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Abstract
Poverty is one of the most important stages in the mystical conduct. At this stage, the
seeker reaches the absolute God that is the purpose of the mystics, through the rejection
of material attachment and the declaration of pure necessity. Along with the truth of
poverty, the pattern of poverty is also influenced by the Holy Qur'an and narratives, and
because of the importance of guiding man and avoiding deviations, it has repeatedly
been discussed the words of Mashayekh and the mystical texts, which indicates the
importance of this issue in conduct and the achievement of God's door. The author, in a
descriptive-analytical method based on mystical prose texts until the seventh century, in
this paper, answers the question that what do they think according to mystical prose
texts until the seventh century and the words of Mashayekh and writers of mystical texts
about worldly poverty? And what is their opinion about the superiority of poverty on
the wealth or preference of wealth on poverty during the journey to reach Allah? These
questions are proposed to prove that, according to the sources of revelation and the
words of the Mashayekh and the mystical texts, along with the emphasis on the
importance of mystical poverty and attention to the worldly poverty and the benefits of
it and its conditions is necessary for conduct. The words of the Mashayekh and mystical
texts and the diversity of views confirms this worldly poverty. Also, attention to the
duality of the concept of worldly poverty of the mystical texts and the importance of
both of concepts in the mystical conduct, leads to a more correct understanding of the
term poverty in these texts and views of the Mashayekh.
Keywords: True Poverty, Worldly Poverty, Mashayekh, Mystical Prose Texts until the
Seventh Century

*

Corresponding author

فصلنامه متن شناسی ادب فارسی (علمی -پژوهشی)
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
سال پنجاه و پنجم ،دوره جدید ،سال یازدهم
شماره دو (پیاپی  ،)24تابستان  ،8931صص 841 -888
تاری وصول ، 8932/51/42 :تاری پذیرش8932/51/48 :

بررسی و تحلیل رسم فقر برپایة متون منثور عرفانی تا قرن هفتم هجری
فاطمهسادات طاهری  -مریم پاکدل



چکیده
فقر یکی از مهمترین مراحل سیر و سلوک عرفانی است .سالک در این مرحله با نفی ماسویاهلل و اظهار نیازمندی محض
به آستان غنی مطلق ،به فنای فیاهلل دست می یابد که غایت عرفان است .افزون بر حقیقت فقر ،رسم فقرر نیرز برا ترثییر از
قرآن کریم و روایات ر به سبب اهمیتی که در هدایت انسان و دوری او از انحرافات دارد ر بارهرا در سرننان مشرای و
متون متصوفه مطرح شده است که بیانکنندۀ اهمیت این موضوع در سیر و سلوک و رسیدن به آستان الهی است .نگارنده
در این مقاله با شیوۀ توصیفی ر تحلیلی مبتنی بر متون منثور عرفانی تا قرن هفتم میکوشد با پاس دادن به این پرسش کره
مشای و نویسندگان متون عرفانی دربارۀ رسم فقر چه دیدگاه هایی دارند و نظر ایشان دربارۀ برتری فقر بر غنرا یرا تقرد
غنا بر فقر در سلوک الی اهلل چیست؟ یابت کند توجه به رسم فقر و یمرات و شرایط آن ،الزمۀ سیر و سلوک و رسیدن به
حق است .پرداختن به این موضوع همراه با تثکید بر اهمیت فقر و استغنای عرفانی در منابع وحیرانی ،سرننان مشرای و
عارفان و دیدگاههای ایشان دربارۀ رسم فقر ،خود تثییدکنندۀ این موضوع است .همچنین توجه به دوگانگی مفهرو فقرر
در متون عرفانی و اهمیت هر دو مفهو آن در سیر و سرلوک ،بره درک صرحیحترری از اصرطحح فقرر در ایرن مترون و
دیدگاههای مشای میانجامد.
واژههای کلیدی
رسم فقر؛ فقر حقیقی؛ مشای ؛ متون منثور عرفانی تا قرن هفتم
مقدمه
فقر در لغت به معنای تنگدستی و تهیدستی و درویشی است .احتیاج را ازآنرو فقر گفتهاند کره ماننرد شکسرتهشردن
فقار ظَهر یعنی ستون فقرات در دشواری رسیدن به مراد است و فاقره را رنج پشتشکن و مصیبتی معنا کردهاند که مهرۀ
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پشت را میشکند (رک :راغب اصفهانی .)224 :8284 ،فقر در مفهو ِ دلبریدن از دنیرا و اسرباب آن و احسرا

نیراز بره

خدا ،یکی از مراحل عرفان است که عارف و سالک در آن مرحله ،بی نیازی از غیر و نیازمندی به حق را تجربره مریکنرد
(سجادی .)249 :8921 ،فقر ازنظر عارفان نهایت تصوف است و مقا فقرر از حرال و قرال براالتر اسرت« :چرون رونرده،
صوفی گردد آنگاه علم فقر دریابد؛ چون از آن علم برخیزد از فقر نسیمی بوی رسد» (العبّادی .)412 :8921 ،عارفان فقرر
را شعار اولیا ،پیرایۀ اصفیا و اختیار الهی برای مقربان خویش می شمارند (قشیری .)259 :8912 ،خواجه عبداهلل فقر را بره
گونههای فقر اضطرار و اختیار و تحقیق تقسیم میکند .فقر اضطرار ،نیازمندیهرای ناخواسرتۀ انسران اسرت کره موجرب
ناتوانی او می شود؛ اما فقر اختیاری را خود سالک برای دوری از گرفتاری های تعلقات مادی برمی گزینرد (رک :انصراری
هروی .)91 :8928 ،سلمی فقر را به دو گونۀ کلی فقر «خواص» و «عوا » تقسیم می کند .فقر عوا  ،نیازمندی به دنیا برای
رفع احتیاجات مادی خویش است و سلمی آن را نکوهیده میداند؛ اما فقر خواص را به معنای احسا

نیازمنردی کامرل

به خدا و استغنا میداند و پسندیده میشمارد (همان .)892 :8924 ،هجویری برای تقسیمبندی فقر دو تعبیر «رسم فقر» و
«حقیقت فقر» را به کار میبرد« :اما فقر را رسمی و حقیقتی است .رسرمش افرح

اضرطراری اسرت و حقیقرتش اقبرال

اختیاری .آن که رسم دید به اسم بیارامید و چون مراد نیافت از حقیقت برمید و آنکه حقیقرت یافرت روی از موجرودات
برتافت و به فنای کل ،اندر رؤیت کل به بقای کلی بشتافت» (هجویری.)95 :8935 ،
«غنا» ،نقطۀ مقابل فقر به معنای توانگری و بینیازی است و یکی از صفات خداونرد اسرت (بنردرریگی :8921 ،ذیرل
واژه) .غنا در اصطحح عارفان به گونههای غنای نفس و غنای خوی و غنای دل تقسیم میشود .غنای مال ،همران کثررت
دارایی و غنای مادی است که چهبسا موجب اشتغال خاطر سالک شود .غنای نفس به معنای بینیازی از نفس و منالفت
با آن است و غنای قلب که باالترین مرتبۀ غناست به معنای دلبریدن و بینیازی از همهچیز و همهکس بهسربب التفرات
محض به خداوند است (رک :انصاری هروی .)22 :8928 ،جنید (  )432.میگوید« :توانگری کسروت ربوبیرت اسرت و
درویشی کسوت عبودیت» .به نظر او توانگر کسی است که «صادق است در گفتار و موافق است در کردار ،که تروانگری
صفت بقاءِ حق است و دستتنگی از قدرت صفت فناءِ خلق .او بربوبیت توانگرسرت و تروانگری صرفت قردیم اسرت»
(روزبهان بقلی)811 :8925 ،؛ پس غنا صفت استغنای الهی است که بعد از فنای فی اهلل در وجود عارف متجلی مری شرود
(سلمی.)892 :8924 ،
فقر مادی در این مقاله به پیروی از هجویری «رسم فقر» نامیده میشود .به این فقر در کح مشرای و مترون عرفرانی،
در کنار فقر حقیقی بسیار توجه شده و نکات ظریفی دربارۀ رسم فقر ،شرایط ،آداب ،یمرات ،مضرات و شیوۀ برخورد برا
فقرا مطرح شده است؛ اختحف نظر مشای دربارۀ موضوع رسم فقر موجب پیدایش شیوه های منتلر

برخرورد مشرای

با این موضوع در متون عرفانی تا قرن هفتم هجری شده است؛ ازاین رو نگارنده با پاس به این پرسش بنیادی که مشرای
و نویسندگان متون متصوفه دربارۀ رسم فقر چه دیدگاه هایی دارند و رسم فقر را در سلوک الی اهلل چقدر مؤیر مری داننرد.
یابت می کند گروه درخور توجهی از عارفان و مشای در کنار تثکید بر اهمیت فقر و استغنای حقیقی ،توجه به رسم فقرر
و جوانب آن را نیز الزمۀ سیر و سلوک و رسیدن به مقصود میدانند.
روش پژوهش
نگارنده با شیوۀ توصیفی ر تحلیلی مبتنی بر متون متصوفه به تحلیل و تبیین این موضوع در متون عرفانی تا قرن هفتم
هجری پرداخته است.
پیشینة پژوهش
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با وجود اهمیت بسیارِ رسم فقر یا فقر مادی در هدایت انسان و رسیدن او به غایت عرفان و مطرح شدن آن در مترون
عرفانی ،دربارۀ این موضوع پژوهشهای معدودی انجا شده است؛ اسحاق طغیرانی و حکیمره هرادی در بهرار  8913در
صفحات  28تا  12شمارۀ  1مجلۀ پژوهش نامۀ زبان و ادبیات فارسی ،مقاله ای برا نرا «بررسری مفهرو فقرر و اسرتغنا در
مثنوی معنوی» منتشر کرده اند .فهیمه سازمند و حسین آریان و نسرین بیرانوند نیز در تابستان  8932در صفحات  832ترا
 481شمارۀ  14فصلنامۀ عرفان اسحمی ،مقاله ای با عنوان «تحلیل عرفانی فقرر و غنرا از دیردگاه عرفرانی خواجره عبرداهلل
انصاری و موالنا» چاپ کرده اند .جواد ایروانی کتاب اسح دربارۀ فقر چه میگوید؟ را دربرارۀ فقرر مرادی در انتشرارات
دانشگاه علو اسحمی رضوی در سال  8939به چاپ رساند؛ البته در هیچیک از پژوهش های نامبرده ،رسم فقرر برهطرور
مستقل ازنظر مشای و متون عرفانی تا قرن هفتم هجری بررسی نشده است.
جایگاه رسم فقر در قرآن کریم
متون عرفانی در قرآن و احادیث حضرت محمد(ص) ریشه دارد و به همین سربب موضروع فقرر در جایگراه یکری از
مباحث درخور توجه عارفان ،قبل از متون عرفانی در قرآن کریم و احادیث مطرح شده است و مشای و عرفا از ایرن دو
منبع گرانقدر بهره جستهاند .فقر در قرآن و حدیث ،در جایگاه آبشنور اصلی عرفان ،از چهار جنبه بررسی شده است:
ال ) فقر ذاتی انسانها در همۀ جهات و جوانب زندگی؛ مثل آیۀ شریفۀ «یَا أَیُّهَا النَّا ُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَی اللَّهِ وَاللَّرهُ هُروَ
الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ» (فاطر)81 :؛
ب) فقر مادی و نداشتن اندوختههای معیشتی؛ مانند آیرۀ «إِنَّمَرا الصَّردَقَاتُ لِلْفُقَررَاء وَ الْمَسَراکِینِ و َالْعَرامِلِینَ عَلَیْهَرا»...
(التوبه )25 :و آیۀ «لِلْفُقَرَاء الَّذِینَ أُحصِرُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ الَیَسْرتَطِیعُونَ ضَررْباا فِری األَرْضِ( »...البقرره[ :)429 :انفراقِ شرما،
منصوصاً باید] برای نیازمندانی باشد که در راه خدا در تنگنا قرار گرفتهاند؛
ج) فقر نَفسانی و روحانی برخاسته از حرص و آزمندی ،مطابق با حدیث «کَادَ الْفَقْرُ أَن یَکُونُ کُفْرراً» (کلینری،8923 ،
ج )952 :4؛
د) فقر حقیقی و نیازمندی به خدا مطابق با آیۀ « ...فَقَالَ رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنزَلْتَ إِلَیَّ مِرنْ خَیْرر فَقِیرر( »...القصرص )42 :و
حدیث «اَللَّهُم اَغنِنِی بِاإلِفتِقَارِ إِلَیْکَ وَ الَتَفْقِرْنِی بِالْإِسْتِغْنَاءِ عَنْک» (مجلسی ،8929 ،ج )98 :23؛ پروردگارا! با نیازمنردی بره
خودت( ،از دیگران) بی نیاز فرما و به سبب بی نیرازی از خرودت ،نیازمنرد مفرمرا (رک :راغرب اصرفهانی ،8284 ،ج :9
.)15-22
منظور از فقر حقیقی بینیازی از خلق و نیازمندی کامل به حضرت حق اسرت .ایرن گونرۀ فقرر ازنظرر قررآن بسریار
(ع)

پسندیده است؛ به طوری که انبیای الهی در قرآن از خود با عنوان فقیر آستان الهی یاد میکنند؛ چنانکه حضرت موسری

پس از فرار از مصر ،به سبب کشتن یکی از فرعونیان ،در خلوت خود با بیان فقرِ همه جانبه بره درگراه خردا روی آورد و
گفت« :رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْر فَقیر» (قصص )42 :و حتی بزرگان دین و معصومان علیهمالسح نیز در دعاهرای
خویش این نوع فقر را از خدا خواستهاند.
خداوند در آیۀ «یا أَیُّهَا النَّا ُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَی اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمیدُ» (فاطر )81 :با مناطب قراردادن همۀ مررد ،
اعم از کافر و مؤمن ،آنها را فقیرانی میخواند که فقط با اتصال به ذات غنی خداوند میتوانند از فقر و تهیدسرتی نجرات
یابند که این آیه به فقر ذاتی همۀ موجودات اشاره دارد.
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البته آیۀ «ها أَنْتُمْ هؤُالءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فی سَبیلِ اللَّهِ فَمِنْکُمْ مَنْ یَبْنَلُ وَ مَنْ یَبْنَلْ فَإِنَّما یَبْنَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ اللَّهُ الْغَنِریُّ وَ
أَنْتُمُ الْفُقَراءُ وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَیْرَکُمْ یُمَّ الیَکُونُوا أَمْثالَکُمْ» (محمد)91 :؛ مؤمنان را مناطب قرار میدهد و ایشان را
به انفاق و رفع مشکحت دیگر مسلمانان دعوت میکند و فقر ذاتی ایشران را بره آنهرا یرادآور مریشرود کره در صرورت
بیاعتنایی نسبت به یاری دین خدا و بنل ورزیدن در حق هم نوعانشان ،ایشان را نابود و گروه دیگری را جرایگزین آنهرا
خواهد کرد؛ پس مؤمنان به رفع فقر مادی دیگران مثمور میشوند.
(ص)

جایگاه رسم فقر ازنظر پیامبر اسالم

پیامبر گرامی اسح بهسبب آگاهی کامل به اهمیت فقر در سریر الریاهلل ،فقرر را مایرۀ افتنرار خرویش مریدانسرتند و
میفرمودند« :الفقر فنری و به أفتنر علی سائر االنبیاء» (نوری ،8251 ،ج  ،88باب )829 :2؛ فقر باعث فنر من اسرت و
به سبب آن بر سایر انبیا افتنار می کنم که این حدیث خود به تنهایی نشان دهندۀ اهمیت فقر در تکامل بنده اسرت .میبردی
در تفسیر آیۀ  22سورۀ احقاف به اهمیت جایگاه فقر نزد پیامبر(ص) اشاره میکند« :آن مهتر عرالم و سرید ولرد آد  ،خراتم
پیغامبران و مقتدای جهانیان(ص) چون دانست که لذات و شهوات دنیا را حاصرل نیسرت و جوینرده و خواهنرده آن جرز
نادانی غافل نیست ،از آن اعراض کرد و بر قدر قوا اقتصار کرد و فقر و فاقت اختیار کرد» (میبردی ،8991 ،ج .)823 :3
(ص )

او در ادامه از قول عایشه میگوید گاهی در طول یک ماه غذای ایشان آب و خرما بود و هیچ آتشی در خانرۀ پیرامبر

روشن نمی شده است (رک :همان .)825 :میبدی برای توضیح اهمیت فقر در نزد رسول خدا(ص) در تفسریر آیرۀ «فاصْربِرْ
کَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْ ِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَاتَسْتَعْجِلْ» (احقاف )92 :می گوید صبری که خداوند به پیامبر(ص) فرمان می دهرد ،صربر
در برابر فقر است که مقا پیامبران اوالوالعز است (رک :همان) .پس ازنظر میبدی فقر به معنای مبارزه با نفس و صبر در
برابر لذات نفسانی و تعبد محض در برابر خداوند است و ازاین رو پیامبر(ص) مقا فقر را برای خرویش برگزیرده انرد و از
هر نوع آسایش و رفاه مادی چشم پوشیدهاند (خوشحال.)839 :8914 ،
با ظهور اسح  ،مشرکان برای جلوگیری از نفوذ و گسترش اسح به حربۀ اقتصادی فقر علیره پیرامبر(ص) و مسرلمانان
متوسل شدند تا اهل حجاز از تر

فقر به اسح نگروند؛ ازاینرو حضررت رسرول(ص) افرزونبرر اختیرار ارادی فقرر بره

موضوع فقر توجه و تثکید ویژهای داشتند .راهکارهایی که آن حضرت در رفتار و گفتار خود برای نهادینه کردن این تفکر
در جامعۀ اسحمی به کار بردند؛ عبارت است از )8 :معرفی فقرا در جایگاه بهتررینهرای امرت اسرح « :خیرر هرذه األمّرۀ
فقراؤها» (زغلول ،8285 ،ج )213 :2؛ بهترین این امت فقیران ایشان اند؛  )4سفارش به همنشینی برا فقررا« :الجلرو

مرع

الفقراء من التّواضع و هو من افضل الجهاد» (المدعو ،8938 ،جرزءِ )912 :9؛ همنشرینی برا فقیرران از لرواز تواضرع و از
برترین جهادهاست؛  )9برخورداری از رضایت الهی در روز قیامت درنتیجۀ گرامی داشتن فقرا« :مَن اَکرَ فَقیراً مُسلِماً لَقیَ
اهللَ یَو القیامه و هُوَ عَنهُ راض» (ابنبابویه ،8922 ،ج )89 :2؛ کسی که فقیر مسلمانی را اکرا کند ،در روز قیامت ،خدا را
درحالی که از او راضی است ،محقات می کند؛  )2فقر زینت و سرمایۀ مؤمنان« :اَلْفَقْرُ أَزْیَنُ لِلْمُؤْمِنِ مِرنَ اَلْعِرذَارِ عَلَری خَردِّ
اَلْفَرَ ِ» (کلینی 8923 ،ج )421 :4؛ یعنی همچنان که لگا  ،اسب را از ورطه های هحکت نگاه می دارد ،فقر مؤمن را بهترر
از آن از فساد حفظ میکند؛  )1فقر هدیۀ الهی« :تُحفَۀُ المُؤمِنِ فِی الدُّنیَا الفَقر» (سیوطی ،8258 ،ج )158 :8؛ فقرر موهبرت
الهی مؤمن در دنیاست؛  )2فقر ،حرفۀ رسول خدا(ص)« :إنَّ لی حِرفَتَینِ اینَتَینِ؛ فَمَن أحَبَّهُما فَقَد أحَبَّنی ،و مَن أبغَضَهُما فَقَد
أبغَضَنی :الفَقرَ وَ الجِهاد» (زغلول ،8285 ،ج )251 :2؛ مرا دو خوی است کره هرکره آن دو را دوسرت مریدارد ،مررا هرم
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دوست دارد؛ و هرکه آن دو را دشمن شمرد ،مرا دشمن شمرده است :فقر و جهاد؛  )2فقر وسیلۀ دستیابی به مقا دوستی
خداوند« :ان اهلل یحب عبده المومن الفقیر المتعف » (ابنماجه )1 :8282 ،خداوند بندۀ مؤمن فقیرر پاکردامنش را دوسرت
دارد؛  )1بهشت در انتظار فقرا« :اطلعت فی الجنه فرأیتُ اکثر اهلها الفقراء و اطلعت فی النار فرأیت اکثرر اهلهرا االغنیراء»
(عواد معروف و دیگران ،8259 ،ج )412 :88؛  )3پیشی گرفتن فقرا بر دیگران هنگا ورود به بهشت« :اوَّلُ یَحیَۀ یَدْخُلُونَ
الْجَنَّۀَ :فَالشَّهِیدُ وَ عَبْدٌ مَمْلُوکٌ أَحْسَنَ عِبَادَۀَ رَبِّهِ وَ نَصَحَ لِسَیِّدِهِ وَ فقیر عَفِیر ٌ مُتَعَفِّر ٌ ذُو عِیَرال( :ابرنحنبرل ،8242 ،ج :4
)223؛  )85فقر ،آرزوی دنیوی و اخروی نبی اکر (ص)« :اللّهُمَّ تَوَفَّنی فَقیرا ،و التَوَفَّنی غَنِیّا وَ احشُرنی فی زُمرَۀِ المَسراکینِ»
(الهندی ،8251 ،ج )158 :2؛ بار خدایا ،مرا فقیر بمیران نه توانگر و روز قیامت ،مرا در شمار مستمندان برانگیز؛  )88فقر،
آرزوی اخروی همۀ انسانها« :مَا أَحَدٌ یَوْ َ الْقِیَامَۀِ غَنِیٌّ وَ لَا فَقِیر إِلَّا یَوَدُّ أَنَّهُ لَمْ یُؤْتَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْیَا إِلَّرا الْقُروتَ» (اسرکافی،
)23 :8911؛  )84بینیازی نتیجۀ رضایت به فقر« :من سثلنا أعطیناه و من استغنی أغناه اهلل» (کلینی )284 :8924 ،کره ایرن
احادیث نبیاکر (ص) نشاندهندۀ اهمیت فقر مادی در هدایت و تکامل انسان است.
فقر حقیقی ازنظر مشایخ و متون عرفانی
فقر یکی از ارکان تصوف اسحمی است به همین سبب مشای و عارفان کوشیدهاند برداشت خود از این مفهرو بلنرد
عرفانی را برای طالبان معرفت در قالب تعری

فقر بیان کنند:

جنید ،فقر را الزمۀ بندگی خداوند میداند« :توانگری کسوت ربوبیت است و درویشی کسروت عبودیرت» (روزبهران
بقلی.)811 :8925 ،
رویم ،فقر را رضایت کامل به تقدیر الهی میداند« :رویم را پرسیدند از صفت درویشی گفت :ترن بره حکرم خردای
دادن( ».قشیری )238 :8912 ،و در جای دیگر میگوید« :الفقر عد کل موجرود و تررک کرل مفقرود» (کحبرادی:8928 ،
 .)31مستملی در شرح این تعری

مینویسد« :قال رویم بن محمد« :الفقر عد کل موجود و تررک کرل مفقرود ».گفرت:

درویشی نیستی موجودات است و بگذاشتن مفقودات ،یعنی آنکه موجود است بره جرای بگرذارد ،کره چرون بره جرای
بگذاشت معدو گشت و آنکه مفقود است طلب نکند» (.)8429 :8921
ابوخفی

میگوید« :درویشی نیستی ملک بود و بیرون آمدن از صفات» (کحبادی.)232 :8928 ،

بامنصور صابونی گوید «از بوعبداهلل مقری شنود که گفت :الفقیر الصادق الذی یملک کرلّ شریء و الیملکره شریء»
(انصاری هروی)125 :8924 ،؛ به این معنا که فقیر صادق کسی است که اگر مالکیت همه چیز را هم داشته باشد باز هرم
خود را مالک هیچچیز نداند.
ابومحمد الجریری میگوید« :الفقر أن التطلب المعدو حتی تفقد الموجود .معناه :أن التطلب األرزاق إلّا عنرد خروف
العجز عن القیا بالفرض» (کحبادی :)31 :8928 ،فقر یعنی طلبنکردن روزی مگر از تر

عجز در انجا واجبات.

قال ابن الجحء« :الفقر الیکون لک و إذا کان الیکون لک» (مسرتملی)8424 :8921 ،؛ درویشری آن اسرت کره چیرزی
نداشته باشی و اگر هم داشته باشی از آن تو نباشد و تو را گرفتار نکند.
از یحیی بن معاذ رازی پرسیدند« :توانگری چه باشد؟ گفت :ایمن بودن به خدا .گفتند :درویشی چه باشد؟ گفرت :آنکره بره
خداوند خویش از جملۀ کائنات توانگر شوی» (همان .)941 :فقر در نظر او نیز حقیقرت و رسرمی دارد« :حقیقرت وی آن برود
که جز به خدای مستغنی نگردد و رسم آن بود که سبب وی را نبود» (قشیری)235 :8912 ،؛ همچنین وی در پاس بره پرسرش
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«درویشی چیست؟ گفت :بیم درویشی .گفتند :توانگری چیست؟ گفت :ایمنی به خدای» (کحبادی.)234 :8928 ،
مستملی در تعری

فقر مینویسد« :اندر مقابلۀ خلق با خلق ،مقادیر پدید آید ولکن چون مقابله افتد خلق را برا حرق،

وجود نهافتد ،همۀ مقادیر خلق ساقط گردد و وجود خلق اندر وجود حقتعالی عد گردد و ...غنای خلق اندر غنای حرق
فقر گردد و دیگر صفات همچنین» ( .)148 :8929در نظر او «هر غنایی که آن بدون حق است فقر است .ازبهر آنکه دون
حق هیچچیز به ذات خویش غنی نیست و چون فقر بنده به چیزی افتد که آن چیز به ذات خویش غنی نیست او را غنی
نگرداند ،بلکه فقر بر فقر زیادت گردد» ( .)8493 :8921او همچنین فقر حقیقی را با غنا مساوی میداند« :هرر فقرری کره
به حق است غنا است ،ازبهر آنکه حق تعالی غنی است بحقیقت به ذات خویش .و چون افتقار به غنی افتد ،غنی ،فقیر را
غنی تواند کردن؛ و چون فقر خود به حق تعالی افتاد از غیر حق مستغنی گشت و چرون مسرتغنی گشرت غنری گشرت»
(همان.)8425 :
قشیری معتقد است «فقر چیزی است که فقط خدا میتواند آن را به بینیازی تبدیل کند و نشانۀ آن نبودن نشانه هرای
فقر و دالیل آن در صوفی است» (.)239 :8912
هجویری در تعری

فقر میگوید« :الفقر هو الغنی باهلل و مراد از این ،کش

ابدی باشرد بره مشراهدت حرق» (:8935

)99؛ به این معنا که فقر بینیازشدن بهوسیلۀ خداست .او فقر را مایۀ عزت میشرمارد و برا اسرتناد بره گفترۀ گروهری از
صوفیان دربارۀ تفاوت فقر و مسکنت و برتری فقیر بر مسکین چنین مینویسد« :از آنچه مسکین صراحب معلرو برود و
فقیر تارک معلو  ،فقر عزّ باشد و مسکنت ذلّ و صاحب معلو اندر طریقت ذلیل باشد» (همان.)14 :
خواجه عبداهلل با تکیه بر مفهو قرآنی فقر مینویسد« :خداوند عزّوجلّ فرماید« :ای مردمان شما فقرائیرد (نیازمنرد) بره
خدای»؛ فقر ،مبرّیبودن است از چشمداشت بر ملکیت» (انصاری هروی.)848 :8928 ،
العبادی (  )122 .مقا فقر را از حال و قال باالتر میداند و فقر را علمی میشمارد که باید آن را از راه دل درک کرد.
در نظر او «نهایت تصوف به فقر است و فقر از قول و حال برتر است و آن در عالم الهیت روان باشد و نقش بریایرر در
وجود عبارت و اشارت نیفگنده باشد» (.)412 :8921
ابوبکر وجیهی از قول ابوعلی رودباری میگوید« :از ابوبکر طوسی (  )212 .شنید که میگفرت :مردتی دراز دنبرال مفهرو
فقری بود که یارانم آن را بر دیگر چیزها برگزیده بودند و هیچکس را یارای پاسنی قانع کننده نبود؛ تا اینکه نصر برن حمرامی
را پرسید  ،گفت :چون ننستین منزلِ توحید ،فقر است ،بدان پاس خشنود شد » (سراج طوسی.)854 :8914 ،
ابراهیم خوّاص جایگاه واالیی برای فقر در نظر می گیرد و آن را زینت مردان خدا میداند« :فقر جامۀ شررف و لبرا
پیامبران و افسر متقیان و زیبایی مؤمنان و سرمایۀ عارفان و خواستۀ مریدان و پناهگاه مطیعان و زندان گناهکاران اسرت و
پوشندۀ بدیها و بزرگکنندۀ حسنات و برکشندۀ درجات و رسانندۀ به منزلها و خوشنودی پروردگار و شرافت آشنایان
است .فقر نشانۀ پاکان و روش پرهیزگاران است» (همان.)858 :
شاه شجاع کرمانی ،فقر را از اسرار الهی میداند و میگوید« :فقر ،سرّ حق است نزدیک بنرده .چرون فقرر نهران دارد،
امین بود و چون ظاهر گرداند ،اسم فقر از او برخاست» (عطار.)998 :8911 ،
ابوحفص حدّاد تنها امید خود در هنگا مرگ و محقات خدا را فقر خویش میشمرد« :و ابروحفص حرداد در وقرت
نزع گفت که شکسته دل باید بودن به همه حال از تقصیرهای خویش و از او پرسیدند که بر چه روی بره خردا آوردهای؟
گفت :فقیر چون روی به غنی آرد به چه آرد إلّا به فقر و فروماندگی؟» (همان.)923 :
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بوعبداهلل دونی کمال فقر را رسیدن به خدا می داند« :گفت :اسمٌ واقعٌ فإذا تمَّ فهو اهلل ،گفرت نامیسرت کره بیفتراد کره
چون تما شود او آید» (انصاری هروی.)111 :8924 ،
سلمی برای رفع ابها میان سننان به ظاهر متناقض دربارۀ فقر ،آن را به دو گونرۀ فقرر خرواص و فقرر عامره تقسریم
میکند و در توصی

فقیر واقعی مینویسد« :فقیر صادق سپس به مقا شفقت بر خلق میرسد و مایۀ آسرایش و آرامرش

میگردد» (سلمی.)892 :8924 ،
ابونصر سرّاج ذات فقر را ستوده میداند و میگوید« :الفقر فی ذاته محمود» (سرّاج.)854 :8914 ،
پس در نمونههای باال فقرِ منظور مشای  ،فقر حقیقی است؛ عارفان با پیرروی از حضررت محمرد(ص) فقرر را موجرب
قرب خود به خدا میدانند و به آن افتنار میکنند و حتی مقا فقر را فقط مقا صوفیان راستین میشمرند که رسریدن بره
نهایت آن از راه دل و به توفیق الهی وابسته است.
جایگاه رسم فقر ازنظر مشایخ و متون عرفانی
در کنار فقر حقیقی که موجب دستیابی سالک به قرب و فنای فیاهلل میشود ،مشای و متون صوفیه دربارۀ رسم فقرر
ر که در بین متصوفه و دیگر اقشار جامعه فراگیرتر از فقر عرفانی اسرت رر و نقرش آن در وصرول الریاهلل بسریار سرنن
گفتهاند .ایشان با تبیین مضرات و منافع آن و شرایط و ویژگیهای فقرا کوشیدهاند افزونبر اینکه سرالکان را از آفرات آن
حفظ میکنند ،رسم فقر را به ابزاری برای دستیابی به فقر حقیقی تبدیل کنند.
بایزید بسطامی فقر را وسیلۀ وصول به حضرت حق میداند« :الهی مرا فقر و فاقه به تو رسانید و لط

تو آن را زایرل

نگردانید» (عطار.)881 :8911 ،
ابوعلی نورباطی تنگدستی دنیوی را فقر عوا میخواند (روزبهان بقلی.)999 :8925 ،
نویسندۀ کیمیای سعادت بعد از ارائۀ تعریفی از فقر ،انجا عبادت را نیز الزمۀ التزا فقر میداند« :ولکرن نرا فقرر برر
زبان اهل تصوف بر کسی افتد که خود را برین صفت بیند و این حالت بر وی غالب باشد که بداند که هیچ چیز به دست
وی نیست درین جهان و در آن جهان ،نه در اصل آفرینش و نه در دوا آفرینش؛ اما اینکه گروهی از احمقان میگوینرد:
فقیر آن وقت فقیر باشد که هیچ طاعت نکند ،که چون طاعت کند یواب آن خود را بیند آنگاه وی را چیزی باشد و فقیرر
نباشد ،این تنم زندقه و اباحتست که شیطان در دل ایشان افکنده است و شیطان ابلهان را که دعوی زیرکری کننرد از راه
بدین بیفگند که بد را بر لفظ نیکو بندد تا ابله بدان غرّه شود و پندارد که این خود زیرکی است و این چنان بود که کسی
گوید که هرکه خدای را دارد همهچیز را دارد ،باید که از خدای بیزار شود تا فقیر باشد؛ ...بلکه فقیر آن برود کره طاعرت
میکند» (غزالی .)245 :8914 ،او دربارۀ تشنیص زهد از فقر مینویسد« :پس بدان که نابودن مال یا از آن برود کره مررد
دست از وی بدارد باختیار ،یا از آن بود که بدست نیاید؛ اگر دست از آن بدارد آن را زهد گویند و اگر خود بدست نیاید
این را فقر گویند» (همان) .او بهطور کلی فقر را برای عمو مرد اصلح و افضل میشمارد ،آن هم به آن سبب که انس و
عحقۀ فقیر به دنیا کمتر است (همان ،8918 ،ج .)828 :2
صاحب مناهج العارفین معتقد است« :فقیری که بر فقر خود فنر فروشد و بر اغنیا به نظر اسرتنفاف بنگررد ،دعروی
فضیلت را نمیشاید .فضیلت فقط فقیری را سزاست که بر حال خود رضا داده باشد و فقیر صادق آن کسی اسرت کره از
ماسویاهلل مستغنی باشد و جز به خدای تعالی نیاز نبرد و بدو مستغنی باشد» (سلمی.)892 :8924 ،
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در احوال ابراهیم ادهم (  )885 .آمده است که «یکی ده هزار در پیش ابراهیم بن ادهم آورد ،نستد ،الحاح بسریار کررد،
گفت :میخواهی که بدین نا خود از دیوان درویشان بیفگنم ،هرگز این نکرنم» (غزالری .)249 :8914 ،ابرراهیم ادهرم بررای
تبیین ویژگیهای فقیر حقیقی از شقیق میپرسد« :فقرا را در شهر خویش چون گذاشتی؟ گفت :بر نیکوترین حال؛ اگر یابنرد
خورند و اگر نیابند صبر کنند .ابراهیم گفت :سگان ما به بل هم چنین کنند .شرقیق گفرت :درویشران شرما چگونره کننرد؟
گفت :اگر نیابند شکر کنند و اگر یابند ایثار کنند .شقیق گفت :حقیقت اینست و بوسه بر سر وی داد» (غزالی.)295 :8914 ،
صاحب قوت القلوب برپایۀ آیات  93سورۀ توبه ،آیات  2و  2سورۀ علق و آیۀ  429سورۀ بقرره معتقرد اسرت غنرا و
بینیازی ،بابی از دنیاست و اصل تفاخر و تکایر؛ بنابراین مذمو است؛ اما فقر ،باب آخرت است و اصل زهد و تواضرع؛
پس پسندیده است (ابوطالب مکی.)943 :8282 ،
صاحب اللمع میگوید :فقر مقامی رفیع است و خداوند با آوردن نا فقرا در قرآن ،ایشان را ستوده اسرت؛ سرپس برا
ذکر آیۀ  429سورۀ بقره میگوید منظور از این آیه ،فقیرانی است که خود را در طاعت حق محصور کردهانرد و در طلرب
قوت ناتواناند و آنچنان در پردۀ عفافاند که هرکه حال ایشان نداند ،پنردارد کره از تروانگرانانرد و بره اصررار از کسری
چیزی نمیخواهند (سرّاج .)858 :8914 ،سرّاج ،فقر را زینت مؤمن مریشرمرد و معتقرد اسرت تروانگری در ذات امرری
ناپسندیده است؛ مگر اینکه دلیلی آن را پسندیده کند (همان .)294 :مستملی نیز فقر را پیرایۀ مؤمن میداند (همان.)854 :
غزالی نیز برای تثکید بر برتری فقر بر غنا در هدایت و رستگاری انسان به موضوع تقد فقرا بر اغنیا در هنگرا ورود
به بهشت اشاره میکند (غزالی.)291 :8913-8918،
مستملی با اشاره به روایتی (رک :زغلول ،8285 ،ج  )251 :2فقر را پیشۀ پیامبر اکر (ص) میداند (.)8425 :8921
ابوطالب مکی فقر را لبا

صالحان مینامد و میگوید« :إذا رأیت الفقر مقبحً فقل مرحباً بشرعار الصرالحین ،و إذا رأیرت

الغنیّ مقبحً فقل ذنب عجلت عقوبته» ()941 :8282؛ هرگاه دیدی فقر به تو روی آورده است ،به لبا

صالحان خروشآمرد

بگو و هرگاه دیدی توانگری به تو روی آورده است ،بگو گناهی است که عقوبت آن بهشتاب به سراغ تو آمده است.
سلمی معتقد است صفت غنا فقط خاص خداوند است و بنابراین با این نظر منال

است که امکران دارد بنردۀ فقیرر

غنی شود ( .)892 :8924هجویری نیز همۀ انسانها را فقیر میداند و غنا را صفتی ویژۀ خدا میداند و مینویسد« :غنا مر
حق را نامی است بسزا و خلق مستحق این نا نباشد ،و آنکه به مَجاز مر کسی را غنی خوانند نه چنان بود کره غنریِّ برر
حقیقت بود .و نیز دلیل واضحترین آنکه غنای ما به وجود اسباب بود و ما مسبِّب باشیم اندر حرال قبرول اسرباب ،و وی
مسبباالسباب است ،و غنای وی را سبب نیست .پس شرکت اندر این صفت باطل بود» ( .)94 :8935او میگویرد همرۀ
مشای و بیشتر عوا ّ فقر را بر غنا فضلیت مینهند؛ چون کتاب و سنت به فضل آن گواهی میدهند (همان.)92 :
شبلی دلبستهنبودن به دنیا را کمترین درجۀ فقر میداند و دربارۀ فقیر راستین میگوید« :فروترین درجه انردر فقرر آن
است که همۀ دنیا آنِ مردی باشد به یک روز نفقه کند اگر بر دل او درآید که اگر فردا را قوت باز گرفتمری بهترر برودی،
اندر درویشی صادق نباشد» (قشیری.)239 :8912 ،
حمدون قصّار توانگری را برای انسان از فقر خطرناک تر میداند« :عبداهلل مُنازل گفت :چون حمدون بیمار شرد ،او را
گفتند :فرزندان را وصیتی کن .گفت« :من بر ایشان از توانگری بیش میترسم که از درویشی» (عطار.)919 :8911 ،
صاحب قوتالقلوب ،رضایت به فقر را فضیلتی بزرگ میشمرد و میگوید :هیچکس بافضیلتتر از فقیری که راضری
باشد نیست (ابوطالب مکی.)942 :8282 ،
بعضی از مشای برای فقر ،فضایل بسیاری در نظر می گیرند تاجاییکه میگویند اگر کسی فقر را مذمت کنرد ،برکرت

بررسی و تحلیل رسم فقر برپایۀ متون منثور عرفانی تا قرن هفتم هجری

883 /

از مال او میرود« :یحیی به بل سنن گفت اندر فضل توانگری بر درویشی و سی هرزار درمرش دادنرد ،یکری از پیرران
گفت خدای برکت مکناد او را در این مال و بیرون آمد تا به نیشابور آید قطعش افتراد و مرال ببردنرد» (قشریری:8912 ،
 .)882احمد جا نیز فضیلت فقر را سرآمد همه چیز میداند« :بهترین همه چیزها فقر است و بهترین همۀ طریقها طریق
فقر است بر آن بباید رفت» (جا نامقی.)831 :8922 ،
ثمرات رسم فقر در متون عرفانی
یکی از راههای تشویق دیگران برای پذیرفتن و انجا امری بیان نتایج و یمرات آن است .مشای نیرز برا برشرمردن فوایرد و
آیار فقر کوشیدهاند پیروان خود را به پذیرش فقر و رضایت به آن ترغیب کننرد .نترایج و یمراتری کره مشرای در مترون منثرور
عرفانی برای فقر مادی ذکر کردهاند؛ عبارت است از :دستیابی به بهشت و پاداش اخروی (غزالری)248 :8914 ،؛ مقرا دوسرتی
خدا (همان)244 :؛ ممتازشدن از بدکاران (همان)؛ دستیابی به مقا رضایت و خشنودی خداوند (قشریری)235 :8912 ،؛ وسریلۀ
تقرب به خدا (همان)232 :؛ همنشینی با پیامبر(ص) در آخررت (هجرویری)43 :8935 ،؛ حسابرسری آسران در قیامرت (همران)؛
دستیابی به معرفت الهی (ابوطالب مکی)942 :8282 ،؛ رسیدن به باالترین مقامات در بهشت (غزالی)243 :8914 ،؛ تقرد یرافتن
بر توانگران هنگا ورود به بهشت (قشیری)232 :8912 ،؛ ارزشمندی عبادت فقیران نسبتبره تروانگران (غزالری)241 :8914 ،؛
تکامل تقوا (ابوطالب مکی)941 :8282 ،؛ وسیلۀ عروج و اعتحی بندگان خدا (قشیری)234 :8912 ،؛ دستیابی به مقرا شرفاعت
در قیامت (غزالی)244 :8914 ،؛ زینت انسان (قشیری)234 :8912 ،؛ دستیابی به اصرل بنردگی (ابوطالرب مکری)943 :8282 ،؛
رستن از آفات (عطار)294 :8911 ،؛ نشاط روحی (انصاری هروی)22 :8924 ،؛ آسایش و راحتی (همان)123 :؛ وسریلۀ رهرایی
از حرص و آرزو (هجویری)98 :8935 ،؛ دستیابی به عزت (همان)98 :؛ صرحت اخرحق در جامعره؛ «چرون فقررا تبراه شروند
خویها بر خلق تباه شود» (همان.)482 :
صفات فقرا
درمجموع رسم فقر در متون عرفانی ،امری پسندیده است؛ اما سالکان فقیر برای دستیابی به منزل نهایی سرلوک بایرد
به صفات خاصی متص

باشند؛ مانند عفراف ،عرزت نفرس و پاکردامنی مرالی (ابوطالرب مکری)942 :8282 ،؛ دوری از

دنیادوستی (عطار)955 :8911 ،؛ تواضع (سهروردی)885 :8939 ،؛ دوری از فنرفروشی (سلمی)892 :8924 ،؛ قناعت و
دوری از اسراف (همان)941 :؛ محبوبیت نزد خدا چون خداوند فقیر پاکردامن صراحبعیرال را دوسرت دارد (ابوطالرب
مکی942 :8282 ،؛ نیز غزالی)249 :8914 ،؛ رضایت به فقر و پرذیرش آن (ابوطالرب مکری )241 :8282 ،و اظهرارنکردن
فقر در برابر دیگران (قشیری.)234 :8912 ،
جایگاه رسم فقر در متون عرفانی
به سبب اهمیت فقر مادی در سرنوشت انسان در بیشتر متون عرفرانی ،فصرلی بره فقرر و شررایط و ویژگریهرای آن
اختصاص دارد .در بیشتر این متون ،مفهو عرفانی فقر بیان شده است؛ اما اختحف دیدگاه هایی دربارۀ برتری رسم فقر بر
غنا یا بالعکس وجود دارد که در ادامه بیان میشود.
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گروهی که فقر را بر غنا ترجیح میدهند :بایزید بسطامی فقر را موجب قرب حق میداند و میگوید« :الهی مرا فقرر
و فاقه به تو رسانید و لط

تو آن را زایل نگردانید» (عطار .)881 :8911 ،نویسندۀ قوت القلوب نیز فقر را بر غنا برترری

میدهد« :لیس الغنی طریقاً لألغنیاء إلی اهلل و إنّما فضّلنا طریق الفقراء ألنّهرم األمثرل فاألمثرل باألنبیراء» (ابوطالرب مکری،
)998 :8282؛ اغنیا نمیتوانند از راه توانگری به خدا برسند؛ همانا شیوۀ فقرا برای رسیدن بره خردا را فضریلت مرینهریم
چون روش ایشان به روش انبیا بسیار شبیه است؛ به این معنا که انبیا با فقر به خدا رسیدهاند .ابنجلّرا در توصری

مقرا

فقیران میگوید« :اگر نه شرف تواضع بودی حکم فقیر آن اسرت کره در رفرتن خرامیردن کنرد» (قشریری.)232 :8912 ،
حمدون قصار نیز فقر را بر غنا ترجیح میدهد و از تصور توانگری فرزندانش بیمناک است« :عبداهلل مُنازل گفرت :چرون
حمدون بیمار شد ،او را گفتند :فرزندان را وصیتی کن .گفت :من بر ایشان از توانگری بیش مریترسرم کره از درویشری»
(عطار .)919 :8911 ،نویسندۀ طبقات الصوفیه برای فقر فضیلت بسیار در نظر می گیررد (انصراری هرروی.)213 :8924 ،
شاه شجاع کرمانی فقر را از اسرار الهی میداند و آن را به شرط پنهانکردن آن ،برر غنرا برترری مریدهرد (عطرار:8911 ،
 .)998خواجه عبداهلل فضیلت درویشی بر توانگری را پیروی از سیرۀ نبوی میداند« :از فضل درویشی ،ترا آن تما اسرت
و کفایت که مصطفی ،صلی اهلل علیه و سلم ،درویشی را برر تروانگری برگزیرد و اهلل آن را اختیرار وی کررد و بپسرندید»
(انصاری هروی .)492 :8924 ،ابوعلی کاتب بهشت فقرا را بهسبب صبری که در رسیدن به آن نهفتره اسرت ،برر بهشرت
اغنیا ترجیح میدهد« :شی ابوالقاسم نصرآبادی میگوید که به بوعلی کاتب گفتند که به کدا بهشت مایلترری ازیرن دو:
به فقر یا به غنا؟ گفت :به آنکه بلندتر است درجه و به است قدر آن ،پس این دو بیت را برخواند ،بیت:
لَسْتتتبِ بظنَظٍتتتار إظلَتتتی جَانِتتت ظ الْغِنَتتتی

إظذَا کَانَتتتبِ الْعَلْیَتتتاءِ فِتتتی جَانِتتت ظ الْفَقْتتترظ

وَ إظنتت تی لِصَتتتتبار عَلَتت تی مَتتتتا یَنُتتتتوبِنِی

وَ حَسْت تبِ َ أَنٍ اللٍت تهَ أَثْنَت تی عَلَت تی الصت تبْرظ
(همان)454 :

به این معنا که تا وقتی بلندمرتبگی از فقر حاصل میشود ،به غنا و توانگری نگاه نمیکنم .همانا من بر هرآنچه بر من
عارض شود ،شکیبا هستم و اینکه خدا صبر را ستایش میکند برای تو کافی است.
بشر حافی نیز صبر بر فقر را از مقامات باالی عرفانی میداند؛ «أفضلِ المقاماتُ اعتقادُ الصربرِ علری الفقررِ ألری القبرر،
اعتقادکردن بر مداومت صبر بر درویشی و این صبرکردن و اعتقادکردن از جمله مقامات بنده بود ،و فقرر ،فنرای مقامرات
بود .پس اعتقاد صبر بر فقر عحمت رؤیت آفت اعمال بود و سِمَت فنای اوصاف؛ اما معنی ظاهر ایرن قرول تفضریل فقرر
است بر غنا و اعتقادکردن که هرگز روی نگردانم از طریق فقر» (هجویری.)92 :8935 ،
به نظر ابوطالب مکی برتری اهل فقر بر توانگران به اندازهای است که خداوند در قرآن فقرای زاهد را «محسنین» نامیرده
است« :و قد سمّی اهلل تعالی الفقراء الزاهدین محسنین و وضع عنهم السبیل فقال تعالی« :و ال علی الذین الیجدون ما ینفقرون
حرج»» (التوبه :)38 :خداوند فقرای زاهد را نیکوکار و محسن نامیده و فرموده اسرت در قیامرت از کسرانی حجرت و دلیرل
مطالبه خواهیمکرد که یروتمند باشند (ابوطالب مکی .)998 :8282 ،او معتقد است برخی بهسبب جهلشان نسبتبه سنتهرا،
غنا را بر فقر فضیلت مینهند ...« :فمن فضّل الغنی علی الفقر بعد األخبار التی وردت فی تفضیل الفقرر و الفقرراء و الغنری و
األغنیاء فثحسن حاله الجهل بالسنن» (همان)؛ پس کسی که بعد از احادیثی که دربارۀ فضل و برترری فقرر و فقررا برر غنرا و
توانگری نازل شده است ،غنا را بر فقر فضیلت نهد ،جهل نسبتبه سنتها شایستۀ اوضاع و احوال اوست.
احمد بن ابی الحواری (  )495 .فقر را بر غنا برتری میدهد و معتقد است دنیادوستی فقر را نقض میکند« :هرکه بره
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دنیا نظر کند به نظر ارادت و دوستی ،حق ر تعالی ر نور فقر و زهد از دل او بیرون کند» (عطار.)955 :8911 ،
غزالی توانگری را عامل دیر واردشدن به بهشت میداند« :و رسرول مرا ر صرلوات اهلل علیره ر گفرت :بازپسرین کرس از
پیغمبران که در بهشت شود سلیمان بود و بازپسین صحابۀ من که در بهشت شود عبدالرحمن بن عوف بود بسبب تروانگری
ایشان» ( )244 :8914و دربارۀ فضیلت فقر میگوید« :بدانکه خحف کردهاند که درویش فاضل ،صرابرتر یرا تروانگر شراکر و
درست آنست که درویش صابر فاضل تر از توانگر شاکر» (همان .)242 :همچنین او معتقد است فقیر حریص نیز برر تروانگر
حریص برتری دارد؛ چون انس فقیر به دنیا از درویش کمتر است و درنتیجه دلکندن از آن راحرتترر ،همچنرین عبرادت و
ذکر و مناجات برای فقیر لذتبنشتر از توانگر است .او معتقد است فقیر قانع نیز بر توانگر قانع برتری دارد و برهعقیردۀ او
حتی توانگر قانع نیز بر درویش حریص برتری ندارد؛ چون رنج و انردوه همیشرگی درویرش ،آلرودگی حررص را از دل او
پاک میکند (رک :همان) .غزالی تنها توانگری را میپسندد که «وی را بودن و نابودن مال هرر دو یکری برود و دل وی از آن
خارج بود ،آنچه دارد برای حاجت خلق دارد؛ ...این درجه از درجۀ درویشی که دل وی بدین صفت نبود اولیتر ،اما چرون
احوالِ برابر تقدیر کنی درویش فاضل تر :که بیشتر کار توانگر آن بود که صدقه دهد و خیر دهد» (همان)241 :؛ اما سررانجا
میگوید« :بدان که مردمان منتلفند در تفضیل توانگر شاکر بر درویرش صرابر ...بدانکره درویشری فاضرل ترر و عرالیترر از
توانگری است به اجمال ،بیالتفات به تفصیل حالها» (غزالی.)241 :8913-8918 ،
مستملی در فضلیت فقر بر غنا میگوید ...« :غنا با فقر ضدین اند .شاید که فقیر به غنرای غنری ،غنری گرردد ... .انردر
مقابلۀ خلق با خلق مقادیر پدید آید ولکن چون مقابله افتد خلق را با حق ،وجود نه افتد ،همۀ مقادیر خلق ساقط گرردد و
وجود خلق اندر وجود حق تعالی عد گردد ...و غنای خلق اندر غنای حق فقر گردد و دیگر صرفات همچنرین» (:8929
 )148و در ادامه مینویسد« :چون عارف ،شاهدِ این حال گردد ...و چون همۀ غناها اندر جنب غنای حق تعالی فقرر بینرد
داند که از فقر ،غنا طلبکردن محال است» (همان.)144 :
گروهی که غنا را بر فقر برتری میدهند :نظریۀ برتری غنا بر فقر نسبت به عقیدۀ تقد فقرر برر غنرا ،حامیران بسریار
کمتری دارد .سبب حمایت این گروه از غنا ،یمرات و نتایجی است که از توانگری به دست میآید که با فقر دست یافتنی
نیست .این گروه مال و یروت و امکانات را از مقدمات و ملزومات رسیدن به فضایل و فیوضاتی مثل توانایی بر احسران
و صدقه ،پرداخت زکات ،زیارت خانۀ خدا و شرکت در غزوات میدانند (رک :قشیری.)241 :8912 ،
در میان مشای تنها احمد بن عطا (  )953 .به این سبب که غنا از صفات باری تعالی است و اتصاف به صفات الهری
امری پسندیده است ،غنا را بر فقر ترجیح میدهد (سلمی.)891 :8924 ،
گروهی که فقر و غنا را یکسان میدانند :این گروه نیز که شمار درخور توجهی از عارفان را در خود جای میدهرد،
مشیت و ارادۀ خداوند را در فقر و غنای انسان مؤیر میدانند و نیّت انسان را محک شایستگی یا ناشایسرتگی فقرر و غنرا
میدانند و سفارش میکنند فقرا و توانگران در هر شرایطی باید به وظیفرۀ خرود عمرل کننرد .سرفیان یروری همیشره برر
دنیاگریزی توصیه میکند؛ اما معتقد است صوفی برای حفظ دین و مقاومت در برابرر شریطان بایرد بردون دلبسرتگی بره
یروت ،مقداری پول و اندوخته داشته باشد تا در مواقعی که در معرض انحراف قرار میگیرد برا آن دیرن خرود را حفرظ
کند؛ ازاین رو وقتی در هنگا مرگ ،کیسۀ هزار دیناری به یارانش میدهد تا صدقه دهنرد در جرواب پرسرش ایشران کره
هدف او از اندوختن این زرها چیست؟ میگوید« :این زر پاسبان دین من است و دین خود را بدین توانستم داشرت کره
ابلیس بر من دست نبرد( »...عطار.)833 :8911 ،
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ابن جح فقر و غنا را برای عارفان کامل یکسان می داند چون صفت بذل و ایثار را که از صفات عارفران کامرل اسرت،
مانع از یروت اندوزی میشمرد؛ او فقط فقری را میپسندد که محز تقوا باشد« :هرکه با تقوی صحبت نکند در درویشری
حرا محض خورد» (همان.)245 :
ازنظر یحیی بن معاذ ،درویشی و توانگری همراه با صربر و شرکر پسرندیده اسرت« :گفرت :فرردا ،نره تروانگری وزن
خواهند کرد و نه درویشی ،صبر و شکر وزن خواهند کرد؛ باید که تو شکر و صربر آری» (عطرار941 :8911 ،؛ نیرز رک:
قشیری.)231 :8912 ،
ابوالحسین بن البنان ،فقر را لبا
الفقر لبا

االحرار و الغنا لبا

آزادگان و غنا را لبا

نیکان معرفی می کند و دربارۀ فقر و غنا می نویسرد« :و قرال:

االبرار» (انصاری هروی.)235 :8924 ،

محمد بن عبداهلل الفرغانی نیز فقر و غنا را یکسان میداند« :زیرا که آن دو حال است یکی تما نباشد مگر بره دیگرر»
(قشیری.)238 :8912 ،
ابوعبداهلل النباجی نیّت صحیح داشتن را محک رسیدن به یواب الهی میداند« :اگر دنیادار یواب درویشری شرنود و او
را درویشی آرزو کند ،یواب آن به او دهند اما او را از درجه رضا بو کنند و اگر درویشی ،یواب و مزد توانگران شرنود و
او را توانگری آرزو کند ،به او دهند اما او را از درجه رضا بو کنند یعنی چرا به آنکه اهلل میکند ،رضرا ندهرد» (انصراری
هروی.)419 :8924 ،
استاد ابوعلی دقاق میگوید :دربارۀ درویشی و توانگری بسیار سنن گفتهاند؛ «به نزدیک من آن فاضلتر که کسری را
کفایتی دهند و اندر آن صیانت کنند» (همان.)239 :
ازنظر جنید نیز فقر و غنا در هدایت انسان نقش یکسان دارد؛ هرچند او تقوا را بر فقر و غنا برتری میدهرد« :الفضرل
فی التقی ،ال فی الفقر و ال فی الغنی» (انصاری هروی.)811 :8924 ،
سلمی نیز فقری را که با رضایت باطنی همراه است ،فضیلت میشمرد« :فضیلت فقط فقیری را سزاست کره برر حرال
خود رضا داده باشد» (سلمی.)892 :8924 ،
هجویری فقر و غنا را دو نعمت خداوند میداند و دربارۀ آفت هریک چنین مینویسد« :پس غنا نعمت و اعرراض انردر
وی آفت ،و فقر نعمت و حرص اندر وی آفت .معانی جمله نیکو ،روش اندر او منتل

و فقر فراغت دل از مرادون و غنرا

مشغولی دل به غیر؛ چون فراغت آمد ،فقر از غنا اولی تر نه و غنا از فقر اولی تر نه .غنا کثررت متراع و فقرر قلرت آن و متراع
بجمله از آن خداوند؛ چون طالب به ترک ملکیت بگفت ،شرکت از میان برخاست و از هر دو اسم فارغ شد» (.)92 :8935
قشیری فقر و غنای خود را بر خواست و ارادۀ الهی مشروط میکند و توفیق و اتصال خرود بره ذات الهری را در هرر
شرایطی از او میطلبد« :مردمان اندر فقر و غنا ،هرکسی ،سننی گفتهاند و خود را چیزی اختیرار کررده و مرن آن اختیرار
کنم که حق مرا اختیار کند و مرا اندر آن نگاه دارد .اگر توانگر دارد غافل و گذاشته نباشم و اگر درویش دارد حرریص
و مُعرَض نباشم» (همان.)91 :
سهروردی میگوید« :و گفتهاند :پنج نفس آنست که عزیزترین و کاملتررین نفرو

اسرت :عرالمی زاهرد ،و فقیهری

صوفی ،و توانگری متواضع و درویشی شاکر ،و علویّی سنی» ()885 :8934؛ پس توانگران و اهل فقرر هرر دو در گرروه
نفو

کامل قرار دارند؛ به شرط آنکه توانگری همراه تواضع و فقر با شکر قرین باشد .او در جای دیگر ،رعایت اعتردال

و میانهروی در فقر و غنا را نجاتبنش انسان میداند« :و آنچه موجب نجات اسرت ...:در حالرت درویشری و تروانگری
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وسط نگهداشتن و اسراف ناکردن است» (همان.)882 :
ابوطالب مکی رسیدگیکردن اغنیا به احتیاجات فقرا را با روزه گرفتن همۀ عمر ،یکسان میداند و میگوید فقر و غنرا
دو مقطع از زندگی انسان است که هرکس در هریک از این دو موقعیت قرار گیرد ،باید به وظیفۀ خود عمل کند؛ تروانگر
به امور فقرا رسیدگی کند و در حل مشکحت آنان بکوشد و فقیر در عین محررو برودن از نعمرتهرای ظراهری دنیرا از
عبادت خدا دست برندارد (.)992 :8282
ابن جوزی انسان را در هر دو حالت فقر و غنا گرفتار میداند« :بدان که فقر همچون بیماری است کره هررکس بردان
گرفتار شود و صبر نماید یواب میبرد و لذا فقیران پانصد سال پیش از توانگران وارد بهشت میشوند .مال نعمتریاسرت
که البته باید شکر آن را به جای آورد ،دارا مثل مفتی و مجاهد اسرت کره خطرر مریکنرد و رنرج مریبررد و فقیرر چرون
عزلتنشین گوشهنشین است» ( .)821 :8918او نه با فقر و نیازمندی صِرف موافق است و نه با غنرا و تروانگری محرض
(رک :ابنجوزی.)812 :8918 ،
نتیجهگیری
برپایۀ مطالعات انجا شده مشنص شد مشای و عارفان افزونبر توجه به فقر حقیقری ،در جایگراه یکری از اصرول و
مراحل عرفان ،به رسم فقر یا فقر مادی نیز توجه داشتهاند؛ زیرا رسم فقر نقش مهمی در هدایت انسان و سریر و سرلوک
عرفانی و دوری او از انحرافات و حجاب ها و عقبه های سلوک الیاهلل دارد .درواقع در همۀ متونی که فقرر حقیقری بیران
شده ،رسم فقر نیز در کنار آن بررسی شده است.
عارفان ازنظر تثیید یا ردّ نقش رسم فقر در سیر الیاهلل به سه دسته تقسیم میشوند :دستۀ اول که بیشترِ عارفران را در
بر می گیرد ،فقر را بر غنا برتر می دانند؛ زیرا معتقدند توانگری و غنا ممکن است سالک را به تعلقات مادی گرفترار کنرد؛
دستۀ دو که تعداد معدودی هستند ،بهسبب توانایی اغنیا بر انجا بعضی از فضایل مثل صدقه ،حج ،زکات و ،...غنا را بر
فقر ترجیح میدهند؛ گروه سو که تعداد ایشان هم کم نیست ،دربارۀ فقر و غنا دیدگاه یکسانی دارند و معتقدند خداوند
هریک از آنها را برای سالک مقدر کند ،سالک باید آن را بپذیرد و وظای

صحیح خرود را در آن موقعیرت انجرا دهرد.

ایشان معتقدند مال و یروت به خودیخود نعمت خداست و حتی در برابر وسوسرههرای شریطان ،حرافظِ دیرن سرالک و
وسیله ای برای رفع نیاز نیازمندان است؛ آنچه مهم است ،نیّت سالک برای بهره برداری از مال و یروت و دل بسته نشدن بره
آن است؛ بهگونهای که هرگاه نیاز باشد بتواند همۀ آن را ایثار کند یا صدقه دهد.
مشای دستۀ اول و سو که از موافقان رسم فقر هستند ،برپایۀ مبانی عرفانی و آیرات قررآن و روایرات ،برترری هرایی
مانند حسابرسی آسان در قیامت ،دستیابی به پاداش اخروی و رضایت الهی ،همنشینی با پیامبر ،عروج و اعتحی معنروی،
عزت دنیوی و ...را در جایگاه یمرات فقر برای مریدان خویش مشنص کرده اند تا ایشان با رضایت قلبری پرذیرای فقرر
باشند که از پاداش الهی بهرهمند شوند.
عارفان موافق فقر ،صفاتی مانند عفاف و تقوا ،تواضع ،پنهانکردن فقر ،رضایت به فقر ،عزت نفس ،ایثرار ،قناعرت و...
را برای فقرای پذیرفته شدۀ درگاه الهی در نظر گرفتهاند .پس برپایۀ مطالب باال ،در متون عرفانی و سننان مشای بره هرر
دو گونۀ رسم فقر و فقر حقیقی توجه شده است و آن هم به این سبب است که رسم فقر در سایۀ فقر حقیقی در تکامرل
سالک و رسیدن او به مقصود مؤیر خواهد بود.
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 -2اسکافی ،محمد بن هما ( .)8911التمحیص ،قم :مدرسه االما المهدی.
 -1انصاری هروی ،خواجه عبداهلل ( .)8928منازل السائرین ،تهران :مولی.
 .)8924( -------------------- -3طبقات الصوفیه ،تهران :تو .
 -85بندرریگی ،محمد ( .)8921المنجد عربی ر فارسی ،تهران :اسحمی.
 -88جا نامقی ،احمد ( .)8922مفتاح النجات ،مقدمه ،تصحیح و تحشیه علی فاضل ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
 -84خوشحال ،طاهره (« .)8914مقامات عرفانی پیامبر (ص) براسا

تثویل آیات صبر در کش االسررار و دیگرر مترون
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 -89راغب اصفهانی ،حسین بن محمّد ( .)8284المفردات فی غرایب القررآن ،تحقیرق صرفوان عردنان داوود ،دمشرق رر
بیروت :دار العلم ر الدّار الشّامیه.
 -82روزبهان بقلی شیرازی ( .)8318 /8925شرح شطحیات ،تهران :انجمن ایرانشناسی فرانسه.
 -81زغلول ،ابوهاجر محمد سعید ( 8285ق) .موسوعۀ أطراف الحردیث النبروی الشرری  ،التری قرا باخراجهرا و کتبهرا
الدکتور عبدالغفار سلیمان البنداری ،بیروت :دارالفکر.
 -82سجادی ،سید جعفر ( .)8921فرهنگ اصطححات و تعبیرات عرفانی ،تهران :طهوری ،چاپ سو .
 -82سراج طوسی ،ابونصر ( .)8914اللمع فی التصوف ،تهران :اساطیر.
 -81سلمی ،ابوعبدالرحمن ( .)8924مجموعه آیار ،جلد دو  ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .)8911( ------------ -83مجموعه آیار ،جلد سو  ،تهران :مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
 -45سهروردی ،شهاب الدین ( .)8934عوارف المعرارف ،ترجمره ابومنصروربن عبردالمؤمن اصرفهانی ،تهرران :علمری و
فرهنگی.
 -48سیوطی ،جحلالدین عبدالرحمن ( 8258ق) .الجامعالصغیر ،بیروت :دارالفکر.
 -44العبّادی ،منصور بن اردشیر ( .)8921صوفی نامه التصفیه فی احوال المتصوفه ،تهران :علمی.
 -49عطار نیشابوری ،فریدالدین محمد ( .)8911تذکره االولیا ،تهران :زوار.
 -42عواد معروف ،بشار و دیگران ( 8259ق) .المسرند الجرامع ألحادیرث الکترب السرتۀ و مؤلفرات أصرحابها األخرری،

بررسی و تحلیل رسم فقر برپایۀ متون منثور عرفانی تا قرن هفتم هجری
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بیروت :دارالجیل.
 -41غزالی ،محمد ( .)8913-8918احیاء علو الدین ،ترجمه ابومنصور برن عبردالمؤمن اصرفهانی ،بره کوشرش حسرین
خدیو جم ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
 .)8914( -------- -42کیمیای سعادت ،تهران :کتابنانۀ مرکزی.
 -42قشیری ،ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن ( .)8912ترجمۀ رساله قشیریه ،تصحیح بدیعالزمان فروزانفر ،تهران :زوّار.
 -41کحبادی ،ابوبکر محمد ( .)8928متن و ترجمه کتاب تعرف ،تهران :اساطیر.
 -43کلینی رازی ،محمد بن یعقوب ( .)8923اصول کافی ،ترجمۀ محمدباقر کمرهای ،قم :اسوه.
 -95المدعو ،محمد ( 8938ق) .فیضالقدیر ،شرح جامع الصغیر ،الجزء الثالث ،بیروت :دارالمعرفه.
 -98مجلسی ،محمدباقر ( .)8929بحار االنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 -94مستملی بناری ،اسماعیل بن محمد ( .)8929شرح التعرف لمذهب التصوف ،ربع دو  ،تهران :اساطیر.
 .)8921( ---------------------- -99شرح التعرف لمذهب التصوف ،ربع سو  ،تهران :اساطیر.

 -92میبدی ،رشیدالدین ( .)8991کش

االسرار و عدۀ االبرار ،تهران :دانشگاه تهران.

 -91نوری ،حسین ( 8251ق) .مستدرک الوسائل ،قم :آلالبیت.

 -92هجویری ،ابوالحسن علی بن عثمان ( .)8935کش

المحجوب ،تصحیح محمود عابدی ،تهران :سنن ،چاپ هفتم.

 -92الهندی ،علی المتقی بن الحسا ( .)8251کنز العمال فی سنن و االقوال و االفعال ،بیروت :مؤسسه الرساله.

