
 

 

 

 

 

 عرفای مسلمان

  و تجرد سالک  هلأت ۀو مسئل 
 لیال هوشنگی

 سمیه خادمی

نظر صوفیان ، اختالفشده خاص کیدتأازدواج  ربدر اسالم ه اینکه توجه ببا چکیده:

ل نزد عارفان مسلمان ازجهات هو تأئله قابل تامل است. بحث تجرد ۀ این مسدربار

ف از رهبانیت مسیحی. أثیرپذیری تصوت ۀجمله دربار، ازی قابل مطالعه استگوناگون

بزرگان  ثیرپذیری، با واکاوی آثاربررسی مختصر این تأ باعی شده تا در این مقاله س

ح لوک عرفانی مطرسۀ تأثیر ازدواج در طی مراتب سیروآنان دربار هایدیدگاهصوفیه 

ل را مانع و تأه گان، برخی تجرد را انتخاب کردهو بررسی شود. درمیان این بزر

ل بوده و های دیگر از صوفیان متأبل، دستهاند. درمقادستیابی به تقرب الهی دانسته

ۀ اند. این نظرات دربارها به مدارج باالی عرفانی ندانستهازدواج را مانع دستیابی آن

بندی است. امتیازات تجرد و توصیه به اختیار تجرد قابل دستهآفات و امتیازات تأهل، 

-یک از این آرا به احادیث نبوی نیز استناد کردهگفتنی است که عرفا درخصوص هر

 اند تا جمع میان شریعت و سنت عرفانی را نشان دهند. 

 ل سالک، رهبانیت، تأهدسالکتصوف، تجرعرفای مسلمان،  ها:کلیدواژه 
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 مقدمه
مختلف حقوقی، های عامل بقای نسل بشر از منظر ل مهم اجتماعی ومسائ ر مقام یکی از ازدواج د

با  شناختی مورد مطالعه قرار گرفته است. به این مسئله در سنت اسالمی نیز،شناختی و جامعهروان

های ی از دیدگاههای متفاوتی پرداخته شده است. یکای که بر آن شده، از دیدگاهنظر به تأکید ویژه

زدواج است. عرفای ازدواج نگاه عرفانی و دیدگاه متصوفان نسبت به ا ۀدربار برانگیزلمتأجالب و 

 اند.ل اختصاص دادهبه آداب تجرد و تأهخود بخشی را  مسلمان در آثار

ل هأازدواج و اختیار تجرد و ت بت به مسئلةبدیهی است هر نوع رویکردی در سنت اسالمی نس

ده است. در این آیات نت است. در آیات و احادیث بسیاری به ازدواج توصیه شبر قرآن و سمبتنی

شهوانی و نفسانی ازدواج مطرح نیست، بلکه خداوند از نوعی آرامش که با ازدواج  فقط بحث جنبة

ی از نیز با توجه به اینکه خود را مستثنی ندانسته و پیرو عرفا 1است.شود سخن گفته حاصل می

اند. البته عرفا تفسیری خاص از اند، به طرح آرای خویش پرداختهالزم شمرده شریعت اسالمی را

آرایی را در سیروسلوک عرفانی فرد ثیر آنۀ ازدواج هم بسته به تأاحکام شریعت ارائه داده و دربار

 اند.مطرح کرده

صوفیان  ای ازدسته شود.میشاهده ممثبت و منفی دو موضع  میان صوفیان نسبت به ازدواج رد

اند و ای دیگر بسیار به امر ازدواج اهمیت دادهاند. دستهل را مذموم دانستههتجرد را اختیار کرده و تأ

توان بدون توجه به اصطالح نظر را نمیخاستگاه این اختالف وأ . منشدانندآن را پسندیده می

از بررسی کاربرد این رهبانیت، کاربرد آن، معانی مختلف آن در قرآن و سنت پیگیری کرد، پس 

 کرد. توان بررسیشن میواژه و اصطالح، تفسیر خاص عرفا را دقیق و رو

به تأثیر راهبان مسیحی نظر  بیشتراز محققان  شماریت، شایان ذکر است در بحث از رهبانی

انان اند، چراکه تعامالت مسلمن اقتباس کردها از ایشاد راند که صوفیان رهبانیت و تجرئلو قا داشته

هرروی های نخستین ظهور اسالم بیشتر با ایشان بوده است تا با راهبان ادیان دیگر. بهدر همان سال

های دینی ازجمله بودایی و مانوی بر عرفای رهبانیت مسیحی و راهبان دیگر سنتثیر أبررسی ت

 طلبد.بحث مفصلی است و مجال مستقلی می مسلمان
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 آن ۀرهبانیت و پیشین

زندگى  ۀاند که شیومعناى ترس و خوف است و در تعریف آن گفتهبه هْبَةمشتق از رَت رهبانی ۀواژ

ها، مانویان، هندوها ن، بوداییمیان پیروان برخى ادیان مانند مسیحیا و سختى دراست توأم با ریاضت 

 معناى سبک زندگى متعبدانه و خائفانه در صومعه استهاى لغت بهیهودیان. در بیشتر کتابو 

یونانى و  ةریشو  (Monasticism) معادل انگلیسی رهبانیت ۀدربار رهب(. واژه: منظور، ذیلابن)

و تنها و یکی  معنایاست به (Monos) ةشود که این واژه از ریشمشتقات آن، به همین حد اکتفا می

(monastic) کند داللت داردتنهایی زندگی میبر کسی که به ((Weckman, 2005: 6121. 

حی است، اجماالً به از پرداختن به کاربرد قرآنی رهبانیت که آن هم ناظر به سنت مسی پیش

عنوان مسیحیت با معرفی ازدواج بهرهبانیت در مسیحیت باید نظر داشت.  ةپیشین بحث ازدواج و

های مقدس و شعائر دینی، جایگاهی خاص برای ازدواج قائل است. در الهیات مسیحی یکی از آیین

)مولند،  رسدها فیض خداوند از طریق نامرئی به انسان میآن ةینی آدابی هستند که به واسطشعائر د

ند از: اد که عبارتشناسنمذهبی را به رسمیت می نةگاسیحیان کاتولیک رم شعائر هفتم .(37: 1381

بین این شعائر، )تثبیت ایمان(، عشای ربانی، تدهین نهایی، اعتراف و ازدواج. از  ییدتعمید، توبه، تأ

که دو مورد آخر یعنی شود، درحالیح هر فرد مسیحی انجام میپنج مورد نخست برای سالمت رو

. البته (67-66: 1381مولند، ) پذیردکلیسا و تشکیل خانواده انجام میاعتراف و ازدواج برای خدمت به 

ها تواند آنکس بخواهد میها معتقدند، این شعائر در زندگی مسیحیان گزینشی است و هرپروتستان

دهند و معتقدند رستگاری ها به نیت بیش از عمل اهمیت میرا بپذیرد یا رها کند. چون پروتستان

شود نه از راه برگزاری شعائر مقدس مانند ازدواج موهبتی است که ازجانب خداوند اعطا می
 (.285: 1920آفی برون، )مک

شود، اما در می نامیده «2عظیمسر » س محسوب شده وای مقداگرچه ازدواج در مسیحیت پدیده

تر است. شخص مجرد، با تمام برابر آن عزوبت و تجرد و دوری گزیدن از ازدواج امری پسندیده

و  )ع(های دنیوی و زندگی، خود را شبیه عیسیرسد و با کم کردن مشغلهتوان به خدمت خداوند می

جهت ای درانجیل، ازدواج تنها وسیله از دیدگاه (.345: 1882پطرس، فرماج ) سازدمی )ع(مریم مقدس

عنوان آیین زشمند نیست. اگرچه ازدواج بهدفع شهوت و جلوگیری از معصیت است و خود ار

ای عنوان وسیلهج نیست، بلکه نگاه به ازدواج  بهشود، ولی این قداست ذاتی ازدوامقدس یاد می
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. اگر کسی بتواند شهوت خود را کنترل کند مین نیازهای جسمی استدرجهت حفظ پاکی و تأ

ن به فکر کسب رضایت همسر بهترین عمل برای او عزوبت و تجرد است، چون در ازدواج انسا

. (68تا: سکری سرور، بی) رضای پروردگار است لپی تحصی که شخص مجرد پیوسته دراست، درحالی

سر خواهند برد. گاهی راهبان د بهرت خدا، مجخاطر ملکوانجیل نیز آمده است که افرادی بهدر 

که دادند: زیرااستناد می )ع(اند و این کار خود را به سخنان عیسیکردهخود را خصی )اخته( می

اند شدهها هستند که از مردم خصی ند و خصیاهباشند که از شکم مادر چنین متولد شدها میخصی

اند. آنکه توانایی قبول دارد، صی نمودهجهت ملکوت، خدا خود را خباشند که بهمیها و خصی

  :گویدکرد، مید را تشویق میبود و تجر . پولس حواری که خود مجرد(12-10: 19بابمتی، ) بپذیرد
گویم که ایشان را نیکو است که مثل من بمانند. لیکن زنان میلیکن به مجردین و بیوه 

: 7باب  قرنتیان،) استبهتر اگر پرهیز ندارند، نکاح بکنند؛ زیرا که نکاح از آتش هوس 

9-8.)  
ندی اندیشد که چگونه رضامشخص مجرد در امور خداوند می»گوید: پولس در ادامه می

قرنتیان، ) «زن خود را خوش سازداندیشد که چگونه خداوند را بجوید و صاحب زن در امور دنیا می

 (. 33 -35: 7باب 

 از نظر تاریخی، رهبانیت مسیحى در قرن سوم میالدى در مصر با قدیسى به نام آنتونى

(Antony) آید. او شمار مینابع اصلی و قدیمی زهد رهبانی بهشرح زندگانی وی از م آغاز شد و

در قرن چهارم  (Pachomius) تنهایی زندگی کردن در بیابان نظم و نسق داد تا اینکه پوخامیوسبه

این  (Kaelber, 2005: 6131).ها در مصر رواج داد همیالدی زندگی جمعی زاهدانه را در صومع

 نیز نفوذ کردند و در العرب ةجزیربه صحراى سینا و سوریه و فلسطین و شمال تدریج راهبان به

کردند. در سوریه بسیارى از میان قبایل عربِ همسایه تالشبرخى جاها براى گسترش مسیحیت در

که ظاهراً  در شهرهایى چون حیره راهبان بسیارى،رفتند. قدیسان مسیحى مى ۀرت مقبرها به زیاعرب

 .(863 -864ذیل مدخل رهبانیت، : 20، ج1394زارع شیرین کندی،  و صفری) داشتندزبان بودند، سکونت عرب

دست مسلمانان ور راهبان در مناطق مختلفی که بهرهبانیت در مسیحیت و حض توجه به پیشینةبا

گیری مباحث عرفانی های تاریخی آمده است، وامها که گاه در گزارشافتاده بود و ارتباطات آن

مطرح از راهبان مسیحی پوشی را محققان سنت خرقه رد وجتهمچون زهد، ریاضت، عزلت، 
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کردند و براى انس با ها منزل اختیار مىهای کوهگیرى و در بلندیراهبان از مردم کناره اند.کرده

ات حاضر را ترک و گزیدند و به امید آخرت لذدا دورى و بیگانگى از مردم را برمىخ

در آغاز اسالم که رهبانان  (.271: 1372کاشانی، فیض ) کردندمىخود هموار هاى سخت را برمجاهدت

خصوص حدود شامات پراکنده بودند و دیرهاى معروفى نیز هعربستان و ب ۀجزیرمسیحى در شبه

        (.887: 1361 همایون فرخ،) خود جلب کردبادت آنان توجه نومسلمانان را بهداشتند پاکى و ع

گیری اهبان بودایی بر صوفیان قابل پیثیر رتأ خراسان عمالٌ ةبعدی در منطق هایاین، در سدهبرافزون

گریزی و زهد و مرکز خالفت عباسیان بغداد، دنیا مانویان در ۀگسترد است. همچنین حضور

ها و از داستان بسیاریثیر چشمگیری را بر عرفای این منطقه داشته است. به ها تأرهبانیت آن

توجه  های دینی قابلها و رهبانیت این سنتشاره شده است که شباهت میان آنهای صوفیانه اگفته

 (862 -865 ذیل مدخل رهبانیت،: 20، ج1394زارع شیرین کندی،  و صفری :)رک است

های انجیل و های میان گفتهتوان به شباهتورد استناد است میباره مازجمله مواردی که دراین

رگولیوث بدان نظر جمله مشاره کرد که بعضی از مستشرقان ازبیانات زهاد و پیشروان تصوف ا

های حارث محاسبی که یکی از اولین نویسندگان هایی در بین نوشتهعنوان مثال مشابهتبه اند.داشته

اولین خانقاه را یکى از اند صوفی است، با باب پنجم انجیل متی قابل مشاهده است. همچنین گفته

ی که بعضی از صوفیان هایتصمیمامیران مسیحى در شهر رمله براى صوفیان ساخته است. یا اینکه 

خواستند که و ابوعلی سیاه مروزی بر ترک دنیا و زن و فرزند گرفته و میمظعون بنمانند عثمان

اعمال رهبان مسیحی بوده  قصد اخصاء داشتند، برگرفته از اختصاء، ازخود را از مردی بیندازند و 

های عرفانی از در کتاب (.2: 1375سهروردی،  ؛13 -16: 1386؛ گوهرین، 68-77: 1386غنی،  :)رک است

اند ابراهیم ادهم در زیارتگاه و محلى بوده که معتقد بودهکه  برده شده نام 3به نام زَندرَزَنمحلی 

. این صومعه تا قرن ششم نیز عبادتگاه و محل است کردهآنجا صومعه داشته و در آنجا عبادت مى

سالم ااز حکایاتی که از صدر توان میهمچنین  (.748: 1386منور، بن)محمد خلوت زهاد بوده است

جمله اینکه . از(70: 1386غنی،  )رک: ردبها با راهبان مسیحی پیبه تماس مسلمان برای ما مانده است

 گوید: کند که ابراهیم خواصویری نقل میهج
دیر در  هست که هفتاد سال است بحکم رهبانیت «راهبى» وقتى شنیدم که در روم

چهل سال بود، این مرد به چه علت هفتاد سال بر  تاست، گفتم اى عجب شرط رهبانی
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آن دیر بیارامیدست؟ قصد وى کردم چون به نزدیک دیر وى رسیدم دریچه باز کرد و 
ام، در این ای؟ من اینجا به راهبى ننشستهمرا گفت یا ابراهیم دانستم که به چه کار آمده

 کنم و شرام سکوانى مىنجا نشستهبا هواى شوریده و در ای هفتاد سال من سگى دارم
  .(261 – 262: 1375)هجویری،  دارم و اال من نه اینموى از خلق باز مى

عطار، ؛ 515: 1386غزالی،  )رک: اندد غزالی و عطار نیز نقل کردهشبیه به این داستان را امام محم

1386 :528.)  

 رهبانیت در سنت اسالمی و عرفانی    
 ترین کاربرد رهبانیت را در بحث چالش برانگیزی دانست که درتوان مهمرآنی میدرگزارش ق

ا پیغمبران خود را فرستادیم و هدر تفسیر این آیه آمده است: که از پس آن 4.مطرح شده است قرآن

دادیم و در دل پیروان او مهربانى سخت و ها عیسى را فرستادیم و او را کتاب انجیل پس آن از

ما آن  .)دیرنشینى و دورى از زن گرفتن( درآوردند تزى نهادیم، ولى از خودشان رهبانیسودل

آن را رعایت نکردند و  م مگر براى خشنودى خداوند. پس حقاحکام را بر پیروان مسیح ننوشتی

. از این (502: 1383)میبدی، ها هم نابکارند آنکسانى که ایمان آوردند مزدشان را دادیم و بسیارى از 

به آن افزود شده است. خداوند از  انیت در دین مسیحیت نبوده وبشود که رهآیه استنباط می

بسیارى از این علما و راهبان اند و  ها مقام خدایی و ربوبیت دادهبرد که مردم به آنراهبانی نام می

)توبه:  کنندکنند و خلق را از راه خدا و اطاعت امر خدا منع مىمىخود  طعمة باطله اموال مردم را ب

 6.(81)مائده:  ورزند ستوده استخداوند رهبانانی را که تکبر نمی همچنین 5.(34و  31

کار برده شده است. هبانیت در دو معنای عام و خاص بهکلی، در سنت اسالمی رطوربه    

ترتیب، رهبانیت اینمعنای تجرد و عزوبت است. بهرهبانیت خاص بهبادت و معنای عرهبانیت عام به

شود که ادآور میغزالی در تعریف رهبانیت ی معنای عام بر مسلمانان نیز اطالق پذیرفته است.به

معنای اعتکاف و ها از حرکت نیست، بلکه رهبانیت بهداشتن چشم و گوش و اندامبه باز رهبانیت

: 1386)غزالی،  7«امت من در مسجد نشستن است رهبانیت»فرمود:  )ص(ت پیامبرروزه است. به همین عل

آمد و گفت  )ص(مردى به نزدیک پیامبراز ابوسعید خدری نقل شده است که  قشیریه ةرسالدر (. 647

بر تو باد به تقوى که آن مجموع همه چیزها »به او فرمود:  )ص(تى کن. پیامبریا رسول اللّه مرا وصی
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ذکر خداى مشغول شوى که هو بر تو باد که ب مسلمان است تو باد به جهاد که آن رهبانیّت است، بر

 (.160: 1374قشیری، ) «تو را نورى بود

معنای خاص آن رهبانیت، به)ص( بنابر احادیث نبوی مورد استناد عرفا، در مواردی متعدد پیامبر    

کید شده است. در شریعت بر ازدواج تأ ه حکم صریحزیرا ب ،اندنهی فرموده را دیعنی تجر

روزه  رهبانیت و ۀدربار )ص(کند که شخصی از پیامبرنقل می البیان اعجازصدرالدین قونوی در 

پس از بازداشتنش  )ص(و پیامبر -صورت مشورت پرسیده بودبه - پى و تمام شب را بیدار ماندندرپى

: نه! این عمل روا نیست، براى اینکه نفست بر تو حقى دارد و همسرت بر تو نداز این کار فرمود

آیند بر تو حقى دارند، روزه بگیر و روزه باز کن و به دیدنت مىحقى دارد و کسانى که 

گیرم و هم روزه : من هم روزه مىندباره فرمودسپس به دیگران دراین .و بخواب دارى کنزندهشب

روم، این سنت و روش ىهم م مخوابم و نزد زنانکنم و هم مىدارى مىزندهشبکنم و هم باز مى

قواى روحانى  ةبنابراین از غلب ،کس از سنت و روش من روى بگرداند از من نیستمن است، هر

رفتن در شهوات طبیعى بازداشت، طبیعى نهى فرمود و باز داشت، همچنان که از فرو کلى بر قواىبه

 .(273 -274: 1417)قونوی،  طور انجام داده استغیرافعال هم همین ۀ احوال ودربار

عرضه  )ص(مسلک آمده است که در خدمت پیامبراز صحابیان زاهد مظعون،بنۀ عثماندربار

به او فرمود: آرام باش که از سنت  )ص(را طالق دهم. پیامبر گوید که خویلهداشت که نفس من مى

به او فرمود: آرام  )ص(گردانم. پیامبر  9گوید که خود را محبوبمىگفت: نفس من  8.من نکاح است

طلبد که راهب شوم، گفت: نفس من مى 10.باش که خصى کردن امت من پیوسته روزه داشتن است

مردمان از  اى، از مردمان مفارقت گزینم و در شهرها ساکن نشوم، بلکه در بادیه باشم تا مخالطت

گفت:  11.امت من غزو و حج است : آرام باش که رهبانیتندبه او فرمود )ص(من منقطع شود. پیامبر

فرمود: آرام باش که من آن را دوست دارم  )ص(کند که گوشت را بگذارم. پیامبرنفس من اقتضا مى

همچنین در تفسیر  (.87: 1386)غزالی،  12و اگر بیابم تناول کنم و اگر از خداى بخواهم مرا بدهد

آمده که این آیه در شأن  13مائده سورۀ 87 ةدر ذیل آی االبرارة االسرار و عد کشفعرفانی 

و در سراى خود سرب ساخته بود و در  بر دست گرفته است که رهبانیتمظعون نازل شده بنعثمان

خورد و با خوابید، گوشت نمىو در شب نمیخورد کرد. در روز چیزى نمىآن زندگی می
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              او را از رهبانیت نهی  )ص(رسد، پیامبرمی )ص(که این خبر به پیامبرزمانی شت وهمسرش ارتباط ندا

 (.208 – 210: 1371)میبدی،  کندمی

مناظره مرغ با صیاد در ترهب و »عنوان داستانی را تحت مثنوی معنویمولوی در دفتر ششم     

آورده  «السالمفی نیةکه ال رهبات خود را السالم نهی کرد از آن امدر معنی ترهبی که مصطفی علیه

معنای مجرد ماندن هشود که در اسالم رهبانیت بعنا و مفهوم این داستان مشخص میاست، که از م

 نیست:

 مرغ گفتش خواجه در خلوت مایست

 ب نـهی فـرمـود آن رسـولاز تـره
 

 ب نیک نیستدین احمد را تره 

 ای فضول بدعتی چون برگرفتی
 (773 :6دفتر ی،)مثنو                                

ازدواج است که در سنت عرفانی،  ةدر مسئل )ص(کیدها بر پیروی از سنت پیامبرتبع این تأبه

نبوی در امر  در نفی تجرد، تأیید سنتهای آنان شاهد بیانات بسیاری زندگی صوفیان و نوشته

آن برای سالک هستیم که گاه به احادیث نبوی نیز مستند  ل و نیز امتیازاتهازدواج، تأکید بر تأ

داشتن زن  نسانبرای ا از گرایش به دین اسالم بهترین چیز پس باور است کههجویری برایناند. شده

  گوید:باره میمن است و دراینمؤ

من به او انس ؤاى باشد تا مرد مفوائد و زواید بهترین از پس اسالم زنى مؤمنه موافقه
ها در وحشت ةانستى، که همؤتى باشد و در دنیا مه صحبت وى قورد و در دین بگی

 در صحبت. هاراحت ةى است و همیتنها

 کند:استناد می )ص(سپس وی به این حدیث از پیامبر
به حقیقت مرد یا زن که تنها بود قرین وى شیطان بود که شهوت را در پیش دل وى  

ى نیست اگر مجانست و یت و امان چون زناشوآراید و هیچ صحبت در حکم حرممى
 (.472: 1375)هجویری،  انست و موافقت باشدؤم

 ظریف اشاره دارد که:  د غزالی به این نکتةابوحامد محمالبته گفتنی است که 

اند تا اند، و بعضى در آن مبالغت کردهکه علماى دین در فضیلت نکاح مختلفبدان
: 1386)غزالی،  تر از مشغول شدن به عبادات استفاضلاند که نکاح حدى که گفتهبه

45 .) 
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در نکاح پنج فایده است: فرزند، » کند:غزالی در ادامه برای ازدواج و نکاح پنج فایده بیان می

غزالی، )« نفس در قیام نمودن به حق ایشان دبیر خانه، بسیارى عشیرت و مجاهدۀشکستن شهوت، ت

اند که عزب بمیرند، تا معاذ را دو زن فرمان کراهیت داشته )ص(مبرپیا همچنین صحابة (. 51: 1386

یافت در طاعون، و وى را نیز طاعون پدید آمد، گفت: مرا زن دهید پیش از آنکه بمیرم، که نخواهم 

 )ص(مسعود، صحابی پیامبربنکند که عبداهللسهروردی نقل می (.303: 1383)غزالی، که من عزب بمیرم

  گفته است:

را دوست ندارم ام زن بگیرم، زیخواهم که در آن ایانده باشد، میعمر من ده روز بیش نم اگر

اند. ذکر پیامبرانى کرده است که متأهل بودهتعالى در قرآن که عزب به حضرت عزت رسم و حق

 .(88: 1375)سهروردی،  ا نزدیکى وى نکرده یحیاى زکریا، از بهر سنت زن خواست اماند کآورده

 مردى او را گفت: براهیم ادهم نقل شده است که از ا

به سبب آنکه به نکاح مشغول نشدى. فرمود  عبادت دارى حال تو که فراغت خوش به
اعمال من. آن  ةتر بود از همکه ترسى که به سبب مهمات عیال در دل تو آید فاضل

مرد گفت: پس چرا نکاح نکنى؟ فرمود که مرا به زن حاجت نیست و نخواهم که 
اند که فضل متأهل بر عزب همچنان است که به خود فریفته کنم و گفته اىمستوره

تر از هفتاد رکعت فضل مجاهد بر کسى که مجاهده نکند و یک رکعت متأهل فاضل
  (. 50: 1386غزالی، ) عزب است

تر از آن است که احتیاج من به تزویج، زیاد» گوید:هل اختیار کردن میأنید هم در ارتباط با تج

 (.88: 1375)سهروردی، « احتیاج من به طعام خوردن

ن کردپایبندی به زندگی زاهدانه و ترک صوفیان، در عینسان از دیدگاه برخی بدین

به خاطر  تنهاکه ایشان ازدواج را با قید اینکه شد. بلد توصیه نمیهاى این جهان، اختیار تجرخوشى

، آن را با آرمان زندگى اندیید کردهأت شتن فرزند و تشکیل خانوادهدفع شهوت نیست و با هدف دا

ه که در پافشاری بر دانستند. البته از نگاه خاص عرفا، در مواردی هم دیده شدخویش در تضاد نمى

، هدف تحمل سختی و نوعی ریاضت کشیدن بوده است و ایشان به طی مراتب و فضایل ازدواج

ل، ى بارِ عیاحتبه تعبیر آنان که بناایگونهاند. بهشده نظر داشتهسالک بدان نائل میمقامات برتری که 

شیخ ابوالحسن خرقانی نقل  ۀنمونه بارز آن دربار .ه استرفتشمار مىخود بالیى و آزمایشى الهى به
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داند. عطار ن بال و جفا را آزمایشی الهی میشده که از زن خود جفاهای بسیاری کشیده است و ای

 نویسد: در ماجرای دیدار ابوعلی سینا با شیخ ابوالحسن خرقانی می

شیخ عزم خرقان کرد. چون به وثاق شیخ آمد شیخ  ۀنقل است که بوعلى سینا به آواز
 اب را چهزنش گفت: آن زندیق کذجاست؟ فته بود. پرسید که شیخ کبه هیزم ر

کنى؟ همچنین شیخ را بسیار جفا گفت زیرا زنش منکر او بود! بوعلى عزم صحرا مى
آمد و خروارى بار بر شیرى نهاده. گفت: کرد تا شیخ را بیند، شیخ را دید که همى

شیرى  -یعنى زن -آرى تا ما بار چنان گرگى نکشیم شیخا این چه حالت است؟ گفت:
 (.582 -583: 1386)عطار،  پس به وثاق بازآمد ،چنین بار ما نکشد

است و هنگامی که یارانش  اخالق داشتهکرمانی نیز گفته شده که کنیزی بداوحدالدین  ۀدربار

گوید: من به خواست و ارادت گویند که این کنیز را بفروشد، او در جواب میالدین میبه اوحد

ز نیست که بال و عذاب را از سر خود دفع و در طریق مردان جای را قبول کردمخاطر بال و محنت 

 (.47 – 48: 1366)کرمانى،  کنم و بر دیگری تحویل بدهم

ۀ مسئلة تجرد یا ها دربارگیری آداب صوفیه و با مرکزیت یافتن خانقاهبه مرور ایام و با شکل

شد، در مراحلی از د میأییعین اینکه ازدواج ت لک راهی میانه شکل گرفت. یعنی درل ساهتأ

ترتیب رسمى میان صوفیان معمول و استوار شد که تا در اینشد. بهسیروسلوک توصیه به تجرد می

کردند. بایست از مزاوجت خودداری میپرداختند مىزیستند و یا به سیر و سیاحت مىخانقاه مى

میان  پس از مدتیکردند. ندگى مىولى در بسیارى از موارد نیز مشایخ به اتفاق خانواده در خانقاه ز

برخى از صوفیان عادتى رایج شد که پس از تولد نخستین فرزند مباشرت با زن خویش را متوقف 

صوفیه  ةبند مؤسس نامى سلسلالدین نقشهجرى شیخ بهاءکردند. روایت است که در قرن هشتم می

 ى او پس از تولد نخستین فرزندشلسالگى داماد کردند وبندیه چنین کرد. وى را در سن هفدهنقش

:  1361فرخ، )همایون  کردبدون آنکه زنش را طالق دهد، با وى همچون خواهر خویش زندگى مى

 چنینگیالنی این بدالقادرکردن شیخ عۀ همسر اختیارالدین سهرودی دربار. شیخ شهاب(292 -293

 کند:  نقل می
مدتى مدید خاطر تزویج و خطبت در  -قدس اهلل روحه -القادرشنیدم که شیخ عبد

گذشت و از خوف تشویش وقت و کدورت حال، بدان خاطر التفات اندرون او مى
ت استجازت حاصل آمد و چهار زن بخواست.... نمود، تا آنگه که از حضرت عزنمى
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نفس خواهند و از دقایق علم صوفیان آنست که ایشان که زن خواهند، از بهر مخالفت 
و چندان مخالفت نفس کرده باشند که ایشان را هیچ مخالفتى بنمانده باشد. اال تزویج، 

)سهروردی،  هر آنگاه که نفس تزکیت تمام یافته باشد، میان دل و نفس مصالحت بود

1375 :88 – 87.) 

 د و امتیازات آنعرفا و مسئلۀ تجر
گرایش رغم نهی از اختیار تجرّد در سنت اسالمی و پافشاری بر آن، در میان صوفیانی که به تجرّد به

اند. اینان گاه با توصیه أهل نیز پرداختهیید آفات تجرد، به ذکر آفات تداشتند شاهدیم که در عین تأ

برخی از  ثی، رویةاتکا مستندات حدی هم به، آنکید بر امتیازات تجردأهل و تأانداختن ت أخیربه ت

 اند. هجویری می نویسد:را قابل جمع با شریعت نشان داده بزرگان صوفیه
تى از سنن و دیگر پروردن شهوتى در دل و در تجرید دو آفت است یکى ترک سن 

 در تن و خطر افتادن اندر حرامى و تزویج را نیز دو آفت است یکى مشغولى دل به
 (.472: 1375)هجویری،  نفس دیگرى و دیگر شغل تن از براى حظ

 کند:هل بیان میأغزالی نیز سه آفت برای تزویج و ت

 هل باعث شود که شخص برای کسبأآفت اول عاجز بودن از کسب حالل است و ت 
ها را رعایت کند نم این است که نتواند حقوق آمعیشت به حرام روی آورد. آفت دو

را از خداى تعالى مشغول گرداند و به و آفت سوم این است که که اهل و فرزند وى 
طلب دنیا کشد و تدبیر معیشت فرزندان به بسیارى جمع مال و ذخیره کردن از براى 

 (.68-71: 2، ج1386)غزالی،  ایشان و طلب تفاخر و تکاثر باشد

آفات  ۀبارحادیث مربوط به تجرد و سخنان غزالی دریید اأالدین سهروردی هم در تشیخ شهاب

 نویسد:ازدواج می
ة ترین حجابى است ارباب سلوک را، از بهر آنکه زن خواستن، مایتزویج، بزرگ

گفته است:  -رحمه -سلیمان دارانىهاست. ابوتفرقه و اصل تشویش و ماده شرها و فتنه
ش طلب کند، یا زن خواهد، یا به کتابت حدیث مشغول شود، کس که وجه تعیهر آن

از کس میل به دنیا کرده باشد و سالک را از سیر باز دارد. همچنین گفت که: هیچ
)سهروردی،  بر آن مرتبت و منزلت خود بماند اصحاب ندیدم که چون زن خواست،

1375 :87 -86  .)  
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و تا پایان عمر مجرد  ی که همسر اختیار نکردهیید احوال بعضى مردان و زنان صوفأصوفیان در ت

: بهترین اندد فرمودهأیید تجرکنند که ایشان در تاستناد می )ص(اند به این احادیث از پیامبرزیسته

همچنین از  14.اهل و فرزند نبودبارى کم عالقه باشد که وى را مردمان پس از دویست سال، سبک

 فرماید:اندکه مینقل کرده )ص(پیامبر

روزگارى آید بر مردمان که هالک مرد بر دست زن و مادر و پدر و فرزند وى بود و  
به درویشى وى را سرزنش کنند و به چیزى که طاقت ندارد تکلیف نمایند، پس او 

 (.50: 1386)غزالی،  15کارهایی انجام دهد که دین او در آن برود و هالک گردد

 کند:  نقل می د اختیار کردن از زبان صوفیانرابطه با تجرنقل این احادیث در  غزالی پس از

، و بسیارى عیال یکى اندکىِ عیال یکى از دو توانگرى است» یکى از حکما گفت که
صبر کردن از » بوسلیمان دارانى را از نکاح پرسیدند، گفت:ا «.از دو درویشى است

ه از صبر کردن بر آتش و نیز به از صبر کردن بر ایشان، و صبر کردن بر ایشان ب زنان
کس آن یابد که متأهل نیابد، که هیچ گفت: یگانه تنها، از حالوت عمل و فراغت دل،

ماند. و نیز گفت: سه اول خویش ب ةرا از اصحاب خود ندیدم که نکاح کرد و بر مرتب
که آن را بطلبد به دنیا مایل شده باشد: طلب وجه معیشت، و نکاح، و چیز است، هر

تعالى بنده را نیکویى خواهد، به اهل و مال چون حق» و حسن گفت:« ن حدیثنوشت
چه تو را از خداى هر» بوسلیمان دارانى کهاو این اشارتى است به قول « مشغول نگرداند

که » گفت الحواری و احمد« مشغول کند، از اهل و مال و فرزندان، بر تو مشئوم است
و رأى ایشان بر آن قرار گرفت که معنى آن این مناظره کردند  جماعتى در این حدیث

  (.51 :1386غزالی، ) «است که اهل و مال باید که او را مشغول نگرداند

د را به شکل جدی در که تجر نام بردتوان رابعه عدویه را تاریخی این مبحث، می ةدر پیشین

ن هم همسر داشت و هم تواصوفیانى است که معتقدند نمى ۀدرزمر هد. رابعسنت عرفانی مطرح کر

در طریق سلوک قدم برداشت. بنابراین، سهم او را در تدوین قانون عزوبت در میان اهل طریقت 

د دهد بلکه براى حفظ تجرنشان نمى اى به ازدواجترین عالقهتنها کمه نهاند. رابعبسیار زیاد شمرده

حسن بصری  ز کتب صوفیه آمدهکه اهایی توجه به گزارشبا (.4: 1384راسخی، ) ورزدخود اصرار مى

 کند که: ولی رابعه قبول نکرده است. عطار نقل می ز رابعه عدویه خواستگاری کرده،ا



       115 عرفای مسلمان و مسئلۀ تأهل و تجرد سالک

حسن، رابعه را گفت: رغبت شوهر کنى؟ گفت: عقد نکاح بر وجودى وارد بود. اینجا 
د یه حکم او. خطبه از او بایوجود کجاست؟ که من از آن من نیم، از آن اویم و در سا

 . (67: 1386)عطار،  کرد

تنها گریز رفتند، رابعه با طرح سه پرسش نه دیگر که دوباره به خواستگاری رابعه عدویهجاییدر

 گویند: کند. به رابعه مید دعوت میها را هم به تجرکند بلکه آنخود از ازدواج را بیان می

بازرهانید،  مرا از آن غمام. اگر ر ماندهیوهر نکنى؟ گفت: در غم سه چیز متحّچرا ش 
من به  ةم آنکه نامگ، ایمان به سالمت برم یا نه؟ دول آنکه در وقت مرشوهر کنم: او

در آن ساعت که جماعتى به دست راست به  دست راست دهند یا نه؟ سوم آنکه
بهشت برند، و جماعتى به دست چپ به دوزخ، من از کدام باشم؟ گفتند: ما ندانیم. 

عطار، ) ؟ست، چگونه پرواى شوهر کردن بودگفت: چون مرا چنین ماتم در پیش ا

1386 :68 .) 

است تا زنان عارف اهران راهب مسیحى در ابتدا موجب شده بعید نیست که زندگى مذهبى خو

د پیشه کنند. در قرن چهارم در آسیاى صغیر و سوریه این امر رایج بود که زنان و مسلمان نیز تجر

حادى معنوى در ات« برادر و خواهر» مردان مسیحى زاهدى که هیچ نسبتى با یکدیگر نداشتند مانند

رفت که چنین روابطى از زن انتظار مىند. درکردار هم زندگى میى بود در کنکه فاقد روابط جنس

غیر از رابعه به (.155-156: 1385سلمی،  ک:)رخدمتکار مسیح در خدمت همراه مذکرش باشد  مانند

حسنه ها آمده است که آن ۀد را انتخاب کردند. درباره و حسنه عابده هم تجرعدویه، رابعه زیدی

دش پرسیدند، وى گفت: مردى را که ۀ تجرنکرد. از او دربار ولى ازدواج بسیار زیبارو بود عابده

هم از پارسازنان بصره بود که  رابعه زیدیه دار در آن باشد نیافته است.زاهد از دنیا و روزه

هاى پرست! چه چیز از نشانهوى پاسخ داد: اى شهوت و 16او رفتزید به خواستگارى بنالرحمنعبد

اى چون خود را به خواستگارى ى که به من راغب شدى؟ چرا شهوانىشهوت در من دید

الحوارى بود که احمد گوید که رابعه پیوسته مرا بن ابىهمسر احمد ه بنت اسماعیلرابع روى؟نمى

 (.72: 1385سلمی،  رک:) دوست ندارم بلکه مانند برادر دوست دارم گفت: من تو را مانند همسرمى

 :خواهى؟ گفتکند که از او پرسیدند چرا زنى نمىابراهیم ادهم نقل می ۀعطار دربار

کنم زیرا با هر هیچ زن شوهر نکند تا شوهر او را گرسنه و برهنه دارد. من ازدواج نمی
زنی ازدواج کنم، گرسنه و برهنه ماند. اگر بتوانمى خود را طالق دهم. چگونه دیگرى 
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یا نقل شده که ابراهیم از  ه کنم؟ه خویشتن غربندم؟ چگونه زنى را برا بر فتراک 
: فرزند دارى؟ درویش که زن دارى؟ درویش گفت: نه، گفت» درویشى پرسید:

گفت: نه، ابراهیم گفت: نیک نیک است. آن درویش گفت: چگونه؟ ابراهیم در پاسخ 
)عطار،  گفت: آن درویش که زن کرد، در کشتى نشست و چون فرزند آمد غرق شد

1386 :94 .) 

 نیز آمده است:  المعارف عوارفدر 

ست که نفس را متعود طاعات و عبادات کند و ذکر زنان از ا از حُسن آداب مرید آن
تعالى خاطر وى بگذرد، پناه با درگاه حقخاطر دفع کند و هر آنگاه که ذکر ایشان بر 

نفس او را برد به تضرع و استغاثت تا حق سبحانه و تعالى به برکت صدق و راستى، 
ساکن گرداند و آن مطالبت از او زائل گرداند و پرتوى از انوار دل بدو رسد و از 

ى بیخ کلهت سؤال، باندیشد و از کثرت عیال و قلت مال و مذمآفات زن خواستن بر
تزویج و خطبت از اندرون وى مستأصل شود. ابراهیم ادهم گفته است: هر کس که به 

طت زنان کند و در مباشرت سعى کند، از او فالحى عادت کرد که مجالست و مخال
 (. 87: 1375)سهروردی،  نیاید

خود فصلی را تحت عنوان آداب تزویج و تجرید  المحجوب کشفهجویری که در کتاب 

  گوید:ازدواج خود می ۀاختصاص داده است، دربار
شان بر ظاهر کارتر بر مردان از زنان، پس فتنه ایهیچ فتنه نگذاشتم پس از خود زیان

ام از پس بىالجال بن عثمانو مرا که على چندین است اندر باطن خود چگونه باشد
آنکه یازده سال از آفت تزویج نگاه داشته بود تقدیر کرد تا به فتنه درافتادم و ظاهر و 
باطنم اسیر صفتى شد که با من کردند بى از آنکه رؤیت بوده بود و یک سال مستغرق 

کمال فضل و هتعالى بى تا حقکه نزدیک بود که دین بر من تباه شدآن بودم چنان
تمام لطف خود عصمت خود به استقبال دل بیچاره من فرستاد و به رحمت خالصى 

  (.476: 1375)هجویری،  ارزانى داشت

چه در نماز د که مریدان چیزى آموزند، مگر آننشای» کند:عطار هم از جنید بغدادی نقل می

«  احد و هر مریدى که زن کند و علم نویسد، از او هیچ نیایدج باشند و فاتحه و قل هو اهللحتابدان م
 (.383: 1386)عطار، 

 کند:عزالدین محمود کاشانی هم نقل می
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؟ گفت زن مردان را شایسته بود و من هنوز به درویشى را گفتند چرا زن نخواهىکه  
دیگرى را همین گفتند. جواب داد که ام، زن چگونه خواهم. مقام مردى نرسیده

ج، وقتى که نفس ه نکاح و تزواحتیاج من اکنون به طالق نفس بیش از آن است که ب
تو  را گفتند مردم در حق بشر حارث .را طالق دهم روا بود که زنى دیگر خواهم

ت نکاح ترک گویند سنگویند؟ گفتند: مىچه مىگویند، پرسید که ها مىسخن
 پردازمت نمىه فرض مشغولم و به سنگفت: ایشان را بگویید که من هنوز بای. کرده

 (.255تا: )کاشانی، بی

 لعرفا و جمع میان تجرد و تأه
د به ۀ ازدواج بر تجرد نبوی دربارکای متهم نشدن به دوری از سنت مؤبدیهی است صوفیان بر

بستگی به احوال سالک داشت اند، بلکه در شرایطی خاص که بیشتر کردهأکید نمیصورت مطلق ت

 أمنش اند. عزالدین محمود کاشانیانداختن آن پرداخته أخیرل و به تأهبه بحث از جواز ترک ت

و معتقد است برای  داندتعارض و تقابل دیدگاه عرفا در رابطه با ازدواج را اختالف احوال نفوس می

وی و نداشتن صبر دچار کسانی که اسیر شهوت خویش هستند و ممکن است به سبب ضعف تق

انی که در طلب سبکی و در راه فساد شوند، نکاح برای آنان ضروری و الزم است و برای کس

)کاشانی،  د برای آنان فضیلت استیی کنترل نفس خویش را دارند، تجرسلوک هستند و تواناسیرو

 (. 254 – 255تا: بی

مردان و زنان و فریضه بر آنکه از حرام نکاح مباح است بر »هجویری هم بر این باور است که: 

در این  هم غزالی (.471: 1375)هجویری، « عیال بتواند کشید آن را که حق مر د پرهیزید و سنتنتوان

اند مگر مقرون به شرطى. اما از کسى نقل نکرده تنفیر از نکاح مطلقاً»شود که رابطه یادآور می

علماى همچنین  (.51 :1386)غزالی، « هاقرون به شرطترغیب در نکاح، هم مطلق آمده است و هم م

 راسخ در ایثار نکاح بر عزوبت و شروع در آن علمى مخصوص است که آن را علم سعت خوانند
 (.257تا: )کاشانی، بی

نهایت خود د و آفات نکاح صحبت کرده است، درفوای ۀتوجه به اینکه غزالی هم درباربا

برای عبادت نکاح بهتر است ها ایمن بود، اگر از آفتکند که میی را تحت این عنوان مطرح پرسش

 گوید: جواب می غزالی در 17ىتخلیا 
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روى که عقد است مانع تخلى در جواب باید که هر دو را جمع کند، زیرا نکاح ازآن
نیست. اگر فرض کنى که اوقات در کسب چنان مستغرق باشد که جز به فرایض و 

اجت نپردازد، اگر این مرد از آن جمله بود که جز به نماز خوردن و خفتن و قضاى ح
یا حج یا آنچه مناسب آن باشد از کارهاى بدنى سالک راه آخرت نشود، نکاح وى را 

تر. زیرا که در کسب حالل و اقامت مصالح عیال و سعى در تحصیل فرزند و فاضل
هاى نافل نباشد دتهاست که ثواب آن کم از عباهاى زنان انواع عبادتصبر بر خوی

ش کند، حرکت باطن باشد و کسب آن را مشو و اگر عبادت او به علم و فکرت و
 (.73 :1386)غزالی،  ترترک نکاح فاضل

پردازد که با وجود غزالی در ادامه با مطرح کردن یک تناقض در امر ازدواج، به این مطلب می

و اگر مجرد ماندن برای عبادت  ازدواج نکرده )ع(اینکه نکاح فضیلت است پس چرا حضرت عیسی

بسیار نکاح کرده است؟ غزالی در حل این تناقض  )ص(تر است پس چرا حضرت محمدفاضل

 دهد:چنین جواب میاین
و کسى که قوت او عظیم باشد و میان هر دو جمع کند  تر آن است کهجواب فاضل

سالک طریق  )ص(رداند. پیامبرتعالى مشغول نگچیزى وى را از حقهمت او عالى هیچ
بود براى  18ىکاح را جمع کرد و با نُه زن متخلت شده است و فضل عبادت و نقو

حزم  )ع(ى نبود، ... اما حضرت عیسىبه نکاح در حق او مانع تخل 19عبادت و قضاى وطر
ت را، احتیاط براى خود اختیار کرده و شاید که حالت او چنان را گرفته بود نه قو

بودى، یا جمع  20رمتعذ ثیرى کردى، یا طلب حاللغولى اهل در آن تأکه مشبودى 
عصر حاضر  نکاح و تخلى براى عبادت میسر نشدى و ایشان داناتر به احوال و احکام

ها و چون چه صاحب عیال را بود از فایدهها و اخالق زنان و آنخود در حد کسب
تر بود و در بعضى ترک آن بر ما فاضلها نکاح احوال مختلف باشد، در بعضى حال

 (. 73-74 :1386غزالی، ) واجب بود. و اللّه اعلم

را  )ص(توانایى گام برداشتن در راه رسولکند که مولوى نیز عزوبت را فقط به کسانى توصیه مى

گر است که ازدواج امرى پسندیده و کافى روشنقدربراى عارفان به )ص(پیامبر ۀندارند وگرنه اسو

أهل تعبیر راه عیسوی یا راه د و تمولوی در رابطه با تجر (.3: 1384)راسخی،  موجب کمال است

  گوید:برد و میکار میمحمدی را به
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ت و رنج باید رنج کشیدن از دفع غیرت و حمّاین است که مى  )ص(اکنون راه پیامبر 
راه ى نماید. دى روحد چشیدن تا عالم محمزار رنج بىو صده زن انفاق و کسوت

اى ههجور و غص )ص(دخلوت و شهوت نراندن بود. راه محمالم مجاهده السعیسى علیه
رفتن بارى راه عیسى رو تا به  توانىدى نمىزن و مردم کشیدن. چون راه محم

 (.104: 1386)مولوی،  بارگى محروم نمانىیک

عارف مطرح  ةتجرببر مبتنی هل را تحت عنوان مصلحتأد و تسهروردی بحث تجرهمچنین 

 کند و معتقد است که:می

ى صافى بر سرکشى نفس واقف شده باشند و أصوفیان چون به عقل وافى و ر ةطایف 
باشند، هر آنگاه که مصلحت در مفتاح ابواب مصالح نفس، در دست کفایت نهاده 

ل بینند نکاح شوند و هر آنگاه که مصلحت در تأهد بینند مقلد آن شغل خطیر تجر
لغ خواهى؟ گفت: زن، الیق مرد باند کرد. چنانکه به بزرگى گفتند: چرا زن نمىخواه

عزب ماندن و تزویج اختالف بسیار از بهر تفاوت  باب باشد، من هنوز بالغ نیستم. در
کس که مرکب نفس را به آن اش آن است که هرد دارد و ضابطهاخالق خالیق وجو

اند بود، شاید که زن نخواهد و دیو ایمن تو لجام تقوى ملجم تواند کرد و از مکر نفس
: 1375)سهروردی،  باید که زن خواهد کس که قادر نباشد و از حرام ترسد،آنو هر

86-85 .) 

 فرمودند:کند که نقل می )ص(حدیثی از پیامبر سهروردی در ادامة

ت و طاقت دارد که زن خواهد، باید که زن بگیرد، هر کس که قو اى جوانان هر آن 
کس که مکنت و دارائى زن ندارد، باید که به غزا )جنگ و پیکار با دشمن( رود،  آن
ت ساقط ید روزه باشد که به روزه بودن قوکس که طاقت به غزا رفتن ندارد، باهر

 (.87: 1375سهروردی، ) گرداند

کردن کاشانی سزاوار نیست مرید در آغاز کارش خود را با ازدواج محسن فیضبنابر نظر مال

کشاند و و به همدمى با زن مى داردسرگرم سازد، زیرا این عمل او را از حرکت در راه خدا باز مى

نباید یک  )ص(هاى بسیار پیامبرازدواج ماند.کس با غیر خدا انس بگیرد از خداى متعال بازمىهر

داشت. ازنمىرا بفریبد، زیرا تمام آنچه در دنیا وجود داشت دل آن حضرت را از خدا بمسلمان 

ن با پیامبر خدا مقایسه شوند، شوند و چگونه دیگرانمى بنابراین فرشتگان با آهنگران مقایسه
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ت خدا بسوزد ترسید در آتش محبطورى غرق در محبت خدا بود که میکه آن حضرت بهدرحالى

سازد  رفت که آتش عشق به خدا به کالبدش سرایت کند و آن را نابودکه ترس آن مىآنجاو تا

ل کند و انس گرفتن آن حضرت به خدا ذاتى بود و توانست آن حالت را تحمالبدش نمىچون ک

پس از شروط مرید است که در آغاز عزب باشد تا انس او به مردم از باب حفظ بدن عارضى بود. 

در معرفت خدا قوى شود و این وقتى است که شهوت بر او غالب نگردد و اگر شهوت بر او غالب 

آن شهوت از بن  وسیلةههمیشگى آن را درهم بشکند و اگر ب باید با گرسنگى طوالنى و روزۀ آید

چه توانایى خوددارى از مقاربت را دارد د که نتواند نگاه را حفظ کند اگرکنده نشود و طورى باش

گرنه هر زمان چشمش را نگاه ندارد او بهتر است تا شهوت آرام گیرد وپس ازدواج کردن براى 

رک: ) تش متفرق شود و بسا که به بالیى افتد که خارج از توان او استحفظ نکند و همرش را فک

 (. 245 – 246: 5، ج1372کاشانی، فیض 
  کند که:کید میأعزالدین محمود کاشانی هم ت

ک به یق و محو عوایق و تمسسالکان طریق حقیقت را در مبدأ سلوک از قطع عال
ک و مالک شرط سلو ب از رخصت و موافقت طبیعت کهو تجن عزیمت عروه وثقى

خاطر است به اسباب معیشت و  سیر است چاره نیست. تزوج سبب تقید و التفات
 دنیا و اثارترغبت به  هحضیض رخصت و مظن هموجب انحطاط از اوج عزیمت ب

ت طبیعت و عادت. تجرد از ازواج و اوالد مدد جمعیت خاطر و صفاى وقت و لذ
د را مادام تا بر ت و علو همت است. پس الزم بود سالک مجرفراغت طاع عیش و

ت خاطر را غنیمتى بزرگ ت نفس قدرت دارد که فراغت و جمعیعزوبت و مقاوم
ات زن قیور بودن تا بشئون اهتمام و تعلت حال خود غصفاى وقت و لذداشتن و بر 
 (.255تا: کاشانی، بی) ص نشودمکدر و منغ

الدین از شیخ خود  نظام فواید الفوادنهم کتاب وسجزی دهلوی در مجلس بیستسن عالء حامیر

الدین اولیا بوده، از او لیوری که یکی از مریدان شیخ نظامد گواکند زمانی که محمنقل می اولیا

 ل بودن؟ شیخ در جواب گفته است: همجرد بودن بهتر است یا متأ ه کهپرسید

بهتر است یا متأهل؟ من گفتم که عزیمت تجرد  ز من پرسید که مجرد بودنوقتى ا
را از آن احوال  کسى با حق چنان مشغول باشد که او، اگر لاست و رخصت تأه

جوارح او  و زبان و معنى چیست و چشم گاه در خاطر نیاید و نداند که اینهیچ
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ر دل و اگر کسى نتواند که چنان مشغول باشد، د د باید بودنمحفوظ ماند، او را مجر
ت اصل در این کار نیت است، چون نی ل باید شدن.و از آن احوال بگذرد، او را متأها

او به حق مشغول باشد، در جوارح همان اثر کند و چون درون او دگرگونه باشد، در 
 (.274: 1385سجزی دهلوی، ) پیدا شود جوارح اثر آن

 نتیجه
و  اندها صاحب خانواده بودهآن بیشترن است که گر ایاحوال صوفیان بیان در نگاهی کلی، زندگی و

شود، ازدواج بر او واجب د باعث آلوده شدن شخص به گناه و فساد میبر این باورند اگر تجر اغلب

ۀ های تربیتی و نحواست. مواضع مختلف این عرفا حاکیست از اختالف مشایخ صوفیه در روش

   روحیات انسانی را  گاه توجه ایشان به تفاوتگزیدند. سیروسلوکی که برای مریدان خود برمی

شخصی افراد و نوعی انسان محوری در  ةای دانست از عنایت به فردانیت و تجربتوان نشانهمی

ۀ تجرد و سوی عارفان دربارتوجه به سیر تاریخی مباحثی که ازتصوف. اما گذشته از این نگاه، با 

توان بیان داشت که اینان عملی بزرگان صوفیه، میر به سلوک ل مطرح شده است و نیز با نظتأه

أهل فاصله کید مطلق بر تأتدریج از تسنت عرفانی به برای جمع میان سنت و شریعت با تعالیم و

گیری تاریخی تحول نظرات عرفا قابل پی صورتی مشخص و روشن در سیراین روند به اند.گرفته

به احادیث صراحت شاهد طرح مباحثی هستیم مستند  نیست، اما در آرای بزرگانی همچون غزالی به

ل، سپس عبارتی دیگر نفی اطالق تأهأخیر انداختن آن و بهل و جواز به تنبوی درخصوص آفات تأه

سلوک وید شده و نقش آن در طی مراتب سیرکأبا طرح تفسیری نو از سنت بر امتیازات تجرد ت

د به شرایطی خاص منوط واز اختیار تجردرهرصورت، جرنگ مطرح شده است. پر صورتعارف به

 ها شکل گرفته است.  ۀ سنت ازدواج توصیهحسب احوال سالک درباربر شده  و بیشتر

 هانوشتپی
 :نساء هایبه آیات سورهتوان طور مثال میاری راجع به ازدواج آمده است. بهدر قرآن کریم آیات بسی  .1

 اشاره کرد. 21؛ روم:189: اعراف ؛5 -6 :منونؤم ؛187: بقره ؛72 :نحل ؛32: نور ؛25و  3

 32: 5ان باب یافسسکتاب مقدس،  .2

 التوحید اسرارهای در بعضی نسخه های نیشابور بودهالترین قریهزندرزن که اصل آن زندیرزن از با .3

 دو لفظ زندرزن و اندرزن رواج داشته است. غلط است. شاید هر اندرزن آمده و ظاهراً
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وهُ رَْأفَةً وَ آثارِهِمْ بِرُسُلِنا وَ َقفَّیْنا بِعِیَسى ابْنِ مَرْیَمَ وَ آتَیْناهُ الْإِنْجِیلَ وَ جَعَلْنا ِفی قُلُوبِ الَّذِینَ اتَّبَعُ ثُمَّ قَفَّیْنا عَلى .4

لَّهِ فَما رَعَوْها َحقَّ رِعایَتِها فَآتَیْنَا الَّذِینَ آمَنُوا رَحْمَةً وَ رَهْبانِیَّةً ابْتَدَعُوها ما کَتَبْناها عَلَْیهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْواِن ال

 .(27 :حدید) مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ

لِیَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا الَّ إِلَهَ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن ُدونِ اللّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُِمرُواْ إِالَّ » .5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِیرًا مِّنَ األَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَیَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  *إِالَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَالَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ  بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللّهِ وَالَّذِينَ 

 .(34و  31 :توبه) «أَلِیمٍ

 (.81 :هدمائ) «ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسینَ وَ رُهْباناً وَ أَنَّهُمْ ال يَسْتَكْبِرُونَ» .6
 .رهبانیّة امّتى القعود في المساجد .7

 .إِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحوَ مهال  .8

 عنای خصى و اخته است.مجبوب به  .9

 .أُمَّتِي الصِّیَامُ ءاخِصَ مهالً .10

 .أمتي الجهاد والحج رهبانیة مهالً .11

 .ألطعمنی هالً فإنی أحبه ولو أصبته ألکلته ولو سألت اهللم .12
 (.87 :مائده) ...«يَا أَيُّهَا الَِّذينَ آمَنُوا ال تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا َأحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ » .13

  الْمِائَتَیْنِ الْخَفِیفُ الْحَاذُّ الَّذِي ال أَهْلَ لَهُ وَال وَلَدَخَیْرُ النَّاسِ بَعْدَ  .14

يأتي على النّاس زمان يكون هالك الرّجل على يد زوجته و أبويه و ولده يعیّرونه بالفقر و يكلّفونه ما ال  .15

 .يطیقه فیدخل المداخل الّتي يذهب فیها دينه فیهلك

 اند.به رابعه عدویه نسبت داده نویسانتذکرهاین داستان را به اشتباه  .16

 کردن نکاح، تنها به خلوت عبادت نشستن است.معنی تجرد، ترکتخلى به .17

 معنای آزاد و رها شده است.متخلى به .18

 معنی حاجت است.وطر به .19

 معنای ناممکن است.متعذر به .20

 نامهکتاب
    قرآن کریم 
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