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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 دوموشماره هفتاد، هجدهمسال 

  2991 زمستان

 

 یو سلجوقی در خراسان عصر غزنو یرابوالخ یدابوسع یاسیس ینقش اجتماع یخیتار یبررس

 یدبرکتاب اسرار التوح یدبا تأک ی،ـ عرفان یدر متون ادب

 

 9/9/2991: ییدتأ یختار  21/4/2991 :یافتدر یختار

 1 یرانیمحمد ش 

  2 یدیناصر جد

  3بوشاسب گوشه  اهللیضف

متصوفه مکتـ  رراسـا     یخق(، از جمله مشا441ـ951) یرابوالخ یدابوسع

سـو،   ضوـور    یکاز  یعرفا  عمل یهادر عرصه نمایینقش یلاست که به دل

ـ     یگـر از د ی  اجتمـاع  یتیترب یهاگسترده در عرصه    یسـو، توجـه متـو  ادب

در  یکرامات رود سارته است. بد   شک، نقـش    یا را معطوف به ب یعرفان

 یـی همگرا ی ـاد در ا ی،قمـر  یقر   چهـار    نـم ه ه ـر    یرالل رردادها

متو   یبرر رسد،یاست؛ اما به نظر م فرد  ممحصر به بدیلیجامعه با تصوف ب

از  یکـی که به قله  یدابوسع یخمقامات ش یف یدچو  اسرار التوض ی  عرفان یادب
                                              

 ، ایران:آبادنجف ی،دانشگاه آزاد اسالم ،واحد نجف آباد ،یخگروه تار،یدکتر یدانشجو .1
pardisoroosh@yahoo.com. 

 ایران، )نویسنده مسئول( نجف آباد: ی،دانشگاه آزاد اسالم ،واحد نجف آباد ،یخگروه تار ،استادیار. 2
jadidi –naser@yahoo.com. 

-f ، ایتتران:آبتتادنجتتف ی،دانشتتگاه آزاد استتالم  ،واحتتد نجتتف آبتتاد   ،یخگتتروه تتتار  ،یاراستتتاد. 3

boushasb@iaun.ac.ir. 
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  اقـوال   یزندگ رهق(   دربا511ممور ) فات نس ازنوادگا  ا  به نا  محمدبن

 یبا سرا  ضکومت غزنـو  یخبه نگارش درآمده، در ذکر ارتباط ش یخ  اضوال ش

 یاسـی   س یمقالـه ضارـر، نقـش اجتمـاع     .انـد یمـوده راه اغـراق ن  ی،  سل وق

مطال  ممـدر    یسهمقا یقرا از طر ی  سل وق یدر رراسا  عهد غزنو یدابوسع

   کرده است. یبررس  عصر اهه یخیبا ممابع تار یددر اسرار التوض

 

 .یانسلجوق یان،تصوفِ خراسان، غزنو ید،اسرار التوح یر،ابوالخ یدابوسع: کلیدواژگان

 مقدمه

هاای ایاران  ا     ترین قلمروهای سیاسی و اجتماعی حکومتترین و مهمخراسان، از کهن

. فتح این شدرفت و    عنوان قسمتی از قلمرو شرقی خالفت اسالمی شناخت  میشمار می

منطق  توسط مسلمانان، موجب گردید  خا  وسای ی از شاهنهااهی ساساانی در اختیاار      

. ورود واحدی مستقل و کهوری مجزا محسوب نمایناد  اعراب مسلمان قرار  گیرد و آن را

های مقاومتی در  را ر نفوذ ایهان ، هست های اسالمقبایل عرب    منطق ، پس از پیروزی

. نهاان داد « عباسای »و « اموی»های ضدّ    وجود آورد ک    دها خود را در قالب حرکت

مگونی غریبای را موجاب شاد کا      ، ناه، نژادی و اعتقادی موجود در منطق تنوع فرهنگی

مساتقل ایرانای همناون    هاای نیما   حاصل آن در قرون   دی، خود را در قالب حکومات 

 ق( نهان داد. 159ا115طاهریان )

ظهور طاهریان در این منطق  فصل نوینی را در تاریخ ایران و خراسان گهود ک  نتیج  

.  ا    ا سایر منااطق ایاران  اود    ترین مناطق در مقایس آن، تبدیل خراسان    یکی از آرام

، ، اقتصاادی ، انتخاب نیهاا ور  ا  پاایتختی طاهریاان، محوریات علمای      دنبال این فرایند

های حااکم  جایی قدرتفرهنگی و سیاسی را  رای این شهر    دنبال آورد ک  حتی  ا جا  

ت آن ق(  ا  منطقا ، از اهمیا   121اا 142؛ تا آنجا ک  ورود صافاریان ) هم از  ین نرفت

ق(، رونق اقتصادی و آرام  توأم  ا امنیت 995ا112نکاست.  ا قدرت گرفتن سامانیان )
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های فکری و عقیدتی متنوعی  ا  ایان سارزمین    آوردن نحل نسبی این منطق   اعث روی

های شی ی و اهل تسنّن  ا ملحقاتهان    طور وسی ی در منطقا   گردید؛ تا حدی ک  گروه

   همراه  1....(، شاف ی و، حنفی، اسماعیلی، علویاعتقادی )م تزلیگسترده شدند. این تنوع 

رفتار سیاسی توأم  ا تساهل گروه حاکم، رشد تدریجی اما پیوست  تصوف را نیز    هماراه  

های  ینا ینی )میان حاکمیت و ماردم(،  داشت ک  مقدر  ود در دوران   دی،  ا ایفای نق 

 گیرد.  رسالت اجتماعی مهمی را  ر عهده

، ای و سیاسی در قرن چهارم هجری قمری، شاهد تولدزمان  ا این تحوالت منطق هم

 اشیم کا  حواور     الندگی و رشد یکی از عرفای نامدار قرن چهارم و پنجم هجری می

هاای  جاایی های اعتقادی از یا  ساو، و جا ا    در خراسان، چون وزن  ت ادلی در کهاک 

 هااای د و نویااد خ  آرامهاای  ااود ورای ناااآرامی سیاساای از دیگاار سااو، عماال نمااو  

،  رگازاری مجاالس ساماع    . پرداختن    ش ر و غزل  ر سر مناا ر موعها  و تا کر   دنیوی

در وانفسای اجتماعی قرن چهارم و پانجم هجاری، از کسای جاز      2عارفان  و زیّ شادمان 

از توا ا   « میهنا  »هجاری قماری در    951آیاد. وی متولاد    ر نمی« ا وس ید ا والخیر»

اماام ا او کر قفاال )م     ، نزد  زرگاانی چاون  ها در شهرهای مرو و سرخسخراسان، و سال

هاا  ق( کساب علام نماود و پاس از ساال     929احماد )م  ق( و امام ا وعلی زاهار ن 911

ق( شد. 421نهینی و ریاضت، موفق    دریافت خرق  از دست عبدالرحمن سلمی )م گوش 

اس قصاب آملی )متوفای اواخر قرن چهاارم(،  ارای  اار دوم    وی پس از مالقات  ا ا وال ب

ساال  در آنجاا،  ا  میهنا      . پس از  ازگهت    نیهاا ور و توقای یا    خرق  دریافت نمود

هجری قمری، در خانقاه خود    ارشاد ماردم و   441 ازگهت و تا آخر عمر، ی نی تا سال 

 آموز  مریدان مهغول  ود.

                                              
 .41و  45، ص اسالم در تصوف . همایی،1

 .15، ص جستجو در تصوف ایرانکوب، . زرین2
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هاای اوّلیا    ا ور، مریدان  سیاری یافت  و  ا وجود دشمنیظاهراً در مدت اقامت در نیه

 رخی مهایخ و  زرگان نیها ور    دلیل سیروسلوک خاصی ک  از آن  رخوردار  ود، موفاق  

ها را  ا  دوساتی و ماودت مبادّل نمایاد. از او      شد  ا جلب نهر ایهان،  یهتر این مخالفت

و جساتن حاق را  اا ماداد و کاغا        تألیفی موجود نیست؛ زیرا اعتقادی  دین کار نداشات 

؛ چناان  نویس مبا حکایت»پنداشت. سخن وی    یکی از مریدان ک  گفت: ناممکن می

دانست  و  یانگر آن است ک  ظاهراً وی تصوف را زیستی می 1،« ا  ک  از تو حکایت کنند

ی های وی کا  جا ا یّت فراوانا   مجالس وعظ و خطا   2کردنی.؛ ن  گفتنی و وصیتجر ی

داشت، تأثیر عمیقی از نهر آموز  اخالقیات و مبادی انسانی در جام ا  آن زماان ایجااد    

نمود. مقال  حاضر، تالشی است جهت  ررسی نق  سیاسی ا اجتماعی ا وس ید ا والخیر در 

هاای اسارارالتوحید و   خراسان قرن چهارم و پنجم هجری قمری از طریق واکاوی گزار 

زمان )قرن چهارم و ها  ا متون تاریخیِ هممطا قت این گزار حاالت و سخنان ا وس ید و 

  پنجم هجری قمری(.

 پیشینه تحقیق

هاایی از  در اره ا وس ید مطال ات و مقاالت فراوانی انجام گرفت  ک  در هری  از آنها، جنب 

زندگی و تفکرات این عارف نامی قرن چهارم و پنجم مورد  حاث و  ررسای قارار گرفتا      

، هلماوت ریتار   مطالعات در تصوف  سالویم   در کتاب  3(م2945)است؛ از جمل  نیکلسون 

، غالمحساین  «ا وسا ید ا اوالخیر  » تحت عنوان سلمعار  سالیمة دسئردر کتاب  4(م2912)

کاوب در  و نیاز زریان   «عارفی از خراساان »تحت عنوان  دیدسر با سهل قلمیوسفی در کتاب 

                                              
 .144و  149، تصحیح: ژوکوفسکی، ص اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعیدای، منور میهنه. ابن1

 .45)زندگی ابوسعید ابوالخیر(، ص  ابوسعیدنامه؛ دامادی، 19، ص جستجو در تصوف ایرانکوب، . زرین2
3. Nicholson. 

4. Hellmut Ritter. 
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،    م رفی شخصیت و افکاار  «پیران خراسان»تحت عنوان  جستجف در تصف  سیرسنکتاب 

هت  ررسای روا اط سیاسای ا وسا ید  اا      اند؛ اما در اره اینک  مقایس  تطبیقی جاو پرداخت 

 حاالت و الوناان سبفالوعید  و کتاب  سالرسر سلتفحیدصاحبان قدرت از طریق مطا قت مندرجات 

  ا متون تاریخی قرن چهارم و پنجم صورت گرفت   اشد، ظاهراً مطلبی موجود نیست.

 بیان مسئله

ق(، یکی از  زرگان عرفان ایرانی ا اسالمی است ک  از وی  441ا951ا وس ید ا والخیر )

سالورسر  هاای:  اثر مکتو ی    جا نمانده است؛ ولی دو اثر در اره زنادگی و اقاوال او  ا  ناام    

وجود دارد ک  در این مقال ، س ی  حاالت و الناان سبفالعیدو  سلتفحید ف  مقامات شیخ سبفالعید

ک   یهتر     سالرسر سلتفحیدخصوص های مندرج در هر دو متن،   اده از گزار شده  ا استف

ای تطبیقای  اا متاون تااریخی     جنب  ارتباط ا وس ید  ا صاحبان قدرت پرداخت ،    مطال ا  

مت لق    قرون چهارم و پنجم، ی نی حدود دوران زندگی ا وس ید  پردازیم و میزان صحت 

. اینکا  آیاا   منور و ا و روح را در این را ط   سانجیم د نهای ا وس ید محمو سقم گزار 

ق( و خواجا  نهاام الملا  )م    452ق(، ا اراهیم یناال )م   455 زرگانی چون: طغرل )م 

اند یا اصوالً هیچ ارتبااط م نااداری   های ا وس ید  ودهق(، تحت تأثیر افکار و اندیه 425

هاای  ود نداشات  یاا اصاالً آماوزه    میان این اشخاص  ا خانقاه و مجالس وعظ ا وس ید وج

ها در ارتباط  ا مردم مؤثر  وده است، از جمل  مواردی اسات کا    ا وس ید در رفتار حاکمیت

 س ی در تبیین آن داریم.

 غزنویان و آغاز تحوالت جدید در خراسان

ق( در خراسان،  رای مردم این منطق  پیامد مثبتای را  529ا944گرفتن غزنویان )قدرت

یافات و هام شاامل    . این موضوع، هم  رای اقهار اجتماعی مصداق مای نداشت   همراه 

.  رخی، علت آن را نبود پایگاهی مردمی در  ین شداصحاب علم و فلسف  فِرَق کالمی می
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شاید همین امر و نیز عدم ت لق خاطر حکمرانان غزنوی    منطق   1دانند.مردم خراسان می

تباط مبتنی  ر ترس و ارعاب میان مردم و حاکمان جدیاد  خراسان، دلیلی  ر ایجاد نوعی ار

م تقد است: سلط  غزنویان  ر والیاات،  یهاتر  ار اصال ارعااب      2م(1125 ود.  اسورث )

مبتنی  ود و این کار را محمود غزنوی از طریق توس   دستگاه جاسوسی و کارگزاران  رید 

 داد.انجام می

شدت نهامی شکل گرفتا   اود، تنهاا    ایی   در چنین ساختارِ تقریباً جدیدی ک  در فو

جایگاهی ک   رای مردم خراسان و حتی تمامی قلمرو غزنویان در نهر گرفتا  شاده  اود،    

هاا و تاأمین نیازهاای    موقا  مالیاات   رداری مطلق از حاکمیت و پرداخاتِ  ا   صرفاً فرمان

، اجتمااعی  هاای جویان  ترکان غزناوی، تماامی جنبا     نگاه سلط  3اقتصادی حکومت  ود.

گرفت ک  آثار خود را حتی در حوزه علاوم و در قالاب ایان    فرهنگی و اقتصادی را در رمی

ساازد  ق( متجلی می441ق(خطاب    ا وریحان  یرونی )م 412کالم سلطان محمود )م 

؛ نا   ا  سالطنت علام     اگر خواهی از من  رخوردار  اشی، سخن  ر مراد مان گاوی  »ک : 

تاوان مالحها  نماود؛    یت را در  رخورد  ا مقول  م هب نیز می ازتاب این وض  4«خوی .

   م هب،  یهتر از آنک   رخاست  از اعتقااد قلبای  اشاد، مبتنای  ار       «غزنویان»زیرا نگاه 

از قاول   5ق(411منف ت شخصی و کسب مهروعیت عمومی  ود؛ تا آنجاا کا  عتبای )م    

، ]و[ ، فق  فقاط فقا  ا وحنیفا    در عهد سبکتکین»نویسد: ه.ق( می412ا والفتح  ُستی )م 

                                              
 .219، ص غزنویان و فلسفه و کالم در ماوراءالنهر. مهدویان، 1

 .259، ص 2، ج تاریخ غزنویان باسورث، .2

 .211. همان، ص 3

 .91، ص چهار مقاله. نظامی عروضی، 4

 در مورد خاندان سبکتکین است. یخ عتبیتارعبدالجبار عتبی، نویسنده . ابونصر محمدبن5
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ق(    دلیال آنکا  در   921تا  911زیرا سبکتکین )  1«دین فقط دین محمد ن کرام  ود.

های قدرت  را  نیان گ اشت و مردم این نواحی  ار ما هب   غزن  و غور و غرجستان، پای 

 کردند.کرد و این گروه، در  یهتر امور دخالت میاز این م هب حمایت می ، ودند« کرامی»

در زمان محمود غزنوی، تلوّن م هبی حاکمان شدت  یهتری گرفت؛ تا حدی ک  در نگاه 2

. راونادی   اشدمورخان و محققان، در اره اعتقادات م هبی سلطان محمود اختالف نهر می

و  اساورث م تقاد    5وی را شااف ی،  4 (2951غباار )م   3م هب،ق( او را حنفی145)م 

محمود ا تدا م هب کرامی داشت. سپس، حنفی شد و پس از آن،    م هب شاف ی »است: 

  6«در آمد.

، تهی ، در هر شاکل آن جایگااهی نداشات و    قدر مسلم در اعتقادات م هبی غزنویان

.  ینای نهاده  اود   ، متکلمان و م تزلا  نیاز پای    طب اً در این دیدگاه، جایی  رای فالسف 

های حکومات  های آموزشی و ت لیمی صرفاً در راستای توج  سیاسترو، تمامی رو ایناز

، هاای مختلای ما هبی   رسد، از میان گاروه و مناف  اهل تسنن قرار داشت؛ اما    نهر می

تاوان در  . علت آن را هم میغزنویان را  ا صوفیان اختالفی نبود یا این اختالف، کمتر  ود

نفوذ کرامی  تا آنجا  ود ک  جالل همایی  7دانست. «کرامی »م هب  نفوذ متصوف  از طریق

                                              
 .999، ص تاریخ یمینی. عتبی، 1

 .991. همان، ص 2

 .549، ص تاریخ تحوالت اجتماعی. مرتضی راوندی، 3

 . میرغالم محمد غبار. 4

 )زندگی ابوسعید ابوالخیر(،  ابوسعیدنامه؛ دامادی، 229، ص 2، ج افغانستان در مسیر تاریخ. غبار، 5

 .11ص 

 .219، ص 2، ج تاریخ غزنویان. باسورث، 6

 .92ت  1، ص «کرامیه و تصوف». سید باقر حسینی، 7
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از سوی دیگار،   1م تقد است، سلطان محمود غزنوی، خود  اطناً از فرق  کرامی   وده است.

فرد تصوف خراسان  ود ک  ت امالت میان صاوفیان و  علت این امر، خصوصیات منحصر  

تاوان  اا وجاود فهاارهای     دوره غزنوی را مای  رو،. ازاینساختحاکمیت را گریزناپ یر می

تصاوف  »، دوران رواج تدریجی، اما پیوست  های فکری و عقیدتیموجود علی  تمامی گروه

خصوص های رو    ازدیاد و تهکیل مجالس وعظ مت دد،   . وجود خانقاهدانست« خراسان

ا وس ید ا والخیر  ق( در اره511)م  2منورهای محمد نمجالس سماع و ش ر ک  در گزار 

.  ا وجود این، هیچ دلیل و مدرکی ناظر  ر وا ساتگی متصاوف    آمده، مؤید همین نهر است

ک  آنهاا را  ؛ البت  این فرض شامل کرامی  ا چنان این زمان    در ار غزنویان موجود نیست

گردد؛ چون ما هب کرامیا  دارای گارای        دلیل  رخی عقایدشان صوفی  دانیم ا نمی 

ای را فیان   ود ک  در زمان مورد  حث، توانست   ودند در حکومت غزنویان جایگاه ویژهصو

  3کسب نمایند.

 رابطه ابوسعید ابوالخیر با غزنویان

رسد ک  دوران ق(، چنین    نهر می441ا951 ا توج     دوران زندگی ا وس ید ا والخیر )

خصاوص دوران  ومت غزنویاان،  ا   رشد و  الندگی و  یهتر زمان زندگی وی، مقارن  ا حک

ق(  اوده  491اا 412ق( و سلطان مس ود غزناوی ) 412ا921سلطان محمود غزنوی )

اناد پادر شایخ ماا ) اا و      گفت »منور آمده: و از قول محمد ن سالرسر سلتفحیود . در کتاب است

ا والخیر(، سلطان محمود را عهیم دوست داشتی و او در میهن  سرایی  کارد؛  ار دیاوار و    

، نام سلطان محماود و ذکار خادم و حهام و پایالن و مرکاب او نقا         های آن  ناسقی

                                              
 .41، ص اسالم در تصوف . همایی،1

را  اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر. از نوادگان ابوسعید ابوالخیر بوده است که کتاب 2

 ست.صدوسی سال پس از مرگ او به رشته تحریر درآورده ا

 .92ت  1، ص «و تصوف کرامیه». سید باقر حسینی، 3
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 ا توج     دوران زندگی سلطان محمود و ا وس ید ا اوالخیر، چناین  ا  نهار      1.«فرمود... 

تواند نمی 2،«شیخ کودک  ود»منور در مورد اینک  در آن زمان: رسد ک  ادعای محمد نمی

سال  سلطنت  99یا  91حکومت سلطان محمود،  ا کسر  چندان صحیح  اشد؛ زیرا دوران

ق،  اا فاردی   951ق( و  ا توج     سال تولاد ا وسا ید، ی نای    412وی از سال فوت  )

نماید چنین انتساا ی،  سالگی است و   ید می 91یا  91رو هستیم ک  در سنّ حداقل رو  

نیاز   (م2992) 4س مایرالبت  سوای اختالفات فوق، محققانی چون فریت 3قا ل قبول  اشد.

منور از ذکر این داستان، دستیا ی  ا   اما هدف محمد ن 5اند؛هایی را رد کردهچنین داستان

ا  فاردی  خواسات  ا وسا ید را از هماان ا تادای زنادگی     دو مطلب است؛ اوّل اینک  مای 

ر خواست  جایگااه وی را  اا ذکا   و دیگر اینک  می های زمان  نهان دهدتفاوت    قدرت ی

هایی از این دست، در میان مردم    عنوان فردی غیر وا ست     حکومت زمان   اال داستان

  برد.

و  از روا ط ا وس ید ا والخیر  ا حکومت غزنوی، سند محکم و م تبری در دست نیسات 

منور را مالک قرار دهیم ا ک  آن هم قا ل تردید است ا  از   های محمد نچنانن  گزار 

دهاد؛ از جملا   رخاورد    آیاد، ارتبااط خاو ی را نهاان نمای       دسات مای  هم چیزی ک   ا 

محمود غزنوی  ا  رخی  زرگان م هبی نیها ور در خصوص اقدامات ا وس ید اسات  سلطان

ای دهد؛  لک   یهتر، ناشای از  رخاورد فرقا    ک  آن نیز هیچ عمل یا ارتباطی را نهان نمی

ترین جریان م هبی دوران سابکتکین و  ا    عنوان قدرتمند« کرامیان»است ک  از سوی 

محمود غزنوی ا علی  ا وسا ید صاورت گرفات و گویاا ناشای از       قسمتی از دوران سلطان

                                              
 .24، تصحیح: ژوکوفسکی، ص اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعیدای، منور میهنه. ابن1

 . همان.2

 .44 ، ص2، ج تاریخ غزنویان. باسورث، 3

4. Fritz Meier. 

 .911، ص ابوالخیر از حقیقت تا افسانه ابوسعید. مایر، 5
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شیخی است جدیدالورود    نیها ور ک  از میهنا  آماده و دعاوی    »احساس خطر از جانبِ 

ماید فرکند و سماع میهای  اتکلّی میگوید و... پیوست  دعوتکند و مجلس میصوفی می

منور    عنوان شکایت  زرگان م هب در شرحی ک  محمد ن 1.«کنند... و جوانان رقص می

   سلطان محمود آورده است، دعاوی فوق    عنوان دالیال  « اصحاب رأی»و « کرامی »

شکایت ذکر شده است ک  خود،  یانگر وض یت م هبی رایج در زمان غزنویان است؛ ی نی 

حمایت حکومت و ممنوعیت هرگون  حرکت اعتقادی دیگر ک   تفوق و  رتری م اهب مورد

دهناده نگااه   ، همنناین نهاان  و شا رخواندن « ساماع »مغایر  ا این اعتقاد  اشد؛ از جمل  

و شا ر  « ساماع »گری است؛ زیرا    غیر از و دیگر فرق اهل تسنن    صوفی« کرامیان»

الب و  اادام و پسات  سااخت     ، خوردن لوزین  )نوعی شیرینی است ک  از شکر و گخواندن

دانناد؛ اماا واکان     شود( و مرغ  ریان را از سیرت زاهدان و ش ار صوفیان،    دور مای می

، شاف ی و ا وحنیف   نهینند و تفحص حال او ائم  فریقتین»محمود مبنی  ر اینک : سلطان

از چناد  ُ اد    تاوان را می 2«،  ر وی  رانندکنند و آنن  از مقتوای شرع  ر وی متوج  شود

 مورد توج  قرار داد:

 ای نماید؛خواهد خود را درگیر منازعات فرق ا یا اینک  نمی

یا ناد،   ار جم  کثیری از ماردم در مجاالس او حواور مای    ا یا ورود رقیبی ک     ی 

ای خاص )کرامی ( در ، از قدرت یکدست فرق ای ت ادلی در نیها ور تلقی شدهتواند وزن می

محمود    مقول  م هب،  یهاتر  کاهد ک  البت  این فرض،  ا نگاه ا زاری سلطانی  شهر  

 همخوانی دارد؛

                                              

؛ ابو روح، 19، تصحیح: شفیعی کدکنی، ص اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعیدای، . ابوسعید میهنه1

 .91، ص حاالت و سخنان ابوسعید ابوالخیر
 . همان.2
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توان از چهمی    تصوف داشت  است؛ البت  این م نا را میا یا اینک  سلطان هم گوش 

 1توسط وی    دست آورد.«  ایزید  سطامی»زیارت قبر 

حکومت  ا ا وسا ید و پیاروان وی در   قدر مسلم این است ک  هیچ گزارشی از  رخورد 

، خاصا  ا او   کوب م تقد است در نیها ور گهگاه صاوفی  نیها ور، موجود نیست؛ حتی زرین

تفاااوتی یااا ایاان  اای 2کردنااد.محمااود( دلر ااایی ماای ای، از او )ساالطانساا ید میهناا 

دیگری یافت  و گویا روا ط صوفیان  ا  شکل« مس ودسلطان»ها از زمان داشتنچهمگوش 

مسا ود  ا    گزارشی از دیدگاه سالطان  تاریخ بیهق . در اعیان قدرت، چندان مناسب نیست

... و چند دف ت شنودم ک  هر کجاا متصاوفی را   »نویسد: .  یهقی میدهدصوفیان خبر می

،  خندیدی تر از پالسیدی یا سوهان سبلتی را دام فراق نهاده یا پالسی پوشیده دل سیاهد

گزارشای از   سالورسر سلتفحیود  همنناین، در   3«و  ونصر را گفتی: چهم  اد دور از  والنیاان.  

داری مردماان ایان   آورده است ک     علات طارف  « میهن »مس ود    لهکرکهی سلطان

. نمایدرا می« میهن »وب سلطان قرار گرفت  و قصد حمل     منطق  از سلجوقیان، مورد غ

های شهر    روی . دربگویا در این واق  ، ا وس ید ا والخیر هم طرف مردم را گرفت  است

سپاه سلطان  ست  شده و مردم    این مقدار  سانده نکارده،  ا  قتال سار ازان از پهات       

یرانداز از مردان شهر میهن   ا  دساتور   وی  ت. فرمان قط  دست چهلپردازندحصارها می

مسا ود  »مس ود و گریستن شیخ ا وس ید از این واق   و اینک  شایخ عناوان نماود:    سلطان

گزارشی نیامده و گردیازی در   تاریخ بیهق از این واق  ، در  4« برید.دست مُل  خوی  را 

... و چون  هار »د: نویسهم اصل ماجرا را مر وط    شهر سرخس دانست  و می زین سألخبار

                                              
 .919و  911، ص افسانه تا حقیقت از ابوالخیر ابوسعید. مایر، 1

 .11، ص با کاروان حلهکوب، . زرین2

 .111 ، صتاریخ بیهقی. بیهقی، 3

 .252، تصحیح: شفیعی کدکنی، ص اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعیدای، . ابوسعید میهنه4
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مس ود( سوی  اورد آمد ک  خبر یافت   ود ک  طغرل ترکمان آمد... و چون امیر آمد، )سلطان

شهید او )طغرل( را نیافت، از راه میهن     سوی سرخس آمد و مردمان حصار را   وای را  

اریخ تو حتی این مطلب ک  گردیزی مت کر شده، در  1... .«کهتند و   وی را دست  بریدند

.  نا راین، دلیل مستحکمی مبتنی  ار قتال ماردم منطقا  میهنا  توساط       نیز نیامده بیهق 

.    طور مس ود غزنوی و  قی  ماجرای شیخ ا وس ید، در متون تاریخی موجود نیستسلطان

،  یهاتر از  هاا ، همانند  سیاری از حکومات کلی، نگر  غزنویان    مقول  م هب و صوفی 

اعتقاد قلبی  اشد، مبتنی  ر منف ت شخصی، کسب مهروعیت عماومی و   آنک   رخاست  از

هاای اعتقاادی و دینای ساران حکومات      های سیاسی  ود. این م ناا را از چارخ   اندیه 

تاوان  ترین حاکمان غزنوی میمس ود    عنوان مهمغزنوی، از سبکتکین گرفت  تا سلطان

گیاری از ما هب در   ازگران  هاره ناوعی آغا  شااید  تاوان غزنویاان را  ا      2مهاهده نمود.

تاوان   ا توج     شرایط ما کور، مای   3های سیاسی و حکومتی محسوب نمود.گیریجهت

حدس زد ک  تأثیرگ اری ا وس ید  ر وض یت اجتماعی و فوای م هبی حااکم  ار جام ا     

عصر غزنوی،  سیار محدود  وده است و شاید این محدودیت،  ا  جاوّ حااکم  ار منطقا       

گیر در م هب و ، سختکار، محافه مردمانی  سیار محتاط«  اسورث»     قول نیها ور ک

قاعادتاً در   4گاردد. خواهان حفظ موق یت اجتماعی و سیاسی موجود شهرشان  ودند،  ازمی

، آزادمنهان  و دور از هر گونا  ت صاب ما هبی کا      ای، رفتارهای متساهالن چنین جام  

توانست مورد توج  اقهار فرو دسات جام ا    ت، تنها مییافتوسط شیخ ا و س ید ظهور می

داران ا وس ید را اقهار متوساط و فارو دسات    .    همین دلیل نیز  یهترین طرفقرار گیرد

منور    صاورت مفصال در کتااب    ، محمد نداراندادند ک  از این طرفجام   تهکیل می
                                              

 .491، ص زین األخبار. گردیزی، 1

 بعد. به 219 ، ص2، ج تاریخ غزنویان. باسورث، 2
 .291، ص 1، ج تاریخ ادبیات ایرانصفا،  .3
 .291، ص 2، ج تاریخ غزنویان. باسورث، 4
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ها ور و چ  در میهن ،  یانگر های پُرتجمل شیخ، چ  در نی. ضیافتخود صحبت نموده است

خصاوص  ا ،  ا  های صوفیان  زمان ها  ا طریقتمهرب خاصّ عرفانی اوست ک  فرسنگ

؛  ا   تفاوت داشات  1گری  ودند،رفتارهای خه  و زاهدان  گروه کرامی  ک  مدعی صوفی

صاوفی  اا  اره  ریاان و لوزینا        911عنوان نمون ، شرح ضیافت شیخ در نیها ور کا  از  

یا    گفت   2ایی نمود و یا ضیافتی  ا هزار تن از خواص و عوام و  رافروختن هزار شم پ یر

در ی  دعوت، هزار دینار و زیادت خارج  »خواج  حسن مودب، خادم خاص شیخ ا وس ید: 

، گساتر  دامنا  نفاوذ ا وسا ید در خراساان،      های متکلفان جدای از این خرج 3«کرد.می

ق( 415)م  4دن مریدان و شاگردان دیگر صوفیان چون قهایری آورویژه نیها ور و روی  

سال  ا وسا ید در شاهر   . حوور ی راحتی از آن گ شتای نبود ک   توان      وی، مسئل 

تن(    وی شده  ود. آننا   ای  از    11کم نیها ور، موجب ج ب مریدان قهیری )دست

داشات، دورشادن از   رم مای خصاوص نیهاا ور محتا   هم  ا وس ید را نزد مردم خراسان،   

رفتارهای خه  زاهدان  و  رخورد متسااهالن  وی  اا هما  مخالفاان و موافقاان خاود و       

های نوین در مسل  صوفیان   وده اسات. شا رخواندن و   پرداختن    مسائل جدید و رو 

داران زیاد  ین طبقات مختلی جام   از هر قهر و کردن، دو عاملی  ود ک  هم طرفسماع

های متهرع جام  . اصرار اشت و هم منکران و مخالفان سرسختی در میان گروهسطحی د

در هر مکانی و زمانی ک  مقتوی « سماع»شیخ  ر خواندن ش ر  ر منا ر ذکر و پرداختن    

 ودن سماع داشت ک  حکم مباححال  ود، حتی مت صبانی چون استاد امام قهیری را وا می

                                              

 .92ت  1، ص «کرامیه و تصوف»باقر حسینی، . سید 1
؛ ابو روح، 21، تصحیح: شفیعی کدکنی، ص اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعیدای، . ابوسعید میهنه2

 .91و  92، ص حاالت و سخنان ابوسعید ابوالخیر
 .12، تصحیح: شفیعی کدکنی، ص ابوسعید شیخ مقامات فی التوحید اسرار ای،میهنه . ابوسعید3
. عبدالکریم قشیری، معروف به زین االسالم و شیخ المشایخ، از بزرگان تصوف و شاعران قرن پنجم 4

 هجری قمری است.
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شااید  تاوان رفتاار     1«، شیخ را مباح است و مسالّم. سماع: »را صادر کند و اقرار نماید ک 

های مردم جام   از تماامی آننا   ا  ناام دیان خواناده       ا وس ید را تبلور آرزوها و خواست 

درساتی  ، آنن  وی   ، شادخواری و شادکامی، تقوا و پرهیزکاری. وس ت نهرشد، نامیدمی

هاای طبی ای   این  ود کا  نفای لا ت    های سخت فهمیده  ود،در طی هفت سال ریاضت

توان  ا زندگی طبی ی، مرد خدا  ود و  ا افزاید؛  لک  میزندگی، چیزی  ر م نویت افراد نمی

هاای   ا توج     اینک  کتاب 2مردم نهست و دادوستد کرد و ی  دَم از یاد خدا غافل نبود.

هاای زنادگی ا وسا ید    نبا  تماامی ج   ا   حاالت و الناان سبفالعید سبوفسلنیر و  سالرسر سلتفحید

گری ا وس ید در مسائل سیاسی و اجتماعی عصر پرداخت ، اما    هیچ مطلبی در اره واسط 

هاای ا وسا ید را  یهاتر در قالاب     توان تأثیرگ اری.  نا راین، میغزنوی اشاره نهده است

هده داشتن تر یتی و  ازدارنده یا ترغیبی و تهویقی در میان اقهار مختلی جام    دون  ر ع

 شود.رسالتی از سوی حکومت دانست ک  در ادام ،  یهتر  دان پرداخت  می

 رابطه ابوسعید با ارباب قدرت در عصر سلجوقی

چنانن   خواهیم دوران زندگی ا وس ید را کا  شاامل اواخار عصارغزنوی و اوایال عصار       

تصویری ک  شود، مورد توج  قرار دهیم، تفکی  مههودی قا ل تصور نیست. سلجوقی می

 حواالت و الوناان سبفالوعید سبوفسلنیر    و  1سالرسر سلتفحیدخصوص    3از ا وس ید در متون اد ی،

                                              

 .11ص  ،کدکنی شفیعی تصحیح: ،اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعیدای، ابوسعید میهنه .1
 .299و  94. همان، ص 2

 مراجعه ذیل منابع به توانمی التوحید اسرار کتاب هنری و ادبی اهمیت مورد در اطالعات بیشتر . برای3

 نمود:

 ،تصحیح: شفیعی کدکنی، مقدمه، ابوالخیر ابوسعید شیخ مقامات فی التوحید اسرارای، میهنه ابوسعید .2    

 ، 1، ج ایران ادبیات تاریخصفا،  اهللذبیح .9زیرنویس؛  ،215، ص اسالم در تصوفهمایی،  . جالل1 ؛5ص 

 .292، ص شناسیسبکبهار،  الشعراء ملک .4؛ 921ص 
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، تصویری متفاوت  ا دیگر مهایخ صوفی  است و  یاانگر نقا  ف اال وی در    شودارائ  می

مسائل اجتماعی است ک   ا تغییر حاکمیت غزنوی    سلجوقی،    ساوی سیاسای ساوق    

منور  رخالف دوران غزناوی، در ایان دوران )سالجوقی(، اساامی ت اداد      یا د. محمد نمی

نوعی در ارتباط  ا ا وس ید و خانقاه وی  ودند، زیادی از  زرگان حکومت سلجوقی را ک    

اشاره  ا  ایان وضا یت، در    .    همراه اَشکال مختلی این روا ط، در کتاب خود آورده است

حواالت و  تر از سران رده اوّل حکومت سلجوقی، در کتاب تر و در سطحی پایینحالتی م تدل

ق( و چغاری )م  455. ایان عاده، از طغارل )م    نیز نقال شاده اسات    الناان سبفالعید سبفسلنیر

ق(، سران  زرگ سلجوقی آغااز شاده و تاا صااحبان قادرتی چاون: ا اراهیم یناال )م         451

شاود. اینکا  تاا چا      ق( و عمید خراسان را شامل می425ق(، خواج  نهام المل  )م 452

 اشد،  حثی است ک  در این قسامت  ادان   میزان این روا ط صحت داشت  و قا ل استناد می

 پرداخت  خواهد شد.

 الف. ابوسعید و سران سلجوقی

و طغارل و  منور مدعی است در مالقاتی ک  در شاهر میهنا  میاان ا وسا ید     محمد ن

 2چغری روی داده، شیخ سلطنت خراسان را    چغری، و مل  عراق را    طغرل داده است.

اساساً ناامی از ا وسا ید نبارده و مالقاات      رسحة سلصدوراین، در حالی است ک  راوندی در 

ای  ا اا طااهر کا  پااره    »نویسد: طغرل را  ا س  تن از اولیا در همدان مت کر گردیده و می

ساخت، در انگهت داشات؛  ها از آن وضو می، سر ا ریقی شکست  ک  سالن   ودیگوشیفت 

 یرون کرد و در انگهت سلطان کرد و گفت: مملکت عالم چنین در دسات تاو کاردم؛  ار     

مجمول سلتوفسریخ   و  نامو  الولجف  در سایر متون تاریخیِ این دوران، چاون   3.«عدل  ا ... 

                                                                                                          
 .22، ص ودو مجلس نویافته از ابوسعید ابوالخیربیستنیا، . راشدی1

 .251ص  ،کدکنی شفیعی تصحیح: ،اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعیدای، . ابوسعید میهنه2

 .99، ص راحة الصدور وآیة السرورعلی راوندی، . محمدبن3
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یقاین آن  .  نا راین، ظان قریاب  ا    ها نهده استتای  دین مالقانیز هیچ اشاره وسلقصص

است ک  این مالقات،  یهتر از آنک  صورت واق  داشت   اشد،  رخاست  از تماایالت فاردی   

ای از کند، نبودن اثار یاا نوشات    . آنن  این فرض را تقویت میاست سالرسر سلتفحیدنویسنده 

آرای او در ااره عرفاان و سیاسات     خود ا وس ید است ک   توان آن را مالک ارزیا ی و نقد

و  سالرسر سلتفحیدقرار داد؛ اما مالک ارزیا ی ما در مورد ارتباط ا وس ید  ا منا   قدرت، صرفاً 

هاا،  اا متاون تااریخی     اسات کا  در  سایاری از قسامت     حاالت و الناان سبفالعید سبفسلنیر

   رخی محققان  ر تأکیاد  ناچار  اید پ یرفت ک   ا وجود تال.  نا راین،   همخوانی ندارند

هایج ساند تااریخی کا  دلیال       1تأثیرگ اری ا وس ید  ر رجال و سالطین عصر سلجوقی،

.  استانی پاریزی نیز  ا استناد    متن تاریخ  ناکتی، محکمی  ر این روا ط  اشد، وجود ندارد

انی  این  ک   ا توج     فاصال  زما   2م تقد    تأثیرگ اری اهل خانقاه  ر ار اب قدرت است

هجری(  ا دوران سالجوقی، احتماال اساتفاده از     2و  1زمان نگار  تاریخ  ناکتی )قرن 

   صورت مستقیم و غیرمستقیم  رای نویسنده فراهم نبوده و  ادین لحاا ،    سالرسر سلتفحید

.  ا توج     مطالب فوق و  ا عنایت    گستردگی هرچ   یهتر ارز  استنادی چندانی ندارد

تار و  هتار متصاوف   اا     توان    احتماال روا اط نزدیا    ان سلجوقیان، میتصوف در دور

در مقدما  کتااب    رسحة سلصدورسالطین سلجوقی اذعان نمود ک  این م نا را حتی صاحب 

 توان سخن گفت.اما از نفوذ شخصی ا وس ید نمی 3خود آورده است؛

 ب. ابوسعید و دیگر دولتمردان سلجوقی 

هر تاثیرگ اری در حکومات سالجوقی، گاروه دیگاری کا       از ن    جز طغرل و چغری،

المل  و اشخاصی از ایان دسات    شوند، افرادی چون: ا راهیم ینال، خواج  نهاممطرح می

                                              

اسرار ای، ؛ ابوسعید میهنه92، ص «تصوف و پیامدهای اجتماعی آن در دوره سلجوقیان». برگاری، 1

 .19، تصحیح: شفیعی کدکنی، ص التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر
 .511و  11، ص بارگاه خانقاه در کویر هفت کاسه. باستانی پاریزی، 2

 .91، ص لسرورراحة الصدور وآیة اعلی راوندی، . محمدبن3
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. ا راهیم ینال،  رادر ناتنی طغرل و فاتح شهر نیها ور در ا تادای کاار سالجوقیان     اشندمی

 ا  1آورده است.  شیخ ا وس ید، مطالبی را منور در سرسپردگی ا راهیم ینال  . محمد ناست

توج     جایگاه ویژه ا راهیم ینال در در ار سلجوقیان، وجود هرگون  ارتباطی  این وی  اا   

توانست از چهم تیز ین مورخان عصر سلجوقی دور  ماند؛ اما ظااهراً شاواهد   ا وس ید، نمی

کناد؛ از   دان قائل است، تأیید نمای  سالرسر سلتفحیدتاریخی انتسا ی را از آن نوع ک  صاحب 

ق ا راهیم ک  مأمور فتح ایان منطقا  اسات، از    419جمل  هنگام تصرف نیها ور در سال 

خواهاد کا  اصاالً اسامی از      زرگان نیها ور جهت ترغیب مردم    تسلیم شهر، کم  می

ز آن، از ق یا اندکی پس ا421ا وس ید  رده نهده است.  ا توج     اینک  ا وس ید در سال 

 ایست یکی از پُرنفاوذترین مهاایخ و   ، پس، وی میرودمیهن  خارج شده و    نیها ور می

، ، ا راهیم ینال از قاضی سااعد تاریخ  یهقیصوفیان شهر نیها ور  وده  اشد؛ اما    نقل از 

ق( 449و پیهوای حنفیان نیها ور و اسماعیل عبدالرحمان صاا ونی )م  « قاضی القوات»

 2ای پُرنفوذ در خراسان است،ههور شهر و از شاف یان نیها ور ک  مت لق    خانوادهخطیب م

 3کند تا  ا سلجوقیان از در صلح درآیناد. . قاضی ساعد    مردم توصی  میخواهدکم  می

ک  در آن، هیچ نامی از  4خواندای    نام طغرل میاسماعیل عبدالرحمان صا ونی نیز خطب 

است.  نا راین، احتمال هرگون  سرساپردگی و ارتبااطی میاان ا اراهیم      ا وس ید  رده نهده

 .ینال و ا وس ید، منتفی است

از ارتباط وی  ا ا وس ید یاد شده،  سالرسر سلتفحیود شخصیت مهم و تأثیرگ ار دیگر ک  در 

ترین وزیر عصر سلجوقی است کا   اا   ق(،  زرگ425ا412خواج  نهام المل  طوسی )

. ایان  ورزیده استمام و  ا ا وس ید ا والخیر    شکل خاص، ارادت میمتصوف     صورت ت

                                              
و  914، 242،تصحیح: ژوکوفسکی، ص اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعیدای، منور میهنه. ابن1

915. 

 .19، ص بررسی مناسبات سلطان محمود غزنوی و تساهل مذهبی . کاشانی،2
 .551و  551، ص تاریخ بیهقی . بیهقی،3
 .149، ص 2 ، جطبقات ناصریالدین جوزجانی، ؛ سراج559. همان، ص 4
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نیز گزار  شده است؛  ا ایان   جوام  الحکایاتارادت خواج ، توسط محمد عوفی، صاحب 

حال، در متون تاریخی از این ارتباط نیز خبری نیست.  ا توج     نگر  ا زاری خواج     

ای حکاومتی کا  وی وزارتا  را  ارای مادت      توانست در ایجاد مهروعیت  رهرآنن  می

ق( مؤثر افتد،   ید نیسات روا اط وی   425ا451سال وزارت:  19دار  ود )طوالنی عهده

دادند و    طور قط ، تأثیر فراوانی  ر عصر  ک  خیل عهیمی را تهکیل می ا صوفیانِ هم

امیال سیاسی  اوده  جام   داشتند،  یهتر از آنک  از سر اعتقادات شخصی  اشد،  رخاست  از 

. این ارتباط، تا  دان حد است ک  حتای رقیاب سیاسای خواجا ، ی نای تااج الملا          اشد

ق(، هنگام  دگویی از نهام المل  در نزد ملکهاه وی را ماتهم سااخت   425ا والغنائم )م 

دهد هزار دینار می 911سال  فقیهان و صوفیان و قاریان را وزیر )نهام المل ( هم »ک : 

  1... .«گمان  ِدَر قسطنطنی  خواهیم رسید دین حال، سپاهی راست شود،  ی ک  گر

  دها اسماعیلیان نیز ک  از نزدیکی خواج   اا صاوفی  خبار داشاتند، از هماین نکتا        

استفاده کرده، یکی از اعوای خود را در لباس صوفیان جهت ترور او ماأمور نمودناد و در   

 سالرسر سلتفحیدین احوال و  ا وجود شرح مبسوطی ک  در  ا تمام ا 2این کار هم موفق شدند.

در اره سرسپردگی نهام المل     ا وس ید از دوران کودکی و نوجوانی و حتی دوران وزارت 

سند تاریخی مستدلی در این ماورد   3و پس از مرگ ا وس ید    خانواده او نسبت داده شده،

خواندن ا وسا ید در جاام    اره خطب جوزی در موجود نیست؛ حتی نقل قول عزیزی از ا ن

گویا صحیح نبوده  4مهدی واق  در  غداد و در  را ر خواج  نهام المل  و  زرگان سلجوقی،

 وده  5«عمام  واعظشیخ ا وس د م مر ن»و هیچ ارتباطی  ا ا وس ید ندارد؛  لک  فرد م کور 

                                              

 .99، ص زبدة التواریخناصر حسینی، بن. علی1
 .121، ص تجارب السلف. نخجوانی، 2

 .91ص  ،کدکنی شفیعی تصحیح: ،اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیرای، . ابوسعید میهنه3

 .22، ص «پشتیبانی خواجه نظام الملک از صوفیان بزرگ خراسان». عزیزی، 4

عمامه، از مدرسان و وعاظ سده پنجم در نظامیه بغداد بود که هنگام ورود ملکشاه و و . ابوسعد معمربن5
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. از ساوی  تفاده شاده اسات  ک     دلیل تها   اسمی  ا ا وس ید ا والخیر، اشتباهاً اسا  1است

خواج  نهام المل  ن  تنها    ا وس ید ا اوالخیر و سرساپردگی   نام  سیاستدیگر، در کتاب 

خواج     او، ک     هیچ صوفی دیگری نیز اشاره نهده و تنها جاایی کا  از صاوفیان ناام     

اسات:    رد، هنگام پند    پادشاه )ملکهاه(  رای استفاده از ایهان در مقاصد جاسوسای می

 اید ک  همیه     هم  اطراف جاسوسان  روند  ر سبیل  ازرگانان و سیاحان و صوفیان و »

، گون  از احوالآرند ک  تا هیچشنوند خبر میو درویهان و از هر چیزی می 2فروشانپیرزی

توان در مورد ارتباط ا وس ید  ا سران قدرت سلجوقی و  ا آنن  می 3«خبری پوشیده نماند.

؛ کساانی  ، ارتباط ا وس ید  ا ساران محلای اسات   اقتباس نمود سالرسر سلتفحیداط از متن احتی

و رؤسای والیات ک  این مسئل  هم  ا توج      5های نیها وریا شحن  4چون عمید خراسان

 .نق  وسی  اجتماعی او در خراسان، دور از چهم نخواهد  ود

، جوقیان نسابت  ا  عهاد غزنویاان    قدر مسلّم، فوای اجتماعی ایجادشده در دوره سل

پرواتر ا وس ید را فراهم نمود؛ اما این شرایط،  ی  از آنک  تر و طب اً  یامکان عمل آزادان 

های سیاسی و اعتقادی حاصل روا ط صمیمی وی  ا سران قدرت  اشد،  رخاست  از اندیه 

. و صوفی   اود  حاکمیت در ایجاد مهروعیت عمومی از طریق جلب پهتیبانی علمای دینی

                                                                                                          
 نامیدند، نزد آنها قرائت نمود.می نصیحت النظامیهخواجه نظام الملک به بغداد، فصلی از منشأت را که آن را 

 .111، ص السلف تجارب. نخجوانی، 1

 ، ذیل واژه مذکور(نامه دهخدالغتیه و مال التجارة پست. )دهخدا، . فروشنده متاع و کاالی فروما2

 . 212، ص نامهسیاست. نظام الملک، 3

؛ ابو 29ص  ،کدکنی شفیعی تصحیح: ،اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیرای، . ابوسعید میهنه4

 .92و  91، ص حاالت و سخنان ابوسعید ابوالخیرروح، 

 .22، تصحیح: شفیعی کدکنی، ص ابوسعید شیخ مقامات فی التوحید اسرارای، نهمیه . ابوسعید5
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این حرکت هدفمند، از خراسان آغاز شد و سپس در سراسر امپراطوری سلجوقی گستر  

 1یافت.

تبیین عبادات زاهدان  و اینک  آیا سود مادی در تواد  ا تقوای راستین است یاا نا ، از   

جمل  مباحثی  ود ک  ذهن  سیاری از متهرعین و متصوف  را  ا  خاود مهاغول سااخت و     

ا وسا ید در   2طلبانا  کالمی زیادی را موجب گردید. شاید رویکرد دنیایی و رفاههای  حث

هاای او  ا  عناوان یا  صاوفی ظااهراً       ک  در آموزه 3هامندی از ل ات و ن متمورد  هره

نماود داشات ، در     یات اش ری و م تقد  ا  فقا  شااف ی و  رخاوردار از محبات اهال      

؛ چراک  در آن زمان، نمودهای را ایفا مینق  عمده ترشدن توده مردم نیها ور    او،نزدی 

این  4... .«ها و م اهب کالمیها و آرای فرق نمایهگاهی  ود  رای  زم اندیه »این شهر: 

نزدیکی و قرا ت فکری و عقیدتی میان مردم و شیخ ا وس ید، زمانی مفهوم عمیق خود را 

ردهای کالمی و فقهی و اعتقادی میان دهد ک  یادآوری شود در این زمان،  رخونهان می

اله اع قرار داده  ود. این هم ، زمانی تبادیل  ا    های اجتماعی، زندگی مردم را تحتگروه

هاای  گری سپاهیان سلجوقی کا  هناوز در الیا    تازی و غارتگردید ک  ترکمصیبت می

ل اماوال  شان مجال ظهور یافت  و خود را هرازچندگاهی در قالب غاارت و چپااو  شخصیتی

 اازار اخالقای و   در چنین آشفت  5داد.عمومی و نوامیس مردم شهری و روستایی نهان می

اعتقادی، مسلّم  ود ک  رفتارها و گفتارهای غالباً موزون و آهنگین ا وس ید ک  از جان نیاز  

کرد؛ تا آنجا ، حتی مخالفان وی هم خوشایند جلوه می رخاست   ود،  ر دل  سیاری از مردم

                                              
 .229، ص «ها و رویکردهاپنج مکتب مهم کالمی عصر سلجوقی؛ چالش». جاللی، 1

 .42، تصحیح: ژوکوفسکی، ص اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعیدای، منور میهنه. ابن2

 خورد. )همان(می شیخ تا سودمی شکر در و گرفتمی کارد به شیرین خربزه سر مریدان، از مریدی» .3

 .14، ص چشیدن طعم وقت. شفیعی کدکنی، 4

؛ بنداری 5115، ص 29، ج الکامل فی التاریخاثیر، ؛ ابن22، ص سلجوقنامه. ظهیرالدین نیشابوری، 5
 .111، ص زبدة النصر ونخبة العصراصفهانی، 
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،  ویا  شادت  یهاتری یافتا   اود     سوای اختالفات شی   و سنّی ک  پس از ساقوط آل  ک 

نویسانده   1، در مجالس وعظ ا وس ید در دست است.هایی از حوور علویان نیها ورگزار 

شی  ، در این جماعت )ا وس ید و  رخی مهایخ صاوفی( ظانّ نیکاو    »م تقد است:  النقض

همننین، در اشاراتی ک  ا وس ید در اش ار خود  2«اند.؛ از  هر آنک  علوی و م تقد  ودهدارد

شاود؛  رانده، هیچ اثری از یاد خلفای ثالث  دیده نمی ر سر منا ر و هنگام وعظ  ر ز ان می

وپنج ر اعی منسوب    ا وس ید  اقی مانده است ک  در حدود  یستعلیاما در اره امام 

  3 یانگر اهمیت این شخصیت، در اش ار ا وس ید ا والخیر است.

های تصاوف ا وسا ید  اود کا      رویکرد دنیایی و گریز از انزواطلبی نیز از دیگر ویژگی

ا وسا ید،  : »حجاوب کهای الم دهنده نیاز مردم زمان  است.  نا  ر نوشات  صااحب   ان کاس

زنادگی اشارافی    4«زنند.هرگز از آن دست شیخانی نبود ک  الف فویلت فقر  ر ن مت می

چهایده، خبار از   را مای « ط م وقت»ا وس ید و استفاده از ل ای  دنیوی ک     قول خود  

دهاد کا  در آن،   ی  سیر عمیق عرفانی از حق    سوی خلق )من الحق إلی الخلق( مای 

این شیوه، زمانی ک  توأم  5داد.ستن    مردم و حمایت از ایهان را نوید نمیرسالتی جز پیو

ای جز استقبال عمومی از هر قهر و صانفی و نیاز   شد، نتیج  ا ش ر و سماع و تساهل می

گاری و مقا لاا   ااا  . اصااالحدشامنی از سااوی متهارعین از هاار دسات و نااوعی نداشات    

ای هاای اسات اره     جای اساتفاده از رو   ها، هدف هم  رفتارهای وی  ود ک ناهنجاری

صاراحت و در حاّد فهام ماردم عاادی  ا  ساخن        عصر ،  ا  رایج در کالم صوفیانِ هم

                                              

 .19و  12، ص ابوسعید ابوالخیرحاالت و سخنان . ابو روح، 1
 .291، ص نقض؛ معروف به بعض مثالب النواصب فی نقض. قزوینی، 2
 .11، ص «سیر راهیابی مفاهیم شیعی در رباعیات منصوب به ابوسعید ابوالخیر و دیگران». غالمی، 3
 .141ص کشف المحجوب، . هجویری، 4

؛ شفیعی کدکنی، 91،تصحیح: ژوکفسکی، ص ابوسعید اسرار التوحید فی مقامات شیخای، منور میهنه. ابن5
 .12، ص چشیدن طعم وقت
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از او شخصیتی را  2شدن، ودن و  ا خلق خدا همراهاعتقاد وی    در  ین جم  1پرداخت.می

ن را پرداخت ک   رخالف جریان تصوف رایاج کا   ار روی آب رفاتن و در هاوا پریاد      می

و رخاست و دادوستد میان خلق، و در عاین  ، نهستنمودکرامات خارق ال اده محسوب می

نبودن از یاد خدا را کرامت اصلی دانست  و در جهت تفهیم آن    سایر صوفیان، حال غافل

گنجید و . درک او از رسالت اجتماعی صوفی  ک  قط اً در قالب زمان او نمینمودتال  می

یافت،  دون ش ، نقهای  ز حدّ فهم زمان   ود، چنانن  توسط دیگران ادام  می سا  یهتر ا

توانست ایفا نماید،  سیار از آنن  ک  تصوف در حیات اجتماعی و اقتصادی جام   ایران می

توان اذعان داشات، تصاوفی را کا  او    جرئت می.   شدتر مینمایان ساخت، پُر ارتر و زنده

وخام حاوادث سیاسای و    بت  ا رویکردی اجتماعی  ود ک  در پیچمُبدع آن  ود، تصوفی مث

. ها و مغوالن و غلب  متهرعین مت صب،    دست فراموشی سپرده شدوتازهای ترکتاخت

ای کرد، در واقا  ان کااس نیازهاای زمانا     اصولی ک  او در تصوف عملی خوی  تبلیغ می

 3. اصل خادمت کردح آن تال  میو  ا ایده و حال،  رای اصال است ک  در آن متولد شده

توأم  ا دوری از ت صبات انسانی و اعتقادی، راه را  رای رسیدن    رفتاری مبتنی  ر لطای  

گردید از تالوت آیات قهر و عا اب نیاز   نمود و موجب میآمیز هموارتر میدر رفتار محبت

 4ماأنوس  اشاد.   اجتناب نماید و    جای اندیهیدن وعید دوزخ،    وعده  ههت امیادوار و 

شیخ ا وس ید در آخر عمار، یااران را جما     »خود آورده:  مصنفاتق( در 191)م  5سمنانی

                                              

 ، «اثرگذاری تحوالت سیاسی و اجتماعی قرن پنجم؛ رفتار و گفتار ابوسعید ابوالخیر». نظریانی، 1
 .52ص 

  .299ص  ،کدکنی شفیعی تصحیح: ،ابوسعید شیخ مقامات فی التوحید اسرارای، میهنه . ابوسعید2
 . 121 . همان، ص3

 .251، ص ابوسعید ابوالخیر از حقیقت تا افسانه. مایر، 4

احمد بیابانکی سمنانی، از بزرگان تصوف و شعر پارسی در قرن هفتم و هشتم محمدبن. عالءالدوله احمدبن5

 هجری قمری است.
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کرد و گفت: کیست ک  از من قبول کند  دین دو  یت عمل کند؛ تا من مقام خود را  ا  او  

 . یاران گفتند: ای شیخ! آن  یت کدام است؟ گفت:تفویض کنم
 دـس که بپسندید باید ناپسنـب   عاشقی خواهی که تا پایان بُدی   

 1«دــزهر باید خورد و انگارید قن  ارید خوب    ـد دید و انگـزشت بای  

توانسات در ایجااد    ا وجود ظلم و  یداد سلجوقیان، این نگااه مثبات  ا  مساائل، مای     

 ای ایفا نماید.امیدواری    آینده و تلطیی روحی  اجتماعی مردم خراسان، نق  سازنده

 نتیجه

کا  در ااره نقا  سیاسای و     حاالت و الناان سبفالوعید  و  سالرسر سلتفحیدهای  ا  ررسی کتاب

اجتماعی ا وس ید ا والخیر مطالب  سیاری را عنوان نموده و مقایس  آن  اا کتاب تااریخی    

خصاوص توساط   رساد، نقهای کا   ا     مرتبط    دوران سلجوقیان، چناین  ا  نهار مای    

از سران دولت سلجوقی    خانقاه ا وسا ید ترسایم   منور در اره سرسپردگی  رخی محمد ن

گردیده و نفوذ کالمی ک  توسط وی    شخص ا وس ید و در ارتباط  اا ساران سیاسای و    

کام  اجتماعی این دوران نسبت داده شده، تا حدودی از واق یت تاریخی دور  اوده و دسات  

   رویکرد اجتماعی تصوف ؛ اما  ا توج  توان از کتب تاریخی    دست آورداین م نا را نمی

ویژه نیها ور و منطق  میهن  از گفتارها ا وس ید و استقبال گسترده مردم منطق  خراسان،   

و کردارهای ا وس ید ا والخیر ک  مبتنی  ر اصول متساهالن  و شاادکامی و  رخاورداری از   

ادات خها   ل ای  دنیوی در چارچوب انسانی و م تدالنا  و اجتنااب از انزواطلبای و اعتقا    

آمیز کا  تماامی   زاهدان  است و نیز تأکید قولی و عملی وی  ر اصل خدمت و رفتار محبت

راحتی از تأثیرات اجتمااعی  توان   های مردم زمان  اوست، نمیآن، در واق ، تجلی خواست 

 . ا وس ید و مکتب صوفیان  وی گ شت و هم  آنها را یکسره نادیده گرفت

                                              
 .219، ص مصنفات. سمنانی، 1
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سا ی دارد در کناار تاأثیرات     سالورسر سلتفحیود  عان داشات، صااحب   توان اذ نا راین، می

هاایی  اجتماعی ا وس ید  ر جام  ، از اثرگ اری او  ر اصحاب قدرت زمان سالجوقی نمونا   

عرض  نماید یا وی را در ارتباط  ا حکومت و مؤثر  ر رفتارهای طبق  حاکم در کاه  فهار 

الادین  ، جمالهای محمد منور و ا و روحادعا  ر رفتار مردم جام   نهان دهد؛ اما  ا مقایس 

س ید  ا سران قدرت و مقایس  این ادعا  ا مدارک و اساناد تااریخی، متوجا     ا ی ناهلللطی

شویم در نوع و میزان این ارتباط، تا حدودی غلو شده است؛ ولی  ا این حال، ا وسا ید  می

د  ا دور ودن از مرکز قدرت و در کنا والخیر، شخصیتی کامالً اجتماعی است ک  تال  می

، تصوفی را رواج دهد ک  رویکردی اجتماعی و مثبت داشت   اشد و چنانن   ودنکنار مردم

، هدف  این  وده ک   دین وسایل ، از فهاارهای    ا اصحاب و سران قدرت ارتباطی داشت 

ایجااد روا اط   ، اقتصادی و در مجموع ظلم  ر مردم  کاهد؛  دون آنک  نیازمند  ا   سیاسی

تنگاتنگ  ا حاکمیت  وده  اشد و یا چون  سیاری از مهایخ صوفی پس از خود، تبدیل  ا   

خوار حکومت شده و ارتباط  ا سران قدرت را  رای خود کرامتی دانست  تا  دان افتخار جیره

، هادفی جاز کااه  آالم    نماید و  دین صورت، نهان داد ک   ا توج     رفتار و اقدامات 

ای ، مقدما  نداشت  و چندان در  ند نام و ننگ نیست. این خصوصیات مکتب ا وس ید مردم

 اودن ، از وجاوه    ود  ر روند تکامل مکتب تصوف خراسان ک  وج  اجتمااعی و مردمای  

 متمایزکننده آن، از مکتب متصوف  عراق است.
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 .1112، تهران: خاور

، بته  ظفتر جرفادقتانی  بتن ، ترجمه: ابوشرف ناصحریخ یمینیتا ،عبدالجبار، محمدبنعتبی .21

 . 1132، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، کوشش: جعفر شعار



 921   2991 زمستان، دومهفتادوسال هجدهم، شماره              

، «پشتیبانی خواجته نظتام الملتک از صتوفیان بتزرگ خراستان      »، ، حشمت اهللعزیزی .23

 .1133، ، تهران13، ش ، سال پنجمپژوهاننامه تاریخفصل

جتا:: مرکتز نشتر انقتالب،     ، ]بتی 1، ج افغانستان در مسیر تاریخ  ،، میرغالم محمدغبار .29

 . 1133چهارم، 

سیر راهیابی مفتاهیم شتیعی در رباعیتات منستوب بته ابوستعید       »، ، محمدمهدیغالمی .11

، دانشتگاه  ، دانشکده ادبیات و علوم انستانی شناسی ادب فارسی، مجله متن«ابوالخیر و دیگران

 . 1191، زمستان 24، پیاپی 4ش  ،، دو ساله جدیداصفهان

: ، مصتحح «بعتض مثالتب النواصتب، فتی نقتض     »معروف به ؛ نقض، قزوینی، عبدالجلیل .11

 .1135الدین محدث ارموی، تهران: انجمن آثار ملی، جالل

، بته تصتحیح:   احمد عثمانیبن، ترجمه: حسنرساله قشیریههوازن، بنقشیری، عبدالکریم .12

 .1114تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، الزمان فروزانفر، بدیع

نامته  ، تاریخ«محمود غزنوی و تساهل مذهبیبررسی مناسبات سلطان»، ، سکینهکاشانی .11

 .1194، سال دوم، خوارزمی

، تهتران:  ، به اهتمام: عبدالحی حبیبتی زین األخبار، ضحاکبن، ابوسعید عبدالحیگردیزی .14

 .1131، اوّل، دنیای کتاب

، مرکتز  ، ترجمه: مهرافاق بتایبوردی ابوسعید ابوالخیر از حقیقت تا افسانه،  ، فریتسمایر .15

 .1113، نشر دانشگاهی

، مجلته برهتان و   غزنویان و فلسفه و کالم در خراسان و ماوراء النهر، ، محبوبمهدویان .13

 . 1135، تابستان 3، ش عرفان

، تهتران: بنگتاه   ، به اهتمام: محمد امین ریتاحی دمرصاد العبا، محمدبن، عبداهللنجم رازی .11

 .1152ترجمه و نشر کتاب، 

، تهتران:  ، تصتحیح و اهتمتام: عبتاس اقبتال    تجارب السلف، سنجربن، هندوشاهنخجوانی .13

 . 1111انتشارات قزوینی، 



 ...در خراسان یرابوالخ یدابوسع یاسیس ینقش اجتماع یخیتار یبررس 922 

، به کوشتش: محمتد   ، به اهتمام: محمد قزوینیچهار مقاله، عمر، احمدبننظامی عروضی  .19

 . 1121، انتشارات ارمغان، اوّل، 1111معین در سال 

اثرگذاری تحوالت سیاسی و اجتمتاعی قترن   »، و طاهره خوشحال ، عبدالناصرنظریانی  .41

، بهتار و تابستتان   3، ش ، پژوهش زبان و ادب فارستی «پنجم؛ رفتار و گفتار ابوسعید ابوالخیر

1133. 

، ، بته ستعی و اهتمتام: والنتتین ژوکفستکی     کشتف المحجتوب  ، عثمانبن، علیهُجویری  .41

 ش. 1114لنینگراد: مطبعة دارالعلوم اتحاد جماهیر شوروی، 

جتا::  )نگاهی به عرفان شتیخ ابوستعید ابتوالخیر(، ]بتی    تصوف در اسالم همایی، جالل،  .42

 .1132مؤسسه نشر هما، اوّل، 
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