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 چکیده
 طریقت، اعتباری ویژه قائل بودند؛ ۀأئّم  گفتارِ  ، برای نقلرایج در خانقاه ، بنا به سّنتنویساِن اهل تصّوف نامه مناقب

 آمده ایشانچه بر زباِن کاماًل شبیه به آن و محتوا یا در مضمون ،تبه عین عبار ،شیخ کالمشد  ای که تالش می گونه به
 ها آنضمِن حکایاِت مرتبط با احواِل  ،از اقواِل مشایخ ی زیادبخش شد موجب، شود. پایبندی به این اصل روایت ،بود

ابوسعید سفِر »است. در این کتاب و در ضمِن حکایِت  اسرارالّتوحیدکتب مقامه، از  یکیذکر شود.  ها نامه در مناقب
روزی شیخ ُبلحسن در »ده که ش نقلاین عبارات ا ب ابوسعید ابوالخیراز شیخ ابوالحسن با  وگویی گفت، «به خرقان

میاِن سخن از شیخ پرسید که: به والیِت شما عروسی بو؟ شیخ بوسعید گفت: بو؛ و در عروسی بسیار نظارگی بو، که 
: خسرو ای بزد و گفت شیخ ُبلحسن نعرهو کاله و جلوه، یکی را بو. از عروس نیکوتر بو، ولکن در میاِن ایشان، تخت 

د، آی ه در پِی این ابهامات پدید میوگو، و سؤاالتی ک این گفت ابهاماِت موجود در .«همه حاِل خویش دیدی در جام
ای  گونه به ،ها این پرسش .است  ساخته مشّخصاز ایراِد آن را ناهدف  ،تر از همه مهم و ،مفهوِم واقعی این مکالمه

 .توان یافت می، است شده بر این متن نگاشتهکه نه در تعلیقاتی و ، اسرارالّتوحیدرا نه در متن  ها هستند که پاسخ آن
ساخته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان  مشّخصآن را  و هدف از ایرادِ  وگو گفت، مفهوم این جستار حاضر

 ارتباِط  ،گفتن یا سکوِت ابوسعید در خانقاِه خرقانی مجلس مورِد اختالِف  با موضوِع  ،یادشده وگوی گفت دهد می
 مستقیم دارد.
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 مهمقّد  .1
به خرقان،  مسافرت ق(440 متوّفی) ابوسعید ابوالخیردر زندگانی  توّجهیکی از رویدادهای شایان 

متوّفی )مالقات با ابوالحسن خرقانی  ، ضمنتاریخی بسطام و دامغان است. ابوسعید در این سفرِ 
، مراجعتهنگاِم  در وقِت عزیمت و اً مجموع بایزید بسطامی، ن زیارِت ُتربِت چنیو هم ق(425

 . بود ، میهمانشش روز در خانقاِه شیخ ابوالحسن
 دربارۀویژه  بهوقایِع ضمِن آن، خصوِص  اّما در ؛تردید نیست ایمسافرت، جدر اصِل وقوِع این 

و  ،در خانقاِه شیخ ابوالحسن ابوسعید ابوالخیر کردِن  ن، یا سکوت اختیارتگف موضوِع سخن
 :وجود دارد روایتدو دسته  گرفتِن این سفر،  پیش عید برای دردر باِب نّیِت اصلی ابوس همچنین
 ، این گزارشاست.  ثبت شده اسرارالّتوحید که در گیرد جای میروایتی  آن ،دستۀ نخستدر 
خانقاِه خرقانی تأکیدی ویژه دارد؛ نّیِت اصلی ابوسعید را برای در بر سکوِت ابوسعید در  کهضمِن آن

بخشیدن به  یو تسلّ  ،سپاری فرزنِد شیخ ابوالحسن پیش گرفتِن این سفر، شرکت در مراسِم خاک
عزِم ابوسعید برای رفتن  کرده است. در این گزارش،خانوادۀ خرقانی در واقعۀ قتِل پسِر ایشان عنوان 

 است. شده نّیِت اصلی بیان آنتابعی از  و ،سفر انگیزۀ فرعِی  به حج،
رسالۀ ذکر  در همچنینو  منتخِب نورالعلومهایی هستند که در  ها، آن این گزارش از دستۀ دیگر

، بر سخن اسرارالّتوحیدمندرج در   الف گزارشخها، بر ش. این گزاراند ثبت شده الّسالکین قطب
 ابوالحسن، داللتی روشن دارند. شیخ گفتِن ابوسعید در حضورِ 

ابوسعید به  با سفرشیخ ابوالحسن  شدِن پسر به تقارِن واقعۀ سرُبریده آنکهضمِن  ،در این روایات
 ،برای حضور در خانقاِه شیخ ابوالحسن نیز اصلی ابوسعید نّیِت  نشده است؛ای  ، مطلقًا اشارهخرقان

برای رفتن  خرقانیو به انگیزۀ مشورت با  ،داشتِن خرقان در مسیِر مسافرت از نیشابور به حجازقرار
، ضرورِت اعتبارسنجِی تاریخی روایات یگهمین دوگان یا نرفتن به سفِر مبارک عنوان شده است.

 سازد. ، آشکار میاست بوده ماجراِت واقعیّ  آنچه ِن روشن ساخترا برای  ها آن
 هنگاِم  ابوسعیدکه  دهد نشان می را مسئلهاین  ،اسرارالّتوحید مندرج در حکایِت  یمحتواِی کلّ 

در خانقاِه شیخ  ، سه روزدیس ر  به خرقان مرتبه  ننخستی ، وقتی براییادشده عزیمت به سفرِ 
یک  ،پس از زیارت ُتربِت بایزید . در بسطام نیزشدراهی بسطام  ،گاه . آندکراقامت  ابوالحسن

. گذراند این شهردر نیز  را روز  سه .را در پیش گرفتدامغان  راهِ  ،. سپسداشتروز درنگ  شبانه
خّیر همراهان را برای رفتن به حج یا بازگشت به نیشابور مُ  م انصراف از ادامۀ مسیر،با اعال گاه آن

 .ساخت
ه ، دوباراّما در همان ابتدای مسیر ؛گرفتراِه سبزوار را در پیش  ابتدا ،ابوسعید در مسیر بازگشت

. ابوسعید در این حضوِر دوباره در خرقان، کردعزیمت  جاآنبه  جانِب خرقان تغییِر جهت داد و  به
 .شدگاه راهی نیشابور  آن ،داشتدر خانقاِه شیخ ابوالحسن درنگ  را سه روِز دیگر
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به میان  ابوالحسن شیخ و ابوسعید ابوالخیرمهم، میان  وگویی گفت ،روزۀ دوم در این اقامِت سه
 استای  گونه بهاست،  مطرح شده پرسش و پاسخقالِب  در که ،یگریکداین دو شیخ با  سخناِن  آمد.

پاسخ  بی سؤالو  ابهام ینچندفقط ل شود، ها تأمّ  معانی آنبارۀ در اسرارالّتوحیدکه اگر بر مبنای متن 
 چنین اشاره شده است:  مذکوری وگو به گفت اسرارالّتوحیددر  د داشت.را به دنبال خواه

ما عروسی بو؟ شیخ روزی شیخ ُبلحسن در میاِن سخن از شیخ پرسید که: به والیِت ش
و در عروسی بسیار نظارگی بو، که از عروس نیکوتر بو، ولکن در میاِن  بوسعید گفت: بو؛

ای بزد و گفت، مصراع: خسرو  ایشان، تخت و کاله و جلوه، یکی را بو. شیخ ُبلحسن نعره
 (.143: 1371منّور،   ابنمحّمد ) همه حاِل خویش دیدی در جام

ابهامات و  ،سفر ابوسعید به خرقانر از منّو   بن ا محّمد این قسمت از گزارِش مطالعۀ هنگاِم 
را نه در متن  ها ای هستند که پاسخ آن گونه ها به . این پرسششود می مطرح سؤاالتی چند

از ها و ابهامات  . این سؤالتوان یافت می، شده نه در تعلیقاتی که بر این متن نگاشته ، واسرارالّتوحید
 ند:قرار این

بدوِن  طرح، دلیل یکدیگروگوی ایشان با  دو عارِف بزرِگ زمانه، و در حین گفت هنگام مالقاِت  .1
خته نسا مشّخص اسرارالّتوحید مؤّلف)سخنی که ، آن هم در میاِن سخن ظاهر نامربوط این سؤاِل به مۀمقّد 

به »د: یپرس  ابوسعید ابوالخیرچیست که از  از سوی شیخ ابوالحسن ،(ه استکه محتوای آن چه بود
 «والیت شما عروسی بو؟

 محتوایی است؟ ِن چهمتضّم  پیام و کداممشتمل بر  ،به این پرسش ابوسعید پاسِخ  .2
مهم بوده است که راویان و  کدام نکتۀ شتمل برمگر این پرسش، و پاسِخ مبتنی بر آن، م .3

د را ملزم به خو (ابوالحسننگاراِن  نویساِن ابوسعید و چه از طیِف مناقب چه از طیِف مقامه)این سفر  گراِن گزارش
 نیز بپردازند؟ آنضمن دیگر رویدادهای سفر، به ذکر  اند تا آن دانسته

که شیخ ابوالحسن  ،کدام مطلِب مهم نهفته بود ابوسعید ابوالخیر، مگر در پاسخ از همه تر مهم .4
 زد؟  نعره شّدت غلبات ناشی از وجد از شد واز شنیدِن آن دگرگون 

خسرو » :و گفت والحسن خرقانی بر زبان جاری ساختباطنِی مصراعی که ابمفهوِم واقعی و  .5
 چیست؟« مه حاِل خویش دیدی در جامه
 ع، کدام مفهوِم باطنی نهفته است؟در ورای معانی ظاهری الفاظ و عباراِت این مصرا .6
 ؟تواند داشته باشد می چه ارتباطی ابوسعید ابوالخیربا پاسِخ  ،این مفهوِم ضمنی .7

هدف جستاِر  ،وگوی مورد بحث گفتابهام از  رفعشده و یادهای  پرسش بهپاسخ  برای کوشش
 حاضر است.

توان یادکرد. جستاِر حاضر در میاِن این  در حوزۀ ابوسعیدپژوهی، از تحقیقاتی ُپرشمار می
که جای آن در حوزۀ مطالعاِت مرتبط با  دارد نوینتحقیقات، رویکردی ویژه و کاماًل 

 نویسی بر شفیعی کدکنی در تعلیقه روِش  با الهام از ،مقاله این ، خالی است.ابوسعیدشناسی
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هامی اب رفعآن  از هدفو  درآمدهنگارش به ماِت این کتاب مبه مشکالت وبرای رفع  ،اسرارالّتوحید
  است. دیگر از متِن این اثر

  

  سفر ابوسعیدابوالخیر به خرقان برخی از مسائل مرتبط با دربارۀ منابع اختالف. 2
 ابوسعید ابوالخیرشیخ ابوالحسن با  وگوی گفتیی که در پِی مروِر ها پرسش بردن به پاسِخ  برای پی

دو  است بایسته ،اسرارالّتوحید درابهامات موجود از عبارِت مذکور  رفعمنظوِر  ، و بهآید پدید می
 ،اسرارالّتوحید، عالوه بر ین گامنخست در :شوندمطالعه و بررسی  صورت تطبیقی ، بهدسته از منابع

ضروری  مقامۀ کهن و نویافته، یعنی ابوسعید ابوالخیر مرتبط با احوال و مقاماِت  منبِع دیگر  مطالعۀ
یعنی ، منابِع مرتبط با زندگانی و احواِل شیخ ابوالحسن خرقانی به الزم است در گام دیگر، ؛است
نیز  این منابعدر ؛ زیرا شود توّجه الّسالکین رسالۀ ذکر قطب همچنینو  منتخِب نورالعلوم های کتاب

دو شیخ با  گوهای گفت و دهشاشاره  به رویدادهای سفر ابوسعید به خرقان و ماجراهای ضمن آن
  . است تهیافبازتاب  یروشن بهها  در آن یکدیگر

که میاِن این دو طیف از  است چندگانه هایی اختالف بّیِن این بررسی تطبیقی، مُ نتایِج حاصل از 
برای  ها این تفاوت بارۀوجود دارد. پژوهش در ای از مسائِل مرتبط با این سفر پاره بارۀدر ،روایات
یکی از  ،یادشده سفرِ  وقایِع پنهان  زوایای دِن کرو آشکار ،یک هر حقیقِت  ساختِن  روشن

 .است ویژه شایستۀ عنایِت  پژوهیابوسعید مطالعاِت  در ی است کههای ضرورت
نّیِت واقعی ابوسعید برای  لۀئ، مستاریخی مسافرِت این  موضوِع مورد اختالف دربارۀ ترین مهم

با  در خانقاِه خرقانی است. وی ُگزیدِن  گفتن یا خاموشی مجلس موضوِع  همچنیناین سفر و 
ابهامات موجود در عبارِت مورد اشاره از  تنها نه ،قیقِت تاریخی این ماجراح شدِن  مشّخص

 است  دنبال این ابهامات پدید آمده هایی که به پاسِخ پرسش بلکه ،دد شبرطرف خواه اسرارالّتوحید
 .شود میروشن  نیز

: کردیاد باید ، از دو مقامۀ دیگر اسرارالّتوحید، افزون بر ابوسعید ابوالخیرشناخِت احواِل بارۀ در
به  حاالت و سخناناست. در  مقامۀ کهن و نویافتۀ بوسعید، و دیگری انو سخن حاالتکتاِب  ،یکی

 به مسافرِت  نیز مقامۀ کهن و نویافتهدر شود.  ای یافت نمی ماجرای سفِر ابوسعید به خرقان اشاره
 که ُمبّیِن  آورده شدهنشده، اّما مطلبی در آن   صورت مستقل و صریح اشاره به خرقان، به ابوسعید

. این اشاره از آن ه استبه میان آمد ابوسعیداست که بین ابوالحسن خرقانی و  وگویی گفت همین
ِد ، مؤیّ اسرارالّتوحید مندرج در فراوان است که در عوِض همسوبودن با مطالِب  اهّمّیتباب حائِز 

مقامۀ های شیخ ابوالحسن آمده است. مطالِب مندرج در  مطلبی است که در همین زمینه در مقامه
سکوِت ابوسعید در خانقاِه خرقانی و  بارۀدر اسرارالّتوحید مؤّلف آنچه، با کهن و نویافته

 متفاوت است. کاماًل در محتوا و مضمون، ،ستا  عی آنمّد  ،نگفتن او مجلس
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احوال شیخ  شناخِت  به ای هستند که دو مقامهنیز  الّسالکین رسالۀ ذکر قطبو  منتخب نورالعلوم
 ابوسعید ابوالخیر دربارۀ، چهار حکایت منتخِب نورالعلومدر  .کنند کمک می ابوالحسن خرقانی

 به سفر ها آن از دو مورد که (380و  375و  370و  369: 1388شفیعی کدکنی،  ←) استموجود 
 الّسالکین رسالۀ ذکِر قطبد. در با شیخ ابوالحسن اختصاص دار شاحبتبه خرقان و مص سعیدوبا

به خرقان  ویسه مورِد آن به ماجراهای سفر  که یاد شده است ابوسعید ابوالخیرنیز، چهار بار از 
 ، اشاره شده است.دشمیاِن این دو شیخ مطرح هنگام مصاحبت  آنچه ها به آن و در طّی است مرتبط 

 .(267و  266و 264: همان ←)
ها و منابِع  از مسافرت ابوسعید به خرقان، در کتاب شود می مشّخص، این توضیحات به توّجهبا 

،  ترین گزارش مشروحگزارش وجود دارد.  زندگانی این دو شیخ، در مجموع، شش احوال و مرتبط با
 ؛شود نیز، مجموعًا دو گزارش در این باب یافت می نورالعلومثبت شده است. در  اسرارالّتوحیددر 

 . گزارِش دیگر نیزدارد طمتوّس  یها که اختصاصًا به موضوع این سفر مربوط است، حجم یکی از آن
شود  وط میمرب وگویی همین گفتهرچند گزارِش مستقِل این سفر نیست، اّما به  ،استکه مختصر 

ان یک عنو بهوگو را  ، این گفتنورالعلوم مؤّلفاند.  داشته یکدیگربا  ابوسعیدو  که شیخ ابوالحسن
عنوان بخشی از  نیز به کالمه، به این ماسرارالّتوحیددر  در حالی که حکایت مستقل ذکر کرده،

 است. شدهرویدادهای سفر اشاره 
حاوی  آنکهعالوه بر  فراوان است. این گزارش اهّمّیتز ، حائنورالعلوموگوِی مندرج در  گفت

. داردهایی  به آن اشاره شده، تفاوت اسرارالّتوحیددر  آنچهات نیز با است، در جزئیّ  نکاتی جدید
 ۀبهر، از آن اسرارالّتوحیدابهام از عبارات مندرج در  رفعاین گزارش چنان است که برای مضمون 

 .برد توان می بسیار
شده  نیز، در مجموع سه گزارش در زمینۀ این سفر و مباحث مطرح الّسالکین رسالۀ ذکر قطبدر 

 ها آنمضمون  ؛ زیراندا فراوان توّجهشایان  جهتچند از  ها است. این گزارش آمدهقات در آن مال
، بردهره ب توان می ها ، از آناسرارالّتوحیدتنها در اعتبارسنجی گزارِش مندرج در  که نه استای  گونه به

که به سکوت یا  این مالقات و رویدادهای ضمِن آن را بارۀدر ت تاریخیواقعیّ  ترین مهم بلکه
را  یادشده سازند. واقعیِت  بهتر آشکار می ،ابوسعید در خانقاه خرقانی مربوط است  گفتن سخن

عامدانه و بنا به  ،شاهدان عینی آن بودند آنکهمسافرانی از جمع همراهان ابوسعید، ضمن 
و آن را در ضمن بیان گزارش کردند دیگرگون کاماًل نامحسوس،  صورتی به ،مالحظاتی خاّص 

 محّمدبعدها  شده این تصویر دیگرگوناز . ندپنهان ساخت این سفرات و حقایق واقعیّ بسیاری از 
 د.کرثبت  اسرارالّتوحیددر    را آن ،بازپرداخت نهاییپس از عنوان سندی متقن استفاده و  منّور، به  بن

دربارۀ این سفر و مالقات هایی  ه اشارهب ،کتب عرفانی فارسی دیگر شده، دریادعالوه بر منابع 
، یا توضیح و یادآوری آنهایی از وقایع  مبّین گوشه ها نیز هرکدام از آنکه توان دست یافت  می

، نمونه رایب .سخنان و مباحثی هستند که در این مالقات، بین دو عارف پرآوازۀ روزگار به میان آمد
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ین الّد  شیخ شهاب القلوِب  روضة، اری عّط ولیااأل تذکرةهجویری،  المحجوب کشفدر آثاری چون 
توان این اشاراِت  حمان اسفراینی، میین عبدالّر نورالّد  سرارِ األ کاشفدر  همچنینیحیی سهروردی و 

 مجمل را مشاهده کرد.
 پیشکارِ  است. او مؤّدبخواجه حسن  به روایت از در این باب آمده،المحجوب   کشفدر  آنچه

ات این سفر را از ابتدا تا انتها بر عهده داشت. ریزی و اجرای جزئیّ  بود و برنامه ابوسعید خاّص 
گزارشی که از روایت این  هنیز در نقل ماجراهای سفر ابوسعید به خرقان، ب اسرارالّتوحید مؤّلف

مطالب مندرج در  عنوانی سندی متقن، تکیه کرده است. پیشکار مخصوص در اختیار داشت، به
نظر  یا از دناسرارالّتوحیدبرگرفته از  صورت مستقیم یا به ،این سفر بارۀدر عرفانی دیگر منابع

 همۀ مفهوم است که آبشخور اصلی آناین سخن به  ؛دارندریشه  المحجوب کشفدر  ،مضمون
 ،است هکرد ارائهاز این سفر  مؤّدبخواجه حسِن  گزارشی کهبه روایات مندرج در متون عرفانی، 

 گردد. بازمی
در این  عرفانیدر منابع  آنچهاز  درگذشتن بادر اعتبارسنجی وقایع سفر ابوسعید به خرقان، 

،  است این دو شیخ به نگارش درآمده احوال بارۀًا درمشّخصبه منابع اصلی که  یدبا، ذکر شدهزمینه 
کید  توّجه های  مقامهکه در  سفر ابوسعید به خرقان های مرتبط با گزارش بررسِی تطبیقی. دکرو تأ

 ها های هر یک از آن در روایتهایی  اختالف و دگرگونیدهد که  نشان می ،استمندرج  این دو شیخ
در  ابوالخیر سعیدوبا گفتِن  مجلسسکوت یا بارۀ ها، اختالف در ترین این تفاوت . مهموجود دارد

حقیقت  آنچهبردن به  و پی مهم آشکارشدن این اختالف شیخ ابوالحسن خرقانی است. حضورِ 
گاهانۀ عمدی سازی دگرگون ،ه استماجرا بود از حقایق برخی از وقایع این سفر و کتمان بعضی  و آ

  .کند می آشکارخوبی  به آن از جانب گزارشگر اصلی )به روشی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد( را
 

 گفتن او مجلسیا  ید در خانقاه شیخ ابوالحسنابوسع  خاموشی اختالف در باِب . 3
از جمله مسائلی  ،شیخ ابوالحسن خرقانی خانقاهِ ُگزیدن ابوسعید در  گفتن یا خاموشی لۀ سخنئمس

در  شیخبر خاموشی  اسرارالّتوحیدشده است.  شکلی روایت به، شدهیاد است که در هرکدام از منابع
دیگر مقامۀ  در که است حالی در داللتی صریح دارد. این تأکید و خرقانی ر ابوالحسنحضو

ابع مرتبط با زندگی شیخ تمام من در همچنینو  کهن و نویافته مقامۀ، موسوم به ابوسعید ابوالخیر
گفتن ابوسعید در حضور  مجلس به ،الّسالکین رسالۀ ذکر قطبو  منتخب نورالعلومیعنی ، ابوالحسن

 . شده است و تصریح خرقانی تأکید
ارائۀ  ضمِن  در ،اسرارالّتوحید مؤّلفآن است که  کرد،بیان توان  در توضیح این موضوع می آنچه

شده است که ابوسعید در حضور شیخ  مسئلهر این بار متذکّ  گزارش سفر ابوسعید به خرقان، سه
ی دعوت از ابوسعید برای ایراد او و حتّ   رغم اصراِر فراواِن خرقانی برای شنیدن سخن ابوالحسن، به

، ابوسعید در اسرارالّتوحیدد. بنا به گزارش نهازید و سکوت را بر کالم ترجیح گُ کالم، خاموشی 
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کالِم ابوالحسن  ۀدند و خود شنوکرگفتن را به شیخ حواله  روزه در خرقان، همواره سخن اقامِت شش
برای مریدان او چنان  ،آوری و فصاحتی که در ایراد کالم داشت بود. سکوت ابوسعید با همۀ زبان

ا خاموشی را ینجکه چرا در ا ندزبان به اعتراض گشود شیخ ی در حّق نمود که حتّ  شگفت می نادر و
 پیشۀ خود ساخته است؟

و شرکت در  هنگام ورود ابوسعید به خرقان ، نخستین اشاره به این موضوع،اسرارالّتوحیددر 
 گوید: منّور در این مورد می  ابنسپاری فرزند شیخ ابوالحسن است.  خاک مراسم

چون شیِخ ما ابوسعید به خرقان رسید و در خانقاه شد، در خانقاِه شیخ ُبلحسن، 
ای است. شیخ ُبلحسن در آنجا بود. بر پای خاست و تا میاِن مسجْدخانه پیِش  مسجْدخانه

گفت: چنان داغ را  شیخ بازآمد، و آنجا دست به گردِن یکدیگر فراکردند. شیخ ُبلحسن می
سم سازند. پس شیخ ُبلحسن شیخ بوسعید قدم را، قربان، جاِن ُبلْق  َمرهم چنین نهند، و چنین

را دست گرفت که بر جاِی من بنشین. شیِخ ما ننشست. شیخ، ُبلحسن را گفت: تو بر جاِی 
گریستند. شیخ  دو در میانۀ خانه بنشستند و هر دو می خویش بنشین. او ننشست. هر

صیحتی بکن. شیخ بوسعید گفت: او را باید سخن بواژ، مرا ن ُبلحسن، شیخ بوسعید را گفت:
گفت. پس ُمقریان با شیخ بوسعید بودند، شیخ اشارت کرد که قرآن برخوانید. قرآن 

ها زدند و هر دو شیخ بسیار بگریستند. شیخ  برخواندند و صوفیان، بسیار بگریستند و نعره
فت: فرضی در پیش ُبلحسن خرقه از سِر زاویۀ خود به مقریان انداخت. پس شیخ ُبلحسن گ

و  ها رفت جنازه بیرون آوردند و نماز کردند و دفن کردند. و وقت .است و عزیزان منتظرند
 (.136:  1371منّور،   ابنمحّمد ) ها شدند صوفیان با سِر زاویه

سپاری به پایان آمد و  ، هنگامی است که مراسم خاکُگزیدن ابوسعید اشاره به خاموشی دومین
نهد و به  آنجاساختند تا زاویۀ خویش در  مشّخصخانقاه ابوالحسن، اتاقکی  برای ابوسعید در

 گوید:  منور می  بن محّمدباشد.  آنجاخلوت در 
بود.  آنجابنهاد، و به خلوت در  آنجاتا وی زاویه در  خانگکی جدا کردند شیخ بوسعید را پس

روز،  روز پیِش شیخ ُبلحسن بود. و درین سه شبان و شیخ بوسعید، درین کّرت، سه شبان [...]
کرد. شیخ بوسعید گفت: ما را  هیچ سخن نگفت. شیخ ُبلحسن وی را معارضۀ سخن می

اند تا سخن شنویم، او را باید گفت. پس شیخ ُبلحسن گفت: تو حاجِت مایی از  بدان آورده
ایم که دوستی از دوستاِن خویش بفرست  الی به حاجت خواستهخدای تعالی. ما از خدای تع

تا ما این ِسّرهای تو بدو هوژ گوییم. تو آن حاجِت مایی. من پیر بودم و ضعیف، به تو 
به مّکه نگذارند. تو عزیزتر از  تو رابه ما آوردند.  تو راُقّوت بود و ُعّدت،  تو رانتوانستم آمدن. 

 (.137)همان:  طواف کند تو راا به تو آرند، تا د، کعبه ربه مّکه َبَرن تو راآنی که 
را منّور قصد دارد سخن خویش   بن محّمدسومین اشاره به سکوت ابوسعید، هنگامی است که 

  :سفر به پایان برساند این در بازنویسی گزارِش 
گفتند که شیخ چون به خرقان رسید، آن وقِت  چون به نیشابور رسیدند، جمعی از صوفیان می

ها منقطع شد و همه برسید. و این سخن بدان گفتند که شیخ  او و سخِن او و آن همه حالت
بود، هیچ سخن نگفت. به سبِب آنِک شیخ  آنجاچون به خرقان رسید، در آن مّدت که 
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ایم که  و حاجِت مایی از خدای تبارک و تعالی که ما درخواست کردهُبلحسن گفته بود که: ت
 آنجادوستی از دوستاِن خویش بفرست تا ما این ِسّرهاِء تو بدو هوژ گوییم. چون شیِخ ما را 

شیخ ُبلحسن،  آنجاست که ا گفت. و دلیل برین سخن آن او سخن نمی ،بدین مهم ُبرده بودند
گفت: سخنی بواژ، مرا نصیحتی بکن. شیِخ ما  و می کرد شیِخ ما را ُمعارضۀ سخن می

الع اند. چون آن جمع را برین دقیقه اّط  گفت: شما را باید گفت. ما را برای شنودن آورده می
ت ِتلَک چنین سخنی بگفتند. و این سخن با شیِخ ما باز گفتند، شیِخ ما گفت: ِاشتاقَ  نبود، این

رسیدیم،  آنجابِة. آن خاک را آرزوِی ما خاست. چون فی تلک التّر  َبُة ِالینا فلّما التقینا فنیناالُتّر 
ما در آن خاک، خاک شدیم و برسیدیم. و حدیث، بزرگان خود نکنند. شیِخ ما از آن 

ی که تقریر افتاد معلوم معنآن  ،ل َرَوداعتراض، این جواب فرمود. و چون در حقیقِت این تأمّ 
 (.135 :همان) گردد

نیز  المحجوب کشفدر حضور شیخ ابوالحسن خرقانی، در  کردن ابوسعید سکوت اختیار به
و  بوده (ق470) هجویریکه قبل از ساِل وفات  این کتاببه تاریخ نگارش  توّجهاشاره شده است. با 

 یعنی کتاب ،نسبت به دو مقامۀ معروف و بازمانده از ابوسعید آنبا عنایت به تقّدم زمان تألیف 
توان گفت هجویری از نخستین  می، ق(574)تألیِف  اسرارالّتوحید و ق(541)تألیِف  حاالت و سخنان

ابوالخیر، از اقوال و حکایاِت مرتبط با  فی ابوسعیدضمن معّر  که مسلک بود ندگاِن صوفینویس
 رۀدربا المحجوب کشف. مطالب معرفتی استفادۀ فراوان کرد های احوال این شیخ، در تبیین آموزه

د. هجویری برای فراوان دار اهّمّیت، ها آن دزندگانی و عقاید ابوسعید، به دلیل قدمت و تعّد 
وگو با مریداِن این  به حکایات و آشنایی با افکار و عقاید ابوسعید، غیر از دیدار و گفت فتنیا دست
هایی از ابوسعید نیز دسترسی داشته است که اکنون  به مقامه ،مؤّدبنظیر خواجه حسِن  ،شیخ

 ها در اختیار نیست. نشانی از آن
د که مأخذ و مصدِر ش، پس از تألیف، از چنان شهرت و اعتباری برخوردار المحجوب کشف

 ، در تدوین و تألیِف فت و تکامل عرفان و تصّوفبسیاری از آثاِر صوفیانه قرار گرفت. در تاریِخ پیشر
نظر  آثار و منابِع این حوزه، مراجعه به این کتاب یا اخذ و اقتباس از مندرجات آن، همواره مّد 

ابوسعید بار از  مجموعًا ُنه المحجوب کشفاست. در نام اهل طریقت قرار داشته اِن صاحبمؤّلف
 یاد شده است. ابوالخیر

با شیخ ابوالحسن خرقانی  یرابوسعید ابوالخیکی از این یادکردها، ذکری مختصر از مالقاِت 
 گوید:  است. در ضمن این یادکرد، به سکوت ابوسعید نیز اشاره شده است. هجویری می

شیخ ابوسعید قصِد زیارِت وی ]شیخ ابوالحسن خرقانی[ کرد، و با وی، وی را محاوراِت 
م. و از عهِد خود برُگزید به والیْت  تو رابازگشت، گفت: من  لطیف بود از هر فن. و چون می

که: چون شیخ به حضرِت وی رسید، نیز  ،که خادِم شیخ ابوسعید بود، شنیدم مؤّدبحسِن 
جز جواِب سخِن وی بازنداد. من ورا گفتم: ایها الشیخ،   هیچ سخن نگفت؛ مستمع بود و به

 (. 248: 1386کننده بس ) چرا چنین خاموش گشتی؟ گفت: از یک بحر، یک عبارت
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نان و روایت خواجه حسن بیان این نقل قول، سخ برایاست، منبع هجویری  مشهود که چنان
 ،دیگر هر شخِص  نسبت به ول این راوی کهاز ق که بنابراین، بسیار طبیعی است؛ است مؤّدب

خاموشی شیخ در  بارۀدار در با ابوسعید داشت، سخنانی جهت تر  و صمیمانه تر روابطی نزدیک
 ده باشد.شه ایراد گیرِی دیگر اغراِض ثانویّ  منظوِر پی حضور ابوالحسن خرقانی به

اند، به نقل از این کتاب، به سکوِت  به نگارش درآمده المحجوب کشفکه بعد از منابعی  اکثرِ 
، به استناد و به نقل از ولیااأل تذکرةنمونه، در  ؛ برایاند ابوسعید در حضور خرقانی اشاره داشته

چنین اشاره ، به سکوت ابوسعید در حضور شیخ ابوالحسن المحجوب کشفمطالِب مندرج در 
  شده است:

عهِد خویش  به والیْت  تو راشیخ بوالحسن چون به وداِع او ]ابوسعید[ آمد، گفت: من 
که  ،ر دل دارمخواستم که سخنی چند از آنِک د کسی می د تا از حّق برگزیدم، که سی سال بو

فرستادند. الجرم  تو رااو ها شنود، تا که  که چنانبدو هو گویم،  ،یافتم کس محرِم آن نمی
سخن نگفته است زیادت. گفتند: چرا سخن نگفتی؟ گفت: ما را به  آنجاشیخ بوسعید 

 (.206: 1905ار، )عّط  کننده بس استماع فرستاده بودند. پس از یک بحر یک عبارت
 :چنین آمده است الذکر نیز به نقل از منابِع سابق سراراأل کاشف، در کتاب آثار افزون بر این

هایی دارم که  گفت: یا اباسعید، سخن را می ابوسعید ابوالخیرشیخ ابوالحسن خرقانی، شیخ 
در زمین و آسمان نگنجد. خداوند سبحانه و تعالی تو را از بهِر آن آورد تا به تو  ،اگر بگویم

روز در خرقان بود که هیچ سخن نگفت، و   هوژ گویم. و آن بود که شیخ ابوسعید سه
 (.138ـ 129 :1358 )اسفراینی، اند ت: ما را از بهر استماع آوردهگف می

کید این منابع  در حالی است که به  ،ابوسعید در حضور شیخ ابوالحسن سکوِت  برداللت و تأ
خرقانی، به این موضوع اشاره شده  های مندرج در منابع مرتبط با زندگی و احواِل  استناد روایت

 ؛جهت پافشاری خرقانی، به ایراد سخن پرداخت ابوالحسن، به شیخ است که ابوسعید در حضور
 ویاز ابوسعید و مجالس گرم و ُپرشور  آنچه، برخالف ا سخن او، به تأیید این دسته از منابعامّ 

رسالۀ ی راه سخن نیز بر او بسته شد. در اب نبود، بلکه حتّ تنها سخنی نیکو و جّذ  رفت، نه انتظار می
  :خوانیم در این باب می الّسالکین ذکر قطب

نقل است که چون بوسعید درآمد، شیخ وی را برخاست و دست گرفت و در محراب بنشاند 
اند؛ و دست ازین بنداشت تا  و گفت: یا باسعید، سخن گو، که مالیکه به نظارۀ سخِن تو آمده

شیخ در سخن آمد. در میاِن سخن، رویش سرخ شد و حاضران در گریه آمدند، و شیخ 
گاه که حال بر وی  گفت؛ تا آن پس همی «.الی فناِء الَخلِق َو بقاِء الحقَو کاَن ُیشیُر »شنید  می

آمد. پس  بگشت؛ چنانِک گفتی محراب از وی ُپر شده است و حاضران را از وی ُرعبی درمی
ِه َو هذا لساُن الِسِرّ ال یخفی علی اُت للّ شیخ ]ابوالحسن[ دست بر پشتش نهاد و گفت: التحیّ 

شد و ساکن گردید. پس احمِد حاجِی صّرام گفت که: شیخ اهِل الحق. پس خاموش 
که  آنجاهوا بپریدی و بشدی ]ابوالحسن[ گفت که اگر دست بر پشِت بوسعید ننهادمی، در 

 (.267 :1388 )شفیعی کدکنی، شدی
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شده  تصریح گفتن ابوسعید در حضور خرقانی سخن هب ،عبارتاین که در این صرف نظر از
گیری یکی از نادرترین  کند، شکل حکایت بیش از هر چیِز دیگر جلب نظر میاین در  آنچهاست، 

  .شده استیاد « َطوامّ »عنواِن  با ی که از آنکرامت؛ ه استانواِع کراماِت اولیاءاللّ 
یا به مفهوِم برآمده و گوالیده  ذیل طوامی( :1381انوری، )در لغت به معنی بالنده و رشدکننده َطواّم  

بسیارشدن »است. َطم  نیز در لغت به مفهوِم « َطم  »این کلمه از ریشۀ ذیل طامی(.  :تا بی، نفیسی)است 
(. :تا ، بیپور صفی)به کار رفته است « چیز، به حِدّ فوق شدن و غالب گردیدن ، العربلساندر  ذیل طم 

در آیۀ  ذیل طمم(. :1405ابن منظور، )جا را فراگرفتن معنی شده است باالآمدن آب و همه« َطم  الماءُ »
شدن  یاد شده است. دلیِل نامیده« الطامة الکبری»عنواِن  سورۀ نازعات، از قیامت به وچهارِم  سی

 .)همان(گیرد  دانسته شده که همه چیز را فرا مینیز به آن سبب « طامة»قیامت به 
ِت اهل تصّوف، نام یکی از انواع لحاصرف نظر از معنای لغوی َطواّم، این واژه در میاِن مصط

، فراتر از حّد انتظار این فربگی اجسم است. منتهدن ش فربه طوام به معنی بزرگ وکراماِت اولیاست. 
طوام در آن که تماِم فضای آن مکانی که شخِص صاحب استای گونه است. این انبوهی جسم به

نهد و لحظاتی روی به کاستی می. فربهی جسم، پس از شود، از جسم او مملو میردقرار دا
 . رددگسرانجام به قراِر معمول خود باز می

تنها از خالِل اند.  صراحت به اظهار نظر نپرداخته چگونگی وقوع این حالت، بهبارۀ متصّوفه در
چگونگی وقوِع آن دست بارۀ العاتی مجمل درتوان به اّط است که می طوامّ  های مربوط بهحکایت

ِی ِی جمالی و تجلّ با تجلّ  مبّیِن این مطلب است که طوامّ  ،دشواین طریق حاصل مییافت. آنچه از 
ِی جاللی خویش را بر ِس باری تعالی، تجلّ جاللی حق ارتباط مستقیم دارد. هرگاه ذاِت مقّد 

ا د؛ امّ شومی شامِل حاِل ولّی  ،د، از هیبت و عظمِت ناشی از آن، کوچکی جسمکنه ظاهر اولیاءاللّ 
ِی جمالی حادث شود، فربهی و بالندگی جسم را به همراه خواهد صورِت تجلّ  ی بهکه این تجلّ هرگاه 

 اند یاد کرده طواّم عنواِن  باو از آن  دهکرفه این هر دو حالت را در ذیِل یک عنوان بررسی داشت. متصّو 
 (.124ـ  103: 1391تی، هّم  ←)

گفتن،  هنگاِم مجلس حال ابوسعید در خانقاه خرقانی شدن صرف نظر از موضوع طواّم و دگرگون
 ،گفتن ابوسعید در خانقاِه خرقانی تأکیدی مجدد دارد بر سخن آنچه، ۀ قبلیشدیادافزون بر موارِد  و

احوال و اقوال و رویدادهای زندگانی شیخ  دربارۀکه منبعی  مقامۀ کهن و نویافتهآن است که در 
که ابوسعید در  ده استشاشاره صراحتًا به این موضوع آمده و  چنین است، ابوسعید ابوالخیر

مجلس شیخ ابوالحسن خرقانی، بنا به اصرار و درخواست ابوالحسن، بر منبر شد و به ایراِد سخن 
  :مخوانی میچنین خرقانی از قول  آنجاپرداخت. در 

سخِن ما  گویی! ما را سخن گوی. شیخ گفت: شنوم که تو سخن نیکو می شیخ را گفت: می
ا ما را از سخِن تو نیک ُافتد، گویم ت دوران را شاید، نزدیکان را نشاید. گفت: نه برای آن می

گفتن  گویم تا ترا از استماِع ما نیک افتد. بوسعید بر منبر شد و سخن لکن از برای آن میو
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هذا  ونه است؟ گفت:چگه؟ راه به خدای کیَف الطریُق الی اللّ  لی سؤال کرد کهئگرفت. سا
طریٌق َنَسَجت علیِه العنکبوُت و بالت علیِه الثعالُب. پیِر خرقان گفت: این راِه ما است به وی. 
 راِه وی با ما چیست؟ شیخ گفت: اگر نه آن بودی که پیر خرقان مرا بدان سخن دریافت و ااّل 

 (. 159: 1386)شفیعی کدکنی،  من با خطر بودی کارِ 
آوری و نیکوسخنی ابوسعید، به گوش  از محتوای این حکایت مشهود است، ذکِر زبان که چنان

روی، ابوالحسن از ابوسعید درخواست کرد تا در   از همین ؛شیخ ابوالحسن خرقانی نیز رسیده بود
ا بنا به اصرار او به ایراد سخن بپردازد. هرچند ابوسعید تمایلی به این کار نداشت، امّ  حضورِ 

تنها سخن ابوسعید نیکو  بار نه در کمال شگفتی، این یمنتهورزید.  به این امر مبادرت  خرقانی،
ب مریدان سبب تعّج  همچنینآزرم و  موجِب این امر، ماند.  بر او بسته  نیز بلکه راِه سخن د،شن ایراد 

 گشوده شد. زبان به اعتراض شیخ در حّق  یحتّ  ای که گونه ؛ بهشد ابوسعید
آخرین عباراِت حکایِت سفِر  دراگر  ،ابوسعید گویی این منابع به مجلس صریِح ت صرف نظر از

اعتراِض مریدان،  بهابوسعید  پاسِخ  ل شود واندکی تأمّ  (اسرارالّتوحید)مندرج در ابوسعید به خرقان 
تالش  رغِم  به که خواهد شد مشّخص، گیردنظر قرار مِدّ  ،خودشدِن راه سخن بر  مبنی بر چرایِی بسته

 و تغییر)سخن بر ابوسعید  دن راهمان تی از نوع بستهدادِن واقعیّ  گرگون جلوهیدر د مؤّدبخواجه حسن 
همگی همسو با  ،کار رفته در آن و تعابیر به اعتراض این ابوسعید به پاسخ آن به خاموشی محض(

 شیخ کالمسخن بر او  راه ضمِن بسته ماندِن  آمد و  ه در خرقان برای ابوسعید پیشک استرویدادی 
 د.شنیکو ادا ن

که به احتمال فراوان  را مطرح ساخت مسئلهاین توان  ، میۀ پیشینشدیادبه مستنداِت  توّجهبا 
ی منظور تسلّ  را به ابوسعید به خرقان مسافرِت  اصلی انگیزۀ مؤّدبد تا خواجه حسن ش باعث آنچه

تابعی از  د، و انگیزۀ سفر به حجاز راکناین شیخ عنوان  جواِن  فرزندِ  در واقعۀ قتِل  خاطر ابوالحسن
ف از مشورِت ابوسعید با خرقانی مبنی بر تشّرف یا عدِم تشّر  چنینهم و جلوه دهد، اصلی عامِل  این

 در این زمینه مهم لۀئمس دو آفرینی نقش تأثیرگذاری و نیز مطلقًا سخنی به میان نیاورد، به سفِر مبارک
 فراهم ساخت. برای او را مرتبط با این سفر ایجاِد دگرگونی در برخی از حقایِق  امکاِن که  بود

احواِل  ایجادِ و  شیخ ابوالحسنسرُبریده شدِن پسِر  مصیبِت  از این عوامِل تأثیرگذار، وقوِع  یکی
اّما  است. یکدیگراین دو شیخ با  وگوهای گفتناشی از این واقعه در نحوۀ مصاحبت و نوع  خاّص 
 اتفاق افتاده دقیقًا مقارن با سفِر ابوسعید به خرقان شیخ ابوالحسنماجرای قتِل پسِر جواِن  اینکه

حسِن  خواجه که چنان نه، این رویداد ی منتفی است.دید و حتّ د کاماًل محل ترباشد، به دالیل متعّد 
های  از مقامه آنچهبه استناِد  لکهب ،است با سفر ابوسعید به خرقان آن زماِن  عی وقوِع هممّد  مؤّدب

: 1388)شفیعی کدکنی، ه است رخ داد آنجاپیش از سفِر ابوسعید به  ِم ادر ایّ  ،آید شیخ ابوالحسن برمی
ای که  گونه به ؛نزدیک بود بسیار ام، به زماِن مسافرِت ابوسعید به خرقان،این ایّ  امنته (.379و  245

به سر فرزند  مصیبِت  در داِغ  هنوز ،ایشانهنگام حضوِر ابوسعید در خانقاِه  ،خانوادۀ شیخ ابوالحسن
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کاماًل  که در ادامه به آن اشاره خواهد شد( )چنان ابوسعیدبا  ایشان احوال و سخناِن  که چنان ؛ددنبر می
  .بودواقعه  ر از آنمتأثّ 

جاری در  رعایِت سّنِت  به مؤّدبخواجه حسِن  پایبندی آفرین در این زمینه، عامِل نقش دیگر
. یکی از استاین سخنان  یِح کالِم مشایخ و ضرورِت یادکرد از تماِم خانقاه برای نقِل صح نزِد اهِل 

برای رفتن یا  ویکه از  ابوسعید ابوالخیر پاسخکه شیخ ابوالحسن آن را در  بودکالمی  اقوال،این 
را از سفر  سعیدوبا این سخنان، ِن خرقانی با گفت .طلبید، بیان داشت نرفتن به سفِر مبارک مشاوره می

عمره  ع و سفر به بسطام را برابر با حّج تمتّ  معادِل حّج  برای او و سفر به خرقان را بازداشتبه حجاز 
کرده  یادچنین  ناناین سخ از ،خرقانیبدوِن اشاره به مشورِت ابوسعید با  منّور  بن محّمد. دانست

 :است
به کعبه  تو راکند!  بینیم که هر شب کعبه ِگرِد تو طواف می شیخ ُبلحسن گفت: یا شیخ، ما می

کردی. بادیۀ اندوِه ُبلحسن گذاشتی. لبیِک  آوردند. حّج  برای این می تو راچه کار؟ بازگرد که 
سِم هاِی وی بدیدی. ُبلْق  نیاِز وی شنیدی. در صومعۀ عرفاِت وی شدی. َرمِی جماِر نْفس

لحسن را بر جماِل خود قربان دیدی و بر یوسِف وی نماِز عید کردی. فریاد و اندوِه بُ 
ُبلحسن نماندی. تو معشوقۀ عالمی. شیخ  ،سوختگان شنیدی. بازگرد، که اگر جز چنین بودی

ن گفت: حج بوسعید گفت: به جانِب بسطام شویم و زیارت کنیم و بازگردیم. شیخ ُبلحس
 (.138:  1371) کردی، عمره خواهی کرد!

نمود که  دشوار می اندیش، بسیار گویا فهِم این موضوع، برای مریداِن ظاهربین و شاید ساده
سی که با همۀ اعتبار و تقّد ) از قصد سفِر مبارک را ابوسعید ابوالخیرچگونه شیخ ابوالحسن توانست 

، برای بازگشت به نیشابور متقاعد مسیرمنصّرف سازد و او را از همان ابتدای  ظاهر در آن وجود دارد( به
د تا در کرسعی بر آن  ،در بازگویِی گزارش این سفر مؤّدبخواجه حسن کند؟ از همین روی، بعدها 

اط با نیروی فراست شیخ و در ارتبرا نخست، عامِل اصلی مسافرِت تاریخی ابوسعید به خرقان  گاِم 
گاهی ی خاطر ایشان منظور تسلّ  ابوالحسن و حضور در کنار این پدر به شیخ شدن فرزند از ُکشته او آ

وی ابوسعید در حضور شیخ گفتِن نه چندان نیک سخن د؛ و در گاِم دیگر،کنز عنوان در مرِگ آن عزی
 خاموشی مطلق تعبیر شود.شدن راه سخن بر او، به  بسته یحتّ  و ،ابوالحسن

عدِم ذکِر اقتضائاِت حالی  از طریِق  )که وقایع و حقایقاین دگرگونی در  از طریِق  مؤّدبخواجه حسن 
برای  توانست تنها نه (اجرا درآمد به آن مجالسی که سخنان این دو شیخ در بستِر آنها شکل گرفت، و مقامِی 

فهم و درخوِر درک ایشان  ضمیر، دلیلی آسان ابوسعید از سفر به حجاز، برای مریدان ساده انصراِف 
بلکه  ،وانمود کند که ابوسعید از آغاز نیز قصِد اجرای سفِر مبارک را نداشتو چنین د دهارائه 

فرزند بخشی به خانوادۀ شیخ ابوالحسن در مصیبت مرگ تساّل  ،ششی که او را به ناحیۀ خرقان آوردکِ 
 دن کالِم ابوسعید در حضوِر خرقانیشنیکو ادان به نسبت راه را بر هرگونه اعتراض توانست بلکه بود،

 .ببندد برای همیشه نیز
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توان ارائه کرد، شرح و  می گفتِن ابوسعید در حضوِر خرقانی مجلسِت سندی دیگر که در اثبا
در ضمن گزارش سفر ابوسعید به خرقان، به آن است که  اسرارالّتوحیداز  وگویی گفتهمان تفسیِر 

وگویی  گفت ؛اند داشته که این دو شیخ با یکدیگر است دههایی اشاره ش مکالمهان یکی از عنو نیز به
موجود در آن، خواننده را از دریافت معنای  تا فرجام، ابهاماِت ، از آغاز اسرارالّتوحیدبنا بر متن  که

یکی حذِف عامدانه و  :ناشی از دو امر است ،اتگیری این ابهام . دلیِل شکلدارد بازمیحقیقی آن 
گاهانۀ مقتضیّ   یکدیگراین دو شیخ با  وگوی گفتحالی و مقامی آن مجلسی است که  اِت عدِم ذکِر آ
ی از وقایِع ادِن یکد ، در دگرگون جلوهاین سفر تالشی است که راوِی  ،دیگر ؛در بستِر آن شکل گرفت

گفتن ابوسعید  ، موضوِع سخنمورد نظر وگوی گفتتفسیِر با آشکارشدِن  امنته .از خود نشان داد آن
دن آن سخن، دوباره به وجهی شآن هم بنا به اصرار شیخ ابوالحسن، و نیکو ادان ،خرقانیدر خانقاه 

 .خواهد شددیگر کاماًل آشکار 
 

وحید در ابوسعید ابوالخیرابوالحسن خرقانی با  وگوِی  گفتتفسیِر . 4   اسرارالتّ
 به سفِر ابوسعید به خرقان در آن شیخ ابوالحسن کهیکی از منابِع مرتبط با احواِل ذکر شد،  که چنان

منتخب در است.  منتخِب نورالعلومکتاب  ،است اشاره شده یکدیگراین دو شیخ با  وگوی گفتو 
 :شود میچنین روایت نورالعلوم 

وقتی که بوسعید به خرقان رسید، عیاِل شیخ ابوالحسن فرزندی بیرون فرستاد، تا شیخ 
گفت: جایی که شیخ ابوالحسن باشد، به من  د. بوسعیدَر ابوسعید دست به سِر او فرود آَو 

حاجت نباشد. و هم بگریست ]که[ هم تو ای شیخ، دست بر سِر ما فرود آر. پس شیخ 
گفت: ای بوسعید، سخنی بگوی. گفت: ادب َنُبَود در این حضرت فصاحت نمودن. گفت: 

در آن جمع از  کردن عروس را؟ گفت: ُبَود. گفت: ای بوسعید، به والیِت شما رسم ُبَود جلوه
نظارگیان کسی باشد که اگر روی بگشاید، عروس خجل شود؟ پس بوسعید سخن آغاز کرد. 
گویند عیاِل شیخ پیوسته با شیخ در خصومت بودی، شیخ بوسعید در میاِن سخن روی سوِی 

ویند بعد از آن خادم کرد و گفت: عیاِل شیخ را بگوی که وقت شد که نیز خصومت نکنی! گ
 (.142 :1354،مومنتخب نورالعلو  375: 1388 )شفیعی کدکنی، نکرد هرگز خصومت
 ،، بر سخن گفتن ابوسعید در حضور شیخ ابوالحسنمنتخِب نورالعلومعبارِت مندرج در 

 مندرج در مبهِم  وگوی گفتتوان معنا و مفهوم  ل در این عبارت، میداللتی روشن دارد. با اندکی تأمّ 
د، شو مطرح می مبهم وگوی گفتآن به دنباِل مروِر که هایی  را دریافت و به پرسش اسرارالّتوحید

 .پاسخی قانع کننده داد
توان بیان کرد، آن  می ،آید پدید میوگو  گفتی که در پی مرور این های در پاسخ به پرسش آنچه

الحسن، نّیِت هنگام حضور در خانقاه شیخ ابو یقین، ابوسعید به است که به احتماِل قریب
از ترِک ادب نوعی  را در حضرِت بزرگان نمودن گفتن و فصاحت چراکه سخن ؛گویی نداشت مجلس

 .شد کالماّما با اصرار شیخ ابوالحسن ناگزیر به ایراد  ؛دانست می
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که شیخ  بودمتقاعد ساخت، سؤالی  خرقانیدر حضور گفتن  ابوسعید را به سخن آنچه
 : روایت شده است چنین منتخِب نورالعلومدر  ابوالحسن از او پرسید. این پرسش

کردن عروس را؟ گفت: ُبَود. گفت: در آن  گفت: ای بوسعید، به والیِت شما رسم ُبَود جلوه
 )شفیعی کدکنی، عروس خجل شود؟ ،که اگر روی بگشایدجمع، از نظارگیان کسی باشد 

  (.142: 1354 ،موالعلمنتخب نور و 375 :1388
 :شده است گزارشچنین  اسرارالّتوحید، در مبتنی بر آن این پرسش و پاسِخ 

شیخ ُبلحسن در میاِن سخن از شیخ پرسید که: به والیِت شما عروسی بو؟ شیخ بوسعید 
گفت: بو، و در عروسی بسیار نظارگی بو، که از عروس نیکوتر بو، ولکن در میاِن ایشان، 

ای بزد و گفت، مصراع: خسرو همه حاِل  جلوه، یکی را بو. شیخ ُبلحسن نعره تخت و کاله و
 (. 143: 1371منّور،   ابنمحّمد ) مخویش دیدی در جا

د، ش هایی که در این زمینه مطرح  رسشو پاسخ به پ اسرارالّتوحیدمندرج در  رفِع ابهام از عبارِت 
که  است آمده اسرارالّتوحید اینکه در است. نورالعلوممنتخِب عبارِت اخیر از  همان ل دردر گرِو تأمّ 

« میان سخن»منظور از « از شیخ پرسید که: به والیِت شما عروسی بو؟ در میاِن سخنشیخ ُبلحسن »
گفتن از ابوسعید داشت. ابوسعید در پاسخ به این  همان درخواستی است که خرقانی برای مجلس

خرقانی در پاسخ به امتناع ابوسعید  .«حضرت فصاحت نمودنگفت: ادب َنُبَود در این »درخواست 
 بیاِن آن سؤال و جواب روی آورد.از ایراِد مجلس، به 

ابوالخیر باشد.  ابوسعید شخِص  ، استعاره یا نماد ازوگو گفتاین در « عروس»رسد  به نظر می
 در ایرادِ  ویتوانایی نمایش ای از به سخن پرداختن ابوسعید و  نماد یا کنایه« کردن عروس جلوه»

دن، ایاننم که در آن جمع حضور دارند و ممکن است در صورِت روی« نظارگیان»کالم است. 
 ای از شیخ ابوالحسن خرقانی است. ند، نماد یا استعارهشواسباب خجالت عروس 

آید شیخ ابوالحسن از طریِق ارائۀ این مثال که در قالب پرسش و پاسخ به طرح آن  به نظر می
گفته باشد که این مجلس، در  ابوسعید ابوالخیرداخت و به شیوۀ نمادپردازی آن را ارائه کرد، به پر

طور که  همان ؛خاطر تو برپا شده است و جایگاِه عروس در این جمع، به تو تعلق دارد خانقاِه من، به
وس است خاطر شخِص عر هدر مجلِس عروسی، تماِم شور و نشاط و همگِی عّلت برپایی مراسم، ب

با عنایت به این نکته که عروس، در مجلِس عروسی  همچنیناوست؛ و  توّجهها م و همۀ نگاه
ی شاید در جمع تماشاچیان و گری است، هرچند که حتّ  نمودن و جلوه خویش، ناچار از روی

نظارگیاِن آن مراسم، زیبارویانی وجود داشته باشند که اگر روی بگشایند، باعث شرمساری و 
عروس ناگزیر از گشودِن روی  ،ناخواه با این حال و خواه، عروس از زبیایی خود شوندخجالت 

 است. گری و ناچار از جلوه خویش
این تفسیر چنان است که ابوسعید هرچند سخن در حضور شیخ ابوالحسن را  ترِ  مفهوِم صریح

 ،ترین نظارگی حاضر در این جمع بود زیباروی از نظر برخورداری از حاالت معنوی و روحانی، که
خاطِر او برپا شده بود و ابوسعید عروِس آن  مجلِس مذکور به آنکهدانست، اّما به دلیِل  َترک ادب می
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به همین  ؛گری بود ناگزیر از جلوه ،شد، ناچار از ایراد سخن یا به تعبیری دیگر مجلس محسوب می
خویش، سخن گفت. اّما سخِن او بر طریق همیشگی که کالمی رغِم میِل باطنی  سبب، ابوسعید به

ماننِد  بهِت مقاِم معنوی و ُشکوِه بید. گویا اُ شایراد ن ،آوری بود نیکو و در عین فصاحت و زبان
ای که فصاحِت  گونه به ؛گری خجل ساخت ، ابوسعید را از جلوهاالِت روحانی شیخ ابوالحسنح

 فته دید.خویش را در حضور خرقانی از دست ر
پس  که شیخ ابوالحسن (خسرو همه حاِل خویش دیدی در جام) یِر مصراِع تفس بارۀدرآنچه ، همچنین

ی این مصراع آن است که مفهوِم کلّ  ،دکر ذکر توان می ،از شنیدِن پاسخ ابوسعید به بیان آن پرداخت
کار رفته در آن،  ها و تعابیر به به واژه توّجهشود، با  از هر چیز به ذهن متبادر میبیش  و معنایی که

کردن و درِک باطنی  به معنای فهم ،«احواِل خویش را در جام دیدن»و « جام»، «خسرو»چون 
 است.  ظاهری داشتن از احوال و امورِ 

مبنی بر اینکه به  ابوسعید با پاسِخ خود به پرسِش خرقانی، این سخن به این معنی است که
بو، و در عروسی بسیار نظارگی بو، که از عروس نیکوتر بو، ولکن در میاِن  والیِت ما هم عروسی

شیخ ه و مفهوِم باطنِی پرسِش نشان داد که معناِی ثانویّ  ،ایشان، تخت و کاله و جلوه، یکی را بو
ده کرخرقانی را از ضرورِت ایراد سخن در آن جمع درک  منظورِ  خوبی دریافته و را به ابوالحسن

ان دریافتی است که خرقانی از مشاهدۀ آن از جانِب ابوسعید به وجد آمد و در است. این هم
خسرو همه حاِل خویش »بر زبان جاری ساخت و گفت: این مصراع را درنگ  ه آن، بیب واکنش

  .«دیدی در جام
 

 . نتیجه 5
خود از این  گزارِش در  ،مؤّدبخواجه حسن  که است مسئلهِد این ، مؤیّ پژوهشنتایِج حاصل از این 

برخی  ای ویژه، و با در پیش گرفتِن شیوه نامحسوسکاماًل  صورتی  و به بنا به مالحظاتی خاّص ، سفر
 در، سازی دیگرگوناست. این  و دیگرگون روایت کردهشده  تحریف را آنحقایق و وقایِع مرتبط با از 
گفتن یا  موضوِع مجلس در همچنینگرفتِن این سفر و  لۀ نّیِت واقعی ابوسعید برای در پیشئمس

  است. کاماَل مشهوددر خانقاِه خرقانی وی سکوِت 
 ،یکی :است شده می مربوط مهم موضوِع دو به  ،امربرای این  مؤّدبانگیزۀ اصلی خواجه حسن 

 ؛اوشدن راه سخن بر  ، و بستهشیخ ابوالحسن خانقاهِ چندان نیکوی ابوسعید در  گفتِن نه مجلس
 که شیخ ابوالحسن چرا اندیش سادهظاهربین و  مریداِن برای  مسئلهفهِم این دیگر، سختی و دیریابِی 

را از قصد سفِر مبارک منصّرف ساخت و او را از همان ابتدای مسیر، برای بازگشت به  ابوسعید
 نحوی خاّص  به شدند که مسائلی محسوب می هرکدام از این موضوعات، نیشابور متقاعد کرد.

 .ابوالخیر فراهم ساخته بودند به ابوسعیدرا  مریدان زمینۀ اعتراِض 
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در بازگویِی گزارش این  مؤّدبخواجه حسن  د تاشسبب  ها رورِت ارائۀ پاسخ به این اعتراضض
نه به انگیزۀ مشورت  را تا در گاِم نخست، عامِل اصلی مسافرِت ابوسعید به خرقان دکن سعی ،سفر

گاهی  با شیخ ابوالحسن برای رفتن یا نرفتن به سفِر مبارک، بلکه در ارتباط با نیروی فراست شیخ و آ
آن ی خاطر ایشان در منظور تسلّ  به خانوادهو حضور در کنار این  خرقانی شدن فرزندِ  او از ُکشته

 سعید در حضور شیخ ابوالحسننیکوی ابوچندان  گفتِن نه د؛ و در گاِم دیگر، سخنکنعنوان  مصیبت
 د.اموشی کامل تعبیر کنبه خ بسته شدن راه سخن بر او را یو حتّ 

برای انصراِف ابوسعید از سفر به حجاز، برای  از این طریق توانست شاید مؤّدبخواجه حسن 
هرگونه اعتراض به  د و راه را بر ایرادِ کنفهم و درخوِر درک ایشان ارائه  ضمیر، دلیلی آسان مریدان ساده

؛ اّما به دلیِل حذِف عامدانه و ببندددن کالِم ابوسعید در حضوِر خرقانی نیز نشعّلِت نیکو ادا
مشهور وگوی  گفتبه  در آن آن مجلسی که خرقانی و ابوسعید اِت حالی و مقامِی مقتضیّ  رنکردنذک

 .گذاشت باقی تا زمانۀ حاضر، وگو گفت این بارۀدرپاسخ را  ابهامات و سؤاالتی بی خود پرداختند،
هایی  جهِت یافتِن پاسِخ پرسش تحقیق و وگو گفتابهاماِت مرتبط با این  رفعمنظور  پژوهش به

این سفر وجود  بارۀهایی که در آید، از طریِق بررسی تطبیقی گزارش که در پی این ابهامات پدید می
 ،دارد حقایِق کتمان شدۀ این سفر پرده برمیتنها از  . این مطالعۀ تطبیقی نهاست پذیر امکاندارد، 

ه به شرحی که در متن مقاله به آن اشاره شد المۀ این دو شیخ با یکدیگر رابلکه مفهوِم واقعِی مک
   کند. ، آشکار میاست

 

 منابع
 قم، ادب الحوزه. لسان العرب،(، 1405فریقی )ابن منظور اإل

 ، تهران، سخن. فرهنگ بزرگ سخن (،1381انوری، حسن )
 چشیدن طعم وقت )مقامات کهن و نویافتۀ بوسعید، از میراث (، 1386شفیعی کدکنی، محّمدرضا )

 ، تهران، سخن. 3، چ(ابوسعید ابوالخیرعرفانی 
 ن، سخن.ا، تهر3، چاز میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی ؛نوشته بر دریا(، 1388) ـــــــــــــــ

 ، تهران، سنایی.منتهی األرب فی لغة العربتا(،  حیم )بیپور، عبدالّر  صفی
 لیدن.چاپ رینولد آلین نیکلسون، لیدن،  ولیا،األ تذکرة(، 1905ار نیشابوری )عّط 

، تهران، 3شفیعی کدکنی، چ محّمدرضاچاپ  فی مقامات شیخ ابی سعید، اسرارالّتوحید، (1371) محّمد بن منّور
گاه.  آ

 ، تهران، کتابخانه طهوری.2چ ،مجتبی مینویچاپ (، 1354) مومنتخب نورالعل
 ام.تهران، خیّ  طبا(،األ فرهنگ نفیسی )ناظمتا(،  اکبر )بی نفیسی، علی

 ، چاپ هرمان َلنُدلت، تهران، مک گیل.سراراأل کاشف(، 1358حمن اسفراینی )ین عبدالّر نورالّد 
 سروش.، تهران، 3، چاپ محمود عابدی، چالمحجوب کشف(، 1386هجویری )

، 15، بهار و تابستان، ش مطالعات عرفانی،«ای نادر از کرامات اولیا َطّوام، گونه»(، 1391تی، امیرحسین )هّم 
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