
 شیعه و عرفان

 بررسی توسل و طلب شفاعت و یاری از امامان شیعه

 585زدید: با 3131اسفند  31 شیعه و عرفان شیعه شناس

 (دقیقه 44 - 22مدت زمان لازم جهت مطالعه: )

 

، از عارفان شععا د دوران سععاما ی و ی  وی اسععت یه سععهدی ویاج در روا  (ق444-151)ابوسعععید ابوالریر 

ج؛ آوری شدمفاهیم عرفا ی در شععر فارسی داشهه است  اشعار عرفا ی منوو  به او، ایلب در  و  مهخ ر جد 

توان سیری از چگو گی و محدودج زما ی ورود مفاهیم شیعی به رباعیات عرفا ی، ها، میلیل آنبا این حال با تح

مفاهیدی چون: توسعل و شفاعت در ا دیهه و اشعار مناجاتی و منقتهی  ارائه یرد  در این مقاله به روش تحلیلی،

 های مهابه اد  فارسی، درسهیسا هار و مفهوم این اشعار با دیگر  دو ه ابوسععید بررسی شدج و مدن مقایوه

چند دهد، هرا هوعا  اشععار و سعیر ورود مفاهیم شعیعی به رباعی عرفا ی تحلیل دردیدج است   هایا  هان می

های شیعی وجود دارد، در مقایوه با مجالس بازما دج از شی  و  هایی مههرک بین عرفان ابوسعید و ا دیهه ریهه

های منوو  راج یافهه و در زما ی مهخ ر  م شیعی پس از سدج هفهم، به رباعیها، مفاهی وع اشععار و محهوای آن

 .به ابوسعید  وتت دادج شدج است

 هایلیدواژج

 رباعی عرفا ی ؛ توسل؛ شفاعت؛ مناجات؛ 1ابوسعید ابوالریر؛ امام علی
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ج و ایلب، سنایی را آیازدر این  ظرهایی مهعدد دربارج آیاز سعرای  شععر فارسی با ممامین عارفا ه، مطرش شد

و بای ید  (ق314مقهول در )حال، در بر ی از مهون رباعیاتی،  ام عارفا ی چون: شقیق بلری دا ند، با این وع می

هایی مهخ ر را به یوا ی چون: حلا  و و حهی دیوان (45، ص3114 شعدیوعا،)، ثتت شعدج (ق263م )بوعطامی 

توا د به معنای رّد یامل احهدال های مجعول،  دیهرچند این ا هوا  ا د؛دادج وتت  (بایویه)بابایوهی شعیرازی 

 .سرای  شعر عرفا ی پی  از دوران سلجوقی باشد

و اشعار عارفا ه منوو  به او یاملاً قابل تحلیل و  (ق444-151)این  کهه در پیو د با شرصیت ابوسعید ابوالریر 

سرنان منظوم ابوسعید  بیت، 3643منوو  به عصر ساما ی و ی  وی ترین اشعار صوفیا ه وایاوی اسعت  عددج

 رباعی و چند ی ل، 123اسعت یه به هدت سععید  فیوعی از مناب  مهعدد دردآوری شدج است  این ابیات شامل 

یدی واژدان عربی  وتت به شعر عرفا ی »های شعر  راسا ی چون: قطعه و ابیات مهفرقه است یه بر ی ویادی

ودن دار بها و قافیهاسهفادج ا دک از تدثیل و رم ، وجود الف اطلاق در پایان قافیه تصعاویر سعادج، بعد، هایدورج

 .شوددر بر ی از این اشعار دیدج می« مصراع سوم رباعی

های شعیعی در اشععار منوو  به ابوسعید، به سیر تحول این در این مقاله، برآ یم تا معدن تحلیل بر ی اشعارج

بپردازیم و از  لال این مقایوه، به می ان درسهی ا هوا  این اشعار به  (موازات اد  فارسیبه)ر شعر او مفاهیم د

 :او دست یابیم؛ التهه پاس  به چند  کهه مورد تخمل، پی  از بررسی اشعار ابوسعید مروری است

آیا اشعار منوو  به دران اد  پارسعی، شععر عرفا ی فارسعی از یی و یجا شعروع شعدج و از منظر پاوه  .3

 ابوسعید از آن اوست؟

 های شیعی چگو ه بودج است؟او چه مذهتی داشهه و  گاج او به شرصیت .2

 اشعار شیعی منوو  به او تا چه می ان از  ظر ستکی به دورج او پیو د دار د؟ .1

 .داد به سؤالات اول و دوم در مقدمه و به مورد آ ر در  لال تحلیل ابیات مهن پاس   واهیم

 سهم ابوسعید ابوالریر در آیاز شعر عرفا ی فارسی .3

سعت   راسعا ی در شعر فارسی، ممامین صوفیا ه  روت بار با رباعیات منوو  به از  ظر محجو  در یها  

از دیدداج او، شعر صوفیا ه به صورت پرایندج  (361، ص3154محجو ،)ابوسعید، وارد شعر فارسی شدج است  

 ،ابوالعتاس قصا  روا  داشعهه و شععرهای منوعو  به شی  ابوالقاسم یریا ی مرشد بوسعید، از دورج سعاما ی



ی و یوسف حقیقی صوف ابوعتدالله  فیف، ابوعلی دقاق، ابوعلی سعر وی، ابوالحون  رقا ی، ابوالحون بوهی،

قدر در زمان او آن  دهندج این حمعور اسعت  از  ظر ایهعان، اشععار ابوسععید یا از  ود اوست یاعامری،  هعان

 وا دج؛ به هدین دلیل، زمان آیاز شعر عارفا ه دیرتر از اواسط مهعهور بودج یه در حف  داشهه و در جلوات می

 (538-531، ص3154محجو ، )یا اوا ر قرن چهارم  یوت  

ن یه است  ای این اجههاد با ابیات منوعو  به دیگر شعاعران و سعرنان مهعهور دربارج ابوسعید  ی  یاملًا منطتق

بدا یم ویادی مجالس وع  و عرفان ابوسعععید در  یهععابور شعععرهای فراوا ی بودج یه او در  لال سععرنان  ود 

آید او اولین شی  ب رگ صوفی به شدار می  ود مؤید روا  اشععار عرفا ی در اد  این دورج اسعت   وا دج،می

های توجه به مجالس او م یردج و یکی از جنتهیه سععداع و قول و ی ل را در  راسععان در بین صععوفیه مرسععو

شعدج است؛ التهه بر ی معهقد د، تقریتًا تدام اشعار ها  وا دج میاشععاری بودج یه بر  لا  رسعم موعظه در آن

، 3151یو ، زرین) وا دج، از یلام مهقدمان بودج است  در مجالس  وی  میفراوا ی یه او به فارسی و عربی، 

 (61ع63ص

اما جایگاج شعععر   د بوسعععید با دیگران یاملاً  ز بوسعععید  ی  جنید مقام شعععر را در عرفان ا دیی بالا بردج؛پی  ا

دادج و  وا دج، با ی  بیت پاسععع  میای را یه قاری میجا یه در بر ی مجالس هر آیهتعا آن مهفعاوت اسعععت،

اصرار او  (218، ص3118 مایر،)بروا ند  چنین منقول است یه  واسهه در مراسم تدفین  به جای قرآن شعر هم

به شععر وا ی حهی یوعا ی چون ابوالقاسعم قهعیری، ابوعتدالله بایویه شیرازی و  واجه عتدالله ا صاری را به 

 (26، ص3185 شفیعی یدینی،)مرالفت با شیوج مجالو  برا گی ا دج است  

یه در ههت شود؛ چنانما دج از او دیدج مییعلاقه ابوسععید به یاربرد شععر در سعرنوری، در ا دک مجالس باق

، ثتت (134 وشععهه شععدج به سععال )ای قو یه شععدج از او یه در جنم موجود در یهابرا ه منطقهیافههمجلس تازج

در هفت  (314-323، ص3134 یا، راشععدی)دردیدج، تنها در مجلس یوتاج آ ر از شعععر اسععهفادج  هععدج اسععت  

 دود دارد یه از آن میان، دج مورد در وزن رباعی  (هر مجلس پنا بیت)بیت  15مجلس دیگر شععی ، در مجدوع 

از آن میان،  (328ع343هدان، ص)بیت یا قطعه است  مصراع، ت و سه مورد به زبان عربی و عددتاً در قالب ت 

 (348ع344هدان، ص)ترین مجلس از منظر یاربرد شعر در اشعار بوسعید است  مجلس سوم با پا  دج بیت، مهم

ای بودج یه ابوبکر اسحاق، مقدم یرامیان یاردیری شعرهای عرفا ی در مجالس  ود، به ا دازجعلاقه ابوسعید در به

قاصدی بفرسهاد د یه شی  صوفی پدید »و قامعی صاعد، مقدم حنفیان از او به سلطان محدود شکایت برد د و 



«  دویدبل یه هده بیت می 3ید و  ه ا تار رسععولدودوید و در مجلس  ه تفوععیر قرآن میآمدسععت  مجلس می

های رایا و مهععهور یکی این یه از تفاوتیند: این  قل ابوروش دو  کهه را روشععن می (58، ص3113ابوروش، )

جای آیات و احادیث عربی های فراوانِ و احهدالاً سادج، بهمجالس صوفیان  راسان در آن دورج، این بودج یه شعر

ای رایا بودج یه شاییان در ا هوا  ابوسعید به شعدج و این شیوج به ا دازجی عدوم مردم  وا دج میو دیرفهم برا

 .ا دصوفیه از آن بهرج درفهه

ه شععدج یهای یافتچنین اسععهفادج از پنا بیت به طور مهوسععط در مجلسو هم« دویدبل هده بیت می»از قید 

آید یه ابوسعید در صدها و شاید س شعی  اسعت، چنین برمیای از اصعل مجلها  لاصعهمحهدلاً مهن موجود آن

 وا دج و حهی در زمان  وشهه شدن ه اران مجلس سرنرا ی یه در  یهابور داشهه، تعداد زیادی شعر عرفا ی می

، 3134 یا، راشدی)یها  حالات و سعرنان ابوسعید، دویوت مجلس از مجالس شی  در دست مردم بودج است  

یه شی   دهدوعیاری از ابیات مورد اسهفادج او را تکرار مجالس قتل بدا یم، این  کهه  هان میحهی ادر ب (33ص

 درت عربی در ذهن داشععهه و به مرور در جلوععات  وی   قل یم چند ه ار بیت عرفا ی فارسععی و بهدسععت

 .یردج استمی

ررسی دارد  از مهن مجالس ابوسعید  وا دج از اوست یا از دیگران، جای باین یه ابیاتی یه شی  در مجالو  می

از مجالس موجود، به  ام شاعر اشارج  هدج  ی توان دربارج شاعران ابیات به  هیجه قطعی رسید؛ زیرا در هیچ  دی

هرچند هدین  کهه، ا هوا  بویاری از این ابیات را به شی  محهدل  (314عععع343، ص3134 یا، راشعدی)اسعت 

فهه ایم؛ آ چ بر زبان ما رود، دما هرد  شعععر  گفهه»یند یه دفهه اسععت: سعععید  قل مییند  التهه ابوروش از ابومی

ای دیگر منور  ی  به دو هبنمحدد (13، ص3113ابوروش، )«  تر ازآن پیر ابوالقاسععم بهععر بودع ی ان بود و بی 

فهه به زبان شی  رفهه است، او دها جداعهی برآ ند یه بیت»اعهقاد دارد یه اشعار از آن  ود ابوسعید  تودج است: 

«  سعععت، یه او را چندان اسعععهوراق بودی به حمعععرت حق، یه پروای بیت دفهن  داشعععهیاسعععت و  ه چنان ا

 (238، ص3154منور، محددبن)

ی ای ا هایمنور دربارج شعاعر  تودن ابوسععید، بی  از آن یه  تری باشععد، شیوجبن وع جدلات ابوروش و محدد

و  (12، ص3161دامادی، )« به منظور تن یه و تترئه شعی  از اشهوال به شعر و شاعری سا هه شدج ظاهراً»دارد و 

هه طتق توان دید؛ التتقریتاً شتیه ابیاتی است یه در دیوان دیگر شاعران عار  فارسی چون: مولوی و عطار هم می

ابوسعید ج  ی  رباعی و ی  بیت  از آثار منظومبر ی اسعناد موجود و به  ظر بر ی پاوهنددان اد  فارسعی، 



الدحجو  چی ی در دست  یوت و دیگر اشعار منور و ی  بیت عربی به تصریح یهففارسعی به  قل محددبن

صلی های مهخ ر، فویاج در سفینهمنوعو  به او، یا مهعلق به پیران دذشهه اوست و یا در طول ه ار سال ا یر به 

یه تعدد ابیات با این حال، علاوج بر این (13، ص3185فیعی یدینی، شعع)به رباعیات او ا هصععاص یافهه اسععت  

به  چنین  هیجه»یند، با قراین عقلی و  قلی آمدج از جنم قو یه، این قطعیت را رد میدسععتموجود در مجالس به

ی  شها یه به آید یه اشععار شعی ، منحصعر به سه بیت  تودج است؛ اما این یه هده رباعیات و دوبیهیدسعت می

 (358، ص3166هدایی، )«  ا د، حقیقهاً از او باشد جای تردید است وتت دادج

چنین حمور او از یودیی در مجالس از سعوی دیگر، محیط تربیهی شی  و علاقه پدرش به شعر و شاعری و هم

آن،  قل  علاوج بر (141عععع141، ص3111جامی، )توا د دلیلی بر شاعری او باشد  سداع و شنیدن ابیات،  ود می

سی ه ار بیت از اشعار جاهلی  وا دج و به  اطر سپردج « ابوسعید عیاری»شدج یه شی  در روزدار تحصیل،   د 

ای به شعر و شاعری و مطالعات فراوا    داید، بوسععید با چنین علاقهیه بعید می (11-12، ص3161دامادی، )

ز د، دامن از شععر برچیدج باشد  از سوی دیگر، از می داشعهن ذوقی یه در سعرنان منثور او مو  و در ینار آن،

الدحجو ، تدهیدات یهف حالات و سرنان شی ، هایی چون: اسعرارالهوحید،ها و شعواهدی یه در یها اشعارج

، 3114شعععدیوعععا، )آید یه او شعععاعر هم بودج اسعععت  الدین رازی آمدج، چنین برمیالقمعععات و دفهه  جمعین

 (321ع323ص

های روا  شاعری در میان اعری ابوسعید و وسعت یافهن دامنه اشعار منوو  به او، هر چه به سدجاشعارج به شع

یا در الاولهای مهخ ر تذیرةشود  شاید به هدین ستب است یه در  ورهتر میبی  شعویم،اهل عرفان   دی  می

یعی یدینی، شععف)تر اسععت  دم بی ، ابیاتی یه از او ذیر شععدج  وعتت به مناب  مهق«ذیر شعی  ابوسعععید ابوالریر»

 (234، ص3185

 می ان ا هوا  ستکی اشعار منوو  به ابوسعید .2

توان شیوج آن را با بر لا  ادعای بر ی محققان، شععر عرفا ی در دوران سعاما ی و ی  وی وجود داشعهه و می

در این دو ه »های بعد، های شععر پندآمی  رایا در این دوران   دی  دا وععت  بر  لا  شعععر عرفا ی دورجدو ه

داج معا ی و  کاتی از درویهی و قط  تعلق از د یا و عاشقی و شوریددی و شیدایی  ی  در  شدج و شععرها، داج

است و به در آن اسهعدال شدج اصعطلاحات صعوفیان ما ند شاهد و ساقی و سایر و  اقوس و یلیوا و ز ار و   ، 

 (523-524، ص3154محجو ، )«  و راز و  یاز زاهدا ه داردتر صورت مناجات ها، بی طور یلی شعر



چنین در اوا ر قرن پنجم در منووبات  واجه عتدالله هم ها را در اشععار منوعو  به ابوسعید و هماین ویادی

 دهد؛ با این حال اشعارقدمت  هان میبینیم  هدین  کهه، بر ی شععرهای ابوسعید را از منظر معنایی صاحبمی

ای از تمعادهای سعتکی است  شدیوا ابوسعید را از شاعران دورج شعناسعی، آمیرههه او از  ظر سعت منوعو  ب

دا د  از  ظر وی، اشعار منوو  به ابوسعید، ستکی  راسا ی دارد و از  ظر فکری عاشقا ه و عارفا ه سلجوقی می

 (64-53، ص3182شدیوا، )و   دی  به شعر سلجوقی است  

دو  یه ازهای ابوسعععید بدا یم، چنانهای شععدیوععا در تعیین قدمت رباعیدن را یکی از ملاکای بوادر چهارقافیه

 (338-331، ص3134 یا، راشععدی)رباعی یامل موجود در مجالس  وععره قو یه، ی  مورد این ویادی را دارد، 

ر شود  در اشعامیعصرش دیدج هایی بین شععر ابوسععید با دیگر شاعران هم واهیم دید یه از این منظر تفاوت

ای در ینار هم بهرج درفهه؛ در حالی یه های سه و چهارقافیهطور  وتی از رباعیشعاعران قرن چهارم، رودیی به

های شاعران مداش این ویادی در رباعی (56، ص3182شدیوا، )«  ای اسعترباعیات قرن پنجم یالتاً چهارقافیه»

ها یوان شاعران قرن شهم ما ند ا وری و  اقا ی هم رباعیچون: فر ی، عنصعری و قطران مهعهود اسعت  در د

سهه ای یاهای چهارقافیهشویم، از  وتت رباعیای هوعهند و هرچه به پایان این قرن   دی  میمعدولاً چهارقافیه

ای ابوسعید به روایت  و  مهخ ر، بویار های چهارقافیهدرحالی یه  وعتت رباعی (66-53هدان، ص)شعود  می

 .ر از می ان مرسوم در ست   راسا ی استتیم

سرای درباری، یا به دلیل تفاوت محهوای اشعار سادج عارفا ه او با شعر پرطدطراق تدای  ابوسعید با شاعران رباعی

ای در مرهار امه عطار و دیگر شاعران عار  قرن های چهارقافیهدرباری است ع یه این  کهه با  وتت یم رباعی

اشد یه ای بای یاملاً تفننی و سلیقهعصرشان سازدار است ععع یا باید ویادیبا شاعران مداش همشهم در مقایوه 

 وایی  شیرهای امیر علیهای بعد تناسب دارد؛ چنان یه ایلب رباعیدرای سدجاز این منظر با بر ی شاعران تفنن

ان ست   راسا ی  یوهند  در ینار دو ای هوعهند؛ هرچند از شاعرو بوعیاری رباعیات قاسعم ا وار  ی  چهار قافیه

 .توان بر تخ ر زمان سرای  اشعار تصریح یرداحهدال اول، می

بر ی محققان چون  فیوی، مدن اذعان به قدمت بویاری از اشعار منوو  به  های ستکی،از منظر دیگر ویادی

ید از ویاج قطعات باو  به او به شعی ، معهقد د، ابوسععید اشععار رودیی را از بر داشهه و بویاری از اشعار منو

یردة شععاعران مهخ ر از صععفا  ی  اشعععار منوععو  به او را ا هحال (458-451، ص3143 فیوععی،)رودیی باشععد 

 کهه دیگر در بررسی اشعار منوو  به ابوسعید، این است  (، مقدمه5، ص3113صعفا، )دا د  می 8و  1های قرن



شویم، بوامد  وتت قالب رباعی به مجدوع اشعار ابوسعید، در   دی  می یه از  ظر قالب، هرچه به دوران مهخ ر

عار به دیگر اشعع یابد؛ به طوری یه در مجالس موجود در جنم قو یه،  وععتت رباعیمهون مربوط به او ف و ی می

 در و (141عععع144ص ،3111 جامی،) ٪12الا س جامی ، در  فحات(314عععع343، ص3134 یا، شععدیرا) 41٪

 هنیاف  وتت میان موهقیم ارتتاط مؤید  کهه، این (11ع15ص ،3144 هدایت،)  است ٪31 هدایت لعارفیناریاض

 .است عرفا ی شعر سنت با ابوسعید،  ام به اشعار

به هرحال، اشععار منوعو  به ابوسععید را چه از آن  ود او بدا یم، چه به شاعران قتل از او چون رودیی و پیر 

رباعی به شاعرا ی  381های منوو  به او، باید توجه داشت یه از مجدوع رباعی یم،ابوالقاسعم بهعر  وعتت ده

، (رباعی 15)اوحدالدین یرما ی  ،(رباعی 14)، مولوی (رباعی 44)باباافمععل  ،(رباعی 55)دیگر چون: عدر  یام 

احدد ی الی،  یام،  سععینا،  واجه عتدالله ا صععاری،مورد به دیگر شععاعران چون: ابن 41و  (رباعی 21)با رزی 

الدین با رزی، اوحدالدین یرما ی، باباافمل یاشا ی و حهی سیف الدین یتری، مولوی،سهروردی،  جم سعنایی،

، 3114شدیوا، )شدج  دارد ما دج، شعاعری شنا ههبر ی شعاعران مهخ ر منوعو  اسعت؛ اما پا صعد رباعی باقی

هه یافای حیاتهای چهارم و پنجم یا ابوسعید اسطورجردج در سدجیها را به ابوسعید ز ددیتوان آنو می (324ص

 .های پنجم تا سی دهم مهعلق دا وتدر مهون سدج

  

 های اجهداعی و شرصی ظهور مفاهیم شیعی در اشعار ابوسعیدزمینه .1

های رباعی آداهی و پیو د عاشقی و معهوقی مهقابل میان ا وان و پرورددارش، متا ی ا لاقی داآداهی، ا وعان

ویاج به)های دینی شرصیت در بویاری از این اشعار، (68، ص3118ای، الهی قدهه)منوعو  به ابوسعید است  

ها دهندج بین ا وان و  دا، و عاشق و معهوقند و به هدین ستب تحلیل جایگاج این شرصیتعامل پیو د (شیعی

 .ینندج مفاهیم اصلی در اشعار شی  باشدتوا د معرفیمی

ای شیعی هدهاست، پی بردن به مذهب او و زمینهای یه پی  از بررسی اشارات دینی در اشعار ابوسعید راج کهه

زمان با شی ، بوهر مناستی برای پیو د عرفان و تهی  بودج، یکی از در اشعارات اوست  این یه  راسان قتل و هم

ر عرفا ی این دورج ید  یردج باشععد  هرچند در توا د به ظهور مفاهیم شععیعی در اشعععاهایی اسععت یه میزمینه

فمعای  وعتهاً آزاد دینی در  راسعان یه ساما یان ایجاد یردج بود د، تا حدودی بر هم دوران حکومت ی  ویان، 

یرامیان و پس از  شععافعیان، یند،عنوان مذهب دربار حدایت می ورد و سععلطان محدود از مذهب حنفی به می



و به مرور و از  (361، ص3156یلیفورد باسععور ، )ا د  ی  تا حدودی امکان ظهور داشععهه آ ان معه له و شععیعه

اوا ر قرن پنجم، مذهب شععافعی یه بی  از هده به  واص مرتتط بودج، بین صععوفیان به وسعععت پذیرفهه شععدج 

 (315  : هدان، ص)است  

 های دینی و عرفا یافکار و ا دیههدر هدین بوعهر تاریری و جورافیایی موعاعد اسعت یه امکان پیو د  وردن 

شود؛ با این حال در مجالس ابوسعید، بی  از اصرار بر  گاج مذهتی  اص، ابوسععید با فرهنم شیعی فراهم می

یه شععی ، در مجلس شععهععم و در تتیین ولایت حق به عنوان یکی از دری ی عرفا ی  دود دارد؛ چنان وعی فرقه

 :دویداصول مهم عرفان  ود می

د: دویام؛ یکی میدوید: حنفیام؛ یکی میدوید: شععافعیآر د؛ یکی میهده درین جهان  ویهععهن پدید می این

ا باید یه دوید: شععددوید وزیرم  یوععی میدوید: امیرم؛ یکی میام؛ یکی میدوید: اشعععریام و یکی میحنتلی

ن هده ب ردان و ساداتند؛ یکی شی  امام  یایم؛ و هیچ  دا م  ایهعایس  یم؛ وز هیجا میاید؟ من باری هیچیوعی

 (324، ص3134 یا، رشیدی)الاسلام؛ یکی  لیفه زمین است؛ این هده هوت؛ پس  دای یو؟ است؛ یکی شدس

در ینار  گاج  اص شعی  به مذهب یه در مجلس شعهم مهاهدج شد، بر ی از مهون بر شافعی بودن او تصریح 

ل بیان ز ددی ابوسععید به آن اشعارج یردج و ادعا  دودج یه بوسعید، فقه را یه ابوروش بارها در  لاا د؛ چنانیردج

چنین و هم (18، ص3113ابوروش، )پی  ابوعتدالله الرمععری  وا دج یه رهتر شععافعیان  راسععان بودج اسععت 

 : ویودابوبکر قفال شافعی را هم شادردی یردج و در جایی آشکارا می

الله ع یاد یردیم تا را تا شافعی عع رحدهشافعی اِ هدا داشت  اسهادان وی الله روحه عع به مذهب شی  ما عع قدس

 (44هدان، ص)هیچ معهرض را وجه طعن  دا د  

شاید شافعی دا وهن شی ، اب اری برای تترئه عرفان او در  راسان بودج باشد؛ با این حال ادر این ادعا را دربارج 

دو ه های شیعی روشن  واهد شد  هدانافعی معهقد با شرصیتشعی  بپذیریم، ل وم پیو د او در جایگاج ی  ش

یه پیهعوای این مذهب، امام محدد شافعی  ی  بارها به این اصل از عقیدج  ود اعهرا  یردج، این پیو د حتی به 

 :را حجت آوردج است ای عدیق است یه ق وینی در یها  النقض بارها آنا دازج

 إن یعععان حععععبّ الوصععی رفماً

  



 فا ّنععععععی أرفعععععععض الععععععععتاد

 إن یعععان رفمععععاً حبّ آل محدد

  

 فلیعععععههد الثّقعععلان أ ّی رافمععععی

 لئن یان ذ تی حععععععبّ آل محدد

  

 فذل  ذ عععععب لعععععوت عنه اتو 

 (241-242، ص3158ق وینی، )

دهد، آید  او در اثر  ود حکایهی دارد یه  هععان میمیهای ابوروش  ی  برپیو د ابوسعععید و تهععی  حهی از اشععارج

این پیو د به  (63-68، ص3113ابوروش، )ا د  های  یهابور  ی  در مجالس وع  شی  حامر بودجبر ی از علوی

 : ویودای بودج یه  ویوندج النقض دربارج او و بای ید و شتلی و جنید میا دازج

 (331، ص3158ق وینی، )«  ا دیه عدلی و معهقد بودج؛ از بهر آنشیعه در این جداعت ظن  یکو دار د»

طریقه عرفا ی و سند  رقه اوست یه در مجالس بازما دج،  ها ی از آن   قطه دیگر دربارج ارتتاط شعی  و تهعی ،

صر  شی  در طریقت، شادرد شی  ابوالفمل حون بودج و به واسطه ابو توان دید؛ التهه براساس  ظر ابوروش، دی

داوود طایی، حتیب  ،(1مولی امام رما)جنید، سری سقطی، معرو  یر ی  سعرا ، ابومحدد مرتع   یهابوری،

طتق روایت  (13، ص3113ابوروش، )یابد  پیو د می 3و سپس به رسول 1حوعن بصری، به امام علی ا صعاری و

، 1و از طریق امام باقر 1به امام صادق منور  ی  سعند  رقه شی  با چند واسطه، به معرو  یر ی، از اوبنمحدد

 (16، ص3154منور، محددبن)رسد  می 3، به رسول1و امام علی 1امام حوین، 1امام سجاد

  

 تحلیل مفاهیم شیعی در اشعار منوو  به ابوسعید ابوالریر

ه ولایت س  ظریسعازد و اعهقاد به یرامت، پایه و اساسعهون فقرات تصعو  را  ظریه ولایت می»ادر بپذیریم یه 

، (43-48، ص3185شفیعی یدینی، )« دهدبنیاد  روهین را  ظریه امامت شکل می دو ه یه در تهی ،است؛ هدان



توان به مهعابهت جایگاج پیروی از پیر و رهتر در عرفان، با موعخله امامت در  ظر شیعه، اذعان یرد  در تثتیت می

 دود  «شفاعت»و « توسل»دو مفهوم اصعلی  دیر د،قرار می موعخله عصعدت امامان شعیعی یه در امهداد رسعالت

یابد؛ مفاهیدی یه در شعرصعیت رهتران عرفا ی هم جلوج دارد و در بررسی اشارات دینی اشعار ابوسعید  ی  می

 .ها توجه داشتباید به آن

های دینی دیدج تتن از شععرصی 21اشعارج به  13در مجدوع ابیاتی یه در طول تاری  به ابوسععید  وعتت یافهه، 

 هاییهای دینی سعامی حمور دار د و حهی ی  اشارج  ی  به شرصیتتنها شعرصعیت شعود  در این اشععار،می

عر های اسلامی با ششعود  این  کهه، علاوج بر اثتات تناسب شرصیتزرتهعت و اسعکندر دیدج  دی چون: ما ی،

در مقایوه با ست  شاعران ساما ی و ی  وی، صحه  عرفا ی، بر مهخ ر بودن میا گین اشععار منوعو  به بوسعید،

های ایرا ی چون  وشیروان ما دج از شعی ، اشاراتی ا دک به شرصیتدذارد؛ در صعورتی یه در مجالس باقیمی

 (33، ص 3134 یا، راشدی)یاربرد دارد  

ی  اص دارد یه این  کهه   کهه دیگر این یه از مجدوع اشارات موجود، تنها هیجدج مورد به پیامتران قرآ ی ا هص

عصعر او مهفاوت است  این تفاوت بوامد را میان اشعار و تلدیحات موجود در در مقایوعه با دیگر شعاعران هم

 :(324و  336، 334، 343  : هدان، ص )توان دید مجالس بازما دج از ابوسعید  ی  می

 در چهده حیوان بر دولت بدی  ایافت

  

  چهیدیزو  مر به عدر ا در قطرج 

 در روی تو را دیدی بیچععععععععارج زلیرا

  

 پیراهن یوسعععف را از پس  دریدی

 (341هدان، ص)

شود یه این  کهه با مذهب شافعی او یه دا ه  ی  دیدج  دیای به  لفای سهدر اشععار منوعو  به بوسعید، اشارج

این دودا گی وقهی مهرد  ا ی  دارد های آن است، تناسب چنداز شا صه 1احهرام به  لفای پی  از امام علی

هن حالات ها بتینیم  در مشعود یه به آثار و سرنان منثور او  ظر بیفکنیم و شیوج بر ورد او را با این شرصیتمی



، 3113ابوروش، )«  بکر و عدراقهدوا بالذین من بعدی: ابی»آمدج یه  3و سععرنان ابوسعععید، این حدیث از پیامتر

ا د یه این  کهه  ی  تا الدؤمنین  طا  شعععدجمنور  ی   لیفه اول و دوم با لقب امیربندر یهعا  محدعد (18ص

ای از صحابه رسول وجود  دارد  ما دج،  ها هحدودی با اشععار منوو  تفاوت دارد؛ التهه در ا دک مجالس باقی

 (314ع343، ص3134 یا، راشدی)

ترین شعرصیت دینی در اشعار ابوسعید است؛ مهم ارج،اشع 25با  3علی بر اسعاس اشععار منوعو ، به وی، امام

القمععات، عطار، عین احدد ی الی، منور،بنمحدد هرچند در مجالس ابوسعععید و در مهون یوععا ی چون: ابوروش،

ابیات  شناسی  ی توان دید  از  ظر  ورهصورت موهقیم  دی های مفاهیم شیعی را بهجامی و حهی هدایت، جلوج

ا د یه این  کهه تردیدها را در یه از قرن دهم تا سی دهم فراهم شدج هایی ثتت شدجب در  و  و جنمشیعی ایل

 1یهای احهرام به امام علچنین  ها ه وع زبان و هم برهد؛ با این حال، شیوج عرفا ی،ا هوا  این ابیات قوت می

 .داردامل  وتت ابیات شیعی به او بازمیهای موثق به بوسعید  وتت دادج شدج، ما را از رد ییه در یها 

شود، در آثار منوو  به منور  ی  دیدج میبنهای ابوروش و محددیه در  گاشههچنان 1اعهقاد و احهرام به امام علی

« امیرالدؤمنین»را با لقب  1شعععی  بی  از دیگر  لفعا پرر گی دارد  ابوروش در یهعا   ود چهعار بعار امام علی

چنین در داسها ی به  قل از ابوذر داج  طا   کردج است  او همی یه دیگر  لفا را با این لقب هیچ وا دج، درحال

 : ویود، می1در بیان یرامت حمرت امیر

در سرای امیرالدؤمنین دسهاسی »دفهم: «  گری؟یا اباذر! چه می»در من  گریوعت و من در وی؛ دفت:  3رسعول

یا اباذر!  دا ی یه  داو د را فریوهکا ند یه »دفت:  3رسول«  عجب آمدجا، مرا آ   یوی بود آندهعت، بیمی

 (56، ص3113ابوروش، )«  درد د   داو د ایهان را برای معو ت آل من و امت من مویل یردج استدر زمین می

 های اصعلی شا ه مهدی از عرفان  راسان ورسعد یه یکی از ویادیها، چنین به  ظر میفرضاز هده این پی 

بینیم، یه پس از این در آرا و اشعار دیگر عارفان برجوهه  ی  میچنان ویاج از قرن پنجم به بعد،عرفان اسعلامی به

منور به  ام بناست  این  کهه از می ان اشارات محدد 3بی  از دیگر صعحابه و یاران رسعول 1توجه به امام علی

 :شود ی  دیدج می 3پس از حمرت رسول 1امام علی

ر میان، تاجی بر سر و یدری ب ز شی  بوسعید شنیدم یی دفت: مصطفی را ع صلوات الله علیه ع به  وا  دیدم،ا

 (248، ص3154منور، محددبن)و امیرالدؤمنین علی ع رمی الله عنه ع بر زبر سر او ایوهادج  



از دیگر مفاهیم رایا در  1م رماو امامان شیعی به ویاج حونین: و اما 3، اشعارج به رسعول1علاوج بر  ام امام علی

 .اشعار است یه در ادامه به تحلیل این مفاهیم در دو بوهر اصلی  واهیم پردا ت

 های عارفا ه ابوسعیدهای شیعی در مناجاتشفاعت و توسل به شرصیت .3

ترین بوععهر ظهور مفاهیم شععیعی در مناجات، یکی از مفاهیم اصععلی مهون و اشعععار منهوععب به شععی  و مهم

های مذهتی، اشعاری  طا  به معهوقی هاست؛ با این حال در اشعار موجود در مجالس، بی  از مناجاترباعی

 334، 343، 341، 345، ص3134 یا، راشدی)ها را به قط  اشعار مناجاتی دا وت  توان آنازلی  دود دارد یه  دی

 (ع)شاعر  داو د را به امام علی الس دار د،های شیعی مهخ ر یه سا هی مهدای  با اشعار مجدر مناجات (331و 

ای یه به این اشعار ر گی یند؛ ویادیدهد و تقامای  ود را در  لال این سودند مطرش میو آل او سعودند می

 :یاملاً شیعی دادج است

 یار  به محععععععدد و علی و زهععععرا

  

 یار  به حعععوین و حوععععن و آل عتا

 عععهم در دو سرااز لطععععف برآر حاجعع

  

 معععنت  لق یا علععععععی الاعععععععلابی

 (2، ص3111ابوسعید، )

ترین مخ ذی یه این شعر را به بوسعید  وتت ، قدیم(385  : هدان، ص)یه در مناب   فیوعی آمدج اسعت چنان

این حال، با  شناسی مهخ ر است؛ بااست یه از  ظر  وره (3361)دادج، تذیرج حوعینی  گاشعهه دوسعت سنتهلی 

توان به قط  ،  دی(25، ص3134 یا، راشدی)ا د ها در حف  میرا  عرفا ی ابوسعید داشههوجود اهدیهی یه جنم

 شود،های قدمت در این شعر دیدج میاین اشععار را از شعی   دا وت  هرچند قافیه مصراع سوم و بر ی ویادی

هم بازدردا د  رباعی زیر هم یه شیوج سودند در آن شتیه های هههم و  توان قدمت شععر را به بی  از سدج دی

دهد، به احهدال زیاد مخ ذ  روت بار در هدین  وره از قرن دوازدج دیدج شدج یه  هان می رباعی دذشهه است،

 : گار دج در ا هرا  این دو شعر یکی بودج است



 یار  به دو  ععععور دیععععدج پیودتععععر

  

 یعنععععی به دو شدعععع  دودمعان حیععععدر

 بر حععععععال من از عیععععععن عنایت بنگر

  

 دارم  ظعععععرِ آن یه  یفهعععععععم ز  ظعععععر

 (44، ص3111ابوسعید، )

بیت:   د  داو د اسععت، رباعی مناجاتی زیر  ی  یه دربردار دج  گاج شععیعی به توسععل و واسععطه قرار دادن اهل

 :تذیرج حوینی ثتت شدج است  روت بار در

 یار  به رسععععالت رسول ثقلعععععین

  

 یار  به ی اینععععندج بدر و حنععععین

 عصعععیان مرا دو حصه ین در عرصات

  

  یدی به حون بتر  و  یدی به حوین

 (84هدان، ص)

شعری است یه  های یهن را به هدراج دارد،های سعودندی شعی  یه ساددی  اص مناجاتیکی دیگر از رباعی

 (332  : هدان، ص)چاپ شععدج اسععت   (3343) روععهین بار در یها   صععایح و مناجات شععی  در اسععها تول 

اسعهفادج از ردیف سعودند یه تا حدود زیادی به موخله شفاعت شیعیان ارتتاط دارد و در دعاها و زیارات شیعی 

ان دوهرش مذاهب شیعی در ایران سرودج شدج دهد یه این شعر محهدلاً در زمچنین  هان می شعود، ی  دیدج می

 :است



 ای باد به  اک مصعععطفععععایت سععععودند

  

 باران! به علعععععی مرتمععععایت سععععودند

 افهععععادج به دریه  لععععق بس ین بس ین

  

 دریععععا! به شعععععهید یربلایععععععت سودند

 (15هدان، ص)

سودند  وردج، شعری مناجاتی است یه در بیت دوم آن به  1امام علی دیگر رباعی سعودندی یه شاعر در آن به

 ترین مخ ذتوان یافت  قدیمیکی از اعهقادات شععیعه اشععارج شععدج یه در بر ی احادیث منقول  ی  ردی از آن می

 :ای از قرن سی دهم استارجاع این رباعی  ی   وره

 طالعععععب و آلیار  به علععععی بن ابی

  

 ر  دا و بر جهععععان جلّ جعععععلالآن شیعععع

 یا در سععه مکان رسی به فععریاد هععده

  

 ا در دم  عععع ع و قتر و هنعععععگام سعععععؤال

 (56هدان، ص)

در  «یا ر »ها با یکی آیاز آن سه ویادی اصلی دار د: های منوو  به ابوسعید،یه از  ظر دذشت، مناجاتچنان

ه ای یهای شیعی،؛ ویادیادن  داو د و سوم واسطه قرار دادن و توسل به شرصیتدیگر سودند د مصراع اول،

توا د مؤید ا هوا  این اشعار به بوسعید باشد یا در صورت رد ا هوا ، ها در اد  فارسعی، میتحلیل ریهعه آن

 .است ای بودجهای عرفا ی حدوداً از چه دورجتوان دا وت یه زمان ورود مفاهیم شیعی به مناجاتمی



ترین سودندهای اد  فارسی، شعر منوو  به دقیقی است یه شاعر در آن به  تی و دو تن از  لفا سودند قدیم

های دینی، از دورج آیازین شعر فارسی دهد سعودند  وردن به شرصیتای یه  هعان می وردج اسعت؛ ویادی

 :مرسوم بودج است

 به عرش و سعععععروش و به جعععان  تی

  

 عات عثعععععدان و علعععععم علیبه طععععا

 (، مقدمه34 ، ص3183رادفر، )

مطرش بودج  3طتق  ظر اهل سعنت بی  از هده موخله شفاعت حمرت رسول چنین در شععر دوران سعاما ی،هم

 :است؛ بر لا  اهل تهی  یه به شفاعت امامان شیعی  ی  معهقد د

 شفعععی  باش بر شععععه مرا برین زلت

  

 ادار بر روشعععععنان راچو مصطفی بر د

 (334، ص3142دقیقی، )

 : وا درا با لقب شفی  امت می 3عیوقی  ی  در مقدمه ورقه و دلهاج، پیامتر

 شفیععععع  امم  اتعععععم ا تععععععیا

  

 سپعععععهر رسالعععععت مععععه اصععععفیا

 (43، ص3162عیوقی، )

 :توان دیدرا می 3ای از شفاعت پیامتراست، جلوج در بیت زیر از دیوان عنصری یه به بوشکور  ی  منوو 

 تورا هوععععت محعععععهر رسول حجاز

  



 دهنعععععدج به پول چیعععععنوت جعععواز

 (112، ص3142عنصری، )

ای اسععداعیلی اسععت، در حهی ابوالهیثم جرجا ی شععاعر اوا ر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم  ی  با این یه شععیعه

 :دهدسودند می 3 داو د را به حمرت رسول ،پایان قصیدج مههورش

 ایا مقعععععدر تقدیر و متدع الاشععععیاء

  

 به حق حرمععععععت و آزرم احدد مرهار

 یه مر مرا و مرآن را یه علم دیععن طلتد

  

 زچنعععععم محععنت برها ععدان، ایا یعععفار

 (431، ص3114مدبری، )

ا یم،  واهیم ا د، درست بدسینا  وتت دادجیهکول شی  بهایی به ابن ادر ا هوا  شعر زیر را یه  روهین بار در

 :سودند دادج است (ص)سینا هم در آن  داو د را به پیامتر دید یه ابن

 ی  ی  هنرم بین و دنعععه دج دج بر 

  

 جععععرم من  ععععوهه حععوته لله بر 

 از باد فنا آتععععع  ییعععن برمفععععععروز

  

 ععر  اک رسعععول الله بر ما را به سععع

 (413هدان، ص)



های مربوط به بوسعععید و مجالس در یها  3این ویادی با فراوا ی  وععتی اشععارج با  ام، سععرنان و جایگاج پیامتر

ترین  دو ه موجود اد  فارسی یه قدیم (325و  324، 335، ص3134 یا، راشدی)بازما دج از او سازداری دارد  

های شیعی به پنا تن شفاعت جوهه، قطعه منوو  زیر از یمایری است یه  روت بار  در آن شاعری با درای

 :شناسا ه  داردالدؤمنین قامی  ورالله ثتت شدج و چندان اسهناد  ورهدر مجالس

 مرا شفعععاعت این پنا تن بوندج بود

  

 یه روز حهعععععر بدین پنا تن رهایم تن

 بهین  لق و برادرش و د هر و دو پور

  

 محدد و علی و فاطده، حوین و حون

 (632، ص4،  3133شوشهری، )

یه مطرش بودج؛ چنان 3رسد در شعر آیاز عصر سلجوقی  ی  بحث شفاعت، ایلب برای حمرت رسولبه  ظر می

 :دیردفررالدین اسعد دردا ی در دیتاچه ویس و رامین از این مفهوم بهرج می

 یران استتو را احعععوان و رحدت بی

  

 شفیعععع  ما هدیعععععدون مهربان است

 (34، ص3143فررالدین اسعد، )

شععود؛ هرچند این شعر  ی  چون شعر طاهر، سعودند به اولیای شعیعه دیدج میالتهه در شععرهای منوعو  به بابا

 :یمایری احهدالاً مربوط به پس از قرن هفهم است

  داو دا به حعععععق ههت و چععععارت

  



 عععععر دیدی  دیدیز ما بگععععذر شهع

 (54، ص3113باباطاهر، )

های فارسی در سدج شهم، به ویاج در مثنوی و های مناجاتسعودند  وردن و شعفاعت جوهن، یکی از ویادی

 ورد یه الدل ، به بویاری مفاهیم سودند میاش در مدش ابو صر  ظامقصیدج است   اقا ی در قصیدج سودندی

و دیگر  لفا و با  گاهی یاملًا اهل سنهی  3در ینار  ام پیامتر 1ی تنها امام علیهای شیعدر آن میان از شعرصیت

 :شودمطرش می

 به یار محعععرم یار و به میر صاحب دلق

  

 به شیر شرزج یا  به پیر یههه یویا،

 (15، ص3113 اقا ی، )

تران ل سودندهای فراوان به پیامالجنان منوو  به روزبهان بقلی است، در  لادر سودند امه یتیر یه به  قل روش

التهه باید توجه داشت این سودند شیعی  ی  از منظر ستکی مهخ ر به  عتا سعودند  وردج شعدج؛و صعحابه، به آل

ترین سودندهای موهند شعر فارسی، رسعد قدیمبنابراین به  ظر می (85-84، ص3161روزبهان، )رسعد   ظر می

اشارج  1های شیعی ج  امام علیها به شعرصیتن شععرای شعافعی یه در آنچه از زبان اهل شعیعه و چه از زبا

 :دویدیه سعدی میدردد؛ چنانشدج، به اوا ر قرن شهم هفهم بازمی

 یار  به  وععععععل طاهر اولاد فاطده

  

 یععععار  به  ون پاک شهیعععععدان یربلا

 (3313، ص3184سعدی، )

یه این ویادی در شعععود؛ چنانفراوا ی در اد  فارسعععی دیدج میپس از این دورج، این دو عه سعععودنعدها به 

های شععی  بهایی ظهوری در ور دارد   کهه دیگر یه باید در حوععام  وسععفی و مثنویابن های  واجو،مناجات

 یه در  روهینهای مناجاتی است؛ چنانهای منوعو  ابوسععید به آن توجه یرد، سعا هار رباعیتحلیل مناجات



در آیاز، « یا ر »ها، اسهفادج از شیوج شاعران این رباعی شعود،موجود مناجاتی از قرن پنجم دیدج میهای رباعی

در واسععت از  داو د و یاربرد افعال امری و  هیی در مهن مناجات یا در جایگاج ردیف اسععت  این ویادی در 

 ی  منوو  است،شود یه علاوج بر بوسعید به  واجه عتدالله  رباعی زیر به  وبی دیدج می

 یار  مکعععععن از لطف پریهععععان ما را

  

 هرچنععععد یه هوت جرم و عصعععیان ما را

 ذات تو ینععععی و ما هده محهعععععاجیم

  

 محهععععا  به ییر  ود مگععععععردان ما را

 (2، ص3184ابوسعید، )

به  ام  یام آمدج پیر پاسکال  644ول، مورخ توان دید یه در  وره احهدالاً مجعاین شیوج را در رباعی زیر  ی  می

 :و احهدالاً از شاعری دیگر مربوط به قرن شهم است

 یار  به دل اسععیر من رحدعععععت ین

  

 پعععععذیر من رحدت ینبر سیعععععنه یم

 رو مععععععن برهایبر پای  ععععرابات

  

 دیر من رحدععععععت ینبر دسعععععت پیاله

 (3، ص3161 یام، )

ها تا دهد، چارچو  مناجاتهای عطار  ی  چند رباعی مناجاتی به این شععیوج وجود دارد یه  هععان میدر رباعی

 :این سدج هنوز توییری جدی  کردج است



 یار  یعععععم تو چگو ه تقعععععدیر ینم؟

  

 از دسعععععت بهعععععد عدر چه تدبیر ینم؟

 از جرم مععععن و عفو تو شرمعععععم بگرفت

  

 بنععععددی تو چععند تقصعععععععیر ینم؟در 

 (36، ص3158عطار، )

یه  (23  : هدان، ص)هایی برای حونین: سرودج التهه عطار در با  سوم مرهار امه، پس از چهار  لیفه، رباعی

 توا د مؤید روا   وعتی مفاهیم شیعی در شعر عارفان اوا ر سدج شهم باشد  با این حال، تا قرن هفهم تقریتاً می

چند  تنها در رباعیات مولوی های مناجاتی باشد توان یافت یه تخییدینندج روا  سودند در رباعیتر شعری مییم

 :سودند سادج یاربرد یافهه است

 یار  یار  به حعععععق توتعععععیح ربا 

  

 ی  در توعععععتیح صد سؤال است و جوا 

 یار  بعععععه دل یتعععا  و چهم پر آ 

  

 تر از آ یم یه در  عععععم شرا جوشعععععان

 (3128، ص3183مولوی، )

راقی ع ها چندان توییر  کردج است؛های هفهم و هههم  ی  سا هار رباعیدوی سدجدر شععر دیگر شاعران رباعی

 :چند رباعی مناجاتی به این شیوج دارد

 یار  تو مرا به  عععععود توا گر دععععععردان



  

 عععت دلم بردردانوز هرچعععععه به ج  توسعع

 آمیرععععععهه شد مس دیععععععل با  قععدم

  

 آ عععععر  ظری، معععععس مرا زر دععععععردان

 (141، ص3182عراقی، )

 :در دیوان شاعران سدج هههم هم هدین شیوج حف  شدج است

 یار  جتعععععروت پادشعععععاهیت یه دید؟

  

 ینععععه یرم  امعععهناهیعععععععت یه دیععععد؟

 رچععند یه واصلان به بیعععععداری و  وا ه

  

 دفهعععععند یه دیدیععععم، یداهیت یه دید؟

 (444، ص3144اوحدی، )

 یععععار  ز  عععععرد مدار محععععععروم مرا

  

 میععععدار به  ام  یععععع  موسعععععوم مععرا

 ای مرا دوهعععععر  ظععععمپیععععرایه تو دادج

  

 عععععر منظوم مراعاطععععل مکععععن از دوه



 (628، ص3144یدین، ابن)

لله ولی هم رباعی سودندی  دار د   عدتحهی  واجو و شاج های شعیعی این دورج،از شعاعران عار  با درای 

 :ها چون دذشهه استدر شعر جامی هم شیوج مناجات

  یعععععازم دردانیععععار  ز دو یون بی

  

 زم دعععععردانوز افوعععععر فقععععر سرفععععععرا

 در راج طلعععععب محععععرم رازم دعععردان

  

 زان رج یه  ه سعععععوی توست بازم دعععععردان

 (548، ص3162جامی، )

 ای به هدین ردیفهای جامی، اسعهفادج از ردیف توبه در دو رباعی است یه با رباعی کهه قابل تخمل در مناجات

های  یده دوم سدج هههم تا اواسط سدج های دیوان بوسعید با رباعیدر اشععار بوسعید  وتت دارد  اصولاً ردیف

های  هم و دهم چون: بابافوا ی؛ اهلی؛ عرفی و یازدهم شعتاهت معنامندی دارد  در اشععار مناجاتی شاعران سدج

 :دمرسوم است؛ بویاری از این اشعار  وعی  گاج عرفا ی  ی  به هدراج دار « یا ر »وحهی هم شروع رباعی با 

 یار  به فقیعععععری و جگعععععرسوزی ما

  

 افعععععروزی ماوز شععععععله شوق تو دل

 یان لقده یه در پیعععع  بود منت  لف

  

 از  عععععععوان لئیععدان  کنعععععی روزی ما

 (433، ص3151بابافوا ی، )



 :یابدلی میهای مناجاتی تجهای شیعی در رباعیاز حدود دوران صفویه، بحث شفاعت به شرصیت

 یار  تو مرا به یععععردج  وی  مگیر

  

 از معصعععععیهم بگععععذر و طاععععععت بپذیر

 چععععون مهر تو و  تععععی و اولاد  تی

  

   د تو شفاعهعععععم ینععععد دسهععععم دیر

 (431، ص3168 فیض یاشا ی،)

ها، چندان توییری یم در دیواندورج، دستهای مناجاتی فارسعی از آیاز تا این رسعد، سعا هار رباعیبه  ظر می

هاسعععت  حهی در تر از هده مفاهیم رایا در آنها و یاربرد ردیف و مهمها بر ی واژج کردج و تنهعا تفاوت آن

 :های دذشهه استهایی سرودج شدج یه یاملاً شتیه رباعیقلدرو هندوسهان  ی  رباعی

 یار  به جها یععععععان دل  ععععرم دج

  

 عععععوی جنت آشهععععععی با هم دجدر د

 شععععداد پوعععر  داشت بای  از توست

  

 آدم دجآن موعععععععکن آدم بععععه بنععععی

 (414، ص3116یالب، )

یعنی در طول  های بوسعععید، باید توجه داشععت یه از اوا ر سععدج دهم تا پایان دوران قاجار،در بررسععی رباعی

به ستب روا  ست  هندی و پس از آن  ها به بوسعید  وتت دادج شدج،در  ورهها ترین رباعیهایی یه بی سدج

ای در اد  فارسی مطرش عنوان یالتی یاملاً حاشیهرباعی به تقلید از ی ل، موعدط، مثنوی و قصعیدج  راسعا ی،



ن ا د، به ایتودجوعظی و عرفا ی یه عددتاً شاعر رسدی   های ا لاقی،بودج و شعاعرا ی ددنام و معدولاً با درای 

های منوو  به بوسعید،  وعی عرفان و عهق توا د توجیه یند یه چرا رباعیا د  این  کهه میقالب توجه داشعهه

 .به  ام شاعری دیگر ثتت  هدج است دهد و چرا حدود پا صد رباعی منوو  به او،سادج را روا  می

ی اهل عرفان در دوران قاجار و توجه آ ان به مفاهیم های مناجاتمؤید این اسععهنها ، فراوان شععدن  وععتی رباعی

 :شودفراوا ی دیدج می شاج این جلوج بهعلییه در رباعیات صفیهاست؛ چنانشیعی در  لال آن

 یا ر  به  تی  ععععععدیو مل  و مععععععرا 

  

 یا ر  بععععه علععی یه ز ا ّععععدا دارد تعععععا 

 از مکععععععنای بچون تا به ینععععون  کردج

  

 بر  لعععععق ز هیچ رج صفعععععی را محعععها 

 (322-323، ص3161شاج، علیصفی)

یه از اوا ر عصعر صعفوی در رباعیات فارسی رخ  دودج و در شعر « های شعیعیسعودند دادن به شعرصعیت»

، 3166  : صویر، )شود  های دوران معاصر  ی  دیدج میدیری یافهه، حهی در رباعیعرفا ی قاجار دوهرش چهم

 (444ص

  

 های شیعی در اشعار ابوسعیداسهدداد از شرصیت .2

، ویادی دیگر بوهر ظهور مفاهیم شیعی در اشعار ابوسعید، اسهدداد از امامان: در سیر و سلوک عرفا ی است  این

دیدج  84و  13 هاییند و در بوععیاری از صععفحات دیوان ما ند رباعیرا در شعععر او تقویت می« ولایت»جنته 

توان ادعا یرد یه مقدمه حمعور اشعارات شیعی در شعرهای با اطدینان می (32، ص3111 ابوسععید،)شعود  می

های منوو ، باید ها در رباعیمنوعو  به شعی ، هدین موعخله ولایت اسعت؛ با این حال، پی  از بررسی  دو ه

 .د تفاوت وجود داردتصریح یرد یه میان تعریف ولایت در اشعار و مجالس ابوسعی



یه در مجلس  روت چنان (13، ص3134 یا، راشدی)ترین آموزج عرفا ی ابوسعید بدا یم، را بنیادی« توحید»ادر 

ولایت مطرش در مجالس شععی  را  (38هدان، ص)؛ «هده اوسععت و او را در آفرین  هیچ ا تاز  یوععت»دوید: می

 واسطه بر دل عار ر مجلس هفهم ابوسعید، ولایت  داو د بیدهندج هدین رویکرد توحیدی دا وت  دباید ادامه

 :یندشود و او را هدایت میوارد می

های د یا و اسععتا  د یا پاک بیرون آرم؛ مگردید درد این منم یه ولی دوسععهان  ویهععم؛ ایهععان را از تاریکی

 (321-326، صهدان)ا د! د یاداران و پرسه  ایهان و مراعات ایهان یه در آن یفلت یرقه شدج

 :شوددر اشعار ابوسعید، این ولایت به واسطه ب ردان دین به عار  عرمه می

 ای دست محتت ولایت به در آی

  

 دوسهی یاری ینوی باطن شرع

 (11، ص3111ابوسعید، )

طوری یه در سعرسعلوعله ولایت اسعت یه در این دسهه از اشعار ابوسعید، حموری پرر م دارد؛ به 1امام علی

 :توان دید وبی میتی یه در  و  مهخ ر به شی   وتت دادج شدج، این توجه را به رباعیا

 ای شعععععیر  دا امیر حیدر فهحی

  

 دهعععععای در  یتر فهحیوی قلعه

 درهای امید بر ر م بوعععععهه شدج

  

 ای صاحب ذوالفقعععععار و قنتر فهحی

 (34هدان، ص)

 :دهای  یتر  دود داردقلعه صاحب ذوالفقار و دست  دا، هایی چون: شیر  دا،در این اشعار، لقب



 ای شععععیر سرافراز زبردسعععععت  دا

  

 ای تیر شععععها  ثاقب شعععععوت  دا

 دسعععععهانآزادم یععععن ز دست این بی

  

 دسععععت من و دامن تو ای دسععععت  دا

 (2هدان، ص)

در راج عرفان، بویار است  فراوا ی این دو ه،  1حمرت امیر یاری ازهای ابوسععید با ممدون طلب تعداد رباعی

 :های ا هرابی  ی  با مفهوم عرفا ی مورد  ظر مهناسب باشدباعث شدج حهی ردیف

 ای حیدر شهععععووار وقععععت مدد است

  

 ای زبععععدج ههععت و چار وقععت مدد است

 معععن عاج م از جهان و دشععععدن بویار

  

 لفقعععععار وقت مدد استای صاحععععب ذوا

 (33هدان، ص)

ای یه شععر یادشعدج را به ابوسععید  وعتت دادج،  وره ادعیه از اوا ر قرن سی دهم است  درای  اولین  وعره

دهندج مهخ ر بودن  گارش این  هان ،1موجود دربارج مذهب اثناعهعری در مصراع دوم و  وع  گاج به امیرمؤمنان

،  روهین بار در اوایل قرن بیوهم در هندوسهان به  ام بوسعید «مددی»با ردیف شعر است  رباعی دیگر منوو  

 :منههر شدج است

 ای شعععععاج ولایت دو عالعععععم مددی



  

 بر عجعععع  و پریهعععععا ی حالعععععم مددی

 ای شعععععیر  دا زود به فریعععععادم رس

  

 ج  حمعععععرت تو پیععععع  یه  الم مددی

 (34هدان، ص)

پس از  تی  1،  وع قافیه و مفهوم مصعراع دوم یه به جا هینی امام علی«ادرینی»رباعی زیر  ی  با توجه به ردیف 

در حمعور پربوعامد ممعامین شیعی در اشعار عرفا ی پس از دوران  داید، هرچند بیانتصعریح دارد، مهخ ر می

 :تیدوری است

 ای  ععععععوا دج تو را  دا ولعععععی ادرینی

  

 تو ز  تعععععی  دّ جلععععععی ادریعععععنیبر 

 پایان استدسععععهم تهی و لطععععف تو بی

  

 یا حمعععععرت مرتمعععععی علعععی ادرینی

 (33هدان، ص)

در بیت دوم  ی  تا حدودی به شععیعی بودن درای  شععاعر صععحه « مولا»در بیت اول و « شععاج»اسععهفادج از لقب 

های حداسی رایا در میان سازد  در شعر زیر حهی  ها ه داسهانرو مید روبهدذارد و قدمت رباعی را با تردیمی

 :شود، دیدج می1های حمرت امیرمنقتهیان  ی  در توصیف شجاعت

 یا شععععاج تویی آن یه  عععدا را شیری

  



 یعععع  و  یتردیریجه و مرحب نععععدق

 مپوععععند یعععععلام عاجععع ت یا مولا

  

 لیععععععل هر ]بی[ پیعععععریایام ینععععد ذ

 (34هدان، ص)

 :سرن را دج است 1ها از مهر  ود به امام علیتوان یافت یه شاعر در  لال آن درت  ی  ابیاتی را میبه

 تا مهعععععر ابوترا  دمعععععواز من است

  

 حیعععععدر به جهان هدععععدم و هدراز من است

 این هععععردو جگععععردوش دو بالند مرا

  

 مهعععکن بالم یه وقعععععت پععععرواز من است

 (34هدان، ص)

اسهدداد از امام  های مهخ ر ثتت شدج،های منوو  به وی یه تنها در  وره، در یکی از رباعی1علاوج بر امام علی

عر، ادهد یه شبرای آن حمرت،  هان می «قتله هفهم و امام هههم»شود  اسهفادج از القابی چون: دیدج می 1رمعا

 :را پس از دوران تیدوری سرودج استآن 

 از دعععععردش افلاک و  فععععاق ا جم

  

 سررشععععهه یار  ویهعععععهن یردم دم

 ام مرا دسعععععت بگیراز پای فهعععععادج

  



 ای قتلععععه هفهعععععم ای امام هههععععم

 (58هدان، ص)

 بدا یم، باید به این  کهه اذعان یرد یه پناج بردن به امام حهی ادر این دسعهه از اشعار منوو  به بوسعید را مهخ ر

ما دج از سععدج شععهععم به بعد تا ای اسععت یه در اشعععار باقیویادی به عنوان رهتری روحا ی و ولی  دا، 1علی

هایی از آن دیدج مولوی و دیگران  دو ه حدودی در شععععر عرفا ی فارسعععی مقتولیت یافهه و در اشععععار عطار،

 :شودمی

 ایای علی یه جدله عقل و دیدج

  

 ایچه دیدجای وادو از آنشده

 (364، ص3184مولوی، )

 زین هدرهان سوت عناصر دلم درفت

  

 شیر  دا و رسهم دسها م آرزوست

 (234، ص3183مولوی، )

 با این حال، شعیوج اسعهدداد به رهتری روحا ی با معیارهای شعیعی، در اشععار منوعو  به بوسعید مهخ ر است؛

-3361)الدین تهوی میرعظیم شود های دهم به بعد،  وتهاً فرادیر میدر اشعار سدج 1یه اسهدداد از امام علیچنان

 :اسهدداد یردج است 1، این دو ه از امام علی«دسهم بگیر»ای با ردیف شاعری هندی، در قصیدج (ق3223

 ای دادرس دست  دا بهر  دا دسهم بگیر

  

 هر  دا دسهم بگیریار یتریا بای دست

 (353الف، ص3183رادفر، )



 کهه مورد تخمل در رباعیات اسهددادی شی ، در ینار مفهوم اسهدداد از رهتری روحا ی یه در این اشعار موهقیم 

فهحی، و    است  احهدالًا  ادرینی، هایی  اص چون: مددی،دیری از ردیفبهرج است، 1و وامعح حمعرت امیر

 اشیه بیدل در دو ی ل عارفا هاز هده از سدج یازدهم به بعد در اد  فارسی روا  یافهه؛ چنانها بی  این ردیف

 :بهرج جوهه و ح ین لاهیجی  ی  در ی لی از این ردیف اسهفادج یردج است« مددی»از ردیف 

  ه  فس تربیهم یرد و  ه دامان مددی

  

 آتهم  اک شد ای سو هه جا ان مددی

 (3336، ص3143بیدل، )

ی، شععاج مههاق یرما ترین یاربردهای این ردیف باید به شععر زیر از مظفرعلیهای عرفا ی  ی  از قدیمدر رباعی

 :عار  قرن دوازدهم و اوایل قرن سی دهم اشارج یرد

 ای موععععت شرا  عهعععععق سرمد مددی

  

 ای آینعععععه علعععععی اوحد مععععددی

 عععددیای محععععرم  ا دان احععععدد مععع

  

 ای ر د قلنعععععدر مجععععرد معععععددی

 (142، ص3111مههاق یرما ی، )

 :ای فراوان یافهه استجلوج اللهیان،ویاج  عدتدر شعر عارفان دوران قاجار به  1اصولا طلب یاری از امام علی

 ای شعععععیر  دا یه سرّ ایجعععععاد تویعععععی

  

 ععععوییدر یاردعععععه وجود اسهعععععاد تع



 تر از فهاددان جدعععععععله منععععمافهعععععادج

  

 دیر عععععدج دسععععععت هریه افهاد تویی

 (318، ص3161شاج، علیصفی)

 :دیری یافهه استها در رباعی مذهتی و عرفا ی معاصر اف و ی چهماسهفادج از این دو ه ردیف

 ای  فس  تی شرعععععععععد ولی ادرینی

  

 لم ی لععععععی ادریعععععععععنیسرّ صعععععدد 

 مولای فقیران شه معععععععععععردان الوو 

  

 یا پیعععر د یل یا علعععععععی ادرینعععععععی

 (452، ص3166صویر، )

  

  هیجه

ی ابوسععید ابوالریر، چون بوعیاری از عارفان مههور  راسان، تخثیر مفاهیم شیعی را آشکارا ها و آرادر ا دیهعه

عواملی چون: اهدیت متحث ولایت در عرفان ابوسعید، ا هوا  به مذهب شافعی،  وتت سند  رقه  توان دید می

های پیو د او را با عرفان شیعی فراهم سا هه و ستب شدج دیری عرفان شی ، زمینهو جورافیای شکل و سعلوعله

 ابد  در اشعار منوو  به شی ،های یاملاً شعیعی، به  ام شعی ، بر افواج روا  یدر سعیر تاری ، اشععاری با  هعا ه

ای معهقد و با اصععول اعهقادی ها را در هیخت شععیعهحدی تهععرد یافهه یه داج شععاعر آنمفاهیم شععیعی به

 .یندامامی معرفی میدوازدج

« دادتوسل و اسهد»و « شفاعت»های عرفا ی منوو  به ابوسعید، دو مفهوم اصلی های شیعی و منقتتدر مناجات

ه های عارفا ه فارسی راج یافهمرور پس از سدج هفهم، به رباعیمفاهیدی یه به عی،  دودی بارز دارد؛از اولیای شعی



توان دید  های دهم تا سی دهم میسرایان ایران و هندوسهان در سدجها را در شعر عرفا ی فارسیو او  تجلی آن

چنین در ها و همار و محهوای موجود در آناین  هیجه، در مقایوعه با ا دک مجالس بازما دج از شععی  و  وع اشعع
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