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 چكیده

گویی و برگزاری جلسات صوفیانه معروف مجلس ای طوالنی دارد و بعضی از مشایخ صوفیه بهمجلس گویی در تصوّف سابقه
شیخ ابوسعید ابی الخیر ها به مریدان منتقل شده است. گوییبوده اند؛ در واقع بسیاری از  تعالیم مشایخ صوفیه از طریق مجلس

-ۀ مجلسس در این مقاله شیو.ق(، از مشایخ بزرگ عالم تصوّف و عرفان در قرون چهارم و پنجم هجری است که ه  440)متوفی

گسویی شسیخ از   های اسرار التوحید و حاالت و سخنان ابوسعید بیان شده مورد بررسی قرار گرفت. مجلسگویی او که در کتاب
گسویی او  شود. مکان و زمسان مجلسس  لحاظ محتوا بیشتر شامل ارشاد مریدان و مردم عامه، وصیّت، تفسیر قرآن، کرامت و ...می

بوده است. همچنین حاالت و وضع ظاهری شیخ نیز شایان توجّه است که ایشان بسر اسسا     های خاصیها و زماننیز در محل
 پرداخته است.  مقتضای حال به وعظ و تذکیر می

 
 ، اسرار التوحید، حاالت و سخنان ابو سعید: نثر فارسی، مجلس گویی، ابوسعید ابی الخیرکلید واژگان

 
 مقدمه   
گویی و برگزاری جلسات صوفیانه دارد و بعضی از مشایخ صوفیه به مجلس ای طوالنیگویی در تصوّف سابقهمجلس

 شسده اسست.  ها به مریسدان منتقسل مسی   گوییاند؛ در واقع بسیاری از تعالیم مشایخ صوفیه از طریق مجلسمعروف بوده
جم هجسری  .ق(، از مشایخ بزرگ عالم تصوف و عرفان در قسرون چهسارم و پسن   ه  440شیخ ابوسعید ابی الخیر )متوفی

است که در پایان مجاهدات بسیار سرانجام به تربیت و ارشساد سسالکان مشس ول شسد و در نیشسابور، مهنسه، طسو ...        
اش در تفسسیر قسرآن، حسدی ،    مجالس او بسیار مورد توجّه عالقه مندان واقع شد. به دلیل اطالعات وسیع و گسسترده 

  بسود و بسه سسبو  وق ل یسح و حسدّت  هسن و حسسن        فقه و ادبیات مواعظش همواره سرشار از این گونه مباحس 
کرد. بخصوص مواعظ و مجالس گرم و پر شور وی، برخالف رسسم  خود میمحاوره، حاضران در مجلس را مجذوب

خواند و این معمول همواره با اشعار و ابیات عاشقانه مزّین بود و وی در میان این اشعار ل یح، گاه ابیاتی از خود می
 (5: 1366کدکنی،کرد.)شفیعیو چندان میل ح مجلس را د

خواند و تا حدّی از تفسیر قسرآن،  در نیشابور شیوۀ جدید مجالس وعظ ابوسعید که بر منبر شعر و دوبیتی عاشقانه می
نشر اخبار به شیوۀ متشرعان دوری می گزید، مخالفست فقهسا و متشسرعان ظاهرپرسست را بسا او بران یخست؛ ولسی او        

ها فایق آید و شهرت و اعتبارش در بین اقشار مختلح جامعه به حسدی رسسید کسه متشسرعان     لفتتوانست بر این مخا
نمودند و مشایخ بزرگی چون شیخ عبسدا  انصساری بسرای    بزرگی همچون ابوالقاسم قشیری در مجالس او شرکت می

 آمدنسسسد و دولتمسسسردان صسسساحو نفسسسو  عصسسسر مجسسسالس وی را بسسسزرگ       زیسسسارت او بسسسه نیشسسسابور مسسسی   
-های تربیتی و نظریات عرفانی خود را در ضمن مجلس( وی قسمت عمدۀ اندیشه41: 1، ج1381شتند. )برزگر،دامی

هسای شخصسی   ها و برداشتداشت. در میان همین سلسله گفتارها است که گاهی سخن را به دریافتها بیان میگویی
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اند بایسد  مقاماتی که از وی نقل کرده کایات وکشاند، تعالیم صوفیانه وی را از البالی کتو عرفانی مخصوصاً در حمی
 ها:به دست آورد. از جمله این کتاب

 حاالت و سخنان ابوسعید ابی الخیر
رسد. تولسدش قبسل از   الدین ابوروح است که نسو وی با سه واس ه به ابوسعید ابی الخیر میمؤلح این کتاب، جمال

 .ق در میهنه بود. هس 541هس .ق و وفاتش در پنجم رمضان سال 490سال 
هس .ق( عارف روشن ضمیر و انسان برجسسته ادب  440-357ترین زندگینامه مستقل ابوسعید ابی الخیر)این اثر، قدیمی

و عرفان سرزمین ما است. این کتاب، در پنج باب نوشته شده و نویسنده در آغاز هر باب، حدیثی از احادی  نبوی را 
ن را به بیان احوال، کرامات و سخنان و وصایای ابوسعید کشسانده و حکسایتی   نقل کرده و آن گاه با شرح حدی  سخ

 (36: 1384است. )شفیعی کدکنی،مناسو آورده
 اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی سعید

رسسد. وی در  مؤلح این کتاب محمد بن منوّر از احفاد ابوسعید ابی الخیر است و نسبش به سه واس ه به ابوسعید می
هسس   574هس .ق( متولد شده و اسرارالتوحید را در حسدود سسال)   520-502های )ششم یعنی در حدود سال اوایل قرن

.ق(، یعنی در دهة هفتم عمر خویش ن اشته است. از تحصیالت و استادان و مشایخ وی، اطالعی در دست نیسست و  
شنا به اقوال و احوال مشایخ صسوفیه  توان دریافت که وی مردی م لع از مباح  تصوّف و آاز خالل اسرارالتوحید می

 (979: 2،ج1381بوده است.)صفا،
 وعظ صوفیان-

هسای گسران بهسای پیسران و مشسایخ      های پخش و اشاعه تعالیم صوفیه، گسترش مواعظ، اندرزها و توصسیه یکی از راه
و هواداران تشکیل های بح  و در  با حضور شاگردان، طالبان، مریدان ها و حلقهتصوّف است که بر منابر و کرسی

های بح  و در ِ صوفیان که گردید. به این گونه جلسات و حلقهشد، و به صورت ملفوظات و تقریرات بیان میمی
گردید نوعی سخنرانی مکتوب کسه  برحسو اشاره شیخ و مراد و یا به خواهش و استدعای مردم و مریدان تشکیل می

موعظ است مجلس وعظ می گویند. این مجالس با سایر مجالس صوفیه لحن گفتاری و خ ابی توأم با پند و اندرز و 
 نظیر، مجالس سماع، تلقین  کر و دعا، البا  خرقه، قرائت، تجوید و ... کامالً متمایز است.

ای را به خود اختصاص داده است، در این مجالس گوینسده بسر آن   مجالس وعظ در ادبیات دینی هر قوم جای اه ویژه
هسا بساقی   ها را در قالو کالمی ساده و من قی به مخاطو القا نماید، برخی از آن سخنان قرنین اندیشهاست که واالتر

مجسالس وعسظ و    (250: 1380رسست ار فسسایی،   گیسرد. ) می ماند و در ردیح شاهکارهای آثار ادبی آن ملّت قرار می
-هسای دی سر مسی   یکدی ر را بیشتر از زمانخ ابه صوفیان مکانی بود که در آن شیخ و مریدان، صوفیان و غیرصوفیان 

یافتند. در این مجالس پیر و مرشد خ ساب بسه مریسدان خسود و نیسز مسردم       تری با یکدی ر میدیدند و پیوند مستحکم
کرد کسه  های عارفانه میشنید و موعظههای هر دو گروه را به گوش جان میگفت و دردها و ناراحتیعادی سخن می

شد که برخی از حاضران مجالس بسه  های صوفیانه باع  میق و حال، و ایراد این گونه سخنرانیگاه سرشار بود از  و
( برخسی از صسوفیان سسخنران و    402: 1378آیین تصوّف و عرفان عالقمند شوند و به جمع صسوفیان بییوندنسد.)مایر،  

ورزیدنسد. هسدف از ایسن    ادرت میها و سایر مراکز مناسو به وعظ و سخنرانی مبمسلّط به فرهنگ اسالمی، در خانقاه
ها و متوجه کردن آنسان بسه خداونسد و پیونسد بسا      سلسله گفتارها باز داشتن مردم از انجام منکرات و پرداختن به نیکی

 تصوّف است.
 

 پیشینه پژوهش
 گسویی صسوفیان شسده اسست.    در ارتباط با موضوع مورد نظر، فقط در چند کتاب و مقاله اشاره اندکی به مسأله مجلس

( اشساره  1357« )جسستجو در تصسوّف ایسران   »( و 1342« )ارزش میسرا  صسوفیه  »هسای  کسوب در کتساب  مرحوم زرین
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های عارفانه در مجالس موالنا کسرده انسد. شسفیعی کسدکنی، در     مختصری به مجالس صوفیه و همچنین وعظ و موعظه
سعید ابی الخیسر و مبساحثی کسه در ایسن     ( به مجالس ابو1366«)اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی سعید»مقدمه کتاب 

شده است و نحوه سخن گفتن وی و استفاده از آیات و احادی  و اشعار و... اشساره اجمسالی کسرده    مجالس م رح می
( اشساره کوتساهی بسه    1386« )هسای سسخنوری در مجسالس صسوفیه    شیوه»ای تحت عنوان است. گنج کریمی، در مقاله

های آن بسر اسسا  مجسالس    گویی و شیوهمجلس» همچنین غالمرضایی در مقالةگویی صوفیان کرده مجلس و مجلس
 گویی موالنا در مجالس سبعه را بیان کرده است.(کیفیت مجلس1378«)سبعه موالنا

 
 سؤاالت پژوهش

کیفیست برگسزاری مجسالس وعسظ و گفت سوی ابوسسعید        پژوهنده در این مقال در پی پاسخ به سواالتی است از جمله:
 شده است؟ه است؟ چه مباحثی در مجالس وعظ ابوسعید م رح و بیان میچ ونه بود

گردید. اگر چه هدف اصسلی و بنیسادی ایسن    گویی صوفیه بنا بر ان یزها و اهداف مختلفی تشکیل میمجالس و مجلس
گرفست.  های دی ری نیز در زیسر مجموعسه هسدف اصسلی جسای مسی      گونه مجالس، موعظه و نصیحت بود، ولی ان یزه

گویی، وصیت و... که بنابر بر مصلحت و موقعیت زمانی و مسائل پیش آمده، پیر یسا  هایی از قبیل ارشاد، معرفتیزهان 
 پرداخت.شیخ بیشتر در مورد این مسائل به صحبت در مجالس می

 
 گویی شیخمحتوای مجلس-

گسو در  ی کسه صسوفی مجلسس   گونه مجالس محتوای سخنان واعظان است، یعنی پیام و م لب یکی از مسائل اصلی این
دهد. سبک و سیاق سخن شیخ صوفی تا حدودی حول محور دارد و به مستمعان انتقال میگویی بیان میحین مجلس

ای بسیار ظریح و دقیق اسست کسه    وق و سلیقه مستمعان دور می زند یعنی رعایت کامل حال و هوای مجلس؛ نکته
حاضران اسست. بسه عبسارت    « حال و مقام»لس و رعایت مقتضای نشان دهنده مهارت واعظ، در تشخیص آمادگی مج

 دی ر سواد و بینش و دل آگاهی حاضران، در میزان ارزیابی و سنجش شیخ، فراز و فرودی سنجیده دارد.
 
 .ارشاد کردن1

س و پرداخته و محور اصلی ارشادات وی، مبارزه با نفس الخیر در مجالسش به ارشاد حاضران و مریدان میابوسعیدابی 
 توصیه به عدم پیروی از آن است:

ای بود و نسه  این ت ییر و تلوّن و اض راب همه از نفس است. آنجا که اثری از انوار حقیقت کشح افتد، آنجا نه ولوله»
 ای و نه ت ییر نه تلوّن . لَیسَ مَعَ ا ُ وَحشَهٌ واَلمَعَ النَفسِ راحَهٌ. پس این بیت ب فت، بیت :   مش له

 د کسسه ج سسر سسسوخته خنسسدان بسسودا مسسرد بایسس
 

 نسسه همانسسا کسسه چنسسین مسسرد فسسراوان بسسودا  
 

خنک آنکه در همه عمر نَفَسی صافی از وی بر آید و آن نَفَس ضد نَفس بود وتا نَفس غالو بُوَد، آن نَفَس نَبوَد بل که 
اگر بر بیماران وزد سسبو   های صافی بر آید چنان کهدود تنورستان بود. چون مقهور و م لوب نور اسالم گردد، نَفَس

 کند:و در مجلسی دی ر این گونه مریدان را از متابعت نفس لئیم منع می (122: 1384ابوروح،«.)شفاء ایشان باشد
ها از نفس است. اگر تو او را نکشی او تو را بکشد. و اگسر تسو او را قهسر نکنسی او تسو را قهسر کنسد و        همه وحشت»

 (282: 1366،محمد بن منور«.)م لوب خود کند 
 
 .وصیّت کردن2
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گردید و درآن مجلس گاهی این مجالس صوفیه به منظور وصیّت و وداع با خانواده، طالبان و هواداران آنها برگزار می
-عالوه بر بیان سخنانی که جنبه نصیحت و ارشاد داشت م البی نیز برای وصیّت به حاضران و خانواده شیخ بیان مسی 

الخیسر، رَحمَسةُ   کرد. از آن جمله شیخ ابوسسعیدابی وفات، دی ر آن شیخ مجلس برگزار نمی گردید و از آن پس تا روز
ا ِ عَلَیه، در اواخر عمرش مجلسی به منظور وداع ترتیو داد و در آن روز بسه وصسیّت، ارشساد و در نهایست وداع بسا      

 یاران پرداخت:
اگر فردا شسما را سسؤال کننسد کسه     »مع کرد و گفت: و در مجلس آخر که نیز بعد از آن مجلس  ن فت، روی به ج»... 

م وئیت مؤمنانیم م وئیت صوفیانیم م وئیست مسسلمانیم   »گفت: « شیخ ب وید»گفتند: « شما کئید چه خواهیت گفت؟
اند. ما را که هر چه گوئیت حجّت آن از شما طلو کنند و شما عاجز شویت. ب وئیت ما کهترانیم . مهتران ما در پیش

تران بریت که جواب کهتر بر مهتر بود جهد کنیت تا مهتران خود را دریابیت که اگر شما را به شما باز ماننسد  به نزد مه
( و در مجلس دی ر به فرزند خود خواجسه  133: 1384ابو روح،«.)ای بسا رسوایی ها و قبایح که از شما آشکار گردد 

 بو طاهر چنین وصیّت کرده است:
تسرا و  »خواجه بوطاهر بر پای خاست. شیخ جامة او ب رفت و به خویشستن کشسید. گفست :    « یا با طاهر! برپای خیز!»

 فرزندان ترا بر خدمت درویشان وقح کردیم. این نصیحت ما گوش دار، بیت :
 عاشسسقی خسسواهی کسسه تسسا پایسسان بسسری      

 
 بسسسس کسسسه بیسسسسندید بایسسسد ناپسسسسند       

 زشسسست بایسسسد دیسسسد و ان اریسسسد خسسسوب  
 

 ««د قنسسسدزهسسسر بایسسسد خسسسورد و ان اریسسس  
 (343: 1366)محمد بن منور، 

 
 .تفسیر قرآن3

یکی دی ر از کارهای علمی صوفیان تفسیر قرآن مجید است، مریدان مبتدی و معمولی به حفسظ کسردن و آمسوختن و    
پرداختند و صوفیان دانشمند آن را تفسیر و در فهم نکات آن دقّت خاص به کار می بستند و بسه منظسور   قرائت آن می

جستند و چون کار صوفیان بیشتر توجّسه بسه اخسالق و معنویسات     مقصود خویش با مدلول قرآن بدان استناد میت بیق 
-گوید و از روی تفسیر آیات قرآن میانسانی بود بیشتر به آیاتی توجّه داشتند که از باطن آدمی و احوال او سخن می

 خواستند نوعی شناخت نفسانی برای انسان ترتیو دهند.
های قرآنی و بیان ل سایح آن م سالبی اسست کسه در     های باطنی و معانی عرفانی در آیات قرآن و داستانه جنبهتوجّه ب

-شود. محمد بن منوّر در چند حکایت به تفاسیر ابوسعید در حین مجلسس سراسر مجالس ابوسعید ابی الخیر دیده می

 گویی اشاره کرده است:
بسم ا  الرحمن الرحیم هَل اَتی عَلَی االِنسانِ حینٌ مِسنَ السدرهرِ لَسم یَکُسن     در مجلسی که از وی پرسیدند ازین آیت: )»

قالو آدم چهل سال میان مکّه و طایح افتاده بود )اِنّا خَلَقنَا االِنسانَ مِسن نُ فَسها اَمشساج     »شَیئاً مَذکوُراً(... شیخ ما گفت: 
هسا و داوری و انکسار و   هسا و منیّست  هسا و شسک  و را ایسن شسر   های ابتال و بال انَبتَلیهِ( اخالط در وی نهادیم، اخالط

خصومت و وحشت و حدی  خلق و من و تو در سینة او نهادیم )حینٌ مِنَ الدَهرِ( به چهل سال نهادیم، اکنسون) َبلَس َ   
گردانیم. و این معامالت اَشُدره وَ بَلَ َ اَربَعینَ سَنَهً( به چهل سال وا بیرون کنیم از سینة دوستان خویش تا ایشان را پا  

 (51-50: 1366)محمد بن منور، .«خود به چهل سال تمام شود
 
 . تبلیغ شریعت4

شد، مسأله تبلی  و ترویج شریعت و مسائل شسرعی بسود. بسا    یکی از مباح  مهمی که در این گونه مجالس م رح می
وان نظر وی را در مورد شرع و شسریعت  تم العاتی که روی عقاید و شخصیت و افکار ابوسعید انجام یافته است، می
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دریافت؛ چنانکه بر اسا  دو کتاب حاالت و سخنان ابوسسعید و اسسرارالتوحید، ایسن گونسه برداشست مسی شسود کسه         
پرداخته و آن چنان خود را ملزم بسه تبلیس  شسریعت در    ابوسعید در مجالس خود به بح  در مورد مسائل شرعی نمی

آورده انسد کسه اسستاد    »توان مشاهده کسرد:  چند مورد نظر وی را راجع به شریعت می کرده است. تنها  درمجالس نمی
بوالقسم قشیری، قَدر َ ا ُ روحَه العَزیز، یک شو با خود اندیشه کرد که فردا به مجلس شسیخ شسوم و از وی بیرسسم    

بنشسستم. شسیخ در    تا چه گوید. دی ر روز، پ اه، به مجلسس شسیخ آمسدم و   « شریعت چیست و طریقت چیست؟»که 
خواهی که از شریعت و طریقست بیرسسی   سخن آمد. پیش از آنک استاد امام سؤال کردی، شیخ گفت: ای کسی که می

 بدانک ما جملة علوم شریعت و طریقت به یک بیت باز آورده ایم و آن بیت این است:
 از دوسسسست پیسسسام آمسسسد کاراسسسسته کسسسن کسسسار   

 
 اینسسسسسک شسسسسسریعت 

 
 ز ره بسسسسردارمهسسسسر دل پسسسسیش آر و فضسسسسول ا 

 
 «اینسسسسسک طریقسسسسست 

 
این اسسامی منسازل اسست    »و در مجلس دی ری که از شریعت، طریقت و حقیقت سؤال کرده اند، ابوسعید گفته است: 

ومنازل، بشریت را بود. شریعت همه نفی و اثبات بود بر قالو و هیکل، و طریقت همه محوِ کلسی اسست، و حقیقست    
 (312-312: 1366محمد بن منور،«.)همه حیرت است
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در برخی اوقات پیر یا شیخ یکی از حاضران در مجلس اعم از مریدان و عوام را دستور به انجام کار یا عملی می داد. 
شدند کسه قسرار   ها بر اسا  نیروی غیو دانی مشایخ بود که با قدرت باطنی و معنوی خود با خبر میاغلو این فرمان

شود و... ولسی چسون خسود در حسین     ردی نیاز به کمک دارد یا انسانی مرتکو کار خالفی میاست اتّفاقی بیفتد و یا ف
توانستند جلو آن پیشامد را ب یرند، به فردی از حاضران مجلس که اغلسو فسرد   گویی و سخنوری بودند و نمیمجلس

کار را انجسسام بسده، و مریسد یسا     دادند که به آن مکان برو و آن امین شیخ و از مریدان خالص و راستین بود، فرمان می
داد و بعسداً سسرّ فرمسان و دسستور     فرد منتخو شیخ، بدون اینکه اطالعی از باطن امر داشته باشد، آن کار  را انجام مسی 

شد و متوجه حکمتی که در آن دستور یا فرمسان از  شیخ برای انجام آن کار بر وی و گاهی اوقات بر جماعتی فاش می
 دند.شجانو شیخ بوده می

خوانیم ابوسعید ابی الخیر نیز به دفعات در مجالس مختلح، به برخسی  چنانکه در حاالت و سخنان و اسرارالتوحید می
داده و در تمام مسوارد در ورای آن فرمسان   از مریدان و یا افراد عوام حاضر در مجلس دستور به انجام کار یا عملی می

شیخ بر اسا  کرامت و پیش گویی و غیو دانی خود از آن امر اطالع  ساده حکمتی عظیم و زیبا نهفته بوده است که
 حاصل کرده و فردی را مأمور به انجام کاری شایسته و یا ممانعت از انجام عملی ناشایست می کرده است.

شیخ االسسالم بوسسعید   »گویی اشاره کرده است: جمال الدین ابوروح در یک مورد به فرمان دادن شیخ در حین مجلس
ما به حکم ایسن  « العَلَماءُ وَرَثَهُ االَنبیاء»گفت، در میان سخن گفت که وایت کرد که یک روز شیخ در میهنه مجلس میر

آید که خدای و رسول وی را دوسست دارد. یعنسی ایسن    ای بخواهیم گفت. در این ساعت کسی در میهنه میخبر کلمه
یا باطاهر! تو خادم درویشانی. برخیسز  »ساعت برآمد. گفت: سخن رسول گفته است در حق امیرالمؤمنین علی ... یک 

هسایِ خلسق   وی برخاست و جماعت جمله برخاستند. درویشی از کویی پدید آمسد. جامسه  « و یحیی ما را استقبال کن.
د ای و شیخ همچنان بر تخت می بود. یحیی ماوراء النهری را چون چشم بر شیخ افتاپوشیده، گردآلود، با انبان و کوزه

 (100-99: 1384ابوروح،«)کرد تا بر کنار دوکان که بر درِ مشهدِ شیخ است و تخت شیخ بر دوکان بودی...خدمت می
هم حسن مسؤدب گفست،   »محمّد بن منوّر در حکایات مختلح و بسیار زیبا و جالو به بیان این مسأله پرداخته است: 

، هیچ گوشت نیاورده بودم، که وجه آن نداشتم ... یسک روز شسیخ   رَحمَةُُ ا ِ عَلیهِ، که چند روز ب ذشت که در خانقاه
و بسه ان شست   « برخیز یسا حسسن و بَسرِ آن بُرنسا شسو     »گفت. مرا گفت: ما ابوسعید، قَدر َ ا ُ روحَهُ العَزیز، مجلس می
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حبّسه ای اسست،   ای جوان! آن دُرست که بر بند داری، دیناری و »اشارت کرد. من فرا نزدیک آن بُرنا شدم شیخ گفت: 
می شسو تسا بسه    »آن جوان دست به بند کرد و دُرست به من داد. من بشدم و با پیش شیخ آوردم. شیخ گفت: « بدو ده!

ها کرده. آن را به دیناری  بخر و بسازو، هسم، شسو    سَرِ اِسیِریس، جوانی قصاب برّه ای شیر مست بر دست دارد، تکلّح
من بسرفتم و همسه راه، بسه انسدرون، داوری     « ز تا چهار پایان گَو دهانی چرب کنند.به شَولَه و آن بره را در آن گَو اندا

فرستد. چسون بسه   کردم که چند روز است در خانقاه گوشت نبوده است و شیخ برّه شیر مست پرورده به س ان میمی
پسیش سس ان انسداختم... آن    اِسیِریس آمدم... آن دُرست به وی دادم و آن برِّه بخریدم و آن جوان را با خسود ببسردم و   

ای »گفت: من او را پیش شیخ آوردم. او در پای شیخ افتاد و می« مرا پیش شیخ بر.»جوان به گریستن ایستاد، و گفت: 
ای حسن! چهار ماه است تا این جوان در آن برّه رنج می برد دوش بمرد. این مسرد  »شیخ مرا گفت: « شیخ توبه کردم.

 ر.  110-109: 1366)محمد بن منسور، ...« ا روا نداشتیم که آن مردار به حلق مسلمانی رسد را دری  آمد که بیندازد م
 (167و107، 131،  132، 169، 170،  166، 151صص 
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گیسرد. در  ای هستند که برخالف قوانین طبیعت، به ارادۀ اولیای راستین حسق، انجسام مسی   کرامات کارهای خارق العاده
ه و کرامت نیست، زیرا هر دو از جمله کارهای مافوق طبیعی هستند، ولی برای فرار از اعتسرا   اصل فرقی بین معجز

نسام نهساده   « کرامست »داننسد صسوفیه خسوارق عسادات صسادر از اولیسا را       اهل ظاهر که معجزه را مختص به پیامبران می
بین مردم مشهور گشته است و بسه   ( ابوسعید ابی الخیر به عنوان مشهورترین صاحو کرامات در260: 1330اند.)غنی،

هایی از قبیل تحت فرمان داشتن درندگان، اژدها و امثال این را بر آن افزوده اند. که اگر اژدها مرور زمان دی ران قصه
پیوندد؛ زیرا تسلّط بر نفس از هسر اژدهسایی دشسوارتر    را سمبل نفس آدمی ب یریم؛ نقل این گونه کرامات به تحقق می

 (99: 1366کدکنی، است. )شفیعی
صدور برخی از کرامات ابوسعید در حین مجلس گویی بوده است، یکسی از کرامساتی کسه از وی در زمسان برگسزاری      
مجالس بسیار به وقوع پیوسته است؛ قدرت خارق العاده او در پیش بینسی حسواد  آینسده، و اشسراف ضسمیر وی بسر       

 لّع نبوده است. ابوسعید این موهبست الهسی را در حسد بساالیی     اموری است که در گذشته اتفاق افتاده و کسی از آن م
دارا بوده است و این قدرت در نظام روحی وی که فارغ از هر نوع قید و بند عقل خیره سر بوده بسه بهتسرین وجهسی    

 (338: 1378جای گرفته است. )مایر،
وت خود در آخرین مجلس، یعنی مجلسس  اند پیش گویی فهایی که برای ابوسعید ابی الخیر نقل کردهاز جمله کرامت

در مجلس آخر شیخ ... روی به خواجه حمویه آورد و گفست: یسا خواجسه! تسو     ( »137: 1384وداع بود)جاللی پندری،
دانسته ای که ترا حمویه چرا نام کرده اند؟ برای آنک تا خلق را حمایت کنی و گوش با خلق خدای داری و گوش با 

ها خواهد بودن؛ ... ا را از اینجا بخواهند برد. روز بازارِ ما خواهد بود و در آن روز زحمتش ل ما دار که روز آدینه م
 (  133-132: 1384)ابوروح،« ای عظیم در پیش استو جهد کن تا ما را از سرای به خا  سیاری کی عقبه

بح جمعه روز بعد در هس .ق درگذشت و ص 440و سرانجام بر طبق پیش بینی خودش در روز پنجشنبه چهارم شعبان 
مشهد مقد )در مهنه( به خا  سیرده شد. محمد بن منور نیز حکایات بسیاری از کرامات شیخ را نقل کسرده اسست،   

 گویی است:های بسیار جالو شیخ در هن ام مجلساز آن جمله پیش ویی
عزیسز و عاشسق و سسوزان و    هم از شیخ عمر شوکانی شنیدم که گفت: در اژجاه درویشی بود حمزه نام، ... و مسردی  »

گریان و گرم رو بود. و هر روز که نوبت مجلس شیخ ما بودی، سحرگاه، از اژجاه بیامدی، پیاده، چنانک آن وقست را  
که شیخ بیرون آمدی از صومعه تا مجلس گوید، حمزه آنجا رسیده بودی و چون شسیخ مجلسس تمسام کسردی حمسزه      

به میهنه می آمد، به مجلس شیخ، دُرُستی زر بر بند داشت. چون بسه کنسار   بازگشتی و به اژجاه باز شدی، ... یک روز 
میهنه رسید با خود اندیشید که اگر این درست با خود در مجلس شیخ برم، اگر کسی از شیخ چیزی خواهد، هر آینه، 
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زن چنسدینی،  ای حمزه! دُرُسستی زر بسر بنسد داری، بسه و    »شیخ خواهد دانست که من بربند چیزی دارم، خواهد گفت: 
و مرا به حکم اشارت شیخ بباید داد و فرزندانم بی برگ بمانند. آن دُرُست را از بند بساز کسرد و در   « بدین درویش ده

زیر شاهدیوار میهنه گردی خا  باز کرد و آن را پنهان کرد و او به مجلس شیخ ما آمد. چون شسیخ در سسخن آمسد و    
ای حمزه! برخیز که آن دُرُستِ زر کسه در زیسر آن   »حمزه کرد و گفت:  مجلس به نیمه رسید، در میان سخن، روی به

حمزه برخاست و آمد تا آنجا که زر پنهان کرده بود، مردی را دیسد  « شاهدیوار، پنهان کرده ای همین ساعت دزد بِبَرد.
شیخ آورد و بنهاد که آن موضع می شورید و نزدیک آن رسیده بود ... حمزه فراز آمد و آن زر برگرفت و آمد و پیش 

 (177-176: 1366محمد بن منور،«.)و بعد از آن چنان شد که بی خدمت شیخ صبر نتوانست کرد
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گویی شیخ یا پیسر، از حاضسران مجلسس بسرای شخصسی نیازمنسد تقاضسای وام، هدیسه و         گاهی اوقات در حین مجلس
کردند و پسول یسا کساالی تقاضسا     د محتاج بخشش کمک میکرد و حاضران بنابر دارایی و وسع خود به فربخششی می

 رساند.کردند و وی به دست فرد نیازمند میشده را به شیخ تقدیم می
در مجالس ابوسعید بر طبق روایت جمال الدین ابوروح و محمد بن منور این نکته به وضوح بسه چشسم مسی خسورد.     

کند و در همان مجلس فرد یا افرادی کسه تسوان   اضران میابوسعید در مجلس تقاضای وجهی یا متاعی برای یکی از ح
-مالی پرداخت وجه را دارند و یا متاع خواسته شده را به همراه داشتند با رضایت و کمال میل به ابوسعید تقدیم مسی 

 داد.  کردند و او در همان جا به فرد نیازمند می
 ابوسعید در مجالس اشاره کرده است:جمال الدین ابوروح در حکایتی به مسأله درخواست بخشش توسط 

از حسن مؤدب نقل کنند که وی گفت که ابتدا که شیخ به نیشابور آمد و مجلس می گفست خبسر در شسهر افتساد کسه      »
پیری از صوفیان آمده است و مجلس می گوید ... روزی بر سبیل امتحان بسه مجلسسِ او آمسدم. و در پسیش تخستِ او      

و دستاری فوطة طبسری در سسر. بسا دلِ پرانکسار. شسیخ سسخن آغساز کسرد... از بهسرِ           بنشستم. جامه های فاخر پوشیده
درویشی جامه ای خواست. هر کسی چیزی بدادند. دستاری خواست. مرا در دل افتاد که دستار خود بدهم. باز گفتم: 

تار کرد... باز ردّ کردم و دی ر بار شیخ حدی  دس« مرا این از آمل فرستاده اند هدیه. ده دینار قیمت این است. ندهم.»
برای دستاری را دوبسار بسیش   »گفت: « یا شیخ! حق با بنده سخن گوید؟»ندادم. پیری در پهلوی من نشسته بود. گفت: 

حسسسن گفسست: برخاسسستم و قسسدمِ شسسیخ بوسسسه دادم و دسسستار و جامسسه جملسسه بسسدادم و جملسسة مسسال فسسدا   « ن ویسسد...
نیز در چندین حکایت به زیبایی ایسن مسسأله را روایست کسرده اسست:       ( محمد بن منور95-94: 1384ابوروح،«.)کردم
آورده اند که یک روز شیخ ما، قَدر َ ا  رُوحَه العَزیز، در نیشابور مجلس می گفت. و آن روز شیخ دسستارچه ای در  »

سسن را  سیصد دینار نیشابوری می باید که از این دستارچه راسست شسود کسه ح   »دست داشت. در میان مجلس گفت: 
ای پیرزن! سیصد دینار نیشسابوری اسست تسو از کجسا     »گفتند: « من بدهم.»پیرزنی آواز داد که « سیصد دینار اوام است

می دانم. چون شیخ این سخن ب فت، ... من اندیشه می کردم: آنچ از خانة خویش به خانة شوهر بُرده »گفت: « آری؟
مبار  »شیخ گفت: « سیصد دینار است، در وجهِ گفت شیخ نهادم.بودم و آنچ شوهر به من داده بود، حساب برگرفتم 

، 147و  148صص ، ر.  216-215: 1366)محمد بن منور،« دستارچه به دست حسن مؤدب بدان پیرزن فرستاد« باد!
 (62و  63
 
 . شطحیات8

سُسبحانَ مسا   »ش حیات سخنانی است که در حال سُکر و شدّت وجد و سرور بر زبان صوفیان جاری می شود؛ چسون  
گردید غالباً ( ش حیات که اغلو موجو خشم و لعنت عامه نسبت به صوفیه می344: 1368ابن جوزی،«.)اَعظَمَ شَأنی

شسد، حتسی در   عبارت بود از: دعوی وحدت و اتحاد و حلول و اتصال و...، تنها در مجالس سماع و وجد گفتسه نمسی  
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گشت مجالس ابوسعید ابسی  فت و همین نکته بود که باع  میرمجالس وعظ و معرفت گویی هم بر زبان صوفیان می
( ابوسسعید   56: 1380الخیر ، مظنون و م عون متشرعه و فقها قرار ب یرد و بر علیه آنان شورش کنند. )زریسن کسوب،  

ای بسه زبسان جساری مسی کسرده اسست. جمسال السدین ابسوروح از          ابی الخیر نیز گه گاه در مجالس سخنان ش ح گونه
ابوسعید در مجالس روایتی نکرده است؛ ولی محمّد بن منوّر به چنسد مسورد از شس حیات وی در مجسالس     ش حیات 

شیخ ما گفت: هر که را می او را باید، اِنجا باید آمد تا بوی او شنود و آن مجلس های دی سر  »وعظ اشاره کرده است؛ 
جویند و اینجا مسی کساله و جساه و عسز      مجلس علم است و این مجلس حق است. ایشان می در آن کاله و جاه و عز

شسیخ مسا   »(. همچنسین:  299: 1366)محمد بن منور،« فرو نهند. ایشان آن عز جستن که می جویند ور غلط می جویند.
س کی بسدانجا ب ذشست.   « فرخ این کاروان!»گفت، روزی در میهنه. کاروانی بدانجا برگذشت. شیخ گفت: مجلس می
او را در قیامت بر سگ اصحاب الکهسح شسرف خواهسد بسود کسه او ایسن سسخن را         فرخ این سگ! فردا»شیخ گفت: 

 (300همان:«.)بشنود
 
 .طنز9

خورد طنز در حین مجلس گفتن است. طنزی ل یح و دلنشین که یکی از مسائلی که در مجالس ابوسعید به چشم می
ابوسعید عالوه بر این که خسود دارای   روند.های برجسته در نوع خود به شمار میدر طول تاریخ این سخنان از نمونه

( از زیبساترین سسخنان طنزآمیسز او    103: 1366طبعی طنّاز بود، از طنز دی ران نیز بسیار لذت می برد. )شفیعی کدکنی،
 پاسخی است که به خواجه امام مظفر حمدان، از صوفیه برجسته عصر، داد:

ای ارزن. کار ما با شیخ بوسعید همچنسان اسست کسه پیمانسه    »گفت که خواجه امام مظفّر حمدان در نوقان یک روز می»
مریدی از آنِ شیخ ما ابوسعید آنجا حاضر بود، از سَرِ گرمی برخاست و پای افسزار  « یک دانه شیخ بوسعید و باقی من.

ر خواجه امام مظف»کرد و پیش شیخ ما آمد و آنچ از خواجه مظفر حمدان شنوده بود با شیخ حکایت کرد. شیخ گفت: 
 (192: 1366)محمد بن منور،«. را ب وی که آن یک هم تویی ما هیچ نیستیم

طنزهای ابوسعید حول دو محور اصلی می چرخید: یکی نوع عادی و رایج کنایه، که همسان  کسر ملسزوم و ارادۀ الزم    
 روحَسه العَزیسز، بسه    در آن وقت که شیخ ما ابوسعید، قَسدر َ ا ُ »است از قبیل داستانی که محمد بن منور نقل می کند: 

گفت: و استاد امام بوالقسم قشیری، قَدر َ ا ُ روحَه العَزیز، در مجلس شیخ بسود و بسه   نیشابور بود، روزی مجلس می
رفتسه بسود کسه آن دهقسان در آن     چند روز میان استاد امام و دهقانی در آسیایی،  که به دیه حسین آباد بود،  مقالتی می

از آن من است. مقریی در مجلس شیخ برخواند )لِمَن المُلکُ الیَومَ( شیخ ما »گفت: و استاد امام میکرد آسیا دعوی می
 (209همان: «.)گوید: آسیای حسین آباد از آنِ من است با مَنَت راست است با استاد امام راست کن که می»گفت: 

«. مة طنزهسای واقعسی است،مجسّسم مسی شسود     در شکل تصویر ِهنری اجتماع نقیضین،که به نظر ما محور ه»نوع دوم 
» های آن داستانی است که محمد بن منور در اسرار التوحید روایت کرده است: ( از نمونه104: 1366)شفیعی کدکنی،

هم پدرم گفت، رَحمَهُ ا  عَلَیه، که ابتداء حالت شیخ ما، قَدر َ ا ُ رُوحِهُ العَزیز، که هنسوز اهسل میهنسه شسیخ را منکسر      
بودند، رئیس میهنه، خواجه حمویه، رَحمَةُ ا ، به تعصوِ شیخ از سرخس دانشمندی فاضل آورده بسود، تسا در میهنسه    

کسه خسون   » داد. روزی این دانشمند به مجلس شیخ آمد. کسی از شیخ ما سسؤال کسرد کسه   گفت و فتوی میمجلس می
و «امام خون کیک، خواجه امام اسست. » شیخ ما گفت:« ؟کیک معفوّ است؟و تا به چه مقدار روا بود که بازان نماز کنند

)محمد بسن  «. ها از وی پرسید. از ما که پرسید، حدی  او پرسید!این چنین مسأله» اشارت بدان دانشمند کرد و گفت:
 (220: 1366منور،

 
 ابو سعید محل برگزاری مجالس-
 مسجد-



 9/       خنانگویی ابوسعید ابی الخیر در اسرار التوحید و حاالت و سمجلس 

م اجتماعی بود. بسیاری از مسسائل دینسی و آموزشسی در    مساجد محل اجتماع و گرد هم آمدن مسلمانان برای امور مه
در  گردیدهای بح  و در  در مساجد تشکیل میشد. جلسات قضاوت، داوری و حلقهمساجد م رح و آموخته می

کردنسد. دلیسل   های صوفیان نیز بی بهره نبودند و از مساجد استفاده مسی های متعدد اجتماعی، گروهبین این بهره گیری
های اوّلیه اسالمی، جایی به نام خانقاه وجود نداشت، و همان طور که  کسر شسد   گیری ها آن بود که در قرن این بهره

-های فرهن ی، تبلی ی و اسالمی بودند. از این رو صوفیان هم مساجد را محلی بسرای راهنمسایی  مساجد مرکز فعالیت

دادنسد و دربسارۀ آیسات    هایی ترتیو مسی مساجد حلقهدانستند. برخی از عارفان در های دینی و عقاید عرفانی خود می
کردند و از مساجد به عنسوان محلسی مناسسو بسرای برگسزاری      قرآن، اعرا  از دنیا، تقرب به خداوند و ... گفت و می

 (89: 1361جستند. )شبلی،گویی بهره میمجالس وعظ و مجلس
 کرده است :گویی خود استفاده میسشیخ ابو سعید ابی الخیر نیز از مسجد به عنوان محلی برای مجل

خواجه بوالقسم حکیم مردی بوده است، در سرخس، و جمعی مریدان داشت، همه مردمانی عزیز . چون آوازۀ شسیخ  »
بایست که حال شیخ بدانند کسه  رسد و ایشان را عظیم میهای او، هر روز بدیشان میما به سرخس رسید و آن حالت
خانه »دی ری گفت: « مردی بزرگ است»گفتند. یکی گفت: بنشستند و سخن شیخ می تا به چه درجه است، یک روز

از غیبست  »؛ یعنی روستایی است و مردم روستایی کسی نباشند. یحیی تر  مردی بسزرگ بسود. گفست:    «پس کوه دارد
ه آمد. بامداد بسود.  یحیی به میهن.«... سخن گفتن، کار شما نیست . من بروم به میهنه و بدو فرون رم تا خود او کیست 
ای تسا بسه مسا    مرحبا ای یحیسی! آمسده  »شیخ بر منبر بود. چون او از در مسجد درآمد، شیخ را چشم بروی افتاد، گفت: 

 (166: 1366)محمد بن منور،....«. آید ن ریست فرون ری. اکنون خود به مات برمی
 خانقاه-

ونت و اجتماع صوفیان بسرای اجسرای آداب و رسسوم    خانقاه منزل و سرایی است، مشتمل بر چند حجره که محل سک
 هسسای خانقسساهی از دیسسدگاه صسسوفیان، مراکسسزی بسسرای امسسر تعلسسیم و تربیسست اسسسالمی   تصسسوّف اسسست. بیشسستر کسسانون

ها عالوه بر اسستفاده جهست سسیر و    و تزکیّه نفس و جای اهی برای خداشناسی و خویشتن یابی است و در این کانون
شسد؛ زیسرا   هایی از جمله وعظ و ارشاد عمومی نیز اختصاص داده مسی و سماع به فعالیت سلو ، عبادت، چله نشینی

-های خانقاهی برگزاری مجالس وعسظ، مجلسس  ها ترکیبی از مسجد و مدرسه بودند و هدف اصلی آموزشاین کانون

 (111: 1382،کاشانی گویی و تدریس علوم اسالمی بود.)
گفتن و برگزاری مراسم صوفیانه وارد نیشابور رای اولین بار به قصد مجلسوقتی که ابوسعید در حدود چهل سال ی ب

-ساکن شد و در آنجا مجلسس مسی  « کوی عدنی کویان »و بعد در خانقاه « خواجه محمود مرید »شد، ابتدا در خانقاه 

خانقساه بسه    گفت. این محله عدنی کویان در وسط بازار اصلی نیشابور قرار داشته اسست. وقتسی کسه بوسسعید در ایسن     
گفتن پرداخت، آوازۀ مجالس او به سرعت در همه جای شهر پیچید و تعداد بسسیاری از مسردم بسه آن خانقساه     مجلس
 (24: 1385مند شوند.)شفیعی کدکنی،آمدند تا از سخنان شیخ بهرهمی

عال، مصمّم و رهبری آگاه به احتمال زیاد خانقاه ابوسعید از دی ر خانقاه ها وسیع تر و مجهزتر نبوده، بلکه مدیریت ف
هسای دی سر   وی باع  اهمیّت خانقاه وی شده است. وی در خانقاه به افعالی مبادرت می ورزید که شساید در خانقساه  

شده است. از جمله این که او به جای خواندن آیات عذاب قرآن، به بیت و غزل خوانسدن مسی پرداخست و    انجام نمی
(؛  188: 1380ن  ترتیو  داد که در نوع خود  بی نظیسر  و بسا اهمیّست بسود. )کیسانی،     ای را برای خانقاهیاقواعد ده گانه

بنابراین ابوسعید مؤسس نظام خانقاه داری نبوده است؛ امّا وی در پایان  قرن چهارم و آغساز قسرن پسنجم، یسک سسری      
کرده است که قبل از وی به آن ها و اصولی را برای ادارۀ خانقاه و نظام پرورش مریدان و اصحاب ایجاد قوانین، آیین

 ای به نظام خانقاه و خانقاه داری داده است.صورت در بین متصوّفه رواج نداشته است و این امور رنگ و روح تازه
شسد.) محمسد بسن    مجالس ابوسعید، زمانی که در نیشابور اقامت داشت، بیشتر در خانقاه کوی عدی کویان برگزار مسی 

ای یسک روز در خانقساه ایشسان    به درخواست امام ابوالقاسم قشیری و بوعثمان حیسری، هفتسه  (.  یا بنا 61: 1366منور،
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کسرد، در خانقساه اسستاد ابواحمسد و مسسجد جسامع طسو         (.  زمانی که به طو  سفر می105گفت)همان: مجلس می
 (168داخت.)همان:گویی پر( و هن امی که به مرو مسافرت نمود در خانقاه مرو به مجلس200گزارد)همان:مجلس می

شدم. بر در خانقاه انبوهی دیدم. پرسیدم که اینجا چه بسوده اسست؟   یک روز به کاری به کوی عدنی کویان فرو می»... 
گویند که پیر و مقتسدای صسوفیان اسست و او را کرامسات     گفتند کسی آمده است از میهنه، شیخ بوسعید بوالخیرش می

گوید و این مردمسان بسه مجلسس او رغبست مسی کننسد. ایسن        امروز مجلس می ظاهر. در این خانقاه نزول کرده است و
زحمت از آن است. من گفتم: من نیز در شوم تا ببینم که چه مردی است؟ چسون از در خانقساه درشسدم سستونی بسود      

ن ( بنا بسر شسواهدی کسه در متسو    67همان:«.)…گفتبرکنارۀ رواق. آن جا بایستادم و او برتخت نشته بود و سخن می
 حاالت و سخنان ابوسعید ابوالخیر و اسرارالتوحید وجود دارد، زمان ابوسعید در مهنه خانقاه وجود نداشته است.

 مزار پیران و مشایخ-
. موضسوع  ها و مزار پیران و مشایخ صسوفیه بسود  ها به وجود آمد، آرام اههایی که به موازات بنای خانقاهاز جمله محل

گردید؛ از این رو گساهی مسزار   ای از افراد را سبو میبرآوردن حاجات، رفت و آمد عدّهزیارت مزار، حصول تبرّ  و 
: 1380شسد.)کیانی، گویی سایر پیران و مشایخ صوفیه محسوب میعارفان محلی برای برگزاری مجالس وعظ و مجلس

135) 
گنسدم بسه آسسیا    »ک شیخ شدم که پدرم خواجه بوطاهر گفت که نماز پیشین، گندم درویشان به آسیا می بردند... نزدی»

من بیرون آمدم. پیر شسبویی را بسا درویشسی    « پیر شبویی را.»شیخ گفت: « می برند، با گندم که را فرستم از درویشان؟
چند بفرستادم... ترکمنان به در آسیا آمدند، و در بزدند. در باز نکردند. پیر شبویی فرا پس در شد، و پشت بسه در بساز   

یری به شکاف در انداخت. برپشت پیرشبویی آمد، و به سینه اش بیرون آمد. و در حال شهید شسد. او  نهاد. ترکمانی ت
را برخری نهادند، و در مهنه آوردند و بر در سرای شیخ بنهادند. شیخ بیرون آمد. آن محاسن سیید پیر دیسد بسه خسون    

 (160: 1366محمد بن منور،«)مجلس گفت ...  ها کرد. و دی ر روز برخا  اوسرخ گشته ... آن اه بر جنازه او اقبال
 شهر برگزاری-

هسا و شسهرهای   دادنسد در مکسان  گسو انجسام مسی   های متعددی که پیران و مشایخ مجلسمجالس صوفیه بنا بر مسافرت
گردید. این امر فرصت مناسبی را برای افراد عالقه مندی که در شهرهای دی ر اقامت داشتند و بسه  مختلفی برگزار می

لیل مسافت طوالنی بین شهرها و مشکالت سفر قادر  نبودند در جلسات صوفیان شرکت کنند،  فراهم می آورد کسه  د
حتی برای  مدتی کوتاه  در این مجالس حضور یابند و تحت ارشاد و راهنمایی این مشایخ قرارگیرنسد و از فیوضسات   

 گردید.های برگزاری مجالس وعظ میدر مکانمعنوی و سخنان آنان بهره ببرند. این مسأله باع  ایجاد تنوع 
هایی که ابوسعید ابی الخیر در آن شهرها مجلس گفته است: نیشسابور، مهنسه، طسو ، سسرخس و مسرو      از جمله مکان

 است.
 زمان برگزاری-

 کرده است.شد، و از نظم خاصی پیروی میمعموالً مجالس صوفیه، در روزها و اوقات معینی برگزار می
آید، ابوسعید در تمام طول هفته، هر روز مجلس داشته است، م ر آن که در سفر بوده و که از شواهد بر میاین گونه 
ای مانع از این امر شده باشد؛ ولی فقط در چهار مورد مستقیماً به روزهای هفته اشاره شده است که دو مورد یا مسأله

( و پنجشسنبه )محمسد بسن    116: 1384وشسنبه )ابسو روح،  آن به برگزاری مجالس در روز آدینه  و یک مورد بسه روز د 
 ( اشاره دارد.345و116: 1366منور،

روز آدینه )جمعه( در بین سایر روزهای هفته از فضیلت و اهمیّت خاصی برخسوردار اسست. بنسابر روایسات خداونسد      
جمعه متولسد شسده    حضرت آدم )ع( را در روز آدینه آفرید و حضرت هود )ع( و حضرت ابراهیم )ع( هر دو در روز

گویند جبرئیل ن ین سحرآمیز و جادویی حضرت سلیمان )ع( را در روز آدینه به او داد و در دیسن اسسالم از   اند و می
بین تمام ایام هفته فقط نماز ظهر روز جمعه به صورت هماهن ی و با اصول و فرایض خاص برگزار می شسود.)ماری  
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و، روزِ آدینه،  از مجلس فسارغ شسده بسود و دی سر روز از  آن  مجلسس      بیست و هفتم روزِ رج( » 202: 1376شیمل،
 ن فته بود. به آخر مجلس ختم بر این بیت کرد، بیت:
 دردا کسسسه همسسسی روی بسسسه ره بایسسسد کسسسرد

 
 «ویسسن مفسسرش عشسسق را دوتسسه بایسسد کسسرد  

 
 (و محمّد بن منوّر این گونه روایت کرده است:134: 1384)ابوالروح،

کهین سل ان ط رل بود و شحنة نیشابور بود و عظیم بد بود و سخت بیدادگر و شیخ ما به نیشسابور  ابراهیم ینال برادر»
بود و در آن مدت که شیخ ما در نیشابور بود، در هر مجلسی در حق او از شیخ ما دعا خواستندی و شیخ دعا ن فتی. 

)محمسد بسن   «. ر مجلسس شسیخ آمسد ...    گفست. ابسراهیم ینسال د   ای، شیخ مجلسس مسی  تا روز آدینه«. نیکو شود»گفتی: 
 (116: 1366منور،

 هیأت ظاهری سخنرانی شیخ-
در مورد هیأت ظاهری ابوسعید ابی الخیر محمدبن منور تنها در یک حکایت به صورت ضمنی به لبسا  ابوسسعید در   

 حین مجلس گفتن اشاره کرده است:
عَلَیهِ، گفت: من هفت ساله بودم که از پدر شسنودم، رَحمَسةُ   خواجه امام عماد الدین محمد بوالعبا  سدید، رَحمَةُ ا ِ »

ا ِ عَلَیه، که گفت کدبانو ماهک دختر خواجه حمویه که رئیس میهنه بود که گفت یک روز شیخ ما ابوسسعید، قَسدر َ   
پوشسیده   ی سسرخ صسوف گفت در میهنه بر در مشهد مقد ، عَمررها ا ُ، و آن روز شیخ ما ا ُ روحَه العَزیز، مجلس می

 (.185همان: «) گفت...در سر بسته و روی سرخ، سخن می دستاری سییدبود و 
 منبر جلوس-

یکی از ملزومات سخنرانی و خ ابه وسیله جلو  است که سخنران یا خ یو بر آن بنشیند یا بایستد و به سسخنرانی  
مشخص اسست، ابوسسعید ابسی الخیسر، اغلسو       ای که از روایات جمال الدین ابوروح و محمد بن منورپردازد. به گونه

 نشست:گویی بر تخت میاوقات برای مجلس
العُلَماءُ وَرَثَسهُ  »شیخ االسالم بوسعید روایت کرد که یک روز شیخ در میهنه مجلس می گفت، در میان سخن گفت که »

آید که خدای و رسسول وی را  ما به حکم این خبر کلمه ای بخواهیم گفت. در این ساعت کسی در میهنه می « االَنبیاء
یا باطساهر! تسو   »یک ساعت برآمد. گفت: « دوست دارد. یعنی این سخن رسول گفته است در حق امیرالمومنین علی...

وی برخاست و جماعت جمله برخاستند. درویشی از کسوی پدیسد   « خادم درویشانی، برخیز و یحیی ما را استقبال کن
لوده، با انبان و کوزه ای و شیخ همچنان بر تخت می بود. یحیی ماوراء النهسری را  آمد. جامه های خَلَق پوشیده، گرد آ

چون چشم بر شیخ افتاد خدمت می کرد تا برکنار دوکان که بر در مشهد شیخ است و تخت شیخ بسر دوکسان بسودی.    
حمد بن منسور در  ( م100-99: 1384)ابوروح،...«. همانجا بنشست « بنشین»چون به دوکان رسید شیخ اشارت کرد که 

 کند:گویی اشاره میحکایات متعددی به مسأله بر تخت نشستن ابوسعید در هن ام مجلس
گفست. خواجسه بسوعلی از در خانقساه شسیخ      یک روز شیخ ما ابوسعید، قَدر َ ا ُ روحَه العَزیزَ، در نیشابور مجلس می»

چون او از در درآمد،  -اگر چه میان ایشان مکاتیو بوده -درآمد، و ایشان، هر دو، پیش از آن، یکدی ر را ندیده بودند
خواجه بوعلی درآمد و بنشست. شیخ با سسر سسخن شسد. مجلسس     « حکمت دان آمد.»شیخ روی به وی کرد و گفت: 

 (194: 1366محمد بن منور،«.)تمام کرد و از تخت فرود آمد و در خانه شد
 نحوة شروع و ختم مجالس-

گویی بدین گونه بوده است که بعد از ورود شیخ به مجلس و قبل از آغساز  ر آغاز مجلسمعموالً رسم مشایخ صوفیه د
( و شیخ سخنان خود را پیرامون همان آیه یسا  54: 1356کرده)برتلس،سخن، قاری آیه و یا آیاتی از قرآن را تالوت می

کسرده و  شسفاهی م سرح مسی    کرده است و گاهی یکی از حاضران مجلس سؤالی را به صورت کتبی و یاآیات بیان می
خواندند و داده، و گاه حدیثی و یا بیت شعری در ابتدای مجلس میشیخ جواب سؤال را موضوع سخن خود قرار می

ای که در شعر وجود داشت، صسحبت کنسد، در   شد که شیخ در مورد موضوع آن حدی  و یا نکتهباز همین باع  می
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صورت ارتجالی بوده یعنی مشسایخ معمسوالً از قبسل موضسوعی را در     اصل، سخن گفتن مشایخ در مجالس صوفیان به 
کسرده اسست و در مسورد آن بسه     گرفتند و موضوع سخنرانی به اص الح فی المجلس به  هن ایشان خ ور مینظر نمی

پرداختند و در پایان مجلس اغلو با دعا و صلوات بر حضرت محمد )ص( و در برخی مجالس صحبت و موعظه می
 کردند.بر خاندان آن حضرت، مجلس را ختم میبا درود 

کرد که ابتدا مقری آیه یا آیاتی از قرآن کریم را تالوت ابوسعید ابی الخیر نیز، معموالً بدین گونه مجالسش را آغاز می
 پرداخت.کرده و اغلو ابوسعید در ارتباط با آیات تالوت شده به سخن گفتن می

 رآن خواندن مقری و یا مقریان در آغاز مجالس ابوسعید اشاره کرده است:محمد بن منور در چندین حکایت به ق
در خانقساه اسستاد تخست       شیخ یک بار به طو  رسید. مردمان از شیخ استدعای مجلس کردند. اجابست کسرد. بامسداد   »

، چنانک هیچ نهادند. مردم می آمد و می نشست. چون شیخ بیرون آمد مقریان قرآن برخواندند و مردم بسیار درآمدند
 (20: 1366محمد بن منور،«)جای نبود...

اسستاد  »همچنین زمانی که ابوسعید در نیشابور اقامت داشته مقری مجالس شیخ استاد عبسدالرحمن قسوّال بسوده اسست:    
گفت. علویی بود در مجلسس شسیخ.   عبدالرحمن گفت، که مقری شیخ ما بود، که روزی شیخ ما در نیشابور مجلس می

 (101همان:«)لوی ب ذشت که نَسَو ما داریم و عزّت و دولت شیخ دارد...م ر بر دل ع
در پایان مجلس شیوه معمول ابوسعید به این طریق بود که اول بر حضرت محمد )ص( صلوات مسی فرسستاد و بعسد    

 کرد.کشید و مجلس را ختم میدست بر صورت خود می
ةُ ا  عَلَیه، روایت کرد کسه روزی شسیخ مسا، قَسدر َ ا ُ رُوحسهُ      پدرم منوّر، رَحمَ»کند: محمد بن منور چنین روایت می

العَزیز، مجلس خواست گفت. چون بیرون آمد و بر تخت نشست و مقریسان قسرآن برخواندنسد، جمعسی بسسیار آمسده       
و کسرد  بودند، از سایالن. هر کسی از نوعی دی ر سؤالی کردند، و مسایل بسیار مختلح بیرسیدند و شسیخ نظساره مسی   

 بود، تا بسیار بیرسیدند. آخر شیخ گفت، بیت:خاموش می
 گسسسر مسسسن بسسسه چنسسسین زیسسسار وا دارم دسسسست»
 

 «بساورد و نسسسا و طسسو  یسار مسسن بسسس   
 

و صَلَّی اُ  عَلی مَُحمرد َو آلسِه َاجَمعسین و دسست بسه روی فسرود آورد و از تخست فسرو آمسد و آن روز بسیش از ایسن           
 (120همان:«)ن فت.

ال الدین ابوروح، در آخرین مجلس یعنی مجلس وصیّت که دی ر بعد از آن ابوسعید مجلس ن فت، بنا به روایت جم
 در پایان نصایح و سخنان مجلس را بر این بیت ختم کرد:

 
 دردا کسسسه همسسسی روی بسسسه ره بایسسسد کسسسرد »
 

 «وین مفرش عشسق را دو تَسه بایسد کسرد     
 

 (135: 1384)ابوروح،
 
 حاالت درونی ابو سعید-
 سطقبض و ب-

رسسد و از جملسه   سالک طریق حق و حقیقت، وقتی که مقام محبت را پشت سر ب ذارد به مرحله محبت خساص مسی  
اصحاب قلوب و ارباب احوال به شمار می آید و حالت قبض و بسط برای وی به وجود می آید، خداوند قلسو او را  

ر او را از او قبض کند و از نور خود، وی را گرداند تا به طور کلی حضوهمواره میان این دو حال روحانی منقلو می
حالت قبض نتیجه یک حال روحانی اسست کسه در آن نفسس در غلبسه اسست در      (»295: 1382منبسط گرداند.)کاشانی،

: 1376حلبسی، «)دهد که قلو )به عنوان یک اندام ادرا  روحانی( در غلبه باشسد حالی که حالت بسط زمانی دست می
آمیز برای ظهور خود نیازمند برخی شرایط اولیه هستند. به عقیده برخی صوفیان، صسوفی   ( این دو حالت هیجان503
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هسای  کنسد؛ ولسی شسرایط و موقعیست    در تکامل روحانی خود ابتدا حالت قبض و پس از آن حالت بسط را تجربه مسی 
کنسد، حالست   یکند و در حالت بسط که صوفی احسا  فرح و سر مسستی مس  خاصی وجود دارد که این نظم ت ییر می

قبض پدیدار می گردد؛ ابوسعید ابی الخیر دست به کارهایی مسی زد کسه او را سرشسار از شسادی و نشساط کنسد و یسا        
-کششی نسبت به آنها در او ایجاد کند. عملی که از یک نیاز درونی سرچشمه نمسی گرفست در نظسر او کسذب و بسی     

ین میهنه کوچک و آرام و نیشسابور بسزرگ و پرجمعیست را    توان رفت و آمدهای مداوم وی بکرد. میاهمیّت جلوه می
 (336: 1378ای از نیاز باطنی وی به ایجاد تنوع و نشاط در زندگی دانست.)مایر،نیز نشانه

ابوسعید عادت داشت که در مواقع قبض و افسردگی به زیارت پیسر خسود ابوالفضسل در سسرخس بسرود. وی تمایسل       
-ر عوارف اولویت بخشد، به طور مثال وی سفر حج را وقتی که احسا  مسی داشت که در صورت لزوم عواطح را ب

کرد و زیارت خا  پیران و مشایخ صسوفیه را بسه مریسدان توصسیه     کرد دی ر کششی به آن سوی ندارد ناگهان ق ع می
 دانست.کرد؛ زیرا این عمل را روح افزا و شادی بخش میمی

شد همچنان سفرهای خود را بسین  ، نیز هرگاه که دچار قبض میشیخ پس از فوت استادش، ابوالفضل حسن سرخسی
جوییسد. حتسی اگسر ایسن     مهنه و سرخس ادامه می داد، و از آن زمان به بعد، او حالت انبساط را از مزار شیخ خود می

حالت قبض در حین برگزاری مجالس برای وی رخ می داد، شیخ برای رسیدن به حالت انبساط و نشساط درونسی بسه    
رت خا  استادش می رفت و از باطن وی مدد می طلبید.جمال الدین ابوروح این مسأله را چنین روایت می کند: زیا
خواجه بوطاهر گفت، رَحمَةُ ا ِ عَلیه، : روزی شیخ مجلس می گفت و آن روز در قبض بود و گریان بود و جماعت »

رگاه ما را قبضسی بسود روی بسه سسوی خسا ِ پیسر       ه»گریستند با وی. شیخ گفت: جمله در قبض بودند و همچنان می
در وقت ستور آوردند. شیخ بسر نشسست و جملسه جمسع بسا وی      « بوالفضل کنیم تا بسط بدل گردد، ستور زین کنیت.

برفتند. چون به صحرا رسیدند، شیخ گشاده گشت و صفتِ وقت بَدَل شد. درویشان به نعره و فریاد درآمدند و شسیخ  
 معنی. چون به سرخس رسیدند، از راه، به سر خا ِ پیر شد و این بیت درخواست، بیت:را سخن می رفت در هر 

 معدن شادی است این و معسدن جسود وکسرم   
 

 قبلة ما رویِ دوست قبلسة هسر کسس حَسرَم     
 

زد. و کسرد و نعسره مسی   و شیخ اجل را، قَدر َ ا ُ روحَه، دست گرفته بودند و گِردِ خا  شسیخ ابوالفضسل طسواف مسی    
این روز را تاریخ سسازید کسه نیسز    »گشتند. چون آرامی پدید آمد و شیخ گفت: یشان سر و پای برهنه در زمین میدرو

 (70-69: 1384ابوروح،«.)این روز را باز نیابید.
 بیخود شدن-

رفسان در  کند و برخسی از عا آید که آنان را از خود بیخود میای از اوقات برای شیخ یا پیر حاالتی به وجود میدر پاره
 کنند.این حالت بیخودی به صورت ناخودآگاه شروع به نعره زدن، گریه کردن یا جامه چا  دادن می

کند که ابوسعید در حین مجلسس گفستن بسه خساطر سسخنی کسه یکسی از        محمد بن منور در ضمن حکایتی روایت می
-وجود می آید که شروع به نعره زدن میگردد و چنان انقالبی در ضمیر وی به دارد بسیار متحول میمریدان بیان می

از جدم شیخ االسالم ابوسعید، روایت کردند که یک روز شیخ ما ابوسعید، قَدر َ ا ُ روحَه العَزیز، مجلسس مسی   »کند: 
گفت. در میان سخن گفت: ... در این ساعت کسی در میهنه می آید که خدای و رسول را دوست دارد و او خسدای و  

«... یا باطاهر! تو خادم درویشانی برخیز و یحیی مسا را اسستقبال کسن.   »ارد... یک ساعت بود. گفت: رسول را دوست د
درویشی از سرکوی درآمد، ... و شیخ همچنان بر تخت می بود. یحیی ماوراء النهری را چسون چشسم بسر شسیخ افتساد      

یخ مقام کسرد. هسر روز در مجلسس    خدمت می کرد تا به کنار دوکانی که بر در مشهد مقد  است ... سه روز پیش ش
شیخ بنشستی. شیخ در میان سخن روی به وی آوردی و سخنی دی ر ب فتسی. یحیسی خسدمتی بکسردی. روز چهسارم      

مبار  باد! سالم ما بسدان حضسرت   »یعنی حج. شیخ گفت: « ای شیخ! اندیشة فرو سو می بود»برپای خاست و گفت: 
ل، همان وقت، شیخ در میان مجلس گفت یحیی ما را اسستقبال کنیسد...   وی خدمتی بکرد و برفت ... دی ر سا« برسان.

یسا  »یحیی می آمد، ... تا به کنار دوکان. و شیخ بر تخت بود. فراپیش شیخ آمد و دست شیخ بوسه داد... شسیخ گفست:   
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سسر  «. ه دادیحیی! فتوح چنان حضرتی رستی نتوان کرد. آنچه آورده ای با جمع در میان بایسد نهساد و ایشسان را فایسد    
دی سر بسار   »شیخ نعره ای بزد، گفست:  « یا شیخ! رفتیم و شدیم و دیدیم و یافتیم و یار آنجا نه!»برآورد یحیی و گفت: 

سه دی ر بار ب فت. شیخ نعره ای بسزد... و  « دی ر بار ب وی»دی ر بار ب فت. شیخ نعره ای دی ر بزد و گفت: « ب وی
 (151: 1366محمد بن منور،«)از وی شنوید.ورای صدق این مرد، صدقی نیست. »گفت: 

 
 گیرینتیجه

-مجالس وعظ و خ ابه صوفیان، مکانی بود که در آن شیخ و مریدان، صوفیان و غیرصوفیان یکدی ر را بیشتر از زمان

یافتند در این مجالس پیر و مرشد، خ اب به مریدان خسود و  تری با یکدی ر میدیدند و پیوند مستحکمهای دی ر می
هسای صسوفیانه، باعس     گفت که اغلو سرشار از  وق و حال بود و ایراد این گونه سسخنرانی یز مردم عادی سخن مین

مجسالس  شد که برخی از حاضران مجالس به آیین تصوّف و عرفان عالقه مند شوند و به جمع صسوفیان بییوندنسد.   می
شد و محور اساسی تعسالیم وی مبسارزه بسا نفسس و     ابوسعید ابی الخیر به ان یزۀ ارشاد و نصیحت مستمعان تشکیل می

. محل اصلی برگزاری مجالس ابوسعید را خانقاه و در مرتبه بعد مسجد هواهای نفسانی و پرهیز از ریا و ریاکاری بود
پرداخت، به ترتیسو نیشسابور، مهنسه، طسو ،     گویی میشهرهایی که ابوسعید در آنجا به مجلستوان به شمار آورد. می

نشست و در برخی اوقات بر منبسر مسی   رخس بوده است. ابوسعید در حین مجلس گفتن، بیشتر بر تخت میمرو و س
های قرآنی و بیان ل ائح آن، م البی است که های باطنی و معانی عرفانی در آیات قرآن و داستانرفت. توجّه به جنبه

ابوسعید با اشعاری عاشقانه بسه تفسسیر آیسات     شود، و در برخی مجالسدر سراسر مجالس ابوسعید ابی الخیر دیده می
. ابوسسعید  قرآن می پرداخت و این امر باع  مخالفت و حتی شورش دشمنان و افراد ظاهر بین علیه او گردیسده بسود  

عالوه بر این که خود دارای طبعی طنّاز، بود از طنز دی ران نیز بسیار لذّت می برد. طنزهای بیسان شسده توسسط او در    
ل دو محور اصلی می چرخید: یکی نوع عادی و رایج کنایه، که همان  کسر ملسزوم و ارادۀ الزم اسست و    مجالس؛ حو

 رسد.نوع دوم در شکل تصویر هنری، اجتماع نقیضین که محور همة طنزهای واقعی به نظر می
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 ، ترجمه علی رضا  کاوتی قراگزلو، تهران: مرکز نشر دانش اهی.یستلبیس ابل( 1368ابن جوزی، ابوالفرج) -
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حیح عفت کرباسسی، محمسد رضسا    ، مقدمه و تصمصباح الهدایه و مفتاح الكفایه( 1382کاشانی، عزالدین محمود) -
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