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 دهیچک
خرقـه از  «، »تخریق خرقه«یا » انداختن   خرقه« آدابی دیگر همچون که گاهها و رسوم رایج تصوف است  آیین جمله از» پوشی خرقه«

در مراسـم سـماع    ویـژه  بـه بیشتر به هنگام وجد » تخریق خرقه« ؛است به همراه داشتهرا » خرقه از سر برکشیدن«و » درآوردن هسر ب
و  ،گاه از سر وجد بوده اسـت و گـاه بـراي زدودن کـدورت میـان دو صـوفی      » درآوردن هخرقه از سر ب« ؛داده است صوفیانه رخ می

آدابی بوده  جمله نیز از» سوزي خرقه«رسد  به نظر می. رایج بوده است ها براي تنبیه صوفی خاطی در خانقاه» خرقه از سر برکشیدن«
 ،هایی که تاکنون در این زمینه انجام گرفته اسـت  در منابع اصلی صوفیه و نیز پژوهش اگرچه .ارتباط داشته است » پوشی خرقه«که با 

وي، قاسـم انـوار،     از جمله اشعار عطار ،این اصطالح در شعر عرفانی فارسی ،ناد به دست نیامده استمطلبی قابل است ، سـعدي، موـل
پوشـی در   و خرقه خرقه بررسی اجمالیدر این مقاله کوشش شده است ضمن  .گسترده دارد حافظ بازتابی نسبتاً عراقی و  الدین فخر

 .رداخته شودپعطار و حافظ  در اشعار ویژه به» سوزي خرقه«به تحلیل و نقد  ،اشعار عرفانی فارسی
 

 .سوزي، عطار نیشابوري، حافظ شیرازي خرقهپوشی،  خرقهتصوف، : ها کلیدواژه
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 مقدمه
کاربرد اصطالحات عرفانی در بسیاري از متـون نظـم و نثـر فارسـی بـه       اشاره به برخی از آداب و سنن صوفیه و 

در شـعر  . انـد  شده اي وسیع و خاص از ادب اي است که مفاهیم و اصطالحات مذکور، خود تبدیل به حوزه اندازه
سـنایی غزنـوي از   . انـد  ویژه از قرن پنجم به بعد، بسیار مورد توجه بوده گونه مفاهیم و اصطالحات به فارسی، این

پس از او، عطـار نیشـابوري و حـافظ شـیرازي در ابیـاتی متعـدد بـه ذکـر          )1(.پیشگامان در این عرصه بوده است
بـا وجـود آنکـه بـه رسـم      . اسـت » سـوزي  خرقـه «یکی از ایـن آداب   .اند ها و آدابی از سنن صوفیه پرداخته جلوه
رسـد کـه از جملـه سـنن و آداب      اي نشده است و به نظـر نمـی   سوزي در متون و منابع اصیل صوفیه اشاره خرقه

قاسـم انـوار، عراقـی و     ، حـافظ، ویژه اشعار عطـار، سـعدي، موالنـا    صوفیانه بوده باشد، در شعر عرفانی فارسی به



مقاله حاضر به بررسی این رسم در میان صـوفیان و علـل بازتـاب آن در شـعر     . اراتی به آن شده استدیگران اش
  .عرفانی اختصاص دارد

 

 پوشی الزامات و آداب خرقه
هـایی دیگـر همچـون مرقعـه، جبـه و       خرقه که به نـام . پوشی یکی از آداب و سنن عام صوفیانه بوده است خرقه

گیـري از   درواقع، لباسی کهنه و خشن بوده است که صوفیان آن را به نشـانه کنـاره  پشمینه نیز خوانده شده است، 
ع آن نیـز رواج    . اند کرده دنیا بر تن می این لباسِ جلوبسته بیشتر به رنگ ازرق یا کبود بوده، اما رنگ سـفید و ملمـ

 کـه  چنـان اند؛  پوشیده با این حال، برخی از صوفیه به رسم علما جامه می) 64-62: 1374هجـویري  ( )2(.داشته است
خواستند براي خـاطر   در احواالت جنید بغدادي آمده است که به هنگام پاسخ به درخواست اصحاب که از او می

اگـر دانمـی کـه بـه مرقـع کـار برآمـدي، از آهـن و آتـش لبـاس سـاختمی و            «درپوشد، گفـت  » مرقع«اصحاب 
» .بالحرقـھانمـا االعتبـار   بالخرقة لیس اإلِعتبار «ی؛ لکن هر ساعت در باطن ندا کنند که درپوشیدم

اند، نه لباس صوفیان و نه لبـاس علمـا، بلکـه در     برخی نیز به لباسی خاص مقید نبوده) 422: 1355عطار نیشابوري (
 )51: 1328 جنید شیرازي(. اند آمده درمی» زي شاطران«

صوفیان خود سابقۀ این رسـم  . پوشی در میان صوفیه، اقوالی متفاوت وجود دارد قهدر خصوص آغاز رسم خر
ام «بـه حـدیث    ویـژه  بـه بـاره   اند و در این هاي ایشان دانسته رسانیده و آن را از سنت) ص(را به عصر پیامبر اکرم 

د بـه     ، تـا عصـر وي،  المحجـوب  کشفکه به تصریح هجویري در  در حالی )3(.اند استناد کرده» خالد صـوفیان مقیـ
بنـابراین   ؛)71-70: 1386هجـویري  (انـد   پوشـیده  نمی) مرقعه(اند و برخی از معاصران او خرقه  لباسی خاص نبوده

توان نتیجه گرفت که این رسم به مرور زمان، در میان صوفیه سنت شده و به تدریج بـا الزامـاتی همـراه شـده      می
  .کنیم می شارهصورت مختصر به آنها ا  است که در اینجا به

 

 جامۀ اهل سالمت ؛خرقه
این گروه که با پوشیدن خرقه از دیگـر طبقـات جامعـه    . شعار صوفیان بوده است  پیش از این اشاره شد که خرقه

اند و خرقـه درواقـع،    اند، به دلیل عقاید و سلوك ویژه، در میان مردم جایگاه و منزلتی خاص داشته شده متمایز می
آیـد   از احوال بسیاري از بزرگان صوفیه برمی )166: 1385کدکنی  شفیعی(. شده است جامۀ اهل سالمت انگاشته می

پوشـیدن نشـان   ) پشمینۀ سـتبر (و حتی از نظر برخی، پالس  )4(اند قائل بوده حرمتی خاصکه آنان براي این لباس 
بزرگان این قوم اصرار داشتند که صوفی با پوشیدن شـعار اهـل    )227: 1355 عطار نیشابوري(. است زهد هم نبوده 

آن را پاس بدارد و براي جلب توجه و نظر مردمان به ایـن کـار روي نیـاورد، وگرنـه خرقـه دام       سالمت، حرمت



صیاد اگر دام خویش بفروشد، چگونه شـکار  : گفت. ات بفروش جبه: صوفی را گفتند«. شود شیادي و صیادي می
و بر اهلیت صـاحب  به همین دلیل، در کتب صوفیه حقوق خرقه عظیم شمرده شده ) 232: 1384 سجادي(» !کند؟

شـده و ایـن    پوشان از عـوام مـی   ن خرقهپوشی سبب متمایز شد خرقه )33-32: 1370 غزّالی(. آن تأکید شده است
نماها کـه گویـا تنهـا     ، اما در بسیاري موارد، برخی صوفیاست تمایز انتظارات ویژة مردم از آنان را به دنبال داشته

و متلبس بـه جامـۀ اهـل      آورده پوشی روي  قبول ظاهري خلق، به خرقه مندي از امتیازات صوفیگري یا براي بهره
هاي بسیاري را حتی در میان خـود آنـان سـبب     شدند که انتقاد و اعتراض اعمالی میند، مرتکب سالمت شده بود

رسـم   نامه به این عطار در حکایتی از الهی. کشیدند تا جایی که گاه خرقه را از تن صوفی خاطی بیرون می. شد می
 : اشاره کرده است

ــالمت  ــل ســ ــۀ اهــ  بکــــش زو خرقــ
 

 

ــام  ــت   ا تم ــا قیام ــت ت ــن عقوب ــت ای  س
؛ براي نمونه 47: 1339عطار نیشابوري (

 )166: 1385شفیعی کدکنی . ك.دیگر ر
در خبر اسـت  «. اند معرفی شده» دزدانِ طریقت«هاي تصوف با صفت  خبر از وادي در مواردي این صوفیان بی

ایـم و از   ایشان گویند ما در دنیا چیـزي ندزدیـده  . که این جماعت فقرا را روز قیامت در صفت دزدان حشر کنند
ایـت   بـاس و صـورت مـردان را دزدیـده    ل). طریقیـد (= ایشـان را گوینـد شـما دزدان طریقیـت     . ایـم  دزدان نبوده

 : اند اند که خود مورد مالمت متصوفه قرار گرفته نماهاي بسیاري بوده صوفی )28: 1385باخرزي (» ).اید دزدیده(
 سـاز  شـد حیلـه   ،اي هر که شـد در خرقـه  

 
ــاز    پـــس دکـــان خـــویش را درکـــرد ـب

)172 :1385نیشابوري  عطار(    
      

 : توان چنین برشمرد پوشان را می انتظارات مردم از خرقه
جملـه خلـق   «. بند به قوانین شریعت باشـند و بـه راه راسـت رونـد     رفت که پاي پوشان انتظار می از پشمینه. 1

اگر یک قدم برخالف نهند، همه زبان مالمـت در ایشـان دراز کننـد و اگـر     . گردند) پوشان خرقه(= پاسبان ایشان 
پس ابـا کـردن برخـی از     ؛)58: 1374هجویري (» ه اندر آن جامه معصیت کنند، از شرم خلق نتوانند کردخواهند ک

 . نداشتن حرمت خرقه بوده است  بزرگان متصوفه از درآمدن به لباس پشمینه، به دلیل ترس از پاس
دانستند، از  یوسته میهایی وارسته و دست از دنیا شسته و به آخرت پ پوشان را انسان چون عامۀ خلق خرقه. 2

آنها انتظار داشتند که در جامۀ تصوف هرگونه جفا و نامرادي را تحمل کنند و به اندك سـتمی، اخـالق کـریم را    
 :باره آمده است سعدي حکایتی در این گلستاندر ) 187: 1385کدکنی  شفیعی(. زیر پا ننهند

پـیش پیـر    ]طاقتی از بی[شکایت . ا گفتند و بزدند و برنجانیدنددر آمدند و سخنان ناسز طایفۀ رندان به انکار درویشی، به
مـرادي   تحمل بی ،هر که در این جامه. اي فرزند خرقۀ درویشان، جامۀ رضا است: گفت. طریقت برد که چنین حالی رفت

 )105: 1368سعدي شیرازي . (نکند، مدعی است و خرقه بر وي حرام است



پوشـی مـدعیان امـري     پوشان مدعی کار آسانی نبـوده و خرقـه   پوشان حقیقی و خرقه با این حال، تمیز میان خرقه
ابن طاهر مقدسی همین حقیقت را در تصوف زمان خویش دریافته و بـه همـین دلیـل، منکـران     . رایج بوده است

نظـر وي، کسـانی کـه در آن زمـان دم از     بـه  . اند، محق دانسته است صوفیه را که در نظر او بیش از معتقدان بوده
بـن عثمـان    علی) 8: 1370 مقدسی(. مانست و کردارشان صوفیانه نبود زدند، تنها گفتارشان به صوفیه می تصوف می

 ) 57-56: 1374 هجویري( .نما شکایت کرده است از این دسته صوفی المحجوب کشف هجویري نیز در
 

 خرقه دریدن و  خرقه افکندن
خرقه افکندن یا خرقه درآوردن رسمی بوده اسـت کـه صـوفیان بیشـتر بـه هنگـام سـماع و وجـد بـدان دسـت           

 : حافظ در بیتی چنین به آن اشاره کرده است. اند زده می
 در سماع آي و ز سر خرقه برانداز و برقص

 
 ورنه با گوشه رو و خرقۀ ما در سـر گیـر   

)330: 1385شیرازي  حافظ(  
اي که صوفی بـه هنگـام وجـد و     خرقه افکندن با دریدن و تخریق آن همراه بوده است؛ به گونهدر برخی مواقع، 

دریـده و سـپس آن را بـه سـوي قـوال یـا حضـار         خودي و ناهشیواري جامه را بر خود می سماع و در حالت بی
بـر تخریـق خرقـه    «، المعارف عوارفبه نظر نویسنده . اند نامیده » خرقه سماعی«اي را  چنین خرقه. افکنده است می

در وقت غلبۀ وجد و حال، از عاشق صادق انکار نیست؛ از بهر آنکه آن وجد کـاروانی اسـت از مصـر حضـرت     
 )97: 1364 سهروردي(» .احدیت بار دربسته

 جان و دل عاشقان خرقه شـد انـدر میـان   
 

گرفـت زانکه سماع غمت در همگـان در    
)107: 1375نیشابوري  عطار(  

ی  غزّ(اند  جوزي، منکر این روش صوفیه بوده و آن را نوعی اسراف و تبذیر دانسته برخی همچون ابن : 1376اـل
براي نمونه هجویري تصریح کرده اسـت   اند؛  و برخی از بزرگان صوفیه نیز اصل خرقه کردن را نپذیرفته )56-57
نیز تأکیـد   المحجوب کشفو در جایی دیگر از  )559: 1374(» خرقه کردن را اندر طریقت هیچ اصلی نیست«که 

من از علما دیدم گروهی که بدان منکر بودند و گفتند که روا نباشد جامۀ درست پاره کردن و آن «کرده است که 
در ذکر آداب سماع تأکید شده است که صوفی در وقـت اضـطرار    المعارف عوارفدر  )598: همان( )5(».فساد بود

آمـده   الصـوفیه  مناقبو در  )96: 1364سهروردي (» ه نکند؛ که اتالف مال و انفاقِ محال باشدتا تواند تخریق خرق«
با ایـن حـال، هجـویري در     )103: 1362عبادي مروزي (» .جامه پاره کردن معنی ندارد، بل کراهیت است«است که 

را از مقامی به مقـام   ]فیانصو[و حقیقت اندر تخریق ثیاب آن است که ایشان «: توجیه این کار چنین نوشته است
هاي دیگر لبـاس یـک مقـام بـود و      اندر حال از جامه بیرون آیند مر شکر وجدان مقام را، و جامه. دیگر نقل افتد



آمدن از این جامه و تبرّا کردن، تبرّا بـود از  مرقعه لباس جامع مر کل مقامات طریقت و فقر و صفوت را و بیرون 
 ) 68: 1374هجویري (» .]مقامات[ همه

با موافقت شیخ، » شدن وقت خوش«بوده است که به وقت سکر یا » خرقه در میان نهادن«سنت دیگر صوفیان 
: همان(. است  نیز سنتی دیگر بوده» خرقه برکشیدن« )76: 1385 کدکنی شفیعی(. اند نهاده خرقه خویش در میان می

خرقه «. زده است ده که خالفی از صوفی سرمیدر مواقعی بو» خرقه برکشیدن«شود  از حکایات معلوم می) 147
داده است؛ صوفی  خویش شدن صوفیان رخ می نیز بیشتر به هنگام مراسم سماع و از خویش بی» در میان افتادن

شفیعی ؛  174 :همان(. افکنده است آورده است و بیشتر به سوي قوال می در اثر وجد، خرقه را از سر به در می
 )187: 1366کدکنی 

 
 ها در ادب عارفانه نما نقد صوفی

هاي واالي  پوشـان مـدعی از شـرایـط حقـیقی و انگیزه یا خـرقه» نماها صـوفی«که اشـاره شـد،  چنان
اند و به همین دلیل، هم در کتب صوفیه  کرده یا غافل بوده، یا خود را ملزم به رعایت آداب آن نمی» پوشی خرقه«

از آنجا که . این مدعیان سالمت بسیار تاخته شده و به طنز از آنها یاد شده است ۀ فارسی بهعارفان و هم در ادب
پوشی و سرانجام  در این پژوهش تأکید بر متون ادب عرفانی است، از این دریچه به نقد خرقه و خرقه

 . پردازیم می» سوزي خرقه«

 : نام نهاده است» پوشان ریا خرقه«سنایی این گروه را 
 فا درریز بر اصـحاب درد اي درد ص جرعه

 
پوشــان ریـا را بــر قفـا مخــراق زن   خرقـه    

)974: 1380غزنوي  سنایی(  
 : کرد» دام ریا«و عطار معتقد است که جامۀ پیروز را نباید 

رگ و نـوا ســاختن      نیسـت ره عشـق را ـب
 

 خرقـــۀ پیـــروز را دام ریـــا ســـاختن     
)524: 1375نیشابوري  عطار(  

به نظر وي، تنها کسی لیاقت و شایستگی پوشیدن خرقه را دارد که از من یک ذره با او باقی نمانده باشـد و همـۀ   
 : وجودش مستحیل در خدا شده باشد

ــاب  ــال آفتــ ــع داري وصــ ــر طمــ  گــ
ــر ز ــک ذر گ ــو ی ــت ت ــده اس ــاقی مان  ه ب

ـا منـــی شــرك اســـت اســتغفار تـــو     ـب
 یـــار بیـــزار اســـت از تـــو تـــا تـــویی 

 

ــن  ذره  ــن اي ایــ ــرار کــ ــیوه را اقــ شــ  
ـــا زنّــــار کــــن   خرقــــه و تســــبیح ـب

ــس ز ــن   پــ ــتغفار کــ ــتغفار اســ اســ  
ــن   ــزار کـ ــویش را بیـ ــود خـ  اول از خـ

)533: همان(  



 :پسندد پوشان نمی را در جامه خرقه  به معناي قلّاشی و الابالیگري» رندي«سعدي هم 
 گر یار با جوانان خواهد نشست و رنـدان 
 سعدي نظر بپوشان یا خرقـه در میـان نـه   

 

 مـا نیـز توبــه کـردیم از زاهـدي و پیــري     
ــۀ  ــد در جامـ ــدي روا نباشـ ــري  رـن فقیـ  

)626: 1376شیرازي  سعدي(  
توان دورو بود و ظاهري به صالح آراسته اما باطنی  نمی» خرقه تقوا و زهد«کند که در  و در جایی دیگر تأکید می

 : برخالف آن داشت
 الیق سعدي نبود این خرقۀ تقـوا و زهـد  

 
جامی بده وین جامه از سر بـرکنش ساقیا    

)531: همان(  
 . است» خرقۀ روي و ریا«اي تنها  مسلم است که چنین خرقه

 به روي و ریا خرقه سهل اسـت دوخـت  
 

ــا خـــدا درتـــوانی فروخـــت    گـــرش ـب
)143: 1381 همان(                         

خـورد کـه    ، افسوس مـی )39-33: 1382پورنامـداریان  (حافظ که در ذهن و زبان از عطار بسیار تأثیر پذیرفته است 
 : هاي نهانی تبدیل شده است اي براي پوشاندن عیب خرقه، که زمانی نماد زهد و دینداري بود، به پرده

 داري نیست پوشی من از غایت دین خرقه
 

پوشـم  اي بر سر صد عیب نهـان مـی   پرده   
)410: 1385 حافظ شیرازي(  

 : و پوششی است براي ریا و سالوس و تزویر
 ۀ ســالوس برکشــیمجامــصــوفی بیــا کــه 

 
 وین نقش زرق را خط بطالن به سر کشیم 

)445: همان(  
 :اي بیزار است و خداوند قطعاً از چنین خرقه

 آن خرقــه بیــزار اســت صــد بــار خــدا ز
 

ــت باشـــدش در آســـتینی   کـــه صـــد ـب
)553: همان(  

 : است» خرقۀ دعوي«به عقیده عطار، این خرقه 
 گر از پرده برون آیی و ما را روي بنمایی

 
 بسوزي خرقۀ دعوي، بیابی نـور معنـی را   

)2: 1375 عطار نیشابوري(  
              

 سوزي  افکنی تا خرقه از خرقه
از جمله آداب و سنن صوفیه بـوده اسـت و در ایـن سـخن     » خرقه دریدن«و » افکنی خرقه«پیش از این گفتیم که 

ایـن دو اصـطالح در ادبیـات فارسـی     . شکی نیست؛ زیرا در امهات کتب صوفیه به این آداب اشـاره شـده اسـت   
 : ویژه ادب عارفانه نیز بسیار بازتاب داشته است به



 ق ریایی چه کنماین دل نچاك خواهم زد
 

ــــاره توبـــــه بشکســـــتیم  مـــــا دگرـب
 خرقــــــۀ صـــــــوفیانه بدریـــــــدیم 

 

 ست الیما روح را صحبت ناجنس عذابی 
ــیرازي  (                ــافظ شـ : 1385حـ

ــتیم   و ز )437 ــگ وارس ــام و نن ــم ن  غ
ــتیم   ــقانه بربســـــ ــر عاشـــــ  کمـــــ

 )189: 1337قاسم انوار (                 
نیز که از آداب صوفیان بـوده، در ادبیـات فارسـی مکـرّر     » درآوردن خرقه از سر به«یا » خرقه برکشیدن«اصطالح 

 : ذکر شده است
 می پیر از سر مـن خرقـۀ سـالوس بکنـد    

 
ــار آورد    ــر در خمـ ــرا ـب ــه مـ ــش بگرفتـ  ریـ

ــال(    ــفهانی   کم ــماعیل اص ــدین اس : 1376ال
135( 

، المحجـوب  کشـف ، التصوف صفوة ،اوراداالحبـاب ، اللّمعاما در منابع متعدد و آثار اصلی صوفیه، همچون 
و حتـی  ) فارسـی و عربـی  ( الهدایـه  مصباح ،اسرارالتوحید، ابوالخیر مقامات ابوسعید، رسالۀ قشیریه، الصوفیه طبقات

، االولیاةتـذکرافالکی،   العارفین بمناق آثاري که در آنها به شرح حال صوفیه پرداخته شده است، مانند
حال آنکه بازتـاب ایـن اصـطالح    . شود سوزي دیده نمی اي به رسم خرقه و نظایر آنها کمترین اشاره االنس نفحات

تـوان   مضـامین مطـرح شـده در ایـن اشـعار را مـی      . شعر عرفانی، نسبتاً قابل توجـه اسـت   ویژه بهدر ادب فارسی 
 : بندي کرد گونه جمع این

به عقیـده سـرایندگان ایـن    . معرفی و از آن تبرّي شده است» زهد ریایی«در یک دسته از ابیات، خرقه نماد . 1
اي که باید خرقۀ تقوي و جامۀ پرهیز باشد، به خرقۀ سالوس و ریا و تزویـر بـدل شـده و بـه همـین       خرقه ابیات،

  )6(:دلیل، مستوجب آتش و سوزاندن گشته است
د دعـوي   اندر حرم معنـی از کـس    نخرـن

 
 عیان تا کـی پس خرقه بر آتش نه زین مد 

: 1375 عطــــار نیشــــابوري(             
647( 

 کو آتشی که بر وي این خرقـه را بسـوزم  
 

 نمایــد کــین خرقــه در بــر مــن زنّــار مــی 
ــیرازي  (            ــافظ شــ : 1362حــ

297( 
 گفت و خوش گفت بـرو خرقـه بسـوزان حـافظ    

 
آموختــه بــود شناســی ز کــه یــارب ایــن قلــب   

)205: همان(  
پوشـد؛ پـس    خرقه دعوي را کسی جز مدعی تصوف که خود را به تزویر در حلقۀ صوفیان جاي داده است، نمـی 

 : چارة رستن از زرق سوزاندن این خرقۀ سالوس است
ــتم    ــانی بنشس ــاش زم ــف اوب  دي در ص
 جاروب خرابات شد این خرقـۀ سـالوس  

 قــالش و قلنــدر شــدم و توبــه شکســتم  
ــرون آمـــدم، از زرق برســـتم از ــق ـب دـل  



)392: 1362حافظ شیرازي (   
شـود   پوشی تنها شعار ظاهري و پوستۀ تصوف است، متحول مـی  شود که خرقه درواقع، زمانی که صوفی آگاه می

 :کند رود و زندگی جدیدي را آغاز می و با سوزاندن خرقه، از صف مدعیان بیرون می
 در خرقه چو آتش زدي اي عارف سالک

 
 جهدي کن و سرحلقۀ رندان جهان بـاش  

)   346: 1385حافظ شیرازي (             
از عطار و حافظ، شاعرانی دیگر نیز به این دلیل که خرقۀ پشمینه به خرقـۀ ریـا بـدل شـده اسـت، بـه        به غیر

 :اند سوزاندن خرقه در اشعار خود فرمان داده
 پوش خرقۀ سـالوس تـا نسـوخت    پشمینه
 کمـال  بازجست در اعمال خودکه  چندان

 

ــه  ــت   از جام ــی نیاف ــت خلعت ــۀ کرم خان  
ــول ــت   مقب ــاعتی نیاف ــا ط ــرك ری ــر ز ت ت  

)129: م1975 خجندي  کمال(  
 گذارم خرقۀ پشـمینۀ خـود را   آتش می بر
 

 نهان تا چنـد دارم در نمـد آیینـۀ خـود را     
)184: 1370 صائب تبریزي(  

 دم مزن از کفر و دین که هـردو حجـاب اسـت   
 

ــه  ــلّا   خرقـ ــدیث مصـ ــو حـ ــوزان مگـ بسـ  
)29: 1337قاسم انوار (  

 بــاش خرقـۀ زهــد بسـوزان و مجــرد مـی   
 

اي هیچ به از جامـۀ عریـانی نیسـت     جامه   
)178 :1358 عارف قزوینی(  

افتاد و با گرفتار شـدن در ایـن دام    پوش به دام عشق می آید که گاه خرقه از مفهوم دسته دوم ابیات چنین برمی. 2
پوشـی و توجـه بـه     شـد و دیگـر خرقـه    شد، تحولی در او ایجاد می شکل عشق مجازي نمایان می که به ظاهر به

؛ به همین دلیل، این نماد زهـد یـا تصـوف زاهدانـه را     دید تصوف زاهدانه را مناسب حال و مقام جدید خود نمی
کـرد کـه در    صوفی با این عملِ انقالبی، ثابت می. کرد سوزاند و نابود می کرد یا به کلی می افکند و تخریق می برمی

نهـاده اسـت و   » تصوف عاشـقانه «دهد؛ زیرا قدم در وادي  اهمیتی نمی» رسم«عشق خود استوار است و دیگر به 
 : ال او چنین استزبان ح

ــه    ــر انداخت ــم از س ــۀ رس ــا خرق ــم م  ای
ــود   هــر چیــز کــه ســد راه مــا خواهــد ب

 

ــدل خرقـــه، درانداختـــه  ایـــم ســـر را ـب  
ایـم  گر خود همه جان اسـت، برانداختـه    

)292: 1386 نیشابوري عطار(  
 : توان به شکل زیر خالصه کرد سوزي در ابیات دسته دوم را می مضامین خرقه

 : شان صداقت صوفی عاشق استسوزي ن خرقه. الف
 صد خرقه بسوزد به دمـی عاشـق صـادق   
ــد   ــار ندادنـ ــرا بـ ــق تـ ــه عشـ  در خانقـ

 

 گوید چه کنم خرقـه کـه العشـق لباسـی     
دلــی در غــم ایــن کهنــه پالســی از مــرده  

)300: 1337 قاسم انوار(  
 : دهد سوزي فرمان می شود و به خرقه سوز عشق پیروز می دوز و عشقِ خرقه در تقابل میان عقلِ خرقه. ب

ــوزان     ــق س ــن عش ــالی از ای ــویم مث ــروزان    بگ ــانم فــ ــی در نهــ ــی آتشــ  یکــ



ــی  ــر مـ ــی   اگـ ــر مـ ــالم و گـ ــالم بنـ  ننـ
 دوزنــد لــیکن   هــا خرقــه   همــه عقــل 

 

هـا و روزان  به کار اسـت آتـش بـه شـب      
ــه   ــد خرق ــاق ش ــاي عش ــوزان جگره س  

)1494: 1386مولوي (  
 پرداز است عشق                     بین است عقل و خانه مصحلت

 وزس وز آن خرقهد بس عجب افتاده است این خرقه                                           
)182: 1337قاسم انوار (       

ــب    ــه اي طاـل ــرا کـ ــد مـ ــق گویـ  عشـ
ــویش قصــه مخــوان     ــر از فهــم خ  دگ

ــان  ــش خـــویش  بنشـ  اي عراقـــی آتـ
 

ــوز    ــه بسـ ــان و خرقـ ــاك زن طیلسـ  چـ
 قصــــه خــــواهی بیــــا ز مــــا آمــــوز

ــی ز  ــس چراغـ ــروز  پـ ــا افـ ــق مـ عشـ  
)165 – 164 :1335 عراقی(  

در اشعار عطار ایـن اتفـاق بیشـتر زمـانی رخ     . سوزي بسامد زیادي دارد در اشعار عطار و حافظ ترکیب خرقه
پیـر پـس از   . اي لولی، یا دختـري سـگبان و نظـایر آن    شود؛ عشق به دختري، ترسابچه دهد که پیري عاشق می می

زند؛ از زهد دسـت   هر کاري می گرفتار شدن در دام عشق و مستی ناشی از آن براي رسیدن به محبوب دست به
ایـن تحـول کـه هـم     . سـوزاند  آید و سرانجام آن را می بندد، از خرقه برون می نوشد و زنّار می کشد، شراب می می

تحول در اندیشه است و هم در عمل، پیر را به وضعیتی خالف وضعیت پیشین او که زهد و تصوف بوده است، 
بـا  . مریـدان دشـوار اسـت    ویژه بهزند که پذیرش آن براي دیگران  و سر میکشاند و در این حالت کارهایی از ا می

دهد تا در صف عاشقان قرار گیرد و این عشـق او را بـه    ظاهر خالف را انجام می  این حال، پیر تمامی کارهاي به
ی بینی عطار، شـیخ و زاهـد بـدون تجربـۀ عشـق کامـل نیسـتند یـا بـه کمـال حقیقـ            کمال برساند؛ زیرا در جهان

گفتنی است که در تمامی این موارد، حاالت شیخ قابل انطباق با حاالت شـیخ  ) 60: 1382پورنامـداریان  (. اند نرسیده
ابیات زیر مراحـل تحـول شـگرف    . به تفصیل ذکر شده است الطیر منطقاست که داستان آن در ) سمعان(صنعان 

 :دهند پیر و گرفتاري او در دام عشق و بال را نشان می
 دگــر پیــر مــا رخــت بــه خمــار بــردبــار 

 رو چنانـک  سیه دین به تزویر خویش کرد
ــنید  ــدان ش ــرة رن ــت  ،نع ــدر گرف  راه قلن

 درد خرابات خورد، ذوق می عشق یافـت 
 وري پیشه کـرد  اق شد، پیشهدر صف عشّ

 

دست به زنّار برد ،خرقه بر آتش بسوخت   
ــ بــر ســر میــدان کفــر، گــوي ز ار بــردکفّ  

رار بـرد  کیش مغـان تـازه کـرد، قیمـ     ت اـب  
ه یکبـار بـرد     ،عشق برو غلبه کرد عقـل ـب  

ق عطـار بـرد      پیشه وري شـد چنانـک روـن  
)147 -146: 1375نیشابوري  عطار(  

) سـمعان (در داستان شـیخ صـنعان   . سوزي نشان تأثیر عشق بر دل دردمند پیر است بنابراین در شعر عطار، خرقه
 : رسد که شیخ و ابتالي وي به عشق دختري ترسا به اینجا می  عطار پس از شرح احوال زاهدانۀ

ــر مســـت  ــد ســـوي دیـ  شـــیخ را بردـن
ــد    ــار شـ ــۀ زنّـ ــون در حلقـ ــیخ چـ  شـ

ــ    ــا زنّـ ــد تـ ــد از آن گفتنـ ــتبعـ ار بسـ  
ــار شـــد    ــش درزد و در کـ ــه آتـ  خرقـ



ــان (                      )294: 1383همــ  
 

خیزد؛ چون دیگـر   کند، شیخ از سر ننگ و نام برمی اي نمادین بیان می تحول که شاعر مراحل آن را به گونه با این
دل از خلق برداشته و قاطعانه تصمیم گرفته است هر حایل میان خود و محبوب را براندازد؛ اگرچـه ایـن حایـل،    

 : اش باشد شهرت و وجهۀ مقبول اجتماعی
ــ    ــام و ننــگ و عاشـ  قیراســت نایــد ـن

 
ــت   ــگ نیسـ ــام و ننـ ــاي نـ  درد درده جـ

)90: 1386نیشابوري  عطار(       
پیر که به دنبال دست یافتن به حقیقتی است که در چهرة نگاري زیباروي رخ نمـوده اسـت، بایـد ثابـت کنـد تـا       

    ـ وصال ایستاده است و از پرداخت هزینۀ سنگین این وصل که همان شـهرت و مقبولیـت اجتمـاعی اسـت، ا ایی ب
 . سوزي در عمل، اثبات عزم راسخ او براي وصال است رد و خرقهندا

او را در پشت پا زدن به قیـد و    پوش درواقع، عمل شجاعانه و قاطعانۀ عطار با بیان سمبلیک اعمال شیخ مرقّع
کند و با شرح یک واقعـه بـا تصـاویر متفـاوت، بـه سـالکان و رهـروان         بندها براي رسیدن به حقایق، تحسین می

هـاي عطـار کـه     پیر مغان حافظ و پیر غـزل  .شود که در سلوك باید به پیر و سنت او اقتدا کرد طریقت متذکر می
هـا خـود را    سـوزي از اسـارت خوشـنامی و غیراندیشـی     هاي غیر قابل انکاري با یکدیگر دارند، با خرقـه  شباهت

  )29-28: 1382پورنامداریان (. رهانند می
  

 سوزي حافظ و رسم خرقه
در  خرقـه از سـر بـه    «حـافظ در بیـت زیـر، بـه رسـم      . سوزي وجود دارد در دیوان حافظ هم ابیاتی دربارة خرقه

 : با هم اشاره کرده است» خرقه سوزاندن«و » آوردن
 ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشـم 

 
در آورد و به شکرانه بسوخته خرقه از سر ب   

)97: 1385شیرازي  حافظ(                    
اند تا بدانند که آیا در جهان اندیشۀ صـوفیه،   برخی از شارحان این بیت به سراغ گنجینۀ آداب و سنن صوفیه رفته

دهنده بـاوري   افکنی یا تخریق خرقه بوده است، یا اینکه این بیت نشان سوزي مورد اشارة حافظ همراه خرقه خرقه
برانگیز این بیت ضرورت دارد نظـري بیفکنـیم بـر     مفهوم تاملدر آغاز براي دریافت . فراتر از آداب صوفیه است

 )7(:هایی که در این زمینه انجام شده است پژوهش
سوزي نوشته اسـت از جملـه آداب و رسـوم     سودي بسنوي، از نخستین شارحان دیوان حافظ، در شرح خرقه

ی که طالب صـلح بـود، پیـراهن    گرفت، کس این بوده است که وقتی میان دو دوست نزاعی درمی عجمنوشان  باده
به نظر وي، مصراع دوم به این معنی اسـت کـه مردمـک    . زد شکرانۀ صلح آتش می و آن را بهآورد  خود را درمی



وي ) 158: 1، ج1357( .چشم خرقه را از سر به در آورد و سوزاند و این سوزاندن کنایـه از سـیاهی خرقـه اسـت    
 . دربارة این رسم هیچ مأخذ یا سندي نیاورده است؛ بنابراین پذیرفتن این ادعا محل تأمل است

هـاي   ، عبارت خرقه سوختن در بیت حافظ به رسم سوختن صدقه در زمـان لطیفه غیبیبه نظر نویسندة کتاب 
. سـوزاند  و آن صـدقه را مـی   شـد  شد، آتشی ظاهر می پیشین اشاره دارد؛ زیرا بنا به باور قدما، اگر صدقه قبول می

وي همچنین احتمال داده است که خرقه سوختن طریقه و روشی معمول میان زرتشتیان بـوده اسـت کـه هرگـاه     
آوردنـد و آن را بـه شـکرانه     آمدنـد، خرقـه از سـر بـه درمـی      خواستند شکري به جاي آورند، یا از سـفر مـی   می
  )79-78: 1362دارابی (. سوزاندند می

است که خرقه را بـر وجـود شـاعر     مترسمانی سوزي نماد رهایی از قیود خرقهکوب،  حسین زرینبه نظرعبدال
اي  وي بـه ایـن نکتـه هـیچ اشـاره     . کردند و آتش زدن و سوختن آن شکرانۀ رهایی از این قیود اسـت  تحمیل می

که در مواردي کـه   سوزي در میان صوفیه سنت بوده است یا خیر، ولی تاکید کرده است نکرده است که آیا خرقه
شـود و ایـن عمـل درواقـع، اقـدامی       به این رسم اشاره شده است، مفهوم رندي و رهـایی از قیـود دریافـت مـی    

این گفته با استناد بـه ابیـاتی کـه     )368-367: 1379 کوب زرین. (جسورانه براي رهایی از قید ننگ و نام بوده است
آمده است و پیش از این به برخـی از  ... حافظ، قاسم انوار و سوزي در دیوان شاعرانی چون عطار، در شرح خرقه

 .شود ، تأیید میاشاره کردیمآنها 
خرقه سوختن به معنی جدا شدن از مقام یـا حالـت قبلـی اسـت و     «ها چنین آمده است که  در برخی پژوهش

، شاعر خرقۀ خود را کـه  کند که سر بازگشت به مقام پیشین را ندارد؛ به همین دلیل صوفی بدین وسیله، اعالم می
سوزاند؛ به این مفهـوم کـه دیگـر بـا یـار، سـر مـاجرا         رمز حالت و مقام قبلی خود است، به شکرانۀ دیدار یار می

شده در بیت مـذکور، اگـر هـم رسـمی      اشاره» سوزي خرقه«در ضمن تأکید شده است که . ندارد) بگومگو کردن(
اي نشـده   تب و منابع متقدم آنهـا بـه ایـن رسـم کـوچکترین اشـاره      که البته در ک(رایج در میان صوفیه بوده است 

  )190-177: 1366کدکنی  شفیعی(. ، نباید رسم بسیار کهنی بوده باشد)است
هـم   از نظـر عقلـی  قابل دفاع نیسـت و  ، نقالً سوزي در مقام یک رسم صوفیانه نظریۀ دیگر این است که خرقه

ایـن نقلـی   «سندي دال بر این رسم موجود نیست، اما به صورت تعبیري مجازي عملی اسـت بـراي تـرك ریـا و     
اند که بیت تلمیحـی بـه داسـتان شـیخ صـنعان دارد و       برخی هم تأکید کرده )20-12: 1372 دادبه(» .صواب است

 ) 368 :1379ب کو ؛ زرین20: 1372 ه؛ دادب58: 1367 خرّمشاهی(. ماحصل آن گفتۀ شیخ صنعان به دختر ترسا است
او که خرقه را حجـاب و حایـل   . سوزي به صورت نمادین اشاره کرده است حافظ در ابیاتی دیگر نیز به خرقه

میان خود و محبوب دیده، تصمیم گرفته است که براي همیشـه در آن آتـش زنـد و خـود را از ایـن قیـد و بنـد        
 : ثمر رها کند بی

روي سـاقی   در خرقه زن آتش که  ــی  خـم اـب ــت    برم ــراب امام ــۀ مح ــکند گوش  ش



ــافظ(                 ــیرازي  حـ : 1358شـ
168( 

زاهـد بـا   . نماد عبادت و تصوف زاهدانه» محراب امامت«نماد حسن و جمال معشوق است و » خم ابروي ساقی«
آن کس که دلبستۀ عشق است، سر و کارش با طاق ابـرو  «محراب عبادت و خرقۀ زهد و پرهیز سر و کار دارد و 

ی عبور از زهد خشک و رسیدن به سوزي در اینجا به معن خرقه) 187: 1382پورنامداریان (» .و حسن معشوق است
 .انگیز و عاشقانه است عشقی طرب

 

 سوزي و آداب صوفیه خرقه
تـاریخ خانقـاه در   در آنها از سنن صوفیه ذکري به میـان آمـده اسـت، فقـط در کتـاب       از میان منابع و مآخذي که

. سـوزي اشـاره شـده اسـت     ، بـه یـک مـورد خرقـه    اسراراالولیا، از قول فریدالدین شکرگنج به نقل از کتاب ایران
سوزي نوشته است که این کـار بـه منظـور کیفـر دادن و      دربارة مفهوم خرقه تاریخ خانقاه در ایراننویسندة کتاب 

داشـت و بنـابراین بـه دسـتور      مجازات کردن صوفی خطاکاري بوده است که حرمت جامۀ درویشی را نگه نمـی 
پـوش   دادند که خرقـه  سوزاندند و با این کار نشان می کشیدند و در آتش می برمی شیخ، جامۀ درویشی را از سر او

سـوزي را از قـول    اي از خرقـه  وي سپس نمونه. خطاکار، شایسته پوشیدن چنین جامۀ معنوي و گرانقدري نیست
 . بدر اسحاق روایت کرده است

فرمـود کـه   . پیـر او را طلبیـد  . رویشی مریدي آگاه کـرد مریدي بیامد و پیر خانقاه را از ناد. وقتی در خانقاه شکرگنج بودم
ب او دیـد و      . لباس گلیم و صوف از او بستانند و آتش کرده بودند ه چشـم سـرخ جاـن فرمود که بسوزید و بسوختند و ـب

) میـرا (کیانی. (بعد از آن فرمود که این لباس انبیا و اولیا است. فرمود که او را بیرون کنید که هنوز الیق صوف نشده است
1369 :448 ( 

در گفتار راوي آمـده  . سوزي، یک نکته محل تأمل است در تحلیل ادعاي نویسندة این کتاب درباره دلیل خرقه
آوردند، آتشی در خانقاه روشن کرده بودنـد و شـیخ    که خرقه را از تن مرید ناشایست بیرون می است که درحالی

شـویم کـه    با استناد به این سـخن متوجـه مـی   . شده را در آتش بسوزانند داد خرقه برکشیده جا دستور می در همان
که براي خرقه برکشـیدن از  آید  حتی از فحواي متن چنین برنمی. افروختن آتش براي سوزاندن خرقه نبوده است

اي آماده شده باشد، بلکه شیخ براي اینکه بیش از این به قداسـت خرقـه تعـرّض     تن صوفی خاطی، از پیش برنامه
کلی از آن قطع امید کند، دفعتاً تصمیم به سوختن خرقـه گرفتـه اسـت؛ از ایـن رو، در ایـن مـتن        نشود و مرید به

شود و با ذکـر ایـن عمـل از یـک      قام یک سنّت در میان صوفیه، دیده نمیسوزي در م اي دال بر رواج خرقه قرینه
. سوزي سنتی رایج براي تنبیه صـوفی خطاکـار بـوده اسـت     توان نتیجه گرفت که خرقه مأخذ با چنین روایتی نمی

 . تري باید وجود داشته باشد براي اثبات این ادعا شواهد بیشتر و محکم



تـر   بـه تـأملی عمیـق   » سـوزي  خرقـه «تواند اذهان را در موضوع  اي که می ثهمناسبت نیست به حاد بیاینجا  در
اي مبتال شد و براي اینکـه   آمده است که روزبهان بقلی زمانی به عشق مغنیه العاشقین عبهردر : اشاره شود ،وادارد

بـه مجلـس صـوفیه     هاي او را که ناشی از ابتال به عشق مغنیه بود، براي خداي تعالی نداننـد،  مردم وجد و صیحه
خـواهم در   نمـی «ر آورد و پیش ایشان انداخت و قصۀ خود را با مردم گفـت کـه   د آمد و خرقۀ خود را از سر به

وي از اکـابر اولیـاء   «حال عشق و محبت روزبهان را براي مغنیه بازگو کردند و گفتند که » .حال خود کاذب باشم
تا اینکه محبت او از دل روزبهان زایـل شـد و بـه مجلـس     . تمغنیه توبه کرد و خدمت وي پیش گرف. است» اهللا

ذکـر  نامه  مصیبتعطار نیز این داستان را در ) 59: 1369روزبهان بقلی شیرازي (صوفیه آمد و خرقۀ خود را درپوشید 
 . کرده است
 : ي حافظ به طور خالصه به قرار زیر است»ماجرا«هاي این داستان و  ها و تفاوت شباهت

 . شوند و حافظ هر دو عاشق می روزبهان. 1
 .) اگرچه رندي حافظ ماوراي این عناوین است. (اند پوش و صوفی روزبهان و حافظ هر دو خرقه. 2
 . بازي آشکار روزبهان و حافظ است پوشی مانع از عشق خرقه. 3
 . کشند گري می آورند و دست از صوفی روزبهان و حافظ براي رفع مانع، خرقه را از سر به در می. 4
آورد  ر مـی  اندازد، اما حافظ آن را از سر بـه د  آورد و پیش صوفیه می روزبهان فقط خرقه را از سر به در می. 5

 . سوزاند و آن را می
اش  و تحـول درونـی    گـردد، امـا حـافظ کـه در عشـق      روزبهان پس از زایل شدن عشق به سر خرقه بازمی. 6
رهـا   )قیـد (  سوزاند و براي همیشه از این حجـاب  ا ندارد، آن را میبازگشت به خرقه ر قدم است، چون سر ثابت
نتیجه اینکه حافظ که در شعرش هم از پیشینۀ ادبی قبل از خـود و هـم از مفـاهیم عرفـانی بسـیار بهـره        ؛شود می

جـاب  البته پـیش از او سـعدي نیـز بـا درك ح     .گرفته است، در این ماجرا هم نباید ناآشنا با این حادثه بوده باشد
 : افکنی اشاره کرده است بودن خرقه میان عاشق و معشوق، به خرقه

ــده  ــه فکنــ ــن خرقــ ــقت ام ز مــ  عشــ
 

ــگ     ــم چن ــو زن ــل ت ــه وص ــه ب ــد ک  باش
)537: 1376 سعدي شیرازي(  

                                                                       

 ها  تحلیل گفته
امـا در ادب   ،اشـاره نشـده   وفیهـصـ  متـون در  وزيـسـ  خرقـه  بـه چرا  اساسی که الـؤساین به پاسخ در اینجا در 

 :توان به نکات زیر توجه کرد می از آن یاد شده است،عارفانه مکرر 



اي پنهانی رایج بـوده اسـت، ولـی صـوفیان از تـرس مخالفـت و        سوزي در میان صوفیه به گونه رسم خرقه. 1
را منکر بوده و آن را نوعی اسـراف و تبـذیر و   » خرقه دریدن« ویژه بههیاهوي متشرّعان که بسیاري از آداب آنان، 

را جایز ندانسته و در آثـار خـود از ایـن عمـل     ، آشکار کردن آن )57-56: 1370 غزّالی(اند  دانسته فساد در مال می
 : رسد این سخن ادعایی است که به چند دلیل قابل اثبات نیست به نظر می. اند یادي نکرده

انـد؛ هجـویري در    نخست اینکـه برخـی از بزرگـان ایـن قـوم خـود منکـر عمـل تخریـق خرقـه بـوده           . الف
در . انـد  به صراحت نوشته است که گروهی از علما را دیده است که منکر تخریـق خرقـه بـوده   المحجوب  کشف
 . هم پاره کردن جامه مکروه شمرده شده است الصوفیه مناقب
رسد که چگونه ممکن است چنین عملی از چشـم   اگر این سخن را بپذیریم، باز هم این سؤال به ذهن می. ب

اي بـه   نیز اشاره تلبیس ابلیسها همچون  ها و کتاب در برخی نوشته. مانده باشد منتقدان آداب و عقاید صوفیه دور
از آنجا که دربارة این رسم و رواج آن تـاکنون مـدرك مسـتندي بـه دسـت مـا نرسـیده        . سوزي نشده است خرقه

اسـت   گفت که این عمل در اصل در آداب و سنن صوفیه جایگاهی نداشـته  توان با ظنّ نزدیک به یقین است، می
بـوده اسـت نـه خرقـه     » خرقه از سر برکشـیدن «براي تأدیب صوفی خطاکار رایج بوده » ماجرا«و آنچه در مراسم 

 .سوختن
افکنـی و در مـواردي    اي بـر خرقـه   هاي تندرو صوفیه، در مقام تکمله این رسم تنها در میان برخی از گروه. 2

اند؛ به همین دلیل، ذیل آداب و رسوم آنـان ذکـري    داشتهنادر رایج بوده است و گویا بزرگان قوم به آن اعتقادي ن
جنیـد شـیرازي   (انـد   پوشـیده  جالب است بدانیم برخی از بزرگان صوفیه یا خرقـه نمـی  . سوزي نیامده است از خرقه

در تأیید این نظر نیـز تـا امـروز     )103: 1362عبادي مروزي (. اند دانسته و یا خرقه دریدن را ناپسند می)  51: 1328
 . سندي قابل دفاع دیده نشده است

با توجه به اشعاري از این شاعران کـه در  . این ترکیب برساختۀ شاعرانی چون عطار، مولوي و حافظ است. 3
 سـوزي  توان دریافت که این گروه از شاعران نه به این دلیل که خرقـه  سوزي اشاراتی شده است، می آنها به خرقه

اند، بلکـه چـون    دري یکی از آداب رایج در میان صوفیه بوده است، به آن فرمان داده افکنی و خرقه همچون خرقه
انـد، در   اند و قواعد جدیدي را در شعر برسـاخته  شاعرانی صاحب سبک و صاحب نظر و اهل تفکر و تعقل بوده

 :اند و آن را ترویج کرده  روا دانسته لپرداز، سوختن خرقه را به دو دلی باره نیز در مقام یک نظریه این
 مبدل شدن لباس تقوا به لباس ریا و سالوس؛ . الف
 پورنامـداریان  .ك.ر(. متحول شدن و روي آوردن از تصوف زاهدانۀ خشک به تصوف عاشقانه و شـورانگیز . ب
اسـت و   پوشی بـوده   هپوشی کامل از خرقه و خرق سوزي به معناي چشم به طور کلی از نظر آنها خرقه) 38: 1382

 .این نکتۀ مهمی است که قابل دفاع و اثبات است
 



 نتیجه
توان یک سنت و آیـین   سوزي را نمی آید که خرقه هاي پیشین، این نتیجه کلی به دست می با استناد به تمامی گفته

کننـدة   ات بیـان به شمار آورد؛ بلکه مضمون ابیـ  از سنن رایج صوفیه دانست و شاعران را مروج این سنت صوفیه
در درجۀ اول در مقـام یـک مـروج یـا     ) و نه عارف(تحول و دگرگونی در اندیشه و عمل صوفی است که شاعر 

مشوق آن را تأیید کرده است و در درجۀ بعد در مقام ستیز و مخالفت شدید با ریا و سالوس و دورنگـی، از ایـن   
یابیم کـه هـدف شـاعران     تکیه بر تعدادي از ابیات درمی با. عمل نمادین استقبال و بلکه به آن ترغیب کرده است

ابراز تنفّر از تظاهر به دینداري و زهد است و خرقۀ ریایی را به این سـبب کـه نمـاد کفـر و زندقـه شـده اسـت،        
 . اند مستوجب آتش دانسته

حـافظ،   مسـلکی چـون عطـار، مولـوي،     سوزي در اشعار شاعران عارف که تأکید بر خرقه نکته دیگر این است 
هـاي شـاعران    در دیـوان . قاسم انوار، کمال خجندي و دیگران به دلیل نمادین بودن زبان شعر، نمادین شده است

نوشی، رفتن به میخانه و خرابـات، زنـار بسـتن     نامبرده و برخی دیگر از شاعران، به اعمال بسیاري همچون شراب
سـوزي و   خرقـه . ین، در زندگی عملی آنها رخ نداده استکدام از این آنها به طور یق اشاره شده است که هیچ... و

 . تکیۀ بر آن نیز حرکتی نمادین و از جمله همین اعمال است
) ع(و سـنت ائمـه    قرآن کـریم دربارة سوزاندن به مفهوم از بین بردن و نابود کردن نماد یک بدعت، در آیات 

را در چهارده روایـت در سـینه    قرآنکه  –له حافظ رسد که شاعران و از جم به نظر می. شود نیز اشاراتی دیده می
سوزي، به نابود کردن نماد و مظهر یک عمل یا یک تفکر ناپسند توجـه کـرده    در بیان مفهوم خرقه –داشته است 

 . اند و گوشه چشمی به اشارات مذکور داشته
 

 نوشت پی
  .15: 1384مرتضوي . ك.براي اطالع بیشتر ر) 1(
 )55: 1374 طبرسی( »ثیابکم البیض خیرُ« :حدیث اینبا استناد به ) 2(

 که  است چنین آمده المعارف عوارفدر ) 3(
ق این مقالت و محقّق این حالت حدیث اُمهـاي بسـیار    کند که وقتی جامـه  روایت می. اهللا علیها رحمةخالد است   مصد

خواهد کـه   کیست که می: پیامبر گفت. نهاده بود ها گلیمی سیاه و کوچک در میان آن جامه. به دولتخانه نبوت آورده بودند
مـرا بـه   » .اُم خالد را نزدیک من آوریـد «بعد از آن فرمود که ... من این گلیم در وي پوشانم؟ حاضران همه خاموش بودند

آن گلیم به دست مبارك خـود در  ... چون بدان قبله اقبال و حرم کرم روي آوردم، خواجه. خدمت حضرت رسالت بردند
سـهروردي  ( .اصل خرقه دادن این حدیث است]... بفرمود[سه بار . ؛ بدار و کهنه کن»اَبلی و اَخلقی«: پوشانید و فرمود من

 ؛ )41-42: 1364



 ،زیـرا بـه نظـر وي    سـت؛ ا  پوشی ایـراد گرفتـه   بر این حدیث به عنوان سند خرقه تلبیس ابلیساما ابن جوزي در 
سهروردي نیـز در   .تا دل او را شاد کنداست در حق دخترکی مهاجر بوده  از این کار احسان) ص(مقصود پیامبر 

تکیه بر این حـدیث را بـه عنـوان سـندي مشـخص بـراي پوشـیدن خرقـه نپذیرفتـه و آن را از           المعارف عوارف
پوشی از زمـان رسـول    احادیث دیگري براي مستند ساختن رسم خرقه ؛ با این حال،شیوخ دانسته است استحسان

 )62 -61: 1386؛ هجویري 233-215 :1384 سجادي. ك.براي اطالع بیشتر ر(. ذکر شده است) ص(اکرم 
عمـر سـهروردي از    ابـوحفص  ؛بـرد  پـی پوشی در نظر این قوم  ت خرقهاهمی به توان داستان می با توجه به این )4(

اصفهان بودیم که شخصی از دنیاپرستان نزد شـیخ احمـد   کند که ما در  قول عمویش ابونجیب سهروردي نقل می
آن مـرد   .ابونجیب فرستاد تا با او دربارة خرقه صحبت کند نزدالی او را غزّ .از دست او خرقه بپوشد تاالی آمد غزّ

سـپس  « .ت صاحبش براي مرد سخن گفـت نزد ابونجیب رفت و ابونجیب دربارة حقوق خرقه و آداب آن و اهلی
 )33-32: 1376غزّالی (» .خرقه را عظیم شمرد و از پوشیدن آن بر خود ترسید و رفت آن مرد حقوق

الـی  احمـد غزّ «: الی روایت و آن را نقـد کـرده اسـت   حکایت را از سماع غزّاین  تلبیس ابلیسابن جوزي در ) 5(
طیلسان خود را بر آن افکنـد و   .آواز گردش دوالب حالت وجد بدو بخشید .روزي در راهی به چرخابی گذشت

و در  دانسـته الی را تفـریط و نشـانه دوري او از علـم    این عمل غزّ وي» .قطعه گردید در میان گردش چرخ قطعه
ولـو اینکـه مـردي     ،از تلف کردن مـال نهـی کـرده اسـت    ) ص(حالی که رسول خدا « :که کید کرده استأادامه ت

 پس چگونه این تفریط و تبذیرِ حـرام روا  ،ین مقدار نزد فقها افراط استدیناري سالم بشکند و آن را انفاق کند، ا
  )198: 1367 ؛ عزالدین کاشانی57-56: 1376 الیغزّ(» !؟ستا
و لنحـرقن  «در آیۀ  هاي بدعت اشاره شده است؛ از جمله به سوزاندن نشانه نیز کریم قرآن برخی از آیات  در )6(

اي  داستان سوزاندن گوساله سـامري کـه وسـیله   ، )96/طه(» الهک الذي ظلمت علیه عاکفا و لننسفنه فی الیم نسفا
سـوزاند و   شـده اسـت؛ حضـرت موسـی گوسـالۀ سـامري را       بیان براي گمراهی و ضاللت قوم یهوده شده بود، 

. مراهی و حجاب بین خدا و خلق را از میان برداشـت خاکسترش را به دریا ریخت و با این عمل نماد بدعت و گ
کـرد، الشـۀ جمـل را کـه      مذکور را زیر لب زمزمه مـی  که آیه نیز در پایان جنگ جمل، درحالی) ع(حضرت علی 

 .جنگیدند، با تشبیه به گوساله سامري سوزانید و خاکسترش را به باد داد سپاهیان مخالف حول آن به سختی می
مجلۀ یغمـا بـه چـاپ رسـیده      سوزي با توجه به بیت مذکور در درباره خرقه ،1328اي که در  هدر اولین مقال) 7(

کـه   بوده استو چنان معمول بوده در عرف و عادات مشایخ صوفیه  که این رسماست    نویسنده ادعا کردهاست، 
شخصـی واقـف    رسید و بر اسـراري بـه طـور    میها وقتی به کشف و شهودي  ها و ریاضت سالک پس از مراقبت

سـالک   و نـد افروخت مـی آتشـی  جشـن  در آن  .شـد  میجشنی با حضور احباب و با تشریفاتی خاص برپا  ،شد می
نکتـه  ) 46: 1328 اي کمـره (. سـوزاند  ، میسر به درآوردهبه شکرانۀ رسیدن به اسرار از خود را جامۀ دورة ریاضت 



در هـیچ یـک از مآخـذ صـوفیه اشـاره      ) سـوزي  خرقه(چنین عنوان خاص ا ب به این رسم کهاین است  قابل تأمل
 . مأخذي مستند نکرده است ا ذکرگفتۀ خود را ب نیزو نویسنده ) 177: 1366 کدکنی شفیعی. ك.ر(نشده 

اشـاره  سوزي به تعرّض مردم غوغایی به صاحبان خرقه و خانقاه  خرقهاست که  در پژوهشی دیگر چنین آمده
گردیدنـد و چـه بسـا عامـه بـه چنـین        و گرد شـهوات مـی   ندداشت میآنها حرمت خرقه را نگه ن زیرا گاهی دارد؛
در ایـن  ) 235: 1356فرزان (. سوزاندند آن را میو  آوردند سر به درمیاو را از   و خرقۀ ندکرد میحمله  یپوش خرقه

 . به هیچ مأخذي اشاره نشده استگفته نیز 
از حکایت سوختن پیکر حـالج در   ،در تعبیر خرقه سوختن مردمک چشمحافظ  ،العباد مرصادح به نظر مصح

رازي سوختن پیکر حـالج را بـه     نجم که نویسد امین ریاحی در شرح این نظریه می ؛متأثر شده است العباد مرصاد
به همین سـبب   ؛کند بوي نهفتۀ آن را آشکار می و گوید آتش بر عود مبارك است کند و می سوختن عود مانند می
منـد   از بوي خـوش آن بهـره   ،به شکرانۀ اینکه هر که در آن نزدیکی است ،رسد می ]حالج[است که تا آتش به او 

و  سـر بـه درآوردن  وي پس از بیان دالیل نسبت دادن خرقـه از   .سپارد خواهد شد، تمام وجودش را به آتش می
نظور از درآوردن و سـوختن خرقـه همـان سـوختن     کند که م گیري می چنین نتیجه ،سوختن آن به مردمک چشم
 شـود  متبادر میو دور مردمک چشم قرار دارد و سپید شدن آن به ذهن  عنبیه نام داردپردة رنگین چشم است که 

سوزي رسمی معمول در میان صـوفیه   و دیگر اینکه خرقه دهد رخ میگریۀ بسیار  در اثرکه  است و معروف بوده
 ) 345-322: 1374 ریاحی(. استبه هنگام استغفار بوده 

اسـت   »صالي ماجرا«سوزي به مراسم استغفار صوفیه یا  خرقه داشتنارتباط  آخرین نکتۀ گفتنی در این شرح،
در این مراسـم کـه در حضـور شـیخ و      ،اوراداالحبابکه محل تأمل است؛ زیرا با استناد به کتب صوفیه از جمله 

سـوزي تبـاهی    خرقه .و خرقه انداختن معمول بوده است دستار انداختنا تنه ،شده ها برپا می براي زدودن کدورت
نشـان مشـرب    نیـز زهد ریایی شـده بـود و   دهد؛ زیرا خرقه تبدیل به نماد  میپوشان را نزد حافظ نشان  کار خرقه

: 1367 زیبـایی ( .کنـد پشـت  خواهد به تمامی مظاهر خانقاه و صومعه و از جملـه خرقـه    رندي حافظ است که می
به مردم چشـم کـه معنـی را    » سوختن«و فعل » آوردن دره از سر ب«عبارت فعلی  دادن اما دربارة نسبت ؛)76-79

که مردم چشم فاعل مجازي است و فاعل حقیقی حافظ است که خرقه را که مـانع   است گفته شده ،کند مبهم می
و کنـار   سـوزاند  مـی یـایی آن را  آورد و بـه شـکرانۀ خـروج از زهـد ر     مـی  دره از سر ب ،رسیدن به معشوق است

حافظ را از تـرس   کهقدري در فراق یار گریسته  چون به ؛سبب فعل از جانب حافظ است مردم چشم. گذارد می
تـرك زهـد و بازگشـت بـه عشـق و مسـتی       شـکرانه   ،از نظر حافظ این، بر بنا ؛به ترك زهد واداشته است نابینایی،

 )189-188 :1382 پورنامداریان(. سوزاندن خرقه است
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