
 

 

 بررسی زندگی، احوال و اقوال ابوعثمان حیری

 *داود اسپرهم

 **امید سلطانی

 چکیده

آشنایی با مشاهیر صوفیه منجر به شناخت بهتری از تصوف و ادبیات عرفانی می شود. از     

 802_892جمله پیشگامان و نام آوران تصوف در خراسان ابوعثمان سعید حیری نیشابوری )

دهندۀ تصوف در خراسان می دانند. ابوعثمان حیری در ری متولد ه.ق( است. او را گسترش 

شد. در جوانی شاگرد یحیی بن رازی بود. پس از چندی به کرمان رفت و مرید شاه بن شجاع 

کرمانی شد. سپس به نیشابور عزیمت کرد و ابوحفص حداد را مراد خود کرد و تحت تاثیر او، 

جایگاه ابوعثمان برای اهل خراسان همچون جایگاه در تصوف شیوۀ مالمتیه را در پیش گرفت. 

در سخن ضعیف اما در عمل به احکام  لفان صوفیه او راید برای اهل عراق بود. برخی از مؤجن

مردی مستجاب الدعوه و صاحب کرامات دانسته اند. ابوعثمان  شریعت قوی و همچنین او را

کتاب تصنیف  ،نی آورده که در معامالتظاهراً تالیفاتی داشته و کالباذی او را در شمار کسا

بر اساس نظریات یونگ او شخصیتی درون گرا داشته است. همچنین بر اساس  کرده است.

 نظریات کرچمر مبنی بر روابط روان و جسم، ابوعثمان حیری شخصی الغراندام بوده است.

ع آوری و طبقه در این جستار اقوال و احوال ابوعثمان حیری از منابع معتبر صوفیه جم    

اندیشه های او تبیین شده است. این نوع  ،بندی شده و سپس با بررسی و تحلیل این منابع

 تحقیقات به شناخت جایگاه تصوف در ایران و فهم دقیق تر متون عرفانی کمک می کند.

  ی، تصوف، مالمتیه، ادبیات عرفانیابوعثمان حیر :ی کلیدیواژه ها
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 مقدمه

مُعرض از متاع دنیا »ابوعلی سینا در تعریف عرفان و تفاوت آن با زهد و عبادت گفته است:     

و خوشی های آن، او را زاهد خوانند و آن کس را کی مواظبت باشد بر اقامت نفلِ عبادت از 

ر خود صرف کرده باشد به قدس جبروت نماز و روزه، او را عابد خوانند و آن کس را کی فک

و همیشه متوقع شروق نور حق بود اندر سرِّ خود، او را عارف خوانند. این احوال کی 

 (.842: 2228ابن سینا، «)برشمردیم بود کی بعضی با بعضی مترکّب شود

ابوعثمان حیری عارفی زاهد و عابد است که در گسترش عرفان و تصوف در خراسان نقش     

یری داشته است. او تصوفی مبتنی بر شریعت را انتخاب و تبلیغ می کند. با توجه به این چشمگ

که او از صوفیان برجسته خراسان است و یاران و مریدان بسیاری دارد، پژوهش در زندگی، 

آراء و احوال او منجر به شناخت بهتری از تصوف و عرفان در قرن سوم هجری می شود. در 

اد شریعت کتابی تحت عنوان پیران خراسان تألیف کرده که در آن فقط به این زمینه محمد جو

 گردآوری اطالعات در مورد صوفیان و عارفان خراسان از جمله ابوعثمان حیری پرداخته است.

نگارندگان در این جستار اقوال و احوال ابوعثمان حیری را از منابع معتبر صوفیه جمع     

یل اندیشه های این صوفی صاحب مسلک پرداخته اند. همچنین آوری کرده و به بررسی و تحل

 بر اساس نظریات یونگ و کرچمر شخصیت او را تحلیل کرده اند.

 بررسی شخصیت ابوعثمان حیری بر اساس نظریات یونگ و کرچمر

کارل گوستاو یونگ آدمیان را بر حسب اینکه بیشتر متوجه عالم برون باشند یا عالم درون »    

 ]...[روه تقسیم می کنند. گروه اول را برون گرا و گروه دوم را درون گرا می خواند،به دو گ

پس از آن در تعریف برون گرایی می گوید: هنگامی که توجه به اشیاء و امور خارج چنان 

شدید باشد که افعال ارادی و سایر اعمال اساسی آدمی نتیجۀ ارزیابی ذهنی نباشد، بلکه معلول 

و عوامل خارجی باشد، این وضع و حال برون گرایی خوانده می شود و وقتی مناسبات امور 

گرا نام می گیرد. برعکس آن، شخص درون گرا  برون این امر کسی را عادی گردد، آن کس 



 

 

غالباً متوجه عوامل ذهنی است و زیر نفوذ آنها قرار دارد. شک نیست که او شرایط و اوضاع و 

در او عوامل و عناصر ذهنی برتری و مزیت دارند و حاکم بر  احوال خارجی را می بیند؛ ولی

(. سپس یونگ این دو گروه را به هشت طبقه 22_28: 2234سیاسی، «)احوال و رفتار اوست

درون گرایان قرار  دیگر تقسیم می کند. بر اساس پژوهش نگارندگان ابوعثمان حیری در گروه

روه را با توجه به زندگی و سخنان ابوعثمان دارد که در ادامۀ این جستار ویژگی های این گ

 تطبیق داده می شود.

کرچمر، روان پزشک آلمانی آدمیان را از نظر شکل ظاهر بدن به سه دستۀ فربه تنان،     

الغراندامان و سخت پیکران تقسیم می کند. بنا بر مطالعات نگارندگان ابوعثمان حیری ویژگی 

ا دارد. در ذیل ویژگی های روانی و اخالقی این دسته گفته های دستۀ دوم، یعنی الغراندامان ر

از نظر خو و منش، یعنی صفات روانی و اخالقی، الغر اندامان دیرجوش، گوشه »می شود. 

گیر، خیالباف هستند. کمتر به عالم خارج توجه دارند، بیشتر در خود فرو می روند. گاهی خود 

بودن در جمع و معاشرت با دیگران لذت می برند، را شاد و پرنشاط نشان می دهند و گویی از 

ولی واقع این است که همیشه خود را به گوشه گیری و خیال پروری نیازمند احساس می 

از میان الغر اندامان، استادان، علمای  ]...[کنند. از لحاظ عقالنی اهل دلیل و منطق هستند.

این تیپ از مردمان در ]...[خیزند. اخالق، افراد متعصب، نقشه کشان و طراحان اصولی برمی 

 (. 239ـ232: 2238سیاسی،«)گرایان جای می گیرند تقسیم بندی یونگ در ردیف درون

 

 بررسی زندگی و احوال ابوعثمان حیری

ق( در ری  802رازی فقیه صوفی بمائه سیم) ابوعثمان سعد یا سعید بن اسماعیل حیری»    

مقام وی به نیشابور در محله حیره بود و انتساب او والدت یافت. اصل او از ری و منشا و 

بدین محله است. او پس از فرا گرفتن علوم ظاهر به خدمت ابوحفص حداد و شاه شجاع 

خ بزرگ کرمانی رسید و به مجاهدات و ریاضات مراتب سلوک بپیمود و خود یکی از مشای



 

 

ولیا در مورد او می گوید: مدخل ابوعثمان(. عطار در تذکره االدهخدا، «)تصوف و عرفان است

آن حاضر اسرار طریقت، آن ناظر انوار حقیقت، آن ادب یافتۀ عَتَبَۀ عبودیّت، آن جگرسوختۀ »

 _رحمۀاهلل علیه_جذبۀ ربوبیّت، آن سبق برده در مریدی و پیری، قطب وقت، ابوعثمان حیری

مت و مقبول اصحاب بود از اکابر این طایفه و از معتبران اهل تصوّف بود، رفیع قدر و عالی ه

و مخصوص به انواع کرامات و ریاضات. وعظی عالی داشت و اشاراتی بلند. در فنون علوم 

شریعت و طریقت کامل و سخنی موزون و موثر داشت و هیچکس را در بزرگی او سخن 

نیست، چنان که اهل طریقت در عهد او چنین گفتند که: در دنیا سه مَردند که ایشان را چهارم 

 (.423: 2232عطار، «)یست؛ ابوعثمان در نیشابور و جنید در بغداد و ابوعبداهلل بن الجلّا به شامن

با توجه به تاریخ بغداد مشخص می شود که او دو زن داشته که زن اولش لنگ و یک چشم و 

بدخلق بوده و ابوعثمان برای رضای خدا با او ازدواج می کند و زن دومش مریم دختر 

 (.202: 9ج،2220است)رک.خطیب بغدادی، ابوحفص حداد

وی را امام و مقتدای ربّانی گفته اند و ربانی آن بود که شاگردان را به کهینۀ علم بپروراند تا »

-(. از یاران و مریدان ابوعثمان می23: 2223جامی، «)قوی شوند علم مهین را و وی چنین بود

علی بن احمد بن سهل بوشنجی، ابوعبداهلل ابوالحسن  توان به ابومحمد عبداهلل بن محمد رازی،

محمد بن حسن ترغبدی و ابوبکر محمدبن احمد بن جعفر الشهبی نام برد. عبداهلل محمد 

جنید و رُوَیم و یوسف بن حسین و محمد بن فضل و ابو »رازی در مورد ابوعثمان می گوید: 

هیچ کس را از این قوم از مشایخ بسی یافتم،  _اهلل رحمهم_علی جوزجانی و غیر ایشان را 

ابوعثمان از حال درونی یاران  (.423: 2232عطار،«)شناساتر به خدای از ابوعثمان حیری ندیدم

 و مریدان خود آگاه بوده و از صوفیانی محسوب می شود که قدرت ضمیرخوانی داشته است.

سببی رفته بود گویند میان زکریاء شختنی و میان زنی وقتی »قشیری در این باره حکایتی دارد. 

پیش از توبۀ وی، روزی بر سر ابوعثمان حیری ایستاده بود، پس از آنکه از شاگردان خاص او 

: 2243قشیری،«)نداری کرد اندر کار او. ابوعثمان سر برآورد و گفت: شرم بود، تفکر می



 

 

: 2222(. نهان بینی یکی از ویژگی های درون گرایانِ شهودی است.)رک. بیلسکر، 222ـ220

39) 

، از جمله آنها می ان در متون مختلف صوفیه آمده استحکایاتی نیز در مورد زندگی ابوعثم    

توان به حکایت ذیل اشاره کرد که نشان دهنده فروتنی و صبوری این صوفی واال مقام است. 

شد، طشتی خاکستر از بامی انداختند، بر سر وی افتاد.  گویند وقتی ابوعثمان به کویی می»

گفتند. ابوعثمان گفت: هیچ چیز مگویید او  ان زبان اندر آن کس گشادند و چیزها همیشاگرد

را، هر که مستحق آن بود که آتش به وی ریزند و به خاکستر صلح کنند، جای خشم 

 (.292: 2243قشیری، «)نباشد

خونسردی و دیر عصبانی شدن یکی از ویژگی های درون گرایان است که در این حکایت 

 (232: 2238می شود.)رک. سیاسی،    دیده   

ابوعثمان شیخی صاحب خانقاه و بانفوذ بوده است. حکایتی در تذکره االولیا آمده است که     

می دهد که شیخ چگونه با امر به معروف صحیح جوانی فاسد را اصالح می کند و به  نشان 

رفت و  نی قالش مینقل است که جوا»گونه ای نقش یک مصلح اجتماعی را ایفا می کند. 

ربابی در دست داشت و سرمست. ناگاه ابوعثمان را بدید. موی در زیر کاله پنهان کرد و رباب 

در آستین کشید. پنداشت که شیخ احتساب خواهد کرد. ابوعثمان از روی شفقت نزدیک او 

اه شد و گفت: مترس، که برادران همه یکی باشند. جوان چون آن بدید، توبه کرد و به خانق

شد. شیخ غسلش فرمود و خرقه در وی پوشید و سر برآورد و گفت: الهی! من از آن خود 

باید کرد. در ساعت واقعه مردان به وی فرو آمد، چنانکه ابوعثمان در آن  کردم، باقی تو را می

واقعه متحیّر شد. نماز دیگر ابوعثمان مغربی برسید. ابوعثمان حیری گفت: ای شیخ! از رشک 

که هر چه ما به عمری طمع داشتیم، رایگان در کنار این جوان نهادند که از شکمش  سوزم می

(. ابوعثمان در این 422: 2232عطار،«) آید. تا بدانی که کار، خدای دارد نه خلق بوی خمر می

 حکایت از چشم خداوند به خلق نگاه می کند و سیر الی الخلق بالحق دارد.



 

 

قرآن دارد که نمونه هایی از آن در رساله قشیریه، تذکره االولیاء،   ابوعثمان تفاسیری بر آیات     

 و... آمده است که در ذیل به ذکر سه نمونه بسنده می شود. کشف االسرار

ها سرگردان شده  الفت. گفت: باز آیند اگر چه از مخ"إنَّ إلَینا إیابَهُم"ابوعثمان در تفسیر: »

واجب کرده است بر کرم خویش عفو  ای تعالیو گفت: خد(.»243: 2243) قشیری،«باشند

«) که فرموده است: کَتَبَ رَبُّکُم عَلی نَفسِه الرّحمهَ در عبادت اند، کردن بندگان که تقصیر کرده

(. آسان گیری ابوعثمان در مسائل دینی به عنوان یک فقیه صوفی در تفسیر 428: 2232عطار،

 ا مقدم بر عبادت افراد می داند.این آیه مشخص است. او بزرگواری و لطف الهی ر

دل عَ وَ منِوام األدَها بِبُیِّم طَهُعضُبَ قالَ "وَالبَلَدُ الطَّیِّبَ یَخرُجُ نَباتُهُ بِاذنِ رَبِّهِ"اینست که اهلل گفت:»

 رِانوأ حَوارِلی الجَعَ رُظهَیَ نِمِؤالمُ لبُقَ وَهُ"ابوعثمان: . قالَ"طیعینَالمُ هُطاع وَ لطانْالسُ

ا لّإ حِوارِجَلی الْْعَ رُهَظْالیَ رِالکافَ لبُقَ". "داًکَا نَلّإ جُخرُالیَ ثٌبْذی خُالّوَ". "اعاتِالطّ

(. ابوعثمان این دو آیه را تفسیری عرفانی می کند و بلد را 348:  2،ج2222)میبدی،"فاتخالِمُ

هد و انوار بی آالیش باشد، ثمره ای نیکو می د  تفسیر به قلب مومن میکند که اگر پاک و 

طاعات را بر اعضاء آشکار می سازد و اگر قلب انسان پلید باشد، بدی و مخالفت و تاریکی را 

 آشکار می سازد. در واقع او همه چیز را به درون و روان انسان مربوط می داند.

با توجه به شواهدی که در متون صوفیه آمده، ابوعثمان مردی فقیر نبوده و چه بسا از افراد     

محتشم و ثروتمند نیشابور بوده، تا آنجا که غالم و کنیز و چهارپا داشته است؛ البته او آدم 

شیخ االسالم گفت که »وارسته ای بوده و با زیردستان خود با احترام رفتار می کرده است. 

بوعبداهلل باکو گفت که شیخ بوجعفر فرغانی، خادم بوعثمان حیری بود. روزی پیش ابوعثمان 

 -و بارانی باشد  در نیشابور گلی بود سیاه و وَحَل عظیم، چون نمی -. رکابدار وی بودرفت می

رفت. بر دل بوجعفر بگذشت که او بر اسب  و بوعثمان بر اسب بود که وی ستام داشت و می

بود چه داند که ایدر مرا چون است، یعنی از دشخواری. ساعتی بود، بوعثمان از اسب فرو 

پیچید که بر نه نشینم.  ورنشین. گفت: ای شیخ، زینهار! این چیست؟ می نشست و وی را گفت:



 

 

آخر گفت: ورنشین یک بار، ورنشست و بوعثمان غاشیه ور گردن نهاد، در پیش وی برفت و 

بود. صعب بدحال. آخر فرو نشست. شیخ گفت: فرغانی  بوجعفر بر اسب خیره و طیره می

رفتی، که  ن ور آنجا چنان بم که تو پیش من میچون بودی ور آنجا؟ گفت: ای شیخ، مپرس. م

 (.423_424: 2238انصاری،«)رفتم. وی را به آن ادب کرد تو بودی آنجا ور که من پیش تو می

اش همیشه ذکر خدا بر لب داشت و با خلق خدا با مهربانی  سال زندگی صوفیانه 32او در طی 

؛ حتی اگر آنها او را از خود می راندند، و جوانمردی رفتار کرد. به استادانش ارادتی تام داشت

نقل است که ابوعثمان گفت: هنوز »ابوعثمان با مجاهده دوباره در محضر آنها حاضر می شد. 

جوان بودم که ابوحفص مرا از پیش خود براند و گفت: نخواهم که دگر نزدیک من آیی. من 

رفتم گریان،  ی او، باز پس میهیچ نگفتم و دلم بار نداد که پشت بر وی کنم. همچنان روی سو

تا از چشم او غایب شدم و در برابر او جایی ساختم و سوراخی بریدم که از آنجا او را 

دیدم و عزم کردم که از آنجا بیرون نیایم مگر به فرمان شیخ. چون شیخ او را چنان دید و  می

 (.422: 2232عطار،«) آن حال مشاهده کرد، او را بخواند و مقرب گردانید و دختر بدو داد

هـ.ق در نیشابور درگذشت و در گورستان حیره در کنار  892ابوعثمان حیری در سال »     

در حال نزع چون پسرش (. »222: 2ج2222محدث زاده و عباسی، «)مقبره استادش دفن شد

جامه درید و فریاد کرد، ابوعثمان گفت: ای پسر! خالف سنّت کردی و خالف سنّت ظاهر 

ان نفاق بود، کَما قال: کلُّ اِناءِ یَتَرَشَّحُ بما فیه. و در حضور تمام جان تسلیم کردن نش

 (.422: 2232عطار، «)کرد

 

 بررسی آراء و اقوال ابوعثمان حیری

مقامات در واقع درجاتی است که صوفی با ریاضت بدان دست می یابد، اکتسابی و ماندنی »    

(. بنا به گفته 22: 2223انصاری، «)ل می آیداست و به طلب و جهد از بذل مجهود حاص

جاع و هجویری ابوعثمان سه مقام رجا، غیرت و شفقت را در محضر یحیی بن معاذ، شاه ش



 

 

ابوعثمان در سخنانش در  (.803_804: 2229ک. هجویری، بوحفص حداد طی کرده است.)ر

 مورد بعضی از مقامات اظهار نظر کرده که در ذیل آورده می شود.

ابوعثمان را از (.»22: 2223انصاری، «)دوری از شبهه و بیم افتادن در کارهای نارواستورع »

رد، ورع پرسیدند گفت: ابوصالح حمدون نزدیک درویشی بود به وقت نزع. آن مرد چون بمْ

ابوصالح چراغ فرونشاند. او را پرسیدند، گفت: تا اکنون روغن از آن وی بود، اکنون از آن 

زهد در لغت ترک میل (.»222: 2243قشیری،«)دیگر طلب کنید جز از این وارثان است، روغن

 به چیزی است و در اصطالح

زهد پیروی کامل از دستورهای (.»22: 2223انصاری، «)صوفیان، بیزاری و اعراض از دنیاست

دینی است، عالوه بر آن پرهیز از کارهای مشکوک است. رفتن به راه عزیمت است نه 

از از انجام کارهایی که حرمت و گناه آلود بودن آنها معلوم نیست، ولی رخصت، یعنی احتر

شبهه ناک است، افزون بر ادای فرایض، سنت ها و نوافل را به جای آوردن، کم خواری و کم 

خوابی و کوشش در پاسداری از اوامر الهی است. در اسالم این گونه زهد وجود دارد؛ اما 

یکی از ارکان تصوف ابوعثمان حیری زهد است،  (.28 :2239گولپینارلی،«)افراطی نیست

زهدی که افراط در آن وجود ندارد. او مریدان و یارانش را به سوی زهد دعوت می کند؛ 

گوید: خدای زاهد را زیادت آن دهد که خواهد و راغب را کم از آن دهد که خواهد و »

ان گفت: هر که زاهد شود در ابوعثم(. »222: 2243قشیری،«)مستقیم را چندان دهد که خواهد

نصیب خویش از راحت و عزّ و ریاست، دلی فارغش پدید آید و رحمت بر بندگان خدای 

(. 420: 2232عطار،«)کند. گفت: زهد دست داشتن دنیاست و باک ناداشتن، در دست هرکه بود

 البته ابوعثمان زاهد متعصب و سخت گیری نیست و گرایشش به سمت تساهل در امور دینی

فقر در لغت نیازمندی و در اصطالح، نیازمند به اهلل و بی » و عشق به خدا و مخلوقاتش است.

ابوعثمان حیری گفت: صالح دل در چهار (.»22: 2223انصاری، «)نیاز بودن از ماسوی اهلل است

چیز است: در فقر به خدا و در استغناء از غیر خدا و تواضع و مراقبت. هر که اندیشه او در 



 

 

: 2232عطار، «)معانی خدای تعالی نبود، نصیب او در جمله معانی از خدا ناقص بود جمله

انصاری، «)صبر در لغت شکیبایی و در اصطالح ترک شکایت از بال به غیر خداست». (420

ابوعثمان گفت: صبر کردن بر طاعت تا فوت نشود از تو، طاعت بود و صبر (. »29: 2223

: 2232)عطار،«از اصرار بر معصیت، هم طاعت باشدکردن از معصیت تا نجات یابی 

توکل در لغت به معنی اعتماد و در اصطالح تکیه کردن به آنچه نزد خداست و بریدن (.»428

توکل بسنده کردن است »(.ابوعثمان گفت: 29: 2223انصاری، «)از آنچه در دست غیر خداست

رضا خشنودی است و در (.»830: 2243قشیری، «)به خدای عزّ و جل و اعتماد کردن بر وی

ابوعثمان گفت: چهل (. »40: 2223انصاری، «)عارفان شادمانی دل است به جریان قضااصطالح 

ام و از آن حال مرا  سال است تا در هر حال که مرا خدای بر آن بداشته است، کراهیت نداشته

 (.202: 2243قشیری،«)ام به دیگری نبرد که من آن را کاره بوده

گرایش به سماع داشته است. او سماع را به سبب ابوعثمان مانند اکثر صوفیان و عارفان     

ابوعثمان حیری گوید: سماع به سه روی بود، سماع »احوال صوفیان طبقه بندی می کند. 

مریدان و مبتدیان و ایشان احوال را استدعا کنند بدان و بر ایشان از فتنه و ریا بباید ترسیدن از 

خویش زیادت جویند و سماع بر موافقت  آن. دیگر سماع صادقان بود، بدان اندر آن احوال

این گروه را اختیار نبود بر خدای به  سماع اهل استقامت بود از عارفان،وقت شنوند. سدیگر 

بوعمرو نجید گوید که احمد (. »303همان،«)آنچه حال بر ایشان درآید از حرکت و سکون

 یهِلَماعُ عَبُ السِّلِّغَیُعُ فَمَسْریدُ یَالمُ"سری از بوعثمان پرسید که سماع چیست؟ پس تفسیر کرد

 عُ وَمَسْماعِ، والعارفُ یَهِ السّؤونَحَمل مَ نْعفِه عَضَماعِه لِکُ فی اولِّ سِرَّحَتَیَ یصیحُ وَجزِه فَعَلِ

. ذورٌعْفیها مَ وَهُ وبٍ وَغلُیحَهَ مَصاحَ صَ إذا غلَبَهُ، فَماعِ شیءٌمِنّ السِّ یهِلَرَ عَظهَدُ فی أن الیُهِتَجْیَ

ال فی  فُ فی ذا وَلَّکَتَأزعَجَ إنزَعَجَ و الیَ إنْ کَنَ وَفَظَ سَإن حَکلّفُ فیه، فَتَعُ و الیَمَسْقیمُ یَستَالمُوَ

(. بین دو سخن ابوعثمان که در رساله 222_222: 2238انصاری،«)تمتهم حاالًذاک و هوا

بندی  شنوندگان سماع به  قشیریه و طبقات الصوفیه انصاری آمده، تشابه وجود دارد و آن طبقه



 

 

سه دستۀ مبتدیان، عارفان و پیران)عارفان کامل و مُرادان( است که سماع هریک از این سه 

گروه حاالت خاصی دارد؛ البته او برای سماع آداب و تکلیف مشخصی معین نمی کند و بی 

 می دهد.تکلیفی در سماع را کامل ترین حال ها می داند که به عارفان اهل استقامت دست 

ه خاموشی می ابوعثمان موالناگونه پس از ایراد سخنانی در مجلس وعظ به یکباره روی ب    

و بسنده کردن به علم خدای  اصل ما در این طریقت خاموشی است» گوید: میآورد و 

 (.420: 2232عطار،«)تعالی

ک خداوند می ابوعثمان مسلکش بر ترک لذات دنیا و تفکر در آخرت و عشق به ذات پا    

ذی ماتَ قَلبُهُ عَن کُلِّ شیءٍ دُونَ ریدُ الَّالمُ»باشد و مریدانش را به این مسلک دعوت می کند.

اللّهَ وَحدَهُ وَ یُریدُ قُربَهُ وَ یَشتاقُ اِلیهِ حتّی تَذهَبَ شَهَواتُ الدُّنیا عَن قَلبِهِ لِشدَّهِ شوقِهِ الی 

 (.202: 2283کاشانی، «)ربِّهِ

تیه گروهی هستند که از میان تصوف علیه متصوفان برخاسته اند. مالمتیان برای مالم»    

ل نیستند، بلکه نقش فکر را می پذیرند. به نظر آنان به ی قاینقش رسیدن به ذات باری به ذکرْ

اهل مالمت تظاهر به زهد، عرفان و نیکی را  ]...[خدا فقط از راه عشق و جذبه می توان رسید.

حتی نوعی خودپسندی و تالش برای پسندیده واقع شدن تلقی می کردند.  هم نوعی قید و

خود را از هرکس فروتر دیدن و فروتر نشاندن و از هر آفریده ای پست تر شمردن، شعار آنها 

(. رفتار مالمتیان در گروه درون گرایان هیجانی قرار دارد 283 _284: 2239گولپینارلی، «)بود

های درونیِ خویش را خوشایندتر از  هیجان  ی بی اعتنایند و که به جهان مصداق های عین

مالمتیان خراسان بیشتر اهل »      (39_32: 2222یرامونشان می دانند.)رک. بیلسکر،جهان پ

نیشابور بودند و این طریقه نیز در قرن سوم با مشایخی چون ابوحفص حداد و حمدون قصار 

و عبداهلل بن منازل و پیروان ایشان ادامه پیدا آغاز شد و با مشایخی چون ابوعثمان حیری 

(. تفکر مالمتیه در آراء و سخنان ابوعثمان حیری به عنوان شاگرد و 84: 2223پورجوادی،«)کرد

 تُرَضْحَبوحازم أخبَرَنا ابوعمرو بن مَطَر قالَ أخبَرَنا أ»مشاهده می شود. داماد ابوحفص حداد



 

 

 تَکَسَذکیرِ، فَلتَّعُدُ لِقْیَ ذی کانَوضعِه الّلی مَعَدَ عَقَ وَ خرَجَ، فَجلس ابی عثمان الحیری زاهدمَ

شیءً، فأنشأ  وتِکَکُولَ فی سُقُتَ أنْ رینَ باس،عَأبی الْیُعرَفُ بِ جلٌ کانَناداها رَکوتُه، فَسُ ی طالَتّحَ

 :قولُیَ

 لیلُعَ وَهُ اسَ وَبیبٌ یُداوِی النّطَ   قَیالتّاسَ بِأمُرُالنّقیٍّ یَیرُ تَغَ وَ

 (.208_202: 9، ج2220خطیب بغدادی، «)جیجِالضّ کاءِ وَالبُبِ ت االصواتُعَفَارتَفَ قالَ

در این حکایت، ابوعثمان خود را فرد گناهکار و ناپرهیزگاری می نامد که شیخ مجلسی شده و 

دیگران را به تقوا دعوت می کند و به حال خودش افسوس می خورد. حاضرین در مجلس نیز 

واقع اظهار  ن این سخنان ابوعثمان، منقلب شده و ضجه می زنند و گریه می کنند. دربا شنید

به گناهکار بودن و فروتنی بسیار و کم ارزش شمردن عبادات خود، از ویژگی های مالمتیان 

 است که در این سخنان ابوعثمان که در قالب بیتی عربی بیان شده، دیده می شود.

ز سه چیز است: از آن که بنده از جهل خویش یاد کند و از آنکه گفت: اصل تواضع ا ابوعثمان»

 (.422: 2232عطار، «)از گناه خویش یاد کند و از آنکه احتیاج خویش به خدای تعالی یاد کند

حکایتی نیز در تذکره االولیاء آمده که ابوحفص حداد شاگردش ابوعثمان حیری را که مغرور 

انجام گناهی را دارد به سوی یوسف بن حسین از شیوخ به جاه و مقامش شده و همچنین بیم 

در نیشابور بازرگانی کنیزکی ترک داشت، به هزار دینار »مالمتیه در ری راهنمایی می کند.

خریده و غریمی داشت در شهر دیگر. خواست که به تعجیل برود و مال خود از وی بستاند و 

ی سپارد. پیش ابوعثمان حیری آمد و حال در نیشابور بر کس اعتماد نداشت که کنیزک را به و

کنم. شفاعت بسیار کرد و گفت: در حرم خود او را راه ده  باز نمود. ابوعثمان گفت: قبول نمی

اختیار نظری بر آن  که هر چه زودتر بازآیم. القصّه قبول کرد و بازرگان برفت. ابوعثمان را بی

ندانست که چه کند، برخاست و پیش طاقت گشت.  کنیزک افتاد و عاشق او شد، چنانکه بی

باید رفت پیش  شیخ خود ابوحفص حداد رفت. ابوحفص او را گفت که: تو را به ری می

یوسف بن حسین، ابوعثمان در حال عزم عراق کرد. چون به ری رسید مقام یوسف بن حسین 



 

 

ت او زیان نمایی. تو را صحب پرسید، گفتند: آن زندیق مباحی را چه کنی؟ تو از اهل صالح می

ابوعثمان از رفتن پشیمان گشت و بازگشت. چون به نیشابور  ها بسیار بگفتند. دارد، از این نوع

آمد، ابوحفص گفت: یوسف بن حسین را دیدی؟ گفت: نه. گفت: چرا؟ حال باز گفت که، 

شنیدم که مردی چنین و چنین است، نرفتم و بازآمدم! ابوحفص گفت: بازگرد و او را ببین! 

ثمان بازگشت و باز ری آمد و خانۀ او پرسید، صد چندان دیگر بگفتند. او گفت: مرا مهمی ابوع

است پیش او. تا نشان دادند. چون به در خانۀ او رسید پیری دید نشسته، پسری امرد صاحب 

ریخت. درآمد و سالم کرد و  جمال پیش او و صراحی و پیاله نهاده و نور از روی او می

در سخن آمد و چندان سخن عالی بگفت که ابوعثمان متحیر شد. پس بنشست. شیخ یوسف 

ای خواجه! از برای خدای، با چنین کلمات و چنین مشاهده این چه حال است که تو   گفت:

آموزم و در این گلخن  داری؟ خمر و امرد؟ یوسف گفت: این امرد پسر من است، قرآنش می

آب کردم تا هر که خواهد باز خورد، که کوزه  صراحیی افتاده بود، برداشتم پاک بشستم و پر

گویند؟  گویند آنچه می کنی تا مردم می نداشتم. ابوعثمان گفت: از برای خدا چرا چنین می

 کنم تا هیچ کس کنیزک ترک به معتمدی به خانه من نفرستد. یوسف گفت: از برای آن می

که به صالح مشهورتر است، در ابوعثمان چون این بشنید، در پای شیخ افتاد و دانست که هر 

 (.223 : 2232 ،عطار) «کار او رگی از مالمت است

گفت: کرداری از حکیم در مورد هزار مرد از »ابوعثمان کردار را بر گفتار ترجیح می داد.    

گفت: واعظ نیست (.»893: 2228سراج طوسی،«)موعظه هزار مرد برای مردی سودمندتر است

د دهد و آنچه گوید خود نکند. حکیم نیست او که بر زبان حکمت او که به زبان خلق را پن

گوید: چون مرید (. »442: 2، ج2222میبدی، «)راند و اعمال و سیرت او بر وفق حکمت نبود

چیزی شنود از علم قوم و کار کند بدان، نور آن تا آخر عمرش اندر دل وی بود و نفع آن بدو 

وی را سود دارد و هر که چیزی شنود از علم ایشان  رسد و اگر از آن سخن گوید هر که شنود



 

 

: 2243قشیری،«)و بر آن کار نکند، حکایتی بود که یاد گیرد، روزی چند برآید فراموش کند

222 .) 

اوست که  در تفکر اسالمی نفس به عنوان دشمنی پنهان و نزدیک تر از هر چیز به انسان است،

مبارزه با نفس، جهاد اکبر خوانده می شود. موالنا انسان را به سوی بدی ها هدایت می کند و 

 با توجه به آموزه های اسالمی ابیاتی درباره مبارزه با نفس دارد که در ذیل آورده می شود.

 ای شهان کشتیم ما خصم برون                ماند خصمی زو بَتَر در اندرون

 ش نیستکشتن این، کار عقل و هوش نیست       شیر باطن سُخرۀ خرگو

 دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست    کو به دریاها نگردد کمّ و کاست...

 چونکه وا گشتم ز پیکار برون                روی آوردم به پیکار درون                 

: 2ج2222قد رَجَعنا مِن جهادِاالَصغریم   با نبی، اندر جهاد اکبریم)مولوی،                   

 (229ـ223

های نفس  ابوعثمان گوید: هیچ کس عیب»ابوعثمان نیز سخنانی دربارۀ جهاد با نفس دارد. 

های خویش کسی بیند کی اندر  خویش نبیند، مادام که او را از خویشتن چیزی نیکو آید، عیب

ین ریشه تکبر را نیز همچن (.او238ـ232: 2243قشیری،)«ها، خویشتن را نکوهیده دارد حال

سلمی، «)العجبُ یتولدّ من رُؤیه النفس و ذکرها و رُؤیه الخلق و ذکرهم»         نفس می داند. 

2242 :228.) 

مشتاق مرگ بودن و لقای الهی یکی از ویژگی های تصوف و عرفان است تا آنجا که موالنا می 

گوید در مرگ من گریه نکنید و ساز و دهل بزنید و شاد باشید که من به دیدار معشوق می 

 روم.

 باشد جهان این درد مرا مبرکه گمان      باشد روان من تابوت چو مرگ روز به             

 باشد آن دریغ درافتی دیو دوغ به          دریغ دریغ مگو و مگری من برای             



 

 

 زمان آن مالقات و وصال مرا                      فراق فراق مگو ببینی چو ام جنازه           

 اشدب

 باشد جنان جمعیت پرده گور که                       وداع وداع مگو گورسپاری به مرا           

...  باشد انزی چرا را قمر و شمس غروب     بنگر برآمدن بدیدی چو فروشدن     

 (328: 2222)مولوی،

هدف غرایز  زیگموند فروید غرایز را به دو طبقه تقسیم کرد: غرایز زندگی و غرایز مرگ.»

زندگی از جمله گرسنگی، کشش جنسی، تشنگی، صیانت نفس و بقای نوع است. این ها 

نیروی خالقند که خود زندگی را حفظ می کنند و شکلی از انرژی که از طریق آن جلوه گر 

می شود، لیبیدو نامیده می شود. غریزه مرگ یک نیروی مخرب است. این نیرو می تواند به 

؛ مانند خودکشی و آزارطلبی یا به بیرون مانند پرخاشگری و نفرت. فروید درون متوجه شود

:  8،ج2223شولتز، «)می شویممعتقد بود که ما به گونۀ مقاومت ناپذیری به سوی مرگ کشیده 

این گفته فروید معروف است که هدف هر زندگی مرگ است و زندگی فقط راهی »(. 833

(. شباهت دیدگاه فروید با عرفا 832: 2234)سیاسی، «است غیر مستقیم به سوی مرگ و نیستی

و صوفیان این است که هر دو می گویند زندگی راهی به مقصد مرگ است و انسان گرایشی 

درونی به سوی مرگ دارد؛ اما فروید با توجه به اینکه انسانی الئیک است، مرگ را پایان هستی 

ندگی جاودان و از آن مهم تر لقای الهی می می داند؛ اما عرفا و صوفیان مرگ را آغازی برای ز

دانند؛ به همین دلیل آنها گرایش به سوی مرگ دارند. ابوعثمان حیری نیز این ویژگی را دارد و 

 (.323: 2243قشیری،«)شوق، دوستی مرگ است بر بساط راحت»مرگ را وصال الهی می داند.

آرزومند خدا و لقاءِ خدا و گفت: شوق ثمرۀ محبت بود. هر که خدای را دوست دارد، »

که این  "فانّ اجَلَ اهللِ ألتٍ"ابوعثمان حیری در قول خدای تعالی » (.422: 2232عطار، «)بود

دانم که اشتیاق شما به من  تعزیتی است مشتاقان را گفت: این و معنیش آن است که من می



 

 

که بدان ام شما را و نزدیک است که شما بدان رسید  بسیار است و من وعده نهاده

 (.320: 2243قشیری، «)مشتاقید

 ابوعثمان ریشه دشمنی و بدی ها را طمع می داند، طمعی که در تمام امور می توان باشد.    

گفت: اصل عداوت از سه چیز است: طمع در مال و طمع در گرامی داشتن مردمان و طمع در »

 (. 2232:428عطار، «)قبول کردن خلق

اعی از نکات مثبت تصوف و عرفان ایرانی است. صوفیان و عارفان تعالیم اخالقی و اجتم    

انسان ها را به احترام متقابل دعوت می کنند. ابوعثمان حیری نیز از این قاعده مستثنی نیست و 

گفته است: حقِّ صحبت »در سخنان خود انسان ها را به احترام متقابل و نیکی دعوت می کند. 

در خود موسّع داری و به مال وی طمع نکنی و انصاف از خود آن است که مال خود را بر برا

بدهی و از وی انصاف طلب نکنی و متابع او باشی و از وی طلب متابعت خود نکنی و اندک 

 (.844:  2283)کاشانی،«اندکنیکی از او بسیار دانی و نیکی بسیار از خود 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

ی هایی همچون توجه به داشتن ویژگ بر اساس نظریات یونگ ابوعثمان حیری با    

شخصیتی درون گرا داشته است. کرچمر  ،کم توجهی به دنیای بیرون خونسردی، نهان بینی و

 درون گرایان را در گروه الغر اندامان قرار می دهد؛ پس ابوعثمان الغر اندام بوده است. 

ار داشته و به او مقتدای ابوعثمان از صوفیان معتبر خراسان بوده که یاران و مریدان بسی    

او  می گفته اند به سبب آن که مریدانش را به بهترین نحو آموزش می داده است.    ربّانی 

را با روش  مصلح اجتماعی یا مبلّغ دینی مردمصوفی صاحب خانقاه بوده و گاه در نقش یک 

تادش سدرست و پسندیده به پاکی و دینداری دعوت می کرده است. او در تصوف پیرو ا



 

 

مالمتیه گرایش داشته است. از ارکان تصوف او زهد است،  ابوحفص حداد بوده و به مکتب

و تفکر در آخرت و عشق به زهدی که درآن افراط وجود ندارد. مسلک او بر ترک لذّات دنیا 

و اصطالح فقر که در سخنانش آمده، منظور  او از محتشمان نیشابور بوده الهی است. ذات پاک

 نوان        بزرگ ترین دشمناوند و استغنا از خلق می باشد. ابوعثمان نفس را به عفقر به خد

انسان می داند و مبارزه با او را جهاد اکبر می نامد. او مانند دیگر صوفیان و عارفان مرگ را 

وصال الهی می داند. ابوعثمان در سخنانش انسان ها را به احترام متقابل و نیکی به یکدیگر 

عارفان و عارفان  کند. او سماع را به سبب احوال صوفیان به سه دستۀ مبتدیان، دعوت می

کامل تقسیم می کند و برای هریک احواالتی را برمی شمارد. با توجه به سخنان ابوعثمان که 

در متون صوفیه آمده و همچنین تفاسیری که بر قرآن کریم داشته، او رفتار تساهل آمیزی در 

بوده که  فت که ابوعثمان حیری صوفی میانه روییدر کل می توان گ ست.امور دینی داشته ا

احوال و اقوالش مورد توجه نویسندگان صوفی قرار گرفته و هرجا که الزم شده از سخنان او 

 بهره برده اند.
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