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  م�العلوم�الحديثة&ي�تقيي نزعة�الزهد
  

 
َ
  اوَ لقمان�ل

  ،�مصرجامعة�القاهرة�،كلية�دار�العلومه،�باحث�الدكتورا

  

�ضّد  �عن �عبارة ��الزهد �والحرص. �وحديثا.الرغبة �قديما �الفلسفة �ومدارس �الديانات �معظُم �به و�ي��اهتّم
.�ففي�)١(ند�الناسع�وتحّدث�ع½�ا�أقدُم�كتب�موجودةالفلسفة��غريقية�القديمة�أهمية�كب$�ة�لظاهرة�الزهد.�

�ي�)�٢( �S. Radhakrishnanرادا�كريشنانالدكتور�عباراٌت�عن�الزهد�كما�أشار�إليه�� Rig Vedaففي�رج�فيدا
فت�قبل�سنة��،"الفلسفة�الهندية" ِ

ّ
ل
ُ
�أ �الهندية (عdى�_قل�.م�.ق�١٥٠٠رغم�أّنه�وسائر�أسفار�فيدا

٣
ومن��.)

وعلم�النفس.�فللباحث$ن��ي�موضوعا«�ما�آراء��̄جتماع�العلوم�الحديثة�ِاهتّم�بالبحث�عن�ظاهرة�الزهد�علُم 
  ومواقف�حول�ظاهرة�الزهد.�وأحاول�أن�أعرض�هنا�بعض�النقاط��ي�هذا�الصدد�عرضا�سريعا.��

  حول�الزهد��السوسيولوجياِوجهة�

���إّن�للزهد�والزاهدين�تأث$�ا�بالغا��ي�اPجتمع.�فحِظي�موضوُع�الزهد�بِاهتمام�بالغ��ي�مباحث�ماكس�فيMax 

Weberكارل�ماركس سابقيه مع الحديث�̄جتماع.�وهو�معروف�بدوره��ي�تأسيس�علم�Karl Marx �،وإميل�
� �الفروع�)٤(Emile Durkheimدوركهايم �عن �الرأسمالية" �وروح �ال��وتستانتية �"_خ[ق �كتابه ��ي �فبحث .

��ي�تطّور�الرأسمالية�الحديثة.�وعن�دو �،وعن�أخ[قيا«�ا�العملية�،Protestantism الزهدية�لل��وتستانتية رها
عن�¯قتصاد�واPجتمع"�.�ثم�بحث��ي�كتابه�_خ$��"¯قتصاديونظر�فيه�إvى�الزهد�من�حيث�تأث$�ه��ي�التطور�

�الزهد �أقسام�،أنواع �ث[ثة �إvى �الدنيوية �_مور �تجاه ينية �الّدِ
َ
�اPواقف �فيه م ��ي��،وقسَّ �الدنيا ��ي �الزهد و×ي

� ��،Inner-worldly asceticismداخلها �الدنيا �برفض والتصّوف��،World-rejecting asceticismوالزهد
Mysticism� �وجَعل .����في �ومعيار�هذا�ماكس �التصوف. �قسم ��ي �الروحية �الشرق �وسائر�حركات

َ
البوذية

التقسيم�اخت[ف�اPواقف�من�الدنيا.�أما�القسم�_ول�هو�مسلك�جماعة�من�الزهاد�الذين�يماِرسون�_مور�
�تغي$��ال

ُ
دنيوية�مع�محاربة�الشهوات�النفسية�ف¸�ا.�وهذا�هو�الزهد��ي�الدنيا��ي�داخلها.�وقد�يكون�له�مسئولية

�الزهدية �Åهدافه �وفقا �أساس��،الدنيا �عdى �عق[نيا �أو�مصلحا �ثورّيا �الزاهد �الحالة�سوف�يصبح �هذه و�ي
زاهد�نداء�باطنيا�له�للقيام�بوظيفة���.�"ويصبح�نظام�العالم�الذي�يسكن�فيه�ال)٥(نظرية�الحقوق�الطبيعية"

�بالنشاط� شتغاَل ِ̄ � �ذلك�أن�تكون�مهنُته �وي§�تب�عdى �منطقيا. �من�وفا�èا �للمتطلبات��¯قتصاديبّد الو�ّيِ
م�أن�الزاهد�ممنوع�من�التمتع�بال¿�وة.�والقسم�الثاني�هو�مسلك�جماعة�من�الزهاد��،_خ[قية�الراشدة

ْ
رغ
لَك�وا

ُ
Pى�الس£ي�الذين�ي§�كون�اdعمال�الدنيوية�مثل�الحرفة�والنكاح.�"ال§�ك$ُ¡�ع_�

َ
لكسب�ويتجّنبون�ممارسة
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من�جميع�اPصالح�و �،الرسم�Vمن�الدنيا�¯نسحابالحقيقي�إvى�الخ[ص�من�الخطيئة�وعواق�éِا�ربما�يستتبع�
 
ً
�مشاركة��ي�هذه�الشؤون�قبو� من�الدنيا�مؤّديا�إvى��الشخصية.�و�ي�مثل�هذا�اPوقف�ربما�َيعت���الزاهُد�أيَّ

�وهذا�هو�الزهد�برفض�الدنيا"�̄بتعاد .�والقسم�الثالث�هو�مسلك�اPتصوف$ن�الذين�ُهم�)١(من�رّبه�اPعبود.
ق�الصو�يّ �ي�التأمل�دائما.�" �مع�اPعبود.��بواسطة�هذه�اPمارسات�حالة�يحّقِ ٌّVjذاتية�ُيسَتمتع�معها�إتحاٌد�باط

ب�جميع�اPص �تجنُّ �بالتأمل�وÅجل�النجاح��ي�تحقيق�هدفه�وُيطلب�دائما �Åجل�القيام �اليومية�الدنيوية الح
ي�هذه�اPعتقدات�إvى�طَ$�ان�كامل�من�الدنيا"   .�)٢(الذي�هو��ضاءة�الباطنية...�و�قد�تؤّدِ

م� �الدينية�تجاه�_مور�الدنيوية�ماكس�في�� هكذا�قسَّ
َ
وأخرج�القسم�الثالث�من�الزهد�وعّده�نقيَضه��،اPواقف

�عdى�الفرق�بي½�ما��ي��،غم�أنه��ي�ِذْروة�الزهدر 
ً
�من�الدنيا�زيادة Ùى�الفرَق�ب$ن�الثاني�والثالث��ي�موقفهما وادَّ

��ي� �تأث$�ا �م½�ا ّلٍ
ُ
�لك �ويجد�القارئ��ي�مباحثه�عن�أقسام�الزهد�أّن �ثمراته. _سباب�اPوصلة�إvى�موقفهم�و�ي

�كت�،اPجتمع �فبحث��ي �درجته. �عن�وإن�كان�هناك�تفاوت��ي �وروح�الرأسمالية" �"_خ[ق�ال��وتستانتية ابه
وهو�"الزهد��ي�الدنيا��ي�داخلها"��ي�اPجتمع�ال��وتستان��VWسيما�الكالفي��Vj،القسم�_ول�من�اPواقف�الث[ثة

Calvinist،الغربي�� �أوربا ��ي �وPا�بحث��،وعن�تأث$�ه عن�الزهد��ي��ماكس�في�� و�ي�تطور�الرأسمالية�الحديثة.
،�١٩٩٨و�ي�بالدراسة�عنه.��̄جتماعيةقام�بعده�الباحثون��ي�اPوضوعات��،¯قتصادي�̄جتماعلم�ضمن�ع

� ̄جتماع � �لعلم �الدولية �الرابطة ��International Sociological Associationواعت��ت ¯قتصاد�"كتابه
�تأث$�ا ها �القرن�العشرين�وأشدَّ �كتِب �أهّم �ما�.)٣(واPجتمع" �للرأسمالية�وِبالعكس�رأى�كارل

ً
�أداة ركس�الديَن

الشعوب.�ومن�هذا�اPنطلق�جاءت�كلمته�اPشهورة�"الدين�هو�أفيون�الشعوب".�ونظر���ستغ[لتستخدمها�
� �وُبِنَيت �اPنظور. �هذا �من �بالدين �اPتعلقة �_مور �جميع �فكانت��̄ش§�اكيةإvى �هذا. �موقفه �عdى وفلسفُ±�ا

�_ديان�واPعتقدات�الد�اتجاها«�ا �ضدَّ
ٌ
أساسية�للبشرية��اجتماعيةينية.�وعند�إميل�دوركهايم�الديُن�مؤسسة

�لسائر�اPنظمات� �ورأى�أن�الحركات�الدينية�كانت�أساسا �فكانت�̄جتماعيةومصدٌر�للصداقة�والتضامن. .
قد�تحدث��)٤(ابن�خلدون أما�الحديث.��̄جتماعمباحثه�عن�_ديان�تمهد�للدراسات��يجابية�ع½�ا��ي�علم�

��ي�البحث�عن�اPوضوعات��،̄جتماعيةديان��ي�"اPقدمة"�ضمن�اPباحث�عن�_  �̄جتماعيةفسبق�الجميَع
 و�ي�تضم$ن�اPباحث�الدينية�ف¸�ا.

  من�الزهد���شr.اكي/نموقف�

م��،سلبية��Åم�رفضوا�الحياة�الروحية�كل�الرفض�هَد�نزعةالز �̄ش§�اكيةاعت���زعماُء�
َ
�العال

ّ
ولم�يعتقدوا�إ�

Pإ��الس£ُي�نحَوه.�فموقفهم�من�ا�
َ
ق�الهدف ستمتاع���ا��ي�الدنيا.�و��يحّقِ ِ̄ �

ّ
�لد�Óم�إ�

ٌ
رئّي.�وليس�للحياة�هدف

�م$¡س� �فون �لودفيغ �كلماِت �هنا حكي
َ
�وأ �_ساس. �هذا �عdى Vّjمب� ��)٥(Ludwig von Misesالزهد �"الزاهد :��

رِة�أن�و���يستطيع��،يتحقق�الحياة�الزهدية�إ��لقسم�من�اPجتمع الجسُم�اPتَعب�بالرياضات�والعقوبات�اPكّفِ
�وينتظَر�مج�üَý_شياء�إليهأيعمل�شيئا�إ�� Vّþويس±�لك�بقية�قّوته��ي�نشوات�مفرحة�،ن�يرتاح��ي�تأّمل�سل،�

و��يمكن�وجود�زاهد��هذه�_مور.�-وليست�اPسيحية�فقط-وهكذا�يسرع�إvى�ال½�اية.�ويكشف�تاريخ�الرهبانية
ل�إ ِ

ّ
�لم�يكن�الزهد�ضروريا�للجميع.�وإذا�كان�هو���يكسب�لنفسه�ف[�بّد�أن�يكون�هناك�عّمال�متعط ��إذا

يعتمد�هو�عل¸�م��ي�النفقة...وإذا�كان�هو�اختار�الُعزوبة�ف[�بد�أن�يكون�هناك�من�يحمل�الورثة.�وإذا�افُتِقدت�
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-  � GAA Economy and Society, Page:  
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نت¬��جنُس�الزهاد�بسرعة..."
َ

�الضرورية��
ُ
Åّن��،ينظرون�إvى�الزهد���ذا�الشكل�§�اكي$ن̄ش.�إّن�)١(هذه�التكملة

  مذه�éم�مب�Vّjعdى�_مور�اPاّدية�فقط.�

  الزهد�&ي�م/�ان�علم�النفس�

 Defenceأحيانا�يعّدونه��ي�ضمن�آليات�الدفاع�النفv �V�Íى�الزهد�من�جوانب�مختلفة.إعلماء�النفس�ينظرون�

Mechanismsم�عملياٌت�نفسية�تل�Óبا�ليات�لد� ُّVjعPوا�.�
َ
ف��ي�الفرد�القلَق�والضغوطاِت�الداخلية خّفِ

ُ
قائية�ت

�الكبت�)٢(والخارجية �سبيل�اPثال �وعdى .Repression،�� �النفSublimation��.V�Íوالتصعيد �آليات�الدفاع من
vي الواÙي.�الكبت العقل من واPشاعر _فكار دفعالكبت� أما� الوÙي، إvى تصل أن قبل _فكار بكبح يكون  _وَّ
� � كب±�ا يتم الVW الوÙي،�و_شياء ح$¡ �ي توجد الVW _فكار من بالتخلص فيكون  الثانوي  َ�Íن

ُ
 تخزي½�ا يتم بل ت

و�ريا÷��Vأو�ف�Vjأوالتصعيد�هو�تحويُل�دافٍع�جن�Vّ�Íإvى�نشاط�مقبول�مثل�نشاٍط�علم��V)،٣(الباطن العقل �ي
تتخلص�النفس���ذه�الِحَيل��،ما�يقولون .�حسبالدفاعات�النفسية.�وهكذا�يشرح�علماء�النفس�سائَر�)٤(متم$¡ٍ 

��̄ضطراباتِمن��،ال[شعورية هو��)٥(Sigmund Freudسيغموند�فرويد�الناجمة�عن�الصراعات�العاطفية.
وأضافت�إل¸�ا��،مفهومها�Anna Freudأّو��عن�آليات�الدفاع�النفV�Í.�ثم�وّسعت�ابنته�آنا�فرويد�تحدث�الذي�

�عد �اPر موضوعات �زهد �واعت��ت �حيلةيدة. �الدفاع��اهق$ن �آليات �فهو�من �الغريزية. �دوافعهم �ضد نفسية
ا�ينظرون�إvى�الزهد�من�حيث�إنه�دفاع�نف�Vّ�Íيرونه�إيجابيا�Åنه�يحفظ�الفرد�من�

ّ
Pفعلماء�النفس��.V�Íالنف

نعكاسات�السلبية�للدوافع�الغريزية.�فَيدفع�النفُس�ِبالزهد�الدوافَع�الغر �)،٦(النفسية�̄ضطرابات ِ̄ يزية�ومن�
ر��ي�_خ[ق�واPعام[ت ِ

ّ
أث
ُ
��،من�أن�ت ضطرابات. ِ̄ �أمراض�نفسية�بسبب� ي�إvى ؤّدِ

ُ
�غلبت�ومن�أن�ت ولكن�إذا

�أن�َيمتنع���ا�عما���ينبôي� �الزهد�عdى�الفرد�وامتّدْت�إvى�حّدِ
ُ
ْدفعه�إvى�الخطر�واله[ك��̄متناعنزعة

َ
و�أعنه�ت

َضُعه��ي�احتماِل�ال§�اجع�من�الزهد.�
َ
  ت

�النفس�أحيا �ينظر�علماء �الزهد�من�ناحية�إنا �من�أخرى�ف$�ون�أvى نشأ
َ
�نْزعَته�ت و×ي��،نفسية�اضطراباتّن

�داخليةمت �ثقافية �بأمور �عندهم
ٌ
�إvى��،وخارجية�علقة �تتسّبب �ذلك �إvى �العجز�وما

َ
�ومخاوف �الكمالية Åن

�)٧(هكما�تتسّبب�إل¸�ا�اPشاكُل�والصدمات�ال�VWعانى���ا�الشخص��ي�صغر �̄ضطرابات
ً
.�ف[�يرون�الزهد�ِم$¡ة

�ثقافية�أشخصية�
ً
الزهد��منشأبل�يعّدونه��ي�_مراض�النفسية.�ولكن���يصدق�كوُن��،و�دفاعا�نفسياأو�ِقيمة

�َيربطون�ب$ن�الزهد� �وأحيانا �لتحقيق�أهدافه�اPعّينة. �مختارا ��ي�قضية�َمن�سلك�طريقه
ً
�نفسية اضطراباٍت

وهو�مرض�فقداِن�الطمع��ي�_كل��)،٨(Anorexia nervosaا�ن$�فوسا"�وب$ن�اPرض�الذي�يسمونه�ب"انوريكسي
 وسائر�الحوائج�النفسي
ّ
وهو�اضطراُب��،�Bulimia nervosaُيبَحث�مع�مرض�آخر�ِباْسم�"بوليميا�ن$�فوسا"�)،٩(ة

الوزن.�ثم�َيلجأ�بعُض�اPصيب$ن�به�إvى�الصيام�وسائر�الرياضات�دفاعا�لزيادة��،_كل�بسبب��فراط��ي�تناوله
�ن$�فوسا"فبعض�الباحث$ن�يرون�التشابه�ب$ن�الزهد�و �اتحادوبعضهم�يرون��،Anorexia nervosa"انوريكسيا
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�� �الزاهد�واPصيِب �اPرضمسالِك ��،�ذا
َ
�موغول�ف[حظ V�Íالنف� ُل ِ

ّ
�الزهد��)١(MogulاPحل �أّن وبعُض�_طباء

هم�الزهَد��ي�أسباب�هذا�اPرض.�فِعندهم�وجعل�بعضُ �)،٢(vى�هذه�الحالةإيكون��ي�قمته�عندما�يصل�الزاهد�
��ي�الغذاء�وسائِر�الحوائج�النفسية. ��يتعرض�له�الزاهُد�ويفقد�الطمَع �ي�مائة��)٣(BellوPا�بحث�اPؤرخ�بيل�

.�ولكن�يّتضح�الفرُق�)٤(رأى�الخمس$ن��ي�اPائة�م½�م�مصاب$ن���ذا�اPرض�،وسبع$ن�شخصا�من�قدي�V�Íإيطاليا
و�ُهما�عقدية���Anorexia nervosaن�الزهِد�و"انوريكسيا�ن$�فوسا"الجذرّي�ب$ن�الظاهرت$

ُ
�أ و�أعند�التحليل.�Åنَّ

�الصيام�واختياِر�اPجاعة�
ُ
خرى�مرض�متعلق�باضطرابات�نفسية.�وكان��ي�العصور�الوسطى�نزعة

ُ
فلسفية�و_
كون��ي�اعتبارها��ي�حساب�اPرض�Pِا�ف¸�ا�من�تأث$� �،ب$ن�النساء ِ

ّ
فعند�بروم��غ��.دي�Vjوثقا�ي�فاPؤرخون�متشك

Brumberg)َرضية� )٥
َ
Pى�اvالعصور�من�الزهدية�إ����عَ

ُ
تحولت�من�القدسية�إvى��Bellوعند�بيل��،تحولت�الå¡عة

قية
َ
��ي�العصور�الوسطى�ومن�_مراض�النفسية��ي�العصر�الحاضر.�)٦(الَقل

ٌ
  .�ف¬�Vعندهما�زهدية

�
َ
�لهذا�اPرض�سنة ٍVّþم�ِمن�ريتشارد�مورتون�١٦٨٩وكان�أّوُل�تحليل�طRichard Morton)ي�حالة�فتاة�بلغت��)٧�

�ثماني�عشرة�سنة �وربط�بعُض�الباحث$ن�الزهَد )٨(من�عمرها .�Pازوخية�باMasochism)٩( 
ً
�نسبة  إvى�الكاتب ,

من� خر.�وُيْبحث� التلذذ�بتلقي�التعذيب التاسع�عشر،�و×ي القرن  �ي� L.S.Masochمازوخ� النمساوي  الِرَوائي
�م �عها �Sadismالسادية �بالعكس، �إيقاع�_لم�عdى� خر�أي�،و×ي  �،التلذذ�من

ً
� دي اPرك$¡ إvى نسبة � ساد

Marquis de Sadeتعة يشعر شخص عن الثامن�عشر� القرن  �ي الذي�كتب�P١٠(ألم� خرين من الجنسية با(�.
�فقط �الجنسية �اPتعة ��ي �ُيبحث�ع½�ما �أن �الشائع �مفهوُمهم�،وكان سع

ّ
�ات �اPتعة��،اثّم ��ي �ُيبحث�ع½�ما �Wّح

�مشاهدة�_ف[م�اPرعبة.�فكأنه���يوجد�أحد�إ��وفيه�V�Þٌء�من� الجنسية�وغ$�ها.�واعُت����ي�هذا�القبيل�حبُّ
اُزوخَية� هذا�القبيل.�و�ي�بعض�_شخاص�يجتمعان�معا�فيسم��بالَساِدّية

َ
PاSado-masochismربما�يجعل��.

�ويلت �حبيبته �مقام �نفَسه �بتعذيب�نفسهشخٌص �هذا��)،١١(ذ ��ي �الزاهد �رياضاِت �اعت��وا �الباحث$ن فبعُض
�يجدها��امتناعهالقبيل.�ولكن���يستوي�لذة�روحية�يتمّتع���ا�الزاهُد��ي�

ٌ
�نفسية

ٌ
عن�اPلذات�الدنيوية�ولذة

باحثون�وعندما�ينظر�الو�السادي�اPازوçي�بسلوكه�اPنحرف�كما�أن�هناك�فرقا�هائ[��ي�اPسالك.�أاPازوçي�
�الفرد �فّعا���ي �الزهد�من�حيث�إن�له�تأث$�ا �علم�النفس�إvى �يعّدونه��،�ي �الشخصية وإنه�نهج�للكمال�ونمّوِ

�إvى� �فيلتGئ �الزاهد �ومخاوف�العجز�عdى �الدرجة �عاليِة �الكمالية �استع[ء �من رون ِ
ّ
�ذلك�ُيحذ �ومع إيجابيا.

�ا �علم ص�موقف ِ
ّ
�نلخ �فعندما �نفُسه. ���تتحملها �الزهدرياضات�شاقة �من �قضايا��،لنفس �هناك �أّن نرى

�تأث$��إيجابي��ي�أخ[ق�الفرد�ومعام[ته�و�ي� �ففي�بعض�القضايا�يكون�الزهد�فّعا��ذا مختلفة��ي�اPوضوع.
�لبعض�العادات�الخاطئة�أو�لبعض��،صحته�النفسية.�وأّما��ي�بعض�القضايا

ً
يكون�من�قبيل�_مراض�نتيجة

�ِبسبب� ضطرابات�النفسية�إّما ��ي�صغرهِ̄ �عانى���ا VWشاكل�والصدمات�الPبسبب�الكمالية��،بعض�ا� وإّما
  ومخاوِف�العجز�ال�VWأصابته�وما�إvى�ذلك.
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