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تبدّل و تحوّل صفت «حرص» از دیدگاه آثار تعلیمی صوفیه تا سدۀ نهم هجری
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مجید فرحانی زاده
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران
عباس محمدیان
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عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران
احمد خواجه ایم
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران
علی تسنیمی
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران

چکیده
این پژوهش به تحلیل صفت حرص از منظر مراتب سیر و سلوک در مهمترین آثار تعلیمی صوفیه تا
قرن نهم هجری میپردازد .این بررسی که با روشی توصیفی-تحلیلی نگارش یافته ،نشان میدهد که
صفت حرص ،در هر یک از مراتب سهگانۀ سلوک ،رویکرد متفاوتی داشته و دچار تبدّل و تحوّل
محتوایی شده است ،چنانکه در مرتبۀ نخست سلوک (فرق) ،حرص به عنوان صفتی منفی شناخته
میشود ،لذا اقتضای این مرتبه ایجاب میکند تا سالک رویکردی کوششمدارانه در پرهیز از حرص
داشته باشد .در مرتبۀ دوم (فنا) ،جذبۀ الهی ،سالک را از وجود مجازی و همۀ صفاتش فانی میسازد.
بنابراین ،صفت رذیلۀ حرص در این مرتبه به سبب فنای عارف ،از او زدوده میشود؛ اما در مرتبۀ
سوم (بقا) ،عارف مظهر اسما و صفات الهی میگردد؛ لذا حرص در او به شکل ایجابی ،اما
تحوّلیافته ،نمود مییابد .این صفت که در عاشق پس از قرب به معشوق ظاهر میگردد ،به حرص
و اشتیاق عاشق بر درجات باالتری از قرب و وصال معشوق تعبیر میشود .یافتههای پژوهش نشان
میدهد باوجود تناسب سخنان بیشتر عارفان از حرص با مرتبۀ فرق ،سخنان برخیشان از حرص،

 .4تاریخ دریافت4911/7/6 :

تاریخ پذیرش4911/49/41 :

 .2پست الکترونیک (مسؤول مکاتبات)mohammadian@hsu.ac.ir :
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با احکام مرتبۀ فنا و بقا نیز همپوشانی دارد.

کلیدواژهها
حرص ،تحوّل و تبدّل صفت ،فرق ،فنا ،بقا.

مقدمه
این پژوهش با رویکردی معرفتشناسانه به تحلیل صفت عارفانۀ حرص از منظر مراتب
سیر و سلوک عرفانی در مهمترین آثار منثور و منظوم عرفانی ادب فارسی تا قرن نهم
هجری میپردازد .با تدقیق در منابع معتبر صوفیه میتوان اذعان کرد که اگرچه شمار زیادی
از عارفان ،به فراخور مقام و درک خود به توصیف صفت حرص به عنوان صفتی نکوهیده
و پرهیز از آن جهت تصفیۀ نفس پرداختهاند و راههای مجاهده با آن را توصیف کردهاند؛ اما
بررسی ژرفتر در این زمینه نشان میدهد که شماری از آنان ،به الیههای ژرفتری از
معانی معرفتی نظر داشتهاند که بهطور صریح و یا ضمنی با همۀ مراتب سیر و سلوک
عارفانه در پیوند است؛ از اینرو صفت حرص در مختصات فکری این دسته از عارفان ،از
منظر ساحتهای سیر و سلوک عرفانی ،قابلیت تفسیر و تحلیل مییابد.
با این وصف ،صفت حرص از منظر برخی عارفان ،در هریک از ساحتهای سهگانۀ
سیر و سلوک ،نمودی ویژه و احکامی متفاوت دارد .چنانکه در ساحت نخست ،که از آن
تعبیر به سیر الیاهلل ،مقام فرق و کثرت میشود ،ویژگیهایی کوششمدارانه در جهت پرهیز
از حرص ،که به عنوان صفتی رذیله است ،دارند .در این ساحت ،پرهیز از حرص ،وابسته به
کوشش و اهتمام سالک در قناعت ،زهد ،ورع ،تفکّر و ترک دنیا است .در ساحت دوم که از
آن تعبیر به فنای فیاهلل ،مقام فنای در عشق ،مقام وحدت و مرتبۀ جمع میشود ،کشش و
جذبۀ الهی ،وجود سالک را فراگرفته ،او را از همۀ صفاتش فانی میسازد .بنابراین ،در این
مرتبه ،صفت حرص نیز مانند دیگر صفاتش در عارف خصوصیتی سلبی و تنزیهی یافته،
اتّصاف به آن از او منتفی میگردد .همچنین در ساحت سوم که تعبیر به مرتبۀ بقای باهلل،
بقای در عشق و صحو بعد از محو میشود؛ صفت حرص ،در عارف پس از تنزیه و سلب،
مجددا به شکل ایجابی ،امّا تبدیل و تحوّلیافته ظهور مییابد .عارف در این مرتبه مظهر
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تجلّیات الهی و متّصف به صفات ربّانی میشود .در این ساحت صفت حرص در عارف به
صورت حرص و اشتیاقی شدید در افزونترشدن درجات نزدیکی و وصال به معشوق،
پدیدار میگردد .این بررسی نشان میدهد که تقریبا بیشتر آثار عرفانی ،تفاسیر مشترکی از
وجوه منفی صفت حرص بهدست دادهاند که با ویژگیهای ساحت نخست مطابقت دارد،
اما شمار محدودتری از عارفان ،رویکرد ژرفتری داشته ،به خصوصیات و احکامی از این
صفات اشاره کردهاند که با ویژگیهای ساحت دوم و بعضاً سوم سیر و سلوک متناسباند.
هدف از این پژوهش توصیف و تحلیل سیر تحوّل و تبّدل صفت عارفانۀ حرص در هر
یک از مراتب سیر و سلوک است .همچنین نشاندادن اینکه سخن عارفان یادشده در
توصیف این صفت ،تا چه اندازه و با کدامیک از مراتب توحیدی و ساحتهای سیر و
سلوک در پیوند است.
اهمیت این پژوهش از آن روست که الیههای ژرف معانی انتزاعی موجود در برخی
از آثار را به صورت روشن قابل تبیین میگرداند و پیچیدگیهایی را که در راه شناخت
صفت حرص وجود دارد تا اندازهای مرتفع سازد .ضرورت این گونه پژوهشها ،ازآن
روست که زمینهساز شناخت درستتر از هندسۀ فکری برخی از عارفان در باب صفات
عرفانی میشود .همچنین میتواند بستر مناسبی برای درک بهتر آن دسته از متون ادبی-
عرفانی باشد که به بحث در بارۀ صفت حرص پرداختهاند.
گفتنی است پژوهش در زمینۀ تحوّل صفت حرص در مراحل مختلف سیر و سلوک
عرفانی بیسابقه است؛ اما پژوهشهای مستقلی از حرص ،انجام شده که مهمترین آنها
بدین شرح است :لیلی نوروزپور 4در مقالۀ «حرص و طمع در مثنوی مولوی و مقایسۀ آن با
چهار اثر در حوزۀ ادبیات تعلیمی» ضمن تأکید بر جنبههای تعلیمی و اخالقی صفت مذموم
حرص در مثنوی ،آن را به لحاظ مفهومشناسی دینی با چهار اثر در حوزۀ متون ادب تعلیمی
مقایسه کرده است .همچنین مهناز حسنی حمیدآبادی و مهرعلی یزدانپناه 2در «بررسی
تطبیقی حرص در قرآن و مثنوی موالنا» ضمن تأثیرپذیری مولوی از قرآن در باب حرص،
به بیان دیدگاه شخصی موالنا در مثنوی از منظر یک شاعر عارف تأکید دارند .نیز محمدتقی

4912 .4ش ،صص.111-194
4911 .2ش ،صص.71-14
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بیگلر 4در بخشی از مقالۀ «بررسی تطبیقی گناه در قرآن کریم و مثنوی مولوی» حرص را
جزو اعمال مذمومی که موجب عقوبت االهی میشود ،معرفی میکند .نوبودن این پژوهش
از آن روی است که صفت حرص را برای نخستین بار در مراتب سهگانۀ تفرقه ،فنا و بقا
بررسی کرده ،شاخصههای این صفت را در هر مرتبه از مراتب سهگانه برمیشمرد .همچنین
برای نخستین بار به معرفت حرص در مرتبۀ بقای باهلل ،پرداخته است.
بحث
الف .معنای لغوی و اصطالحی حرص
حرص در لغت به معنای آز و آزمندی ،ولع ،زیادهجویی و شره است 2و در اصطالح طلب
چیزی و کوشش بسیار برای رسیدن به آن 9و نیز زیادهروى در آزمندى و میل و اراده
است 1.همچنین این مفهوم نزد سالکین ،ضد قناعت بوده و به معنای طلب زوال نعمت از
دیگران و طلب روزی غیرمقسوم است .اهل ریاضت گویند حرص در نزد اهل خرد ،تغیّری
ناپسند و مذموم است که در نفس آدمی به وجود میآید 1.نیز از جمله اخالق مذموم است
که خواری و ذلت را در زمان حال و شرمساری را در فرجام کار برای انسان به همراه دارد
و اخالق نکوهیدۀ بسیاری از آن متولّد میشود 6.این صفت در برخی از آیات قرآن کریم با
واژگان «احرص» (بقره )16 :و «هلوع» (معارج )41 :بهکار رفته است.
برخی از عارفان برآنند که ،صفت حرص در انسان امری ذاتی است ،چنانکه یحیی

4911 .4ش ،صص.11-71
 .2دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه ،تهران ،دانشگاه تهران و روزنه ،چ ،4977 ،2ج ،6ص.8811
 .9جرجانى ،سیدشریف ،التعریفات ،تهران ،ناصرخسرو ،چ4979 ،1ش ،ص.98
 .1راغب اصفهانى ،حسین بن محمد ،ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن ،تصحیح و ترجمۀ غالمرضا
خسروى حسینى ،تهران ،مرتضوی ،چ4971 ،2ش ،ج ،4ص.179
 .1تهانوى ،محمدعلى ،موسوعۀ کشاف اصطالحاتالفنون و العلوم ،بیروت ،مکتبه لبنان ناشرون ،چ4،4116م،
ج ،4ص.619
 .6غزالی ،ابوحامد ،کیمیاى سعادت ،تصحیح رضا خدیو جم ،تهران ،علمى و فرهنگى ،چ4989 ،44ش ،ج،2
ص.469
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معاذ رازی معتقد است که هیچ جسد ،بىاسد حرص و امل نیست 4.نیز به باور غزالی آدمی
بر حرص و طمع و کاستی قناعت سرشته شده است 2.همچنین ابنعربی حرص را ذاتی
بشر و زایل ناشدنی میداند ،چنانکه میگوید هر آنچه که انسان بر آن سرشته شده باشد،
زوالش از محاالت است ،پس آن مقام است نه حال ،زیرا ثابت

است9.

برخی از متون عرفانی صفت حرص به شکل مثبت استعمال شده است ،چنانکه
برخی از عارفان حرصورزی مؤمن در ادای فرایض دین و معرفت دینی را پسندیده
دانستهاند1.

ب .توصیف عارفان از ویژگیهای منفی حرص و تبعات آن
گفتنی است با بررسی متون تعلیمی صوفیه میتوان دریافت که برخی از عارفان به توصیف
ویژگیهای منفی حرص و تبعات آن اشاره کردهاند؛ چنانکه حاتم اصم در بارۀ پلیدی
صفت حرص و اثرات منفی آن در هنگام مرگ گوید« :حریص را بیرون نبرد از این جهان
مگر گرسنه و تشنه و [گلوش را بگیرد] و گذر ندهد تا چیزى

بخورد»1.

سنایی ضمن توصیف جایگاه حرص و طمع در دل بنده؛ صفت حرص را بیکرانه و
پایانناپذیر میداند:
دل ابله چو حرص برتابد

بیشتر جوید آنکه کم

یابد6

 .4نسفى ،عزیزالدین ،راز ربانى ،تهران ،امیر کبیر ،چ4978 ،4ش ،ص.428
 .2غزالی ،ابوحامد ،کیمیاى سعادت ،ص.469
 .9ابنعربى ،محیىالدین ،الفتوحات المکیه ،بیروت ،دارالصادر ،چ ،4بیتا ،ج ،2ص.418
 .1غزالى ،ابوحامد محمد ،احیاء علومالدین ،حافظ عراقى ،بیروت ،دارالکتابالعربى ،چ ،4بیتا ،ج ،49ص88؛
و نیز نک .قالنسىنسفى ،عبداهلل ،ارشاد در معرفت و وعظ و اخالق ،تصحیح عارف نوشاهى ،تهران ،میراث
مکتوب ،چ4981 ،4ش ،ص449؛ جامی ،نورالدین عبدالرحمان ،نفحاتاالنس ،تصحیح محمود عابدی ،تهران،
سخن ،چ4986 ،1ش ،ص.271
 .1عطار نیشابورى ،فریدالدین ،تذكرۀ األولیاء ،تصحیح رینولد نیکلسون ،مطبعۀ لیدن ،چ4191 ،4م ،ج،4
ص.218
 .6سنایى ،ابوالمجد مجدود ،حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة ،تصحیح محمدتقی مدرس رضوى ،تهران ،دانشگاه
تهران ،چ4989 ،6ش ،ص.997

411

تبدّل و تحوّل صفت «حرص» از دیدگاه  / ...پژوهشنامۀ ادیان ،سال ،41شمارۀ  ،28پاییزوزمستان 4911

به عقیدۀ عطار بادیۀ حرص آدمی بیکران و غم و رنج ناشی از حرص بشری
زایلناشدنی است؛ ازاینرو حریص در این دنیا از شدت طمع و آز پیوسته با دلی پرخون
مبتالی بال میگردد:
کلیدست4

نـه بـادیـۀ آز تــرا هـیــچ کرانـسـت

نه قفل غم حرص ترا هیچ

بیچاره آدمى دل پرخون ز کار خویش

گه مبتالى آز و گه از حرص در

بال2

مولوی در توصیف ویژگیهای منفی حرص ،آن را در نهاد انسان به مثابۀ اژدهایی
سهمگین و مهلک توصیف کرده که شرم و حیای انسانی را از بین میبرد:
گر چه شرمین بود شرمش حرص برد

حرص اژدرهاست نه چیزى است

خرد9

همچنین او در توصیفی دیگر از حرص ،آن را از جهت شدّت و سطوت و نیز
فراگیریش ،به آتشی با صد زبانه توصیف کرده که همۀ جهان را فرامیگیرد:
حرص تو چون آتش است اندر جهان

بــاز کـرده هـر زبـانه صـد

دهــان1

مرتبۀ تفرقه و کثرت
آنچه مسلم است حرص در آثار عرفانی ،از صفات رذیله و ناپسند و یکی از موانع سترک
سالک در مسیر سیر الیاهلل و نیل به تقرّب حق است .سالک در این مرتبه که سیر از کثرت
به وحدت و از خلق به حق است ،سعی دارد تا این صفت ناپسند را از خویش دور سازد.
آنچه از سخنان عارفان بر میآید ،رویکرد سالک در این مرتبه با ویژگیهای
کوششمدارانهای جهت پرهیز از صفت ذمیمۀ حرص میباشد .از اینرو پرهیز از حرص در
این ساحت ،با بیتوجهی و ترک دنیا و زهد ،قناعت ،ورع و اندیشیدن میسّر میگردد.

 .4عطار نیشابورى ،فریدالدین ،دیوان عطار ،تصحیح تقی تفضلى ،تهران ،علمى و فرهنگى ،چ4981 ،44ش،
ص.712
 .2همان ،ص.744
 .9مولوی ،جاللالدین محمد ،مثنوى معنوى ،تصحیح توفیق سبحانى ،تهران ،وزارت ارشاد اسالمى ،چ،4
4979ش ،ص611
 .1همان ،ص.192

411

تبدّل و تحوّل صفت «حرص» از دیدگاه  / ...پژوهشنامۀ ادیان ،سال ،41شمارۀ  ،28پاییزوزمستان 4911

الف .بیتوجهی به دنیا
برخی از عارفان برای مقابله با حرص توصیه بر ترک و بیتوجهی به دنیا کردهاند ،چنانکه
ابراهیم ادهم میگوید طمع نورز بر ورع ،در حالیکه حریص به دنیا هستی 4.همچنین یحیی
معاذ صفت ترک دنیا را شایستهتر از حرص به آن توصیف میکند« :زهد آن است که به
ترک دنیا حریصتر بود از حرص بر طلب
عطّاروار از همه عالم طمع ببر

دنیا»2.

کاندر زمانه بهتر ازین هیچ کار

نیست9

حافظ نیز به نوبۀ خود به جنبههای کوششمدارانۀ سالک جهت دوری و پرهیز از
حرص اشاره دارد .به عقیدۀ او ،دنیا این سماط دهر دونپرور ،جایگاهی برای آسایش بشر
نیست؛ لذا سالک را توصیه بر پیراستگی دل از حرص و آز دنیا میکند:
سـمـاط دهـــر دونپـرور نـدارد شهـد آسایــش
مذاق حرص و آز اى دل بشو از تلخ و از

شورش1

ب .قناعت
عارفان برآنند که حرص موجب رنج و خواری بنده میگردد ،لذا توسل به قناعت عزّت و
آسایش و راحتی را برای بنده به همراه دارد ،چنانکه ذوالنّون مصرى معتقد است هرکس در
میان اهل زمانه قناعت ورزد ،آسایش مییابد و مهتر قومش

میگردد1.

همچنین بنان بغدادی معتقد است انسان آزاد ،بندۀ چیزی است که نسبت به آن طمع

 .4سلمى ،عبد الرحمن ،طبقات الصوفیه ،تصحیح مصطفى عبد القادر عطا ،بیروت ،دار الکتب العلمية ،چ،2
4121ق ،ص.14
 .2عطار نیشابورى ،تذكرۀ األولیاء ،ص.218
 .9همو ،دیوان عطار ،ص.86
 .1حافظ شیرازى ،شمسالدین محمد ،دیوان حافظ ،تصحیح محمد قزوینى و قاسم غنى ،تهران ،زوار ،چ،1
4981ش ،ص.984
 .1قشیرى ،ابوالقاسم ،رسالۀ القشیریه ،ترجمۀ ابوعلی عثمانى ،تصحیح عبدالحلیم محمود و محمود بن شریف،
تهران ،بیدار ،چ4971 ،4ش ،ص.211
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دارد ،و همچنین بنده ،به سبب آنچه که در آن قناعت میورزد ،آزاد است 1.مارستانى
قناعت را ابزار مبارزه علیه حرص معرفی کرده است؛ چنانکه میگوید از حرصت با قناعت
انتقام بگیر ،آنچنانکه از دشمنت با قصاص انتقام میگیری 2.خواجه عبداهلل انصاری راه
محفوظماندن از حرص را در گرو قناعتی که خداوند به بنده ،عطا کند ،میداند ،چنانکه
میگوید :الهى!  ...قناعتى ده تا صعوه حرص ما باز

نشود9.

غزالی ویژگیهای قناعت و دوری از حرص را در سه قسم بیان میکند .نخست
میانهروى در معیشت و مدارا در خرجکردن .دوم واثقبودن از ضمانت الهی به روزی مقدّر.
سوم صبر و تحمل سختی قناعت و دستیابی به عزت بینیازی و رهایی از رنج خواری
حرص1.

میبدی ضمن توصیه بر قناعت ،آن را به کشتی نجاتی تشبیه کرده که سالک را از
حرص میرهاند« :هر که در کشتى قناعت نشیند از دریاى حرص به ساحل زهد

رسد»1.

به عقیدۀ جامی یکی از راههای دوری از حرص ،همت بلند در قناعت است که
میتواند دل سالک را مملو از قناعت و تهی از حرص نماید:
همـه را دل ز همـت عـالی
طمع را از قناعت بیخ برکن

از قنـاعـت پر از طمـع
طلب را از توکل شاخ

خالی6

بشکن7

 .4سهروردى ،شهابالدین ابوحفص ،عوارفالمعارف ،تصحیح احمد عبدالرحیم السایح و توفیق على وهبة،
قاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،چ4127 ،4ق ،ج ،4ص.281
 .2همان ،ص.281
 .9انصارى ،خواجه عبداهلل ،مناجاتنامه ،تصحیح محمد حماصیان ،کرمان ،خدمات فرهنگى کرمان ،چ،4
4982ش ،ص.41
 .1غزالی ،احیاء علوم الدین ،صص21- 24؛ نیز کیمیای سعادت ،صص.461 - 469
 .1میبدى ،ابوالفضل رشیدالدین ،کشفاألسرار و عدۀاألبرار ،تصحیح علیاصغر حکمت ،تهران ،امیرکبیر ،چ،1
4974ش ،ج ،1ص.972
 .6جامی ،عبدالرحمان ،هفت اورنگ ،تصحیح مرتضی مدّرسگیالنی ،تهران ،مهتاب ،چ4981 ،1ش ،ص.61
 .7همان ،ص.711
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ج .مجاهدت و تزکیه
ابوالحسن خرقانی پاکساختن دل از صفات رذیله از جمله حرص را مهمتر از برخی
واجبات دین توصیف میکند« :نماز و روزه بزرگ است ،لیک کبر و حسد و حرص از دل
بیرونکردن نیکوتر

است»4.

میبدی راه پرهیز از حرص و دیگر صفات رذیله را مجاهدۀ راستین با نفس معرفی
میکند« :حقّ مجاهدت آن است که صفات نفس امّاره چون حرص و شهوت و شره و حقد
و کبر و عداوت و بغض آن را پرورش ندهى و زیر دست خود دارى ،هرگه که سر برزند
آن را به سنگ جهد از خود باز

میدارى»2.

سنایی نفس و حرص را دو دشمن بشر میداند و راه نجات از ننگ این دو را کشـتن
آنها توصیف میکند:
نفس با حرص هر دو دشمن دان
حــرص را شـربت هـالهـل ده

خویشتن را ز ننگشان بـرهان
نفـس را همچو مرده در گل

نه9

سنایی سالک را توصیه به پیراستن دل از حرص میکند ،قبل از اینکه مور حرص
مبدّل به مار گردد و او را نابود سازد:
مور حرص از درون سینه برآر

چونکه آن مور زود گردد

مار1

عطار سالک را برای اینکه در هالکتگاه مصیبت و مرگ نیفتد ،به کوشش در
طمعبریدن و ترک حرص اندرز میدهد:
سرنگونسارىّ تو از حرص تست

بازکـش آخر عـنان را

بازپس1

مولوی کوشش جهت پرهیز و ترک صفات ناپسند ،چون خشم و شهوت و حرص را
از ویژگی مردان و انسانهای برگزیدۀ الهی میداند:
ترک خشم و شهوت و حرصآورى
 .4عطار ،تذكرۀ االولیا ،ص.219
 .2میبدی ،کشف األسرار و عدة األبرار ،صص.19 ،12
 .9سنایى ،حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة ،ص.997
 .1همان ،ص.997
 .1عطار نیشابورى ،دیوان عطار ،ص.914
 .6مولوی ،مثنوى معنوى ،ص.896

هسـت مـردىّ و رگ

پیــغمبرى6
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د .اندیشه و تفکر
غزالی یکی از مهمترین راههای دفع حرص را تأمّل و اندیشیدن در عاقبت حرصاندوزی ،و
نیز تأمل در آفات و خطرات جمع مال

میداند4.

همچنین از طرق ترک حرص در نزد عطار ،واثقبودن به ضمانت الهی در کسب
روزی است؛ ازاینرو ،به عقیدۀ او اگر بنده تأمّل نماید بر اینکه رزق او در ازل مقدّر گشته
و بهناچار به او میرسد ،دیگر برایش حرص و آزی در کسب روزی باقی نخواهد ماند.
چـو رزق من مـرا افتاد از آغـاز

مرا نه حرص باقی ماند و نه

آز2

موالنا نیز یکی دیگر از راههای پرهیز از حرص را گرایش به هوشیاری و عقل
میداند .عقلی که اندیشه و پروای روز حساب را داشته باشد:
حرص تازد بیهده سوى سراب

عـقل گویـد نیـک بیـن کان

نیست9

هوشیارى آفتاب و حرص یـخ

هوشـیارى آب و ایـن عـالم

وسـخ1

حافظ مدد خرد و عقل آخرتاندیش را که به پیروی از مذهب رندان آموخته ،در
مغلوبساختن حرص بسیار موثّر توصیف میکند:
سالها پیـروى مـذهـب رنــدان کــردم

تا به فتوىّ خرد حرص به زندان

کردم1

به باور جامی اندیشیدن و تأمّل در عاقبت حرصاندوزی ،یکی دیگر از راههای ترک
طمع و حرص است ،لذا جامی معتقد است ،خردمند فرجامنگر بر حرص و طمع خود
غالب میگردد.
طمع پای دل را بجز بند نیست

طمع کار مرد خردمند

نیست6

 .4غزالی ،احیاء علوم الدین ،صص21-24؛ کیمیای سعادت ،صص.461 - 469
 .2عطار نیشابوری ،فریدالدین ،الهىنامه ،تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران ،سخن ،چ4988 ،1ش،
ص.486
 .9مولوی ،مثنوى معنوى ،ص.729
 .1همان ،ص.81
 .1حافظ شیرازى ،دیوان حافظ ،ص.149
 .6جامی ،هفتاورنگ ،ص.121
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411

ه .عجز و فقر
سنایی خانۀ زوال حرص بنده را در گرو استقرار در مقام فقر و به تعبیر او دایرۀ فقر میداند:
تا تو در دایرۀ فقر فرو ناری سر

خانۀ حرص تو و آز تو ویران

نشود4

طبق دیدگاه مولوی ،عجر و فقر آدمی را از مهلکـه و بـالی نفـس پرحـرص در امـان
میدارد:
آدمی را عجز و فقر آمد امان

از بالى نفس پر حرص و

غمان2

و .ورع و تقوا
عزّالدین محمود کاشانی معتقد است حرص آدمی در بهرهمندی از شهوات و لذات ،او را
به ورطۀ هالک میکشاند؛ از این رو تنها راه پرهیز و دوری از حرص ،اتّکای به تقوا و ورع
است« :نفس نیز چندان که زخم نوایب مىخورد ،همچنان حرص او بر تحصیل لذّات زیاده
مىشود تا به هالک انجامد و این صفت برنخیزد الّا بتقوى و

ورع»9.

همچنین جامی ورع را به عنوان یکی از اوصاف الزم جهت پرهیز از طمع توصیف
میکند؛ چنانکه هردرختی که ثمرهاش ورع نباشد ،از دانۀ حرص و طمع روییده شده است.
بنابراین اهل ورع از حرص و طمع دورند:
هر درختی که نه بارش ورع است

رسـته از دانـه حرص و طمع

است1

د .مرتبۀ فنای فیاهلل (فنای در عشق)
دوّمین مرتبه از مراتب سیر و سلوک ساحتی است که نزد عرفا تعبیر به فنای فیاهلل ،مقام
فنای در عشق و مقام وحدت میشود .در این مرتبه کشش و جذبۀ الهی ،وجود سالک را
درنوردیده ،او را از همۀ اسما و صفاتش فانی میسازد .عارف در این مرتبه ،از شدت توجّه
 .4سنایى ،ابوالمجد مجدود ،دیوان سنایی ،به اهتمام محمدتقی مدرس رضوى ،تهران ،سنایی ،چ4989 ،1ش،
ص.471
 .2مولوی ،مثنوى معنوى ،ص.194
 .9کاشانى ،عزالدین محمود ،مصباحالهداية و مفتاحالكفاية ،تصحیح جاللالدین همایی ،تهران ،هما ،چ،1
4988ش ،ص.88
 .1جامی ،هفتاورنگ ،ص.119
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به حق ،از توجّه و نظر به عالم و خویش غائب میگردد .بنابراین ،در این مرتبه ،صفت
حرص در عارف خصوصیتی سلبی و تنزیهی مییابد ،همچنین کوشش و سعی بنده جهت
پرهیز از حرص و اتّصاف به قناعت و زهد و ورع و  ...از او منتفی میگردد ،زیرا مدد و
عنایت الهی عارف را از همۀ صفاتش از جمله صفت حرص فانی و پاک میسازد .چنانکه
میبدی برآن است که نظر و عنایت الهی بر دل عارف موجب پاک و صافیگشتن دل او از
آلودگی و صفات نکوهیده میگردد .به عقیدۀ او هرگاه حق تعالی بخواهد بندهای را به کمند
لطف خویش برکشد ،با نظر و عنایتی بر دل بنده ،او را از آالیش دنیا و اخالق نکوهیده
نظیر حرص پاک

میگرداند4.

با این وصف ،سخن میبدی به ویژگیهایی از مرتبۀ دوم سیر و سلوک ،یعنی تجلّی
الهی در دل عارف که زدایندۀ همۀ صفات ناپسند است ،تأکید دارد.
آنگونه که از سخن عطار برمیآید ،ازآنجایی که قیام صفت حرص به نفس است ،لذا
زوال حرص در گرو گسستگی از نفس و رهایی از وجود مجازی بنده میباشد؛ لذا به
عقیدۀ عطار تنها راه زوال حرص ،فنا و مرگ عارفانه است:
مرحم2

تو نامرده نگردد حرص تو کم

که ریش حرص را مرگست

گر وصـال شاه میداری طمـع

از وجود خویشتـن مهـجور

باش9

مولوی نیز از زوال حرص در مرتبۀ عشق سخن گفته است و آن را بهسبب فنای
عاشق در عشق معشوق میداند .در این ساحت ،تجلّی عشق عاشق را از خویش فانی
ساخته ،او را از همۀ صفاتش از جمله صفات رذیله میرهاند؛ لذا میراث این عشق الهی،
زدودگی و پاالیش دل عاشق از صفت حرص و دیگر رذایل میباشد:
هـر کـه را جـامه ز عـشقـی چــاک شـــد
چـونکـه خـدا روفـت دلـت را ز حــرص

او ز حـرص و عیـب کلی پاک
رو بـه دل آور دل یکـتا

شـد 1

خوشـسـت1

 .4میبدی ،کشف االسرار  ،...ص.148
 .2عطار نیشابورى ،الهىنامه ،ص.447
 .9همو ،دیوان عطار ،ص.911
 .1مولوی ،مثنوى معنوى ،ص.9
 .1همو ،دیوان کبیر شمس ،تصحیح بدیعالزمان فروزانفر ،تهران ،طالیه ،چ4981 ،4ش ،ص.221
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بی سر شوی و سامان از کبر و حرص خالی

آنگه سـری بر آری از کـبریا چه

باشد4

همچنین مولوی از بین رفتن حرص در عارف را در گرو تولّد عشق در وجود او می-
داند:
چون عشق تو زاد حرص تو مرد

بــیکار شــوی هـــزار

کــاره2

به عقیدۀ مولوی اهل دنیا همگی درگیر حرص و طمع هستند .از این رو تنها عشق
است که انسان را از حرص طمع میرهاند:
ز شاه تا به گدا در کشاکش طمعاند

ز عشق بازرهد جان ز طمع و

مطلبها9

یکی از حاالتی که به مرتبۀ فنای فیاهلل یا فنای در عشق اشاره دارد ،حالت مستی
است .به عقیدۀ جامی می عشق الهی ،آنچنان سکرآمیز و مستیفزاست که عاشق را
بیخویش و بیتمییز و بیتعلّق میگرداند؛ ازاینرو از صفاتش از جمله حرص ،فانیگشته،
رهایی مییابد.
هوشــیاران جــهان بندۀ حـرص و امـلند
ای خوش آن مست کزین بندگی آزاد

آمد1

همچنین جامی در کتاب لوایح ،عشّاقی را که به نزدیکی و دوستی معشوق واصل
گشتهاند ،خالصشده از حرص و هوس توصیف میکند:
القوم الذین ارتبـطوا بالعـشق و الـوالء

و أوصـدوا دونـهم باب التزویر و الریاء

جلسـوا فـى زاویـۀ الصـدق و الصـفاء

االشتهاء1

و تخلصوا من صراع الحرص و

با این وصف ،جامی عاشق فانی در ساحت فنای در عشق را ،خالصیافته و رهاشده
از قید قناعت و حرص توصیف میکند:
جامی از حرص و قناعت رسته

در رهت محمل طاعت

بسته4

 .4همان ،ص.919
 .2همان ،ص.876
 .9همان ،ص.491
 .1جامی ،نورالدین عبدالرحمان ،کلّیات دیوان ،تصحیح اعالخان افصح زاد ،تهران ،دفتر مطالعات ایرانی،
میراث مکتوب ،چ4988 ،4ش ،ج ،2ص.191
 .1همو ،لوائحالحق و لوامعالعشق ،به اهتمام محمدعالءالدین منصور ،قاهره ،المجلس األعلى للثقافه ،چ،4
2999م ،ص.294

292

تبدّل و تحوّل صفت «حرص» از دیدگاه  / ...پژوهشنامۀ ادیان ،سال ،41شمارۀ  ،28پاییزوزمستان 4911

مرتبۀ بقای باهلل (بقای در عشق)
مرتبۀ بقای باهلل سومین مرتبه از مراتب سیر و سلوک است و آن عبارت از آراستهشدن باطن
به اخالق و صفات واالی الهی است .بنابراین ،در مرتبۀ نخست ،که مقام فرق و سیر الىاللّه
است ،سیر سالک از عالم کثرت به وحدت است .در مرتبۀ دوم ،سالک در انتهای سیر
الىاللّه ،به قلۀ وحدت که مرتبۀ فنای فیاهلل است میرسد؛ اما در مرتبۀ سوم که مقام بقای
باهلل است ،سیر و حرکت عارف در اسما و صفات الهی است.
در این مرتبه ،او مظهر اسما و صفات خداوند میگردد؛ یا به تعبیر دیگر ،محب به
صفات محبوب متّصف میشود.
گفتنی است با وجود اینکه حرص جزو صفات الهی نیست یا در آثار عارفان به نعت
الهی یادنشده؛ اما با توجه به اینکه عارف متخلّق به اخالق الهی و متصف به صفات ربانی
گشته ،صفت حرص نیز در او تحوّل و تبدّل محتوایی یافته ،به عنوان صفتی نیکو و معنوی
در عاشق اعتال مییاب د و به معنای حرص و اشتیاق عاشق بر درجات باالتر قرب و وصال و
نیز مشاهدۀ معشوق تعبیر میشود .در تفسیر عرفانی سهل تستری ذیل آیۀ« :یَدْعُونَ رَ َّبهُمْ
خَوْفاً وَ طَمَعاً» (سجده )46 :خوف را از دوری و طمع را در لقا و وصال حق

میداند2.

به باور هجویری ،عارف پس از دستیافتن به معرفت الهی و نیل به مقام دوستی و
قرب حق ،حریص به بندگی و اطاعت او –تعالی میگردد .به عقیدۀ او هنگامی که عارف
خدا را« :شناخت ،دوست گیرد .چون دوست گرفت ،طاعت دارد .تا طاقت دارد؛ از آنکه
فرمان دوستانکردن دشوار نباشد ،پس هرکه را دوستى زیادت ،حرص بر طاعت

زیادت»9.

بااین توصیف ،صفت حرص در عارف تحوّل معنایی یافته ،به گونۀ ایجابی و مثبت در او
نمود مییابد و این از خصوصیات مرتبۀ بقاست.
غزالی در بیان حرص عاشقانه ،از حرص عاشق جهت جلب رضایت معشوق سخن

 .4جامی ،هفتاورنگ ،ص.112
 .2تسترى ،سهلبنعبداهلل ،تفسیرالتسترى ،تصحیح عیون السود ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ،چ4129 ،4ق،
ص.421
 .9هجویرى ،ابوالحسن على ،کشفالمحجوب ،تصحیح محمود عابدی ،تهران ،سروش ،چ4987 ،1ش،
ص.419
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گفته است .به عقیدۀ او عاشق در این مرتبه چنان در رضایت معشوق حریص است که اگر
رنجی بر او وارد شود ،آن را از دوست میبیند و رضایت دوست را در آن میداند:
آنکه الم دریابد ،لیکن چون داند که رضاى دوست در آن است ،بدان راضى باشد.
چنانکه اگر دوست وى را فرماید که حجامت کن یا دارویى تلخ بخور ،بدان راضى باشد،
در شرّه آنکه رضاى دوست حاصل کند .پس هر که داند که رضاى حق تعالى در آن است،
بدآنچه وى کند رضا

دهد4.

به عقیدۀ غزالی ،عارف در مقام رضای الهی باوجود ناگواریها ،در صدد جلب
رضایت دوست بوده ،بدان حریص است .بنابراین ،حرص عارف در جلب رضای دوست
در پیوند با مرتبۀ بقای باهلل است؛ زیرا او به سبب تمکّن در قرب و نزدیکی به حق ،متخلّق
به اخالق و صفات الهی گشته ،لذا در این ساحت صفت حرص در او تبدّل و تحوّل یافته و
به گونۀ متعالی بازتاب مییابد.
روزبهان بقلی از حرص و طمع عاشق برای رؤیت جمال الهی سخن رانده است .به
عقیدۀ او وصال ح ق تعالی دارای درجات و مراتبی است .هنگامی که ظهور حق برای عاشق
مشهود و به حق واصل شد ،حرص و طمع بر درجات واالتری از وصال در او ایجاد
میشود .چنانکه میگوید چون عاشق ،کرشمهها و ناز عروسان قرب را بشناسد ،برای
مشاهدۀ جمال معشوق به وصف رضا ،به درجات باالتری از وصال ،طمع میورزد .این
ساحت به دست نمیآید مگر پس از ظهور حق در دل عاشق

مشتاق2.

به نظر عطار یکی از مصادیق حرص عاشق هنگامی رخ میدهد که عاشق ،مقیم کوی
معشوق و غرق در مشاهدۀ جمال و زیبایی او گردد .چنانکه عاشق خویش را چون مور
حریص و آزمند مو و گیسوی معشوق میداند.
ز آرزوی موی تو هست مرا حرص مور

مـوی بـدین مور ده تـا برهد از

بال9

از دیگر مواردی که عطار از حرص عاشق بر معشوق در وصال ،سخن میگوید ،طمع

 .4غزالی ،کیمیای سعادت ،ج ،2ص.698
 .2بقلى شیرازى ،روزبهان ،مشرب االرواح ،تصحیح عاصمابراهیم الکیالی الحسینى ،چاپ اول ،بیروت،
دارالکتبالعلمیه ،چ4126 ،4ق ،ص.429
 .9عطار نیشابوری ،دیوان عطار ،ص.749
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به شیرینی شهد سخن معشوق است:
آب گرمـم به دهـــن مـىآیـد
شـکری از تـو طـمع مـیدارم
گر از این شاخ گل وصل طمع میداریم

چشم چون بر شکرت مىافتد
به مینـدیـش اگـرت

میافتـد4

اندراین راه ،غم عشق چو عطار

کشیم2

بنابراین ،در شواهد یادشده از عطار ،حرص در عارف پس از وصال و رؤیـت جمـال
معشوق ،به گونۀ تحولیافته و متعالی و عاشقانه ظهور یافته است .همۀ خصوصیات یادشـده
از این صفت ،گواه بر تبدّل و تحوّل این صفت در ساحت بقاست.
عراقی با وجود مشاهدۀ معشوق و توصیف جمال سیمای او ،آزمند و حریص بر
مداومت دیدار معشوق است.
ای شده چشم جان من به تو باز

از تو در دل نیاز و در جان

آز9

معشوق است که با واژگانی چون موی و طره در اشعار عراقی به کار رفته است.
دلم ،که در سر زلف تو شد ،طمع دارد

ز پاىبوس تو بر گرد نان

شد دلم ،تا شدم گرفتارت

طرارت1

به طمعطرههاى

سرافرازى1

آنچه از نمونههای یادشده برمیآید ،عراقی صفت حرص را بر عارف پس از مشاهدۀ
جمال معشوق ،متّصف میداند ،ازاینرو این مسأله ،ناظر بر تبدّل و اعتالی صفت حرص
پس از تمکّن عارف در مرتبۀ بقای باهلل است.
مولوی نیز از دیگر عارفانی است که از حرص و طمع عاشق پس از رؤیت جمال
معشوق ،در ساحت قرب سخن گفته است .از اینرو این صفت پس از وصال و قرب به
دوست ،در عاشق نمود مییابد:
چو پارهپاره درآمد به لطف آن دلبر
حریصم کرد طمع داد قندت

بدان طمع دل پرخون پارهپاره
اگرچه بنده خرسند

عظیمست4

 .4همان ،ص.428
 .2همان ،ص.191
 .9عراقى ،فخرالدین ،کلیات عراقى ،تصحیح نفیسى ،تهران ،سنائى ،چ4969 ،1ش ،ص.969
 .1همان ،ص.289
 .1همان ،ص.968
 .6مولوی ،کلّیات دیوان ،ص.961

رسید6
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حرص و طمع مالزم عشق الهی است .اینگونه حرص برای عاشق ،به تعبیر مولوی
فخر و عزّت است.
حرص اندر عشق تو فخر است و جاه

حـرص انـدر غـیر تو ننـگ و

تباه2

بهعقیدۀ مولوی در این ساحت ،اتّصاف صفت حرص ،بر عاشق واجب میگردد.
همچنین در این مقام ،قناعت بر عارف حرام گشته ،از او ترک میگردد.
مُرد قناعــت که کــرمهـای تــو
عکس آن اینجاست ذلّ من قنـع

حـرص دهد هر نفـس و آز
اندر این طور است عزّ من

نـو9

طمع1

چنانکه روشن است ،در شواهد یادشده از مولوی ،حرص در عارف ،پس از مشاهدۀ
جمال محبوب و تمکّن در وصال او ،به شکل تحوّلیافته و متعالی ظاهر است .بنابراین،
تبدّل و تصعید صفت حرص به گونۀ وصفی معنوی در ساحت قرب ،درپیوند با احکام
مرتبۀ بقای باهلل تلقّی میشود.
آنچه مسلم است جامی هم مانند دیگر عارفان ،صفت حرص را به عنوان صفتی
مختص عاشق که در مقام وصال و قرب معشوق مکان دارد ،بکار برده است.
حرص بر وصل تو پیرانهسرم تا حدیست
که به صد بوسه ز لعلت نیم از
حرص دانه رفت از مور و نرفت

خرسندان1

حرص خال او هنوز از جان

من6

در نمونههای باال ،بوسهزدن بر لب معشوق و نیز رؤیت رخسار او و فراموشنکردن
خال چهره اش ،گواه بر رؤیت جمال معشوق در مقام وصل است و این امر سبب حرص و
طمع عاشق میشود .بنابراین در این ساحت ،که مقام وصال است ،حرص عارف نسبت به
معشوق افزونتر شده ،قناعت از او زایل میگردد .در واقع مدارج وصال و قرب متنوع و
متفاوت است .از این رو عاشق در هر درجه از مدارج قرب ،حریص به مدارج باالتر از آن
 .4همان ،ص.472
 .2مولوی ،مثنوی معنوی ،ص.971
 .9همو ،دیوان کبیر شمس ،ص.817
 .1همو ،مثنوی معنوی ،ص.186
 .1جامی ،کلیات دیوان ،ج ،2ص.696
 .6همان ،ج ،4ص.618
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است.
ندانـد عاشـق بــیدل قـناعــت
دو دم نبود به یک مطلوبش آرام

فزاید حرص وی ساعت به ساعت
به هر دم در طلـب برتر نـهد

گـام4

همچنین عارف در مرتبۀ بقای باهلل ،ظهور حق تعالی را در مظاهر عالم مشاهده
میکند ،ازاینرو به عقیدۀ جامی ،عارف در این مقام حریص و آزمند به مشاهدۀ حق در
مظاهر و صور عالم میگردد.
نیست جایی ز تو خالی به تمنای تو بود

که بـدین هاویه حـرص و هوا

افتادم2

با این اوصاف ،جامی نیز در جرگۀ کسانی است که از حرص به عنوان صفتی نیکو و
متعالی برای عارف در مقام وصال و قرب معشوق سخن گفته است .بنابراین ،تحوّل و
تبدّلیافتن این صفت در عارف ،به واسطۀ تخلّق او به اخالق الهی و اتّصافش به صفات
ربّانی در مرتبۀ بقای بااهلل محقّق میگردد.
نتیجه
با بررسی دقیق مفهوم حرص در این پژوهش میتوان اذعان کرد که این صفت ،در هر یک
از مراتب سهگانۀ سیر و سلوک عرفانی ،نمودی منحصربهفرد و احکامی متفاوت با دیگر
مراتب دارد .چنانکه عموم عارفان ،به ویژگیهای کوششمدارانه جهت پرهیز از حرص که
در پیوند با مرتبۀ فرق یا کثرت است ،توجّه داشتهاند و از اهتمام و سعی سالک جهت پرهیز
و دوری از آن و مجاهدۀ با آن در راستای اعتالی معنوی سخن راندهاند .آنچه از سخن
آنان برمیآید ،در مرتبۀ فرق یا کثرت ،سالک با بهرهگیری از قناعت ،زهد ،ورع،
عاقبتاندیشی و ترک تعلقات دنیوی ،سعی در پرهیز و دفع این صفت از باطن خویش
دارد .بنابراین ،تالش و مجاهدۀ یادشده ،اقتضای مرتبۀ تفرقه را دارد.
عالوه براین ،شمار معدودی از عارفان چون میبدی ،عطار ،مولوی و جامی ،عالوه بر
توّجه به احکام مرتبۀ تفرقه یا کثرت ،به ویژگیهای سلبی و تنزیهی حرص ،که در پیوند با
مرتبۀ فنای فیاهلل یا مقام فنای در عشق است ،نیز توجه داشتهاند .در مرتبۀ فنای فیاهلل،
 .4جامی ،هفتاورنگ ،ص.729
 .2همو ،کلیات دیوان ،ج ،2ص.998
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کشش و جذبۀ الهی ،وجود سالک را اقتضای مرتبۀ فنای فیاهلل و مقام وحدت را دارد.
بنابراین ،در این مرتبه ،صفت حرص نیز مانند دیگر صفات عارف ،از او سلب و منتفی
میگردد .با این وصف ،آنچه که سخن برخی از عارفان را در بارۀ حرص ،با مرتبۀ فنا پیوند
میزند ،با خصوصیت تنزیهی و سلبی نمود یافته است.
دستۀ سوم از عارفان چون تستری ،هجویری ،غزالی ،عطار ،عراقی ،روزبهان بقلی،
مولوی و جامی بر ویژگیهای ایجابی ،تبدّل و تحوّلیافتۀ حرص ،که در پیوند با مرتبۀ بقای
باهلل یا بقای در عشق است ،نظر داشتهاند .بنابراین ،صفت حرص در این مرتبه به عنوان
صفتی نیکو و معنوی در عاشق تبدّل و تحوّل مییابد و به معنای حرص و اشتیاق عاشق بر
درجات باالتر قرب و وصال و مشاهدۀ معشوق تعبیر میشود .و آن هنگامی رخ میدهد که
عاشق پیشتر در مقام قرب و وصال معشوق سکونت داشته ،سپس حریص بر درجات
باالتری از قرب و وصال باشد.
با این وصف ،بررسی صفت حرص از منظر مراتب سهگانۀ سیر و سلوک ،سیر تحوّل
و تبدّل محتوایی حرص و احکام ویژۀ آن را در هر مرتبه از مراتب توحید نمودار میسازد.
تحلیل صفت حرص ،از منظر یادشده ،تفسیری جامع و منسجم از شناخت مفاهیم عرفانی
ارائه میدهد.
همچنین در میان سخنان عارفان یادشده ،تنها شواهد مربوط به عطار ،مولوی و جامی،
دربرگیرندۀ ویژگیهای صفت حرص ،در همۀ مراتب سهگانۀ سیر و سلوک میباشد و این
امر ژرفای معرفتی برخی از عارفان را در باب موضوع مورد بحث ملموستر ساخته است.
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