
 
 
 
 
 
 

 شيخ بهايي وعرفان اسالمي با تأكيد برشعرهاي فارسي او

                        
  دكترمنوچهرجوكار 

  استاديارگروه زبان وادبيات فارسي                                                         
  دانشگاه شهيدچمران اهواز                                                                    

 چكيده 

برداشت عرفاني از زيباترين برداشت ها درحوزه ي دين وآموزه هاي ديني ، ومنظرعرفان دلنوازترين      
شناخت جهان درون وبيرون است . درگذشته ي تاريخي ما كمتردانشمند بزرگي  چشم انداز درگستره ي

درعلوم مختلف رامي توان سراغ گرفت كه درپرتودريافت هاي علمي وانگيزش هاي صادقانه ي دروني 
خويش گرايش به عرفان نداشته باشد وبهاءالدين محمدعاملي(شيخ بهايي) فقيه وحكيم ومفسرومحدث 

ده هجري ازاين جمله است.گرچه شاعري شيخ بهايي دركناردانش هاي وسيع اوازرشته وشاعرقرن ده وياز
هاي مختلف چندان به چشم نمي آيد ، اما ، بي گمان شاءن عرفاني او بيشترازهرچيزدرشاعري اش نمود يافته 

مربوط مي وگويي كه اساساً برآن استوارشده است واين مساءله تا حدودي به سابقه ي تاريخي شعروعرفان ما 
شود كه صرف نظرازاستثناها ، ذهن ودريافت ناخودآگاه جمعي ما، عارف بدون شعريا عرفان عرضه شده  
درظرفي غيرازظرف شعرراكمترمورد توجه قرارمي دهد وچنين است كه بيشترصاحبدالن سعي كرده اند 

عرضه كنند . شيخ بهايي دريافت هاي شهودي وتاءمالت عرفاني خود را ولو اندك وابتدايي ، به صورت شعر
درعين برخورداري ازاعتبارواحترام رشك برانگيز دردربارصفوي واستادي دربسياري ازدانش هاي زمان 
ونيزدركنارمقامات عالي مذهبي دردستگاه صفوي ، منش وگرايش هاي عميق عرفاني داشته وبه خوبي توانسته 

ازاشتغال شيخ به ديگري نگرديده واين خود نكته  است اين همه راباهم جمع كند تا آنجا كه هيچ كدام مانع
ي بسيارمهمي است . ما دراين مقاله ، گرايش ها وانديش هاي عرفاني شيخ بهايي رابيشترازمنظرشعرهاي 

  ..مشتمل برغزل ورباعي ومثنوي است بررسي خواهيم كرد  فارسي اوكه عمدتاً 
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                              رياستيزي ، زهد، رندي.  ل ، مثنوي ، عشق ،كليد واژه ها : شيخ بهايي ، عرفان وتصوف اسالمي ، غز
 
  درآمد- 1

بررسي انديشه و آثار هيچ شخصيت ادبي و علمي بي مطالعه ي روزگار او و بدون مالحظه و بررسي     
اوضاع و احوال حاكم بر جامعه اي كه در آن مي زيسته است ، اگر هم ميسر باشد ، دقيق نيست ؛ از اين روي 

ع فرهنگي و تاريخي و ديني ، مطالعه ي شعر و عرفان و سلوك عرفاني شيخ بهايي نيز مستلزم شناخت اوضا
و سياسي حاكم بر روزگار و جامعه اي است كه او در آن باليده است ؛ يعني روزگار و جامعه ي پر ماجراي 
صفويه . براي اين منظور ، ما به اختصار از زندگي شيخ بهايي و وضعيت عرفان و تصوف روزگار او و 

مالحظات و تأمالت عرفاني مندرج در آن ها  سلوك عرفاني اش خواهيم گفت و سپس به شعرهاي او و
  خواهيم پرداخت.

  
  از زندگي شيخ بهايي- 2

ق) معروف به شيخ بهايي جامع علوم گوناگون زمان -هـ 1031-953بهاءالدين محمد بن حسين عاملي(    
) . در كنار اين جامعيت علمي ، شيوه ي بديع آموزشي و تربيتي شيخ بهايي در 350:1366خويش بود(صفا ،

يان عالمان زمان ساخته تأليف و تدريس و جايگاه و اعتبارش در دستگاه صفوي ، از او شخصيتي ممتاز در م
بود ؛ عالوه بر اين ها ، نفوذ روحيه و ذوق هنري و گرايش عرفاني در كارها و نوشته ها و سروده هايش ، 
موجب تلطيف و تعديل شخصيت و منش او گرديد و اين همه ، محبوبيت و مقبوليتي كم نظير را در بين 

  ر ميان عالمان ديني سده هاي اخير زبانزد است .طبقات مختلف مردم برايش به همراه آورد كه هنوز هم د
مي داند ، اگرچه » چكيده ي جامعه ي صفوي عصر شاه عباس«يكي از ايرانشناسان برجسته شيخ بهايي را    

اين سخن خالي از مبالغه نيست ، اما از اعتبار و اهميت و در عين حال جامعيت و وسعت معلومات و 
هنرهاي مختلف حكايت دارد ؛ اين پژوهشگر تاريخ صفوي ، در بيان زيبايي هنرهاي شيخ در علوم و فنون و 

« و اهميت هنري و معماري اصفهان عصر شاه عباس ، به نقش شيخ بهايي اشاره مي مي كند و مي نويسد : 
بدايت شهرسازي شاه عباس در جسارت خيال و مقياس عظيم طرح بود ، كه مشتمل بود بر بناي پايتختي 

يابان ها ، قصرها ، ديوانخانه ها ، مساجد ، مدارس ، بازارها ، حمام ها ، قلعه ها و باغ ها ؛ دست بزرگ با خ
راست شاه در كار عملي ساختن اين طرح بلند پروازانه [ ساخت اصفهان جديد] ، مردي بود به راستي 
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لسوف ، مفسر قرآن ، فقيه ، برجسته ، يعني شيخ بهاءالدين محمدعاملي ؛ او به عنوان عالم الهي عاليقدر ، في

منجم ، معلم ، شاعر و مهندس ، چكيده ي جامعه ي صفوي عصر شاه عباس كبير بود : مهذّب ، عالم ، دانا و 
  ) .152:1372سيوري ،»(متّقي . 

در مطالعه ي زندگي شيخ بهايي ، عناصر ناهمخوان و گه گاه متضاد بسياري به چشم مي خورد كه به نظر      
آيد اين مرد ، در سازگار كردن اين عناصر با يكديگر، هنرمندانه ظاهر شده ، تا آنجا كه اساساً يكي  چنين مي

از رموز بزرگي و محبوبيت رشك برانگيز او در همين تضادها و ناهمخواني هاي زندگي اش نهفته است . از 
سفر پياده ي شاه به مشهد) يك سو سخت مورد احترام شاه عباس و مقرّب او و ملتزم ركاب اوست (حتي در 

دارد ؛ از سوي ديگر ، چهره اي بسيار مردمي است كه در روز » شيخ االسالمي«و به حكم شاه منصب مهم 
مرگش از عارف و عامي و شريف و وضيع ، قريب پنجاه هزار نفر بر جنازه اش نماز گزاردند(نفيسي ، 

ام تا مشهد مشايعت كردند ؛ از يك طرف كتاب بديع ، و جمعيت بسياري پيكر او را با احترام تم 1)55:1361
را كه در حكم رساله ي علميه ي فقهي است و از طعن و نقد صوفيه خالي نيست ، مي نويسد  جامع عباسي

و در جمع درباريان متفرعن و فقيهان متشرع و سخت گير مي نشيند ؛ از طرف ديگر ، با مناعت طبع و ساده 
و غزل عاشقانه مي گويد و درويشانه و رندانه زيست مي كند . استاد سعيد  زيستي و آزادانديشي ، شعر

تمام شأن بهايي «نفيسي در پژوهش خود ، ضمن اذعان به وجود تضاد در زندگي شيخ بهايي ، مي نويسد : 
در اين است كه در بحبوحه ي منصب و در حين اشتغال به كارهاي قضا و محراب و منبر و آميزش با پادشاه 

درباريان و دادن حكم حالل و حرام و روا و ناروا ، باز هم روي از دانش و درس و بحث و تأليف و و 
تهذيب برنكشيده و در اوج آن مقام ظاهري شيخ االسالمي ، در نهايت وارستگي و كرم و قناعت و آزادمنشي 

  ) .29(همان :.» فروتني زيسته است  و دانش دوستي و
ش ها و هنرها و دانش ها ي بسيار شيخ بهايي فقط تعلقات عرفاني و هنر شاعري او باري ، از ميان گراي     

  و از بين آثارش نيز تنها شعرهاي فارسي اش موضوع بررسي اين مقاله است كه در ادامه بدانها مي پردازيم .
  
  نگاهي به وضعيت عرفان و تصوف در روزگار صفوي- 3

ند كه مسلك تصوف (طريقت صفويه) يكي از مهمترين پايه هاي آشنايان به تاريخ به درستي مي دان      
) و اجداد اين طريقت ، بويژه شيخ صفي 2:1372تشكيل و استقرار حكومت صفوي بوده است (سيوري ، 

هـ . ق)خود در زمره ي اهل خرقه و صاحب خانقاه و مريدان بسيار بوده است ؛  650الدين اردبيلي (تولد
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ساله ي پادشاهي اين خاندان اطالق گردد ، نام فرقه اي از 241از آنكه به سلسله ي نيز پيش» صفويه«واژه ي 
صوفيان ايران است كه از اواخر قرن هفتم هجري موجوديت يافت و با محوريت خاندان و جانشينان صفي 
 الدين ، به مرور وجاهت ديني و معنوي و طريقتي خود را با گرايش ها و خواسته هاي سياسي و حكومتي

هـ) ، اين رهبري 930هجري به كوشش اسماعيل صفوي(درگذشته به سال907آميخت تا سرانجام در سال 
صوفيانه و معنوي و مذهبي در هيأت مقام پادشاهي و سلطنت بر ايران نمود يافت و در عين حال ، همچنان 

فظ شد ؛ با اين وصف براي پادشاهان اين سلسله تا پايان ح» صوفي اعظم«و » مرشد كامل«مقام صوفيانه ي 
خصوصاً در –اگر بگوييم نظام و تشكيالت حكومت صفويه ، دست كم تا آغاز پادشاهي شاه عباس اول 

مبتني بر نظام تشكيالتي و سلسله مراتبي صوفيان خانقاهي است ،  –تصميم گيري هاي درون تشكيالتي 
نداشت كه روزگار صفوي مناسب ترين شرايط سخن گزافي نگفته ايم ؛ البته ، با وجود اين زمينه ها ، نبايد پ

را براي طريقت صوفيه فراهم كرده و دستگاه صفوي بهترين حامي و مروج تصوف بوده است . از روزگار 
شاه طهماسب اول و به ويژه در زمان شاه عباس اول با برخي فرقه هاي صوفيه كه شايد بوي نوعي عرض 

،  سرناسازگاري  ايشان از رفتار و گفتارشان احساس مي شد و طريقت » مرشد كامل«اندام و رقابت با 
و مقام مرشدي ايشان نبود ! رفتار » صوفي اعظم«گذاشته شد ؛ گويي ماندن و عرض اندام كردنشان به صالح 
و به ويژه  –كه داعيه هاي سياسي هم داشتند  –خشن و وحشت ناك شاه عباس با دراويش طريقه نقطويه 

،  446:  ،2، ج1350 درويش خسرو نقطوي در قزوين (ر ك اسكندربيگ منشي ، شيوه ي برخوردش با
)و به دنبال آن ، منفور شدن اين قوم در نظر شاه ، يكي از نمونه هاي برخورد حكومت صفوي با  475 ،472

) شبيه همين برخوردها از سوي حكومت و  172 -173:  1362صوفيه است . (همچنين ر ك زرين كوب ، 
برخي از علماي مذهب از آموزه هاي بعضاً اباحه گرانه ي گروهي از صوفيان ، باعث گرديد كه  نيز ترس

سرانجام دستگاه صفوي صوفيه را تهديدي هم براي دين و هم براي دولت به حساب آورد و چنين شد كه 
يفاتي در سرزمين صوفي بزرگ ، منكوب گرديد و بيرون از طريقت آباء و اجدادي و توليت تشر«تصوف 

مقبره ي صفي الدين كه به عهده ي طريقه ي صفويه بود ، ديگر چيزي از تصوف در قلمرو صفوي باقي 
  ) 54:  1383(زرين كوب ، .» نماند 

همين جا يادآوري چند نكته را ضروري مي دانيم ، نخست آنكه درست است تصوف خانقاهي در عصر      
رواج و رونق افتاد ، اما ، اين بي رونقي و محدوديت براي همه  صفوي ، به داليلي كه كم و بيش آورديم ، از

صوفيان شيعي، بي آنكه حاجت به تظاهر داشته باشند ، توانستند خود را از «ي فرقه ها نبوده و به طور مثال 
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) ، بلكه  220:  1366(صفا ، » اين دوره ي شدت عمل بيرون كشند و به حيات اجتماعي خود ادامه دهند . 

مت بيشتر با صوفياني در افتاد كه از جانب شان احساس خطر رقابت مي كرد يا بيم انحراف مردم از حكو
قلندريه و مشعشعيه نيز   آموزه هاي شان مي رفت ؛ فرقه ي حروفيه و نقطويه را كه بيش از اين اشاره كرديم ،

و محدود شدند(رك  سركوب –عمدتاًبه داليل اعتقادي و بيم انحراف مردم و داعيه هاي شگفت  –
داعيه هاي «)؛ نوربخشيه نيز چون در دوره ي شاه طهماسب 275و  35:  1، ج1350 اسكندربيگ منشي ،

اگرچه پيش از آن  )،363: 1357سركوب شدند و فعاليت شان محدود شد (رك روملو ، آشكار كردند،» شاهانه
نشان به صدارت شاه اسماعيل هم رسيده با همه ي نفوذ خود به صفويه پيوسته بودند و حتي يكي از بزرگا

البته با رعايت احتياط  –ديگر فرقه هايي ياد شده  جز نقطويه و حروفيه ، ) ؛ با اين همه ،167بود (رك همان : 
در كنار فرقه هاي چون ذهبيه و نعمه اللهيه به حيات خود ادامه دادند ؛ بسياري  –و پذيرش محدوديت بسيار 

در خارج از ايران ، يعني در هند و عثماني و ماوراءالنهر و حتي شمال افريقا به كار  از فرقه هاي تصوف نيز
خود ادامه مي دادند . در ثاني ، درست است كه شكل خانقاهي تصوف در اين دوره با محدوديت و براي 

ه صورت برخي گروه ها با ممنوعيت همراه شد ، اما شكل محفلي و خانوادگي آن در ميان مردم حفظ شد و ب
بروز گرايش هاي ذوقمندانه ي عرفاني و سلوك زاهدانه حتي در بين دانشمندان و حكيمان مرتبط با دستگاه 

هم رونق و رواج  2اول صفوي ، همچون مالصدرا و فيض كاشاني و فقيهاني چون شيخ بهايي و مجلسي
نهضت هاي صوفيان شيعي مذهب «يافت . دكتر صفا ، برخالف آنچه كه پنداشته مي شود حتي تشيع و 

دوران تيموري را ضامن بقاي تصوف در دوران ترويج قهرآميز تشيع و همچنين در عهد غلبه ي عالمان 
ر خصوص موضوع مورد بحث ما )) و اين مطلب د220:  1366  [=دوران صفو ي] مي داند . (صفا ،» قشري 

شايسته ي توجه بسيار است . جالب است استاد زرين كوب نيز در جاي ديگر ، گويي نظر خويش را در اين 
غلط است يا الاقل مبالغه اي نابجاست ، اينكه گويند تصوف «زمينه اصالح مي كند و به روشني مي نويسد : 

وخ يا مورد تضييق واقع شد و صفويه با آنكه خود از طريق منس» كماليات«در دوره ي صفويه به همراه ساير 
(زرين كوب ، » نهضت صوفيه به قدرت رسيدند ، صوفيه را به اقسام سختي و خشونت تعقيب نمودند ... 

بررسي «به هرروي داوري نهايي در اين خصوص ، شايد اين سخن ايشان است كه نوشت :  3)223:  1369
ه نشان مي دهد كه شعر و تصوف هر دو در اين دوره براي خود روز فرهنگ عهد صفوي روي هم رفت

بازاري داشته اند ، نهايت آنكه اين هردو در اين عهد خط سيري غير از آنچه در ادوار قبل داشته اند ،طي 
  (همان جا) .» كرده اند . 
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  عرفان و تصوف در آثار و سلوك شيخ بهايي - 4

هايي ، تمايالت و ذوقمندي هاي عرفاني او نخست در شعرهايش نمود در ميان آثار متنوع شيخ ب         
كه البته ، موضوع بررسي اين مقاله  –او . در اين كتاب كشكول آشكاري دارد و سپس در كتاب معروف 

اشاره هاي فراوان شيخ به سرگذشت برخي از بزرگان عرفان و تصوف از ابراهيم ادهم و شبلي  –نيست 
ولوي و ... و نقل اقوال و اشعار و لطايف و ظرايف بسيار از آنها يا درباره ي آنها ، هم گرفته تا عطار و م

نشانگر انس و آشنايي بهايي با عارفان پيش از خود و هم بيانگر مطالعه ي گسترده در حوزه ي عرفان و 
شكول ، شيخ تصوف است و هم بيانگر ذوق و گرايش عرفاني او . گفتني است كه عالوه بر ديوان شعر و ك

بهايي كتاب ديگري هم به نثر دارد كه بعضي موضوعات و مسايل عرفاني و صوفيانه به شيوه ي رمز و تمثيل 
در آن آورده شده است . اين كتاب  كه ماجراي رويارويي و گفتگوي طنزآميز موش و گربه در خصوص 

، نام دارد كه  4به زبان گربه و موش پند اهل دانش و هوشمسايل مختلف اخالقي و ديني و ادبي و ... است ، 
به واقع دربردارنده ي انتقادات و مالحظات انتقادي شيخ بهايي در خصوص تصوف دروغين و صوفي نمايان 
بي صفاست . بهايي همچنين در اين كتاب و در خالل مجادالت موش و گربه ، با نقل شعرها و نكته ها و 

مي كوشد عرفان و تصوفي را كه از تلبيس و ريا و فريب ديگران حكايت هاي عرفاني و اخالقي و تاريخي ، 
  بركنار باشد ، تأييد و معرفي كند . 

در خصوص سلوك عرفاني شيخ بهايي نيز بايد گفت ، واقعيت آن است كه جمع كردن ميان روحيه ي    
يك سو ، و تشرع و مطالعات و دانش هاي عميق فقهي و اصولي و فلسفي و مناصب ديني و حكومتي از 

كار بسيار  –به ويژه اگر به مالحظات عاشقانه هم آميخته باشد  –اشتغال به سلوك عارفانه و صوفيانه 
دشواري است و حتي با توجه به جدال هميشگي فقيهان و متكلمان با عارفان و صوفيان ، كاري نشدني به 

چنين كاري بوده و دست كم در مقاطعي از  نظر مي آيد ؛ اما،چنانكه پيش از اين گفتيم ، شيخ بهايي به دنبال
زندگي خويش چنين هم زيسته است و اساساً يكي از جنبه هاي بزرگي و شهرت و مقبوليت شخصيت بهايي 
، در جمع ميان اين مقوله هاي گريزان از هم نمود يافته است . استاد سعيد نفيسي در اين باره مي نويسد : 

كرده ، آن است كه همواره در تأليف ميان طريقت و شريعت كوشيده و  بزرگترين كاري كه بهايي در جهان«
(نفيسي ، » در همه ي آثار وي اين كوشش جانكاه كه درجمع ميان عرفان و فقه به كار برده ، آشكار است . 

1361  :39. (  
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سلوك و زيست  كه كمابيش برآمده از –دكتر صفا ، هرچندعرفان مندرج در آثار و اشعار شيخ بهايي را        

فاقد تازگي مي داند ؛ اما، به گونه اي ديگر به كار دشوار بهايي در جمع ميان  –عارفانه و عاشقانه ي اوست 
كه «فقه عرفان و تصوف وفقيه و عارف و صوفي اذعان دارد . او اهميت اين كار شيخ بهايي را در اين مي داند

ايل عرفاني را] آزادانه و در عهد غلبه ي ماليان متعصب يك عالم شرعي متنفذ آنها را [يعني مالحظات و مس
) جالب است كه وجود اين جنبه هاي متفاوت وگه گاه متناقض 1043: 1367(صفا، » قشري از سر گرفته ... . 

در زندگي و شخصيت شيخ بهايي ، اظهار نظرها و برداشت هاي كامالً دور از همي را در خصوص او موجب 
» فاقد تازگي«سو برداشت و داوري دكتر صفا را درباره ي او خوانديم كه عرفان او را  گرديده است ؛ از يك

به حساب مي آورد (همان جا) و از » چاشني تند عرفاني«مي داند و عرفان موجود در شعرهايش را نيز در حد
و كار او ديگر سو ، داوري سعيد نفيسي است كه گرايش و پرداختن بهايي را به مشرب تصوف چنان عميق 

جاي آن دارد تا بهايي را بزرگترين عارف قرن نهم و «را در اين مورد چنان ريشه دار مي داند كه مي نويسد : 
، آنگاه ، بهترين نمود اين گرايش و توجه عارفانه و صوفيانه را در شعرهاي » اوايل قرن دهم ايران بشماريم

به نظر مي آيد كه هم داوري شوقمندانه ي استاد نفيسي و ) اما ، 38: 1361فارسي او مي داند . (ر ك نفيسي ، 
بزرگتزين «كه اولي او را  –هم نقد مبرمانه و از سر تخفيف استاد صفا درباره ي عرفان و تصوف شيخ بهايي 

و عرفانش را در حد » فاقد تازگي«مي داند و دومي ، تصوف او را » عارف قرن نهم و اوايل قرن دهم ايران
خالي از افراط و مبالغه ، و تفريط و خوار داشت نيست . در اين  –قلمداد مي كند  ش»چاشني شعر«

گربه و خصوص بايد گفت شيخ بهايي در عين انتقاد از صوفيان دروغين و مخالفت با تصوف آنها در كتاب 
، خود ، در  - كه اين مخالفت تا حدودي متأثر از فضاي حاكم بر جامعه ي عصر صفوي هم هست  -موش

لوك شخصي و حتي در منظر جامعه ، عشق و معرفت و ذوق و شور و آزادگي و وارستگي را با زهد و س
علم وسيع خويش همراه كرده بود تا آنجا كه زندگي اش به چشم بسياري از اهل طريقت يادآور زندگي 

، تصوف بهايي نه در برخي از عارفان بزرگ و قلندران آزاده همچون موالنا و ابراهيم ادهم بود ؛ با اين همه 
قالب نظام خانقاهي مي گنجد و نه مي توان شيوه ي سلوك او را به فرقه اي از فرقه هاي عصر منطبق كرد ؛ 
در عين حال ، اين عرفان مبتني بر مطالعات پيوسته ي متون ديني و عرفاني و دريافت هاي عميق علمي و 

انه است . در اين راه ، سلوك او و تأمالت و آميختنش با ظرايف هنري و ذوقي و شور عاشقانه و رند
  مالحظات عرفاني اش البتّه به عرفان موالنا بسيار شبيه است . 
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درباره ي سلوك درويشانه ي بهايي و عالقه اش به تصوف ، گفتني است كه بنا بر نقل اسكندر بيگ        
باآنكه منصب شيخ االسالمي اصفهان منشي ، مورخ آن روزگار ، شيخ مكرر به بهانه ي سياحت و سفر حج ، 

اكابر صوفيه و ارباب سلوك «در مي آمد و در ايام سياحت حتي به صحبت » به كسوت درويشان«را داشت ، 
  ) .259: 1369نيز رسيد . (زرين كوب ،» و اهل اهللا

:ج 1382، شهرت اشتغال بهايي به تصوف ، گويا چنان بوده كه در برخي منابع (ر ك معصوم عليشاه        
[بهايي] در « منسوب شده است : » نعمت اللّهيه«و جاي ديگر به سلسله ي » نوربخشيه«) به طريقه ي 1/183

زمره ي صوفيه ي صافيه ... بلكه از مشايخ سلسله ي عليه ي نعمت اللّهيه كه نظماً و نثراً بالعربيه و الفارسيه ، 
) ؛ اگر چه استاد زرين كوب انتساب بهايي 254(همان ، .» تحريض و ترغيب بدان طريقه ي مرتضويه فرموده 

) اما شايسته ي يادآوري است 259و  235: 1369 مي داند ( زرين كوب ،» محل ترديد«را به فرقه نوربخشيه 
مالصدرا  كه غير از بهايي بعضي ديگر از فقيهان و حكيمان بزرگ آن روزگار همچون ميرفندرسكي ، ميرداماد ،

و محمدتقي مجلسي اول نيز به فرقه ي نوربخشي و نعمت اللّهي منسوب شده اند (ر ك  فيض كاشاني  ،
) . در نقد و تحليل اين انتساب ها مي توان چنين گفت كه 323/  2و ج 183/ 1:ج1382معصوم عليشاه ، 

عالوه بر گرايش هاي كمابيش صوفيانه ي اين گروه از فقيهان و حكيمان عصر ، يكي هم تشابهات و 
تركات ذوقي و درك و دريافت هاي عرفاني شان با برخي از فرقه هاي تصوف است . مالمحمدتقي مش

مجلسي اول بعضي از رسم ها آيين هاي صوفيه ، از جمله چله نشيني و التزام به اذكار و خلوت را رعايت 
: 1369كوب ، مي كرده و در دفاع از تصوف ، آن را به ائمه ي معصومين منتسب مي كرده است (رك زرين 

و اعتبار و اهميت » ذهبيه«و » نوربخشيه«) . عالوه بر اين ها ، شيعه بودن برخي از اين فرقه ها همچون 259
در نزد اين فرقه ها (و از جمله نزد نوربخشيه) و نيز سازگاري اين مسأله با نظرشيعه و نيز » واليت«مسأله ي 

دوري مشايخ  در طريقه ي ذهبيه) و رعايت ظواهر شرع و اخالص و اظهار ارادت آنها به اهل بيت (خصوصاً 
اين گروه از طرائق الحقائقآن ازداعيه هاي محل نزاع ، موجب گرديده كه بعضي از محققان همچون صاحب 

با  فقيهان و دانشمندان عصر را نيز به فرقه هاي ياد شده منسوب كنند و احتماالً مي خواستند از اين راه ،
برخي فرقه ها و در كل ، خود تصوف را از طعن و  ام اعتبار اين فقيهان و حكيمان با نفوذ ،استفاده از احتر

  لعن علماي قشري و گزند و آسيب عوام و كارگزاران حكومت ها محافظت نمايند . 
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  بازتاب تصوف و عرفان در شعرهاي فارسي شيخ بهايي - 5
  از شاعري شيخ بهايي - 5- 1

 صفحه است و گويا از 70ديوان موجود شيخ بهايي كه مورد استفاده ي ما در اين پژوهش است حدود     
مجمع و ديگر تأليفات او و نيز از البالي برخي سفينه ها و تذكره ها ، همچون گربه و موش و  كشكول
ست . اين ديوان مختصر گردآوري و با عنوان ديوان و كليات اشعار او چاپ شده ارياض العارفين و  الفصحا

بيت) ، چهار  15تا  2مثنوي پراكنده (از  10 رباعي ، 79بيت) ،  10تا  3غزل (از  25شامل دو شعر عربي ، 
قطعه ، يك مخمس ، يك مستزاد ، و چند تك بيت  5بيت) ،  885منظومه ي بلند مستقل (جمعاً در  _مثنوي 

و مثنوي هاي او نيز به صورت ملمع اند و به هرحال  (همه به فارسي) است ، از اين ميان برخي غزل ها
  توانايي شيخ بهايي را در سرودن شعر فارسي و عربي نشان مي دهند .

  شيخ بهايي اگرچه در دوره ي رواج سبك هندي شاعري مي كرده ، اما جز در يك غزل به مطلعِ       
  گم كرده ايشوق موسايم،سركوي ادب     پاي اميدم ،بيابان طلب گم كرده اي 

و نيز در برخي رباعياتش كه واژگان تازه ي آن روزگار (مثل عينك و فرنگ) و برخي ساخت هاي تازه ي 
نحوي را به كار برده ، نشانه هاي آشكار ديگري از سبك هندي در شعرش نمي بينيم ؛ شايد به اين سبب كه 

فته و چندان سنت رو به دگرگوني شعر در كنار اشتغاالت و دلمشغولي هاي گوناگون ، شعر را جدي نمي گر
را دنبال نمي كرده و يا اصالً در جريان اين تحوالت نبوده  –از عراقي به وقوعي و هندي  –فارسي آن زمان 

است ! بهايي ، به دليل آنكه زبان مادري اش عربي بوده و فارسي را از راه مطالعه ي متون اصيل نظم و نثر 
نكه دانشمند علوم ديني است ، واژگان عربي و مصطلحات عربي معمول در فارسي آموخت و نيز به سبب آ

اين حوزه را اعم از تفسير و حديث و فقه و اصول و ... در آثار و اشعار خود بسيار به كار برده است . بعالوه 
كه   5»شير و شكر«، در برخي مثنويهاي ملمع اش كه فارسي را با عربي همراه كرده و يا در مثنوي فارسي 

بحر نامأنوس و ناهموار خبب  را ،براي نخستين بار در شعر فارسي به كار برده ، در نظر خواننده شعر فارسي 
از رواني و سادگي و همواري زبان شعر دور شده و گويا به خاطر همين موارد است كه يكي از پژوهشگران 

به نحو زبان «نوشته ها و سروده هاي شان  به تلويح ، او را در گروه كساني مي داند كه در روزگار صفوي با
معروف است كه ظريفان به طنز در مورد شيخ «، اين پژوهشگر در ادامه مي نويسد : » فارسي آسيب زدند

بهايي مي گفتند كه به نظر فضالي عرب شعر فارسي بهايي از شعر عربي او بهتر است ، اما در نظر فضالي 
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) . استاد دكتر صفا زبان 296:1376(شميسا،!» او خوشتر افتاده است عجم شعر عربي شيخ از اشعار فارسي 
او و » شهرت و مايه ي علمي و مقام بلند اجتماعي و مذهبي«مي داند و » درست ولي پرآميغ«شعر بهايي را 

شعرهايش را موجب رواج آنها قلمداد مي كند و اگرچه او را شاعري درباري نمي »چاشني تند عرفاني«نيز 
  ) .1043: 1367مي شمارد . (ر ك صفا ، » شاعري متوسط«اما، در مجموع  داند ،
در خصوص داوري هاي ياد شده ، بايد گفت شعر بهايي پر از واژگان و اصطالحات عربي است و به      

لحاظ نحوي نيز ، گاه سست و ناهموار است ، با اين همه ، غزل ها ورباعيات و تنها مخمس او ، عموماً روان 
لنشين و به خاطر سپردني اند و بيشتر مثنوي هايش نيز ساده و محكم اند . اكنون كه بحث ارزيابي و د

شعرهاي شيخ بهايي در ميان است ، بي راه نيست كه به تأثيرپذيري هاي او از شاعران ديگر نيز اشاره اي كنيم 
، فردوسي ، سنايي ، عطار  موش گربه وو  كشكول؛ به گواهي بسياري از شعرهاي بهايي و نيز اشارات او در 

حافظ و عبيد از جمله شاعراني هستند كه شيخ با شعرشان آشنا و بلكه مأنوس بوده است و   عراقي ، ، سعدي ،
از بعضي از آنها ، چه در موضوع و انديشه و چه در زبان و بيان تأثير گرفته و گاه از برخي هم شاهدي نقل 

او جايگاه ويژه اي در كار شاعري و عرفان و انديشه ي شيخ مثنوي موالنا و كرده است . در اين ميان ، البته 
را  مثنويياد كرده است و حتي بعضي موضوعات و مضامين » مولوي معنوي«بهايي داشته و مكرراز او با نام 

بك و خويش وارد كرده و با همان وزن و بحر و دايره ي واژگاني و س»نان وپنير«و»نان و حلوا«در مثنوي هاي
سياق موالنا ، باز سرايي كرده است . از اين روي مثنوي هاي بهايي عموماً مولويانه اند و ما ، در بررسي 

  مثنوي هاي او بدانها خواهيم پرداخت .
در ميزان توجه بهايي به شعر فارسي پيش از خود ، همين بس كه او حتي شعرشاعرگمنام و بسياركم          

هـ)را نيز از نظر دور نداشته و گويا به سبب اشتراكات 850ي (درگذشته به سال شعري چون خيالي بخاراي
ذوقي كه ميان خود و آن گوينده ي اهل معنا و ذوق و شور قرن نهم مي ديده ، غزل نغز و دلكش او را به 

شعر تخميس كرده و يكي از ماندگارترين و مشهورترين مخمسات »اي تير غمت را دل عشاق نشانه ... «مطلع
فارسي را ساخته است كه با اين كار هم به شهرت شاعري خودش افزوده و هم موجب شهرت اين غزل و 

سبك شعراي متصوف «بلكه شاعرگمنام آن شده است . استادسعيدنفيسي ، سبك غزل ها و رباعيات بهايي را 
اعرقرن هفتم و گاهي نيز اغلب ، سخن او به غزليات معروف عراقي ش«مي داند و به اجمال مي نويسد » ايران

) منظور سخن نفيسي ، شايداين است كه در شور 82:1361(نفيسي،.» به اشعار خواجه حافظ شبيه شده است 
و حال و سرخوشي و خاكساري ، غزل هاي عرفاني بهايي يادآور غزل عراقي است و در رندي و انتقادات 
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رخي غزل هاي حافظ را نيز استقبال كرده كه در ادامه رندانه از زاهدان ريايي ، حافظانه است ؛ به عالوه ، ب

  بدانها خواهيم پرداخت . 
   
  عرفان در غزل هاي شيخ بهايي - 5 - 2

جز در دو غزل كه از نوع اخالقي است ، بهايي در همه ي غزل هايش به طور مستقيم و غيرمستقيم به         
عرفان و موضوعات عرفاني پرداخته است . اگر بخواهيم دقيقتر بگوييم ، موضوعات و مضامين عرفاني در 

اهدان و عالمان قشري ، پناه بردن غزل هاي او بدين قرارند : نكوهش ريا و رياكاران ، مبارزه با زهد خشك ز
به عالم رندي و گاه حتي تظاهر به بي تقوايي براي انكار و تخطئه ي تقوافروشان ، تأكيد بر عنصر عشق به 
عنوان مقام و مقصد عالي سالك و سفارش به عاشقي به عنوان شيوه ي اصلي سلوك و صفت واقعي سالك . 

و تخطئه ي زهدخشك زاهدان عاري از انعطاف ، بيشتر از ديگر از ميان اين موضوعات ، رياستيزي و طرد 
موارد مورد توجه شيخ بهايي بوده است ؛ اين تأكيد و توجه ، دست كم دو علت مهم داشته است ، يكي 
مشرب وسيع و رندانه و خوشباشانه ي بهايي و ديگر، فضاي  متصلّب و رياپرور آن روزگار ، در 

  ي برخي زاهدان ريايي و عالمان قشري .كنارسختگيري هاي متظاهرانه 
به لحاظ سبك شناسي واژگان نيز ، دايره ي واژگاني و تعبيرات عرفاني در غزلهاي عرفاني بهايي ،            

كامالً متناسب با مشرب رندي وخوشباشي و عاشقانه ي او و نيز برآيند تأمالت انتقادي او از بي عمالن 
بهايي  –و حتي در كاربرد واژگان رندي و انتقادي  –ر است . در اين شيوه رياكار و قشري مشربان متظاه

شباهت بسياري به حافظ دارد و اساساً واژگان حافظ را به كار گرفته است . برخي از واژگان و تركيبات پر 
  عشق ، بسامد در غزل هاي بهايي عبارتند از : ساقي ، جام ، شراب ، طلب ، مستي ، دوست ، دل ، عاشق ،

ميكده   مسجد ، رقه سالوس ، رندي ، رند ، دير ، خ  عشق بازان ، وصال ، جانان ، نگار ، شوق ، عشوه ، زنّار ،
قمارعشق  عابد ، تقوا ، توبه ، زرق ، ريا ، مفتيان شهر ، ، ميخانه ، زهد ، خرقه سوزي ، صومعه ، زاهد ، سالك ،

  حجاب جسماني . ، شراب روحاني ، 
مضامين و موضوعات پيش  اكنون و به اختصار چندبيت از برخي غزل هاي بهايي را كه دربردارنده ي         

درآنها موضوع اصلي است ؛ » عشق«كه عنصر نخست گروه غزل هاييگفته ي عرفاني است ، نقل مي كنيم ، 
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با يادآوري اين نكته كه نگاه بهايي به مسأله ي عشق و تلقي او از اين موضوع بيش از همه به حافظ شبيه 
  است :

  
  *نمونه ي اول :

  از دست رفت صبرم اي ناقه پاي بردار    دلدارآتش به جانم افكندشوق لقاي 
  اي ديده اشك مي ريزاي سينه باش افگار...          دركيش عشق بازان راحت روانباشد
  دركار ما بهايي كرد اسـتـخـاره صـد بـار          در فال ما نيايد جزعاشقي و مستي

  )109(كليات اشعاربهايي،              
هايي ، هم در وزن و مضامين ، نظيره اي است از غزل معروف حافظ به به نظر مي آيد اين غزل معروف ب

  مطلع :
  دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا  دل مي رود ز دستم صاحبدالن خدا را

  )6(ديوان حافظ ،               
  *نمونه ي دوم :

  در پيرهن از ذوق نگنجيده ام امروز    تا سرو قباپوش توراديده ام امروز
  از طرز نگاه تو چه فهميده ام امروز...  چه داندكه دراين بزممن دانم ودل،غير

  آن طره ي طراركه من ديده ام امروز    بر باد دهد توبه ي صد همچو بهايي
  )111(كليات اشعاربهايي،            

  *نمونه ي سوم :
  تا دمي بياسايم زين حجاب ظلماني   ساقيا بده جامي ، زان شراب روحاني

  خنده هاي زير لب عشوه هاي پنهاني    به كار منبي وفا نـگار من مي كنـد 
  درقمارعشق اي دل كي بود پشيماني؟...  دين ودل به يك ديدن باختيم وخرسنديم

  بر دل  بهايي نه ، هر بال كه بتواني    ما سيه گليمان را جز بال  نمي شايد
  )114(همان ،                

م كه بهايي غزل باال را نيز كه از بهترين و در بيان تأثيرپذيري هاي بهايي از حافظ يادآورمي شوي    
  معروفترين غزل هاي اوست ، در استقبال از غزل شورانگيز حافظ به مطلعِ
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  حاصل ازحيات اي جان اين دم است تاداني         وقت راغنيمت دان آن قدركه بتواني

  )370(ديوان حافظ ،              
بي آنكه ارزش و زيبايي اين غزل بهايي را تحت الشعاع قرار دهد  –سروده است . اين تأثيرپذيري و شباهت 

  تا آنجاست كه حتي قافيه هاي پنج بيت غزل بهايي ، قافيه هاي غزل حافظ اند . –
  *نمونه ي چهارم : 

در اين نمونه آهنگ سخن و شيوه ي خطاب بهايي ، غزل معروف فخرالدين عراقي شاعر قرن هفتم را        
  ورد كه سرود :به ياد مي آ

  چه كنم كه هست اينها گل باغ آشنايي  ز دو ديده خون فشانم ز غمت شب جدايي 
  و اما دو بيت از غزل بهايي :                                                                  

  تبگذرزعلم رسمي كه تمام قيل وقال است      من ودرس عشق اي دل كه تمام وجد وحال اس
  طمع وصال گفتي كه به كيش ما حرام است   توبگوكه خون عاشق به كدام دين حالل است...

  )107(كليات اشعاربهايي ،             
شيخ بهايي ، همچنين در غزل ديگري شبيه به شاعران سبك عراقي و به ويژه فخرالدين عراقي ، از عشق و 

  خاكساري نسبت به سگ كوي جانان مي گويد :
از نسيم صبحگاهي جان من      شب مگر بودش گذربرمنزل جانان من... با خيالت دوش بزمي تازه گرديد 

  داشتم راحت فزا        از براي مصلحت بود اين همه افغان من
  رفتم وپيش سگ كويت سپردم جان ودل      اي خوش آن روزيكه پيشت جان سپاردجان من

  )113(همان ،                          
كه با موضوعات رياستيزي و انتقادات رندانه سروده نيز طرز  غزل هاي گروه دوميي در شيخ بها       

  نگاهش كامالً حافظانه است . ابياتي از چند غزل او را مي خوانيم :
  *نمونه ي اول : 

  تا هرچه غير اوست به يك سو نمي كند    يك گل ز باغ دست كسي بو نمي كند
  از غـبار ميـكده دارو نـمي كندتا   روشن نمي شود ز رمد  چشم سالكي
  گفتند او به دردكشان خو نمي كند..  گفتم ز شيخ صومعه كارم شود درست
  كاري كند كه كافر هندو نمي كند    زرق و رياست زهد بهايي وگرنه او
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  )108(همان ،               
  *نمونه ي دوم :

  واسوختندازتلخي جان كندنم از عاشقي      آنان كه شمع آرزو دربزم عشق افروختند
  وامروز اهل ميكده رندي ز من آموختند                  دي مفتيان شهر را تعليم كردم مسأله

  چون رشته ايمان من بگسسته ديدنداهل كفر          يك رشته اززنّارخودبرخرقه من دوختند
  درگوش اهل مدرسه يارب بهايي شب چه گفت؟     كامروزآن بيچارگان اوراق خودراسوختند

  )107(همان ،               
  *نمونه ي سوم :

  دست از دلم اي رفيق بردار    نگشود مرا ز ياري ات كار
  من كرده ام استخاره صدبار  رندي ست ره سالمت اي دل

  خالي از عيب و عاري از عار    سجاده ي زهد من كه آمد
  تارش همگي ز پود زنّار...  پودش همگي ز تار چنگ است

  شهره به رندي آخر كارشد     افسوس كه تقوي بهايي
  )109(همان،            

  *نمونه ي چهارم :
نمونه ي چهارم از اين غزل ها ، ملمعي است كه هم در وزن و قافيه و هم در پاره اي مضامين با غزل 

مشترك است و بهايي مصراع نخست غزل حافظ را  –اَال يا ايها الساقي ادر كأساً و ناولها ...  –معروف حافظ 
تضمين كرده است . در اين غزل ، بهايي آشكارتر از هميشه به جنگ زهدفروشان و سالوسان  در شعر خود

مي رود و در بيتي ، ناتواني و نارسايي علوم عقلي (فلسفه) را در وصول به حقيقت يادآور مي شود . شايد 
رد كه براي بتوان گفت در بيان اين مطلب ، اشاره ي ضمني به برخي فيلسوفان هم روزگار خويش هم دا

سرگرم بوده اند . اكنون سه بيت از اين » تحقيقات اشراقي«و » تدقيقات مشّايي«وصول به حقيقت ، سخت به 
  غزل ملمع :

  »ادر كأساً و ناولها اَال يا ايها الساقي«  مضي في غفله عمري كذالك يذهب الباقي
  يقات اشراقي...نه تدقيقات مشّايي نه تحق  شراب عشق مي سازدتورااز سرّ كارآگه

  جهان پرشد ز دودكفروسالوسي وزراقي؟  بهايي خرقه ي خودرامگرآتش زدي كامشب 
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  )114(همان،               

**  
شاعر گمنام و كم شعر قرن نهم   ،خيالي بخاراييپيشتر گفتيم كه شيخ بهايي با غزل زيبا و دلنشين      

از  نام اين شاعر را نيز بر سر زبانها انداخته ؛ساخته است و  –البته در هفت بند  –مخمسي بسيار معروف  ،
برآيندي از  سراسر ذوق و سرشار از مالحظات عاشقانه و عارفانه است و در مجموع ، آنجا كه اين شعر زيبا ،

همه ي تأمالت عاشقانه و عارفانه و رندانه و انتقادي بهايي به نظر مي آيد ، نقل دو بند آن را بي راه نمي 
ادآوري اين نكته كه اين مخمس و دو غزل ذكر شده در نمونه ي اول و سوم گروه نخست ، آن با ي بينيم ،

شهرت   چنان در حافظه ي دوستداران و خوانندگان شعر فارسي ماندگار شده كه مي توان گفت بهايي ،
  بدهكار آنها است : –با آنكه بسيار كم شعر است  –شاعري خويش را 

  اشكم شود از هر مژه چون سيل روانه    يگانهتا كي به تمناي وصال تو 
    اي تير غمت را دل عشاق نشانه  «    خواهدبه سرآيدشب هجران تويانه؟

  »جمعي به تو مشغول و تو غايب ز ميانه                      
  ديدم همه راپيش رخت راكع و ساجد    رفتم به در صومعه ي عابد و زاهد
  گه معتكف ديرم و گه ساكن مسجد«    در ميكده رهبانم و درصومعه عابد

  » ...يعني كه تو را مي طلبم خانه به خانه                     
  )161(همان ،           

  عرفان در مثنوي هاي شيخ بهايي   -  5 – 3
اين درست كه شور وشيدايي ها و سرخوشي هاي رندانه ي شيخ بهايي به اقتضاي قالب غزل ، در غزل       

ثنوي هايش نمود يافته است ، اما ، در ميان مثنوي هاي او نيز چنين مالحظات شوق انگيزي هاي او بيش از م
چند بيتي از دو مثنوي او را كه در  منظومه ي مهم او بپردازيم ، –وارد شده است . پيش از آنكه به سه مثنوي 
يانگر روحيات قلندرانه ي نقل مي كنيم . مثنوي نخست به خوبي ب گروه مثنوي هاي پراكنده ي ديوانش آمده ،

عالم  شيخ و نشانگر تمايل او به سلوك درويشانه و گريزش از زندگي پرتجمل درباري است و سخن صاحب
درآمدن به «شيخ براي سفر حج و »بهانه هاي مكرر«را در خصوص سياحت هاي گاه و بيگاه و  آراي عباسي

  ي كند :) تأكيد م 259: 1369  (ر ك زرين كوب ،» كسوت درويشان
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  بـاز مـيـل قـلـنـدري دارم      از سمور و حرير بيزارم
  برتنم نقش بورياست هوس       تكيه بر بستر منقّش بس

  چند بينم كجاوه و صندوق      چند گويم ز خيمه و الجوق
  كنج مسجدخوش است وكهنه حصير      گر نباشد اتاق و فرش حرير
  كشكول اي خوشا خرقه و خوشا      دلم از قال و قيل گشته ملول
  ياد ايام خرقه پوشي ها      لوحش اهللا ز سينه جوشي ها

  فارغ از فكرهاي دور و دراز     اي خوش ايام شام ومصروحجاز
  وز كاله نمد كنم افسر ...       باز گيرم شهنشهي از سر

  )159(كليات اشعار بهايي،        
بهايي در مثنوي ديگري كه باز هم نشانگر خستگي و شكايت او از احوال و اوضاع روزگار و  شيخ    

اشتغاالت رسمي و عرفي زندگي است ، قلندرانه سخن مي گويد و حافظانه و رندانه آرزو مي كند ! 
بويژه  –ها آرزوهايي كه از مردي چون او بعيد مي نمايد . آهنگ كالم او در اين مثنوي ، يادآور ساقي نامه 

است كه شاعر معموالً در آن ، فارغ از مالحظات و قيد وبندهاي عرفي و شرعي از  –ساقي نامه ي حافظ 
  آرزوهاي محال خود مي گويد :

  شدي بر من خسته يكدم حالل !  چه خوش بودي ار باده ي كهنه سال
  ز غم هاي پي در پي بيكران    كه خالي كنم سينه را يك زمان 

  شود شاد اين جان ناشاد من      از ياد منرود محنت دهر 
  دمي لذّت عمر نوبر كنم ...    غم وغصه را خاك بر سر كنم

  كه من طالعت مي شناسم ، مگو...      بهايي دل از آرزوها بشو
  )160(همان ،           

توضيح  مي پردازيم ، باايننان و پنير  وشير وشكر   نان و حلوا ،منظومه ي بهايي -مثنوي 6به سه اكنون ،    
ي او را به تفصيل برمي رسيم . دليل اين كار يكي اين نان و حلوامنظومه ي -تنها مثنوي كه از ميان اين سه ،

است كه اوالً ، از دو منظومه ي ديگر مفصل تر است ، درثاني ، همه ي ويژگي هاي موضوعي و مضموني آن 
ه به دو مثنوي ديگر موجب تكرار و تطويل و در ها را نيز در خود جمع دارد . از اين روي ، پرداختن جداگان

  نتيجه مالل خواننده است . 
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بيت به وزن و بحر مثنوي مولوي است .  408يا سوانح السفرالحجاز در نان و حلوامنظومه ي - مثنوي       

را در بهايي خود در چند جمله به نثر عربي و به عنوان مقدمه بر اين منظومه نوشته است كه بيشتر اين شعر 
سفر حج و هنگام زيارت تربت پيامبر(ص) سروده و در واقع شرح احوال دروني و مالحظات و تأمالت 
روحاني او در اين سفر معنوي است . شيوه ي كار بهايي در طرح موضوعات و چارچوب مباحث اين 

اي سنايي و عطار و منظومه و نيز دو منظومه ي شير و شكر و نان وپنير ، شبيه به شيوه ي منظومه پردازي ه
است ، يعني شاعر مطالب خود را با عنوان هاي مشخّص در مثنوي و منطق الطير  وحديقه موالنا در 

موضوعات اخالقي و عرفاني و طي چند فصل همراه با نقل حكايات تمثيلي ارائه مي كند . البته آهنگ سخن 
ا نقد و تبيين اين موضوعات در رفتار و گفتار بيشتر تربيتي و اخالقي و همراه ب بهايي در اين منظومه ها ،

در اين  بهايي در قياس با غزل هايش كه سرشار از ذوق و شور و حال اند ، انسان است ؛ به عبارت ديگر ،
مثنوي ها اغلب به شيوه ي مذكّران و معلمان اخالق به بيان مباني اخالق عملي مي پردازد . ملمع پردازي 

منظومه ها از ديگر ويژگي هاي كار بهايي است -ع ها و بيت هاي عربي در اين مثنوييعني وارد كردن مصرا ،
مثالً  –او اين كار را معموالً در آغاز منظومه يا آغاز برخي فصل ها انجام داده است و گاهي نيز يك فصل  ،

پردازي بهايي در  سراسر به عربي سروده است . شيوه ي ملمع سه بيت ،-جزدو را ، –فصل پاياني نان و حلوا 
البته نه به اندازه  –يادآور كار موالنا در مثنوي است كه او نيز  مثنوي ها بويژه در وارد كردن تك مصراع ها ،

در خالل سخن خويش مصراع يا بيتي عربي آورده است (نمونه را ر ك مثنوي،دفتراول،بيت هاي  –ي بهايي 
  و ... ) . 129،  128، 100، 99

همچون دو مثنوي ديگر شيخ بهايي ، سراسر مسائل اخالقي و عرفاني است و نان و حلوا ويموضوع مثن     
البته برخي موضوعات و مالحظات فقهي و كالمي را نيز به اقتضاي بعضي موضوعات عرفاني و اخالقي 

طرح مي كند . همچنين نقل و تفسير و تأويل بعضي از آيات و روايات در ضمن پاره اي مباحث عرفاني و  ،
از ديگر جنبه هاي كار بهايي در مثنويهاي عرفاني او است . نام گذاري هاي بهايي بر اين مثنوي ها  اخالقي ،

دنيا و  –عنوان مثنوي مورد بحث  – نان و حلوانيز برآمده از مالحظات عرفاني وي است ، مثًال منظور او از 
  ش او نيز ترك همه ي اينها است :تعلقات دنيايي (اعم از زن و فرزند و علم و مدرسه و ... ) است ، سفار

  كان بود سرمايه ي تلبيس تو    نان و حلوا چيست؟اين تدريس تو
  نام كردم نان و حلوا سربه سر    هرچت از حق باز دارد اي پسر
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  نان و حلوا را بهل در گوشه اي     نيست جز تقوا درين ره توشه اي
  )129(كليات اشعاربهايي،         

فصل 17بيتيِ بدون عنوان و18يك مقدمه ي  وه بر مقدمه ي كوتاه به نثر عربي ،، عالنان و حلوا مثنوي     
حكايت دارد . براي اينكه دقيقتر و آسانتر از محتواي اين مثنوي بلند آگاه شويم ، بهتر است  5عنوان دار و

ثنوي عنوان چند فصل(مدخل) آن را بياوريم ؛ اين عنوان ها ، درحقيقت فهرست موضوعات طرح شده در م
نان و حلوا محسوبند : حكايت في بعض اللّيالي ، في التأسف و الندامه علي صرف العمر فيما الينفع في 

في الذم العلماء   في قطع العاليق و العزله عن الخالئق ،  القيامه و تأويل قول النبي ص:سوره المومن شفاء ،
في الريا و  قول النبي (ص): حب الوطن من االيمان ، المتشبهين باالمراء المترفعين عن سيره الفقراء ، في تأويل

التلبيس بالذين هم اعظم جنود ابليس ، في ذم اصحاب التدريس الذين مقصدهم مجرد اظهار الفضل و التلبيس 
في ذم من يتفاخر بتقريب الملوك مع انّه بزعم االنخراط في سلك  سوال بعض العارفين من بعض المنعمين ، ،

  ي ذم من نشبه بالفقراء السالكين و هو في زمره االشقياء الهالكين .  اهل السلوك ، ف
در خصوص اين عنوان ها يادآوري چند نكته ضروري است . نخست اينكه همه ي آنها عرفاني يا       

اخالقي اند و به طور قطع طرح و بيان اين موضوعات ناظر بر رفتار و گفتار كساني از اهل روزگار شاعر اعم 
يخ و مفتي و فقيه و صوفي و صاحب منصب درباري است . حتي ممكن است به نوعي ، انتقاد از دوران از ش

خودانتقادي شجاعانه اي  زندگي در دربار و اشتغاالت رسمي و علمي خود شاعر نيز باشد كه در اين صورت ،
. نكته ي سوم اينكه  است . ديگر آنكه ، آهنگ كالم بهايي در بيان اين موضوعات تعليمي و تنبيهي است

مرتبط با عرفان و اخالق » سلبي«بيشتر از جنس موضوعات و مسايل  موضوعات و مدخل هاي اين مثنوي ،
بهايي بيش از آنكه از زيبايي هاي  مربوط به اين حوزه . به عبارت ديگر ،» ايجابي«اند تا موضوعات و مسايل 

در موانع سلوك و دشواريها و  –زل هايش خوانديم آن چنان كه در غ –عرفان و جاذبه هاي سلوك بگويد 
تجمل پرستي ، جاه دوستي ، تقرب به شاهان و ... سخن به  دنياطلبي ، تلبيس ، سختي هاي آن همچون ريا ،

ميان مي آورد . به نظر مي آيد او بيشتر قصد آموزش و تحذير دارد و لذا نگاهش ناظر بر مراتبي از عرفان 
در اين مثنوي كه حجمي فقط به اندازه ي شيخ صنعان منطق  به همين سبب ، ات است ،عملي و رعايت اخالقي
موضوع مختلف اخالقي و عرفاني را پيش مي كشد و اساساً به دنبال شرح و بسط  15الطير دارد ، بيش از 

د يك موضوع خاص عرفاني يا اخالقي نيست . پيداست كه اين كار تا حدود بسياري زاييده ي نگاه و قص
تعليمي و تذكيري و تحذيري(=اخالق عملي) بهايي است . ديگر نكته ي قابل يادآوري درباره عنوان ها و 
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، اين است كه همه را به عربي آورده است و اين غير از ملمع پردازي هاي گاه و نان و حلوا مدخل هاي 

شد كه زبان فكر او ، يعني حديث بيگاه او در همين مثنوي است . از داليل اين كار بهايي شايد يكي اين با
نفسش بيشتر عربي بوده است و چنانكه بايد به فارسي نمي انديشيده است و گاهي براي آنكه آسانتر بگويد 
رشته ي كالم را به عربي مي كشانده است، و از آنجا كه نان و حلوا را در سفر حج و سياحت و ديدار از 

آن سرزمين و قرار گرفتن در فضاي جغرافيايي و قومي متعلق به حجاز و شام سروده ، اي بسا كه بودن در 
زبان عربي نيز در عربي نويسي و عربي سرايي اش بي اثر نبوده باشد ! گو اينكه عربي نويسي و عربي سرايي 

است كه در سفر حج نان و حلوابسيار كمتر از  نان و پنيرو  شير وشكراو در دو مثنوي بلند ديگرش ، يعني 
  ت حجاز و شام سروده است . و سياح
اين نكته را با ذكر شواهدي اندك مكرر مي كنيم كه بهايي به نان و حلوا پيش از نقل فصلي كوتاه از         

آشنا و بلكه مأنوس بوده است و در همين فصل نيز آثار اين تأثير  مثنوي مولويبا  عميقاً گواهي مثنوي هايش ،
فخر «و حتي گوشه و كنايه زدن به كساني چون » علوم رسمي«يي و تقبيح را مي بينيم . فلسفه ستيزي بها

  نيز به تأثير و تقليد از مولوي است : 7»رازي
  نه ازو كيفيتي حاصل نه حال   علم رسمي سربه سر قيل است و قال

  مابقي تلبيس ابليس شقي      علم نبود غير علم عاشقي 
  ليس خبيثهست از تلبيس اب    علم فقه و علم تفسير و حديث

  گر بود شاگرد تو صد فخر راز ...    زان نگردد بر تو هرگز كشف راز
  حكمت ايمانيان را هم بدان     چند و چند از حكمت يونانيان 

  چند باشي كاسه ليس بوعلي      دل منّور كن به انوار جلي
  )120-121(همان،          

اكنون براي نمونه يكي از فصل هاي كوتاه نان و حلوا را كه برآيند مناسبي از داوري ما در اين بررسي      
  است نقل مي كنيم ؛اين فصل در نقد رفتار و ادعاي فقر سالكان دروغين است :

  في ذم من تشبه بالفقراء السالكين و هو في زمره االشقياء الهالكين            
  جبه ي پشمين رداء و شال تو    ست؟اين اعمال تونان و حلواچي

  كي شود حاصل كسي را در لباس     اين مقام فقر خورشيد اقتباس
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  اين دو بيت از مثنوي آمد به ياد :    زين ردا و جبه ات اي كج نهاد
  »وز درون قهر خدا عزّ و جلّ    ظاهرت چون گور كافر پر خلل«
  »ننگ مي دارد يزيدوز درونت     از درون طعنه زني بر بايزيد«

  وين عصا و شانه و مسواك را    رو بسوز اين جبه ي ناپاك را
  تا بيابي راه حق را اندكي       ظاهر و باطن يكي بايد يكي 

  )132(همان ،         
  
  عرفان در رباعيات شيخ بهايي – 5 – 4

الحظات و تأمالت رباعي دارد كه همچون غزل هايش سرشار از م 79شيخ بهايي در ديوان مختصر خود       
با اين تفاوت كه در رباعيات ، انديشه ها و مالحظات و مضامين رندانه ورياستيزانه ي  ذوقي و عرفاني است ،

او گسترده تر و آشكارتر از غزليات است ؛ در برخي نمونه ها ، حتي تلقي هاي خيامي هم احساس مي شود . 
  هر يك از اين انديشه ها در ديوان شيخ بهايي . نقل نمونه هايي است براي  پايان بخش اين بررسي ،

  انديشه هاي بدبينانه و كمابيش خيامي درباره ي اين جهان :  
  پامال غمش توانگر و درويش است   دنيا كه ازو دل اسيران ريش است     
  نوشش چو نكو نگه كني هم نيش است     نيشش همه جانگزاتر از شربت مرگ

  ) 167(كليات اشعار بهايي /         
  هر لحظه بر اهل فضل غم مي باري     اي چرخ كه با مردم نادان ياري 

  گويا كه ز اهل دانشم پنداري   پيوسته ز تو بر دل من بار غمي ست 
  ) 174(همان /                

  انديشه ها ومالحظات رندانه و رياستيزانه :-
  از رشته ي زنّار دو صد خرقه بسوخت    تا شمع قلندري بهايي افروخت  

  و امروز دو صد مسأله مفتي آموخت    دي پير مغان گرفت تعليم از او 
    *  

  تسبيح به گردن و صراحي در دست     در ميكده دوش زاهدي ديدم مست 
  از ميكده هم به سوي حق راهي هست     گفتم ز چه درميكده جاكردي؟ گفت
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  )167  ( همان ،              

  دنيا طلبيم و ميل عقبي داريم     ما با مي و مينا سر تقوا داريم 
  اين است كه نه دين و نه دنيا داريم     كي دنيي و دين به يكدگر جمع شوند

    *  
  من دانم و بي ديني و بي ايماني       زاهد به تو تقوا و ريا ارزاني 

  من كافر و من يهود و من نصراني     تو باش چنين و طعنه مي زن بر من 
  ) 172 ( همان ،          
  ديگر پي نام و ننگ بيهوده مكوش    خودنماي سجاده به دوش اي زاهد 

  پنهان چه خوري باده برو فاش بنوش     ستاري او چو گشت در عالم فاش
  ) 170(همان ،           

  نتيجه گيري  – 6
از جمله شخصيت هايي است كه در تاريخ  شيخ بهايي ، فقيه و حكيم و مفسر بزرگ دوره ي صفوي ،      

انديشه و ادبيات و فرهنگ ما نمونه هاي زيادي ندارند . او جامع جنبه ها و مراتب علمي و هنري و معنوي و 
ازگار كردنشان با هم ، بسيار كم دنيايي بسياري بوده است كه گرد آمدن همه ي آنها در وجود يك انسان و س

اتفاق مي افتد ؛ در اين ميان ،تأمالت دروني و دريافت هاي معنوي و ذوقي و سلوك عرفاني او كه مقامات 
عالي دنيايي را نيز تجربه كرده بود ، آن هم در روزگاري كه همدلي و همراهي چنداني با چنين گرايش هايي 

جه بسيار است و شاعري اش نيز بايد در جهت همين گرايش ها و شايسته ي اعتنا و تو وجود نداشته ،
  تعلقاتش در نظر آورده شود ؛ يعني بهانه اي براي بيان اين درك و دريافت ها و شور و حال ها. 

نقد و طرد و ريا و رياكاران و زاهدان و عالمان قشري ، سرزنش صوفي نمايان ، گريز از تعلقات و     
توصيه به زندگي عاشقانه و رندانه و درويشانه از مهم ترين موضوعات عرفاني در  ايي ،اشتغاالت رسمي و دني

شعر شيخ بهايي است . البته ، عرفان او يك عرفان خانقاهي سلسله مراتبي و مبتني بر طريقتي خاص نيست 
مسايل است كه بلكه برآمده از انگيزش هاي دروني و ايماني و ذوق سرشار و درك عميق و ظريف او از اين  ،

پرورده  از راه مطالعه ي وسيع و پيگير آثار عرفاني گذشته ي ايران و تأمالت علمي در حوزه ي مسايل ديني ،
بدين معنا كه  شده است . حافظ بر غزليات و موالنا بر مثنوي هاي عرفاني او بيشترين تأثير را گذاشته اند ،

بسيار  –حتي در سطح واژگان اين حوزه  –ل هايش رياستيزي ها و رندي هاي بهايي در رباعيات و غز
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حافظانه است و طرح مباحث اخالقي و عرفاني و تمثيل آوري هاي او در مثنوي هايش به تأثير از موالنا و 
  مثنوي اوست . 

  يادداشت ها           
ست كه ) نقل كرده است . گفتني ا150(صروضات الجناتشادروان سعيد نفيسي اين سخن را از  – 1   

  صفحه به قطع جيبي منتشر كرد ؛208به سرمايه ي كتاب فروشي اقبال كتابي در  1316استاد نفيسي در سال 
كه در واقع مقدمه ي مفصلي است درباره ي زندگي و نسب و  احوال و اشعار فارسي شيخ بهايي عنوانبا

نشر چكامه همين  1361. در سال استادان و شاگردان و آثار شيخ همراه با پاره اي از شعرهاي فارسي او 
افزود و به همراه همه   كليات اشعار و آثار شيخ بهاييكتاب استاد نفيسي را به عنوان مقدمه بر چاپ جديد 

چاپ يادشده از چاپ ديگري  ي شعرهاي فارسي او يكجا منتشر كرد . براساس مقايسه اي كه انجام داده ايم ،
املتر است و ما در اين پژوهش همين چاپ نشر چكامه را مبنا كه به تصحيح غالمحسين جواهري است ك

قرارداده ايم و استناد ما به پژوهش استاد نفيسي نيز از همين چاپ است كه براي رعايت امانت و پاسداشت 
  زحمات آن روان شاد، نام نفيسي را در استنادات درون متن آورده ايم . 

يست كه شيخ محمدتقي مجلسي اول (درگذشته به سال يادآوري اين مطلب خالي از فايده ن – 2   
هجري)نيز همچون شيخ بهايي و به خالف پسر خود (مالمحمدباقرمجلسي دوم) نسبت به صوفيه نظر 1070

طرد و تكفير و تفسيق نداشته است و حتي با آنها ارتباط هم داشته و تصوف را با اشتغال خود به فقه و 
مجلسي ، حتي به شيوه ي صوفيه ، اهل رياضت و  الف نمي ديده است ؛حديث و اخبارائمه در تضاد و تخ

من او ، در مقدمه ي شرح فارسي  چله نشيني و خلوت و ذكر بوده و بنا به نوشته ي استاد زرين كوب ،
، صوفيه را به امامان معصوم (ع) منسوب كرده و از بايزيد بسطامي در مقابل طاعنان به سبب  اليحضره الفقيه

  )259-260  ،1369  دفاع مي كند . (رك زرين كوب ، در خدمت امام صادق (ع) بوده است ،آنكه 
اشاره ي استاد زرين كوب به اظهارنظر عالمه قزويني و ادوارد براون است كه دوره ي صفويه را  – 3    

رجمه ي رشيد در ايران مي دانند . (رك تاريخ ادبيات ايران ؛ ادوارد براون ، ت» دوره ي اضمحالل تصوف«
) . البته ، خود استاد زرين كوب نيز 35-36،ص 1345ياسمي ، ج چهارم ، چاپ سوم ، ابن سينا ، تهران 

ايراني  تصوف ) و172-173(صارزش ميراث صوفيه چنانكه پيش از اين آورديم ، در جاي ديگر و از جمله 
زويني و ادوراد براون است ، اما آنچه ) كمابيش داوري اش شبيه به نظر عالمه ي ق54(ص از منظر تاريخي آن
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دنباله ي جستجو در تصوف ) 223به واقعيت تاريخي نزديك است ، همين داوري ايشان در فصل هفتم (ص

  است . ايران 
اشعار و آثار شيخ  كلياتصفحه اي با آنكه اثري مستقل است ، اما، به پيوست  110اين كتاب  – 4        
  ، منتشر شده است.1361كامه در سال و به پايمردي نشر چ بهايي
بيت و همچون ديگر مثنوي هاي بلند شيخ حاصل تأمالت عرفاني و بيانگر بعضي 142اين مثنوي در – 5      

  موضوعات اخالقي است . سه بيت آغازين آن چنين است :
  وي زبده ي عالم كون و مكان   اي مركزدايره ي امكان         
  خورشيد مظاهر الهوتي     وتيتوشاه جواهر ناس        
  در چاه طبيعت تن ماني ؟  تا كي ز عالئق جسماني        

  )136(كليات اشعاربهايي/               
مقدمه ي خود بر احوال و آثار شيخ  79الزم به يادآوري است كه استادسعيد نفيسي در صفحه ي  – 6        

جلد پنجم ، بخش دوم  1042) و نيز دكتر صفا در صفحه 1بهايي (منبع معرفي شده در يادداشت شماره 
بيت است جزء  1434را كه شامل » طوطي نامه«منظومه ي ديگري موسوم به -مثنوي تاريخ  ادبيات در ايران ،

بيتش را 27آثار بهايي نام برده اند ، اما استاد نفيسي با آنكه نسخه اي از اين مثنوي را در اختيار داشته ، تنها 
در ديوان او آورده است و برابر جستجوي ما ، هنوز نسخه ي كامل طوطي نامه چاپ نشده است . استاد 

معرفي كرده است . » كي از بهترين آثار نظمي عرفاي ايراني«نفيسي مثنوي را به سبك و سياق مثنوي موالنا و 
  ).79: 1361(رك نفيسي ،

موالنا به داليل و انگيزش هاي مختلف از جمله نقد و رد شيوه ي جدلي و عقل انديشانه ي امام  – 7     
شه و كنايه با گو هـ) ، در چند جاي مثنوي ،606فخر رازي ، متكلم و مفسر بزرگ شافعي (در گذشته به سال 

او را مورد طعن و سرزنش قرار داده و حتي در بيتي معروف كه البته الحاقي به نظر مي آيد ، در اعتراض به 
  علم و شيوه ي علمي او مي گويد :

  پيش مرغان ريز و تي تي كند    فخر رازي علم را چي چي كند       
) و نيز در بيت زير به فخر رازي 3/769و  1/1350در جاهاي ديگر مثنوي ( و گذشته از اين بيت الحاقي ،

  انتقاد كنايه آميزي وارد كرده است : 
  فخر رازي رازدار دين بدي   اندرين بحث ار خرد ره بين بدي       
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