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زهد از نگاه حافظ و نیچه


ابراهیم رضايي - مهدی دهباشي
چكیده

حافظ با انتقاد از زهدپیشگی و در عین حال تمجید از زاهدمنشی منتهی به سرمستی كشف و شهود ،مبلّغگونهاي از زهد است
كه ريشه در آداب و مناسک مذهبی دارد .در تفكر نیچه ،دوگونه زهد بهطوركلی از يكديگر تفكیکپذير است  :زهتد مببت
زهد منفی .زهد مبب  ،زهدي اس

و

كه با حفظ غريتزه و تعتدید آن ،بته حیتات گترايد دارد و بتر دو تستم است  .5 :زهتد

يونانیرومی يا طبیدی؛  .8زهد فیلسوف ناب .در برابر آن ،زهد منفی با تقبیح غريزه ،نافی حیات است

و بته دو شتاته تقستیم

میشود .5 :زهد يهوديمسیحی يا كشیشانه؛  .8زهد مابددالطبیدی .بنابراين هرچند میان ارزشهاي زاهدانة رند ترابتاتی حتافظ
و ارزشهاي «فیلسوف نابِ» نیچه شباه

وجود دارد ،بايد زهد توأم با جنبههاي اشراتی حتافظ را گونته پنجمتی از زهتد بته

شمار آورد.
واژههای كلیدی
زهد ،زاهد ،شور ،مستی ،باده ،فیلسوف ناب ،رند.
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مقدمه

كتته بتتا وجتتود اينكتته نیچتته و حتتافظ روي توشتتی بتته

انجام يک پژوهد مفعّل و همهجانبه در موضوع زهد ،در

«زهدپیشگی» از هر نوع ،نشان نمیدهند و زهتد را غايت
و دين به شمار نمیآورند ،هريک به شور

میان غزلیات حافظ و آثار نیچه و به دنبال آن ،انجتام يتک

تعواي شنات

مقايسه تتالی از پتیدداوري میتان رويكردهتاي ايتن دو

و مستی تاص تود میانديشند :جهت

فلستفهپتردازي و

متفكر به مسئله زهد ،امري ضروري به نظر میرسد؛ نهتنها

تأمل زاهدانتة نیچته رو بته زمتین است

عرفتان

به اين دلیل كه نیچه يكی از توانندگان شدر حتافظ است

حافظ ،با توجته بته اينكته ايتن عتارف در بستتر فرهنت

و جهت

و گاهی در آثار تود از وي ياد میكند ،بلكه به اين ستب

اس می و دينی به مدرفت

كه در حال حاضر ،پاره اي از مترجمان آثار نیچه بته زبتان

مترصّد اسرار علوي و شرابهتاي آستمانی است  ،رو بته

فارستتی و استتتادان فلستتفه و الهیتتات ،بتته تطبیتت میتتان

سلسله مراتت

مشتكّک هستتی دارد كته مختزن استرار و

زهدستیزي حافظ و نیچته متمايتل شتده انتد كته مقت تی

شرابهاي مزبورند.

ظراف

و تأمل بیشتري اس  .بدين مدنا كه نمیتوان میتان

متیپتردازد و در رونتد زهتد،

با ژرف نگري در ايتن وجتوه اتفتا و افتترا  ،روشتن

وجهه نظرهاي دو انديشتمندي كته متدلت بته دو ستاح

میشود كه اصوالً تطبی كامل میان دو متفكر ،در دو بستتر

فكري جداگانهاند (يكی عارف و شاعر مسلمان و ديگتري

متفاوت فرهنگی ،با يک «پديدارشناسیِ» شتابزده ،تتالی

فیلسوف پساكانتی) به نحو توشبینانهاي ت تاوت كترد و

به همان اندازه كه تمتام و كمتال،

از اشكال نیس ؛ درس

هر دو را مدافع نگرشی واحد در زمینة زهدستیزي تلمتداد

هرگونه ستنخیّ

كرد .برتی از اهل نظر پا را از اين نیتز فراتتر نهتادهانتد و

تدطیل كنیم و هرگونه مقايسته را در ايتن تعتوص ،غیتر

نیچه را به صرف اينكته وي تتود را «جوينتد شتنات »

موجّه و غیر مستند تلمداد كنیم.

نامیده اس

و رابطته میتان آراء و انتقتادات آن دو را

و به موسیقی و سرمستی عش متیورزد و بتا

زهد میستیزد ،يک عارفمسلک تمامعیار مدرفی میكننتد

 -1زهد در غزل حافظ

(فوالدوند .)51 :5924 ،بنابراين صرف نظر از ايتن مطلت

در اين پژوهد ،پید از ورود بته مبحتز زهتد در كت م

كه نیچه در هنگام ذكر نام حافظ به نحوي دو پهلو و مغل

حافظ ،يادآوري شده اس

كه رويكرد تتاص ايتن شتاعر

از وي ياد میكند ،بیترديد بايد اين نكتته را متدّنظر تترار

عارفمسلک يا عتارف غتزلسترا بته عرفتان متفتاوت بتا

داد كه میان آراء اين دو متفكر و بهطوركلی میان فیلستوف

رويكرد عرفايی اس

كه به امر سیر و سلوک اكتفا میكنند

غربی و عارف شرتی تمايزهاي مهمی میتوان جس .

و نگاهی به جامدة پیرامون تود نمیافكننتد .روح حتافظ،

نخس

آنكه ،هم نیچه جان دار نوعی زهد اس

و هم

حافظ از انجام اعمال زاهدانه شانه تالی نمیكنتد .روحیتة

روح حسّاسی اس

و درس

همین امر ،نشانگر آن است

كه اين روح مراحل سیر و سلوک و تلطیف نفس را پش

زهد و سلوک زاهدانه ،هر دو در آثار تامة ايشان به چشم

سر نهاده اس

میتورد .با وجود اين ،زهتد از نظتر آنتان ديباچتهاي بتر

تطهیر باطن با سه جام مدرفتی  5يا «ث ثتة غسّتاله» جت و

و

(زرّينكوب .)502 :5953 ،بتااينحتال،

كتاب مفعل شنات

و شتهود است  ،نته آنكته غايت

مقعود حیاتِ توأم با تأمل و تفكر باشتد .ايتن مطلت

و بته اصتط ح وي ،بته تتوبی در فراينتد

روشنی يافته اس

در

در تعتتتتوص وي ،هتتتتم ايتتتتن تدريتتتتف ح تتتترت

بندهاي اول و دوم ايتن پتژوهد بررستی و تحلیتل شتده

علیبنابیطال (ع) از «زهد» صد میكند كه «الزهد كلّته

شتتباه هتتا و

كلمة بین كلمتین من القرآن :لكی تأسوا علی مافاتكم و ال

آيتد

تفرحوا بما اتاكم» (نهت الب غته )594 :5925 ،و هتم ايتن

اس ت  .در بنتتد ستتوم ،ت ت ش شتتده اس ت

تفاوت هاي آراء آنان بیان شود تا اين نتیجه به دست
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تدريف ابنسینا از عارف كته «الدتارف هتدب بتدب بسّتام».
(ابنسینا ،5929 ،ج .)93 :9گفتنی اس

كه به سب

اوضاع

نابسامان تانقاهی در ترن هشتم ،به نظر نمیرسد تواجته

گرانم ده اي مريد ترابتات

شتادي شتیخی كته تانقتاه

ندارد» تواجه را عارفی فراغ از هرگونه نشتانی از صتوفیّه
میداند (مدین ،5913،ج.)490 :5

به سلسله يا طريقتی پیوسته و تتود را بته جريتان آشتفتة

نخستتتین مطلبتتی كتته در غتتزل ايتتن عتتارف بتته چشتتم

دوران سپرده باشد (تلخالی .)81 :5912 ،گرچه برتتی او

می تورد ،آن اس

متدتادلی از «مستتی»

را از «م متیه» برشمردهانتد؛ فرتتهاي كته از ابتراز مقتام و

سروده شده اس  .اين مستتی «دريتافتی» ذوتتی است

منزل

واتدی تود ابا میورزنتد و يتافتن نشتانی از آنهتا

عالم غی

كته در وضتدیّ

از

و نتیجة انتظار جانكاه عارف اس  .نكتتة حتائز

دشوار اس  .اين امر با غزل پرده در تواجته و توصتیفاتی

اهمی

آن اس

كه وي از تل وتوي تود ارائه میدهد ،ستازگار نیست .

موهب

شده اس ؛ اما در جايی فراتر از اعمال مزبور ترار

دكتر مهدت

حتافظ «رطتل

مدین ،ضمن نقتل ايتن بیت

زهد من با تو چه سنجد كه بهه يماهای د هم

كه اين سكر ،پس از انجام اعمال زاهدانته

میگیرد:
مسههو و فشههبهه بههه لوتگههه راز فمههدهای
(حافظ)448 :1831 ،

در واتع ،زهد از نظر عارف مقدّمهاي اس
به جهان غی

بتراي ورود

يا به تدبیر تتود حتافظ ،روشتی است

اس  .درمورد سدة وجودي كه هم حاوي «عش » است

و

كته

هم حاوي «علم» ،بیشتر از استدار «بتاده» و مترادفتات آن

درون عارف را براي ورود «راز» مهیّا میستازد .ايتن «راز»

و در

گاه كت م يتا نكتتهاي است

كته از ستوي يكتی از اولیتاء

روحانی ادا می شود و در شتنونده «ستدة وجتودي» پديتد

استفاده شده اس ؛ زيرا «باده» «آب آتدگون» است

سنّ هاي عرفانی ،آب ،نماد «علم» و آتد ،نمتاد «عشت »
برشمرده میشود:

می آورد و گاه ،مشاهد نشانی از تداوند در سراي طبید
صوفي بیها كهه فينهه صهافي ا سهو اهار را

تهها بنگههری صههبای مههي اهه فههار را

راز درون پهههرده ز رنهههدان مسهههو پهههر

كهها ن حههال نیسههو زاهههد هها يمقههار را
(هاان)22 :

بنابراين ،هرچند بر زاهد فرض است

كته طتی اعمتال

پارسايانه ،از جهان حسی و دادههاي حواس اجتناب ورزد،
بههاب بلنههد

بسا كه درنتیجة همان اعمتال ،حتواس بتر آيتتی از آيتات
تداوند گشوده شود و مدرف

به ثمر بنشیند:

ههوهگههر نقههز بههاز مههن

كوتهههاه كهههرد د هههز زههههد دراز مهههن

ديههدی دب كههه ف ههر پیههری و زهههد و لههم

با مهن چهه كهرد «ديهد » ما هوده بهاز مهن
(هاان)414 :

از نظر حافظ ،اين سنخ «پاس حواس» ،شايستتة عتارف
اس

و نه بستن كامل در بر جهان حسی:
چ ام بروی سادي و گوشم بهه دهول چنه

فا ي به چ م و گهو

دريهن بهاي مهي زدر
(هاان)883 :
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و نیز:
ز زهد

ملهو م ،كجاسهو بهاد نهاي

ه

كههه بههوی بههاده مههدامم دمهها تههر دارد
(هاان)181 :

چنانكه میبینیم ،اينگونه زهد بايد با گشتودن حتواس

بسطی سیر و سلوک ،از حیتز اهمّیّت  ،بتر زهتد و وجته

بر آيات الهی به كمال برستد و بتدون ايتن آيتات ،عتارف

تب ی آن برتري دارد .بنابراين ،زهد ،تنهتا بستتر انتظتاري

نمی تواند از زهد تويد صرفهاي ببرد؛ همچنان كه تترآن

اس

براي نزول واردات غیبی و انوار تدسی كه بته تدبیتر

میفرمايد« :من كان فی هذه اعمی فهو فیاالتتره اعمتی و

حافظ ،همانا «باده گساري» و «شرب» و «پیالهنوشی» اس ؛

اضلّ سبی » (اسراء.)58 :

زيرا همچنان كه نزد اشرار عوام« ،باده» عامل گرهگشايی و
كته زهتد بتدون

گشودگی تاطر اس  ،در نظر عارف ،نزول انوار تدستی و

به بیان اهل طريق

سكر ،سودمند نیس  ،اثبتاتپتذير است  .بته گفتتة عرفتا،

ادراک مرات

ستده و بستط بتاطن متیشتود؛

«تبض» بدون «بسط» و «بسط» بدون «تبض» مدنايی نتدارد

بنابراين اتعال با عالم غی

و اين دو الزم و ملزوم يكديگرند .با وجود اين ،بر مبنتاي

هر دو اس ؛ تركیبی كه می تتوان بتراي آن در عتالم متاده

بتر «غ ت »

را به كار برد و در عالم مدنا،

اين رواي

نیتز ايتن مطلت

كه «رحم » تداوند ،مقدّم اس

او (ريشهري ،5453 ،ج ،)495 :9الجترم ،ستكر يتا وجته
یههم مههي االههه بگبهههي هنههر

نیههز بگههو

غیبی ،سب

حاصل تركی

استدار «می» و از اين دس

علتم و عشت ،

میتوان از آن به «حكم » تدبیر كرد:
نبي حكاهو مكهن از بههر دل هامي چنهد
(حافظ)191 :1831 ،

در برابر اين عارف كه بتا رانتة عشت متیتتازد ،زاهتد
«پشمینه پوش» يا «تودآزار» ترار دارد كه سدی میكنتد بتا
پ اینه پو

تند و كز

ق ن نیده سهو بهو

حماي

از جان

«تتبض»« ،بستطِ» عشت را نفتی كنتد و

هوشیاري تود را پاس دارد:
از مسهي ا

رمزی بگو تا ترك ه یاری كنهد
(هاان)214 :

البته پشمینه ،مانند شوازک (از پارهاي رنگتین) ،عتتابی
(پارچهاي گرانبها) ،هزارمیخی و فَرَجی (از تسم

پشت

چاک دار) از انواع ترتههاي مرسوم در میان صتوفیه بتوده
زاهههد غههرور داشههو ،سهه مو نبههرد راه

اس

(شفیدی كدكنی .)54 :5921 ،بنابراين ،در ايتن بیت

میتوان طدنه به صوفیان ظاهرآراي را نیز سراغ گرفت ؛ و
يا:
رنهههد از ره نیهههاز بهههه دارا سه ه ر رفهههو
(هاان)99 :

اتتعار و افتخار به اعمال زاهدانه ،ع وه بر آنكه ستب
كندي سیر و سلوک عرفانی اس  ،سب

میشود كه سالک

«رند» حافظ كه با تكیه بر «دول
درس

فقتر» تتويد متیزيتد،

در برابر زاهد ،شتیخ ،واعتظ ،امتام شتهر ،مفتتی و

هرگز به مقعود نهايی تويد نرسد؛ درحالیكه «رنتد» يتا

تاضی ايفاي نقد میكند (ترّمشتاهی ،5953 ،ج.)252 :9

«عاش » با «نیاز» و كشف «فقتر وجتودي» تتود بته غنتیّ

را بتا استتفاده از شتدر تتود

محض ،راه را به س م

طی میكند .بنتابراين ،شخعتی

اگر بخواهیم اين شخعتی

حافظ تدريف كنیم ،تنها ذكر اين بی

كفاي

میكند:
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غهه ر هاههو فنههم كههه زيههر چههر كبههود

ز هههر چههه رن ه

تالرههق پههايرد فزاد اسههو
(حافظ)32 :1831،

بدينترتی  ،نقد حافظ از زهد بر اين مبنا ترار دارد كته

می كند (ابنستینا ،5929 ،ج .)825 :9تهرمتان ايتن شتگرد

تعفیه باطن از رذايل

و هتم اوست

كته از ديگتر ستالكان

تداوند گوي سبق

متی ربايتد؛ زيترا اهتل

اصوالً زهد ،طريقهاي اس
و شوائ

در جه

نفسانی؛ بهطوريكه عارف بتوانتد از آن طريت ،

مهبط واردات الهی واتع شود؛ همچنان كه ابنستینا عنتوان
ديهد بهدبین بشوشههان ای كهريم یهمپههو

عاشقانه« ،رند» اس
طري مدرف
«دلیري» اس :

زين د یریها كه من در كنج لوت مهيكهنم
(حافظ)843: 1831،

افتتتزون بتتتر آن ،هرچنتتتد صتتتح
عرفانیاس می در گرو آن اس

طتتتی طريقتتت

پرورش «جانهاي بسیار بارور» (نیچه )545 :5924 ،واتتع

كه عارف ،بر جمتع میتان

شود؛ «گونهاي زهد و پرهیزگاري جدّي و شتادمانه همتراه

تنزيه و تشبیه توانا باشد و نیز به هر دو بال تبض و بستط

با نیکتتواهی تمتام» كته «ازجملته درتتورترين شترايط

پتترواز كنتتد ،هتتر عتتارفی بتتا نظتتر بتته

مدنوي واالس » (همان .)541 :در برابر اين زهد ،نیچته از

ويژگیهاي شخعی انسان به يكتی از دو جنبتة تتبض يتا

گونة ديگري رويكرد زاهدانه سخن میگويتد كته در ايتن

بسط تمايتل نشتان داده است  .چنتانكته از شتدر حتافظ

عنوان «زهد منفی» مطرح شده اس  .اين تسم

در آستتمان مدرفت

برمی آيتد ،ايتن عتارف بتر دريافت
چیرهتر بوده اس

و ادار احتوا ِل بستط

مقاله تح

زهد ،مبلّغ يک «زندگیِ ضد زندگی» (همان )511 :اس

و

تا كلنجار با احوال تتبض .بتاوجوداين،

با تمسّک به روش هاي زاهدانه نظیر پرهیز جنستی ،رژيتم

هرگز نبايد او را با افراد شاهدباز و بادهتواري تیاس كترد

غذايی تاص ،روزهداري ،انزوا و به تدبیر نیچته ،پرهیتز از

كه چه در دوران تود او و چه در همة اععار و ادوار ،دم

هر چیز تونستاز و عاطفتهستاز (نیچته ،)550 :5924 ،در

از ح پرستی و از تود بیتودي میزدهاند.

برابر زهد مبب

موضعگیري میكند.

اما بايد ديد كه از نظر نیچه ،زاهدان طريقتههتاي زهتد
 -2ادسار زهد در اندي ز نیچه

مبب

در انتقاد نیچته از زهتد و روشهتاي زاهدانتة فیلستوفان،

براي ورود به اين مبحز ،نخس

تفكیک چهارگونه زهد از يكتديگر اجتنتابناپتذير است ؛

كتاب «فراسوي نیک و بد» نیچه بازگرديم؛ جايیكته در آن

هرچند اين چهارگونه را می توان به دو گونتة كلتی ،زهتد
مبب

و زهد منفی تقسیم كرد .درايتن تقستیمبنتدي كلتی،

زهد مبب

دربرگیرنتد دو تستم «زهتد طبیدتی» و «زهتد

فیلستتوف نتتاب» و زهتتد منفتتی نیتتز دربردارنتتد «زهتتد

و زهد منفی ،به نحتو تتاص ،چته كستانی هستتند.

دو سنخ «ات
مسیحی

» را تفكیک میكند تا به كمک آن ،اتت

را ريشهيابی كند .در ايتن فعتل ،نیچته «اتت

سروران» و «ات

بردگان» را از يكديگر جدا متیكنتد و

تعوصیات هريک را به شكل اجمتالی تشتريح متیكنتد
(نیچه .)855 :5925 ،ات

مابددالطبیدی» و «زهد كشیشانه» اس .

بايتد بته فعتل نهتم از

سروري ،ايجاب متیكنتد كته

آنچه در اين پژوهد با عنوان «زهد مبب » مدرفی شده

شخص با رانة «شتور فاصتله» ،تتود را از طبقتات پتايین

كه میتواند بستر

جامده ،برتر متیبینتد و بته كمتک «تدلتیم نفتس» (self-

اس  ،از نظر نیچه ،آنگونه از زهد اس
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) masteryبه عتالی تترين وضتدی
دس

جستمانی و روحتی

وااليتتديافتتته» ) ،(sublimated sexualityآن را در

برتتر كته مشخعتة طبقتة

كانالهايی نظیر تل هنري ،تفكر فلستفی و تمترين هتاي

 -طبقهاي كه به مقت اي ك م نیچه ،بتاالترين

نظتتامی جتتاري ستتازد(Kaufmann,1974, P.219- ،

 -مستتلزم تمترينهتاي رزمتی ،تدلتیم

) ،221تويشتنِ ضدیف تود را «بدترين دشمن» تود بتر

متیيابتد .ايتن وضتدی

جنگجوس

طبقة اجتماع اس

اجتماعی و عشت

آداب كشورداري ،علم به سلسله مرات

میشمرد« :اما بدترين دشمنی كته بتا او روبتهرو تتوانی شتد،

به مظاهر حیات اس  .فوكو ،اين مرتبته از زهتد را «زهتد

همیشه تود توئی . ...سوتتن در آتد تويشتتن را تواهتان

يونانیرومی» مینامد كه دربردارند «ان باط نفس» (self-

باش .بیتاكسترشدن كی نو توانی شد؟» (نیچته-55 :5928 ،

) disciplineاس  .طی فرايند روش هاي رياضت گونتة

 )51اين در حالی اس

كه زاهد منفی ،غريزه را همچون يتک

اين ان باط نفس« ،غريزه» به عنوان عامل نگهدارند حیات

«ديگرِ» مهاجم تلقّی میكند كه در ساح ِ «تود» تات

در مستتیر حفتتظ ارزشهتتاي طبقتتة ستتروران هتتداي

میكند و بنابراين به پندار اين زاهد ،غريزه میبايتد «استتحاله»

میشود ).(Taylor,1992 , P. 412

يابد .فوكو ،اين نوع زهد را بتا عنتوان زهتد يهتوديمستیحی

در برابر اين اتلیّ

شادمان كته «رنت ستتر » (نیچته،

و تاز

مدرفی میكند ).(Tyler, 1996 , P.412

 )515 :5925را به جان متیترنتد و در پترورش و حفتظ

بنتتابراين ،در زهدشناستتی نیچتته ،پتتااليد زاهدانتته بتتا

طبقتة بردگتان تترار

موضوع روانشناتتی غريزه پیوند عمیقی دارد و دو گونتة

دارند كه همواره بته طبقتة ستروران و روشهتاي حیتات

زهد ،بهطوركلی ،حاصل دو گونه رويكرد به غريزه است :

نوع انسان چیرگی میيابنتد ،اكبريت

مدارانة آنان به ديده كینه و حسادت می نگرند .شرف ايتن
طبقه ،به گفته نیچه« ،طغیان» اس

(نیچه)10 :5928 ،؛ البته

با لحاظ جان

«وااليتد غريتزه» ،زهتد مببت

می آيد و با لحاظ جانت

بته دست

«استتحالة غريتزه» ،زهتد منفتی.

به اين تود محن كشیده ،دو گروه ديگر نیز میبايد اضافه

باوجوداين ،بنا به تحلیل نیچه ،اين دو گونه زهتد ،دال بتر

كرد؛ يدنی گروه «میانمايگتان بتر ضتد افتراد استتبنايی» و

در نهاد بشري نیس  .بهعبارتديگتر،

يک نحو دو تطبیّ

«گروه فرومايگان علیه افتراد مستتقل» (كاپلستتون:5925 ،

چنین نیس

 .)513اين ائت ف ،به رَن نظر مستاعدي نتدارد و پیوستته

برابر زهد مبب

درصدد آن اس
دس

كه به مرتبتهاي از بتیحستی و بتیدردي

يابد كه در آن نشانی از رن وجود نداشته باشد.

اكنون بته فعتل ستوم تبارشناستی اتت

كه زهد منفی با حیبیّتی كام ً مجزا بتوانتد در
تد علم كند .به عقید نیچته ،زهتد منفتی

حاصل «تستگی» و «بیمتاري» طبقتة ستروران است  .وي
عنتتوان متتیكنتتد كتته تتتواص طبقتتة ستترور كتته بتتالفطره

نیچته ،بتاز

جنگجواند ،به هنگام تستگی بتا توسّتل بته روش «تقبتیح

می گرديم؛ جتايیكته در آن« ،كشتید» در مقتام حتامی و

غريزه» سدی میكنند بر انسان شتادمان و حیتات دوست ،

چوپانِ اين اكبري

گلتهوار بتر ضتد طبقته ستروران تیتام

ان ِ «گناهكار» بزنند و بدين ترفند ،آرامآرام او را بته زيتر

میكند و درنهاي

به پیروزي متیرستد .ترديتدي در ايتن

آنهتا از طبقتة

نیس

سلطة تود درآورنتد؛ زيترا هنتوز ماهیّت

كه در هر دو سنخ زهتد ،زاهتد بتا تويشتتن تتود

سروران اس  .بدينترتی  ،اين اشخاص كه «تتدّيس» نتام

و تعد دارد كه از محتدودي هتاي تويشتتن

میگیرند ،رفتهرفته چنانكه نیچه در غروب بتان مینويسد،

رهايی يابد؛ اما به گمان نیچه ،میان تودستیزي زاهدِ پايبند

انسانِ «ترستو»« ،رام» و «اتتته» را بتهعنتوان انستان نیتک

و تودويرانی زاهتد شتاغل بته زهتد منفتی

مدرفی میكنند (نیچه .)35 :5921 ،اينگونه زهدِ منفی كته

تفاوت هس  .زاهدي كه میكوشد به جاي ريشهكن كردن

در طی آن ،غريزه بهعنوان «گناه» استحاله متیيابتد« ،زهتد

كند و به كمتک يتک «شتهوترانتی

به «حیاتگرايیِ»

روبهروس
به زهد مبب

غريزه ،آن را هداي

كشیشانه» اس

كه ماالمال از كینه نسب

زهد از نگاه حافظ و نیچه85 /

غريز طبقة سروران اس ؛ بنابراين با تیادت طبقه بردگتان

اس  .در برابر «ايد تیر برين»« ،نتومن» و «نیروانتا» تترار

میكوشد بر افراد كمترِ طبقة ستروران بشتورد و بتر آنهتا

گرفتند و تويشتن را بدان سپردند .از نگتاه نیچته ،آرمتان،

«ستتروري» كنتتد .بنتتابراين ،در نگتتاه نیچتته شتتیوههتتاي

طريقههاي زاهدانهاي اس

كه در پی انكارِ جهتان واتتع و

ارزشگتتذاري «ديتتنيارانتته» از «شتتیوههتتاي شهستتوارانه -

درنتیجه به دنبال تربانیكردن میل حیاتاند .ما ايتن شتاته

و سپس به ضد آن بدل متیشتوند.

از زهد منفتی را كته در ظتاهر مستتقل از ديتن و انجمتن

اين طبقه ،از تدرت آفريند ارزش برتوردارنتد ،امتا «بته

تدّيسان فدالی

آرمتانهتاي

دلیل كم زوري شان» از يک «نفرتِ آرمتان آفترين» لبريزنتد

آنان حرك

مهان ساالرانه» منشد

(نیچه.)92 :5924 ،

میكند و در بتاطن ،درجهت

میكنند« ،زهد مابددالطبیدی» نامیدهايم.

اما آنچه ما «زهد طبیدی» مینامیم ،همانا طريقتی است

اما در كنار اينگونه زهتد ،زهتد منفتیِ ديگتري فدالیت

كه فرد متدلّ به طبقة سروران میبايد با اتكاء به «ان تباط

میكند كه غريزه در آن به گونة «صرع پنهان» (نیچته،5925 ،

نفس» در پید بگیرد تا بتر «فاصتلة» تتود از ارزشهتاي

 )15مستحیل میشود .در اين مورد« ،آن ديوارهاي ترسناكی

دونپاية طبقة بردگان و نیز میان مايگان بیفزايتد .چنتانكته

كه سازمان سیاسی با آنها تود را در برابر غريزههاي ديرينة

ذكر شد ،فوكو اين زهد را «زهد يونانیرومی» متیدانتد و

شد كه غريزههاي بشتر وحشتی و آزاد

غريزه برمتیشتمرد ،نته

آزادي میيابد ،سب

مشخعة آن را در تقطیر و هداي

و آواره ،سر تود را تمام به ستوي تتود انستان كت كننتد.

«تطهیر» يا «استحالة» آن .در كنار اين «زهتد طبیدتی» و در

دشتتمنیكتتردن و بیرحمتتیكتتردن و لتتذت دنبتتالكتتردن و

جبهة زهد مبب  ،نوع ديگري از زهد ياف

میشود كه در

ناگهانتاتتن و چهره ديگركردن و نابودكردن ،ايتنهتا همته

فحواي ك م نیچه از ديگر اتسام زهد ،شناتتهشده اس

سر تود را به سوي دارند چنین غريزههايی كت كتردهانتد:
اينجاس  ،سرچشمة بدوجدانی» (نیچه.)505 :5924 ،

آن زهدي اس

و

كه به «فیلسوف ناب» تدلّ دارد.

از نظر نیچه« ،فیلسوف نتاب» كستی است

كته نته بته

غريزه يا همان «اراد مدطتوف بته تتدرت» ايجادكننتد

ساح ِ «بودن» می انديشد (چه به نحو وجودشناتتی ،چته

و به باور نیچه ،با اين بدوجدانی ،فترد

«شتدن»؛ او بته

رن و دردسر اس

به نحو مدرف شتناتتی) ،نته بته ستاح

جنگجو تعد دارد از غريتزه يتا همتان اراد مدطتوف بته

سرچشمة اين دو متمسّک میشود« ،شور تدرت»؛ امتا نته

تدرت ،رهتايی يابتد .در ايتن مرحلته ،نتیجتة ستتیز فترد

بدان مدنا كه او انسانی تدرتطل

اس ؛ بلكه بتدينمدنتا

جنگجتتو بتتا تتتويد ،ايج تاد «مابددالطبیدتته» اس ت ؛ زيتترا

كه او در جامده و تاريخ ،ردّپاي «اراد مدطوف به تتدرت»

و نته «بتودن»؛ بلكته «شتور»

يابتد كته تمتام

«تدرت» ،نته «شتدن» است
(پتتاتوس) است

را تدقی

میكند تا به اين اصل كلی دس

(نیچتته)434 :5921 ،؛ بنتتابراين ،جنگجتتو

فلسفهها و ارزشگتذاريهتا و همتة تت شهتاي انستانی،

بتته

میكنتد

بتتراي گريتتز از ايتتن شتتور بیمارگونتته ،مجبتتور اس ت

حاكی از آن اس

كه در نهاد بشر ،ارادهاي فدالی

ساح هاي «بودن» و «شدن» باور داشته باشد .اف طتون و

كه جز «طرح افكندن» بر «بی نظمی» و بی طرحتی موجتود

با جدل «سراي ايده ها» و «عقل محتض يتا دستتگاه

(نیچته،

كان

پیدشرايط شناستايی در انستان» بته ستاح

در جهانِ مملو از نیروهتا چتاره اي نداشتته است

8

«بتودن» يتا

 .)405 :5921وظیفتتة انستتان در برابتتر ايتتن «تتتائوسِ»

«ثبات» گريخته اند و بوديسم با اعتقاد بته جهتان ناپايتدار،

كیهانی تحمیل طرح هاي تبطآمیز و شتابزده بوده است

متدرّض جهاننگريِ «تغییر» اس  .توهّم يا رؤيتاي «اتحتاد

و مهمتر آنكه اين تطاها ضامن بقاي اوس ؛ تا آن حد كه

با نور برين» و «شیء فینفسه» كه منوط به انقطاع زاهد از

«پرهیز از داوريهاي نادرس  ،همتان پرهیتز از زنتدگی و

جهان «حسّ» اس  ،انگیتز اصتلی ايتنگونته زهتدِ منفتی

نفی آن اس » (نیچه.)51 :5925 ،
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بنابراين ،فیلسوف ناب در مقام يک فیلسوف ،از جهتان

نیچتته بتتید از آنكتته همتت

تتتود را صتترف تحلیتتل

حس فاصله میگیرد تا فارغ از «انبوه ديگران» و «اكبريّت »

مابددالطبیدی  -وجودشناتتی مفهوم نیرو كند ،نقتد ايتن

(همتتان )48 :بینديشتتد؛ زيتترا از «فشتتار و آزار و هیتتاهو»

عامل را در مناسبات روانشناتتی و مدرف شناتتی مطرح

و از توال

(نیچه )540 :5924،گريزان اس

میكند تا بتواند از مفهوم مت اد آن ،يدنی زهد در ستاتتار

ساتتة دس

عتوام و تتواص پترده برگیترد .در واتتع ،تتو

ماهرانِ كارگاههاي «بودن» و «شدن» بیزاري میجويتد؛ امتا

شخعی

اين شكلِ رويگردانی از جهتان حستی ،بته انكتار جهتان

شناسايی انسان ،نهفتهترين مظهر اراد تدرت اوس « :كتل

نمی انجامد .او برت ف زاهتد منفتی بته ارزشهتاي ايتن

دستگاه شنات  ،دستتگاهی بتراي تجريتد و ستادهستازي

جهانی می انديشد و به مظاهر حیات توجه دارد .بنتابراين،

اس

نیست ؛ بلكته در راستتاي

جهان را تربتانیِ «ملكتوت تداونتد»« ،تلمتروِ ايتدههتا» و

تعاح ِ اشیاء هداي

كته در راستتاي شتنات

میشود» (نیچه.)408 :5921 ،

«شیء فینفسه» نمیسازد .باوجوداين ،اگر نیچه تتنمحتور

با اين اوصاف ،درحالیكه در زهد طبیدی ،فترد ،تتن را بتر

يا ماده انگار تعور شود ،اشتباه محتض است ؛ زيترا نیچته

ساح

درونی تود سروري میدهد و در زهتد منفتی ،جتان

«اراد مدطوف به تدرت» را بهعنوان يتک «شتور» مدرفتی

را ،در عرصتته درونتتی فیلستتوف نتتاب ،ارزشهتتاي زايیتتد

متیكنتتد و ايتتن عنتوان ،متتا را بتته فراتتر از تتتن صتترف و

جانمحوري ،مدام در حال ستیز با ارزشهاي نشأتگرفتته از

متیكنتد .بته

تنْ محوري اس  .ازآنجايیكه فیلسوف ناب ،انديشمند اس ،

كه او در سراسر فراسوي نیتک و بتد از

نمیتواند به مرتبة حس پايبند باشد و از آن حیز كه به ظتاهر

«جتتان آزاده» ستتخن متتیگويتتد؛ جتتانی كتته رهتتا از

بته اصتل» كته آواز

جسمانیّ
همین سب

و حتی «ارگانیسمِ» صرف ،هداي
اس

«طرحافكنی هاي» ناپايدار اراده ،مترصّد بازي ارادههاس

و

سرانجام تود «اراده» يا به بیان كاملتر« ،اراد مدطتوف بته
تدرت» را موضوع مطالدة تود ترار میدهد.
بد نیس

گرايد دارد ،نمیتواند به نداي «بازگش

روح اس  ،گوش بسپارد .بنابراين او از «صلح» گريزان است
و در پی معالحة میان دو جان
تنتتازع میتتان ايتتن دو اس ت

در اينجا مفهوم تدرت را از نظر نیچه با آنچه

تن و جان نیس  .او عرصتة

و بنتتابراين ،شخع تیّ

او گونتتة

درونیشد همان طبقة جنگجويان اس .

در ابتداي تاريخ فلسفه در باب مفهتوم نیترو آشتكار شتد،
مقايسه كنیم و بدد به توضیح اين مفهوم از نگاه نیچه ادامه
«نیترو» متیتتوان ستراغ

دهیم .نزد ارستطو از سته حالت

میگرف  :دونامیا ( )αύναμιαكه عبارت اس

از حالت

بالقو يک نیرو ،اِنِرگیا ( )αύέργαμαيا وضدی

پويتايی و
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پید از ورود به بحز ،گفتنی اس  ،اساساً در جهاننگري
اين دو متفكر و يا به بیان فنیتر ،طرز تلقتیهتاي آنتان از
طبید

بهعنوان يكی از سه موضوع اصلی انديشه در كنتار

در كار شدن نیرو و اِنتِلِخِیا ( )έντελέχειαيا يتافتن ذات

تتدا و انستتان ،بتتا يكتتديگر تفتتاوت عمیقتتی وجتتود دارد.

رسیدن تام نیرو اس  .نكتته در

اشاره شد ،نیچه جهان را «تائوس»

و ابراز وجود كه به فدلی
اينجاس
مدانی ياف

كه در بیان نیچه ،تدرت ( )Kraftبه هر سه اين

میبیند؛ مفهومی كه ريشه در فلسفة پیدسقراطی و بتويژه

میشتود (هیتدگر 500 :5925 ،و)505؛ بتدين

انديشة آناكساگوراس دارد؛ با اين كاستی كه ديگر در كنتار

وجودشناستی

آن ،عقل يا «نوس» غیرانستانی ،ورافتردي و الهتی وجتود

روانشناسی نیز منتقتل

ندارد كه بدان نظم ببخشد؛ بلكه آن عقلِ انستان انديشتنده

میتان عقتل انستان و ابتژ

و

شرط كه مفهوم نیرو يا تدرت را از ستاح
به ساح

چنانكه در بند نخس

شناسايی و بويژه ساح

كنیم و از آن در توجیه مناسب

شناسايی و نیز بین شخص و محیط بیرونی بهتره بگیتريم.

اس

كه به میزان بهرهوري تود از تدرت ،نظمی موت

تتتبطآمیتتز بتتدان متتیبخشتتد« :نتته «دانستتتن» بلكتته
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[طرحافكندن]؛ 9آن اندازه از نظم و شتكل را كته نیازهتاي

طبیدتی سراسر متفاوت با اين میبینتد .درايتنبتاره ،ابیتات

عملی ما الزم دارند ،بر بینظمتی تحمیتلكتردن( ».نیچته،

مشهور ذيل بسنده اس :

 )495 :5921اين در حالی اس

كه حافظ در مقام نظتاره،

صوفي فر باده به انهدازه هورد نوشهز بهاد

ورنههه اندي ههز ايههن كههار فراموشههز بههاد

پیههر مهها گبههو :طهها بههر دلههم صههن نرفههو

ففههرين بههر ناههر پههاك طهها پوشههز بههاد
(حافظ)121:1831،

اتیتر ،پتس از اشتاره بته بتادهنوشتی

هر دوي اين متفكران ،بناي انتقاد میگذارند؛ زيرا درمتورد

نظر به اينكه بی

سروده شده اس  ،ترديتدي در ايتن بتاتی نمتیمانتد كته

اول ،ما با «زهد» مواجهايم؛ درحالیكه درمورد دوم ،متا بتا

دستتگاه شناستايی

تشكیل طبقة «زاهدان» سر و كار داريم؛ پیشهورانی كه میان

انسان اس ؛ تطايی كه درنتیجة بادهنوشی و بهدس آوردن

«تذبذب»انتد .زهتد

استنباط كنیم« ،تطتا» صترفاً از جانت
«نظر پاک» از طبید
واتدی

«عوام» و میان «عارفان» دچار وضدی

محو میشود .پس از اين ،اتعتال بتا

در نگاه اين دو ،عین «فراغ » از عام و تاص و زمینتهاي

عینی گريزناپذير اس  .بنتابراين ،در نظتر حتافظ،

(درمورد نیچه) و مدرفت

(درمورد حتافظ)

اس ؛ درحالیكه «زاهدي» يتک فراغت

عقتیم و بتیثمتر

عین ،مرتبهاي از هستی اس

كه مستقل از عقتل انستان و

شرايط شناسايی او واتدی

دارد و سرمنزل سیر و ستلوک

عرفانی اس ؛ درحالیكه طبید

تائوسوار نیچته ،واجتد
و تطاهتتاي دستتتگاه

آنها را «درتورترين و طبیدیترين شترايط بتراي بهتترين

كه هر از گاهی بدان نظمی میدهد.

به هنگام مقايسه میان عبارات نیددار نیچه دربار زهد
و ابیات كنايه آمیز حافظ نسب

اس  .نیچه در تبارشناستی اتت

« ،تهیدستتی ،فروتنتی،

پارسايی» را بهعنوان «سه شدار آرمتانِ زهتد» متیستتايد و

هتتی گونتته نظتتم و حقیقتتتی نیس ت
شناسايی انسان اس

براي ت تی

به شتیو زاهدانتة مدرفت

زندگانی» (نیچته :5924 ،جستتار )9مدرفتی متی كنتد؛ امتا
ازآنجايیكه نزد او «فاعلِ» يک عمل اهمی

دارد ،نه تتود

عمل ،هرگز بر زهد كشیشانه صحّه نمیگذارد ... « :و اگتر

(در برابر شیو رندانة آن) ،نخستتین مطلبتی كته بته ذهتن

ديري بنا كرد ،بر ستر درش نوشت  :راه تقتدّس ،بتاز هتم

كه اين دو متفكتر بتا نفتس زهتد

تواهم گف  :يدنی چه! اينک حماتتی ديگر! او براي تود

تعتتومتی ندارنتتد؛ چنتتانكتته نیچتته آن را بستتتر پتترورش

كیفر تانه اي و گريزگاهی بنا كرده است  .باشتد كته او را

«جانهاي بسیار واال» می داند و حافظ نیز از ابراز پوشتید

سودمند باشد! اما من باور ندارم .هركس ،هرچه را كته بتا

«زهد» و «علتم» تتود ابتائی نتدارد .بتاوجوداين ،چنانچته

تود به تلوت برد ،آن چیز ،آنجا رشد میكند ،ازجمله ددِ

ترفندهاي تعفیه و تهیّتؤ نفتس ،فترد را از جهتان حستی

درون؛ ازاينرو ،بسیاري را بايد از تلتوت نشتینی برحتذر

يتک

داش » (نیچته .)902 :5928،از آن ستو ،حتافظ نیتز پیترو

متبادر می شود ،آن اس

بهطوركلی منقطع سازد و بته گفتتة نیچته ،در هیئت
«سرش

ت ف مدمول» (نیچته )55 :5925 ،ظتاهر شتود،
روزگاری شد كه در میخانه دمو مهي كهنم

اعمال زاهدانه اس :
در بهها

فقههر كههار اه ه دو ههو مههيكههنم
(حافظ)843 :1831 ،

ههواهم شههدن بههه ديههر ممههان فسهههینف ههان

زين فهنهه هها كهه دامهن ف هر زمهان گرفهو
(هاان)112 :

مقههیم حلقههز اكههر اسههو دل بههدان امیههد

كههه حلقهههای ز سههر ز ههر يههار بگ ههايد
(هاان)112 :
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در ابیات مذكور« ،لبتاس فقتر»« ،ديتر مغتان» و «حلقتة
ذكر» ،به اين نكته اشاره دارند كه عارف ،پايبند طريقة زهد

اس

كه وي اعمال تويد را وتف عش و بتادهگستاري

میكند؛ وتفی كه از طبع زاهدان انتظار نتوان داش :

اس ؛ اما آنچه وجه امتیاز او از «زاهد» اس  ،اين مشخعه
بههر در میخانههه رفهههن كههار يه رنگههان بههود

ودفروشان را به كوی ميفروشهان راه نیسهو
(هاان)34 :

بنابراين ،به زبان عرفان نظري ،اگر طريت زهتد طريت

ستتروري مدرفتتی متتیكنتتد ،از بتتیخ و بتتن بتتا صتترف

تنزيتته دانستتته شتتود ،طريت مستتتی و شتتهود محبتتوب در

زاهدانهزيستن ،سرِ ستیز دارد و آن را دشمن حیات مدرفی

و بنتا

میكند .به باور او ،دسیسة زهدپیشگی ،حاصل تبانی علنتی

آية شتريفة «لتیس كمبلته

كلیسا و بردگان اس  .به گفتة وي در غروب بتتان ،كلیستا

شیء وهو السّمیع البعیر» (شوري )55 :و تفسیر ابنعربتی

دشمن زندگی اس

(نیچه )35 :5921،و بردگتان نیتز كته

بر اين آيه (پارسا ،)481 :5911 ،جمع میان تنزيه و تشتبیه

رفتهرفته« ،تیال تامِ» غلبه بر اشراف جامده را بهصتورت

اس  ،حافظ را می بايد مبلّغ تفكر اصیل اس می برشمرد و

يک اعتقتاد در متیآورنتد ) ،(leither,2007, p.264از

مرتبه اي از سلسله مرات

وجود ،طري تشبیه است

بر اين اصل كه اس م به موج

در برابر اين تفكر ،طريقتة زهّتاد را بازگشتتی دانست
وضدی

بته

تنزيهی اديان گذشته كه به اتت اي دوران ،وحتی

شدهاند.

آنجا به عنوان مقرّ نظامی تود بهره میبرند؛ ازايتنروست
كه نیچه پس از تمركز تدرت در كلیسا بدين نحوِ دسیسته
آمیز ،تائل به اين می شود كه «كلیستا نیتز گونتهاي دولت

در همین مقطع ،وجته تشتابهی میتان مواضتع نیچته و
حافظ مشاهده شده اس  .نیچته بتا طترح زهتد فیلستوف

اس » (نیچه.)544 :5928،
درحقیق  ،نیچه با به حكومت

رستیدن روش تنزيهتی

ناب ،از زهد يونانیرومی و زهد يهتوديمستیحی ،هتر دو

يهودي ،مواف نیس ؛ همچنانكه حافظ نیتز بتا استتفاده از

(در عین حال كه ملهم از هر دو اس ) و

استدار «میخانه» يا «ترابات» تعد دارد بته بتاطن امتاكن

كه موضعگیري میكنتد؛

مقدسّه اشاره كند و ظهور ح را در آنها متذكر شتود كته

رويگردان اس

بید از همه ،در برابر دومی اس

يدنی وي ع وه بتر اينكته زهدپیشتگی را ترفنتدي بتراي
من ز مسهجد بهه رابهات نهه هود افههادر

تود ،نابترين و بیشبههترين مقام تشبیه اس :
ايههنم از هههد ازل حاصهه فراههار افهههاد
(حافظ)124 :1831 ،

با اين همه ،ترديدي نیس

كه میان تشبیهگرايی حتافظ

و ظاهرگرايی نیچه تفاوت چشمگیري وجود دارد .بنتا بته
توصیف عرفان نظري ،نهاي

سقوط تتدرتهتا و نیروهتا در گستتر زمتین يتا طبیدت ِ
تراژديگونه اس .

تشبیه ،شهود اسماء الهتی در

براي درک نگاه تراژديگونه يا به عبارت بهتر ،ديتدگاه

هستی اس ؛ درحالیكته ظتاهرگرايی نیچته

اساطیري نیچه به جهان ،بايد گزار مشهور او ،يدنی «تتدا

با چیند و ستیزش اشیاء در جهان مادي ستر و كتار دارد:

بته

سلسله مرات

مرده اس » بررسی شود تا براساس نگرش وي نستب

به جهان دانسته شود .بنا بته

«به زمین وفادار مانید» (نیچه)88 :5928 ،؛ زيرا «دل زمتین

مسئلة تدا ،ديدگاه وي نسب

از زر اس » (همان .)541 :فیلسوف نابِ نیچه را متیبايتد

تحلیل زوپانچی  ،يكی از مفسّران نیچه ،میبايد بته هنگتام

بهصورت انديشمندي فهمید كه شاهد بیواستطة ظهتور و

بررسی گزاره هاي راجع بته تتدا ،در مستیحی  ،میتان دو
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تتداي «ضتامن

مفهوم تدا تفاوت تائتل شتويم :نخست

نظم» كه دربار او تنها دو گزار كلی میتوان صتادر كترد:

طبید

بربسته اس  .با وتوع اين پیشامد ،جنبه هاي

رت

«آپولتتونی» تتتدا ،يدنتتی عقتتل و دراي ت

بتتر جنبتتههتتاي

«تدا هس »« ،تتدا نیست » .ايتن مفهتوم تتدا كته طتی

«ديونیزوسی» او ،يدنی ت تی

تفكرات عقلی و استداللی در حوز فلسفه و علم تجربتی

و بنابراين ،وجه تحديدي و تدیّنبخد آن بر وجه تكبیتري

كشف می شود ،مت من تداي «واتدی» اس  .مفهوم ديگر

و تدیّنگريز آن حاكم شده اس  .از نظر نیچته ،ديتونیزوس،

كته در وضتدیتی از

تداي مستی و شراب در اساطیر يونان باستان ،يکبار ديگر

مستی و شتور ،شتهود متیشتود و بته نحتوي رازآمیتز در

بايد احیا شود؛ اما نه بتدين مدنتا كته او مبلّتغ متیتتوارگی

متجلّی ا س ؛ درحالیكه تداي نظم ،بیشتتر ماننتد

شترايط سرتوشتی و

از تدا ،تداي «مولّد» و «ت
طبید

يک عقل مفار  ،تارج از طبید

» اس

و تدرت غلبه كرده است

اس ؛ زيرا وي شتراب را بته جهت

سكنی دارد و بته تتدبیر

بیغمی فريبند ناشی از آن ،از سنخ بیدردي و رن گريتزي

آن مشغول اس  .اين مفهوم ثانی تدا ،تداي «نمادين» نام

برآمده از زهد مسیحی به شتمار متیآورد (كلباستی:5925 ،

دارد ) .(Zupancic, 2003, p. 35-37بنابراين ،مفهتوم

 )851ديونیزوسِ مورد اعتقاد نیچه ،تداي بستط و افتزايد

كه بر اثر سیطر

به همان م مونی كه مقعود حافظ در تدتابیر

تلويحی گزار «تدا مرده اس » ،آن اس

تفكر استداللی و عقلتی محتض ،تتداي مولّتد و تت
تربانی تداي تدبیر و انتظام شده اس

اس ؛ درس
،

«باده»« ،میگساري» و نظاير آن اس :

و بنتابراين تتدا از

ديدمز ررر و نهدان ،دهدب بهاده بدسهو

و انههدر فن فينههه صههدگونه تااشهها مههيكههرد
(حافظ)133 ،1831،

به هنگام سدة وجودي ناشی از حالت

ستكر عرفتانی،

«رنتتد» حتتافظ كتته تد تیّنگريتتز و تع تلّ پرهیتتز اس ت

و

عارف از وضدی هاي مقیّد و محدودِ  -بته تدبیتر فلستفه

«فیلسوف ناب» نیچه ،درتور ذكر اس  .بااينحال ،جتايی

اس می« -به شرط شیء» ت صتی متی يابتد و در تجربتة

بتراي

كه مقعود «رند» ،تدالی از تطاهتاي بشتري است

اتحتتاد ،عتتین «بستتیط الحقیقتته» متتیشتتود و بتته وضتتدی

اتّعال با واتدیّ

«البشرط» عروج میكند .نزديک به اين م مون نیز ،نیچته

واسپاري تويد به امواج بیتدیّن تائوس كیهتانی است ؛

در غروب بتان ،فرد ديونیزوسی را چنین توصیف میكنتد:

وضدیّتی كه با منظر مبرّا از تطاي عارف ،ستازگار نیست .

«محال اس  ،محال كه يک انسان ديونیزوستی از كمتترين

تتتائوس سرچشتتمة تطاهاستت ؛ درحتتالیكتته واتدیتت

كنشی چشم بپوشد .او هرگز هتی اشتارت تتأثرانگیزي را
فروگذار نمیكند .او از باالترين ستطح غريتزه ،دريافت

و

گمانهزنی برتوردار اس  .چنانكه هنر همكنشی را نیتز در
واالترين فرض ،هرچه نیكوتر میدانتد .او در هتر پوستتی
میتزد و به هر انگیزش و احساسی راه متیبترد» (نیچته،
 ،5921فعل :80بند.)50
چنانكه پیدتر اشاره شد ،اين تعیعة فیلسوفِ نتاب
اس

كه به تودِ «شتور» اهتمتام دارد ،نته بته حیطتههتاي

فريبنتتد «بتتودن» و «شتتدن»؛ بنتتابراين وي در وضتتدی
«البشرط» تاص تود به سر میبرد .تشابه میان شخعتی

نفتساالمتري« ،فیلستوف نتاب» ،مهیتاي

نفساالمري منبع فی ان انواري اس

كه مملو از صح

و

حقیق اند؛ انواري كه در شدر عرفانی از آنهتا بته متی و
باده تدبیر میشود .میان شهود اين «وجودِ» بهشت نشتان و
شهود آن «عدمِ» دوزخوار ،تنها تشابهی ظتاهري بته چشتم
می تورد ،نه سنخیّتی از هر نظتر همستان .هتر دوي ايتن
شخعی ها «زهدتشک» و «عبوسِ» ناشی از آن را زهدي
مدرفی میكنند كه باعتز تعتلّ

تلت وتتو متیشتود و

اندطاف و تحرک را از طبع ،باز میستاند« .رند» بته همتان
اندازه از «كسی» بودن متیگريتزد كته «فیلستوف نتاب» از
تطاهاي فلسفیِ ضامن بقاي بشر؛ بنابراين زهتد نتزد ايتن
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دو ،همچون «كسی» يا «شخعی

تاصتی» بتودن نیست ؛
از ايتن دست

بلكه همچون اجتناب ،كنارهگیري و فراغ

نمی توان در زهد حافظ از سهم زهتد دينتی چشتمپوشتی
كرد؛ زيراكه مقیّد به آداب ويژهاي اس

و به تطهیتر بتاطن

عناوين اس  .به تدبیر استرن از فرد متدّنظر نیچته ،چنتین

میانجامد .بنتابراين ايتنگونته زهتد را در كنتار زهتدهاي

تتويد»

چهارگانه مذكور در بند اول اين پژوهد ،میبايد بهعنتوان

شخعیتی« ،فردي تودآگاه و حاكم بر سرنوش
اس

«زهد از نوع پنجم» در نظر گرف .

(استرن.)551 :5929،

در اين سنخ از زهد ،میان آداب دينی و طريقة شتهودي
نهیجه

حكماي ذوتی و اشراتی مانند اف طون و افلوطین ،توافقی

انشداب مفهوم زهد در غزلیتات حتافظ و ستخنان نیچته،

حاصل میشود .بر اين مبنا ،زاهدي كه حافظ میپسندد بته

يتا افتراط

هستی نظر دارد؛ درحالیكته

امكان آن را فراهم میسازد كه به دور از تدع

بسط حیات در سلسله مرات

در داوري ،چنین استنباط شود كه نتزد ايتن دو انديشتمندِ

«جان آزاد » نیچه به هنگام اشتغال به زهد ،سر آن دارد كه

آزادانديد ،میان زاهدمنشی و زاهدپیشگی تفاوت و فاصلة

حیات را در سطح اف ادنی و زمین تعدي كند .بنتابراين

چشتتمگی تري وجتتود دارد .هرچنتتد در نگتتاه حتتافظ ،گتتاه

در عین حال كه میان انتقاد اين دو از «تتدرتطلبتیِ» فترد

میكند و نزد نیچته،

بسیاري وجود دارد و تا حدودي تحلیل

«محتس » نیز بر طري رندي حرك

زاهدپیشه شباه

زاهدِ شتاغل زهتد منفتی ،معتداتی از «اراد مدطتوف بته

نیچه دراينباره ،بیان فلسفیروانشناتتی از كنايات نیددار

آتر ،هی يک از اين دو شخعی  ،از

شدر حافظ در اين م مون اس  ،میبايد اين وجته تمتايز

كمال فلسفی يا مدنتوي متدّنظر آنهتا برتتوردار نیستتند.

را نیز متدّنظر تترار داد كته اصتو ًال طبتع حتافظ بته دلیتل

تدرت» اس  ،دس

اشتغال به زهد از نظر اين دو متفكتر ،میتل بته فراغت

از

حساسی

عرفانی ،طبدی زمینگريز و طبید ستیز اس :

چشمانتدازهاي عتام و تتاص است  .بتاوجوداين ،هرگتز
تههو كههز سههرای نبیاههو ناههيروی بیههرون
اين درحالی اس

كجهها بههه كههوی حقیقههو گههار تههواني كههرد

كه «فیلستوف نتاب» نیچته در حتین

«دَالل» (الهیجی 458 :5954 ،و  .)459ازآنجايیكه هر سه

تدالی از چشم اندازهاي عتوام و تتواص ،نتاظرِ نمادهتا و

اين حال ها مت مَن از تود بیتودياند ،بیشتر مجازاً هر

شاهدِ نیروهاي كیهتانی است  .بنتابراين ،متی تتوان نتیجته

سه آنها را «مستی» مینامند؛ بويژه در اشدار عرفانی.

گرف

كه پس از تواف بر ستر فراغت

زهتد و مدايت

و

 -8گفتنی اس

كه استفاده از اصط ح يونانی «تائوس»

نواتص ات تی و روشیِ زاهدپیشگی ،به هنگام اتجّتاه بته

( )χάοςبه اين مدناي نادرس  ،در زبانهاي اروپايی امري

«حقیق » ،راه ايتن دو انديشتمند از يكتديگر جتدا

شايع اس  .تائوس در متن زايد تدايان سرود

میشود :نیچه با اع ن وفاداري به زمین ،حیتات زمینتی را

هسیودس ،شاعر يونانی سد هشتم پید از می د ،ابداً به

برمی گزيند و حافظ با گزيندِ «موت اتتیاري» ،به حیتات

مدناي هرج و مرج ،آشوب و بینظمی نیس ( .نک به

فرازمینی متمسّک میشود.

مؤتر فريده فرنودفر بر ترجمة تئوگونی هسیودس).

سم

بااينحال ،ما به ناچار در متن حاضر ،تائوس را به همان
مدنايی به كار بردهايم كه مقعود نیچه اس ؛ يدنی

پي نوشوها
 -5مقعود از اين سه جام مدرفتی ،سه حال
عرفانی با مدروف اس

اصلی اتّحاد

كه عبارتاند از «فنا»« ،سُكر» و

آشفتگی و بینظمی.
3.Schematize

زهد از نگاه حافظ و نیچه85 /

مناب

 -51الهیجی ،شمسالدين محمد ،)5954( ،مباتیحاب جاز

 -1درفن كريم

فههي شههرب گل ههن راز ،مقدمتته ،تعتتحیح و تدلیقتتات

 -8ابتتنستتینا ،حستتینابتتنعبداللّتته ،)5929( ،ابشههارات

محمدرضا برزگر تالقی و عف

وا هنبیهات ،شرح محق طوسی ،نشر الب غه ،تم.

تهران.

 -9استتترن ،ج،

 ،)5925( ،نیچههه ،ترجمتتة عتتزت اللّتته

كرباسی ،انتشتارات زوار،

 -51مدین ،مهدت  ،)5913( ،حافظ شیرين سهخن (،)1

فوالدوند ،طرح نو ،تهران.

انتشارات مدین ،تهران.

 -4پارسا ،تواجه محمد ،)5911( ،شرب ف وص ا حكم،

 -55نیچتته ،فريتتدريد ويلهلتتم ،)5924( ،تبارشناسههي
ق ،ترجمة داريوش آشوري ،آگاه ،تهران.

مركز نشر دانشگاهی ،تهران.

ا

 -1حافظ ،شمسالدين محمدديوان حتافظ ،)5920( ،ديهوان

 ،)5928( ،--------------- -52چنههههین گبههههو

حافظ ،به اهتمام احمد دانشگر ،انتشارات حافظ نوين ،تهران.

زرت و ،ترجمة داريوش آشوري ،آگاه ،تهران.

 -1ترّمشاهی ،بهاءالدين ،)5953( ،حافظ نامه ،انتشتارات

 ،)5921(، -------------- -53اراد ددرت ،ترجمتة

علمی و فرهنگی ،تهران.

مجید شريف ،جامی ،تهران.

 -5تلختتالی ،ستتیدعبدالرحیم ،)5912( ،حههافظ نامههه،

 ،)5921( ،--------------- -80غروي بهان ،ترجمة

انتشارات هیرمند ،تهران.

مسدود انعاري ،جامی ،تهران.

 -2ريشهري ،محمد ،)5453( ،میزانا حكاهه ،انتشتارات

 ،)5925( ،---------------- -85فراسههوی نیه

دار الحديز ،بیروت.

بد ،ترجمة سدید فیروزآبادي ،جامی ،تهران.

 -3زرينكوب ،عبدالحستین ،)5953( ،از كوچهز رنهدان،

 -88هسیودس ،)5925( ،تئوگوني ،ترجمه و شرح فريتده

انتشارات سخن ،تهران.

فرنودفر ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.

 -50شفیدی كدكنی ،محمدرضتا ،)5921( ،ايهن كیایهای

 -89هیتتدگر ،متتارتین ،)5925( ،نیچههه( ،)1ترجمتتة ايتترج

هسهي ،انتشارات آيدين ،تبريز.

تانونی ،انتشارات آگاه ،تهران.

 -55علیبنابی طال (ع) ،)5925( ،نههجا ب غهه ،ترجمتة
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دكتر سید جدفتر شتهیدي ،انتشتارات علمتی و فرهنگتی،
تهران.
 -58فوالدوند ،حامتد ،)5924( ،در شنا و نیچهه ،نشتر
كتاب نادر ،تهران.
 -59كاپلستتون ،فريتدريک ،)5925( ،نیچهه فیسلسهو
فرهن  ،ترجمةه علی رضتا بهبهتانی و دكتتر علتی اصتغر
حلبی ،انتشارات زوار ،تهران.
.
 -54كلباسی اشتري ،حستین ،)5925( ،فیلسو
مؤسسه پژوهشی حكم

و فلسفه ايران ،تهران.

فرهن ،

و
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