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جناب آقای دکـتر حسین هوشنگی

مقدمه نویسنده
چــه زمانــی و چگونــه شــیخ بهایــی اســتاد و پیــر و ُمــراد مــن
شــد؟
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داســتان از اواخــر ســال  1976م ( 1355شمســی) آغــاز شــد؛
در کشــا کش جنــگ داخلــی لبنــان بــه ایــران ســفر کردیــم.
در حالــی اســرائیل در جنــوب لبنــان جایــی کــه مــا زندگــی
میکردیــم -بــه تجــاوزات ارضــی مشــغول بــود .همســرم
مهنــدس یــک شــرکت آلمانــی بــود و بــرای انجــام مأموریتــی از
ّ
ســوی شــرکت محــل کارش بــه ایــران فراخوانــده شــده بــود.
مــن نیــز ســودای تحصیــل در مقطــع دکتــری دانشــگاه در
ایــران را در ســر میپرورانــدم.
پــس از چنــد مــاه و در حالــی کــه هنــوز انتخــاب موضــوع
پژوهــش در مقطــع دکتــری ذهــن مــرا بــه خــود مشــغول
داشــته بــود ،روزی ســه دانشــجوی لبنانــی بــه همــراه خانمــی
اصفهانــی کــه دوستشــان بــود بــه خانــه مــا آمدنــد .آن خانــم
اصفهانــی گفــت کــه در محلــهای زندگــی میکنــد کــه شــیخ
بهایــی پیشــتر در آن میزیســته اســت .ســپس شــروع بــه
بیــان حکایاتــی افســانه گونــه از زندگــی شــیخ بهایــی کــرد .از
ُ
منارجنبــان گفــت و مســجدی کــه بازتــاب صــدای خطیــب در

گوشــه کنــار آن میپیچــد؛ و مــن تــا آن زمــان از عمــرم یعنــی
حــدود ســی و چهــار ســالگی هیــچ چیــز از او نمیدانســتم .نــه
در مدرســه چیــزی از او بــه مــا آموختــه بودنــد و نــه در دانشــگاه
و نــه در هیــچ جــای دیگــر ....
دختــر جــوان حکایــات زیــادی بــرای مــا نقــل کــرد و زمانــی
کــه از خانــه مــا رفتنــد بــه نــا گاه ایــن اندیشــه در ذهنــم جرقــه
زد کــه «شــیخ بهایــی» موضــوع پژوهــش مــن بــرای دکتــری
ادبیــات تطبیقــی باشــد .انــدک انــدک منابــع و مراجــع مرتبــط
بــا پژوهــش بــدون کمتریــن جســت و جــو و تالشــی بــه دســت
مــن میرســید (ایــن نیــز خــود داســتانی دارد کــه در زندگــی
نامـهام کــه هنــوز زمان انتشــار آن نرســیده ثبت شــده اســت،).
و جمــعآوری و آمادهســازی آغــاز گشــت .همزمــان بــرای
تقویــت زبــان فارســیام ،کــه قواعــد آن را در دوره لیســانس
ّ
در دانشــگاه ملــی لبنــان آموختــه بــودم ،مطالعاتــی را شــروع
کــردم .در گام نخســت بــه ترجمــه متــون تاریخــی مرتبــط بــا
صفویــه و مهاجــرت دانشــمندان جبــل عامــل بــه ایــران روی
آوردم .مطالبــی را دربــاره کشــمکش و درگیــری عثمانیهــا و
صفویــان دریافتــم کــه مــرا بــر ایــن واداشــت کــه بــه پژوهشــی
تاریخــی وارد شــوم کــه بــه حــدود دویســت صفحــه رســید
(والبتــه هنــوز منتظــر زمــان مناســبی بــرای نشــر اســت) .بعدهــا
آن را فشــرده نمــوده و مقدمــه نگاشــتهام در زمینــه شــیخ
بهایــی قــرار دادم.
در آن زمــان ،قضــا و قــدر الهــی بــر ایــن قــرار گرفــت کــه مســیر
خــود را در ایــران ادامــه دهــم و نظارهگــر رخ دادن مرحلــه
دورانســاز پیــروزی انقــاب اســامی ایــران باشــم .انقالبــی
کــه زمینههــا و جزئیــات مرتبــط بــا آن را از نزدیــک شــاهد
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بــودم .ســپس بــه لبنــان بازگشــتیم و بــه جنــوب لبنــان رفتیــم
کــه همچنــان پــی در پــی در معــرض تجــاوزات اســرائیل قــرار
داشــت.
در لبنــان تصمیــم گرفتــم کتابــی دربــاره شــیخ بهایــی فراهــم
آورم .مــواد خــام آن همــه در دســت مــن بــود و ثمــره چهــار
ســال پژوهــش و نــگارش .در ســال  1985مصوبــه مربــوط
ّ
بــه شــیوه نویــن دکتــری دانشــگاه ملــی لبنــان ابــاغ شــد و بــا
اســتاد دانشــمندم مرحــوم دکتــر احمــد لواســانی
راهنمایــی
ِ
ـاب فراهــم آمــده ،بــه رســاله دکتــریام مبـ ّـدل گشــت.
آن کتـ ِ
بــرای مطالعــه شــیخ بهایــی و بــه واســطه او بــه خوانــدن فقــه
روی آوردم و تفــاوت میــان جریــان اجتهــادی اصولیــان و
جریــان اخبــاری گــری را دریافتــم و کتابهــای حدیــث نــزد
فــرق اســامی را مطالعــه نمــوده و از روش آنها در اعتبارســنجی
روایــات بهــره بــردم و چهــل حدیثــی را کــه در کتــاب اربعیــن
خــود آورده و در کشــکول نیــز از آنهــا یــاد کــرده بــود بــه
خاطــر ســپردم .شــیخ بهایــی همچنیــن حلقــه وصــل مــن و
دانشــمندان اجتهــادی اصولــی پیــش از خــود بــود و از آنجایــی
کــه وی اســتاد مالصــدرا و فیــض کاشــانی بــود بــه مطالعــه آثــار
آنهــا پرداختــم.
اینکــه کتــاب «الصمديــة فــي النحــو» او نخســتین کتــاب در
ارائــه آســان نحــو بــود مــرا بــه شــگفت وا داشــت .از دیگــر ســو،
شــیخ بهایــی مــرا بــه شــاعران ایرانــی کــه از آنهــا تأثیــر پذیرفتــه
و گاه مقامــی فزونتــر از آنهــا یافتــه بــود متصــل مینمــود.
نگاشــتههای او بــود کــه بیــش از چهــار دهــه و انــدی پیــش مــرا
بــه فهــم آنچــه معنــای ظاهــر و باطــن در دیــن اســت رهنمــون
گشــت .و همچنیــن مــرا بــه دریافــت منظوم ـهای اندیش ـهای

فراخوانــد کــه ســاختار آن در امــور سیاســی و اجتماعــی و
فــردی بــر مفهــوم عدالــت اســتوار بــود .همچنیــن او بــود کــه
مــرا بــه شــناخت تمایــز میــان الیههــای ظاهــری و باطنــی
دیــن ســوق داد و «آنــان کــه میگوینــد آنچــه را بــدان در عمــل
پایبنــد نیســتند» را بــه مــن شناســاند.
در پــی مطالعــه آثــار وی بــود کــه در موضــوع ظاهــر و باطــن و
تصـ ّـوف و عرفــان غــور نمــودم و بــه آنچــه وی در مقدمــه یکــی
از مثنویهــای خــود آورده بــود ایمــان آوردم کــه «هــر کــه
فقــه بیامــوزد و عرفــان فرانگیــرد خــود را بــه نادرســت بــه فقــه
نســبت داده اســت و فقیــه راســتین نیســت و کســی کــه عرفــان
پیشــه کنــد و فقــه نیامــوزد در مســیر کفــر و زندقــه گام گــذارده
اســت و تنهــا کســی بــه حــق و حقیقــت واصــل مــی گــردد کــه
میــان ایــن دو جمــع نمایــد».
شــعر عربــی او کــه باالمرتبهتــر از شــعر همعصرانــش در
ســرزمینهای عربــی اســت مــرا بــه شــعر شــاعران اهــل جبــل
عامــل در زمانــه وی و پــس از وی توجــه داد ،زمان ـهای کــه
عصــر انحطــاط نامگــذاری شــده اســت .تــا جایــی کــه یافتــم
هیــچ کــدام از تاریــخ نــگاران ادبیــات عربــی از هیــچ یــک از آن
شــاعران نــام نبردهانــد .جالــب اســت کــه حتــی لبنانیهایــی
کــه آثــاری دربــاره عصــر انحطــاط و عصــر نهضــت پدیــد آوردهاند
بــه هیــچ یــک از ایــن شــاعران جبــل عامــل کــه در شــعر دوره
بازســازی و برخاســت مجـ ّـدد ادبــی نقــش داشــتهاند اشــارهای
ننمودهانــد ...
تــا همیــن امــروز ،همچنــان شــیخ بهایــی نســبت بــه من اســتاد
ّ
و معلــم و الگویــی شایســته پیــروی اســت؛ و بســیار خوشــحال
هســتم کــه پژوهــش مــن آفــاق جدیــدی را بــرای پژوهشــگران
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در دریافــت بخشهایــی از آثــار او بــاز نمــود ،بخشهایــی کــه
بــه اجمــال بــدان پرداختــم و پژوهشــگران پــس از مــن ،از آن
بیــان اجمالــی و کوتــاه بــه مطالعاتــی تفصیلیتــر راه یافتنــد.
دالل ّ
عباس
نبطیه 2019
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ســرزمینهای اســامی از دیربــاز در ســایه معنویــت و علــم
گســتری گوهرهــای نــاب و درخشــانی بــه جامعــه بشــری
ارزانــی داشــتهاند .در ایــن میــان علمــای ّربانــی کــه بــا علــم و
عمــل در آســمان معنویــت و دانــش چهــرهای فــروزان از خــود
بــه جــای گذاشــتهاند شــایان ذکــر و ّ
توجــه ویــژه هســتند.
محمــد بــن ّ
عزالدیــن حســین مشــهور بــه «شــیخ بهائــی» و
یــا «بهــاء الدیــن عاملــی» از دانشــمندان برجســتهای اســت
کــه در ســدههای گذشــته ّ
توجــه بســیاری از دانشــمندان و
ســالکان مســیر علــم و حقیقــت جویــی را بــه خــود معطــوف
داشــته اســت .وی در  953هـــ.ق در بعلبــک لبنــان دیــده بــه
جهــان گشــود و در ابتــدای نوجوانــی بــه همــراه پدرش-کــه
خــود از عالمــان بــزرگ امامیــه بــود -بــه ایــران پــای گذاشــت و
بیشــتر عمــر خــود را در ایــران گذرانــد .وی بــا وجــود ســفرهای
بســیاری کــه داشــته اســت ،آثــار ارزشــمند علمــی و فرهنگــی
از خــود بــه جــای گذاشــته و منشــأ خدمــات ارزشــمندی در
عرصــه علــم و عمــران آبادانــی جایگاههایــی کــه در آن قــرار
داشــته اســت گشــته اســت .1تــا جایــی آشــنایی و گاه تســلط
 .1بــرای بررســی گــزارش مختصــری از زندگــی و ســفرها و مناصــب مهمــی کــه وی بــه عهــده
داشــته اســت ،نــگاه کنیــد بــه مدخــل «بهــاء الدیــن عاملــی» در دانشــنامه جهــان اســام،
ّ
نگاشــته ّ
محمدهانــی مــازاده و همچنیــن مقالــه دکتــر سیدحســن امیــن بــا عنــوان «شــیخ
بهائی عالم بزرگ ذوفنون» مجله حافظ1387 ،

مثــال زدنــی او بــه شــاخههای مختلــف علــوم اســامی و
ریاضــی و مهندســی ســبب شــده اســت افســانه ســراییهایی
دربــاره فعالیتهــای وی انجــام پذیــرد .2امــری کــه خــود
نشــان از تأثیــر شــگرف وی بــر فرهنــگ و دانــش چنــد ســده
گذشــته از عصــر صفویــه تا کنــون داشــته اســت.
آثــار علمــی وی کــه در رشــتههای گونا گــون از علــوم حدیــث
و فقــه و تفســیر و شــرح احادیــث و عرفــان و ادبیــات گرفتــه
تــا ریاضیــات و نجــوم و دیگــر شــاخههای علــوم دقیقــه را در
بــر میگیــرد نشــان از ویژگــی ممتــاز وی در عرصــه علــم ورزی
دارد .و همچنیــن شــا گردان وی کــه برخــی از مهمتریــن
دانشــمندان جهــان اســام در قــرون گذشــته بــه شــمار
میرونــد نشــان از دانشگســتری و تأثیــر شــخصیت عظیــم
وی بــر فرهنــگ جهــان اســام و ّ
تشــیع دارد.
همــه ایــن امــور در کنــار ویژگیهــای بــارز اخالقــی کــه ســبب
شــده اســت نــه تنهــا نــزد دوســتان هــم کیــش بلکــه نــزد
عالمــان دیگــر مذاهــب نیــز وی ســتوده شــود و مــورد احتــرام
واقــع گــردد ،از شــیخ بهایــی شــخصیتی کــم نظیــر ســاخته
اســت کــه پرداختــن بــه زندگــی وی را بــرای عالقمنــدان بــه
فرهنــگ و دانــش دوره تمــدن اســامی از اهمیتــی دو چنــدان
برخــوردار مینمایــد.
وی بــا پدیــد آوردن نزدیــک بــه صــد اثــر علمــی 3و بــه جــای
 .2بــرای آشــنایی بــا نمون ـهای از ایــن داســتان پردازیهــا در عرصــه مهندســی میتــوان
بــه مقالــه ذیــل رجــوع نمــود:
جعفــر طاهــری ،تأملــی بــر اســطوره شــیخ بهائــی در معمــاری ،کتــاب مــاه علــوم و فنــون،
شــماره  ،138خــرداد 1390
 .3بــرای آشــنایی بــا آثــار علمــی شــیخ بهایــی و چاپهــا و نســخههای خطــی آن
میتوانیــد بــه اثــر ذیــل مراجعــه نماییــد:
کتابشناســی شــیخ بهائــی ،بــه اهتمــام سیدمحســن ناجــی نصرآبــادی ،بنیــاد
پژوهشهــای اســامی ،آســتان قــدس رضــوی ،مشــهد1387 ،
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گذاشــتن آثــار فرهنگــی و همچنیــن عمرانــی بســیار و البتــه
تربیــت شــا گردانی برجســته و ممتــاز ســرانجام در ســال 1030
در اصفهــان رخــت از دنیــا بــر بســت و بــه وصیــت خــود وی،
در کنــار پیشــوایش امــام رضــا؟ع؟ در مشــهد مقـ ّـدس روی در
نقــاب خــا ک کشــید.
بــا ّ
توجــه بــه جایــگاه علمــی ،فرهنگــی و ادبــی و اجتماعــی کــه
شــیخ بهایــی داشــته اســت و در مقدمــه از آن ســخن رفــت بــه
نظــر مترجمــان رســید کــه در اثــری کوتــاه بــه زندگــی و تأثیــر
علمــی و ادبــی وی بپردازنــد .ایــن امــر ضمــن آشــنا نمــودن
نســل جــوان بــا بــزرگان فرهنــگ جهــان اســام و بــه ویــژه ایــران
اســامی بــرای ســایر عالقمنــدان دانــش و فرهنــگ جهــان
اســام نیــز فوایــد بســیاری خواهــد داشــت.
از ایــن رو ،در میــان آثــاری کــه بــه زندگــی و زمانــه و آثــار شــیخ
بهائــی مینگاشــت اثــری از خانــم دکتــر دالل ّ
عبــاس اســتاد
سرشــناس لبنانــی انتخــاب گشــت .وی کــه تــا کنــون چندیــن
اثــر در زمینــه ادبیــات فارســی و شــاعران ایرانــی نگاشــته و
همچنیــن بــا ترجمههایــش از کتابهــای علمــی و فلســفی و
ادبــی فارســی در جهــان عــرب شــناخته میشــود در زمینــه
شــیخ بهایــی پژوهــش هــا و نگاشــتههایی را عرضــه داشــته
اســت.
در واقــع میتــوان گفــت کــه نخســتین اثــر وی در زمینــه شــیخ
بهایــی پایــان نامــه مقطــع دکتــری وی اســت کــه در ســال
 1989بــا ارائــه آن بــه مرتبــه دکتــری نایــل شــد .پــس از آن در
ســال  1995ایــن اثــر بــا افزودههایــی در بیــش از  700صفحــه
بــا عنــوان «بهــاء الديــن العاملــي ،أديبــا و فقيهــا و عالمــا» بــه

طبــع رســید .4همچنیــن وی بــا ترجمــه نگاشــتهای ادبــی از
شــیخ بهایــی بــه نــام «تدیــن و نفــاق بــه زبــان مــوش و گربــه»
اثــر دیگــری در زمینــه شــیخ بهایــی بــه جهــان عــرب عرضــه
داشــت.
وی بعدهــا مقالــهای مختصــر دربــاره زندگــی و آثــار شــیخ
بهایــی ارائــه نمــود کــه در واقــع نتیجــه و خالصــه پژوهشهای
پیشــین وی دربــاره شــیخ بهایــی اســت .نــام مقالــه «الشــيخ
بهــاء الدیــن العاملــي؛ فقيهــا مجـ ّـددا و شــاعرا عرفانيــا» اســت و
همانطــور کــه از نــام ایــن نگاشــته پیداســت ،نگارنــده در میــان
ویژگیهــای علمــی و شــخصیتی شــیخ بهایــی بیشــتر بــه وجــه
علــوم اســامی و ادبیــات عرفانــی وی پرداختــه اســت .ایــن
نگاشــته کــه در شــماره س ـیام مجلــه المنهــاج در ســال 2003
نشــر یافتــه اســت مــورد نظــر مترجمــان بــرای ارائــه بــه صــورت
ایــن کتــاب کوتــاه قــرار گرفــت.
نویســنده اثــر مقدمــه ای را بــر ترجمــه فارســی اثــر نگاشــتند
و در آن از آشــنایی خــود بــا شــیخ بهایــی و تأثیــر او در زندگــی
علمی ایشــان ســخن گفتند .شایســته اســت تشــکر و قدردانی
خــود را نســبت بــه ایشــان ابــراز داریــم.
امیدواریــم ایــن کوشــش انــدک در معرفــی اندیشــمندان
بــزرگ ایــران زمیــن مــورد ّ
توجــه خواننــدگان اثــر قــرار گرفتــه و
بــا مالحظــات خــود مــا را در رفــع خطاهــای احتمالــی یــاری
نماینــد.
والحمدهلل ّأوال و آخرا
حامد آرضائی
یکم آذر -1397تهران

 .4ایــن اثــر توســط دارالحــوار طبــع گردیــد .ســپس در ســال  2010بــه مناســبت
ّ
منقــح توســط دار المـ ّ
ـؤر خ العربــي در
چهارصدمیــن ســالگرد وفــات شــیخ بهائــی چاپــی
بیــروت از آن انجــام پذیرفــت.
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ً
از پنــج قــرن پیــش و دقیقــا در ســال 1501میــادی ۹۰۷ /
هـــ .ق در ایــران دولتــی شــکل گرفــت کــه دولــت عثمانــی آن
را رقیبــی سرســخت بــرای خــود بــر ســر زعامــت جهــان اســام
میدیــد .مؤســس دولــت صفــوی شــاه اســماعیل بــن حیــدر
اعــام کــرد مذهــب رســمی و اجبــاری ایــران شــیعه اســت .از
ایــن رو ،طبیعــی بــود کــه ایــن دولــت از همــان ابتــدای شــکل
گیــریاش ،بــا دولــت عثمانــی دچــار اختــاف و خصومــت
شــوند.
در ســال  1512م ۹۱۸ /هـــ ق ســلطان ســلیم عثمانــی بــه
حکومــت رســید .او کــه پــدرش ســلطان بایزیــد دوم را بــه
کنارهگیــری از حکومــت وادار کــرد و مخالفــان ،بــرادران خــود و
ً
فرزنــدان آنــان را از ســر راه برداشــت ،کامــا بــا پــدرش متفــاوت
بــودّ :
تدیــن او کــم تــر  ،متعصــب تــر و خشــن تــر و نســبت بــه
جــاه و مقــام مشــتاق تــر بــود .در ایــن زمــان بــود کــه درگیــری

سیاســی– نظامــی بیــن دو دولــت صفــوی و عثمانــی بــاال
گرفــت و در مناطقــی کــه تحــت حا کمیــت عثمانــی بــود،
مصیبــت و بدبختــی بــر ســر شــیعیان ســرازیر شــد و تحــت فشــار
قــرار گرفتنــد.
از جملــه شــیعیان جبــل عامــل بودنــد کــه بــه بدعتگــذاری
متهــم شــدند و حتــی انــزوا و مخفــی شــدن ،آنــان را از قتــل و
کشــتار نجــات نــداد .بنابرایــن تعــداد زیــادی از آنــان مجبــور بــه
مهاجــرت بــه نجــف یــا ایــران شــدند .همــان طــوری کــه قبــل از
َ
آنــان ،علمــای دیگــری از نجــف ،حجــاز ،کـ َـرک و جبــل عامــل بــا
تشــیع پادشــاهان صفــوی ،بــه ایــران مهاجــرت کــرده بودنــد.
چرا کــه شــاهان صفــوی بــه علمایــی نیــاز داشــتند تــا مذهــب
تشــیع را نشــر و تعلیــم دهنــد و ایــن علمــاء نیــز نقــش مهمــی در
ایجــاد تعــادل در خــط درویشــی صفویــه داشــتند و در همیــن
وقــت دولــت صفــوی شــرایط مناســبی را بــرای آنــان جهــت
ابــداع و تألیــف فراهــم ســاخت.
از جملــه ایــن علمــای مهاجــر ،عالمــی بــه نــام حســین بــن
عبدالصمــد ( 918-984هـــ) بــود .وی در ســال 960هــ ،در
زمــان پادشــاهی شــاه طهماســب اول ( 921-984هـــ) ،از جبــل
عامــل بــه عــراق و از عــراق بــه ایــران مهاجــرت کــرد .در ایــران
منصــب شــیخ االســامی را بــه عهــده داشــت .ســپس ایــران
را بــرای انجــام مناســک حــج تــرک نمــود و از حجــاز رهســپار
بحریــن شــد تــا ایــن کــه در ســال 984هـــ از دنیــا رفــت.
هنگامــی کــه شــیخ حســین بــن عبدالصمــد بــه ایــران
مهاجــرت کــرد ،بــه همــراه او پســرش محمــد بهاءالدیــن بــود
کــه بعدهــا« ،بهایــی» لقــب گرفــت و تخلــص شــاعرانه او نیــز
«بهائــی» بــود.
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معرفی شیخ بهایی:
محمــد بهــاء الدیــن عاملــی ،در ســال  953هــ .در قریــه ایعاث
واقــع در پنــج کیلومتــری شــهر بعلبــک بــه دنیــا آمــد .جایــی
کــه پــدرش بــه همــراه اســتاد خــود شــهید ثانــی [شــیخ زیــن
الدیــن بــن نــور الدیــن عاملــی کــه در ســال  965ه ـ (1557م)
بــه شــهادت رســید] تدریــس میکــرد.
محمــد بهــاء الدیــن هنگامــی کــه بــا پــدرش بــه ایــران
مهاجــرت کــرد ،هفــت ســال داشــت .او تمــام عمــر خــود را در
ایــران بــه ســر بــرد و فقــط بــرای مــدت کوتاهــی در ســال 991
هـــ ( 1583م) ایــران را بــرای انجــام مناســک حــج تــرک نمــود
و از حجــاز بــه مصــر رفــت تــا از مشــایخ آن جــا اســتفاده کنــد؛
از مصــر نیــز بــه قــدس شــریف و ســپس بــه دمشــق و حلــب
رهســپار شــد و ســرانجام در رمضــان ســال 992ه ـ ( 1585م)
بــه ایــران بازگشــت.
شــیخ بهایــی در زمــان شــاه عبــاس کبیــر [ کــه از ســال 995ه ـ
( 1587م) تــا ســال  1038هـــ (1629م) حکومــت کــرد] منصــب
شــیخ االســامی را بــر عهــده داشــت تــا ایــن کــه شــیخ در ســال
 1030هـــ (1621م) در اصفهــان از دنیــا رفــت و جســدش از آن
جــا بــه مشــهد مقــدس منتقــل شــد و بــر حســب وصیتــش
در حــرم رضــوی دفــن شــد کــه قبــر ایشــان مشــهور و زیارتــگاه
خــاص و عــام اســت.
شیخ بهایی فقیهی احیا گر و شاعری عارف
شــیخ بهایــی شــخصیتی چندجانبــه داشــت .او فیلســوف،
حکیــم ،فقیــهّ ،
مفســر ،ریاضـیدان ،مهنــدس و ادیــب و شــاعر
بــود.

شــیخ بهایــی در هــر دو زبــان عربــی و فارســی ابداعاتــی
داشــته و بــر غنــای هــر دو زبــان افــزوده اســت .وی بــه زبــان
عربــی خدمــت عظیمــی نمــود چــرا کــه از چهــار قــرن پیــش
اولیــن کتــاب در نحــو ّ
میســر را تألیــف کــرد کــه «الصمدیــة فــی
النحــو» نــام دارد .اولیــن کتــاب در نحــو زبــان عربــی «الکتــاب»
نــام دارد کــه آن را ســیبویه تألیــف نمــود کــه عالمــی ایرانــی
األصــل بــود امــا در فضایــی عربــی زیســته بــود .و اولیــن کتــاب
ً
در نحــو ّ
میســر را عالمــی تألیــف کــرد کــه اصالتــا عــرب بــود امــا
در محیطــی فارســی زیســته بــود و او شــیخ بهایــی اســت.
شــیخ بهایــی اولیــن کســی اســت کــه در زبــان فارســی بــر وزن
«بحــر خبــب »1شــعر ســرود .همــان طــوری کــه اشــعار عربــی
زیــادی را بــه طریقــه دوبیتــی و رباعیــات ســرود .و ایــن چنیــن
بــه هــر دو فرهنــگ خدمــت نمــود :در هــر یــک از دو زبــان بــا
تکیــه بــر وزنــی از اوزان زبــان دیگــر موجــب تطـ ّـور نظــم ،در هــر
دو زبــان گردیــد.
او همچنیــن ،ریاضــی دان و مهنــدس بــودّ .
مورخــان و
مــردم ،مهندســی غالــب بناهایــی کــه در زمــان شــاه عبــاس
کبیــر طراحــی و ســاخته شــده بــه او نســبت میدهنــد و از وی

َ
َ
 .1خ َبــب در لغــت بــه معنــای تنــد راه رفتــن اســب اســت و در اصطــاح بحــر خ َبــب یکــی از
بحــور و اوزان شــعر اســت کــه بیشــتر در عربــی کاربــرد داشــته و ســپس در اشــعار فارســی نیــز
بــه کار رفتــه اســت .آوانگاشــت ایــن بحــر شــعر بدیــن صــورت اســت:
فعلن فعلن فع لن فعلن فعلن فعلن فع لن فعلن
شــیخ بهایــی اشــعاری فارســی و عربــی بــا ایــن وزن شــعر ســروده اســت و منظومــه شــیر و
شــکر او زیباتریــن و مهمتریــن شــعر پارســی در ایــن بهــر دانســته شــده اســت.
از اشعار وی در این باب به این ابیات توجه نمایید:
وین نظم بدیع بلند اختر
این ذکر رفیع همایون فر
در بحر خبب چون جلوه نمود درهای فرح بر خلق گشود
وز قله عرش شنو نخستین
آن را برخوان به نوای حزین
بــرای اطــاع بیشــتر نــگاه کنیــد بــه مقالــه «بررســی و تحقیــق در زحــاف خبــب از بحــر
متــدارک و کاربــرد آن در شــعر فارســی» نوشــته دکتــر ســید اســماعیل قافلهباشــی ،مجلــه
لســان مبیــن ،تابســتان ( 1390مترجــم)
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حکایــات و داســتانهای بســیاری شــهرت پیــدا کــرده اســت
کــه برخــی واقعــی و برخــی بعیــد و ملحــق بــه خرافــات اســت.
تألیفــات شــیخ بهایــی بــه شــصت اثــر میرســد و برخــی آنهــا
را صــد مــورد میداننــد کــه بــه صــورت کتــاب یــا رســاله وجــود
دارنــد.
البتــه برخــی ســودجویان از شــهرت شــیخ بهایــی
سوءاســتفاده کردنــد و کتبــی کــه از نویســندگانی مجهــول
بــود ،بــه شــیخ نســبت دادهانــد؛ ماننــد کتــب «أســرار البالغــة»،
«المخــاة» و «فالنامــه».2
در اینجــا بــا توجــه بــه ضرورتهایــی کــه بحــث مــا اقتضــاء
میکنــد ،بررســی عناصــر شــخصیتی و آثــار شــیخ بهایــی را وا
مینهیــم و ســخن خــود را بــر فقــه شــیخ بهایــی و شــعر عرفانــی
او متمرکــز میســازیم.
18

بهاء الدین عاملی به عنوان یک فقیه:
در ایــن خصــوص ،جــز تعریفــی کــه خوانســاری بــرای شــیخ
بهایــی ارائــه کــرده اســت ،تعریفــی کــه بتوانــد صفــات شــیخ
بهایــی را بــه صــورت اختصــار بیــان کنــد ،نمیتــوان یافــت.
وی در حــق شــیخ گفتــه اســت:
«ســلطان العلمــاء و تــاج رمقهتــم ،برهــان الفقهــاء و تتمــة امئهتــم،
و خــامت املجهتدیــن و زبدهتــم ،و قــدوة املحدثــن و عمدهتــم».3
صــرف نظــر از مســجع بــودن ایــن کالم ،از ســخن خوانســاری
چنیــن برداشــت میکنیــم کــه شــیخ بهایــی نســبت بــه
 .2بــرای آشــنایی بیشــتر بــا کتابهایــی کــه بــه اشــتباه بــه شــیخ بهایــی نســبت داده
شــده اســت رجــوع کنیــد بــه کتــاب «بهاءالديــن العاملــي ،ادیبــا و فقیهــا و عالمــا» ،فصــل
کتابهــای منســوب بــه او ،بــه قلــم همیــن نگارنــده.
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معاصرینــش از حیــث تعـ ّـدد موضوعاتــی کــه بــدان پرداختــه
اســت ،ســرآمد اســت؛ همچنیــن از حیــث رســیدن او بــه
درجــات عالــی «اتقــان و اجتهــاد».
مــا در مقایســه بیــن شــیخ بهایــی و هــم عصرانــش متوجــه
میشــویم کــه وی بــا معاصریــن خــود بســیار متفــاوت اســت.
نــه فقــط از ایــن جهــت کــه فقــه ،حکمــت ،فلســفه ،ادب،
ریاضیــات و هندســه در او جمــع شــده بــود و لــذا یگانــه
در
محســوب میشــد؛ بلکــه عــاوه بــر آنهــا از ایــن جهــت کــه ِ
همــه ابــواب فقهــی را زده بــود و در همــه ابــواب فقــه کتابــت و
تألیــف داشــت .در حالــی کــه معاصریــن او در یــک موضــوع یــا
حدا کثــر دو موضــوع ورود پیــدا کــرده بودنــد.
کتــب و رســائل وی در علــم اصــول و حدیــث متمایــل بــه
اختصارگویــی و حــذف زوائــد کالم اســت و ایــن یکــی از
ویژگیهــای اســلوب شــیخ بهایــی محســوب میشــود .از
طرفــی از آن جایــی کــه دانشــمندی ریاضــیدان بــود ،بــه
منطــق اهمیتــی تــام مــیداد .بــه همیــن خاطــر روش او در
رد بعضــی قضایــای اصولــی و ارائــه برخــی امــور عقیدتــی بــه
صورتــی آرام و اســتوار و بــه دور از تشــنج و تعصبــی اســت کــه
در تألیفــات فقهــای ســنی و شــیعه معاصــر وی زیــاد دیــده
میشــود .ایــن امــر متأثــر از درگیریهــای سیاســی بــود کــه در
آن زمــان بیــن دو دولــت صفــوی و عثمانــی وجــود داشــت و
صبغــه مذهبــی بــه خــود میگرفــت.4
شــخصیت فقهــی شــیخ بهایــی در ســه محــور قابــل بررســی
اســت:
ّ
 .4بــرای نمونــه کافــی اســت در اینجــا بــه آنچــه در نگاشــته هــا و ّردیــه هــای میــان محقــق
َ
ک َرکــی و شــیخ ابراهیــم قطیفــی شــیعه و معاصــر هــم و یــا نگاشــته هــای میــرزا مخــدوم
ُجرجانــی از اهــل تسـ ّـنن نگاهــی انداخــت .ایــن نگاشــته هــا در کتــاب هــای جامعــی کــه
دربــاره عصــر صفــوی ســخن مــی گوینــد و همچنیــن در روضــات الجنــات و اعیــان الشــیعه
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محــور اول :پیــروی او از خــط فکــری پــدرش در علــوم
شــرعی کــه چندیــن بــار بــر ایــن مســاله تأ کیــد کــرده اســت،
«پــدرم و اســتادش و هــر کــس کــه در علــوم شــرعی بــه او
اســتناد میکنــم» 5و ایــن یعنــی ایــن کــه شــیخ بهایــی از شــیوه
اصولــی و کالمــی حســین بــن عبدالصمــد و ســپس شــهید ثانی
پیــروی کــرده اســت .بنابرایــن وی آنچــه کــه پــدرش در علــوم
شــرعی انجــام داده بــود دنبــال کــرد.
گفتــه میشــود «پــدر شــیخ بهایــی اولیــن کســی اســت کــه
قرائــت حدیــث را در بــاد عجــم احیــاء نمــود» .6همچنیــن
فراخــوان و دعــوت او بــرای یافتــن اخبــار و احادیــث و ضــرورت
تکیــه بــر احادیــث صحیــح در بســیاری از امــور شــرعی ،از ایــن
جهــت کــه شــناخت احادیــث صحیــح ضابطــه ســلوک فقیــه
اســت.
عــاوه بــر ایــن ،وی خــط پــدر و اســتاد پــدرش شــهید ثانــی
را در تســامح دینــی و دوری از تعصــب مذهبــی -بــه مفهــوم
بســته آن ،یــک جانبــه گرایــی – دنبــال کــرد .همیــن امــر منجــر
شــد کــه علمــای مذاهــب و فرقههــای مختلــف او را احتــرام و
تقدیــر میکردنــد .و مــا از طریــق خاطــرات و گفــت و گوهایــی
کــه بیــن شــیخ بهایــی و علمــای بــزرگ اهــل تســنن در مصــر
و دمشــق و حلــب و قــدس 7جریــان دارد ،برجســتگیهای
شــخصیتی او را درک میکنیــم .وی از ســطح تعصــب رایــج آن
زمــان فراتــر رفــت و بــه همیــن جهــت در قلــب علمــای معاصــر
در دسترس است.
 .5مشــرق الشمســين و ا کسیرالســعادتين ،ص  ،279اربعیــن شــیخ بهایــی ،ص  ،26بحــار
االنــوار ،ج ،105ص 147
 .6اعیان الشیعه ،ج  ،6ص 60
 .7خالصــة األثــر ،ج ،3ص 441و 442؛ ریحانــة األلبــاء ،ج ،1ص 208؛ الغدیــر ،ج ،11ص
251؛ کشکول (انتشارات اعلمی) ،ج  ،1ص 67

خــود ،چــه شــیعه و چــه ســنی رســوخ میکــرد .قلبهایــی کــه
در
سیاســتهای پادشــاهان صفــوی و ســاطین عثمانــی ِ
آنهــا را بســته بــود« .خفاجــی» یکــی از علمــای اهــل تســنن
عصــر او اســت کــه دربــاره شــیخ بهایــی میگویــد:
«وی ریاســت عالمــان دینــی نــزد شــاه عبــاس پادشــاه ایران را
بــر عهــده داشــت .زمانــی کــه شــاه بیــرق ّ
همــت بــر امــری مهــم
بــر میافراشــت تنهــا بــه دیــدگاه وی اعتمــاد مینمــود .بــا ایــن
حــال شــیخ بهایــی را نمیتــوان در عقایــد زندیقانــه و ملحدانــه
شــاه ّ
عبــاس شــریک دانســت .چــرا کــه آوازه دینــداری و اخــاق
نیکــوی وی آفــاق را پــر کــرده اســت .بــا ایــن حــال وی بــدون
8
شــک شــیعه علــوی اســت».
شــیخ بهایــی در تشـ ّـیع خــود ،متعصــب ،تنــدرو و جامد نبود.
بلکــه در گفــت و گوهایــش ،بــدون هرگونــه تشـ ّـنج آفرینــی و
اظهــار تعصبــی بــر اقنــاع عقلــی دیگــری تکیــه میکــرد.
او در گفــت و گــوی خــود بــا بــزرگان علمــای اهــل ســنت در
خــارج ایــران ،تشــیع خــود را مخفــی نمیکــرد .ولــی مــورد
احتــرام بــود چــرا کــه میدانســت چگونــه بــا دیگــری گفــت و گــو
کنــد و ا گــر طــرف مقابــل نســبت بــه نظــر شــیخ قانــع نمیشــد،
الاقــل نظــر وی را محتــرم میداشــت.
محــور دوم :شــیخ بهایــی از علمــای اصولــی یــا اجتهــادی
اســت .یعنــی کســانی کــه قائــل بــه حجیــت ادلــه چهارگانــه
هســتند  :کتــاب ،ســنت صحیــح ،اجمــاع و دلیــل عقلــی.
از ایــن جهــت او بــا اخباریهــا مخالــف اســت یعنــی کســانی
کــه منابــع خــود را بــه کتــب اربعــه (چهــار کتــاب روایــی معــروف
نــزد شــیعه) محــدود کردهانــد :کافــی شــیخ کلینــی ،مــن ال
 .8ریحانة األلباء ،ج ،1ص 208
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یحضــره الفقیــه شــیخ صــدوق ،اســتبصار و تهذیــب األحــکام
شــیخ طوســی .و کتبــی کــه احادیــث آن را قطعــی الســند و بــا
مصــادر معتبــر میداننــد.
آنــان بــا درایــه الحدیــث مخالفنــد و بــه اقســام مختلــف آن
توجهــی ندارنــد و از بیــن دالیــل علمــای اصــول ،دو دلیــل
اجمــاع و عقــل را معتبــر نمیداننــد.9
از مهــم تریــن ویژگیهــای شــیخ بهایــی بــه عنــوان یــک فقیــه
بیــان رأی و صــدور فتــوا در مســائل اختالفــی اســت کــه در
اصول فقه قبل از او وجود داشــته اســت .وی در کتاب «زبدة
األصــول» آراء شــیعه و اهــل ســنت و دالیــل آن را بــه صــورت
منظــم و مرتــب بیــان و در نهایــت نظــر خــود را ارائــه کــرده و
تمــام وســع خــود را در بــه دســت آوردن ظـ ّـن قــوی نســبت بــه
حکــم شــرعی ،بــذل نمــوده اســت .و بــه همیــن خاطــر بــرای
شــا گردان خــود قیــد میکــرد کــه از حضیــض تقلیــد بــه اوج
یقیــن ارتقــاء پیــدا کننــد و از تقلیــد گــری صــرف رهــا شــوند ؛
خــود را بــه زینــت اســتدالل بیاراینــد و کتــب حدیــث و فقــه را
بــرای کســی کــه اهلیــت روایــت نــدارد ،بیــان نکننــد.10
محــور ســوم :ارائــه فقــه بــه صــورت یــک علــم آســان و
همــه فهــم ،بــرای ّ
عامــه مــردم.
فقــه بــرای شــیخ بهایــی زمینــهای مناســب بــرای تعامــل
روزانــه او بــا مــردم ،فراهــم میســاخت و شــبکهای بــود کــه
از طریــق آن بیــن میــراث گذشــته و عصــر خــود ارتبــاط برقــرار
میکــرد .بنابــر ایــن او اولیــن کســی اســت کــه در زمینــه فقــه
آســان ،قــدم برداشــت و بــرای ایــن منظــور کتــاب «جامــع
عباســی» را نگاشــت و معــارف اساســی فقهــی را در دســترس
 .9کشکول بحرانی ،ج ،2ص  386و 389
 .10بحار األنوار ،ج  ،105ص  ،149و ج ،106ص 146 ،157 ،151

طبقــات مختلــف ملــت قــرار داد .در حالــی کــه اغلــب کتــب
فقهــی در آن زمــان عبــارت بــود از شــرح بــر آثــار نویســندگان
ـرح شــرح
ســابق ،یــا شــرح بــر شــرحی دیگــر ،یــا حاشــیه بــر شـ ِ
یکــرد و راه را
کــه اســتفاده از کتــاب را دشــوار و خســته کننــده م 
بــر افهــام مــردم بــرای درک علــم حقیقــی میبســت.11
پیــش از شــیخ بهایــی از میــان فقهــای مذاهــب پنــج گانــه
مســلمان ،کســی را نمیشناســیم کــه کتابــی را در فقــه آســان
نگاشــته باشــد .گویــی شــیخ بهایــی اولیــن کســی اســت کــه
در وظیفــه علمــی – اجتماعــی خــود اندیشــید .در حالــی کــه
کتــب فقهــی در عصــر او و پــس از او ،حتــی تــا نیمــه ّاول قــرن
چهاردهــم هجــری ،از لحــاظ ادبیــات و مضمــون متوجــه
اهــل ّ
تخصــص در فقــه و دانشــجویان فقــه بــود و در ایــران در
انحصــار کســانی بــود کــه بــا زبــان عربــی آشــنا بودنــد.
12
به همین دلیل کتاب شــیخ بهایی یعنی «جامع عباســی»
اولیــن کتابــی اســت کــه در فقــه آســان نوشــته شــده اســت و
ایــن کتــاب یکــی از مهمتریــن کتــب شــیخ اســت.
پــر واضــح اســت کــه منظــور از جامــع« ،کتــاب جامــع» اســت
زیــرا ایــن کتــاب تمــام اعمــال فقهــی را در بــردارد و منظــور از
«عباســی» انتســاب و اهــدای آن بــه شــاه عبــاس صفــوی
اســت .البتــه وفــات شــیخ مانــع اتمــام آن شــد؛ لذا شــا گرداش،
نظــام الدیــن حســین شــاوجی آن را بــه پایــان رســانید.
در اهمیــت ایــن کتــاب همیــن بــس کــه مشــهورترین و رایــج
تریــن کتــاب فقهــی او در ایــران و هنــد اســت ولــی متأســفانه
بــه زبــان عربــی شــهرت چندانــی نــدارد .زیــرا بــه زبــان فارســی
نوشــته شــده و حتــی تا کنــون نیــز بــه عربــی ترجمــه نشــده
 .11ر.ک :تاریخ فرهنگ ایران ،عیسی ّ
صدیق ،ص 245
 .12جامع عباسی ،انتشارات گلزارحسنی 1319 ،هـ.ق ،تهران
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است .13
«جامع عباســی» اولین رســاله عملیه در فقه غیر اســتداللی
اســت و یــک دوره کامــل فقهــی محســوب میشــود» .14زبــان
فارســی آن ،کــه ســاده و صریــح اســت ،آن را بــه فهــم خــاص
و عــام و جوینــدگان معرفــت ،نزدیــک میســازد .فهــم آن
بــرای هــر خواننــدهای کــه شــناختی متوســط بــا زبــان فارســی
داشــته باشــد ،دشــوار نیســت .کمــا اینکــه اهمیــت آن در ایــن
اســت کــه اشــخاصی بــا فرهنــگ متوســط و مــردم عــادی ،کــه
بــا زبــان عربــی آشــنا نیســتند ،میتواننــد آن را بخواننــد 15زیــرا
زبــان عربــی در ایــران زبــان علمــاء بــود.
«شــیخ بهایــی در ایــن کتــاب خــود ،احــکام قطعــی و نهایــی
را آورده اســت و کســانی را کــه خواهــان تفاصیــل بیشــتری
هســتند ،بــه ســایر کتــب خــود ارجــاع داده اســت .بخــش
زیــادی را کــه مربــوط بــه اعمــال مســتحبی اســت ،بــه کتــاب
ً
افــزوده و عــاوه بــر ایــن ،مناســک حــج را کــه معمــوال در کتــب
16
مســتقلی ،بیــان میشــود ،آورده اســت».
شــیخ بهایــی از آن جهــت کــه منصــب شــیخ االســامی را
داشــت ،از او فتاوایــی در برخــی امــور روزمــره و جدیــد صــادر
شــده اســت .کتــب تاریخــی ،بســیاری از فتــاوای او را ثبــت و
 .13ایــن نکتــه مــرا بــر ایــن امــر وا م ـیدارد کــه دوبــاره بــر اهمیــت و ضــرورت استوارســازی
روابــط میــان دو فرهنــگ فارســی و عربــی از مســیر ترجمــه تأ کیــد نمایــم .مقصــودم ترجمــه
کتابهــای فارســی بــه عربــی و برعکــس آن اســت.
 .14مرتضی مطهری ،اسالم و ایران ،ص 340
 .15ر.ک :مقدمه کتاب ،ص 2
 .16بــه نظــرم یــک امــر بســیار ضــروری ترجمــه کتــاب «جامــع عباســی» بــه زبــان عربــی و
مقایســه آن بــا کتابهــای «فقــه آســان» اســت کــه در دوره معاصــر بــه عربــی نگاشــته مــی
شــود .تــا از رهگــذر ایــن مقایســه کــه حــدود چهــار قــرن میــان نگاشــته هــای آن مــی گــذرد
میــزان ّ
تحولــی کــه در احــکام فقهــی از زمــان شــیخ بهایــی تــا کنــون ایجــاد شــده اســت
(یــا ایجــاد نشــده اســت) ،بــه دســت آیــد و همچنیــن بــا ایــن مقایســه تطبیقــی مــی تــوان
میــزان نوگرایــی شــیخ بهایــی بهتــر شــناخته شــود.

ضبــط نمودهانــد .ایــن مســائل از جانــب شــاه یــا رجــال دربــار
یــا فقهــای معاصــرش بــه او عرضــه میشــد.17
شــیخ بهایــی از فقهــای قبــل و بعــد از خــود ،در دو امــر مهــم
ســبقت گرفــت:
 .1امــر نخســت  :اقــدام شــیخ بــه ایجــاد هماهنگــی و انســجام
در متونــی کــه مجتهــد بدانهــا رجــوع میکنــد تــا حکــم شــرعی
را از قــرآن و حدیــث اســتنباط کنــد .ایــن امــر بــه خصــوص در
کتبــی همچــون «حبــل المتیــن»« ،مشــرق الشمســین» و
«زبــدة االصــول» آشــکار اســت.
روش شــیخ بهایــی ،بــه ایــن صــورت اســت کــه از فــر ع فقهــی،
بــه شــکل فتــوا ،شــروع میکنــد و دوبــاره بــه همــان فــر ع فقهــی
برمیگــردد .ایــن امــر دســتاوردی فقهــی ،متکامــل و برجســته
گردیــده اســت .بــه عبارتــی عمــل فقهــی شــیخ بهایــی بــه
صــورت فراینــد زیــر اســت:
الف) از فر ع فقهی شروع میکند.
ب) نصوصــی از قــرآن و حدیــث کــه متناســب بــا مســاله مــورد
بحــث اوســت ،بیــان میکنــد.
ج) به نقد احادیث از جهت سند و زبان آن میپردازد.
ً
د) داللتهــا را از لحــاظ بیانــی ،فقهــی ،اجتهــادی و احیانــا
علمــی ،مــورد نقــد و بررســی و مناقشــه قــرار میدهــد.
هـ) در نهایت به فر ع فقهی باز میگردد.
و ایــن بــدان معناســت کــه شــیخ بهایــی از چهــار قــرن پیــش
در مــورد آنچــه کــه همچنــان یــک نیــاز ضــروری اســت و حتــی
ا کنــون در اســلوب درسهــای فقهــی وجــود دارد ،اندیشــیده
اســت .اینجاســت کــه اثــر عقلــی -علمــی شــیخ بهایــی در
 .17ســافة العصــر ،ص 300؛ روضــات الجنــات ،ج  ،7ص  ،73اعیــان الشــیعة ،ج  ،2ص
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فعالیــت فقهــی او آشــکار میگــردد.
 .2امــر دوم کــه اهمیــت آن کمتــر از امــر نخســت نیســت ،ایــن
اســت کــه شــیخ بهایــی بــر خــاف معاصریــن خــود بــه هجمــه
و ایــراد جــرح نســبت بــه نظــر علمــای گذشــته ،نپرداختــه
اســت .چنانچــه مقایســه بیــن برخــی رســائل شــیخ ،و رســائل
18
معاصریــن او ،ایــن مســئله را بــه روشــنی تأییــد میکنــد.
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نگرش شیخ بهایی نسبت به علوم حدیث:
شــیخ بهایــی در اهتمــام خــود بــه احادیــث ،در خــط پــدر
خــود و ســپس شــهید ثانــی حرکــت میکــرد .شــهید ثانــی
اولیــن فقیــه امامــی اســت کــه در زمینــه درایــة الحدیــث کتــاب
19
نوشــت و اصطالحــات آن را از کتــب اهــل ســنت اقتبــاس کرد
کمــا ایــن کــه از جمــع بســیاری از خــاص و عــام در شــام و مصــر
20
و بغــداد و قســطنطنیه و ...روایــت میکــرد.
شــا گرد شــهید ثانــی ،شــیخ حســین بــن عبدالصمــد یعنــی
پــدر شــیخ بهایــی ،اولیــن کســی اســت کــه علــم حدیــث را
در ایــران نشــر داد و پــس از اســتادش شــهید ثانــی ،دومیــن
فقیــه امامــی اســت کــه در علــم درایــة الحدیــث صاحــب تألیــف
اســت و اولیــن کســی اســت کــه بــرای حجیــت اســتصحاب ،بــه
21
روایــات اســتناد کــرده اســت.
پــس از او ،پســرش شــیخ بهایــی اســت کــه در ایــن خصــوص
ابوابــی را تدویــن و تنظیــم نمــود و در کتــاب خــود «الوجیــز
ّ
المحققین ،انتشارات مفید ،قم 1402 ،هـ.ق
 .18ر.ک :کلمات
ِ
 .19ر.ک :اعیان الشیعة ،ج ،7ص  145و 156
 .20همان ،ج ،6ص 60
 .21همان

ً
فــی الدرایــة» - 22کــه اساســا مقدمــه کتــاب «حبــل المتیــن»
اســت -ســخن را در علــم حدیــث بســط داده ،مســائل آن را
بــه طــور کامــل بیــان کــرده و انــواع حدیــث و مباحــث جــرح و
تعدیــل را مطــرح نمــوده اســت.
مهــم تریــن چیــزی کــه در کتــاب «الوجیــز فــی الدرایــة» وجــود
دارد ایــن اســت کــه اصطالحاتــی را کــه در کتــاب «حبــل
المتیــن» بــه کار بــرده  ،تعریــف نمــوده اســت« :علــم درایــة»،
«حدیــث»« ،خبــر»« ،ســنت»« ،ســند»« ،حدیــث متواتــر»،
«آحــاد»« ،مســتفیض»« ،غریــب»« ،مســند»« ،مطلــق»،
«مرســل»« ،منقطــع»« ،معضــل»« ،معنعــن»« ،مضمــر»،
َ
«حســن»،
«عالــی»« ،مسلســل»« ،شــاذ»« ،صحیــح»،
ّ
«قــوی»« ،موثــق»« ،ضعیــف»« ،مقبــول» ،الــخ...
بــه عــاوه از صفــات و ویژگــی راوی ســخن میگویــد و ســپس
اصطالحاتــی را کــه بــرای جــرح بــه کار مـیرود ،شــرح میدهــد
و آداب کتابــت حدیــث را بیــان میکنــد.
در کتــاب «حبــل المتیــن » ،از اهمیــت علــم حدیــث و
جایــگاه آن در تشــریع ســخن میگویــد ســپس ســبکی را کــه
دنبــال نمــوده ،مطــرح میکنــد و ترتیــب کتــاب و ابــواب آن
را کــه روشــی نویــن اســت ،بیــان م ـیدارد .کتــاب را در چهــار
منهــج (بخــش) قــرار میدهــد و منهــج را بــه کتــاب و کتــاب را
بــه ابــواب و ابــواب را بــه مقاصــد و مقاصــد را بــه جملــه و جملــه
را بــه فصــل تقســیم بنــدی میکنــد .احادیثــی را کــه بــه بیــان
و تفســیر احتیــاج دارد ،شــرح میدهــد و تعــارض آنهــا را بــه
بهتریــن وجــه برطــرف میســازد.
ایــن روش او اقتضــای زبــان و ادبیاتــی تفصیلــی و نقادانــه
 .22الوجیزة في الدرایة ،شیخ بهائی1976 ،
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دارد؛ بــه ایــن صــورت کــه در نقــد و تحلیــل ،متــون را
موشــکافانه و دقیــق بررســی میکنــد و مفــردات آن و رابطــه
آنهــا را بــا یکدیگــر تحلیــل میکنــد و شــیوههای تعبیــر و بیــان
متــون و صورتهــای فنــی و داللــی آن را بــا اســتفاده از ذوق
ادبــی اش در تفســیر روایــات و شــرح الفــاظ و اســتعماالت
مجــازی آن کــه مــورد غفلــت اســت ،بررســی میکنــد.
در اینجــا بــرای نشــان دادن شــیوه متکامــل شــیخ بهایــی،
23
نمونــهای را از کتــاب «حبــل المتیــن» در «بحــث قبلــه»
میآوریــم:
 .1در ابتــدا «مســئله فقهــی» را مطــرح میســازد کــه «وجــوب
رو بــه قبلــه بــودن در نمــاز و تــاش در ایــن خصــوص بــه انــدازه
امــکان» میباشــد.
 .2احادیثــی کــه ایــن مســئله را تأییــد میکنــد ،م ـیآورد و آن
چهــار حدیــث اســت.
ً
 .3شــرح و توضیــح ،اوال معنــای لغــوی قبلــه ،ثانیــا شــرح هــر
ً
یــک از احادیــث از حیــث ســند ،زبــان و داللــت فقهــی آن ،ثالثا
بیــان عالمــات قبلــه بــه همــان صــورت کــه در کتــب اصــول
أربعــه آمــده و عالماتــی کــه در کتــب فــروع و داللتهــای آن
مطــرح شــده اســت.
 .4ایــن داللتهــا را بــه صــورت اجتهــادی مــورد مناقشــه قــرار
میدهــد .و بــه صورتــی آشــکار ،تأثیــر نضــج علمــی خــود را بــر
نظراتــش بــه عنــوان یــک فقیــه نشــان میدهــد؛ آن گاه کــه
میگویــد:
«ا کثــر عالمــات قبلــه از قواعــد علــم هیئــت اســتنباط میشــود
پــس مقصــود تعییــن جهــت قبلــه در کشــورهای دور دســت بــر
اســاس اقتضــای قواعــد ایــن علم اســت».
 .23الحبل المتین ،فصل ّاول ،ص 199-189

مخالفــان ،تعییــن جهــت قبلــه را بر اســاس قواعد علم هیئت
جایــز نمیداننــد .آنــان قائــل بــه کــروی بــودن زمیــن نیســتند
و بــا تکیــه بــر آیــات معینــی آن را ّرد میکننــد و میگوینــد کــه
تکیــه بــر کالم علمــای هیئــت جایــز نیســت ،چرا کــه مضمونش
شــرعا ثابــت نشــده اســت...
شــیخ بهایــی ،پــس از آنکــه نظــر مخالفــان و دالیــل آنــان را
مطــرح میســازد ،آراء آنــان را بــه صــورت فقهــی و علمــی پاســخ
میدهــد و میگویــد:
«امــا آن چــه کــه ذکــر کــردی [خطــاب بــه مخالــف] از جملــه،
ابتنــای قواعــد علــم هیئــت بــر کــروی بــودن زمیــن ،حــق
اســت .ولــی ایــن کــه قــول آنــان را دربــاره کــروی بــودن زمیــن
 ،موجــب ظــن و اطمینــان نمیدانــی خــاف واقــع و مــورد
اشــکال اســت .زیــرا کــه دلیــل دینــی ایــن معنــا را افــاده میکنــد
و آیاتــی وجــود دارد کــه نســبت بــه کــروی بــودن زمیــن ظـ ّـن و
اطمینــان بــه وجــود م ـیآورد کــه هیــچ مجالــی بــرای شــک و
تردیــد در آن نیســت.
امــا ایــن کــه گفتــی :اهــل شــر ع منکــر کرویــت زمیــن هســتند،
ً
ایــن پنــدار تــو درســت نیســت و اتفاقــا کالم آنــان بــر خــاف زعــم
توســت .مثــا عالمــه حلــی 24در کتــاب الصوم در تذکــره الفقهاء
گفتــه اســت« :زمیــن کــره اســت بنابرایــن ممکــن اســت هــال
مــاه در ســرزمینی دیــده شــود و در ســرزمین دیگــری ظاهــر
نشــود زیــرا کــروی بــودن زمیــن مانــع رؤیــت آن اســت و اهــل
علــم ایــن مســاله را رصــد کردهانــد و بــه عیــان مشــاهده شــده
اســت».
همچنیــن پســر عالمــه یعنــی فخرالمحققیــن گفتــه
ّ
 .24مقصــود حســن بــن ّ
مطهــر حلــی (متولــد  647هـــ.ق) اســت .ردیــه نــگاری هایــی میان
وی و ابــن تیمیــه در دســت اســت.
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اســت« :زمیــن کــره اســت زیــرا ســتارهها پیــش از طلــوع در
قســمتهای غربــی ،در قســمتهای شــرقی طلــوع میکننــد
و همچنیــن اســت در هنــگام غــروب .بنابرایــن هــر ســرزمین
غربــی ،از ســرزمین شــرقی خــود هــزار میــل دور اســت و غــروب
آن نیــز یــک ســاعت دیرتــر اســت».
و امــا ایــن کــه گفتــی آیــات قــرآن ،خــاف کــروی بــودن زمیــن
ّ
را افــاده میکنــد درســت نیســت؛ زیــرا ایــن کــه زمیــن بــه کلیــت
خــودش کــروی باشــد بــا منــت خــدای ســبحان بر مــردم بدین
نحــو کــه زمیــن را هماننــد فرشــی برای مــردم و گهــوارهای برای
آنــان قــرار داد ،منافــات نــدارد .زیــرا بــزرگ بــودن حجــم زمیــن
بــا آن آیــات منافاتــی ندارد[یعنــی میتوانــد بخشــی از زمیــن
گســترده و مبســوط باشــد و کل زمیــن کــروی باشــد] و شــیخ
طبرســی در مجمــع البیــان از قــول ســید مرتضــی ایــن مســئله
را بیــان کــرده اســت .همچنیــن زمخشــری در «کشــاف» در
َّ
َ َ َ َ ُ ُ ْ َْ َ َ ً
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تفســیر ایــن آیــه شــریفه (الـ ِـذي جعــل لكــم الرض ِفراشــا)
گفتــه اســت :ا گــر بگویــی [خطــاب بــه مخالــف] ایــن آیــه دلیلــی
اســت بــر ایــن کــه زمیــن مســطح اســت و نــه کــروی ،در پاســخ
میگویــم :ایــن آیــه تنهــا ناظــر بــه ایــن موضــوع اســت کــه مــردم
بــر روی زمیــن مینشــینند ،همچنــان کــه بــر روی فرشهــا
مینشــینند؛ نــه ایــن کــه زمیــن مســطح باشــد .بنابرایــن اصــل
افتــراش غیــر قابــل انــکار اســت ولــی هیــچ منافاتــی بــا کــروی
بــودن زمیــن نــدارد زیــرا حجــم آن بــزرگ و جــرم آن زیــاد اســت.
امــا ایــن کــه گفتــی «جایــز نیســت کــه بــه ســخن علمــای
هیئــت در بــاب قبلــه و غیــر آن ،تکیــه کــرد» بعــد از تصریــح
علمــای مــا بــر خــاف آن ،بــه ایــن ســخن تــو اعتنــا نمیشــود.
 .25آیه  22سوره مبارکه بقره

امــا ایــن کــه میپنــداری کــه هیــچ چیــز از کالم علمــای
هیئــت ،افــاده علــم و ظــن نمیکنــد ،واقعــا از جــاده انصــاف
خــارج اســت .و چگونــه هیــچ چیــز از کالم آنــان افــاده علــم
نمیکنــد ،در حالــی کــه بســیاری از آن بــا دالیــل هندســی و
براهیــن مجســطی کــه هیــچ شــک و شــبههای در آن وجــود
نــدارد ،اثبــات شــده اســت.
و اما ســخن تو که اعتمادی به اســام آوردنشــان نداری ،چه
برســد بــه عدالــت آنــان؛ لــذا میگویــی «نبایــد بــه سخنشــان-
قبــل از یقیــن حاصــل کــردن نســبت بــه مضمونــش -اعتنــا
کــرد» ،کالمــی اســت نــا اســتوار .زیــرا حصــول یقیــن شــرط
نیســت [و ظـ ّـن اطمینــان بخــش نیــز کافــی اســت] ،از طرفــی
رجــوع فقهــا در آن چــه بــدان نیــاز دارنــد بــه علمــای هــر فنــی و
تکیــه فقهــا بــر قواعــد آن فــن و تخصــص در صورتــی کــه مخالف
بــا قانــون شــر ع نباشــد ،امــری شــایع و رایــج اســت و از گذشــته
تا کنــون معــروف و عــادی اســت .ماننــد مراجعــه آنــان بــه
علمــای نحــو در مســائل نحــو و لغــت و در مســائل پزشــکی بــه
اطبــاء و در مســائل مســاحت و جبــر و مقابلــه بــه اهــل حســاب
و ...بــدون ایــن کــه از عدالــت و فســق آنــان بحــث کننــد
ّ
بلکــه ایــن مســائل را از آنــان بــه صــورت مســلم میپذیرنــد و
بــر اســاس آن عمــل میکننــد؛ بــدون اینکــه بخواهنــد دالیــل
آنــان را بررســی کننــد تــا ظــن و اطمینــان بــه دســت بیاورنــد.
بلکــه ایــن مســئله از قبیــل ظنــی اســت کــه بــا خبــری کــه
بســیار شــیوع دارد ،حاصــل میشــود».
شــیخ بهایــی ،در کتــاب «چهــل حدیــث» خــود کــه مشــتمل
بــر چهــل حدیــث از احادیــث صحیــح و در خصــوص اعمــال
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مســتحبی و آداب دینــی و احــکام فقهــی اســت ،شــیوه زیــر را
در بررســی احادیــث چهــل گانــه ،دنبــال کــرده اســت:
 .1معرفــی کامــل سلســله ســند و راویــان آن و بیــان نظــر
علمــای حدیــث دربــاره راویــان.
 .2شرح معنای لغوی حدیث
 .3بیان موافقت حدیث با قرآن کریم.
 .4مقایســه بیــن حدیــث و احادیــث دیگــری کــه معنــای
مشــابه آن را دارد.
مهــارت شــیخ بهایــی در تبویــب و ترتیــب ،بیشــتر در کتــاب
«مشــرق الشمســین و ا کســیر الســعادتین» 26آشــکار میشــود.
وی در ایــن کتــاب احــکام قــرآن و ســنت را جمــع میکنــد و
ســبکی را کــه دنبــال کــرده اســت شــرح میدهــد و کتــاب را
بــه ابــواب (مناهــج) و ابــواب را بــه فصــول(دروس) تقســیم
میکنــد و ایــن نکتــه را نیــز یــادآوری میکنــد کــه نقــش او بــه
عنــوان یــک معلــم در تدریــس بــرای ایــن تدویــن ابــواب ،تأثیــر
گذاشــته اســت.
روش شیخ بهایی در تفسیر:
جــا دارد کــه بــه ســبک شــیخ بهایــی در تفســیر اشــاره کنیــم.
روشــی کــه از تعلیــق بــر تفســیر دیگــران فراتــر رفــت و بــه روش
خــاص شــیخ بهایــی ،تطــور پیــدا کــرد:
شــیخ بهایــی بررســی قــرآن و تعلیــق بــر کتــب مفســرین مــا
قبــل خــود را از ســن بیســت ســالگی آغــاز کــرد و بــر «تفســیر
بیضــاوی» و مباحــث «کشــاف زمخشــری» و «مجمــع البیــان
طبرســی» ،تعلیقاتــی دارد .چنــان کــه خــود در مقدمه کتابش
 .26بــرای اطــاع بیشــتر مــی توانیــد بــه کتــاب نگارنــده بــا عنــوان بهــاء الدیــن العاملــی،
صفحــات  525بــه بعــد مراجعــه نماییــد.

«عــروة الوثقــی» بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده اســت.
کســانی در تفســیر قــرآن معتقدنــد کــه« ،جایــز نیســت کــه
انســان ،در تفســیر قــرآن از اخبــار و احادیــث فراتــر رود و بــه
ایــن حدیــث منســوب بــه پیامبــر اســتناد میکننــد «مــن ّ
فســر
القــرآن برأیــه فلیتبــوأ مقعــده فــي النــار» کــه بدیــن معناســت
کــه هــر کــس قــرآن را بنــا بــه رأی و نظــر شــخصی خــود تفســیر
کنــد جایگاهــش در آتــش جهنــم اســت.
شــیخ بهایــی اســتناد آنــان بــه ایــن حدیــث را بــا ســخن خــود
رد میکنــد و میگویــد:
«جواب به این مسئله وجوه مختلفی دارد:
ّاول :ایــن ســخن معــارض بــا قــول پیامبــر؟ص؟ اســت کــه
فرمــود« :قــرآن ظاهــری دارد و باطنــی» و همچنیــن ســخن
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ کــه فرمــود« :مگــر ایــن کــه خداونــد بــه
بنــدهای فهمــی از قــرآن بدهــد» و ا گــر ایــن فهــم جــز ترجمــه
منقــول نباشــد ،پــس فایــده ایــن فهــم چیســت؟
دوم :ا گــر تنهــا تفســیر منقــول معتبــر بــود .بایــد شــرط
میشــد کــه فقــط از جانــب پیامبــر؟ص؟ باشــد و ایــن تنهــا در
تفســیر برخــی از آیــات قــرآن دیــده میشــود .از طرفــی آن چــه
کــه امثــال ابــن عبــاس  ،ابــن مســعود و ...در تفســیر قــرآن
میگوینــد ،بایــد پذیرفتــه نشــود و بگوییــم تفســیر بــه رأی
اســت!!
ســوم :صحابــه و مفســرین در تفســیر برخــی آیــات قــرآن
اختــاف نظــر دارنــد و محــال اســت کــه پیامبــر؟ص؟ ســخنان
مختلفــی در موضــوع واحــد داشــته باشــند .پــس چگونــه
ممکــن اســت کــه تفســیر محــدود در تفســیر مســموع باشــد؟!
چهــارم :آیــه قــرآن کــه میفرمایــدَ « :ل َعل َمـ ُـه َّالذيـ َـن َي ْسـ َـتنب ُط َونهُ
ِ
ِ
ِ
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ِم ْ ُنـ ْـم » [نســاء .]83/ایــن آیــه اســتنباط را بــرای علمــاء اثبــات
کــرده اســت و معلــوم اســت کــه ایــن اســتنباط فراتــر از تفســیر
مســموع اســت.
بنابرایــن نهــی از تفســیر بــه رأی بایــد بــه یکــی از ایــن دو
معنــی حمــل شــود:
 .1ایــن کــه انســان ،در خصــوص چیــزی رأی و نظــری باشــد و
نســبت بــه آن میلــی داشــته باشــد و قــرآن را بــر اســاس تمایــل
و جهــت گیــری خــودش تأویــل کنــد؛ و ا گــر ایــن میــل و انگیــزه
شــخصی او نبــود ،تفســیر قــرآن بــرای او خطــری نداشــت.
حــال چــه ایــن تفســیر مقصــد صحیحــی داشــته باشــد یــا
نداشــته باشــد.
 .2ایــن کــه در تفســیر قــرآن تســریع نمــوده و شــتابزده عمــل
کنــد و قــرآن را بنــا بــه ظاهــر عربــی اش تفســیر کنــد .بــدون
اینکــه اخبــار و احادیثــی را کــه مربــوط بــه غرایــب قــرآن ،الفــاظ
مبهــم ،اختصــار ،حــذف ،اضمــار ،تقدیــم ،تأخیــر و مجــاز
اســت ،اســتظهار کنــد.
از همــه اینهــا در مییابیــم کــه شــیخ بهایــی بــا تفســیر
موافــق اســت امــا بــا شــرایطی واضــح.
از نظــر شــیخ بهایــی 27هیــچ انســانی بــدون ایــن کــه ابزارهــای
اساســی تفســیر در نــزدش باشــد ،نمیتوانــد متصــدی تفســیر
کالم اهلل باشــد و از جملــه ایــن ابزارهــا علــم معانــی و علــم بیــان
اســت .چرا کــه بــدون تبحــر در آن نمیتــوان بــه جواهــر اســرار
قــرآن دســت یافــت.
در تفســیر «عــروة الوثقــی» فرهنــگ گســترده و قــدرت و تبحــر
 . 27ر.ک :العــروة الوثقــی ،چــاپ شــده بــه همــراه الحبــل المتیــن و مشــرق الشمســین
ّ
و رســالة الکـ ّـر در یــک مجلــد ،ص  386الــی 410؛ و بهــاء الدیــت العاملــی ،دالل عبــاس،
ص 543

شــیخ در ترجیــح و اســتنباط و مقایســه بیــن آراء علمــای
معانــی و نظــرات علمــای لغــت و مهــارت او در تحقیــق روایات،
آشــکار میگــردد .ایــن امــر از مهمتریــن ویژگیهــای روش او
در تحقیــق اســت.
وی در اثنــاء تفســیر ا گــر در حدیثــی خلــل معنــوی یــا لفظــی
بیایــد ،از ّرد آن حدیــث کــه ممکــن اســت برخــی صاحــب
نظــران ،نظــر خــود را بــه وســیله آن تأ کیــد کــرده باشــند،
ً
کوتاهــی نمیکنــد .مثــا در نقــد خــود نســبت بــه روایتــی کــه
از ابــن عبــاس نقــل شــده میگویــد ...« :بــا توجــه بــه ایــن کــه
در متــن آن خللــی وجــود دارد ،صــدور آن از مثــل ابــن عبــاس
28
بعیــد اســت».
امــا در مســائل اعتقــادی ،مهمتریــن چیــزی کــه شــیخ
بهایــی را در مباحثــات و مناقشــات علمــی ،متمایــز میکنــد.
عرضــه اجمالــی آراء مختلــف و ارائــه موضــع خــودش اســت .بــه
عبارتــی ،شــیخ آراء مختلــف را دربــاره یــک مســئله بــه صــورت
اجمالــی مطــرح میکنــد و در نهایــت موضــع خــود را اظهــار
میکنــد بــدون اینکــه رأی و نظــر دیگــری را – چــه گذشــتگان
و چــه آینــدگان – مــورد جــرح و هجمــه قــرار دهــد .در حالــی
کــه در هــم عصــران او میبینیــم کــه نظــر مخالفیــن خــود را
بــا شــیوههایی همچــون بــه چالــش کشــیدن و مــورد جــرح و
حملــه قــرار دادن ،رد میکردنــد.
شــیخ بهایــی ایــن موضــوع را در «الرســالة الحریریــة» 29و
«رســالة ذبیحــة اهــل الکتــاب» بیــان کــرده اســت .ایــن دو
کتــاب را میتــوان در زمــره کتــب فقــه تطبیقــی بــه شــمار آورد.
زیــرا در آنهــا ،اقــوال مذاهــب خمســه و دالیــل آنــان را ذ کــر
 .28همان ،ص 391
 .29رساله حریریه در کتاب کلمات المحققین به طبع رسیده است 443 .و 444
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کــرده اســت .و علــی رغــم ایــن کــه از رأی امامیــه دفــاع کــرده،
آراء مذاهــب دیگــر را ســبک نشــمرده بلکــه آراء مختلــف را بــا
اســلوبی اســتوار آورده و بیــن آنهــا مقایســه کــرده اســت.
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شیخ بهایی و علم اصول:
طبیعــی اســت کــه شــیخ بهایــی از لحــاظ فرهنگــی،
شــخصیتی چندجانبــه اســت و یکــی از ابعــاد علمــی او در
علــم اصــول ،نشــان داده شــده اســت .علــم اصــول فقــه،
علمــی اســت اســتوار کــه بــه وســیله آن احــکام در فقــه اســامی
اســتنباط میشــود .در ایــن زمینــه ،شــیخ بهایــی کتــاب
«زبــدة األصــول» را نگاشــته کــه نمونــه بــارز مباحــث فقهــی-
عقلــی او اســت .در ایــن کتــاب بــه وضــوح تأثیــر تفکــر ریاضــی
و شــناخت او نســبت بــه ظرافتهــای زبانــی دیــده میشــود.
ایــن اثــر اســلوبی واضــح ،هماهنــگ و منســجم دارد .احتــرام
بــه مخاطــب و رفــق و مــدارا بــا او در مســائل پیچیــده فقهــی
در آن متجلــی اســت .شــیخ بهایــی کوشــیده اســت فهــم ایــن
مســائل پیچیــده را تــا حــد امــکان بــرای مخاطــب تســهیل
کنــد و ایــن مهــم را بــا تبویــب کتــاب و تقســیم مطالــب آن بــه
بخــش و فصــل انجــام داده اســت .بــه ایــن ترتیــب بــا اســلوبی
منســجم و هماهنــگ از فصلــی بــه فصــل دیگــر و از عــام بــه
30
خــاص و از مســائل کلــی بــه مســائل فرعــی ،منتقل میشــود.
31
از جملــه نوشــتههای شــیخ بهایــی «الرســالة االعتقادیــة»
اســت .ایــن اثــر بــا وجــود مختصــر بودنــش خالص ـهای از راه و
 .30ر.ک :بهاء الدین عاملی ،ص  564و بعد از آن
 .31تعــدادی نســخه خطــی از ایــن رســاله در کتابخانــه هــای ایــران و نجــف موجــود
اســت .بخــش هــای مهــم ایــن اثــر را در کتــاب بهــاء الدیــن عاملــی ،ص  572و پــس از آن
درج نمــوده ایــم.

روشــی اســت کــه شــیخ بهایــی در حیــات خــود ،در آن ســیر
میکــرده اســت .ایــن شــیوه کــه او را از تعصــب مذهبــی حا کــم
بــر آن دوران ،دور کــرده اســت؛ در نــوع خــود عملــی بــی نظیــر
در آن عصــر محســوب میشــود .زیــرا از کتــب مذهبــی-
اعتقــادی دیگــر در بیــن شــیعه و ســنی ،بــه کلــی متفــاوت
اســت .خواننــده خــود را بــه صــورت اجمالــی بــا عقایــد شــیعه
امامــی آشــنا میســازد .و مشــترکات و تفاوتهــای آن را
بــا ســایر مذاهــب اســامی ،بیــان میکنــد .ایــن اثــر از لحــن
خصمانــه و تشــنج زا کــه عالمــت نوشــتههای آن دوران از هــر
دو دســته شــیعه و ســنی اســت ،32بــه دور مانــده اســت.
از فقه تا عرفان در زندگی شیخ بهایی و اندیشههای او:
از شــیخ بهائــی بــه عنــوان یــک فقیــه ســخن گفتیــم .در اینجــا
ضــروری اســت کــه بــه دو بعــد فلســفی و عرفانــی او نیــز اشــاره
کنیــم زیــرا ایــن دو بعــد بــا رویکــرد فقهــی -اجتهــادی ارتبــاط
نزدیکــی دارنــد .شــیخ بهایــی نیــز بــه مباحثــی مثــل خالــق،
وحدانیــت و صفــات او ،بعــث و نشــور ،هســتی و انســان ،قضــا
و قــدر ،جوهــر و عــرض و ...پرداختــه اســت .و ایــن قضایــا را کــه
فالســفه مســلمان قبــل از او بــدان ورود پیــدا کــرده بودنــد بــا
ادلــه منطقــی ،عقلــی و وجدانــی بررســی کــرده اســت.
از آنجایــی کــه ســخن گفتــن دربــاره شــیخ بهایــی بــه عنــوان
یــک فیلســوف و عــارف ،بحــث ّ
مفصلــی را میطلبــد آن را بــه
زمــان دیگــری موکــول میکنیــم و در اینجــا تنهــا بــه رابطــه بیــن
عرفــان و فقــه در زندگــی علمــی شــیخ بهایــی و آراء نظــری او
اشــاره کنیــم:
 .32بــرای مطالعــه بیشــتر در زمینــه نــزاع هــای سیاســی و تاثیــر آن در نــزاع هــای مذهبــی
آن دوره ،مــی تــوان بــه فصــل نخســت (تاریخچــه) کتــاب بهــاء الدیــن عاملــی نگارنــده
و همچنیــن کتــاب زندگانــی شــاه ّ
عبــاس ّاول ،ج ،1ص  16و فرهنــگ فارســی ،ج ،6ص
 1933در بخــش معرفــی «میــرزا مخــدوم شــریفی» مراجعــه نمــود.
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وی علــی رغــم ایــن کــه دههــا کتــاب تألیــف کــرد و در طــول
حیــات خــود بــه تعلیــم اشــتغال داشــت و از ایــن جهــت بســیار
فعــال و پــرکار بــود ،بــا ایــن حــال بــه زهــد و ســکوت و دوری از
وابســتگی بــه غیــر خــدا تمایــل بیشــتری داشــت .ایــن زهــد در
حیــات دنیــوی ،موجــب تشــویق نفــس آدمــی بــرای رهایــی از
اســارتهای مــادی گــری میشــود.
اشــعار عرفانــی شــیخ بهایــی بــه زبــان فارســی ،حکایــات او
دربــاره متصوفــه و بحــث از احــوال آنــان در کتــاب «کشــکول»
و همچنیــن مثنویهــا و داســتان منثــور او «مــوش و گربــه»،
َنـ َ
فــــس عرفانــی وی را آشــکار میســازد .شــیخ بهایــی،
مخاطبــان خــود را از تعلقــات دنیــوی و وابســتگیهای آن،
بــر حــذر میداشــت و بــه آخــرت ترغیــب مینمــود .وی در
بیانــات خــود انســان را نصیحــت میکنــد بــه ایــن کــه دنیــا را
ً
صرفــا بــرای بهــره بــرداری از لذتهــای آن طلــب نکنــد ،بلکــه
دنیــا را بــرای عمــل صالــح کــه امیــد م ـیرود انســان را نجــات
33
بخشــد ،طلــب کنــد.
شــیخ بهایــی ،در عرفــان از اســاس نظــری آن از ایــن جهــت
کــه حرکتــی نفســانی یــا روحانــی اســت ،دور نشــده اســت .وی
از فکــر رســیدن بــه معرفــت از طریــق «کشــف» یــا «اشــراق»
یــا «حــدس» آغــاز میکنــد و وســیله علمــی بــرای ایــن امــر را
«مجاهــده بــا نفــس» و «ســرکوب شــهوات» میدانــد .عــارف
در نظــر شــیخ بهایــی کســی اســت کــه بــه وســیله مجاهــدت و
از طریــق تصفیــه باطــن بــه منبــع حقیقــت برســد.
«شــیخ انســانی اســت کامــل در شــریعت ،طریقــت و حقیقــت
کــه در ایــن علــوم بــه حــد کتمــان رســیده اســت زیــرا از آفــات
 .33کشکول ،انتشارات اعلمی ،ج ،1ص  198و 210

نفــوس و امــراض و دردهــای آن مطلــع اســت؛ نســبت بــه
دواهــای آن آ گاه و بــر شــفای آن تواناســت .امــا عــوام کســانی
هســتند کــه علــم آنــان بــه شــریعت محــدود شــده و علمــای
آنــان را علمــای رســوم و ظواهــر مینامنــد».
وی میگوید:
«علمــای رســوم و عــوام ،اســرار حقیقــت را آن طــور کــه
شایســته اســت نمیفهمنــد پــس یــا بــه آنــان آســیب میرســاند
34
و یــا آنــان را هــا ک میســازد»
شــیخ بهایــی بــه جمــع بیــن طریقــت و شــریعت فراخوانــده
اســت؛ آن هــم در زمانــی کــه افراطــی گــری و غلو در بیــن فقها و
متصوفــه قشــری مــآب روزبــه روز رشــد میکــرد .و هــر گروهــی،
35
ـرفݣݣمݣیدانســت.
گــروه دیگــر را از مســیر ،منحـ ݣ
موضــع شــیخ بهایــی ،در برابــر ایــن فقهــا و متصوفــه بــه طــور
اجمالــی در آغــاز مثنــوی «نــان و پنیــر» آمــده اســت کــه فصلــی
از آن دربــاره نکوهــش از منتقــدان حکمــت و منکــران لطایــف
و اســرار حکمــت آمیــز و در بیــان حــال کســانی اســت کــه تفقــه
پیــدا کردهانــد امــا از عرفــان بهــرهای ندارنــد ،پــس آنهــا بــه
فســق گراییدهانــد و کســانی کــه متصوفنــد امــا تفقــه در دیــن
ندارنــد ،پــس آنهــا زندیــق شــدهاند .امــا هــر کــس کــه بتوانــد
فقــه و عرفــان را در خــود جمــع کنــد ،بــه حقیقــت رســیده
36
اســت.
تصوف و عرفان در شعر شیخ بهایی:
شــیخ بهایــی در تعاملــش بــا دیــن ،در ظواهــر آن محــدود
 .34همان ،ج  ،3ص 97
 .35همان ،و چاپ دارالکتاب ،ص 719
 .36مقدمه نان و پنیر ،کلیات شیخ بهائی ،ص 144
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نمانــد .وی از نهــج البالغــة امــام علــی؟ع؟ و از صحیفــه
ســجادیه امــام زیــن العابدیــن؟ع؟ ســیراب شــد« .مناجــات
محبیــن» امــام ســجاد ؟ع؟ از اولیــن متونــی اســت کــه بــرای
شــا گردان خــود تعلیــم مـیداد .ایــن مناجــات از اولیــن متــون
عرفانــی در میــراث اســامی اســت .همچنیــن از میــراث عرفانی
فارســی کــه در طــول قــرون امتــداد یافتــه اســت ،بهــره گرفــت
بــه همیــن خاطــر میبینیــم کــه عرفــان شــیخ بهایــی در اشــعار
فارســی او ،بیشــتر از اشــعار عربــی اش متجلــی شــده اســت.
اشــعار عربی او بیشــتر جنبه مذهبی دارد؛ دیدن پیامبر؟ص؟
یــا اهــل بیــت در خــواب را بــه تصویــر میکشــد بــه نحــوی کــه از
لطــف آن حضــرات بهرهمنــد میشــود و از جــام محبــت آنــان،
شــرابی طهــور مینوشــد:
40

ی
و لیلة کان هبا طالع 
یف ذروة السعد وأوج المکال
ّ
قصر طیب الوصل من عمرها
ّ
فلم تکن اال کحل العقال
ً
ُ ...س ُ
ظلماتا مخرة
قیت یف
ِ
ً
ً
ً
صافیة صرفا طهورا حال ل
ُ
بأهل احلمی
وابهتج القلب ِ
ُ
العنی هبذا اجلمال
و ّقر ِت
و در بــاب «مناجــات وشــوق و اشــتیاق بــه همنشــینی بــا

اصحــاب حــال و أربــاب کمــال»
میسراید:
عشاق مجالک احترقوا
یف حبر صفاتک قد غرقوا
یف باب نوالک قد وقفو
و بغیر مجالک ما عرفوا
نیران الفرقة حترقهم
أمواج األدمع تغرقهم
من غیر زال لک ما شر بوا
و بغیر مجالک ما طر بوا
صدمات مجالک تفنهی م
نفحات وصالک حتیهیم
کم قد احیوا ،کم قد ماتوا
ُ
روایات
عهنم یف العشق
طویب لفقیر رافقهم
37
بشری حلز ین وافقهم

 . 37از مثنوی «شیر و شکر» کلیات شیخ بهایی ،نفیسی ،ص 141
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تصویــری کــه ارائــه میدهــد واضــح و مضمــون عرفانــی
آن نیــز روشــن اســت .عاشــقان ،همــان اصحــاب حــال و
اربــاب کمــال هســتند کــه بــه محبــت ذات واال ســوختهاند
و در دریــای صفــات خــدای عزوجــل غــرق شــدهاند .بــر در او
ایســتاده و منتظــر عطــای او هســتند ،انســانهایی حیــران کــه
در راه طلــب فضــل و بخشــش الهــی ،ســر از پــا نمیشــناختند.
یــاد وصــال جانــان همــواره آنــان را میســوزاند و ایــن وصــل بــا
معرفــت و شــناخت نســبت بــه معشــوق و جمــال روحانــی او
حاصــل میشــود.
حــق ایــن اســت کــه گفتــه شــود ،زیباتریــن اشــعار شــیخ
بهایــی ،قصائــد خمریــه اوســت کــه آنهــا را دربــاره عشــق الهــی
بــه طریــق متصوفــه ،ســروده اســت .در واقــع اشــعار ّ
ملمعــی
هســتند کــه بخشــی از آن فارســی و بخــش دیگــر عربــی اســت.
در ایــن اشــعار از ادبیــات نمادیــن و ســمبلیک و داســتان
اســتفاده کــرده از ســبک شــعرای ایــران پیــروی کــرده اســت
چــرا کــه آنــان نیــز در اشــعار خــود از نمــاد و ســنبل و قصــه
اســتفاده میکننــد و حقایــق عرفانــی را در قالبــی نمادیــن و
داســتان گونــه مطــرح میســازند.
بنابرایــن منظــور وی از جــام ،ندیــمُ ،مــدام ،دف ،مطــرب،
ســاقی و ...اســراری اســت کــه جــز بــا ایمــاء و اشــاره آنهــا را
بیــان نمیکننــد.
[قصد ایشان نهفته اسراری است
که به ایما کنند گاه اظهار]
شــراب در نظــر او ،طهارتــی اســت کــه پلیدیهــا را پــا ک
میکنــد .ایــن شــراب ،شــعله مقــدس ایمــان اســت کــه از آن بــه
فنــای در ذات بــاری تعالــی یــاد میشــود .اصطالحاتــی کــه در

زبــان عرفــا بــه کار رفتــه ،نمادهایــی هســتند کــه مجموعـهای
از معانــی عرفانــی را بیــان میکننــد.
در مثنــوی «نــان و حلــوا» در بیــان وقایــع ســفر بــه حجــاز بــا
عنــوان « اشــتیاق بــرای رهــا شــدن از پلیدیهــای دار دنیــای
38
فانــی و شــوق بــه غوطــه ور شــدن در دریــای شــراب طهــور»
چنیــن میســراید:
یض
یا ندمیي ضاع عمری وانق 
قم إلدرا ک زمان قد میض
واغسل األدناس عین ُ
باملدا م
و امأل األ َ
قداح مهنا یا غالم
ً
أعطین کاسا من اخلمر الطهور
اهنا مفتاح أبواب السرور
ّ
خلص األرواح من قید اهلمو م
أطلق األشباح من أسر الغموم...
 39ݢمیگویــد:
و بــا عنــوان «فــی نعمــات الجنــان مــن جذباتالرحمن» ݢ

اشف قلیب أهیا السایق الرحمی
بالیت حییا هبا العظم الرممی

ً
ح
واسقین کاسا فقد الح الصبا 
ُ
الدیک صاح
والثر یا غربت و
 .38دیوان شیخ بهایی ،نفیسی ،ص 134
 .39همان ،ص 135
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ل
ّزوج الصهباء باملاء الزال 
واجعلن عقیل هلا مهرا حال ل
می
مهل  ،یا ند 
ِ
هاتا من غیر ٍ
ً
مخرة حییا هبا العظم الرممی
َ
ب
کرم جتعلن الشیخ شا 
بنت
ٍ
من یذق مهنا عن الکوننی غاب
ٌ
 مخرة من نار مویس نورها
ُّ
ُ
دنا قلیب و صدری طورها
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ایــن شــراب روحانــی ،نــورش از نــار موســی امتــداد مییابــد
کــه در کــوه طــور قبســی از آن وجــود دارد و بنابرایــن یــادآور
َ َ َّ َ َُّ ُ َ ٰ َ ْ
40
ً
وحــی الهــی اســت « :وكلــم الل مــوس تك ِليمــا »  .ایــن امــر از
اصطالحــات آتــش موســی ،طــور و وادی ّ
مقــدس در اشــعار
وی بــه دســت میآیــد.
از خصائــص شــعری شــیخ در اغلــب قصایــدش ،پــی میبریــم
کــه شــراب مـ ّـد نظــر شــیخ ،شــراب ایمــان مطلــق و حقیقــت
مطلــق اســت .هرچنــد کــه بــرای افــاده ایــن معنــی ،از الفــاظ و
تعابیــر رایــج دربــاره شــراب عــادی اســتفاده کــرده اســت:
قم و ال متهل مفا یف العمر َمهل
ال ّ
تصعب شر هبا فاألمر َسهل
قل لشیخ قلبه مهنا نفور:
ال ختفُ ،
فاهلل ّتو ٌ
اب غفور
 .40سوره مبارکه نساء ،آیه 164

او رمــز و اشــاره را عامدانــه بــه کار میگیــرد تــا بهــره و فیــض
باطنــی خــود را بیــان کنــد .بدیــن منظــور اصطالحــات
خاصــی را ابــداع میکنــد کــه جــز عارفــان ،کســی آنهــا را درک
نمیکنــد .شــعر او همطــراز شــعر بــزرگان تصــوف و عرفــان
اســت .در فضــای روحانــی صعــود میکنــد و عالــم معقــوالت
را بــا همــه ســنگینی و دشــواری اش بــه فراموشــی میســپارد.
شــراب را بــا غنــا در میآمیــزد و از خنیا گــر و ادوات موســیقی و
معشــوقش یــاد میکنــد:
َّ
یا ّ
غمّ
مغن ّان عندی کل 
قم وألق َ
النای فهیا بالنغم
ِ
ّ
ح
غن یل دورا ،فقد دار القد 
ِ
ُ
مری َ
الق ّ
صدح
و الصبا قد فاح و
ب
واذکرن عندی أحادیث احلبی 
ّإن عییش من سواها ال یطیب
َ
ق
واحذر ن ذکری احادیث الفرا 
ّان َ
ذکر البعد ّمما ال ُیطاق
ب
ّرو َحن روحی بأشعار العر 
ُّ
کی ّ
یمت احلظ فینا و الطرب
ب
وافتتح مهنا بنظم مستطا 
َّ
ُ
قلته یف بعض ّأیام الشباب
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ل
قد صرفنا العمر یف قیل وقا 
یا ندمیی قم فقد ضاق املجال
ّمث اطربین بأشعار العج م
اطر َدن ّمها عیل قلیب َ
و ُ
هجم
وابتدی مهنا ببیت املثنوی
للحکمی املولوی  41املعنوی
«بشنو از ین چون حکایت میکند
از جداییها شکایت میکند»

46

ّ
قم وخاطبین بکل األ لسنة
ّ
عل قلیب ینتبه من ذی السنة
ّان ُـه یف غفلة عن حال ِـ ِه
ٌ
قاله
قیله مع ِ
خائض یف ِ
آدمــی ،زمانــی کــه بــه امــور زندگــی دنیــوی مشــغول میشــود،
از حــق غافــل میگــردد و در جــدال عقیــم و پوچــی کــه ســایر
مردم در آن هســتند ،وارد میشــود .هرآنچه در این دنیاســت
قیــود و تعلقاتــی اســت کــه انســان را بــه ســوی حضیــض ســوق
میدهــد و بــرای او فرصتــی باقــی نمیگــذارد تــا در فضــای
گســترده معنویــت پــرواز کنــد بلکــه در دنیــا بتهایــی اســت
کــه قلــب ضعیــف آدمــی بــه آن تعلــق پیــدا میکنــد:
 .41مولــوی همــان جــال الدیــن رومــی اســت کــه از عرفایــی اســت کــه بیــش از همــه شــعر
عرفانی سروده است.

ّ
کل ٍآن فهو یف قید جدید
قائال من جهله :هل من مز ید
َّ
ق
تائه یف الغی قد ضل الطر ی 
ُقط من سکر اهلوی ال یستفیق
ً
ٌ
عا کف دهرا عیل أصنامه
ُ ّ
إسالمـه
تنفر الکف ُار من
ِ
کم أنادی ،وهو ال یصغی َ
التناد:
وا فؤادی ،وا فؤادی ،وا فؤاد
ً
یا ّ
هبایئ اختذ قلبا سواه
42
فهو ما معبوده اال هواه
ندیــم را بــه عــدم تضییــع عمــر در قیــل و قــال و نــزاع و
جــدال فــرا میخوانــد و او را بــه ســاقی گــری و نوشــاندن
شــراب گــوارای خــود کــه بــه بهتریــن راه هدایــت میکنــد،
برمیانگیــزد .شــرابی کــه در انســان شــوق و اشــتیاق بــه حــق
بــه وجــود مــیآورد و ذهــن آدمــی را از علــوم دنیــوی ،کــه در
آن علــم الرســوم مینامــد ،پــا ک میکنــد و تنهــا چیــزی کــه
در ذهــن آدمــی بــر جــای میگــذارد ،عاملــی اســت کــه او را بــه
ســعادت اخــروی نائــل میســازد.
ل
قد صرفنا العمر یف قیل وقا 

یا ندمیی قم فقد ضاق املجال

 .42دیوان شیخ بهائی ،نفیسی ،ص  134و 135
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واسقین تلک املدام السلسبیل
واخلع النعلنی یا هذا الندمی
َ
صهباء من مخر اجلنان
هاهتا
َ
ُ
العمر عن آالهتا
ضاق وقت ِ
قم ازل عین هبا رسم اهلموم
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اهنا هتدی ایل خیر َّ
السبیل
ّانا ٌ
نار أضاءت للکلمی
ً
دع کؤوسا و اسقنهیا بالدنان
هاتا
عصر ِ
ِ
غیر ٍ
هاتا من ِ
ّإن عمری ضاع یف علم الرسوم

ســپس در اشــعار فارســی خــود تصریــح میکنــد کــه علــم
ً
رســمی ،صرفــا قیــل و قــال اســت کــه ارزش نــدارد .فکــر انســان
تنهــا بایــد نســبت بــه معشــوق ،مشــغول باشــد .آن گاه از زبــان
خنیا گــر عربــی کــه نــوای او را در حجــاز شــنیده اســت ،ایــن
زمزمــه بــر لبــان او مترنــم اســت:
أهیا القوم األ یل یف املدرسه
فکرکم ان کان یف غیر احلبیب

کل ما ّ
حصلتموه وسوسه

ما لکم یف النشاة االخری نصیب
فاغسلوا ،یا قوم ،عن لوح الفؤاد
َ
ّ
43
علم َ
لیس ُینجی یف املعاد
کل ٍ

و در قصیده کردی که مادرش را کشت ،میگوید:
 .43همان ،ص 120

أهیا السایق أدر کأس املدام
ّ
خلص األرواح من قید اهلموم
ُّ
فالهبایئ احلز ُ
ین املمتحن

َ
واجعلن یف َد ِورها عییش مدام
أطلق األشباح من أسر الغموم
أسر املحن 
من دواعی
النفس یف ِ
ِ
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و در قصیــدهای کــه اســرار و رمــوز عارفانــه را در بــر دارد،
شــراب روحانــی (نمــاد معرفــت) ،همســایگان حمــی (نمــاد
همســایگان دارالخلــود) ،ســاقی (مرشــد و راهنمــای بــه حــق
و حقیقــت) ،دیــر (مــکان مصــرف شــراب) مدرســه (مــکان پنــد
و انــدرز) و علــم رســمی (علــوم ظاهــری کــه آن را علــم حقیقــی
نمیدانــد و راه رســیدن بــه حقیقــت نمیشناســد ).را ذ کــر
مینمایــد.
جاء البر ید مبشرا
من بعد ما طال املدی:
باهلل ّ
خبر ین مبا
ِ
ُ
قد قال جیران احلمی
یا أهیا السایق أدر
املدام ّ
کأس ُ
فإنا
ِ
مفتاح أبواب ُ
النی
مشکاة أنوار اهلدی
 .44کشکول ،ص 149
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ین
قد ذاب قلیب یا ب 
شوقا إیل أهل احلمی
یت
هذا الر بیع إذا أ 
یا شیخ قل ّ
حت میت؟
قم یا غالم وقل لنا
الدیر أین طر یقه
فالقلب ّ
ضیع رشد ه
و من املدارس ما اهتدی
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ن
قل للهبایئ املمتح 
داو الفؤاد من املحن
دامة أنوارها
ُمب ٍ
45
القلب الصدا
جتلو عن
ِ
در داســتان کــردی کــه بــه خاطــر اشــتهار بــه فســاد ،مــادرش
را میکشــد و در آن ،مــادر نمــاد نفــس امــاره اســت و کــرد
شــجاع ،انســانی اســت کــه میتوانــد از نیروهــای نفــس امــاره
خــاص شــود:
اهیا املأسور یف قید الذنوب

 .45دیوان شیخ بهایی ،ص 106

اهیا املحروم من سر الغیوب

انت یف اسر الکالب العاویة
کل صبح مع مساء ال تزال
کل داع حیة ذات انتقام

من قوی النفس الکفور احلانیة
مع دواعی النفس یف قیل وقال

قل :مع احلیات ما هذا املقام!؟
ان تکن من لسع ذی تبغی اخلالص
او ترم من عضهاتیک املناص
فاقتل النفس الکفور اجلانیة
46
قتل کردی الم زانیة
و بهایــی انســانی اســت کــه میخواهــد بــه وســیله شــراب
روحانــی ،از خواســتههای نفســانی رهایــی پیــدا کنــد همــان
طــوری کــه ارواح از قیــد همــوم و غمــوم مــادی رهــا میشــوند:
أهیا السایق أدر کأس ُ
املدام
ّ
َ
األرواح من قید اهلموم
خلص
ِ
فالهبایئ احلز ین املمتحن

واجعلن یف دورها عییش ُمدام
َ
األشباح من أسر الغیوم
أطلق
من دواعی النفس یف أسر ا ِمل َحن 
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شــاعر عــارف بــا حقیقــت ایــن حدیــث قدســی زندگــی میکند:
اهلل سـ َ
ـبحانه کان کنـ ًـزا خمفیـ ًـا فأحـ َّ
« ّإن َ
ـب أن ُیعرف :»...خداوند
ســبحان ،گنجــی مخفــی بــود کــه دوســت داشــت تــا شــناخته
 .46کشکول اعلمی ،ج  ،1ص 172
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شــود پــس خالیــق را آفریــد و آنــان را بــرای عبــادت خــود
فراخوانــد .آنــان نیــز از نعمــت اجابــت و معرفــت الهــی بهــره
منــد شــدند .ســپس آدمــی او را معصیــت کــرد و از ایــن رو،
هبــوط او از دار خلــود بــه دار فنــاء رخ داد؛ بنابرایــن بــه حیــات
ّاول خــود مشــتاق و بــه درگاه خــدای خــود متضــر ع گردیــد،
شــوق و مجاهــده او بــرای بازگشــت بــه موطــن عشــق و معرفت
بــود و ایــن مجاهــده اشــکال مختلفــی بــه خــود گرفــت.
بــه ایــن ترتیــب  ،روح انســانی لطیــف و ربانــی اســت کــه
خالــق روح ،آن را در جســمی خا کــی بــه امانــت ســپرده اســت.
ایــن روح در عالــم قدســی بــود کــه در آن خالــق بــرای خلــق
ّ
خــود تجلــی کــرد و الوهیــت خــود را بــرای آنــان اعــام نمــود و
ایــن نــدای الهــی اولیــن ندایــی اســت کــه ارواح در آن عالــم از
خالــق خــود شــنیدهاند .ایــن روح کــه خداونــد در عالــم قــدس
نعمــت معرفــت خــود را بــدان ارزانــی داشــت ،بعــد از هبــوط از
عالــم افــا ک بــه عالــم خــا ک در جــز ع و تضــر ع دائمــی بــه ســر
میبـ َـرد و نســبت بــه آنچــه از پــرودرگار خــود دیــده و شــنیده
در اشــتیاقی وصــف ناپذیــر قــرار دارد ،نعمــت لقــای اول خــود
بــا خالقــش را یــادآور میشــود و در اشــتیاق آن میســوزد و
میســازد.
بنابرایــن منازلــی کــه شــاعر بــرای آن میگریــد ،نمــاد ســرای
جاودانــه اســت کــه در فــراق آن بــه ســر میبــرد و همــواره بــه
یــاد «عهــد قدیــم» مینالــد:
ّأیا الالهی عن العهد القدمی

ّأیا الساهی عن الهنج القومی


استمع ماذا یقول العندلیب

حیث یروی من أحادیث احلبیب
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منظــور از عهــد قدیــم ،عهــدی اســت کــه ارواح در عالــم ّاول
و قبــل از هبــوط دیدهانــد .عهــدی کــه بــا محبــوب خــود
ّ
(خــدای عـ ّـز وجــل) بــه ســر بردهانــد ولــی ا کنــون آن زمــان بــه
فراموشــی ســپرده شــده اســت .امــا شــنیدن نغمــه بلبــل ،از آن
ّ
جهــت کــه یکــی از مظاهــر تجلــی محبــوب اســت ،روح را بــه
یــاد عهــد قدیمــش میانــدازد و بنابرایــن ایــن پرونــده ،روایــت
گــر عهــد قدیــم (عالــم قــدس) اســت:
یا بر ید احلی اخبر ین مبا
هل رضوا عنا ومالوا للوفا

ُ
ّ
حقنا أهل احلم 
ی
قاله یف ِ
ام عیل اهلجر استمروا واجلفا

بــه دنبــال ایــن اشــعار ،ابیاتــی فارســی مـیآورد کــه معنــای آن
ایــن اســت کــه بلبــل پیــام آور بخــت مبــارک اســت زیــرا روح را
از قیــودش رهایــی میبخشــد:
مرحباای پیک ّفرخ فال ما
مرحباای عندلیب خوش نوا

 .48قصیده نخست از مثنوی «نان و حلوا»

مرحباای مایه اقبال ما
فارغم کردی ز قید ما سوی
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شــنیدن نغمـهای کــه غــم و اضطــراب ســالک را برمیانگیزد،
نغمــه ّاول یعنــی (ألسـ ُـت ّ
بربکــم) را بــرای او تداعــی میکنــد و
خالــق آدمــی و جایــگاه اولیــه او را یــادآور میشــود:
ای نواهای تو نار مؤصده
مرحباای ُه ُ
دهد شهر صبا

زد به هر بندم هزار آتشکده
مرحباای پیک جانان مرحبا

پرنــده آواز خــوان ،پیــام آور عالــم ارواح اســت بــه همیــن
خاطــر آن را هدهــد شــهر صبــا مینامنــد .او حامــل اخبــار
مهــم و هدایتگــر حیــرت زدگان اســت و صادقانــه از آن چــه
دیــده و شــنیده ،خبــر میدهــد:
54

مرحبا،ای طوطی شکر شکن!
باز گو از جند و از یاران جند

قل فقد اذهبت عن قلیب احلزن
تا در و دیوار را آری به وجد

بازگو از «زمزم» و «خیف» و «منا»
وا رهان دل از غم و جان از عنا
بازگو از مسکن و مأوای ما
باز گو از یار یبپروای ما
ایــن پرنــده چــه چیــزی را میخواهــد بــه ســمع افــراد برســاند؟
یــاران نجــد کهانــد؟
نجــد و زمــزم و خیــف و منــا؛ در نظــر متصوفــه ایــن اما کــن چــه
معنایــی دارنــد؟

آیــا همــان ســرزمینهای مقدســی نیســت کــه خداونــد عـ ّـز و
ّ
جــل ،انبیــاء و رســل خــود را در آنهــا مــورد خطــاب قــرار داده
اســت؟ یــار بــی پــروا کــه میثــاق شــکنی کــرده کیســت؟ آیــا
کنایــه از انقطــاع بیــن خالــق و ارواح و هبــوط آدمــی از افــا ک
بــه خــا ک نیســت؟
نگار تند خو
از زبان آن ِ
		
یاد ّایامی که با ما داشیت
ِ

تسکنی دل ،حر یف بگو
از یپ
ِ

گاه خشم از ناز و گاهی آشیت
َ
ای خوش آن دوران که گاهی از ک َرم
49
در ره مهر و وفا میزد قدم
عاشــق در شــوق دائمــی نســبت بــه خالــق خــود بــه ســر
میبــرد و پیوســته در ذکــر اســت .و همــواره در خشــیت از
ایــن کــه مبــادا رؤیــای او صادقــه نباشــد و تحقــق پیــدا نکنــد.
همیشــه در صــدد برگشــتن بــه خــواب خــوش خــود میباشــد
تــا از شــهوات بیــداری نجــات یابــد و در خــواب ،محبــوب خــود
را ببینــد:50

شب که بودم با هزاران کوه درد
سر به زانوی غمش ،بنشسته فرد
		
		
از درم نا گه درآمد ،یبحجاب
لب گزان ،از رخ برافکنده نقاب
کا کل مشکنی به دوش انداخته		
کار عامل ساخته
وز نگاهیِ ،
 .49دیوان شبخ بهایی ،ص 119
 .50قصیده دوم از مثنوی نان و حلوا
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گفتمش :کی بینمتای خوش خرام؟
گفت :نصف اللیل لکن یفاملنام
کا کل مشــکین نمــاد شــب اســت یعنــی زمانــی کــه محبــوب
را در خــواب میبینــد و شــوق و وجــد او افــزون میگــردد،
نــگاه محبــوب بــه عالــم نیــز ،لطــف خداونــد بــه بنــدگان اســت
زیــرا عالــم بــا نظــر عنایــت او بــه وجــود آمــده و از هســتی او
سرچشــمه گرفتــه اســت.
اما چگونه میتوان به وصال معشوق رسید؟
بــه وســیله تقوایــی کــه بیــن ظاهــر و باطــن آدمــی تــوازن ایجــاد
کند:
ظاهرت گر هست با باطن یکی

میتوان ره یافت بر حق اندکی
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بــه وســیله قناعــت و زهــد نســبت بــه دنیــا و تعقــات و مناصب
دنیــوی کــه بــی قــرار و ناپایدارند:
نان و حلوا چیست؟ ای فرزانه مرد
منصب دنیاست ،گرد آن مگرد
امــا زهــد چیســت؟ خالــی ســاختن قلــب از وابســتگی بــه غیــر تــا
تعلــق بــه دنیــا آدمــی را از حرکــت بــاز نــدارد؛ و ایــن زهــد منجــر
بــه خــوف و خشــیت آدمــی میشــود:
زهد چبود؟ از مهه پرداخنت

مجله را در دور ّاول باخنت

این هوسها از سرت بیرون کند
خوف و خشیت ،در دلت افزون کند
«خشیة اهلل» را نشان علم دان!
«امنا خییش» ،تو در قرآن خبوان!
خشــیت و عشــق الهــی نیــز منجــر بــه توبــه میشــوند.
بــه وســیله توبــه انســانی کــه در مســیر الهــی اســت خطایــا و
معاصــی خــود را محــو میکنــد و بــه عطایــای الهــی نائــل
میشــود:
از توبه بشوی گناه و خطا
گر تو ،بریس به نعمی مقمی
گر چه گنه تو ز ّ
عد بیش است

وز توبه جبوی نوال و عطا
وز توبه رهی ز عذاب المی
عفو و َک َرمش از ّ
حد بیش است

پــس از توبــه نوبــت بــه محاســبه نفــس میرســد کــه جــز بــا
عزلــت و خلــوت حاصــل نمیشــود:
هر که را توفیق حق آمد دلیل

عزلیت بگز ید و رست از قال و قیل

محاســبه نفــس و پــرورش آن نیــز تنهــا بــا انجــام فرائــض الهــی
و عبــادت او حاصــل میشــود .البتــه عبــادت خداونــد از آن
جهــت کــه شایســته عبــادت اســت نــه بــه طمــع رســیدن بــه
بهشــت و نــه از تــرس گرفتــار شــدن در جهنــم ،شــیخ عبــادت
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و تقدیســی را کــه از ســر تقلیــد باشــد نکوهــش میکنــد و آن را
اســام ظاهــری ݣݣمیدانــد:
خداوند صمد
تقدیس
گر چه
ِ
ِ
زان جهت گویمی مجعی از عوام

از ِره تقلید هم ممکن بود
یافته در سلک اسالم انتظام

لیک این اسالم ُحکم ظاهر است
51
تا برون آید ز گبر و بت پرست
اما عاشقان واقعی:

58

عشاق به غیر دوست عاری دارند
از حسرت آرزوی او بیزارند
وانان که کنند اطاعت از هبر هبشت
52
عشاق نیند ،هبر خود در کارند
عبــادت حقیقــی آن اســت کــه نتیجــه آن ،غلبــه بــر نفــس و
تربیــت و تعالــی روح باشــد .53روی آوردن بــه عبــادت نفــس را
قــوام میبخشــد و آن را تهذیــب میکنــد.54
ســعادت در معرفــت پیــدا کــردن بــه حــق اســت .هنگامــی که
ـعادت روح
روح در ظلمتهــای جســم محجــوب میشــود ،سـ ِ
ـعادت ّاول نمیتــوان
بــه شــقاوت تبدیــل میشــود .و بــه سـ ِ
ً
رســید مگــر بــا رهــا شــدن از جســم کــه موقتــا روح در آن بــه
 .51نان و پنیر ،ص 80
 .52رباعیات ،ص  83و غزلیات ،ص 75
 .53نان و حلوا ،قصیده هشتم
 .54همان

ودیعــه گذاشــته شــده یــا زندانــی بــرای روح اســت:
تا به کیای هدهد شهر صبا
جهد کن این بند از پا باز کن

در غر ییب مانده بایش بسته پا
بر فراز المکان پرواز کن

55

بنابرایــن هدهــد ســبا در اینجــا نمــاد روح اســت کــه از عالــم
افال کــی بــه ایــن دنیــای خا کــی آمــده اســت غربــت و قیــود و
زنجیرهــا نیــز همــان جســم آدمــی اســت و ســعادت او در پــرواز
اســت:
تا کیای عندلیب عامل قدس

مایل دام و عاشق قفیس

56

عندلیــب عالــم قــدس همــان روح اســت کــه در قفــس جســم
َ
زندانــی شــده و از عالــم قــدس دور مانــده اســت .عالمــی کــه
در آن ،خداونــد خلــق خــود را گــواه گرفــت و فرمــود« :ألسـ ُ
ـت
َ
بر ّبکــم؟ قالــوا بــی شـ ِـهدنا» [أعــراف.]172/
تا چند به تر بیت بدین
صد ملک ز هبر تو چشم به راه
تا وایل مصر وجود شوی
 .55همان ،قصیده دهم
 .56غزلیات ،ص 75

قانع به خزف ز ّدر عدین
ای یوسف مصر درآی ز چاه
سلطان سر یر شهود شوی
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در روز الست بیل گفیت
تا کی ز معارف عقیل دور
از موطن اصل نیاری یاد

امروز به بستر ال خفیت
به زخارف عامل حس مغرور
پیوسته به لعب و ِلعب دلشاد
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در اینجــا ،یوســف نمــاد روح و چــاه نمــاد جســم خا کــی اســت.
روح از جســم خــاص نمیشــود مگــر اینکــه روز اول معرفــت را
بــه یــادآورد و بــرای بازگشــت بــه آن بکوشــد .بازگشــت بــه وطــن
اصلــی و اولــش ،یعنــی همــان اقلیــم نعیــم:
		
أهیا املأسور یف قید الذنوب
60

		
ال تقم یف أسر لذات اجلسد
قم ّ
توجه َ
		
شطر اقلمی النعمی

أهیا املحروم من سر الغیوب
إهنا یف جید حبل من مسد

و اذکر األوطان والعهد القدمی
گنج علم «ما ظهر مع ما بطن»		
گفت :از امیان بود ّ
حب الوطن
این وطن ،مصر و عراق و شام نیست
این وطن ،شهر یست کان را نام نیست
		
زانکه از دنیاست ،این اوطان متام
مدح دنیا کی کند «خیر األ نام»
		
حب دنیا هست رأس هر خطا
از خطا کی میشود امیان عطا
 . 57شیر و شکر ،قصیده نخست

ای خوش آنکو یابد از توفیق هبر		
کآورد رو سوی آن یبنام شهر
		
تو در این اوطان ،غر ییبای پسر!
خو به غربت کردهای ،خا کت به سر!
		
آنقدر در شهر تن ماندی اسیر
کان وطن ،یکباره رفتت از ضمیر
رو بتاب از جسم و ،جان را شاد کن
موطن اصیل خود را یاد کن
ز ین جهان تا آن جهان بسیار نیست
در میان ،جز یک نفس در کار نیست
		
تا به چندای شاهباز پر فتوح
باز ماین دور ،از اقلمی روح؟
حیف باشد از تو،ای صاحب هنر!
کاندر ین ویرانه ر یزی بال و پر
		
تا به کیای هدهد شهر سبا
در غر ییب مانده بایش ،بسته پا؟
جهد کن! این بند از پا باز کن		
بر فراز المکان پرواز کن
تا به کی در چاه طبعی سرنگون؟
یوسیف ،یوسف ،بیا از چه برون
			
تا عز یز مصر رباین شوی
58
وا رهی از جسم و روحاین شوی
بــا مبــارزه بــا خواســتهها و تمایــات درونــی ،روح رهایــی
مییابــد و صوفــی در طریــق بازگشــت بــه وطــن اصلــی خــود
 .58همــان ،ســه بیــت نخســت بــه عربــی ســروده شــده اســت و ادامــه قصیــده بــه زبــان
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قــرار میگیــرد و بــه منبــع علــم حقیقــی و عشــق الهــی نزدیــک
میشــود .ایــن همــان هدفــی اســت کــه عاشــقان کمــال و
جمــال بــرای رســیدن بــه آن مجاهــده میکننــد و منــازل راه را
یکــی پــس از دیگــری میپیماینــد تــا بــه آن برســند.
علم حقیقی در نظر شیخ بهایی:
از علم رسوم چه میجویی؟
		
علمی بطلب که تو را فاین
علمی بطلب که به دل نور است
علمی بطلب که جدایل نیست
62

علمی که دهد به تو جان نو
		
آن علم تو را کند آماده
عشق است کلید خزاین جود
غافل ،تو نشسته به حمنت و رنج
جز حلقه عشق مکن در گوش

فارسی است.

اندر طلبش ،تا کی پویی؟
سازد ز عالیق جسماین
ّ
سینه ز جتل آن ،طور است
حایل است متام و مقایل نیست
علم عشق است ،ز من بشنو
از قید جهان کند آزاده
ساری در مهه ذرات وجود
واندر بغل تو کلید گنج
از عشق بگو ،در عشق بکوش

علم رمسی مهه خسران است
		
آن علم ز تفرقه برهاند

در عشق آویز ،که علم آن است
آن علم تو را ز تو بستاند
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و نیز میگوید:
چیست حمکت؟ طائر قدیس شدن
ظلمت تن طی منودن ،بعد از آن
		
پا هنادن در جهان دیگری
		
کشور جان و جهان تازهای

سیر کردن در وجود خویشنت

خویش را بردن سوی انوار جان
خوشتری ،ز یباتری ،باال تری

کش جهان تن بود دروازهای
		
خالص و صایف شوی از خا ک پا ک
60
نه ز آتش خوف و نه از آب پا ک

شــراب روحانــی و مــدام سلســبیل کــه بــه بهتریــن ســبیل
رهنمــون میکنــد ،نمــاد معرفــت اســت .پریشــانی خاطــر را
خالصــی ݣݣم ݣیبخشــد:
ݣݣ
میزدایــد و فکــر را از علــوم مجــازی
قد صرفت العمر یف قیل وقال

 .59قصیده پنجم ،از مثنوی شیر و شکر
 .60قصیده نخست از مثنوی نان و پنیر

یا ندمیی قم فقد ضاق املجال


63

واسقین تلک املدام السلسبیل
واخلع النعلنی یا هذا الندمی
هاهتا صهباء من مخر اجلنان
ضاق وقت العمر عن آالهتا
قم أزل عین هبا رسم اهلموم
قل لشیخ قلبه مهنا نفور:

64

ّإنا هتدی إیل خیر السبیل
ّانا نار أضاءت للکلمی
دع کؤوسا واسقنهیا بالدنان

هاهتا من غیر عصرهاهتا
ّإن عمری ضاع یف علم الرسوم
ال ختفُ ،
اهلل تواب غفور

61

آن گاه از علــم حقیقــی ســؤال میکنــد و خــود در پاســخ
میݣݣگو ݣݣیــد:
علم نبود غیر علم عاشقـی

مابقـی تلبیس ابلیس شقـی

62

شــراب و غنــا و معشــوق ،رمــوز ســه گانــه عرفــان هســتند کــه
در اشــعار شــیخ نیــز منعکــس شــدهاند .شــیخ بــه عشــق فــرا
میخوانــد ،هرکــس معشــوق نــدارد ،روح نــدارد .و خــود عشــق
بــه تنهایــی موجــب تهذیــب نفــس میشــود و انســان را بــه
فطــرت اولیــه اش برمیگردانــد:

 .61قصیده ششم از نان و حلوا
 .62قصیده سوم از نان و حلوا

هر که نبود مبتالی ماهروی

نام او از لوح انساین بشوی
			
سینه خایل ز مهر گلرخان
کهنه انباین بود پر استخوان
کل من مل یعشق الوجه احلسن
ّ
ّ ِقرب اجلل إلیه و الرسن
یعین« :آن کس را که نبود عشق یار
63
هبر او پاالن و افساری بیار»
اصطالحــات مربــوط بــه تصــوف و عرفــان در اشــعار شــیخ
بهایــی:
تمامــی شــعرای عــارف ،در تعابیــری نزدیــک بــه هــم از حنیــن
و اشــتیاق بــه اصــل الهــی یــاد میکننــد .شــوقی کــه آدمــی را
بــه بهشــت گمشــده و نعمتهــای آن برمیگردانــد و از نعمــت
لقــای الهــی و غــرق شــدن در دریــای اســرار معنــوی و رهــا
شــدن از بنــد جســم بهــره منــد میســازد .ذوق عارفانــه امــری
اســت فطــری و موهبتــی اســت ربانــی کــه ماننــد ســایر علــوم بــا
ا کتســاب و بحــث و درس ،حاصــل نمیشــود.
شــاعران عــارف اصطالحــات و تعابیــری مجــازی دارنــد کــه
بــرای درک آن بایــد در خوانــدن اشــعار آنــان ممارســت وجــود
داشــته باشــد .و تنهــا کســی مقصــود نهایــی ایــن اســرار را
میفهمــد کــه خــود ایــن حقایــق را درک کــرده باشــد.
ایــن تعبیــرات مجــازی و ادبیــات نمادیــن مختــص شــاعران
ایرانــی نیســت و حتــی در شــعر عرفــای هنــدی و شــعرای عــرب
از جملــه ابــن فــارض و محــی الدیــن ابــن عربــی نیــز وجــود
دارد.
 .63همان
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در شــعر شــیخ بهایــی نیــز چنیــن اصطالحاتــی امــده اســت از
قبیــل شــراب و معشــوق کــه نمــاد واجبالوجــود مطلــق اســت
کــه بــا یــک نظــر بــه او دیــن و دنیــای خــود را باختــه ایــم بــا ایــن
حــال دل خوشــیم:
دین و دل به یک دیدن ،باختمی و خرسندمی
در مقار عشقای دل ،کی بود پشیماین؟
		
ما ز دوست غیر از دوست ،مقصدی منیخواهمی
حور و جنتای زاهد! بر تو باد ارزاین
زاهدی به میخانه ،سرخ رو ز می دیدم
گفتمش :مبارک باد بر تو این مسلماین
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و میگوید:
66

		
ای عقل خجل ز جهل و ناداین ما
درهم شده خلیق ،ز پر یشاین ما
		
بت در بغل و به سجده پیشاین ما
کافر زده خنده بر مسلماین ما
و نیز:
		
دی پیر مغان ،آتش صحبت افروخت
امیان مرا دید و دلش بر من سوخت
			
از خرقه کفر ،رقعهواری بگرفت
آورد و بر آستنی امیامن دوخت

 .64غزلیات ،ص 75

آیــا آن چــه را کــه گفتیــم نشــان دهنــده نوعــی تناقــض بیــن
دو بعــد شــخصیتی شــیخ نیســت؟ زیــرا از طرفــی او را بــه
عنــوان یــک فقیــه تمــام عیــار شــناختیم امــا از طرفــی او را
عارفــی یافتیــم کــه از علــم رســوم بیــزار اســت .یــا ایــن کــه بایــد
گفــت کــه ایــن امــر ،نشــانگر تالشــی اســت بــرای ایجــاد تعــادل
بیــن باطــن و ظاهــر و مجاهــدهای اســت در راســتای ارتقــاء
یافتــن از حضیــض خــا ک بــه عالــم افــا ک؟
و آیــا انســان میتوانــد بیــن ظاهــر و باطــن خــود آشــتی برقــرار
کنــد و هــر دو را در خــود رشــد دهــد؟
بهتریــن پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه ایــن مقالــه را بــا آن بــه
پایــان میرســانیم ،ســخن شــیخ بهایــی اســت کــه در مقدمــه
مثنــوی «نــان و پنیــر» ذکــر کــرده اســت (کــه پیــش از ایــن بیــان
آن گذشــت):
«مــن تفقــه و لــم یتصــوف فقــد تفســق و مــن تصــوف و لــم
یتفقــه فقــد تزنــدق و مــن جمــع بینهمــا فقــد تحقــق»
«هرکــه بــه فقــه روی آورد و عرفــان پیشــه نســازد فاســق
اســت ،و هــر کــه عرفــان پیشــه ســازد و از فقــه بهــره نگیــرد
ُملحــد اســت و آن کــس کــه میــان ایــن دو امــر جمــع نمایــد بــه
حقایــق دســت یافتــه اســت».
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منابع دسته ّاول
• أربعیــن شــیخ بهایــی ،شــرح خاتــون آبــادی ،تصویــر نســخه
از دســت نویــس اســماعیل خوانســاری 1375 ،هـــ  1955 ،م
• جامــع ّ
عباســی ،موسســه انتشــارات فراهانــی ،تهــران،
تصویــر دســت نویــس میــرزای شــیرازی 1319 ،هـــ 1901 ،م
• الحبــل المتیــن بــه همــراه رســائل شــیخ بهایــی ،انتشــارات
بصیرتــی ،قــم ،بــی تــا
• زبــدة األصــول ،نســخه ّ
خطــی از کتابخانــه آل ابراهیــم،
الدویــر ،جنــوب لبنــان
• کشــکول شــیخ بهائــی ،چــاپ اعلمــی 3 ،مجلــد،1983 ،
چــاپ ششــم
ّ
• کلمــات المحققیــن ،انتشــارات مفیــد ،قــم 1402 ،هـــ.ق،
1982م
• کلیــات آثــار و اشــعار شــیخ بهایــی ،مقدمــه ســعید نفیســی،
تهــران 1361 ،هـــ.ش 1982 ،م
• مشرق الشمسین ،نسخه خطی به تاریخ 1690
• الوجیــزة فــي الدرايــة ،شــیخ بهایــی ،مطبعــه حیدریــه ،قــم،
 1396هـــ.ق 1976 ،م
منابع دیگر
• أعیــان الشــیعة  ،سیدمحســن امیــن ،ترجمــة حســن امیــن،
دارالتعــارف ،بیــروت ،بــی تــا
• اســام و ایــران ،مرتضــی مطهــری ،ترجمههــادی یوســفی،
دارالتعــارف و دارالتبلیــغ 1400 ،هـــ.ق
• بحــار االنــوار ،محمدباقــر مجلســی ،چــاپ دوم ،موسســة
الوفــاء ،بیــروت 1403 ،هـــ.ق

• بهــاء الدیــن العاملــی ،اديبــا و فقيهــا و عالمــا ،دالل ّ
عبــاس،
بیــروت1995 ،
• تاریــخ فرهنــگ ایــران ،عیســی صدیــق ،چــاپ دوم ،تهــران،
 1338هـ.ش
• التديــن و النفــاق بلســان القــط و الفــأر ،ترجمــه و تحقیــق
کتــاب مــوش و گربــه شــیخ بهایــی ،دالل عبــاس
• ریــاض العلمــاء وحيــاض الفضــاء ،اصفهانــی ،تصحیــح
احمــد حســینی ،کتابخانــه آیــت اهلل مرعشــی نجفــی ،قــم ،بــی
تــا
• ريحانــة ّ
األلبــاء و زهــرة الحيــاة الدنيــا ،خفاجــی ،چــاپ
عیســی بابــی حلبــی ،بــی تــا
• زندگانــی شــاه عبــاس ّاول ،نصــر اهلل فلســفی ،جلــد 1955 ،1
و جلــد 1968 ،2
• ســافة العصــر ،ابــن معصــوم ،انتشــارات رضــوی ،تهــران ،بــی
تا
• کشــکول بحرانــی ،بحرانــی ،تصحیــح محمدصــادق کتبــی،
نجــف 1376 ،هـــ.ق
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