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 چکیده

السّـالم ِ قـرن   یکی از شاعران عارف و ادیب و حکیم و عاشق اهل بیـت علـیهم   ،شیخ بهایی 

دهم و یازدهم هجری قمری است که اشعارش از دیـدگاه ادبیـات تعلیمـی بسـیار ارزنـده و      

الخصـوص  السّـالم، علـی  ت و عشق وی بـه همـة اهـل بیـت علـیهم     درخور اهتمام است. اراد

زبـانزد خـاص و عـام اسـت. شـیخ بهـایی در سـرودن         ،السّـالم وجود مقدّس امام رضـا علیـه  

است. یکـی از  های فراوانی بردهاز آیات و روایات و نیز اشعار شاعران پیشین بهره ،اشعارش

رود شـیخ بهـایی بـرای ادای مقصـود و ضـرورت کـالم خـویش بـه         کسانی که احتمـال مـی  

است چـرا کـه قرابـت     )ع(، وجود مقدّس امام رضا استها و سخنان ایشان نظر داشتهسروده

دهنـدة تـأثیرِ مفـاهیمِ    ای از اوقـات، نشـان  یخ بهایی در پارهمضامین اخالقی و تربیتی اشعار ش

اسـت. ایـن پـژوهش بـا هـدف بررسـی        هـای امـام رضـا )ع(   واالیِ اخالقی و حکمیِ سروده

اسـت  تعلیمی انجام گرفتهاز دیدگاه ادبیات   )ع(،تطبیقی دیوان شیخ بهایی و اشعار امام رضا 

های امـام  لیمی و حکمی اشعار شیخ بهایی با سرودهتا بتوان از وجوه تشابه و تقارن مفاهیم تع

 از پیش آگاه شد. بیش )ع( رضا 
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 مقدّما -1
 بن علَ بن دمحمّ الدینشمس بن الصمدعبد بن حسین الدینعز بن دمحمّ الدّینبهاء

 و منجم و عارف و فقیه و جبعَ، حکیم عاملَ همدانَ حارثَ صالح بن دمحمّ بن حسین

 که پروردانش خاندانَ صفویه، در دورة بزرگ مورخ و ادیب و شاعر و دانریاضَ

 سال حجةذ  از مانده روز چهارشنبه، سه غروب در بعلبک در شهر ،اندبوده اسالم معاریف

،  قمر  هجر   966 شد. در سالدار و مذهبی زادهای دینو در خانواده قمر  هجر  953

 مرکز که قزوین شهر یعنَ ،ایران پایتخت در و آمد به ایران جاآن از ،خود پدر به اتفاق

 بعلبک در را کودکَ دوران و  ،بنابراین ؛نمود زیست هامدت ،بود شیعه دانشمندان تجمع

هـ . ق 1030ی در سالشیخ بهای ،سرانجاماست. دهگذران قزوین شهر در را جوانَ دوران و

و در جوار آقا علی ابن  ریفش را به مشهدالرضا منتقل کردندگذشت و بدن شدر اصفهان در

های برای همیشه رخ در نقاب خاک کشید. کثرت تألیفاتش در زمنیه موسی الرضا )ع(

مرزها  شهرتش خود گواه این است که وی یکی از علمای کم نظیری است که  ،گوناگون

پژوهشگران و محققان در علوم مختلف  اش مورد استفادةنوردیده و آثار ارزندة علمیرا در

 گوید:است. خود شیخ بهایی در این زمینه  میبوده

 مرا فضل وصف که دهرم یگانة آن من

 

 دیـوار  و در رهـ  بـه  قدرت منشَ نوشته 

 (72:  1352بهایی، شیخ )                       

 سـرایت  حجـاز  و مصـر  و لبنـان  بـه کشـورها    و گذشـت  ایران از شهرتش صیت ،تدریجبه

 :در همین مضمون می گوید ؛کرد

 شــنو  اشــارتَ َآیــ کــه دیــار رهــ بــه

 نسـبت  شها ایکرده کسانه ب را بنده که

   مفـروش  کـم ه بـ  مرا نشناسَ من قدر تو

                      

 کـار  در بود من ذکر رو  که رکجاه به 

 عـار  صـد  بـود  مـرا  ایشـان  تصـور  از که

 بســیار مــن بهــا  باشــد و مــن امبهــایی

 ( 72: همان)                                              
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 چهـل  از متجـاوز  کـه  بدانیم است کافَ ،شیخ دانش میزان و علمَ به مقام بردنپَ برا 

اند. از برده بهره و آموخته علم و  از ،قمر  هجر  یازدهم قرن بزرگان و دانشمندان از تن

ـ  توان به افراد ذیل اشاره کرد: صـدرالدین آن میان می بـه   معـروف  ،شـیراز   ابـراهیم  دمحمّ

ـ  مال( ، ه.ق 1050 سال متوفَ) قمر  هجر  یازدهم قرن معروف مالصدرا، فیلسوف  دمحمّ

َ  الـدین عزّ ، مـال (ه.ق 1091 سال متوفَ) کاشانَ فیض محمود بن مرتضَ بن محسن  علینقـ

َ  ا کمـره  َطغای دهاشممحمّ ابوالعال شیخ بن َ  شـیراز   فراهـان  شـیخ ه بـ  مشـهور  ،اصـفهان

َ ) یازدهم قرن معروف شاعر و شیراز قاضَ و اصفهان االسالم ا ، شیخکمره نقَعلی  متـوف

 بـه محقـق، شـیخ    معـروف  ،سـبزوار   خراسانَ مؤمن دمحمّ بن و مال محمّدباقر (ه.ق 1060

و. . . که هر کـدام افتخـار عـالم اسـالم و عرفـان و       (ه.ق 1090 سال متوفَ) اصفهان االسالم

 مـرد  خـور اهتمـام اسـت. ایـن    ، شایان تقـدیر و در و خدمات علمی آنان هستندفلسفه و غیره 

َ  کارهـا   مشاغل، از همه آن داشتن با ،بزرگ  و مباحثـه  و تعلـم  و تعلـیم  تـا  گرفتـه  مملکتـ

      تــألیف خــود زمــان علــوم در رســاله و کتــاب جلــد صــدبــه یــک بســیار، نزدیــک ســفرها 

 و  زمـان  از و (105-104: 1382)عـاملی،   دارد بسیار شهرت ،آنها از بعضَ که استنموده

توان به کتب ادبـی و  است. از میان آن همه متون، میبوده علم طالبان استفادة مورد ،کنون تا

 و گربـه  به زبان هوش و دانش اهل عربَ، پند و فارسَ البالغه، اشعار نظیر اسرار ،شاشعری

 شـکر، فوایـد   و حلوا، شـیر  و نان به مثنو  الحجاز، معروف سفر البیان، سوانحموش، تهذیب

پنیر و . . . اشاره کـرد. از   و نان به صمدیه، کشکول، مثنو  العربیه، مشهور علم فَ الصمدیه

و  اسـت خور توجّه داشتهارادتی تام و در، که شیخ بهایی به آستان ملک پاسبان رضوی آنجا

تهـذیب و تعلـیم مسـائل تربیتـی و اخالقـی بـوده، ایـن         ،عنوان عالم علوم دینیبه ،دغدغة او

نظـر  )ع( هـای امـام رضـا    بـه سـروده   ،رود که در سرودن اشعار تعلیمـی دیـوانش  احتمال می

 است.  داشته

 بیان مسئلا-1-1

تربیتـی در دیـوان    دریابیم که چه مضامین اخالقـی و خواهیم از طریق بررسی تطبیقی می

بیـان   ،دنبال آن هستیمسؤاالت اساسی که در این پژوهش بهاز دیگر  دارد؟شیخ بهایی وجود
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تـأثیر   حول محور چه مسائلی از اشعار تعلیمی امام رضـا )ع(  ،له است که شیخ بهاییاین مسئ

 است؟. پذیرفته

 پیشینة پژوهش-1-2

 است که از آن جمله است:صورت گرفته ایبهایی تحقیقاتی گستردهراجع به شیخ 

شناسی نظم و نثر فارسی )بهـار  بک، سبهایی شیخ شعر سبک و تکرار(. 1389خبازها، رضا. )

ــ؛ 156-141(، صــص ادب  ، ملی در ســبک شــعر شــیخ بهــاییأتــ(. 1388. )احمــد، دیمحمّ

. عبـاس مصـالیی پـوریزدی    ؛96-81(، صـص  شناسـی نظـم و نثـر فارسـی )بهـار ادب     بکس

 ،های قرآن و حدیث )مقاالتژوهش، پبهایی شیخ تفسیری روش بررسی و تحلیل (. 1389)

 در حـدیث  فهـم  راهکارهـای  (. 1388. )رییسـیان غالمرضـا   ؛184-165، صـص  (اهـ بررسـی 

ـ ؛ 23-4، صـص  علوم حدیث، بهایی شیخ( اربعین) حدیثا االربعون کتاب دی فشـارکی  محمّ

، بهـایی  شـیخ  فارسـی  آثـار  دربـارة  هـایی ناگفته (. 1391. )فاطمه ،دیقیومیان محمّو  محسن

 ؛111-97، صـص  (ادبیات و علـوم انسـانی اصـفهان    ةادب فارسی )مجله دانشکدشناسی تنم

حقیقات ت، موسیقی کالم ةو هنر شاعری وی در جاذب بهایی شیخ (. 1388. )عباس منش،کی

 ظرفیـت  (. 1390. )منـوچهر  ،وکـار ج ؛188-161، صصتعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی

، ژوهش زبـان و ادبیـات فارسـی   پـ ، بهـایی  شـیخ  فارسی آثار در اخالقی-اجتماعی نقد و طنز

یی و اشعار امـام رضـا   و... ولی پژوهشی که به بررسی تطبیقی دیوان شیخ بها161-141صص

 مهمّی، ما را به نوشتن ایـن مقالـه   است و چنینبپردازد، تا به حال به رشتةتحریر درنیامده )ع(

 ترغیب نمود. 

 ضرورت و اهمیّ  تحقیق-1-3

از بیان مسائل تعلیمی و تربیتی برای  ،ضمن سرودن اشعار عارفانه و حکیمانه ،شیخ بهایی

  ، نکـات اخالقـی و تربیتـی    کـه در اشـعار وی   است و از آنجـا جستهمقصود خویش  سود می

-دادن اشعار دینـی جلوهت احساس می شود که با پررنگ این ضرور ،شودوفور یافت میبه

     السّـالم،  علـیهم  ،هـای نیـک اهـل بیـت    والیی شیخ بهایی، بتوان پیوند این اشعار را بـا آمـوزه  

هـای والیـی را هرچـه بیشـتر در     بستن ایـن آمـوزه  کارکشید و زمینة نشر و بسط و بهویرتصبه

 جامعه فراهم نمود.    
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 بحث-2
پیونـدی گسـترده بـا مخاطـب     های اخالقی است که ای از آموزهگنجینه ،ادبیات تعلیمی

ــاری مخاطــب و دارد  ــا هــدفِ دگرگــونی رفت ــدارکردن  ب ــة و بی ــق وجــدان خفت او، از طری

ل تربیتـی،  خـالق، تببـین مسـائ   برانگیختن صفات نیکوی اخالقی، تعلیم حکمت و آمـوزش ا 

در آثـار  کـه  یکـی از کسـانی   شود. نوشته و گفته میاندرزی  فلسفی، مذهبی و مفاهیم پند و

     دیــوان  شـیخ بهــایی اسـت.  هـای اخالقــی پرداختـه،   در حـدّ وســیع بـه بیـان آمــوزه    ،خـویش 

  بــه بیــان بســیاری از  ،. وی در ایــن کتــاب ارزشــمنددارد نظیــرســنگ وی شــهرتی بــیگــران

 حائز اهمیت است. ،پردازد که از دیدگاه ادبیات تعلیمیهای اخالقی میآموزه

 تطبیق ديوان شیخ بهايی با اشعار تعلیمی امام رضا علیا السّالم  -2-1

هـای  مواعظ حکیمانة موجود در دیوان شیخ بهایی، ایـن قابلیّـت را دارد کـه بـا سـروده      

برخـی از ایـن   گیـرد.  مورد بررسی تطبیقی قرار  ارزشمند حضرت علی ابن موسی الرضا )ع(

 موارد به شرح ذیل است: 

 از حر  و آزاعراض  -2-1-1

گمراهـی  سان را در ورطة هالکـت و در بیغولـة   ترین رذایل اخالقی که انیکی از مذموم

دار اعتبـار و آبـرویش لکّـه   ، انسـان را بـی  دهد، حرص و طمع است. خواهندگی زیادمیقرار

 د:نـ فرمایو چنین مـی دانند میآز را نشانة  بدی شخص   سازد. آقا علی ابن ابی طالب )ع(می

 انسـان  یـک  شـدید  طمع و فراوان حرص طمعه:  شدّة و شرهه بکثرة الرّجل شرّ علَ یستدلّ»

، تمیمـی،  1/118: 1368) فلسـفی،   «.کـرد  استشـهاد  آن بـه  ودانست  او بد  دلیل توانمی را

 غلب من»است که نیز از آن امام همام دوباره نقل شده  (449/ 6: 1366خوانساری، و  1366

 و خـوار  ه گردد، ب مستولَ جانش بر حرص بیمار  که کسآن ذلّته: عظمت الحرص علیه

، حـرص و طمـع را    ( امام رضـا )ع( 1/118: 1368) فلسفی،  «.شد خواهد دچار بزرگ ذلّت

 : انددانند و چنین عالمانه سرودهنشاندن هرنوع فروغ و روشنایی میعامل خواری و فرو

 الَ تَحرِصاـــن فَـــالحِرص  ی ـــزرِی الفَتـــی

 وا اقنَــــع بِمــــا اعطَــــکا مِــــن فَضــــلِهِ  

  

 وا ی ـــــذهِب  الرونَـــــقَ مِـــــن باهجاتـــــهِ 

ــه    ــی نِعماتــ ــوالکا عالَــ ــکُر لِماــ  وا اشــ
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کنـد و  جـوان را خـوار و کوچـک مـی     ،از حرص و آز خودداری کـن کـه حـرص    :ترجمه

 ،اسـت چه خداوند از فضلش به تو بخشیدهبرد. به آنرا از بین می شکوفایی و درخشندگی او

  (135:  1388. )عبداللهی، قانع باش و موالیت را بر نعمتش سپاسگزار باش

   ، حـرص و طمـع را مـذموم    «صـبر  کـنج  در کـن  پیشـه  قناعـت  رو»گوید: می که شیخ بهایی

 گوید:و میداند می

 از هوس بگـذر رهـا کـن کـش و فـش     

 

 مکـــــشدامــــان قناعــــت در  پــــا ز   

 (8:  1352بهایی، شیخ )                          

گونه به نکـوهش حـرص و   این، )نوکری شاه و زاهد( برانگیزی زیبا و تفکّردر حکایت ،سپس

 پردازد:آز می

ــوانَ ــواص از نوجــــ ــاه خــــ  پادشــــ

ــم ز دل ــالَ غ ــر و خ ــر س ــوس از پ   ه

  گذشــت صــحرا آن در عابــد یکــَ بــر

ــان هـــر   الیمـــوت حـــَِّ ذکـــر در زمـ

 بگفـــت و خرامیـــد ســـویش نوجـــوان

 شـاه  ارخـدمتک  تـو  بـود   مـن  چـو  گر

ــر ــتش پیـ ــا  گفـ ــوان کـ ــدار جـ   نامـ

  علـف  خـورد  مـی  نیـز  تـو  من چو گر

                                

 بـه راه  تمکـین  و حشـمت  بـا  شـد  می 

ــه ــباب جملـ ــنعّ اسـ ــیش متـ ــس و پـ  پـ

 دشت آهو  چون خوردمی علف واک

 قــوت گشــت میســر کــش شــکرگویان

 ...جفـت  قوت در وحشیان با شده کا 

 تبــاه  گشــتَنمــی  خــوردنعلــف در

ــت ــود کـ ــدمت از بـ ــه خـ ــار شـ  افتخـ

 تلـف  خدمت این در عمرت شد  کَ

 (19: همان)                                             

فروغـی جـوان را    ، تمـامی علّـت کـم   در حکایت فـوق شیخ بهایی  ،شودکه مشاهده میچنان

تـوان بـه نـوعی حکایـت مـذکور را      طمع بسیار زیاد او معرّفی کـرده کـه مـی   خواهندگی و 

  .دانست  توضیح و تفسیر بیت فوق از امام رضا )ع(

 ام عمر را دانستن:ايّقدر  -2-1-2

دانستن ایـام شـباب   قدر، بر الساّلمات وارده از حضرات معصومین علیهمدر آیات و راوی

ا و نیـز ایـام   هـ ، کسـی کـه فرصـت   است. در روایاتشدهماندة  عمر، تأکید زیادی و نیز باقی
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اسـت و ائمـة   گرفتـه دهد، مورد نکـوهش و مـذمّت قرار  ارج حیات خویش را از دست میپر

چنـین    اند. حضرت علی )ع(از مصاحبت با چنین فردی نهی کردهرا  رهروان خویش اطهار،

 : اندفرموده

 ،آدمَ عمر ماندةباقی امات: ما بها یحیَ و فات ما بها یدرک ثمن، لها ال المرء عمر بقیّه»

عمر،  تتمّه با تواندمی انسان چه آیدنمی ارزیابَ به که است بهاگران و پرارج قدرآن

 و کرده سرکوب خود وجود در که را فضائلَ و کند جبران را شدهفوت ها خوبی

  (394/ 2: 1366مهدوی دامغانی،  ) «.نماید زنده ،استمیرانده

شـوند و  مـی سـخت متـأثّر    ،با یادکرد ایّام پیری و گذشـت موسـم شـباب     رضا )ع(امام 

لـذا چنـین    زویی است بس محـال و امکـان ناپـذیر؛   آر معتقداند که برگشت عنفوان جوانی،

 د:    نسرایداغدارانه می

ــیب    ــی الماشـ ــی نَفسِـ ــی الَـ ــی  نَفسِـ  نَعاـ

ــداه     ــی ماــ ــبااب  الَــ ــی الشــ ــد والــ  فَقَــ

ــویالً   ــه  طَــــــ ــاَبکِیهِ وا اَند ب ــــــ  ساــــــ

 وا هایهاـــاتا الـــذِی قَـــد فَـــات مِنـــی    

                                                     

 وا عِنـــــدا الشـــــیبِ یاـــــتعِظُ اللبِیـــــب   

 فَلَســــــت  اَرای ماواضِــــــعاه   تَــــــو وب 

ــب    ــی ی جِیـــ ــی عاساـــ ــوه  الَـــ  وا اَدع ـــ

ــذُوب   ــنَفس  الکَـــ ــهِ الـــ  تُمانیانـــــی بِـــ

 
شود.  جوانی به هنگام پیری موعظه می ،خبر مرگ مرا به من داد و خردمند ،ترجمه: پیری

    بینم که مواضع )و فرصت های( جوانی نمی ،پس ؛به من پشت کرد ،تا آخرین حدش

کرد و ت زمان طوالنی گریه و زاری خواهممدّ ،گردد.  من برای جوانی)از دست رفته(بر

چه از دست من به من جواب دهد. چه دور است آن دشای ؛خوانممیآن را به سوی خود فرا

. کندرفته )برگردد( و نفس دروغگوی من مرا به آرزوی )برگشت( جوانی آرزومند می

  (178/  2:  1381ا نجفی اصفهانی، )آق

ام جوانی از دست رفتـه و  که ای، از اینهای موالیش امام رضا )ع(تبع سرودهشیخ بهایی هم به

 دهد:سراید و ناله سر میکنان میبرای دین انجام دهد، چنین مویهی کار استنتوانسته
 شــــباب ایـــام  بـــاد  بـــر  همـــه  شـــد 
 سـجود  یـک  و گذشت پنجه از عمرت
                

ــر  ــن به ــک دی ــود  هذرّ ی ــتاب ننم  ش
 !جهـود  ا  نکـرد   آیـد  کـار  بـه  کت

 (10: 1352شیخ بهایی، )                      
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کشـد کـه   مـی نظـم را بـه   موجز، همان سخن مـوال امـام رضـا )ع(   گاه در دو بیت مجمل و آن

 مانـدة خواهد که قدر این ایام باقیاز مخاطبان شعر خویش می و ناپذیر استجوانی برگشت

 د:    نبه بطالت نگذراناوقات را و بدانند عمر را 

  عـــوض دارد جهـــان در بینـــَ هرچـــه

 جهــان در باشــد چــه دانــَ غــرض بــَ 

                           

 غـرض  حاصـل  راو تـ  گـردد  عوض در 

ــر ــر  عمـ ــدر باشـــد عمـ ــدان آن قـ  بـ

 (9: همان)                                             

فرمایند که اگرچه جوانی گذشته، ایـن موسـم پیـری را بـا     در ادامه تأکید می  امام رضا )ع( 

 یام جوانی را اندکی التیام بخشد:ا تقوای الهی توأم ساخته تا غم جانگداز از دست رفتن

 وا ان یاکُــــنِ الشــــبااب  ماضَــــی حابیبــــاً 

ــی  ــوای اهللِ حاتـــــ  سااَصـــــــحاب ه  باتَقـــــ

               

ــب    ــی حابیــ ــاً لِــ ــیبا ایضَــ ــان الشــ  فَــ

ــب    ــلُ القَرِیـــ ــا االجاـــ ــرقُ باینَنَـــ  ی غـــ

 

 داشـتنی برای من دوسـت پس پیری هم  ،داشتنی استترجمه: اگر جوانی که گذشت دوست

 ،که اجلـی کـه نزدیـک اسـت    کرد تا اینیری را با تقوای خدا همراه خواهمپ ،زودیبه  است.

  (539/ 4: 1414)قمی، . بین ما جدایی افکند

خواهد کـه  ش میاز مخاطبان شعر،  شیخ بهایی هم گویا با وقوف بر این ابیات امام رضا )ع(

 :موسم پیری پرهیز کنند جانی درجانی و گرانربانی کنند و از سختنفس خویش را ق

  خــوش عــیش و حیــات خــواهَهمــَ گــر

َ  در  جـــان  دوســـت  نثـــار  کـــن  جـــوان

  مکـــن جـــانَگـــران کشـــتَ چـــون پیـــر

                                     

ــاو  ــس گــ ــویش نفــ ــش اول را خــ  بکــ

ــوان رو ــین عـــ ــک بـــ ــوان را ذلـــ  بخـــ

ــفند ــر گوســــ ــانَ پیــــ ــن قربــــ  مکــــ

 (9:  1352بهایی، شیخ )                        

هـا  بـه آن   شیخ بهایی مضامین مربـوط پیـری را کـه امـام رضـا )ع(      ،شودکه مشاهده میچنان

پـذیری شـیخ بهـایی را از    توان تأثیرخوبی به نظم کشیده و از این ابیات می، بهانداشاره کرده

 وضوح دید. به  های امام رضا )ع(سروده
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 رعاي  سکوت و  خاموشی -2-1-3

ــالم، در ســتایش علــیهماز اهــل بیــت عصــمت و طهــارت  آیــات و روایــات زیــادی السّ

سـخن و لـب فروبسـته از هـر     . در دین مبین اسالم از انسان کماستخاموشی و سکوت آمده

گـو، همیشـه مـورد    یهـوده گویی، به بزرگی یـاد شـده و از طرفـی انسـان حـرّاف و ب     نوع یاوه

اسـت کـه   نقـل شـده    رضـا )ع(  است. در حدیثی از وجود مقدّس امامشدهنکوهش قرارداده

 و بردبـار  » شـود: یکی از عالیم تقّه در دین است که منتج به حکمت و دانش مـی  ،سکوت

َ . اسـت  دانـش  و فقه ها نشانه از ،خاموشَ  و حکمـت  سـو   بـه  کـه  اسـت  در  ،خاموشـ

َ . است محبوبیت مایة ،خاموشَ. شودمَ باز کاردانَ َ  و خیـر  هـر  راهنمـا   ،خاموشـ  نیکـ

آمیز امام رضا )ع(، یکی از های حکمتولی در سروده (181 /1 : 1381)مصطفوی،  «.است

 فالح و رستگاری و رستن از هر نوع مالمت و پشیمانی است: ،فواید خاموشی

ــه  و  ــانُکا احفَظــ ــن  لِساــ ــه   ص ــ  ُنطقَــ

ــد  ــارا واقَـــ ــن  وا واقَـــ ــمت  زایـــ  فَالصاـــ

 ماــــن اَطلَــــقَ القَـــــولَ بِــــال م هلَـــــهو   

 ماــــن لَــــزِما الصــــمتا نَجاــــی ساــــالِماً  

                            

ــه   ــن عاثرَتِـ ــذَر عالَـــی نَفسِـــکا مِـ  وا احـ

 ی ـــوتَی عالَـــی االنساـــانِ مِـــن لَفظَتـــهِ    

 ال شَـــــک اَن یاعثُـــــرَ فِـــــی عاجلَتِـــــه

ــکتَتِهِ  ــرء  عالَـــــی  ساـــ  ال یانـــــداما الماـــ

 
آن بر جان خود بیمناک باش و از لغزش  دار: زبانت را حفظ کن و نطقش را نگهترجمه

شدت و سختی افتد. ر است و گاهی انسان از یک لفظ، بهزینت و وقا ،خاموشی ،باش. پس

شکی نیست که بر اثر عجله و شتاب  ،مل حرف و سخنش را رها سازدکه بدون تأآن

یابد و مرد بر به سالمت نجات می ،کند. کسی که خاموشی را رها نکندلغزش پیدا می

 (142:  1388. )عبداللهی، شودپشیمان نمیسکوتش 

کنـد و همـه را بـه صـمت و     گویی منع میآشکارا مخاطبان اشعارش را از هرزه،شیخ بهایی  

 خواند:  میمأواگزیدن در حصن حصین سکوت فرا

  مقــــال از فروبنـــد  لـــب  بگشـــا  گـــوش 

ــت یــک از کــه کــن عــادت صــمت   گفتن

                                            سکوت حصن در رفت واک آن خوش ای 

 ســــال ســــال و مــــاه مــــاه هفتــــه هفتــــه 

 الحنـــکتحـــت ایـــن تـــاراج  شـــودمـــی

ــته ــاد در دل بســـ ــَِّ یـــ ــوت حـــ  الیمـــ
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  فــــالن ا  چنــــدان خــــاموش نشــــین رو

ــَ ــد خامشــ ــان باشــ ــل نشــ ــال اهــ   حــ

                             

ــه ــود فراموشــــت کــ ــق شــ ــان و نطــ  بیــ

 الل گردنـــــد لـــــب بجنباننـــــد گـــــر

 (21:  1352بهایی، شیخ )                          

خاموشی را موجـب نجـات    ، تبع امام رضا )ع(شیخ بهایی، به ،شودطور که مالحظه میهمان

نمایـد. از  گفتن را موجب تـاراج آبـرو و اعتبـار آدمـی معرّفـی مـی      و عجله در سخن داندمی

و اهـل حـال    زینـت و نشـانة   )ع(، خاموشـی را چون امـام رضـا   ، شیخ بهایی، همدیگر طرف

 .   داندمی موجب وقار و عظمت آنان

 احتراز از دنیاپرستی-2-1-4

او را از اصـل   ، حجاب راه سالک اسـت و داشت به حطام اندک دنیویدنیاطلبی و چشم

بـه جـاودانگی و نیـز علـت     که انسان زندگی دنیا را دوسـت دارد، عالقـه   اندازد. علّت اینمی

های دنیا در گسترة زندگی انسان و برآوردن نیازهـای  ییدن کارابومشهوددیگر، نقدبودن و 

ن است که دنیا و مادیـات نبایـد   آید، ایمیدستاوست. آنچه از برخی از فرازهای صحیفه به

اسـت   یگونـه محبتـ  ، ایـن آل و کمال مطلوب درآید، محبّتی که مذموم استصورت ایدهبه

 کـه  بـود  مراقـب  بایـد  ،پـس  ؛نیست آن از گریزی و است خالیق، مرگ تمام سرانجام چون

در خطبـة    ،بسـت. مـوال علـی )ع(    دل دنیا این به نباید ،همچنین و نماند خاطرها بر کدورتی

ا  بندگان خـدا، شـما را   » فرمایند:پرستی چنین می، در مورد مذمت دنیاالبالغهنودونهم نهج

شما جدایَ از آن را دوست  چهسازد، گرکنم که شما را رها مَبه ترک دنیایَ سفارش مَ

کند بـا اینکـه دوسـت داریـد همـواره      ها  شما را کهنه و فرسوده مَدنیایَ که بدن ندارید؛

مـذمّت دنیاپرسـتی و در   در   امـام رضـا )ع(   (183: 1380، البالغهنهج) .«تازه و پاکیزه بمانید

 د:نسرایپرستان چنین مینکوهش دنیا

ــداً فِــــی االجاــــل       کُلُنــــا ناماــــلُ ماــ

ــی     ــلُ الم نَـــــ ــکا اَبااطِیـــــ  ال تَغُرنـــــ

ــلٍ زاائِــــــلٍ     ــا الــــــد نیا کَظِــــ  انمــــ

              

ــل    ــات  االماـــ ــنَ آفـــ ــا ه ـــ  وا المانایاـــ

ــل   ــکا العِلَـ ــدا وا داع عانـ ــزَمِ القَصـ  وا الـ

 حاــــل فِیــــهِ رااکِــــبا ثُــــم راحاــــل    
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آفات آرزو  ،هامرگ کهدرحالی، ترجمه: همه ما آرزو می کنیم که عمرمان طوالنی شود

دور کن. جز  ها را از خودمیانه رو باش و بهانه ؛تو را فریب ندهد ،هستند. آرزوهای باطل

آید و ن فرود میاست که سواری در آ شوندهای برطرفاین نیست که دنیا همچون سایه

 (90/ 5:  1415. )عروسی الحویزی، کندکوِ می ،سپس

اسـت،    شیخ بهایی هم در ابیاتی که برگرفته از حدیث نورانی آقا علی ابـن ابـی طالـب )ع(    

 دارد:پرستی برحذر مینین مخاطبان شعر خویش را از دنیاچ

ــن ــبب زیــ ــود ســ ــاه فرمــ ــا شــ  اولیــ

ــب ــدنیا حــ ــل رأس الــ ــة کــ   خطیئــ

                              

ــزین آن  ــا گــــــ ــا و اولیــــــ  انبیــــــ

 عبــــادة کــــل رأس الــــدنیا تــــرک و

 (20:  1352بهایی، شیخ )                      

 و کـامی اسـت  دنیا مایـة بـدنامی، ناکـامی و تلـخ     کهگوید میجاه و مقام دنیا به گاه راجع آن

 دهد  :دین آدمی  را بر باد می ،سرانجام

ــهآن ــدد کـ ــق ره از بنـ ــا  حـ ــرد پـ   مـ

ــهآن ــامش ک ــة ن ــد مای ــامَ ب ــت ن  اس

  عـام  و خـاص  از نهان ساعت هر کهآن

ــر ــر بـ ــن سـ ــر ایـ ــبان و روزان زهـ   شـ

ــب ــت منصـــ ــاد ا  دنیاســـ  نیکونهـــ

                                                                    

 مـرد  جـا   حرمـان  کـو   سـازد  کهآن 

َ  سـر هسـرب  کـامش  کهآن  اسـت  ناکـام

ــة ــرت کاسـ ــزد زهـ ــام  فروریـ ــه کـ  بـ

ــد ــواهَ چنـ ــود خـ ــرزان بـ ــانت و لـ  پـ

ــهآن ــرمن داده کـ ــ دینـــت خـ ــاده بـ  بـ

 (20: )همان                                          

و دنیاپرستی  دنیا را مذموم  ،چون امام رضا )ع(، شیخ بهایی همشودکه مالحظه میچنان 

در تفسیر سـخنان آن  که است سعی کرده ،لذا داند؛می گونه بدبختی و هالکترا باعث همه

 .نماید ها معرّفیکامیتلخها و تمام بدنامی امام همام، دنیاپرستی را موجب

 نکردن اسرارافشا -2-1-5

اسـت،  که بسیار بر آن تأکید شـده  صفات پسندیدة اخالقییکی از  ،اسالم دین مبین  رد 

 ،انســان اجتمــاعی و فــردی زنــدگی . دراســتپوشــیدن راز خــویش از دیگــران و رازداری 

 فرد منافع تنها نه ،آنها از دیگران شدننتیجه، آگاه در و آنها شدنفاش که وجوددارد اموری

 مـرتبط  اشخاص است ممکن بلکه آوردمی همراهبه برایش مخاطراتی و اندازدمی خطر به را
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-بـرده     نـام  راز عنـوان بـه  آنهـا  از کـه  امـور  این شدنفاش نیز گاهی. کند متأثر نیز را وی با

-حفـظ     . گـذارد مـی  تـأثیر  دیگـران  روی صرفاً و کندنمی درگیر را شخص شود، خودمی

 نــام بــا هــاانســان در کـه  اســت صــفتی نیازمنــد ،آن مانـدن پوشــیده یعنــی، راز ماهیــت شـدن 

جـا کـه   )ع(، آنصـادق   حضـرت  کـالم  ایـن  زیباست و ژرف چه. شودمیشناخته «رازداری»

 ،پـس  اسـت؛  تـو  خـون  از تو راز : أَو دااجِک غَی رِ مِنْ یاج رِیانَّ فَلَا دامِکا مِنْ سِرنکا فرمایند:می

یکـی از   ،کتمـان سـر   ( 68/ 72: 1380. )مجلسـی،  شود جاری خودت هایرگ در جز نباید

عقیـده دارنـد کـه     ،فرمایند. آن امام همامبر آن تأکید می  ضروریاتی است که امام رضا )ع(

 باید در حفظ اسرار کوشید و گرنه در افشای آن باید تاوان سختی را متحمّل شد:    

 اَن النساــــی السِــــرَ کَــــی ال اُذیعاــــه وا 

         

ــی      ــان ی نسا ــانُ بِ ــراً ی صا ــن راای سِ ــا ما  فَیا

 

ای کسـی کـه رازی را    ،پـس  ؛کنم تا آن را فـاش نکـنم  ترجمه: همانا من راز را فراموش می

، 174/ 2:  1377)غفـاری و مسـتفید،    .شـود کـردن، آن راز حفـظ مـی   ای، بـا فرامـوش  دیـده 

 (289/ 12 ق: 1408نور ،  و 190:  1382، بحرانَ اصفهانَ، 356ق : 1427جزائر ، 

 :دنفرمایگاه به این حقیقت اشاره میآن 

 یاستَوجب  الکَیش عالی م قلَتِهِظهارَ الناس عالَی سره      مان اَ

نـد.  سزاوار این است که چشـمش را داغ ک  ،ترجمه: کسی که مردم را بر راز خود آگاه کند

 :سرایدچنین می ،شیخ بهایی هم  در متابعت از مضمون فوق ( 302 : 1388)عبداللهی، 

  بــه عــام  گفــت  نتــوان خاصــان  امــر

               

ــا  ــد تــ ــرش نیابــ ــل اثــ ــام   جاهــ  خــ

 (     96:  1352بهایی، شیخ )                      

حروف، اخبـاری را بـه طریـق ایمـا و اشـاره       اسماءِ از سرّ ،در کتاب مثنوی رموز اعظم خود

عواقبی شوم هم چون آزار و اذیّت مردمان  ،کردن این رازهاگوید و معتقد است که افشامی

 داشت:گناه را در پی خواهدبی

   رمـــز ایـــن بیابـــد کـــه دل آن خـــوانم

ــرّ ــماءِ ســ ــروفش اســ ــ حــ ــامهبــ   تمــ

ــ رمــــوزات فــــاش نکتــــة   غمــــزه بــ

ــوان ــت نتــ ــادا گفــ ــه مبــ ــوام کــ  عــ
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  کننــــد کــــار بــــدان گشــــته مطلــــع

                                    

ــق ــده را خلـــــ ــد  آزار بیهـــــ  کننـــــ

 (96: همان)                                            

شیخ بهایی در بیان افشای اسرار و رازهای ضمیر خویش، احتیـاط   ،شودکه مشاهده میچنان

ایـن   وجـب آزار و اذیـت دیگـران خواهندشـد.    م ،که اهل شـر چرااست زیادی به خرج داده

کسی که مردم را بـر راز خـود   امام رضا )ع(: توان اشاراتی دانست به این بیت از میابیات را 

  .سزاوار این است که چشمش را داغ کند ،آگاه کند

 توصیا با صبر و شکیبايی-2-1-6

وا اص ـبِرُوا إِنَّ اللَّـها ماـعا    » اسـت: هسـتود مؤمنان صـبور و شـکیبا را    ،کریمقرآن  خداوند در

 (46انفـال/  و صبر و استقامت کنید کـه خداونـد بـا اسـتقامت کننـدگان اسـت! )       :الصشابِرینَ 

کسی را که شکیبایی نجات  : مان لَم یانجِها الصشبرُ أَهلکُه  الجازَع» ند:اهفرمود  )ع(علی حضرت 

 15:  1409محد  عاملی، و   502: 1380البالغه، نهج) «او را هالک گرداند.  تابیندهد، بی

و آخـرین حـدّ    باشـد این است که از نزول بال و مصیبت، ترسَ نداشته ،(. حقیقت صبر265/

زیـرا   ، فرقَ قایل نشود بلکه بال را بر نعمت تـرجیح دهـد  این است که میان نعمت و بال ،آن

 ،: صـبر انـد هفرمود )ص(بردارد. پیامبر ا  شیرین و عاقبتَ پسندیده دروهنتیجه و می ،در پایان

ــام رضــا )ع( (338: 1376. )ســلگی، نیمــَ از ایمــان اســت  ــان و شــیعیان خــو   ،ام         د از موالی

صبور و مقاوم باشـند و فقـط چشـم بـه      ،های روزگارند که در برابر شدائد و سختیخواهمی

 رحمت الهی داشته باشند:

ــابِراً      ان  عاضَــــکا  الــــدهرُ فَکُــــن صاــ

 اَوماســــکا الضُــــرُ فَــــالَ تَشــــتَکی      

                 

 عالَــــی الــــذِی نَالَــــکا مِــــن عاضــــتهِ  

ــهِ   ــی راحماتِـــ ــع  فِـــ ــن تَطماـــ  اِال لَمِـــ

 

، شـکیبا  چه از شدت و سـختی آن بـه تـو رسـد    ، بر آنترجمه: اگر روزگار بر تو سخت گیرد

که چشم طمـع بـه    مگر به کسی ،پس شکایت مکن ،یا اگر آسیب و گزندی به تو رسد باش

 (  305:  1388)عبداللهی، . رحمت او دوخته ای
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کشد که در بـن  میتصویرماجرای عابدی را به ،لشیخ بهایی هم در حکایتی خواندنی و مطوّ

روزهـا   ،به طاعت و عبادت الهی مشغول بـوده  غاری مقیم بوده، همه شب دیده بر هم نبسته،

 ، آن وعـدة اسـت. شـبی  رسـیده قوت الیمـوتی بـرای او مـی    ،گرفته و نزدیک افطارروزه می

دهد و رو بـه محلـة یهودیـان    عنان صبر از کف میعابد، رسد. همیشگی قرص نان دیرتر می

سـتاند.  ه قرص نـان مـی  در خانة گبری را می زند و س نهد تا پاره ای خوردنی بیابد؛ پس،می

 تـرس  د. وی هـر سـه قـرص نـان را از    بندبر در سرای گبر، سگ پیری راه برگشت بر او می

لذا بانگ بر او می زنـد   بردار نیست؛دستبیند که سگ باز می اندازد وپیش سگ می ،جان

 گوید:و چنین می

ــد آن مــاجرا     ــت عابــد چــون بدی  گف

 صـــاحبت غیـــر از دو نـــان جـــو نـــداد

ــرم از  ــت   دیگ ــر چیس ــدن به ــَ دوی  پ

 کمـال   ه نطق آمد که ا  صاحبسگ ب

 کــه  بــودم مــن صــغیر هســت از وقتــی

ــی  ــبانَ مــ ــفندش را شــ ــنمگوســ  کــ

                                                                                      

ــی    ــدم ب ــو ندی ــن ســگَ چــون ت ــام  حی

 نهـاد و آن دو نان خود بستد  ا  کـج 

 بهــر چیســت ویــن همــه رخــتم دریــدن

 َ  حیــا مــن نیســتم چشــمت بمــال     بــ

ــة ــکنم ویرانــ ــر  مســ ــر پیــ ــن گبــ  ایــ

 کــــنماش را پاســــبانَ مــــی خانــــه

 (14:  1352بهایی، شیخ )                     

 :کندشدن به درگاه الهی را تشریح میشیخ بهایی نداشتن صبر  و متوسّل ، در ادامه حکایت

ــاه ــی   گـ ــانم مـ ــیم نـ ــاهَ نـ ــد گـ  دهـ

ــردد از    ــل گـ ــاه غافـ ــن گـ ــام مـ  اطعـ

 ام کـــه بـــر درگـــاه او پـــرورده چـــون

 دسـت   ه شبَ نانت ب که نامد یک چون

 اق رو برتــــــــــــــــــــــافتَاز در رزّ

 َ ــت ــت را بگذاشــ ــانَ دوســ ــر نــ  بهــ

                                                                                       

ــی     ــتخوانم مـ ــتَ اسـ ــاه مشـ ــدگـ  دهـ

ــن  ــام مـ ــردد کـ ــل تلـــخ گـ  ...وز تغافـ

ــ ــاورده ه رو بــ ــر نــ ــاه دگــ  ...امدرگــ

ــت   ــد شکسـ ــو آمـ ــبر تـ ــا  صـ  در بنـ

 َ ــتافت ــر  روان بشــــ ــر در گبــــ  بــــ

ــرده  َ  اکــ ــت ــمن او آشــ ــا دشــ    بــ
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می توان این حکایـت خوانـدنی شـیخ بهـایی را تفسـیر و توضـیح        ،شودکه مشاهده میچنان

یا اگـر آسـیب و گزنـدی    » است: جا که آمدهدانست؛ آن  امام رضا )ع( یکامل این بیت زیبا

   «ای.مگر به کسی که چشم طمع به رحمت او دوخته ،پس شکایت مکن ،به تو رسد

 دور  از کبر و غرور -2-1-7

 ،از تکبر بپرهیزید کـه ابلـیس  : »اندهکه فرمود استه( آمدصدر حدیثَ از رسول خدا ) 

 «.برا  همیشه مطرود درگاه الهَ شد وکردن بر آدم خوددار  کرد از سجده ،خاطر تکبربه

د کـه  نـ کنهم اهل کبر و غرور را دنیادارانی معرفی می  امام رضا )ع( ( 354:  1363)پاینده، 

سـازد.  او را از چنـین  غفلتـی بیـدار نمـی     ،ایوعظ هیچ واعظی و نصیحت هیچ اندرزدهنـده 

خاطر این صـفت رذیلـه از درگـاه الهـی رانـده شـد، بـا غـرورش،         چون ابلیس که بهوی، هم

 ،و علـی  جـلّ  ،پردازد  و هیچ ترسی از حضـرت حـق  عصیانگری در برابر خدا میآشکارا به 

 دهد: به دل راه نمی

ــهِ  ــاً لِلماــــــرء فِــــــی لَذتِــــ  وا اعاجابــــ

 یازج ـــــرُه  الـــــواعظُ فَـــــال یانتَهـــــی    

 ی بـــــــــــــــارِز  اهللَ بِعِصـــــــــــــــیاانِهِ 

 وا ان یاقَـــــــــع شِـــــــــده  بتَهِـــــــــل  

                                       

 التَیــــهِ  فِــــی خَطرَتِــــه  یاجــــرُ ذَیــــلَ  

 کَاَنــــــه  المایــــــت  فِــــــی ساــــــکرَتِه 

ــه  ــاه  فِــــی خَلواتــ ــا یاخشَــ ــراً والَــ  جاهــ

 فَـــــان نَجاـــــی عاـــــادا الـــــی عااداتِـــــه

 

کبر و غرور را بر زمین  به لذت های خود سرگرم است و جامة ترجمه: شگفتا از انسان که

مانند  ؛پذیرد و بیدار نمی شودزند و او نمیاو را بانگ هشیاری می ،کشد.  وعظ و اندرزمی

خیزد و آشکارا به مبارزه با خدا بر می ،ای که در سکرات مرگ باشد.  با عصیان خودمرده

کند و تضرع و زاری می ،و اگر در سختی و گرفتاری افتد ترسددر خلوتش از او نمی

  (298:  1388. )عبداللهی، گردددوباره به عادت اولی خود بر می ،چون رهایی یابد

 جوید:چنین بر اهل کبر و غرور می تازد و از کار آنان بیزاری می ،بیت شیخ بهایی در دو

َ  همچو واک که خود ز منَ چند تا              منـ

َ  قطـره  یـک  ز تـو  وجود هست ا   منـ

                

ــوم  ــی معل ــودنم ــه ش ــو ک ــد ت ــَ چن  من

ــو ــود نیک ــَ نب ــک ز من ــره ی ــَ قط  من

 (90:  1352بهایی، شیخ )                       
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واضـع پیشـه   حـال، ت خواهـد کـه در همـه   گاه در ابیاتی زیبا از مخاطبان اشعار خویش میو آن

 ت با متکبّران و مغروران بپرهیزند:کنند و از مصاحب

ــل از ــرور اهــــ ــر غــــ ــد ببــــ   پیونــــ

    ابتــــر شــــود شکســــت چــــو شیشــــه

                           

ــود  ــ را خــ ــتهه بــ ــد دالنشکســ  بربنــ

 بهتــــر شــــود کــــه دل شیشــــة جــــز

 (29: همان)                                             

چنـان    ،کبـر و غـرور   در زمینة  ابیات پرمحتوای امام رضا )ع( ،شودکه مشاهده میچنان

، است ولی شـیخ بهـایی  ای باقی نماندهاست که جایی برای هیچ گفتهجامع و کامل بیان شده

اسـت کـه   خواسته ،و نیز شکستن غرور و تناسب آن با شکستن دل کاربردن آرایة تکراربا به

 .   ندسخنش را تأثیر گذارتر ک

 سفارش با ياد مرگ -2-1-8

ئلة دوران زنـدگی آدمـی اسـت کـه بـا خره  همـه روزی بـا آن        ترین مساساسی ،مرگ

 یـا  کنـیم مـی  مشاهده را آن آشکار طوربه هرروز که است حقیقتی ،شوند. مرگرو میروبه

     بـه  و اسـت  دنیـایی  زنـدگی  بـه  منـد هعالقـ  کـه  انسـانی  امّـا  شـنویم مـی  آن با رابطه در چیزی

 آن از بعـد  زنـدگی  و است مرگ، نابودی که کندمی گمان و شده سرگرم دنیایی هایبازی

 کـه درحـالی  کنـد، مـی  فـرار  آن هـای نشـانه  از و ترسـد می مرگ یاد ندارد، از معنایی هرگز

 تَکُونُـوا  أَی نَماـا  فرمایـد: است و میقرارداده خویش خطاب مورد را هاییانسان چنین ،خداوند

 گیـرد، مـی فرا را شـما  باشـید، مـرگ   کجـا  هـر » :مُّشَیشداةٍ ب رُوجٍ فِی کُنتُم  والَو  الْماو ت  ی د رِککنم 

مـرگ را امـری محتـوم      ،امام رضا )ع( (78)نساء/ .« باشید محکم بسیار هایکاخ در اگرچه

 چشید:وزگاری شرنگ و تلخی آن را خواهندر ،مردمهمة که  انددانسته

 الباد اَن تَجرَعا مِن غُصتِهِ   اَلماوت  ماحتُوما لِکُل الوارای  

آن را  ای نیست جز اینکه تلخـی و غصـة  ترجمه: مرگ برای تمام مردم حتمی است و چاره 

  ( 300:  1388. )عبداللهی، بچشی

چنـین مـرگ را تلـخ و      ،شیخ بهایی هم گویا به تبعیّت از حضرت علی ابن موسی الرضا )ع(

 نماید: گزنده و جانگزا معرّفی می
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   اســت ریــش اســیران دل وا از کــه دنیــا

 مـرگ  شـربت  از جـانگزاتر  همه نیشش

                      

 اســت درویــش و تــوانگر غمــش پامــال 

 است نیش هم کنَ نگه نکو چو نوشش

 (81:  1352بهایی، شیخ )                        

دنیـایی کـه    انـد؛ دنیا را گذران و اقامت آدمی را در آن بسـیار کوتـاه دانسـته     ،امام رضا )ع(

 است: سراسر آن را مرگ احاطه نموده

 انَـــــکا فِـــــی د نیاـــــا لَهاـــــا م ـــــدها    

ــا   ــاً بِهاـــ ــوتا م حِیطـــ ــرَی الماـــ  االَ تَـــ

           

ــا    ــل فِیهاــــ ــلِ ی قباــــ ــلُ العاامِــــ  عاماــــ

ــلَ االمِــــــلِ    ــا اَماــــ  یاســــــلُب  مِنهــــ

 

در همـین مـدت    ،کننـده که برای آن مدتی است و کردار عملترجمه:  تو در دنیایی هستی 

کننـده از دنیـا را   گ آن را احاطه کـرده و آرزوی آرزو بینی که مرشود.  آیا نمیپذیرفته می

بـودن آن بـا   وفایی دنیا و قـرین ( شیخ بهایی هم در بی101:  1380)خسروی،  کند؟سلب می

 است:چنین سخنانی را نظم کشیده ،مرگ و وحشت عالم قبر

  تـــــدبیر گونـــــه هـــــزار جســـــتیم

ــردیم ــَ دل بجـــــــان کـــــ   تالفـــــ

  نــــدادیم خــــود صــــداع بیهــــوده 

  جســـتیم انـــس گـــور وحشـــت بـــا

ــد ــه باشـ ــه کـ ــد چـ ــا بعـ ــز  مـ   عزیـ

ــام ــا ایـــ ــرد وفـــ ــا نکـــ ــس بـــ  کـــ

                                                                                 

 ندیـــــدیم ســـــپر اجـــــل تیـــــغ تـــــا 

ــون ــوت چــ ــَ دعــ ــنیدیم ارجعــ  شــ

 رمیـــــــدیموا و شـــــــدیم تســـــــلیم

ــنج در ــد کـــــ ــدیم لحـــــ  بیارمیـــــ

ــد ــه گویـ ــ چـ ــهدشه بـ ــیدیم مشـ  رسـ

ــته او گنبـــــــد در  دیـــــــدیم نوشـــــ

 (59:  1352بهایی، شیخ )                     

هـا هسـتند، چنـین از    هـا و منـاهی  د کسانی که مشغول بـه انـواع تبـاهی   در مور امام رضا )ع(،

 آورند:  بودن مرگ سخن به میان میناگهانی

ــا تَشـــــتَهی     تُعاجـــــلُ الـــــذَنبا بِماـــ

 وا الماــــــوت  یاــــــاتِی اهلَــــــه  باغتَــــــهً

                        

ــلِ    ــن قَابِــــ ــها مِــــ ــلُ التَوباــــ  وا تَام ــــ

 الحاــــازِمِ العااقِــــلِ ماــــا ذَاکا فِعــــلُ  
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ورزی و توبه دادن آن شتاب می، در انجامترجمه:هر گناهی را که به آن میل و رغبت داری

شود صورت ناگهانی بر اهلش وارد می، بهکه مرگکنی و حال آنرا برای آینده آرزو می

 . کار شخص محتاط و عاقل نیست ،کردن به امید توبه در آینده (و این عمل)گناه

  (112/ 49:  1380)مجلسی، 

خواهد اقتران اندیشة خود را با مـوال امـام   این مضمون، گویا میبا در دو رباعی  ،شیخ بهایی

 بکشد:تصویربه  رضا )ع(

  کــردم تبــاهَ خــود عمــر کــه افســوس

ــر در ــا دفت ــد م ــک نمان ــه ی ــفید نکت  س

                             

 کــــردم راهــــَ گنــــاه قافلــــه صــــد 

ــ بــس از  کــردم ســیاهَ روز و شــبه ب

 (87:  1352بهایی، شیخ )                       

سخنان شیخ بهـایی در بـارة  یـاد مـرگ، حـاکی از آن       ،شودطور که مالحظه میهمان  

       ؛ اسـت اشـراف بـه ابیـات نـورانی آن امـام همـام داشـته        ،است که این شاعر ادیـب و عـارف  

کـه  ، درحالیآوردانواع گناهان سخن به میان میخصوص آن زمان که از اشتغال آدمی به به

مرگ را امـری محتـوم     ،چون امام رضا )ع(، هماست. شیخ بهاییورزیده از یاد مرگ تغافل

 .  داندمی و تلخ و گزنده

 احتراز از مصاحب  با نااهالن  -2-10
   گیـر آدمـی   بـدی اسـت کـه آتـش آن در قیامـت دامن     خسـران ا  ،دوستی با دشمنان خدا 

         فـرد را بـه بـاد هالکـت و آتـش نـابودی      یعنـی چیـزی کـه هویـت راسـتین       ،و ایـن  شودمی

نشـین خـوبی بـرای    نشینی در زمانی که هـیچ هـم  ند که گوشهمعتقد ،سپارد. امام رضا )ع(می

      بـردن بـه   شـود، بسـیار ارزنـده و نیـک اسـت، چـرا کـه شـخص بـا پنـاه          مصاحبت پیـدا نمـی  

 ماند:سالم می ،نشینیگوشه

 النــاسِ فِــی ماعــزِلٍ  کَــن عاــن جامیــعِ   

         

 قَــــد یاســــلم  الماعــــزُولُ فِــــی ع زلَتِــــه 

 

، در گیـر از همة مردمان بر کنار باش )و گوشة عزلت برگـزین( کـه شـخص گوشـه     ترجمه:

 ( 299: 1388. )عبداللهی، مانداش سالم مینشینیگوشه

 دارند:حذر میبراز معاشرت با افراد نااهل  ، همگان راچنین به صراحت، اینگاه در ابیاتیآن
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ــهِ    ــقَ فِــــی حاالِــ ــرَ االحماــ  ماــــن عااشَــ

ــذلَ َ  ــحابِ النـــــ ــهِ ال تَصـــــ  تَردیِـــــ

ــی جانبِـــهِ      ــرَاکا الشـــکا فِـ ــنِ اعتَـ  ماـ

                                          

ــرَتِه   ــقَ فِـــــی عِشـــ ــانَ ُوا االحماـــ  کَـــ

ــحباتِه   ــی ص ـ ــذلِ و فـ ــی النـ ــر فِـ  ال خَیـ

 فَــــــانظُر الــــــی شِــــــیماتِهوا حالِــــــهِ 

 
شود. با فرومایه و احمق می ،بر اثر معاشرت با او ،ترجمه:کسی که با احمق معاشرت کند

خیری نیست.  ،زیرا در فرومایه و مصاحبت با او ست همنشینی مکن که به هالکت افتیپ

. پس به خوی و عادت او بنگر ،کسی که در جنس و حال او برای تو شک پیش آید

  (299: 1388)عبداللهی، 

 کشد:به نظم می چنین ،شیخ بهایی هم مضمون فوق را به تبعّت از مام رضا )ع(

ــد ــا چنـ ــن بـ ــان ایـ ــَ ناکسـ ــروغبـ   فـ

ــان ــود واره ــن را خ ــم ازی ــحبتانه  ص

ــحبت  نصـــیب نبـــود ار نیکانـــت صـ

                                             

ــاده  ــای بـــ ــدر دروغ َپیمـــ  دروغ انـــ

ــه ــاب جمل ــدامهت ــن و ن ــو دی ــان ت  کت

 شـــکیب  بـــد صـــحبتانهـــم از بـــار 

 (21:  1352بهایی، شیخ )                      

 اسـت مصاحبت با نااهل را مذموم دانسـته و معتقـد بـوده     ،چون امام رضا )ع(، همشیخ بهایی

همان حرفی است کـه امـام    ،این .شوددر اثر مراودت با چنین کسانی تبه می ،که دین آدمی

بایـد   ،در نهایـت  «ماند.اش سالم مینشینیگیر، در گوشهشخص گوشه»اند: فرموده  رضا )ع(

تـوان بـه یقـین    مـی و سرشار است از مضامین تعلیمـی و تربیتـی    ،گفت که دیوان شیخ بهایی

است و بنا به نهایت سرسـپردگی  داشته  بنا به ارادتی که شیخ بهایی به امام رضا )ع( که گفت

هـای امـام   بـه سـروده  اش، در سرودن اشعار تعلیمیملک پاسبان رضوی، بر آستان  اشابدی

ای و تقارن مضمونی های اندیشهاست. وجود تشابهنظر داشته و از آن تأثیر پذیرفته  رضا )ع(

 کند.   این  نکته را تأیید می)ع(، های امام رضا بین دیوان شیخ بهایی و سروده
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 گیر نتیجا-3 

یکی از شـعرای نـامور عـارف و فرزانـة زبـان و ادب فارسـی  اسـت کـه در          ،شیخ بهایی

در کنـار  او شهرة خاص و عام اسـت.   ،علیهم الساّلم ،ارادت و مودّت به حضرات معصومین

اسـت.  دادههمة خدمات علمی و تألیفی، به سرودن اشعار حکمی و اخالقی اهتمام نشان مـی 

اسـت، از مطالعـة   انسانی عالم و اهل مطالعه و صاحب تألیفات ارزنده ،که شیخ بهایی از آنجا

ن امـام همـام در دیـوان    اشـعار آ اسـت. بـا اینکـه    نداشته تغافل  اشعار منتسب به امام رضا )ع(

صـورت پراکنـده در کتـب معتبـر دینـی و مـذهبی ثبـت و        آوری نشده و بهمخصوصی جمع

چـون اعـراض از حـرص و آز، اغتنـام     مکـه مـواردی ه   تـوان گفـت  مـی اسـت،  مندرج شده

نکردن اسـرار، سـفارش بـه صـبر و     موشـی، احتـراز از دنیاپرسـتی، افشـا    فرصت، توصیه به خا

، از جملــه احتــراز از مصــاحبت بــا نــااهالن یی، دوری از کبــر و غــرور، یــاد مــرگ وشــکیبا

آنهـا  نیـز بـه    در دیـوان شـیخ بهـایی    شـود و مـی موضوعاتی هستند که در اشعار ایشـان دیـده  

از وجود تشابه مفاهیم حکمی و تقارن معانی تعلیمی در دیوان شیخ بهایی است. شدهپرداخته

که شیخ بهایی به حضرت علـی ابـن موسـی الرضـا      و نیز از آنجا  های امام رضا )ع(سرودهو 

تـوان  مـی  ،اسـت ورزیدهارادتی خالصانه داشته و از جان و دل به آن حضرت ارادت می  )ع(

نظر داشته و   به سخنان امام رضا )ع( ،نتیجه رسید که شیخ بهایی در سرودن این اشعاربه این 

 است.  ها تأثیر پذیرفتهاز آن
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