
  
  
  
  

  مفاهیم شیعی در رباعیات منسوب به ابوسعید ابی الخیر و دیگران سیر راهیابی
  

  غالمیمحمد مهدي  - اي تقی اژه
  
  دهیچک

از اخبـار   این نکته را می توان. مشهور است که اولین اشعار عرفانی فارسی باید متعلق به قبل از سده پنجم هجري باشد
از شاعران . یري کرد، هر چند اصل این اشعار عرفانی در کتاب ها ثبت نشده استو نشانه هاي موجود در متون کهن پیگ

ه  357-440(شاخص دوران سامانی و غزنوي که سهمی ویژه در رواج این مفاهیم در شـعر داشـته، ابوسـعید ابـوالخیر     
ا می توان از چگـونگی و  است که در نسخ متأخر ابیاتی از اشعار عرفانی منسوب به او آمده است و با تحلیل آن ه.) ق.

در این مقاله سعی شده تا با تحلیل ایـن  . محدوده زمانی رواج برخی مفاهیم شیعی در رباعیات فارسی، سیري ارائه کرد
  . گونه رباعیات منسوب به ابو سعید، چگونگی ورود مفاهیم شیعی به عرصه عرفانی نیز مشخص شود

  
  : هاي کلیدي واژه

  .، توسل، شفاعت، مناجات)ع(رفانی، رباعی، شخصیت هاي شیعی، علیابو سعید ابوالخیر، شعر ع
  

  مقدمه
درباره آغاز سرایش شعر فارسی با مضامین عارفانه، نظریه هاي متعددي مطرح شده است و اغلب سنایی را آغازگر این 

و بایزید بسـطامی  ) 174 مقتول در(نوع می دانند؛ با این حال، در برخی متون رباعیاتی به نام عارفانی چون شقیق بلخی 
و حتی دیوان هاي متأخري را بـه کسـانی چـون حـالج و بابـا      ) 45:1374شمیسا، . ك.ر(ثبت شده است ) 261متوفی (

نسبت داده اند؛ هر چند به نظر می رسد این انتساب هاي مجعول نمی تواند به معنـی رد کامـل   ) باکویه(کوهی شیرازي 
 357-440(این نکته در پیوند با شخصیت ابوسعید ابـوالخیر  . ران سلجوقی باشداحتمال سرایش شعر عرفانی پیش از دو

عمده ترین اشعار صـفویانه منسـوب بـه عصـر     . و اشعار عارفانه منسوب به او کامالً قابل تحلیل و واکاوي است.) ق.ه 
تعدد گـردآوري شـده   بیت سخنان منسوب به ابوسعید است که به همت سعید نفیسی از منابع م 1609سامانی و غزنوي 
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رباعی و چند غزل، قطعه و ابیات متفرقه است که برخی ویژگی هاي شعر خراسـانی چـون    721این ابیات شامل . است

کمی واژگان عربی نسبت به شعر عرفانی دوره هاي بعد، تصاویر ساده، استفاده اندك از تمثیل و رمز، وجود الف اطالق 
  .مصراع سوم رباعی در برخی از آن ها دیده می شود در پایان قافیه ها و قافیه دار بودن

در این مقاله بر آنیم تا ضمن تحلیل برخی اشاره هاي شیعی در اشعار منسوب به ابوسعید به سـیر تحـول مفـاهیم در    
بپردازیم و از خالل این مقایسه به میزان صحت انتساب این اشعار به او دسـت یـابیم؛   ) به موازات ادب فارسی(شعر او 

سـرآغاز شـعر عرفـانی فارسـی از چـه زمـانی بـوده اسـت و از منظـر           -1: لبته پیش از آن، باید به سه نکته پاسـخ داد ا
  پژوهشگران ادب پارسی آیا اشعار منسوب به ابو سعید از آن اوست؟

تا اشعار شیعی منسوب به او  -3ابوسعید چه مذهبی داشته و نگاه او به شخصیت هاي شیعی چگونه بوده است؟  -2
چه میزان از نظر سبکی با دوره او پیوند به دو پرسش اول در مقدمه و پرسش آخر در خالل تحلیل ابیـات مـتن پاسـخ    

  .خواهیم داد
  

  پیشینه و روش پژوهش
شفیعی کدکنی شکی ندارد که ابوسعید با شعر می زیست و با شعر نفس می کشید و شورانگیزترین لحظات زندگی وي 

  ).186یوسفی، (تی بر او می خوانده اند و خود او نیز غالباً بر سر منبر شعر می خواند لحظه هایی بوده که بی
مارگرت اسمیت، محقق تصوف اسالمی، بر تسلط ابوسعید بر شعر تاکید می کند و بدیع الزمان فروزانفـر در کتـاب نقـد و    

  ).32: 1340فروزانفر،(ار و مولوي می داند تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار، ابوسعید را پیشرو کسانی مانند سنایی و عط
سعید نفیسی بیش از همه به مبحث شاعري ابوسعید پرداخته و در کتاب سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر، با دالیـل و  

ب در این مقاله، ایـن کتـا  . قطعه پراکنده را به نام وي ثبت کرده است 88رباعی و  726قراینی شاعري او را به اثبات رسانده و 
در آثـار عطـار، تفسـیر کشـف     . توصـیفی اسـت   - مرجع اصلی در تحلیل متنی و نقل شواهد بوده و روش تحقیق نیز تحلیلـی 

  .االسرار میبدي، زبده الحقایق عین القضاه همدانی و کشف المحجوب هجویري نیز رباعیاتی به نام او آورده شده است
  

  سهم ابوسعید ابوالخیر در آغاز شعر عرفانی فارسی
محجـوب،  (ز نظر محجوب نخستین بار با رباعیات منسوب به ابوسعید، مضامین صوفیانه وارد شعر فارسی شده اسـت  ا

از این منظر، شعر صوفیانه به صورت پراکنده از دوره سامانی رواج داشـته و شـعرهاي منسـوب بـه شـیخ      ). 163:1350
سی، ابوالحسن خرقـانی، ابوالحسـن بسـتی، ابـوعلی     ، ابوالعباس قصاب، ابوعلی سرخ)مرشد بوسعید(ابوالقاسم گرگانی 

اشعار ابوسعید یـا از خـود   . دقاق، ابوعبداهللا خفیف، حقیقی صوفی و یوسف عامري خود نشان دهنده این حضور است
به همین سبب آغاز شـعر  . اوست و یا آن قدر در زمان او مشهور بوده که به حفظ داشته و در جلسات می خوانده است

  ).517-518:1350محجوب، (تر از اواسط و یا اواخر قرن چهارم نیست عارفانه دیر
ابوسعید اولین شیخ بزرگ صوفی است که سماع و قول و غزل را در خراسان در بین صوفیه مرسوم کرده و یکـی از  

  جنبه هاي توجه به مجالس او اشعاري بوده که بر خالف رسم مجالس موعظه در آن ها خوانده می شده است؛ 
را در عرفان اندکی باال برده اما جایگاه شعر نزد ابوسعید ) شعر عربی(از بوسعید نیز جنید تا اندازه اي مقام شعر  پیش



  ٨٧/      گرانبه ابوسعيد ابوالخير و دي سير راهيابی مفاهيم شيعی در رباعيات منسوب
  

با دیگران کامالً متفاوت است، تا آن جا که اگر در مجلسی قاري آیه اي را می خواند، وي با یک بیت پاسخ مـی داده و  
اصـرار او بـه   ). 278:1378مـایر،  . (نش به جـاي قـرآن شـعر بخواننـد    هم چنین منقول است که خواسته در مراسم تدفی

شعرخوانی حتی کسانی چون ابوالقاسم قشیري، ابوعبداهللا با کویه شیرازي و خواجه عبداهللا انصـاري را بـه مخالفـت بـا     
  ).26:1385شفیعی کدکنی، (شیوه مجالسش برانگیزانده است 

در مجالس خود به اندازه اي بوده که ابوبکر اسحاق، مقدم کرامیان و  عالقه ابوسعید در به کارگیري شعرهاي عرفانی
. قاصدي بفرستادند که شیخ صوفی پدید آمده اسـت «قاضی صاعد مقدم حنفیان از او به سلطان محمود شکایت بردند و 

» ی گویـد علیه السالم بلکه همه بیـت مـ  ) ص(مجلس می گوید و در مجلس نه تفسیر قرآن می گوید و نه اخبار رسول 
یکی این که از تفاوت هـاي رایـج و مشـهور مجـالس     : این نقل ابوروح دو نکته را روشن می کند). 58:1371ابوروح، (

صوفیان خراسان در آن دوره، خواندن شعرهاي فراوان، احتماالً به جاي خواندن آیات و احادیـث عربـی بـه دالیلـی از     
ن شیوه به اندازه اي رایج بوده کـه شـاکیان در انتسـاب ابوسـعید بـه      ای. جمله دیرفهم بودن براي عموم مردم بوده است

  .صوفیه از آن بهره گرفته اند
، چنین بر می آید که ابو سعید در تمام مجالس وعظ خود، تعـداد  »بلکه همه بیت می گوید«نکته دیگر این که از قید 

استفاده او را تکرار مجالس قبل بدانیم، این نکته قابل توجهی شعر عرفانی می خوانده و حتی اگر بسیاري از ابیات مورد 
نشان می دهد که شیخ ابیات عرفانی فراوانی به زبان فارسی و به ندرت عربی در ذهن داشته و به مناسبت وضع و حال 

  .در جلسات خویش نقل می کرده است
تفحـص و بررسـی دارد و    این نکته که ابیاتی که شیخ در مجالسش می خوانده از خود اوسـت یـا از دیگـران جـاي    

ما هرگز شعر نگفته ایم؛ آنچه بر زبان ما رود «: از ابوسعید نقل شده که گفته است. گزارش ها در این باب متفاوت است
محمد بن منور نیز معتقد است کـه اشـعار از   ). 79:1371ابوروح، (» گفته عزیزان بود و بیش از آن پیر ابوالقاسم بشر بود

جماعتی بر آنند که بیت ها از زبان دیگران به زبان شیخ رفته است، او گفته است و نـه چنـان   «: ستآن ابوسعید نبوده ا
  ).218:1354محمد بن منور، (» است که او را چندان استغراق بودي به حضرت حق که پرواي بیت گفتن نداشتی

ها  گفته اند بیش از آن که این گزارشالبته در تحلیل جمله هاي ابوروح و محمد بن منور درباره شاعر نبودن ابوسعید 
» .ظاهراً به منظور تنزیه و تبرئه شیخ از اشتغال به شعر و شاعري ساخته شده است«خبري باشد، شیوه اي انشایی دارد و 

طبق برخی اسناد موجود و به نظر برخی پژوهندگان ادب فارسی، از آثار منظوم ابوسعید جـز یـک   ). 72:1367دامادي، (
ک بیت فارسی به نقل محمد بن منور و یک بیت عربی به تصریح کشف المحجوب چیزي در دست نیست و رباعی و ی

و یا در طول هـزار سـال   ) 61-63: 1357زرین کوب، . ك.ر(دیگر اشعار منسوب به او یا متعلق به پیران گذشته اوست 
یاري از آن ها اوراد و ادعیه رایج در میـان  اخیر به ویژه در سفینه هاي متاخر فصلی به رباعیات او اختصاص یافته و بس

چنین نتیجه بـه دسـت مـی آیـد کـه      «؛ با این حال با قرائن عقلی و نقلی )39:1385شفیعی کدکنی، (صوفیان شده است 
انـد   اشعار شیخ منحصر به سه بیت نبوده است و از این روي، این که همه رباعیات و دوبیتی ها که به شیخ نسـبت داده 

  ).185:1366همایی، (» .او باشد، جاي تردید است حقیقتاً از
از سوي دیگر محیط تربیتی شیخ و عالقه پدرش به شعر و شاعري و هم چنـین حضـور او در کـودکی در مجـالس     

نقل شده که او در روزگار تحصیل نزد ابوسعید عیـاري  . سماع و شنیدن ابیات، خود می تواند دلیلی بر شاعري او باشد
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بعید می نماید ابوسعید بـا چنـین   ). 72-73:1367دامادي، (شعار جاهلی خوانده و به خاطر سپرده است بیت از ا 30000

عالقه اي به شعر و دامنه مطالعات فراوانش در شعر و در کنار داشتن ذوقی که در سخنان منثور او موج  می زند، دامـن  
اسـرارالتوحید، حـاالت و سـخنان شـیخ، کشـف       اشاره ها و شواهدي که در کتاب هایی چـون .  از شعر بر چیده باشد

المحجوب، تمهیدات عین القضات و گفته ي نجم الدین رازي آمده می تواند دلیلی باشد بر این که او شـاعر هـم بـوده    
  ).121-123:1374شمیسا،(است 

در میـان  اشاره به شاعري ابو سعید و وسعت یافتن دامنه اشعار منسوب به او هر چـه بـه سـده هـاي رواج شـاعري      
شاید به همین سبب است که در نسخه هایی از منطق الطیـر چنـین   . متصوفه و عرفا نزدیک می شویم، بیش تر می شود

شیخ را بسی اشعار بوده است که می گفته است و در میان مجلس بر زبـان مبـارك رانـده و مـا اگـر همـه       «: آمده است
  ).210:1385شفیعی کدکنی، (» بیاوریم دراز شود

  
  ق در سبک شناسی اشعار منسوب به ابوسعیدتحقی

چنان که گفتیم بر خالف ادعاي برخی محققین باید گفت که شعر عرفانی در دوران سامانی و غزنوي بـه احتمـال زیـاد    
تفاوت کوچک شعر «. وجود داشته و می توان شیوه آن را به گونه هاي شعر پند آمیز رایج در این دوران نزدیک دانست

روزگار با اشعار پند آمیز گذشته فقط این است که در این گونه شعرها گاه گاه معانی و نکاتی از درویشی و عرفانی این 
قطع تعلق از دنیا و عاشقی و شوریدگی و شیدایی نیز درج شده و اصطالحات صوفیان مانند شاهد و سـاقی و سـاغر و   

کلی شعرها بـیش تـر صـورت مناجـات و راز و نیـاز       در آن استعمال شده است و به طور... ناقوس و کلیسا و زنان و 
  ).521:1350محجوب، (» زاهدانه دارد

با این حال اشعار منسوب . از منظر معنایی قدمت می بخشد، به این اشعار در اشعار منسوب به ابوسعیداین ویژگی ها 
از . را از شاعران دوره سلجوقی می داند شمیسا ابوسعید. به او از نظر سبک شناسی آمیخته اي از تضادهاي سبکی است

نظر او اشعار منسوب به او از نظر سبکی خراسانی هستند و از نظر فکري عاشقانه و عارفانه و نزدیک به شعر سلجوقی 
  ).59-60:1374شمیسا، (

یم دید که از اگر چهار قافیه اي بودن را یکی از مالك هاي شمیسا در تعیین قدمت رباعی هاي ابوسعید بدانیم، خواه
از شاعران قرن چهارم، رودکـی بـه   . این منظر تفاوت هایی بین شعر ابوسعید با دیگر شاعران هم عصرش دیده می شود
رباعیـات قـرن پـنجم غالبـاً چهـار      «طور نسبی از رباعی هاي سه و چهار قافیه اي در کنار هم بهره گرفته در حالی کـه  

ویژگی در رباعی هاي شاعران مداح چون فرخـی، عنصـري و قطـران بیشـتر      و این) 56: 1374شمیسا، (» اي است قافیه
هم رباعی ها معموالً چهار قافیه اي هسـتند و هرچـه بـه    ... در دیوان شاعران قرن ششم چون انوري و خاقانی و . است

  ).59-66: 1374شمیسا، (از نسبت رباعی هاي قافیه اي کاسته می شود » پایان این قرن نزدیک می شویم
تمایز ابوسعید با شاعران رباعی سراي درباري باید سبب تفاوت محتواي اشعار ساده عارفانه او با شعر پـر طمطـراق   

این نکته با نسبت کم رباعی هاي چهار قافیه اي در مختارنامه عطار و دیگر شاعران عارف قرن ششـم در  . درباري باشد
این مبنا باید این ویژگی کامالً تفننی و سلیقه اي باشد و نه سبکی بر . مقایسه با شاعران مداح هم عصرشان سازگار است

و از این منظر با برخی شاعران تفنن گراي سده بعد تناسب دارد؛ چنان که اغلب رباعی هاي امیـر علـی شـیر نـوایی و     



  ٨٩/      گرانبه ابوسعيد ابوالخير و دي سير راهيابی مفاهيم شيعی در رباعيات منسوب
  

در غیر این صورت  بسیاري رباعیات قاسم انوار نیز چهار قافیه اي هستند هرچند آنان از شاعران سبک خراسانی نیستند،
  .باید اغلب رباعی هاي ابوسعید را متأخر دانست

از منظر ویژگی هاي سبکی، برخی محققان ضمن اذعان به قدمت بسیاري از اشعار منسوب به ابوسعید معتقدنـد وي  
-458:1341نفیسـی،  (اشعار رودکی را از برداشته و بسیاري از اشعار منسوب به او به ویژه قطعات باید از رودکی باشد 

صفا نیز هر چند شیخ را از شاعران و عارفان دوران غزنوي به شمار می آورد اما اشعار منسوب بـه او را انتحـال   ). 457
  ).5: 1339صفا، ( می داند  8و  7کرده شاعران متأخر از قرن هاي 

و چـون رودکـی و پیـر    به هرحال اشعار منسوب به ابوسعید را چه از آن خود وي بدانیم، چـه بـه شـاعران قبـل از ا    
رباعی به شاعرانی دیگر چون  183ابوالقاسم بشر نسبت دهیم، باید توجه داشت که از مجموع رباعی هاي منسوب به او 

ربـاعی بـه    43و ) ربـاعی  35(، اوحدالـدین کرمـانی   )ربـاعی  30(، مولوي)رباعی 40(فضل ا اباب). رباعی 55(عمر خیام 
 سیف الدین بـاخرزي سنایی، سهروردي، نجم الدین کبري،  انصاري، احمد غزالی، کسانی چون ابن سینا، خواجه عبداهللا

  ).124:1374شمیسا، . (رباعی باقی مانده شاعري شناخته شده ندارد 500و حتی برخی شاعران متاخر منسوب است و 
ساده و واژگان آن است که بیشـتر در اشـعار پـیش از حملـه مغـول دیـده       ویژگی مشترك اغلب این رباعی ها زبان 

نـه شـاعري   (شود و دیگر نوعی عشق شورانگیز و عرفان ساده که می تواند شاعر آن ها را به عنوان عارفی دلسوخته  می
جا که جلوه انسانی به این نکته نیز باید توجه داشت که شعر عرفانی از آن . معرفی کند) مداح و یا عاشقی کوچه بازاري

و فطري اش در دوره هاي مختلف ثابت بوده و از منظري دیگر بیش از آن که کتبی باشد، شفاهی است؛ در سـده هـاي   
مختلف از نظر زبانی کمتر دچار تغییرهاي چشمگیر شده و شاید تنها بتوان با بررسی هاي معنایی انتساب یک شعر را به 

  .یک شاعر بررسی کرد
  

  جتماعی و شخصی ظهور مفاهیم شیعی در اشعار ابوسعیدزمینه هاي ا
در یک نگاه کلی می توان گفت خدا آگاهی، انسان آگاهی و پیوند عاشقی و معشوقی متقابل میان انسان و پروردگـارش  

این عناصر اصلی در اغلب اشعار ). 68:1378الهی قمشه اي، . ك.ر. (مبانی اخالقی رباعی هاي منسوب به ابوسعید است
در بسـیاري از  . ارفانه در دوره هاي مختلف مشترك است اما در هر دوره انواع، تعاریف و جلـوه هـایی مختلـف دارد   ع

عامل پیونددهنده بین انسان و خدا و عاشق و معشـوقند  ) به ویژه شیعی(اشعار منسوب به ابوسعید شخصیت هاي دینی 
  . ی کننده مفاهیم اصلی در اشعار شیخ باشدو به همین سبب تحلیل جایگاه این شخصیت ها می تواند معرف

چنان که در خالل تحلیل ها خواهیم دید، در اشعار ابوسعید نسبت اشارات شیعی در مقایسه با دیگر اشاره ها فراوانی 
این نکته اگر استناد ابیات را به او موثق بدانیم، از سویی بر آمده از مذهب اوسـت و از دیگـر سـو بـا     . قابل تاملی دارد

مرتبط است و همچنین می تواند استناد ابیات منسوب به ) ع(تمایالت عارفان به شخصیت هاي شیعی به ویژه امام علی 
  .بوسعید را تایید یا رد کند

این که خراسان قبل یا هم زمان با شیخ بستر مناسبی براي پیوند عرفان و تشیع بوده یکی از زمینـه هـایی اسـت کـه     
شیعی در اشعار عرفانی بیانجامد؛ هر چند در دوران حکومت غزنویان فضاي نسـبتاً آزاد دینـی    تواند به ظهور مفاهیم می

در خراسان که سامانیان ایجاد کرده بودند تا حدودي بر هم می خورد و مذهب حنفی به عنوان مذهب دربـار از جانـب   



  ۱۳۹۳ زمستان) ۲۴پياپي (، ۴سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۹۰

 
معتزله و شیعه نیز تا حدودي امکان ظهور سلطان محمود مورد حمایت متعصبانه قرار می گیرد اما شافعیان و پس از آنان 

تا این که به مرور و از اواخر قرن پنجم، مذهب شافعی که بیش از همـه بـه خـواص    ). 167:1356باسورث، (داشته اند 
  )175: 1365باسورث، . (مرتبط بوده، بین صفویان به وسعت پذیرفته می شود

نمایشـگاهی بـوده اسـت بـراي تمـام      «ابوسعید در ایـن دوران  به هر حال نیشابور به عنوان کانون اصلی اندیشه هاي 
اندیشه ها و آراي فرقه ها و مذاهب کالمی و فقهی اسالمی؛ حتی ارباب مذاهب دیگر از قبیل زردشـتیان و مسـیحیان و   

ر در همـین بسـت  ). 24:1385شفیعی کـدکنی،  (» یهودیان نیز در این شهر زندگی طبیعی و اماکن مقدس خود را داشته اند
با فرهنگ شیعی پیونـد   این جهتتاریخی و جغرافیایی مساعد است که افکار و اندیشه هاي دینی و عرفانی ابوسعید از 

یکی جنبه عام و بر اساس مذهب او که به روایت آثار مستندي که در دست است، بر شافعی بـودن او صـحه   . خورد می
وسعید به آن اشاره کرده و ادعا دارد که بوسعید فقـه را پـیش   می گذارد، چنان که ابوروح بارها در خالل بیان زندگی اب

هم چنین ابوبکر قفـال را هـم کـه    ). 38:1371ابوروح، (ابوعبداهللا الخضري خوانده که رهبر شافعیان خراسان بوده است 
انتمـا  شیخ ما قدس اهللا روحه به مذهب شـافعی  «: شافعی بوده شاگردي کرده و ابوروح در جایی به صراحت می نویسد

  )40: 1371ابوروح، (» استادان وي را تا شافعی رحمه اهللا یاد کردیم تا هیچ معترض را وجه طعن نماند. داشت
را نیز باید پـذیرفت؛ همـان گونـه کـه     ) ع(اگر شافعی بودن شیخ را بپذیریم، محبت شافعیان به خاندان حضرت علی

بارهـا آن را حجـت   » الـنقض «کرده است و قزوینی در کتاب پیشواي این مذهب، امام شافعی بارها به این اصل اعتراف 
  :آورده است

  إن کــــان حــــب الوصــــی رفضــــاً
ــد    ــب آل محمـ ــاً حـ ــان رفضـ   إن کـ
  لـــئن کـــان ذنبـــی حـــب آل محمـــد

  

ــاد     فـــــــاننی أرفـــــــض العبـــــ
  فلیشــــهد الــــثقالن إنــــی رافضــــی
ــوب  ــه اتـ ــت عنـ ــب لسـ ــذلک ذنـ   فـ

  ).202-203:1358قزوینی، (                 
او در کتاب خود حکایتی دارد که نشان می دهد برخی از . تشیع از اشاره هاي ابوروح نیز بر می آید پیوند ابو سعید و

، این پیوند به اندازه اي بوده کـه  )68-69:1371ابوروح، ( علوي هاي نیشابور نیز در مجالس وعظ شیخ حاضر بوده اند 
شیعه در این جماعت ظن نیکو دارد از بهر آن کـه  «: سددرباره ابوسعید، با یزید، شبلی و جنید می نوی» النقض«نویسنده 

  ).197:1358قزوینی، (» .عدلی و معتقد بوده اند
بر اساس نظر ابـوروح، شـیخ در طریقـت    . نکته دیگر درباره ارتباط شیخ و تشیع، طریقه عرفانی و سند خرقه اوست
ش نیشابوري، جنید، سري سـقطی، معـروف   شاگرد شیخ ابوالفضل حسن بوده و به واسطه ابونصر سراج، ابومحمد مرتع

پیونـد  ) ص(و سپس به رسول اکرم ) ع(داود طایی، حبیب انصاري و حسن بصري به علی )) ع(موالی امام رضا(کرخی 
و از طریـق  ) ع(طبق روایت محمد منور نیز سند خرقه شیخ با چند واسطه به امام صادق ). 39:1371ابوروح، ( می یابد 
  ).36:1354محمد بن منور، (می رسد ) ص(به رسول ) ع(، امام علی )ع(و امام حسین ) ع(م سجاد ، اما)ع(امام باقر 

  
  تحلیل مفاهیم شیعی در اشعار منسوب به ابوسعید

ستون فقرات تصوف را نظریه والیت می سازد و اعتقاد به کرامـت پایـه و اسـاس نظریـه     «اگر این نظریه را بپذیریم که 
) 48-49:1385شـفیعی کـدکنی،   (» ه در تشیع بنیاد نخستین را نظریه امامت شـکل مـی دهـد   والیت است، همان گونه ک



  ٩١/      گرانبه ابوسعيد ابوالخير و دي سير راهيابی مفاهيم شيعی در رباعيات منسوب
  

در تثبیـت مسـاله   . توان به مشابهت جایگاه پیروي از پیر و رهبر در عرفان، با مساله امامت در نظریه شیعه اذعان کرد  می
می گیرد که می توان آن دو را اعتقاد به عصمت امامان شیعی که در امتداد رسالت قرار می گیرند، دو مفهوم اصلی شکل 

دانست؛ مفاهیمی که در شخصیت رهبران عرفانی نیز دیده می شـود و در بررسـی اشـارات دینـی     » شفاعت«و » توسل«
  .اشعار ابوسعید می توان به آنها رسید

یـن اشـعار فقـط    در ا. تن از شخصیت هاي دینی دیده می شود 27اشاره به  79در مجموع ابیات منسوب به ابوسعید 
زرتشـت و اسـکندر دیـده     شخصیت هاي دینی سامی حضور دارند و حتی یک اشاره نیز به شحصیت هایی چون مانی، 

این نکته عالوه بر اثبات تناسب شخصیت هاي اسالمی با شعر عرفانی، می تواند از بـه متـأخر بـودن اشـعار     . نمی شود
  .غزنوي اشاره داشته باشدمنسوب به ابوسعید، نسبت به اشعار سامانی و حتی 
رباعی به پیامبران قرآنی اختصـاص دارد کـه ایـن نکتـه نیـز در       18نکته دیگر این که از مجموع اشارات موجود تنها 

در اشعار منسوب به ابوسعید اشاره اي به خلفاي سه گانـه نیـز   . مقایسه با دیگر شاعران هم عصر ابوسعید متفاوت است
از شاخصه هاي آن است، تناسـب  ) ع(با مذهب شافعی او که احترام به خلفاي پیش از علیدیده نمی شود که این نکته 

این دوگانگی وقتی مشخص می شود که به آثار و سخنان منثور او نظر بیفکنیم و شیوه برخـورد او را بـا   . چندانی ندارد
ابـی  : اقتدوا بالذین مـن بعـدي  «ه که در متن حاالت و سخنان ابو سعید این حدیث از پیامبر آمد. این شخصیت ها ببینیم

  .این نکته شاید یادآور جایگاه این شخصیت ها در نظر شیخ باشد). 38:1371ابوروح، (» بکر و عمر
در کتاب محمد بن منور نیز هر چند به صورت اندك، خلیفه اول و دوم بـا لقـب امیرالمـومنین مـورد خطـاب قـرار       

رباعی، مهـم تـرین شخصـیت     25با ) ع(نسوب تفاوت دارد اما به هر حال علی اند این نکته تا حدودي با اشعار م گرفته
و این مسئله گاه پژوهشگر را در استناد بسیاري ابیات به ابوسعید دچار تردید می کنـد در  . دینی در اشعار ابوسعید است

از . شیعی ضبط نشده استآثار کسانی چون ابوروح، محمد بن منور، احمد غزالی و عین القضات نیز جلوه هاي مفاهیم 
بـا  . نظر نسخه شناسی نیز این اشعار اغلب در نسخ و جنگ هایی ثبت شده که از قرن دهم  تا سیزدهم فراهم شـده انـد  

در اشعاري که در کتاب هاي موثق به ابوسعید انتسـاب  ) ع(این حال شیوه عرفانی، نوع زبان و هم چنین احترام به علی 
  .ل نسبت ابیات با فرهنگ شیعی به او باز می داردداده شده، ما را از رد کام

چنان که در نوشته هاي ابوروح و محمد بن منور نیز دیده می شود، در آثار منسـوب بـه   ) ع(اعتقاد و احترام به علی 
را با لقب امیرالمـومنین خوانـده و دیگـر    ) ع(بار علی  4ابوروح  در کتاب خود . شیخ بیش از دیگر خلفا پر رنگ است

او هم چنین در داستانی بـه نقـل از ابـوذر در بیـان کرامـت      . فا را با این لقب هیچ گاه مورد خطاب قرار نداده استخل
در سراي : چه می نگري؟ گفتم! یا اباذر: در من نگریست و من در وي گفت) ص(رسول «: می نویسد) ع(حضرت امیر 

  .عجب آمدامیرالمومنین دستاسی می گشت بی آنکه کسی بود آن جا، مرا 
خداوند ایشان را براي معنویت آل . ندانی که خداوند را فریشتگانند که در زمین می گردند! گفت یا اباذر) ص(رسول 

  ).56:1371ابوروح، (» من و امت من موکل کرده است
از همه این پیش فرض ها چنین به نظر می رسد که یکی از ویژگی هاي اصلی شـاخه مهمـی از عرفـان خراسـان و     

فان اسالمی به ویژه از قرن پنجم به بعد، چنان که پس از این در آرا و اشعار دیگر عارفان برجسته نیز می بینیم، توجه عر
) ع(این نکته از میزان اشارات محمد بن منـور بـه نـام علـی     . است) ص(بیش از دیگر صحابه و یاران رسول ) ع(به امام علی 



  ۱۳۹۳ زمستان) ۲۴پياپي (، ۴سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۹۲

 
از شیخ بوسعید شنیدم کی گفت مصطفی را صلوات اهللا علیه به خواب دیدم، «: نیز دیده می شود) ص(پس از حضرت رسول 

  ).248:1354محمد بن منور، (» تاجی بر سر و کمري بر میان و امیرالمومنین علی رضی اهللا عنه بر زیر سر او ایستاده
، از مفاهیم رایج اشعار )ع(و امام رضا ) ع(و امامان شیعی به ویژه حسنین ) ص(، اشاره به رسول )ع(جدا از نام علی 

  :ابوسعید است که در ادامه به تحلیل این مفاهیم در دو مقوله اصلی خواهیم پرداخت
  توسل و شفاعت به شخصیت هاي شیعی در مناجات هاي عارفانه ابوسعید -1

و ) ع(ه علی در این اشعار، شاعر خدوند را ب. مهم ترین بستر ظهور مفاهیم شیعی، رباعی هاي مناجاتی ابوسعید است
آل او سوگند می دهد و تقاضاي خود را در خالل این سوگند مطرح می کند؛ این ویژگی به این اشعار رنگ کامالً شیعی 

  :داده است
  یـــارب بـــه محمـــد و علـــی و زهـــرا
  از لطــف بـــر آر حــاجتم در دو ســـرا  

  

ــا    ــن و آل عب ــین و حس ــه حس ــا رب ب   ی
  بــی منــت خلـــق یــا علــی االعـــال    

  )2: 1373بوسعید ابوالخیر، ا(                
تألیف میر حسین دوست سـنبهلی  » تذکره حسینی«قدیمی ترین مأخذي که این شعر را به ابوسعید منسوب می داند، 

  )185: 1373ابوسعید ابوالخیر، (تألیف شده است  1163است که را در سال 
دیـده شـده    12در همین نسخه از قـرن  رباعی زیر هم که شیوه سوگند در آن شبیه رباعی گذشته است، نخست بار  

  :است این نکته نشان می دهد به احتمال زیاد مأخذ نگارنده در انتخاب این دو شعر یکی بوده است
  یـــا رب بـــه دو نـــور دیـــده پیغمبـــر
ــر    ــت بنگ ــین عنای ــن از ع ــال م ــر ح   ب

  

  یعنــی بــه دو شــمع دودمــان حیــدر      
ــتم از نظـــر    ــه نیفـ ــر آن کـ   دارم نظـ

  )44: 1373ابوالخیر، ابوسعید (              
  

نـزد خداونـد اسـت،    ) ع(رباعی مناجاتی زیر را نیز که در بردارنده نگاه شیعی به توسل و واسطه قرار دادن اهل بیت 
  :می بینیم» تذکره حسینی«نخست بار در همین مأخذ یعنی 

  یــا رب بــه رســالت رســول ثقلـــین    
  عصیان مـرا دو حصـه کـن در عرصـات    

  

ــدر     ــده ب ــزا کنن ــه غ ــا رب ب ــین ی   و حن
  نیمی به حسن ببخش و نیمـی بـه حسـین   

  )80: 1373ابوسعید ابوالخیر، (              
  

یکی دیگر از رباعی هاي زیباي سوگندي که سادگی خاص مناجات هاي کهن را دارد شعر زیر است که نخستین بار 
در سـال  » یخ ابوسـعید ابـوالخیر  نصایح و مناجات شیخ بزرگوار خواجه عبداهللا انصاري با بعضی رباعیات شـ «در کتاب 

در این شعر از ردیف سوگند استفاده شده است کـه  ). 192: ابوسعید ابوالخیر. ك.ر. (در استانبول چاپ شده است 1901
  : تا حدود زیادي به مساله شفاعت شیعیان ارتباط دارد و در دعاها و زیارات شیعی نیز دیده می شود

ــوگند   ــطفایت س ــاك مص ــه خ ــاد ب   اي ب
  افتاده به گریه خلـق بـس کـن بـس کـن     

  

ــاران بــه علــی مرتضــایت ســوگند         ب
  دریــا بــه شــهید کربالیــت ســـوگند    

  )35: 1373ابوسعید ابوالخیر، (              
  



  ٩٣/      گرانبه ابوسعيد ابوالخير و دي سير راهيابی مفاهيم شيعی در رباعيات منسوب
  

سوگند خورده شده و نام پدر ایشان ابوطالب نیز به ) ع(دیگر رباعی سوگندي منسوب به ابو سعید که در آن به علی 
نکته اي که . حاضر در اشعار بوسعید مطرح شده شعري مناجاتی است که در ادامه خواهد آمد عنوان یکی از دو صحابه

درباره شعر زیر قابل توجه است اشاره اي است که در بیت دوم به یکی از اعتقادات شیعه شـده و در برخـی احادیـث    
  :ه اي از قرن سیزدهم استقدیمی ترین مأخذ ارجاع این رباعی نیز نسخ. منقول نیز ردي از آن می توان یافت

ــب و آل  ــن ابــی طال ــه علــی ب ــا رب ب   ی
کاندر سـه مکـان رسـی بـه فریـاد همـه                      

  

ــر جهــان جــل جــالل      آن شــیر خــدا و ب
ــوال   ــام س ــر و هنگ ــزع و قب ــدر دم ن   ان

  )56: 1373ابوسعید ابوالخیر، (              
  

در مصـراع  » یا رب«آغاز آن ها با : ، سه ویژگی اصلی داردچنان که از نظر گذشت، مناجات هاي منسوب به ابوسعید
که تحلیل ریشه ویژگـی سـوم در ادب   . اول، سوگند دادن خداوند و واسطه قرار دادن و توسل به شخصیت هاي شیعی

فارسی می تواند موید نگاه خاص ابوسعید باشد و با انتساب یا رد انتساب آن می توان دانست کـه زمـان ورود مفـاهیم    
با توجه به این که قدیمی ترین سـوگند ادب فارسـی،   . یعی به مناجات هاي عرفانی حدوداً از چه دوره اي بوده استش

شعر منسوب به دقیقی است که شـاعر در آن بـه نبـی و دو تـن از خلفـا سـوگند خـورده اسـت، سـوگند خـوردن بـه            
  :هاي دینی از دوره آغازین شعر فارسی مرسوم بوده است شخصیت

ــه عــرش ــی  ب ــه جــان نب ــروش و ب   و س
  

  بـــه طاعـــات عثمـــان و علـــم علـــی   
  )14: 1381رادفر، (                           

  

مطرح بوده است، بـر خـالف   ) ص(در شعر دوران سامانی، طبق نظر اهل سنت بیش از همه شفاعت حضرت رسول 
  :اهل تشیع که به شفاعت امامان شیعی نیز معتقدند
ــرین   ــرا ب ــر شــه م ــاش ب ــتشــفیع ب   زل

  
ــنان را    ــر روش ــر دادار ب   چــو مصــطفی ب

  )114:1342دقیقی، (                          
  

  .را می توان دید) ص(در بیت زیر از دیوان عنصري که به بو شکور نیز منسوب است، جلوه اي از شفاعت رسول 
ــاز    ــول حج ــر رس ــت محش ــو را هس   ت

  
ــواز     ــوت جـ ــول چینـ ــه پـ ــده بـ   دهنـ

  )332:1342نصري، ع(                       
  

حتی ابوالهثیم جرجانی شاعر اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم نیز با این که شیعه اي اسـماعیلی اسـت در پایـان    
  :سوگند می دهد) ص(قصیده مشهورش، خداوند را به حضرت رسول 

  ایــا مقـــدر تقــدیر و مبـــدع االشـــیاء  
  که مـر مـرا آن را کـه علـم دیـن طلبـد      

  

ــه حــق حرمــت و آزر   ــارب ــد مخت   م احم
  ز چنــگ محتــت بــر هانمــان، ایــا غفــار

  )417:1370مدبري، (                         
  

اگر انتساب شعر زیر را که نخستین بار در کشکول شیخ بهایی به ابن سینا نسبت داده شده درسـت بـدانیم، خـواهیم    
  :سوگند داده است) ص(دید که ابن سینا هم در آن خداوند را به رسول اهللا 

  یک یـک هنـرم بـین و گنـه ده ده بخـش     
ــروز      ــر مف ــین ب ــش ک ــا آت ــاد فن   از ب

  

  جــرم مــن خســته حســبه هللا بخــش       
ــه ســر خــاك رســول اهللا بخــش    مــا را ب

  )417: 1370مدبري، (                        
  



  ۱۳۹۳ زمستان) ۲۴پياپي (، ۴سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۹۴

 
قدیمی ترین نمونه موجود ادب فارسی که در آن شاعري با گرایش هاي شیعی بـه پـنج تـن شـفاعت جسـته قطعـه       

نسوب به غضائري است که نخست بار در مجالس المومنین قاضی نوراهللا ثبـت شـده اسـت و چنـدان اسـتناد نسـخه       م
  :شناسانه ندارد

  مرا شـفاعت ایـن پـنج تـن بسـنده بـود      
  بهین خلق و برادرش و دختـر و دو پسـر  

  

  که روز حشر بدین پـنج تـن رهـانم تـن      
  محمد و علی و فاطمـه، حسـین و حسـن   

  )466: 1370مدبري، (                        
  

مطرح بوده چنان که ) ص(به نظر می رسد در شعر آغاز عصر سلجوقی نیز بحث شفاعت اغلب براي حضرت رسول 
  :فخرالدین اسعد گرگانی در دیباچه ویس و رامین از این مفهوم بهره می گیرد

  تو را احسان و رحمـت بـی کـران اسـت    
  

  شـــفیع مـــا همیـــدون مهربـــان اســـت  
  )10:1349فخرالدین اسعد، (                

  

  :البته در شعرهاي منسوب به بابا طاهر سوگند به اولیاي شیعه دیده می شود
ــارت    ــت و چ ــق هش ــه ح ــدا ب   خداون

  
  ز مـــا بگـــذر شـــتر دیـــدي ندیـــدي   

  )54:1331بابا طاهر، (                        
  

ي فارسی در سده ششم، به ویژه در مثنوي و قصیده سوگند خوردن و شفاعت جستن یکی از ویژگی هاي مناجات ها
خاقانی در قصیده سوگندي خود در مدح ابونصر نظام الملک، به بسیاري مفاهیم سوگند می خورد که از آن میـان  . است

  :در کنار نام رسول و دیگر خلفا مطرح می شود) ع(از چهره هاي شیعی تنها نام علی
  به یار محرم غار و به میـر صـاحب دلـق   

  
  به پیر کشته غوغـا بـه شـیر شـرزه غـاب       

  )35:1379خاقانی، (                          
  

در سوگندنامه کبیر که به نقل روح الجنان منسوب به روزبهان بقلی است، در خالل سوگندهاي فراوان به پیـامبران و  
یعی نیز از منظر سبکی متأخر بـه نظـر   البته باید توجه داشت این سوگند ش. صحابه، به آل عبا سوگند خورده شده است

؛ بنابراین به نظر می رسد قدیمی ترین سوگندهاي مستند شعر فارسـی، چـه از   )84-85:1363روزبهان، . ك.ر(می رسد 
اشاره شده باشد، ) ع(زبان اهل شیعه و چه از زبان شعراي شافعی مذهب که در آن ها به شخصیت هاي شیعی جز علی 

  :از می گردد و نشان دهنده نفوذ مفاهیم شیعی در جامعه ایران است؛ چنان که سعدي می گویدبه قرن هفتم به بعد ب
ــه    ــاهر اوالد فاطم ــل ط ــه نس ــا رب ب   ی

  
  یــا رب بــه خــون پــاك شــهیدان کــربال  

  ) 1384: 1179سعدي، (                      
  

ینیم، چنان که در مناجات هاي خواجو، پس از این دوره است که این گونه سوگندها را به نسبت در ادب فارسی می ب
ابن حسام خوسفی و مثنوي هاي شیخ بهایی این ویژگی ظهور در خوري دارد و به دوازده امام شیعه در سوگندها اشاره 

  .می شود
نکته دیگر که باید در تحلیل مناجات هاي منسوب به ابو سعید مورد توجه قرار گیرد، ساختار رباعی هـاي مناجـاتی   

ان که در نخستین رباعی هاي موجود مناجاتی از قرن پنجم دیده می شود، شیوه شاعران این رباعی ها، استفاده چن. است
. در آغاز، ارائه در خواست از خداوند و کاربرد افعال امري و نهی در متن مناجات یا در جایگاه ردیف اسـت » یارب«از 



  ٩٥/      گرانبه ابوسعيد ابوالخير و دي سير راهيابی مفاهيم شيعی در رباعيات منسوب
  

  :نیز منسوب است این دو ویژگی به خوبی دیده می شوددر رباعی زیر که عالوه بر ابوسعید به خواجه عبداهللا 
ــا را   ــان م ــف پریش ــن از لط ــارب مک   ی
ــاجیم    ــه محت ــا هم ــی و م ــو غن   ذات ت

  

  هرچند که هسـت جـرم و عصـیان مـا را      
ــا را   ــردان م ــود مگ ــر خ ــه غی ــاج ب   محت

  )2:1373ابوسعید ابوالخیر، (                 
  

به نام خیام آمده و احتماالً از شاعري دیگر مربوط بـه قـرن   » یر پاسکالپ«این شیوه را در رباعی زیر نیز که در نسخه 
  :ششم است، می شود دید

  یــا رب بــه دل اســیر مــن رحمــت کــن 
  بــر پــاي خرابــات رو مــن بخشــاي    

  

ــر ســینه غــم پــذیر مــن رحمــت کــن      ب
  بـر دســت پیالــه گیـر مــن رحمــت کــن  

  )9:1367خیام، (                               
  

اي عطار نیز چند رباعی مناجاتی به همین شیوه وجود دارد که نشان می دهد چهارچوب مناجات هـا تـا   در رباعی ه
  :این سده هنوز تغییري جدي نکرده است

ــنم؟  ــدیر ک ــه تق ــو چگون ــم ت ــا رب غ   ی
  از جـرم مـن و عفـو تـو شـرمم بگرفــت     

  

  از دســت بشــد عمــر چــه تــدبیر کــنم؟   
  در بنـــدگی تـــو چنـــد تقصـــیر کـــنم

  )16:1358عطار،(                              
  

عطـار،  . ك.ر(سـروده اسـت   ) ع(البته در باب سوم مختارنامه، عطار پس از چهار خلیفه، رباعی هایی بـراي حسـنین   
تا قرن هفتم تقریباً هـیچ  . که می تواند موید رواج نسبی مفاهیم شیعی در شعر عارفان اواخر سده ششم باشد) 21: 1358

که تأیید کننده رواج سوگند در رباعی هاي مناجاتی باشد، تنها در رباعیات مولوي چند سـوگند  شعري نمی توان یافت 
  :ساده کاربرد یافته است

ــاب   ــبیح رب ــق تس ــه ح ــارب ب ــارب ی   ی
ــر آب   ــم پ ــاب و چش ــه دل کب ــارب ب   ی

  

  کش در تسبیح صد سوال است و جـواب   
  جوشان تـر از آنـیم کـه در خـم شـراب     

  )1328:1381، مولوي(                       
  

در شعر دیگر شاعران رباعی گوي سده هاي هفتم و هشتم نیز ساختار رباعی ها تغییر نکرده است؛ عراقی چند رباعی 
  :مناجاتی به این شیوه دارد

  یارب تـو مـرا بـه خـود تـوانگر گـردان      
ــل بــا نقــدم      ــه شــد مــس دغ   آمیخت

  

  وز هر چه به جـز توسـت دلـم برگـردان      
  انآخـــر نظـــري مـــس مـــرا زر گـــرد

  )343:1382عراقی، (                          
  

  :در دیوان شاعران سده هشتم نیز همین شیوه حفظ شده است
ــد؟  ــه دی ــاهیت ک ــروت پادش ــارب جب   ی
  هر چند کـه و اصـالن بـه بیـدار خـواب     

  
  یـــارب ز خـــرد مـــدار محـــروم مـــرا

ــد؟    ــه دیـ ــت کـ ــرم نامتناهیـ ــه کـ   کنـ
  دیــدیم، کماهیـت کـه دیــد؟  گفتنـد کـع   

  ) 444:1340اوحدي، (                        
ــرا     ــوم م ــک موس ــام نی ــه ن ــی دار ب   م
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ــم    ــوهر نظ ــرا گ ــو داده اي م ــه ت   پیرای

  
ــل مکــن از گــوهر منظــوم مــرا       عاط

  )628: 1344ابن یمین، (                     
  

در . ارنـد از شاعران عارف با گرایش هاي شیعی این دوره، حتی خواجو و شاه نعمت اهللا ولی هم رباعی سوگندي ند
  :شعر جامی هم شیوه مناجات ها چون گذشته است

ــردان    ــازم گ ــی نی ــون ب ــارب ز دو ک   ی
  در راه طلــــب محــــرم رازم گــــردان

  

ــردان      ــرفرازم گـ ــر سـ ــر فقـ   وز افسـ
  زان ره که نه سوي توسـت بـازم گـردان   

  )548: 1362جامی، (                         
  

ز ردیف توبه در رباعی است که بـا ربـاعی اي بـه همـین ردیـف در      نکته قابل تأمل در مناجات هاي جامی استفاده ا
اصوالً ردیف هاي شعر ابوسعید با رباعی هاي نیمه دوم سده هشتم تا اواسط سـده یـازدهم   . اشعار ابوسعید نسبت دارد

... شـی و در اشعار مناجاتی شاعران سده هاي نهم و دهم چون بابا فغانی و اهلی و عرفـی و وح . شباهت معناداري دارد
  :بسیاري از این اشعار نوعی نگاه عرفانی دارند. هم شروع رباعی با یارب مرسوم است

ــا    ــوزي م ــري و جگرس ــه فقی ــارب ب   ی
  کان لقمه کـه در پـیش بـود منـت خلـق     

  
ــم  ــده ای ــاه آم ــه پن ــر عفــوت ب ــارب ب   ی
  چشمم ز کرم ببخش کـز غایـت حـرص   

  

ــا      ــروزي م ــو دل اف ــوق ت ــعله ش   وز ش
ــی روزي  ــان نکنـ ــوان لئیمـ ــا از خـ   مـ

  )419: 1353بابافغانی، (                      
  ســر تــا بــه قــدم غــرق گنــاه آمــده ایــم
ــم    ــده ای ــاه آم ــد نگ ــه امی ــده ب ــی دی   ب

  )376: عرفی شیرازي، بی تا(                
  

از حدود دوران صفویه است که در رباعی هاي مناجاتی بحث شفاعت طلبیدن از شخصیت هاي شیعی تجلی خاص 
  :می یابد

  ارب تــو مــرا کــرده ي خــویش مگیــریــ
  چـــون مهـــر تـــو و نبـــی اوالد نبـــی 

  

  از معصـــیتم بگـــذر و طاعـــت بپـــذیر  
ــر     ــتم گی ــد دس ــفاعتم کن ــو ش ــزد ت   ن

  )417: 1368فیض کاشانی، (                
  

وت چنین به نظر می رسد که ساختار رباعی هاي مناجاتی فارسی از آغاز تا این دوره چندان تغییري نکرده و تنها تفا
حتـی در قلمـرو هندوسـتان نیـز     . آن ها برخی واژه ها و کاربرد ردیف و مهم تر از همـه مفـاهیم رایـج در آن هاسـت    

  :هایی سروده شده اند که کامالً شبیه رباعی هاي قبلند رباعی
ــرم ده    ــان دل خـ ــه جهانیـ ــارب بـ   یـ
ــاغش از توســت    شــداد پســر نداشــت ب

  

  در دعــوي جنــت آشــتی بــا هــم ده      
ــه   ــکن آدم بــ   بنــــی آدم دهآن مســ

  )470: 1376غالب دهلوي، (                
  

نکته اي که باید در بررسی رباعی هاي ابوسعید مورد توجه قرار گیرد این است که از اواخر سده دهم تا پایان دوران 
سـبک  قاجار، یعنی در طول سده هایی که بیشترین رباعی ها در نسخه ها به ابوسعید نسبت داده شده، بـه سـبب رواج   

هندي و پس از آن تقلید از غزل و مسمط و مثنوي و قصیده خراسانی، رباعی به عنوان قالبی کـامالً حاشـیه اي در ادب   
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فارسی مطرح بوده و شاعرانی گمنام و معموالً با گرایش هاي اخالقی، وعظی و عرفانی که عمدتاً شاعر رسمی نبوده اند، 
تواند توجیه کند که چرا رباعی هاي منسوب به ابوسعید نوعی عرفان و عشق  این نکته می. به این قالب توجه داشته اند

  .رباعی منسوب به او، به نام هیچ شاعري دیگر ثبت نشده است 500ساده را رواج می دهد و چرا حدود 
شـیعی   مؤید این استنتاج، فراوان شدن نسبی رباعی هاي مناجاتی اهل عرفان در دوران قاجار و توجه آنان به مفـاهیم 

  :در خالل آن هاست، چنان که در رباعیات صفی علی شاه این جلوه به فراوانی دیده می شود
ــه نبــی خــدیو ملــک و معــراج    یــارب ب
  چون تـا بـه کنـون نکـرده اي بـاز مکـن      

  

ــی کــه ز    ــه عل ــارب ب ــاجانّ ی ــا دارد ت   م
ــاج   ــفی را محت ــیچ ره ص ــق ز ه ــر خل   ب

  )121-122: 1363صفی علی شاه، (       
  

ن به شخصیت هاي شیعی که از اواخر عصر صفوي در رباعیات فارسی رخ نموده و در شعر عرفانی قاجار سوگند داد
  ).444: 1366صغیر اصفهانی، . ك.ر(گسترش چشمگیري یافته، حتی در رباعی هاي دوران معاصر نیز دیده می شود 

  

  استمداد از شخصیت هاي شیعی در اشعار ابوسعید
در سـیر و سـلوك عرفـانی    ) ع(در اشعار ابوسعید، استمداد از باطن والیت امام علی  دیگر بستر ظهور مفاهیم شیعی

 80و  79را در شعر او تقویت می کند و در بسیاري صفحات دیوان چون رباعی هـاي  » والیت«این ویژگی جنبه . است
مـه حضـور اشـارات شـیعی در     با اطمینان می توان ادعا کرد که مقد). 12: 1373ابوسعید ابولخیر، . ك.ر. (دیده می شود

  :اشعار منسوب به شیخ همین مسأله والیت است
ــه در آي    ــت ب ــت والی ــت محب   اي دس

  
ــن     ــاري ک ــتی ک ــرع دوس ــاطن ش   وي ب

  )77: 1373ابوسعید ابولخیر، (               
  

کـه در   به عنوان سر سلسله والیت، در این دسته از اشعار ابوسعید نیز حضوري پر رنـگ دارد؛ بـه طـوري   ) ع(علی 
  :رباعیاتی که در نسخ متأخر به شیخ نسبت داده شده، این توجه را به خوبی می توان دید

  اي شـــیر خـــدا امیـــر حیـــدر فتحـــی
ــده     ــته ش ــم بس ــر رخ ــد ب ــاي امی   دره

  

ــی    ــر فتحـ ــاي در خیبـ ــه گشـ   وي قلعـ
  اي صــاحب ذوالفقــار و قنبــر فتحــی   

  )90: 1373ابوسعید ابوالخیر، (              
  

شیر خدا، دست خدا، صاحب ذوالفقار، قلعه گشاي خیبر «اشعار منسوب به ابوسعید لقب هایی چون  در این دسته از
  :بسامدي قابل توجه دارد» ...و

  اي شــیر ســرفراز زبــر دســت خــدا    
ــتان    ــی دس ــن ب ــت ای ــن ز دس   آزادم ک

  

ــدا      ــت خ ــب شس ــهاب ثاق ــر ش   اي تی
  دسـت مـن و دامـن تـو اي دسـت خـدا      

  )2: 1373ر، ابوسعید ابوالخی(                
  

فراوانـی ایـن   . در راه عرفان، قابل توجه است) ع(تعداد رباعی هاي ابو سعید با مضمون طلب یاري از حضرت امیر 
  :اشعار سبب شده حتی ردیف هاي انتخابی نیز با مفهوم عرفانی مورد نظر متناسب باشد

ــت  ــدد اس ــت م ــوار وق ــدر شهس   اي حی
ــن عــاجزم از جهــان و دشــمن بســیار    م

  

  ده هشت و چار وقـت مـدد اسـت   اي زب  
  اي صـاحب ذوالفقـار وقــت مـدد اســت   

  )11: 1373ابوسعید ابولخیر، (              
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  :است» مددي«رباعی دیگر منسوب به شیخ در همین مضمون و با ردیف 

ــددي   ــالم مـ ــت دو عـ ــاه والیـ   اي شـ
  اي شـــیر خـــدا زود بـــه فریـــادم رس

  

ــالم مــددي       ــانی ح ــز و پریش ــر عج   ب
  کـه نـالم مـددي   جز حضـرت تـو پـیش    

  )90: 1373ابوسعید ابولخیر، (               
  

پس از نبی تصریح ) ع(، نوع قافیه و مفهوم مصراع دوم که به جانشینی علی »ادرکنی«رباعی زیر نیز با توجه به ردیف 
  :دارد، بیانگر حضور پربسامد مضامین شیعی در اشعار عرفانی منسوب به ابوسعید است

ــو را  ــده ت ــی اي خوان ــی ادرکن   خــدا ول
  دستم تهی و لطـف تـو بـی پایـان اسـت     

  

ــی       ــی ادرکن ــص جل ــی ن ــو ز نب ــر ت   ب
ــی    ــی ادرکن ــی عل ــرت مرتض ــا حض   ی

  )99: 1373ابوسعید ابولخیر، (               
  

در بیت دوم از رباعی زیر تا حدودي بر شیعی بودن گرایش شاعر صـحه  » موال«در بیت اول و » شاه«استفاده از لقب 
  :می گذارد

ــه خــدا را شــیري  ــویی آن ک ــاه ت ــا ش   ی
ــوال   ــا مـ ــاجزت یـ ــالم عـ ــند غـ   مپسـ

  

  خندق جه و مرحب کـش و خیبـر گیـري     
  ایـــام کنـــد ذلیـــل هـــر بـــی پیـــري 

  )94: 1373ابوسعید ابولخیر، (               
  :سخن رانده است) ع(به ندرت ابیاتی را می توان یافت که شاعر در خالل آن ها از مهر خود به علی 

  تــراب دمســاز مــن اســت تــا مهــر ابــو
  ایــن هــر دو جگــر گوشــه دو بالنــد مــرا

  

  حیدر به جهان همـدم همـراز مـن اسـت      
  مشکن بالم کـه وقـت پـرواز مـن اسـت     

  )14: 1373ابوسعید ابولخیر، (               
  

ز القـابی  اسـتفاده ا . را می توان دید) ع(در یکی از رباعی هاي منسوب به شیخ استمداد از امام رضا ) ع(جدا از علی 
  :چون قبله هفتم و امام هشتم در شعر زیر دیده می شود
ــم   ــاق انجـ ــالك و نفـ ــردش افـ   از گـ
  از پــاي فتــاده ام مــرا دســت بگیــر     

  

ــم     ــردم گ ــتن ک ــار خویش ــته ک ــر رش   س
  اي قبلــــه هفــــتم اي امــــام هشــــتم

  )58: 1373ابوسعید ابولخیر، (               
  

بـه عنـوان رهبـري    ) ع(بوسعید را متأخر بدانیم، چون پناه بردن به علی ما نمی توانیم این دسته از اشعار منسوب به ا
روحانی و ولی خدا ویژگی اي است که در اشعار باقی مانده از سده ششم به بعد تا حدودي در ادب عرفانی فارسی جا 

  :ه می شودباز کرده است و در اشعار عطار، مولوي و بسیاري دیگر از شاعران فارسی هم نمونه هایی از آن دید
ــده اي   ــل و دی ــه عق ــه جمل ــی ک   اي عل

  
  زین همرهان سست عناصـر دلـم گرفـت   

  

  شــمه اي واگــو از آن چــه دیـــده اي     
  )160: 1380مولوي، (                        

ــت  ــتانم آرزوس ــدا و رســتم دس ــیر خ   ش
  )290: 1381مولوي، (                        
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. ی با معیارهاي شیعی، در اشعار منسوب به ابوسعید کـامالً رسـمی اسـت   با این حال شیوه استمداد از رهبري روحان
-1229(میر عظیم الدین تتوي . در اشعار سده هاي بعد هم بعد هم نسبتاً فراگیر شده است) ع(چنان که استمداد از علی 

  :استمداد می کند) ع(این گونه از علی » دستم بگیر«، شاعر هندي، در قصیده اي با ردیف )1163
  اي دادرس دست خدا بهر خدا دستم بگیر

     
  یار کبریـا بهـر خـدا دسـتم بگیـر     اي دست  

  )159: 1381رادفر، (                          
  

نکته مورد تأمل در این دسته از رباعیات دیوان شیخ، در کنار مفهوم استمداد از رهبر روحانی که در این اشعار مستقیم 
» مددي، ادرکنـی، فتحـی و وقـت مـدد اسـت     «بهره گیري از ردیف هایی خاص چون  است،) ع(و واضح حضرت امیر 

بعدها این دسته ردیف ها بیش از همه از سده یازدهم به بعد در ادب فارسی جا باز می کند، چنان که بیدل در دو . است
  .ردیف استفاده شده استبهره جسته و جز او در غزلی از حزین الهیجی نیز از این » مددي«غزل عارفانه اش از ردیف 

  نه نفس تربیتم کـرد و نـه دامـان مـددي    
  

  آتشم خاك شد اي سوخته جانـان مـددي    
  )1/1196: 1341بیدل دهلوي، (             

  

در رباعی هاي عرفانی نیز از قدیمی ترین کاربردهاي این ردیف باید به شعر زیر از منظر علی شـاه مشـتاق کرمـانی    
  :یل قرن سیزدهم اشاره کردعارف قرن دوازدهم و اوا

  اي مســت شــراب عشــق ســرمد مــددي
ــددي   ــد مـ ــدان احمـ ــرم خانـ   اي محـ

  

ــددي    ــد مــ ــی اوحــ ــه علــ   اي آینــ
  اي رنــــد قلنــــدر مجــــرد مــــددي

  )302: 1333مشتاق کرمانی، (               
  

ه نعمـت  در شعر عارفـان دوران قاجـار بـه ویـژ    ) ع(این رویه چنان رو به گسترش است که طلب یاري از امام علی 
  :اللهیان، جلوه اي فراوان یافته است

ــویی   ــاد ت ــر ایج ــه س ــدا ک ــیر خ   اي ش
  افتـــاده تـــر از فتادگـــان جملـــه مـــنم

  

  در کارگـــه وجـــود اســـتاد تـــویی     
ــویی   ــاده ت ــه افت ــر ک ــت ه ــده دس   گیرن

  )138: 1363صفی علی شاه، (               
   

  :فزونی قابل توجهی یافته استاستفاده از این گونه ردیف ها در رباعی مذهبی عرفانی معاصر ا
ــی   ــی ادرکن ــخص ول ــی ش ــس نب   اي نف
ــوث     ــردان الغ ــه م ــران ش ــوالي فقی   م

  

ــی      ــی ادرکنـ ــم یزلـ ــمد لـ ــر صـ   سـ
  یــا پیــر دخیــل یــا علــی ادرکنــی      

  )452: 1366صغیر اصفهانی، (              
  

  نتیجه
مفاهیم شیعی را به خوبی می تـوان   در اندیشه و آراي شیخ ابوسعید ابوالخیر چون بسیاري از عارفان نامی خراسان تأثیر

چنان  -پیوند دارد ) ع(و اهل بیت ) ع(شیخ چه به واسطه منقوالت از مذهب او که مذهب شافعی است اما با علی . دید
و چه از طریق سند خرقه و سلسله پیرانش با چند تـن از   -که در برخی کتاب هاي شیعی او را عدلی مذهب دانسته اند

در آثار و سخنان منسوب به او نیز نشانه هایی فراوان از این پیوند و نگاه احترام آمیز قابـل  . د می خوردامامان شیعه پیون
هر چند همین نزدیکی سبب شده هر چه به دوران متـأخر نزدیـک شـویم، اشـعاري بـه نـام شـیخ و بـا         . پیگیري است
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این مفاهیم شیعی به حـدي فراوانـی و تشـخص     در اشعار عارفانه منسوب به شیخ،. هاي کامالً شیعی رواج یابد گرایش

یافته که شاعر آن ها را در هیئت شیعه اي معتقد و با اصول اعتقادي کامالً شیعی معرفی می کند؛ البته تضادي میان شیوه 
  .اشارات شیعی در اشعار او با دیگر روایت هاي تاریخی و سخنان او وجود دارد

است که اشعار شیعی منسوب به او کـه عمـدتاً مناجـات و یـا منقبـت هـاي       آن چه در مورد ابوسعید بارز است این 
و طلب یاري از اولیاي شیعی را به همراه دارد؛ مفاهیمی » توسل«و بیش از آن » شفاعت«عرفانی است، دو مفهوم اصلی 

ا در شعر عرفـانی  که در رباعی هاي عارفانه شاعران فارسی، به مرور پس از سده هفتم رخنه کرده و اوج تجلی آن ها ر
البته انتساب این دسته از اشعار . شاعران فارسی سراي مقیم ایران و هندوستان در سده هاي دهم تا سیزدهم می توان دید

  .به شیخ، جدا از بحث نسخه شناسی، فرضیه اي است که از منظر ساختار مناجات ها آن ها قابل توجه است
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