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مهدی ستودیان
*2
مسلم رجبی
چکیده
شیخ بهایی ،یکی از شاعران عارف و ادیب و حکیم و عاشق اهل بیـت علـیهمالسّـالم ِ قـرن
دهم و یازدهم هجری قمری است که اشعارش از دیـدگاه ادبیـات تعلیمـی بسـیار ارزنـده و
درخور اهتمام است .ارادت و عشق وی بـه همـة اهـل بیـت علـیهمالسّـالم ،علـیالخصـوص
وجود مقدّس امام رضـا علیـهالسّـالم ،زبـانزد خـاص و عـام اسـت .شـیخ بهـایی در سـرودن
اشعارش ،از آیات و روایات و نیز اشعار شاعران پیشین بهرههای فراوانی بردهاست .یکـی از
کسانی که احتمـال مـی رود شـیخ بهـایی بـرای ادای مقصـود و ضـرورت کـالم خـویش بـه
سرودهها و سخنان ایشان نظر داشتهاست ،وجود مقدّس امام رضا (ع) است چـرا کـه قرابـت
مضامین اخالقی و تربیتی اشعار شیخ بهایی در پارهای از اوقـات ،نشـاندهنـدة تـأثیرِ مفـاهیمِ
واالیِ اخالقی و حکمیِ سرودههـای امـام رضـا (ع) اسـت .ایـن پـژوهش بـا هـدف بررسـی
تطبیقی دیوان شیخ بهایی و اشعار امام رضا (ع) ،از دیدگاه ادبیات تعلیمی انجام گرفتهاسـت
تا بتوان از وجوه تشابه و تقارن مفاهیم تعلیمی و حکمی اشعار شیخ بهایی با سرودههای امـام
رضا (ع) بیش از پیش آگاه شد.
واژهها

کلید  :امام رضـا علیـه السّـالم ،شـیخ بهـایی ،دیـوان اشـعار ،ادبیـات تعلیمـی،

قناعت ،صبر.
 - 1عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد مقدّسmoslem.r110@yahoo.com :
 -2دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی حکیم سبزواریmoslem.rajabi@yahoo.com :
تاریخ دریافت مقاله1393/9/24 :

تاریخ پذیرش1394/2/26 :
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 -1مقدّما
بهاءالدّین محمّد بن عزالدین حسین بن عبدالصمد بن شمسالدین محمّد بن علَ بن
حسین بن محمّد بن صالح حارثَ همدانَ عاملَ جبعَ ،حکیم و فقیه و عارف و منجم و
ریاضَدان و شاعر و ادیب و مورخ بزرگ دورة صفویه ،در خاندانَ دانشپرور که
معاریف اسالم بودهاند ،در شهر بعلبک در غروب چهارشنبه ،سه روز مانده از ذ حجة سال
 953هجر قمر و در خانوادهای دیندار و مذهبی زادهشد .در سال  966هجر قمر ،
به اتفاق پدر خود ،از آنجا به ایران آمد و در پایتخت ایران ،یعنَ شهر قزوین که مرکز
تجمع دانشمندان شیعه بود ،مدتها زیست نمود؛ بنابراین ،و دوران کودکَ را در بعلبک
و دوران جوانَ را در شهر قزوین گذراندهاست .سرانجام ،شیخ بهایی در سال1030هـ  .ق
در اصفهان درگذشت و بدن شریفش را به مشهدالرضا منتقل کردند و در جوار آقا علی ابن
موسی الرضا (ع) برای همیشه رخ در نقاب خاک کشید .کثرت تألیفاتش در زمنیههای
گوناگون ،خود گواه این است که وی یکی از علمای کم نظیری است که شهرتش مرزها
را درنوردیده و آثار ارزندة علمیاش مورد استفادة پژوهشگران و محققان در علوم مختلف
بودهاست .خود شیخ بهایی در این زمینه میگوید:
من آن یگانة دهرم که وصف فضل مرا

نوشته منشَ قدرت بـه هـر در و دیـوار
(شیخ بهایی)72 : 1352 ،

بهتدریج ،صیت شهرتش از ایران گذشـت و بـه کشـورها لبنـان و مصـر و حجـاز سـرایت
کرد؛ در همین مضمون می گوید:
بــه ه ـر دیــار کــه آی ـَ اشــارتَ شــنو

به هرکجا که رو ذکر من بود در کـار

که بنده را به کسان کردهای شها نسـبت

که از تصـور ایشـان مـرا بـود صـد عـار

تو قدر من نشناسَ مرا بـه کـم مفـروش

بهــاییام مــن و باشــد بهــا مــن بســیار
(همان)72 :
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برا پَبردن به مقام علمَ و میزان دانش شیخ ،کافَ است بدانیم کـه متجـاوز از چهـل
تن از دانشمندان و بزرگان قرن یازدهم هجر قمر  ،از و علم آموخته و بهره بردهاند .از
آن میان میتوان به افراد ذیل اشاره کرد :صـدرالدین محمّـد ابـراهیم شـیراز  ،معـروف بـه
مالصدرا ،فیلسوف معروف قرن یازدهم هجر قمر (متوفَ سال  1050ه.ق)  ،مال محمّـد
محسن بن مرتضَ بن محمود فیض کاشانَ (متوفَ سال  1091ه.ق) ،مـال عزّالـدین علینقـَ
بن شیخ ابوالعال محمّدهاشم طغایَ کمـرها فراهـانَ شـیراز اصـفهانَ ،مشـهور بـه شـیخ
علینقَ کمرها  ،شیخ االسالم اصفهان و قاضَ شیراز و شاعر معروف قرن یازدهم (متـوفَ
 1060ه.ق) و مال محمّدباقر بن محمّد مؤمن خراسانَ سـبزوار  ،معـروف بـه محقـق ،شـیخ
االسالم اصفهان (متوفَ سال  1090ه.ق) و . . .که هر کـدام افتخـار عـالم اسـالم و عرفـان و
فلسفه و غیره هستند و خدمات علمی آنان ،شایان تقـدیر و درخـور اهتمـام اسـت .ایـن مـرد
بزرگ ،با داشتن آن همه مشاغل ،از کارهـا مملکتـَ گرفتـه تـا تعلـیم و تعلـم و مباحثـه و
ســفرها بســیار ،نزدیــک بــه یــکصــد جلــد کتــاب و رســاله در علــوم زمــان خــود تــألیف
نمودهاست که بعضَ از آنها ،شهرت بسیار دارد (عـاملی )105-104 :1382 ،و از زمـان و
تا کنون ،مورد استفادة طالبان علم بودهاست .از میان آن همه متون ،میتوان به کتب ادبـی و
شعریاش ،نظیر اسرار البالغه ،اشعار فارسَ و عربَ ،پند اهل دانش و هوش به زبان گربـه و
موش ،تهذیبالبیان ،سوانح سفر الحجاز ،معروف به مثنو نان و حلوا ،شـیر و شـکر ،فوایـد
الصمدیه فَ علم العربیه ،مشهور به صمدیه ،کشکول ،مثنو نان و پنیر و  . . .اشاره کـرد .از
آنجا که شیخ بهایی به آستان ملک پاسبان رضوی ،ارادتی تام و درخور توجّه داشتهاسـت و
دغدغة او ،بهعنوان عالم علوم دینی ،تهـذیب و تعلـیم مسـائل تربیتـی و اخالقـی بـوده ،ایـن
احتمال میرود که در سرودن اشعار تعلیمـی دیـوانش ،بـه سـرودههـای امـام رضـا (ع) نظـر
داشتهاست.
-1-1بیان مسئلا
از طریق بررسی تطبیقی میخواهیم دریابیم که چه مضامین اخالقـی و تربیتـی در دیـوان
شیخ بهایی وجوددارد؟ از دیگر سؤاالت اساسی که در این پژوهش بهدنبال آن هستیم ،بیـان
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این مسئله است که شیخ بهایی ،حول محور چه مسائلی از اشعار تعلیمی امام رضـا (ع) تـأثیر
پذیرفتهاست؟.
-2-1پیشینة پژوهش
راجع به شیخ بهایی تحقیقاتی گستردهای صورت گرفتهاست که از آن جمله است:
خبازها ،رضا .)1389( .تکرار و سبک شعر شیخ بهایی ،سبکشناسی نظم و نثر فارسی (بهـار
ادب) ،صــص 156-141؛ محمّ ـدی ،احمــد .)1388( .ت ـأملی در ســبک شــعر شــیخ بهــایی،
سبکشناسـی نظـم و نثـر فارسـی (بهـار ادب) ،صـص 96-81؛ مصـالیی پـوریزدی عبـاس.
( .)1389تحلیل و بررسی روش تفسیری شیخ بهایی ،پژوهشهای قرآن و حدیث (مقاالت،
بررسـیهـا) ،صـص 184-165؛ رییسـیان غالمرضـا .)1388( .راهکارهـای فهـم حـدیث در
کتاب االربعون حدیثا (اربعین) شیخ بهایی ،علوم حدیث ،صـص 23-4؛ محمّـدی فشـارکی
محسن و قیومیان محمّدی ،فاطمه .)1391( .ناگفتههـایی دربـارة آثـار فارسـی شـیخ بهـایی،
متنشناسی ادب فارسی (مجله دانشکدة ادبیات و علـوم انسـانی اصـفهان) ،صـص 111-97؛
کیمنش ،عباس .)1388( .شیخ بهایی و هنر شاعری وی در جاذبة موسیقی کالم ،تحقیقات
تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی ،صص188-161؛ جوکـار ،منـوچهر .)1390( .ظرفیـت
طنز و نقد اجتماعی-اخالقی در آثار فارسی شـیخ بهـایی ،پـژوهش زبـان و ادبیـات فارسـی،
صص161-141و ...ولی پژوهشی که به بررسی تطبیقی دیوان شیخ بهایی و اشعار امـام رضـا
(ع) بپردازد ،تا به حال به رشتةتحریر درنیامدهاست و چنین مهمّی ،ما را به نوشتن ایـن مقالـه
ترغیب نمود.
-3-1ضرورت و اهمیّ

تحقیق

شیخ بهایی ،ضمن سرودن اشعار عارفانه و حکیمانه ،از بیان مسائل تعلیمی و تربیتی برای
مقصود خویش سود میجستهاست و از آنجـا کـه در اشـعار وی ،نکـات اخالقـی و تربیتـی
بهوفور یافت میشود ،این ضرورت احساس می شود که با پررنگ جلوهدادن اشعار دینـی-
والیی شیخ بهایی ،بتوان پیوند این اشعار را بـا آمـوزههـای نیـک اهـل بیـت ،علـیهمالسّـالم،
بهتصویرکشید و زمینة نشر و بسط و بهکاربستن ایـن آمـوزههـای والیـی را هرچـه بیشـتر در
جامعه فراهم نمود.
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-2بحث
ادبیات تعلیمی ،گنجینهای از آموزههای اخالقی است که پیونـدی گسـترده بـا مخاطـب
دارد و بــا هــدفِ دگرگــونی رفتــاری مخاطــب و بیــدارکردن وجــدان خفتــة او ،از طریــق
برانگیختن صفات نیکوی اخالقی ،تعلیم حکمت و آمـوزش اخـالق ،تببـین مسـائل تربیتـی،
فلسفی ،مذهبی و مفاهیم پند و اندرزی نوشته و گفته میشود .یکـی از کسـانی کـه در آثـار
خـویش ،در حـدّ وســیع بـه بیـان آمــوزههـای اخالقــی پرداختـه ،شـیخ بهــایی اسـت .دیــوان
گــرانســنگ وی شــهرتی بــینظیــر دارد .وی در ایــن کتــاب ارزشــمند ،بــه بیــان بســیاری از
آموزههای اخالقی میپردازد که از دیدگاه ادبیات تعلیمی ،حائز اهمیت است.
 -1-2تطبیق ديوان شیخ بهايی با اشعار تعلیمی امام رضا علیا السّالم
مواعظ حکیمانة موجود در دیوان شیخ بهایی ،ایـن قابلیّـت را دارد کـه بـا سـرودههـای
ارزشمند حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) مورد بررسی تطبیقی قرارگیـرد .برخـی از ایـن
موارد به شرح ذیل است:
 -1-1-2اعراض از حر

و آز

یکی از مذمومترین رذایل اخالقی که انسان را در ورطة هالکـت و در بیغولـة گمراهـی
قرارمیدهد ،حرص و طمع است .خواهندگی زیاد ،انسـان را بـیاعتبـار و آبـرویش لکّـهدار
میسازد .آقا علی ابن ابی طالب (ع) آز را نشانة بدی شخص میدانند و چنین مـیفرماینـد:
«یستدلّ علَ شرّ الرّجل بکثرة شرهه و شدّة طمعه :حرص فراوان و طمع شـدید یـک انسـان
را میتوان دلیل بد او دانست و بـه آن استشـهاد کـرد ( ».فلسـفی ،118/1: 1368 ،تمیمـی،
 1366و خوانساری )449 /6: 1366 ،نیز از آن امام همام دوباره نقل شدهاست که «من غلب
علیه الحرص عظمت ذلّته :آنکس که بیمار حرص بر جانش مستولَ گردد ،به خـوار و
ذلّت بزرگ دچار خواهد شد ( ».فلسفی )118/1: 1368 ،امام رضـا (ع)  ،حـرص و طمـع را
عامل خواری و فرونشاندن هرنوع فروغ و روشنایی میدانند و چنین عالمانه سرودهاند:
الَ تَحرِصاـــن فَـــالحِرص یـــزرِی الفَتـــی

وا یـــــذهِب الرونَـــ ـقَ مِـــــن باهجاتـــ ـهِ

وا اقنَــــع بِمــــا اعطَـــکا مِــــن فَضــ ـلِهِ

وا اشــــکُر لِماــــوالکا عالَــــی نِعماتــــه
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ترجمه :از حرص و آز خودداری کـن کـه حـرص ،جـوان را خـوار و کوچـک مـیکنـد و
شکوفایی و درخشندگی او را از بین میبرد .به آنچه خداوند از فضلش به تو بخشیدهاسـت،
قانع باش و موالیت را بر نعمتش سپاسگزار باش( .عبداللهی)135 : 1388 ،
شیخ بهایی که میگوید« :رو قناعـت پیشـه کـن در کـنج صـبر» ،حـرص و طمـع را مـذموم
میداند و میگوید:
از هوس بگـذر رهـا کـن کـش و فـش

پــــا ز دامــــان قناعــــت درمکـــــش
(شیخ بهایی)8 : 1352 ،

سپس ،در حکایتی زیبا و تفکّربرانگیز (نوکری شاه و زاهد) ،اینگونه به نکـوهش حـرص و
آز میپردازد:
نوجــــــوانَ از خــــــواص پادشــــــاه

میشـد بـا حشـمت و تمکـین بـه راه

دل ز غــم خــالَ و ســر پــر از هــوس

جملـــه اســـباب تـــنعّم پـــیش و پـــس

بــر یکــَ عابــد در آن صــحرا گذشــت

کاو علف میخورد چون آهو دشت

هـــر زمـــان در ذکـــر حـ ـَِّ الیمـــوت

شــکرگویان کــش میســر گشــت قــوت

نوجـــوان ســـویش خرامیـــد و بگفـــت

کا شده با وحشیان در قوت جفـت...

گر چـو مـن بـود تـو خـدمتکار شـاه

در علــفخــوردن نمــیگشــتَ تبــاه

پیـــر گفـــتش کـــا جـــوان نامـــدار

کـــت بـــود از خـــدمت شـــه افتخـــار

گر چو من تـو نیـز مـیخـورد علـف

کَ شد عمرت در این خدمت تلـف
(همان)19 :

چنانکه مشاهده میشود ،شیخ بهایی در حکایت فـوق ،تمـامی علّـت کـمفروغـی جـوان را
خواهندگی و طمع بسیار زیاد او معرّفی کـرده کـه مـیتـوان بـه نـوعی حکایـت مـذکور را
توضیح و تفسیر بیت فوق از امام رضا (ع) دانست .
 -2-1-2قدر ايّام عمر را دانستن:
در آیات و راویات وارده از حضرات معصومین علیهمالسّالم ،بر قدردانستن ایـام شـباب
و نیز باقیماندة عمر ،تأکید زیادی شدهاست .در روایات ،کسـی کـه فرصـتهـا و نیـز ایـام
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پرارج حیات خویش را از دست میدهد ،مورد نکـوهش و مـذمّت قرارگرفتـهاسـت و ائمـة
اطهار ،رهروان خویش را از مصاحبت با چنین فردی نهی کردهاند .حضرت علی (ع) چنـین
فرمودهاند:
«بقیّه عمر المرء ال ثمن ،لها یدرک بها ما فات و یحیَ بها ما امات :باقیماندة عمر آدمَ،
آنقدر پرارج و گرانبها است که به ارزیابَ نمیآید چه انسان میتواند با تتمّه عمر،
خوبیها فوتشده را جبران کند و فضائلَ را که در وجود خود سرکوب کرده و
میراندهاست ،زنده نماید ( ».مهدوی دامغانی)394 /2: 1366 ،

امام رضا (ع) با یادکرد ایّام پیری و گذشـت موسـم شـباب ،سـخت متـأثّر مـیشـوند و
معتقداند که برگشت عنفوان جوانی ،آرزویی است بس محـال و امکـان ناپـذیر؛ لـذا چنـین
داغدارانه میسرایند:
نَعاـــی نَفسِـــی الَـــی نَفسِـــی الماشـــیب

وا عِنـــ ـدا الشـــــیبِ یاـــــتعِظُ اللبِیـــــب

فَقَــــد والــــی الشــــبااب الَــــی ماــــداه

فَلَســــــت اَرای ماواضِـــــعاه تَــــــووب

ساــــــــاَبکِیهِ وا اَندبــــــــه طَــــــــویالً

وا اَدعـــــوه الَـــــی عاساـــــی یجِیـــــب

وا هایهاـــاتا الـــذِی قَـــد فَـــات مِنـــی

تُمانیانـــــی بِـــ ـهِ الـــ ـنَفس الکَـــ ـذُوب

ترجمه :پیری ،خبر مرگ مرا به من داد و خردمند ،به هنگام پیری موعظه میشود .جوانی
تا آخرین حدش ،به من پشت کرد؛ پس ،نمیبینم که مواضع (و فرصت های) جوانی
برگردد .من برای جوانی(از دست رفته) ،مدّت زمان طوالنی گریه و زاری خواهمکرد و
آن را به سوی خود فرامیخوانم؛ شاید به من جواب دهد .چه دور است آنچه از دست من
رفته (برگردد) و نفس دروغگوی من مرا به آرزوی (برگشت) جوانی آرزومند میکند.
(آقا نجفی اصفهانی)178 /2 : 1381 ،

شیخ بهایی هم بهتبع سرودههای موالیش امام رضا (ع) ،از اینکه ایام جوانی از دست رفتـه و
نتوانستهاست کاری برای دین انجام دهد ،چنین مویهکنان میسراید و ناله سر میدهد:
بهــر دیــن یــک ذرّه ننمــود شــتاب
شـــد همـــه بـــر بـــاد ایـــام شــــباب
کت بـه کـار آیـد نکـرد ا جهـود!
عمرت از پنجه گذشت و یـک سـجود
(شیخ بهایی)10 :1352 ،
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آنگاه در دو بیت مجمل و موجز ،همان سخن مـوال امـام رضـا (ع) را بـهنظـممـیکشـد کـه
جوانی برگشتناپذیر است و از مخاطبان شعر خویش میخواهد که قدر این ایام باقیمانـدة
عمر را بدانند و اوقات را به بطالت نگذرانند:
هرچـــه بینـــَ در جهـــان دارد عـــوض

در عوض گـردد تـو را حاصـل غـرض

بــَ غــرض دانــَ چــه باشــد در جهــان

عمـــر باشـــد عمـــر قـــدر آن بـــدان
(همان)9 :

امام رضا (ع) در ادامه تأکید میفرمایند که اگرچه جوانی گذشته ،ایـن موسـم پیـری را بـا
تقوای الهی توأم ساخته تا غم جانگداز از دست رفتن ایام جوانی را اندکی التیام بخشد:
وا ان یاکُــ ـنِ الشــ ـبااب ماضَــــی حابیبــ ـاً

فَــــان الشــــیبا ایضَــ ـاً لِــــی حابیــــب

سااَصـــــ ـحابه باتَقـــــ ـوای اهللِ حاتـــــــی

یغـــــرقُ باینَنَـــــا االجاـــــلُ القَرِیـــــب

ترجمه :اگر جوانی که گذشت دوستداشتنی است ،پس پیری هم برای من دوسـتداشـتنی
است .بهزودی ،پیری را با تقوای خدا همراه خواهمکرد تا اینکه اجلـی کـه نزدیـک اسـت،
بین ما جدایی افکند( .قمی)539 /4 :1414 ،
شیخ بهایی هم گویا با وقوف بر این ابیات امام رضا (ع)  ،از مخاطبان شعرش میخواهد کـه
نفس خویش را قربانی کنند و از سختجانی و گرانجانی در موسم پیری پرهیز کنند:
گــر همــَخــواهَ حیــات و عــیش خــوش

گــــاو نفــــس خــــویش را اول بکــــش

در جـــوانَ کـــن نثـــار دوســـت جـــان

رو عـــــوان بـــــین ذلـــــک را بخـــــوان

پیـــر چـــون کشـــتَ گـــرانجـــانَ مکـــن

گوســــــفند پیــــــر قربــــــانَ مکــــــن
(شیخ بهایی)9 : 1352 ،

چنانکه مشاهده میشود ،شیخ بهایی مضامین مربـوط پیـری را کـه امـام رضـا (ع) بـه آنهـا
اشاره کردهاند ،بهخوبی به نظم کشیده و از این ابیات میتوان تأثیرپـذیری شـیخ بهـایی را از
سرودههای امام رضا (ع) بهوضوح دید.

تطبیق دیوان شیخ بهایی با اشعار تعلیمی امام رضا علیه السالم

 -3-1-2رعاي

173

سکوت و خاموشی

آیــات و روایــات زیــادی از اهــل بیــت عصــمت و طهــارت علــیهمالسّــالم ،در ســتایش
خاموشی و سکوت آمدهاست .در دین مبین اسالم از انسان کمسـخن و لـب فروبسـته از هـر
نوع یاوهگویی ،به بزرگی یـاد شـده و از طرفـی انسـان حـرّاف و بیهـودهگـو ،همیشـه مـورد
نکوهش قراردادهشدهاست .در حدیثی از وجود مقدّس امام رضـا (ع) نقـل شـدهاسـت کـه
سکوت ،یکی از عالیم تقّه در دین است که منتج به حکمت و دانش مـیشـود« :بردبـار و
خاموشَ ،از نشانهها فقه و دانـش اسـت .خاموشـَ ،در اسـت کـه بـه سـو حکمـت و
کاردانَ باز مَشود .خاموشَ ،مایة محبوبیت است .خاموشـَ ،راهنمـا هـر خیـر و نیکـَ
است( ».مصطفوی )181 /1 : 1381 ،ولی در سرودههای حکمتآمیز امام رضا (ع) ،یکی از
فواید خاموشی ،فالح و رستگاری و رستن از هر نوع مالمت و پشیمانی است:
لِساــــانُکا احفَظــــه و صــــن ُنطقَــــه

وا احـ ـذَر عالَـــی نَفسِـ ـکا مِـــن عاثرَتِـــه

فَالصاـــــمت زایـــــن وا واقَـــــارا واقَـــــد

یـــوتَی عالَـــی االنساـــانِ مِـــن لَفظَتـــهِ

ماــــن اَطلَــــقَ القَـــــولَ بِــــال مهلَــــهو

ال شَـــــک اَن یاعثُـــ ـرَ فِـــــی عاجلَتِـــــه

ماــــن لَـــزِما الصــــمتا نَجاــــی ساــــالِماً

ال یانـــ ـداما الماـــــرء عالَـــــی ساـــــکتَتِهِ

ترجمه :زبانت را حفظ کن و نطقش را نگهدار باش و از لغزش آن بر جان خود بیمناک
باش .پس ،خاموشی ،زینت و وقار است و گاهی انسان از یک لفظ ،بهشدت و سختی افتد.
آنکه بدون تأمل حرف و سخنش را رها سازد ،شکی نیست که بر اثر عجله و شتاب
لغزش پیدا میکند .کسی که خاموشی را رها نکند ،به سالمت نجات مییابد و مرد بر
سکوتش پشیمان نمیشود( .عبداللهی)142 : 1388 ،

شیخ بهایی ،آشکارا مخاطبان اشعارش را از هرزهگویی منع میکنـد و همـه را بـه صـمت و
مأواگزیدن در حصن حصین سکوت فرامیخواند:
گـــوش بگشـــا لـــب فروبنـــد از مقــــال

هفتــــه هفتــــه مــــاه مــــاه و ســــال ســــال

صــمت عــادت کــن کــه از یــک گفتنــت

مـــیشـــود تـــاراج ایـــن تحـــتالحنـــک

ای خوش آن کاو رفت در حصن سکوت

بســـــته دل در یـــــاد حـــــَِّ الیمـــــوت
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رو نشــــین خــــاموش چنــــدان ا فــــالن

کــــه فراموشــــت شــــود نطــــق و بیــــان

خامشــــَ باشــــد نشــــان اهــــل حــــال

گـــــر بجنباننـــــد لـــــب گردنـــــد الل
(شیخ بهایی)21 : 1352 ،

همانطور که مالحظه میشود ،شیخ بهایی ،بهتبع امام رضا (ع) ،خاموشی را موجـب نجـات
میداند و عجله در سخنگفتن را موجب تـاراج آبـرو و اعتبـار آدمـی معرّفـی مـینمایـد .از
طرف دیگر ،شیخ بهایی ،همچون امـام رضـا (ع) ،خاموشـی را زینـت و نشـانة اهـل حـال و
موجب وقار و عظمت آنان میداند.
-4-1-2احتراز از دنیاپرستی
دنیاطلبی و چشمداشت به حطام اندک دنیوی ،حجاب راه سالک اسـت و او را از اصـل
میاندازد .علّت اینکه انسان زندگی دنیا را دوسـت دارد ،عالقـه بـه جـاودانگی و نیـز علـت
دیگر ،نقدبودن و مشهودبودن کاراییهای دنیا در گسترة زندگی انسان و برآوردن نیازهـای
اوست .آنچه از برخی از فرازهای صحیفه بهدستمیآید ،این است که دنیا و مادیـات نبایـد
بهصورت ایدهآل و کمال مطلوب درآید ،محبّتی که مذموم است ،ایـنگونـه محبتـی اسـت
چون سرانجام تمام خالیق ،مرگ است و گریزی از آن نیست؛ پـس ،بایـد مراقـب بـود کـه
کدورتی بر خاطرها نماند و همچنین ،نباید به این دنیا دل بسـت .مـوال علـی (ع) ،در خطبـة
نودونهم نهجالبالغه ،در مورد مذمت دنیاپرستی چنین میفرمایند« :ا بندگان خـدا ،شـما را
به ترک دنیایَ سفارش مَکنم که شما را رها مَسازد ،گرچه شما جدایَ از آن را دوست
ندارید؛ دنیایَ که بدنها شما را کهنه و فرسوده مَکند بـا اینکـه دوسـت داریـد همـواره
تازه و پاکیزه بمانید( ».نهجالبالغه )183 :1380 ،امـام رضـا (ع) در مـذمّت دنیاپرسـتی و در
نکوهش دنیاپرستان چنین میسرایند:
کُلُنــــا ناماــــلُ ماــــداً فِــــی االجاــــل

وا المانایاـــــا هـــــنَ آفـــــات االماـــــل

ال تَغُرنـــــــکا اَبااطِیـــــــلُ المنَـــــــی

وا الـــزَمِ القَصـــدا وا داع عانـــکا العِلَـــل

انمــــــا الــــــدنیا کَظِــــــلٍ زاائِــــــلٍ

حاــــل فِیــــهِ رااکِــــبا ثُــــم راحاــــل
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ترجمه :همه ما آرزو می کنیم که عمرمان طوالنی شود ،درحالیکه مرگها ،آفات آرزو
هستند .آرزوهای باطل ،تو را فریب ندهد؛ میانه رو باش و بهانهها را از خود دور کن .جز
این نیست که دنیا همچون سایهای برطرفشونده است که سواری در آن فرود میآید و
سپس ،کوِ میکند( .عروسی الحویزی)90 /5 : 1415 ،

شیخ بهایی هم در ابیاتی که برگرفته از حدیث نورانی آقا علی ابـن ابـی طالـب (ع) اسـت،
چنین مخاطبان شعر خویش را از دنیاپرستی برحذر میدارد:
زیــــن ســــبب فرمــــود شــــاه اولیــــا

آن گــــــــزین اولیــــــــا و انبیــــــــا

حــــب الــــدنیا رأس کــــل خطیئــــة

و تــــرک الــــدنیا رأس کــــل عبــــادة
(شیخ بهایی)20 : 1352 ،

آنگاه راجع به جاه و مقام دنیا میگوید که دنیا مایـة بـدنامی ،ناکـامی و تلـخکـامی اسـت و
سرانجام ،دین آدمی را بر باد میدهد :
آنکـــه بنـــدد از ره حـــق پـــا مـــرد

آنکه سـازد کـو حرمـان جـا مـرد

آنکــه نــامش مایــة بــد نــامَ اســت

آنکه کـامش سـربهسـر ناکـامَ اسـت

آنکه هر ساعت نهان از خـاص و عـام

کاســـة زهـــرت فروریـــزد بـــه کـــام

بـــر ســـر ایـــن زهـــر روزان و شـــبان

چنـــد خـــواهَ بـــود لـــرزان و تپـــان

منصـــــب دنیاســـــت ا نیکونهـــــاد

آنکـــه داده خـــرمن دینـــت بـ ـه بـــاد
(همان)20 :

چنانکه مالحظه میشود ،شیخ بهایی همچون امام رضا (ع) ،دنیا را مذموم و دنیاپرستی
را باعث همهگونه بدبختی و هالکت میداند؛ لذا ،سعی کردهاست که در تفسیر سـخنان آن
امام همام ،دنیاپرستی را موجب تمام بدنامیها و تلخکامیها معرّفی نماید.
 -5-1-2افشانکردن اسرار
در دین مبین اسالم ،یکی از صفات پسندیدة اخالقی که بسیار بر آن تأکید شـدهاسـت،
رازداری و پوشــیدن راز خــویش از دیگــران اســت .در زنــدگی فــردی و اجتمــاعی انســان،
اموری وجوددارد که فاششدن آنها و در نتیجه ،آگاهشدن دیگران از آنها ،نه تنها منافع فرد
را به خطر میاندازد و مخاطراتی برایش بههمراه میآورد بلکه ممکن است اشخاص مـرتبط
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با وی را نیز متأثر کند .گاهی نیز فاششدن این امـور کـه از آنهـا بـهعنـوان راز نـام بـرده-
میشود ،خود شخص را درگیر نمیکند و صرفاً روی دیگـران تـأثیر مـیگـذارد .حفـظ-
شـدن ماهیــت راز ،یعنــی پوشــیدهمانـدن آن ،نیازمنــد صــفتی اســت کـه در انســانهــا بــا نــام
«رازداری» شناختهمیشود .چه ژرف و زیباست ایـن کـالم حضـرت صـادق (ع) ،آنجـا کـه
میفرمایند :سِرنکا مِنْ دامِکا فَلَا یاجرِیانَّ مِنْ غَیرِ أَودااجِک  :راز تو از خـون تـو اسـت؛ پـس،
نباید جز در رگهای خودت جاری شود( .مجلسـی ) 68/ 72: 1380 ،کتمـان سـر ،یکـی از
ضروریاتی است که امام رضا (ع) بر آن تأکید میفرمایند .آن امام همام ،عقیـده دارنـد کـه
باید در حفظ اسرار کوشید و گرنه در افشای آن باید تاوان سختی را متحمّل شد:
او اَن النساــــی السِــ ـرَ کَــــی ال اُذیعاــــه

فَیاــا ماــن راای سِــراً یصاــانُ بِــان ینساــی

ترجمه :همانا من راز را فراموش میکنم تا آن را فـاش نکـنم؛ پـس ،ای کسـی کـه رازی را
دیـدهای ،بـا فرامـوشکـردن ،آن راز حفـظ مـیشـود( .غفـاری و مسـتفید،174/ 2 : 1377 ،
جزائر 1427 ،ق  ،356 :بحرانَ اصفهانَ 190 : 1382 ،و نور  1408 ،ق)289 /12 :
آنگاه به این حقیقت اشاره میفرمایند:
مان اَظهارَ الناس عالَی سره

یاستَوجب الکَیش عالی مقلَتِهِ

ترجمه :کسی که مردم را بر راز خود آگاه کند ،سزاوار این است که چشـمش را داغ کنـد.
(عبداللهی ) 302 : 1388 ،شیخ بهایی هم در متابعت از مضمون فوق ،چنین میسراید:
امــر خاصــان نتــوان گفــت بــه عــام

تــــا نیابــــد اثــــرش جاهــــل خــــام
(شیخ بهایی)96 : 1352 ،

در کتاب مثنوی رموز اعظم خود ،از سرّ اسماءِ حروف ،اخبـاری را بـه طریـق ایمـا و اشـاره
میگوید و معتقد است که افشاکردن این رازها ،عواقبی شوم هم چون آزار و اذیّت مردمان
بیگناه را در پی خواهدداشت:
خـــوانم آن دل کـــه بیابـــد ایـــن رمـــز

نکتــــة فــــاش رمــــوزات بــ ـه غمــــز

ســ ـرّ اســــماءِ حــــروفش بــ ـهتمــــام

نتــــوان گفــــت مبــــادا کــــه عــــوام
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مطلــــع گشــــته بــــدان کــــار کننــــد

خلـــــــق را بیهـــــــده آزار کننـــــــد
(همان)96 :

چنانکه مشاهده میشود ،شیخ بهایی در بیان افشای اسرار و رازهای ضمیر خویش ،احتیـاط
زیادی به خرج دادهاست چراکه اهل شـر ،موجـب آزار و اذیـت دیگـران خواهندشـد .ایـن
ابیات را میتوان اشاراتی دانست به این بیت از امام رضا (ع) :کسی که مردم را بـر راز خـود
آگاه کند ،سزاوار این است که چشمش را داغ کند.
-6-1-2توصیا با صبر و شکیبايی
خداوند در قرآنکریم ،مؤمنان صـبور و شـکیبا را سـتودهاسـت« :وا اصـبِرُوا إِنَّ اللَّـها ماـعا
الصشابِرینَ  :و صبر و استقامت کنید کـه خداونـد بـا اسـتقامت کننـدگان اسـت! ( انفـال)46/
حضرت علی (ع) فرمودهاند« :مان لَم یانجِها الصشبرُ أَهلکُه الجازَع  :کسی را که شکیبایی نجات
ندهد ،بیتابی او را هالک گرداند( » .نهجالبالغه 502: 1380 ،و محد عاملی15: 1409 ،
 .)265/حقیقت صبر ،این است که از نزول بال و مصیبت ،ترسَ نداشتهباشـد و آخـرین حـدّ
آن ،این است که میان نعمت و بال ،فرقَ قایل نشود بلکه بال را بر نعمت تـرجیح دهـد زیـرا
در پایان ،نتیجه و میوها شیرین و عاقبتَ پسندیده دربردارد .پیامبر (ص) فرمودهانـد :صـبر،
نیمــَ از ایمــان اســت( .ســلگی )338: 1376 ،امــام رضــا (ع) ،از موالیــان و شــیعیان خــود
میخواهند که در برابر شدائد و سختیهای روزگار ،صبور و مقاوم باشـند و فقـط چشـم بـه
رحمت الهی داشته باشند:
ان عاضَــ ـکا الــــدهرُ فَکُــــن صاــــابِراً

عالَــــی الــ ـذِی نَالَــ ـکا مِــــن عاضــــتهِ

اَوماســــکا الضُــــرُ فَــــالَ تَشــــتَکی

اِال لَمِـــــن تَطماـــــع فِـــــی راحماتِـــــهِ

ترجمه :اگر روزگار بر تو سخت گیرد ،بر آنچه از شدت و سـختی آن بـه تـو رسـد ،شـکیبا
باش یا اگر آسیب و گزندی به تو رسد ،پس شکایت مکن ،مگر به کسی که چشم طمـع بـه
رحمت او دوخته ای( .عبداللهی) 305 : 1388 ،
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شیخ بهایی هم در حکایتی خواندنی و مطوّل ،ماجرای عابدی را بهتصویرمیکشد که در بـن
غاری مقیم بوده ،همه شب دیده بر هم نبسته ،به طاعت و عبادت الهی مشغول بـوده ،روزهـا
روزه میگرفته و نزدیک افطار ،قوت الیمـوتی بـرای او مـیرسـیدهاسـت .شـبی ،آن وعـدة
همیشگی قرص نان دیرتر میرسد .عابد ،عنان صبر از کف میدهد و رو بـه محلـة یهودیـان
مینهد تا پاره ای خوردنی بیابد؛ پس ،در خانة گبری را می زند و سه قرص نـان مـیسـتاند.
بر در سرای گبر ،سگ پیری راه برگشت بر او میبندد .وی هـر سـه قـرص نـان را از تـرس
جان ،پیش سگ میاندازد و باز میبیند که سگ دستبردار نیست؛ لذا بانگ بر او می زنـد
و چنین میگوید:
گفــت عابــد چــون بدیــد آن مــاجرا

مــن ســگَ چــون تــو ندیــدم بــیحیــا

صـــاحبت غیـــر از دو نـــان جـــو نـــداد

و آن دو نان خود بستد ا کـجنهـاد

دیگــرم از پــَ دویــدن بهــر چیســت

ویــن همــه رخــتم دریــدن بهــر چیســت

سگ به نطق آمد که ا صاحبکمـال

بــَحیــا مــن نیســتم چشــمت بمــال

هســت از وقتــی کــه بــودم مــن صــغیر

مســــکنم ویرانــــة ایــــن گبــــر پیــــر

گوســــفندش را شــــبانَ مــــیکــــنم

خانــــهاش را پاســــبانَ مــــیکــــنم
(شیخ بهایی)14 : 1352 ،

در ادامه حکایت ،شیخ بهایی نداشتن صبر و متوسّلشدن به درگاه الهی را تشریح میکند:
گـــاهگـــاهَ نـــیم نـــانم مـــیدهـــد

گـــاه مشـــتَ اســـتخوانم مـــیدهـــد

گـــاه غافـــل گـــردد از اطعـــام مـــن

وز تغافـــل تلـــخ گـــردد کـــام مـــن...

چـــون کـــه بـــر درگـــاه او پـــروردهام

رو بــــه درگــــاه دگــــر نــــاوردهام...

چون که نامد یک شبَ نانت به دسـت

در بنـــا صـــبر تـــو آمـــد شکســـت

از در رزّاق رو برتــــــــــــــــــــــافتَ

بــــــر در گبــــــر روان بشــــــتافتَ

بهــــر نــــانَ دوســــت را بگذاشــــتَ

کــــردها بــــا دشــــمن او آشــــتَ
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چنانکه مشاهده میشود ،می توان این حکایـت خوانـدنی شـیخ بهـایی را تفسـیر و توضـیح
کامل این بیت زیبای امام رضا (ع) دانست؛ آنجا که آمدهاست « :یا اگـر آسـیب و گزنـدی
به تو رسد ،پس شکایت مکن ،مگر به کسی که چشم طمع به رحمت او دوختهای».
 -7-1-2دور

از کبر و غرور

در حدیثَ از رسول خدا (ص) آمدهاست که فرمودهاند« :از تکبر بپرهیزید کـه ابلـیس،
بهخاطر تکبر ،از سجدهکردن بر آدم خوددار کرد و برا همیشه مطرود درگاه الهَ شد».
(پاینده ) 354 : 1363 ،امام رضا (ع) هم اهل کبر و غرور را دنیادارانی معرفی میکننـد کـه
وعظ هیچ واعظی و نصیحت هیچ اندرزدهنـدهای ،او را از چنـین غفلتـی بیـدار نمـیسـازد.
وی ،همچون ابلیس که به خاطر این صـفت رذیلـه از درگـاه الهـی رانـده شـد ،بـا غـرورش،
آشکارا به عصیانگری در برابر خدا میپردازد و هیچ ترسی از حضـرت حـق ،جـلّ و علـی،
به دل راه نمیدهد:
وا اعاجابــــ ـاً لِلماــــــرء فِــــــی لَذتِــــ ـهِ

یاجــ ـرُ ذَیــ ـلَ التَیــ ـهِ فِــــی خَطرَتِــــه

یازجـــــرُه الـــــواعظُ فَـــــال یانتَهـــــی

کَاَنــــــه المایــــــت فِــــــی ساــــــکرَتِه

یبـــــــــــــــارِز اهللَ بِعِصـــــــــــــ ـیاانِهِ

جاهــــراً والَــــا یاخشَــــاه فِــــی خَلواتــــه

وا ان یاقَـــــــــع شِـــــــــده بتَهِـــــــــل

فَـــــان نَجاـــــی عاـــــادا الـــــی عااداتِـــــه

ترجمه :شگفتا از انسان که به لذت های خود سرگرم است و جامة کبر و غرور را بر زمین
میکشد .وعظ و اندرز ،او را بانگ هشیاری میزند و او نمیپذیرد و بیدار نمی شود؛ مانند
مردهای که در سکرات مرگ باشد .با عصیان خود ،آشکارا به مبارزه با خدا بر میخیزد و
در خلوتش از او نمیترسد و اگر در سختی و گرفتاری افتد ،تضرع و زاری میکند و
چون رهایی یابد ،دوباره به عادت اولی خود بر میگردد( .عبداللهی)298 : 1388 ،

شیخ بهایی در دو بیت ،چنین بر اهل کبر و غرور می تازد و از کار آنان بیزاری میجوید:
تا چند منَ ز خود که کاو همچو منـَ

معلــوم نمــیشــود کــه تــو چنــد منــَ

ا هست وجود تـو ز یـک قطـره منـَ

نیکــو نبــود منــَ ز یــک قطــره منــَ
(شیخ بهایی)90 : 1352 ،
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و آنگاه در ابیاتی زیبا از مخاطبان اشعار خویش میخواهـد کـه در همـهحـال ،تواضـع پیشـه
کنند و از مصاحبت با متکبّران و مغروران بپرهیزند:
از اهــــــل غــــــرور ببــــــر پیونــــــد

خــــود را بــــه شکســــتهدالن بربنــــد

شیشــــه چــــو شکســــت شــــود ابتــــر

جــــز شیشــــة دل کــــه شــــود بهتــــر
(همان)29 :

چنانکه مشاهده میشود ،ابیات پرمحتوای امام رضا (ع) در زمینة کبـر و غـرور ،چنـان
جامع و کامل بیان شدهاست که جایی برای هیچ گفتهای باقی نماندهاست ولی شـیخ بهـایی،
با بهکاربردن آرایة تکرار و نیز شکستن غرور و تناسب آن با شکستن دل ،خواستهاسـت کـه
سخنش را تأثیر گذارتر کند.
 -8-1-2سفارش با ياد مرگ
مرگ ،اساسیترین مس ئلة دوران زنـدگی آدمـی اسـت کـه بـا خره همـه روزی بـا آن
روبهرو میشوند .مرگ ،حقیقتی است که هرروز بهطور آشکار آن را مشاهده مـیکنـیم یـا
چیزی در رابطه با آن مـیشـنویم امّـا انسـانی کـه عالقـهمنـد بـه زنـدگی دنیـایی اسـت و بـه
بازیهای دنیایی سرگرم شده و گمان میکند که مرگ ،نابودی است و زنـدگی بعـد از آن
هرگز معنایی ندارد ،از یاد مرگ میترسـد و از نشـانههـای آن فـرار مـیکنـد ،درحـالیکـه
خداوند ،چنین انسانهایی را مورد خطاب خویش قراردادهاست و میفرمایـد :أَینَماـا تَکُونُـوا
یدرِککنم الْماوت والَو کُنتُم فِی برُوجٍ مُّشَیشداةٍ« :هـر کجـا باشـید ،مـرگ شـما را فرامـیگیـرد،
اگرچه در کاخهای بسیار محکم باشید( ».نساء )78 /امام رضا (ع) ،مـرگ را امـری محتـوم
دانستهاند که همة مردم ،روزگاری شرنگ و تلخی آن را خواهندچشید:
اَلماوت ماحتُوما لِکُل الوارای الباد اَن تَجرَعا مِن غُصتِهِ
ترجمه :مرگ برای تمام مردم حتمی است و چارهای نیست جز اینکه تلخـی و غصـة آن را
بچشی( .عبداللهی) 300 : 1388 ،
شیخ بهایی هم گویا به تبعیّت از حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) ،چنـین مـرگ را تلـخ و
گزنده و جانگزا معرّفی مینماید:

تطبیق دیوان شیخ بهایی با اشعار تعلیمی امام رضا علیه السالم

دنیــا کــه از او دل اســیران ریــش اســت

پامــال غمــش تــوانگر و درویــش اســت

نیشش همه جـانگزاتر از شـربت مـرگ

نوشش چو نکو نگه کنَ هم نیش است
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(شیخ بهایی)81 : 1352 ،
امام رضا (ع) ،دنیا را گذران و اقامت آدمی را در آن بسـیار کوتـاه دانسـتهانـد؛ دنیـایی کـه
سراسر آن را مرگ احاطه نمودهاست:
انَـــــکا فِـــــی دنیاـــــا لَهاـــــا مـــــدها

یقباــــــل فِیهاــــــا عاماــــــلُ العاامِــــــلِ

االَ تَـــــرَی الماـــــوتا محِیطـــــاً بِهاـــــا

یاســــــلُب مِنهــــــا اَماــــــلَ االمِــــــلِ

ترجمه :تو در دنیایی هستی که برای آن مدتی است و کردار عملکننـده ،در همـین مـدت
پذیرفته میشود .آیا نمیبینی که مرگ آن را احاطه کـرده و آرزوی آرزوکننـده از دنیـا را
سلب میکند؟ (خسروی )101 : 1380 ،شیخ بهایی هم در بیوفایی دنیا و قـرینبـودن آن بـا
مرگ و وحشت عالم قبر ،چنین سخنانی را نظم کشیدهاست:
جســـــتیم هـــــزار گونـــــه تـــــدبیر

تـــــا تیـــــغ اجـــــل ســـــپر ندیـــــدیم

کـــــــردیم بجـــــــان دل تالفـــــــَ

چــــون دعــــوت ارجعــــَ شــــنیدیم

بیهــــوده صــــداع خــــود نــــدادیم

تســـــــلیم شـــــــدیم و وارمیـــــــدیم

بـــا وحشـــت گـــور انـــس جســـتیم

در کـــــــنج لحـــــــد بیارمیـــــــدیم

باشـــد کـــه چـــه بعـــد مـــا عزیـــز

گویـــد چـــه بـ ـه مشـــهدش رســـیدیم

ایـــــام وفـــــا نکـــــرد بـــــا کـــــس

در گنبـــــــد او نوشـــــــته دیـــــــدیم
(شیخ بهایی)59 : 1352 ،

امام رضا (ع) ،در مورد کسانی که مشغول بـه انـواع تبـاهیهـا و منـاهیهـا هسـتند ،چنـین از
ناگهانیبودن مرگ سخن به میان میآورند:
تُعاجـــــلُ الـــــذَنبا بِماـــــا تَشـــــتَهی

وا تَامــــــلُ التَوباــــــها مِــــــن قَابِــــــلِ

وا الماــــــوت یاــــــاتِی اهلَــــــه باغتَـــــهً

ماــــا ذَاکا فِعــــلُ الحاــــازِمِ العااقِــــلِ
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ترجمه:هر گناهی را که به آن میل و رغبت داری ،در انجامدادن آن شتاب میورزی و توبه
را برای آینده آرزو میکنی و حال آنکه مرگ ،بهصورت ناگهانی بر اهلش وارد میشود
و این عمل(گناهکردن به امید توبه در آینده ) ،کار شخص محتاط و عاقل نیست.
(مجلسی)112 /49 : 1380 ،

شیخ بهایی ،در دو رباعی با این مضمون ،گویا میخواهد اقتران اندیشة خود را با مـوال امـام
رضا (ع) بهتصویربکشد:
افســوس کــه عمــر خــود تبــاهَ کــردم

صــــد قافلــــه گنــــاه راهــــَ کــــردم

در دفتــر مــا نمانــد یــک نکتــه ســفید

از بــس ب ـه شــب و روز ســیاهَ کــردم
(شیخ بهایی)87 : 1352 ،

همانطور که مالحظه میشود ،سخنان شیخ بهـایی در بـارة یـاد مـرگ ،حـاکی از آن
است که این شاعر ادیـب و عـارف ،اشـراف بـه ابیـات نـورانی آن امـام همـام داشـتهاسـت؛
بهخصوص آن زمان که از اشتغال آدمی به انواع گناهان سخن به میان میآورد ،درحالیکـه
از یاد مرگ تغافل ورزیدهاست .شیخ بهایی ،همچون امام رضا (ع) ،مرگ را امـری محتـوم
و تلخ و گزنده میداند.
-10-2احتراز از مصاحب

با نااهالن

دوستی با دشمنان خدا ،خسـران ابـدی اسـت کـه آتـش آن در قیامـت دامنگیـر آدمـی
میشود و ایـن ،یعنـی چیـزی کـه هویـت راسـتین فـرد را بـه بـاد هالکـت و آتـش نـابودی
میسپارد .امام رضا (ع) ،معتقدند که گوشهنشینی در زمانی که هـیچ هـمنشـین خـوبی بـرای
مصاحبت پیـدا نمـی شـود ،بسـیار ارزنـده و نیـک اسـت ،چـرا کـه شـخص بـا پنـاهبـردن بـه
گوشهنشینی ،سالم میماند:
کَــن عاــن جامیــعِ النــاسِ فِــی ماعــزِلٍ

قَــــد یاســــلم الماعـــزُولُ فِــــی عزلَتِــــه

ترجمه :از همة مردمان بر کنار باش (و گوشة عزلت برگـزین) کـه شـخص گوشـهگیـر ،در
گوشهنشینیاش سالم میماند( .عبداللهی)299 :1388 ،
آنگاه در ابیاتی ،اینچنین به صراحت ،همگان را از معاشرت با افراد نااهل برحذر میدارند:

تطبیق دیوان شیخ بهایی با اشعار تعلیمی امام رضا علیه السالم

ماــــن عااشَــ ـرَ االحماــ ـقَ فِــــی حاالِــ ـهِ

کَـــــانَ ُوا االحماـــ ـقَ فِـــــی عِشـــ ـرَتِه

ال تَصـــــــحابِ النـــــــذلَ َ تَردیِـــــــهِ

ال خَیـــر فِـــی النـــذلِ و فـــی صـــحباتِه

ماـــنِ اعتَـــرَاکا الشـــکا فِـــی جانبِـــهِ

وا حالِـــــهِ فَــــــانظُر الــــــی شِــــــیماتِه
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ترجمه:کسی که با احمق معاشرت کند ،بر اثر معاشرت با او ،احمق میشود .با فرومایه و
پست همنشینی مکن که به هالکت افتی زیرا در فرومایه و مصاحبت با او ،خیری نیست.
کسی که در جنس و حال او برای تو شک پیش آید ،پس به خوی و عادت او بنگر.
(عبداللهی)299 :1388 ،

شیخ بهایی هم مضمون فوق را به تبعّت از مام رضا (ع) ،چنین به نظم میکشد:
چنـــد بـــا ایـــن ناکســـان بـــَفـــروغ

بـــــاده پیمـــــایَ دروغ انـــــدر دروغ

وارهــان خــود را ازیــن هــمصــحبتان

جملــه مهتــابانــد و دیــن تــو کتــان

صـــحبت نیکانـــت ار نبـــود نصـــیب

بـــار از هـــمصـــحبتان بـــد شـــکیب
(شیخ بهایی)21 : 1352 ،

شیخ بهایی ،همچون امام رضا (ع) ،مصاحبت با نااهل را مذموم دانسـته و معتقـد بـودهاسـت
که دین آدمی ،در اثر مراودت با چنین کسانی تبه میشود .این ،همان حرفی است کـه امـام
رضا (ع) فرمودهاند« :شخص گوشهگیر ،در گوشهنشینیاش سالم میماند ».در نهایـت ،بایـد
گفت که دیوان شیخ بهایی ،سرشار است از مضامین تعلیمـی و تربیتـی و مـیتـوان بـه یقـین
گفت که بنا به ارادتی که شیخ بهایی به امام رضا (ع) داشتهاست و بنا به نهایت سرسـپردگی
ابدیاش بر آستان ملک پاسبان رضوی ،در سرودن اشعار تعلیمیاش ،بـه سـرودههـای امـام
رضا (ع) نظر داشته و از آن تأثیر پذیرفتهاست .وجود تشابههای اندیشهای و تقارن مضمونی
بین دیوان شیخ بهایی و سرودههای امام رضا (ع) ،این نکته را تأیید میکند.
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-3نتیجاگیر
شیخ بهایی ،یکی از شـعرای نـامور عـارف و فرزانـة زبـان و ادب فارسـی اسـت کـه در
ارادت و مودّت به حضرات معصومین ،علیهم السّالم ،شهرة خاص و عام اسـت .او در کنـار
همة خدمات علمی و تألیفی ،به سرودن اشعار حکمی و اخالقی اهتمام نشان مـیدادهاسـت.
از آنجا که شیخ بهایی ،انسانی عالم و اهل مطالعه و صاحب تألیفات ارزندهاسـت ،از مطالعـة
اشعار منتسب به امام رضا (ع) تغافل نداشتهاسـت .بـا اینکـه اشـعار آن امـام همـام در دیـوان
مخصوصی جمعآوری نشده و به صـورت پراکنـده در کتـب معتبـر دینـی و مـذهبی ثبـت و
مندرج شدهاسـت ،مـیتـوان گفـت کـه مـواردی همچـون اعـراض از حـرص و آز ،اغتنـام
فرصت ،توصیه به خاموشـی ،احتـراز از دنیاپرسـتی ،افشـانکردن اسـرار ،سـفارش بـه صـبر و
شــکیبایی ،دوری از کبــر و غــرور ،یــاد مــرگ و احتــراز از مصــاحبت بــا نــااهالن ،از جملــه
موضوعاتی هستند که در اشعار ایشـان دیـدهمـیشـود و در دیـوان شـیخ بهـایی نیـز بـه آنهـا
پرداختهشدهاست .از وجود تشابه مفاهیم حکمی و تقارن معانی تعلیمی در دیوان شیخ بهایی
و سرودههای امام رضا (ع) و نیز از آنجا که شیخ بهایی به حضرت علـی ابـن موسـی الرضـا
(ع) ارادتی خالصانه داشته و از جان و دل به آن حضرت ارادت میورزیدهاسـت ،مـیتـوان
به این نتیجه رسید که شیخ بهایی در سرودن این اشعار ،به سخنان امام رضا (ع) نظر داشته و
از آنها تأثیر پذیرفتهاست.

تطبیق دیوان شیخ بهایی با اشعار تعلیمی امام رضا علیه السالم
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علی بن ةبی طالب علیا السّالم .قم:مؤسسة اُمام المهد عجّل اهلل تعالَ فرجه الشریف.
 -5پاینده ،ابو القاسـم .)1363( .نهجالفصاحا ( مجموعـا کلمـات قصـار حضـرت رسـول
صلىاهلل علیا و آلا) .تهران :دنیا دانش.
 -6تمیمَ آمد  ،عبدالواحد 1366 ( .ش) .تصنیف غررالحکم ودررالکلم .قم :دفترتبلیغات.
 -7جزائر  ،نعمتاهلل بن عبداهلل1427( .ق) .رياض األبرار فی مناقـب األئمـة األطهـار .قـم:
مؤسسة التاریخ العربی.
 -8خسروی ،موسی .)1380( .زندگانی امام رضا علیاالسّالم .تهران :اسالمیه.
 -9خوانســار  ،ســید جمــالالــدین 1366 ( .ش) .شــرح آقاممــال الــدين خوانســار
برغررالحکم .تهران :دانشگاه تهران.
 -10سلگی نهاوندی ،علی .)1376( .ارشادالقلوب .قم :ناصر.
 -11شیخ بهاءالدین محمّد عاملی ،)1382( .ديوان شیخ بهايی.با مقدمـه سـعید نفیسـی .تهـران:
زرین.
 -12شیخ بهایَ .)1352( .کلیات اشعار و آثار فارسى شیخ بهائى .تهران :محمود .
 -13شیخ صدوق 1403( .ق) .معانی األخبـار .بـا مقدّمـه دکتـر عبدالصـمد سـیفیان .قـم :جامعـة
مدرسین.
 -14العروسَ الحویز  ،عبد علَ بن جمعة 1415( .ق) .تفسیر نور الثقلین .تصحیح سید هاشـم
رسولَ محالتَ .قم :اسماعیلیان.
 -15غفار  ،علَاکبر و مستفید ،حمیدرضـا .)1377( .ترمما عیون ةخبارالرضا علیاالسّـالم.
تهران :نشرصدوق.
 -16فلسفَ ،محمّدتقَ .)1368 ( .الحدي  -روايات تربیتى .تهران :دفترنشرفرهنگ اسالمَ.
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 -17قمَ ،عباس 1414( .ق) .سفیناالبحار .قم :اسوه.
 -18مجلسی ،سید محمّدتقی .)1380( .بحار االنوار .قم :نور.
 -19محد عاملَ1409( .ق) .تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسـائلالشـريعة .قـم :آل
البیت.
 -20مصطفو  ،حسـن .)1385( .ترممة مصباحالشريعة منسوب با معفر بن محمّـد ،امـام
ششم علیاالسّالم .تهران :انجمن اسالمَ حکمت و فلسفه ایران.
 -21مصطفوی ،سید جواد .)1381( .ترممة اصـول کـافی .یـه همّـت دکتـر صـغری دهشـت.
تهران:کتابفروشی علمیه اسالمیه.
 -22مهدو دامغانَ ،محمـود .) 1366 ( .روضـاالـواعظین .ترجمـة مهـدو دامغـانَ .تهـران:
نشرنَ.
 -23نور  ،حسین بن محمّـدتقَ 1408( .ق) .مسـتدرکالوسـائل و مسـتنبطالمسـائل .قـم:
مؤسسة آل البیت علیهمالسّالم.

