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Abstract 
Inquiring about the true meaning of life and making an attempt to find an answer to it has been 

one of the mental concerns of humanity so far. Researchers and scholars of different fields of 

study, have investigated its nature and tried their best to propose an answer to it. Islamic-Iranian 

mysticism is one of the fields that pays special attention to life, its aims, and ways to achieve 

them. Therefore, it can answer a wide range of questions that we face every day. This research 

adopting a descriptive-analytical approach, aims to focus on the true meaning of life from Abu 

Sa’id Abul-Khayr’s viewpoint and investigates the book Asrar al-Tawhid  fi Maghamat al-

Sheikh Abusa'id (The Mysteries of Unification) to find a response to the essence of life and the 

meaningful life components in this great Sufi mystic’s belief. According to the findings of the 

present study, perspectival, creative, and experiential values that Frankle considers as the ways 

of finding meaning are crystallized in the ideas and deeds of Abu Saeed Abu Alkheir. He 

displays the perspectival values in his Asrar Al Tuhid through severe austerity, abandoning 

worldly attachments, self-mortification, and achieving freedom via renouncing self-

centeredness. Similarly, he demonstrates creative values through his cultivating an intense 

passion for poetry, establishing romantic mysticism, believing in joy, and equating Sama with 

some kind of worship. Finally, he represents the experiential values through loving God and 

humans, thinking about the plight of human existence, being generous, sacrificing, serving 

humans, and tolerance.  

Keywords: the meaning of life, Viktor Frankl, Abu Sa’id Abul-Khayr, 

Asrar al-Tawhid  fi Maghamat al-Sheikh Abusa'id.  

                                                            
Corresponding Author: m.esmaeeli21@gmail.com 

How to Cite: Asadi, A. & Cheraghizadegan, F. (2022). A Study of the Mana 

Archetype and Animalism Idea in Tazkirat Al-Awliya Stories Based on Jung's Views. 

Mysticism in Persian Literature, Vol. 1, No. 2, 11-36.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Asrar_al-Tawhid
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Mysteries_of_Unification&action=edit&redlink=1
http://orcid.org/ 0000-0002-2541-0888
http://orcid.org/ 0000-0003-1183-8450
http://orcid.org/ 0000-0002-8961-5567


 ---------پژوهي در ادبیات عرفان --

 41-00، 0410، پاییز و زمستان 2، شماره 0دوره 

msil. atu. ac. ir 
DOI: 10.22054/MSIL.2022.69908.1061 

 

 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

 
 

یخ
تار

 
ت

یاف
در

: 
21/

00/
20

02
  

  
یخ

تار
 

ش
یر

پذ
 :

20/
00/

20
02

 
 

 
 

00
00

-
00

00
 

IS
SN

:
 

 
00

00
-

00
00

 
eI

SS
N

:
 

 تکيه با) يرابوالخ ابوسعيد اندیشة سپهر در معنا ساززمينه هايمؤلفه
  (فرانکل ویکتور آراي بر

 یرانا گنبدکاووس، گنبدکاووس، دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه استادیار    اسماعیلی مراد
  

 یرانا وس،گنبدکاو گنبدکاووس، دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه استادیار  محمدی حسین
 

 

  زاده ربیع علی
 ،گنبدکاووس دانشگاه فارسی ادبیات و زبان ارشد کارشناسی آموخته دانش

 گنبدکاووس، ایران

 چکیده 
اي دور ههاي فکري آدمی از گذشتهترین دغدغهگویی به آن، یکی از مهمپرسش از معناي زندگی و تالش براي پاسخ

اي ههاي مختلف به بررسی چیستی این پرسش و راهها و حوزهندان در نحلهتاکنون بوده است و متفکران و اندیشم

اي ههایی است که به صورت ویژه به زندگی، هدف و راهایرانی یکی از حوزه -اند. عرفان اسالمیرسیدن به آن پرداخته

هاي امروزین اري از پرسشتواند پاسخگوي بسیرسیدن به آن توجه داشته و در این زمینه کمتر بدان توجه شده است، می

گیري از نظریة معنادرمانی ویکتور فرانکل و واکاوي کتاب اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابوسعید این مقاله با بهره باشد.

بزرگ  ساز معنا در اندیشه و باور این عارفهاي زمینهالخیر در پی یافتن پاسخی براي چیستی معناي زندگی و مؤلفهیاب

عنا از هاي یافتن ماي که فرانکل به عنوان راههاي نگرشی، خالق و تجربههاي این پژوهش، ارزشیافته براساساست. 

حمل هاي نگرشی با مصادیقی چون تکند در اندیشه و افعال ابوسعید ابوالخیر نیز متبلور شده است؛ ارزشها یاد میآن

التوحید آزادي به واسطة ترک انسانیت در کتاب اسرار کشی و دستیابی بههاي شدید، ترک تعلقات دنیوي، نفسریاضت

یزي رهاي خالق با مصادیقی چون عالقة بسیار شدید به شعر، پیاند. ارزشگر شدهفی مقامات شیخ ابی سعید جلوه

با  ايبههاي تجراند و ارزشعرفان عاشقانه، اعتقاد به شادي و سرخوشی و تلقی سماع به عنوان نوعی عبادت نمایان شده

دوستی، اندیشیدن به مصائب حیات انسانی، بخشش و ایثار، تساهل و مدارا و خدمت مصادیقی چون عشق به خدا، نوع

 . اند.کرده به خلق روي

 مقامات فی اسععرارالتود د معنادرمانی، فرانکل، ویکتور الخ ر،¬ابو ابوسععع د زندگی، معنایها: کلیدواژه
  . ابی سع د ش خ
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 مقدمه
خصایص  اسالمی است که با -هاي برجستة عرفان ایرانیوالخیر یکی از شخصیتابوسعید اب

منحصر به فرد خود موجب توسعه، تعمیق و تحول این عرفان شده است؛ عارفی که دوران 
حیات، مورد تکریم همگان بوده و آوازۀ شهرتش به نقاط دوردست رسیده و پس از مرگ 

شک و فرد اکمل مورد استقبال واقع شده است. بی نیز در میان صوفیان به عنوان نماد اعلی
این مقدار قبول نزدیک عارفان زمان خود و متأخرتر از آن زمان، ارتباطی تنگاتنگ با نگرش 

اي که در زندگی ابوسعید و افعال و اقوال او خودنمایی و اندیشة منحصر به فرد او دارد. نکته
اي هدگی زمینی و توجه به مردم و پدیدهکند، نحوۀ زندگی این شخصیت است که با زنمی

اي هاطراف گره خورده است؛ در توضیح این امر باید گفت، برخالف برخی از بزرگان سده
اند و یا ودهتوجه بکه نسبت به این دنیا و زندگی این جهانی و معانی آن بی-ابتدایی تصوف 

به  گرش ابوسعید ابوالخیراندیشیدنو ن در اندیشه -اندتمایل چندانی به آن از خود نشان نداده
سرشار است از »هاي این جهانی جایگاهی خاص دارد و زندگی او زندگی، انسان و پدیده

 (. 6862کدکنی، )شفیعی« اندیشیدن به انسان از جنس خاکی میان کوچه و بازار
 اي اوهاین حجم گسترده از توجه و تفکر در باب انسان و زندگی، گاهی اوقات اندیشه

ورت کند. ابوسعید خود به صرا به نظریات برخی اندیشمندان حوزۀ معناي زندگی نزدیک می
ونه که گساز معنا نگفته است، اما همانمستقیم سخنی پیرامون معناي زندگی و عوامل زمینه

اشاره شد توجهی خاص به زندگی انسان داشته و براي رسیدن به معناي غایی آن، راهکارهاي 
نگارندگان در این ذهن دارد که در افعال و اقوالش نمود یافته است. از این رو، خاصی را در 

جستار با بررسی کتاب اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی سعید در پی استخراج معناي 
ساز معنا در نظرگاه این عارف بزرگ هستند و پاسخ به هاي زمینهزندگی و عوامل و مؤلفه

ابوسعید ابوالخیر هدف از زندگی در این عالم چیست؟ ابوسعید هایی چون: از دیدگاه پرسش
از سها و عوامل زمینهگیرد؟ مؤلفههاي معناي زندگی قرار مییک از نحلهابوالخیر جزو کدام

معنا در اندیشة ابوسعید ابوالخیر کدامند؟ این عوامل چگونه در زندگی و اقوال ابوسعید 
 اند؟بازتاب یافته

مند هایی از این دست، نیازهایی براي پرسشین مقصود و یافتن پاسخبراي رسیدن به ا
گیري از رویکردي جدید در حوزۀ معنا زندگی هستیم؛ رویکردي که با تفکرات عرفانی بهره
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-اهانداز آن به بررسی هر چه بهتر دیدگنیز همخوانی و تناسب داشته باشد تا از دریچه و چشم

ر مین سبب، نویسندگان این جستار از نظریة معنادرمانی ویکتوهاي ابوسعید پرداخته شود. به ه
 فرانکل که در حوزۀ روان شناسی ارائه شده، استفاده خواهند کرد.

 . پیشینة پژوهش0
ه هایی صورت گرفته است که در ادامه بپیرامون زندگی و اندیشه ابوسعید ابوالخیر پژوهش

کتاب اسرارالتوحید فی ( در مقدمة 6868کدکنی )شود. شفیعیها اشاره میبرخی از آن
( در کتاب ابوسعید ابوالخیر حقیقت یا افسانه و دامادي 6873) 6مقامات شیخ ابی سعید، مایر

( در کتاب ابوسعیدنامه ضمن اشاره به زندگی و محیطی که ابوسعید در آن رشد کرده، 6817)
ه قصد کنند و اکثر کسانی کمی هاي ابوسعید نکاتی را مطرحدربارۀ برخی از باورها و اندیشه

پژوهشی در باب ابوسعید دارند در کنار مطالعة افعال و اقوال خود ابوسعید به مطالعة این آثار 
 پردازند. نیز می

بوسعید خود استعالیی در باور ا»اي است با عنوان ترین پژوهش به جستار حاضر، مقالهشبیه
این مقاله به بررسی مصادیق خود استعالیی در نویسندگان «. 2ابی الخیر و ویکتور فرانکل
اند. بر اساس نتایج این تحقیق، فرانکل مصادیق خوداستعالیی را اندیشة این دو دست یازیده

داند. ابوسعید نیز عالوه بر این ها و عشق به دیگران میتحقق آرمان هدفی، خدمت انسان
عالیی ها آثار خوداستا برشمرده است. آنهموارد، ظلم و تعدي نکردن به دیگران، هبه به انسان

از منظر ابوسعید را ذیل سه عنوان اخالقی )دستیابی به تواضع(، روحی و روانی )جاودانه 
اند )یزدانی و موسوي جروکانی، شدن( و اجتماعی )پرهیز از خشونت( طبقه بندي کرده

 متفاوت است.(؛ با این وجود روش پژوهش و نتایج آن با جستار حاضر کامالً 6869

 . روش پژوهش2
اي هر دوره همقید به مکان و زمان خاصی نبوده، انسان« معناي زندگی»با توجه به اینکه مسألة 

 اند، طبیعی است که شیوۀ طرح مسألهبینی خود با آن مواجه شدهبه فراخور وضعیت و جهان
و تفکر در هر  زندگی هايو نیز سازوکار پاسخگویی و دستیابی به آن نیز با توجه به تفاوت
د ویکتور گیري از رویکرعصر، متفاوت باشد. نگارندگان این جستار، در پی آنند تا با بهره

                                                            
1. Meier, F. 

2. Frankl. V. 
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شیخ  تحلیلی به واکاوي کتاب اسرارالتوحید فی مقامات -فرانکل و استفاده از روشی توصیفی
-وامل زمینهع ابوسعید ابوالخیر دست یازیده، پیرامون نگاه این عارف به معناي غایی زندگی،

 ساز معنا و رسیدن به زندگی معنادار از منظر او به بحث و بررسی بپردازند. 

 . مباني نظري پژوهش3
پردازان مشهور در حوزۀ معناي زندگی در شناسان و نظریهویکتور فرانکل، یکی از روان

یدار امنظور این است که زندگی پ»گوید: پاسخ به این پرسش که معناي زندگی چیست؟ می
معتقد است، معنا یا آرمانی استوار براي چنگ  6طور که فرویدماند مگر اینکه هماننمی

(. او همچنین به دنبال معنا بودن را یکی از 6868)فرانکل، « انداختن به آن داشته باشیم
آورد، رنج و آنچه انسان را از پاي درمی»شمارد و بر این باور است که امتیازات انسان می

 (. 6836)فرانکل، « زندگی نیست، بلکه از بین رفتن معناي زندگی استسختی 
 شناس معروف باید گفت که فرانکل، متخصص اعصاب،براي آشنایی بیشتر با این روان

پزشک و رئیس بخش اعصاب بیمارستان روچیلد در وین، بنیانگذار مکتب لوگوتراپی روان
یین معناداري زندگی انسان انجام داده است. هاي زیادي براي تبیا معنادرمانی است و تالش

هاي آلمان يسوزي نازهاي آدمهاي کار اجباري و کورهسالگی به اردوگاه 87او در سن 
کشیده شد و تمام خانواده خود را همانجا از دست داد. در نظام فکري فرانکل تنها یک 

د همة تواننیرومند است که میو آن چنان « ارادۀ معطوف به معنا»انگیزش بنیادي وجود دارد: 
الشعاع قرار دهد. همچنین ارادۀ معطوف به معنا براي سالمت هاي دیگر انسان را تحتانگیزش

براي  معنا دلیلیروان حیاتی و براي کمترین اندازۀ بقا ضروري است؛ چراکه در زندگی بی
 (.6833، 2زیستن نیست )شولتس

درمان به  «لوگوتراپی»اللفظی ترجمة تحت»گوید: فرانکل در تعریف لوگوتراپی می
)فرانکل،  «توان آن را شفا یافتن به یاري معنی نیز ترجمه کردوسیلة معنی است. البته می

او براي  وجويلوگوتراپی بر معنی هستی انسان و جست»گوید: (. او در جایی دیگر می6833
-ی و اساسیاي یافتن معنا در زندگرسیدن به این معنی تأکید دارد. بنیان لوگوتراپی، تالش بر

(. او تالش براي یافتن معنا 6836)فرانکل، « ترین نیروي محرک دوران زندگی هر فرد است

                                                            
1. Freud, S. 

2. Shultz, D. 
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داند و بر این باور بوده که انسان قادر است به این معنا تحقق بخشد و فراتر را خاص انسان می
 (. 62انش را نیز فدا کند )همان: هایش، جها و ارزشتواند به خاطر ایدهاز این، انسان حتی می

فرانکل با تبیین جایگاه انسان در زندگی و مشکالت روانی خاص او، معضل انسان را 
داند. از دیدگاه او، بشر دیگر دچار احساس نمی 6مسائل مطرح شده در نظریات فروید و آدلر

ارت نیز ساس حقناتوانی جنسی نیست )اشاره به نظریة فروید( و درد اصلی انسان، دیگر اح
ی معنایی و تهی بودن، ناتواننیست )باور آدلر(، بلکه نگرانی اصل او احساس پوچی، بی

(. در حقیقت، هسته و اساس مکتب معنادرمانی 6836وجودي و خأل وجودي است )فرانکل، 
گردد که شخص، معنایی براي هاي روانی به این برمیفرانکل آن است که همة نابسامانی

ی هاي روانیابد و هدفی براي زندگی در سر ندارد. براي درمان همة بیمارينمی زندگی خود
باید به فرد بیمار القاي معنا و هدف کنیم. اگر شخص هدف یافت، وضع روانی او بهنجار 

ها و سلوک ما به یک هدف معطوف شده و شود. با ورود معنا به زندگی، همة خواستهمی
 (.6876شود )ملکیان، میسراپاي وجودمان طالب یک چیز 

وان در هر تیا معنایی که می« معناي زمینی»گوید: یکی فرانکل از دو سطح معنا سخن می
 توان وجودبه باور او نمی«. آسمانی»یا « معناي غایی»لحظه از زندگی دریافت و دیگري 

ه ست کمعنایی را که گویی آسمانی است، انکار کرد؛ منظور او از معناي غایی، معنایی ا
تواند در وصول به آن ممکن نیست و ماوراي قدرت محدود فهم بشري است، اما انسان می

 تواند خدا باشد و برايافق، نگاه تند و تیزي به آن بیندازد. این معنا براي دینداران می
 (. 6868تواند علم، جست و جوي حقیقت، طبیعت یا تکامل باشد )فرانکل، غیردینداران می
هاي یافتن معنا در زندگی را راه« وجوي معناانسان در جست»چنین در کتاب فرانکل هم

کند. این سه معنی کلی و عام در تمام تفسیرهایی که از آثار فرانکل به سه امر کلی خالصه می
وان تمعنا را از سه راه می» :گویددر دست است، قابل مشاهده است. فرانکل در این کتاب می

)فرانکل، « با پذیرش رنج -8با درک ارزش روحی و  -2کاري شایسته،  با انجام -6یافت؛ 
هاي ارزش -6(. این سه شکل در تعابیر مفسران فرانکل با عناوین ذیل آمده است. 6836

                                                            
1 Adler, A. 
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که هر کدام از این موارد نیز به  8هاي نگرشیارزش -8و  2هاي تجربیارزش -2، 6خالق
  تن مقاله به آنها اشاره خواهد شد.شود که در متري تقسیم میهاي جزییصورت

 . بحث و بررسي4 
تدا باید رسد؛ ابقبل از پرداختن به مبحث اصلی پژوهش، بیان دو نکته ضروري به نظر می

توان نعل به نعل با موضوعی خاص در فرهنگی دیگر مورد ها را نمیگفت که اکثر نظریه
برخی  حکم مستثنی نیست؛ بدیهی است کهتطبیق و ارزیابی قرار داد و این جستار نیز از این 

هاي آن از منظر روانکاوي چون ویکتور فرانکل با عارفی از رویکردهاي یافتن معنا و مصداق
ایی را همثل ابوسعید ابوالخیر تفاوت خواهد داشت.  نکتة دیگري که انجام چنین پژوهش

ل و اندیشة عارفان این هایی است که در نظریة معنادرمانی فرانککند، شباهتمعنادار می
 شود بتوان به چنین تطبیقی دست یازید.سرزمین وجود دارد و همین امر است که باعث می

تأکید فرانکل بر کلیدي بودن نقش روح است. در توضیح این امر باید گفت، فرانکل 
داند که هستة مرکزي آن روح و ماهیت انسان را متشکل از سه بُعد جسم، روان و روح می

و به همین سبب، سخن دربارۀ سعادت و هدف زندگی  شش روي آن، جسم و روان استپو
یزدي،  کند )محمدپورفایده ارزیابی میانسان، بدون توجه به هستة مرکزي؛ یعنی روح را بی

 د. کنشناسی او را به رویکرد عرفانی نزدیک می(؛ این نوع نگرش تا حدودي روان6839
 ا اندیشة عارفان مسلمان، تأکید بر دینداري و پایبندي بهشباهت دیگر نظریة فرانکل ب

دینداري و پایبندي به دین و شریعت یکی از مواردي است که ویکتور فرانکل شریعت است؛ 
داند. به باور او، احساسات دینی، اموري هاي رسیدن به معنا در زندگی میآن را یکی از راه

ه ریشه در ضمیر ناخودآگاه و روحانی ما دارند و عارضی و تحمیل شده از بیرون نیستند، بلک
دینی  توان گفت احساساتاین بدان معناست که براساس برداشت خاصی از نظریة فطرت می

(؛ یعنی دینداري امري ثانویه نیست که طی 6832نژاد، از نظرگاه فرانکل فطري هستند )علوي
 ارد. فرآیند خاصی حاصل شده باشد، بلکه در درون آدمی ریشه د

یابد و معتقد است در فرانکل میل به معنادار بودن را در حد متعالی خود در مذهب می
دار مذهبی وجود دارد و اعماق ضمیر ناخودآگاه روحی یا شعور باطن، احساس قوي و ریشه

                                                            
1. Creative Values 

2. Experimental Values 

3. Attitudinal Values 
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مذهب در معناي صحیح خود، تکاپوي بشر براي یافتنن معناي نهایی و غایی زندگی است 
کند و نمود ظاهر آن را و همچنین از ارتباط شخصی با خداوند دفاع می(. ا6836)فرانکل، 

وان تاست و می« نداي شخص به شخص»داند. به اعتقاد او، در حقیقت نماز در دعا و نماز می
(. این مطلب نیز با اندیشة ابوسعید 6868در نظر گرفت )فرانکل،« من و تو»آن را اوج رابطة 

او یکی از عارفانی است که نه تنها پایبندي به شریعت و احکام  ابوالخیر تطابق کامل دارد؛
یکی از علماي طراز اول عصر خویش »آن را سرلوحة زندگی خود قرار داده است، بلکه 

متاز هاي مبوده و در فقه و کالم و منطق و حدیث و تفسیر و دیگر علوم رایج عصر از چهره
اسرارالتوحید، ابوسعید در  . بنابر متن کتاب(6868کدکنی، )شفیعی« رفته استبه شمار می

تمامی مراحل زندگی و سلوک خویش از مریدي تا پختگی و باالترین درجات خود، همواره 
هر چه ما »گوید: پایبند به شریعت و احکام دینی است. براي مثال، در ابتداي کار خود می

م، آن فی، صلی اهلل علیه و سلها دیده یا شنیده یا نبشته که مصطخوانده بودیم و در کتاب
ن ها دیده که فریشتگاکرده یا فرموده، آن بجاي آوردیم و هر چه شنوده بودیم و در کتاب

 (.6868)میهنی،« آن کنند، در ابتدا آن بکردیم
ته هاي یافتن معنا در اندیشه ابوسعید پرداخاکنون و پس از بیان این مقدمات به بررسی راه

ه هاي یافتن معنا در زندگی را بدر مباحث نظري بیان شد، فرانکل راه گونه کهشود. همانمی
و  هاي تجربیهاي خالق، ارزشکرد که در تعابیر مفسران به ارزشسه امر کلی خالصه می

شود. در ادامه و پس از بیان معناي غایی از منظر ابوسعید، ضمن هاي نگرشی، تقسیم میارزش
ها در هاي آنها به استخراج مصداقرکدام از این ارزشارائة توضیحی مختصر پیرامون ه

 شود. سپهر اندیشة این عارف بزرگ پرداخته می

 . معناي غایي زندگي از منظر ابوسعید ابوالخیر4-0 
در ابتدا و قبل از پرداختن به هر بحثی باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا ابوسعید 

ي زندگی قرار گرفته است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت اگر ابوالخیر در مواجهه با مبحث معنا
منظور از معناي زندگی، مسائل مطرح شده و رایج در نظریة معناي زندگی با اصطالحات 
خاص آن باشد، وي شخصاً بحثی با این عناوین در آثارش ندارد؛ چون موضوع معناي 

شناسی و... است. با این حال هاي فلسفه، روانزندگی یکی از موضاعت جدیدالورد در حوزه
توان گفت که ابوسعید ابوالخیر دغدغة معناي زندگی نداشته است؛ چراکه در بازخوانی نمی

ن به هاي رسیدگسترده با معناي زندگی، معناي غایی و راه آثار این عارف بزرگ به شکل
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ي غایی شویم و ابوسعید هدف و غایت زندگی را در رسیدن به همان معناآن مواجه می
کند. در حقیقت، ابوسعید معناي غایی و به تعبیري هدف زندگی را خالی شدن خالصه می

 داند. از خود، حرکت به سوي خدا و یکی شدن با او می
من »در اسرارالتوحید آمده است: از ابوسعید پرسیدند که منظور از این عبارت چیست: 

ی، )میهن« فسه بالعدم عرف ربه بالوجودمن عرف ن»؟ او جواب داد: «عرف نفسه فقد عرف ربه
(. در پس این جمله که عارف باید به آن نائل شود و ابوسعید توانسته بود به آن دست 6868

یابد، سیطرۀ قدرت خداوند ترسیم شده است. به دیگر سخن، انسان هر چه بیشتر از میان 
رد ر انسان نفوذ خواهد کبرخیزد و هرچه بیشتر خود را تهی کند به همان قدرت نیز خداوند د

پیران : »گویدو در اینجاست که انسان با خدا یکی شده است. از این روست که ابوسعید می
اندازد از این پهلو بدان پهلو کشد و همیزند و میاند که خداوندِ ما دوست دارد که میگفته

ویش تجلی بقاي ختا آنگه که پستش کند و نیست، چنانک که اثر نماند آنجا. آنگه به نور 
(. این هدف، محرک او به سوي انجام دادن حرکات و 246)همان: « کند بر آن خاک پاک

 سازد.اعمال معینی است که آن هدف را قابل وصول می

 گانههاي سه. ابوسعید و ارزش4-2
اکنون پس از آشنایی با تلقی ابوسعید از معناي غایی زندگی از منظر ابوسعید ابوالخیر به  

 رویم.ي او میساز معنا در باور و اندیشههاي زمینهاغ عوامل و مؤلفهسر

 هاي نگرشي. ارزش4-2-0
هایی است که شرایط غیرقابل ها به زندگی در زمانهاي نگرشی محصول نوع نگاهارزش

یح هاي نگرشی است؛ در توضترین مثال فرانکل براي ارزشتغییر است. رنج بردن، معروف
ر، پذیرش آوناپذیر و رنجشهاي اجتنابگفت که از نظر فرانکل در موقعیت این مطلب باید

ساز معنا بوده و به همین دلیل است رنج و تالش براي یافتن معناي آن از جمله عوامل زمینه
هایی گفتنی است رنج. کنندها درد و رنجی را که معنا و هدفی دارد با میل تحمل میانسانکه 

رست هاي نادتدبیري یا انتخابگیرند که نتیجة بینگرشی قرار می هايدر محدودۀ ارزش
(. به باور 6868ها وجود نداشته باشد )فرانکل،  شخصی نباشند و همچنین راه گریزي از آن

هاي پنهانی کمال محسوب ناپذیر زندگی و فرصتهایی الزمه و جز جداییاو، چنین رنج
کشد در حالت جدال بین آنچه هست و آنچه می شوند؛ چراکه تا زمانی که انسان رنجمی
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عد هایش اندیشه کند و به بتواند پیرامون آرمانبرد و در این حالت میباید باشد به سر می
تر شود. در حیقت، رنج بردن تنشی سالم و تحولی عمیق است که کمال درونی خود آگاه

(. با این اوصاف، فرانکل در مقابل 6836سازد )فرانکل، انسان را از آنچه نباید باشد، آگاه می
است و جریان زندگی  گیرد که معتقدند هدف از زندگی انسان همان لذتکسانی قرار می

ذت شود؛. از نظر اینان، انسان به دنبال لدانند که به کسب لذت ختم میانسان را فعالیتی می
روه، الف نظر این گاست و هر چه لذت بیشتر باشد، زندگی معنادارتر است. فرانکل برخ

ده داند و عقیهاي احساساتی نسبت به چیزي نمیمعناي زندگی را لذت زودگذر و واکنش
ر ها فراتهایی در زندگی داشته باشد که شأن و منزلت آنها و ارزشانسان باید آرمان»دارد 

 (.218)همان: « از امور گذرا باشد

 ي نگرشي در اندیشه ابوسعیدها. ارزش4-2-2
-هاي خالق و تجربی میهاي نگرشی را بعد از ارزشالف ویکتور فرانکل که ارزشبرخ

-پردازیم؛ چراکه براساس این ارزشها در اندیشه ابوسعید میآورد،  ابتدا به بررسی این ارزش

-یابد. پیرامون ارزشهاي دیگر دست میها است که این عارف بزرگ به ارزشو انجام آنها 

شة ابوسعید باید گفت که او نیز همانند فرانکل بر این باور است که انسان هاي نگرشی در اندی
تواند به سمت کمال حرکت کند و به آنچه باید باشد تواند با انجام برخی از کارها میمی

ها است. در ادامه هاي انجام آندست یابد؛ اعمالی که خود ابوسعید یکی از بهترین نمونه
 شود.می برخی از این اعمال اشاره

 هاي شدید. تحمل ریاضت4-2-2-0 
ي دشوار هاهاي نگرشی و تحمل رنج در عرفان، انجام ریاضتهاي ارزشیکی از مصداق

است که از سوي عارفان به صورتی کامالً آگاهانه و خودخواسته براي تهذیب نفس صورت 
ندگی اي از زدر دوره اند، اوپذیرد. بنابر روایاتی که در باب زندگی ابوسعید نقل کردهمی

ابتدا هفت سال تمام در »که هاي بسیاري را بر خود روا می داشت؛ چنانها و سختیریاضت
گاه امان بر اخالص و ذکر خداوند کرد. آنزادگاه خود میهنه همّ خود را صرف تمرکز بی

ه بپس از یک دوران ارشاد کوتاه مدت از طرف ابوالفضل در سرخس، بار دیگر در میهنه 
د و خوابیامساک و نهایت پرهیزگاري در خوراک و پوشاک روي آورد. او فقط نشسته می

گرفت تا هیچ آوازي هاي خود را در پس درهاي بسته متعدد و در حجرۀ خود پنبه میگوش
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ها هساخت. در کواز خارج نشنوند و باز خاطر خود را با تمام جدیت بر ذکر الهی متمرکز می
گشت و عبادات و فرایض خود را ... در کارونسراهاي متروکه و یا مخروبه به ها میو بیابان

راه  اند و یاکرد که آنچه دیگران به دست یافتهآورد، به درگاه حق استغاثه میجاي می
آویخت و در این حالت قران را اند بر وي مکشوف دارد، خود را در چاه رباطی مینداشته

همچنین در برخی روایات آمده است که پس از مرگ والدین (. 6873)مایر، « کردختم می
هاي باورد و سرخس به سر برده و به ریاضت مشغول بوده است هفت سال دیگر در بیابان

 (.31)همان: 

 . ترک تعلقات دنیوي4-2-2-2
نیا و اعتنایی آنان به عالیق دنیوي و نداشتن دلبستگی به داز دیگر صفات مشایخ صوفیه، بی 

ت دنیوي است؛ زیرا در نظر آنان دنیا محدود و متناهی و آخرت نامحدود و نامتناهی تعلقا
حب الدنیا »است و روشن است که بین این دو هیچ نسبتی نیست. بر پایة این سخن پیامبر که 

هاي بشر براي دنیاست. افزون طلبی در کسب مال و جاه، راضی بیشتر ستیزه« رأس کل خطیئه
م و پاي از گلیم خویش دراز کردن، اگر تمام علت و موجب جنگ و نبودن به رزق مقسو

(. 6811، 6تواند باشد )نیکلسنها میترین علتترین و مهمجدال بین نسل آدم نباشد از عمده
همچنین از دیگاه عارفانی که هدفشان رسیدن به خدا و یکی شدن با اوست، دنیا و تعلقات 

ز پیش رو برداشت و سپس گام در راه رسیدن به هایی است که باید اآن یکی از حجاب
 حقیقت گذاشت.

ابوسعید ابی الخیر مانند سایر عرفا به این مسأله توجه داشته و فریفتگان دنیا را صید شدگان 
دنیا رأس حب الداند و به استناد حدیث نبوي که فرمودند: ابلیس به وسیله کمند شهوت می

شیخ »اند: دو فساد هاي دنیایی را دلبستگی به دنیا می، سرچشمه بسیاري از خطاها کل خطیئه
ما را پرسیدند که ظریف کیست؟ گفت: در شهر شما لقمان. گفتند: اي سبحان اهلل! در شهر 

تر نیست. شیخ گفت: شما را غلط افتاده است. ظریف تر و شوخگنما هیچ کس از او ژولیده
پیوندتر، کس از او بیوند نباشد و هیچپاکیزه باشد و پاکیزه آن است که با هیچ چیزش پی

« تر نیست که با هیچ چیز پیوند ندارد، نه با دنیا و نه با عقبی و نه با نفستر و پاکیزهعالقهبی
گفت: که همه چیزها از تو نصیب دنیا دست در دامان ما زده بود و می»( و یا: 6868)میهنی، 

                                                            
1. Nicholson, R. A. 
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نداشت. بکوشیدیم و الحاح کردیم، دست از دامان ما بیافتند. ما را نیز از تو نصیبی باید، بسیار 
« چون نماز از وقت بخواست شد، مفضّل را در کار او کردیم تا دست از دامان ما بداشت

 (.666)همان: 
بوسعید گاهی خرج اموال حتی به مقدار اندک را موجب آسایش و انبساط خاطر خویش    
بنگر تا چه باقی مانده است که ما در خواب  اي حسن! در خزینه»کند: داند و توصیه میمی
ینم. شیخ بشویم. من جمله خزینه بجستم و هیچ چیز نیافتم. باز آمدم. گفتم: هیچ نمینمی

از میان  افشاندم. یک تا نان خشکها میها ببین. در شدم و کرباسسگفت: بهتر بنگر و کربا
رج ج کن تا ما در خواب شویم. خافتاد. پیش شیخ بردم. شیخ گفت: برو خرکرباسی فرو

 (.63)همان: « کردم تا شیخ در خواب شد

 کشي. نفس4-2-2-3
در مکتب عرفان اسالمی از بدو تألیف و پیدایش آثار عرفانی، همواره نکوهش نفس امّاره 

ت اي که در کمتر کتاب عرفانی اساست؛ به گونه مورد نظر شاعران و نویسندگان عارف بوده
اه باشد. عارفان دریچة سعادت و ره از دیدگاه عرفان مورد نکوهش قرار نگرفته که نفس امّار

ها، چون دانند. به عقیدۀ آنورود به بهشت برین را پاگذاشتن روي نفس و امیال نفسانی می
سالک وجود خود را شکست، نور ذات احدیّت که جامع جمیع اسماء و صفات الهی است، 

ی گیرد و قواي نفسانی سالک در نور حق مستهلک و ناچیز تمامی اجزاي وجودش را فرا م
شود. الزمة تهذیب نفس، داشتن ایمان قوي، عشق به آفریدگار جهان و اظهار اخالص به می

هایی از کتاب اسرارالتوحید در مدمت و (. در اینجا، مثال6833ساحت اوست )حاکمی، 
سف مباش، که اگر تو ده سال از ما اي عبدالصمد! هیچ متا»شود: مبارزه با نفس آورده می

هنی، )می« ذبح النفس و الّا فال»غایب گردي ما جز یک حرف نگوییم و آن سخن این است: 
آراید. او را قهر باید کرد و بمالید آن نفس توست که تو را در چشم تو می»( و یا: 6868

رواي که او را پمالیدنی که تا بنکشی، دست از وي بنداري و چنان به حقّش مشغول کنی 
 (.667)همان: « خود و خلق نماند

 . دستیابي به آزادي واقعي به واسطة ترک انانیت 4-2-2-4
شک صحبت از معنا در زندگی، بدون اعتقاد به آزادي انسان ره به جایی نخواهد برد و بی
 ی،)ساعتچ« تحقق ویژگی ماهیتی انسان یعنی آزادي از جمله عوامل زمینه ساز معنا است»
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ورد آهاي اصیل انسان به شمار می(. بر این اساس است که فرانکل آزادي را از ویژگی6877
داند که مختص انسان است؛ او برخالف درک روانکاوانه و رفتارگرایانه اي میو آن را پدیده

هاي بیرونی که در اختیار خود او نیست، ها و انگیزهاي از محرکاز انسان که او را در هاله
ِ خود «وقوف انسان به خویشتن»ترین اصل در مکتب معنادرمانی خود را برند، مهممی فرو
ي ادانست و در سایة همین هوشیاري است که انسان به خود واقعی )آنچه هست( و فاصلهمی

ند کبرد و در یک خودانگیختگی تالش میکه با خود حقیقی)آنچه باید باشد( دارد، پی می
یی به خود حقیقی نزدیک شود. بدیهی است که الزمة نزدیک شدن به هاتا با انتخاب روش

 خود حقیقی، فاصله گرفتن از خود واقعی است.
ند. کبه باور فرانکل، ظرفیت روحی انسان به او قابلیت فاصله گرفتن از خود را اعطا می

ود بپردازد خبه این معنا که در مقابل خود یا یک موقعیت بایستد و و به تجزیه و تحلیل رفتار 
و اعمال و رفتار خود را قضاوت کند. از نظر او، اگر انسان از این قابلیت روحی استفاده کند 

تواند آزاد شود و به آزادي حقیقی که همانا آزادي از بند از بندهاي نفسانی و شخصی می
تواند شرایط جسمی، روحی و اجتماعی غرایز و محیط است، دست یابد. همچنین انسان می

ها گرفته است، گذر کند و به خود خود را بررسی کند و از خودي که تحت تأثیر آن
( و بر همین اساس 6836استعالیی برسد و از این طریق براي زندگی خود معنا بیابد )فرانکل، 

است که فاصله گرفتن از خود و توجه به شخص یا چیزي دیگر، مقدمه و روشی براي درک 
 آزادي است.

توان شناخت و حجاب اکبر میان تو و خدا را نمی« تویی»، «تو»وفیان، تا از دیدگاه ص
انع ترین حجاب و مبینی عرفانی نه تنها بزرگحقیقت، تویی توست. از این رو، در جهان

است، بلکه تا زمانی که انسان اسیر خود است، « من»سالک در وصول به حقیقت، حجاب 
به آزادي مطلق و رها شدن از قید تعلّقات جز با عبور تواند دیگري را تحمل کند. رسیدن نمی

ها و شهوات میسر نیست. از منظر تمامی عرفا به ویژه از سدّ خودخواهی، شهرت طلبی
 اگر آدمی بخواهد به ذات پاک خویش راه ابوسعید، منیّت و غرور نشانة جهل آدمی است؛

ت؛ ذاشتن روي اوصاف خویش اسیابد و به حقیقت وجودي خویش پی ببرد، اولین قدم، پا گ
دارد. اولین قدم اوصاف و تصورات باطل که او را از خودشناسی و هدف غایی خلقت بازمی

« من»هاي عرفانی، مجاهده با خود است؛ چون جایی که سلوک در تمام مکتبدر جادۀ 
یز، آمماند. مدینة فاضله و تفاهم و زندگی مسالمترخت برافکند، جایی براي دیگري نمی
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تنها با رسمیت شناختن حقوق دیگران میسر است و استبداد و دیکتاتوري در جایی ریشه 
 (. 6838را معیار تمام حق و حقیقت تلقی کنیم )نیکوبخت، « خود»دواند که می

اي هاین مفهوم در سرتاسر احوال و اقوال ابوسعید قابل مشاهده بوده و یکی از مؤلفه
خواجه امام محمد حمدان در »دن به هدفش است. براي مثال: اساسی مورد نظر او براي رسی

اي هچنان است که در پیماننسبت کار ما با شیخ ابوسعید هم» گفت که نوقان یک روز می
مریدي از مریدان شیخ آن جا حاضر بود، از سرگرمی «. ارزن، یک دانه شیخ است و باقی من

از خواجه مظفر حمدان شنید با شیخ برخاست و پاي افزار کرد و پیش شیخ آمد و آنچ 
 «حکایت کرد. شیخ گفت: به امام مظفر حمدان بگوي آن یک دانه هم تویی ما هیچ نیستیم

شیخ گفت: حجاب میان بنده و خداي، آسمان و زمین نیست. عرش »(. همچنین 6868)میهنی،
مان: )ه« و کرسی نیست. پنداشت و منی تو حجاب است، از میان برگیري به خداي رسی

237.) 

 هاي آفریننده یا خالق . ارزش4-3
 هاي مختلف،وجوي معنا انجام کارهاي خالقانه در زمینهفرانکل در کتاب انسان در جست

-هاي آفریننده یا خالق قلمداد میهمانند هنر، موسیقی، شعر، اختراع و... را در شمار ارزش

آورد. از نظر او، نگارش کتاب ه شمار میساز یافت معنا بها را در زمرۀ عوامل زمینهکند و آن
معنا درمانی، مصداقی براي کار خالق است؛ کتابی که نگارش آن را معناي زنده ماندنش در 

داند. از نظر او انسان خودآگاه با درک مسئولیت خود در هستی، اردوگاه کار اجباري می
ده هاي آفرینننند مصداق ارزشتوادارد که میعلم یا اندیشه و یا عملی را به جهان عرضه می

ست ا خالقیت، اضافه کردن چیزي به دنیا از رهگذر خود ابرازيو خالق باشند. به بیان دیگر، 
مثل: خلق یک  -دهیمهاي مختلف است. کاري که انجام میو استفاده از استعدادها در راه

 هدیه ما به زندگی است.  -اثر هنري، تألیف یا نگارش یک کتاب و ....
د. او کنفرانکل، خالقیت را مانند عشق به عنوان یک کنش ناهشیار معنوي مطرح می

معتقد است که یک وجدان هنري وجود دارد که ریشه در اعماق عاطفی، شهودي و غیر 
 به انتو می اياندیشه یا اثري آفریدن طریق از عقالنی ناهشیار معنوي دارد. در این شرایط

ت هاي آفریننده، اشتغال یا رسالکلی، بهترین راه بیان ارزشبه طور . بخشید معنا زندگی
 اي یگانه وهاي زندگی است که ما را با جامعه در رابطهشخصی است. این یکی از جنبه

گاه هیچ اي به انجام برسانیم کهدهد. به بیان دیگر، کار خود را به شیوهمنحصر به فرد قرار می
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ود شو بدین ترتیب است که سهمی به جامعه ادا میتوسط دیگري به انجام نرسیده باشد 
 (.6833)شولتس، 

 هاي خالق در اندیشه ابوسعید. ارزش4-3-0
فاده از و است اضافه کردن چیزي به دنیا از رهگذر خود ابرازي را خالقیتاگر همانند فراکل، 
م لی تلقی کنیهاي خالق را علم، اندیشه و یا عمبدانیم و ارزشهاي مختلف استعدادها در راه

که مصداق خالقیت باشد و آیندگان به آن نظر داشته باشند، در عرفان این سرزمین هیچ 
پایه ابوسعید ابوالخیر نخواهد بود؛ در توضیح این ادعا باید گفت که عارفی در این زمینه هم

نی ایرا گیرد و اساس تصوفبسیاري از رسوم عرفان و تصوف که بعدها مورد استقبال قرار می
سازد، ابتدا در افعال و اقوال ابوسعید روي کرده و یا با او راهی متفاوت اسالمی را می –

 د.شوها اشاره مینسبت به گذشته به خود گرفته است. در ادامه فقط به برخی از آن

 . عالقه بسیار به شعر4-3-0-0
 فردي خالق و توان او راتوجه بیش از حد ابوسعید به شعر، یکی از مواردي است که می

اي هآفریننده در عرفان قلمداد کرد؛ اگرچه پیرامون شاعر بودن یا نبودن ابوسعید بحث
-ندهمؤسس شعر عرفانی و سرای»درازدامنی صورت گرفته است، اما همگان بر این نکته که او 

 ( است، اتفاق نظر دارند.6868کدکنی، )شفیعی« ي زیباترین رباعیات عرفانی
آور او به فتاین عشق شگ»نویسد: بسیار زیاد او به شعر می رامون عالقةشفیعی کدکنی پی
رانی او بود و غالباً بر سر منبر به جاي حدیث پیامبر و آیة هاي سخنشعر، یکی از ویژگی
اي ههاي عامیانة روز یا رباعیخواند آن هم چه شعرهایی که غالباً ترانهقرآن شعر فارسی می

یافت و این نکته را در محضري که ها را درمیکه همه کس معانی آن اي بودعاشقانة ساده
دشمنان وي، علیه او ترتیب دادند و نزد سلطان غزنین فرستادند به عنوان یکی از مواد اصلی 

اینجا مردي آمده است از میهنه و دعوي صوفی کند و مجلس »جرم او درج کرده بودند که 
( و یا 6868دکنی، ک)شفیعی« گویدو تفسیر و اخبار نمی گویدگوید و بر سر منبر بیت میمی

خوانند، سیخ از شنیدن آن چنان به میروزي که بیتی عاشقانه از عماره مروزي را پیش او 
روند )میهنی، خیزد و با جماعت صوفیان به زیارت خاک عماره میآید که برمیشور می
6868.) 
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کند در پیش جنازۀي او به جاي آیات ش میعالقة ابوسعید به شعر تا حد بود که سفار
از »ویسد: نقران شعر بخوانند و بر سر سنگ مزارش شعر بنویسند؛ چنانکه محمدبن منور می

خ ما شی« اي شیخ در پیش جنازۀ شما کدام آیت خوانند از قرآن؟»شیخ ما سؤال کردند که 
 آن کاري بزرگ باشد، در پیش جنازۀ ما این بیت خوانند:»گفت: 

 کار بود چه این از جهان اندر وبترخ
 آن، همله انلدوه بود این همه شلللادي  

 

 دوسلللت برِ دوسلللت رفلت یلار برِ یار    
 آن، هملله گفتللار بود وین هملله کردار

 

 -به حکم اشارت شیخ-پس آن روزي که جنازۀ شیخ از سراي بیرون آوردند، مقربان 
 (.841)همان: « خواندنددر پیش جنازۀ شیخ این بیت می

 ریزي عرفان عاشقانه. پي4-3-0-2
آن  اي که طیهاي اساطیري است. اسطورهمایهاین نوع عرفان به لحاظ ماهوي مبتنی بر بن

ماسوي اهلل تمام محصول و نتیجة عشقی ازلی است. عرفان عاشقانه مملو از شادي و شور و 
ب و وصال داند مدام در اندیشه قرافشانی است؛ عارف که خود را معشوقی عاشق میدست
شناسد. وجوي مقصود خویش سر از پا نمینالد و در جستسوزد، از تلخی هجران میمی

برخی از آشنایان تاریخ عرفان، ابوسعید ابوالخیر را نخستین مظهر کامل و قابل توجه و 
د فضل شیخ ابوسعی»نویسد: دانند. منوچهر مرتضوي در این باره میمشخص عرفان عاشقانه می

-رین و کاملتترین سیماي تصوف حقیقی و عالیبی الخیر المیهنی ... مسلماً درخشاناهلل بن ا

از تتبع  رود وترین مظهر زیرکی و دریادلی و نفوذ نظر و صفا و معنویت عرفانی به شمار می
آید که شیخ و اقوال و افعال او را مصادر در سخنان رندانه و عمیق و مشحون از نکات او برمی

نخستین مظهر کامل و قابل توجه و مشخص عرفان عاشقانه )مشرب عطار، مولوي مهم، بلکه 
و حافظ( و در حقیقت، تجلی و ظهور مستقیم تصوف مثبت ایرانی و عرفان عاشقانه در 

(. همچنین تفسیر و تاویل 6838)مرتضوي، « توان دانستتصوف مکتبی و خانقاهی می
نجام وفیان باشد، نخستین بار ابوسعید ابوالخیر اچنان که موافق طبع صشعرهاي عاشقانه را آن

داد؛ کاري که به مذاق بسیاري خوش نیامد و او را به سختی نکوهش کردند و حتی ائمه 
نیشابور مجمعی ساختند و تصمیم گرفتند که شیخ و مریدانش را بر دار کنند، اما فراست و 

 (.6868 کرامت شیخ او و پیروانش را از این فتنه رهانید )میهنی،
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 . اعتقاد به شادي و سرخوشي4-3-0-3
برخالف آنچه در فرهنگ اسالمی و زندگی عارفان قبل از ابوسعید ابوالخیر شاهدیم که 

ن داده ي آشادي و سرخوشی پایگاه چندان مستحکمی ندارد و تنها در بهشت است که وعده
ان به توي مانده است، میشود با خواندن اقوال و افعالی که از ابوسعید ابوالخیر بر جامی

روشنی مشاهده کرد که این عارف وارسته، سرشار از شادي و سرخوشی بوده است و این 
اي هحالتِ سبک روحی را بارزترین خصلت روحی او باید شمرد و آن را یکی از ویژگی

 ک(. البته ابوسعید بین شادي واقعی که با تر6873ي او تلقی کرد )مایر، نظیر و برجستهبی
آید با شادي کاذب تفاوت قائل است و شادي واقعی ها به دست میي خواستهتعلق از همه
این توجه به شادي تا جایی است که گاهی در خواندن قران آیات عذاب  داند.را تکلیف می

خواند و در آخر عهد هر چه آیت رحمت و وقتی از اوقات شیخ ما قران می»خواند: را نمی
 این چنین نظم !اي شیخ»گذاشت. یکی گفت: هر چه آیت عذاب بود میخواند و بود می
 شیخ گفت:« بشود.قران می

 رود بزن تو مطرب و بللاده بللده تو سلللاقلی 
 هست رخانالله بت و هست درم و هست می

 

 مللاسلللت طللرب وقللت کلله خللورم مللی تللا 
 اعداسللت دل نصللیب هسللت وگر نیسللت غم

 

، )میهنی« است به چه خواهیم عیب کردن آنِ ما همه بشارت و مغفرت آمده»پس گفت:  
6868.) 

 . تلقي سماع به عنوان نوعي عبادت4-3-0-4
گردد، اما همواره بین عارفان پیرامون حلیّت و هاي قبل از ابوسعید برمیاگرچه سماع به قرن

حرمت آن بحث و مشاجره بوده است و حتی در زمان خود ابوسعید نیز اغلب عارفان نگاهی 
-درین باره می کدکنیاند. رویکرد ابوسعید اما شکلی دیگر دارد؛ شفیعینداشته مثبت به آن

و و هرکجا حالتی خوش به ا« رقصیدبراي خدا می»هاي آنان بوسعید فارغ از گفته»نویسد: 
شد گیرم همه در میان شهري بیگانه، مثل مروالرود، افشان و پاي کوبان میداد دستدست می

ا برسر تربت مشایخ و یا دشت و صحرا. سماع براي بوسعید نوعی عبادت باشد یا در خانقاه ی
وتی روزي در دع»داد و هنگامی که در قاین بود شد و گاهی آن را بر نماز ترجیح میتلقی می
کردند و شیخ ما را حالتی پدید آمده بود و جمله در حالت بودند، وقتی خوش پدید سماع می



 3143پاییز و زمستان  | 2شماره  | 3ل سا |پژوهی در ادبیات دو فصلنامة علمی عرفان | 21

 

گفت و شیخ همچنان در حالت بود و جمع در وجد بودند و آمده، مؤذن بانگ نماز پیشین 
یخ ش« !نماز !نماز:»زدند. در میان آن حالت امام محمد قاینی گفت کردند و نعره میرقص می
 (.6868کدکنی، )شفیعی« گشتو همچنان در رقص می« ما در نمازیم:»ما گفت 

 ايهاي تجربه. ارزش4-4
هاي تجربی و یا انجام تجارب خاص هاي ارزشبا عنوان اي که برخی از آنهاي تجربهارزش

هاي معنادار کردن زندگی است؛ مراد وي از این اند در باور فرانکل یکی از راهیاد کرده
ترین شمارد. یکی از مهمها، تجربه کردن امري است که شخص آن را ارزشمند میارزش
ورزي زندگی را ت؛ این عشقاي اندیشه فرانکل عشق اسهاي تجربههاي ارزشمصداق

 کند. معنادار می
فرانکل معتقد است عشق هدف نهایی و البته برترین هدفی است که بشر در آرزوي آن 

ا همت(. از نظر او، عشق امري شهودي است و همواره با کسی یا چیزي بی6836است )فرانکل، 
ود براي دستیابی به اعماق وجگیرد و تنها و ویژه سروکار دارد. از ژرفاي ناهوشیار ریشه می

تواند از طریق این جنبة (. از این رو، انسان سالم می6872انسانی دیگر است )فرانکل، 
هاي نهفته و بالقوه او را درک کند. به این روحانی؛ یعنی عشق، صفات محبوب و ارزش

حظه ل دالیل، این عشق تا آن حد براي فرانکل ارزشمند است که بر این باور است که یک
این قابلیت را دارد که سراسر زندگی انسان را »شود تجربة اوج که به سبب عشق حاصل می

هاي تجربی همچنین شامل عوامل ارتباطی مانند رزش(. ا612)همان: « از معنا سرشار کند
یشة است و بدین سبب در اندهاي عمیق و داشتن احساس تعلق به جامعه ایجاد و حفظ دوستی

 .ري استضروامري تعهد به دیگران و جامعه نیز  ،اینکه انسان به فردیت نیاز داردبا وجود  او

 اي در اندیشة ابوسعیدهاي تجربه. ارزش4-4-0
 تر دارد؛ پیرامون اهمیتاي هرجه تمامها نیز در اندیشه و افعال ابوسعید جلوهگونه ارزشاین

ق نی، به ویژه عرفان عاشقانه، عشهاي اصلی و بنیادین عرفاعشق باید گفت، یکی از آموزه
است. ابوسعید ابوالخیر به عنوان بنیانگذار عرفان عاشقانه، عاشقی بود که تمام وجودش را 
خدایی معشوق در برگرفته بود؛ عشقش از نوعی بود که در پایان به فناي عاشق در معشوق 

در  کهرفت. چنانها از بین میها و دلهرهشد و بدین شکل، تمام اضطرابحقیقی ختم می
آید، جذبیتی در»...ي اصل ارادت پرسیده بود، پاسخ داد: پاسخ به درویشی که از او درباره
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برقی بجهد، کششی پدید آید، پس نیستی پدید آید، آنگاه حرّ مملکت گردد یک نظر و 
 (. 6868)میهنی، « یک همت گردد

ود و در شانگی با خدا ختم میگونه که گفته شد، این عشق در نهایت به اتحاد و یگهمان
ست شود و معشوق حقیقی اها کنار رفته و هستی عاشق نیست میاین یگانگی تمام حجاب

یرد؛ گکند و به تعبیري عاشق خود در جایگاه معشوق قرار میکه تمام وجود او را پر می
 شود که:گونه که بر زبان ابوسعید جاري میآن

 تبگریس چشمم و گشت اشک همه جسلمم 
 چیسلللت؟ از عشللق این نمللانللد اثري من از

 

 زیسللت باید همی جسللم بی تو عشللق در 
 کیست؟ عاشق شلدم  معشلوق  همه من چون

 

  )میهنی، 6868(

کل بیند و این شکه ابوسعید این عشق را در همة جهان ساري و جاري مینکتة دیگر این
د بگیرد. شکلی خاص به خوشود ارتباط به مردم و جامعه نیز اندیشه و نگاه به هستی سبب می

 شود. در ادامه به برخی مصادیق اشاره می

 . نوع دوستي 4-4-0-0
ایرانی  -مایه و مفاهیم عرفان اسالمیترین دروننوع دوستی و مهربانی بر خلق، یکی از عالی 

است. بر پایة این دیدگاه، عارف انسانی است که مردم پارۀ تن و جزیی از وجود وي به شمار 
ند؛ درد هر دردمندي، درد اوست و رنج هر گرفتاري، رنج اوست. عارف رفتار رومی

نسان نهد؛ بنابراین، وقتی از اها بنا میاجتماعی خود را بر پایة عشق، نرمی و دوستی با انسان
گویند، مراد انسان به ما هو انسان است و هیچ انحصار، قید دینی، اقلیمی و زبانی بر سخن می

. مشایخ صوفیه براساس چنین دیدگاهی، مردم را به دوستی بر هم تشویق آن مترتب نیست
به  تاریخ مشرق زمین و»کردند. این توجه به انسان به حدي است که به عقیدۀ برخی در می

، )درویش« اندویژه در تاریخ ایرانیان، اندیشمندان اومانیست، غالباً از جمله عارفان بوده
ی، در عرفان اسالم»نویسند: می« مقام انسان در عرفان ایرانی»ة (. همچنین نویسندۀ مقال6873

به خصوص شاخه ایرانی آن، که بارورترین شاخه عرفان در اسالم است، توجه به ذات انسان 
و موضع او در کائنات به حدي است که اگر با دقت به آن رسیدگی شود و از جنبة متافیزیکی 

م که با همة یابیجدید صرف نظر کنیم، به خوبی درمیبینش انسان قدیم و نگرش مادي ازمنه 
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نوز هم اند، ههایی که در فرهنگ معاصر براي باالبردن مقام انسان در کائنات داشتهکوشش
)  «استگامی از آن مرتبه که عارفان بزرگ ایرانی بدان رسیده بودند، فراتر نرفته

 (.6899کدکنی، شفیعی
 -ی از سردمداران این نگرش متعالی در عرفان اسالمیتوان یکابوسعید ابوالخیر را می

دوستی و توجه به ارزش و کرامت انسان را در جاي جاي گفتار و کردار ایرانی دانست. انسان
شیخ ما گفت اما حدیث خردان و بزرگان: هیچ کس از ایشان در » توان مشاهده کرد: او می

نظر پیران بدو چنان  -رچه جوان باشداگ -چشم ما خرد نیست و هر که قدم در طریقت نهاد
اند، روا بود که به روزي بدو دهند. چون اعتقاد باید کرد که آنچ به هفتاد سال به ما بداده
 (.6868)میهنی، « چنین باشد، هیچ کس در چشم، خرد ننماید

ها را جدا از رنگ و نژاد و دین و طبقة اجتماعیشان، تنها و تنها به سبب انسان او انسان
شمارد؛ از این رو، دربارۀ جوانی سیاه و خش و ضعیف و بسیار بودنشان عزیز و محترم می

دنیا و  تر ازگرامی -تعالی-یک تار موي وي به نزدیک حق »گوید: آشفته و ناآراسته می
 (. 639آخرت است )همان: 

ا رهمچنین ابوسعید برخالف صوفیانی که به زنان توجه چندان مثبتی نداشتند و آنان 
خاصی  يدانستند به زنان توجه و عالقهشایستة ورود در وادي طریقت و سیر و سلوک نمی

(؛ براي مثال، حکایت آن 6873ها مریدانی نیز دارد )مایر، دهد و حتی در میان آننشان می
زن مطربة مست که بر سر راه شیخ آمد و مریدان خواستند او را از سر راه شیخ دور کنند . 

 و این بیت را بر او خواند:« دست از وي بدارید»شیخ گفت: 

 آیی بللازار بلله مسللللت و آراسلللتلله
  او شلللللیللخ، نللظللر  بللرکللت  بلله و

 

 آیی گرفتار که نترسلللی دوسلللت اي 
 شلللللد  زنلللاننلللیلللک جلللملللللللة از

 

 (6868)میهنی، 

آمیز و توأم با خردمندي و بلندنظري ابوسعید با اقشار مختلف مردم در رفتار محبت
مة اي است که با حسن استقبال کم نظیر عادوستانهاملی از رفتار انسانروزگار خود، نمونة ک

مردم مواجه شد و به همین سبب است که به عقیدۀ برخی در عرفان او، رنگ حقیقی تصوف 
 (. 6817رنگ نمایان است )دامادي، بی
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 . اندیشیدن به مصائب حیات انساني4-4-0-2
ی در بینش نشینفی اجتماعی است. انزوا و گوشهابوسعید به شهادت رفتار و گفتار خود، عار

عرفانی او جایی ندارد. او بجز چند سال نخستین سلوک خود که به ریاضت، خودسازي و به 
اي از مردم و مسائل جامعه جدا نبود، بلکه تمام عمر خویش دور از مردم سپري کرد، لحظه

 دهد که توجهر او نشان میرا به آموزش، حمایت و هدایت مردم صرف کرد. رفتار و گفتا
و آشنایی کامل نسبت به تحوالت اجتماعی عصر خود داشت و با آگاهی تمام و اشراف 

ت توان گفها و انحرافات جامعه و افراد آن به مقابله و اصالح پرداخت. میکامل بر ضعف
و با  ودقول و فعل ابوسعید، حاصل شناخت و درک عالمانه و عارفانه او از انسان و اجتماع ب

وضعیت سخت روزگار او تناسب کامل داشت. او از این نظر راهی متفاوت با صوفیان دیگر 
هاي خود، نوع بیانش را در سطح فهم عوام پایین آورد. طی کرد و به جاي پوشاندن اندیشه

هاي سیاسی و با علم به ویژگی متفاوت و منحصر به فرد رفتار بوسعید در بسیاري از زمینه
ید که توان رسو عملکرد مثبت او در مواجهه با اتفاقات گوناگون به این باور می اجتماعی

مجموعه رفتارهاي ابوسعید واکنش مناسبی است در برابر فشارهاي سنگین سیاسی و اجتماعی 
 (.6878بر افراد جامعه که معیشت، دین و اخالق اجتماعی آن را هدف قرار داده است )نویا، 

 داد. شیخ گفت: آنطواف بر در خانقاه بگذشت و ناطف آواز میکودکی »براي مثال: 
طواف را درآرند. او را بیاوردند. شیخ گفت: آنچه دارد جمله بسنجید. جمله بسختند. آن 

باید. شیخ گفتا: پدید آید. یک ساعت بود. دگر بار تقاضا کرد کودک طواف گفت: زر می
همان جواب داد. آن کودک گفت: استاد شیخ همان جواب داد. سیم کرت تقاضا کرد، شیخ 

ي زر امرا بزند. این را بگفت و به گریستن افتاد. در حال کسی از در خانقاه درآمد و صرّه
خ، حسن دار. شی گوید: مرا به دعا یادپیش شیخ نهاد و گفت: فالن کس فرستاده است و می

 بداد و زر ناطف آن مودب را گفت: برگیر و تفرقه کن بر این متقاضیان. حسن زر همه
ر بند نبایست. برابر بیامد. شیخ گفت: دکودک نیز بداد. هیچ چیز باقی نماند و هیچ چیز در

 (.6868)میهنی، « استاشک این کودک بوده
در تصوف خراسان نه تنها اندیشیدن به مصائب انسان ها امري چشمگیر است، بلکه 

اي شود ز حائز اهمیت است و اگر مقایسهها نیاندشیدن به مصائب حیوانات و شفقت بر آن
میان ویژگی تصوف خراسان و آنچه در تصوف ابن عربی است، تقابلی آشکار از این بابت 

توان صوفی و میان این دو اسلوب تصوف، آشکار خواهد شد. در تصوف ابن عربی می
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 ب تکانعارف بود و مصائب و حتی نابودي هزاران انسان را چنان دید که گویی آب از آ
نخورده است، اما در تصوف خراسان، همدلی با انسانیت و حتی جانوران امري است 

 (.6838کدکنی، ناپذیر )شفیعیاجتناب

 . بخشش و ایثار4-4-0-3
ابد. یایرانی نقشی بسیار برتر از چهرۀ معمول خود می -بخشش و ایثار در عرفان اسالمی

ی گذرند و حتشند و فراتر از آن از جان نیز میبخعارفان همه هستی خود را در عین نیاز می
د انبخشش جان را در راه عشق، سبک وزن می دانند. در حقیقت، عارفان نمونة آیات وحی

ها علم هدایت در جامعة بشري برافروخته و به حکم آیات وحی در عین که خلق و خوي آن
شري به فان اسالمی تبدیل روح بنیازمندي از بخشش و ایثار پروایی ندارند. به بیان دیگر، عر

 اندیشد؛ عارف نیز انسانی استنگر است که جز منافع دیگران به چیزي نمیروح جهان کل
ند و ککه در کمترین مرتبه از اوصاف خدایی، عشق، مهر و بخشش را به دیگران نثار می

ي هاي مادچوبشود. او با دید الهی، جهان و همة چارگر انسانیت و محبت میاینچنین معجزه
 (.6877کند )یثربی، ریزد و راهی فراتر از من و ما را به بشریت تقدیم میبشر را درهم می

رگان بینیم که هر آنچه به بزبا نگاهی به تاریخچة عرفان و تصوف و زندگی عارفان می
و  کردند و خود ملکریایی صرف و بخشش درویشان و مستمندان میرسید، بیصوفیه می

ز دیگران اي نبود در رفع نیاداشتند و نسبت به این امور بی توجه بودند. اگر هم نقدینهمالی ن
(. ابوسعید نیز مانند سایر عرفا 6834، 6از بذل کاله و دستار خود دریغ نداشتند )لوییزون

دون رسید، بترین تعلقی به مال و ثروت نداشت و هر چه از مردم به او و خانقاه او میکوچک
کرد. در حکایات زیر، این اندیشة زندگی بخش صرف تهیدستان و نیازمندان می چشمداشت

شیخ ابراهیم سیاري گفت که شیخ ما به نیشابور آمد و من به مجلس »ابوسعید بیان شده است: 
 از آن کلمه بر من چیزي درآمد.«. ما کنت تدری، ما کنت تدری»گفت: شیخ در شدم. شیخ می

گاه داشتم که بر شیخ اعتراض نکردم. چون با خانه آمدم، تبم گرفت. ها به خویشتن نبه حیله
پشیمان گشتم. چون روزي چند برآمد، به مجلس شیخ شدم و گلیمی پوشیده داشتم. درویشی 
در مجلس شیخ جامه خواست. شیخ در من نگرست و گفت: برکت تو که این گلیم بدهی و 

درآن وقت که شیخ ما به نیشابور »( و یا  6868)میهنی، « پشیمانت نشود، چنانک آن روز شد

                                                            
1. Lewisohn L 
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بود، دخترکی علوي به نزدیک شیخ درآمد و این دخترک درویش بود. شیخ ما آن دخترک 
را پیش خویش بنشاند و گفت: این پوشیده از فرزندان پیغمبر ماست. پس جامه از سر برکشید 

ر ردند ان دختر را بسیاو بدان دخترک داد و آن جمع که آنجا حاضر بودند، جمله موافقت ک
 (.216)همان: « چیز حاصل شد که جمعی انبوه بودند و بیشتر معارف

به عقیدۀ ابوسعید، اولین گام در رهایی از دنیا و رسیدن به خدا، بخششِ مال است و کسی 
و  ماند و جنبشی راستین در طریق حقیابد، همواره در جایی ایستا میکه چنین توفیقی نمی

یا نخواهد داشت. کسی که چیزي را از دنیا دوست دارد و آن را به دیگري رهایی از دن
بخشد، دل خود را نیز با آن چیز نزد خدا می فرستد و اینجاست که با هدیة خود، اعالن می

ود شاي آسمانی و انسانی میکند و مهیاي معاشقههاي اصیل انسانی میعاشقی به حق و آرمان
 یابد. میگونه است که تعالی و این

 . تساهل و تسامح4-4-0-4
در معنی اصطالحی تساهل و تسامح به معناي عدم مداخله و ممانعت، اجازه دادن از روي 
قصد و آگاهی نسبت به اعمال و عقایدي است که مورد پذیرش و پسند شخصی نباشد. 

ناعت قتسامح و تساهل در یک بیان، آنگونه رفتاري است که صرفاً به تحمل عقاید مخالف 
 (.6877دهد )بشریه، شود، بلکه به صاحبان آن عقاید اجازه اظهار نظر مینمی

هاي قرآنی و احادیث نبوي و تعالیم صوفیه عارفان و عالمان راستین با تمسک به آموزه
کوشیدند که در آن، همة طبقات از هر مذهب و مرامی در کنار اي عرفانی میدر بیان جامعه

ندگی کنند و به یکدیگر عشق بورزند. گاهی اختالفات مذهبی باعث یکدیگر با مسالمت ز
هاي یکدیگر را آشکار سازند. شود که اهل مذاهب و ادیان در میدان رقابت، نارواییمی

اط فهمی و استنبهایی که احیاناً در ذات ادیان وجود ندارد و ممکن است نتیجه کجناروایی
فرق ال ن﴿شریفة  دیدگاه برخی از عارفان و پیرو آیه هاي واقعی دین باشد. ازغلط از آموزه

. هیچ تفاوتی بین ادیان الهی وجود ندارد؛ زیرا همه از یک منشأ واحد 6﴾بین احد من رسله
 اند. سرچشمه گرفته

                                                            
 239. سورۀ بقره، آیة 6
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اي رسیدن به ه، راه«الطرق الی اهلل بعدد انفس الخالیق»ابوسعید ابوالخیر براساس اعتقاد به 
-ها به خدا میداند، بلکه معتقد است همه راهرب و مذهب خاصی نمیخدا را محدود به مش

ها را به سعادت پرستند که آناند، اما تنها از راهی خدا را میرسند و همه صراط مستقیم
برساند؛ زیرا رحمت حق فراگیر همگان است و سرانجام همة بندگان سعادت، هر کجا که 

لقاسم شود که ابواایند باشد. این باور سبب میباشند، جایی خواهد بود که برایشان خوش
قشیري و خواجه عبداهلل انصاري، دو تن از اقران ابوسعید، مخالفان سرسخت وي شوند ) 

 توان در جاي جاي کتاب(. نمونة تساهل و تسامح ابوسعید با ادیان دیگر را می6868میهنی، 
شسته یخ ما ابوسعید، در نیشابور برنروزي ش»اسرارالتوحید به وضوح مشاهده کرد. براي مثال: 

بود و با جمع به جایی می شد. به در کلیسا رسید. اتفاق را روز یکشنبه بود و ترسایان جمله 
گردانید. شیخ حالی پاي ب«. خواننداي شیخ ایشان تو را می»در کلیسا بودند. جماعتی گفتند: 

ان پیش شیخ باز آمدند و چون شیخ در رفت و جمع در خدمت شیخ در رفتند، همه ترسای
ها پدید آمد. خدمت کردند. مقربان قرآن خواندند.آن جماعت، همه از دست شدند و حالت

ارت اگر شیخ اش»چون به جاي خویش باز آمدند، شیخ برخاست و بیرون آمد. یکی گفت: 
 «ماشان ورنبسته بودیم تا بازگشاییم» شیخ ما گفت: «. کردي، همه زنّارها باز کردندي

 (.268همان:)
هاي ناب بوسعید در کنار احترام به عقاید و مذاهب، احترام به اشخاص در سپهر اندیشه

هم در آن وقت که شیخ ما به نیشابور »شود: و مدارا با آنان نیز دیده می -حتی گناهکاران -
بود، روزي به گورستان حیره در شد. به سر تربت مشایخ رسید. جمعی را دید که در آن 

زنند. صوفیان خواستند ایشان را برنجانند و بزنند و شیخ خورند و چیزي میخمر می موضع
خدا همچنان که در این جهان خوش »اجازت نداد. چون شیخ فرا نزدیک ایشان رسید، گفت: 

از آن جمله جماعت برخاستند و در پاي شیخ «. دارد، در آن جهان خوش دلتان دارددلتان می
 (. 287)همان: « ختند و سازها بشکستند و توبه کردندافتادند و خمرها بری

 . خدمت به خلق4-4-0-5
ها، نیکوکاري و خدمت به مردم به ویژه ایرانی، توجه به انسان -از نقاط قوت عرفان اسالمی

بینی، از یک طرف مسأله خدمت به خلق، مقدمة صالحان و مومنان است؛ چراکه در این جهان
تلقی شده است و از دیگر سو، به هر اندازه که انسان در بعد قرب الهی و نوعی عبادت 
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شناخت و معرفت حق تعالی رشد و تکامل پیدا کند در خدمت به مردم بیشتر عشق می ورزد؛ 
-لبیند. خدمت به خلق به شکزیرا شیفتة حق، خدمت به خلق را جداي از بندگی خالق نمی

که در حکایات زیر می خوانیم: چنان  هاي مختلف در گفتار ابوسعید قابل مشاهده است،
شیخ گفتی: مرا مکان نیست و نه تحت و نه فوق و نه یمین و نه شمال و نه جهت. اینکه ما »

نشینیم، براي مصالح مردمان است و براي آنکه حوائج خلق از ما روا شود و کار در مکان می
یدند: از خلق به حق چند راه است؟ از ابوسعید پرس»( و یا: 681)همان: « ایشان به سبب ما برآید

وجودات اي از مبه روایتی گفت: هزار راه بیش است و به روایتی دیگر گفت: به عدد هر ذره
 «تر و بهتر از آن نیست که راحتی به کسی رسدراهی است به حق. اما هیچ راهی نزدیک

 (.882)همان: 

 گیريبندي و نتیجهجمع

ي، اهاي بینارشتههاي مختلف ادبی با پژوهشران حوزهامروزه به واسطة آشنایی پژوهشگ
ا هاي ادبیات با علوم و هنرهاي دیگر میسر شده است؛ این گونه پژوهشامکان بررسی بینارشته

فزونی  هاي پژوهشی،با فراهم کردن یک پیوند دوسویه سبب رهایی از تکرار و فقر موضوع
 ادبی شده است. هاي بشري و غناي تحقیقات روح لطافت در دانش

اسی و شنهایی که ارتباط ناگسستنی با ادبیات و متون ادبی دارد، روانیکی از حوزه
شود؛ یکی از این موارد بحث از چیستی معناي هایی است که در این حوزه مطرح میپرسش

-هاي روانترین پرسشپرسش از معناي زندگی یکی از اساسی زندگی است؛ در حقیقت،

بل قبول هاي قاو دینی فراروي انسان معاصر است که در صورت ارائة پاسخشناسی، فلسفی 
گرایی، اضطراب، افسردگی و... در امان نگاه دارد. با توجه به تواند انسان را از پوچبه آن می

راخور هاي هر دوره به ف، مقید به مکان و زمان خاصی نبوده، انسان«معناي زندگی»اینکه مسألة 
اند، طبیعی است که شیوۀ طرح مسأله و نیز ینی خود با آن مواجه شدهبوضعیت و جهان

ر در هر عصر، هاي زندگی و تفکسازوکار پاسخگویی و دستیابی به آن نیز با توجه به تفاوت
هاي جذاب و متفاوتی که به صورتی غیرمستقیم به معناي زندگی متفاوت باشد. یکی از نگاه

اسالمی است. اگرچه ممکن است در ابتدا  -ته، عرفان ایرانیساز معنا نظر داشو عوامل زمینه
نیز  جهانی بیگانه است و عارفان نگري عرفانی با زندگی اینگونه تصور شود که جهاناین

چندان توجهی به این جهان و معناي آن ندارند، اما با بررسی آثار عرفانی و احوال و اقوال 
نه نیست، بلکه اندیشیدن به زندگی و معناي آن گوشود که نه تنها اینعارفان مشخص می
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جایگاهی ویژه در تفکر آنان دارد. ابوسعید ابوالخیر یکی از این عارفان است که به صورت 
مستقیم بحثی پیرامون معناي زندگی ندارد، اما توجهی خاص به زندگی انسان داشته و براي 

نظریة »ه در چهارچوب آن معناي خاصی قایل است. دیدگاه ابوسعید در این زمین
گیرد و هدف او از زندگی خالی شدن از خود، حرکت به سوي قرار می« گراییفراطبیعت

وان تشود که میخدا و یکی شدن با او است. این اهداف محرک او براي انجام رفتارهایی می
  ساز معنا در سپهر اندیشة ابوسعید یاد کرد.هاي زمینهها با عنوان مؤلفهاز آن
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 . تهران: ستوده.4. چ مکتب حافظ(. 6838مرتضوي، منوچهر. )
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 نگاه معاصر. . تهران: 4. چ مشتاقی و مهجوري(. 6866ملکیان، مصطفی. ) 
 (. تاریخ فلسفة غرب. قم: انتشارات حوزه و دانشگاه.6876. )_________

. مقدمه تصحیح و اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی سعید(. 6811میهنی، محمدبن منور. )
 . تهران: آگاه.7تعلیق محمدرضا شفیعی کدکنی. چ 

اعیل سعادت. تهران: مرکز نشر . ترجمة اسمتفسیر قرانی و زبان عرفانی(. 6878نویا، پل. )
 دانشگاهی.

 . ترجمة ماهدخت بانو همایی. تهران: هما.عرفاي اسالم(. 6811نیکلسن، رینولد الین. )

نشریة دانشکدۀ ادبیات و (. عرفان اسالمی، مکتب تساهل و تسامح. 6838نیکوبخت، ناصر. )
 .228 -667، ( 61) 66. علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر

(. خودِ استعالیی در باور ابوسعید ابی 6869حسین و موسوي جروکان، سیدحامد. ) یزدانی،
 . 646 -629، (64) 3، نامة عرفانپژوهشالخیر و ویکتور فرانکل. 

 مجلة دانشکدۀ ادبیات و علوم(. پیوند لفظ و معنا در ادبیات عرفانی. 6878یثربی، سیدیحیی. )
 .668-697، (646-648) 2 ،انسانی دانشگاه تبریز
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