زهد گرفته اســت 
و همچنیــن پیامبــر اکرم صلی اهلل علیه وآله فرمــود: قول اهلل تعالی 
»لیبلوکم ایّکم احســن عماًل«؛ یعنی کدام یک از شما در دنیا زاهدتر 

است.)مکارم االخالق، ص ۴۴7؛ بحاراالنوار، ج 7۴، ص 93، ح ۱(

در اصطالح اخالقی و عرفانی، زهد به معنای پشت کردن به دنیا و 
روی آوردن به آخرت، بلکه قطع نظر کردن از غیر خدا و رو آوردن به 
خدا است که این باالترین درجات زهد است.)معراج الّسعاده، ص 335؛ 

الّتحقیق، ج ۴، ص 3۱۱، »زهد«.(
خواجه عبداهلل انصاری در تعریف زهد از منظر عرفان می نویســد: 
الزهد إسقاط الرغبه عن الشیء بالکلّّیه؛ زهد آن است که شما به طورکلی 
میل و رغبتت را از هر چه غیر خداســت ساقط کرده و فقط دل را به 

خدا بدهی.)منازل السائرین، منزل ۱6(
بوعلی سینا در تعریف زاهد می نویسد: آن که از تنعم دنیا رو گردانده، 

زاهد است.)االشارات، نمط نهم، فصل مقاالت العارفین(
باید دانست که در مکتب قرآنی، زهد، دست کشیدن از دنیا نیست، 
بلکه پر نکشــیدن دل به سوی دنیاست. ای بسا فقیر، راغب به دنیا و 
چه بســا غنّی، زاهد از دنیا باشد. پس شاخص زهد و بی رغبتی به دنیا 
این است که بود و نبود آن، در روح شخص اثر نگذارد و آن را متالطم 
نکند؛ چنانکه از آیه 23 سوره حدید و تفسیر معصوم)ع( بر می آید. از 
این رو در روایات زهد به معنای بی رغبتی به دنیا و گرایش به آن است، 
به طوری که بی رغبتی به دنیا او را به تقوای الهی و ورع در مرتبه باالتر 
سوق دهد و از هر گونه حرام و گناه باز دارد. امام حسن مجتبی - ع - 
هُد( الّرغبْهً فی الّتقوی و الّزهادْهً فی الّدنیا؛ زهد، میل به تقوی  فرمود: )الُزّ
و پرهیزکاری و بی رغبتی نسبت به دنیا است.)تحف العقول، ص 25۴(

هُد فی الّدنیا قصُر األمل و شکُر کِلّ  رســول خدا - ص - فرمود: الُزّ

م اهلل؛ زهد در دنیا عبارت اســت از: کوتاه  ٍ و الورُع عن کّل ما حَرّ نعمْهً
کردن آرزو، شــکر همه نعمت ها و ورع و اجتناب از هر چه که خداوند 

آن را حرام کرده است. )بحاراالنوار، ج 77، ص ۱6۱(
از روایات به دست می آید که عدم بهره گیری از طیبات و نعمت های 
الهی به معنای زهد نیســت؛ بلکه چنانکه خدا در قرآن فرموده اســت 
مومنان باید از نعمت های طیب دنیا اســتفاده کنند، ولی اجازه ندهند 
که قلب بدان تعلق خاطر پیدا کند: ای پیامبر بگو: زینت ها و زیورهایی 
را که خدا برای بندگانش پدید آورده و نیز  روزي های طیب و پاکیزه 
را چه کســی حرام گردانیده است؟! بگو: این نعمت ها در زندگی دنیا 
برای کســانی اســت که ایمان آورده اند؛ و روز قیامت نیز خاص آنان   
اســت. ما این گونه، آیات خود را برای گروهی که می  دانند به روشنی 

بیان می کنیم.)اعراف، آیه 32(
از این رو رســول خدا - ص – نسبت به ریاضت غیرشرعی و حرام 
کردن حالل خدا هشــدار داده و فرموده اســت: الّزهُد لیس بتحریم 
الحــالل و لکن أن یکوَن بما فی یدی اهلل أوثق منُه بما فی یده؛ زهد، 
این نیســت که انســان حالِل خدا را بر خود حرام کند، بلکه زهد این 
است که انسان به آنچه در دست خداست اعتماد و اطمینان بیشتری 
داشته باشد تا به آنچه در دست خود و در سیطره قدرت محدود بشری 

است. )بحاراالنوار، ج 7۴، ص ۱72(
خصوصیات زاهدان و آثار زهدورزی 

کســی که نســبت به دنیا رغبت و دلبستگی ندارد و با آنکه از آن 
اســتفاده می کند نسبت به داشــته ها و از دست رفته ها با فرحناکی و 
افســوس نمی نگرد، دارای ویژگی ها و خصوصیاتی می شــود که آثار و 
برکات آن در زندگی دنیوی و اخروی پدیدار می شود. در آیات و روایات 
به این خصوصیات زاهدان و آثار زهدورزی  اشاره شده است. از مهم ترین 

ویژگی های زاهدان و آثار زهد می توان به موارد زیر  اشاره کرد: 
1. ترک افســوس : براساس تفسیر امام علی)ع( از آیه 23 سوره 
حدیــد که آن را به زهد معنا کرده باید گفت افســوس نخوردن بر از 

دست داده ها، از اوصاف زاهدان است.
2. ایثارگری: ایثارگری و ترجیح دیگران بر خویشــتن، در عین 

نیازمندی، از اوصاف زاهدان است.)حشر، آیه 9(
3. ترک فرحناکی: ترک شــادی مســتانه که از آن به فرح یاد 
شــده  به هنگام بهره مندي ها و به دست آوردن مواهب دنیوی و عدم 
فخرفروشی به داده های الهی، از اوصاف زاهدان است.)حدید، آیه 23(

4. صبر: صبر و شــکیبایی، از اوصاف زاهدان مؤمن و دارای عمل 
صالح است.)قصص، آیات 79 و 80( 

5. عّفت: عّفت نفس و اجتناب از اظهار فقر و مســکنت در عین 
نیازمندی، از اوصاف زاهدان است.)بقره، آیه 273(

6. مزد نخواستن: مزد نخواســتن برای اجرای رسالت و هدایت 
مردم و تبلیغ همانند پیامبران از نشانه های زهدورزی است.)انعام، آیه 

90؛ هود، آیات 25 و 29 و 5۱؛ یوسف، آیه ۱0۴( 
7. محّبت به مهاجران: محّبت و دوســتی نسبت به مهاجران، از 

نشانه های زهد مومنان است.)حشر، آیه 29(
8. هدایت: هدایت خاص الهی و بهره مندی از رستگاری، از اوصاف 

زاهدان است.)یس، آیه 2۱( 
9. آخرت گرایی در دنیا: امام علی - ع - در وصف زاهدان فرموده 
است: کانوا قوماً من أهل الّدنیا و لیُسوا من أهلها فکانوا فیها َکَمْن لیس 
منها، عملوا فیها بما یبصرون؛ گروهی هستند که گرچه )در ظاهر( اهل 
دنیا هستند، ولی )در باطن( از اهل دنیا نیستند، در دنیا هستند مانند 
کسی که در آن نیست، عمل آنها در دنیا به آن چیزی است که بعد از 
مرگ می بینند و برای دفع عذاب خدا از خود، شتابان به وظائف خود 

عمل می کنند. )بحار االنوار، ج 67، ص 320(
10. دل های  گریان و چهره های خندان:  از دیگر صفات زاهدان 
واقعی اســت. امام علی - ع- فرمودند: اّن الّزاهدین تبکی قلوبُُهم و إن 
ضِحُکوا؛ انســان های زاهد گرچه )در ظاهر( خندان و متبّسم هستند، 
لکن قلب های آنها  گریان اســت. )نهج البالغه، خطبة ۱۱2( و نیز امام 
علی - ع - فرمود: اّن الّزاهدین... یَشَتُدّ حزنُهم و اِن َفِرُحوا؛ انسان های 
زاهد، حزن و اندوهشان شدید است؛ گرچه )در ظاهر( خوشحال هستند. 

)نهج البالغه، خطبة ۱۱2(
11. صبر در معصیت و شــکر در نعمت: از دیگر صفات زاهدان 

است که امام علی)ع( فرموده است: الّزاهد فی الّدنیا من لم یغلِب الحراُم 
صبَرُه و لم یشــَغِل الحالُل شــکرُه؛ زاهد در دنیا، کسی است که حرام 
بر صبر او غالب نشــود و در مقابل محّرمات، صبر خویش را از دســت 
ندهد و استفاده از حالل الهی نیز او را از شکر پروردگار باز ندارد. )بحار 

االنوار، ج 78، ص 37(
12. اجتناب از حرام: شــاید سخت ترین کار آن است که انسان 
بتواند از حرام چشم بپوشد در حالی که می تواند انجام دهد. در صفات 
زاهدان، پیامبر)ص( می فرماید: أزهُد الناس من اِْجَتنَب الحرام؛ زاهدترین 
مردم، کسی است که از حرام اجتناب کند.)بحار االنوار، ج 77، ص ۱۱2(
13. دارای صفات پیامبران: زهد صفت پیامبران اســت. رسول 
خــدا - ص - فرمود: ما اتّخذ اهللُ نبّیاً االّ زاهداً؛ خداوند هیچ بنده ای را 
به پیامبری انتخاب نکرد، مگر اینکه زاهد و بی میل نسبت به دنیا بود.

)مستدرک الوسائل، ج 2، ص 333(
14. کلید خیر: از نظر آموزه های وحیانی هر کسی خیر می جوید 

بایــد خزائن آن را با کلید زهدورزی باز کند و از همه خیر بهره گیرد. 
امام صادق - ع – فرموده است: ُجعل الخیُر کلُّه فی بیٍت و ُجعَل مفتاُحه 
الّزهُد فی الّدنیا؛ تمام خوبی ها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن زهد 

و بی رغبتی نسبت به دنیا است.)بحار االنوار، ج 73، ص 52(
15. دســتیابی به اساس دین: اساس و بنیاد دین را می توان از 
طریق زهدورزی به دســت آورد؛ زیرا امام علی - ع – فرموده اســت: 
الّزهــُد اصل الدین؛ زهد، اصل و اســاس دین اســت.)غرر الحکم، ص 

275، ح 60۴6(
16. کلید آخرت و رهایی از دوزخ: همان طوری که گفته شد، 
کلید هر خیری از جمله بهشت و آخرت در زهدورزی است؛ همچنین 
از روایات به دست می آید که شخص با زهد است که می تواند خود را 
از دوزخ و آتش آن برهاند.  امام صادق - ع – ضمن بیان فایده و آثار 
هُد ِمفتاُح االخرْهً و  زهدورزی به تعریف آن نیز پرداخته و می فرماید: الُزّ
ٍف علی  البراءْهً من الّنارِ و هَو ترُکَک کَلّ شٍئ یَشَغُلَک عن اهلل من غیِر تأُسّ
َفوتِها؛ زهد، کلید آسایش در جهان آخرت و رهایی از آتش جهنم است 
و زهد عبارت است از اینکه انسان هر چیزی که او را از یاد پروردگارش 
باز می دارد، کنار بگذارد، بدون اینکه برای از دســت دادن آن افسوس 
بخــورد. )بحار االنوار، ج 70، ص 3۱5( در این حدیث امام )ع( به این 
نکته توجه می دهد که زاهد باید از هر چه او را از خدا باز می دارد و به 
خود مشــغول می دارد، اجتناب کند. همچنین ایشان ناظر به آیه 23 
سوره حدید، به مسئله تاسف خوردن نسبت به از دست رفته ها توجه 
می دهد که خود بیانگر آن است که شخص تعلق خاطر نسبت به چیزی 

دارد که نباید داشته باشد.
17. میل به خدا و نیکی هایش: زهد، انسان را به سوی خدا و هر 
چه در نزد اوســت متمایل و راغب می گرداند. امام علی - ع – فرموده 
هد ُحسُن الِرغبْهً فیما ِعنَد اهللِ؛ اساس زهد به این است  اســت: اصُل الُزّ
که انسان به نیکویی نسبت به آنچه در نزد خداوند است، میل و رغبت 

داشته باشد. )غرر الحکم، ص 275، ح 6058(
18. حساب گرایی: از آثار زهد آن است که انسان حسابگر می شود 
و هیچ کاری را بدون در نظر گرفتن خدا انجام نمی دهد: امام صادق)ع( 
فرموده اســت: )الّزاهــد( الّذی یترک حاللها مخافْهً حســابِِه و یترُک 
حرامها مخافْهً عذابِِه؛ زاهد، کسی است که به جهت ترس از حسابرسی 
پــروردگار، از حالل دنیا می گذرد و به جهت ترس از عذاب او نزدیک 
حرام نمی شود. )بحار االنوار، ج 70، ص 3۱۱( حضرت علی)ع( درباره 
دنیا می فرمایند: »الدنیا حاللها حســاب و حرامها عقاب؛ آنچه در این 
دنیاســت یا حرام است که اگر انسان بخواهد مرتکب بشود باید ِعقاب 
الهی را متحمل بشــود یا حالل است که باید حساب آن را پس بدهد.

)کافی، ج 2 ص ۴59، ح 23(
19. بــی توجهی به مادیــات دنیا: امام علــی)ع( )به یکی از 
اصحابشــان( فرمود: یا نُوُف، طوبی للّزاهدین فــی الّدنیا الّراغبین فی 
الخرْهً اولئک قوٌم اتّخذو األرَض بساطاً و ترابها فراشاً؛ امام علی)ع( )به 
یکی از اصحابشان( فرمود: ای نوف، خوشا به حال کسانی که نسبت به 
دنیا زهد ورزیده و بی میل شدند و رغبت به آخرت دارند، آنان کسانی 
هســتند که زمین را فرش، خاک آن را بستر و آب آن را شربت گوارا 

قرار دادند. )بحاراالنوار، ج 67، ص 3۱9(
20. تالش و تکلف بسیار برای آخرت: امام صادق - ع – فرمود: 
َلّ علی العِزّ و الجهَد علی الّراحْهً  الّزاهد الّذی یختاُر الخرْهً علی الّدنیا و الُذّ
و الجوَع علی الشَیّع؛  انسان زاهد کسی است که آخرت را بر دنیا برگزیده، 
خواری را بر عّزت )ظاهری( ترجیح داده، تالش و کوشــش خســتگی 
ناپذیر را بر راحتی و آسایش و گرسنگی را بر سیری مقّدم دانسته است. 

)بحار االنوار، ج 70، ص 3۱5(
21. معاونت در دینداری: کســی که بخواهد در کار دین خویش 
موفق باشــد باید از زهد به عنوان یاری گر بهــره گیرد. امام علی - ع 
– فرموده اســت: علیک بالّزهِد فانُّه عون الّدین؛ بر شــما باد به زهد و 
بی رغبتی نسبت به دنیا، بدرستی که زهد، یاری گر و همراه دین است.

)غرر الحکم، ص 275، ح 60۴2(
22. برترین شــیوه بندگی خدا: رســول خدا - ص – فرموده 
اســت:  ما ُعِبَد اهلل بشــٍئ أفضُل من الّزهد فی الدنیا؛ بندگی و عبادت 
پروردگار، با چیزی باالتر و برتر از زهد و بی رغبتی نسبت به دنیا، صورت 

نگرفته است. )مستدرک الوسائل، ج 2، ص 333(
23. صفت متقین : امام علی - ع – فرموده اســت: الّزهُد شیمْهً 

المّتقین؛ زهد و بی رغبتی به دنیا، خصلت و روش انسانهای با تقوا است. 
)غررالحکم، ص 275، ح 603۴(

24. فروتنی: از آثار زهد فروتنی است. امام علی)ع( فرمود: ال یکوُن 
زاهداً حّتی یکون متواضعاً؛ هیچ شخصی زاهد نیست مگر اینکه )نسبت 

به دیگران( متواضع باشد. )بحار االنوار، ج 78، ص 8(
25. تظاهر به تزهد: رسیدن به زهد واقعی نیازمند گذر از مراحلی 
است که گام نخست آن تظاهر به زهد است. امام علی - ع - فرمود: اّول 
الّزهد الّتزّهد؛ ابتدا و شروع ُزهد و بی رغبتی نسبت به دنیا، با تظاهر به 

زهد محقق می شود. )غرر الحکم، ص 275، ح 6055(
26. رویش حکمت: از آثار زهدوروزی رویش حکمت و کســب 
نورانیت آن است. پیامبر اکرم - ص - فرمود: یا أباذر! ما َزَهد عبٌد فی 
ُرُه عیوَب  الّدنیا االّ أنبَت اهللُ الحکمْهً فی قلبه و أنطَق بها لســانُه و یَُبِصّ
الّدنیا و داَءها و دواَءها؛ ای اباذر، هیچ بنده ای نسبت به دنیا زهد نورزد، 
مگر اینکه خداوند حکمت را در قلبش می رویاند و به واسطه آن زبانش 
را به کلمات حکیمانه گویا می کند و او را نسبت به عیوب دنیا بصیرت 
داده، درد و داروی آن را به او می شناساند. )بحار االنوار، ج 77، ص 80( 
؛ ثمره و نتیجْهً  همچنیــن امام علی - ع - فرمود: بالّزهِد تُثمُر الحکمْهً
حکمت با زهد و بی رغبتی نسبت به دنیا حاصل می شود. )غررالحکم، 

ص 276، ح 6089(
27. آسایش برتر: برای کسب آسایش برتر در آخرت باید نسبت 
به دنیا زهد داشت. امام علی)ع( فرمود:  الّزهُد فی الّدنیا الّراحْهً العظمی؛ 
زهد و بی رغبتی نسبت به دنیا، آسایِش برتر و بزرگتر است.)غررالحکم، 

ص 276، ح 6077(
28. سعادت: از آثار زهدورزی کسب سعادت دنیا و آخرت است. 
امام علی)ع( فرمود: أعَظُم الّناس سعادْهً أکَثُرُهم َزهاَدْهً؛ سعادتمندترین 
مردم، کسانی هستند که بیشتر از دیگران نسبت به دنیا زهد می ورزند. 

)غررالحکم، ص 276، ح 6086(
29. برخــورداری از رحمت الهی: امام علی - ع - فرمود: اِزَهْد 
؛ در دنیا زاهد باش تا رحمت پروردگار بر  فی الّدنیا تنِزْل علیَک الّرحمْهً

تو نازل شود. )غرر الحکم، ص 276، ح 608۴(
30. بی نیازی: امــام علی - ع – فرمود: لَن یَفَتِقَر َمْن َزَهَد؛ زاهد، 

هرگز محتاج و فقیر نمی شود. )غررالحکم، ص 276، ح 6093(
31. بهشــت: امام علی - ع - فرمود: ثمن الجّنْهً الّزهُد فی الّدنیا؛ 

بهای بهشت، زهد در دنیاست.)غررالحکم، ص 276، ح 6090(
32. رهایی از بند نفس و کسب رضایت الهی:  امام علی - ع 
- فرمود: من َزَهَد فی الّدنیا أعَتَق نَْفَسُه و أرضی ربَُّه؛ کسی که نسبت 
به دنیا زهد بــورزد، نفس خویش را آزاد کرده و پروردگارش را راضی 

ساخته است.)غررالحکم، ص 277، ح 6۱00(
33. راه سالمت: زهد راه سالمت است که انسان باآن به سالمت 
از دنیا خارج می شــود. )مریم، آیه ۱9( امام علی - ع – فرموده است: 
هد فیها؛ آگاه باشــید که همانا  ااَل و اّن الّدنیا داٌر ال یُســَلُم منها االّ بالُزّ
دنیا خانه ای اســت که انسان سالم از آن خارج نمی شود مگر با زهد و 

بی رغبتی نسبت به دنیا. )غررالحکم، ص ۱38، ح 2۴3۱(
34. پرهیز از خیالبافی: زاهدان انسان هایی منطقی و عقلی هستند 
و از خیالبافی به دور؛ پس هر چه دارند را از خدا می دانند و اگر چیزی 
را بر اثر مصیبتی از دســت دادند به حکمت الهی و مصلحت خویش 

می دانند.)حدید، آیات 22 و 23(
35. پرهیز از فخرفروشی: زاهدان اگر دارایی دارند از خدا دانسته 
و نسبت به آن به دیگران فخر نمی فروشند و تفاخر نمی ورزند.)همان(

36. بخشندگی و پرهیز از بخل: از دیگر صفات آنان این است 
که بخشنده بوده و از بخل پرهیز می کنند.)حشر، آیه 9(

37. اخالص کامل: زاهدان انســان هایی هستند که در هرکاری 
با اخالص کامل وارد می شــوند و خلوص از همه اعمال ایشان متجلی 

است.)ص، آیه ۴6(
راه های کسب زهد و عوامل آن

زهدورزی نیازمند زمینه هایی اســت که از آن بــه عنوان راه ها و 
عوامل زهد یاد می شــود. از مهم ترین این زمینه ها و عوامل می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
1. ایمان به خدا: ایمان به خداوند، زمینه ســاز زهد و بی نیازی 
و انقطاع از مردم و پیوســتن به خدا است.)هود، آیه 5۱؛ شعراء، آیات 

۱09 و ۱27(
2. ایمان به تقدیرات الهی: ایمان و اعتقاد به تقدیر الهی یعنی 
نوشــته شدن هر چیزی برای انسان از قبل از خلقت، زمینه زهدورزی 
و عدم شادی بر برخورداریها و عدم ناراحتی در از دست دادن ها است.

)حدید، آیات 22 و 23( 
3. ایمان به پاداش الهی: ایمان به برتری پاداشــهای الهی برای 
مؤمنان و صاحبان عمل صالح، زمینه ســاز زهدورزی آنان است.)هود، 

آیات ۴5 و ۴9 و 5۱؛ شعراء، آیات ۱06 و ۱09 و ۱27(
4. یادکرد بسیار آخرت: از وصیت های امام علی)ع( به فرزندش 
امام حســن - ع - این اســت: أکِثر ذکَر الخرْهً و ما فیها من الّنعیم و 
العذاَب األلیم یُّزِهُدَک فی الّدنیا و یُصّغُرها عندک؛ بسیار به یاد آخرت 
و نعمت هــای آن و عذاب دردناکی که در آن اســت باش که یادآوری 
این امور تو را نسبت به دنیا بی رغبت نموده و دنیا را در نظر تو کوچک 

می کند.)بحار االنوار، ج 77، ص 22۴(
5. یقین: ریشه و خاستگاه زهد یقین نسبت به خدا و آخرت و امور 
هِد الیقیُن؛  ریشه و اساس  دیگر است. امام علی - ع - فرمود: اصل الُزّ

زهد، یقین است. )غرر الحکم، ص 275، ح 6058(
6. مرگ: یکی از عواملی که در زهدورزی بسیار نقش دارد، مرگ 
اســت. در قرآن از مرگ به یقین نیز تعبیر شده است.)حجر، آیه 99( 
شاید مراد امام علی)ع( نیز از یقین همین مرگ بود که آن را اساس زهد 
دانسته است. امام کاظم - ع- هنگامی که بر سر قبری حضور یافتند، 
فرموده است: اّن شیئاً هذا آِخُرُه لََحِقیٌق أن یُزَهَد فی أّولِِه؛ همانا دنیایی 
که نهایت و آخرین منزلش این است، پس سزاوار است که از ابتدا نسبت 

به آن زهد ورزیده شود.)بحار االنوار، ج 78، ص 320(
7. معرفت: معرفت و شــناخت نسبت به حقایق هستی از جمله 
ارزش دنیا و آخرت موجب می شود تا انسان گرایش به زهد نسبت به 
دنیا پیدا کند. از نظر امام علی)ع( حتی داشــتن اندکی از معرفت نیز 
می تواند این زهد را بیافریند. ایشان فرموده است: یسیُر المعرفْهً یوجُب 
الّزهد فی الّدنیا؛ داشتن اندکی از معرفت و شناخت، موجب بی رغبتی 
نسبت به دنیا خواهد شد.)غرر الحکم، ص 63، ح 765( آن حضرت)ع( 
در جایی دیگر می فرماید: کیف یزهُد فی الّدنیا من ال یعرُف قدر الخرْهً؛ 
چگونه می شود کسی که شناخت و معرفتی نسبت به آخرت ندارد، در 
مورد دنیا زهد ورزیده و بی رغبت باشد. )غرر الحکم، ص ۱۴6، ح 2652(
8. مرگ شهوت: انسان باید به گونه ای عمل کند که شهوت های 
نفسانی بر روان وی چیره نباشد و به نوعی شهوت در دلش مرده باشد 
تا بتواند زاهد شــود.  امام علی - ع – فرموده اســت: کیف یصل الی 
حقیقْهً الّزهد من لم تُمت َشهوته؛ چگونه می شود انسانی که شهوت )و 
خواســته های نفسانی( را در درون خود از بین نبرده است، به حقیقت 

زهد دست پیدا کند؟)غرر الحکم، ص 276، ح 606۴(
9. بریدن از دنیا: رســول خدا - ص – فرموده است: کیَف یَعمُل 
الخرْهً من ال ینقطُع من الّدنیا رغبتُه؛ چگونه انسانی که میل و رغبتش 
به دنیا قطع نشــده، برای آخرت خویش کار کند. )بحاراالنوار، ج 77، 

ص ۱82(

در مکتب قرآنی، زهد، دست کشیدن از دنیا نیست، بلکه پر نکشیدن دل به سوی دنیاست. ای بسا 
فقیر، راغب به دنیا و چه بسا غنّی، زاهد از دنیا باشد. پس شاخص زهد و بی رغبتی به دنیا این است 

که بود و نبود آن، در روح شخص اثر نگذارد و آن را متالطم نکند.

حدید 23


