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چکيده
کار و تالش برای امرار معاش به صورتهای مختلف و در زندگی طبقات مختلرف مرردم نمرود
داشته است و هیچ یك از گروههای مردم از کار بینیاز نبودهاند؛ اما نگرش بره کرار و فعالیرت
اقتصادی عارفان و متصوفه نشان میدهد که گروهی از آنان به کسب معتقد و به کرار مشرغول
بودند .در این نوشتار رابطة مكتسبان با کار و نمود کسب در زندگی آنان بررسری شرده اسرت
بدین صورت که ابتدا مهمترین کتابهای عرفانی فارسی ،مطالعه شده است تا نمودهای کسب از
البهالی حكایتهای آنان ،نمایانده شود و به این منظرور کتابهرای ترذکرهاالولیرا ،اللمرع ،طبقرات
الصوفیه ،رساله قشیریه ،نفحات االنس و ثمراتالقردس مرن شرجرات االنرس بررسری شرد و
حكایتهایی که به گونهای با کار مربوط بود ،استخراج و بررسی شد .نتایج نشان میدهد کره از
دیدگاه آنان کار نه تنها برای امرار معاش خود ،بلكه بررای ترأمین طبقرات ضرعیف و نیازمنرد
جامعه مفهوم مییابد و در آن استاد و شاگرد کار ،همراه با کار به تهذیب نفس نیز میپردازنرد؛
کاری که بستر تحول روحی آنان میشود و کرامات در آن تجلی مییابرد و اخرال نیكرو برر
محمل آن مینشیند.

مقدمه
کار یكی از جلوههای زندگی اجتماعی انسانها و در مواردی نشاندهنده پایگاه اجتماعی
آنها و در فرهنگ اسالمی نیز تأکید بسیاری برآن شده است به حدی که «کار» را بهترین
تفریح دانستهاند .از نبی اسالم (ص) روایت شرده اسرت :افضرل االعمرال الكسرب مرن
الحالل (نهج الفصاحه )003 : 9300 ،و الكاسب من یده خلیرل اهلل (همران )493 ،و در جرای
دیگر کسب روزی حالل و تأمین معاش خود و خانواده جهاد دانسته شده است و امرام
صاد (ع) در این باره فرمودهاند :الكاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیلاهلل و غزالی نیز در
کیمیای سعادت این مضمون را بدینگونه آورده است :بدان که خویشتن را و عیال خود
را از روی خلق بینیاز داشتن و کفایت ایشان از حالل کسب کردن از جمله جهاد است
در راه دین (غزالی .)305 :9309 ،شاعران عارفی مانند مولروی نیرز در دفترهرای مختلرف
مثنوی به کسب و کار کردن تشویق و از بیكاری و مفتخواری منرع کررده و کارهرای
مختلف را مكمل یكدیگر برشمردهاند:
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دست دادسرتت خردا کراری بكرن

مكسرربی کررن یرراری یرراری بكررن

هر کسری در مكسربی پرا مرینهرد

یررراری یررراران دیگرررر مر ریدهرررد

زانك جملره کسرب نایرد از یكری

هم دروگرر هرم سرقا هرم حرایكی

این به هنبازی اسرت عرالم برقررار

هررر کسرری کرراری گزینررد ز افتقررار

طبلخواری در میانه شررط نیسرت

راه سنت کار و مكسب کردنی است
(مولوی)0291-0202 : 5 :

از نظر جامعهشناسی نیز کار کنشی است که برین انسران و طبیعرت بره وقروع مری
پیوندد؛ به این ترتیب کار اساساً تغییراتی است که انسان با استفاده از فنون در طبیعت به
وجود میآورد و طبیعت نیز بر انسان تأثیر میگذارد و او را تغییر میدهد (فیوضرات ،بره
نقل از توسلی.)9305 ،

به عبارت دیگر کار ،فرابردی است که انسان برا آن واکنشرهای مرادی برین خرود و
طبیعت را تنظیم میکند و طبیعت خارجی و خودش را تغییر میدهد و با تغییر طبیعت،
آن را در جهت رفع نیازهای خود مورد استفاده قرار میدهد.
عالوه بر این تعریف ،کار را کوشرش جسرمی و فكرری انسران بررای دسرتیابی بره
هدفهایی غیر از لذت بردن از نفس کوشش دانستهاند (مجتبوی نائینی.)043 :9300،
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.)025

انتقاد دیگر ابنجوزی به عارفانی است که به بهانة توکل و با دستاویز قرار دادن این
نكته ،که توکل میکنیم از کار و کوشش دست کشیدهاند که به این مسئله در ادامه مقاله
پرداخته خواهد شد.
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در بسیاری از متون نظرها دربارة جنبههای مختلف کار و زندگی و اخال عارفان و
صوفیه متفاوت و گاه متناقض است ،اما بهطور کلی ،میتوان بیران کررد کره دو نگررش
کلی در مورد معیشت اقتصادی عارفان دیده میشود .برخی از عارفان معتقد بره کسرب
بودند و بعضی دیگر توکل اختیار میکردند (پناهی :9330 ،شش).
آنان که به کسب معتقد بودند ،با تالش ،روزی خود را فراهم میآوردند و از روزی
خود ،دیگر نیازمندان را نیز بهرهمند میکردند و کسب به قدر البرد و انفرا بقیره آن را
وجهة همت خود قرار میدادند؛ اما به طور کلی ،این شیوة مبتدیان عرفان قلمداد شرده
است .گروهی دیگر نیز توکل در پیش میگرفتند و با فتروح ،هدیره و سرؤال ،معیشرت
اقتصادی خود را تأمین میکردند و بیشتر انتقاداتی که از کار وترالش صروفیان شرده از
همین متوکالن و برداشت آنان از توکل بوده است؛ یكی از این منتقدان احمد کسرروی
است که عارفان را مطلقاً انسانهایی بیكار و مرتز از دیگران میداند و اشاره میکند که
هر کسی باید از راه تالش ،وسائل معاش خود را فراهم کند ،اما صروفیه ایرن مسرئله را
نفهمیده ،و بیكاری و گدایی را به خود برگزیدهاند.
نگاه کسروی به این مسئله مطلق است و او با نگرش منفری مطلرق ،حتری عارفرانی
بزرگی مانند ابوسعید ابوالخیر ،مولوی و عطار را نیز به بیكاری و مفتخوری متهم مری
کند (کسروی 91 :9322 ،و  .)02او با تأکید بر سائالن از صوفیان ،سرؤال را بره همرة آنران
تعمیم میدهد و هیچ اثر و نشانهای از کار و کوشش در زندگی و جهان بینی آنان نمری
بیند و آنان را تنپرور و گدا میخواند؛ اما نگرش منتقدانه ابنجوزی به صرورتی اسرت
که افكار نادرست و بیمنطق برخی متصوفه را نقد میکند؛ به گونهای که معتقد است که
برخی افكار شیطانی ،راه کار و فعالیت را بر روی عارفان میبندند؛ از جمله اعتقراد بره
اینكه رز بیگمان میرسد و یا اینكه لقمه حرالل پیردا نمریشرود و یرا اینكره برخری
صوفیان کسب و کار را نوعی معاونت به ظالمان و عاصیان میدانستند (ابنجروزی:9339،

موضوعی که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد ،کسب و جنبههرای مختلرف و
نمود آن در زندگی و مسلك عارفان است .نویسنده در پی دفاع از کار عارفان نیست و
این نوشتار صرفاً با هدف تبیین ،تحلیل و توصیف نگررش عارفران بره کرار و نقرش و
جایگاه آن در زندگی آنها نوشته شده است.
مطابق بررسی دادههای کار برای عارفان محرل ظهرور کرامرات ،مقطرع گسسرتن از
عالیق دنیوی و پیوستن به زندگی معنوی و در مواردی تجلری گراه اخرال و فضرایل
انسانی شده است .عارفان در سیر و سلوك خود گاه از کار دست کشیده ،و علقه خرود
را با آن گسستهاند و گاه هنگام کار ،کرامتها از خود نشان داده ،و با آن زیباییها از خرود
به نمایش گذاشتهاند و گاه با رعایت اصول اخالقی هنگام کرار ،نمونرههرای اعالیری از
انسان کامل را در برابر دیدگان ما مجسم کردهاند.
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پيشينه پژوهش
مطابق بررسی تاکنون تحقیق مسرتقلی در ایرن براره صرورت نگرفتره اسرت؛ امرا دکترر
عبدالحسین زرینکوب در دو کتاب جستجو در تصوف ایرران و ارزش میررا صروفیه
نكاتی را در باب کار صوفیان آوردهکه در قسمتهای مختلف مقاله به آنهرا اسرتناد شرده
است؛ همچنین مهین پناهی ( )9303بخشی از کتاب اخال عارفان خرود را بره بررسری
وضعیت اقتصادی صوفیه اختصاص داده و با بررسی متون عرفانی به سره گونره امررار
معاش صوفیه اشاره و هریك از این موارد را تحلیل کررده اسرت :کسرب و خروردن از
دسترنج خود ،خوردن از دسترنج دیگرران از طریرق فتروح و هدیره و سرؤال کرردن از
دیگران در فاقه (پناهی.)254 :9303 ،
عالوه بر آن ،ابراهیم فیوضات و مجید حسینی نثار ( )9333مقالهای با عنوان بررسری
جایگاه کار و کوشش در شعر فارسی تألیف کردهاند که در آن به بررسی کار و کوشش
از دیدگاه فردوسی ،مولوی و سعدی پرداختهاند و سید حسن نصرر ( )9303مقالرهای برا
عنوان اخال کار اسالمی تألیف کرده که در این پژوهش از آنها استفاده شده است.
عارفان پيشهور
مضاف و منسوب نام برخی عارفان نشاندهنده کار آنان است (پنراهی)240 :9330،؛ بررای
مثال نامهایی مانند ابوسعید حداد ،ابوسعید خشاب ،ابوالعباس قصاب آملری ،ابوعبرداهلل
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ابراهیم آجری ،ابراهیم بن یوسف بن محمرد زجراجی ،ابرراهیم خرواص ،ابرراهیم دبرا
شیرازی ،ابراهیم قصار ،ابواسماعیل احمدبن حمزه الحداد ،ابوالحسن سمنون برن عبرداهلل
خواص ،ابوالحسن سوهان آزن ،ابوالحسرن علری برن بنردار صریرفی ،ابوالحسرن محمرد
اسمعیل خیر نساج ،ابوالعباس قصاب ،ابوالقاسم منادیگر ،ابوبكر اشرنانی ،ابروبكر حرداد
بغدادی کبیر ،ابوبكر خباز بغدادی ،ابوبكر صیدالنی ،ابوبكر صیرفی ،ابوبكر کتانی ،ابوبكر
محمدبن عمرالورا  ،ابوجعفر بن محمد نصیر الخلدی الخواص ،ابوجعفر حداد ،ابوجعفر
حفار بغدادی ،ابوحاتم عطار ،ابوحفص حداد نیشابوری ،ابوحفص عمر خیراط ،ابوحنیفره
نعمان بن ثابت خراز ،ابوسعید حداد ،ابوسعید خراز ،ابوسعید راعی ،ابوسرلیمان خرواص
مغربی ،ابوعبداهلل محمدبن علی ورا  ،ابوعلی دقرا  ،ابوعمرزجراجی ،ابومحمرد نسراج،
ابونصر خباز ،ابونصرر سرراج ،ابونصرر صرفار نیشرابوری ،احمرد بازرگران ،ادریرس برن
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کرام (رزبان) ،ابوعلی دقا  ،احمد نجار ،ابوالفتح محمد بن علی حداد ،ابونصر حرضری
(اشنان فروش و گچ پز) ،ابونصر سراج ،ابوبكر قفرال ،اسرماعیل صرابونی ،اسرماعیلك
دقا  ،بایزید سقا ،حمزه سكاك ،علی خباز ،محمد بن علی قصاب ،خواجه نجار (شفیعی
کدکنی )003-429 ،9339 ،به نوعی کسب و پیشه آنران را مرنعكس مریکنرد وبیشرتر ایرن
مشاغل مانند نانوایی ،قصابی یا سقایی به گونهای بوده است که ،عرالوه برر داد و سرتد
اقتصادی ،آنان با مردم و مردم با آنان تعامالت اجتماعی هم داشتهاند .البته نفوذ اندیشره
های عرفانی در میان پیشهوران و سایر قشرهای مردم را نیز نباید فرامروش کررد و چره
بسا برخی از این کاسبان ،در کسوت عارفانی بزرگ ظاهر شدهاند؛ چنانكه دکترر زریرن
کوب معتقد است که به علت دوری صوفیان از اهل علم و مدرسره ،تعلیمرات آنران در
میان پیشهوران نفوذ کرد و برخی مشایخ مانند ابوحفص نیشابوری آهنگر ،جعفر حذائ
کفشگر ،یاسین مغربی حجام و صالحالدین زرکوب به پیشه زرگری مشغول بود و ایرن
مسئله گاه باعث نفوذ بیشتر تصوف در اقشار مردم و گاه باعث انحطاط آن بروده اسرت
(زرینکوب959 :9300 ،و.)950
در بررسی چند متن عرفانی مهرم (ترذکرهاالولیرا ،طبقراتالصروفیه خواجره عبرداهلل
انصاری ،طبقات الصوفیه ابوعبدالرحمان سلمی و اللمع ابونصر سراج)به نامهای فراوانی
از عارفان برمیخوریم که حرفه آنان در نامشان برجسته است و این بسامد زیاد ،نشران
از اهمیت کار و تالش نزد آنان دارد؛ ذکر نام آنان در اینجا برای نشان دادن این اهمیت
است:

عبدالكریم حداد ،ایوب نجار ،بامحمد آهنگر ،بامحمد طینی ،بالل خواص ،بنان بن محمد
حمال ،بواسحا ترازوگر ،بوالحسن خبازی معلرم ،بوالعبراس ارزیرری ،بروالفتح حمرال،
بوبكر پالیزوان ،بوبكر سقا ،بوبكر عطار ،بوبكر کاردگر ،بوحراتم عطرار ،بوسرعید مقرری،
بوسلیمان خواص ،بوعبداهلل بیاع ،بوعبداهلل کرام ،بروعلی گرازر ،بروعمرو اکراف ،بونصرر
خبازی ،بونصر دبا  ،جنید بن محمد قواریری ،حار محاسبی ،حافظ بوعبداهلل حنراطی،
حبیب راعی ،حسن خیاط ،حسن قزاز ،حمدون قصار ،خلیل خازن ،خیرر نسراج ،سرری
سقطی ،سلم خواص ،سلیم راعی ،عبرداجلیل صرفار ،عبردالرحمان اکراف ،عبردالرحمان
صابونی ،عبداهلل بن محمد خراز ،عبداهلل حداد رازی ،عبداهلل گرازر ،عبردالملك اسركاف،
عتبه غسال ،عطار دینوری ابن مملوله ،عطار،ابوحاتم ،علی بن حمزه اصفهانی حالج ،علی
بن شعیب سقا ،عیسی قصار دینوری ،فارس حمال ،قزاز دینروری ،قنراد ،محمرد عبرداهلل
گازر ،محمد قصاب دامغانی ،محمد نجار ،محمرد نحراط ،محمردبن الحسرن الجروهری،
محمدبن علی قصاب ،محمدبن علری قصرار ،محمردعلی قصراب ،محمدقصراب آملری،
محمدمسلم حصیرباف ،محمود ورا  ،مغیره خرراز ،منصرور صرابونی ،مومرل جصراص
شیرازی ،وکیع بن جراح ،همام حار  ،یوسف خیاط ترمذی.
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در متون عرفانی نیز در جمالتی آشكارا به شغل برخی از عارفان اشاره شده است یا
خود نكتهای دربارة آن گفتهاند:
ابراهیم ادهم :گویند ابراهیم ادهرم درو کرردی و پرالیزوانی و کارهرای دیگرر و برر
اصحاب نفقه کردی (قشیری.)525 :9302،
ابراهیم خواص :و او را خواص از آن گفتند که زنبیل برافتی (عطرار نیشرابوری: 9300،
.)511

ابو محمد جعفر بن محمد بن نصیر الخلدی الخواص :بغدادی است و خلد محلتری
است به بغداد وی حصیرباف بود (انصاری.)252 : 9334 ،
ابوالعباس قصاب :در ابتدا هر روز گوسفندی بكشتمی و تا شب بر سرر نهراده مری
گردانیدمی در جمله شهر تا تسویی سود کردمی یا نه (عطار نیشابوری.)425 : 9300 ،
ابوحفص حداد :و همان آهنگری میکرد (همان.)319 ،
امیرچه سفال فروش :امیرچه سفالفروش بر در دکان بود (انصاری.)539،9334 ،
حبیب ابن سلیم راعی :صاحب گوسفند بود (هجویری.)933 : 9334 ،

كار و كوشش در مسلك عارفان

حبیب عجمی :حبیب عجمی را گفتند بازرگانی دست بداشتی گفرت پاینردانی ثقره
است (قشیری.)050 : 9302 ،
خیر نساج  :نقل است که گاه بافندگی کردی (عطار نیشابوری.)524،9300 ،
سری سقطی :در اول سقط فروشی کردی (عطار نیشابوری.)339 : 9300 ،
شیخ احمد خیاط بدایونی :گویند وی ورع به اکمال داشت و خیاطی میکررد (لعلری
بدخشی9204،9304 ،و .)9200
عمر حمال :گفت من حمالی کردمی اندر ابتدای کار(قشیری.)095 :9302 ،

.)990 :

برخی از عارفان را نیز بهدلیل شغل پدر به آن نام نامیدهاند؛ از جمله جنیرد بغردادی
که او را قواریری و زجاج خواندهاند که به دلیل آبگینهفروشری پردرش برود (دهباشری و
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در مواردی نیز شارحان متون عرفانی این نكته را آوردهاند؛ از جملره دکترر شرفیعی
کدکنی در تعلیقات اسرارالتوحید ابوبكر صابونی را از خاندان بسیار معروف صابونی می
داند که نامشان از پیشه صابونپزی و صابونفروشری در نیشرابور شرهرت یافتره اسرت
(محمدبن منور )424 :9339 ،یا ابوبكر قفال که در مرو قفلسازی پیشه داشت (همان)420 :یا
دکتر عابدی در تعلیقات کشفالمحجوب شهرت ابوحنیفه نعمان بن ثابت خرراز را بره
خراز از آنجا میداند که حرفه خزفروشی داشت (هجویری )093 : 9334 ،یا در لغرتنامره
دهخدا در وجه تسمیه آجری آمده که آجری به کسی گفته میشود که شغل او پختن یا
فروختن آجر باشد (دهخدا :9339 ،ذیل آجری).
عبدالحسین زرینکوب در جستجو در تصوف ایرران آورده کره ابوالحسرن خرقرانی
هیزمکشی و خربندگی میکرده است (زرینکوب)53 : 9304 ،یا همو درباره ابرراهیم ادهرم
اشاره میکند که خودش در شام ناطور دشت و پالیز میشد؛ باغبانی میکررد؛ در کوفره
زنبیل میبافت و در بسیاری جاها درو میکرد و در مزرعه و خرمن کار میکرد (همان:
 .)32غزالی در کیمیای سعادت آورده است که با اینكه دیگران تكفل او را عهده دار می
شدند ،او خود به این کار راضی نمیشد و کار میکرد :و اوزاعی ابراهیم ادهم را دید با
حزمه هیزم بر گردن نهاده گفت تا کی خواهد بود این کسب کردن تو و برادران تو این
رنج از تو کفایت کنند گفت خاموش که در خبر اسرت کره هرر کره در موقرف مرذلت
بایستد در طلب حالل ،خدای تعالی بهشت وی را واجب کنرد (غزالری )304 : 9309 ،یرا
سری سقطی که ادویه و آنچه اهل بازار سقط میگویند ،معامله میکرد (زرین کوب9304 ،

میرباقری فرد )925 : 9332 ،یا ابوعلی دقا که پدرش آرد فروشی از نیشرابور برود (همران:

 )904که عطار نیز از زبان یكی از بزرگان مشایخ به این مسئله اشاره کرده است :خلعتی
که هفتصد هزار سال است تا منتظر آن برودم و در آرزوی آن مریسروختم در برر پسرر
آردفروشی انداختند (عطار نیشابوری.)424 : 9300 ،
این اشارات بهنوعی نشاندهنده جایگاه کسب و پیشه نزد عارفرانی برزرگ و ترالش
آنان برای تحصیل روزی حالل است .نگاهی به این مشاغل مذکور نشان مریدهرد کره
خرید و فروش و پیشهوری مهمترین شغل آنران بروده اسرت و عارفران معمروالً شرغل
حكومتی نداشتهاند (پناهی.)9303 :243 ،
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عارفان پيشهور و توكل
توکل یكی از مباحثی است که در بسیاری مروارد ،کرار عارفران تحرتالشرعاع آن قررار
گرفته است و برخی از صوفیه با استمداد به اینكه توکل میکنیم ،کسب را رها کردهانرد
و این یكی از آفاتی بوده که کار و فعالیت این طبقه را تهدید میکرده است .در این باره
از یوسف بن الحسین روایت کردهاند که گفته چون مرید را بینری مشرغول رخصرتها و
مباحات است و به کسب پرداخته بدان که از او کاری برنمیآید.
برخی عارفان از مفهوم توکل برداشت منفی کرردهانرد و همرین مسرئله آنران را بره
بیكاری و دریوزگی کشانده است در حالیکه به گفتة ابنجوزی توکل آن است که آنچه
در قدرت داری ،انجام دهی ،آنگاه منتظر کمك خدا شوی که تعطیل نعمت الهی یعنری
قوایی که در آدم به ودیعت نهاده شده است (ابن جروزی)020 :9339 ،؛ برای مثرال دربرارة
ابراهیم ادهم نقل کردهاند که وقتی سه ماهی را پی در پی شكار کرد ،سیلی از پشت برر
وی اصابت کرد و ندا آمد که آیا جای دیگر رزقی نیافتی که میخواهی تسبیحگرویی را
بكشی (ابنجوزی.)025 :9339 ،
برخی دیگر از عارفان توکل را مانع کسب دانستهاند و این یكی دیگر از تلبیسهایی
بود که ابلیس در راه آنان گسترد؛ برای مثال از ابوسلیمان دارانی نقل کردهاند کره گفتره
است :اگر ما توکل داشتیم از ترس دزد برای خانههایمان ،دیوار نمیساختیم و بر درهرا
قفل نمیزدیم (ابنجوزی )029 :9339،که در واقع اگر اعتقاد درست به توکل داشت ،میران
توکل و اسباب آن تضادی نمیدید.

كار و كوشش در مسلك عارفان

برخی عارفان مانند یحیی معاذ معتقد بودند که پیشة مرد توکل اسرت و رز مرآمور
است صاحبش را بجوید .برخی نیز گفتهاند اگر رز را قبل از وقرت یرا بعرد از وقرت
بجویی ،نمییابی و اگر در وقتش بجویی تو را کفایت میکند( عطار.)343 :9300 ،
زرینکوب نیز ضمن باطل دانستن نظر صوفیانی که توکل را منافی کسب مریداننرد،
اشاره میکند که توکل ،کار قلب و کسب ،عمرل اعضاسرت و ایرن دو منافراتی برا هرم
ندارند و در این مورد به انبیا و شغل آنان اشراره مریکنرد :آدم برزیگرر ،نروح و زکریرا
درودگر ،ادریس درزی ،ابراهیم و لوط کشاورز ،صرالح بازرگران ،سرلیمان زنبیرلبراف،
داوود زرهساز و موسی و شعیب و پیامبرخاتم (ص) چوپانی میکردند (زرینکوب: 9304 ،
.)93
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عارفان پيشهور و ايثار
مطابق برخی حكایات متون عرفانی ،برخی عارفان از حاصل کرار و دسرترنج خرود بره
اندازه رفع نیاز استفاده ،و بقیه را به اصحاب ،درویشان و بیوهزنان انفا میکردند؛ نمونه
های ذکر شده در ذیل نشان میدهد که نه تنها عارفان از نظر اجتمراعی ،سرربار جامعره
نبودهاند ،بلكه تكفل برخی گروههای آسیبپذیر جامعه از جمله نیازمنردان را عهردهدار
میشدند و این مسئله دقیقا با اخال کار اسالمی منطبق است که کار را وسیلهای برای
حمایت هر فرد از خود ،خانواده و اعضای نزدیك فرد و برخی اوقات اعضای مؤنث و
پیر یا اشخاص از کار افتاده متعلق به دایره خانواده گسترده بزرگترر (جامعره) مریدانرد
(نصر)90 : 9303 ،؛ برای نمونه در شرح حال بوجعفر حداد در طبقاتالصروفیه ،ترالش و
کوشش در عین توکل وی این گونه توصیف شده است :بوجعفر حداد بره مصرر بروده،
وی هفده سال آهنگری میکرد؛ هر روز به دیناری و ده درم و از آن چیزی خود را بره
کار نكردی وهمه بر درویشان نفقه کردی و از هیچ پیر سرؤال نكرردی و نپرسریدی ترا
خود چه رسد (انصاری.)222 : 9334 ،
در متون عرفانی میخوانیم :ابوحفص حداد آهنگری میکرد و حاصل کسب خود را
شبانه و مخفیانه به کلیددان بیوه زنان میانداخت (عطار نیشابوری.)319 : 9300 ،
در مواردی ،انفا صوفیه از کار خود با ایثار نیز ممزوج میشود؛ به ایرن معنری کره
آنان خود از آن بهرهای نمیبردند .محمد آهنگر از شاگردان ابوحفص حداد اینگونه بود.
او به توصیه مراد خود آهنگری میکرد و دستمزدش را به درویشان میداد و خود از راه
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سؤال امرار معاش میکرد :باحفص وی را گفت آهنگری میکن و فرا درویشان ده و از
آن هیچ بمخور و خود را سؤال میکن و میخور (انصراری)090 :9334 ،؛ اما وقتری مرردم
محمد آهنگر را به علت اینكه در عین کار و تالش کدیه میکند ،مالمت میکنند و بعرد
درمییابند که اصل ماجرا چه بوده ،بوحفص او را از کدیه منع میکند و میگوید چرون
به جای آوردند آن حال ،هنوز سؤال مكن که بر تو حرام شد از آنكه میکنی میخور و
میده (همان).
البته در این حكایت ،سؤال برای تذلیل نفس و ریاضت بوده و جنبه امرار معاش آن
کمتر مورد نظر بوده است.
در رساله قشیریه از زبان ابوجعفر حداد آمده است که از کسب خود به انردازه رفرع
نیازهای اولیه استفاده و بقیه را انفا میکرد :ابوجعفر حداد گوید دوازده سال اندر بازار
بودم براعتقاد توکل کار کردمی و هرروز مزد بیافتمی و هیچ منفعت از آن برنداشتمی به
قدر شربتی آب و نه آنقدر که اندر گرمابه شدمی و هر روز مرزد خرویش بره نزدیرك
درویشان آوردمی به شونیزیه و برآن حال همیبودم (قشیری.)050 : 9302 ،
برخی از عارفان مانند ابوالقاسم منادیگر در حد کفایت ،تحصیل روزی مریکردنرد
(قشیری )302 : 9302،و حرص و شره و ثروت اندوزی را از خود دور کرده بودند.
استاد و شاگردي عارفاني پيشهور
نكته دیگر در بررسی فرهنگ کار عارفان ،نظام استاد و شاگردی در کار آنان است؛ البته
این مسئله به این دلیل اهمیت دارد که آنان توأمان در پیشه و عرفان اسرتاد و شراگردی
میکردند به این معنی که شاگرد پیشه ،همان مرید مسلك عرفانی استاد بود و با همرراه
کردن شاگردی در کسب و معیشت برای گذران دنیوی از مرراد در کارهرای اخرروی و
کسب فضایل و تهذیب نفس نیز بهرهمند میشد و بدینگونه امتزاج دنیا و آخرت را در
این فرهنگ کار میتوان دید؛ برای مثال عبداهلل مهدی باوردی ،اسرتاد ابروحفص حرداد
نیشابوری (انصراری)095 : 9334 ،و محمد آهنگر در پیشه و سلوك شاگرد او بروده اسرت
(همان.)090 :

محمد قصاب دامغانی شاگرد ابوالعباس قصاب آملی بوده و سخنانی را از وی نقرل
کرده است (همان.)923 :

كار و كوشش در مسلك عارفان

جنید در عرفان ،شاگردی سری سقطی میکرد و با توجه به اینكه او به خرازی اشرتغال
داشت از نظر شغلی با سری سقطفروش قرابت دارد (زرینکوب.)953 :9304 ،
شغل و اشتغال
از نظر عارفان ،کار نباید عارف را مشغول خود سازد و در واقع پیش از اینكه کار او را
مشغول سازد ،او باید به کار بپردازد و مستغر کار نشود؛ چنانكه در احروال ابروحفص
حداد نیشابوری است که او دو بار ،آهنگری را رها کرد و گفت بار اول که دست از کار
کشیدم ،کار از من دست نكشید؛ مشغول کار شدم تا از مرن دسرت برداشرت (انصراری،
 )093 :9334یا از ابوسعید خراز نقل است که خود را در کار مشغول مریکرنم ،پریش از
آنكه کار مرا مشغول کند (همان.)022 :
شاید این مسئله نشاندهنده نوعی اعتدال در کار از جانب آنان باشد؛ چنانكره زریرن
کوب درباره جنید بغدادی میآورد روزها به بازار میرفت؛ دکان خویش را مریگشرود؛
یك چند به داد و ستد مینشست؛ آنگاه پرده را میکشید؛ چهارصد رکعت نماز بره جرا
میآورد و به خانه باز میگشت (زرینکوب.)993 : 9304 ،
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عارفان پيشهور اخالقمدار
ویژگیهای اخالقی مانند انصاف و ایثار و دقت در کسب حالل و صبر در کار و تجارت
عارفان کاسب دیده میشود و آنان در کسب حالل خود ،خدا را در نظر میگیرند و راه
انصاف با خلق را پیش رو؛ نمونه آن وقتی ذوالنرون مصرری از احمردبن سرهل تراجر،
مقداری کاغذ میخرد ،فقط سرمایه اصلی را از او میگیرد و سودی نمریخواهرد از آن
رو که از جوانمردی نبود بر دوستان سود کردن (قشیری.)349 : 9302 ،
نمونه دیگر اخالقی درباره ایثار عبداهلل خیاط است که برای گبری جامه میدوخرت
و گبر به او سیم ناسره میداد و او میگرفت و با وجود اطالع ،چیزی نمیگفت تا اینكه
روزی گبر برای گرفتن جامهاش آمد و چون عبداهلل در دکان نبرود ،شراگردش از قلرب
بودن سیم آگاه شد و نگرفت و وقتی عبداهلل را از این ماجرا آگاه کرد ،عبداهلل گفت من
آن سیم را از او میگرفتم و در چاه میافكندم تا با آن دیگران را نفریبد (قشریری: 9302 ،
 .)311اینگونه حكایات به نوعی ارتباط طبقات اصناف با مشایخ فتوت مسئلهای را نشان
میدهد و بیشتر با آموزههای آنان سازگاری دارد؛ چنانكه ابروحفص حرداد نیشرابوری،

03


فتوت را انصاف دادن و انصاف ناخواستن دانسته است و این دقیقاً در مسلك عارفرانی
مانند شیخ احمد خیاط بدایونی و سری سقطی دیده میشود که حكایرات آنهرا پرس از
این میآید.
در احوال شیخ احمد خیاط بدایونی (از عارفان سرزمین هند) در ثمرات القدس من
شجرات االنس آمده اسه که پرهیزگاری او در کسب و پیشهاش و رعایت حقالناس بره
حدی بود که اگر کسی لباس سفید برای دوختن به او میداد ،او خود سیاه میپوشید تا
تاری از آن لباس در پیش وی نماند و اگر سرخ بود ،سفید میپوشرید و در نهایرت در
لباس خود مینگریست و اگر تاری در آن مانده بود ،آن را بره صراحبش برمریگردانرد
(لعلی بدخشی 9204 :9304 ،و .)9200
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در احوال سری سقطی در تذکرهاالولیا میبینیم که وقتی بادام به شصرت دینرار مری
خرد و دالل او را آگاه میکند که بهای بادام به نود دینار رسیده است ،او میگوید  :من
به شصت و سه دینار میفروشم از آنكه قرار من این است که برهرده دینرار نریم دینرار
بیش سود نكنم ،من عزم خود نقض نكنم (عطار نیشابوری 332 :9300 ،و  .)339زرینکروب
سخنانی از مقوله اخال و تجربه عملی سری سقطی را به سبب ارتباط او با اهل برازار
میداند (زرینکوب )990 :9304 ،و در عمل و کار او هم همین نكات اخالقی مانند انصاف
ورزی دیده میشود.
نمونه دیگر صبر خیر نساج است که وقتی از حج بازمیگشت ،مردی او را در کوفه
میگیرد و میگوید :توبنده منی و نام تو خیر است و او سیاه بود ودست او را میگیررد
و پنج سال در کارگاه خزبافی به کار مشغول میشود (هجویری009 : 9334 ،؛ انصاری9334 ،
.)355 :

تحول روحي عارفان پيشهور
مسئله دیگردر بررسی حكایات مرتبط با کسب و پیشه عارفان ،تحرول روحری آنران در
مسیر کار و ارتباط این تغییر احوال با پیشه آنهاست بهگونهای که برای آنران در هنگرام
اشتغال به کار ،تغییر روحی پدید میآید و آنان کار را رها میکنند و بهعبارتدیگر ،شق
مادی زندگی آنان پایان مییابد و وارد شق معنوی زندگی خود مریشروند؛ آنگونره کره
برای عطار نیشابوری اتفا افتاد:

كار و كوشش در مسلك عارفان

گویند سبب توبه وی آن بود که روزی در دکان عطاری مشغول و مشعوف معاملره
بود درویشی به آنجا رسید و چند برار شر هلل گفرت وی بره درویرش نپرداخرت.
درویش گفت ای خواجه ! توچگونه خواهی مرد؟عطار گفت  :چنانكه تو خرواهی
مرد .درویش گفت تو همچون من توانی مرد؟ عطار گفت :بلی .درویرش کاسرهای
چوبین داشت زیر سر نهاد و گفت اهلل و جان بداد .عطار را حال متغیر شد و دکان
برهم زد و به این طریق درآمد (جامی.)510 :9305 ،

كرامات عارفاني پيشهور
برخی از کرامات منقول از عارفان با حرفه آنان ارتباط مستقیم دارد به گونهای کره ایرن
کرامات در هنگام کار برای آنان اتفا افتاده یا به گونهای با کار آنان مررتبط اسرت .در
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حكایتهای بسیار دیگری از عارفان هست که از نظر ساخت داستانی مشرابه داسرتان
تحول روحی عطار است؛ گرچه جنبه سورئالیستی این حكایات بسیار قروی اسرت ،ترا
حدودی میتواند بیانکننده واقعیاتی از زندگی آنها نیز باشد .از آنجا که اشتغال به دنیا و
کار دنیوی عارف را از رسیدن به حق بازمیدارد و مانعی برای وصل او میشود ،جرایی
است که عارف دل از کار میکشد؛ برای نمونه تحول روحی ابروحفص حرداد اینگونره
بود که روزی در دکان بود ،واردی بر دل او آمد و آیهای از قرآن خواند و از حس فار
شد و دست خود را دراز کرد و آهن تفته را از کوره بیرون آورد و وقتی شاگردش از او
پرسید که این کار چه بود ،دست از کسب و کار کشرید و دکران را رهرا کررد (قشریری،
992 :9302؛ محمدبن منور)054 :9339 ،؛ همین حكایت را در مورد عبداهلل مهردی براوردی،
استاد ابوحفص حداد نیز ذکر کردهاند (انصاری.)095 :9334 ،
در مورد روزبهان بقلی ( )424-500او را به بقل فروشی منسوب کردهاند و در شررح
احوال او آوردهاند که روزبهان دکان بقلی داشت ،ولی روزی دکران و صرندو را رهرا
کرد و همه چیز را بیرون افكند و جامههای خود بدرید و به صحرا شد و شش سرال و
نیم در بیابانها زندگی کرد و سپس به تصوف روی آورد (بقلی شیرازی.)3 :9333 ،
این تحول روحی و ارتباط آن با کسب را برخی به این علت میدانند که صوفیه کسرب
را مناسب مبتدیان و توکل را ویژة منتهیان میدانستند (پناهی :9303 ،شرش و  .)240میتوان
گفت وقتی عارفان به درجهای از کمال و پختگی نزدیك میشدند ،کسب و کار را رهرا
میکردند و عبارت در ابتدای حال که در برخی تذکرهها در شررح حرال عارفران آمرده
است نشان از کار آنان در مرحلة نخست زندگی دارد.
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اینجا ابتدا به بررسی تعریف کرامت پرداخته میشود؛ کرامرت در اصرطالح ،هرر عمرل
خار العادهای است که خداوند برای احترام و بزرگداشت بر دست کسی جاری میکند
و قابل تعلیم و تعلم نیست و تحت تأثیر نیروی قویتر قرار نمیگیررد و مغلروب عامرل
دیگری نمیشود (سید عررب)9333 :420 : ،؛ در تعریفری دیگرر کرامرت را خرر عرادتی
دانستهاند که به دست اولیا آشكار میشود و برخالف معجزه دعوت به معارضه نیسرت
(حلبی)323 : 9335،؛ درتعریفی دیگر ،کرامت را نیرویی دانستهاند که در باطن فرد فرراهم
میشود تا بتواند در امور جهان حس ،تصرفی ظاهری کند یا بهطور معنروی در اخرال
پسندیده تمثل یابد (پشت دار.)42 :9333 ،
کرامتهای مرتبط با شغل عارفان را برای آسانی بررسی به چند دسته زیر تقسیم مری
کنیم:
الف) تصرف در كارهاي طبيعي :مانند نسوختن جامه ابراهیم آجرری در کروره آترش؛
شغل او آجرپزی بود وقتی جهودی پیش او آمد و از او خواست تا برهرانی بره وی
نشان دهد که مسلمان شود ،جامه جهود را در میان جامه خویش پیچیرد و در ترون
انداخت و پس از مدتی دست دراز کرد و بیرون آورد ،جامه آجری سالم برود ،امرا
جامه جهود در میان جامه آجری سوخته و از بین رفته بود (قشیری.)449 : 9302 ،
کرامت منقول در این حكایت با حرفه ابراهیم آجری و ابزار کارش ارتبراط مری
یابد و در واقع این کرامت از مجرای کار و ابزار کار او نمود پیدا مییابد.
ب) حاضر كردن خوردنيها و نوشيدنيها :این نیز یكی دیگر از کرامات عارفان پیشرهور
است .نقل شده است ابراهیم ادهم وقتی بر حبیب راعی مریگرذرد و از او آب مری
خواهد ،او میگوید آب و شیر دارم ،کدام را مریخرواهی؟ ابرراهیم ادهرم آب مری
خواهد و حبیب راعی عصا بر سنگ میزند و آبی گوارا از آن سنگ جاری میشود
(هجرویری .)323 : 9334 ،راعی این کرامت را اینگونه برای ابراهیم ادهم تبیین میکنرد
که تعجب مكن که چون بنده حق را مطیع باشد ،همره عرالم وی را باشرد .در ایرن
حكایت نیز عصای چوپانی حبیب راعی واسطه بروز کرامت شده است.
ج) جانوران را به خدمت گرفتن :در کشفالمحجوب درباره حبیب ابن سرالم راعری
آمده است که او وقتی در حال نماز بود ،گرگی از گوسفندان او مراقبت مریکررد و

كار و كوشش در مسلك عارفان

كار و زهد عارفان پيشهور
نكته دیگر در مورد کار صوفیان این است که آنان در لباس شغلی ،کار نیكران و پاکران
میکردند و هرچند با بازاریان و در بازار بودند از آنان دور بودند؛ برای مثال ابروحفص
حداد وقتی در خانه بود ،پشمینه میپوشید و آنگاه که بیرون از خانه برود ،لبراس اهرل
بازار (زرینکوب .)322 :9304 ،در این باره در اللمع ابونصر سراج آمرده اسرت :ابروحفص
نیشابوری جامهای ابریشمین و گرانبها میپوشید ،اما خانهاش را ریگ فرش کررده برود
(سراج.)004 :9333 ،

نتیجهگیری
کار در جوامع انسانی از ارزش بسیاری دارد و در فرهنگهای مختلف تأکید زیادی روی
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وقتی از او میپرسند ایها الشیخ گرگ با میش موافق میبیرنم ،او پاسرخ مریدهرد از
آنكه راعی میش با حق موافق است (هجویری 933 : 9334 ،و.)931
نمونه دیگر از مسخر کردن حیوانات ،زمانی است که خیر نسراج بررای پیرزنری
کرباسی میبافد و پیرزن به او میگوید اگر مزد تو را بیاورم و تو را نیابم چره کرنم.
خیر میگوید آن را در دریا بینداز و وقتی این اتفا میافتد ،خیر به لب دجلره مری
رود و ماهیها درهمهای دستمزد او را پیشش میآورند (عطار نیشابوری.)524 : 9300 ،
د) طياالرض :از دیگر کرامات عارفان است که برای برخی از آنان در هنگام کرار رخ
داده است خواجه عبداهلل انصاری درباره امیرچه سفالفروش نقرل کررده اسرت کره
زمانی او بر در دکانش بود ،عجوزهای به او گفت فالن کس مرد به جنازه نمیآیی و
برفت امیرچه سفالفروش به دکان داخل شد و ساعتی بیرون نیامرد و وقتری داخرل
رفتند و او را ندیدند و پس از مدت زمانی از او پرسیدند که کجا برودی ،گفرت در
یمن یكی درگذشته بود ،نماز بر جنازه او گزاردم و باز آمدم و تكهای جرزع یمرانی
هم با خود آورده بود (انصاری.)539 : 9334 ،
عارفان خود این کرامات را نتیجه همراهی خود با خدا میدانند و این مسأله در این
حكایات با سبك رئالیسم جادویی به گونهای واقعیات با وقرایع رؤیاگونره و خیرالی و
عناصری از افسانه ،اسطوره یا فولكلور پیوند میخورد (خزاعیفر .)0 : 9332 ،این حكایتها
قلمرو فراعقل و قلمرو تجربههای عرفانی ،قلمرو کرامتها و رازهای جهان غیب است.

آن شده است به گونهای که در فرهنگ اسالمی کار را بهتررین تفرریح و کسری را کره
برای امرار معاش خود و خانوادهاش تالش میکند مانند مجاهد در راه خدا دانسرتهانرد.
در این نوشتار با بررسی جایگاه کار نزد عارفان و نگاهی به بسامد زیاد نامهرا و القراب
شغلی آنان در کتابهای عرفانی به این نتیجه رسیدهایم که عارفران از دسرترنج خرود بره
نیازمندان انفا نیز میکردهاند؛ عالوه بر آن ،آنان با استفاده از نظام استاد و شاگردی در
کار ،معارف انسانی و الهی را نیز به شاگردان خود انتقال میدادند؛ همچنین جلروههرای
زیبای اخالقی مانند ایثار در حرفه و کار آنران دیرده شرده و تحرول روحری برخری از
عارفان در هنگام کار رخ داده و مرحلة بازپسین زندگی آنان با توکل سپری شده اسرت
و آنان دیگر در این مرحله از کسب دست کشیدهاند و برخی کرامات نیرز در رابطره برا
کار آنهاست و ابزار کارشان واسطه وقوع آن کرامت بروده اسرت کره در ایرن مقالره برا
استخراج و تحلیل حكایتهای مختلف به بررسی این مسائل پرداخته شد.
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کسروی ،احمد؛ صوفيگري؛ تهران :بنگاه مطبوعاتی فرخی.9322 ،
لعلی بدخشی ،لعل بیگ بن شاه قلی سلطان؛ ثمرات القدس من شجرات االنس؛ مقدمه
وتصحیح و تعلیقات دکتر سید کمال حاج سیدجوادی ؛ تهران :پژوهشگاه علوم انسرانی
و مطالعات فرهنگی.9304 ،
مجتبوی نائینی ،سید مهدی؛فرهنگ اصطالحات کار و تأمین اجتماعی؛ تهرران :مؤسسرة
کار و تأمین اجتماعی.9300 ،
محمدبن منور؛ اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد ابيالخير؛ با تصحیحو مقدمه
و تعلیقات دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی؛ چ  ،5تهران :انتشارات آگه.9339 ،
نصر ،سیدحسین؛ «اخال کار اسالمی»؛ ترجمه سید احمد موثقی ،كيار و جامعيه ،ش
 ،39تیر و مرداد  ،9303ص .03-95
نهجالفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضررت رسرول (ص؛ متررجم و فرراهم آورنرده
ابوالقاسم پاینده؛ چ  ،3تهران :سازمان انتشارات جاویدان.9300 ،
هجویری ،علیبن عثمان؛ كشفالمحجوب؛ مقدمهو تصحیح و تعلیقرات دکترر محمرود
عابدی ؛ تهران :انتشارات سروش.9334 ،

