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ابوسعید ابوالخیر
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ابوسعيد فضل هللا فرزند ابوالخير محمد فرزند احمد ميهنی تاجيک تبار آریان
صوفی و شاعربزرگ مشهور قرن چهارم و پنجم ( 440 -357هـ.ق 967 /.ـ
 1048م ).سرزمين خراسان بزرگ ( ، )1در ميهنه از توابع ابيورد متولد شد و
وفاتش هم در همانجا اتفاق افتاده است.
پدرش عطار بود و دوستدار اهل تصوف و بدین ترتيب ابوسعيد در مجالسی كه
پدر ترتيب ميداد با مبادی تصوف آشنا شد .پس از تحصيل در علوم دینی و ادبی
در ميهنه  ،مرو و سرخس ،نزد ابوالفضل محمد بن حسن سرخسی در سرخس،
ابوعلی عبدالرحمن سلمی در نيشابور و ابوالعباس قصاب در آمل خراسان به
ریاضت و سلوك پرداخت .سپس در خانقاه خود در ميهنه و نيشابور به ارشاد
پرداخت و نفوذ بی مانندی در ميان طبقات مختلف مردم به دست آورد.
تسلط او بر تفسير ،حدیث ،فقه و ادبيات باعث شد تا مجالس وعظ اوهميشه همراه
با اینگونه مسایل باشد .ابوسعيد در مجالس خود هميشه از اشعار شاعران دیگر و
گاه از اشعار خود بهره می گرفت و به این ترتيب او از نخستين بزرگان صوفيه
است كه اندیشه خود را جامه شعر می پوشيده و از این حيث پيشقدم سنایی و
عطار بوده است .
اشعاری به عربی و فارسی به ابوسعيد نسبت داده اند بسيار است و بحدود 1500
بيت ميرسد.كه انتساب بسياری از این اشعار به او مورد تردید است .با این حال
چند رباعی را كه درکتاب « اسرار التوحيد » مستقيما به او نسبت داده است می
توان از او دانست.
شرح حال « ابوسعيد ابوالخير » به تفصيل در كتابهای « اسرار التوحيد فی
مقامات الشيخ ابوسعيد » از محمد فرزند منور و نيز « حاالت و سخنان شيخ
ابوسعيد ابوالخير » از كمال الدین محمد -كه هر دو از نوادگان او هستند -و نيز
در « طبقات صوفيه » آمده است.
چند نمونه ای از ابيات ابوسعيد ابوالخيررا بخوانش ميگيریم :
وا فـــریادا ز عشــــق ،وا فـــــــــریـــــــادا
كـــــــــارم به یكــی طـــــرفه نگـــار افتادا
گــــــــــــــــر دا ِد مــــن شكـــسته دادا ،دادا
ورنه مــــن و عشــق هــــر چـــه بادا ،بادا
****

چشمی دارم همــــه پر از دیـــــــدن دوست
با دیده مرا خوشست چون دوست دراوست
از دیــده و دوســـت فــــــرق کـــردن نتوان
یا اوست درون ِ دیده یا دیده خــــــود اوست
****
جسمم همه اشك گشت و چشمم بگریست
در عشق توبی جســــم همی بــاید زیست
از مــــن اثری نماند ایـن عشق ز چيست
چون من همه معشـوق شدم عاشق كـيست
****
از واقــــعه ای تـــــو را خبر خــواهم كرد
وآنرا به دو حرف مخـــتصرخواهم كـــرد
با عشــــق تودرخـــاك نهان خـــواهم شــد
با مهرتوســـــرزخــــاك برخـــواهم كــــرد
****
جـــــــانم به لب ازلعـــــل خمــــوش تورسيد
ازلعل خمـــــوش باده نـــــــــوش تــــورسيد
گــــــوش تــو شنـــــيده ام کــــــه دردی دارد
در ِد دل مــــــن مگــــربگــــــوش تـــورسيد
****
ایزد کـــــه جهان به قبضۀ قدرت اوست
دادست تــــرا دوچيز کان هردو نکوست
هم ســــــيرت آنکه دوست داری کس را
هــم صورت آنکه کس ترا دارد دوست ()2
****
از سخنان ظریف شيخ است که می گفت  ... " :اعرابيی را کنيزکی بود نامش
زهره  ،او را گفتند خواهی که اميرالمومنين باشی و کنيزکت بميرد؟ گفت نخواهم
 .زیرا که زهره من رفته باشد و کار امت شوریده و آشفته شود . " ...
شيخ ابوسعيد ابوالخير در تاریخ تصوف خراسان و اسالم شخصيتی بارز و
درخشان است  .وی از قدیمترین کسانی است که اصول تصوف را دراین
سرزمين اشاعه داد  ،وقول و سماع را در خانقا متداول ساخت .او بود که با
معتقدات صوفيانه همبستگی و تحرک اجتماعی را می آميخت و بر سر منبر بيت
و غزل می خواند و از عشق و شوریدگی سخن می گفت .و اوست که دوران
ترک دنيا و گوشه گيری و تنها زیستن دانایان و اندیشه وران را به سرآورد و
آنان را به ميان مردم کشاند .ستایش شادی و شوق به زندگی و دوست داشتن
یکدیگر و همد لی وهم نوایی عمومی رسمی بود که پس از شيخ ابوسعيد به آداب
تصوف رنگ و روشنی تازه بخشيد)3( .
خاورشناس بزرگ و نویسنده معروف آلمانی « هرمان اته » (  1844ـ ) 1917
( )4دربارۀ ابوسعيد ابوالخير چنين آورده است :
" وی نه تنها استاد دیرین شعر صوفيانه بشمار ميرود ،بلکه صرف نظر از
رودکی و معاصرینش ،ميتوان او را از مبتکرین رباعی که زایيدۀ طبع
خراسانيان است دانست .ابتکار او در این نوع شعر از دو لحاظ است :

یکی آنکه وی اولين شاعر است که شعر خود را منحصرا به شکل رباعی سرود.
دوم آنکه رباعی را بر خالف اسالف خود نقشی از نو زد که آن نقش ،جاودانه
باقی ماند .یعی آن را کانون اشتعال آتش عرفان وحدت وجود قرار داد و این
نوع شعر از آن زمان نمودار تصورات رنگين عقيده به خدا در همه چيز بوده
است .اولين بار در اشعار اوست که کنایات و اشارات عارفانه بکار رفته،
تشبيهاتی از عشق زمينی و جسمانی در مورد عشق الهی ذکر شده و درین معنی
از ساقی بزم و شمع شعله ور سخن رفته و سالک راه خدا را عاشق حيران و
جویان ،ميگسار و مست  ،و پروانه دورشمع ناميده که خود را به آتش عشق می
افکند.
بدیهي است در عقاید شاعرانه ابو سعيد ابوالخير مطالب مبهم و تاریک موجود
است و تعيين خط مرز ميان عشق زمينی و آسمانی ،بين مستی می و مستی عشق
الهی بسی دشوار است؛ ولي این قضيه به استثنای معدودی از استادان نظير
حافظ که به طریقه اول تمایل دارد و سنائی ،عطار و جالالدین بلخی که به دومي
متمایلند ،در حق اغلب غزل سرایان و قصيده گویان متأخرتر هم صدق ميکند.
در هر صورت از رباعيهای ابوسعيد ابوالخير نور تصوف واقعی ميدرخشد
مانند اعراض ،اعراض از عالیق زمينی و صرف نظر از لذات هر دو جهان،
و استخفاف نسبت به رسوم ظاهری ادیان و مذاهب ،و تقدیس مجاهدات
آزادمردان راه خدا که در نظر آنان کعبه و بتخانه و خالق و خلق یکيست و عقيده
به وحدت کلی و اعتقاد به اینکه این مظاهر کثيره در عالم ازل با ذات حق یکي
بوده اند و جدایی و کثرتی وجود نداشته است .باید این را هم گفت که ميان سروده
های ابوسعيد ابوالخير گاهی احساسات عميق مؤثری مشهود است که نمونه
کامل حکم و امثال و نغمه های شاعرانه است )5( " .
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