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   مقدمه

آداب  نچو ،هيآداب صوف يدر باب معرف ييها پژوهش هاي اخير در سال
 انهيبا تفكّرات صوف ييآشنا يبرا. صورت گرفته است ...سماع و و يپوش خرقه

 كه اعمال واچر؛ برخوردار است ييواال تياز اهم شانيا ومرس شناخت آداب و
  .به ما نشان دهدآنان را  يها شهياند دتوان مي يا نهييهمچون آ ،آنان رفتار

 انيرسوم صوف شود كه آداب و ياستنباط م نيچن هيدر متون صوف قياز تحق
 اوضاع يبه اقتضا ،يموارد اما در .اسالم بوده است نيمب نيد يها آموزه بر يمبتن

. است افتهي گريد يا صبغه گر،يد انياد روانيپ با افكار يتالق اناًياح و ياجتماع
به فراخور ذوق  ،قتيطر يبه اهداف متعال لين يبرا يكه متصوفه گاه يا گونه به

اعمال  نيا از ياند كه قسم تصرّف كرده عتياز مناسك شر يخود در برخ يعرفان
افراط مورد طعن  قيبه سبب سپردن طر يبخش بوده و نيد يعلما دييمورد تأ

   .طاعنان، قرار گرفته است
آن  يبرا همانند متشرعان، انياست كه صوف ينيد ضياز فرا يكيزكات 

اهمافتيدر به آنچه درباب پرداخت و يموارد اما در. قائل هستند يا ژهيو تي 
 متفاوت، يا وهيبا اتّخاذ ش اند و اكتفا نكرده زكات نزد مسلمانان مرسوم است،

مؤمنان جز در موارد  سالما كه در زيرسم سؤال ن .اند كردهابراز  يزيمتما ديعقا
 مهيبا ضم فهيطا نيبزرگان ا يبرخ ياز سو ياند، گاه شده ياز آن نه ،ياضطرار

 شانيا يكه حت يبه طور ؛است شده زيبه آن، تجو ياخالق يكردن موضوع
با توجه به شواهد موجود . اند داده يم برتريزكات  گرفتنپرداختن به سؤال را بر 

نظام  شيدايزمان پ نينگرش به زكات وسؤال از نخست طرز نيا ،هيدر آثار صوف
 نيتكامل ا يها است و در دوره افتهياز متصوفه ظهور  يگروه انيدر م يخانقاه

 يدگاهايافتراق د وجوه اشتراك و انيب. داشته است يشتريمسلك، رواج ب
باز نمودن عوامل مؤثّر  سؤال و مسلمانان در باب مسائل زكات و ريبا سا انيصوف
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دو كنش  نيا مرتبط با ه،يبه صوف منحصر يفكر يها انيجر از يبرخ جاديا در
  .رديگ يقرار م يمختصر مورد واكاو نياست كه در ا يموضوعات از ،ياجتماع

  

  يبررس و بحث

 )358: 14ج ق ،1414 منظور ابن( »يپاك رشد و يبه معن«لغت  در) زكوة(زكات  :زكات
به  عتيدر اصطالح شر و )ذيل زكات :1357 نيمع( »يزيچ دهيبرگز خالصه و« و

از مال  بركت، نماد و و يزگيپاك و رياز مال كه جهت تطه يا پاره و خالصه«يمعن
زكات عبارت  گريد تبه عبار. بوده است )ذيل زكات: 1377 دهخدا(» .خارج كنند

به نفع فقرا كه  ياسالم نيبر اساس مواز ا،ياغن يها يياز دارا يانفاق بخش است از
  :گردد يم شانيموجب پاك شدن اموال افراد متمكّن و وفور رزق و روز

  زر در زكات يو افزون جوشش
  

صالت منكر در عصمت از فحشا و    
)3574 /1379/6 يمولو(  

به منظور پاك كردن  ديزوا مكنت از حشو و هرس كردن مال و زكات در واقع
  :آن است يبالندگ و شيرو و

  مال به دركن كه فضله رز را زكات
  

دهد انگور شتريب چو باغبان ببرد    
)90: 1384 يسعد(    

اهمزكات در اسالم تي  

اموال صاحبان  يسو موجب پاك كياسالم است كه از  نياز اركان د يكيزكات 
 ضمن گريد يسو و ازشود  ينفس م ياآنان از اسارت هو ييرها مكنت و مال و

 يبرا يبخشد و عامل ياز آن را وسعت م يمند بهره رهيرفع انحصار ثروت، دا
 يقرآن اتيآ .فقرا است ياز آبرو انتيص و يفساد از جامعه اسالم و فقر دودنز

 .وجود داشته است زين ياله انياد رينكته اشاره دارد كه زكات در سا نيبه ا
 ياوصان«: فرمود در گهواره به سخن آمد يوقت) ع( يسيكه حضرت ع چنان
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خطاب به  زين) ع( يحضرت موس) 31 :ميمر( »اًيِبالصلوة والزكاة ما دمت ح
 م،يدر قرآن كر خداوند )43 :بقره( »الصلوة وآتوا الزَكاة موايأق«: فرمود لياسرائ يبن
 هيهمچون آ ،اتيآ نيابيشتر در باب زكات فرو فرستاده و در  يمتعدد اتيآ

الزَكاةَ وهم  ؤتونَيو  الةََََالص مونَيقي نَيآمنوا ألَّذ نَياهللاُ ورسولُه والَّذ كُميإِنَّما ول« فهيشر
 مانيكه ا ياوست و كسان امبريشما، تنها خدا و پ يول( )55 :مائده( »راكعون
 ).دهند يدارند و در حال ركوع زكات م يپا م كه نماز بر يهمان كسان اند، آورده

  . كرده است يشأن نماز، معرفآن را هم
در مورد  نيد انيشوايپ ريسا و )ص(اسالم  امبريپ مؤكّد يها هيبه عالوه توص

. دارد تيحكا ياله ضهيفر نيا عيرف گاهيجا و يانكارناشدن تياز اهم زيزكات ن
به عنوان نمونه  نقل شده است؛ شانياز ا يگوناگون ثياحاد نه،يزم نيدر ا

 انتيزكات، خ مورددر  يجز مشرك كس« :ديفرما يم) ص(حضرت محمد 
 :نقل شده است كه زين )ع(از امام صادق ) 29: 9ج، 1364 يمجلس( ».كند ينم
اكثر  است وتر از زكات، واجب نكرده  را سخت يزيامت چ نيخداوند بر ا«

  )33: 10ج، 1365 يكاشان ضيف( ».ها به خاطر نپرداختن آن است هالكت امت
كه منظور از زكات، در شرع  افتيتوان در يم ث،ياحاد و اتيبا تعمق در آ

به  .مورد توجه بوده است ز،يآن ن گرياقسام د اسالم، فقط زكات مال نبوده و
 يآمد( »زكاةُ العلم نشره«: ديفرما يمورد م نيدر ا) ع( يعنوان مثال، حضرت عل

 غيدر گرانياز د را شيخو يها ييانااست كه انسان، د نيزكات دانش ا) 44 :1377
پاك  ،ييبايشكر ز )256: همان( »العفاف زكاةُ الجمالِ« :ديمافر يم شانيهم ا. ندارد

 ساز رشد و   ،يپاكدامن عفاف و ها است و شياز آال ش،يوجود خو كردن روح و
  .روح است يتعال
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  اهل تصوف دگاهيزكات از د

ثروت از جانب صاحبان  از مال و يپرداخت بخش يعني ،يزكات در مفهوم كل
بوده  قتيطر و عتي، مورد اتفاق اهل شرجامعه ريبه اقشار فق ثروت، نعمت و

بودن به  بندياسالم، ضمن پا نيد روانيپ ريهمانند سا زياست و اغلب متصوفه ن
 تيزكات تزك«: اند گفته كاتز يادا تي، در مورد اهمياله فيتكل نيوجوب ا

عطا  كه جود و ...به صفات حق . او را متّصف كندو  ،يوانينفس كند از صفات ح
با اشاره به  يمولو نيهمچن )169: 1391 ينجم راز(» .است يصفت حق تعال

 )8 :1387 فروزانفر( »الَّا حبس اهللاُ عنهم القَطرََ ةحبس قُوم الزَّكا ما« ثيمضمون حد
اهممنع زكات يپ ديابر بر نا« :ديگو يو م شود يت موضوع زكات را متذكّر مي« 

در ) 60:توبه( »والمؤلّفه قلوبهم« هياز آنان با استناد به آ يبرخ )99 /1379/1 يمولو(
 از زكات، به مؤلّفه، ينظر گرفتن بخشاند و با در  زكات، پا فراتر نهاده يمورد ادا

مشمول  زيمسلمانان را ن ريغ از يگروه ستند،ين سكه با اسالم مأنو يكسان يعني
 رايز؛ ابديبه اسالم الفت  شانيها قلب ق،يطر نيتا از ا ؛دانند يزكات م افتيدر
 شانيرسوم بد نيكه در اسالم، ا داشت يباز م يرا از مسلمان شانيحب مال ا«

 شانيدل ا رتا د ،يرا داد شانيمال، ا زكوةاز  يقسم ،يتعال يپس خدا. يدينرس
  )50 :1، ج1387 القضات نيع( ».نديحب مال، در اسالم آ يو از برا ديآ ديواد يالفت

 ،ايآفت ر از« دانند كه يم حيصح ،يطوشر بازكات را   ياهل تصوف، ادا
، شهرت، الف، صلف ،تي، صثنا، منّت، توقّع ذاي، امباهات، ترفّع ،سمعه، تفاخر

صدقه  و زكوةجمله مبطل ثواب  نيمحفوظ باشد كه ا عتي، مكر وخدلتيح
اسالم، با الهام  نيد روانيپ ريمتصوفه همچون سا )502 :1391 ينجم راز( ».است

 زين يزكات را شامل امور انتزاع ضهي، فرينيد يها و آموزه اتيگرفتن از روا
اند؛ مثالً  از زكات داشته يمختلف ريتفاس و ريتعاب ،ثيح نياند و از ا دانسته يم

) 405 :1382 يريهجو( ».، گزارد نعمت بود، هم از آن جنسزكوة قتيحق«: اند گفته
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ها برخوردارند، مشمول ها از آن را كه انسان يهمه نعمات اله شانيمنوال ا نيبد
باور، در آثارشان از دو نوع زكات، سخن به  نيو بر اساس ا اند پنداشته يزكات م

. يباطن يها زكات نعمت يگريظاهر و د يها نعمت زكات ،يكي: اند آورده انيم
. معتقدند زين يگريبه اقسام د بندند،يدر مورد اول، عالوه بر آنچه متشرّعان بدان پا

باره،  نيدر ا پندارند و يبه خلق خدا  م يمقام را، خدمتگزار از جمله زكات جاه و
زكوة جاهكم َكما  كُميفرض علَ يإنَّ اهللا تعال« :كه ندكن ياستناد م امبرياز پ يثيبه حد

 يها در نامه يالقضات همدان نيع) 405: 1382هجويري ( »زكوة ماَلكُم كُميفَرض علَ
بر خود  ،يكه اگر بذل كن... بذل كن ،يجاه چندان كه توان مال و«: ديگو يخود م
 ».لنَفسه يزّكّيفَإنَّما  يتَزَكّ َمن و ،يدار غياز خود در ،يدار غياگر در و يبذل كن

  )66 :1ج ،1387(
 ،ردستانيعارفان، توجه بزرگان به ز ريمراد از زكات جاه در تعب ز،ين يگاه

 ازمنديمفهوم، سالك خود را ن نيا در. جان آنان بوده است جهت پروردن روح و
 فقر حق، تيعنا اي ر،يبه واسطه بذل توجه از جانب پداند، تا  يم يزكات نيچن

اقتباس از  با ،يمثنو اتياز حكا يكي در يمولو. را غنا بخشد شيخو يمعنو
است  نيا دهيمقام رس كه به جاه و يزكات كس: زكاةُ الجاه اغاثه اللَّهفان« ثيحد

نوع زكات، سخن به  نياز ا )569 :1387 فروزانفر( ».برسد دگانيكه به داد ستمد
  :ديگو يم ن،ينماد يانيآورد و با ب يم انيم
  ريام ي، ااز غم من يازين يب
  ادب نا درخور است يب ريفق نيا

  

رير فقكات جاه و بنگر دز ده    
برتر استان لطف عام تو ز كيل   

)2692و2691 /1379/6(   
 يسجاد( ».از اعضاء است ينزد عارفان شكر نعمت هر عضو«زكات  نيهمچن

مشغول  كل اعضاء خود را مستغرق خدمت و« ديبا سالك كه چنان كه )442 :1393
 يريهجو( ».بگزارد نعمت زكوةتا حقّ . ديلعب نگرا لهو و چيبه ه و. عبادت دارد
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از « :اند گفته نكند، بينص يرا ب گرانيد كه از آنچه دارد،نيا انيب و در )405 :1382
 بيخود نص ينايب دهيكور را از د! ده بي، نصرا نداد يريغ را داد و هر چه تو

بود كه نتواند  يرا حاجت كه چون او !ده بيخود نص يايگنگ را از زبان گو !...ده
مال را از  يب و! ده بيرا از صحت خود نص ماريب. كن بدان حاجت اميتو ق :گفت

چاره خود چاره را از  يب !ده بيعلم را از علم خود نص يب !ده بيخود نص الم
  )94 :1ج ،1387القضات  نيع(» .ديرا، ثنا گو تا قرآن تو !ده بينص

 ،يدرون ياستعدادها بر معتقدند، كه زين يباطن يها مورد زكات نعمت در
پس نعم باطن را «. رنديگ يزكات تعلّق م زين... و ادراك ل،يتخ همچون قوه تفكّر،

كه  ياريآن را احصا نتوان كرد، از بس قتيحق اندر خور آن و ديبا يزكوت زين
گذاشته  عهيكه در باطن انسان به ود ياله يها موهبت ن،يبنابرا) جاهمان( ».هست

  .به كارگرفته شوند قت،يبه حق لين و تيدر شناخت ذات ربوب ديشده اند، با
 يكساني يلغو شهيكه ر هيزكات با مفهوم تزك ،هيصوف ميدر تعال ن،يعالوه بر ا

 مال و يزكات به پاك ضهيفر يكه ادا طور همان .ابدي يم كيارتباط نزد زيدارند، ن
را  يباطن يصفا و يشود و پاك يهم زكات قلب محسوب م هيتزك ،انجامد يجان م

 باطل و ديآن از عقا هيتخل ه در عرفان زدودن نفس ويتزك قتيدر حق. دارد يپ در
نفاق  ،نهيك طمع، چون بخل، يشوائبروان از  روح و راستنيپ صفات مذموم، و

باب  از قرآن در ياتيآ لياز عرفا، ضمن تأو يبرخ اوصاف نيبا ا. است ...و
زكات، اهمكردن نفس و تيترب« :نديگو يم و. شوند ينفس را متذكّر م هيتزك تي 

 يكار دن،يرسان ياو را به مرتبه مطمئنّگ ياو را به صالح آوردن و از صفت امارگ
كمال شقاوت او در  و نفس است تيدر تزك يكمال سعادت آدم معظم است و

قَد  سوگند، ادهيطبع، چنانك فرمود، بعد از ز يمقتضا گذاشت نفس است، بر فرو
نفس،  تيترب و تياز تزك آنكاز بهر  ،هايو قَد خاب من دس هايافلَح من زكّ

كه، من  د،يآ يالزم ماز شناخت نفس، شناخت حق  و شناخت نفس حاصل شود،
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 :1391ينجم راز( ».هاست معرفت سر همه سعادت و ،ف نَفسه فَقَد عرَف ربهعرَ
173(  

در مورد  انيزكات، صوف ياهل تصوف در مورد مفهوم كل دگاهيگذشته از د
مسلمانان  ريبا سا يمتفاوت يها نگرش و اتينظر يزكات مال افتيدر پرداخت و

اند كه پرداخت زكات  باور بوده نياز آنان بر ا يكه برخ حيتوض نيبا ا .اند داشته
 ان،يزكات بر صوفنبودن ب جاو لياز دال يكي. ستيواجب ن قتيبر اهل طر يمال
با  شانيچرا كه ا؛ ستا ايمكنت دن از مال و شانياعراض ا و ياريفقر اخت دنيگز
سلوك  و ريگام در س نيرا نخست يمال فقر ،يفخر الفقرُ ينبو ثياز حد يتأس

خود را  ييثروت، همه دارا كه در صورت تصاحب مال و نيا گريد دانستند و يم
 چيآن داشتند كه ه بر يسع وستهيپ كردند و يم ثاريهمنوعان خود ا هب مانهيكر

 عنوان بههر چه  ريابوالخ ديسع كه ابو همچنان. نگذارند يبه فردا باق يا اندوخته
از  نهيزم نيدر ا. داد همان روز خرج  شود يدستور م شد، يم ديفتوح به خانقاه عا

كه  يهمانيم كيفراغت از زپس ا: شود كه ينقل م يحسن مؤدب خادم خاص و
ها  ها وكرباس همه سفره«داده بود،  بيخاص ترت اطعام عام و يبرا ديابو سع خيش

: گفت داد،مرا آواز . نهاد سر باز خيآمد، ش چون شب در. با شهر آمدم برگرفتم و
 در. ..ميشو يمانده است كه ما در خواب نم يبنگر تا چه باق نهيدر خز! حسن يا

 شيفروافتاد، پ يكرباس انيتا نان خشك از م كي. افشاندم يها م كرباس شدم و
در  خيخرج كردم تا ش. ميبرو خرج كن تا ما در خواب شو: گفت خيش. بردم خيش

  )98: 1ج ،1385 بن منور محمد( ».خواب شد
از «؛ براي نمونه اند دهكرنقل  يفراوان يها تيباره حكا نياهل قلم در ا انيصوف

نمود، كه  يانفاق م انيشده است، كه او چندان بر صوف تيحكا يمشتول يابوعل
. ميرا ندار يانفاق نيچن ييگفتند ما توانا يم و. شدند يزده م بازرگانان مصر شگفت

 تيحكا )200 :1388 سرّاج(» .نگشت جبزكات وا ،ياند، هرگز بر ابوعل گفته و
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المحجوب نقل  در كشف ناًيسپس ع كرده و انياللّمع ب سندهيكه ابتدا نو يگريد
خمس : امتحان گفت يبرا يبه شبل بانيش ميابراه يروز«: چنين استشده است، 

در  يگوسفند، ول كي يانجام واجب اله يبرا :شتر چه مقدار است؟ گفت
 ي؟ شبليهم هست يكس رويپ وهيش نيدر ا: را گفت او ميابراه ما همه آن، قتيطر

او را  امبريو پ ديخود را بخش ييآنگاه كه همه دارا ق،يبله، ابوبكر صد: گفت
 )200 :همان( ».را امبريپ خداوند و: ؟ ابوبكر گفتيات چه نهاد خانواده يبرا: گفت
نگرش متفاوت اهل  ديكه مؤ تيحكا نيبه ا كينزد يبا مضمون يداستان نيهمچن

 ستياز دو كه ديپرس ياز شبل يشخص«: است ني، چناستتصوف در باب زكات 
گفت آنِ تو  ش؟يآنِ خو اي ميآنِ تو بگو: داد؟ گفت ديدرم چند درم زكات ببا

 از رام و داد، ديدرم پنج درم ببا ستيتو را از دو :كدام است وآنِ من كدام؟ گفت
 ست؟يآن پنج چ ،خود دانم ستيدو نيا: گفت. درم و پنج درم ستي، دوستيدو

مذهب  نيا: گفت .يوام كن گريپنج د و يبده يدرم كه دار ستيگفت آن دو
البته ) 140 :1390 يجام(» .عنه ياهللا تعال يرض ق،يمذهب ابوبكر صد: گفت ست؟يك

آمده است كه  زين المحجوب كشف، در االنس نفحاتاز  شيمذكور، پ تيحكا
 نيرالمؤمنيو از ام« :سدينو يم مطلب،داستان، در ادامه  نيا انيپس از ب آن سندهينو
  :گفته است نيچن يا دهيكنند، كه اندر قص تي، رواكرّم اهللا وجهه ،يعل
  زكوةُ مالٍ يوجبت عَل َفما

  

  جواد يالزكوةُ عل جِبيوهل   
  

نه بر  كنند و يلينه به مال بخ. هدر خونشان مبذول باشد و مانيپس مال كر
 يو نيهمچن )408 :1382 يريهجو( ».را ملك نباشد شانياز آنچه ا. خون خصومت

 انيب گريد يا از زبان سهل بن عبداهللا، به گونه گر،يد ييرا در جا ريمطلب اخ
  )410: همان( »مباح هملكُ دمه هدر و يالصوف« :ديگو يكند و م يم

 نيا مياز آن است كه چون در تعال يحاك انه،ينگرش صوف طرز نيدر واقع ا
 در صدد آن هستند كه مال و وستهيپ دارد، يا ژهيو گاهيسخاوت جا و جود فه،يطا
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زكات  يسبب ادا نيبه هم .كنند ثاريا گرانيجان خود را در طبق اخالص، به د
  . ابدي ياز اعراب نم يمحل ه،يگروه از صوف نينزد ا

وجود  دگاهيد گونه دو ان،يصدقه از جانب صوف زكات و رشيدر مورد پذ
خورند و از  يباره زكات آن است كه از آن نماز متصوفه در يآداب گروه«: دارد
. مباح دانسته است شان،يگرچه خداوند بر ا. رنديگ ينم طلبند و يآن را نم يكس

ـ  سپرد يم ايكرد،  يعطا م يزيچبدو  يبن منصور، هرگاه كس كه محمد: اند گفته
 زيخود ن ريفق اراني انيو در م رفتيپذ نمي او ـكفّاره  ايصدقه  ايزكات  يبرا
پسندم، حتماً دوستانم را هم  ينفس خود نم يچه براآن: گفت يپراكند و م ينم

صدقه است،  ايمطمئن نبود زكات  و ديرس يهر چند كه اگر م. ديآ يخوش نم
 يقيحق شانيدرو ن،يبنابرا )200 :1388 سرّاج(» .پراكند ياران مي نيب و رفتيپذ يم

 دست طمع معاش كنند و زكات امرار افتيدر قيند، از طرتهرگز قصد نداش
 ينوع آن را د،يرس يم شانياگرچه بدون درخواست هم به ا و ازنديآن ب يسو

كه از  يگروه« نيهمچن .كردند ياز قبول آن ابا م و. شمردند يخود م يننگ، برا
آورند كه غنا، داشتن  يرا گواه م امبريگفته پ ،زكات، كراهت دارند گرفتن صدقه و

 يزياگرچه چ نان،يا. باشد ازين يبه دل ب اياست، كه به ذات  يكس يغن ست،يمال ن
 ».ستا از خدا شانيچه غنا ؛توانگرند قتيندارند، اما در حق يياياز حطام دن

  )202: همان(
از  شيب ،فتوحات نذور و رشيبه پذ انيدسته از صوف نيا خصوص نيدر ا

اهتمام به  سبببه  شانيكه چون ا ليدل نيبه ا .اند داشته ليأخذ زكات تما
و رزق  ار،ياالخت مسلوب ،يخود را در پرداختن به كسب روز ات،يتجل و اتيكشف

فتوح را انعام و اكرام  نذر و ،اند دانسته يم يمقسوم را مرهون خواست اله
به دستشان  اند كه به واسطه خلق خدا، پنداشته يم شيحقّ خو در ،يخداوند

 يفتوح ،يموضع اي يآن وقت كه از شخص هر« لذا معتقد بودند،. است دهيرس يم
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صرف  كه قبول كند و ديبا ،مسألت او خواست و يبه شخص نهد، ب يرو يرزق و
 ثاريبه محتاجان ا را قبول كند و يباشد، و يو اگر توانگر نفرزندا كند بر اهل و

 يحظّ چيكردن، نفس او را ه ثاريا و دنياما در ستدن و در حالت بخش... كند 
به  يرزنيرا كه پ يناريصد د ريابوالخ ديكه ابوسع چنان )80 :1392 يسهرورد( ».نباشد

 ،يازمندين طنبورزن رمرديو قبول كرد و به پ از ا آورده بود، يعنوان فتوح نزد و
  )107 :1ج  ،1385 بن منور محمد( .ديبخش

سبب  نيبد يگروه. اند آورده ليدو دل انيصوف زيزكات ن رشيمورد پذ در
سعادت  پاداش و ،ايزكات از اغن افتياند كه با در كرده زيآن را تجو گرفتن
را از  ياله فيكه تكل نيا تيعمل را به ن نيزدند و ا يآنان رقم م يبرا ياخرو

اند و با در  پنداشته شانيحقّ ا رد يكين يدارند، نوع يخود بر م ينيدوش برادران د
به  يزيآن باشد كه چ ايعل دي«: اند در ستاندن زكات، گفته لت،ينظر گرفتن فض

 ».مسلمان بستاند تا بار آن از گردن آن كس بردارد از برادر حكم وجوب آن
    )407 :1382 يريهجو(

 يمواسات برتر و ثاريا هبه و و هيصدقه را بر هد زكات و گريد يگروه«
اگر . فقرا نهاده است يبرا يسهم ايمال اغن خداوند در: نديگو يدهند و م يم

 و. ميا برده نيرا از ب ييحق خدا م،يگر نستان و ميا حق خود را گرفته ميريبگ
از  .است كراهت از فقر از تكبر و يا صدقه گونه نگرفتن زكات و نديگو يم

ناگاه  تاجر بود، و يغن ارانياز  ياند، كه همراه گروه ابومحمد مرتعش نقل كرده
 و ديبخش يم نيآن رابه مساك نان داشت و يكه مقدار ستينگر يبه مرد

 مرد آمد و يبه سو و ستاديمرتعش ا. مردم شده بود سخت آكنده از رامونشيپ
عمل را  نيا يمعنا. نشست شيخو يبه جا برگشت و نان ستاند و يا خرده

 وانينستانم، نامم از د اونان از  و زمينگران شدم كه اگر برنخ: گفت دند،يپرس
  )201 :1388 سرّاج( ».محو شود رانيفق
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   يوزگيدر سؤال و

ذيل  :1381 يانور( »ييگدا كردن و يزيچ يتقاضا« سؤال كردن ياز معان يكي

 و يدستيته ،يينوايب« يمعان و. مترادف سؤال است زين وزهيدر .است )سؤال
 وزه،يدر ،گريبه عبارت د .شود ياز آن استنباط م) ذيل دريوز: 1375 نيمع( »ييگدا

 دهخدا( »خواستن يزيچ و ييگدا ياز درها برا ختنيآو« يمعن به وز،يدر همان

ذيل 1383 يانور( »تمنا كردن التماس و« يداشتن به معن وزهيدر و) يوزهذيل در: 1377

 زين يزننده به صورت صفت فاعل در يبه معن ،وزياحتماالً واژه در .است )يوزهدر
 ييگدا يشده است كه برا ياطالق م يبه كس مفهوم، نيرفته است ودر ا يبه كار م

. بود وزيدر اصل در شياند كه درو نوشته قانمحقّ يبعض« .زده است يدرها را م
 وزيبدل كردند، و نيزاء را به ش. شد وزيكردند، در يو واو قلب مكان اءي انيدرم
به  )ذيل دريوز: 1377دهخدا ( ».جستجو كردن يبه معن دن،يوزيامر است، از  غهيص

 رييتغ نديبوده است كه در گذر زمان مشمول فرا وزيهمان در شيرسد درو ينظر م
  .است شده ينوشتار و يلفظ لتحو و

  

   اسالم دگاهياز د يوزگيدر سؤال و

 ست، حفظ حرمت وابرخوردار  يا ژهيو تيكه در اسالم از اهم ياز مسائل يكي
دار شدن  كه موجب خدشه يوزگيدر سؤال و .است نانامسلم يعرض و آبرو
 يعمل رهيس. استشده مذمت  ياسالم ميتعال در وستهيشود، پ يعزّت نفس م

 همت واال بوده تالش و بر كار و يكه مبتن) س( ائمه و) ص( امبريشخص پ
را  نامؤمن وستهيكه پ شانيا ثياحاد منافات داشته است و يتكد با سؤال و ،است

 و يينكته است كه گدا نيهم ديمؤ زيدارد ن يبه سؤال برحذر م دنيازياز دست 
چند  هر .ناپسند است مذموم و يامر ،يدرماندگ مواقع اضطرار و جز در سؤال،
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 ياجتماع يناهنجار ينوع و حيقب ياسالم امر سمقد نييآ سؤال در دهيپد
بخشش به آنان  بذل و در مورد نحوه رفتار با سائل و .محسوب شده است

 يسائالن سهم يبرا ايقرآن در مال اغن كه يبه طور .شده است يدياك يها هيتوص
 زمؤمنان را ا و )19 :اتيذار( »أَمواللهم للسائل حقٌ يف و«: است در نظر گرفته

وأَََََما السائلَ فلَا «: دارد يها از حق خود بر حذر مكردن آنروم مح راندن سائالن و
  )10 :يضح( »تَنهر

  

  اهل تصوف دگاهياز د يوزگيدر سؤال و

 از يبرخ انياز جمله رسوم متداول، در م وزهيدر سؤال و ه،يمتون صوف تيبه روا
به سه  آن را انيصوف است و افتهي يآنان ظهور م بوده است كه در رفتار انيصوف

ما دوگرده نان : اند مر فراغت دل را كه البد بود وگفته يكي« :اند دانسته زيجا ليدل
نفس را  اضتير گريد و... ميانتظار آن گذار ركه روز وشب د ميننه متيرا آن ق

حرمت حق را از خلق سؤال  مر گريسد و... اند، تا ذلّ آن بكشند سؤال كرده
از  يبرخ )467 :1382 يريهجو( ».اند دانسته يومال از آن و ايكردند و همه امالك دن

 شتهدا ياسالم ريغ نهيزم ،يرانيرسم در تصوف ا نيباورند كه ا نيمحقّقان بر ا
از  يكينمونه رسم سؤال  براي ؛سرچشمه گرفته است گريد انياز اد و است

رفتار او شود كه در داستان بودا در  يمحسوب م ييبودا نييآداب مجاهدت در آ
با داستان  ياديكه وجوه مشترك ز زيادهم ن ميدر داستان ابراه .گردد يم يمتجلّ

 .پندارند يبودا م يزندگ وهياز ش أخوذم را ميبه ابراه ينسبت دادن تكد، بودا دارد
  )147 :1389 يغن(

رسم به  نيا ه،يدر آداب صوف يوزگيدر دهينفوذ پد ينظر از چگونگ صرف
رواج داشته  فهيطا نياز ا يمشخص يگروها انيم در ،يرفتار اجتماع كيعنوان 

 :از نظر نحوه امرار معاش دو گروهند انيگفت كه صوف ديبا نهيزم نيدر ا. است
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به متسببان  يگروه و. دانند يم شتيعمتوكّالن هستند كه توكّل را اساس م يگروه
سه  ،يتيخود به رواكنند و  يرا به واسطه اسباب طلب م يمعروفند كه روز

به حكم  يبعض به سؤال و يبعض و نديبه كسب تسبب نما يبعض« يعنيگروهند؛ 
 گريد تيو به روا) 248 :1392 يكاشان( ».گاه به سؤال صالح وقت، گاه به كسب و

آنند  يبعض اند و دهياشتغال مكتسب برگز يجمع« :گردند يمبه دو گروه منقسم 
 :1392 يسهرورد(» اند كرده يسؤال اريطاقت، اخت كه در وقت فاقت و وفور ما ال

اند  جسته يسؤال تبر بيو از شوا اند كرده ارياكتساب، اخت قيكه طر يگروه )73
 اند كرده اللاستد) ص( امبرياز پ يمتعدد اتياند، به روا پنداشته حيقب يوآن را امر

   :اند گفته و
 از من قبول كند و حتينص كيكه  ستيك با صحابه گفت كه) ص( رسول«

درجات  و يتا من ضامن شوم كه او را به بهشت باق .ضامن استعمال آن باشد
 نيكفالت كنم كه در بند استعمال ا نيمن ا: گفت) رض(برسانم؟ ثوبان  يعال
فرمود كه درِ سؤال از خلق بسته دار و حلقه سؤال ) ص( باشم، رسول حتينص

نمود  اميمثال، چنان ق نيدر امتثال ا و. مزن، قبول كرد دهيآفر چيبر سندانِ امل ه
 و. برداشت آمد و رياز مركوب به ز فتاد،يب ياز دست و انهيعالقه تاز يكه وقت

  ) همان( ».كس سؤال نكرد چياز ه
 نيا دنيگز ياند و حت نبوده قبا پرداختن به امر سؤال مواف انيقاطبه صوف نيبنابرا

؛ مثالً ابن داشته است زين يمخالفان جد ان،يصوف انيدر م امرار معاش يبرا وهيش
كند و  يبه شدت انتقاد م ييخود به امر گدا شانياز هم ك يبرخ كردياز رو يجوز

 سيتلب رانيفق يبر بعض سيابل«: دانسته و گفته است سياز تلب يرفتار آنان را ناش
منجر شود،  ييو اگر اظهار فقر به گدا....  ديگونه كه اظهار فقر نما نيبد ؛كند يم

است هر كس  تيروا) ص( غمبريكه از پ بر عذاب جهنّمش افزوده است، چنان
  )282 :1368( ».كند يپاره آتش جمع م د،ينما يتكد يمال اندوز يبرا



 91/ در مورد زكات و سؤال انيآداب و آراء صوف يبررســـ ــــــــ 94زمستان ـ  41ـ ش  11س 

خرّاز كه در وقت حاجت  ديابوسع ادهم و ميو ابراه ديچون جن ياما كسان
صادق، خود را در  تين يگفتند و بر مبنا يلله م ئيش شمردند، و يم زيسؤال را جا

من جاع و لَم «چون  يثيبا تمسك به احاد، دانستند يم ريترك آن مخ اي سؤال و
؛  سأليخَلَ النّارد هرآن كس كه گرسنه شود و به قدر حاجت كه بدان  يعنيفَمات

 ».در دوزخ رود رد،يبم يرسنگگ تياز غا بنخواهد از حاضران و ،سد رمق كند
  . ساختند يم هيرا توج شيعمل خو )76: 1392 يسهرورد(

 انيدر م ،يانكارناشدن ياجتماع دهيپد كيله سؤال به عنوان أبه هر حال، مس
. است يقابل بررس يمعنو و يدر ابعاد ماد بوده است و جيرا انياز صوف يگروه

مؤثّر بوده  آنبه  انياز صوف يا در اقبال عده يعوامل مختلف سؤال يبعد ماد در
  : از جمله است
 عامل فقر و وزه،يسؤال و در شيداياز عوامل پ يكي :يدستيته فقر و )الف

است كه گاه به  يخياز مقاطع تار يدر بعض ژهيدر جوامع گذشته به و يدستيته
 ،ياجتماع و ياسيگاه به سبب مسائل س و يهمچون قحط ،يعيسبب مسائل طب

در قرون « جامعه بوده است؛ مثالً ستدنيياز طبقات پا يريكث گروه ريبانگيگر
چون با  .بود ياز مسائل اجتماع يكيكردن  ييموضوع گدا ياسالم نينخست

از مردم به دست  يا اسارت عده و يسقوط دولت ساسان و انيرانيشكست ا
 دچار اختالل و ياوضاع اقتصاد ،يجا شدن طبقات اجتماع جابه اعراب و

، با خاص طيشرا يقتضابه ا ر،ياس از مردم آواره و يا عده و دهيگرد ينظم يب
 ب،يترت نيبه ا )299 :1389 يانيك( ».كردند يم يزندگ گرانيكمك داز استفاده 

جامعه  نييافراد طبقات پا انيها در م مدت ،ياجتماع دهيپد كيبه عنوان  ييگدا
 افتهيبروز  انيخاص در اعمال صوف يرفتارسپس به صورت  مرسوم بوده و

  .است
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رفتار، نزد  نيا يريگ كه موجب شكل يگريعامل د :يكارگيب و يآسان تن )ب
كه  يبه طور. آنان بوده است يكارگيب و يآسان گشته است، تن هياز صوف يگروه

سرگرم شدن در  ،يزياگريدن و يمعنو كردياهل تصوف غالباً به جهت داشتن رو
 يبرا ليدل نيبه هم و ندپنداشت يخود م يرشد معنو يبرا يرا مانع يامور ماد

كه به مرور  نيتا ا، دادند ينشان نم يكار، از خود رغبت چندان انجام كسب و
كه  سبب شد شد و نهيها، نهاد درخانقاه جيرا يبه عنوان فرهنگ يكارگيزمان ب
با  و ابنديادامه كار ب يبرا يمناسب گاهيجا مكان را نيا يا حرفه انياز گدا يگروه

 يخود كاله يبرا نمد، نيداشتند از ا يسع يقيحق انيصوف لكقرار گرفتن در س
 شهيپ يبرا مناسب يبه عنوان ابزار وهيش نيا از ،يگر يبدوزند و با تظاهر به صوف

 نيا خانقاه، عالوه بر طيبه مح انيآوردن گدا يالبته در رو .جستند يخود بهره م
 ياهتمام برخ ،داده است يمها سوق  قاهمنشانه، آنان را به جانب خان فطرت گدا كه

ها،  خانقاه شتريرونق ب و انيتعداد صوف شيدر جهت افزا زين فهيطا نيا رانياز پ
دار شدن  موجب خدشه و است كرده يگونه افراد مساعد م نينفوذ ا يرا برا نهيزم
   :سدينو يمورد م نيا در يريهجو .گشته است يم يواقع شانيدرو تيثيح

كه  دميدو سه د يمرقّعه دار گان،يآذربا اريدخود اندر  خيدر خدمت ش يوقت«
كرده، تا مرد برزگر  شيمرقّعه پ يها بودند و دامن ستادهيبرسر خرمن گندم ا

مبتال گشتند و بر  نيبد يحرمت يبه چه ب! خيالشّ هايأ: گفتم...گندم درآن افكند
جمع كردن  ديرا حرص مر شانيا رانيفرمود كه پ. شدند حتيفض قيسر خال
  ) 64 :1382( ».ايرا حرص جمع كردن دن شانيا است و
سبب  نيراست انيصوف آزمند در جمع و ستيافراد ناشا نيدرواقع قرارگرفتن ا
آنان را به  و. متوجه اهل تصوف  شود انتقاد منكران، غيت زيشده است كه لبه ت

 و يعقب ماندگموجب  را شانيا تيمتهم كنند و در نها يبارگ تن عطلت و
تصوف  ،فرق افراد و ينزد بعض«كه   هرچند ،نيابا وجود  .انحطاط جامعه بپندارند

 فرق و عيجلوه كرده است، در نزد جم ياكارير و يآسان تن و يكارگيبه صورت ب
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 و يخود اهل سع هياز صوف ياريو بس. ستيمنوال ن نيحال بد ،افراد متصوفه
 ».اند بوده زيجوامع ن و فيمباهات طوا ها موجب فخر واز آن يبعض عمل و

)176 :1392 كوب نيزر(  
  

 رفتار مذكور، يريگ شكل در گريعامل مؤثر د :ها حاكم بر خانقاه يفضا )ج
ها  خانقاه يخدمات اجتماع«كه  حيتوض نيبا ا ؛ها بوده است حاكم برخانقاه يفضا

در گسترش ) سرپناه به غذا و ازين رينظ(مردم  يازهايساختن ندر بر آورده 
موجود در  تيظرف نيا«چراكه  )106 :1392 يعدل( ».ثر بوده استها مؤ خانقاه

 ».كشاند يرا به قلمرو تصوف م يديمخاطبان جد) خدمت به خلق اهللا(تصوف 
با  خدمات به ساكنانشان عرضهها در  كه خانقاه يدر مواقع نيبنابرا )107 :همان(

را به عنوان  يوزگيبه ناچار در دانياز مر يشده است، جمع يمواجه م يمشكل مال
ها به  خانقاه ياز منابع اقتصاد يكيآن را  و اند كرده ياتّخاذ م يرسانخدمت وهيش

 و اند پرداخته يامر م نيبه ا ،ياز سر ناچار يا عده اساس نيبر ا. اند آورده يم شمار
 طوع و با و داوطلبانه گران،يخدمت به د و يبه خاطر حس نوع دوست يگروه

كردن به جهت  سؤال«استدالل كه  نيا با. اند دهيورز يكار مبادرت م نيبه ا رغبت،
 نياگر ا و  كرد يجهت اصحاب را سؤال م) ص( رسول ،اصحاب مستحب است

 هيتوج يباز برا و )257 :1353 يباخرز(» .يكرد ياز آن احتراز م يسؤال بد بود
 يكي. اند سه كس سؤال كرده اياز انب« )ص( امبرياز پ شياند كه پ گفته كردارشان،

 كه از يموس خضر و گريد و بود تهدر آن چهل روز كه ملك از او رف مان،يسل
  )258: همان( ».سؤال كردند هياهل قر

  

كار  نيبه ارا  دانيمرمرشدان خانقاه هم  يگاه :شانيك به هم يرسان خدمت )د
خود بپردازند و  يآسوده به اعمال عباد يبا خاطر ارانشاني ريتا سا گماشتندمي
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 ايگروه كه خادمان  نيا .كردند يم يتلقّ ياشتراك مساع يعمل خود را نوع نيا
 اريطالبان حق، اخت كه خدمت فقرا و«داشتند  فهيشدند، وظ يم دهينام هيخدام صوف

كه شرعاً مذموم نباشد، مداخلت  قيدر هر طر شانيا حتاجيدر طلب ما كنند و
 )119 :1392 يكاشان( ».به فتوح يبعض و وزهيبه در يبعض به كسب و يبعض. ندينما

 به« لكانعبادات سا مند از مثوبات ذكر و ضمن بهره عمل، نيتا با اشتغال به ا
 يغزال( ».بخل را بشكنند انيبه نفقه بر صوف كبر بشكنند و سؤال از عوام رعونت و

خدمات به  دادن بتوانند عالوه بر زعم خود گونه به نيبد و) 451: 1، ج1380
در راه  يگام و بزدايندخود  ريرا از ضم ياخالق لياز رذا يخود، بعض شانيك هم

  .بردارند يساز خود
مبارزه با  ،مذهب تصوف يادياز اصول بن يكيجا كه آن از ،ياما در بعد معنو

 يبه طور .اند قرار داده شيكار خو آن را در دستور وستهيپ نفس اماره بوده است،
 1390:يجام(. اند كرده ريرا به موت احمر تعب مخالفت با نفس از آنان از يكه برخ

نفس « :اند گفته )199 :اعراف( »نيالجاهل  نع أعرِض و« هيآ ليبا تأو يبرخ و )63
) 71: همان( ».ياعراض كن يو كه ازجاهالن است، سزاوارتر است به آن تر جاهل

 و پرستي مقام و شهوت و حرص ـنفس اماره مانند  لهيصفات رذ«چرا كه 
عقل كوتاه  يپا الزم است از عقال عقل هستند و و خچارمي ـ ييايدن يآرزوها

به  )153 :1392 يشجار( ».ديبه رقص آ يآزاد شده در سلوك معنو نگردند، تا انسا
فرسا  طاقت يها اضتيور دهيها را به جان خر يسخت قت،ي، اهل طرسبب نيهم

ها و  تيبر تحمل محروم يمبن هيسرگذشت بزرگان صوف. اند كرده ليبرخود تحم
 ،يساننف يها از آفت يكي شانيا دگاهيد از. ستا مدعا نيها، خود گواه ا اضتير

باز  قتيبه حق لين اهللا، از يراليس رياست كه سالك را در مس يطلب آفت شهرت
آفت  نيممكن، ا قيبه هر طر دنديكوش يم فهيطا نيداران ا هيطال نيبنابرا .دارد يم

 كيشهرت در  مياز ب ادهم ميبه عنوان نمونه ابراه. را از خود به دور كنند ينفسان
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 :1388 عطّار( .كرد يشد، از آن جا سفر م يهم كه شناخته م هرجا و. ماند يجا نم

مصاف با  يبرا يا لهيرا وس ييگدا و يوزگيدر زين قتيطر رانياز پ يگروه )96
بهره  دانيمر تيترب يبرا يا وهياند و از آن به عنوان ش نفس پنداشته يطلب شهرت
 يكسب درآمد، بلكه فقط در جهت اصالح سالكان مبتد يآن را نه برا اند و گرفته
نفس و  ليسؤال را از جهت تذل«كه  ادهم ميهمچون ابراه .اند دانسته يم يضرور

 ؛كرد يم زيشود، تجو يم رياهل خ يكه موجب كسب مثوبات براهم به خاطر آن
 شايان) 34: 1390كوب  نيزر( »...گذران سازد، خرسند نبود لهيكه آن را وسنياما از ا
 شيداياز پ شيآن، پ انيممانعت از طغ نفس و مهار يبرا ييكه گدا ستذكر ا

مرسوم  زين ياسالم ريغ انيدر اد ،است رواج داشته هيآنچه نزد صوف رينظ تصوف
 سيقد يها قصه ادآوري... ذُلّ نفس  و ييگدا«گونه كه  نيبد. بوده است
 هبانرا را هيگونه كد نيآن است كه ا قتيحق و ستا ايتالياهل ا فرانچسكو،

اند  كرده يم هياز رعونت آن توص ييرها نفس و ليتذل يبرا يا لهيهم وس يحيمس
  )155 :1382 كوب نيزر( ».اند شمرده يروح م فيتلط و بيتهذ هيو ما

 يها تيمتصوفه، حكا رانياز جانب پ ييبه گدا دانيامر كردن مر نهيدر زم
است كه  يابوبكر شبل و ديجن تيحكا هاآن از يكي. شده است تيروا يگوناگون

 نيدر ا يكه شبل يكند، به طور يامر م ييرا به گدا يشبل دو مرحله يط ديجن
 شانيآن همه به درو او. بردم يكردم وبدو م يم ييهر روز گدا«: ديگو يمورد م

اكنون تو را به : برآمد، گفت يچون سال. داشت يداد و شب مرا گرسنه هم يم
  )457 :1388 عطّار( ». ...صحبت راه دهم

 يدائم يوجهه قانون دان،ينسبت به مر ييگدا و سؤال زيتجو نيگفت ا دياما با
 ديمر يكش در نفس آن را ريكه پ يمشخّص ينداشته است، بلكه فقط در بازه زمان

 يكيحال ابومحمد حداد كه  انيگرفته است؛ مثالً در ب يصورت م دانسته، يالزم م
  : كه اند كردهنقل  نيحفص بوده است، چنابو دانياز مر
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از  و ده يم شانيبه درو كن و يم يآهنگر را گفت كه يو .ابوحفص آمد شيپ«
مردم . كرد يچند چنان م كي. خور يم كن و يخود سؤال م يبرا آن مخور، و

 .كند يسؤال هم م كند و يكه كار م ديحرص نگر دراز كردند كه يزبان به و
. آمد شيپ يرا قبول يو ،استچون  يآوردند كه حال و يچون آخر به جا

 آوردند، يرا به جا چون حال تو: ابوحفص گفت .گشادند يدست احسان بر و
  )57 :1390 يجام( ».تو حرام شد سؤال مكن كه سؤال بر گريد

 تياز جانب حضرت ربوب يرا الهام يوزگيحق، مبادرت به در ياياز اول يبرخ
 ،باب نقل شده است نيا كه در ييها تياز طُرفه حكا يكي .آوردند يم به شمار

متحمل  ق،يطر يكه در ط خيش نيا. است يمحمد سررز خيش تيحكا
ود نشان داده از خ يشده است، چنان جد و جهد ييفرساطاقت يها اضتير

 يداند و سرانجام برقله كوه يحق م يلقا يبرا يحجاب است كه وجود خود را
  :دهد كه ميناله سر  ود و از درد فراقر يم

  به مو رازم مو يدانا يا: گفت
  خدمت آن كه بهر ذُلّ نفس: گفت

  ستان يزر م اياغن از يمدت
  

در شهر از خدمت؟ بگو چه كنم    
دبس چو عباسِ يرا ساز شيخو  

رسان يم نيمسك شانيپس به درو  
)2681-2679 /1379/5 يمولو(  

مورد  گردد و يعزلت، به شهر باز م و يها سرگشتگ پس از سال بيترت نيبه ا
نهد و  ينم يها وزنسخنان آن بر ياما و .رديگ يشهرقرار م انياع استقبال نجبا و

سال به الحاح از  مدت دو ،يبيو به موجب حكم غ رديگ يدست م بر ييگدا ليزنب
عتاب  شود كه مورد نفرت و يم سببكار  نيا در يو كند و ابرام يم هيكد اياغن

 ،اهللا يال ريرتبه س نيتر به باال ذُلّ نفسخلق واقع شود و پس از آن كه به واسطه 
  :رسد كه يدرگاه حق ندا م از بار نيا ابد،ي يدست م فنا يعني

  از كس مخواه يول ده  يم نيبعد از ا
  باش تو ميهيديفَوقَ اَ داهللاي رو
  

...دستگاه نيا بيز غ متيما بداد    
رزق باش يهمچو دست حق گزاف   

)2795و 2787/ 6/ همان(  
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 يمنزلت نفس، به چنان مقام قرب و ريتحق براي يوزگيسرانجام در اثر در و
  :رسد كه يم

  كَفَشاندر  هيس خاك يشدزر 
  

صفش در ييگدا ييحاتم طا    
)2798/ 6/ همان(  

 ،اضتيمواظبت بر ر تهجد و يعزلت برا اريپس از اخت زين ريابوالخ ديابوسع
 ايامر جو نيباب ا در ابد،ي ينم يحضور، در خود اثر يها آن گاه كه از بارقه

   كه ديگو يم نيسرانجام چن شود و يم
كه اذا اَراد اهللاُ بِعبد  شاني، مگر در خدمت دروميافتين زيچ چيدر ه يمعن نيا«

 نشست و گاهيجا و ميشد شانيپس به خدمت درو. ذُلِّ نَفسه يدلَّه عل راًيخَ
 اميمهمات ق نيو بد ميبر گرفت يليو زنب ميكرد يپاك م شانيا يمتوضّا مبرز و

 نيبر يچون مدت. ميبرد يم رونيب ليخاشاك بدان زنب و خاك و مينمود يم
 ميبه سؤال مشغول شد شانيدرو تملكه گشت، از جه نيا و ميمواظبت كرد

 كيبه ابتدا  ديد يبر نفس هركه ما را م ميديند نيتر از ا سخت زيچ چيكه ه
. آمد يفروتر م و ديرس يتا به دانگ. برآمد كمتر شد يداد، چون مدت يزر م ناريد

بن  محمد( ».دادند ينم نياز ا شيكه ب چنان. جوز باز آمد كي و زيمو كيتا به 
  )31: 1ج  ،1385منور 

 تيترب يبرا را يوزگيدر وهيش خود ياز زندگ يا در برهه زياو ن ب،يترت نيبه ا
مراحل  يو ط يدر جهت خودساز يگام ق،يطر نينفس تجربه كرده است و از ا

  . برداشته است شيسلوك خو
 ازين ان،يدر اصطالح صوف وزهيدر ياز معان گريد يكيذكر است كه  شايان

از  يواد نيهمان اول شان،يا ريطلب معرفت بوده است كه به تعب بردن به خدا و
كند  يست، اعراض ما خدا ريغ آن چه است كه سالك از هر قتيطر يهفت واد

 در يمولو. پندارد يخود م يورا قبله آمال و حاجات معن يو فقط درگاه حق تعال
  :ديفرما يمفهوم، م نيا انيب

  تو يكو آمده در ميانيصوف
  شيخو شانيبه درو يزيها بده چ

  

تو يروهللا از جمال  يئيش    
تو يرحمت خو لطف و شهيهم يا  

)968: 2،ج1382(  
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   جهينت

در باب نحوه  يدياك ياسالم، دستورها نياست كه در د يزكات از مسائل ضهيفر
در اغلب موارد،  زين يتصوف اسالم در .است شده انيآن ب افتيدر پرداخت و

متفاوت با اهل  يدگاهياز آنان د يبرخ ياما گاه ؛دانند يرا الزم االجرا م نياوامر د
 رزكات را د يمعنو و يهمه شئونات ماد يكه گروه يدارند، به طور عتيشر

 مشمول زكات يرا همچون نعمات ظاهر ياند و نعمات باطن نظر داشته
با  و يارياخت را به جهت فقر يپرداخت زكات مال گر،يد يگروه. اند دانسته يم

مورد  در. اند دانسته يواجب نم شانيدر تصوف، بر درو ثارياهتمام به اصل ا
كردن حق  عيضا آن را نگرفتن يبعض .اند دوگانه داشته ديعقا زيافت زكات نيدر

زكات، موجب بسته شدن راه  رفتنياند كه نپذ اند و معتقد بوده كرده يخود تلقّ
خود را  قت،يبه جهت اتّصال به حق يشود و برخ يم اياغن يكسب ثواب برا

 اند و دهيورز يامتناع م زكات گرفتناند و از  كرده يقلمداد م يتوانگران واقع
  .اندكرده يم اهانت به آنان محسوب ينوع قت،يپرداخت زكات را به اهل طر

موارد  را جز در وزهيدر كه سؤال ونيمقدس اسالم، با وجود ا نييآ نيهمچن
در  عزت نفس شمرده است، يمكروه و مبادرت به آن را مناف يضرورت، امر
به مؤمنان كرده است كه  يفراوان يها هيعطوفت در حق سائل توص مورد رأفت و

 عرف واز متصوفه با  يا اما عده .از اهل تصوف بوده است ياريمورد اتفاق بس
گروه اول، همان  :اند كه خود بر دو گروهند عادت مألوف، متفاوت عمل كرده

 /1/ 1379 يمولو( اند دهيپوش» كد ياز برا نيجامه پشم« كههستند  يانينما يصوف

 و يروش به عنوان ابزار تنبل نياز ا قت،يصالحان طر وهيو برخالف ش) 109
 به و ا،ياعراض كردن از دن« همان،اند و از اصل تصوف كه  بهره جسته ،يآسان تن

به دور ) 188 :1392 كوب نيزر( است» طلب ناكردن افتهينا بافته قناعت كردن و
 را جهت خوارداشت و يوزگيهستند كه اقدام به در ياند و گروه دوم كسان افتاده
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ذُلِّ سؤال  يكه اگركس دگفتن يم اند و دانسته ينفس اماره، به خود واجب م بيتأد
  .برد ينم ييراه به جا قت،يطر يرا نچشد، در ط

 يسؤال به نوع گفت كه در مذهب تصوف زكات و ديبنابر مطالب مذكور، با
سؤال بر أخذ  ،انياز صوف يا عده كه در باور يا به گونه. ابندي يهم ارتباط م با

 گرفتنبا محق دانستن خود در  يصوف كه حيتوض نيبا ا .ابدي يزكات تفوق م
همچنان  رشيضم روح و ،امر نيدر ا يماد يها ازيزكات و توجه داشتن به رفع ن

آثار  ييپرداختن به امر گدا گرفتار خواهد ماند، اما در يويبند تعلّقات دن در
 ،يطلب شهرت چون تكبر و يصفات مذموم آن از جمله فائق آمدن بر يتيترب

  .بوده است مورد نظر ،يو قرب اله ينفسان يبه مراتب واال ليجهت ن
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