
زُنّاِر زیِر خرقه 

یـکی از مـظاهـِر ریـاکـاریِ اهـِل زمـانـه خـصوصـیتی اسـت کـه حـافـظ آن 

را به «داشنتِ زنّار در زیِر خرقه» تشبیه می کند:


به هیچ زاهِد ظاهر پرست نگذشتم

که زیِر خرقه نه زنّار داشت پنهانی

 ســـعدی نـــیز صـــِف رهـــرواِن راســـتین را از ریـــاکـــاران بـــه کـــمکِ  هـــمین 

مضمون جدا می کند:


عزیزاِن پوشیده از چشمِ خلق

نه زنّار داراِن پوشیده دلق

امـــا پـــیچیدگـــی هـــایـــی وجـــود دارد کـــه  ایـــن تـــرکـــیِب کـــنایـــی را مـــتناقـــض 
مــــی نــــمایــــد. ریــــشه ی پــــیچیدگــــی در آن اســــت کــــه شــــنونــــده تــــکلیفش در 
دربـــاره ی بـــاِر مـــثبت یـــا مـــنفیِ زنّـــار و خـــرقـــه روشـــن نیســـت. از طـــرفـــی 
زنّــار هــم زمــان هــم  نــماِد «کــفر و دوری از حــقیقت» اســت و هــم نــمادِ 
«عـــصیان در مـــقابـــِل دنـــیا و پـــاره کـــردِن بـــنِد تـــعّلق» و از طـــرِف دیـــگر 
خـرقـه نـیز هـم نـماِد «سـلوک و مـعنویـت» اسـت و هـم نـماِد «گـفتارهـای  
بـیهوده و بـافـنتِ شـطح و طـامـات». ایـن دورنـگی هـا قـضاوت در بـاره ی 
ریـاکـاری را بـه چـالـش مـی گـیرد؛ اگـر یـک چـیِز صـددرصـد مـنفی (مـثال 
گـــرفـــنتِ رشـــوه) زیـــِر ظـــاهـــری صـــددرصـــد مـــثبت (مـــثال لـــباِس قـــضاوت) 
پــــنهان بــــاشــــد،  فــــهمِ ابــــعاِد ریــــاکــــاری کــــاِر مــــشکلی نیســــت امــــا اگــــر 
مـادری زیـِر ظـاهـِر «مـومـن بـه نـظامِ سـیاسـی»  عـکِس فـرزنـِد «مـخالـف 
بــــا نــــظامِ ســــیاســــی » اش را پــــنهان کــــند بــــیننده در رابــــطه بــــا  غــــایــــتِ 
ریـاکـاریِ او تـردیـد خـواهـدکـرد. ایـن هـمان تـردیـدی اسـت کـه قـرن هـا بـر 
اخــالِق جــمعیِ مــا ایــرانــیان ســایــه داشــته و مــفهومِ «تــقیه» را بــرایــمان 
ه و حـتا مسـّلم کـرده اسـت. اکـنون «زنّـاِر زیـِر خـرقـه» نـمونـه ی چـنین  مـوجّـ
بــرخــوردی اســت و  بــه هــمین دلــیل  حــافــظ و  ســعدی در مــحیِط غــزل 
-کـه بـاِر عـاطـفیِ کـالم بـر مـحتوایِ روایـی و تـعلیم و تـمجید مـی چـربـد-  
نـــگاهـــشان بـــه ایـــن نـــوع از ریـــاکـــاری تـــلطیف مـــی شـــود و آن را تـــوجـــیه 


می کنند، انگار «زنّاِر زیِر خرقه» چندان هم ریاکارانه نیست. 

حافظ می گوید:


 - زلِف دلدار چو زنّار همی فرماید

 برو ای شیخ که شد بر تِن ما خرقه حرام



گـویـی تـا کـنون کـه زنّـار زیـِر خـرقـه پـنهان داشـته ایـم بـخاطـِر ایـن بـوده 
کــه شــرایــِط آشــکارکــردنــش فــراهــم نــبوده اســت، ولــی اکــنون کــه اوضــاع 
عـــوض شـــده و نـــگاِه دلـــدار مـــعطوف بـــه زنّـــار اســـت دیـــگر آن را نـــبایـــد 
پــــنهان کــــرد بــــلکه بــــایــــد خــــرقــــه  پــــوشــــیدن بــــر  زنّــــار  را حــــرام دانســــت. 
هـــمچنین اســـت ســـعدی کـــه در غـــزلـــی مـــعروف و شـــورانـــگیز  روزی را 
آرزومـــــی کـــــند کـــــه «خـــــرقـــــه از ســـــر بـــــدر آَورَد» و زنّـــــاِر خـــــود را آشـــــکار 


نماید:

من از این دلِق مرّقع بدرآیم روزی


تا همه خلق بدانند که زنّاری هست
از ایــن بــه بــعد وقــتی بــه کــاربــرِد «زنّــاِر زیــِر خــرقــه/دلــق» در شــعِر ایــن 
دو شـــاعـــر مـــی نـــگریـــم هـــم زمـــان دو فـــضا و زمـــینه ی فـــکری درذهـــنمان 
گــشوده مــی شــود؛  از ســویــی انــتقاد و انــزجــار بــه یــک «مــِن اجــتماعــیِ 
ریـــــــاکـــــــار» را مـــــــی بـــــــینیم و از ســـــــویِ دیـــــــگر پـــــــنهان کـــــــردِن تـــــــمناهـــــــای 
ســرکــوفــته ی یــک «مــِن شــخصی» را کــه بــه واســطه ی بــرخــی مــالحــظات 


مجبور بوده زنّارش را پنهان کند: 

- حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا


 که چه زنّار ز زیرش به دغا بگشایند

- داشتم دلقی و صد عیِب مرا می پوشید

خرقه رهِن می و مطرب شد و زنّار بماند


و سعدی می گوید:

- یک رنگ شویم تا نباشد 

این خرقه ی ِسترپوِش زنّار


- روی در مسجد و دل ساکِن خّمار چه سود

خرقه بر دوش و کمر بسته به زنّار چه سود

اکـنون ایـن پـرسـش پـیش مـی آیـد کـه چـرا زنّـار و چـرا خـرقـه؟ مـثال چـرا 
نـــــگفته ایـــــم «زنّـــــاِر زیـــــِر عـــــبا» یـــــا  « اطـــــلِس زیـــــِر خـــــرقـــــه»  و یـــــا هـــــر دو 
پـــوشـــیدنـــیِ دیـــگری کـــه بـــتوان یـــکی را بـــر ســـِر دیـــگری پـــوشـــید.  بـــرای 


رسیدن به پاسخ   باید به سیِر تکویِن زنّار و خرقه توجه کرد. 
خـرقـه  لـباسـی سـاده ، کـم تجـّمل و اغـلب خـشن  اسـت کـه یـک صـوفـیِ 
نـــوخـــاســـته آرزو داشـــت بـــر تـــن کـــند. خـــرقـــه از دکّـــاِن خـــیاطـــی بـــدســـت 
نـــمی آمـــد. احـــتماال نخســـتین خـــرقـــه هـــا لـــباس  ِمـــندرِس بـــزرگـــاِن تـــصوف 
بـود کـه بـه رسـمِ قـدردانـی و بـه نـشانـه ی تـائـید بـه مـریـداِن خـاص اعـطا 



 مـی شـد. خـرقـه لـباِس مـقدسـی  بـود کـه نـشان مـی داد بـرای بـزرگ بـودنِ 
یــــک انــــسان، نــــیازی بــــه  لــــباس هــــای آنــــچنانــــی نیســــت. از ایــــن مــــنظر 
خـرقـه  مظهـِر «سـتیزه بـا لـباس» اسـت، از هـر زاویـه ای کـه بـه آن نـگاه 
مـی کـنیم یـک چـیزی از لـباس بـودن کـم دارد نـه مـعیار و نـشانـه ی شـغل 
و مـنصبی اسـت ، نـه راحـتی و پـوسـت نـوازی دارد، نـه رنـگ و نـقشی 
دارد، نه دکمه و کمربند و جیب و سجافی دارد، آن چه می ماند ستِر 
عــورتــی اســت و احــیانــا گــرمــایــی کــه بــا افــزودِن وصــله هــای پــی در پــی 


بیشتر هم می شود.
خـــرقـــه بـــه هـــمین دالیـــل نـــشانـــه ی تـــرکِ وابســـتگی هـــاســـت. یـــک صـــوفـــیِ 
وارسـته در سـلوکِ خـود بـایـد دلـش را از هـمه چـیز بـرکَـند تـا حـتا هـمین 
خـــرقـــه نـــیز نـــبایـــد بـــرایِ  او دلبســـتگی ایـــجاد کـــند لـــذا بـــه قـــوِل عـــطار؛ 


سومین و آخرین «ترک» ترک کردِن همین مظاهِر ترک است:

بر کالِه فقر می باشد سه ترک

ترکِ دنیا ترکِ عقبی ترکِ ترک

نـــتیجه ی ایـــن نـــگاه آن مـــی شـــود کـــه گـــاه صـــوفـــیانـــی در اوجِ بـــی خـــودی 

«خرقه از سر بدر می آوردند و به شکرانه می سوختند» . 

ارتـباِط «خـرقـه بـا تـرکِ تـعلق» تـرکـیِب «زنّـاِر زیـِر خـرقـه» را مـعنی دارتـر 
مـی کـند. چـیزی کـه زیـِر خـرقـه پـنهان بـاشـد بـه مـا مـی گـویـد کـه سـالـک بـه 
شــــکِل تــــمام عــــیاری نــــتوانســــته اســــت دل از هــــمه چــــیز بــــردارد. گــــاهــــی 
کـــــسی کـــــه قـــــدم بـــــه قـــــدم تـــــعلقاِت خـــــود را بـــــیرون مـــــی ریـــــزد عـــــکسی ، 
یـادگـاری ، گـوهـری ، کـتابـی  یـا سـالحـی را بـرایِ تـنهایـی هـا و روزهـای 
مــبادا پــیِش خــود نــگه مــی دارد و در جــیِب بــغل یــا عــطِف دامــنش  پــنهان 
مــی کــند. «زنّــاِر پــنهان در زیــِر خــرقــه» بــه مــا مــی گــویــد کــه ســالــک هــنوز 


از دور ریخنتِ همه زچیز مطمئن نیست.
نـــکته ی دیـــگری کـــه خـــرقـــه را مـــهم و مـــتمایـــز مـــی کـــند «رشـــته ای ســـت کـــه 
صــاحــِب خــرقــه را بــه پــدراِن مــعنویِ مــکتِب خــود مــی رســانــد». در مــیانِ 
صــوفــیان «داشــنتِ خــرقــه از فــالن پــیر» شــناســنامــه ای بــه دســت مــی داد 
کـه ریـشه هـای سـالـک را بـه آن شـیخِ بـزرگ و مـکتب و مشـربـی کـه بـنیان 
نـهاده بـود وصـل مـی کـرد. وصـله ای کـه خـرقـه را مّـرَقّـع و مـلّمع مـی کـرد، بـه 
پــیری تــعّلق داشــت کــه روزگــاری در وجــد و ســماع دســتی افــشانــده  و 
پــــایــــی کــــوفــــته  و یــــادگــــاِر خــــویــــش را بــــر خــــرقــــه ای -کــــه عــــمرش از آدمــــی 
بیشـــتر اســـت- بـــه جـــا گـــذاشـــته بـــود. قـــرار گـــرفـــنتِ «زنّـــار» در زیـــِر خـــرقـــه 



خـــــواه نـــــاخـــــواه یـــــادآوِر ریـــــشه هـــــایـــــی ســـــت کـــــه خـــــرقـــــه از آن نـــــشو و نـــــما 
گــــــرفــــــته اســــــت. ایــــــن شــــــبهه بــــــه خــــــودیِ خــــــود آنــــــقدر کــــــفرآمــــــیز اســــــت کــــــه  
هـــــمچون زنّـــــار بـــــایـــــد در زیـــــِر خـــــرقـــــه پـــــنهانـــــش کـــــرد، گـــــویـــــی بـــــه زبـــــانِ 
بـــی زبـــانـــی مـــی گـــویـــد؛ «پـــدراِن پـــیران و  صـــاحـــباِن خـــرقـــه زنّـــاربـــر کـــمر 


می بستند»

تـــا ایـــنجا بـــه دو دلـــیل نـــشان دادیـــم کـــه انـــتخاِب «خـــرقـــه» بـــرای تـــرکـــیبِ 
«زنّـاِر زیـِر خـرقـه» بـی حـکمت نیسـت. مـثال اگـر گـفته مـی شـد «زنّـاِر زیـرِ 
عـــــبا» اســـــتحکامِ تـــــرکـــــیب تـــــضعیف مـــــی شـــــد. چـــــراکـــــه از طـــــرفـــــی عـــــبا 
-بـــرخـــالِف خـــرقـــه- مظهـــِر مـــیراِث بـــزرگـــاِن فـــکریِ هـــیچ مـــکتبی نیســـت. 
دیــگر آن کــه بــا پــوشــیدِن عــبا -بــاز بــرخــالِف خــرقــه- کــسی قــرار نیســت  


ترکِ تعّلق کند. 
اکـــــنون بـــــایـــــد دیـــــد «زنّـــــار» چیســـــت و بـــــه مـــــا چـــــه مـــــی گـــــویـــــد. در شـــــعرِ 
عِ تـــعریـــف» هـــا  ــ فـــارســـی - کـــه درمجـــموع فـــضایِ مـــناســـبی بـــرای «تـــوسّـُ
فـراهـم مـی کـند - بـا سـه مـعنای مـختلف بـرایِ زنّـار مـواجـهیم ؛ نخسـت 


نشانه ای که  فرِد غیِر مسلمان را از مسلمان متمایز می کند: 

آن که باشد که نبندد کمِر طاعِت او

جای آنست که کافر بگشاید زنار (سعدی)

دوم قسمتی از لباِس روحانیوِن مسیحی:

عیِد مسیحْ رویش و عودالصلیْب زلف 
رومی سلْب حمایل و زنّاْر در برش  (خاقانی)
 و سوم کمربندی که زرتشتیان می بستند:

اال ای پیر زردشتی به من بربند زنّاری
که من تسبیح و سجاده ز دست و دوش بنهادم (سنایی)

 هـریـک از ایـن مـعانـی بـه نـحوی پـنهان کـردِن «زنّـار» را در زیـِر خـرقـه  
تـوجـیه مـی کـند. امـا آن چـه بـرایِ ایـرانـیان بیشـتر جـنبه ی نـمادیـن دارد 
هــمین ســومــین مــعنی  اســت و زرتشــتیانــی را بــه ذهــن مــتبادر مــی کــند 
کـــه بـــرای تـــن دادن بـــه مســـلمانـــی دنـــباِل فـــضایـــی بـــا درد و داغِ کـــمتر 
مـــــــی گشـــــــتند، در نـــــــتیجه وقـــــــتی قـــــــرار بـــــــود زنّـــــــاِر خـــــــود را زیـــــــِر لـــــــباسِ 
مســلمانــی پــنهان کــنند بــه دنــباِل لــباســی مــی گشــتند کــه صــاحــباِن آن 

تسامحِ بیشتری داشته باشند.



تـــصوف بـــه دو دلـــیل اهـــِل تـــسامـــح بـــود؛ یـــکی ایـــن کـــه نـــوظـــهور بـــود و 
اصـــــــوال بـــــــه دنـــــــباِل آشـــــــنایـــــــیِ مســـــــلمانـــــــاِن تـــــــازه وارد و اشـــــــغال گـــــــر بـــــــا 
ارزشـهای فـرهـنگی و مـباحـِث فـکریِ سـرزمـین هـای اشـغال شـده مـتولّـد 
شــــــده بــــــود، و دوم ایــــــن کــــــه گــــــرونــــــدگــــــانــــــی بــــــه آن پــــــیوســــــته بــــــودنــــــد کــــــه 
نـاهـم جـنس و اهـِل افـراط و تـفریـط بـودنـد. هـمین کـه یـک دسـتگاِه فـکری 
تـــعریـــِف روشـــنی نـــداشـــته بـــاشـــد بـــه مـــریـــدان ایـــن پـــیام را مـــی دهـــد کـــه 
هـرکـسی مـی تـوانـد سـاِز خـودش را بـزنـد. مـثال ابـوالـقاسـمِ نـصرآبـادی 
ریـان در یـک آتـشکده ی زرتشـتی  بـعد از «چهـل  حـجّ  ِ بـر تـوکّـل» نـیمه عُـ

به پرستِش آتش مشغول به کار شود: 
شیخِ نصرآباد را بگرفت درد 

کرد چل حج برتوکّل ، اینْت مرد
بعد از آن مویِ سفید و تن نزار
برْهنه دیدش کسی با یک ازار
در دلش تابی و در جانش تفی

بسته زناّری و بگشاده کفی
آمده  - نه از سِر دعوی و الف-

گرِد آتشگاِه گبری در طواف (منطق الطیر/ عطّار)
 یـــــک نـــــگاِه اجـــــمالـــــی بـــــه ســـــیاهـــــه ی شـــــخصیت هـــــای مـــــعرفـــــی شـــــده در 
تـــذکـــره االولـــیا بـــه مـــا مـــی گـــویـــد کـــه در ســـده هـــای دوم ، ســـوم و چـــهارمِ 
هجـری  صـوفـیاِن نـام و نـشان دار چـه خـاسـتگاهـی داشـته  انـد. در ایـن 
کــتاب ۹۷ نــفر مــعرفــی شــده انــد کــه تــنها هشــت نــفر از ایــشان ایــرانــی 
نیســـــــتند مـــــــابـــــــقی کـــــــه حـــــــدود ۹۰ درصـــــــِد افـــــــراد را شـــــــامـــــــل مـــــــی شـــــــود 

ایرانیانی اهِل :
 الف) خوزستان ،عراق، کردستان و شام ٪۳۷ 

ب) خراسان، افغانستان و ماوراءالنهر ٪۳۸ 
ج) فارس ، ری ، مازندران و بسطام ٪۱۵ 

بــــوده انــــد ایــــن اکــــثریــــِت مــــّهم و تــــاثــــیرگــــذار را مــــی تــــوان بــــه دو دســــته  
تــــقسیم کــــرد نخســــت اهــــالــــیِ بــــغداد و بــــصره و کــــوفــــه و خــــوزســــتان و 
کــردســتان و نــهاونــد تــا مــوصــل و حــلب و رقــه کــه از خــانــواده هــایــی بــا 
گـرایـشاِت مـانـوی و مـسیحی بـودنـد ، مـثِل ابـوحـازمِ مـدنـی (مـرگ ۱۴۰ 
ه ق) از پـدری ایـرانـی و مـادری رومـی مـتولّـد شـد یـا هـمچون مـعروفِ 



کـرخـی (مـرگ ۲۰۰ ه ق) کـه  خـانـواده ای ایـرانـی و صـابـئی داشـت یـا 
حـسِن بـصری (مـرگ ۱۱۰ ه ق) کـه پـدرش مـسیحی بـود و خـودش در 
کـودکـی در خـوزسـتان در حـمله ی اعـراب بـه ایـران اسـیر شـد. دسـته ی 
دوم اهـالـیِ فـارس و نـواحـیِ مـرکـزی تـا خـراسـان  کـه از خـانـواده هـای 
زرتشـــتی بـــرخـــاســـته بـــودنـــد و در اســـطوره هـــا و روایـــت هـــای ایـــرانـــی و 
کـمتر آمـیخته بـه سـنت هـای رومـی پـرورش یـافـته بـودنـد ، نـظیِر بـایـزیـد 
بســطامــی کــه خــانــدانــش زرتشــتی بــودنــد و حــسین بــن مــنصوِر حــالج 
کــه جــدش زرتشــتی بــود و ابــوبــکِر شــبلی کــه نــامِ اصــلیِ او ُدلَــف و از 
اهــالــی اســروشــنه ی مــاوراء النهــر بــود و ابــو اســحاِق کــازرونــی کــه هــم 

زرتشتی زاده و هم زرتشتی کُش بود.
ایــن تــقسیم بــندی بــه مــا مــی گــویــد کــه «زنّــار در زیــِر خــرقــه» چــه وقــتی 
کـــــه بـــــه کـــــمربـــــنِد زرتشـــــتیان اشـــــاره دارد و چـــــه وقـــــتی کـــــه بـــــه رشـــــته ی 
گــــردن آویــــِز مــــسیحیان چــــه ارتــــباِط مــــعنی داری بــــا تــــصوف مــــی تــــوانــــد 

برقرار کند.
جوالی ۲۰۲۱

اتاوا


