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 چکیده
های است. از بارزترين ويژگیمردان عرفان ايران بودهابوسعید ابوالخیر از بزرگ

ها و موجودات است. در دوستی، عشق و محبّت وی به تمام انسانشخصیّتی ابوسعید، انسان
بعی كه بر نگرش وی به انسان سعید به انسان و منااست نگرش ابواين مقاله سعی شده

و نحوة برخورد وی با اقشار مختلف جامعه مشخّص شود. نتیجة  گذار بوده، بیانتأثیر
ها را، بدون توجّه به رن ، نژاد، حاصل از اين پژوهش اين بوده كه ابوسعید تمام انسان

گذار تأثیر است. بیشترين منابعورزيدهو به ايشان مهر می ها دوست داشتهجنس و دين آن
آمیز او نسبت به انسان، عالوه بر قرآن، سنّت پیامبر)ص( و استادان، چهار بر نگرش محبّت

عارف بزرگ ايرانی يعنی، بايزيد بسطامی، منصور حلّاج، ابوالعبّاس قصّاب آملی و 
اند، كه به قول سهروردی ادامه دهندة حکمت خسروانی ايران ابوالحسن خرقانی بوده

است. در رفتار و گفتار اند. ابوسعید گزيده و عصارة عرفان پیش از خود بودهباستان بوده
زند. در نزد وی شادی و شادكردن ابوسعید مهرورزی و شفقت نسبت به انسان موج می

 ديگران، فريضه است.
 

                                                 
 91/17/9911تاريخ پذيرش نهايی مقاله :                                                       12/17/9919تاريخ ارسال مقاله : * 

 
     mohammadian@hsu.ac.irmail: -E                     ی                                    سبزوار میدانشگاه حک یفارس اتیّان و ادبزب اریدانش-1

  mahjouri11@yahoo.commail: -E                   )نويسندة مسئول(یسبزوار میدانشگاه حک یفارس اتیّزبان و ادب یدکتر یدانشجو-2

    mmirnezhad.zahra@yahoo.comail: -E                                   مشهد یدانشگاه فردوس یفارس اتیزبان و اد یدکتر یدانشجو-9

    

mailto:mohammadian@hsu.ac.ir
mailto:mahjouri11@yahoo.com
mailto:mirnezhad.zahra@yahoo.com


 294 93نشریّۀ ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

عرفان، قرآن، سنّت، حکمت خسروانی، ابوسعید  انسان دوستی، های کلیدی:واژه
  .ابوالخیر
 

 مهمقدّ-1

دوستی است و ابوسعید ابوالخیر عرفان اسالمی آكنده از مسائل مربوط به انديشة انسان

دوستی ترين سردمداران اين نگرش متعالی در عرفان اسالمی است. حیطة انساناز مهم

دوستی در ابوسعید مبحثی است فراتر از حوزة انسان به معنای خاص كلمه؛ يعنی آنکه انسان

گیرد. انديشة او فراتر از اصول مربوط به دين برمی ی و مخلوقات را دراينجا كلّ جهان هست

توان آن را با ای جهانی است كه میو آيین و مسلکی خاص است. انديشة او، انديشه

گفت انديشة توانكرد و حتّی میويکمی مقايسهمباحث جديد حقوق بشری قرن بیست

ای است كه اين روزها ر از افکار بشردوستانهتتر و متعالیدوستانة ابوسعید گستردهانسان

ای از افکار و عقايد و ايم تا گوشهعی آن است. در اين مقاله كوشیدهجهان متمدّن مدّ

اعمال و گفتار ابوسعید را بررسی كنیم و ريشه و عوامل اين طرز نگاه و انديشة وی را 

 بیابیم. 

 

 له بیان مسئ-1-1

است كه از وی اثری ق( يکی از بزرگان عرفان ايران بودهه.111ابوسعید ابوالخیر)متوفّی 

اسرارالتّوحید فی »های مکتوب وجود ندارد، ولی دو اثر دربارة زندگی و اقوال او به نام

وجود دارد، كه در اين مقاله با توجّه « حاالت وسخنان ابوسعید»و « سعیدمقامات شیخ ابی

ابوسعید به انسان بررسی شود و اين كه   شود تا نظريّات و نگرشمیبه اين آثار سعی

دوستی در انديشة او چه جايگاهی دارد و اين نگرش او به انسان از چه منابعی انسان

است؟ و همچنین با های اطراف خود داشتهگیرد؟ و وی چه رفتاری با انسانسرچشمه می

نظر و گر وسعتتوجّه به زندگی ابوسعید چه داليلی باعث شده كه وی نسبت به عرفای دي

 دوستی در اعمال و گفتار او موج بزند؟تساهل بیشتری داشته باشد و انسان
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 پیشینۀ تحقیق  -1-2

هلموت   ،«مطالعات در تصوّف اسالمی»دربارة ابوسعید ابوالخیر، نیکلسون در كتاب 

تاب ، غالمحسین يوسفی در ك«ابوسعید ابوالخیر»تحت عنوان « المعارف اسالمةدایر»ريتر در 

عبدالحسین زرّين كوب در كتاب  ،«عارفی از خراسان»تحت عنوان « ديداری با اهل قلم»

اسرار »، شفیعی كدكنی در تصحیح «پیران خراسان»تحت عنوان « جستجو در تصوّف ايران»

حقیقت يا افسانه،  محمّد  فريتس ماير در كتاب ابوسعید ابوالخیر: در مقدّمة كتاب،« التّوحید

تحت « تصوّف در اسالم»الدّين همايی در كتاب ، جالل«ابوسعید نامه»تاب دامادی در ك

موعه  مقاالت  رضا اسفنديار در مجمحمود ،«نگاهی به عرفان شیخ ابوسعید ابوالخیر»عنوان 

مجموعة مقاالت »و در « ابوسعید ابوالخیر»عنوان ای تحت در مقاله« آشنايان ره عشق»

 است.یقاتی انجام شدهتحق« سمینار ابوسعید ابوالخیر

 

 اهمّیت تحقیقضرورت و  -1-9

هايش زيادی درمورد ابوسعید ابوالخیر و انديشهاگرچه تاكنون تحقیقات 

ها و های اين انديشهاست؛ امّا تاكنون تحقیقی منسجم دربارة علّت و سرچشمهگرفتهانجام

وستی در سراسر زندگی دجا كه انديشة انساناست. از آننگرفتهرفتارهای ابوسعید صورت

رو در و رفتار ابوسعید هويداست؛ يافتن عوامل و منشأ اين انديشه حائز اهمّیّت است؛ از اين

 شود.است گامی برای پركردن اين خأل برداشتهشدهجا سعیاين

 

 بحث -2 

 زندگی و آموزش ابوسعید -2-1
سعیدابوالخیر در اوّل ماه ابراهیم معروف به ابوبنبن محمّداحمداهلل بنابوسعید فضل

ه.ق. در میهنه درگذشت و در محلّی  111ه.ق. در میهنه متولّدشد و در سال  912محرّم سال 

 (.72، مقدمه: 9،ج9921شد)محمّد بن منوّر،به خاک سپرده« مشهد شیخ»به نام 

یهنه محمّد عنّازی و ادبیّات عرب را نزد ابوسعید عنّازی در مشیخ قرائت قرآن را نزد ابو

آموخت؛ پس از آن به مرو رفت و متّفق و مختلف )فقه تطبیقی میان مذاهب اربعه( را نزد 
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ه.ق. به سرخس 928(. وی بعد از تاريخ  91ه.ق.( آموخت)همان:911-989خضری)متوفّی

ه.ق.(، به تکمیل تحصیالت خويش 981علی زاهر بن احمد فقیه، )متوفّیرفت و نزد ابو

ه.ق. وی از طريق لقمان سرخسی، كه از عقالی مجانین 981تا928پرداخت. در همین فاصلة 

ه.ق.( راه يافت و تحت تأثیر سخنان پیر 191سرخسی)متوفّیحسن بود، به خانقاه ابوالفضل 

ابوالفضل ناگهان تغییر حالت داد و علوم رسمی را به يکسو نهاد. استادش ابوعلی فقیه نیز 

ز وی خواست كه علوم ظاهر را رها كند؛ پس از اين حالت او را در سر درس دريافت و ا

ماير، ابوسعید (. به گفتة فريتس99گفت )همان:اين تاريخ، وی علوم رسمی را يکسره طالق

سورة انعام به  19از آن روز به مکتب سختگیر ابوالفضل سرخسی درآمد تا در ذكر آية 

ولی شیخ پس از مدّت كوتاهی او را به  «عَبُونَ.قُلِ اهللُ ثُمَّ ذَرهُم فِی خَوضِهِم يَل»تأمّل بپردازد: 

از خود و خلق معرض باش و در كار با »موطنش، میهنه، فرستاد و به وی دستور داد كه: 

ابوسعید در میهنه به كنج خانه رفت و در محراب آن زاويه، همِّ خود « نظاره و تسلیم باش.

همة ذرّات وجودش اين كلمه را به زبان كه را بال انقطاع صرف تکرار كلمة اللّه كرد؛ تا اين

نشینی و مجاهده، پیر بوالفضل وی را به میهنه به خدمت آوردند و پس از هفت سال گوشه

جست؛ (. ابوسعید در میهنه در زندگی فعّال روزانه شركت می19: 9928والده فرستاد. )ماير،

وضّای صوفیان را نیز فت و گويا مبرز و مترُكرد و مساجد را میاز ضعفا دستگیری می

شده خواند و به وی مأموريّت داد كرد. سرانجام پیر ابوالفضل آموزش او را تماممیپاک

چه پیر گفت، بسنده نکرد؛ ابوسعید در میهنه بدان« بخواند. -تعالی–خلق را به خدای »كه 

بلکه هر روز بر رياضت خويش بیفزود. پس از مرگ والدين خود، هفت سال ديگر در 

 (.    11های بین باورد و سرخس سرگردان بود )همان: یابانب

بوالخیر، به ابوسعید از اوان كودكی در میهنه با تصوّف آشنا شد، چرا كه پدر او بابو

بود. ابوسعید در میهنه با شاعری صوفی به نام ابوالقاسم گروه كوچکی از صوفیّه وابسته

ای از رموز و معارف صوفیّه را، از او و پارهبود  ه.ق.( نیز آشنا981بشرياسین )متوفّی،

ه.ق.( از ديگر كسانی است كه 197(. ابوعبدالرّحمن سلّمی)متوفّی17بود)همان: فراگرفته

ه.ق. بوسعید به آمل 197است. پس از وفات سلّمی بودهابوسعید محضرش را درک كرده
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خرقة تبرّک گرفت. در اين آملی شد و از او رفت و يک سال مقیم خانقاه ابوالعبّاس قصّاب

عبداهلل داستانی ه.ق.( و ابو171مدّت، نخستین ديدارش با ابوالحسن خرقانی )متوفّی

افتاد. پیر صحبت ابوسعید، پیر ابوالفضل بود؛ امّا پیر خرقه و ه.ق.( نیز اتّفاق192)متوفّی

ب خرقة ااس قصّمی بود و همچنین وی از شیخ ابوالعبّارشادش شیخ ابوعبدالرّحمن سلّ

(. ابوسعید در مسائل فقهی پیرو مذهب شافعی و در 917: 9911ک داشت )همايی،تبرّ

 (.81مسائل كالمی پیرو اشعری بود )همان:

 

 انسان دوستی ابوسعید -2-2

های عرفان و تصوّف هترين آموزانسان دوستی و عشق به تمام هستی يکی از مهم

وانديشیدن به مصائب حیات انسانی و در تصوّف خراسان، انسان دوستی  .اسالمی است

میان اين ويژگیِ تصوّف گیر و اگر است چشمدردهای مردم و حتّی جانوران ديگر، امری 

تقابل آشکاری از اين بابت، میان  ،ای شودمقايسهعربی است خراسان با آنچه در تصوّف ابن

صوفی و عارف اين دو اسلوب تصوّف آشکار خواهد شد. در تصوّف ابن عربی می توان 

بود و مصائب و حتّی نابودی هزاران انسان را چنان ديد كه گويی آب از آب تکان نخورده 

ناپذير و است، ولی در تصوّف خراسان همدلی با انسانیّت و حتّی با جانوران امری اجتناب

 (.92و91،ب:9981ضروری است )شفیعی كدكنی، 

تاريخ عرفان و تصوّف دانست، انسان ترين صوفیان دوستابوسعید را بايد از انسان

كرد. توان مشاهدهدوستی و توجّه به كرامت انسان را در جای جای گفتار و كردارش می

شود كه افکار و اعمال صوفیان نامدار ديگری، مانند جا برجسته میاين خصوصیّت او از آن

و شیخ احمد جام  ه.ق.(111ه.ق(، امام قشیری )متوفّی189خواجه عبداهلل انصاری )متوفّی

بودند »كنیم. ه.ق.(، را در نظر آوريم و ابوسعید را با آنان ازاين نظر مقايسه191)متوفّی

صوفیانی كه از سر تعصّبات عقیدتی به آزار و ايذا و گاه تکفیر و تفسیق مخالفان خود 

ه او از شمارد و نسبت بجا و همواره انسان را محترم میيازيدند. امّا ابوسعید همهمیدست

 .(971: 9981)اسفنديار، « كندمحبّت و دوستی و مهربانی دريغ نمی
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دوستی او بسیاری از عوامل دست به دست هم مسلّماً بر نحوة رفتار ابوسعید و انسان

اند. از جمله: خانواده، محیط و ساخت اجتماعی و نظام آموزشی كه اند و تأثیرگذاشتهداده

نظام و  -9استادان در نظام آموزشی -7توی نظام آموزشی مح -9در اين نظام آموزشی هم 

ساخت اجتماعی، جذب و ارتباط بین شاگرد و استاد و حتّی فضای فیزيکی آموزش، نظیر 

 (.  922و918: 9928اند )صفرخانی،خانقاه تأثیر گذاشته

رح توان به پنج دسته تقسیم كرد، كه به شمنابع مؤثّر بر نگرش ابوسعید به انسان را می

 ذيل هستند: 

توجّه مادر ابوسعید به رشد معنوی وی و اصرار در شركت دادن خانواده:  -2-2-1

ابوسعید در مراسم اهل تصوّف و تأكید پدر ابوسعید به حضور او در مراسم عبادیِ نمازِ 

آدينه و محافل درويشان و آموزش قرآن و... مسلّماً در رشد فکری و شخصیّت عرفانی 

محیطِ خانوادگیِ مُساعد، مشوّقِ استعداد و قريحة . »(927است ) همان: بوده ابوسعید مؤثّر

فطری او گرديده و جامعیّت و تنوّعِ معلومات و احاطة بر مباحثِ گوناگونِ علمی و فرهنگی 

نظران را در است و حسِّ احترام و اعتمادِ صاحبزمان، بر شمِّ سیاسی و اجتماعی او افزوده

 .(29: 9912)دامادی، «استساختهبه وی معطوف همة قرون و اعصار

ها شک بر نوع رفتار وی با انساناستادان ابوسعید در مکتب، بیاستادان:  -2-2-2

طلب و پرشور ابوسعید، شک در تکوين منش و شخصیّت شادیاند، بیتأثیرگذار بوده

تأثیر نبوده یه.ق.( ب191اش، ابوالقاسم بشر ياسین)متوفّیاوّلین مربّی دورة كودكی

 سعید آموخته بود: ( كه به ابو972: 9981)اسفنديار،

 مرد بايد كه جگر خواره و خندان بودا              نه همانا كه چنین مرد فراوان بودا

        (  719: 9921)محمّد بن منوّر،                                                                                        

اين كلمات را يادگیر و پیوسته گوی : »گويد:سعید میيا مثالً بوالقاسم بشر ياسین به ابو

عَلی حِلمِکَ بَعدِ عِلمِکَ سُبحانَکَ وَ بِحَمدِکَ عَلی عَفوِکَ بَعدَ  سُبحانَکَ وَ بِحَمدِکَ»

 .(98همان: ) «گفتیمما اين كلمات را يادگرفتیم و پیوسته  می»گويد:ابوسعید می« قُدرَتِک.

لَان تَرُدَ هِمَّتکَ » .گويد كه در ياد داشته باشديا استاد قرآن شیخ اين جمالت را به شیخ می
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ها معلوم (. با توجّه به اين98)همان: «عینٍ خیرُ لَکَ مِمّا طَلعَت عَلَیهِ الشَّمسُ ةطَرفعَلَی اللّه 

بیند كه مبنی بر صبر و را آموزش میشود كه ابوسعید از همان كودكی مبانی و نظراتی می

 بزرگواری و عفو و بخشش است.

ابوسعید همیشه اهل وجد و شادی و شعف بوده و حتّی در تالوت قرآن:  -2-2-9

 استآن ما همه بشارت و مغفرت آمده»گفت: گذشت و میقرآن هم از آيات عذاب درمی

آمیز را به ند كه آيات بشارتكخانه توصیه میاو حتّی به معلّم مکتب .(719)همان: «

(. هشتمین قانون از ده قانونی كه ابوسعید برای اهل خانقاه به 799كودكان بیاموزد )همان:

نیازمندان و ضعیفان را، و هر كه بديشان پیوست، وی را »يادگار گذاشت، اين بود كه 

وَال تطرُدِ الذينَ »از سورة انعام است:  17و اين بر پاية آية« درپذيرند و رنج ايشان بکشند.

و آنان را كه پروردگار خود را صبح و شام « والعَشیِ يُريدونَ وَجهَهُ ةبالغَدايَدعَونَ رَبَّهُم 

 خوانند، در حالی كه مراد و مقصد ايشان فقط خداست، مران.   می

ابوسعید با پیروی از تحمّل و بردباری پیامبر اكرم)ص(، سنّت پیامبر)ص(:  -2-2-4

نمود. وقتی كافران بر او جفا كرد و گمراهان را دستگیری میبه خود جذب میمردم را 

خدايا قوم مرا هدايت كن كه  «.اللّهُمَّ اِهدِ قَومی فَاِنَّهُم ال يَعلَمون»گفت: كردند، وی میمی

توجّهی (. از اركان تعالیم اسالمی كه احتماالً مورد بی911: 9981دانند )هجويری،آنها نمی

داد، اين العین خود قرار میبود؛ ولی ابوسعید پیوسته آن را نصبُاز زهّاد قرارگرفته بسیاری

تر از خشم اوست تر از قهر او و رحم وی نیرومندبود كه كفّة لطف الهی سنگین

ای از (. ابوسعید برای ايجاد و حفظ حاالت خوش، انتخاب محتاطانه917: 9928)ماير،

كه: جسته است: از جمله اينها استناد می( داشته و به آنقصص قرآن و احاديث پیامبر)ص

كارها را بر مردم »، «خبرهای سرور انگیز را ابالغ كنید و در مردم ايجاد وحشت مکنید»

ها زمانی كه شما با مردم از ربّ آن»كه و يا اين« ها را دشوار مسازيدسهل كنید و آن

  .(771)همان: «ار بیم و هراس كنیدها را دچكنید، چیزی مگويید كه آنصحبت می

عالوه بر قرآن و احاديث نبوی، تبعیّت از سنّت  سنّت عرفانی گذشته: -2-2-9

ترين منابع تربیت اولیا و مشايخ و عمل به اقوال و افعال ايشان از آغاز تصوّف يکی از مهم
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شود و از ازمیاست. سنّت عرفانی در نزد صوفیّه  اغلب از خود پیامبر)ص( آغصوفیّه بوده

 يابد.طريق امامان معصوم)ع(، به اهل عرفان وتصوّف انتقال می

كردن و با مردم بودن گويد: شايد اين مشرب زندگی در میان خلق و كسبهمايی می

ه.ق.(، كه سلسله نسب ارادت شیخ به او هم 712يا 719را ابوسعید از سری سقطی )متوفّی

(؛ چنان كه خود در حکايتی از سری سقطی اين 917 :9911رسد، به میراث برده)همايی،می

و باز كوه شدن مردی نبود. مرد بايد كه در میان بازار، در میان »كند جمله را از او ياد می

: 9921)محمّدبن منوّر، «مردمان، به خدای مشغول باشد و يک لحظه به دل از وی خالی نبود

717). 

ه.ق.( را قهرمان و 719ن بايزيد )متوفّیبسیاری از محققّابایزید بسطامی:  -2-2-6

های دينی ايران باستان به نیکوترين اند و بر اين باورند كه انديشهمظهر تصوّف ايران دانسته

كران (. دانش بی71: 9912های او متجلّی است )يغمايی،صورت و معنی در باطن گفته

و فراوان و با توجّه به های سخت بايزيد به شکمی گرسنه و تنی برهنه و براساس رياضت

(. ابوسعید هم همانند بايزيد 91: 9981بود )محمّدی،های خاصّ الهی حاصل شدهعنايت

روزگار بايزيد تعداد های زيادی كشید تا به مراتب باالی عرفان رسید. در بسطام بهرياضت

ايی كه همجوس بسیار بود با اين همه از منازعة شیخ، با مجوس بسطام خبری نیست.داستان

(. 91: 9919كوب، اند، بسیار است )زرّيندربارة بايزيد و محبّت او نسبت به مجوسان آورده

ديگران را بیشتر از خود  -9شمارد: فريتس ماير هشت صفت اخالقی را برای بسطامی برمی

خواست كه خدا او را به جای ديگران از روی همدردی درجهنم بسوزاند. می -7ديد. می

هرگز چیزی را برای روز ديگر كنار  -1در شادی رساندن به دل مؤمن بود. تالشش  -9

كرد. میرحمت خدای را بیشتر برای ديگران طلب -1كرد. نگذاشت و برای خلق صرف

در سالم گفتن  -2كردن زنگار غم از دل وی. كردن سرور در دل مؤمن و بیرونداخل -1

بودند، طلب مغفرت در حقّ او ظلم رواداشته برای كسانی كه -8گرفت. میبر ديگران پیشی

(. بسیاری از اين صفات  در رفتار و گفتار ابوسعید مشاهده 992: 9928كرد )ماير،می

 شود.می
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است و ه.ق.( نظر مثبتی داشته911ابوسعید به حلّاج )متوفّی منصور حلّاج:  -2-2-7

ه.ق.( و 111م كرّكانی )متوفّیاندر ايّام ما شیخ ابوسعید وشیخ ابوالقاس»به قول هجويری 

ند و به ااندر وی سرّی داشته -عنهماهللرضی-ه.ق.( 118شیخ ابوالعبّاس شقانی )متوفّی

در نزد حلّاج جانبازی در راه امّت نه  .(791: 9981)هجويری،« نزديک ايشان بزرگ بود

فقط مسلمانان،  تنها برای پیروان دين حنیف، بلکه برای تفرقه طلبان و بويژه قرمطیان، نه

بلکه كافران و مشركان هم الزم است. وی در دعاهای خود، نه فقط از دوستان خود، بلکه 

انگیز به مردن، در حال تکفیر كرد. وی در بغداد رغبت شگفتاز دشمنان هم شفاعت می

 (. در موضوع بر 711: 9921كند )ماسینیون،میشدن، در راه خیر و نجات عموم را بیان

گفت: چندان صبر كنید كه سخنی  ،خواهند ببرّنددن حلّاج، وقتی زبانش را میكردار

برند الهی بدين رنج كه برای تو بر من همی»بگويم. روی سوی آسمان كرد و گفت: 

 .(112: 9921)عطّار، «نصیب مکنمحرومشان مگردان، و از اين دولتشان بی

و در سنّت عرفانی خراسان عصر بوسعید نسبت به بايزيد و حلّاج ارادتی خاص داشته 

خويش، در جناح طرفداران حلّاج قرارداشته و او را  الگو و نمونة عیّاری و جوانمردی 

كسی كه در علوم حالت در مشرق و مغرب كسی »گفت: دانسته است. دربارة او میمی

گفت كه اكثريّت صوفیان حلّاج را كافر و اين سخن را در محیطی می« چون او نبود.

 (.91،مقدّمه:9921اند )محمّدبن منوّر،دانستهیم

ابوسعید يک سال در آمل در خانقاه ابوالعبّاس ابوالعبّاس قصّاب آملی:  -2-2-8

است، ازسخنان وی شک تحت تأثیر رفتار و اقوال او بوده( و بی11: 9928مقیم بود.)ماير،

حبت با خدای بود از جوانمردان راحت خلقند، نه وحشت خلق، كه ايشان را ص»است كه: 

 .(278: 9921)عطار، «خلق، و از خدای به خلق نگرند

ابوسعید در میان معاصران خويش، شیفتة ابوالحسن  ابوالحسن خرقانی: -2-2-3 

سعید با بايزيد و گمان بیشترين ارتباط روحی را ابوه.ق.( بوده و بی171خرقانی )متوفّی

(. خرقانی مانند بايزيد امّی و 17، الف :9981ابوالحسن خرقانی داشت )شفیعی كدكنی،

يافت و غالباً در رعايت شريعت روستايی بود و اقوال او شباهت به اقوال و احوال بايزيد می
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بر خلق »(. از اقوال خرقانی است كه گفت: 11: 9919دقّت و وسواس داشت )زرّين كوب،

ی تا خلق را مرگ نبايستی تر از خود نديدم. گفتم كاشکی بدل همه خلق من بمردماو مشفق

ديد. كاشکی حساب همة خلق با من بکردی تا خلق را به قیامت حساب نبايستی ديد. 

(.  و 218: 9921)عطّار، «خلق مرا كردی تا ايشان را دوزخ نبايستی ديد ةكاشکی عقوبت هم

 هر كه بدين خانقاه»گويند بر سردر خانقاهش نوشته بود: ترين سخن او كه میآن معروف

درآيد نانش دهید و از ايمانش مپرسید، كه آن كه بر درگاه حق به جان ارزد، در سرای 

 .(918،ب:9981)شفیعی كدكنی،« ابوالحسن نان از او دريغ نیست

آملی و خرقانی يک مشرب خاص در عرفان دارند كه؛ بايزيد، حلّاج، قصّاب

کمت خسروانی برای ه.ق.( معتقد به يک ح182الدّين يحیی سهروردی )متوفّی شهاب

دهندة حکمت خسروانی ايران (. سهروردی ايشان را ادامه91: 9928ايشان است )تورتل،

داند. اين حکمت خسروانی كه ريشه در ايران باستان دارد، در واقع بعد از اسالم باستان می

دهد و به عبارت ديگر، دنبالة حکمت خسروانی میخود را در حلقة عرفای خراسان نشان

ران باستان؛ عرفان خراسان و مخصوصاً اين چهار چهره هستند، كه ابوسعید نیز به نوعی اي

چکیده و عصارة فکری، اين افراد است. در جوهر انديشة اين چهار تن نوعی گستاخی و 

–پروايی در عرصة االهیّات و تجارب روحانی ايشان، بويژه در ارتباط مستقیم با حق بی

(. عشق و محبّت از نکات كلیدی در تصوّف 71،ب:9981كدكنی، بینیم )شفیعیمی -تعالی

اين عارفان است به طوری كه باتوجّه به اين عشق و محبّت است كه اين عرفا سه خصلت 

سخاوتی چون سخاوت دريا، شفقتی چون شفقت آفتاب، و تواضعی »خاص به خود دارند. 

  .(991: 9981)محمّدی، «چون تواضع زمین

چنان كه همة اعمال و است، ولی نه آنه اين دسته از عرفا بسیار بوده گرايش ابوسعید ب

نشین و اهل خلوت گیر و عزلتها را بپذيرد. چرا كه بايزيد وپیروانش غالباً گوشهافکار آن

است، در حالی كه ابوسعید اهل (. و يا خرقانی اهل قبض بوده 91: 9912اند )يغمايی،بوده

مرد »دانست كه: ترين كرامت را اين میكرد و بزرگندگی میبسط بود، در میان مردم ز

آن بود كه در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و بخورد و در میان بازار، در میان خلق 
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محمّدبن « )حظه به دل از خدای غافل نباشدستدوداد كند و با خلق بیامیزد و يک ل

 (.911: 9921منوّر،

 در زندگی  رفتار و گفتار ابوسعید -2-9
كرد و مجاهدات خود را، می ابوسعید جهان وجود و عالم انسانی را به ديدة احترام نگاه

به خصوص در دورة اوّل زندگی خود، بیشتر به مبارزه با دشمن درون، يعنی ديو پلید نفس 

(. خوانساری در مورد تفاوت دورة اوّل زندگی وی با 99: 9912كرد )دامادی،میمصروف

گرايی دانست، زيرا قسمت اعظم های بارز برونوی را بايد از نمونه»گويد: م، میدورة دو

گريزی و تنها سر به نشینی و مردمشود. اهل گوشهمی گرايی در او ديدهخصايص برون

آمیخت و با همه و حتّی جیب مراقبت فرو بردن نیست؛ بلکه وی با هر طايفه و قشری درمی

كرد. از می بدكاران مهرورزانه و از روی مدارا و اغماض رفتار پیروان اديان ديگر و نیز

است و های احوال ابوسعید آن كه در جوانی و دوران رياضت كامالً درونگرا بودهشگفتی

درجه، نمونة كامل برونگرايی 981سپس تغییر شگفتی در زندگی او رخ داده و با حركتی 

يرا كه درونگرا يا برونگرا بودن از نظر است و اين خود يک مورد استثنايی است، زشده

: 9928)خوانساری، پذير نیستيون  اغلب احتمال ذاتی دارد و تغییر آن تقريباً امکان

 (.97تا1

رفتار محبّت آمیز و توأم با خردمندی و بلندنظری ابوسعید با اقشار مختلف مردمِ جامعة 

نظیر عامّة استقبال كمسنست، كه با حُای ادوستانهروزگار خود، نمونة كاملی از رفتار انسان

مردم مواجه شد. دامادی اعتقاد دارد كه تصوّف تنها در مواردی معدود رن  حقیقی 

: 9912است )دامادی،رن  را يافته، كه در میان بايزيد و حلّاج و ابوسعید نمايانتصوّف بی

 -7دن فروتنیترک خودبینی و برگزي -9های بارز شخصّیت ابوسعید: (. از ويژگی11

 -1شادی درون و آرامش با ياد خدا  -1نقد وانتقاد از خويشتن  -9صداقت واخالص

در اجتماع و میان مردم بودن و  -2ترک عیب جويی ديگران  -1دريادلی وتحمّل ديگران

آرامش درونی است )مجموعه مقاالت سمینار ابوسعید  -8از ياد خدا غافل نشدن 

 (.91: 9928ابوالخیر،
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اند و نفرينش د در زندگی خود با كسانی كه با او از در مخالفت درآمدهابوسعی

است و حتّی وقتی مريدان و اطرافیانش آمده و دعايشان كردهاند، از در دوستی  دركرده

اند آن مخالف را ادب كنند، او جلوگیری كرده و از مخالفش حمايت كرده، نمونة خواسته

كنند )محمّدبن حسن تونی است كه شیخ را نفرين میاين، رفتار آن شخص رافضی و بوال

( و وی ايشان را تأيید می كند. و يا آن قصّابی كه به ابوسعید و مريدانش 19: 9921منوّر،

 «گفتی بگویهمان كه می»گويد: بخشد و میدشنام داده بود و ابوسعید صد درم به وی می

ان وی دست از مخالفت با او است كه بسیاری از مخالفگونه بوده( اين992)همان:

 شوند. دارند و مريد وی میبرمی

گويی به مردم و برخورد با مخالفان با انديشه است كه در پاسخابوسعید فردی صاحب

طريق ديگران را بدون دلخوری و گیرد و بديناستفاده از نبوغ فردی از زبان طنز بهره می

به عنوان مثال، در مورد مردی كه می انديشد كند. در فضايی شاد، متوجّه اشتباهاتشان می

م در گوياين سخن كه من می»گويد: كه سخنان ابوسعید در هفت سبع قرآن نیست، می

  .(917-919)همان:« سبع هشتم است

مرد طنبورزن و دعای او به سعید به  انسان، داستان پیرهای بارز نگرش انسانی ابوازنمونه

يا آن جوان قصّاب كه برّة مرده  ؛(912)همان: ز طرف بوسعیدخدا و كمک فرستادن به او ا

دهد و آن را خوراک سگان خواست به مسلمانان خوراند و شیخ هزينة آن برّه را میرا می

حکايت بخشیدن جبّة صوف و نیز (. 991كند تا سگان نیز دهانی چرب كنند )همان:می

 ستری برای خرج عروسی جوان مویستر و صد دينار به استاد حمّامدستار به جوان موی

خوانده است زده و ابیاتی را می( يا داستان كنیزک مطربه كه چن  می991تا997)همان:

 بدين مضمون:

 امروز در اين شهر چو من ياری نی                     آورده به بـازار و خـريـداری نی

 كه بدو رای خريدارم نی آن كس كه خريدار، بــدو رايم نی                   وآنکس

است خواسته به زنی دادهخرد و او را با كسی كه میشیخ كنیزک را از صاحبش می

 (.                                                                                911-919: 9981)ابوروح،
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جای اسرارالتّوحید در جایسعید با گناهکاران هم محبّت آمیز و انسانی است. رفتار ابو

سیّد  شود. از جمله در مورد علویِمیكاران ديدهرفتار بشردوستانه و مهرآمیز او  با گناه

است و غالمان و كنیزان را برهنه به هم حمزه نام، كه چهل شبانروز به فساد مشغول بوده

 «كم از آن نیايدعجب! برچنان درگاهی گناه »بود: نشانده بود. شیخ دربارة او گفتهدر

و داستان همساية شیخ، كه احمد بوشره نام داشت، و مهمانی  .(711: 9921)محمّدبن منوّر،

اند، مريدان كردهاند و مشغلة عظیم میترتیب داده بود و به شرابخواری و فساد مشغول بوده

بوشره  بوسعید خواستند بروند خانه بر سرشان خراب كنند، ابوسعید مانعشان شد و با احمد

ای نیکیم. آن بزرگ در حقِّ همسايه بسیار ما ترا همسايه»به نیکی رفتار كرد و گفت: 

است. اگر وقتی ترا میهمانی افتد با ما همسايگی كن و گستاخی نمای تا ما ترا وصیّت كرده

كه در مقام يک شیخ بزرگ و متنفّذ سعید با اين. ابو(798)همان: « مدد دهیم. بیگانه مباش

سان هواداران بعضی از مشايخ داد كه بهنمی گاه به اطرافیانش اجازهف بود، هیچتصوّ

اش روزی كه تصوّف با مخالفان و منکران او با درشتی و تندی وخشونت رفتار كنند. نمونه

جمعی را ديد كه در آن موضع »با جمعی از گورستان حیره بر سر تربت مشايخ رفته بودند. 

زدند. صوفیان در اضطراب آمدند و خواستند كه ايشان را ی میخوردند و چیزخمر می

چون شیخ فرا ايشان رسید، گفت: « احتساب كنند و برنجانند و بزنند. شیخ اجازت نداد.

دلتان دارد. آن دارد در آن جهان خوشدلتان میخدا همچنین كه در اين جهان خوش»

 .(792)همان: «بشکستند و توبه كردندجماعت جمله برخاستند و... خمرها بريختند و سازها 

ها را جدا از رن  و نژاد و دين و طبقة اجتماعیشان، تنها و تنها در مقام انسان و او انسان

رحمت صفت حق است و عجز صفت »بیند. از سخنان اوست: مخلوق عزيز خداوند می

داند و از میرسد كه وی صفات حق را برای خويشتن شايسته به نظر می .(781)همان: «خلق

جويد. از اين رو دربارة جوانی سیاه و خشک و ضعیف و بسیار صفات خلق دوری می

تر از دنیا و گرامی -تعالی–يک تارموی وی به نزديک حق  »...گويد: آشفته و ناآراسته می

آخرت است ...خداوند را بندگانند؛ يکی را به رن  طاووس دارد و يکی را به رن  

 .(981)همان:  «كالغ
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داند و نفس انسانی است كه برای وی ارزشمند است. به همین وی همه را باهم برابر می

نشانی و خردان را جوانان را به پیران می»كند، چرا میدلیل در پاسخ كسی كه به او اعتراض

گويد: می« كنی...داری و در تفرقه میان بزرگ و خرد هیچ فرق نمیبا بزرگان برابر می

اگر چه جوان  -ز ايشان در چشم ما خرد نیست؛ و هر كه قدم در طريقت نهاد هیچ كس ا»

اند، روا بود كه به نظر پیران بدو چنان بايد كرد، كه آنچه به هفتاد سال به ما بداده -باشد 

 .(712)همان: «روزی بدو دهند. چون اعتقاد چنین باشد هیچ كس در چشم خرد ننمايد...

كاسه بود رسید نخستین شب با شیخ همشد و هر كس از راه مییكاسه موی با مسافران هم

 (. اين نشان دهندة تواضع و فروتنی و  بزرگواری ابوسعید است.  918: 9981)ابوروح،

ابوسعید بر خالف صوفیانی كه به زنان نظر چندان مثبتی نداشتند و آنان را شايستة ورود 

داد. ه زنان توجّه و عنايت خاصّی نشان میدانستند، بدر وادی طريقت و سیر و سلوک نمی

(؛ برای مثال، حکايت آن 111: 9928ابوسعید از میان زنان محبّان و مريدانی داشت )ماير،

زن مطربة مست كه بر سر راه شیخ آمد و مريدان شیخ خواستند او را از راه شیخ دور كنند 

 واين بیت را بر او خواند:« دست از وی بداريد.»شیخ گفت: 

 آراسته و مست به بازار آيی                              ای دوست نترسی كه گرفتار آيی

 (.797: 9921ی نیک زنان شد )محمّدبن منوّر،و به بركت نظر شیخ، او از جمله

هايی از زرتشتیان، مسیحیان و در نیشابور و بعضی از شهرهای خراسان آن دوره، گروه

ها شنیدنی است. برای مثال، فتار انسانی و زيبای شیخ با آنكردند. ريهوديان زندگی می

سعید قرارگرفتند. هنگامی كه به كلیسای مسیحیان رفت، آنان تحت تأثیر شخصیّت ابو

اگر شیخ اشارت كردی؛ همه زنّارها باز »هنگام خروج از كلیسا يکی از مريدان گفت: 

 .(791)همان: «ن ور گشايیمكردندی. شیخ ما گفت: ماشان ور نبسته بوديم كه ماشا

شد اشخاص از پیروان اديان ديگر بدون شخصیّت جذّاب و با معنويّت ابوسعید موجب می

كند، از روی عالقه و اشتیاق بر دست ها را آشکارا و تصنّعی به اسالم دعوتكه شیخ آناين

ل هايی حاكی از اسالم آوردن جمعی از مسیحیان، يک وكیاو مسلمان شوند. گزارش

 يهودی و يک طبیب زرتشتی در اسرارالتّوحید وجود دارد.
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تأمین معاش و فراهم ساختن نیازمندی زندگانی درويشان مقیم و مسافر خانقاه، از اهمّ 

مسائلی است كه ابوسعید در ارتباط با صاحبان زر و زور در پی آن است. وی به خاطر 

یاست را به ادای حقوق خلق دوستداری مردم و جامعة خويش، بزرگان عرصة قدرت و س

طور كه بومنصور ورقانی وزير طغرل را به ادای حقوق كند. هماننصیحت و وصیّت می

ی دوستانههای ابوسعید كه بیانگر نگرش انسان(. از گفته991كند )همان:خلق نصیحت می

ن سن  و چو»كه گفت:  است« ةالحِجارَوَقُودُها اَلنّاسُ وَ »اوست، بیانات وی دربارة آية 

تاب و اين بیچارگان را آدمی هر دو به نزديک تو به يک نرخ است، دوزخ به سن  می

نکتة بعدی، توجّه به وِرد همیشگی ابوسعید است كه  .(721: 9921)محمّدبن منوّر، «مسوز

و در توجیه ورد خود « يا رب فردا صوفیان را چیزی خوش ده كه بخورند.»گفت: می

اِنَّ اهلل تَعَالی فِی عَونِ العَبدِ مادامَ العَبدُ فِی عَونِ اَخیِهِ »آورد كه: یحديثی از پیامبر)ص( م

مَن عَرَفَ اهللَ كلَّ »وی در جواب اين كه معنای اين جمله چیست؟  .(771)همان: «المُسلِمِ

كرد كه اوقات شیخ همیشه صوفیان را توصیه می«. الخَلقِ ةخُصُومَيعنی عَن »گفت: « لِسانُهُ

 يا علم آموختن، يا به وردی مشغول بودن، يا»غتشان را به اين سه كار صرف كنند: فرا

  .(992)همان: «رسانندراحتی و خیری به كسی همی

اند؛ زيرا او بر گذاران مکتب شادی و سرخوشی در تصوّف شمردهابوسعید را از بنیان

يد در اين دنیا گاه نگفت كه در ازای شادی اخروی باخالف ديگر مشايخ تصوّف هیچ

كوب (. زرّين9928:918محزون و اندوهناک بود. شادی عنصر اصلی زندگی اوست )ماير،

كند شاد در بین احوال و سخنان وی آنچه بیشتر جلب توجّه می»نیز بر اين باور است كه: 

 .(918: 9919كوب،)زرّين «خواری و سبک روحی است

 

 گیری نتیجه -9

های عرفان ايران بوده است، كه اين انسان ترين چهرهدوست نابوسعید ابوالخیر از انسا

دوستیِ وی از قرآن، سنّت پیامبر، تربیت خانوادگی، استادان دوران كودكی و پیران 

شک بیشترين تأثیر است. بیتصوّف وی، و همچنین سنّت عرفانی گذشته تأثیرپذيرفته

ها و حتّی تمام موجودات هستی، نسانپذيریِ وی در زمینة انسان دوستی و محبّت به تمام ا
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از چهار چهرة برجستةِ عرفان ايران، يعنی؛ بايزيد بسطامی، منصور حلّاج، ابوالعبّاس قصّاب 

است. اين چهار نفر نیز تحت تأثیر حکمت خسروانی )عرفان آملی و ابوالحسن خرقانی بوده

باشند كه بیشتر در سنّت و حکمت ايران باستان( هستند و دنبالة عرفان ايران باستان می

بود. ابوسعید گزيده و خالصة نکات مثبت عرفان پیش از عرفانی خراسان نمود پیدا كرده

از  –ها از زن و مرد، سیاه و سفید، كافر و مسلمان  خود بوده است. وی تمام انسان

به حیوانات  كند. وی حتّیها محبّت میداند و به آنرا با هم برابر می -نظررعايت حال آنان 

. او استورزد. شاد بودن و خوشحال كردن مردم برای ابوسعید فريضه بودههم مهر می

دانست. كمال و سعادت انسان را در دنیا و آخرت در گروِ نیکی و خدمت به خلق می

بند اش به اين عقیده پایابوسعید عارفی اهل بسط و شادی بود و در تمام دوران زندگی

و صنفی به  زندگی اين عارف بزرگ، نیکی كردن به مردم از هر طبقه ماند. در سراسر

حاالت و سخنان »و « اسرارالتّوحید»های كتاب شود و از خاللِ حکاياتمی وضوح مشاهده

 شود.  ها و خدمات نمايان میاين نیکی« ابوسعید ابوالخیر
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