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امیرحسین همتی 1

چکیده
فرهنگ یونانی در نرر ررفت دعد
فرهنگ ایرانی ،جایگاهی همانند سعررا در
برای ابوسع ید ابوالخیر در
ِ
ِ
رغم آنکع هی أعیلی ی اخ دود بع یعادرعار نگع،ادعععتنعد ،ا یمعا در أ عدادی ک یر اخ کتعا هعا
اسعععای این دب ،بع ِ
کنن اد فارسعی را ب سع دع م مختمی میأوان
حضعوری رُررنگ دارندی نرش
آفرینی ابوسع ید در ِ
ِ
متون ِ
ِ
مید ،ادععمی دود اخ نرر م توا هی
دیدی یادکردها اخ اب ،یا دارای منب ی دععنادت دععد هسععتند ب با
ِ
مغایرأی ندارند؛ یا هی مید،ی مشعخ

رغم مشعخ
برای آنها نمیأوان در نرر ررفا؛ یا اینک ب ِ

عتار حا ععر،
عمون آنها در مرایسع با منب ِ ادععمی ،مغایرأی فاحش داردی هدا اخ جسع ِ
بودن مید ،،مضع ِ
ِ
ی
آمدن آنهاسعای نتای حادعم اخ
م رفی این مغایرتها ب أو عی در با ِ لمم متوعور بر وگونگی ُدید ِ
َ
َ
کنار نرم مسععمولات ب جای
مط خندرانی ادععخا ِ مختمی ،در
این ُژبهش نشععان میدهد ،دبط ب د
ِ
ِ
ِ
مخد ،م تو ب همونین اسعت اد اخ مناب باسع در لو ِ رجوب ب مناب ادعمی ،بیشأرین
اسعتناد ب
ِ
ِ
ِ
نرش را در د مریری این سنوها ای ا کرد اسای
کلیدواژهها :ابوس ید ابوالخیر ،حاالت ب سخنان ،اسرارالتوحید ،مرامۀ کنن ب نویافت ی
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در معرفی ابوسعید ابوالخیر

نشریۀ علمی جستارهای نوین ادبی ،شمارة  ،213تابستان 1400

مؤلفان متون کهن ادب فارسی
خطاهای
ِ
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جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارۀ نّست

مقدمه

ابوسعیک ابوالخیر ،ر میان مشایخ طریق ،.شخصیتی بیماننک اس ..اچ با چجو آنکه هیچ تللیفی از خو به یا گار
نگذاش ،.چ بهرغم آنکه ر تاریخ ّ
تصوف نیز بهعنوان بنیانگذار هیچ سلسلهای مشخص شناخته نشکّ ،اما با اقوال چ
ّ
افعال خو  ،ر تلام صوفیگری چنان تلثیری عمیق برجای گذاش .که اچ را به عل .این حضور نقشآفرین ر فرهنگ
صوفیانه ،شتیه سقراب ر فرهنگ یونان انستهانک (ابن ّ
منور :1371 ،صکچپانز ).
تلثیرگذاری ابوسعیک بر جریان ّ
تصوف ،به لی پیریزی بسیاری از رسور پایکار صوفیانه چ ایما آ ا رایج ر

خانقا بو  .همچنین ،قابلی .اقوال اچ ،ر تتیین بسیاری از آموز های معرفتی ،چ همچنین نقش حلایات مرتتط با احوال
چی ،ر تشری متانی نظری ّ
تصوف ،ر این تلثیرگذاری نقشی اساسی ایفا کر اس ..این اثربخشی احوال چ اقوال،
چنان از جان مؤلفان متون کهن مور توجه قرار گرف .که استفا از سخنان شیخ چ بازتا حلایات مرتتط با احوال
اچ را ر طیفی چسی از مناب کهن ،بهچ وح میتوان یک .ملخذ اصلی مؤلفان برای استفا از این سخنان چ حلایات،
یلی از مقامههای بازمانک از ابوسعیک اس..
ر زمانۀ کنونی ،برای آشنایی با ابوسعیک ابوالخیر ،از سه مقامۀ مشهور میتوان یا کر  .قکیمترین این مقامهها
«حاالت چ سخنان» نار ار  .چمین زنکگینامۀ مستق  ،تح .عنوان «اسرارالتوحید» شناخته میشو  .شفیعی کککنی،
ر سالهای اخیر به یک رچای .یگر از مقامات ابوسعیک س .یافته اس ..اچ از این مقامه ،با عنوان «مقامات کهن چ
نویافته» یا کر اس ..این مقامه با عنوان «چشیکن طعم چق ».منتشر شک اس..
صرفنظر از سه مقامۀ موصوف ،حضور ابوسعیک را ر بخشی کبیر ،از یگر متون کهن ا
ً
مشاهک کر  .این حضور ،معموال به یلی از سه شل ذی اس:.

فارسی نیز میتوان

الف :استفا از احوال چ اقوال شیخ ،ر رجۀ نخس .بهصورت أخذ چ اقتتاس مستقیم مطال  ،از یلی از سه
ً
مقامۀ بازمانک از اچس ..ر این شل از حضور ،تعکا ی نستتا کبیر از حلایات ،چ همچنین بخشی قاب
ّ
توجه از اقوال شیخ ،بکچن کم چ کاس .از نظر محتوا ،به فراخور مو وع مک نظر مؤلفان ،از یلی از سه مقامۀ
مشهور أخذ ،چ ر متن جکیک به کار رفته اس..
 :چمین شل از حضور ابوسعیک ر متون کهن ،چنان اس .که تعکا ی از حلایات منتس به احوال ،چ
همچنین بخشی از اقوال شیخ ،بکچن آنکه بتوان ملخذی شناخته شک برای آنها تعیین کر  ،از جان برخی
از نویسنکگان مناب کهن ،بهکار گرفته شک اس..
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ج :سومین صورت از حضور ابوسعیک ر متون کهن ،چنان اس .که بخشی از آنچه مرتتط با احوال یا اقوال
ابوسعیک اس ،.با آنکه صورت اصلی آنها را ر یلی از سه مقامۀ بازمانک میتوان یافّ ،.اما آن مطال  ،بنا
به الیلیچنک ،بهصورت خطا ،نق چ ثت .شک انک .بررسی اینگونه از موار خاص ،چ تو ی ر با عل
ّ
متصور بر چگونگی پکیک آمکن این مغایرتها ،مو وع جستار حا ر اس..
ضرورت پژوهش
پیشینه و
ِ

ر حوزۀ ابوسعیکپژچهی ،از تحقیقاتی شپرشمار میتوان یا کر  .هیچککار از این پژچهشها از نظر مو وع چ رچیلر ،

همسو با جستار حا ر نیستنک .شایک بتوان آنچه را شفیعی کککنی ر با خطا بو ن انتسا شاعری به ابوسعیک بیان
کر (ابن ّ
منور :1371 ،صکچیاز ) یا آنچه را ربارۀ رچغین بو ن مو وع میراث خرقۀ ابوسعیک برای شیخ احمک جار
نامقی آچر (شفیعی کککنی )55 :1393 ،تا حکچ ی با جستار حا ر ر یک راستا انس ..پژچهش حا ر ر
مقایسه با تحقیقات پیشین ،رچیلر ی چیژ ار که جای آن ر حوزۀ مطالعات مرتتط با ابوسعیکشناسی ،خالی اس..
عکر التفات به مسللۀ خطاگویی ربارۀ ابوسعیک ،چ بیتوجهی نست .به سیر تاریخی این مو وع چ عنای .نشان
نکا ن به تتیین عل مترت بر آن ،ست گر یک تا ر رچزگار کنونی نیز شاهک بیان برخی سخنان ناصوا

ربارۀ ابوسعیک

یا آنچه مرتتط با اچس .باشیم .بهعنوان نمونه ر کتابی که بهمنظور تکریس ا بیات به انشمویان نشر یافته ،چ تا سال
 1394به چاپ سیچ چ چیراس .سور رسیک  ،نویسنکۀ آن ر معرفی یلی از متون منتخ خو  ،که حلایتی از
اسرارالتوحید اس ،.بکچن بررسی هوی .تاریخی مؤلف اسرارالتوحید ،چ حتی بیتوجه به اشارات منکرج ر متن این
منور معرفی کر ی (ابن ّ
اثر ی که مؤلف ،پکر خویش را ابوالبنا نورالکین ّ
منور 168 :1371 ،چ  219چ 342چ  )370با

تصور اینکه ّ
توهم یا ّ
«منور» اسمی اس .فقط برای بانوان ،مؤلف اسرارالتوحید را «نوا ۀ ختری شیخ» معرفی کر

اس( !.ذچالفقاری .)152 :1394 ،شگف.آچرتر از شل گیری خطای مذکور آنکه ر طی این سالها چ با چجو
چاپهای ملرر این متن انشگاهی ،نه مؤلف ر صک اصالح لغزش برآمک نه گویا کسی متذکر آن شک اس..
بحث و بررسی

برخی از مؤلفان متون کهن ا

فارسی ،هنگار بیان بعضی از مو وعات مرتتط با احوال چ اقوال ابوسعیک ابوالخیر ،به

ذکر مطالتی پر اختهانک که ر مقایسه با صورت اصلی آنها ،مغایرتهایی را نشان می هک .آشلار ساختن این خطاها
چ تو ی ربارۀ عل برچز آنها ،هکف جستار حا ر اس ..برای سامان ا ن به این تحقیق 67 ،کتا از متون ا
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فارسی ،ر فاصلۀ قرنهای پنمم تا سیز هم قمری ،بررسی شک .مالک اصلی انتخا این آثار ،بهر گیری از منابعی
ً
ً
بو که اچال از ابوسعیک ر آنها ذکری به میان آمک  ،ثانیا ارزش آن مناب یا اعتتار مؤلفان آنها ر گذر قرچن چ اعصار به
اثتات رسیک باشک.
نتایج حاص از این پژچهش نشان می هک ر  20کتا  ،از منابعی که جامعۀ آماری این تحقیق را تشلی ا انک،
آنچه مؤلفان ر معرفی برخی از احوال ابوسعیک به بیان آن پر اختهانک ،ر مقایسه با صورت اصلی آنها ،بهچ وح تمار
با خطا چ لغزش همرا اس ..این سهوها چ لغزشها را ،از نظر مو وع ،به چنک ستۀ کلی میتوان تقسیم کر :
الف :بخشی از این خطاگوییها ،مشتم بر اشاراتی هستنک که بعضی از چقای چران حیات شیخ را (از کو کی
تا پیری) بهاشتتا بیان کر انک.
 :قسمتی یگر از این لغزشها ،مشتم بر مو وعاتی هستنک که برخی از حلایات مرتتط با ماجراهای زنکگانی
شیخ را بهگونهای اشتتا به رچای .رآچر انک.

ج :پار ای یگر از این اشتتاهات ،مشتم بر خ چ ّ
تصرفهایی هستنک که شل چ محتوای برخی از چقای چران
ً
حیات شیخ را بهصورتی کامال گرگون نشان ا انک.
َ
َ
 :ختط چ خلط زنکگانی اشخاص مختلف ،چ ارتتاب نارچای آنها به چقای چران حیات ابوسعیک ،گونهای یگر از
این اشتتاهات هستنک.
هی :اشار هایی اشتتا به مسائلی چون شمارۀ سالهای زنکگانی چ زمان چفات شیخ ،بخشی یگر از این مغایرتها
را شام هستنک.
مالک ترتی  ،برای ناربر ن از منابعی که بیان احوال ابوسعیک ر آنها با نوعی از خطا همرا اس ،.زمان تللیف
آثار ،یا ایار حیات مؤلفان آنها خواهک بو  .از معرفی این آثار ،به لی پرهیز از اطنا  ،صرف نظر شک اس ..ذی هر
منت  ،فقط تعکا یا کر از ابوسعیک ابوالخیر مشخص خواهک گر یک .آنگا به ذکر مطلتی اشتتا یا ایرا نلتهای خطا که
ر رابطه با ابوسعیک ر آن منت منکرج اس ،.توجه نشان ا خواهک شک .آنگا لغزشها ،با ارائۀ لی  ،تشری چ ر
با آنها تو ی ا خواهک شک.
 1ـ ُ بستانالقلوب

ر این کتا  ،یک حلای .ر ارتتاب با ابوسعیک ابوالخیر چجو ار  .شها الکین یحیی شسهرچر ی میگویک «شنیدم

که شیخ ابوالخیر ر چاقعه یک که :برخیز چ نز شیخ ابوالحسن خرقانی شو چ امانتی که بکچ سپر ایم ،بستان .شیخ
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ابوسعیک برخاس .چ به خکم .ابوالحسن خرقانی رف ..چون چشم ابوالحسن بر چی افتا  ،گف :.یا اباسعیک ،امانتی
ش
که ترا بر من اس ،.آن اس .که بکانی که صوفی از گ نیس ..ابوسعیک چون این بشنیک ،خکم .کر چ بازگش.؛ چ
چنکان جهک کر که آن صوفی را که از گ نیس ،.بکیک؛ چ همه رچز میگف :.الصوفی م الله بالملان( ».شیخ
اشراق.)371 :1380 ،

«الصوفی ش
ُّ
غیر
آنچه را مؤلف بستهنالقلوب ،به آن اشار ار  ،با شط بسیار معرچف ابوالحسن خرقانی متنی بر

مخلوق» ر ارتتاب مییابیم .از رچزگار حیات خرقانی ،مفهور این شط چ همچنین تفسیر آن ،هموار مور پرسش
ٍ
اربا سلوک بو اس ..نخستین اطالعی که ربارۀ این شط ر اختیار اس ،.گفتار ابوسعیک ابوالخیر اس .که ر
اسرارالتوحید چ ر من یلی از ممالس شیخ ثت .شک اس ..ر آنما آمک «شیخ ما گف :.آن پیر ی شبلحسن
خرقانی -میگف :.صوفی ناآفریک باشک» (ابن ّ
منور.)256 :1371،

سفر ابوسعیک ابوالخیر به خرقان ،چ مالقات با شیخ ابوالحسن ،یلی از چقای انلارناپذیر اس ..گزارش ّ
مفص این
سفر ،ر اسرارالتوحید منکرج اس( .ابن ّ
منور .)135 :1371،همچنین ر رسالۀ «ذکر قط الساللین ابوالحسن
خرقانی» به ماجرای این مالقات اشار شک اس( .شفیعی کککنی .)264 :1388،ر «منتخ نورالعلور» نیز شرح
این مالقات ،آمک اس( .مینوی 136 :1354 ،ی شفیعی کککنی .)369 :1388 ،نلتۀ جال توجه آنکه ر هیچککار
ّ
ً
از این مناب  ،به آنچه مؤلف بستانالقلو مکعی آن اس ،.مطلقا اشار ای یاف .نمیشو  .عل .برچز این خطا ،چنانکه
از صکر حلای .نیز میتوان مشاهک کر  ،نق مطل از مسموعات اس..
 2ـ مکارماالخالق

ر با سیچیلم این کتا  ،که به مو وع «رفق چ ک چی» اختصاص ار  ،به استانی لطیف از چقای زنکگانی
ً
ابوسعیک اشار شک اس ..مؤلف هکهرماالخالق این استان را ر مقایسه با صورت اصلی آن ،به شللی کامال گرگون
چ متفاچت ر سرانمار ،عر ه کر اس ..ر هکهرماالخالق آمک «چنین گوینک که شیخ ابوسعیک ابوالخیر
را -رحمةاللهعلیه ی پسری بو سخ .با جمال ،چ لطیف صورت ،چ خو اخالق .ر نشابور صوفیی شیفتۀ جمال چی
ّ
شک؛ چ بر مخالط .چ مالزم .اچ از صوفیان یگر تمییز نمو  .چنکانکه اصحا بر آن چاقع .چقوف یافتنک ،شکت
ّ
حمی .چ صکق ارا ت حاص آمک .تا قصک هالک .اچ کر نک .یلی از ایشان با شیخ متاسطتی اش ..به خواجه انها
کر که چاقع .چنین افتا اس.؛ چ اه خانقا قصکی پیوستهانک .شیخ ،مر خا ر سفر را اشارت کر تا از بهر رچز
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یگر ترتی ساز چ اغذیۀ لطیف شم ّهیا گر انک .چون بامکا یگر از اچرا فارغ گشتنک ،خا ر ،سفر بگستریک چ صالیی
ش
ر ا  .قر چیس .کس از صوفیان بر سفر بنشستنک .پس خواجه فرزنک را بالطیفتر لتاسی ر صکر جم بنشانک،
چ آن شیفته را ر پهلوی اچ جای فرمو ؛ چ پسر را فرمو تا به کفچهای حلواء شلر ر هان اچ مینها ؛ چ خر منکان
ش
شناسنک که جان عشاق ر مفارق .محن.ککۀ تن ،بهانهجوی باشک .بی:.
جان بر سییر پای اسیی ،.ز سیی .سییتم.

هیییان ،گیییر نظیییری نمیکنیییی تیییا بیییرچ

بیچار صوفی ،چون این حال مشاهک کر  ،انس .که خواجه چ جماع .خانقا از آن حال ختر یافتهانک ،از
غای .شرر چ خمال .نعر ای بز  ،چ جان تسلیم کر  .خواجه رچی به جماع .صوفیان کر چ گف :.اصحابنا ،هر که
َ
ش
ش
را به شلر توان کش ،.به تیر نتوان کش( »..ر یالکین نیشابوری.)170 :1341 ،
منور .)81 :1371،محتوای حلای .مذکورّ ،
اص این حلای ،.ر اسرارالتوحید منکرج اس( .ابن ّ
متین مناستات
ابوسعیک ابوالخیر با ابوالقاسم قشیری اس ..نار رچیش موصوف ر این حلای .نیز «بوعلی ترشیزی» ذکر شک  .این
ر حالی اس .که ر یالکین نیشابوری ر رچای .خویش از این ماجرا ،متذکر هیچ ککار از این موار نگر یک  .افزچن
بر این ،پایان حلای .نیز ،بنا به رچای .محمک بن ّ
منور ،جامه خرقه کر ن بوعلی ترشیزی ،لتیک ز ن چ عزیم .به سفر
حج اس ..سخن ابوسعیک نیز ر قسم .پایانی حلای .موصوف آن اس .که « رچیشی را که به نیم لوزینه از شهر
بیرچن توان کر چ به حماز افلنک ،چه بایک چنکان رنمانیکن چ خرقه برکشیکن چ رسوا کر ن( ».همان).
 3ـ تذکرةاالولیا

یلی از مشایخی که عطار ر تذکرةاالولیه به بیان شرح احوال اچ پر اخته ،ابوسعیک ابوالخیر اس ..رچای .عطار (بر
متنای چاپ نیللسون از تذکرةاالولیه) ربارۀ زنکگانی ابوسعیک ،ر پار ای از موار ی چ ر مقایسه با آنچه ر همین زمینه
ر مقامههای شیخ آمک ی با لغزشهایی همرا اس..
ش
شر یاسین»
الف :عطار ،هنگار نق یلی از خاطرات چران خر سالی ابوسعیک ،به جای ذکر اسم «پیر ابوالقاسم ِب ِ
ُ
ابوالقاسم ک َّرکانی» را آچر اس ..این ر حالی اس .که ر مقامههای بازمانک از ابوسعیک ،مشاهک
نار «شیخ
ِ
میشو که شیخ ،خاطرۀ مور اشار را برای فرزنکان چ نوا گان بازگو کر  ،ر من آن به صراح .از «ابوالقاسم بشر
یاسین» نار بر اس..

ش
هرچنک شیخ ابوالقاسم ک ّرکانی نیز از مشایخ معاصر با ابوسعیک ابوالخیر بو  ،چ شیخ با اچ مالقات چ مصاحت.ها
ش
اشّ ،.اما ذکر اسم «ابوالقاسم ک ّرکانی» به جای «ابوالقاسم بشر یاسین» نشان هنکۀ آن اس .که احوال این چ
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«ابوالقاسم» با یک یگر رهمآمیخته اس..
ر تذکرةاالولیه میخوانیم «نق اس .که شیخ [ابوسعیک ابوالخیر] گف :.آن چق .که قرآن میآموختم ،پکر مرا به
ُ
نماز آ ینه شبر  .ر را  ،شیخ ابوالقاسم ک َّرکانی ،که از مشایخ کتار بو  ،پیش آمک( ».عطار 1905 ،ر .)322 :این ر
حالی اس .که مطل مذکور ،ر اسرارالتوحید چنین بیان شک اس .که «شیخ ما گف .که ر کو کی ر آن چق .که
شر یاسین میآمک به نماز؛
قرآن میآموختم ،پکرر بابو ابوالخیر مرا به نماز آ ینه می شبر  .ما را ر را مسمک ،پیر ُبلقسم ب
ِ ِ ِ
چ اچ از مشاهیر علمای عصر چ کتار مشایخ هر بو اس( ».ابن ّ
منور17 :1371 ،؛ نیز :ر.ک :شفیعی کککنی:1386 ،
.)126

ش
 :عطار ر ا امۀ نق خاطرات مرتتط با چران خر سالی ابوسعیک ،متذکر این نلتۀ اشتتا نیز شک اس .که
ّ
همتك م الله طرفة عین خیر لك ّ
«ابوالقاسم ُک ّرکانی» عتارت «لئن تر ّ ّ
مما طلع .علیه الشمس» را (عطار،
ِ

 1905ر )322 :بهعنوان توصیه به ابوسعیک آموخ ..این رحالی اس .که بنا به اشارۀ صری مؤلف اسرارالتوحید ،این
ُ
ابومحمد عنازی» آن هنگار که ابوسعیک ر نز اچ از فراگیری قرآن فراغ .یاف .چ قصک
کالر ،سخنی اس .که «امام
ِ
حضور ر رس ا ی را اش ،.بهعنوان توصیهای نهایی به ابوسعیک آموخ( .ابن ّ
منور.)18 :1371 ،

ّ
ج :عطار ،ر ا امۀ بازگویی احوال ابوسعیک ابوالخیر ،مکت تحصی شیخ ر َمرچ ،ر محضر ابوعتکالله خضری

را «شش» سال عنوان کر  ،گفته اس« .شش سال در مرو پی ِش [ابو]عبدالله خضری تحصیل کردم .چون چفات
ّ
کر  ،پنج سال یگر پیش امار قفال تحصی کر ر( ».عطار 1905 ،ر .)322 :این ر حالی اس .که به تصری هر سه
ّ
مقامۀ بازمانک از ابوسعیک ،این مکت «پنج» سال بو اس ..ر اسرارالتوحید به حضور ابوسعیک ر مملس رس
ش ََ َ َ َ
ّ
ختلف ر مد ِت پنج سال ،بر امار ابوعتکالله خضری
خضری چنین اشار شک اس .که «شیخ ما ابوسعیک ،متفق چ م
خوانک( ».ابن ّ
منور23 :1371 ،؛ نیز :ر.ک :ابورچح لطفالله 62 :1384 ،ی شفیعی کککنی.)128 :1386 ،
ً
 :عطار ر شرح احوال ابوسعیک ،به بیان مطلتی یگر رخصوص چران طال علمی شیخ ر َمرچ ،چ مشخصا

ّ
ر محضر قفال پر اخته که آن اشار را نیز ر هیچ ککار از سه مقامۀ بازمانک از ابوسعیک ،آنگونه که عطار مکعی آن
ّ
اس ،.نمیتوان یاف ..این اشار چنان اس .که «پنج سال یگر پیش امار قفال تحصی کر ر .چنانکه همه ش ر
ّ
کار بو می چ همه رچز ر تلرار .تا یکبار به درس آمدم ،چشمها سرخ کرده ،قفال گفت :بنگر ید تا این جوان،
گمان َبد ُبردی ،پس نشسته گوش اشتم .خود را نگونسار کرده بودم و در چاهی ذکر
شبانه در چه کار است؟ و ِ
چشم من خون میافتاد ،تا رچز استا از آن معنی با من کلمهای بگف( »..عطار 1905 ،ر.)322 :
میگفتم و از ِ
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آنچه ر مقامههای ابوسعیک ر با سرنگون قرارگرفتن شیخ ر چا  ،چ ختم قرآن ر آن حال آمک  ،به چران اچل
ریا  .چ مماهکۀ ابوسعیک ر میهنه مربوب میشو  .همچنین ،آنکه گمان َبک ر حق شیخ شبر چ جویای احوال اچ
گر یک ،پکر ابوسعیک اس( .ابن ّ
منور30 :1371 ،؛ شفیعی کککنی.)130 :1386 ،
هی :یگر لغزشی که ر کالر عطار چ هنگار اشار به احوال چران انشانکچزی ابوسعیک مشاهک میشو  ،به این
ّ
نلته مربوب اس .که عطار به نق از ابوسعیک میگویک «از َمرچ به سرخس رفتم چ با بوعلی زاهد تعلق ساختم» (عطار،
ِ
 1905ر .)322 :ر این قسم ،.اگر اشتتا را از کات یا مصح نسخه نکانیم ،آچر ن اسم «امار ابوعلی زاهر بن
احمک فقیه» (ابن ّ
منور 23 :1371 ،ی شفیعی کککنی )128 :1386 ،بهصورت «بوعلی زاهد» خطاس..
چ :عطار ،ر ا امۀ گزارشی اختصاصی که از احوال ابوسعیک آچر  ،متذکر این نلته شک اس .که ابوسعیک پس از
ّ
آنکه به توصیۀ ابوالفض حسن سرخسی ،به میهنه بازگش ،.مکت «سی سال» ر کنمی نشس .چ به ذکر الله مشغول
بو  .این اشار را ر تذکرةاالولیه چنین مییابیم که «به مهنه آمکر چ سی سال در کنجی بنشستم ،پنته بر گوش نها ر چ
ّ ّ
ّ
میگفتم :الله الله( ».عطار 1905 ،ر .)322 :اشار به مکت «سی سال» ر حالی اس .که به تصری مقامههای
ابوسعیک ،چرۀ ّاچل مماهک چ ریا  .شیخ ر میهنه ،که به ذکر الله سپری شک« ،هف .سال» بو اس( .ابن ّ
منور،
24 :1371؛ ابورچح لطفالله64 :1384 ،؛ شفیعی کککنی.)128 :1386 ،
ز :عطار ،هنگار بیان چقای سفر ابوسعیک به آم  ،به این نلته اشار ار که ابوسعیک ر من را  ،با ابوالحسن
خرقانی یکار چ مصاحت .اشته اس ..ر تذکرةاالولیه آمک که شیخ «گف :.ما را عزیم .شیخ ابوالعتاس ّ
قصا
پکیک آمک ،که نقی مشایخ بو  .پیر ابوالفض چفات کر بو  .ر قتضی تمار میرفتم .ر را پیری یکر که کش.
میکر  .نار اچ ابوالحسن خرقانی بو ( ».عطار 1905 ،ر.)322 :
ر مقامههای بازمانک از ابوسعیک ،نهتنها هیچ اشار ای به نار این پیر نشک  ،بلله مح گف.چگوی ابوسعیک با این
«پیر بینار چ نشان» ر منطقۀ « ر گز» چ رچستای «شامینه» ذکر شک اس( .ابن ّ
منور38 :1371 ،؛ ابورچح لطفالله،
67 :1384؛ شفیعی کککنی .)133 :1386 ،افزچن بر این تصری ها ،ر مقامههای بازمانک از شیخ ابوالحسن خرقانی
نیز ر هیچ کما به این نلته اشار نشک اس .که خرقانی ر منطقۀ ر گز چ ر رچستای شامینه حضور اشته ،ر آنما
ً
به کشاچرزی مشغول بو  ،یا اینکه حتی به آن نواحی سفر کر باشک .نلتۀ جال توجه اینکه عطار این ماجرا را عینا
ر منطقالطیر نیز به نظم رآچر چ ر آنما از پیر مذکور ،بکچن ذکر نار ،با عنوانی کلی «پیر رچستایی» یا کر اس.
(عطار.)384 :1384،
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ح :سهوی یگر که ر رچای .منکرج ر تذکرةاالولیه ر با ابوسعیک ابوالخیر مشاهک میشو  ،به ماجرای سفر
ابوسعیک به خرقان چ اقام .شش رچز ر خانقا شیخ ابوالحسن ،چ مملس سماع که ر آنما برگزار گر یک ،مرتتط
اس ..عطار میگویک «چون از نان خور ن فارغ شکنک شیخ بوسعیک گف :.ستوری شب َو که چیزی برگوینک؟ شیخ
گف :.ما را پرچای سماع نیس ..چللن بر موافق .تو بشنویم؛ چ س .بر بالش ،بیتی بگفتنک .شیخ ر همه عمر خو
َ
ابوبکر خ َرقی نار ،چ مر ی یگر مریک اچ بو  .سماع چنکان
همین یک نوب .به سماع نشسته بو  .مریکی بو شیخ را،
ِ
ر آن هر چ اثر کر که رگ شقیقۀ هر چ برخاس .چ سرخی رچان شک( ».عطار 1905 ،ر.)322 :
ر اسرارالتوحید ،من گزارشی مفص که از این سفر آمک  ،به برپایی مملس سماع اشار نشک اس ..ر مقامات
ً
کهن چ نویافته نیز چنین اشار ای یاف .نمیشو  .ر حاالت چ سخنان نیز ،کال به سفر ابوسعیک به خرقان اشار نشک
اسّ ..اما ر هر چ مقامۀ باز مانک از احوال شیخ ابوالحسن خرقانی ،به برپایی مملس سماع چ چقای من آن اشار
شک اس ..نار مریک شیخ ابوالحسن ،که ر سماع مذکور خون از شقیقۀ اچ رچان شک ،ر رسالۀ ذکر قط الساللین،
بابکر جاجرمی» (شفیعی کککنی )265 :1388 ،چ ر منتخ نورالعلور بهصورت «ابوبکر جاجرم»
بهصورت « ِ

(همان )370 :آمک اس..

ب :یگر لغزشی که ر رچای .منکرج ر تذکرةاالولیه ر با ابوسعیک مشاهک میشو  ،ذکر اسم «شیخ علی
سنماری» بهصورت «شیخ ابوعلی بخاری» اس ..آخرین سخن عطار ر اشارۀ اختصاصی به احوال ابوسعیک چنان
یکر بر تختی نشسته .گفتم :یا شیخ ،ما

اس .که «نق اس .از شیخ ابوعلی بخاری که گف .که :شیخ را به خوا
ّ
َ
ف َع الله؟ شیخ بخنکیک چ سه بار سر بمنتانیک .گف :.گویی ر میان افگنک ،چ خصم را چوگان شلس ،.چ میز از این
سو بکان سو ،بر مرا خویش( ».عطار 1905 ،ر.)322 :
اص این رچای ،.ر مقامات کهن چ نویافته منکرج اس ..ر آنما ،آمک اس .که «شیخ علی سنجاری گف:.
َ
شیخ را به خوا یکر ،بر تختی .گفتم :یا شیخ ،ما فع الله بک؟ شیخ بخنکیک چ سه بار سر بمنتانیک چ گف ،.بی:.
گیوی ر میییکان فلنیک چ خصییم را چوگیان شلسیی.

میبز زین سو ،بیر آن سیو ،بیر شمیرا خیویش گیوی»
(شفیعی کککنی.)220 :1386 ،

الزر به ذکر اس .از  9مور خطای یا شک (بر متنای چاپ نیللسون از تذکرةاالولیه)  7مور از آنها ر چاپ شفیعی
کککنی اصالح شک اس.؛ ّاما  2مور (شمارۀ چ ح) همچنان هماننک چاپ نیللسون هستنک (عطار 867:1399 ،چ .)723
ّ
برای موار اصالح شک  ،تو یحی ر با عل .خطا بو ن صورت رج شک ر چاپ نیللسون ،ذکر نشک اس..
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 4ـ مقاالت شمس تبریزی
ً
هقهالت شمس ،غالتا اشاراتی ممم چ متهم هستنک .این اشارات متهم نیز بهمنظور
یا کر از ابوسعیک ابوالخیر ر
ِ
ّ
رجحان چ برتری احوال عارفان مک نظر شمس ،بر احوال مشایخی نظیر حالج ،بایزیک چ ابوسعیک ابوالخیر ،بیان شک انک.
ً
ر این کتا  ،ممموعا چهار بار از ابوسعیک نار بر شک اس ..از این تعکا  ،چ بار فقط ذکر نار اس .چ چ بار نیز

اشار به برخی از احوال ابوسعیک اس ..یلی از این اشارات چنان اس .که «آن سخن که ی میرف ،.چه جای ابایزیک
چ جنیک ،چ آن حالج رسوای استا نیز ،افتا اس ،.برگیریکش! که ایشان بر تن اچ مویی نتاشنک ،چ آن ابوسعیک چ آن که
دوانزده سال بیخ گیا میخور ی که اگر صکهزار سال بیخ گیا خور  ،آن ر که اچ برگرفته بو به این سخن بوی نتر ی
ی چو با اچ این سخن بگویی ،گویک :ها! چه هاها ،چون هاهای؟ پس چه ر عالم مشغله رانکاختی؟ فریا برآچر ی
که چه؟!» (شمس تتریزی :1385،ج  .)86 / 2اشارۀ شمس به چاز سال ریا  .کشیکن ابوسعیک ابوالخیر ر
ّ
بیابان ،چ ریشۀ گیا خور ن ،ر حالی اس .که به تصری مؤلف اسرارالتوحید ،این مکت هف .سال بو اس.
(ابن ّ
منور.)36 :1371،
 5ـ ترجمۀ آثارالبالد و اخبارالعباد

ر این کتا  ،یک بار از ابوسعیک ابوالخیر یا شک اس ..زکریا قزچ ینی ،ر اقلیم چهارر ،ذی معرفی منطقۀ خاچران،
شرحی مختصر از احوال ابوسعیک را آچر اس ..مؤلف به صراح .ر مقکمۀ شرح مذکور ،متذکر این نلته شک که
آنچه را ر معرفی ابوسعیک ر کتا خویش آچر « ر مقامات اچ چنین آمک اس( ».زکریا قزچینی .)425 :1373،از
جمله حلای.هایی که ر معرفی ابوسعیک متذکر آن شک چنان اس .که «گوینک چ مر خکم .اچ [ابوسعیک]
ش
میگزار نک ،یلی از ایشان ،چ ستار اش.؛ چ یگری ستاری بر سر نکاش ..پس ر ل اچ چنین گذش .که شایک
ارنکۀ چ ستار میخواهک یلی را به اچ بتخشک .چلی اکنون مانعی جلوگیر اچس.؛ چ چون سه بار این انکیشه به ل اچ
رسیک ،به پیر گف :.آیا انکیشههایی که به ذهن ما میآیک ،از ماس .یا از خکا؟ پیر گف :.اگر نیلو باشک ،از خکاس..
به شرب آنکه برای یک ستار ،بیش از سه مرتته به یا نیاچر ( ».همان .)425 :آنچه را زکریا قزچینی ،اشار چار ،متهم،
بهصورتی غیر قیق چ با نقشآفرینی چ مر که خکم .ابوسعیک میگزار نک ،به ذکر آن پر اخته ،ر اسرارالتوحید ر
قال حلای .چگونگی ارا ت آچر ن خواجه حسن مؤ  ،پس از مشاهکۀ اشرافی که شیخ بر ذهن چ میر اچ از
خو نشان ا  ،میتوان یاف( .ابن ّ
منور.)62: 1371،
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 6ـ اوراداالحباب و فصوصاآلداب
ً
ر این کتا  ،ممموعا هش .بار از ابوسعیک ابوالخیر یا شک اس ..یلی از این یا کر ها ،که هنگار مقایسه با صورت
ً
اصلی آن ،شل نهچنکان قیق (چ خصوصا خ چ تصرف ر بیتی که شیخ آن را بر زبان جاری ساخ ).بهچ وح

آشلار میشو  ،ر بخش مربوب به آ ا سماع منکرج اس ..باخرزی میگویک« :شیخ ابوسعیک بن ابیالخیر از
اصحا سؤال کر که ر قرآن کماس .این که ،نظم:
صییاح ْ ختران ارر ،آنمییا کییه تییو هسییتی

تیا جملیه میرا هسیتی؟ ییا عهیک شلسیتی؟»
(باخرزی.)206 :1383،

اص این رچای ،.ر اسرارالتوحید چنین منکرج اس .که «خواجه حسن مؤ

.

گف .که ر آن چق .که شیخ ما

به نیشابور بو  ،أیمه چ مشایخی که ر آن عصر بو نک ی چون شیخ بومحمک جوینی چ استا اسمعی صابونی چ استا
امار بلقسم قشیری ،چ یگر بزرگان ی پیوسته به خکم .شیخ ما آمکنکی چ سخنها گفتنکی با یلکیگر چ از یلکیگر
سؤالها کر نکی .رچزی این جم ر نز یک شیخ ما بو نک چ سخن میگفتنک .شیخ ما را سخن میرف .چ ایشان از
شیخ ما سؤالها میکر نک چ شیخ ما جوا می ا  .ر میان سخن ،این بی .بر زفان شیخ ما برف ،.بی:.
صیییاح ْختران ارر آنمیییا کیییه تیییو هسیییتی
یییک ر ز ن از حییال تییو غاف ی ن ی َیم ای چسیی.
آنگه شیخ رچی بکیشان کر چ گف :.معنی این بی .ر قرآن کماس.؟» (ابن ّ
منور.)269: 1371،
 7ـ فردوسالمرشدیه فی اسرارالصمدیه
ً
ر کتا مذکور ،ممموعا سه بار از ابوسعیک ابوالخیر یا شک اس ..یلی از این یا کر ها ،که با خطا چ لغزش همرا

اس ،.ر هنگار تو ی ر با مسللۀ چار یا عکر چار احوال عرفانی اس ..محمو بن عبمان میگویک «نق اس.
که رچزی شیخ ابوسعیک بوالخیر سؤال کر از شیخ ابوالقاسم قشیری چ گف :.یا شیخ! این حال بر چار باشک؟ شیخ
ْ
ابوالقاسم گفتا :نتاشک؛ اگر این حال بر چار باشک ،نا ر باشک .شیخ ابوسعیک ،چق .خوش گر یک چ گف :.ای خوشا ما
که از آن نا رانیم( ».محمو بن عبمان.)70: 1333،
آنچه را مؤلف فر چسالمرشکیه رخصوص متاحبۀ ابوسعیک با قشیری به نق آن پر اخته ،ر اص به متاحبۀ
ابوسعیک با ابوعلی ّقاق مربوب اس ..اص این حلای ،.ر اسرارالتوحید منکرج اس( .ابن ّ
منور.)51 : 1371 ،
این حلای ،.ر «مقامات کهن چ نویافته» نیز ذکر شک اس.؛ با این تفاچت که طرف خطا شیخ را ،ابوالقاسم
قشیری بیان کر اس ..این رحالی اس .که ،به تصری مؤلف اسرارالتوحید چ تلکیک یگر مناب  ،طرف خطا
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ّ
ابوسعیک ر این گف.چگو ،ابوعلی قاق بو اس( .همان.)496 :
ر «مقامات کهن» آمک اس .که ابوسعیک «یک رچز با استا ابوالقاسم نشسته بو  ،گف :.هیچ کس را این حکیث
ائم شب َو ؟ گف :.نه .گف :.بهتر بنگر! گف :.نه .گف :.اگر کسی را شب َو ؟ استا گف :.آن از نا ران شب َو  .شیخ را چق.
خوش گش .چ گف :.این از آن نا رها اس ..این از آن نا رها اس( ».شفیعی کککنی.)163: 1386 ،
برای رف مغایرت بین اسرارالتوحید با مقامات کهن ،بهناچار میبایس .شرچع حلای .مذکور ر مقامات کهن
به شل «یک رچز با استا ابوالقاسم» قرائ .شو ؛ نه به شل «استا ْ ابوالقاسم» .منظور از ابوالقاسم ،ر این حلای،.

ّ
قشیری اس ..استا قشیری ،چ همچنین ّ
مربی چ مرشک اچ ر طریق .نیز ،ابوعلی قاق بو اس ..ر مرصا العتا نیز،
ّ
متاحبۀ مور اشار  ،به ابوسعیک چ ابوعلی قاق نست .ا شک اس( .نمم رازی .)325: 1374،به نظر میرسک لی

خطای مؤلف فردوسالمرشدی ر نست .ا ن این متاحبه به ابوسعیک با ابوالقاسم قشیری ،استفا از مطال منکرج
ر مقامات کهن بو اس..
ُ
 8ـ تاریخ گزیده
ِ
ر فص چهارر ،از با پنمم این کتا  ،که به مو وع «ذکر مشایخ» اختصاص ار  ،از ابوسعیک ابوالخیر یا شک
ش
اس ..مستوفی ر معرفی ابوسعیک گفته اس« .شیخ ابوسعیک فض الله بن ابیالخیر مهنئی ،چفاتش ر غرۀ شعتان سنۀ
ُ
اربعین چ اربعملئة .هشتاد و نه سال و چهار ماه عمر اش ..ر آخر عمر ،یاران را جم کر چ گف :.کیس .که از

من قتول کنک که بر این چ بی .عم کنک ،تا من مقار خو بکچ تفویض کنم؟ یاران گفتنک :ای شیخ ،چ بی .ککامس.؟
فرمو که این اس:.
عاشیییقی خیییواهی کیییه تیییا پاییییان بیییری؟

بییییس کییییه بپسیییینکیک بایییییک ناپسیییینک

زشییی .باییییک ییییک چ انگارییییک خیییو

زهییییر بایییییک خییییور چ انگاریییییک قنییییک

همۀ یاران گفتنک :ما از عهکۀ این چ بی .بیرچن نمیتوانیم آمکن .ابوطاهر ،که فرزنک محتو اچ بو و ِکهتر از همۀ
فرزندان ،برخاس .چ گف :.بابا ،اگر به من رچانه کنی ،قتول کنم .شیخ ،اچ را بنواخ ،.چ ر میان اصحا قائممقار
خو ساخ( »..حمکالله مستوفی.)695: 1362 ،
ُ
ّ
اینکه مستوفی مکت حیات ابوسعیک را هشتادونه سال و چهار ماه ،بیان کر  ،خطاس ..بنا به تصری مؤلف
اسرارالتوحید ،چران حیات شیخ ،بالغ بر هزار ما بو اس ..این سخن به آن معناس .که ابوسعیک ،هشتادوسه سال
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و چهار ماه ر این عالم خاکی زیس ..تصری مؤلف اسرارالتوحید ر این زمینه ،مستنک به یلی از سخنان ابوسعیک
اس ..شیخ ر آخرین رچزهای زنکگانی ،ر مملسی که برای چ اع با خانوا چ مریکان برپا ساخ ،.این سخن را بر
ّ
زبان جاری کر  .آنچه ر اسرارالتوحید ر این خصوص آمک  ،چنان اس .که «مکت عمر شیخ ما ،هزار ما بو
اس.؛ چ آن هشتا سال چ سه سال چ چهار ما باشک .چنانکه بر لفظ متارک اچ رفته اس .ر مملس چ اع که :اکنون
ایشان را هزار ما تمار شک؛ چ چرای هزار ،شمار نتاشک( ».ابن ّ
منور.)5 : 1371 ،

ّ
الزر به ذکر اس ،.به حسا قیق چ بر اساس سالشمار شمسی ،مکت زنکگانی ابوسعیک ابوالخیر 83 ،سال چ 7
ّ
ما چ  4رچز میشو  .اینکه مؤلف اسرارالتوحید ،مکت عمر شیخ را  83سال چ  4ما آچر  ،بر اساس سالشمار قمری

اس( .همایی.)128: 1362 ،
مطلتی یگر که مستوفی ر نق آن نیز ق .نظر نشان نکا  ،چگونگی انتخا ابوطاهر بهعنوان جانشین ابوسعیک
فرزند ِمهین شیخ
هین شیخ بو اس ..این ر حالی اس .که اچِ ،
ابوالخیر اس ..ابوطاهر ،به گفتۀ مستوفیِ ،
فرزند ِک ِ

بو  .همچنین چگونگی انتخا ابوطاهر ،بهعنوان جانشین شیخ ابوسعیک نیز بنا به تصری مؤلف حاالت چ سخنان چ

فرزند
همچنین تلکیک مؤلف اسرارالتوحید ،ر مملس چ اع ،چنین بو اس .که «شیخ ما هم رین مملس رچی به ِ
هین خویش کر  ،خواجه بوطاهر ،چ گف :.یا باطاهر ،بر پای خیز .خواجه بوطاهر بر پای خاس ..شیخ ،جامۀ اچ
ِم ِ
ش
ش
بگرف .چ به خویشتن کشیک .گف :.ترا چ فرزنکان ترا بر خکم .رچیشان چقف کر یم .این نصیح .ما گوش ار،
بی:.
عاشیییقی خیییواهی کیییه تیییا پاییییان بیییری؟

بیییییس کیییییه بپسییییینکیک باییییییک ناپسییییینک

زشییی .باییییک یییییک چ انگارییییک خییییو

زهییییر بایییییک خییییور چ انگاریییییک قنییییک

پس گف :.قتول کر ی؟ گف :.کر ر .شیخ ما گف :.کسانی که حا رانک بکانها که غای انک برساننک که خواجه
بوطاهر قط اس ..بکچ به چشم بزرگان نگریک( ».ابن ّ
منور343: 1371 ،؛ نیز :ر.ک :ابورچح لطفالله:1384 ،
.)134
ُ
 9ـ روضةالخلد
ُ
ر روضةالخلد ،چنین از ابوسعیک ابوالخیر یا شک اس .که «سلطان طریق ،.برهان حقیق ،.سالک عالم توحیک
شیخ ابوسعیکّ ،قکسالله ش
رچحه ،ین چ نیا هر چ با هم جم اش.؛ تا غایتی که میخهای طویلۀ استان ،از زر کر
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بو  .منلری اعتراض کر که شیخ ،ما را از نیا من میکنک چ خو جم ؟! شیخ این اعتراض از چی بکیک ،س .چی
بگرف .چ به طویله شبر  ،گف :.این میخ که میبینی ،ما را ر گ اس ،.نه ر ل( ».ممک خوافی.)128 : 1345 ،
ّ
گویا زنکگی همرا با ناز چ تنعم ابوسعیک ،ست شک بو تا ر رچزگار بعک از حیاتش ،ر با تملن اچ رچای.های

متالغهآمیز ساخته شو  .یلی از این رچای.ها ،همان اس .که ممک خوافی به بیان آن پر اخته اس ..آگاهی از اص
حلای ،.شم ّتین چگونگی خ چ تصرف ر ساخ .چ پر اختی یگرگون از یک مو وع خواهک بو  .اص این رچای.
ر اسرارالتوحید چنین آمک اس .که «آچر انک که ر آن چق .که شیخ ما ،به نیشابور بو  ،استا امار شبلقسم قشیری را
تصرف میکنی ،میبایک که نیز ّ
پیغار ا که :میشنویم که ر اچقاف ّ
تصرف نلنی .استا امار جوا باز فرستا که

دل
دل ما نیست.
شیخ ما جواب بازفرستاد که :ما را میباید که ِ
اوقاف در ِ
دست شما چون ِ
دست ماست ،در ِ
ِ
شما باشد» (ابن ّ
منور.)280 :1371 ،
این حلای .ر مقامات کهن چ نویافته نیز ذکر شک اس ..آنچه تفاچت رچای .منکرج ر مقامات کهن را نست.
به اسرارالتوحید آشلار میساز  ،مح چقوع رچیکا چ اقوالی اس .که میان ابوسعیک چ قشیری متا له شک اس ..بهنظر
میرسک آنچه ر مقامات کهن ذکر شک  ،به اص ماجرا نز یکتر باشک (شفیعی کککنی.)147 :1386 ،
 10ـ سلکالسلوک

ر این کتا  ،چ بار از ابوسعیک ابوالخیر یا شک اس ..یلی از این یا کر ها ،ر سلک شص.چهشتم منکرج اس..
ر این بخش ،آنما که نخشتی از فضیل .عم بر علم سخن میگویک ،سخن خو را به حلایتی از چقای چران زنکگی
ابوسعیک مستنک ساخته ،میگویک «بشنو بشنو ،چقتی میان ابوعلی سینا چ خواجه ابوسعیک ابوالخیر مالقات شک .چون
ابوعلی از آن مملس بخاس ،.صوفیای بو از چستان ابوعلی ،چ از مریکان شیخ ابوالخیر ،ابوعلی اچ را گف :.میبایک
که بعک از من حا ر باشی چ هرچه شیخ ر با من بگویک ،بر من بنویسی .چون ابوعلی برف ،.شیخ ر با اچ هیچ
نگف ..صوفی پرسیک :ابوعلی چگونه مر ی اس.؟ شیخ گف :.مر ی حلیم اس .چ طتی اس .چ علور بسیار ار ؛
اما ملارر اخالق نکار  .صوفی ،این معنی برچ نتش ..ابوعلی ،بر شیخ ملتوبی نتش .چ این چنین هم نتش .که من
ر ملارر اخالق چنکین کتا ساختهار ،شیخ از کما میفرمایک که ابوعلی ملارر اخالق نمی انک؟ شیخ چون آن
ملتو بخوانک ّ
تتسم کر چ گف :.من اینچنین نگفتهار که ابوعلی ملارر اخالق نمی انک ،اما چنین گفتهار که ابوعلی
ملارر اخالق نکار ( ».نخشتی.)80 :1369،
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ر با ارتتاب ابوسعیک با ابوعلی سینا ،چ ملاتتات میان ایشان ،تر یکی نیس( .ابن ّ
منور :1371 ،چه چسه) .بعک
از مالقات ابنسینا با ابوسعیک ،هر یک از ایشان ،سخنانی را ر حق یگری بر زبان جاری ساختنک« .شاگر ان از
خواجه بوعلی پرسیکنک که :شیخ را چگونه یافتی؟ گف :.هرچه من می انم ،اچ میبینک؛ چ متصوفه چ مریکان شیخ چون
به نز یک شیخ رآمکنک از شیخ سؤال کر نک که :ای شیخ! بوعلی را چون یافتی؟ شیخ گف :.هرچه ما میبینیم ،اچ
می انک( ».ابن ّ
منور.)194 :1371 ،
ماجرای یکار ابنسینا با ابوسعیک ،از همان رچزگار حیات ایشان ،هم ر بین اه مکرسه چ هم ر میان اه خانقا ،
از شهرتی فراچان برخور ار شک .قکیمترین سنک صوفیانه ،که بازگو کننکۀ ماجراهای این یکار اس ،.حلایتی از کتا
).اتحبومیامیناسخد،ا اامندکراتفاوتاد اجزئیات،اد ا
فمالله،ا1384ا:ا144
حهالت و سخاهن می اشدا(م و وحالط ا
ِ

ر آنچه را نخشتی ربارۀ یکار ابوعلی سینا با ابوسعیک مکعی چقوع آن اس،.
اسرارالتوحیدانیزامنعکاسایافبهامس .اتخبه ا
نهتنها ر مقامههای بازمانک نمییابیم ،بلله ر یگر کتا های عرفانی ،نظیر تمهیدات ،که متذکر برخی از چقای این

یکار شک اس .هم نمیتوان یاف ..به احتمال ،آنچه مؤلف سلکالسلوک مکعی آن اس ،.از برافزچ ها چ
حاشیههایی اس .که به مرچر ایار ربارۀ این یکار چ ملاتتات میان این چ شخصی ،.ساخته چ پر اخته شک اس..
 11ـ خیرالمجالس

این کتا  ،مشتم بر ملفوظات شیخ نصیرالکین محمو چراغ هلی اس ..این ملفوظات را حمیک قلنکر (چفات
 768ق) ر قال صک مملس ،به قلم رآچر (حمیک قلنکر 1959 ،ر .)5 :ر خیرالمجهلس ،چاز بار از ابوسعیک
ابوالخیر یا شک اس ..ششمین این یا کر ها ،شرحی اختصاصی از برخی چقای چران حیات چ تو ی

ر با

بعضی از احوال ابوسعیک اس ..ر بخشی از این شرح ،چنین آمک اس .که «شیخ ابوسعیک ،کودک بود ،از میهنه
جهت تعلیم در سرخس آمد چ ر آن ایار ،امام ابومحمد ر سرخس ستق میگف ..به خکم .اچ تعلیم میکر ».
به ِ
(همان.)159 :

اینکه چراغ هلی عنوان اشته ،ابوسعیک ر کو کی از میهنه بهجه .تعلیم به سرخس آمک چ ر محضر امار
ابومحمک ،تعلیم گرف ،.خطاس ..به استنا رچایات منکرج ر مقامههای بازمانک از شیخ ،مقصک اچلین سفر تحصیلی
ابوسعیک ،شهر َمرچ بو  .تاریخ تقریتی این سفر نیز سال  375قمری اس ..ابوسعیک ر این سال ،همکهمین بهار عمر
خو را میگذرانک .یگر آنکه ،ابوسعیک قرآن را ر کو کی ی نه چنانکه چراغ هلی بیان اشته ر سرخس ی بلله ر
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میهنه ،چ از محضر «امار ابومحمک عنازی» فرا گرف ..همچنین ،مسافرت ابوسعیک به سرخس ،چ شرک .ر مملس
رس «امار ابوعلی زاهر» چ آنگا مالقات با «لقمان سرخسی» چ سپس یکار با «شیخ ابوالفض حسن» چ گرایش
رسمی به ّ
تصوف ،به چرانی مربوب اس .که ابوسعیک ایار سالۀ اقام .خویش ر مرچ را به پایان رسانک بو  .تاریخ
تخمینی سفر ابوسعیک به سرخس ،سال  386قمری اس ..ابوسعیک ر این سال ،ر آستانۀ سومین هۀ عمر خو قرار
اش .چ از کو کی اچ سالها گذشته بو .
ابوسعیک ر سرخس ،به مملس رس «امار ابوعلی زاهر» رآمک .این ر حالی اس .که ر خیرالممالس ،ر
ا امۀ تو ی ر با احوال ابوسعیک ،نار این استا به اشتتا «امار ابومحمک جوینی» ذکر شک اس( .حمیک قلنکر،
1959ر .)160 :.امار ابومحمکی که ابوسعیک ر کو کی از محضر اچ ر میهنه قرآن را فرا گرف« ،.عنازی» لق
اش .چ ر هیچ چر ای از تحصی  ،نار هیچ یک از استا ان ابوسعیک ،امار ابومحمک جوینی نتو اس( .ابن ّ
منور،
 24 :1371چ .)25
یگر خطای مؤلف خیرالمجهلس آن اس .که چی از قول چراغ هلی ،چ گویا به تتعی .از آنچه ر تذکرةاالولیه ر
ّ
این زمینه به اشتتا آمک  ،چران ریا  .چ مماهکت ابوسعیک ،چ همچنین مکت اشتغال ابوسعیک به ذکر «الله» را ،سی
سال ذکر کر اس( .حمیک قلنکر1959 ،ر.)160 :.
یا کر یگر از ابوسعیک ر خیرالمجهلس ،مشتم بر بیان حلایتی با این مضمون اس .که « رچیشی به خکم.
شیخ بوسعیک آمک چ ا امارت یک .بارگا چ طنا افریشمین چ میخهای ّزرین .بر خاطر گذرانیک که این چه رچیش

اس .چ این چه فقر اس.؟ هیچ پا شاهی را ّ
میسر نیس ..شیخ ابوسعیک ،خطرۀ رچیش ریافته ،فرمو  :ما هنوز
میخهای ّزرین ر ل نز ایم ،ر گ ز ایم( ».همان .)213 :حلای .مذکور ،ر مقایسه با صورت اصلی آن ر

اسرارالتوحید ،تفاچتی آشلار را نشان می هک .گویا چراغ هلی ر بیان این حلای .ممعول ،به آنچه با محتوایی مشابه
ر روضةالخلد آمک  ،نظر اشته اس..
یگر یا کر از ابوسعیک ابوالخیر ،به ماجرای سفر شیخ به هرات مربوب اس ..این یا کر هر چنک به یلی از چقای
زنکگی ابوسعیک اشار ار ّ ،اما چراغ هلی ،ر بیان نار اشخاص خی ر آن ،چار اشتتا فاحش شک اس( .همان.)243 :

ّ
سفر ابوسعیک ابوالخیر به هرات ،بسیار کوتا مکت بو  .ابوسعیک ،قت از چرچ به هرات ،یک رچز را ر اطراف این

شهر ،ر رچستایی به نار «ریلا» چ ر کوشک «شیخ ابوالعتاس ریلایی» گذرانک؛ چ رچز یگر ،حکاکبر برای ساعاتی
چنک ،رنگی کوتا ر هرات اش ..سپس آن شهر را ترک کر (ابن ّ
منور.)227 : 1371 ،
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چراغ هلی ،ر عوض ذکر نار «شیخ ابوالعباس ر یکایی» اسم «شیخ ابوالقاسم فراتی» را آچر اس ..این ر
حالی اس .که ابوالفض فراتی مرتتط با زنکگی ابوسعیک ابوالخیر ،ر استوا (قوچان) سلون .اش( .عتکالغافر
الفارسی 1409 ،ق  1989ر  .)98 :قصک ابوسعیک از مسافرت به استوا نیز رخواس .کمک بهمنظور رف مشل مالی
صوفیان بو  .ابوسعیک ر این سفر ،با استقتال گرر مواجه شک چ چهار رچز ر خانۀ ابوالفض فراتی (چفات  446ق)
میهمان بو  .شرح این مسافرت ر اسرارالتوحید منکرج اس( .ابن ّ
منور.)230 :1371 ،
یا کر یگر از ابوسعیک ابوالخیر ،به ماجرای بسیار مشهور حضور شیخ ر کلیسای نیشابور چ مسلمان شکن
ترسایان مربوب اس ..ر این ماجرا ی بنا به رچای .منکرج ر اسرارالتوحید ی ابوسعیک ابتکا قصک اش .به مالقات امام
ابوالحسن تونی ،که از اصحا ابوعبدالله ک ّرام بو چ از منلران چ مخالفان شیخ بهشمار میآمک ،برچ ّ .اما به نتال
شنیکن نفرین چ طعنه از زبان امار ابوالحسن تونی که «شیخ را نفرین کر چ گف :.اچ به نز یک ما چه کار ار ؟ اچ را به
کلیسیای ترسایان بایک شک .جای اچ آن بو ( ».همان )93 :چفق آن سخن ،ر کلیسا حضور یاف ..چراغ هلی به اشتتا
محمد کرامی عنوان
چ بکچن توجه به افرا خی ر این رچیکا  ،ماجرای مذکور را ر ارتتاب با مناستات ابوسعیک با امام
ِ
اشته اس( .حمیک قلنکر1959 ،ر.)268 :.
ُ
 12ـ نفحاتاالنس

آنچه ر کالر جامی ر اشار به احوال ابوسعیک با خطا چ لغزش همرا شک اس ،.به شرح ذی اس:.
شب جمعه ،وقت نماز خفتن ،چهارر
الف :جامی ر ذکر زمان چفات ابوسعیک گفته اس« .خکم .شیخِ ،

شعتان ،سنه اربعین چ اربعمائة از نیا رفته ،چ عمر ایشان هزار ما بو اس( »..جامی.)305 :1382 ،

آنچه جامی ر با زمان چفات ابوسعیک ابوالخیر آچر  ،خطاس ..ابوسعیک به تصری تمار مقامهنویسان اچ ،رچز
پنجشنته ،چهارر شعتان ،وقت نماز پیشین ،چشم از جهان فرچبس( .ابن ّ
منور .)347 :1371 ،گویا فضیل .ش
ِ ِ
ش
ّ
جمعه ،باعبی بو تا جامی چفات ابوسعیک را از هنگار نماز پیشین پنجشنته ،به چق .نماز خفتن تغییر هک .اما مهمترین
لیلی که موج گر یک تا زمان چفات ابوسعیک از هنگار نماز پیشین به چق .نماز خفتن تغییر یابک ،خوانشی متفاچت
از قسمتی از متن اسرارالتوحید اس .که به زمان چفات شیخ اشار ار  .این خوانش خاص ،چ به تت آن ،ذکر غیر قیق
زمان چفات شیخ ،حتی ر پژچهشهای انشگاهی که ر رچزگار معاصر ربارۀ ابوسعیک به نگارش رآمک نیز یک
میشو ( اما ی.)61 :1374 ،
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 :یا کر یگر از ابوسعیک ،ر هنگار بیان احوال عتکالرحمان شسلمی اس ..جامی ر این بخش گفته اس.
وفات پیر ابوالفض [حسن سرخسی] به صحت .چی [عتکالرحمان شسلمی] رسیک چ
«شیخ ابوسعیک ابوالخیر بعد از ِ
از س .چی خرقه پوشیک » (جامی .)316 :1382 ،این ر حالی اس .که به تصری تمار مقامههای بازمانک از
حیات پیر ابوالفض حسن ،چ همچنین به توصیۀ این پیر ،به نیشابور سفر کر چ از س .شسلمی
زمان ِ
ابوسعیک ،اچ در ِ
خرقه پوشیک (ابن ّ
منور.)32 :1371 ،
خ چ ّ
تصرف جامی ر ذکر چق .چفات ابوسعیک ،چ همچنین ذکر اشتتا این مطل که ابوسعیک بعک از چفات
ابوالفض حسن سرخسی ،از س .عتکالرحمان شسلمی خرقه پوشیک ،موج شک تا این چ خطای فاحش ر برخی

از آثاری که بعک از نفحهتاالنس به نگارش رآمکنک ،چ ر نق احوال ابوسعیک به سخن جامی نظر اشتنک نیز
سلسلهچار را پیکا کنک.
ج :یگر یا کر از ابوسعیک ،ر من بیان احوال شیخ ابوعتکالله باکویه اس ..جامی ر معرفی ابنباکویه گفته
اس « .ر آن چق .که شیخ ابوسعیک ابوالخیر ر نشابور بو  ،استا ابوالقاسم قشیری از ایشان استکعا نمو بو انک که
ر هر هفته یک رچز ر خانقا ایشان مملس گوینک .منتر نها بو نک چ جامه بر آن پوشیک  ،چ مر ر میآمکنک چ
مینشستنک .شیخ ابوعتکالله باکو به پرسیکن استا امار ابوالقاسم آمک بو  .چون بنشستنک چ یلکیگر را بپرسیکنک ،شیخ
ابوعتکالله گف :.این چیس.؟ استا امار گف :.شیخ ابوسعیک مملس خواهک گف ..بنشین تا بشنوی .ابوعتکالله
َ
گف :.من اچ را شم ْنتلم ،یعنی نامعتقکر .استا ابوعتکالله بنشس ..استا امار گف :.گوش ار ،که این مر شمشرف اس.

بر خواطر ،تا هیچ حرک .نلنی چ هیچ نینکیشی! که اچ حالی بازنمایک .پس شیخ ابوسعیک رآمک چ بر منتر شک .شمقریان
قرآن برخوانکنک چ شیخ عا گف ..چون به سخن آمک ،ابوعتکالله باکو ،شپج شپر با کر پنهان ،چ آهسته با خو گف:.

"بس با که ر ْزبا اس "!.هنوز این سخن تمار نینکیشیک بو که شیخ ابوسعیک رچی به سوی چی کر چ گف :.آری،
ْزبا معکن با اس ..این کلمه بگف .چ به سر سخن رف ..چون شیخ ر سخن گرر شک ،شیخ ابوعتکالله آن حال.
بکیک چ آن سلطن .چ اشراف چی بر خواطر مشاهک نمو  ،انکیشه کر که :چنکین موقف به تمریک بیستا ر چ چنکین
مشایخ را یکر ،از کو کی باز خکم .ایشان کر ر ،ست چیس .که این همه بر این مر ظاهر میشو چ بر ما هیچ
ظاهر نمیشو ؟ شیخ ابوسعیک ر حال ،رچی به چی کر چ گف :.ای خواجه،
ش
مین چنییینم کیه میرا بخی .چنییین اسی .چ چنییین
تییو چنییانی کییه تیرا بخیی .چنییان اسیی .چ چنییان
ی چصلیاللهعلیمحمکچآلهأجمعین ی چ س .به رچی فرچ آچر چ از منتر فرچ آمک چ پیش استا امار چ ابوعتکالله باکو
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شک .چون بنشستنک ،شیخ ابوسعیک ،استا امار را گف .که :این خواجه را بگو که ل با من خوش کنک! ابوعتکالله گف:.
سالم من میآیی ،بعد از این نیایی! شیخ ابوسعید گفت :بسیار
ل خوش آن چق .کنم که هر پنجشنبه که به ِ

مشایخ و بزرگان را چشم بر تو افتاده است ،ما بدان نظرها میآییم ،نه برای تو! چون شیخ ابوسعیک این بگف،.
گریستن چ خرچش از جم برآمک چ شیخ ابوعتکالله نیز بسیار بگریس .چ آن انلار چ اچری از رچن چی برخاس ،.چ
صافی شکنک چ جملۀ جم خوش ل برخاستنک( ».جامی.)326 :1382 ،
اص این حلای ،.ر اسرارالتوحید منکرج اس( .ابن ّ
منور .)83 :1371 ،ر بخش پایانی این حلای ،.که تفاچت
فاحش آن را با آنچه جامی ذکر کر  ،نشان می هک ،چنین آمک اس .که شیخ «از کرسی فرچ آمک ،چ پیش استا امار
چ شیخ بوعتکالله باکو شک .چون بنشس ،.شیخ ما ابوسعیک ،استا امار را گف :.این خواجه را بگوی که ل خوش کن!
بوعتکالله گف :.دل ،خوش آن وقت کنم که هر پنجشنبه تو به خانقا ِه من میآیی به سالم ،بعد از این بیایی تا
آرزوی دیگر خواه .شیخ بوعبدالله گفت :مرا آرزو این
من دل خوش کنم! شیخ بوسعید گفت :این نتوانم.
ِ

است .شیخ بوسعید گفت :بسیار مشایخ را و بزرگان را چشم بر تو افتاده است ،ما بدان نظرها میآییم ،نه به

تو!» (همان.)83 :

ش
الل ش
وسویی المامی اس ..جامی ،ر
 :یا کر یگر از ابوسعیک ،ر من بیان احوال خواجه شمسالکین محمک

اینجا به مو وعی اشار کر اس ،.که پیش از آن نیز ر شرح احوال شیخ احمک جار نامقی به تفصی تمار به بیان
آن پر اخته بو  .این مسلله ،به ماجرای به ارث رسیکن خرقۀ ابوسعیک ابوالخیر ،برای شیخ احمک جار مربوب میشو .
ر اثتات جعلی بو ن این مسلله ،شفیعی کککنی به شرحی تمار سخن گفته اس( .شفیعی کککنی.)55: 1393 ،
لیلی یگر که بر رچغین بو ن سنک خرقۀ شیخ احمک جار میتوان افزچ  ،اشاراتی اس .که جامی ر معرفی خواجه
شمسالکین محمک کوسویی ار  .جامی میگویک «چی از اچال کتار چ احفا بزرگچار حضرت شیخاالسالر احمک
حضرت شیخ که میگویند همان خرقهای است که از شیخ ابوسعید ابوالخیر به
المامی النامقی اس .چ خرقۀ
ِ

میان همۀ اوالد به خانوادۀ
گریبان آن وصلهای از
وی رسیده و در
پیراهن حضرت رسالت موجود است ،از ِ
ِ
ِ
ایشان رسیده( ».جامی.)497 :1382،

قاب توجهترین نلته ،که ر این عتارت نظرها را به خو جل میکنک آن اس .که جامی ،بکچن ر نظر اشتن
رچای .پیشین خویش ،از چگونگی به ارث مانکن این خرقه برای شیخ جار ،چ همچنین بکچن عنای .به آنچه ر کتا
ّ
هقهههت ژندهپیس» چ نیز «خالصةالمقهههت» ر این با آمک  ،متذکر چ نلتۀ نوظهور چ بکی شک اس !.نخستین
«
ِ
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نلتۀ جکیک آن اس .که «در گریبان این خرقه ،از پیراهن ّ ّ
مکرم اسالم وصلهای دوخته شده بود ».یگر آن
نبی ِ
ِ
ِ ِ
ً
که ،جامی قتال به این مسلله اشار کر بو که پس چفات شیخ احمک جار نامقی« ،هیچ کس ندانست که آن خرقه
هقهههت ژندهپیس» رخصوص سرنوش .نهایی این
کجا شد( ».همان .)364 :این ر حالی اس .که ر کتا «
ِ
خرقه آمک اس .که «چ بعک از آن شیخاالسالر به رحم .خکا پیوس .از چی چهار پسر مانک .این پسران ،آن خرقه
را ،خرقه کر نک چ هر یلی از آن نصیتی گرفتنک ّ
تترکی را؛ چ آن ر س .اچال اچس.؛ چ معلوالن چ ر منکان میآینک چ
زیارت میکننک ،به برکات آن ،حق ی تعالی ی ایشان را شفای عاج کرام .میکنک( ».سکیکالکین غزنوی1388 ،
میان همۀ اوالد،
 .)193:جامی ،بکچن توجه به این موار متناقض ،این بار گفته اس .خرقۀ شیخ احمک جار نامقی «از ِ
ُ
الک ُ
وسویی الجامی] رسیده( ».جامی.)497 :1382،
به خانوادۀ ایشان [خانوادۀ خواجه شمسالدین محمد
ملفوظات احرار
 13ـ
ِ

ً
ر این کتا  ،ممموعا  742ملفوظ از خواجه عتیکالله احرار گر آچری شک اس ..ر میان این تعکا  ،سه بار نیز از

ابوسعیک ابوالخیر ذکر به میان آمک اس..
الف :نخستین یا کر  ،ر ملفوظ چیس.چپنما چ چر اس ..میرعتکاالچل نیشابوری ،از قول خواجۀ احرار چنین
آچر اس .که «میفرمو نک که از خکمّ .
سیک قاسم شنیکر که میگفتنک :شیخ ابوسعیک ابوالخیر چ شیخ ابوالحسن

جوانمر ّ
قصا رفتهانک .شیخ ابوسعیک را قتض غال بو چ شیخ ابوالحسن را بسط؛ ر آن مملس،
خرقانی پیش ْ
حال ایشان علس شک  .شیخ ابوسعیک را بسط شک چ شیخ ابوالحسن را قتض( ».میرعتکاالچل نیشابوری:1380،
.)204

آنچه مؤلف ملفوظات ،از قول خواجۀ احرار ،چ اچ نیز از قول ّ
سیک قاسم انوار به نق آن پر اخته ،از چ جه.
خطاس ..نخستین خطای مشهو این نق قول آن اس .که اشخاصی که ر شهر آم به نز ابوالعتاس ّ
قصا رفتنک
چ از چی ر برتری قتض نست .به بسط سؤال کر نک ،ابوالحسن خرقانی چ ابوعتکالله استانی بو نک .منتهی ر هنگار
طرح این سؤال ،ابوسعیک ابوالخیر نیز ر آن مملس حضور اش ..ابوسعیک ،بعکها مشاهکات خو از این ماجرا را،

برای فرزنکان چ مریکان بازگو کر چ از این طریق ر کتا های حهالت و سخاهن چ همچنین ر اسرارالتوحید رج شک
(ابن ّ
منور49: 1371،؛ ابورچح لطفالله.)69: 1384،
ً
عطار نیز ر تذکرةاالولیه این ماجرا را بهگونهای ظاهرا تحریف شک آچر اس ..اچ من تو ی چقای سفر
ابوسعیک ابوالخیر به خرقان ،عنوان اشته «نق اس .که شیخ بوسعیک خواس ،.چ شیخ بوالحسن ،که بسط آن یلی
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بکین آیک چ قتض این یک بکان َر َچ  .یلکیگر را بگرفتنک .آن چ صف .نق افتا  .چنانک شیخ بوسعیک آن ش تا به رچز
سر بر زانو نها  ،میگریس.؛ چ شیخ بوالحسن نعر میز چ رقص میکر  .چون رچز بو  ،شیخ بوالحسن بازآمک چ
گف :.ای شیخ ،انکچ من به من باز  ،که مرا به انکچ خویش خوشتر اس ..تا یگر بار نق افتا  .پس شیخ بوسعیک
را گف :.فر ا به قیام .ر میان میا ،که تو همه لطفی ،تا نیاری ،تا من نخس .برچر چ فزع قیام .بنشانم ،آنگا تو
رآی( ».عطار 1905 ،ر 322 :؛ نیز ر.ک :عطار.)723 : 1399 ،
به ماجرای سفر ابوسعیک به خرقان ،ر اسرارالتوحید ،با تو ی چ تفصی تمار ،اشار شک اس ..عالچ بر آن ،ر
منتخ نورالعلور نیز شاهک طرح چ بیان این ماجرا هستیم .منتهی ر هیچ ککار از این آثار ،کوچکترین نشانهای از
آنچه عطار به ذکر آن پر اخته ،نمییابیم.
صرف نظر از این مو وع ،چمین خطای منکرج ر گفتار خواجه عتیکالله احرار ،رخصوص انتقال صفات قتض
چ بسط از ابوسعیک به ابوالحسن خرقانی ،انتسا حال قتض به ابوسعیک چ منتس ساختن حال بسط به خرقانی اس..
این رحالی اس .که ر رچای .عطار از این ماجرا ،آشلارا ،ابوسعیک صاح بسط چ خرقانی صاح قتض معرفی
شک انک .این مو وعی اس .که ر اسرارالتوحید نیز به آن تصری گر یک  .هنگار بازگش .ابوسعیک از خرقان به نیشابور،
شیخ ابوالحسن خرقانی «به چق .چ اع ،شیخ بوسعیک را گف :.را تو بر بسط چ گشایش اس .چ را ما بر قتض چ شحزن.
اکنون تو شا باش چ شخ ّرر میزی تا ما انکچ تو میخوریم که هر چ کار اچ میکنیم( ».ابن ّ
منور.)144 :1371،

هلفوظهت احرار ،ر ملفوظ چیس.چپنما چسور اس ..مؤلف ر اینجا
 :چمین یا کر از ابوسعیک ابوالخیر ر
ِ
از قول خواجۀ احرار چنین یا کر اس .که «میفرمو نک :شیخ ابوسعیک به زیارت چ مالزم .شیخ ابوالحسن رفتهانک.
به رسم توا

چ نیاز ،رچی خو بر خش .آستانۀ ایشان مالیک انک .شیخ ابوالحسن فرمو نک تا آن خش .را ر مقابلۀ

ایشان ر یوار گرفتهانک چ منظور خو ساختهانک( ».میرعتکاالچل نیشابوری.)204 :1380،
به این مو وع ،ر اسرارالتوحید ،چ ر من تو ی ماجراهای سفر ابوسعیک به خرقان ،اشار ای نشک اس ..ر
هاتخب نورالعلوم نیز چنین مطلتی یاف .نمیشو  .منتهی هماننک نمونۀ پیشین ،ر تذکرةاالولیهس .که عطار به طرح
هلفوظهت احرار،
چنین ماجرایی پر اخته چ یگران نیز به متابع .از اچ ،به تلرار آن رچی آچر انک .منتهی این تلرار ر
ِ
با آنچه عطار بیان کر  ،مغایرت ار  .عطار میگویک ر هنگار چ اع بوسعیک با خرقانی «شیخ بوسعیک بازگش ،.چ
سنگی بو بر رگا  ،محاسن ر آنما مالیک .شیخ بوالحسن ،احترار اچ را گف .تا آن سنگ را برکنکنک چ به محرا بر نک.
چون ش

رآمک ،بامکا آن سنگ به جایگا خویش بازآمک بو  .شیخ یگر بار به محرا باز بر  .یگر رچز به رگا
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بازآمک بو  .همچنین تا سه بار .شیخ بوالحسن گف :.آری ،همچنان بر رگا بگذاری ،پس بوسعیک لطف بسی میکنک.
پس بفرمو تا را از آنما باز افلنکنک چ ری یگر بگشا نک( ».عطار1905 ،ر322 :؛ نیز ر.ک :عطار.)723 :1399 ،

عادات احرار
خوارق
 14ـ
ِ
ِ

ر این کتا  ،یکبار از ابوسعیک ابوالخیر یا شک اس ..مؤلف ،ر فقرۀ صکچنو چنهم ،از قول خواجۀ احرار چنین

ابوحفص حداد آمک انک .ر محلی که به خانۀ
آچر اس .که «میفرمو نک :شیخ ابوسعیک ابوالخیر به یکن شیخ
ِ

ایشان رآمک انک ،خشتی که بر ر آن خانه بو اس ،.بوسیک انک .بعک از آن ،حضرت شیخ ابوحفص آن خش .را
کنک  ،بر باالی ر ،ر مقابلۀ خو نشانک انک( ».موالنا شیخ.)678 :1380،
این رچای ،.خطاس ..اگر منظور از ابوحفص حکا  ،همان صوفی معرچف چ مشهور نیشابوری باشک ،که
خواهرزا ۀ بشر حافی بو  ،میان سال چفاتش با چال ت ابوسعیک ،قری به هشتا سال اختالف چجو ار  .مطل مور
هلفوظهت احرار ،ربارۀ مالقات ابوسعیک
اشارۀ موالنا شیخ ،به رچایتی شتاه .ار که میرعتکاالچل نیشابوری ر کتا
ِ
ابوالخیر با شیخ ابوالحسن خرقانی آچر اس ..به این رچای ،.بهصورت کام  ،ر سطور فوق اشار شک .این که
پنکاشته شو خواجۀ احرار ر بیان رچایتی که اص آن ر تذکرةاالولیه منکرج اس .چار لغزش گر یک  ،ناصوا
ً
هلفوظهت احرار ،شل تقریتا شتیه این رچای ،.با آنچه عطار متذکر آن شک  ،بیان گر یک  .به نظر
اس.؛ چراکه ر
ِ
عهدات احرار ،ر ذکر اسم شیخ ابوالحسن خرقانی
خوارق
میرسک این موالنا شیخ اس .که هنگار نگارش کتا
ِ
ِ
چار خطا شک  ،آن را به اشتتا شیخ ابوحفص حکا ثت .کر اس..

 15ـ روضةالریاحین

ر این کتا  ،ششبار از ابوسعیک ابوالخیر یا شک اس ..نخستین یا کر  ،ر من لی آچر ن بر چگونگی

ّ
شملق شکن شیخ احمک جار نامقی به لق «ژنک پی » اس ..این یا کر  ،چنان اس .که «گوینک که شیخ االسالر
ش
[احمک جار نامقی] میفرمو انک که :شتی ر مقار انس ،چقتی بر آن اش .که ر مناجات گفتم :خکایا! هر بنک از
بنکگان خاص خو را به نار خوانکی .لق بایزیک بسطامی را "باز" خو خوانکی .ابوسعیک ابوالخیر را "مرغ" خو
خوانکی؛ خکایا! احمک را به رگا تو چه نار اس.؟ هاتفی آچاز ا که :یا احمک! تو "زنک فی " مائی( ».بوزجانی،
.)26 :1345
هیچ اشار ای مستقیم چ صری  ،به آنچه بوزجانی مکعی آن اس .ی که ابوسعیک ابوالخیر ،ر بارگا الهی ،لق
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مرغ اشته اس !.ی ر هیچ ککار از مقامات بازمانک از ابوسعیک یاف .نمیشو  .فقط ر اسرارالتوحید ،ر من گزارش
سفر ابوسعیک به مرچ ،که به مالقات با پیر بوعلی سیا چ همچنین یکار با خواجه علی ّ
ختاز منمر شک ،شاهک هستیم
که این چ صوفی مشهور ،ر من ملالمه با یک یگر ،ر مقار استعار  ،از ابوسعیک بهعنوان مرغی تیزپرچاز ،نظیر باز
شلاری یا کر انک که انۀ چالی .را از پیش آنها خواهک شربو (ابنمن ّور .)167 :1371 ،همچنین بار یگر ر
اسرارالتوحید ،چ ر من حلای .مرتتط با سفر ابوسعیک به آم مشاهک میشو که هنگار حضور ابوسعیک ر حوالی
شهر نسا ،چقتی شیخ احمک نصر طابرانی به فراس .ریاف .که ابوسعیک به این شهر رسیک اس .چ قصک رفتن به
باز» طریق .را زیارت کنک ،اکنون میبایک که
رچستای بیسمه را ار  ،به مریکان خویش گف .هرکس آرزچ ار تا «شاه ِ
به بیسمه شو (همان.)39 :

بعیک نیس .ا عای رچیشعلی بوزجانی ،آن هم از قول شیخ احمک جار نامقی ،که ابوسعیک ابوالخیر ر بارگا
الهی لق مرغ اشته ،هماننک ا عای میراث مانکن خرقۀ ابوسعیک برای شیخ احمک جار ،ا عایی کذ چ از
برساختههای اچال چ احفا اچ باشک .ق .ر القا «باز» چ «مرغ» چ تقاب آنها با لق «ژنک پی » بر حس
ْ
برتریجویی ،خو ْ شیفتگی چ ریاس .طلتی شیخ احمک جار ،چ همچنین اچال چ احفا اچ ،نست .به همه مشایخ
تصوف ،اللتی رچشن ار .

چمین یا کر از ابوسعیک ،اشار ای شممم به سلسلۀ خرقۀ شیخ احمک جار نامقی اس ..این اشار  ،صورتی

یگرگون از همان مطلتی اس .که ر مقامات ژنک پی چ همچنین ر خالصةالمقهههت ،به تفصی ر با آن سخن
گفته شک ؛ چ عتکالرحمان جامی نیز ر نفحهتاالنس به تلرار ممک آنها پر اخته اس ..اشارۀ بوزجانی به این مو وع
از این قرار اس .که «شیخ خرقانی ی ش
رحمهالله ی ر کتا مناهجالعباد آچر که انتسا مریکان به مشایخ ،سه طریقه
ِ
اس :.یلی به خرقه ،چیم به تلقین ذکر ،سیم به صحت .چ خکم .چ تل ّ بر آن؛ چ خرقه چ اس :.یلی خرقۀ ارا ت؛
چ آن جز از یک شیخ ستکن رچا نتاشک .چیم خرقۀ ّتترک؛ چ آن از مشایخ بسیار به جه .برک .ستکن رچا باشک؛ چ ر
مو یگر از همین کتا میگویک ر نس خرقۀ ارا ت چ نس تلقین ذکر از چ شیخ گرفتن مذمور اسّ ..اما نس
حم .معهو اس ،.لیلن به شرب اجازت شیخ اچل یا ّقوت حم .شیخ اچل( ».بوزجانی.)29 :1345،

ر مطل فوق ،اگر اشارۀ بوزجانی به «شیخ خرقانی» چ انتسا کتا «مناهجالعباد» به اچ ،همان شیخ
ِ
ً
ابوالحسن خرقانی باشک ،انتسابی کامال خطاس ..خرقانی به تصری خویش چ تلییک مقامات بازمانک از اچ ،مر ی
نانویسا چ ناخوانا بو  .ازاینرچی ،انتسا هرگونه تللیف چ تصنیف به اچ ،مر چ خواهک بو .
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با توجه به تاریخ نگارش روضةالریهحین (تللیف  929ق) کتا هاهنجالعبهدی که بوزجانی میتوانس .از آن نق
قول کنک ،هاهنجالعبهد اثر محمک ابن احمک فرغانی ،معرچف به سعیکالکین فرغانی (چفات  691ق) اس ..عین نق
قول بوزجانی ربارۀ انتسا مریکان به مشایخ چ همچنین ر با انواع خرقه ،ر همین کتا منکرج اس( .فرغانی،
 .)182 :1388اگر بوزجانی را ر این خطاگویی مقصر نکانیم ،مشخص اس .اشتتا کات نسخه یا مصص  ،ر
خوانکن کلمۀ «فرغانی» بهصورت «خرقانی» ر برچز این اشتتا  ،مؤثر بو اس..
بوزجانی پس از ذکر مقکمات فوق گفته اس« .خواجه قط الکین یحیی نشابوری چنین نوشته که شیخ ابوسعیک
خرقۀ ّتترک را از س .شیخ ابوالفض حسن پوشیک  ،چ چی از س .شیخ ابونصر پوشیک  ،چ چی از شیخ محمک
مرتعش ،چ اچ از شیخ جنیک ،چ اچ از سری سقطی ،چ اچ از معرچف کرخی ،چ اچ از اچ طائی ،چ اچ از حتی عممی ،چ
اچ از حسن بصری ،چ اچ از امیرالمؤمنین علی ،چ اچ از سیکالمرسلین (ص)؛ چ شیخ ابوحفص ،نست .صحت.
شیخاالسالر را موافق این بیان کر  ،چالله اعلم .پوشیک نمانک آنچه از خالصةالمقامات نق کر شک ر بیان خرقه،
موافق نیس .بآن که پیشتر از مقامات شیخاالسالر نق کر که آن خرقه میراث مانک بو چ آن را بیس.چ چ تن از مشایخ
پوشیک بو نک؛ چ آنچه خواجه قط الکین یحیی نق کر هم بر آن موافق نیس ..پس میشایک که آن خرقۀ یگر بو
باشک( ».بوزجانی.)26 :1345،
ر مطل فوق ،بوزجانی بر این مو وع تلکیک صری ار که آنچه ر با سلسلۀ خرقۀ شیخ احمک جار آچر  ،با
هقهههت شیخاالسالم [هقهههت ژنده پیس] ر این زمینه آمک ،
مطال منکرج ر خالصةالمقهههت چ همچنین با آنچه ر
ِ
متفاچت اس ..گویا لی این تصری چ تلکیک ،به آن ست اس .که بوزجانی نست .به ّ
صح .مطال منکرج ر آن چ
کتا  ،تر یک جکی اشته ،بلله حتی قائ به جعلی بو ن آن نیز بو اس.؛ بنابراین ،با آچر ن عتارت «میشایک که آن خرقۀ
یگر بو باشک» چ بنا بر مالحظات شاگر ی چ مریکی (که میان اچ چ احفا ژنک پی برقرار بو ) خو را از پذیرش هر نوع
مسؤلی .ر این خصوص شم ّترا ساخته اس ..با این حال میبایک به این نلتۀ مهم توجه اش .که آنچه بوزجانی ربارۀ
ً
سلسلۀ خرقۀ ابوسعیک ابوالخیر به ذکر آن پر اخته نیز با آنچه ر اسرارالتوحید ر این زمینه آمک  ،کامال متفاچت اس.؛ چراکه
ابوسعیک هرگز از س .پیر ابوالفض حسن ،خرقه نپوشیک (ابن ّ
منور .)32 :1371 ،الزر به ذکر اس .ابوسعیک ،خرقۀ چمی
نیز اش ،.که حتی سلسلۀ آن خرقه نیز ،با آنچه بوزجانی به ذکر آن پر اخته ،تناس نکار (همان.)49 :
 16ـ حبیبالسیر

ً
ر این اثر ،ممموعا چهار بار از ابوسعیک ابوالخیر نار بر شک اس ..سه مور از این یا کر ها ،فقط ذکر اسم هستنک.
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یک مور باقی مانک نیز اشار به زمان چفات ابوسعیک اس ..خوانکمیر ،ر ذی حوا ث ایار چل .القائم بامرالله ،چنین
شب جمعه ،چهارر شعتان سنة اربعین چ ارب ملئة ،شیخ ابوسعیک فض الله
از چفات ابوسعیک یا کر اس .که «در ِ
ّ
بن ابیالخیر مهنه ،بهجوار مغفرت الهی پیوس.؛ چ آن جنا مریک شیخ ابوالفض حسن سرخسی بو  .مکت عمر
ُ
عزیزش به رچای .حمکالله مستوفی ،هشتاد و نه سال و چهار ماه اس( »..خوانکمیر 1333 ،ج .)310 : 2
ّ
چنانکه مشهو اس ،.زمان ذکر شک برای چفات شیخ ،از نفحهتاالنس ،چ همچنین مکت حیات ابوسعیک ،از
ُ
تهریخ گزیده نق شک اس ..پیش از این ،ذی تو ی ر با آن چ کتا  ،به اشتتا بو ن این موار چ الی مرتتط با
ِ
آن ،اشار شک.
 17ـ عرفاتالعاشقین

ً
ر این تذکر  ،از ابوسعیک ابوالخیر ر زمرۀ شاعران یا چ تعکا ی نستتا کبیر رباعی به چی نست .ا شک اس ..مؤلف
ش
شب جمعه غ ّر یا چهارر شعتان سنه 440
عرفهتالعهشقین از زمان چفات ابوسعیک چنین یا کر اس .که «چفاتش ر ِ
ُ
ْ
تمار تمار اس.؛ چ زمان بقایش هشتاد و نه سال و چهار ماه بو ».
چ لفظ "تم" ر تاریخ اتمار حیات آن کام

(تقیالکین بلیانی.)138 :1388،

ّ
به نظر میرسک ،مؤلف عرفهتالعهشقین ،هماننک صاح حبیبالسیر ،ر ذکر مکت حیات ،چ همچنین هنگار
ُ
بازگو کر ن شمارۀ سالهای زنکگانی ابوسعیک ابوالخیر ،به مطال منکرج ر تهریخ گزیده چ همچنین نفحهتاالنس
ِ
نظر اشته اس..
 18ـ سفینةاالولیا

این کتا تاکنون بهصورت منق چاپ نشک اس ..نسخۀ خطی موجو از آن ،که ر کتا خانه مملس نگهکاری
میشو  ،صفحات آغازین را نکار  .اچلین صفحۀ این نسخه با شرح احوال ابوسعیک ابوالخیر آغاز میشو  .آنچه ر
ّ
نسخۀ مذکور ربارۀ ابوسعیک آمک  ،چنین اس .که ش
«مشرفالقلو چ همۀ اه الزمان مسخر ایشان بو نک .نست .ارا ت

ایشان به شیخ ابوالفض بن حسن سرخسی اس.؛ چ ایشان مریک ابونصر ّ
سراج ،چ ایشان مریک ابومحمک مرتعش ،چ
فوت پیر ابوالفضل ،خرقه از شیخ عبدالرحمن
ایشان مریک سیکالطایفه حضرت شیخ جنیک بغکا ی؛ چ بعد از ِ
ُسلمی پوشیده است ( ».اراشلو  ،نسخه خطی مملس به شمار  .)1 : 85720اینکه ابوسعیک بعک از فوت پیر

ابوالفض حسن ،خرقه از شیخ عتکالرحمن شسلمی پوشیک ،منقول از نفحهتاالنس چ خطاس ..همچنین ،سلسلهای
که اراشلو برای نست .خرقۀ ابوسعیک ذکر کر  ،ر مقایسه با آنچه ر همین زمینه ر مقامههای بازمانک از شیخ،
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ر با خرقۀ ارا ت چ همچنین خرقۀ ّتترک اچ آمک  ،متفاچت اس( .ابن ّ
منور 32 : 1371 ،چ .)49

اراشلو ر ا امۀ معرفی ابوسعیک ،متذکر یلی از سخنان شیخ شک اس .که «از حضرت پرسیکنک که ّ
تصوف

چیس.؟ فرمو نک :آنچه ر سر اری بنهی ،چ آنچه بر کف اری بکهی ،و از آنچه بر کف داری بدهی ،چ از آنچه
بر تو آیک بجهی ( ».اراشلو  ،همان) .این سخن ،ر مقایسه با شل اصلی آن ،مغایرتی را نشان می هک .سخن
ابوسعیک ر با معرفی ّ
تصوف ،ر اسرارالتوحید چنین نق شک اس .که «شیخ ما را پرسیکنک که صوفیی چیس.؟
گف :.آنچ ر سر اری بنهی ،چ آنچ ر کف اری بکهی ،چ از آنچ بر تو آیک نمهی( ».همان .)285 :مقایسه این چ
کالر با یک یگر ،آشلار کننکۀ خ چ تصرف کات  ،یا لغزش اراشلو ر نق صحی کالر ابوسعیک اس..
ر قسم .پایانی شرحی که اراشلو بر احوال ابوسعیک آچر  ،چنین آمک اس .که «چال ت ایشان رچز یکشنته

شّ
شب جمعه چهارر شعتان سال چهارصکچچه
غرۀ محرر سال سیصکچپنما چهف .همری بو  .چفات ایشان ر ِ
همری بو ّ .مکت عمر ایشان هزار ما اس ..حضرت شیخ ّ
چصی .کر بو نک که این ابیات را پیش جنازۀ ما بخواننک.
رباعی:
آن همیییه انیییکچ بیییو  ،ایییین همیییه شیییا ی

آن همییه گفتییار بییو  ،اییین همییه کییر ار

قتر متارک ر مهمنه اس ( »..اراشلو  ،نسخه خطی مملس به شمار .)6 : 85720
ّ
آنچه را اراشلو رخصوص مو وعاتی چون تاریخ چال ت ،تاریخ چفات چ نیز مکت عمر شیخ چ همچنین بیتی
که ر پیش جنازۀ ابوسعیک خوانک شک ،آچر  ،همگی عین مطالتی هستنک که ر مقامههای بازمانک از شیخ صورت
اصلی آنها را میتوان یاف ..نلتهای اشتتا  ،که ر این کالر نظرها را جل میکنک ،آن اس .که چق .چفات ابوسعیک،
هماننک نمونههای پیشین ،به نق از نفحهتاالنس ،ش جمعه ذکر شک اس..
َ ُاَ
 19ـ خ َزینةاال اصفیاء

َ َُ ا َ
زیاةاال اصفیهء ،شرح احوال ابوسعیک ابوالخیر منکرج اس ..ر آنما ر ذکر سلسلۀ خرقۀ شیخ
ر مخزن ششم کتا خ

چنین آمک که ابوسعیک «نست .ارا ت به شیخ ابوالفض بن حسن سرخسی اش.؛ چ نست .طریق .چی به چنک چاسطه
به سیکالطایفه ،جنیک ،بکین طریق میرسیک که :چی مریک شیخ ابوالفض حسن ،چ چی مریک ابوالنصر ّ
سراج ،چ چی مریک
وفات شیخ ابوالفضل ،خرقۀ خالفت
ابومحمک مرتعش ،چ چی مریک حضرت جنیک ،رحمةالله علیهم أجمعین؛ چ ِ
بعد ِ
ُ
عبدالرحمن ُسلمی نیز پوشید( ».غالرسرچر الهوری 1914 ،ر 1332 .ق .ج .)228 :2
دست شیخ
از ِ
مطالتی که غالرسرچر الهوری ،ر معرفی نست .خرقۀ ابوسعیک ،چ همچنین سلسلۀ آن آچر  ،برگرفته از کتا
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ّ
سفیاةاالولیهء اس ..به همین عل ،.همان لغزشی که ر سخن اراشلو چجو اش ،.ر کالر غالرسرچر نیز بیکم
چ کاس .مشهو اس..
غالرسرچر ،ر ا امۀ سخن ر معرفی ابوسعیک افزچ «نق اس .که رچزی چ کس نز ابوسعیک آمکنک چ بنشستنک
چ گفتنک که ما یاران را با یلکیگر سخن اس .که یلی میگویک که انکچ ازل چ ابک تمارتر ،چ یگری میگویک که شا ی
ازل چ ابک تمارتر .تو چه میفرمایی؟ فرمو  :الحمکلله که منزلگا پسر ّ
قصاب نه انکچ اس .چ نه شا ی .لیس عنک
ِ
ربلم صتاح چ ال مساء .چون آن چ کس رفتنک ،اصحا پرسیکنک که این هر چ کس که بو نک؟ گف :.یلی ابوالحسن
خرقانی چ ثانی ابوعتکالله استانی( ».همان).
لغزشی که ر این بخش چجو ار  ،به این نلته مربوب میشو که ابوالحسن خرقانی چ ابوعتکالله استانی ،پرسش
مشهور خویش ر با فضیل .انکچ نست .به شا ی ،یا رجحان شا ی نست .به انکچ را ر نز ابوالعتاس ّ
قصا
آملی مطرح ساختنک چ از اچ رخصوص این مو وع نظر خواهی کر نک .منتهی ر این مملس ،ابوسعیک ابوالخیر نیز
حضور اش .چ شاهک این پرسش چ پاسخ بو .

غالرسرچر ،من نا یک گرفتن اص رچای .مرتتط با این ماجرا (ابن ّ
منور49: 1371،؛ ابورچح لطفالله:1384،

 )69چ حتی بکچن توجه به عتارات بهکار گرفته از جان خویش ،آنما که میگویک ابوسعیک ر پاسخ آن چ پرسش
کننک «فرمو  :الحمکلله که منزلگا پسر ّ
قصاب نه انکچ اس .چ نه شا ی» چ بکچن لحاظ این نلته که پکر ابوسعیک
ِ
ّ
ابوالخیر  ،هرگز به شع ّ
قصابی اشتغال نکاشته که پسرش بتوانک ر هنگار اشار به خویش از عنوان پسر قصا استفا
کنک ،ر نق ماجرا چار خطا شک اس ..اشتتا غالرسرچر ر این زمینه ،بسیار شتیه اس .به لغزش میرعتکاالچل
هلفوظهت احرار ،که اچ نیز ر بازگویی این ماجرا چار خطا شک بو .
نیشابوری ،مؤلف
ِ
َ َُ ا َ
زیاةاال اصفیهء بر احوال ابوسعیک آچر  ،چنین آمک که «چال ت با سعا ت
ر قسم .پایانی شرحی که مؤلف خ
ّ
شّ
شب جمعه چهارر شعتان سال چارصکچچه
شیخ رچز یکشنته غرۀ ما محرر سال سهصکچپنما چهف.؛ چ چفات ر ِ
همری اس.؛ چ عمر چی هزار ما اس.؛ چ به چق .چفات خو  ،شیخ ّ
چصی .کر که بعک چفات ،این ابیات به آچاز بلنک
پیش جنازۀ من بخواننک:
خییو تر چیسیی .زییین بییه عییالم کییار؟
َ
باشییییییک انییییییکچ اچ سییییییراپا فیییییی ْرح

چسییی .بیا چسییی .رفی .چ ییار بیه ییار
گییر َر َچ نییز چسیییی ،.عییاشییییق زار»
(غالرسرچر الهوری 1914 ،ر)229 : .
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ّ
خطایی که ر این قسم .چجو ار  ،آن اس .که چق .چفات ابوسعیک ،ش جمعه ذکر شک اس ..عل .برچز
این لغزش به آن جه .اس .که مؤلف به آنچه جامی ر این خصوص گفته ،نظر اشته اس( .جامی.)305 :1382 ،
یگر نلتۀ جال توجه آن اس .که غالرسرچر ،به ابیاتی که شیخ به ّ
چصی .خواس .تا ر پیش جنازۀ اچ خوانک شو ،
شللی یگرگون ا اس ..اص این ابیات ر اسرارالتوحید چنین اس .که:
«خو تر انیکر جهیان ازیین چیه بیو کیار؟

چسییی .بر چسییی .رفی .چ ییار بر ییار

آن همیییه انیییکچ بیییو چیییین همیییه شیییا ی

آن هیمیه گیفیتیار بیور ،چیین هیمیه کیر ار»
(ابن ّ
منور.)346 :1371 ،

 20ـ تذکرۀ روز روشن

روز جمعه،
ر این تذکر  ،از ابوسعیک ابوالخیر ر زمرۀ شعرا یا شک چ ر با زمان چفات اچ چنین آمک اس .که « ِ
ش
نماز عشا ،چهارر شعتان سنۀ اربعین چ اربعملة به اعلی علیین منزل گزیک ( ».محمک مظفر حسین:1343 ،
ِ
وقت ِ

 .)20این رحالی اس .که چفات ابوسعیک ،رچز پنجشنته ،چهارر شعتان سال  440قمری به چق .نماز پیشین بو .
نتیجه

از چ منظر ،به تتیین نتایج حاص از این جستار میتوان پر اخ ..یکگا نخس ،.از لحاظ سیر تاریخی نگارش آثار
اس ..یکگا یگر نیز از حیث تعکا خطاهای موجو ر هر اثر اس ..از منظر نخس ،.قرن ششم ،آغاز برچز
اشتتاهات ر معرفی برخی از احوال ابوسعیک اس ..ر این قرن ،از کتا های بستهنالقلوب چ هکهرماالخالق میتوان
یا کر  .قرن هفتم ،چران ا امۀ تکریمی این سهوهاس ..ر این قرن ،از کتا های تذکرةاالولیه ،هقهالت شمس و
آثهرالبالد میتوان نار بر  .قرن هشتم را بهعنوان زمان اچجگیری این لغزشها میتوان ر نظر گرف ..ر این قرن از
ُ
ُ
کتا های اوراداالحبهب ،فردوسالمرشدی  ،تهریخ گزیده ،روضةالخلد ،سلکالسلوک و خیرالمجهلس میتوان اسم
به میان آچر  .ا امۀ فراینک خطاگویی ر با برخی از احوال ابوسعیک ،ر قرنهای نهم چ هم چ یاز هم نیز قاب پیگیری
خوارق
هلفوظهت احرار،
اس ..از میان منابعی که ر قرچن مذکور به نگارش رآمک انک ،از کتهبنهی نفحهتاالنس،
ِ
ِ
عهدات احرار ،روضةالریهحین ،حبیبالسیر ،عرفهتالعهشقین و سفیاةاالولیه میتوان یا کر  .کاهش یک بارۀ رچنک
ِ
روز روشن از آثار این قرن هستنک که برخی از
خطاگویی ر قرن سیز هم اس ..کتا های خزیاةاالصفیه و تذکرۀ ِ

احوال شیخ ر آنها به ناصوا ثت .شک اس..
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از منظر تعکا خطاهای موجو ر هر اثر نیز ،بیشترین سهم به ترتی متعلق به تذکرةاالولیه (با  9مور ) چ سپس
خیرالمجهلس و نفحهتاالنس (هر یک به ترتی با  5چ  4مور ) اس ..ر بقیۀ مناب  ،هرچنک تعکا خطاها از یک یا چ مور
فراتر نمیرچ ّ ،اما به این مسللۀ مهم میبایس .توجه اش .که بخشی قاب توجه از این آثار ،چنان هستنک که فقط یک یا چ بار
از ابوسعیک ابوالخیر ر آنها یا شک چ شگف .آنکه همین تعکا کم نیز با خطا چ لغزش همرا اس ..کتا هایی چون
ُ
بستهنالقلوب ،هکهرماالخالق ،آثهرالبالد ،تهریخ گزیده ،روضةالخلد ،سلکالسلوک ،خوارق عهدات احرار ،حبیبالسیر،
روز روشن ر این شزمر جای میگیرنک.
عرفهتالعهشقین ،سفیاةاالولیه ،خزیاةاالصفیه چ همچنین تذکرۀ ِ
یگر آثاری که ر ر یف جامعۀ آماری این پژچهش جای ارنک ،از نظر تعکا یا کر از ابوسعیک ابوالخیر ،بهگونهای

هستنک که بین سه تا هش .بار از شیخ ر آنها یا شک اس .که از این تعکا  ،فقط یلی از یا کر ها با خطا همرا
اس ..کتا هایی نظیر هقهالت شمس ،اوراداالحبهب ،فردوسالمرشدی  ،هلفوظهت احرار و روضةالریهحین ر این
گرچ قرار میگیرنک.
الیلی را که بر چگونگی شل گیری چ برچز این خطاها مترت هستنک ،به چنک گرچ میتوان تقسیم کر :
الف :نخستین عواملی را که منمر به ذکر اشتتا یک مو وع شک انک ،به استفا ۀ مؤلفان از مسموعات ر عوض
استنا به ملتوبات ،یا به لی نق مطل از حافظه ،بهجای ذکر آن از متن ملتو  ،یا به ست خطای مریکان
ر ثت .صحی آنچه از زبان شیخ شنیک بو نک ،مربوب مییابیم .نقش این چنک عام را ر برچز خطاهایی
خوارق
هلفوظهت احرار چ همچنین
که ر کتا هایی نظیر بستهنالقلوب ،هکهرماالخالق ،هقهالت شمس،
ِ
ِ
عهدات احرار مشاهک میشو  ،شپررنگ میبینیم.
ِ
ّ
 :یگر عل .برچز این مغایرتها ،استفا از برافزچ ها چ حاشیههایی اس .که به مرچر ایار ربارۀ برخی از
ّ
چقای شمسلم تاریخی ساخته شک اس.؛ بهعنوان نمونه ،تلثیر این عام ر سلکالسلوک یک میشو .

ّ
ج :خ چ ّ
تصرف ر یک مو وع ،چ ساخ .رچای.های متالغهآمیز از آن ،یگر علتی اس .که برای این
ُ
مغایرتها میتوان ر نظر گرف.؛ بهعنوانمبال ،نقش این عام ر روضةالخلد مشاهک میشو .
 :استفا از صورت غیر قیق حلایات ،چ بیتوجهی به شل صحی آنها ،یگر عاملی اس .که برای برچز این
خطاها میتوان لحاظ کر  .نقش این عام ر فردوسالمرشدی یک میشو .
هی :بیان ا عاهای خالف چاق  ،یگر ستتی اس .که برای پکیک آمکن این خطاها میتوان ر نظر اش ..این رفتار
ر روضةالریهحین یک میشو .
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َ
چ :اشتتا گرفتن اشخاص همنار ،چ خلط زنکگانی ایشان با یک یگر ،از جمله یگر عواملی اس .که ست برچز
َ
برخی از این مغایرتها شک اس ..این نوع از ختط چ خلطها را ر تذکرةاالولیه ،خیرالمجهلس چ همچنین
ر خوارق عهدات احرار میتوان یک.
ز :استفا از مناب چاسطه ،بهجای مراجعه به مناب اصلی ،یگر عاملی اس .که ست نق ملرر یک یا چنک
خطا ،ر سلسلهای از آثار شک اس ..تلثیر این عام را ر حبیبالسیر ،عرفهتالعهشقین ،سفیاةاالولیه،
روز روشن ،بهچ وح میتوان یک.
خزیاةاالصفیه چ همچنین ر تذکرۀ ِ
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