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مقامی  رفاءدر ميان عکه  ابوسعيد ابوالخير یکی از صوفيان نامدار ایرانی است:  چکیده

 . او بااستبسيار ممتاز و استثنایی دارد و نام او با عرفان و شعر آميختگی عميقی یافته

خواند و آداب و رسوم معمول و معهود در ميان مردم را به آزادگی تمام بر سر منبر شعر می

حاصل و تقليد صرف و فارغ از اندیشه را که معمواًل با هاي خشك و بیکناري نهاده و سنت

تار و پود آدميان پيوندي استوار و ناگسستنی دارد، به هيچ گرفته و راهی را براي ادامة 

خویش برگزیده بود که عقل و احساس او به اصالت آن گواهی داده است و سرانجام زندگانی 

به مقامی رسيد که وصل و هجران، دوزخ و جنت، کفر و ایمان، مرگ و زندگی، فقر و 

در این جستار  سلطنت، مالك و رضوان و درد و درمان برایش فرقی نداشت و مساوي بود.

هاي عرفانی وي فی واالمقام، دورنمایی از اندیشهسعی بر آن است تا ضمن معرفی این صو

 که در اشعارش به گونه بارزي نمود یافته، ارائه گردد.

 

 ابوسعيد، تصوف، کرامت، شعر و سماع. : کلمات کلیدی

 

 مقدمه:

محرم سال اهلل بن احمد بن محمد بن ابراهيم معروف به ابوسعيد ابوالخير، روز یکشنبه اول ماه ابوسعيد فضل

. پدر او که ابوالخير (3: 6911)کدکنی، چشم به جهان گشود  -اي ميان سرخس و ابيوردناحيه -هجري در ميهنه 913

بوسعيد هم به سائقة کشش ذاتی و تربيت خانواده »نام داشت، شخصی صاحب کمال بود که به عطاري اشتغال داشت. 

 ( 1)همان:  ين، از همان آغاز نوجوانی تمایلی به عالم عرفان داشتهاي روحانی ابوالقاسم بشر یاسو هم بر اثر آموزش

زمانی که »گوید: الدین ابوروح، صاحب حاالت و سخنان، درمورد تحصيالت و استادان او در علوم ظاهر میجمال 

با ورع بوده و  کودک بود، پيش خواجه امام ابومحمد عياري بود و قرآن را از او آموخت و این ابومحمد، امام و متدین و

از جملة مشاهير ائمة قرّاء بوده است. از شيخ ابوسعيد روایت کنند که او گفت: چون قرآن بياموختم، پدرم گفت: فردا 

 فرستد، استاد گفت مبارک باد و مرا دعا گفت. پيش ادیب باید رفت و چون با استاد خود بگفتم که فردا پيش ادیب می

هزار ابوسعيد عياري برد. او امام، مفتی و لغوي بود. مدتی پيش وي بودم و سیپدرم روز دیگر مرا پيش خواجه 

رسيدم و از وي فواید بيت شعر جاهلی بر وي خواندم و حفظ کردم و در اثناء آن پيش شيخ ابوالقاسم بشر یاسين می
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پيش ابوعبداهلل الخضري که  گرفتم و مسلمانی از وي در آموختم. پس از آن اندیشة فقه کردم و به مرو آمدم؛بسيار می

 (. 91: 6911)جمال الدین ابوروح، « مفتی عصر بود و از علم طریقت آگاه بود و از جملة وجوه ائمه بود

بعد از آن، قصد سرخس کرد، نزدیك خواجه امام ابوعلی طاهر. او محدث و مفسر و امام عهد و شيخ بود. بامداد بر وي 

السالم( و تربت خواجه ابوعلی )رحمه صول و کالم و نماز دیگر احادیث رسول )عليهتفسير خواندي و نماز پيشين علم ا

 ( 89: 6913)دامادي، « اهلل( به سرخس است

چنان که سرایی ساخته و »بنا به روایتی از عطار، پدر بوسعيد از جملة دوستداران سلطان محمود غزنوي بود؛ 

اي باز گير. ن او نگاشته؛ شيخ طفل بود، گفت: یا بابا! از براي من خانهجملة دیوار آن را صورت محمود و لشکریان و فيال

نویسی و من نام ابوسعيد همة آن خانه را اهلل بنوشت. پدرش گفت: این چرا نویسی؟ گفت: تو نام سلطان خویش می

بر کار شيخ  ها را محو کرد و دلسلطان خویش. پدرش را وقت خوش شد و از آنچه کرده بود پشيمان شد و آن نقش

 (. 836: 6931)عطار نيشابوري،نهاد 

بخش مهمی از زندگی شيخ ابوسعيد در نيشابور و بخشی نيز در زادگاهش، ميهنه، گذشت و جز مقداري سفر  

ترین سفرش همان دیدار به نواحی پيرامون ميهنه و نيشابور هرگز به سفر دراز و طوالنی نرفته است و شاید مهم

 (.3: 6911)کدکنی، ابوالعباس قصاب در آمل و دیدار خرقانی در خرقان و ناحية قومس باشد 

حاالت و سخنان »مقامات و کرامات ابوسعيد را دو تن از اعقاب او، در دو کتاب  ،سخنان  ،حاالت  ،سرگذشت

از مطالعة این دو کتاب، چنين بر  .اندبه تفصيل و اشباع آورده« اسرار التوحيد فی مقامات شيخ ابی سعيد»و « ابوسعيد

ایت دستورهاي جازم اخالقی و پيروي الوثقاي حق و حقيقت و رعاز راه تمسك به عروه راآید که پير ميهنه زندگانی می

تام و تمام از تعليمات اسالمی و به کار بستن احکام قرآنی، قابل اصالح و آرامش می دانست. دین و سنت احمدي و 

برخالف دیگر  عشق پاک ملکوتی که از راه مجاهدت و تهذیب نفس حاصل گردد، در نظر او منشاء سعادت بوده است. او

حاصل و تقليد هاي خشك و بیو رسوم معمول و معهود در ميان مردم را به کناري نهاده و سنتمعاصران خود، آداب 

به هيچ گرفته و راهی را براي ادامة زندگانی خویش برگزیده است که عقل و احساس او به اصالت آن گواهی  راصرف 

 داده است.

(. به 91رو مذهب شافعی بوده است )همان: الدین ابوروح، شيخ ابوسعيد در مسائل دینی پيبنا به گفتة جمال 

پيوسته و نسبت به خاندان نظر استاد همایی، نسب شيخ ابوسعيد در مسلك عرفانی به حضرت اميرالمؤمنين علی)ع( می

 ( 611: 6911رسول اکرم)ص( ارادت کامل داشته است )همایی، 

گفت خمير مایة اشعار او زهد و تصوف توان هاي عرفانی و میسراسر سخنان ابوسعيد مشحون است از اندیشه

باشد. او با زبانی ساده و روان، هرآنچه را که در دل داشته و در عمل تجربه کرده، بر زبان قلم جاري نموده است و می

گردد. توجّه به حق و بيزاري از التفات شك هر کسی با مطالعة اشعار او، به عارف بودن این شاعر گرانقدر معترف میبی

هاي پست دنيوي، پروراندن عشق حق در دل، دیدن لق، داشتن احساس فقر، اخالص در عبادت، رهایی از مقامبه خ

هاي عرفانی این سالك بزرگ  راه حق است که در جاي جاي سخنان او قابل آثار حق در دنيا، همه و همه از اندیشه

  مشاهده است.
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در آنجا است که از گفتارش شور و عشق و حال تراویده شخصيت واقعی ابوسعيد در خانقاه تجلی یافته است و 

نشين با گفتار و کردارش، عشق و نيرو و دالن خاککامان را از چشمة زالل معرفت سيراب ساخته و به افسردهو تشنه

 .اميد ارزانی داشته است

 

 گرایش ابوسعید به سماع 

 این بدون صوفيان رواج پيدا کرد و بسياري از صوفياناز آغاز ظهور تصوف در دین اسالم، سماع در ميان      

 و پرداختمی به خواندن قوال سپس و مدندآمی گرد خود مرسوم روش طبق باشند، داشته حالی و که وجد

 از پس و شدمی آغاز اخالقی ابيات و اشعار با خواندن سماع پرداختند. اینمی کوبیپاي و افشانیدست به صوفيان

 حوزه به نيز غنایی داد، اشعار قرار عرفانی مفاهيم انتقال خدمت در را و استعاره شد نمادین تصوف زبان که آن

 را آن مطلق به صورت و نداقائل احوالی و شرایط عمل این براي سماع هوادار صوفيان از دسته وارد شد. آن تصوف

 نباشد. ايمفسده و هيچ نابکاري زاینده سماع باید که آوازند هم ها آن همه و دارندنمی روا

شد، از نظر اکثر فقها و بسياري از صوفيه، گوش دادن به موسيقی یا سماع  که معموالً با رقص نيز همراه می

شد، اما صوفيانی مانند ابوسعيد که به آن توجه داشتند، دالیل شرعی متعددي در مشروع تخطی از شریعت شمرده می

گفتند در موسيقی ها سماع روشی براي برانگيختن ذکر خدا در دل بود. آنان میبه نظر آن»نمودند. بودن آن ارائه می

شان در عدم، قلمروي که خدا همچنان کالم یعنی به مبدأ اصلی -تواند انسان را به جهان غيبتچيزي هست که می

 (.698: 6918چيتيك،  «)وارد کند. -خواندازلی و ابدیش را بر آنان می

 دیگر برخی و سماع عرفا موافق از برخی بود، نيامده در پی در پی خلفاي و سلسله صورت به تصوف که هنگامی

 اشعار خواندن و مباالتی بی ولی نبود سماع مخالف امام قشيري که حالی در .بودند مشروط موافق دیگر برخی و مخالف

 کشف المحجوب صاحب هجویري رفت،گمی خرده ابوسعيد بر گذشت که گونه آن و دانست روا نمی آن در را غنایی

سلوک)  اهل و عرفا مانند هاي برتري انسان به رسد چه تا ماردش می زشت نيز نادان و جاهل افراد براي را رقص

 .(196: 6911هجویري، 

یابی از ذوق و در سایة بهره و آشنا شد خوانی قواالن،بيتبا  ،از روزگار کودکی با حضور در مجالس سماعاو 

ابوسعيد چنان به وجد و سماع اعتقاد داشت که مریدان را گردید. و لطافت حس برخوردار تاستعداد فطري، از ظراف

)زرین کوب،  خواندابيات عاشقانه می ،وي نه تنها بر منبر .از رقص بازنایستند ،بشنوندرا گفته بود اگر صداي مؤذن 

 .رانداز سر وجد بر زبان میرا  شطحيات ،به هنگام استماع سماع ،اه در خانقاه درویشانبلکه گ(. 19-19: 6999

او را بکلی منقلب  که گاه سخن قوالی و یا شنيدن بيتیچنان ،ابوسعيد دلی حساس و روحی پاک و ذوقی لطيف داشت

وامی بسيار بر خواجه حسن در زمانی حساس که  پير طنبورزن»داستان دستگيري ابوسعيد از  .ساختو دگرگون می

مؤدب خادم خاص و پيشکار امين و صدیق پير ميهنه فراهم آورده بود و در همان وقت پيرزنی صد دینار زر به رسم 

دانی پير داشت و هاي خانقاه آورد و ایثار ابوسعيد در عين نياز شدید که به فراست از موسيقینثار براي تأمين هزینه

و یا  (111: 6، ج6911محمد بن منور، ) را جهت پير طنبورزن به گورستان حيره فرستادبوسيلة حسن مؤدب آن زر 

داستان رفق و مماشات و محبت ابوسعيد در حق جوان قوال مستی که حسن مؤدب از خرابات به خانقاه آورده 

نيشابور که نزدیك در بازار « زنی مطربه مست روي بگشاده و آراسته»و یا داستان نثار محبت به ( 891همان: بود)
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شيخ گفت: دست از او بدارید چون آن زن نزدیك شيخ رسيد  !شيخ رسيد جمع بانگ بر وي زدند که از راه فراتر شو

 شيخ گفت:

 اي دوست نترسی که گرفتار آیی؟                   آراسته و مست به بازار آیی

(. همگی از عالقة وافر او به 891)همان: کرد آن زن را حالتی پدید آمد بسيار بگریست و در مسجدي شد و توبه

 موسيقی حکایت دارد.

خاست و به وجد داد و گاه با استماع آواز لطيف، به رقص بر میپير ميهنه در خانقاه، مجلس سماع ترتيب می

فسير آورد که اغلب موجب سوءتگاه نيز در مجالس سماع از سر جذبه و شوق، سخنانی بر زبان می .افشاندآستين می

داشت و عبث نبود که و ظاهراً همين نکته بود که حتی مجالس وعظ ابوسعيد را نزد عامه مظنون و مطعون می شدمی

: 6999کوب، زرین) يشورانيدندبر ابوسعيد می ،شدمردم را به سبب آنچه در این مجالس گفته می ،متشرعه و فقها

661.) 

- سوي انتقطاع از ما ،تلطيف روح ،اي براي تزکية نفسوسيله در حقيقت سماع از نظر ابوسعيد نوعی عبادت و

السماع یحتاج الی ایمان قوي الن اهلل تعالی قال ان تسمع اال »گفت: از اینرو می ؛اهلل و پيوستن به حق و فنا فی اهلل بود

لك الطریق ال یکون له من یومن بآیاتنا فالسماع غذاء الرواح و شفاء االشباح و السماع به سالك الطریق و من لم یس

 (.989: 6، ج6911محمد بن منور، )«سماع بالتحقيق

. از نظر ابوسعيد، جهان جایگاهی ممتاز بخشيده است ،عشق و وجد و سماع به روش و بينش عرفانی ابوسعيد

-میبيند وچون شيفته وعاشق حق است، لذا به همة مظاهر حق عشق گاه حق است و او حق را در همه چيز میجلوه

مقابل عارفانی متشرع، همچون شهاب الدین سهروردي  ةوي در اقليم عرفان عاشقانه نقط داند.ورزد وهمة عالم را ازو می

دانست که را عاشقی می منصور حالجو  توجه و تعلق خاطري خاص داشت ،و نسبت به عارفان اهل سکردارد؛ زیرا اقرار 

دانسته که قادر هاي مستعد کمال عشق را به پرواز درآورندۀ ارواح انسان (. او38ندارد)همان: همانند  غربو  شرقدر 

 است آدمی را از پهنة خاک به اوج افالک ببرد و به سوي ملکوت اعلی بکشاند. 

گذراند و تمکّن میبوسعيد زندگی را با فراخی  البته انتقاداتی که به ابوسعيد وارد بود، تنها به خاطر سماع نبود.

رفت، انبوهی از مریدان و خدم و در نيشابور وقتی که از خانقاه بيرون می .اي کهنه و ژنده نبوده استاو خرقه لباسو 

این روش زندگی، نه تنها مورد . استشده رنگين گسترده می ايسفرهدر خانقاه او نيز و  شدندحشم در پی او روان می

نگریستند و آن را با می و عوام نيز بدان به دیده انکار علماگرفته است، بلکه و تعریض مشایخ صوفيه قرار می لعن

و  فقر ۀاو دربار ةبر اساس نظری ،وار زیستن شيخ ميهنهاما سلطان. دانستنداحوال و شرایط زندگی صوفيانه ناسازگار می

دانسته و بر آن بوده که غنا صفت خداوند است و فقر بر او روا نيست. بوده است. او اوليا را پادشاهان حقيقی می غنا

باید به صفتی تخلق یابد که صفت خدا نيست. آیا کسی که در اوست، ن ةوجه الهیعارف نيز که تخلق به صفات 

شود؟ این سؤالی است در ردّ فقر ظاهري که ابوسعيد در تفسير فقر برد، اسم فقر بر او واقع میبه سر می حقمشاهده 

نياز و به درگاه حق محتاج و او سرّي است باطنی که سالك را از دنيا بی مطرح داشته است، اما فقر حقيقی در نظر

داند، چنانکه یك بار در مجلس او شخصی به دریوزگی برخاست و فقر نمی رادارد. او ظاهر ژنده و دریوزگی نيازمند می

  (.813)همان: منسوب داشت، نه به فقر گداییخواند، اما شيخ او را به  ريخود را فق
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http://www.wikifeqh.ir/%D8%BA%D9%86%D8%A7
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قرآن و نشر اخبار ـ به عباراتی که نزد متشرعان و ارباب علوم ظاهر،  تفسيراز ابوسعيد برخالف رسوم زمان خود، 

-را به مخالفت با او برمی اهل ظاهرو  فقهاشك بی کرد. اینگونه رفتار غيرمتعارف، معروف و معمول بود ـ احتراز می

 اينامه سلطان غزنويبه  ،انگيخت، طوري که یك بار ابوبکر اسحاق کرّامی ـ رئيس کراميان نيشابور ـ و قاضی صاعد

نيز  (.11-13)همان: شودعام ظاهر می ايفتنهن نفرمایند، زود خواهد بود که اگر تدارک ای»نوشتند که در آن آمده بود: 

دیدار کند، اما وي به اند که روزي ابوسعيد در نيشابور خواست که ابوالحسن تونی را که از زاهدان کرّامی بود، گفته

 )همان:تر است تا به مسجد آمدن و در ميان مسلمانان بودنرفتن براي تو سزاوار کليساوسعيد پيام فرستاد که به اب

39.) 

ابوسعيد مطالب مبهم و تاریك موجود  ةاعراندر عقاید ش از جملة دالیل دیگر انتقاد به بوسعيد، این است که

. بسی دشوار است در افکار او و آسمانی، بين مستی می و مستی عشق الهی زمينی است و تعيين خط مرز ميان عشق

رخی هاي خانقاهی ابوسعيد نزد مشایخ صوفيه نيشابور خالی از غرابت نبود و انس او به سماع و بو روش عقایداي از پاره

نمود، اسباب نگرانی و بدبينی آنان به هاي نيشابور مغایر میو رسم دیگر مشایخ خانقاه راهها و رفتارهاي او که با از گفتار

 داشت.می داوري و انکار در حق او وا شد و حتی آنان را بهپيرميهنه ـ که تازه به محيط نيشابور آمده بود ـ می

، ابوالقاسم قشيري ـ که گویا ابوسعيد در نخستين مجلس خود در نيشابور بر یك سخن عارفانه او انتقاد کرده بود

تن از  31همه، نزدیك به با این ؛گفتگذشت، در انکار او سخن میکه یك سال از اقامت ابوسعيد در نيشابور میبا آن

آمدند و از تعليمات او در آداب خانقاهی و آراء عرفانی بهره مریدان قشيري در این یك سال همواره به نزد ابوسعيد می

بردند. سرانجام همين مریدان قشيري، او را به اصرار به مجلس ابوسعيد بردند و وقتی که او توانایی ابوسعيد را در می

اي دوستانه برقرار شد، تا ش دریافت، دیگر در انکار او چيزي نگفت و از آن پس ميان آن دو رابطهخواندن ضمير خوی

و قشيري نيز ابوسعيد را در  خواندجایی که ابوسعيد، قشيري را ـ ظاهراً به لحاظ تسلط او بر علوم ظاهر ـ استاد می

که ابوسعيد، فرزند او قشيري از این. یافتو محتاج میدانست و حتی خود را به اتر از خود میتصوف و آداب خانقاهی بر

نمود و ابوعلی دّقاق، به خانقاه ابوسعيد موافقت می دخترخود فاطمه،  همسرو با رفتن  را همنام خود کرد، خشنود بود 

الوه بر قشيري، ع(. 33)همان: ار کندزاي یك بار مجلسش را در خانقاه او برگحتی از ابوسعيد دعوت کرد که هفته

نکر بود و حتی نيشابوریان را به پسندید و او را مابوعبداهلل باکویه نيز راه و رسم خانقاهی ابوسعيد را در نيشابور نمی

 (. 19-11)همان:خواندآشفت و آنان را به دوري و اجتناب از او فرا میمی و سماع ابوسعيد، بر او بر رقصجهت 

شورانگيز و مجالس گرم و پر حال او، گروه  هايطرز سلوک و روش صوفيانه ابوسعيد در نيشابور و گفته     

هاي او در همه جا شایع شد و بينیها و درونو فراست هاکرامتبزرگی از مردم آن ناحيه را به سوي او جلب کرد و ذکر 

جویی و خصومت مشایخ و علماي شهر را فرونشاند و آنان را به دوستی و یافت که ستيزهعام و اعتباري  چنان قبول

رزیدند، به وخوانی ابوسعيد با او عناد میبيت و ت کشاند، تا جایی که محتسبان مغرور نيشابور نيز که به سبب سماعدارا

سرانجام حتی اصحاب  و شيمانی کردندخود اظهار پ ۀتدریج از در مصالحت و موافقت پيش آمدند و از گفته و کرد

-13)همان: .ه سلطاندانستند تا از توجّه شيخ میتر از توجّاعتبار اجتماعی خود را بيش ،دیوان، چون عميد خراسان

11.)  

یابد و این رابطه هنگامی تحقق می داردبرقرار می خداوندکه بنده با  قلبیاي است عرفان در نظر ابوسعيد رابطه

 .داندوي تصوف را عين اسالم و آن را مستلزم قربان کردن نفس می .که در قلب بنده چيزي جز اخالص و صدق نباشد
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تی دارد، در حقيقت گذشتن از خودي خود است و کسی که از خودي خود نرهد، نه به عرفان نسب ،نفسکردن  قربان

را در جایی « دوزخ»ابوسعيد  .است و ميان خالق و خلق جز آن حجابی نيست« منی»نفس خاستگاه . اسالمنه به 

  (.811)همان: در آن باشد« ما»و « من»و « تو»دیده است که می

 

 بوسعیدااز نظر  کرامت

 و عرفان اسالمی هر یك از اوليا مظهر قدرت کاملة خداوند و قادر به هرگونه تصرف در عالم واقع هستند در

صدور کرامات و خوارق عادات هم از ایشان ممکن و جایز است. بنابر این، نسبت دادن کرامات و خوارق عادات گوناگون 

هاي صوفيه، تدریج، با گسترش تصوف و تعدّد فرقهبه و تصوّف رواج داشته استاللّه، از همان دوران آغازین  به اوليا

 نشده فروگذار  به صوفيان ،محالی امر هر انتساب از که جا آن تا ،تر شدهتر و شگفتموضوع کرامات هم هرچه گسترده

 .است

ف بر ضمایر و خواندن دکتر شفيعی کدکنی معتقد است که در روزگار حيات بوسعيد، هيچ کرامتی به جز اشرا

 )همان:هاي دیگران استبراي وي نقل نشده بوده است و کراماتی چون فرمان راندن بر شير و اژدها، بر ساخته افکار،

33(. 

جالب اینکه در کتاب اسرارالتوحيد، با وجود عظمت و شهرت ابوسعيد ابوالخير، هم در زمان خود و هم بعدها، 

ایم و غالب کرامات منسوب به وي از گونة اشراف بر ضمایر و نسوب به او مواجهکمتر با کرامات عجيب و شگفت م

پرداز در اندیش و خيالدر این ميان، سهم مریدان ساده. خواندن فکر اشخاص است که چيزي ممکن و باورکردنی است

آگاهانه، در اثر دچار شدن به نا و ها، بيش از همه بوده است و آگاهانهبافیدامن زدن به گسترش این گونه داستـان

هاي بافینسبت به تقدّس پير و مراد خود و قادر بودن او به انجام هر کاري، به کرامت ،تخيّالت و توهمّات ماليخوليایی

اهی هم براي باالتر نشاندن شيخ خود از دیگر شيوخ تصوّف، به این گ .اندپرداختهمی انگيز دربارۀ وي متعدد و شگفت

-ها دربارۀ شيوخ و اسطوره ساختن از آننماییهمچنين بزرگ اند.زدهها دست میسازيها و کرامتپردازيانگونه داست

از  ها پس از مرگ نيز عامل دیگري در گسترش و تعدد کرامات منسوب به ایشان بوده است. این موضوع هم دقيقاً 

-ت میأها نشبراي تقدس هرچه تمامتر دادن به آن شان در طول روزگاران،ها در نظر مردمان و ارادتمندانتقدس آن

 .شده استگذشته در روایات مختلف مردمان، چيزي بر آن افزوده میگرفته و هرچه می

-کرامت از او شاهد انتقادهاي شدیداما نکتة حائز اهميت آن است که با وجود عالقة زیاد ابوسعيد به تصوف، 

رواج داشته، صوفيان بزرگ، در ميان  از نخستين ادوار تصوف، ی را کهعادات کرامات و خوارق. او فروشان صوفيه هستيم

دار را هایی در راه سالك پنداشته و توجّه و مشغوليت به این گونه کارها در ميان صوفيان دروغين و دکانچون دام

که چنان. است ذر داشتهح بر آن از پيوسته را سبب انحراف فکري سالك و بازماندن از حقيقت دانسته و مریدان خود 

اي نيز برود سهل است بزغی و صعوه»گفت:  ،«پردرود و در هوا میفالن کس بر آب می»  :در جواب کسانی که گفتند

اّما این بدان معنا نيست که  (. 633 همان:« )این چنين چيزها را بس قيمتی نيست  .پرداي میو مگسی و زغنه

با ریاکاري خود را  بلکه نيش انتقاد آنان همواره متوجّه صوفی نمایانی است که ، کردی، کرامات را مطلقاً نفی مابوسعيد

 به کسوت اهل تقوي درآورده اند.

 

http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 شاعری ابوسعید

 اش و شعراو بين سماع عارفانه .سماع ، ساز و آواز و شعر بودة شيخ ابوسعيد ابوالخير، اهل سماع بود و الزم

مشرب و خوش ذوق بود که بر عارفی خوش بود. او نموده وعرفانی شاعرانه خلق کردهپارسی، پيوندي زیبا برقرار 

گفت و تمام آنچه را که باید، با برایشان بيتی می ،به منظور تعویذ بيماران خواند و براي ارشاد مریدانش ومنبرشعر می

 . پنهان نبود از دوران کودکی نبوغ و استعداد او بر افراد آگاهنمود. همان ابيات بيان می

ی خاص بزبان او را اسلو ،خوانی در موارد مختلف و نيز در مجالس سماعشوق وافر ابوسعيد به شعر و بيت

شك وي یکی ليکن بی  ،توان به شمار آوردگوي در قلمرو تصوف نمیبخشيده است و اگرچه او را نخستين شاعر پارسی

عرفان کشانده است. رباعيان و ابيات  ۀمضامين عاشقانه را به حوزاست که شعر و  ترین مشایخ تصوف ایراناز بزرگ

چون بت، گبر، زنار و یار خواند، مشحون از تغييرات و اصطالحات زبان عاشقان، اي که وي در مجالس سماع میعاشقانه

ران، اساس تکوین اما اینگونه بيان و تعبير در این دو گرفتبود که از این لحاظ مورد اعتراض دیگر مشایخ قرار می

اي از اصطالحات صوفيانه و سمبوليسم زبان شعر و ادب عرفانی شد که در ادوار بعد در آثار کسانی چون مجموعه

عاطفی ابوسعيد با شعر آميخته بود. از کودکی شعر  به کمال خود رسيد. زندگانی روحی و …سنائی، عطار، مولوي و 

ناگواري مرگ فرزندش را با شعر تحمل کرده  ،دیدقرآنی را با شعر قابل تفسير می آیاتشنيده و شعر حفظ کرده بود، 

که ابوسعيد از این .مرقدش را نيز با شعر منقش سازند ةکتبيو  کنند تشييعاو را با شعر  ۀکرد که جنازمی وصيتبود و 

نين چساخته است، تر میها را با تغييرات و اصالحات خود پسندیدهگرفته و آناشعار، نقادانه خرده می اي ازبر پاره

)همان: برده استآید که وي به قواعد و اصول شاعري وقوف داشته وذوق و توانایی خود را در این زمينه به کار میبرمی

918.) 

است و آنچه از شعر، بر سر منبر و در مجالس درس و در اند که ابوسعيد شاعر نبوده گروهی بر این عقيده

خوانده و به کار می برده ، هيچ کدام جز یك رباعی متعلق به خود وي نبوده و همه، اشعاري از مکاتبات و محاورات می

درویشی » کنند:می هاي خود به سخنانی از خود شيخ اشاره. آنان در اثبات گفتهاندبوده متقدمان و یا معاصران شيخ

 این بيت بفرستاد:و  نبشت . شيخ بر پشت نامه"بوحمزه التراب"برسرنامه نبشته بود: حمزه نام به شيخ نامه نوشت.

 چون خاک تو را خاک شدم، پاک شدم                                  چون خاک شدي، خاک تو را خاک شدم

 عزیزان بود و بيشتر از آن پير ةگفت ،ایم. آنچه بر زبان ما رودپس روي به جمع کرد و گفت: ما هرگز شعر نگفته     

 (. 33: 6911ابوالروح، «)آن درویش رفتة ابوالقاسم بشر بود. این براندیش

و محمد بن منور  احوال ابوسعيد پرداخته شده، به شاعر بودن او اشارتی نرفته است ۀدر اسناد معتبري که دربار

:» در این باره اعتقاد دارد حسين یوسفیدکتر غالم است. تی از قول خود او رد کردهنسبت شعر و شاعري به او را ح

کنند از بابت اعتقاد به بلندي مقام او باشد، زیرا که شاعر شاید منظور احفاد و مریدان او که سلب شاعریت از او می

اند باور بدارند که شيخ، فکر خود را استهاستغراق مرد عارف است و از این لحاظ نخو ةپيشه بودن در نظر آنها دون مرتب

 (.611: 6931یوسفی، «)کرده استصرف عرض و طول عروض و قافيه می

ابوسعيد »گوید: می کرده،تسلط ابوسعيد بر اشعار اسالمی را تاکيد  مارگارت اسميت نيزدکتر یوسفی به نقل از  

در علم قرآن و زبان عربی و اشعار اسالميه ماهر و در  ؛شدهدر نزد بهترین معلمان زمان خود به طور باید و شاید تربيت 

 (.93همان: «)خدمت شيخ ابوالقاسم بشر یاسين علم الهی و تعاليم صوفيه را تحصيل کرده بود

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A8%DB%8C%D9%87
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در تصوف و بيان معانی « نقد و تحليل آثار شيخ فرید الدین عطار» بدیع الزمان فروزانفر در کتاب  استاد اما

به  ،و وقتی ممکن نشده است ددانابوسعيد را پيشرو کسانی مانند سنایی و عطار و مولوي می سی،عارفانه به شعر فار

تربيت و تعليمات ۀ اند که شاید او از شيویقين پير و مرشدي براي شيخ فریدالدین عطار معين کنند، حدس زده

عطار در غالب آثار منظوم خود از جمله که محضر او را درک کرده باشد. بویژه که بی آن ،ابوسعيد الهام گرفته است

 .(98: 6991فروزانفر، الطير از ابوسعيد و مقامات او مکرر یاد کرده است )نامه و منطقمصيبت نامه، اسرارنامه،الهی

شاعري شيخ را به اثبات رسانده  با دالیل و قراینی،« سخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير» در کتاب  سعيد نفيسی

قطعه و بيت پراکنده به نام ابوسعيد گردآوري کرده است. مؤلف این  11رباعی و  381ین کتاب ، تعداد است. وي درا

کتاب رباعيات نغز و دلنشينی را به نام شيخ ضبط کرده است که در صورت پذیرش سخن او مبنی بر شاعر بودن 

-ابوسعيد می ۀدربار اورشناس نامی آلمانی،خ« هرمان اته »سرایان دانست. توان او را جزء نخستين رباعیابوسعيد، می

توان او رود، بلکه صرف نظر از رودکی و معاصرانش، میاستادان دیرین شعر صوفيانه به شمار می وي نه تنها از»نویسد: 

از دو لحاظ است: یکی آن که وي ، طبع ایرانی است، دانست. ابتکار او در این نوع شعر ۀرا از مبتکرین رباعی که زایيد

اولين شاعري است که شعرخود را منحصراً به شکل رباعی سرود. دوم آن که رباعی را بر خالف اسالف خود، نقشی نو 

از آن  زد، که آن نقش جاودانه باقی ماند. یعنی آن را کانون اشتعال آتش عرفان و وحدت وجود قرار داد و این نوع شعر

ت رنگين عقيده به خدا در همه چيز بوده است. اولين بار در اشعار اوست که کنایات و اشارات عارفانه زمان نمودار تصورا

به کار رفته، تشبيهاتی از عشق زمينی و جسمانی در مورد عشق الهی ذکر شده و در این معنی از ساقی بزم و شمع 

دور شمع ناميده که خود را به  نة، مست و پرواگسارور سخن رفته و سالك راه خدا را عاشق حيران و جویان، میشعله

 (.19: 6939نفيسی، «) افکندآتش عشق می

هاي قدیم اشعاري به نام ابوسعيد حتی در کتاب هاي معتبر اما دليلی که از همه باالتر است این است که از زمان

آنها به نام دیگري نيست و اگر از دیگري اند، اما اکثر از ميان این اشعار برخی را به دیگران هم نسبت داده. آمده است

انگيزي و اند و این اشعار که بسياري از آنها در نهایت دلبجز ابوسعيد بوده است، چه شده که همه جا به نام وي آورده

 همان:«)شد.تا امروز آشکار می ،اگر از هر کس دیگري بود شيوایی است از کيست که به نام او نمانده است؟! زیرا قطعاً 

91) 

توان در اثبات شاعري ابوسعيد به آن اشاره کرد، حکایتی است که در اسرارالتوحيد آمده دليل دیگري که می

قاضی  ،استاد ابوبکر اسحاق کرامی بود و رئيس اصحاب راي و روافض ،در آن وقت در نيشابور مقدم کراميان» است:

محضري بنوشتند که  پس ایشان بنشستند و .يم منکر بودندصاعد و هر یك از ایشان تبع بسيار داشتند و شيخ ما را عظ

این محضر به غزنی فرستادند، پيش  .گویدکند و مجلس میاي میاین جا مردي آمده است از ميهنه و دعوي صوفی»

اي شيخ، توبه کردم »قوم خویش به سالم شيخ آمدند و عذرها خواستند وگفت:  ةدیگر روز قاضی صاعد با جمل. سلطان

 که بود ماه نيشابور گفتندي. شيخ این بيت بگفت: قاضی صاعد را از نيکورویی «.و از آن بازگشتم

 گفتی که منم ماه نشابور و سرا                   اي ماه نشابور، نشابور ترا

 را                       با ما بنگویی که خصومت ز چرا؟آن تو، تو را و آن ما نيز ت

 (.39: 6938)شفيعی کدکنی، «چون این بيت بر زفان شيخ برفت قاضی صاعد در پاي شيخ افتاد و استغفارکرد...
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اعراض از عالیق زمينی و صرف نظر از لذات هر اي همچون مسائل صوفيانههاي ابوسعيد در هر صورت از رباعی

تقدیس مجاهدات آزادمردان راه خدا که در نظر آنان کعبه  ؛استخفاف نسبت به رسوم ظاهري ادیان و مذاهب ؛دو جهان

 تراود.، میو بتخانه و خالق و خلق یکيست

 

 نتیجه گیری

داراي شهرت و اهميت  صوفيان هم عصرشبيش از دیگرضميري است که شيخ ابوسعيد ابوالخير عارف روشن 

و  صوفی ها و سخنان او بيش از هراست، به این جهت داستانمردان راه حق تأثير کرده ةبوده و رفتار و گفتارش در هم

کی از پيشتازان تصوف و او که ی .گر استبيشتر جلوه وم عرفانیاست و مخصوصاً در آثار منظعارفی در کتب صوفيه آمده

ة گوید، با مطرح ساختن عشق الهی، مردم را به دوست داشتن همدر حالی که از توحيد سخن می ،عرفان است

این نتيجه رسيده بود که یگانه هستی واقعی خداست و راه رسيدن به ميدان توحيد،  د و کنآفریدگان خدا تشویق می

ن سانوحدت هستی( بدا) ي یگانگی خداتجلی ظاهري عبادت و انجام فرایض و غيره نبوده، بلکه فرو رفتن در اندیشه

د و سعادت فراموشی وجود و سلب گردنسان بطور کامل محو و ناپدید میفردي ا موجودیت ةي اندیشاست که در ژرفنا

 .دپيوندجتماعی و یا روحانی میعم ادهد و به کل هستی اهرگونه حرکت نفسانی دست می

جاودانه سبز مانده است.  فارسینان شاخ پرباري بر تناور درخت ادبيات واکش چتابنهاي  سخنان گزیده و اندیش

هاي انسانی او افکار، آثار و اندیشه ۀدریغا که این شاعر وارسته تا هنوز در محيط فرهنگی ما کمتر شناخته شده و دربار

 .ور گردیميق گردیده است. بر ماست که وي را خوبتر شناسيم و از فروغ اندیشه تابناکش بهرهکمتر تحق
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