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 )بهار ادب(

 

 چکیده:
هی.ق( از فاضلترین 4535-453بهاءالدّین محمّد عاملی مشهور به شیخ بهایی ) زمینه و هدف:

عالمان دورۀ صفویه است كه با داشتن ذوق ادبی، اشعاری به فارسی و عربی سروده است. در مقالج 

شناسی، اشعار فارسی و عربی وی در ساختار و محتوا بصورت تطبیقی حاضر با رویکرد سبک

 بررسی شده است.

-ای انجام درفته است و نگارش یافتهدردآوری اطالعات پژوهش به شیوۀ كتابخانه طالعه:روش م

تحلیلی میباشد. جامعج آماری نیز شامل دیوان شیخ بهایی و اشعار -های تحقیق، به شیوۀ توصیفی

 و كتابهای مختلف چاپ شده است. الکشکولعربی وی است كه در 

اشعار فارسی شیخ بهایی، ساده و به دور از تکلفهای زبانی است. در شعر عربی نیز مطابق  ها:یافته

دویی، استفاده از اوزان عربی، و صرف و نحو عربی، اشعاری به دور از لغزش سروده است. ملمع

های عربی از تأثیرات زبان عربی است كه در شعر فارسی وی دیده میشود. در مقایسج كاربرد واهه

آرایی، تکرار واهه، جمله، بیقی در ساختار و محتوای هر دو شعر تشابه وجود دارد. جناس، واجتط

طرد و عکس، تشبیه، استعاره، اقتباس قرآنی، تضاد، كنایه، و تلمیح، در ساختار بالغی شعر او 

فراوانی دارد. شیخ بهایی در محتوای شعری، به مضامین عرفانی، مذهبی، تعلیمی، غنایی توجه 

های مذهب و عرفان سروده است. بخش اندكی از اشعارش دارد و مضامین تعلیمی را نیز با مایه

 نیز غنایی است كه در اشعار عربی بیشتر از فارسی میباشد.  

بر شعر فارسی، به زبان عربی كه زبان شیخ بهایی شاعری دوزبانه است كه عالوه گیری:نتیجه

. در مقایسج تطبیقی دو دونج شعرش، تشابهات سبکی در مادری وی بوده است، شعر سروده است

ساختار زبانی، بالغی و محتوایی وجود دارد. وی با زبانی ساده، بالغتی مرسوم و متداول و اندیشج 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Baha' al-Din Muhammad Ameli, known as Sheikh 
Baha'i (953-1030 AH), is one of the most virtuous scholars of the Safavid period, who 
wrote poems in Persian and Arabic. In this article, with a stylistic approach, his 
Persian and Arabic poems are analyzed in a comparative way in terms of structure 
and content. 
METHODOLOGY: The collection of research data has been done in a library manner, 
and the research findings are written in a descriptive and analytical way. The 
statistical population includes Sheikh Baha'i's Diwan and his Arabic poems, which 
were published in Al-Kashkul and various books. 
FINDINGS: gs: Sheikh Baha'i's Persian poems are simple and without language 
difficulties, and in Arabic poetry, he wrote simple poems according to Arabic Morph 
syntax. Macaronic language, the use of Arabic prosody, the use of Arabic words is 
some of the influences of the Arabic language that can be seen in his Persian poetry. 
In the comparative comparison, there are similarities in the structure and content of 
both his poems. There are many types of repetition in the form of puns, Alliteration, 
repetition of words, sentences rejection and reverse, similes, metaphors, Quranic 
Allusion, contrasts, allusions, Metonymy, in the rhetorical structure. And in the 
content, he pays attention to mystical, religious, educational, and lyrical themes, 
mysticism and religion are the main motifs of his poems. Love for God, Rogue and 
Qalandari, description of wine, condemnation of the hypocrisy of ascetics, attention 
to religiosity, advice to religion, seeking the infallible imams, seeking intercession 
from the imams are the main content in mystical and religious trends. And he has 
written the educational content with the elements of religion and mysticism. A small 
part of his poems is lyrical, which is more in Arabic poems than in Persian. 
CONCLUSION:  Sheikh Bahāyi is a bilingual poet who wrote to Persian poetry and 
poetry in Arabic, which was his First language, In the comparative comparison of his 
poetry, there are stylistic similarities in the linguistic structure, rhetoric and content. 
He has written poetry in Persian and Arabic with a simple language, common rhetoric 
of literature and common mystical and religious thought. 
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 مقدمه
عبدالصمد در  ملّا بنحسین شیخ ملّا بن عبدالصّمد عاملی، معروف به شیخ بهایی، فرزندبهاءالدّین محمّدبن حسین

هایی اسالمی بود و شیخ بقمری در روستایی در نزدیکی بعلبلک لبنان به دنیا آمد. پدر وی استاد علوم  453سال 

سالگی همراه خانواده به علوم مقدماتی را نزد وی آموخت. در دورۀ صفویه به دعوت شاه طهماسب صفوی، در هفت

ایران آمد و در شهر قزوین سکونت كردند. بعد از انتقال پایتخت به اصفهان به آنجا رفت و تا پایان عمر در خدمت 

قمری، در  4354رچند سفرهایی به خارج از كشور داشت. سرانجام در سال شاه عباس صفوی در ایران ماند؛ ه

اصفهان بدورد حیات دفت و طبق وصیتش در جوار حرم مطهر امام رضا )ع( به خاک سپرده شد. او یکی از 

فاضلترین مردمان روزدار خود بود كه در انواع علوم از جمله شاعری مهارت داشت. آثار متعددی نزدیک صد 

(. نامش در تاریخ صفویه و تاریخ اصفهان 455ی 451: 4396اند )بهایی، نج( عنوان كتاب برای وی ذكر كرده)نودوپ

درمورد وی دفته است معماری اصفهان طرحی « ایران عصر صفویه»چنان برجسته است كه سیوری در كتاب 

، ر، فیلسوف، مفسر قرآن، فقیه، منجماو بعنوان عالم الهی عالیقد»بلندپروازانه داشت كه طراح آن شیخ بهایی بود. 

: 4395)سیوری، « معلم، شاعر و مهندس چکیدۀ جامعج صفوی عصر شاه عباس كبیر بود، مهذب، عالم، دانا و متقی

اش مسلم بوده (؛ او چنانکه خودش در ابیات زیر به فخریه دفته است، یگانج دهر بوده و شهرت وی در زمانه456

 است. 

 ه وصف فضل مرامن آن یگانج دهرم ك

 به هر دیار كه آیی، حکایتی شنوی

 تو قدر من نشناسی، مرا به كم مفروش

 

 نوشته منشی قدرت، به هر در و دیوار 

 به هر كجا كه روی، ذكر من بود در كار

 بهائیم من و باشد بهای من بسیار

(446: 4396)بهایی،   

شناسی اشعار وی، مشابهات و تفاوتهای اشعار فارسی و عربیش از منظر در این مقاله، با هدف بررسی تطبیقی سبک

 ساختار و محتوا، مورد بررسی قرار درفته است. 

 

 سابقۀ پژوهش 

تأملی »( در مقالج 4399بررسی اشعار شیخ بهایی از زوایای مختلف، در تحقیقات موجود است. برای نمونه محمدی )

را در حوزۀ مختصات سبک هندی و تفاوت شعرش با این سبک بررسی ، سبک شعر او «در سبک شعر شیخ بهایی

( در مقالج 4394دویی بهایی نیز اشاره كرده است. خبازها )كرده است. نویسنده در یک صفحه، به سبک ملمع

، به انواع تکرار در شعر بهایی پرداخته و آن را شاخصج سبکی وی معرفی نموده «تکرار و سبک شعر شیخ بهایی»

، وزن عروضی اشعار «شیخ بهایی و هنر شاعری وی در جاذبج موسیقی كالم»( در مقالج 4399منش )كی است.

، عرفان «جوانب عرفانی در زنددی و شعر شیخ بهایی»( در مقالج 4344فارسی وی را بررسی كرده است. جوكار )

شیخ بهایی و »مقالج  4394در سال است. قبل از این مقاله نیز  وی را بررسی كرده و او را شاعری عارف نامیده

را با همین محتوا و نگارش در همایش پژوهشهای ادبی چاپ كرده « عرفان اسالمی با تأكید بر شعرهای فارسی او

نقد و تحلیل دیوان »های های دانشجویی، بررسی اشعار فارسی وی موجود است، ازجمله رسالهاست. در حوزۀ رساله

بررسی »( دانشگاه اصفهان، 4394« )نقد و تحلیل آثار فارسی شیخ بهایی»انشگاه یزد، ( د4399« )اشعار شیخ بهایی

« نقد تصوف در دیوان شیخ بهایی»( دانشگاه قم و 4394« )و تحلیل اشعار شیخ بهایی )با تأكید بر صور خیال(

 ( دانشگاه الزهرا را میتوان مثال زد.  4346)
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های عربی شیخ های عرفانی در سرودهبنمایه»( در مقالج 4344باک )یدر بررسی اشعار عربی وی، مسبوق، قادری ب

های عرفانی را در اشعار عربی وی بررسی نمودند. یک مقاله نیز به زبان عربی توسط خانم دالل ، مؤلفه«بهایی

هاج لبنان مجلج مندر « الشیخ بهاءالدین العاملی فقیها مجددا و شاعرا عرفانیا»عباس )استاد دانشگاه لبنان( با عنوان 

چاپ شده است كه بردرفته از رسالج ارشد وی میباشد و در آن شخصیت عرفانی بهایی را بررسی كرده است 

اشعار عربی ، «ذوق ادبی شیخ بهایی در خدمت معارف مهدوی»( در مقالج 4347(. ورمزیار و ورمزیار )45: 4344)

مقالج  4349اند. همچنین این نویسنددان در سال ررسی نموده، بوی را، كه درمورد امام زمان )عج( و ائمه میباشد

اند. در چاپ رساندهرا به « الکرام، اثبات دسترددی ابعاد امامت و رهبری امام مهدی شیخ بهاییدر قصیدۀ مدح»

( در مقالج 4346بررسی تطبیقی اشعار فارسی و عربی وی نیز، یک نمونه مقاله یافت شد: فؤادیان و سیاوشی )

 اند. موضوع تشیع را در اشعار بهایی بررسی نموده« بهایی شیخ تازی و پارسی هایسروده در تشیع بازتاب»

، بررسی تطبیقی اشعار فارسی و عربی بهایی از منظر سبکی در ساختار زبانی و بالغی انجام با توجه به این پیشینه

وا مورد بررسی قرار درفته است. در این مقاله با نشده است و فقط در چند پژوهش صرفاً یک موضوع در حوزۀ محت

هدف جامعیت بررسی این اشعار، با تکیه بر بیان تشابه هنر شاعری بهایی در شعر فارسی و عربی، ساختار زبانی، 

 بالغی و محتوایی اشعارش بررسی شده است.

 

 بحث و بررسی 

 شیخ بهایی و شاعری 

آزمایی وی در علوم مختلف تبحر دارد و در كنار آنها در شعر نیز طبعشاعری شغل و پیشج اصلی شیخ بهایی نیست. 

شعر را نمیتوان در زنددی بهایی بعنوان فنی كه اهتمام اصلی در زنددی مصروف بدان میشده به »كرده است. 

ده رحساب آورد؛ چه بنا بر تصریح خود او از شعر فقط در جهت تفنن و به نظم درآوردن ذوقیات خود استفاده میک

(. صفا در تاریخ ادبیات بیان كرده است وی شاعر متوسطی است، در كنار علوم دیگر 446: 4371)قصری، « است

ون فنمردیست ذی»به شعر روی آورده و اشعارش صرفاً به دلیل شهرت علمی و اجتماعی وی، اعتبار درفته است: 

س شاعری متوسط از كار درآمد كه چون مایج و عالمیست مذهبی كه خواست استادیش را در شعر نیز بیازماید، پ

علمیش از دیگران بیشتر بود، میان همطرازان نامی برآورد و شهرتی یافت و باید دفت كه شهرت او در شاعری كه 

از بسی از استادان عهد صفوی دردذشته، بیشتر مرهون شهرتش در دانشهای دینی و مقام بلند اجتماعی و مذهبی 

(. وی آثار متعددی در ادبیات دارد، از برخی از این آثار چیزی جز نام 4513: 6، بخش 5، ج4347)صفا، « اوست

، منظومج «مثنوی شیخ ابوالپشم»، «نان و خرما»، «نان و پنیر»، «نامهطوطی»در دست نیست و برخی از جمله 

را جزو آثار منسوب « شپند اهل دانش و هوش به زبان دربه و مو»و « منظومه در تعبیر رؤیا»، «رموز اسم اعظم»

 (. 49: 4344اند )محمدی فشاركی و قومیان محمدی، وی ذكر كرده

آزمایی شعری، با توجه به اینکه زبان عربی و فارسی را میدانست در هر دو زبان شعر دفته است. او را او در طبع

ن ای به زباه است. در قصیدهباید شاعری دوزبانه نامید كه هم با زبان مادری و هم زبان رسمی فارسی، شعر دفت

 آید. عربی، بیان كرده است شعر عربی و فارسی را دوست دارد و از آنها به وجد می

 رَوِّحَن رُوحییی بِأشعَارِ العَییرَب

 ثُمِّ أطرِبنِی بِأشعَییییارِ العَجَیییم     

  

 كَیییی یتِیییمَّ الحَظُّ فِینَیا والطَّرَب 

قَلبِی هَجَم واطیییرُدَن هَمّاً عَلییی  

(644: 4، ج4493)بهایی،   
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معنی: با اشعار عرب روح مرا به آرامش برسانید تا بخت و شانس به وجد آمدن در ما به كمال برسد. سپس با اشعار 

 عجم مرا به وجد آور و غم هجوم آورده بر قلبم را از من دور كن. 

ش پراكنده است و تا كنون در كتابی مشخص اشعار فارسی او بصورت دیوان چاپ شده است، اما اشعار عربی

دردآوری نشده است و اغلب نسخج خطی میباشد یا در كتب دیگر نقل شده است. اشعار فارسی وی در انواع 

 قالبهای غزل، مثنوی، رباعی، مخمس، مستزاد، دوبیتی میباشد و در شعر عربی قصیده، رباعی و دوبیتی دارد. 

 

 اشعار شیخ بهاییبررسی ساختار زبانی و بالغی 

خواه در »دفته شد در میان شاعران ادب فارسی، در ارزیابی محققان، بهایی شاعری متوسط است كه شعرش 

مضمون و خواه در كالم در صف اول شاعران عهد خود نیست و چون پارسی زبان اصلی او نبود و آن را از راه تتبع 

های خویش را كه هیچیک از در شعر خود دارد و اندیشهاثرهای اصیل فارسی آموخت، زبانی درست ولی پرآمیغ 

تأثیر زبان رایج عهدش اظهار آنها در عالم ادب و عرفان ایرانی، تازه و بدیع نیست، با بیانی ساده و روان و تحت 

(. از نظر سبک شعری، وی شاعر دورۀ صفوی است. در این دوره 4513: 6، بخش 5، ج4347)صفا، « كرده است

ی های آشکارنشانه»رواج داشت، اما بهایی در زبان، ساختار و محتوا به این سبک توجه كمتری دارد و سبک هندی 

ای از (. كلیّت سبک زبانی و بالغی شاعر را آمیخته45: 4344)جوكار، « از سبک هندی در شعرش نمیبینیم

با این  ن بیشتر به چشم میخورد.سبکهای مختلف شعر فارسی باید بیان كرد، ساددی زبان و بیان سبک عراقی در آ

، كه جزو مضامین پركاربرد «زنجیر و جنون»حال، شعرش از تأثیرات سبک هندی خالی نیست. برای نمونه با 

 سبک هندی است، مضمونپردازی كرده است.

 بهایی بارها ورزید عشق اما جنونش را

 

 نمیبایست زنجیری ولی اینبار میباید 

(445: 4396)بهایی،   

 را آورده كه تداعی مکتب واسوخت است:« واسوختند»بیت زیر فعل  یا در

 آنان كه شمع آرزو در بزم عشق افروختند

 

 از تلخی جان كندنم از عاشقی واسوختند 

(445)همان:   

در شعر عربی نیز از آنجا كه به صرف و نحو عربی كامالً آشناست، شعری بینقص سروده است و در مقایسه با شعر  

فارسی، اشعار عربیش از نظر زبانی استواری دارد و لغزشهای آن كمتر است. خود شاعر در بیت زیر دفته است 

 دفته باشد و او را انکار نکنند. دویی را انتخاب كرده است تا متناسب عقول اهل زمانه سخن ساده

 أحَییالِطُ أبنَییاءَ الزَّمَیییانِ بِمُقتَضَییی    

        

 عُقُولِهِمُ كَییییال یییفُوهُوا بِإنییییکِارِی 

(634: 4، ج4493)بهایی،   

 معنی: من با مردم روزدار به مقتضای درک و فهمشان رفتار میکنم تا لب به انکار من نگشایند.

 بیان است. مهمترین ویژدیهای زبانی و بالغی كه در اشعارش شاخصج سبکی یافته است در موارد زیر قابل 

دیعیان ب»سرایی یا دوزبانگی یکی از ویژدیهای زبانی و بالغی است. ملمعهای عربی: گویی و كاربرد واژهملمع

یا  ایشتر باشد. هنجار سخنوران آن است كه پارهاند، آن است كه سروده در دو زبان یا داه بیآن را تلمیع نامیده

(. در بررسی تطبیقی شعر فارسی 44: 4394)كزازی، « بیتی را به زبانی دیگر میسرایند. این زبان بیشتر تازی است

دویی بهایی است، دلیل اصلی نیز، آشنا بودن وی به دو زبان و عالقه به شعر عربی است و عربی، اولین نکته ملمع

ن مادری وی بوده و آن را وارد شعر فارسی كرده است كه در دورۀ شاعریش، كمتر شاعری به آن توجه دارد كه زبا
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شیر » و« نان و حلوا»دویی را شاخصج سبکی وی بنامیم. اغلب غزلیات او و مثنوی و بنا به همین دلیل باید ملمع

 این او دویی وی در اشعار فارسی است.لمعملمع است. در اشعار عربی، شعر فارسی وارد نکرده است و م« و شکر

 فصل یک نیز داهی و است داده انجام فصلها برخی آغاز یا هاآغاز منظومه در ابیات غزلها، مصرعها، در معموالً را كار

« نان و حلوا»است. نمونج زیر از منظومج  سروده عربی به سراسر بیت، سه دو جز را، حلوا و پایانی نان فصل مثالً

 كه در آن حکایتی از قول مرد عرب میگوید كه سه بیت عربی و سه بیت آن فارسی است:است 

 با دف و نی، دوش آن مرد عرب

 المدرسهایهاالقوم الذی فی

 فکر كم ان كان فی غیر الحبیب

 فاغسلوا یا قوم عن لوح الفؤاد

 ساقیا! یک جرعه از روی كرم

 تا كند شق، پردۀ  پندار را

 

از روی طرب وه! چه خوش میگفت   

 كل ما حصلتموها وسوسه

النشاۀ االخری نصیبمالکم فی  

المعادكل علم لیس ینجی فی  

 بر بهایی ریز، از جام قدم

 هم به چشم یار بیند یار را

(461: 4396)بهایی،   

 نمونج زیر اولین غزل دیوان است كه یک مصرع فارسی و یک مصرع آن عربی است. 

 طال المداجاء البرید مبشرا من بعد ما 

 باهلل اخبرنی بما قد قال جیران الحمی

 

 ای قاصد جانان تو را صد جان و دل بادا فدا 

 حرف دروغی از لب جانان بگو بهر خدا

(454)همان:   

ها و اصطالحات عربی بسیار استفاده كرده است. البته این موارد دشوار نیستند و دویی، بهایی از واههبر ملمععالوه 

« مذنب»، واهۀ عربی «دنه»اند. مانند نمونج زیر كه در كنار واهۀ ندارند و اغلب در مثنویها استفاده شدهتکلف زبانی 

 را آورده است: 

 یک دنه چون كرد دفتندش: تمام

 

 مذنبی، مذنب برو بیرون خرام 

(467)همان:   

 را آورده است:« موزع الخاطر»یا بیت زیر اصطالح 

 تا چند باشم موزع الخاطر

 

استر و اسب و مهتر و قاطر ز   

(443)همان:   

بهایی در قالب غزل فارسی و قصاید عربی اغلب از اوزان مشهور هزج، رمل، و استفاده از اوزان فارسی و عربی: 

مجتث بیشترین استفاده را كرده است، اما در سرودن مثنویها، از وزن متداول عروض فارسی و عربی استفاده كرده 

را در وزن رمل « نان و پنیر»و « نان و حلوا»درای وی و توجه به آن است. مثنوی دهندۀ طبع عربیاست كه نشان

، «خبب»را با وزن « شیر و شکر»مسدس محذوف مطابق مثنوی مولوی سروده است؛ اما به شیوۀ شعر عرب، مثنوی 

ساساً یکی از وزنهای مخصوی این وزن ا»كه از زاحفات بحر متدارک است و جزو عروض عربی بوده، سروده است. 

(. سرایش این منظومه با وزن 454: 4345باشی،)قافله« شعر عربی است و در شعر فارسی چندان معمول نیست

عربی را حاصل آشنایی بهایی با این وزن میتوان بیان كرد، اما توانایی وی در شاعری و دنجاندن مفاهیم عرفانی 

 ثنوی استفاده نشده بود، نوآوری وی میتواند باشد.در این بحر، كه در شعر فارسی برای م

بهایی از آرایج تکرار در شعر فارسی و عربی، مکرر استفاده كرده است. بسامد سبکی تکرار توجه به انواع تکرار: 

نشان میدهد شاعر با یک دیدداه بالغی به دو دونج شعر نگریسته است. انواع تکرار بصورت جناس، تکرار واهه، 
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 های ذیل:   العجر در اشعار فارسی و عربی وی فراوانی دارد. مانند نمونهیی، طرد و عکس، و ردالصدر الیآراواج

در مصرع دوم دیده « س»آرایی در حرف )به من بده( را تکرار كرده است. واج« هاتها»در مصرع اول بیت زیر، واهۀ 

 میشود.

 هیاتِهَیا هیاتِهَیییا مشَعشَیییعَهً 

                

 أفسَدَت نُسکَ ذِی التُقَی النِّسِّیک 

(419: 4)بهایی، ج   

 آرایی است.واج« س»را تکرار كرده است و در مصرع اول، حرف « وحده»یا در بیت زیر از همین قصیده واهۀ 

 لَسییتُ أنسَییاهُ أتَییی سَحَراً         

          

 وَحییدَهُ وَحییدهُ بِغَییییرِ شَریک 

 )همان(

آورده است، همچنین در تکرار اخلص، « اخلص»و « نادی»های در ابیات زیر آرایج ردالعجز علی الصدر را در واهه 

 آرایی وجود دارد:خالصی، اخالصی، در حروف، واج

 وَ إِذَا مَیییا حَلَلیییتَ نَادِیَهُم           

     

 

 یَییییا سَقَاهُ اإللَهُ مِیین نَادِی 

(441)همان:   

 وَأخلَصتُ حَبِّیٍ فِی النَّبِیٍ وَآلِهِ  

           

 كَفَی فِی خَالصِی یَومَ حَسرِی إِخالصِی 

 )همان(  

در بیت زیر تکرار بصورت طرد و عکس است، مصرع دوم درواقع تکرار مصرع اول است؛ همچنین میان دو واهه 

 صنعت تضاد وجود دارد: « صَدُّكُم»و « وَصلِکُم»

 دُّكُم وَ أمَّلَهُ كم حَصَّلَ صَ

                 

 كَم أمَّلَ وَصلُکُم وَ مَا حَصَّلَهُ 

(494)همان:   

تکرار بصورت جناس تام است. غاب اول به معنی تمام شدن و غاب دوم به معنی دور « غاب»در بیت زیر واهۀ  

 شدن است.

 یا بَدرَ دُجیّ فِراقُهُ الجِسمَ أَذَاب

                      

 قَد وَدَّعَنی فَغَابَ صَیرِی إِذ غَاب 

(75)همان:   

« اوصال»)یا هجوم آورد( و « أو صال»های جناس مزید دارد و در واهه« آجال»و « جال»های در بیت زیر واهه

 )بدنها( صنعت جناس مركب وجود دارد.

 إن جَالَ أهدَی لَنا اآلجَالَ نَاظِرُهُ      

          

بیِالهِجرَانِ أوصَیاالأو صَیالَ قَطَّعَ    

(156: 3تا، ج)محبی، بی   

در قافیج شعر، جناس الحق )اختالف در وسط( آورده است، همچنین « اشواق»و « اشراق»در بیت زیر میان واهۀ 

 صنعت تضاد وجود دارد.« اشراق»و « مساء»در واهۀ 

 كَم بِتُّ مِنَ المَسا إِلی اإلِشرَاقِ    

           

فِرقَتِکُم وَ مُطرِبیی أشیواقیفیی    

(14: 4، ج4493)بهایی،   

 را تکرار كرده كه صنعت تضاد هم با آن آمده است:« خار»و « دل»در بیت زیر واهۀ 

 بپرس قدر مرا، درچه خوب میدانی

 

 كه من دلم، دل؛ خارند این جماعت، خار 

(446: 4396)بهایی،   
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« دلیمسیاه»كه به آرایج ردالصدر الی العجز نیز نزدیک است؛ همچنین  را تکرار كرده است« بال»در بیت زیر واهۀ 

 كنایه از بدبخت است.

 دلیمان را جز بال نمیشایدما سیه

 

 بر دل بهائی نه هر بال كه بتوانی 

(447)همان:   

ر تکرار همدیگتکرار جمله در اشعار عربی او نیست، اما در ابیات فارسی آمده است. در ابیات زیر دو بیت در واقع 

 هستند.
 به جای سدر و كافورم پس از مرگ

 پس از مردن غباری زان سر كوی

 

 غبار خاک كوی او پسندست 

 به جای سدر و كافورم پسندست

(454)همان:   

 آورده است.« پروا نه»و « پروانه»های در بیت زیر جناس مركب در واهه 

 من از پروانه دارم چشم تحسین

 

ندارمز عشاق ددر، پروا    

(441)همان:   

 جناس مذیل است.« طنزو»و « طنز»های در بیت زیر میان واهه

 رفتم سوی مدرسه، پیری به طنز دفت

 

 تب را كسی عالج به طنزو نمیکند 

(444)همان:   

درصد در اشعار آمده  55آرایج تشبیه بصورت مفصل، مجمل، مؤكد و اضافج تشبیهی با فراوانی تقریبی تشبیه: 

 است. از انواع تشبیه، اضافج تشبیهی در مقایسه با انواع دیگر برجسته است. 

 )شمشیر نگاه( اضافج تشبیهی است.« سَییییفٌ ألحَاظِیییهِ»در بیت زیر

 ن      قُلتُ صَرَح فَقَالَ: تَجهَلُ مَ

            

 سَییییفٌ ألحَاظِیییهِ تَحَکَّییمَ فِیک  

(419: 4، ج4493)بهایی،   

 معنی: دفتم به صراحت بگو. پس دفت: كسی را كه شمشیر نگاهش بر تو مسلط است نمیشناسی؟!

 )اسبهای فکر( اضافج تشبیهی است.« جیاد الفکر»در بیت زیر 

 أَجَیییلتُ جِیَادَ الفِکرِ فی حَلَبَاتِهَییا        

   

 وَ وَجَّهتُ تِیییلقَاهَا صَییوائِبَ أنظَییارِی 

(636)همان:  

معنی: من برای یافتن رموز این مشکل، فکر را همچون اسبهایی نیکو و نجیب به حركت و دردش درآوردم و با 

 آوردم. ای صائب و خطاناپذیر به حل آن رویرأی و عقیده

در بیت زیر در توصیف معشوق، با تشبیه مجمل، چهرۀ او را به مشک و سیاهی موهایش را به شب مانند كرده 

 است.

 كَیأنَّ عَارِضَهُ بِیالمِسکِ عَارَضَینِی     

       

 أو لَییلَ طُیرَّتِیهِ فِیی خَدِّهِ سَیاال 

(156:  3تا، ج)محبی، بی  

عطر مشک است كه درمقابل من قرار درفته، سیاهی موهای لختِ پریشان بر روی معنی: دویا پهنج رخسار او 

 هایش مانند سیاهی شب است.دونه

، در مصرع دوم با مبالغه اشک خود را در روان شدن با تشبیه مفصل «تمنای وصال»در ابیات زیر از مخمس مشهور 

 است. اضافج تشبیهی« تیر غم»به سیل مانند كرده است و در مصرع آخر 
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 تا كی به تمنای وصال تو یگانه

 خواهد به سر آید، شب هجران تو یا نه؟

 

 اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه 

 ای تیر غمت را دل عشاق نشانه

(444)بهایی:   

« تیر بال»و « تیر ستم»یا در بیت زیر از غزلیات، زمانه را در سیاهی به دل خود تشبیه كرده است و در بیت بعدی، 

 اضافج تشبیهی است.

 روز شدهزمانه همچو دل من سیاه

 ام به ناكامیمنم كه تیغ ستم دیده

 

 دهی كه سر كنم از غم حکایت دوران 

ام ز دست زمانمنم كه تیر بال خورده  

(445)همان:   

تعاره كاربرد اسهای مصرحه و مکنیه با فراوانی تقریبی چهل درصدی در شعر بهایی آمده است. در استعارهاستعاره: 

 كه در« ماه»های رایج و متداول استفاده كرده است و نوآوری ویژه ندارد، مثل واهۀ نیز همانند تشبیه، از استعاره

« بدر»شعر فارسی برای معشوق بارها به كار رفته، بهایی آن را در اشعار عربی تکرار كرده است. در بیت زیر واهۀ 

 ت. به معنی ماه استعاره از معشوق اس

 یا بَدرَ دُجیّ فِراقُهُ الجِسمَ أَذَاب

                      

 قَد وَدَّعَنی فَغَابَ صَیرِی إِذ غَاب 

(75: 4،ج4493)بهایی،    

 معنی: ای ماه شبهای تاریکم، فراق تو جسم مرا دداخته است. دور میشود و من طاقت دوریش را ندارم.

 معشوق است.استعاره از « سرو قباپوش»در بیت زیر 

 ام امروزتا سرو قباپوش، تو را دیده

 

 در پیرهن از ذوق نگنجیدم امروز 

(443: 4396)بهایی،   

ارسی كه در شعر ف« باد»در استعارۀ مکنیه، آرایج تشخیص فراوانی دارد و اضافج استعاری كمتر است، نمونج آن واهۀ  

در  استفاده كرده است،« ریح الصبا»یا « ریح»با عنوان باد صبا در تشخیصها آمده است. در شعر عربی نیز با واهۀ 

 بیت زیر از غزلیات، خطاب به باد صبا دفته است:

 ییا رِیحُ إِذَا أتَیتَ دَار األحبَاب    یَ

           

 قَبِّییل عَنِّی تُییرابَ تِلکَ األعتَییاب 

(643: 4، ج4493)بهایی،   

 معنی: ای نسیم صبا ادر بر در خانج معشوق دذر كردی، به جای من خاک پاشنج درش را ببوس.

 یا بیت زیر:

 یَییا رَعَییییاکَ اهللُ یَییا رِیییحَ الصَّبَا 

 سَل أهَییییلَ الحَییییِّ فی تِلکَ الرُّبَی           

           

 إِن تَجُییز یَومیییاً عَلَییی وَادِی قُبَییییا 

 هَجیییرُهُییم هَییذَا داَللٌ أم مَییییالل

(616)همان:   

عنایت قرار دهد، ای نسیم صبا، ادر روزی بر وادی قبا عبور كردی، از معنی: ای كه خداوند تو را حفظ كند و مورد 

اهالی قبیلج آن سرزمین، سؤال كن آیا فراق و دوری و مهاجرت ایشان از روی ناز و كرشمه است یا از روی خستگی 

 و رنجش از ما است؟

 در بیت زیر از شعر فارسی، باد صبا همچون انسانی با شاعر سخن دفته است:
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 ش من، سخنی دفت دوش باد صبابه دو

 ای شها! نسبتكه بنده را به كسان كرده

 

ام ز خود بیزارمن از شنیدن آن، دشته   

 كه از تصور ایشان مرا بود صد عار

(446: 4396)بهایی،   

 اقتباس قرآنی 
بهایی با توجه به مشرب فکری و منش زنددی، از قرآن كریم بصورت اقتباس قرآنی در شعر فارسی و عربیش  

استفاده كرده است. این آرایه با آوردن واهه یا بخشی از آیه در شعرش بسامد دارد. موارد زیر برای نمونه انتخاب 

 شده است.  

( 46 )طه/« إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى»اقتباس از آیه « واخلع نعلیک»در بیت زیر واهۀ 

 میباشد:

 فَاغضُضِ الطَّرفَ خَاشِعاً وَلِهَاٌ  

              

اخلَیییعِ النَّعیییلَ إِنَّهُ الوَادِیوَ    

(441: 4، ج4493)بهائی،   

 (49انسان/ « )عَیْنًا فِیهَا تُسَمَّى سَلْسَبِیلًا»شریفج اقتباس از آیج « سلسبیل» یا بیت زیر واهۀ
 واسقِنی تِلیکَ المُیدَامَ السَّلسَبِیل     

             

 إِنَّها تَهیدِی إِلَیی خَیرِ السَّیبِیل 

(659)همان:   

 «لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَجِ اللَّهِ  إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا  إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ»از آیج در بیت زیر اقتباس « التقنطوا»

 ( میباشد.53)زمر/

 آن كو نوید آیج التقنطوا شنید

 

 دوشی به حرف واعظ پردو نمیکند 

(444: 4396)بهایی،   

 ( است.69)فجر/« ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ رَاضِیَجً مَرْضِیَّجً»اقتباس از آیج « ارجعی»یا در بیت زیر واهۀ 

 كردیم به جان و دل تالفی

 

 چون دعوت ارجعی شنیدیم 

(445)همان:   

یح النظیر، كنایه، و تلممراعات هایی دیگر مانند تضاد،ها كه بسامد سبکی در شعر او دارند، آرایهبر این آرایهعالوه 

در شعرش نیز دیده میشود كه برخی از آنها در توضیح بخشهای قبلی بیان شد. بهایی در موارد متعددی به اقتضای 

 مطلب از آنها استفاده كرده است.  

 تضاد آورده است: « تُمت و یحییک»های در بیت زیر در واهه

    إِنَّ لیییی بَینَ رَبعِهِییم رَشَییأً

               

 طَرفُهُ إِن تَمُت أسیییی یحییییک  

(419: 4، ج4493)بهایی،   

 بیت زیر تلمیح به داستان حضرت موسی )ع( دارد: 

 وَ اخلَیعِ النَّعلَینِ ییا هَذَا النَّیدیِم    

               

 إِنهییا نَییارٌ أضَییاءَت لِلکَلِیییم  

(659)همان:   

 همین تلمیح در ابیات فارسی نیز آمده است: 

 ایپای امیدم، بیابان طلب دم كرده

 باد دلزار خلیلم، شعله دارم در بغل

 

ایشوق موسایم، سر كوی ادب دم كرده   

اینالج ایوب دردم، راه لب دم كرده  

(441)همان:   

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%87
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 النعال كنایه از پایینترین منزلت است.در بیت زیر صف

 لَیییو مُلُوکُ األرضِ حَلُّوا فییی ذُرَاه       

    

 كَیییان أعلَیییی صَفِّهِیییم صَفُّ النِّعَال  

(613: 4، ج4493)بهایی،   

 النظیر در اسامی دلها وجود دارد.در بیت زیر مراعات 

 در باغ جمال ماهرویان

 

 ریحان و دل و بنفشه چیدیم 

(445: 4396)بهایی،   

 النظیر وجود دارد.اسامی مکانها مراعات در بیت زیر در

 حَبَّیییذَا رییییحٌ سَرَی مِیین ذِی سَلَم 

           

 عَییین رُبَییی نَجییییدِ وَ سَلعٍ وَ العَلَیم 

(616: 4، ج4493)بهایی،   

م سلمعنی: چه خوبست نسیمی كه از سوی حرم و اقامتگاه معشوق شروع به وزیدن كند و از سرزمین نجد و ذی 

 و سلع و علم، مشام را معطر نماید.

 

 بررسی محتوای اشعار فارسی و عربی

های او در شعر فارسی به تقلید از سبک»بهایی، اشعار فارسی را به تأثیر از سبکهای شعر فارسی و زمانه سروده است. 

و در غزلهای عارفانه به الدین رومی و شیخ عطار بود رو جاللمختلفی به سرودن پرداخت؛ مثالً در مثنوی دنباله

تقلید از سعدی و عراقی و داه به سبک روز كه همان سبک جدید هندی و یا اصفهانی بود و داهی نیز به شیوۀ 

های عرفانی او نیز متأثر از اشعار غزلیات موالنا و شمش تبریزی غنی كشمیری و بابا فغانی شعر میسرود. سروده

ی نیز این محتوا را ادامه داده است؛ با این تفاوت كه درایش مذهبی در (. در شعر عرب443: 4371)قصری، « است

این اشعار بیشتر از فارسی است. موارد زیر در اشعارش شاخصج سبکی دارد و كلیت محتوایی وی در شعر فارسی 

 و عربی را تشکیل میدهد.

را در  است. نفیسی، بهایی محتوای عرفانی، شاخصترین محتوای شعر فارسی بهاییمضامین عرفانی و تعلیمی: 

كس را ممکن نیست، ولی قطعاً بهایی را مقام یک صوفی وارسته توصیف كرده است كه رسیدن به این مقام همه 

ممکن شده است و بهترین دلیل آن افکار عارفانه و صوفیانج روشنی است كه در آثار وی مخصوصاً در شعر فارسی 

ا دارد او را بزردترین عارف اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم ایران بشماریم او در كمال وضوح هویداست؛ بنابراین ج

پرستی، خراباتی بودن (. ، تقابل عرفان با فلسفه، عشق خداوندی، رندی، قلندری، می و میخانه37: 4396)بهایی، 

ی در انواع و تفکرات عاشقانه به خلقت و وجود انسان، مهمترین موضوعات شعر عرفانی وی است. مضمون اصل

اش سرشار از شور قالبهای شعری او همین مضمون است. غزلیات، رباعیات، مثنویهای پراكنده و ابیات متفرقه

پند اهل دانش و هوش به »عاشقانه به خداوند، نکوهش زهد ریایی و ستایش كرامت انسان در جهان است. كتاب 

اعراض از دنیاست كه به نکوهش « نان و حلوا»مثنوی مشربان ریاكار است؛ انتقادی از صوفی« زبان موش و دربه

اهل  در صحبت« شیر و شکر»اهل ریا و دنیادوستی پرداخته و توصیه به قطع عالیق دنیایی كرده است؛ مثنوی 

 حال و اشتیاق به پیوستن به مشرب صوفیان است. 

 ره است:موتیف عشق در عرفان او بیشترین فراوانی را دارد، عقیدۀ او زنددی قلندروا
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 تا شمع قلندری بهایی افروخت

 دی پیر مغان درفت تعلیم از او

 

 از رشتج زنار دو صد خرقه بسوخت 

 و امروز دو صد مسئله مفتی آموخت

(476)همان:   

او میخواهد شراب روحانی بنوشد و از حجاب جسمانی رها شود. در وصف معشوق الهی میگوید ادر جان بخواهد 

چنان جانش را میبخشد كه معشوق از طلب كردن خود، خجل شود. او در قمار عشق، دل و دین را به یک دیدن 

 است.  باخته است و زاهد را نکوهش میکند كه به جای دوست، حور و جنت را خواسته

 ساقیا! بده جامی زان شراب روحانی

 بهر امتحان ای دوست، در طلب كنی جان را

 بیوفا نگار من، میکند به كار من

 دین و دل به یک دیدن، باختیم و خرسندیم

 ما ز دوست غیر از دوست، مقصدی نمیخواهیم

  

 تا دمی برآسایم زین حجاب جسمانی 

 آنچنان برافشانم، كز طلب خجل مانی

 های پنهانیهای زیر لب، عشوهخنده

 در قمار عشق ای دل، كی بود پشیمانی؟

 حور و جنت ای زاهد! بر تو باد ارزانی

 (447ی 444)همان:                             

موتیف دیگر انکار و نکوهش فلسفه در مقابل عرفان، و تأكید بر شراب الهی و عشق است كه در ابیات متعددی 

 آمده است.

 آن را كه پیر عشق، به ماهی كند تمام

 

 در صدهزار سال، ارسطو نمیکند 

( 444)همان:   

در غزل زیر دفته است از علم رسمی دذشته و آن را رها كرده و به دنبال درس عشق است. سپس از جفای معشوق 

 میگوید، زیرا زبان قالدفته است كه پیوسته او را در هجر نگه داشته است. بهایی وصف هجرانش را به زبان حال 

 را در این وصف الل میبیند.

 بگذر ز علم رسمی، كه تمام قیل و قال است

 ز مراحم الهی، نتوان برید امید

 طمع وصال دفتی كه به كیش ما حرام است

 !به جواب دردمندان، بگشا لب ای شکرخا

 غم هجر را بهایی، به تو ای بت ستمگر

 

 د و حال استمن و درس عشق ای دل! كه تمام وج 
 مشنو حدیث زاهد، كه شنیدنش وبال است
 تو بگو كه خون عاشق، به كدام دین حالل است؟
 به كرشمه كن حواله، كه جواب صد سؤال است

 به زبان حال دوید كه زبان قال الل است

 (445: 4396)بهایی،                              

عربی سروده است، با نگاهی تعلیمی به مخاطب توصیه كرده كه دلبستج كه به « نان و حلوا»در ابیات زیر از مثنوی 

جهان نباشد، شراب الهی بنوشد، از سر دنیا برخیزد، علم رسمی را كنار بگذارد و قدم در راه عشق بنهد و به اهل 

ی اعمال دنیای ای نخواهند داشت؛ بنابراین با شراب،اند در آن دنیا بهرهمدرسه میگوید ادر در خیال محبوب نبوده

 را از قلبشان پاک كنند.

 قَد صَرَفنَا العُمرَ فِییی قِیلٍ وَ قَیال                   

 واسقِنی تِلیکَ المِیدَامَ السَّلسَبیل                  

 وَ اخلَیعِ النَّعلَینِ ییا هَذَا النَّیدیِم                   

                    هیانِهَا صَیهبَاءَ مِین خَمرِ الجِنَان 

 ضَیاقَ وَقتُ العُمیرِ عَین آالتِهَییا                   

 یا نَدیِمی قُم فَقَد ضَاقَ المحَال 

 إنَّها تَهیدِی إِلَیی خَیرِ السَّیبِیل

 إنهییا نَییارٌ أضَییاءَت لِلکَلِیییم

 دَع كَؤوسیاً و اسقِنِیهِ بِالییدِّنَان

 هَاتِهَییا مِن غَییرِ عَصرٍ هاتِییهَا
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 قُیم أزِل عَنِّییی بِهَا رَسیمَ الهُمُوم 

أیهَییا القَومُ الذِی فِیی المَدرَسَه                       

فِکرُكُم إِن كَانَ فِی غَیرِ الحبِیب                 

 ن لَیوحِ الفُؤَادفَاغسِیلوا بِیالرَّاحِ عَ

 

 أنَّ عُمرِی ضَاعَ فِی عِلمِ الرُّسُومِ

ا حَصَّییلتُمُوهُ وَسوَسَیییهكُلَّمیی  

ما لَکُم فی النَّشأهِ األُخرَی نَصِیب   

 كُلَّ عِلمِ لَیسَ  ینجِی  فِی المعَاد

(466: 4396)بهایی،   

معنی: روزدار عمر خویش را در قیل و قال دذراندیم ای ندیم! برخیز كه وقت تنگ شده است، از آن شراب 

به بهترین راه هدایت میکند. ای ندیم، كفشهایت از پای درآور! این آتشی  ای كهبه من بنوشان! آن باده« سلسبیل»

است كه به موسی میتابد. آب شراب بهشتی را برایم بیاور! جام را رها كن و مرا شراب دران بنوشان. كوتاهی عمر، 

ن زنگار غم بزدای كه امان به آوردن آالت و ابزار نمیدهد. بدون اینکه آن را بفشاری، بیاور. برخیز! و از چهرۀ م

اید، وسوسه عمرم در طلب علم رسوم تباه شده است. ای مردمی كه در مدرسه هستید هر آنچه به دست آورده

ای نیست. بوسیلج این شراب )ناب( از صفحج است. ادر فکر شما بغیر از محبوب متمركز است، شما را از آخرت بهره

 ان را نجات نمیدهد.قلب شستشو دهید هر عملی را كه در آخرت انس

در ادامج ابیات هم كه به فارسی سروده است، تأكید بر عرفان عاشقانه است و در مقابل آن فلسفه و عقل را ردّ كرده 

 است و میگوید هر كس كه عشق نشناسند، انسان نیست و شایستج پاالن و افسار است.

 وه! چه خوش میگفت در راه حجاز

 كل من لم یعشق الوجه الحسن

نی آن كس را كه نبود عشق یاریع  

 در كسی دوید كه: از عمرت همین

 تو در این یک هفته، مشغول كدام

 فلسفه یا نحو یا طب یا نجوم

 علم نبود غیر علم عاشقی

 علم فقه و علم تفسیر و حدیث

 زان نگردد بر تو هردز كشف راز

 هر كه نبود مبتالی ماهرو

 

 آن عرب، شعری به آهنگ حجاز 

 یه و الرسنقرب الجل ال

 بهر او پاالن و افساری بیار 

 هفت روزی مانده، وان دردد یقین

 علم خواهی دشت، ای مرد تمام؟

 هندسه یا رمل یا اعداد شوم

 مابقی تلبیس ابلیس شقی

 هست از تلبیس ابلیس خبیث

 در بود شادرد تو صد فخر راز

 اسم او از لوح انسانی بشو

 (463: )همان                              

، خطاب وی به معشوق الهی است. او با خداوند سخن میگوید و اظهار «شیر و شکر»در ابیات ملمع زیر از منظومج 

رفاً اند، صاند و در بحر صفات الهی غرق شدهعشق میکند. در این ابیات عربی دفته است عاشقان جمال تو سوخته

به دنبال عطای خداوندی هستند و غیر از تو را نمیشناسند، در فراقت اشکها جاری كردند كه در اشک خود غرق 

 اند. شده

 عشاق جمالک احترقوا

 فی باب نوالک قد وقفوا

 نیران الفرقه تحرقهم

 در پای نهند به جای سر

 كه نمیدانند ز شوق لقا

 فی بحر صفاتک قد غرقوا 

 و بغیر جمالک ما عرفوا

 أمواج االدمع تُغرقَهم

 در راه طلب، زیشان بگذر

 پا را از سر، سر را از پا
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 من غیر زاللک ما شربوا

 ک، تفنیهمصدمات جمال

 كم قد احیوا، كم قدمات

 طوبی لفقیر رافقهم

 یا رب یا رب كه بهایی را

 خطی ز صداقت ایشان ده

 باشد كه شود ز وفامنشان

 

 و بغیر جمالک، ما طربوا

 نفحات وصالک، تحییهم

العشق روایاتعنهم، فی  

 بشر لحزین وافقهم

 آن عمر تباه ریایی را

 توفیق رفاقت ایشان ده

 نه اسم و نه رسم، نه نام و نشان

(411)همان:   

ای مذهبی به دنیا آمد. نقش مذهب در خانوادۀ او چنان بود كه شیخ بهایی در خانوادهمضامینی دینی و مذهبی: 

آزار و اذیت شیعیان توسط دولت عثمانی، به دعوت شاه طهماسب راهی ایران شد. بعد از انتقال  پدرش بخاطر

ا االسالمی داشت و تا پایان عمر بپایتخت به قزوین، شیخ بهایی به اصفهان آمد و در دربار شاه عباس منصب شیخ

ألیف كرده است، شناخت. وی حتی اعتقاد زنددی كرد. شخصیت مذهبی وی را میتوان از آثاری كه در حوزۀ دین ت

وصیت كرد بعد از مرگ در جوار امام رضا )ع( دفن شود. در طول زنددی نیز كار اصلی وی تعلیم دین بود. او اشعار 

متعددی در وصف ائمه اطهار )ع( سرود. از نظر فراوانی سبکی، شعر عربی وی در مقایسه با شعر فارسی از این 

كه شهرت دارد، ارادات خود را « الفوز و األمان»و قصیدۀ « الکراممدح»ه در قصیدۀ تر است، از جملمنظر برجسته

به ائمه بیان كرده است. مدح و منقبت شخصیتهای دینی، توسل جستن به ائمه، شفاعت خواستن از امامان معصوم، 

خود را انسان موضوعات مهم شعر دینی وی هستند. موتیف شفاعت و توسل در این مضمون فراوانی دارد. او 

 دناهکاری میداند و امید دارد در روز قیامت اهل بیت شفاعتگر او باشند.

 یییا رَبِّ إِنّییی مَذنِبٌ خَاطِیء               

 وَ لَیسَ لِیی مِیین عَمَلٍ صَالِیحٍ               

 غَیرَ اعتِقَادِی حُبَّ خَیرِ الوَرَی

            

اتِ القُرَبمُقَصِّرٌ فِییی صَالِحَیی   

 أرجُوهُ فِی الحَشرِ لِدَفعِ الکُرَب

 وَ آلِییهِ والمَرءُ مَع مَیین أحَب

(454: 4، ج4493)حَر،   

ام و مرا عمل صالحی نیست معنی ابیات: خدایا من دناهکار و خطاكارم و در انجام كارهای نیک الهی كوتاهی نموده

اندوه و )مصیبتم( از آن یاری بگیرم؛ غیر اعتقادم به دوست تا امید آن داشته باشم كه در روز قیامت برای دفع 

داشتن بهترین مخلوق و آل بیت ایشان )پیامبر اكرم )ی( و اهل بیتش( و هر انسانی با كسی كه دوست دارد 

 محشور میشود.

 .  ددر بیت زیر نیز عشق به پیامبر اكرم )ی( را وسیلج نجات میداند كه در روز قیامت برای او كفایت میکن

 وَأخلَصتُ حَبِّیٍ فِی النَّبِیٍ وَآلِهِ   

          

 كَفَی فِی خَالصِی یَومَ حَسرِی إِخالصِی 

(441: 6، ج4493)بهایی،     

معنی: عشق و محبتم را به پیامبر )ی( و اهل بیت )س( ناب و خالص كردم و این مرا در رهایی از عذاب و عقوبت  

 در روز قیامت كفایت میکند. 

 فی یثییرِبَ و الغَیییرِی و الزَّورَاء                

 لِی أربَعَیییهٌ وَ عَشیرَهٌ هُیم ثِقتِی   

                

 فِییی طُییوسَ و كَربَال وَ سَیییامَرَّاءِ 

 فِی الحَشرِ وَهُم حِصنِی مِن أعدَائِی

(454: 4، ج4493)حرّ،   



 95/ شناسی اشعار فارسی و عربی شیخ بهایی در ساختار و محتوابررسی تطبیقی سبک

 

و سامرا چهارده نفر را دارم كه پشتوانج من در روز قیامت و ده و سپری معنی: در یثرب و بغداد در خراسان و كربال 

 محکم دربرابر دشمنانم هستند.

هد تک ائمه را قسم میددر ابیات زیر از بخش غزلیات، از چهارده معصوم یاری میطلبد كه شفیع حال او باشند و تک

 و از خدا میخواهد بخاطر آنها نظری به وی بیندازد.

 به حق پیمبرالهی الهی، 

 الهی الهی، به صدق خدیجه

 الهی الهی، به سبطین احمد

 الهی به عابد! الهی به باقر

 الهی الهی، به شاه خراسان

 شنیدم كه میگفت زاری، غریبی

 من اینجا غریب و تو شاه غریبان

 الهی به حق تقی و به علمش

 الهی الهی، به مهدی هادی

 !كه بر حال زار بهایی نظر كن

 

هی، به ساقی كوثرالهی ال   

 الهی الهی، به زهرای اطهر

 الهی به شبیر، الهی به شبر

 الهی به موسی، الهی به جعفر

 خراسان چه باشد! به آن شاه كشور

 طواف رضا، چون شد او را میسر 

 به حال غریب خود، از لطف بنگر

 الهی به حق نقی و به عسکر

 كه او مؤمنان راست هادی و رهبر

م، یکسربه حق امامان معصو  

(443: 4396)بهایی،   

 كه در همین مضمون است:« شیر و شکر»یا ابیات زیر از مثنوی 

 یا رب یا رب به كریمی تو

 یا رب به نبی و وصی و بتول

 یا رب به عبادت زین عباد

 یا رب یا رب به حق صادق

 یا رب یا رب به رضا شه دین

 یا رب به تقی و مقاماتش

 یا رب به حس شه بحر و بر

 كین بندۀ مجرم عاصی را

 از قید عالئق جسمانی

 لطف بنما و خالصش كن

 

 به صفات رحیمی تو 

 یا رب به تقرب سبطین رسول

 به زهاد باقر علم و رشاد

 به حق موسی به حق ناطق

 آن ثامن من اهل یقین

 یا رب به نقی و كراماتش

 به هدایت مهدی دینپرور

 وین غرقج بحر معاصی را

نیاز بند وساوس شیطا  

 محرم به حریم خواصش كن

(415)همان:   

    

در كنار مضامین عرفانی كه بخش اصلی شعر بهایی را تشکیل داده است، مضامین تعلیمی مثل نکوهش نفس، 

های اخالقی و حکمی در شعرش وجود دارد كه نکوهش دنیاپرستی و مادیات، توصیه به دینداری، عبادت و توصیه

عرفانی به آنها پرداخته است. مانند ابیات زیر كه با نکوهش دنیادوستی، به مخاطب توصیه در اثنای اشعار مذهبی و 

 ناک نخورد، زیرا دینش را مغبون میکند و نور عرفان را از دلش میبرد.میکند مال شبهه

 ناک آری به كف؟چند مال شبهه

 عاقبت سازد تو را از دین بری

 تا كه باشی نرمپوش و خوش علف؟ 

 این خودآرایی و تنپروری
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 لقمه كه آید از طریق مشتبه

 راه دین مغبون كند كان تو را در

 

 خاک خور، خاک و بر آن دندان منه

 نور عرفان از دلت بیرون كند

(465)همان:   

 ای بیندیشی و به قناعت روی بیاوری.در ادامج ابیات دفته است ادر درد دین داری، باید چاره

 درد دینت در بود ای مرد

 هوس بگذر رها كن كش و فشاز 

 در نباشد جامج اطلس تو را 

 

 چاره خود كن كه دینت شده تباه 

 پا ز دامان قناعت در مکش

 كهنه دلقی ساتر تن، بس تو را

(464)همان:   

هایی از آن، مضامین عاشقانه در مقایسه با عرفان و مذهب در شعر او كمرنگ است، اما نمونهمضامین عاشقانه: 

هرچند میتوان تعبیر عرفانی برای آن در نظر درفت، در اشعار بهایی آمده است. وصف معشوق، اندوه فراق، و اشتیاق 

وصال، موتیفهای برجستج شعر عاشقانه هستند. طبق روال كلی ادبیات فارسی، معشوق جفاكار است و عاشق را در 

اشعار فارسی به این محتوا درایش دارد. دویی با زبان مادری آسانتر هجران میسوزاند. او در اشعار عربی بیشتر از 

از عشق سخن دفته و معشوق را ستایش را كرده است. در بیت زیر از عشق به معشوق زیبایی سخن دفته است 

 كه شاعر را در هجران دذاشته است. 

 أهیوَی قَمَیراً أسیلَمَنِی لِلبَلیوَی                

 تَکِی فَمُذ أبصَرَبی              كَم جِئتُ ألش

 

 ما عَنهُ لِقَلبِی المِعَنَّی سَلوَی 

مِن لَذَّهِ قُربِهِ نَسِیتُ الشِّکوَی    

(494: 4، ج4493)بهایی،   

معنی: زیبارویی را دوست دارم كه مرا در بیچاردی وادذاشته است. درفتارم و از دست او آرامش ندارم. چه بسیار 

 بردم و همین كه با او رویارو شدم از لذت دیدار، شکایت را از یاد بردم.كه شکایت به او 

 در بیت زیر زیبایی جسمی معشوق را توصیف كرده است.

 وَأهیفِ القَدِّ  لَدنِ العِطفِ مُعتَدِلٍ     

           

 بِیالظَّرفِ وَالطَّرفِ ال ینفَکُّ قَتَّاال 

(156:  3تا، ج)محبی، بی  

قدی بلند و اندامی باریک با بدنی لطیف است كه پیوسته با ظرافت و زیبایی چشمانش مرا كشته  معنی: او دارای

 است. الظَّرفِ و الطَّرفِ صنعت جناس اختالفی است.

 غزل زیر از اشعار فارسی در ستایش معشوقی است كه بهایی را با وصالش شاد نموده است:

 روی تو دل تازه و خط سبزۀ نوخیز

 ارت آن غمزۀ خونریزشد هوش دلم غ

 ای دل تو در این ورطه مزن الف صبوری

 فرخنده شبی بود كه آن خسرو خوبان

 از راه وفا بر سر بالین من آمد

 

 نشکفته دلی همچو تو در دلشن تبریز 

 این بود مرا فایده از دیدن تبریز

 وی عقل تو هم بر سر این واقعه مگریز

كنان لب به تبسم شکرآمیزافسوس  

رم دفت كه ای دلشده برخیزوز روی ك  

( 443: 4396)بهایی،   

بر عشق، موتیف اندوه هم در شعر غنایی بهایی دیده میشود؛ اندوه از دذشت عمر، بیوفایی ایام، و بیمهری عالوه 

 مردم در این موضوع دیده میشود. او در رباعی زیر از بیوفایی مردم ناراحت است.
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 با هر كه شدم سخت به مهر، آمد سست

 اهللاز آب و هوای دهر سبحان

 

 بگذاشت مرا و عهد نگذاشت درست 

 هر تخم وفا كه كاشتم، دشمن رست

(476)همان:   

 در بیت زیر معتقد است حاصلش از جهان جز درد و غم نبوده است:

 حاصل ما از جهان نیست بجز درد و غم

 

 هیچ ندانم چراست این همه رشک حسود 

(444)همان:   

 از بخت خود دالیه كرده است:یا بیت زیر كه 

 ام من سوخته جان، روزی به امیدهردز نرسیده

 

ام هیچ زمان، یک روز سفیدوز بخت سیه ندیده   

(444)همان:   

 گیرینتیجه
شناسی تطبیقی، ساختار زبانی، بالغی و محتوایی اشعار فارسی و عربی شیخ در پژوهش حاضر با تأكید بر سبک

 بهایی مورد بررسی قرار درفت. تأكید این مطالعه بر مواردی بود كه فراوانی یافته است و شاخصج سبکی دارد. 

با  د. بهایینتایج مطالعج تطبیقی اشعار شیخ نشان داد: در ساختار و محتوا در دو دونج شعرش، تشابه وجود دار

ساختار زبانی متناسب شعر فارسی و صرف و نحو عربی، شعر سروده است. اشعارش ساده و به دور از تکلفهای زبانی 

ها و اصطالحات عربی در دویی روی آورده است و بسامد واههاست. از آنجا كه زبان مادریش عربی بوده، به ملمع

ز از وزنهای مشهور فارسی و عربی استفاده كرده است. در دیوان فارسی وی شاخصج سبکی دارد. در عروض نی

ز العجآرایی، تکرار واهه، جناس، طرد و عکس، ردالصدر الیهای تکرار به صورتهای مختلف واجساختار بالغی، آرایه

و  ،های تضاد، تلمیح، مراعات النظیرو تکرار جمله، تشبیه، استعاره، و اقتباس قرآنی شاخصج سبکی دارد و آرایه

كنایه را با كمتر آورده است. در حوزۀ محتوا، با مشرب عرفانی و دینی شعر دفته است. محتوای عرفانی، مذهبی و 

تعلیمی در اشعارش شاخصج سبکی دارد و او را باید شاعری مذهبی عرفانی بنامیم. در شعر عربی او، مضمون 

ه بیشتری دارد. در عرفان نیز به نکوهش فلسفه، مذهبی بیشتر از عرفانی است اما در شعر فارسی به عرفان توج

ستایش عشق خداوندی، رندی و قلندری، نکوهش زاهدان ریاكار و مباحث پیرامون آنها توجه ویژه دارد. در شعر 

مذهبی او، شفاعت خواستن از اهل بیت فراوانی دارد. بهایی خود را انسان دناهکاری میداند و از ائمه اطهار )ع( 

یکند. در مضمون تعلیمی نیز به نکوهش نفس، دنیادوستی، و بیدینی پرداخته و توصیه به دینداری طلب شفاعت م

و اخالق كرده است. مضمون عاشقانه با فراوانی كمتری در شعرش دیده میشود كه در شعر عربی بیشتر از شعر 

 فارسی به آن توجه دارد. 

 

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی رضا آقایاری زاهدآقای دكتر   است.شده استخراج اهر

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان پور آهنگربهزاد عابدیناند. آقای بوده مطالعه

به عنوان مشاور  محمدزادهمریم و سركار خانم دكتر بعنوان راهنمای دوم رسول عبادی اند. آقای دكتر نقش داشته

 مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهنیز در تجزیه و تحلیل داده

  است.بوده پژوهشگر چهارهر  مشاركت و تالش حاصل
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  قدردانی و تشکر

دانشکده علوم انسانی دانشگاه  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه اهرآزاد اسالمی واحد 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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