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  چكيده
هاي فكري و اجتماعي جوامع مسلمان است كه شيوه تفكر و سبك   تصوف يكي از جريان

كند. با آنكه مباني زهدگرايانه تفكـر تصـوف عمـدتا در پـي       زندگي متفاوتي را ترويج مي
هاي   كردن هزينه  معاش صوفيان و برآوردهپرهيز از دنيا و امور دنيوي است، ضرورت تأمين 

هـاي گونـاگون دسـت بـه       ترين نهاد صوفيه، خانقاه، صوفيان را بر آن داشت به روش  مهم
هـاي    شـود حمايـت    رغم اينكـه تصـور مـي     هاي مورد نياز خويش بزنند. علي  تأمين هزينه

وف بـوده اسـت امـا    هاي تص  سازماني مانند وقف و منابع دولتي پشتوانه اقتصادي طريقت
هـا تـا قـرن ششـم         هاي صوفي در قالب طريقت  منابع معيشتي آنان قبل از تثبيت جماعت

طور مستقل موضوع پژوهشي قرار نگرفته است بنابراين بـا فـرض تطـابق      هجري هنوز به
هـاي    تـوان پرسـيد انـواع شـيوه      هاي معيشتي صوفيان با نظـام فكـري تصـوف، مـي      شيوه

مين نيازهاي معيشتي صوفيان از قرن پنجم تا هفتم هجري در ايـران قـرون   غيرسازماني تأ
ميانه چگونه بوده است؟ دستاورد تحقيق كه به روش تـاريخي انجـام شـده اسـت نشـان      

دهد در كنار منابع سازماني مانند وقف و عطاياي حكـومتي، منـابع معيشـتي صـوفيان       مي
هاي مختلفي مانند فتوح، نذور،   نه شامل شيوههاي دنياگريزانه تفكر صوفيا  تحت تاثير ارزش

رسـد ميـراث سـبك زنـدگي و       شد كه به نظر مي  گرداني مي  توكل، هديه، دريوزگي، زنبيل
هـاي صـوفيان     گيري طريقيـت   ها و شكل  معيشت اخواني صوفيان پيش از گسترش خانقاه

  بوده است.
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  .ايران، معيشت صوفيانتصوف، صوفيان، خانقاه، تاريخ اقتصادي  ها:  واژهكليد
  مقدمه .1

گسترش تصوف در جهان اسالم عمدتا از زاويه فكري و فرهنگي و در قالـب واكنشـي بـه    
اختالفات جريان هاي فقهي و كالمي بررسي شده است كه مسلمانان بوم هاي مختلـف بـا   
تركيب باورهاي عرفاني فرهنگ هاي پيشاسالمي ايراني، مسيحي، بودايي، گنوسي و يهودي 

ين اسالم مانند قرآن و سنت نبوي و بزرگان ديني، عرفان و با ارزش هاي برآمده از مراجع د
تصوف اسالمي را در قالب مدرسه ها و محفل هاي متنوع شكل داده اند. اين اسالم عارفانه 
با تبديل شدن به شيوه تفكري نظام مند حول مفاهيمي ماننـد زهـد، تقـوا، محبـت، عشـق،      

بين انسان و خالق بـر اسـاس تهـذيبي    پرهيزگاري كه عمدتا به رابطه اي دروني و شهودي 
اخالقي تاكيد داشت بر مبناي معرفتي تاويل گرايانه باطني بين شـريعت و حقيقـت، راهـي    
ديگر در قالب طريقت را پيش روي جوامع مسلمان قرار مي داد كه سبك زندگي معينـي را  

   حول زهد و دنياگريزي و تهذيب نفس به شكلي فردي و يا گروهي ترويج مي كرد.
از همين روي در بررسي تحقيقات حوزه تصـوف و عرفـان بـا رويكردهـاي مختلفـي      
مواجه هستيم كه عمدتا به ابعاد غيرمادي زندگي صوفيانه توجه شده است و عمدتا به ابعاد 
معنوي و ذهني صوفيان و طريقت هاي صوفي معطوف بوده است. در نتيجه محققان رونـد  

هاي صوفيانه و شكل گيري نهاد خانقاه را نيز از زاويه  تبديل حلقه هاي عارفانه به جماعت
سياسي و اجتماعي نتيجه بحران هاي سياسي و نيز تغييرات اجتمـاعي فرهنگـي در جامعـه    
اسالمي قرون متقدم اسالمي دانسته اند كه به خصوص پس از پراكنده شدن تركان تا غلبـه  

ي به عنـوان راه حلـي بـراي بحـران     مغوالن در جهان اسالم و ارتقاي آنان در مقام حكمران
اخالقي و جايگزيني براي نظم اجتماعي دچار آَشوب شده به علت درگيري هاي نظـامي و  
عقيدتي بين حكومت هاي محلي و فرقه هاي مذهبي مطرح گرديده است تا كـه در قالـب   
طريقت هاي صوفيانه، موفق به جذب پيروان با محوريت شيخ صوفي و رابطـه اي مـراد و   

يدي در نهاد خانقاه گرديد. همينطور بررسي آثار و نوشـته هـاي عارفـان و صـوفيان بـه      مر
اي آنـان و    شكلي زندگي نامه اي از زاويه عناصر ادبي بوده و يا بر بازشناسي مباني انديشـه 

و يا بررسي ابعاد زيبائي شناختي و هنري » در جستجوي تصوف«تبار فكري اشان در قالب 
تمركز شده است به خصوص با عطف توجه بـه تحـوالت   » راث صوفيهارزش مي«بر مبناي 

دنياي سكوالر شده و معنويت زدايي شده در دنياي مدرن، جايگاه و كاربرد اين ميراث براي 
گرايانـه،    جوامع جديد اسالمي موضوعيت يافته است و در نتيجـه از چشـم انـدازي اسـالم    
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ر گرفته و عموما ابعادي رمانتيك و نوستالژيك و گرايانه مورد توجه قرا  شناسانه يا ملي  شرق
روح ايـن  «دارويـي بـراي     احياگرايانه نيز گرفته است تا شايد عرفان و تصوف بتواند نـوش 

، زريـن  1359، شيبي، 1374، نيكلسون، 1382، انصاري، 1388باشد (نصر، » جهان بي روح
ــوب،  ــژاد، 1363، 1362، 1373، 1383ك ــائي ن ــي، 1366، كي ــب، 1343، نفيس ، 1392، طي

، غنـي،  1374، سـتاري،  1382، بـرتلس،  1381، الجـابري،  1388، فخـري،  1381فاخوري، 
). با تسلط 1392، 1388، 1386، 1385، شفيعي كدكني، 1391، كربن، 1391، پاكتچي، 1366

حشـمت،    ، سـليمان 183- 181، 1388چنين رويكردهايي در مطالعات تصـوف (هرمانسـن،   
1388 ،189 -194.(  

اين ميان آنچه كه كمتر مورد تحقيق قرار گرفته است سبك زنـدگي مـادي صـوفيان    در 
الشعاع مدعيات معنويت گرايانه صوفيان دربـاره زنـدگي انسـاني قـرار       بوده است كه تحت

گرفته است و در نتيجه بررسي وجوه اقتصادي و معيشتي جماعت هاي صـوفي در حاشـيه   
در عين حال كه عمده تحقيقات در ايـن زمينـه    توجه محققان مورد بررسي واقع شده است

نيز بر ابعاد سازماني وجه اقتصادي طريقت هاي تصوف به خصوص در دوران اوج آنها در 
مانند وقف و حمايت هاي دولتي يا تجارت بوده است  - قرن نهم به بعد –دوره ميانه متاخر 

لي است كه در اوايل قرن ). اين در حا1395، حسيني ميالني، 1388، الهياري، 1389(صفي، 
هاي صوفيانه مبتني بر طـرد امـور دنيـايي و مـذموم بـودن        هاي جريان  پنجم با اينكه ارزش

دنياست اما صوفيان نيز مانند هرگروه اجتماعي ديگر نياز بـه معيشـت داشـتند و چگـونگي     
ه ها و سـبك زنـدگي صـوفيان     برآورده شدن بخشي از زندگي اقتصادي آنها بر اساس ارزش

مساله مهمي است. با اينكه پيش از نهادمند شدن تصوف، معيشـت صـوفيان در مقايسـه بـا     
ديگر وجوه زندگي صوفيانه اهميت كمتري داشت اما با جمع شدن گروهي از صـوفيان در  

ها و تبديل شدن آن به يك نهاد گسترده با حضور جمعيت هاي متمركز مريدان، يكي   خانقاه
ريبا تمام خانقاه ها و طريقت ها با آن درگير بودند مسأله معيشت و از مهمترين مسائي كه تق

تأمين مايحتاج مادي آنها بود. بنابراين مي توان پرسيد شيوه هاي معيشت صوفيان به شكلي 
  غيرسازماني و در تطابق با باورهاي صوفيانه چگونه بوده است؟

ن شيوه تفكر و باورهاي عارفانه با اين همه در منابع مرتبط با صوفيان، تمركز عمده بر بيا
و صوفيانه است و تقريبا هيچگاه ابوابي از اين آثار به صراحت به معيشت صوفيان نپرداخته 

وار از باورها   هايي حكايت  اند اما در ميانه خطوط و عبارت اين متون كه همراه است با نمونه
ستخراج است كه ناظر بـه  و زندگي شيوخ صوفي و مريدان، گاها اطالعات اقتصادي قابل ا

شيوه معيشت صوفيان است در عين حال كه مخالفان و منتقدان باورها و زنـدگي صـوفيانه   



 )هجري 7 - 5(هاي معيشت صوفيان در ايران قرون ميانه  شيوه   60

نيز در ميانه نقدهاي خويش به ركن اساسي باورهاي آنان يعني دنياگريزي، تالش داشته اند 
عدم صداقت ابعادي از دنياگرايي و تبعا شيوه معيشت آنان را مطرح كرده و آنرا نشانه اي از 

). هرچنـد ويژگـي متـون و آثـار هـر دو      1392افكار و زندگي ايشان بازنمايانند (حـاجتي،  
جريان، دارا بودن وجه تبليغي و هنجاري است اما امكان اسـتخراج اطالعـات اقتصـادي از    

  كند. فراهم مي آنان را نيز بر اساس مباني نقد متن در روش و رويكرد تاريخي براي محققين
 تحقيقـات  تصوف حوزه در كه در ابتداي مقدمه مقاله حاضر اشاره شد تاكنونهمانطور 

 دربـاره  اما پژوهشي اند داشته توجه آن به خاصي منظر از هركدام و گرفته صورت بسياري
 برخــي در تنهــا و نرســيده انجــام بــه مســتقل طــور بــه درآمــدهاي غيرســازماني صــوفيان

بررسـي   است بنابراين شده مسأله اين به پراكنده هايي اشاره تصوف به مربوط هاي پژوهش
در تاريخ  تاريخي تحقيق براي مهم هاي مساله از يكي تواند مي صوفيان معيشت شيوه هاي

  اند.  اقتصادي ايران دوره ميانه باشد كه در اين مقاله نويسندگان به آن پرداخته
  

  سازي خانقاهاقتصاد صوفيه قبل از نهاد .2
اهل تصوف همواره با آن روبرو بودند، مسأله روش هاي كسب درآمد و يكي از مسائلي كه 

ارتزاق آنان بوده است. زيـرا اسـاس تصـوف بـر زهـد و كنـاره گيـري از امـور دنيـوي و          
پرهيزگاري از ميل به آن و نمادهاي آن گذاشته شده بود و از طرفي در ابتدا تصـوف بـدان   

مـورد تأييـد رسـمي خالفـت و حاكمـان      شيوه اي كه در حلقه هاي عارفانه قرار داشـت،  
مسلمان نبود لذا از درآمد دولت اسالمي و نيز مصارف اموال به شكل شرعي محـروم بـوده   
است. اين مسأله تا قبل از تشكيل خانقاه محسوس نبود چرا كه صوفيان به صـورت فـردي   

استفاده از كمك مي زيستند و برخي از آنان از راه كسب و كار و احياناً برخي از آنان هم با 
وري از اطعام رايگان نيكوكارن و يا تمسك به توكـل و    ديگران امرار معاش مي كردند. بهره

تحمل گرسنگي به عنوان رياضت نيز در بين آنان رايج بود. حتي گفته شـده اسـت مشـايخ    
را با  براي اداره خانقاه اشياء مقدس را مي فروختند و گاه براي پول گرفتن از ثروتمندان آنان

) اما پس از تأسـيس خانقـاه و جمـع شـدن     48، 1381تهديد به بال مي ترساندند (برتلس، 
گروهي از صوفيان در يك مكان مشـخص، يكـي از مسـائل مهـم تهيـه و تـأمين خـوراك        
درويشان بود. مشايخ طريقـت بـيش از اعضـاء ديگـر خانقـاه درگيـر مسـائل و مشـكالت         

  ازي:اقتصادي بودند به گفته امين احمد ر
 پيوسته در ذخيره كه اين بيش و آن كم است  شيخ اسـت و صـد هـزار تعلـق ز نيـك بـد
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  ) 173/1، 1378(رازي، 

كار من خدمت اين طايفه است، به نان و گوشـت و  «) گفته بود: 621شيخ كازروني (م. 
حالوه، و من از براي خدمت ايشان ايستاده ام تا تربيت كار ايشان كنم و آن چه از من طلب 

) به اين ترتيب كار مشايخ خانقاه ها عـالوه بـر تربيـت و ارشـاد     173، 1369(كياني، » كنند.
اك درويشان و پذيرايي از مهمانان نيز بود. اهميت اين مسأله تا آنجاست سالكان، تهيه خور

تامين نياز معيشتي مريدان از مسائل روزمره شيخ خانقاه كه باعث مي شد مرشد و شيخ بـه  
انديشه تأمين معاش و نيازمندي هاي اهل خانقاه مشغول باشند. آن چنانكه ابوسعيد ابوالخير 

» فــردا چيــزي ده تــا بخورنــديــارب درويشــان را « فــت: هنگــام وِرد شــبانه خــود مــي گ
  ).182، 1369  (كياني،

براي حل اين مسأله كه از امور مهم خانقاه بود برخي از صوفيان بـه همـان روش هـاي    
معمول توجه كرده و به كمك خواهي از ديگران پرداختند. شايد تا پيش از اينكـه تصـوف   

ديگران مي توانست جوابگوي نيازهاي اوليه  وارد نهاد سازي شود و امري فردي بود كمك
اهل خانقاه باشد اما با تشكيل خانقاه به طور رسمي از قرن پنجم به بعد بـه سـبب فراوانـي    
افراد مقيم و مسافر و هزينه هاي دائمي آنان و از طرفي درآمد هاي كـم، ديگـر تنهـا اتكـاء     

را برآورده سازد. بنابراين با اينكه كردن به كمك ديگران نمي توانست نيازهاي فراوان خانقاه 
در قرن پنجم تصوف موضوعاً به طرد امور دنيايي مي پردازد و بـه خصـوص در خراسـان    
زهدگرايانه است اما ما شاهد اين هستيم كه معيشت صوفيان براساس امنابع مـالي متنـوعي   

و پايدار به منـابع   برآورده مي شد كه آنرا با توجه به منبع تامين اين هزينه ها به شكل ثابت
  سازماني و و به شكل گذرا و روزمره و معمول به منابع غيرسازماني تقسيم كرديم. 

  
  منابع اقتصادي صوفيان از قرن پنجم تا هفتم .3

  منابع سازماني 1.3
  وقف 1.1.3

وقف در لغت به معني نگه داشتن و ايستادن است و در اصطالح، متوقف ساختن عين مال 
خريد و فروش، رهن يا ارث به طوري كه عين مال هميشه بـاقي بمانـد و    است از هرگونه

) در تاريخ ايران از 59، 1351منافع حاصل از آن در راه خدا صرف شود.(مصطفوي رجالي، 
همان ابتداي شكل گيري حوزه عرفان و تصوف اسالمي، تصوف و سنّت حسنه وقـف، در  
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قف به عنوان بخشي از فتوح و در واقـع بخـش   پيوند با يكديگر بودند. از ديدگاه صوفيه، و
عمده آن، نشانه فيض و لطف و عنايت پروردگار بود و واقفين و موقوفات در واقع واسطه 

) چرا كه اهل تصوف، بر اين اعتقاد بودنـد كـه   62، 1369اين لطف و عنايت بودند.(كياني، 
ات رحمـان و رحـيم   نگاه صوفي مي بايست به برترِ اسباب يعني مسبب باشد كـه همـان ذ  

  ).221، 1383هجويري غزنوي، »( و نعمت آن نعمت بود كه منعم، دليل بود«خداوند بود: 
گيـري    آغاز تأثير سنت حسنه وقف در حوزه عرفان و تصوف، بيش از هر چيز به شكل

هايي باز مي گشت تا پيروان و ارادتمندان تصـوف در كنـار يكـديگر      فضاي جمعي يا مكان
اين مركز همان خانقاه بود. تامل در معنـا و مفهـوم ايـن واژه نيـز مضـامين       جمع شوند كه

سازد چرا كه سـفره و    اقتصادي اجتماعي سبك زندگي و مباني فكري صوفيان را روشن مي
گاه را در كنار يكديگر جمع دارد و ترادف و داللتي بين خانقاه و صوفيان را   مهماني و اقامت

، ذيـل خانقـاه،   1388تمدن اسالمي به همـراه دارد (ارجـح،    در نظام اصطالحات فرهنگ و
). استفاده از موقوفات خانقـاه قـوانيني داشـت و مشـايخ     43، 1387منفرد، همان، انصاري، 

صوفيه، با وضع شرايطي خاص، خانقاهيان را مجاز به استفاده از امكانات و موقوفـات مـي   
يين تصوف و تشريح و توجيه اهدافشان از ) در قرن پنجم با تأييد آ63، 1369كردند (كياني، 

سوي كساني چون غزالي و ديگران و مقبولين علم شهودي از نظر مذهبي و همگرايي ميان 
شريعت به عنوان مبناي فقها و حقيقت به عنوان مساله عرفا و صوفيان سبب گشت بعضـي  

مقبوليت عـام   از خلفاي عباسي نيز تصوف را به رسميت بشناسند و بنابر مصالحي از جمله
تصوف، آن را تأييد نمايند. با چنين تأييدي، تصوف عالوه بر مقبوليت اجتمـاعي، پـذيرش   
رسمي نيز يافت و در نتيجه در بيشتر سرزمين هاي اسالمي از محل درآمـدهاي عمـومي و   
همچنين با حمايت امراي محلي، اوقـاف بيشـتري بـه تأسـيس خانقـاه هـا و گسـترش آن        

  ).43، 1387ري،اختصاص يافت (انصا
عمده مخارج و هزينه هاي خانقاه ها كه از قرن پنجم به بعد واجد شرايط نظـام منـدي   
خانقاهي بودند از طريق موقوفات تأمين مي شد و غالباً از طريق موقوفات، مهمانخانه هـاي  

ــا        ــوفيه ب ــه ص ــد ك ــي س ــيس م ــز تأس ــاني ني ــذيرايي   رايگ ــرا پ ــافران و فق آن از مس
) در دوره سلجوقي آثار و منابع مختلفـي بـراي مقاصـد    323/4، 1333كردند.(خواندمير، مي

وقاف شامل خانـه هـا، آسـياب هـا،     ديني و خيرات مي توانست تبديل به وقف شود. اين ا
ها، كاروانسراها، مساجد و مدارسي بود كه به خرج افراد معيني ساخته مي شد. همچنين  پل

اروانسـراها و ... را نيـز شـامل    سـته بازارهـا و ك  هاي حرَف، دكانها، را  اراضي وسيع، كارگاه
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) درآمد اوقاف مطابق وصيت واقفان خرج مـي شـد ايـن    451،1354شد.(پيكولوسكايا،  مي
درآمدها در اسناد وقفنامه ثبت مي شد. نظام الملك هزينه معاش اهل شأن و علـم را كـه از   

) 39- 38، 1382،1383محل درآمد اوقاف زندگي مي كردند تـأمين مـي كـرد. (آقاجـانوف،    
چنانكه براي صوفيان اصفهان خانقاه ساخت و هر ساله در ماه رجب نيازمندان و صوفيان را 

  )359، 1313اطعام مي كرد و انعام مي داد.(محمد بن منور، 
.ق) نيـز نايبـان وقـف نظـارت بـر      511- 498در دوره حكمراني سنجر سلجوقي(حك: 

بودن اشياء وقفي خانقاه ها را برعهده داشتند. گاه درآمدها، كمبودها و مرتب ساختن و فعال 
ميزان موقوفات به اندازه اي بود كه مخارج خانقاه ها را به تنهايي و بـه طـور كامـل تحـت     
پوشش قرار مي داد و آن را تأمين مي كرد تا حدي كه ديگر نيازي به منابع اقتصادي ديگـر  

سـت چنـين خانقـاه هـايي از     همچون نذورات مردم احساس نمـي شـد و در نتيجـه سرپر   
  ) 165، 1369پذيرفتن نذورات خودداري مي كردند.(كياني، 

پيوند ميان وقف و تصوف زماني جدي تر مي شد كه مراكز پراكنده تجمع صوفيان نظير 
آرامگاه مشايخ اولياي تصوف يا رباط ها به پشتوانه موقوفات، از نظر فضـاهاي سـاختماني   

هاي مختلفي خدماتي مانند آب انبار و حمام شـدند.(بياني،  گسترش يافت و داراي قسمت 
هايي تأسيس شد كه نه فقـط اقامتگـاه     )در اطراف اين آرامگاه ها سكونت گاه127/2، 1381

صوفيان و سالكاني بود كه براي بهره گيري از معنوي آنان، به زيارت اين آرامگـاه هـا مـي    
هاي رايگاني نيز تأسيس مي شد كـه در آنهـا    آمدند بلكه از طريق اين موقوفات، مهمانخانه 
  ).323/4، 1333از مسافران و فقرا پذيرايي مي شد (خواندمير،

  حمايت حاكمان و رجال سياسي 2.1.3
پس از اينكه مشايخ صوفيه توانستند جايگاه خاصي در بين مردم پيدا كنند بـه تـدريج آنهـا    

أسيس و رسمي شدن خانقـاه عـالوه بـر    مقداري از اموال خود را به خانقاه مي بخشند. با ت
مردم، برخي فرمانروايان و رجال سياسي هم به مشايخ و صوفيان توجه كـرده و بـه عنـوان    
بهره مندي از دعاي ايشان؛ دورانديشي و مصلحت وقت و تأثير حمايت مشـايخ بـزرگ بـا    

جهانگرد و  توجه به نفوذشان در ميان مردم، به ايشان كمك هاي مالي مي كردند، يا صوفيان
بهره ور از نعمت آنان ذكر خيرشان را از جايي به جايي ميبردند و غير مستقيم به نفـع آنـان   

) اقدام برخي از فرمانرويان به ساختن خانقاه و توجه بـه  323، 1369تبليغ مي كردند.(كياني،
پيران خانقاهي و تعيين اوقاف براي آنها، سازمان خانقاه را بـه صـورت يـك مركـز ثـروت      
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) به اين ترتيب مشايخ طريقت عالوه بر قدرت معنوي از ثـروت  312، 1369درآورد.(كياني،
توانگري نيز برخوردار شدند و با كمك به افراد فرودست اجتماع و رفـع حـوائج مـادي و    

  معنوي آنان، بيش از پيش بر احترامشان افزوده شد.
صوفيه قابل توجه بـود  احترام و تكريم رجال سياسي عصر سالجقه نيز در حق عرفا و 

و » ارزاقـات «چنان كه در نظام پرداخت مواجب حكومتي، مستمري هاي خاصي با عنـاوين 
، 1389براي صوفيه اختصاص داده بودند.(صـدقي و بـاقري تـوفيقي،   » صدقات«و » معايش«

) مالقات طغرل سلجوقي با بابا طاهر همداني حكايت از توجه و تكريم سالطين نسبت 76
رد. خواجه نظام الملك با صوفيه به نهايت حرمت رفتار مي كرد و با مشـايخي  به صوفيه دا

) هنگـامي  337چون ابوسعيد ابوالخير و ابوعلي فارمدي رابطه خوبي داشت.(عوفي، بي تـا،  
كه نظام الملك بشارت وزارتش را از ابوسعيد شنيد، با خود عهد كـرد كـه تـا پايـان عمـر      

ين روي بود كه خانقاه اصفهان را ساخت و هر سـاله در  گزار صوفيان باشد و از هم  خدمت
ماه رجب به اطعام آنان پرداخت. سلطان سنجر براي آرامگاه بوسعيد هـزار خـروار غلّـه از    
جهت تخم و زراعت و صد دينار بـراي فرزنـدان و مريـدان بوسـعيد حوالـه مـي كنـد. او        

مي فرسـتد.(محمد بـن منـور،    همچنين براي خرج خانقاه قاسم جوكي پنجاه نيز هزار دينار 
) در اسرارالتوحيد به نام كساني چون احمد دهستاني عميد خراسان و جانشـين  348، 1313

او محمد بن منصور كه دوران طوالني مسئوليت وي قريب نيم قرن ادامـه داشـت، خواجـه    
 حمويه كه رئيس ميهنه بوده و به ابوسعيد و خانقاه او توجه مي كردنـد اشـاره شـده اسـت.    

). همسران حاكمان نيز در اين جريان نقش داشتند. سـتّي  11- 110، 1313(محمد بن منور، 
خاتون (قرن پنجم ه.ق) همسر حاكم يزد اقدام به بنا كردن خانقـاه در جنـب مسـجد يـزد،     
كاروانسرا و ضمايم ديگري براي آن كرده و عالوه بـر سـاختن حوضـي در  ميـان خانقـاه      

) 97، 1377اه را داد تا مورد استفاده عموم قرار گيرد.(كاتب، دستور ساختن چاهي كنار خانق
پادشاه خاتون همسر براق حاجب از فرمانرويان كرمان از واقفين خانقـاه هـا و مـدارس در    
كرمان است كه براي شيخ برهان الدين احمد باخرزي در مقابل حمام قلندران، خانقاهي مي 

  )227، 1369كياني، سازد و موقوفاتي براي آن تعيين مي كند.( 
از خلفاي عباسي در قرن ششم مستنصر و ناصر در حق صوفيه محبت خـاص داشـتند   
چنان كه مستنصر عباسي براي اصحاب اوحدالدين كرماني جامه تهيه مـي كـرد.( كرمـاني،    

). گاهي مشايخ خود به پادشاهان يا وزيران نامه مـي نوشـتند و از آنهـا تقاضـاي     50، 1347
كردند. از جمله اين افراد موالنا جـالل    و يا پرداخت وام قرض شان را ميكمك به صوفيان 
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چون مريد موالنا شدم هر روز دوازده نامـه  «الدين محمد بود. صالح الدين ملطي مي گويد:
» مي نوشت و درد مساكين و اهل حاجات را دوا مي كرد و هيچ بـه نامـه خطـا نمـي كـرد     

ن مي خواهد كه به صوفيان و درويشان براي خريـد  )  و خود از بزرگا217، 1371(مولوي، 
باغ يا دكّان كمك كند تا بتوانند هم خود كسب درآمد كنند و هم بسـياري از صـوفيان را از   

  ). 171، 1371( مولوي، .اين طريق بهره مند گرداند
به هر حال اين كمك هاي اقتصادي و تأييد رجال سياسي كه در متون صوفيه به چشـم  

جب تثبيت پيشرفت طريقه تصوف گرديد و كم كم خانقاه را به صورت يـك  مي خورد مو
مركز ثروت درآورد و بر اساس همين كمك هاي اقتصادي به خانقاه است كه ابـن جـوزي   

بيشتر رباط هاي صوفيان را ستمگران بنا كرده انـد و امـوال ناپـاكي را بـر آنهـا      « مي نويسد:
  ).149، 1389ابن جوزي،» ( وقف مي كنند

  زكات 3.1.3
زكات و صدقات از مهم ترين شيوه هاي معيشتي متصوفه هستند كه اختالف نظـر زيـادي   

هسـتند و از مـال زكـات اسـتفاده     درقبول آن ديده مي شود. برخي مخالف گـرفتن زكـات   
غنا، « كنند اگرچه مباح است و در نگرفتن زكات به اين سخن پيامبر استناد مي كنند كه   نمي

، غني حقيقي كسي است كه به ذات يا به دل بي نياز باشد. اينان اگـر چـه   داشتن مال نيست
 »چيــزي از حطــام دنيــايي ندارنــد امــا در حقيقــت توانگرنــد، چــه غنايشــان از خداســت 

ختيـار پيشـه كـرده انـد زكـات را      ) كساني از صـوفيان كـه فقـر را بـه ا    202، 1394(سرّاج،
نمـي پـردازيم از خلـق نيـز مـالي      نـدوزي  پذيرند و استدالل مي كنند وقتي به ثـروت ا  نمي
) در مقابل اين گروه، عده اي 461، 1393پذيريم تا يدي عليا بر يد ما نباشد.( هجويري،  نمي

از صوفيان نيز گرفتن زكات را بر ساير بخشش ها برتري مي نهنـد از آن جهـت كـه آن را    
كـه قبـول نكـردن آن،     سهم فقرا از مال اغنياء به دستور الهي مي دانند پس اين حقي اسـت 

نشان تكبر دارد. اين گروه معتقدند كه زكات و فتوحي كه بي در خواست مـي رسـند بهتـر    
هـر  « است پذيرفته شوند و به اين سخن پيامبر خطاب به عمربن خطّاب استناد مي كنندكه: 

چه خواسته و مال تو را برسد بي آنكه بخواهي يا بـدان آگـاهي داشـته باشـي بپـذير و بـر       
  ). 53، 1369گردان چه اين كارت سركشي در برابر اراده خداست.( كياني، م

هم مخالفان و هم موافقان قبول زكات براي مستند نشـان دادن نظـر خـود از احاديـث     
پيامبر كمك مي گيرند. با اينكه برخي از صوفيان مال زكات را قبول مي كنند و يكي از منابع 
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اخت نمي كنند. ايـن تلقـي در مجـامع دينـي وجـود      درآمدي آنها است اما خود زكات پرد
داشت كه خداوند پرداخت زكات را بر صوفيان واجب نكرده است زيرا ثروتـي از دنيـا بـه    

). در عين حال كه به همين دليل آنان از مصـاديق  133، 1394آنان عطا نكرده است ( سرّاج،
بـراي هزينـه   «ست كـه:  دريافت زكات تصور مي شدند. در حاالت نجم الدين كبري آمده ا

نجم الدين كبري و مريدانش هر ساله هزار و سيصد دينار از مال زكات كه حالل ترين مال 
  ).261، 1345بياني، » ( رسيد، مقرر گرديده بود  ها بود و به ديوان بيت المال مي

  
  هاي مردمي به صوفيان كمك 2.3

  فتوح 1.2.3
و » نذر و نياز«پيروزي هاست. فتوح با نام هاي فتوح جمع فتح در لغت به معني گشايش ها و 

هم به كار رفته است كه عبارت از هر رنجي كه به درويش رسـد و سـبب گشـايش    » توزيع« 
) در بيـنش  165، 1390( كهدويي و مـدني،   .معيشت گردد اعم از پول يا خوردني و نوشيدني

و اقتصـادي آن نـذر و    دو بـار معنـايي متفـاوت دارد مفهـوم مـادي     » فتوح«صوفيه، اصطالح 
هـاي خانقـاه بـود و يـا       نيازهايي بوده كه مردم به خانقاه مي آوردند و سـبب گشـايش هزينـه   

حصول چيزي از جايي كه انتظارش نمي رود. مفهوم معنوي آن تجليات ظهور حق بـر قلـب   
  ).286، 1369سالك است كه پس از قطع منازل سير و سلوك نصيب او مي گردد (كياني، 

ان در جواز قبول فتوح به اين حديث پيامبر استناد مي كنند كه: هـر وقـت كـه از    صوفي
شخصي يا جايي فتوحي و رزقي به شخص برسد، بدون خواست و مسألت او، بايد كـه آن  
را قبول كند و صرف اهل و فرزندان كند و اگر توانگر باشد آن را خرج محتاجـان نمايـد.(   

لت مي كند بر اين كه جايز است كه سالك بيشتر از ) اين حديث دال80، 1364سهروردي، 
احتياج خود قبول كند به اين نيت كه آن را صرف ديگران كند. كمـك كننـدگان بـه عنـوان     
انفاق كردن، هديه و زكات و صدقه دادن و اداي نذر به صورت نقدي و جنسي و اطعام بـه  

، 1369شده اسـت.( كيـاني،   صوفيان كمك مي كردند كه از همه اينها تحت عنوان فتوح ياد 
) و ساكنان خانقاه هر روزه در انتظار فتوحي بودند بـراي رفـع حـوائج روزمـره خـود      287

  بودند. به گفته عطار:
 گرسنه بودند جملـه چنـدگاه  صوفيان بوسعيد آن پيـر راه«

 »قوت تن، قوت رو مي رسـد   چشم در را تا فتوحي در رسد
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  )341، 1383(عطار، 

هاي اندكي بودند كه از دريافت فتوح رسيده به خانقاه استنكاف كننـد چـرا كـه    خانقاه 
عالوه بر نيازهاي خود خانقاه ها، صاحبان قدرت براي استفاده از نفوذ معنوي صـوفيان نيـز   
تمايل شديدي براي دادن اين فتوح داشتند و اين گونه فتوحات باعث گشايش هزينه هـاي  

جه عبداهللا انصاري آمده كه او و يارانش، مدت چهـل روز در  خانقاه ها بود. در حاالت خوا
گواشان، نزديك هرات توقف كرده و هر روز ميهمان كسي مي شـوند و هـزار و دويسـت    

  ) محمد بن منور مي گويد:344، 1366جام به رسم فتوح دريافت كردند.( جامي،
بيشتر  ع ساكنان آنجاهرگز خانقاه بوسعيد را در ميهنه هيچ معلوم نبود و هميشه نيز جم

هاي نيشابور بودي و صوفيان آن خانقاه پيوسته با فتوح روزگار مي گذاراندند  از خانقاه
  .)192، 1313و از همه خانقاه ها پربركت تر بود ( محمد بن منور، 

كمك كنندگان عالوه بر كمك نقدي و غيرنقدي، عده اي از صوفيان را به ميهماني برده و 
مي كردند، يا خوراك و طعامي را به خانقاه درويشان مي آوردند. دليل آن هـم   از آنها پذيرايي

در نزد كساني مانند غزالي دستور اسالم بود در مورد اطعام فقيران و گرسـنگان كـه در آيـات    
) چنان كه در اسرار التوحيد آمده است كـه  201/2، 1374متعدد به آن تاكيد شده بود ( غزالي، 

به باورد رسيد عريفي(نقيـب) بـود. عريـف شـيخ را مهمـان كـرد و از او       وقتي شيخ ابوسعيد 
خواست تا چند روز آنجا مقام كند. شيخ اجابت كرد و مـدت سـي روز آنجـا ايسـتاد. هـروز      

(محمـد   بامداد آن عريف يك دينار زر بياوردي و مي گفت در وجه سفره درويشان خرج كن
توح در ميان صوفيان مي پرداختند و در انجـام  ). مشايخ خود به تقسيم ف157، 1313بن منور، 

درستي اين كار دقت بسياري مي كردند. افرادي كه به صوفيان كمـك مـي كردنـد معمـوالً از     
توانگران بودند كه به به تصوف عالقه داشتند و قلباً به مشايخ ارادت مي ورزيدند و حتي خود 

به حكم اشارت شـيخ  « گويد   يد ميمشايخ هم گاهي به هم فتوح مي بخشيدند. چنانكه ابوسع
  ).73، 1313(محمد بن منور، » ابوالعباس، راهي ميهنه شديم با صد هزار خلعت و فتوح

سهروردي در باب بيستم ازعوارف المعارف كه اختصاص بر فتـوح و خـوردن آن دارد   
كـه   متصوفه را در هنگام قبول فتوح به چند گروه تقسيم مي كند: طايفه اول، صوفيان زاهـد 

در حال فتوح را مي گيرند و در همان حالت آن را مي بخشند، طايفه دوم صوفياني هسـتند  
يابنـد و بعضـي از ايشـان قبـول      كه هرگاه فتوحي به ايشان رسيد بـر آن اطـالع و وقـوف   

كنند اال به معرفت و تنبيهي كه از حق تعالي به ايشان رسد و طايفه سوم كساني هسـتند   نمي
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اندك ذوقي باشد بر ايشان از جهت رسـيدن نعمـت و آن ذوق زود مكـدر    كه قبول كنند و 
كردنـد    ). از جمله مشـايخي كـه از قبـول فتـوح خـودداري مـي      88، 1364شود (سهروري

ابوالحسن خرقاني بود. در سراسر حكايات مربـوط بـه او فقـط يكـي دو بـار از فتـوح در       
اي گوسـفند بـه خانقـاه بـود و     خانقاهش سخن به ميان آمده است كه در هر دو مورد اهـد 

وقتـي شـيخ در   ) « 75، 1388( شفيعي كدكني، .ابوالحسن از پذيرفتن آن خودداري مي كند
صومعه نشسته بود، با چهل درويش و هفت روز هيچ طعام نيافته بودند يكي بر در صـومعه  

« فت:چون شيخ شنود گ» اين، صوفيان را آورده ام« آمد با خرواري آرد و گوسپند و گفت: 
از شما هركه نسبت به تصوف درست مي تواند كرد بستاند من زهره ندارم كه الف تصوف 

) در ابتداي 75، 1388(شفيعي كدكني، » همه دم دركشيدند تا مرد فتوح را باز گردانيد » زنم.
بين طريقـت خـود و ابوسـعيد فـرق      مالقات ابوسعيد با خرقاني نيز، ابوالحسن به صراحت

راه تو بر بسط و گشايش است و راه ما بر قبض و حـزن اكنـون تـو    «گويد گذارد و مي  مي
محمـد بـن   »( شاد باش و خرم زي تا ما اندوه تو مي خوريم كه هر دو در كار او مي كنـيم. 

). مشايخ صوفيه گرفتن فتوح را از كودكان نهي كرده اند چنانكه به گفتـه  144، 1313منور، 
وفي بايد كه از حكام نان خوردن و از زنان فتوح قبـول  ص«باخرزي در اوراد اال حباب آمده 

). در عين حـال  138/2، 1383(باخرزي، » كردن دور باشد و خود را از  اين معني منزه دارد
پرستي و پرخوري   كه از سوي مخالفان صوفيان اين وضعيت بهانه اي بود كه صوفيه به شكم

 بايـد  ) هرچنـد 155، 1362ين كـوب،  مثَل شود ( زر» و أكل صوفي«معرفي شوند و جمله 
تاييــد يــا رد تصــوف  جهــت در دارنــد تبليغــي كــه مــاهيتي حكايــات گونــه ايــن گفــت
  شدند. مي  مطرح

  هديه 2.2.3
در سراسر تاريخ صوفيه، هديه به عنوان يكي از منابع مهم درآمد به شمار مي رفت. چرا كه 

گرفته و گاه پرداخـت هـدايا بـه    پرداخت هديه با ميل و رغبت و از سر ارادت صورت مي 
گسترش مي يافته و حجم بسياري داشته كه اقطاب و مشايخ صوفيه را بـه اشـراف جامعـه    
تبديل مي كرد. صوفيان براي قبول هديه به اين سخن پيامبر استناد مي كردند كه:هديه برادر 

ــ  را د فرســتاده و خــود نيــز هديــه  دينـي خــود را بپــذير زيــرا آن روزي اســت كــه خداون
  )253، 1361پذيرفت.( سلمي، مي
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دهنده به طريقت بود و پـذيرش فتـوح از     معيار رايج در پذيرش هدايا تعلق خاطر هديه
اغيار عمدتاً مذموم شمرده مي شد. هدايايي كه به صوفيان داده مي شد نشانه عالقه و عشق 

) 44، 1392طيب، به ولي بوده و ميزان آن بستگي به طبقه اجتماعي هديه كننده داشت.( ابن
هاي مختلفي در منابع صوفيان آمده است به مانند اين حكايت عوفي كـه    در اينباره حكايت

جواني به خانقاه بوسعيد آمد و دو صره سيم زر نزد او آورد و گفت وصيت پدرم «آورد   مي
قاه ) هنگامي كه صوفيان خان334عوفي، بي تا، » ( بوده كه بعد از مرگش به شما هديه دهم.

بوسعيد در آرزوي گوشت بودند جواني به خانقاه آمد و گفت بيست گوسفند از وجه حالل 
). 532دارم و به مطبخ شما مي آورم كه بـراي صـوفيان خـوراك بپزيـد.( عـوفي، بـي تـا،        

گفت براي زيارت شيخ االسالم احمد جامي به سـعدآباد رفـتم چـون      ابوالقاسم سنجري مي
او روم دو خروار هيزم از براي هديه بار كـرده و بـه نـزد او    نمي خواستم دست تهي پيش 

  ). 261، 1345رسيدم ( غزنوي، 
هدايايي كه به خانقاه آورده مي شد نيز مانند موقوفات به صورت نقدي و جنسي بود و 
هداياي بسياري از سوي مردم به مشايخ و اهل خانقاه تقديم مي شد. در ميان مشايخ صوفيه 

حسن خرقاني از گرفتن هدايا هم امتناع مي كردنـد. او كيسـه هـاي دينـار     كساني چون ابوال
ما لشكر را بيستكاني ( مواجب «ارسالي از طرف سلطان محمود غزنوي را نپذيرفت و گفت 

شـيخ احمـد شـهره هـم كيسـه زر      » ماهيانه و ساليانه) داده ايم تو آن را به لشگر خويش ده
(جنيـد  » آن را بـه آن كـس ده كـه از او گرفتـه اي     «اتابك زنگي را نمي پذيرد و مي گويد:

  ). 62تا،   شيرازي، بي

  نذور 3.2.3
نذور جمع واژه نذر و كلمه اي عربي است. دهخدا درباره معني اين كلمه نقل مي كند: نذر 
جمع واژه نذور است، به معني پيمان و عهد و وعده و آن چه انسان بر خود واجب گرداند 

و جز آن، نذر و نياز عبارت است از آنچه برلـي مرشـدان و مردمـان     از قبيل روزه و صدقه
هـاي مقامـات و     نامه، ذيل واژه نذر). در كتاب  صاحب نفس هديه مي آورند ( دهخدا، لغت

مناقب مشايخ متصوفه قصه هايي وجود دارد كه مردم به ويژه سالطين براي يافتن چيزهاي 
جز آن، نذرها كرده و آن را به جا آورده اند.  گمشده و سالمت ماندن كشتي از غرق شدن و

درويشـي  « تجاب الـدعوه انـد   در بين مردم مشهور بـود كـه پيـران صـوفي و مشـايخ مسـ      
) از اين نظر برخي از مردم بـه نيـت   80، 138سعدي، »( الدعوه در بغداد پديد آمد مستجاب
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به خواسـت خـود   كردند و پس از رسيدن   برآورده شدن حاجات و آرزو هاي خود نذر مي
نذر خود را بـه جـا   » يؤمنون بالنذر و يخافون يوماً كان شره مستطيراً«بنا به حكم آيه قرآني 

مي آوردند. گاهي نيز فرد نذركننده پس از رسيدن به خواسته خـود در بـه جـا آوردن نـذر     
خويش دچار شك و ترديد مي شد، چرا كه مي ديد برخـي از صـوفيان بـه كـار سـماع و      

غول اند . حافظ نيز احتماالً براي آگاه ساختن چنـين افـرادي در مـورد مصـرف     عشرت مش
  فتوح  و نذور گفته است:

 »كشيمدلق يارب به آب خرابات بر مي  نهـيمنذر و فتوح صومعه در وجه مي«
  (ديوان حافظ)

رسم نذر كردن از سرِ توسل جهت گره گشايي و رفع حوائج هميشه معمول بوده است. 
صوفيان با استفاده از اين تمايالت افراد، به فراهم آوردن منبع درآمدي براي خود پرداختنـد  
از جمله اين نذورات انداختن سكه در صندوق ضريح مشايخ بود و همچنين براي چيزهاي 

  ) 23.( ميرخاني، بي تا، گمشده خود نذر مي كردند
  در منابع صوفيانه نقل است كه

شيخ  ابوالحسن خرقاني، محمود را پيراهن عودي به يادگار داد و سلطان به غزا رفت و 
ناگاه از اسب فرو افتاد و به گوشه اي شد و روي به خاك نهاد و آن پيراهنِ شيخ را بر 

ه، كه ما را برين كفـار ظفـر   دست گرفت و گفت الهي به حق آبروي خداوند اين خرق
  ).668، 1388دهي نذر ميكنم كه هر چه غنيمت بگيرم به درويشان بدهم (عطار، 

در اسرارالتوحيد نيز آمده كه بازرگاني كه در رفتن به هرات و مرو دچار ترديد شده بود 
  :با خود مي گويد

ال كنم كه به مرو سحرگاه به نزد ابوسعيد مي روم و او را صد دينار زر دهم و از او سو
روم يا هرات؟ شيخ به او مي گويد كه به جايي نرود وهمين جا بماند كه انبار او از مرو 
به نيشابور مي آيد و چون اين اتفاق افتاد، بازرگان به جاي صد دينار سيصـد دينـار بـه    

  .)109- 108، 1313بوسعيد مي بخشد (محمد بن منور، 

  :آيد    يا از قول ابويعقوب بصري مي
ده روز در حرم گرسنه بودم، بي طاقت گشتم بيرون آمدم شلغمي انداخته ديدم، گفـتم  
برگيرم، گويي كسي از باطن ندا داد كه ده روز گرسنگي آن گـاه بـه آخـر نصـيب تـو      
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شلغمي؟ دست بداشتم و به مسجد آمدم، يكي درآمد يك قمطره كعك و شكر و بـادام  
باد برآمد نذر كرديم كه اگر به سالمت برسـيم  در دريا بوديم «مغز پيش من نهاد گفت: 

  ).552- 551، 1374اين قمطره به اول درويش بدهيم كه ببينيم ( غزالي،

  گيري  وام 4.2.3
مشكالت اقتصادي و تهيه معاش اهل خانقاه بعضـي مشـايخ را وادار بـه قـرض گـرفتن از      

خت وجود ندارد اما چون توانگران مي كرد. توانگران با آنكه مي دانستند تضميني براي پردا
مي دانستند كه سير كردن گرسنگان و برآوردن حاجت درويشان، كـاري پسـنديده و نيـك    
است، خداوند آن مبلغ وام را از جايي خواهد رسانيد. وقتي در خواب به بعضي از مشـايخ  
  گفته مي شد كه بيشـتر وام كنيـد و مترسـيد، زيـرا خداونـد آن را پرداخـت خواهـد كـرد.        

) پرداخت وام در خانقاه از طريق دريوزگي نيز انجام مي شد آن چنـان  256، 1361ي،(قشير
بود كه اگر خادم خانقاه براي پذيرايي از صوفيان و مسافران به چيزي احتياج داشت، پـولي  
به قـرض گرفـت و آن را آمـاده مـي سـاخت سـپس از راه دريـوزه آن را مـي پرداختنـد.          

وام توسط كمك مشايخ ديگر صـورت مـي گرفـت.     )گاهي پرداخت129، 1383(باخرزي،
نهد تـا او وام    چنانكه حسن مؤدب در خانقاه ابوالحسن خرقاني مبلغي پول در زير زاويه مي

  ) يا در حكايتي ديگر 156، 1313خود را بپردازد. ( محمد بن منور، 
د. يـك  شيخ ابوسعيد را در ميهنه از جهت صوفيان پانصد دينار نيشابوري وام افتاده بـو 

روز حسن مؤدب گفت: ستور زين كنيد تا به نزد ابولفضل هراتي رويم كه او تواند وام 
راد دهد. چهار روز نزد او ماندند روز چهارم پيش از آنكـه شـيخ كلمـه اي بگفـت او     
پانصد دينار نيشابوري بركشيد و به حسن مؤدب داد و گفت: اين از جهت وام شيخ و 

فت اين از جهت سـفره راه و صـد دينـار ديگـر از جهـت      صد دينار ديگر بدو داد و گ
  .)190، 1313رهĤورد شيخ (محمد بن منور، 

همچنين بوسعيد در واپسين روز حياتش منتظر بود تا بوسعد از غـزنين برگـردد و سـه    
هزار ديناري كه بوسعيد وام داشت و از سلطان غزنين درخواست كرده بود را بياورد تا شيخ 

). يكي از شيوخ كه به وام گـرفتن معـروف   355، 1313آرام گيرد. ( همو،از اين بابت دلش 
نامـد و حتـي از وام     .ق) بوده كه موالنا او را شيخ وامـي مـي  240بوده، احمد خضرويه (م. 

  ). 25، 1379گرفتن خانقاه مي ساخت ( مولوي، 
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  دريوزگي 5.2.3
در اصطالح صوفيان و نيز در كاربرد ادب فارسي واژه دريوزگي و گدايي كردن داراي چند 
معني است يكي از آن معاني بردن نياز به نزد خداوند و حاجت خواستن از اوسـت. چنـين   
كاري در تصوف، نخستين مرحله از مراحل سلوك اسـت. يكـي ديگـر از معـاني دريـوزه،      

بهره وري از سخنان پيران و مشايخ طريقت كـه موجـب   عبارت است از معرفت اندوزي و 
  ). عبيد زاكاني مي گويد: 298، 1369رشد و كمال معنوي سالك است (كياني، 

 »مايه اين پادشاهي از آن گدايي يافتيم  سالها دريوزه كرديم از در صاحبدالن«
  )1688( زاكاني، 

با جا به جايي طبقات اجتمـاعي  بنابر نظر يكي از محققان نيز در قرون نخستين اسالمي 
اوضاع اقتصادي دچار اختالل شد و عده اي از مردم با گدايي روزگار مي گذراندند و همين 
امر عده اي را به خانقاه كشاند و گدايي يا دريوزگي با همان شكل خاص خود به تصـوف  

). بـا  299، 1369وارد شد اما خانقاه و مشايخ متصوفه به آن جلوه اي ديگر دادنـد (كيـاني،   
وري از اين مسأله، يك   اينكه مسأله دريوزگي يك مسأله اجتماعي بوده و خانقاه ضمن بهره

موضوع اخالقي را نيز دنبال مي كرد. چرا كه عضـو تـازه وارد در تصـوف، از آن نظـر بـه      
گدايي فرستاده مي شد تا به نـوعي پـااليش روحـي برسـد و از خـود شخصـيت تـازه اي        

گدايي كردن براي آن اسـت كـه   «گويد  ) در همين رابطه سرّاج طوسي مي200بسازد.(همو، 
اعتبار و آبروي شخص از ميان برود و كسي به صورت هديه و وام و كمـك چيـزي بـه او    

). متصوفه مي خواستند با دريوزگي نيروي توكل را تقويت كنند 191، 1394(سرّاج، » ندهد
سل نجويند. درواقع دريوزگي و گدايي يكي تا در طلب روزي و معيشت خود به اسباب، تو

از مراحل سلوك بود كه بايد طي مي شد. در ذكر احـواالت ابوسـعيد ابـوالخير در ابتـداي     
  ورودش به طريقت تصوف آمده است كه

پس از دوري از خلق و سختي در خوراك و خواب و مراقبت برآنها از جهت خـدمت  
ز سخت تر از آن نديدم برنفس، هركـه  به درويشان به سوال مشغول شديم كه هيچ چي

مارا مي ديد ابتدا ديناري مي داد چون مدتي گذشت كمتر مي شد تا به دانگي رسـيد و  
دادند و آن چنان كه   كمتر مي شد تا به يك مويز و يك جوز. چنان كه پيش از اين نمي

  ).22، 1313دادند ( محمد بن منور،   اين را نيز نمي
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ان به طور ناشناس به گدايي مي پرداختند و همين كه شناخته مي بسياري از مواقع مريد
) امـر گـدايي   23- 21، 1384شدند شيخ آنان را به رياضتي ديگر وا مي داشت. ( سـاجدي،  

كردن براي افراد ثروتمندي كه بر مسلك تصوف وارد شده بودند بسيار سخت بود و وقتـي  
ود به دريوزگي فرستاده مـي شـد چـون    جواني از خانواده اي توانگر از سوي شيخ و پير خ

مردم شهر مي دانستند او از چه خانواده اي است اين امر براي او بسيار دشوار و تحقير آميز 
). بـه تـدريج   47، 1382بود. بدين سان غرور و اراده مريد درهم مـي شكسـت ( بـرتلس،    

ا نظم خاصـي از  گدايي به سنت تأمين برخي اقالم درخواستي صوفيان درآمد و صوفيه نيز ب
راه گدايي  احتياجاتشان را برطرف مي كردند.به اين ترتيب لفظ درويش (صوفي) بـا لفـظ   

  ). 23گدا و فقير يكسان شد ( ميرخاني، بي تا، 
  درين رابطه حكايت هاي فراواني در منابع متصوفه آمده است از آن جمله

بـه نـام ابـو عمـرو     از حسن مؤدب نقل است كه شيخ در نيشابور مرا بـه نـزد محبـي    
حسكويه فرستاد و در يك روز هفت بار نزد او رفته براي كاري.  غروب شد و باز بـه  
نزد او رفتم ولي شرم داشتم تا خواسته ام را بگويم، گفت: شيخ چيزي فرمـوده اسـت؟   

. در دكـان گشـاد و مـرا گفـت چـون بـدين       “عود وگالب و كافور مي خواهـد ”گفتم 
يش من آيي. فردا به هزار دينار كاروان سراي و گرمابـه را  محقرات شرمت مي آيد كه پ

  ).67، 1366الدين ابوروح،   گرو ستانم تا تو از آنجا خرج كني ( جمال

يا در حكايتي ديگر شيخ بوسعيد بر راه دامغان بود شب  شـد و چيـزي بـراي خـوردن     
در  خواست حسن  مؤدب گفت هيچ خوردني نداريم، حصـاري از دور مشـاهده كـرد بـه    

حصار رفت و در زد گفت مردمانيم راه گذر ما را چيزي خوراني مـي بايـد دسـتاري فـرو     
  ).111گذاشت و سه نان جو بر آن دستار نهادند (همو، 

درويـش  «) نيز مخالف گدايي كردن بودنـد.  371برخي از مشايخ همچون ابن خفيف(م.
آن وي را مكدي خوانند كه پس از سه روز گرسنگي به سوال پردازد كذّاب است و پس از 

). شيخ زاهد تكدي و سوال را مذموم دانسته و به مؤذني كه 111، 1369كياني،» ( نه درويش
كسي كه دري از گدايي به خود بگشايد از بـراي  « تكه اي نان از كسي گرفته بود مي گويد 

يس ابليس اش، تلب  ). ابن جوزي در اثر ضدصوفيانه129، 1376ابن بزّاز، » ( صحبت ما نشايد
اليـد  «نيز ضمن خالف شرع دانستن اين عمل صوفيه روايتي از پيامبر را نقل مـي كنـد كـه    

گيرنده   را دست دهنده مي دانند، اما صوفيه دست» يد عليا«علما »  العليا خير من اليد السفلي
والنـا  ). م150، 1389جـوزي،   تعبير كرده اند تا تكدي را دلپذير جلوه دهند ( ابن» يد عليا«را 
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داند كه از ننگ گدايي آسوده اند و سايرين كه تنها نام صـوفي    صوفيان حقيقي را كساني مي
  بر خود نهاده اند به يمن خوش نامي همين گروه امرار معاش و زندگي مي كنند.

 زان سبب صوفي بود بسيار خـوار   ديــر يابــد صــوفي آز از روزگــار«
 د اوفارغ است از ننگ دقشيرخور  جز مگر آن صوفي اي كز نور حق
ــد    از هــزاران انــدكي زيــن صــوفينند ــي زين ــت او م ــان در دول  »باقي

  )110، 130(بهنام فر و احراري، 

به طور كلي روش دريوزه مقداري از هزينه زندگي درويشان را تأمين كـرده و يكـي از   
اين مسـأله وابسـته   منابع درآمد فقيران خانقاهي بود و بخشي از موضوع اقتصادي خانقاه به 

، آداب 47بود. هرچند با وجود حكايـات بسـيار در بـاب دريـوزگي (نـك: اسـرارالتوحيد،       
هـاي بيشـتر     رسـد بـه تـدريج بـا حمايـت       )  به نظر مي151، تذكرة االولياء، 160المريدين، 

حاكمان و رجال سياسي و موقوفات مهم مشايخ خانقاه ها كمتر به دريوزگي به عنوان منبـع  
  مدي احتياج داشتند.درآ

  توكل 6.2.3
توكل واژه توكل به معني وكالت و واگذاري كار به عهده ديگري اسـت و بـر خـدا توكـل     
كردن يعني تسليم او شدن و اعتماد و از او يار خواستن است. موضوع توكل در تصوف بـه  

گيـرد.  منزله مفتاحي بود كه مي توانست در گشايش مشكالت مختلف مورد اسـتفاده قـرار   
موضوع توكل به زماني بر مي گردد كه هنوز خانقاهي بوجود نيامده بـود و كسـاني متعهـد    
هزينه زندگي صوفيان نشده بودند و تصوف به صورت فردي بـود. وقتـي تصـوف شـكل     

). اهـل توكـل   281، 1369گروهي يافت موضوع توكل نيز رنگ گروهـي گرفـت (كيـاني،    
غم نان ندارند؛ اين ها سرنوشت خود را كـامالً تحـت    آنهايي هستند كه غم امروز و فردا و

كفالت خدا مي دانند چون او را كفيل رزق و روزي و زندگي خود قرار داده انـد، خداونـد   
 نيز وسائل معاش آنان را چه با واسطه و چه بي واسطه با فتوحات غيبـي فـراهم مـي كنـد.    

كه از بهـر روزي غـم نخورنـد،     )  و از ادب ايشان است26، 1390(سلطاني و عليقلي زاده،
اندك مشغول بودن به طلب رزق و جمع كردن آن و ذخيره كردن آن را منع كـرده انـد. در   
واقع صوفيان معتقد بودند كه وقتي خداوند طبق آيات قرآن كريم روزي بنـده اش را تعهـد   

ني وزي دادن را مائـده هـاي آسـما   كرده ديگر نيازي به كار و تالش نيسـت و ايـن گونـه ر   
و حضـرت  » و انزلنـا علـيهم المـن و السـلوي    « دانستند كه در قصه هاي حضرت موسي مي
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عيسي در قرآن بيان شده است همانطور كه صوفيان باور داشتند بـراي حضـرت مـريم نيـز     
كرد. برطبق اين آيات صوفيان، به   روزي از غيب مي رسيد، زيرا او نيز صوفي وار زندگي مي

رو داشـتند و    ف توكل مي دانستند. برخي چون جنيد نظري ميانـه دنبال روزي رفتن را خال
ناكردن، سكون دل است به وعده حـق كـه     كردن است و نه كسب  توكل نه كسب«گويند  مي

). در مقابل افرادي نيز نگرشي افراطي بـه موضـوع توكـل    342، 1388(عطار، » شود  داده مي
در « گفت:   رفته بود و در مورد توكل سخن ميداشتند چنان كه شفيق بلخي در بغداد بر منبر 

توكل قوي باشيد و غم مخوريد كه من با توكل به باديه رفتم و جز درمي در جيب نداشـتم  
و حج كردم و باز آمدم و آن درم هنوز با من بود. جواني از پـاي منبـر برخاسـت و گفـت:     

د؟ شفيق گفت: حق با ايـن  شيخا، وقتي آن درم با خود داشتي اعتمادت به خدا كجا رفته بو
در واقع برخي از صوفيان از نيازهاي اوليه رهايي يافته بودنـد، ولـي همچنـان    ». جوان است

محتاج و اسير بودند و براي آن به دنبال چاره بودند و تالش مي كردند تا بـه دسـت آويـز    
رايـي  ن را بـه خـروج از مـال و دا   توكل از اين انگيزه خالص شوند. مشايخ صوفيه، صوفيا

آزمودند و فقر را مالك همت سالك مي دانستند و اتكا كردن به چيزي كه نياز آدمـي را   مي
مـي دانسـتند. بـه همـين علـت دعـا        برآورده كند را رويگرداني از خدا و سبب فساد توكل

كردند كه روزيشان روزانه برسد و چيـزي نداشـته باشـند تـا بـراي فـردا ذخيـره كننـد          مي
  ).172، 1366(جامي،

غالب اين مطالب به زماني بر مي گردد كه هنوز خانقاهي بنا نشده بود و زندگي صوفيان 
به صورت فردي بود. بعد از تشكيل خانقاه و زندگي گروهي توكل نيز بـه شـكل گروهـي    
نمودار شد. اما ظاهراً اين صوفيان مانند صوفيان گذشته افراط در توكل نداشتند چرا كه براي 

خود روش هاي گوناگوني داشتند و هر مالي كه بدست مي آوردنـد بـه   رفع نيازهاي مادي 
اسراف دست مي زدند. استفاده از منابع مال چون وقف، هديه و نذر و ... براي رفع نيازهاي 

  مالي، نشان دور شدن صوفيان از معناي ابتدايي توكل است.

  كسب و كار 7.2.3
دانستند و   هي به دنيا را الزمه تصوف ميبا آن كه برخي از صوفيان رها كردن مال و بي توج

) اما برخي از صوفيان 91، 1388عطار، » ( كاركنان خدا را پيشه حاجت نيست«مدعي بودند 
نيز نمي توانستند با تكيه بر توكل دست از كسب و كار بكشند چرا كه آنهـا سـاكن خانقـاه    

ار مـي كردنـد و در مجـالس    نبودند و داراي فرزند بودند و ناگزير براي امرار معاش خود ك
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صوفيان شركت كرده و به دستورات اخالقي آنها نيز عمل مـي كردنـد. در قـرون نخسـتين     
صوفيان معروفي چون ابوبكر نساج، ابا حفص حداد، اوبكر وراق و بسياري ديگر با درآمـد  
شغلي خود روزگار مي گذراندند. اين گروه از صوفيان براي كسب و كـار بـه ايـن سـخن     

ور را دوست دارد و حالل ترين چيز كسب و   خداي تعالي پيشه«امبر استناد مي كردند كه پي
) وكساني مانند غزالي بر اهميت پرداختن به كـار و ثـواب   320، 1374(غزالي، » پيشه است

بدان كه خويشتن را و عيال خود را از «كسب حالل تاكيد داشته و به صوفيان توصيه ميكرد 
(غزالـي،  » شتن و كفايت ايشان از حالل كسب كردن ازجمله جهاد اسـت روخلق بي نياز دا

). در قرن چهارم و پنجم ، خانقاهي كه از دسترنج صاحبش اداره مي شده است، ظاهراً 325
فقط خانقاه ابوالحسن خرقاني بوده است چرا كه او مردي روستايي بود كه مخارج خـانواده  

، 1386اري اداره مي كرده است ( شـفيعي كـدكني،   د  و خانقاه خويش را با كشاورزي و باغ
شدن يـك منبـع مهـم چـون حمايـت        ). بعد از قرن پنجم و گسترش خانقاه ها و افزوده72

هـاي خانقـاه را     حاكمان و رجال سياسـي از صـوفيان كـه بخـش قابـل تـوجهي از هزينـه       
ره نيـز افـرادي   پرداختند نياز به ساير درآمدهاي پيشين كم رنگ شد. هرچند در ايـن دو  مي

). 874چون عطار از راه كسب خويش روزگـار مـي گذارانيدنـد (عطـار، تـذكرة االوليـاء ،       
همانند وي يكي از درآمدهاي اقتصادي زاويه ي شيخ زاهد از طريق زراعـت بـوده اسـت.    
شيخ زاهد زمين برنجزاري به نام عاشقه هير داشت كه نان زاويه از زراعت زمين زيـاد بـود   

). همچنين حكايت هـاي بسـياري بـر اشـتغال شـيخ زاهـد بـر كـار         220، 1376(ابن بزاز،
) و برخي از صوفيان نيز در لباس تجار و 225، 213، 158كشاورزي صحه مي گذارد (همو، 

ثروتمندان به كسب مي پرداختند و از دسترنج خود معيشت مي كردنـد كـه ازجملـه آنـان     
ين حال از نظرگاه منتقدان تصوف متـأخران  ) با ا104، 1358شمس تبريزي بود (سپهساالر، 

د با دنيا طلبي از هـر ظـالم كـه    صوفيه عمدتاً در خانقاه ها از تالش براي معاش آسوده بودن
  ).127، 1389( ابن جوزي،  رسيد باج گيري مي كردند. مي

  توان مالي مشايخ 8.2.3
وري از امـوال و   از جمله منابع درآمدي در زندگي مشترك درويشان و اهـل خانقـاه، بهـره   

ثروت مشايخ و يا سالك توانگر بود. عضو تازه وارد به آيين تصوف، بايد ترك مال مي كرد 
و آن را در بين مستمندان و درويشان توزيع مي كرد و اين امـر بـه منزلـه يكـي از مراحـل      

) تـوان مـالي   309، 1369سلوك بود تا همت خود را در ترك مال به اثبات برساند.( كياني، 
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بزرگان صوفي در اطعام و پذيرايي از مردم مستمند نقش مهمي در تبديل آنـان بـه مريـدان    
مخلصي داشت كه در راه مراد و شيخ خود از هرگونه جانفشـاني ابـائي نداشـتند و بخـش     

 شـد.  مهمي از قدرت مالي صوفيان در نتيجه سرازير شدن نذورات و موقوفات فـراهم مـي  
  )7877، 1300(همداني، 
ات ژنده پيل آمده كه شيخ االسالم احمد جامي در سفر به سوي حجاز همراه بـا  درمقام

شيخ يعقوب خسابادي ميزباني سفره را برعهده گرفت و تا بغداد صد و بيست دينار خـرج  
) برخـي مشـايخ   323، 1369سفر كرد و اين حكايت از توان مـالي شـيخ داشـت.( كيـاني،     

اجتماعي، صاحب قدرت و پروت مي شـدند   طريقت به سبب قرار گرفتن در يك موقعيت
و اموال خود را براي استفاده صوفيان بر خانقاه خاندان خويش وقف مـي كردنـد. خانـدان    

شـيخ جـام غالبـاً بـه حرمـت زنـدگي       شيخ االسالم احمد جامي به سبب شهرت و اعتبـار  
مـاعي  همچنين خاندان باخرزي نيز بـه سـبب موقعيـت اجت    )328، 1369كردند.( كياني،  مي

خاص خود از توان مالي خوبي برخوردار بودند. مادر منكو قĤن، هزار بالش نقره براي شيخ 
ق) به بخارا فرستاد و او ازآن پول مسـتغالتي خريـد و وقـف    658سيف الدين باخرزي(م. 
هـاي    )  مجدالدين بغدادي و شيخ عطار نيـز از نمونـه  61/3، 1333خانقاهش كرد.(خواندمير

در اين دوره اموال خويش را خرج درويشان كرده و از از حال تـوانگري  ديگري هستند كه 
آوردند. مجد الدين بغدادي برادر بهاءالدين محمد، كاتب تكش خوارزمشـاه    به فقر روي مي

بود و خرج خانقاه او هرساله دويست هزار دينار بود عالوه  بر اين پانزده هزار دينار امالك 
  ).309، 1369بود ( كياني،  خود را نيز وقف صوفيان كرده

در كنار منابع معيشتي و درآمدهاي اصلي صوفيان، در خانقاه ها شاهد راههاي درآمـدي  
ديگري كه اشاره كمتري در منابع به آنها شده است نيز هستيم كه به صورت نقدي يا جنسي 

  دريافت مي شده است. 

  گرداني  زنبيل 9.2.3
بوده است و احتماالً اين امر تحت تأثير آيين بـودا و   زنبيل گرداني از رسوم قديمي صوفيان

راهبان بودايي انجام مي شده است. در آيين بـودا زنبيـل گردانـي، و از ايـن طريـق غـذا و       
مايحتاج سالكان را فراهم كردن، رسمي متداول بود. در آيين تصـوف نيـز گـاهي برخـي از     

گرداني مي دادند، تا وقت سـالك    لمشايخ به برخي از مريدان خود دستور پرسه زدن و زنبي
گرداني مانند دريـوزگي    صرف تأمين معاش دنيوي نشود و از سير و سلوك باز نماند. زنبيل
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شد جنسي بود نـه نقـدي.     گرداني مي  بود با اين تفاوت كه بيشتر كمك هايي كه از راه زنبيل
ل جايز نيست اما چون در طريق شيخ ما سوال و زنبي«در مناقب اوحدين كرماني آمده است 

» ضرورت يابد اجازت و رخصت مي فرمايد كه هر روز سه نفر درويش به اين كـار رونـد  
  ).62، 1347(كرماني، 

  معيشت با دعا 10.2.3
با توجه به مسؤوليت هاي گوناگوني كـه شـيخ صـوفي عهـده دار آن بـود نيازمنـد وجـود        

رآمدها، هزينه اي بود كـه شـيخ در   درآمدهاي متعدد نقدي و غير نقدي بود. از جمله اين د
يا به هنگام درمان بيماري ها  و امراض دريافت مي كرد، شـامل  » حرز«هنگام فروش دعا و 

ب،      وعده هاي غذايي و مواد خوراكي به عنوان وفاي به نذر زائران هم مـي شـود (ابـن طيـ
شت وقتـي اوازه  ). در اسرارالتوحيد آمده كه زني به نام ايشي نيلي چشم درد دا146، 1392

شيخ ابوسعيد را شنيد خادمش را با هزار درم فتحي به نزد شيخ فرستاد. شيخ خاللـي را بـه   
دايه داد و گفت اين را بگو در آب بجنباند و بدان آب چشم خويش را بشويد تا شفا يابد و 

و او نيز چنان كرد وقتي شفا يافت. آن زن هرچه داشت از جواهر و پيرايه و جامه برگرفت 
  ).59،  1313پيش شيخ آورد (محمد بن منور، 

  گفتن  مجلس 11.2.3
گويي يك سنت قـديمي بـود و بـيش از سـده چهـارم هـم متـداول بـود. در ايـن            مجلس
ها مشايخ به ارشاد و راهنمايي سالكان مـي پرداختنـد ضـمن اينكـه در همـين        گويي  مجلس

مي شد. در منابع آمده است  هاي مادي طلب  مجلس گويي هاي شيخ، براي درويشان كمك
خواجه حسن مودب گويد روزي كه آوازه ابوسعيد را شنيدم به مجلس او وارد شدم، شيخ «

بر تخت نشسته بود و جامه هاي فاخر پوشيده بود و دستار طبري بر سر بسته بود. در آخـر  
هم بـا  مجلس شيخ از براي درويشي جامه خواست. مرا در دل افتاد كه دستار خود را بدو د

خود گفتم اين دستار از آمل هديه آورده اند و ده دينار نيشابوري قيمت دارد آنرا ندهم. بـاز  
شيخ دستاري خواست. در دلم ترديد افتاد شيخ گفت: مردي كـه در كنـار تـو اي درويـش     
نشسته دوبار قصد كرد دستار خود را به تو دهد اما ترديد كرد و نداد كه آن ده دينـار ارزش  

ــه درويـــش داد   دارد.  ــه را بـ ــتار و جامـ ــنيد دسـ ــؤدب ايـــن را شـ ــون حســـن مـ چـ
  ).49، 1313  منور،  بنمحمد(
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  گيري  نتيجه .4

تا قبل از اينكه تصوف به صورت نهادي در خانقاه تبديل به يـك طريقـت و گـروه بنـدي     
گروهي بـا جمعيـت انـدك بـود و در       اجتماعي درآيد، سلوك صوفيانه امري فردي و درون

نتيجه مسأله معيشتي و اقتصادي اهل تصوف چندان مورد توجه آنها نبود چرا كه هر صوفي 
به صورت فردي درپي امرار معاش خود بر مي آمد و يا با زهد افراطي خود گذران معيشت 

نـدگي  چندان برايش سخت نبود. اما بعد از قرن پنجم كه تصوف وارد نهادسـازي شـد و ز  
صوفيان به صورت جمعي درآمد دو منبع مهم وقف و حمايت حاكمـان و رجـال سياسـي    
درآمدهايي بودند كه از قرن پنجم به بعد وارد نهاد خانقاه شد و تنوع بيشـتر بـه درآمـدهاي    
صوفيان داد اما پيش از آن و در همين روند نهادمندشدن طريقيت هاي تصوف، روش هاي 

گرداني كـه تحـت تـاثير      گويي، هديه، زنبيل  وح، توكل، دعا، مجلسمعيشتي صوفيان مانند فت
باورهاي فكري زهدگرايانه تصوف قرار داشت امكاني بود براي يارگيري اجتماعي و نفـوذ  
فرهنگي و فكري صوفيان در جوامع مسلمان با اينكه همچنان يكي از مسائل مهم و اساسي، 

  رفع نيازهاي مادي و معيشتي صوفيان بود.
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