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چکیده
ورود عرفان و تصوف به عرصۀ ادبیات انقالبی انکارناپذیر را غنای ادبیات فارسی پدید آورد .از جمله فرقههای عرفانی کهه در
نیمۀ دوم سدۀ سوم در نیشابور پدید آمد ،فرقهای موسوم به فرقۀ مالمتیه بود .این فرقه در نتیجهۀ اعتهراب بهه راهرمه بیههای
گروهی از متصوفه پدید آمده بود و اساس مکتب خود را بر مبارزه با نفه و هرگونهه رفتهار مه منم بانهه قهرار دادب بنهابراین
طرفداران آن میکوشیدند تا با پنهان کردن نکوییها و تظاهر به رفتارهای نابهنجار صوفیانه در میان مهردم ،خلهر را نتهبه بهه
خود بشورانند .هدف ما بررسی اسرارالتوحید بهعنوان یکی از کتب ارزندهای که نویتندۀ آن ،به بیان تعالیم عرفانی شهی مهنهه
بهعنوان سرآمد این مکتب و زنجیرۀ اتصالی فرقههای پیش از خود و بعد از خود اسهب وی با تعالیم آموزنده در این راستا کهه
دینداری و پارسایی ریاکارانه بهآسانی میتواند تبدیل به خطری بزرگ برای حیات معنوی انتهان باشهد ،در جههه مبهارزه بها
نف  ،حکایه هایی را در این زمینه به یادگار گذاشه .این مقاله به روش گردآوری کتابخانهای نگاشته شده اسه و نویتندگان
کوشیده اند به بیان برخی تعالیم مالمتی ابوسعید ،در قالب تعالیم او که در کهردار و رفتهار او متبلهور مهیشهود ،پرداختهه شهودب
بنابراین خواننده با مطالعۀ اسرارالتوحید میتواند به این شاخصه از مبانی عرفانی او دسه یابد.

واژگان کلیدی :مالمتیه ،ابوسعید ابوالخیر ،مبارزه بانف  ،سماع.
.
 .1مقدمه

«مالمتیه» ،یکی از فرق صوفیه در تاری تصوف ایرانی– اسالمی اسه که تأثیر قابل توجهی در اندیشهۀ نویتهندگان و
شاعران عارف متلک داشته اسه .این گروه در واقع ،یک جنبش اعتراضی به گروهی اسهه کهه شهریعه را دسهه
آویزی برای رسیدن به مقاصد فکری و معیشتی خود قرار داده بودند .چنانکه «در دهههههای حکومهه عباسهیان ،بها
بهرهگیری حاکمان از حضور کتانی که به تقدس مشهور بودندب بهمنظور در هم شکتتن وجه اعتراضهی گهروه زههاد
که پیشتر از مخالفان بنیامیه بودند ،موجب شد تا هالۀ تقدس ،وسیلۀ بتیار خوبی برای کتب نعمات زمینهی گهردد»
(برتل .)67 :7631 ،
به دنبال پیدایش چنین پدیدهای در تصوف که ریاضه پیشگی و تقدس م بی را به کاالیی برای کتب و کار بهدل
کرده بودب در میانۀ دوم سدۀ سوم ،یک نهضه اصالحاتی با عنوان مالمتیه در بطن تصوف پدید آمد .این گهرایش کهه
بر بنیاد آموزههای حمدون قصّار در نیشابور شکل گرفه ،نمایندگان واکنش باطن گرایانه در قبال راهرگرایی مقهدس
م ب صوفیان روزگار خود بودند که با «تأکید بر اصل «اخالص در عمل» و باریهکاندیشهیههای خهاص ،مبتنهی بهر
آموزههای حوزۀ زهد و تصوف آغازین به تجدید حیات ایمان حقیقی برخاسهتند» (کیهوان فهر .)63 :7631 ،آنهها بها
استناد به آیۀ «الیخافون فی اهلل لومه الئم» (سوره مائده ،آیۀ  )54و بهر اسهاس اصهل اخالقهی «الشُههرهه اففههه» ،ضهمن
مخالفه با راهرسازیهای صوفیانۀ کرّامیان 7نیشابور ،از هر گونه شهرت به نیکنامی خود در میان مردم میگریختند و
« .7کرامیه در خراسان بهویژه در نیشابور عصر غزنوی نفوذ بتیاری داشتند ،به حدی که گاه مجموعهٔ حاکمیه عصر متمایل به آنان میشده اسه .از
عصر مغول به بعد اثری از آنها دیده نشده اسه» (زرین کوب)334 :7631 ،
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بهمنظور مبارزه با نف  ،با هنجار شکنیهایی در آداب صوفیان روزگار« ،قرب و منزله خویش را نزد حهر تعهالی از
مردم عوام ،پنهان میکردند تا هنگام آمیزش با مردم ،مورد مذمه قرار گیرندب زیرا بر این باور بودند که انجام عبهادات
در حضور مردم با قصد قربه و اخالص سازگار نیته» (حقانی .)16 :7631 ،ابهن عربهی پیهروان ایهن مکتهب را در
باالترین مرتبۀ سیر و سلوک ،کاملترین مردان الهی میداند که درک و شناخه شیوۀ اعمال آنها کهاری به دشهوار
اسه.
این فرقه ،برای رسیدن به مقصود خود که همان پاالیش و تزکیۀ نف انتانی اسه ،سه مرحلۀ تکمیلهی را پشهه
سر گذاشه« :در مرحلۀ اول و دوم ،تفکر مالمتی جنبۀ سلبی داشه ،یعنی آنها فقط نیکیها را پنهان مهیکردنهد ،امها
در مرحلۀ سوم جنبۀ ایجابی نیز میان آن ها راه پیدا کرد و روشی پدید آمد که در آن ،بهعمد بها عهادات اجتمهاعی بهه
تعارب برمیخاستند و کارهایی میکردند که نکوهش مردم را برمیانگیخه و خشم و نفرت دیگران را متوجه آنهها
میساخه» (دهباشی و میرباقری فر.)16-14 :7664 ،
این خالقیه هنری در عرصۀ ادبیات عرفانی که تمام تالش خود را صرف مبارزه با زههد ریهایی و سهتایش راه و
رسم مالمه میکرد ،از همان قرن چهارم نتایج خهود را در اندیشههههای عرفهانی مالمهه پیشهگانی چهون ابوسهعید
ابوالخیر آشکار کرد که بعدها در قالب حکایات و روایاتی از آنها در ادبیات فارسی متبلور شد.
 .2جایگاه اسرارالتوحید در معرفی ابو سعید ابوالخیر
اسرارالتوحید یکی از مهمترین کتب عرفانی اسه که محمد بن منور ،7آن را در شرح حهاالت و مقامهات نیهای خهود
ابوسعید ابوالخیر به رشتۀ تحریر در آورد .این کتاب مشتمل بر تعالیم عالیۀ انتانی و اخالقی ابوسعید ابهوالخیر اسهه،
«عالوه بر اینکه مهم ترین منبع برای شناختن ابوسعید ابوالخیر و پی بردن به احوال و افکار اوسه ،حهاوی اطالعهات
فراوانی اسه .در باب رسوم و آداب ،طرز تربیه ،تشکیالت مجامع صوفیان و نیز گوشههههایی از اوضهاع اجتمهاعی
مردم ایران را در گذشته نشان میدهد» (یوسفی.)174 :7661 ،
 .9شخصیت ابوسعید ابوالخیر در اسرارالتوحید
عصر ابوسعید ابوالخیر پایان جریان مالمتیه در نیشابور اسهب اما در هر حال میتوان او را یکی از حلقهههای بنیهادین
در این جریان به شمار آورد که با شیوۀ خاص خود در این طریر ،مالمه را با جریان فتوّت در عرفان پیوند میدههد
و بدین ترتیب مرتبۀ واالیی را در عرفان به خود اختصاص میدهد.
«ابوسعید یکی از بزرگترین آموزگاران نیکی ،پاکی ،آزاداندیشی ،بیتعصبی ،طنهز و طههارت روحهی اسهه ،ایهن
کتاب که زندگینامۀ او اسه ،نه تنها زندگینامۀ او ،بلکه یکی از عالیترین نمونههای خالقیه هنری و ادبی در زبهان
فارسی و یکی از اسناد درجۀ اول تاری اجتماعی ایران و تاری تصوف و عرفهانی ایرانهی اسهه» (شهفیعی کهدکنی،
.)5 :7613
شخصیه ابوسعید در اسرارالتوحید ،تصویر فردی اسه که بر خالف سهایر متصهوفه ،شخصهیتی شهاد و سهرزنده
اسه که از نعمههای دنیوی استفاده میکند« .در بین احوال و سخنان وی آنچه بیشهتر جلهب توجهه مهیکنهد ،شهاد
خواری و سبک روحی اوسهب زیرا در نظر او باآنکه زهد برای مقهور داشتن هواههای نفتهانی ضهرورت دارد بهرای
کتی که هواهای نفتانی را مقهور ارادۀ خویش کرده اسه ،دیگر به آن حاجه نیتهه» (زریهن کهوب)34 :7631 ،ب
« .1اهل مالمه به سبب اصرار در پرهیز از هرگونه خودنمایی ،به تعلیم و تصنیف هم عالقهای نشان نمیدادند و از این رو اسه که سلمی در رسالۀ
مالمتیه میگوید که این قوم کتابها و حکایات مدون ندارند و طریقۀ آنها عبارت از اخالق و ریاضه بوده اسه( ».زرین کوب )641 :7631 ،ازاینرو
اثر ادبی ای که گویای شیوه نثر ابوسعید ابوالخیر اسه از او بر جای نمانده اسه.

بازتاب اندیشههای مالمتی شیخ ابوسعید ابوالخیر در اسرارالتوحید محمد ابن منور 9 /

بنابراین او بر خالف آنها که سالیانی عمر خود را در کنجی به تضرع و راز و نیاز میگذرانند ،در میان مهردم زنهدگی
میکند و با شادی هایی که در تکاپوی آن رد و انکار خواص و عوام را نتبه به خود برمیانگیخهه ،زمینهه را بهرای
گتترش تعالیم مالمتیاش فراهم می کند .پیر مهنه ،استهزا و تحقیر دیگران را به جان و دل میخرد و آن را مایۀ فخهر
و مباهات خود میداند (ابن منور)65 :7633 ،ب زیرا به اعتقاد او «مالمتی آن باشد که در دوستی خدا هر چه پیش آیهد
باک ندارد و از مالمه نیندیشد» (همان )166 :از این رو با مبنا قرار دادن مالمه نف و نادیهده انگاشهتن رفتارهها و
گفتارهای آنها ،بهعنوان بخشی از آموزه های خود ،گهگاه آن را نصیب مطرودترین مردم روزگارش میکند ،چنانکهه
به عنایه خاص خود ،آنها را هدایه و ارشاد میکند (همان 167 :و  .)771البته دایرۀ حوزۀ نفهوذ و تعهالیم او ،تنهها
به هدایه و ارشاد مردم عوام منتهی نمیشد ،بلکه گاه در جهه هدایه ارباب قدرت و مکنه نیز بر میآمهد و آنهها
را به حلقۀ ارادت خود پیوند میدهد (همان.)711 :
این « رفتارهای عاری از خشونه بوسعید و تمایل او به سخنان وجد آمیز ،نشها و گشهادگی خهاطر او در برابهر
افراد دیگر حتی گناهکاران ،هر چند موجب مخالفه شدید آن دسهته از صهوفیان بهود کهه تصهوف را در چهارچوب
شریعه مینگریتتند ،موج جذب بیشماری از طبقههای مختلف اجتمهاعی بههسهوی او شهد» (مشهیدی و بهایقوت،
 )11 :7637و موقعیتی برای تعالیم او فراهم میآورد.
از سوی دیگر شی ابوسعید ابوالخیر ،با پنهان کردن نکویی های خود و انجام اعمالی خالفی عرف و عادت ،سعی
در پنهان کردن حقیقه باطن خود از مردم روزگارش میکند تا آنجا کهه چنهین رفتارههای جتهارت آمیهزش باعه
می شود تا مورد لعن و نفرین عامۀ مردم روزگارش قرار گیرد و «چنان مخالفتی در بین فقها و حتی صوفیان محتا و
معتدل برانگیخه که مدعیان کار شکایه او را به سلطان محمود رسانیدند و زحمتی را برای او برانگیختند که چیهزی
نمانده بود که خود و یارانش را بهعنوان زندقه و ابهاحیگری محکهوم سهازند» (زریهن کهوب37 :7636 ،ب ابهن منهور،
7)6 :7633ب بنابراین با هنجار شکنی در آداب صوفیانه جهه تخریب برخهی از عهادات نابهنجهار آنهها بهر مهیآیهدب
چنان که همین طریر باع شد تا رفتارهای او مورد تأیید بتیاری از علما و متصوفۀ روزگارش قرار نگیهرد .ازایهنرو
هنگامی که وارد نیشابور می شود ،در محضری که علیه وی توسط علما و بزرگان مذاهب نیشهابور تنظهیم شهده بهود،
مینویتند« :در اینجا مردی آمده اسه از مهنه و دعوی صوفی میکند و مجل میگوید و بر سر منبر بیه میگویهد
و پیوسته دعوتهای با تکلف میکند و سماع میفرماید و لوزینه و مرغ بریان میخورد و میگوید من زاهدم ،این نهه
سیرت زاهدان و نه شعار صوفیان اسه» (ابن منور.)33-36 :7633 ،
انجام این رفتارهای ضد صوفیانه که به اعتقاد او مانع شهرت او به نکویی در میان متصهوفه مهیشهد ،گهگهاه نیهز
عالوه بر اعتراب خواص ،اعتراب عوام را نیز در پی داشهب همین پدیده زمینهه را بهرای تعهالیم عرفهانی او فهراهم
میکرد تا دیگران را نیز با حقیقه مکتبش که همان مبارزه با نف و ریا کاری بود ،آشنا کند و آنها را از یهوغ رهاهر
سازی ریایی برهاند (همان 713 :و .)771
بدین ترتیب از هر گونه شهرت طلبی ابا میکندب زیرا معتقد اسه که:
ور خانهههههه نشهههههینی همگهههههی وسواسهههههی
گههر شهههره شههوی بههه شهههر شرّالناسههی
کههه نشناسهههد تهههرا تهههو کههه بشناسهههی
به زآن نبهود کهه همچهو خضهر و الیهاس
(ابوسعید ابوالخیر ،بیتا)37 :
 .4تعلیم
ابوسعید ابوالخیر از جمله عارفان مالمتی اسه که در این طریر ،اساس تعلیمات و آموزههای خود را برمبنای نفی
« .7بعید نیته بهجز مخالفه در عقیده و مشرب ،جمعی از فقیهان و مشای متصوفه بیم آن داشتند که شخصیه و نفوذ بوسعید ،مریدانشان را بهسوی
وی جلب کند» (یوسفی)114 :7661 ،ب بنابراین از هر حربه ای برای تخریب شخصیتی او در میان عوا و خواص بهره میبردند.
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خود پرستی و نف پرستی استوار کرد (ابن منور)31 :7633 ،ب زیرا به اعتقاد او نف بزرگتهرین دشهمن انتهان در
متیر تعالی کمال او در رسیدن به حر اسه (همان)161 :ب بنابراین او در سیرۀ عرفان عملی خود «حتی یکبار کلمهۀ
«من» را به کار نبرده اسه و در مکالمات روزمره از «خود» به «ایشان» تعبیر کرده اسه» (پور خالقی.)743 :7616 ،
زیرا به اعتقاد او:
سههههر حلقههههۀ عارفههههان و متههههتان نشههههوی
از هتهههتی خهههود تههها پشهههیمان نشهههوی
در مههههذهب عاشههههقان متههههلمان نشههههوی
تههها در نظهههر خلهههر نگهههردی کهههافر
(ابوسعید ابوالخیر ،بیتا)35 :
این جنبه از تعالیم که معموالً با بروز رفتارهایی غیرمعمول از شی صورت میگرفهه ،گهاه باعه طهرد و انکهار
دیگران و از سوی دیگر منجر به خودآگاهی گروهی از اطرافیان او میشد ،چنهانکهه آنهها را از یهوغ بنهدگی نفه
میرهانید (ابن منور )771 :7633 ،و با الابالیگری و بیقیدی گاه مورد اهانه دیگران قرار میگرفه.
 .5بازتاب کردارهای مالمتی ابوسعید ابوالخیر در اسرارالتوحید
 5-1سماع
تاری تصوف و ادبیات گویای این واقعیه اسه که «تا سدۀ چهارم و پنجم ه.ق سرودن شعر و یا خوانهدن و شهنیدن
آن از سوی متشرعین و به پیروی از خواسه ایشان ،در میان اکثریه صوفیان ،امری منافی شرع و بهمنزلۀ معصهیه و
لهو و لعب شناخته میشده اسه و تنها پیران بیپروایی چون ابوسعید ابوالخیر یا یوسف بن حتهین رازی کهه دارای
گرایش مالمتی بودهاند ،بدان میپرداختهانهد» (حتهینی کهازرونی و جعفهری صهادقی .)3 :7631 ،او بهرخالف سهایر
مالمتیان که منکر رقص وسماعند ،رقص و سماع را یکی از اصول رایج تعالیم خود قرار دادب بنابراین بروز این پدیده
از ابوسعید ابوالخیر و مریدانش نوعی هنجار شکنی در میان متصوفه و زاهدان روزگهار خهود بهود تها از ایهن طریهر
پارسایی خود را مورد انکار و تردید دیگران قرار دهند (ابن منور .)65 :7633 ،چنهانکهه گهاه نیهز در راسهتای انکهار
دیگران به توجیه این رفتار خود بر میآید و افراد منکر با این توجیه از انکار خود دسه بر میدارند( 7همان.)161 :
 5-2لباس
در میان متصوفه ،فرقۀ مالمتیه از جمله افرادی بودند که «از کتب شهرت از ناحیۀ لباس خاص و مرقعه پوشهیدن ابها
داشتند .برخالف صوفیه که بدان تمایل داشتند» (خرگوشی)41 :7333 ،ب زیرا بر مبنای اعتقادات این مکتب ،پوشهیدن
خرقه و لباس در ابتدای احوال صوفیان ،معرف ریاضه طلبی و ساده زیتتی آنها بود و همچنین نوعی «اعتراب بهه
طرز زندگی جماعتی از توانگران همۀ عمر در خوشگذرانی بتر میبردهاند» (زرین کوب ،)41 :7616 ،بهمرور زمهان
تبدیل بهنوعی تظاهر و خودنمایی شد که شهرت طلبی آنها به نیک نامی را در میهان مهردم در پهی داشههب بنهابراین
م المتیان که اساس کار خود را بر ترک شهرت نهاده بودند تالش کردند تها بها رفتارههای نابهنجهار و داشهتن خهالف
عرف متصوفه ،چه « در آنچه موجب تمایز از مردم شود چه در پوشیدن و یا راه رفتن و یها نشتهتن باشهد» (سهلمی،
 ،)716 :7613نفرت عامه را نتبه به خود برانگیزند( .ابن منور)63 :7633 ،ب زیرا به اعتقاد آنها کردار انتان نباید در

 .7وی در توجیه این رفتار خود بر رهر نامۀ قاضی حتین مینویتد:
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قید لباس و پوشش راهری باشدب بنابراین این گروه که رهیدن از قید و بند رواهر را شعار خود قرار داده بودنهد ،بهر
این اعتقاد بودند که:
خهههود را ز عمهههلههههای نکوهیهههده بهههری دار
دلقههه بههه چهههکههار آیههد و متههحی و مرقّههع
صههههوفی صههههفه بههههاش و کههههاله تتههههری دار
حاجههه بههه کههاله برکههی داشههته نیتههه
(سعدی)717 :7663 ،
این کردارهای انکار برانگیز در لباس و پوشش ابوسعید ابوالخیر نیز که یکی از دهای فرقۀ مالمتیه اسهه ،چنهدان
پر آوازه شده بود که حتی آوازۀ بدنامی او در حیاتش تا اندل نیز رسیده بود ،چنانکه ابهن حهزم در منکهر شهمردن
کردار ابوسعید میگوید« :در نیشابور عصر ما مردی اسه از صوفیان با کنیۀ ابوسعید ابوالخیر که .. .گاه جامهۀ پشهمین
و زمانی حریر می پوشد که بر مردان حرام اسه ،زمانی در روز هزار رکعه نماز میخواند و زمهانی نهه نمهاز فهرب
می گزارد و نه نماز متتحبی و این کفر محض اسه ،پناه بر خدا از این گمراهی» (مایر.)661 :7616 ،
 .1نتیجهگیری
عصارۀ نظریۀ اندیشۀ مالمتی ابوسعید این اسه که عارف باید جهد کند نتبه به داوری مردم دربارۀ رفتار خود ،چهه
مثبه و چه منفی کامالً بیاعتنا باشدب بنابراین برای رسیدن به ایهن حالهه ذهنهی ،بهیاعتنهایی مطلهر الزم اسهه کهه
شخص اعمال تحتین آمیز خود را از چشم خلر پنهان دارد تا از آسیبی کهه بهه اخهالق وی وارد مهیکنهد ،محفهو
بماند.
در واقع اعتقاد به این شیوه از زندگی باع شد تا او از همان ابتدا مورد طرد دیگران قرار گیرد ،اما این طریر با تمهام
مشقه ها و انکارهایی که برای ابوسعید ابوالخیر در طول زندگیاش در پی داشه ،در نهایه باع شد تا او فرهنه
نامه ای از ساده زیتتی خود در طول تاری برای آیندگان باقی بگذارد و آنچنان دگرگونی در افکهار و اندیشهۀ مهردم
پ از خود قرار دهد که کمتر شاعر و نویتندهای اسه که افکار او را مورد انکار قرار دهد.
این مشخصهها در رفتار ابوسعید ابوالخیر نمونههای بارزی دارد که آن را در جهه تبیین آموزههای عرفانیای کهه بهر
مبنای مبارزه با نف و ترک منیه شکل گرفته اسه به کار میگیردب بنابراین خواننده با مطالعۀ اسرارالتوحید میتهوان
به این شاخصه از مبانی عرفانی او دسه یابد.
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