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 چکيده
ی سعید اباست،ابویافته ها بیانگر یاعارف؟ مساله اصلی این است که آیاابوسعیدشاعراست

فارسی  زبان در هاترینِ عرفا و شخصیتمتفاوت ترین، تاثیرگذارترین والخیر یکی از خاص

    بینی نغز نغزکن تاا ر رظن /اتجمنا ف ساقی و مردیحرمیخانه و رند و خرابات،  می و))است.

 وارد حال را اولین کسی است که سماع، شور، وجد، و .((بینی مغز پوست کن تااز  گذر

صاحب یک جهان بینی عرفانی منظوم  .بین مریدان خویش رواج داد آن را در و عرفان کرد

نشان می مطالعات . نتایج نامش با عرفان و شعر پیوندی عمیق یافته است این باب از ،است

نخستین می باشند و  قافله ساالر ادبیــات منظــوم عرفــانی در ادبیات دری ایشان دهد،

مفاهیم شریعت، طریقت و حقیقت  ایشان مشاهده می شود. آثار در صوفیانه دریشعرهای 

 آثار ابوسعید سال ها در اشعار و ونقش عرفانی  می دانند. را به عنوان مبانی فکری ابوسعید

تاثیر تا دوره ادامه داشته که این ادب فارسی  و شعر و روندگان مکتب عرفان راه سالکان و

 .می خوردبه چشم   معاصر نیز

 .شعرعرفان،  ابی الخیر، ابو سعید  :يديکل واژگان
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 مقدمه
 
         

 هدف -1-1
ابوسعیدابی  عرفانی شعری و  زندگی از معرفی زوایایی بیشترو بیان دیدگاه ها  درتحقیق،  هدف اصلی

 است.الخیر

 و بودن بوسعیدو عارف  شاعر برگی از موضوع نیست،که نمود ، هدف هم پوشانی مطالب وتر ف جزییاهدادر

 است.دالیل این ماندگاری 

 تحقيق روش -1-2

  است شده انجام  مکتوب منابع از نظام مند با شیوه برگ برداری است.تحلیلی  –روش تحقیق، توصیفی
 

 هاي تحقيق یافته - 1-3

از شواهد و قرائن برمی آید که در  ،است امادر معارف صوفیه اثری مهمی تالیف نکرده ابوسعیدبه رغم اینکه 

 .ذهن ابوسعید، یک جهان بینی عرفانی، به صورت کل و منظم شکل یافته بود

 

 )پيشينه(  -2

 دوران کودکی و نوجوانی شيخ ابوسعيد ابوالخير  -1 -2

اهلل بن احمدبن محمدبن ابراهیم معروف به ابوسعید ابوالخیر، روز یکشنبه اول ماه محرم سال ابوسعید فضل

پدر او ابوالخیر نام داشت  (1366، ابوروح) «.ای میان سرخس و ابیورد چشم به جهان گشودهجری در میهنه ناحیه 357

است. غ و استعداد او بر افراد آگاه پنهان نبودهاز دوران کودکی نبو و عطار بود. پدرش دوستدار سلطان محمود غزنوی بود.

که از مشایخ بزرگ بود  شیخ ابوالقاسم آموختم پدرم مرا به نماز آدینه برد. در راهگوید: آن وقت که قرآن میاو خود می

اندند. اکنون متوانستیم رفت زیرا که والیت را خالی دیدیم و درویشان ضایع میپیش آمد، پدرم را گفت که ما از دنیا نمی

این فرزند را دیدم، ایمن گشتم که عالم را از این کودک نصیب خواهد بود. نخستین آشنایی ابوسعید با راه حق و علوم 

کند که شیخ به من گفتند: ای پسر خواهی که باطنی به اشاره و ارشاد همین شیخ بود. چنانکه خود ابوسعید نقل می

 :گوییخلوت این شعر میگفت در  .سخن خدا گویی گفتم خواهم

    

 

 احسان تو را شمار نتوانم کرد              /            من بی تو دمی قرار نتوانم کرد

 یک شکر تو از هزار نتوانم کرد          /             گر بر سر من زبان شود هر مویی

   ن گشاده شد.گفتم تا به برکت این ابیات در کودکی راه بر مها میهمه روز این بیت

اسرارالتوحید خویش را با تاثیرپذیری ازسخنان و اقوال زیبای او به رشتة  محمد بن منور کتاب ارزشمند

کتاب سومی که درباره ابوسعید ابوالخیر به نگارش درآمده است روایتی کهن و نویافته از مقامات و تحریردر آورده است

گذاشته و در مقدمه این کتاب  ،این کتاب، نام آن را چشیدن طعم وقتابوالخیر ارائه می کند. شفیعی کدکنی، مصحح 

کتاب حاضر نه حاالت و سخنان ابوسعید است و نه اسرار التوحید؛ کتاب دیگری است که می توان آن را روایتی  آورده اند:

بر اثر حوادث روزگار از بین کهن و نویافته از مقامات ابوسعید ابوالخیر به شمار آورد. کتابی که تاکنون تصور می شد که 

در اصطالح عرفا و اهمیتی که بوسعید برای چشیدن طعم وقت  ،پس از شرح واژه وقت (شفیعی کدکنی )«رفته است.

از شگفتی های  .قائل شده، مفاهیم شریعت، طریقت و حقیقت را به عنوان مبانی فکری ابوسعید شرح و بسط داده است
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کامل درونگرا بوده است و سپس تغییر شگفتی در زندگی او رخ داده و  و دوران ریاضت احوال ابوسعید است که در جوانی

نمونه کامل برونگرایی شده است. این موردی استثنایی است چرا که از نظر روانشناسان برون گرا یا درونگرا بودن یک فرد 

. ن و کودکی نیز خود را نشان می دهدزمینه ذاتی دارد و تغییر آن تقریباً امکان پذیر نیست و حتی در سنین پایی

وقت خود را به تنهایی و بدور از مردم و به عبادت و ریاضت  بخش زیادی ازابوسعید در عنفوان جوانی و دوران ریاضت 

است با این همه در همه جا نام و سخن  در تدوین معارف صوفیه اثر مستقلی به جای نگذاشته درعملگرچه .می گذرانید

فیلسوف ابن سینا  چندین کتاب از بیانات وی به وسیله دیگران تحریر یافته و دو سه نامه سودمند مهم که بهاو هست. 

 .استاست از او برجا ماندهنامدار زمان خود نوشته

 

 القاب - 2-2
سائقة بوسعید هم به »( 1366)همایی،  «.گفتندکنیة پدرش ابوالخیر بود و وی را در میهنه، بابو بوالخیر می

های روحانی ابوالقاسم بشر یاسین، از همان آغاز نوجوانی تمایلی به عالم کشش ذاتی و تربیت خانواده و هم بر اثر آموزش

در کتاب اسرارالتوحید و نیز کتاب حاالت و سخنان شیخ ابوسعید و قریب به تمامی کتاب (1366، ابوروح) «.عرفان داشت

بنا به نقل محمد بن منور در ( 1367)دامادی،  «لقب شیخ از او نام برده شده است.اند، با هایی که نام او را آورده

 االولیا یافته است. االنبیاء محمد مصطفی)ص( لقب خاتماسرارالتوحید، ابوسعید از جانب حضرت خاتم

 

 

 

پیر صوفیان و مهتر عالوه بر القاب یاد شده، در اسرارالتوحید از ابوسعید با القاب شاه میهنه و عزیز روزگار و 

المشایخ، شاهنشاه المحجوب، با القاب شیخ)همان( هجویری، صاحب کشف «.میهنه و زاهد میهنه نام برده شده است

الدین محمد زمجی اسفزازی متخلص به معین (1336)هجویری،  «.الملوک صوفیان از او یاد کرده استمحبان و ملک

هجری تألیف کرده است، در چمن اول از روضة  797مدینه هرات، که آن را درنامی درکتاب روضات الجنات فی اوصاف 

االسالم بلخ دربارة سرخس توضیحاتی داده است و به مناسبت ذکر نام ابوسعید، از او با پنجم در ذکر بعضی خصائص قبه

 (1338)اسفزازی،  «.حرار و سلطان ابوسعید ابوالخیر یاد کرده استلقب قطب االبرار، سلطان اال

 

 فرهاي بوسعيدس -2-3 

خش مهمی از زندگی شیخ ابوسعید در نیشابور )مرکز فرهنگی خراسان بزرگ( و بخشی نیز در زادگاهش، ب 

میهنه گذشت و جز مقداری سفر به نواحی پیرامون میهنه و نیشابور هرگز به سفر دراز و طوالنی نرفته است و شاید مهم

در  (1366، ابوروح) «.قصاب در آمل و دیدار خرقانی در خرقان و ناحیة قومس باشدترین سفرش همان دیدار ابوالعباس 

خرقان، شیخ ابوالحسن خرقانی خطاب به ابوسعید به منظور ستایش و بزرگداشت پیر میهنه گفت: تو عزیزتر از آنی که تو 

در بسطام ساعتی سر در پیش افکند پیش  آورده اند:( 1366 ،)صفا« .تو را طواف کند را به مکه برند؛ کعبه به تو آرند تا

( سفرهای دیگر ابوسعید 151برگ ،)همان «.اینجا جای پاکان است نه جای ناپاگان :تربت با یزید پس سر بر آورد و گفت

)دامادی،  «.به باورد، نسا، آمل، دامغان، استرآباد، بست، مرورود، هرات و طوس بوده و عمدة اقامتش در نیشابور بوده است

های زبان ترینِ عرفا و شخصیتترین، تاثیرگذارترین و شاید بتوان گفت متفاوتسعید ابوالخیر یکی از خاص (1367

آن را دربین مریدان خویش رواج  عرفان کرد و وارد حال را وجد، و شور، اولین کسی است که سماع،فارسی دری است.

سر منبر برای بیان مقصود و هدف خویش از شعر و رباعیات او بر  نامش با عرفان و شعر پیوندی عمیق یافته است .داد

که در یک مجلس نامش گویندمی. )اسپانیا( هم رسیده است های آندلساش تا دشتکرد، و آوازهمختلف استفاده می

شفیعی   ) «حاالت ابوسعید. سخنان و کجا طلبیم؟ گفت از از را خدا: پرسید درویشی ازاو ،جواب او این بود و راپرسیدند
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پدر او ابوالخیر نام داشت و عطار بود. پدرش دوستدار سلطان محمود غزنوی بود؛ چنان که سرایی ساخته ( 1372کدکنی، 

ای باز بود و جملة دیوار آن را صورت محمود و لشکریان و فیالن او نگاشته؛ شیخ طفل بود، گفت: یا بابا، از برای من خانه

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

ها را محو کرد و دل بر کار شیخ سلطان خویش. پدرش را وقت خوش شد و از آنچه کرده بود پشیمان شد و آن نقش

                        (1370)عطار نیشابوری،  «.نهاد

 ساخت      کو زبان جمله مرغان را شناخت پیش سیمرغ آن کسی اکسیر      

 

 

 

 بوسعيد  خاک و -2-4

 مزار ابوسعید ابوالخیر باستانی پاریزی در کتاب بارگاه و خانقاه چنین گفته است که درمورد

ولی در خراسان  ،است و هم اکنون آثار آن در جمهوری ترکمنستان باقی استمزارالوسعیدابوالخیردرمهنه دشت خاوران 

نیز دو جا به نام مزار ابوسعید ابوالخیر شهرت دارد: یکی در مهنه محوالت و دیگری در جلگه رخ در نزدیکی کدکن در 

بر سر آن اشعاری نوشته شده و آن را به نام مزار شیخ ، وسط دشت ساختمانی است که سابقه سندی هم ندارد اما

جویند و حدس من این است که هردو جا یک  امه مردم بدین نام جای تبرک میابوسعید ابی الخیر معرفی کرده اند و ع

زادگاه وی،  شهرک مهنهکیلومتری شمال  پنجدر مزار شیخ ابوسعید ابی الخیر. روزی قدمگاه شیخ ابوسعید بوده است

مقابل عشق آباد کیلومتری جنوب شرقی  سی  و یکصددر  خاک ترکمنستان، که اکنون در ابیورد و ناحیه ای بین سرخس

(  شهرستان تربت حیدریه حوالیت )والمه  شهرستان از توابع  مهنه ای در روستایمقبره .در خاک ایران استچهچهه 

کیلومتری جنوب  پنجاه و پنجاند. بنای این مقبره در را به ابوسعید ابوالخیر نسبت دادهاستان خراسان رضوی  واقع در 

در روستایی به نام مهنه قرار دارد که به اعتقاد برخی مدفن شیخ فیض آباد  کیلومتری  هفتشرقی تربت حیدریه و 

ابی الخیر پیرمهنه است. مولف اسرار التوحید به صراحت محل دفن شیخ را میهنه خاوران ذکر کرده است که در ابوسعید 

 ( 1391،باستانی پاریزی«) .حال حاضر این نقطه خارج از مرزهای ایران واقع می باشد

 جان هرزنده دلی زنده به جان دگر است            سخن اهل حقیقت ز زبانی دگر است
 

 شاعر بودن شيخ ابوسعيد   بر سندي
های قدیم، نویسندگان معاصر  یاد آوری نموده اند. در کتاببسیار ،ویمعاصران نزدیک به  شاعربودن ابوسعیدرا

هـ ق( در  527شاعر بودن او، به تواتر تصریح کرده اند. چنانکه عین القضات همدانی )م  ایشان بهیا نزدیک به روزگار و

 : ابوسعید نسبت داده است  سه بیت ذیل را به خویش کتاب معروف تمهیدات

 نام او پوشیده است پس که دیده ست روی او و            ای دریغا روح قدسی کز همه پوشیده است

 ای دریغـــا کاین شریعت گفت ما ببریده است          هرکه بینــــد در زمــان از حسن او کافر شود

 کاین چنین جایی خدا از دو جهان بگزیده است       برون شو تا رسی خوداز  کون وکان برهم زن و

بنابر نوشته مآخذ، ذوق و سلیقه و قریحه خاصی در زمینه شعر شناسی داشته است، طوری که قوالی در     

 مجلس آواز خوانی وقتی این بیت را خواند:

   بر لب تو بوسه دهم چونش بخوانیتا                         اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن 

ابوسعید پرسید: این بیت کراست. گفتند از عماره نیشابوری است. صوفیان را گفت: برخیزید تا به زیارت   

ابوسعید در دوران تحصیل علم،سی هزار بیت از اشعار عرب را به خاطر » ده اند: ر(  آو175دامادی،  )«خاک عماره شویم.

شعر آگاهی داشته است و از شعر برای تبلیغ عقاید و افکار خود و به شور انداختن صوفیان و  سپرده بود و از دقایق
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سعید  صفا ( «)کرده است. چنانکه در برخی از مواعظ خود بیشتر از هزار بیت بر زبان میرانده است. مریدان استفاده می

خته است. ایشان در کتاب سخنان منظوم ابو نفیسی از معاصرانی است که بیش از همه به مبحث شاعری ابو سعید پردا

قطعه و  88رباعی و  726سعید ابوالخیر با دالیل و قراینی ،شاعری شیخ را به اثبات رسانده است. وی دراین کتاب ، تعداد 

بیت پراکنده به نام ابوسعید گردآوری کرده است. مؤلف این کتاب رباعیات نغز و دلنشینی را به نام شیخ ضبط کرده است 

اشعاری به که در صورت پذیرش سخن او مبنی بر شاعر بودن ابوسعید، می توان او را جزء نخستین رباعی سرایان دانست.

از میان این اشعار برخی را به دیگران هم نسبت داده اند، اما اکثر آنها  مده استنام ابوسعید حتی در کتاب های معتبر آ

به نام دیگری نیست واگر ازدیگری بجزابوسعید بوده است ، چه شده که همه جا به نام وی آورده اند و این اشعار که 

است؟! زیرا قطعا اگر از هر کس دیگری بسیاری از آنها در نهایت دل انگیزی و شیوایی است از کیست که به نام او نمانده 

رباعیات منسوب به ابوسعید را درمقاله  پژوهشگرمعاصرمیراقضلی تعدادی (1373نفیسی ،  ( «بود تا امروز آشکار می شد.

ق(  865ـ  922)فقره از رباعیات خواجه عبداهلل مروارید کرمانی  18 ،مقاله ایندر، که مروارید کرمانی و رباعیات سرگردان

 ت.نام مونس االحباب درج شده و به ابوسعید هم منسوب است، شناسایی و معرفی شده اسدر مجموعه رباعیات او به که

ابوسعید ابوالخیر  به نامو شاعر دوره  صفوی را که منسوب به ابوسعید است آورده است 50رباعی از  73در مقاله دوم نیز 

پروفسور فریتس مایر،  »دربرابراین نظرات عده ای هم ابوسعیدراشاعرنمی دانند. و رباعیات دوره صفوی معرفی کرده است.

شرق شناس و عرفان پژوه برجسته سوئیسی نیز در کتاب خود با نام ابوسعید ابوالخیر موضوع شاعری ابوسعید را تکذیب و 

وسفی، ی«).روده استهمین موضوع تاکید می کند که جز همین یک بیت و یک رباعی دیگر، ابوسعید شعری نس بر

1370 ) 

 

 ذوق ابوسعيدابی الخير ادب فارسی واشعار -4

 

 خالف افتد درالفاظ زبانی                        نه، باشد اختالف اندر معانی

 بباید کوششی درمصطلح کرد )پنج گنج(        اگرچه  درلغت ماهر بود مرد    

این که در است. گفته  حتم شعر فارسی و بیشتر رباعی میبه طورمهم ترین دلیل بر این که ابوسعید   

نام دشت خاوران آمده است که همان دشت معروف خوارزم باشد و  563و126،141،142،143،385رباعیات شماره ی 

شهرهای سرخس، ابیورد، مهنه و مرو که ابوسعید در آنها زیسته است در کرانه شرقی آن قرار گرفته اند و پیداست که 

جز انوری، شاعر معروف، و ابوسعید، سخن سرایان ه ب .ده این رباعیات کسی است که در این نواحی زیسته استگوین

نیز نامی از نیشابوربرده شده و ابو سعید مدت  ششمهمچنین در رباعی شماره  دیگری ازایران در این سرزمین نبوده اند.

به نام ابوسعید معروف بوده است و شش شرح مختلف نیز  از زمان های قدیم همیشه.ها در آن شهر هم می زیسته است

ابتکار او در این نوع  ( 1372)کدکنی،« .برآن نوشته شده است که معروف ترین آنها شرحی است از شاه نعمت اهلل ولی

را  شعر از دو لحاظ است: یکی آن که وی اولین شاعر است که شعر خود را منحصر به شکل رباعی سرود. دوم آنکه رباعی

بر خالف اسالف خود نقشی از نو زد، که آن نقش جاودانه باقی ماند. آن را کانون اشتعال آتش عرفان وحدت وجود قرار 

 داد و این نوع شعر از آن زمان نمودار تصورات رنگین عقیده به خدا در همه چیز بوده است.

 ،چون:شعار او بیشتر در قالب رباعی است

 سر از پـــا نشناخت  و دیوانـه عشق تـــ           صحرا نشنـاختمجنـــون تـــو کوه را ز 

 آنکس که ترا شناخت خود را نشناخت                هرکس به تو ره یافت زخود گم گردید

از زمان های قدیم و شاید از قرن نهم به بعد مجموعه ای از اشعار پارسی و تازی به نام ابوسعید ابوالخیر در »  

قطعه که بیشتر آنها  24و گاهی  93،62،39،  101زبانان رواج بسیار داشته که در نسخه های مختلف گاهی  میان پارسی

سال پس از  80در تفسیر کشف االسرارو عده االبرار تالیف رشید الدین میبدی، که  .رباعیات فارسی است، گردآمده است
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برمی آیدکه  این گفتار ( از1372کدکنی، «).مرگ ابوسعید نوشته شده، برخی از رباعیات منسوب به ابوسعید آمده است

ه دشعر تصوفی دری مقارن اوایل قرن پنجم هجری، توسط شیخ ابوسعید و یاران او در خراسان معمول و متداول گردی

رن پنجم هجری، توسط شیخ ابوسعید و یاران او در خراسان معمول و درحقیقت شعر تصوفی دری مقارن اوایل ق .است

متداول گردید. افزون بر این او نه تنها در آفرینش شعر تصوفی دری، بلکه در گسترش و انتقال و تکامل ان نیز نقش 

  (1322، بسزایی ایفا نموده است. )غنی

 

 

 

وی نه تنها استاد دیرین شعر صوفیانه  می نویسد:هرمان اته، خاورشناس نامی آلمانی درباره شیخ ابوسعید 

توان او را از مبتکرین رباعی، که زاییده طبع ایرانی است، رود، بلکه صرف نظر از رودکی و معاصرانش، میشمار میبه

ر مورد اولین بار در اشعار اوست که کنایات و اشارات عارفانه به کار رفته، تشبیهاتی از عشق زمینی و جسمانی د. دانست
و در این معنی از ساقی بزم و شمع شعله ور سخن رفته و سالک راه خدا را عاشق حیران و جویان، عشق الهی ذکر شده 

حکیم سنایی غزنوی نیز چنین  بارهدر .افکندمی گسار، مست و پروانه دور شمع نامیده که خود را به آتش عشق می

 نظری در بین محققان معمول شده است و اگر نه قبل از حکیم سنایی غزنوی نیز شعر تصوفی جسته جسته سروده می

شده است. در میان این افراد نیز شعر فارسی زیادتر به شیخ ابوسعید  شد و در حلقه سماع و مجالس صوفیه خوانده می

( 1584سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر تعداد ابیات شیخ کبیر به ) ت که نظر به نوشته مولفابوالخیر نسبت داده شده اس

شعر صوفیانه فارسی دری مقارن اوایل قرن پنجم با شیخ ابوسعید ابوالخیر و اصحاب  (1345نفیسی، ) «بیت رسیده است.

صبغه شعر در آن  و ، صورت مناجات دارداو در خراسان رواج تمام یافت. آنچه از ابو زراعه بوزجانی روایت شده است

خوانده، از دیگران خاصه  مشهود نیست. ازحاالت و سخنان شیخ ابوسعید بر می آید که بیشتر اشعاری که او بر منبر می

پیر ابو القاسم بشر بوده است که از مشایخ عهد جوانی وی به شمار می آید و با آنکه این بشر و صوفیان دیگر قبل از ابو 

 زرین ) «عر چندان رواج نداشته است. شد شعر می گفته اند، پیش از ظهور شیخ میهنه در بین صوفیه خراسان سعی

گردد که از میان صوفیه، نخستین کسی که به شعر عالقه گرفته و در موعظه های خود  چنین استنباط می( 1375کوب، 

به نوشته برخی از نویسندگان در میان  یی بوده است. از شعر شعرا و یا از اشعار خود استفاده کرده،ابو سعید میهنه

صوفیان، ابوسعید ابوالخیر نخستین کسی است که آرا و عقاید صوفیانه خود را در شعر دری و گاهی نیز به عربی پرداخته 

برای ذوق بود که بر منبرشعر می خواند و  عارفی خوش .الخیر در شمار نخستین شعرهای صوفیانه دری استی اب.است

ارشاد مریدانش  بیتی می گفت و تمام آنچه را که باید، با همان ابیات بیان می نمود. شیخ اهل سماع بود و الزمه سماع، 

ساز و آواز و شعر بود، و او بین سماع عارفانه اش و شعرپارسی، پیوندی زیبا برقرار نموده وعرفانی شاعرانه خلق کرده 

فیلسوف نامدار ابن سینا  سیله دیگران تحریر یافته و دو سه نامه سودمند مهم که بهچندین کتاب از بیانات وی به و.بود

اسرار : است عبارتند ازتالیف شدهایشان هایی که براساس سخنان کتاب.استاست از او بر جا ماندهزمان خود نوشته

ابوروح لطف  ابوسعید گردآورنده رساله حاالت و سخنان شیخمحمدبن منور و  توحید فی مقامات شیخ ابی سعید تالیفال

پراکنده ابوسعید را از  هرمان اته از مستشرقین آلمانی سده نوزده که برای نخستین بار رباعیات .اهلل نوه ابوسعید

ها و نمادهای شعر صوفیانه را مایهطیف کاملی از درون آوری کرده بود عقیده داشتهای فارسی بیرون کشید و جمعجُنگ

شبع  (1361براون، «).سرایی[ بودگذار واقعی این سنت ]رباعیگوید: ابوسعید بنیانین شعرها یافت. اومیتوان در امی

داند. او مینعمانی درشعرالعجم آثار روح قلندری و رندی و شور و اشتیاق را بیش از هر کسی در شیخ ابوسعیدابوالخیر، 

 ( 1332،نعمانی، شبلی)  «ا درشعر بیان نمودوی اول کسی بود که افکار و خیاالت تصوف ر»گوید: می
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 نوشته دیگران درو ابن سينا  ابوسعيدابی الخير -5

شود، در حالی که او با عرفان هم و فلسفی خود شناخته می ابوعلی سینا بیشتر میان مردم با دو چهره پزشکی

رسالة  که عبارتند از: رساله حیّ بن یقظان، رسالة فی العشق و دبیگانه نبود و در همین راستا سه حکایت عرفانی دار

هایی از دیدار های عارفان، گزارشها نیز مکاتبه کرد. در تذکرهداشت و با برخی از آن دیدارهایی با عرفا بن سیناا .الطیر

ق( و  .ه 440ابوالخیر )وفات: ابو سعید      ه. ق( و شیخ 425ابن سینا با عارفانی همچون شیخ ابوالحسن خرقانی )وفات: 

در اسرارالتوحید از دیدار و مکاتبات ابن سینا با ابوسعید ابوالخیر سخن رفته  » . شودمکاتبه با برخی از آنان دیده می

 «.انداست. ابوالقاسم کرمانی، داعی مشهوراسماعیلی، نیز مناظرة مکتوب علمی با او داشته که طی آن به یکدیگر تاخته

ابن سینا اگرچه استادان چندانی نداشت، در طول زندگی خود شاگردانی را پروراند. از شاگردانش،  (1356)الگود،

د. برخی عمر خیام را نیز از نبرمی زیله و ابوعبداهلل محمد بن عبداهلل معصومی را نام جوزَجانی، ابوالحسن بهمنیار و ابن

ی نیز در چهار مقاله، خود را از شاگردان او خوانده است.در میان اند. نظامی عروضی سمرقندسینا دانستهشاگردان ابن 

اش را نگاشت و نامهکه، در زمان حیات استاد، زندگیشاگردان ابن سینا جوزجانی از همه بیشتر به او ارادت داشت؛ چنان

سینا در بن ا (1356الگود،  و1372)فخری، «.نامة او و فهرستی از آثارش را تدوین کردپس از مرگ ابن سینا زندگی

دارد و در کتاب شفا با نظم و ترتیب  این بابهایی جامع و منظم درفلسفه نخستین فیلسوف مسلمانی است که نوشته

ای جامع و فراگیر است، جا که فلسفة ارسطویی فلسفهخاصی یک دور کامل به مباحث فلسفة مشاء پرداخته است و از آن

نگرد؛ از جمله به آموزش و پرورش و نیز به بهداشت کودک خی موضوعات از نگاه عقلی میسینا به بربینیم که ابنگاه می

ابن سینا در اثبات بقای نفس پس از مرگِ تن چنین استدالل  (1370خراسانی، و 1334سینا، )ابن «.و تربیت بدنی

سینا دربارة معاد و زندگی آن ابن شود؛ زیرا هر دو جوهرند. نظریاتمیرد و تباه نمیکند که روان با مرگِ تن نمیمی

سینا در علم ریاضی و نجوم نیز جایگاهی  بنا ( 1370،خراسانی) «شناسی او پیوند استوار دارد.جهانی نیز با اصول روان

خاص داشت. بخش از کتاب شفا دربارة ساختن آالت رصدی است و بخشی نیز دربارة ریاضیات که شامل چهار بخش 

سینا در بخش ریاضیات در کتاب شفا اصول اقلیدس را بررسی و تحلیل موسیقی و هیئت است.ابنهندسه، علم حساب، 

الگود،  («.سینا در نجوم استگیری رصدی از ابتکارات ارزشمند ابنکرده است. ناگفته نماند که ساختن آالت اندازه

باقر، از ابوعلی سینا به عنوان رئیس  ر شرح حدیثی از امام محمدد ،دیدگاه صاحبان خرد درباره ابن سینادر (1356

که ایشان هم از امیر  )ع(امام جعفر صادق زدر شرح حدیثی ا، نیز در کتاب چهل حدیث یادشده است.فالسفة اسالم 

اند. در کتاب والدها و اند، از ابوعلی سینا به عنوان امام فن و فیلسوف بزرگ اسالم نام بردهمومنان علی )ع( نقل کرده

 . در کتاب خدمات متقابل اسالم و ایرانبرده شده استها از شیخ الرئیس ابوعلی سینا به عنوان اعجوبه دهر نام والیت

لی حسین ابن عبداهلل ابن سینا، اعجوبه دهر و نادره روزگار، شناختنش یک عمر و شناساندنش کتابی ابو ع :آمده است

از عمر خیام نیشابوری پرسیدند: درباره اعتراض ابوالبرکات به سخنان شیخ بوعلی چه  (،)مطهری« خواهد.بسیار قطور می

تواند به شیخ بکند و به نتایج افکار او ه اعتراضی میمی گویی؟ گفت: ابوالبرکات قدرت فهم سخنان شیخ را ندارد. پس چ

 خواست ند بگیرد. پس از قرن پنجم هر کس میاتوچه ایرادی می

 

 

 

شیخ فریدالدین عطار  های فارابی و ابن رشد و مخصوصا بوعلی سینا را بخواند.فلسفه بخواند، مجبور بود کتاب

ده ای دارد که برای ادراک احوال درونی و سیر او در مدارج هـ. ق( در وصف حال خود قصی 540ـ  618نیشاپوری )

و معتقد  دانستهمستفید ازروحانیت ابوسعید فضل اهلل بن ابی الخیر  راسلوک، نهایت اهمیت را حایز است.این قصیده 

 است که هر دولت که دارد، از او یافته است:
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 بوستــــان همی یابمهمه دل         تــا گل دل ز خـــــاوران بشگــفــت

 در ره خــــاوران همی یــابم           طرفه خاری که عشق خود گل اوست

 دولتی کاین زمـان همی یابم       از دم بــــو سـعـــیـــــد میــــدانـــم

 دولتـی ناگهــــــان همی یابم       از مــدد هـــای او بــــه هــــر نفسی

 خـویشتن صاحبقران همی یابم        ام من از او تا کـــه بیـــخویش گشته

گونه اظهار  شاید به استناد بتوان گفت که عطار نسبت به هیچ یک از مشایخ پیشین و همعصران خود بدین

اخالص نکرده و خویشتن را مستفید از دیگر پیران صوفیه معرفی ننموده است و بی هیچ گمان تحت تاثر روحانیت و 

ویدان ابوسعید بن ابی الخیر بوده و فرط تعظیم او را نسبت به ابو سعید نیز قرینه ای دیگر بر اثبات شخصیت معنوی و جا

 این مدعا توان دانست. چنانکه در غزلیات عطار، غزلی که به مطلع:

 نبود کم از کم و بود از کم کمینه ای         آن را که نیست در دل ازین سر سکینه ای 

 چنین سروده است: آمده است، در مقطع ان

 چــون بوسعیـــد میهنه نیابی مهینه ای           عطار در بقای حق و در فنــای خود

این بیت مبین احترام عطار نسبت به ابوسعید میتواند باشد. و گویا فرط ارادت شیخ عطار به ابوسعید ابوالخیر 

و زندگانی ابو سعید را پسندیده، در منظومه موجب آمده است که شیخ عطار بیشتر داستان های مربوط به سرگذشت 

های عرفانی خود آنها را به نظم آورده است. چنانکه در مصیبت نامه بر روی هم عطار، ده حکایت از شیخ ابو سعید را 

جامه شعر پوشانیده است.در الهی نامه شش حکایت مربوط به ابوسعید را به شعر درآورده است. و در منطق الطیر چهار 

ابوسعید هم خودش مانند سقراط و شمس تبریز، از خود اثر   از او آورده است.  ان و در اسرار نامه سه داستانداست

 مکتوبی باقی نگذاشته است تا بطور مستقیم در دسترس دوستداران 

 

 

اندیشه های او قرار گیرد. آنچنان که از سخنان پیر میهنه به ما رسیده است، حاصل کوشش های یاران و 

 ) «مریدان وفادار اوست که در جمع آوری تقریرات و سخنان صوفیانه و عبرت آموز او از خود عالقه نشان داده اند.

 (1375دامادی، 

 

 نتيجه -6

است. در  فتهنهنام او با عرفان و شعر آمیختگی عمیقی  .ابوسعید ابوالخیر مقامی بسیار ممتاز و استثنایی دارد

ابوسعید ابوالخیر با افکار و اندیشه های عمیق عرفانی و موالنا قرارمی گیرد.  خیام ودرکنار بخش مهمی از شعر پارسی

ی داشته است. در دورانی که هرگونه ابتکار و اشخصیت معنوی سترگش در رشدادبیات عرفانی فارسی دری نقش عمده 

بدعت تلقی شده و مورد تردید بخش  از افراد دگم اندیش و متحجر برخیاندیشی  جزم ابداع ادبی در اثر قشریگری و

به یقین که شیوة شگرف او منبع الهام برای حکیم رود.  متعالی بشمار می گردید، شیوه جسورانه و اعظم جامعه واقع می

است که رموز  صوفی شاعرینخستین بوسعید ا سنایی غزنوی، عطار نیشاپوری و موالنا در آفرینش آثارشان بوده است.

. ژرف ترین اندیشه های عارفانه را با ه استبیان نمودخویش طریقت و اندیشه های عارفانه را با زبان حماسی و کوبنده 

را قافله  وی راروندنوین پیام رسانی عرفا دانسته اند. وی نثرمنثور ، گویاسادگی و روانی به زیور شعر زینت بخشیده است

 دانند. در شاعری و سخنوری از مهارت کامل برخوردار بوده، رفــانی در ادبیات دری میساالر ادبیــات منظــوم ع

آثار زیادی تا روزگار ما نرسیده است و آثاری هم که  ازایشان بوسعید تراویده است. ا طبع وقاد  از قریحه و اشعاربسیاری

ر نموده اند، در مقایسه با شخصیت بزرگ سعید نفیسی تحت عنوان سخنان منظوم شیخ ابوسعید ابوالخیرگردآوری و نش

بسیار اندک است. با وجود این، او بیشتر از هر شاعر و نویسندة دیگر به شاعران و نویسندگان و  عارفادبی و عرفانی آن 
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در صدر متفکران این قلمرو وی های عرفانی اندیشهتأثیر فوق العاده داشته است. راه نموده وروندگان طریقت و عرفان 

 تداوم بخش همان کسانی که سهروردی آنان را یعنی، ؛قرارمی گیرد خرقانی ابوالحسن ایزیدبسطامی،ب ناور در کنارپه

تمام  در دست یافتن به این حرکت هنری و ذوقی و عاشقانة ابوسعید .کیان خسروانی می خواند فلسفه باستان و حکمت و

در  ،روند تکامل عرفان و ادبیات تصوفی دری این مطلب در اهمیته است. آثار منظوم و منثور عرفانی تأثیر پایایی داشت

از شاعران پیشکسوت ادبیات پربار و غنامند دری وی  ، هویداست.نام سماع معروف استه ی که در نزد صوفیان باپدیده 

یات نقش بزرگی را ایفا در تبلور اندیشه های عرفانی و تصوفی در شعر دری و متداول کردن این نوع سبک در ادبو  بوده 

 .توان دید تا جایی که تاثیر او را تا دوره معاصر نیز مینقش ابوسعیددربعدعرفانی سال ها تداوم داشته کرده است. 
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