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 زندگی سیاسی شیخ بھایی

 

 ابوالفضل سلطان محمدی : نویسنده 

 

 )١(پیشگفتار 

از عالمان بزرگ شیعی در سده دھم و ) ه ق ٩۵٣ - ١٠٣٠(بھایی  عاملی، معروف به شیخ حسین بھاءالدین محمدبن

ھای گوناگون علمی، سیاسی و ھنری شھرت جھانی  او از جمله نوادر روزگار است که در عرصه. یازدھم ھجری است

ایشان در فنون و علوم غریبه نیز دست توانایی  بھایی در حوزه علوم عقلی و نقلی دارای تالیفات بسیار است،. دارد

  . داشته است

ترین منصب سیاسی مذھبی  دار مھم در عرصه سیاست از فقھای بزرگ عصر صفوی است و سالیان متمادی عھده

در قلمرو ھنر معماری در رونق بخشیدن . بوده است) مقتدرترین دولت صفوی(شاه عباس اول  در دولت) شیخ االسالم(

رفت، از این رو برای شناساندن  اصفھان و پدید آوردن آثاری ماندگار سرآمد مھندسان عصر خود به شمار می به شھر

  . اند ای به معرفی او پرداخته این شخصیت جامع االطراف نویسندگان و پژوھشگران ھر کدام از زاویه

بعضی با تاکید بر خدمات اجتماعی و . اند تهای توانا به او نگریس برخی با توجه به آثار مکتوب وی، به عنوان نویسنده

  . اند گر واقعی جامعه و مجدد قرن یاد کرده فرھنگی ایشان، از او با عنوان اصالح

و برخی دیگر از نظر گاه . اند ای از نگاه فن ریاضی و ھنر معماری به دنبال معرفی او به عنوان مھندسی نوآور بوده عده

  . اند اسی او را مورد کاوش قرار دادهھای سی سیاسی، عملکرد و دیدگاه

ھا از چھره  ھا و دو گانگی و تضاد ظاھری در نظر و عمل سیاسی شیخ بھایی، و زدودن این ابھام وجود برخی ابھام

ھای مذکور، ضرورت تحقیق در این زمینه را آشکار  گویی به سؤال سیاسی وی و نیز فقدان تحقیقی جامع برای پاسخ

  . سازد می

  لمی زندگی ع

  تولد و دوران تحصیل 

ای که امروزه با نام لبنان  در بعلبک در منطقه) ه ق( ٩۵٣حسین بن عبدالصمد عاملی در سال  بھاءالدین محمدبن

  ) ٢. (شود، چشم به جھان گشود شناخته می

خاندان . اند هزادگاه او ھمواره یکی از مراکز مھم مذھب تشیع بوده و دانشمندان شیعی بسیاری از این ناحیه برخاست

  ) ٣. (اند عامل در این عصر بوده ھای معروف جبل بھایی یکی از خانواده

  . اند علمای این منطقه در بنیاد نھادن تشیع در ایران و استوار کردن آن بویژه از قرن ھفتم به بعد تالش بسیار کرده

) ه ق ٩۶۶(ال مھاجرت پدرش به ایران وی در س. بھایی دوران کودکی و نوجوانی خود را در محل تولدش به سر آورد

در فراگیری علم و دانش ) به دلیل عدم آشنایی با زبان فارسی(ھای اولیه مھاجرت،  در سال. سیزده سال داشت

که به دعوت شاه طھماسب (جست، اما با انتقال خانواده او از اصفھان به قزوین  ھمچنان از محضر پدر خویش بھره می

دنیای جدیدی از علم و سیاست در برابر شیخ ) ه منصب شیخ االسالمی پایتخت صورت گرفتصفوی، و تعیین پدرش ب

ھای بزرگ علمی و سیاسی  شخصیت بھایی گشوده شد، زیرا قزوین در آن روزگار مرکز علم و دانش، و نیز محل اقامت
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ھای  آشنایی با فعالیت این سفر فرصتی بود برای شیخ بھایی برای دستیابی به رشد علمی و نیز. در ایران بود

  . سیاسی و اجتماعی که آینده او را رقم زد

  استادان 

شیخ بھایی رحمه اهللا در شھر قزوین از محضر اساتید بسیاری در علوم مختلف کسب فیض کرده و در فنون گوناگون 

به نگارش  جوانی دست نظیری که در فراگیری علوم داشت از اوان وی به خاطر نبوغ ذاتی و استعداد کم. تجربه اندوخت

  . در موضوعات دینی زد

  : نام برخی از اساتید شیخ بھایی از این قرار است

استاد ) فقه و اصول، تفسیر، حدیث و ادبیات عرب(شیخ حسین بن عبدالصمد پدر شیخ بھایی که در علوم نقلی . ١

  . فرزند خود بوده است

عبداهللا یزدی، که علم منطق و کالم و معانی و بیان و ادبیات الدین حسین یزدی، معروف به مال عبداهللا بن شھاب. ٢

  . عرب را به او آموخته است

حکیم عمادالدین محمود، طبیب ویژه شاه طھماسب و مشھورترین پزشک ایران در عصر بھایی که استاد او در طب . ٣

  . بوده است

  ) ۴. (بوده است موالنا افضل قاینی، استاد شیخ بھایی در ریاضیات، کالم و فلسفه. ۴

  شاگردان 

یکی . اند گروھی از دانشوران نامی قرن یازدھم نزد وی درس خوانده. شیخ بھایی شاگردان زیادی را پرورش داده است

  : کنیم ھا اشاره می جا به مشھورترین آن تن از شاگردان او را نام برده است که در این ٣٣از محققان معاصر 

  . ق ١٠٩١محمود فیض کاشانی، متوفی مرتضی بن  مالمحمدمحسن بن. ١

  . ق ١٠٩٩الدین محمدبن حیدر حسینی طباطبایی نائینی، متوفی  سیدمیرزا رفیع. ٢

  . ق ١٠٧٠مالمحمدتقی بن مقصود علی مجلسی، معروف به مجلسی اول، متوفی . ٣

  . ق ١٠۵٠ ابراھیم شیرازی، معروف به مالصدرا، حکیم مشھور قرن یازدھم، متوفی صدرالدین محمدبن. ۴

 ١٠٩٠االسالم اصفھان، متوفی  محمد مؤمن خراسانی سبزواری، معروف به محقق سبزواری، شیخ مالمحمدباقربن. ۵

  ) ۵. (ق

االصول در  تالیف زبدة. ھای علمی شیخ بھایی، مسلم این است که از نظر فقھی مسلک اصولی داشته در باره دیدگاه

داشته و طبعا به عرفان ) از نوع مثبت آن(ایشان قطعا مشرب تصوف . گری مؤید این مطلب است عصر گسترش اخباری

  . و سلوک عرفانی متمایل بوده است

اش دلیل بر این  ھا، و تعبیرات وی در کشکول و غیر آن و نیز زی درویشی و ساده زیستی آثار عرفانی او از قبیل مثنوی

  . مدعا است

. اند ترین عارف اواخر قرن دھم و اوایل قرن یازدھم ایران به شمار آورده برخی از نویسندگان معاصر، شیخ بھایی را بزرگ

فقه و «یعنی (و شریعت ) که طبعا وی به آن متمایل بود»  تصوف و عرفان«یعنی (تالش بھایی در جمع میان طریقت 

  ) ۶. (ستاز خدمات بزرگ او معرفی شده ا) االسالمی او بوده است که الزمه مقام شیخ»  احکام عملی اسالم

  آثار و تالیفات 
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وی در علومی که . ھای مختلف علوم اسالمی آثار گرانقدر و ماندگاری را بر جای نھاده است بھاءالدین عاملی در زمینه

  . در آن زمان مرسوم بود، بویژه در اخبار و احادیث، تفسیر، اصول فقه و ریاضیات دارای تالیفات بسیار است

  ) ٧. (کتاب و رساله است ٩۵پژوھش یکی از محققان، بالغ بر  تالیفات شیخ بھایی بر اساس

  ) ٨. (اند عنوان ذکر کرده ١٢٠برخی از نویسندگان، آثار او را 

بعضی . اند ھای معروف او شرح یا حاشیه نوشته ھای شیخ از زمان تالیف مورد توجه دانشمندان بوده و بر کتاب نگاشته

  ) ٩. (ھای درسی بوده است ران جزء کتابھای طوالنی در ای ھا مدت از این کتاب

  : بریم نام می; جا برخی از آثار ایشان را که تناسب با موضوع مورد بحث ما دارد در این

  جامع عباسی . ١

تالیف جامع عباسی به زبان فارسی، ابتکاری نو در نگارش . ترین اثر فقھی شیخ بھایی، جامع عباسی است شاخص

جا که برخی از صاحب نظران از آن به عنوان اولین دوره  آید، تا آن امه مردم به حساب میمتون فقھی برای استفاده ع

  ) ١٠. (کنند یاد می فقه فارسی غیر استداللی که به صورت رساله عملیه نوشته شده است

به . یافت ھا و نیازھای شرعی عموم مردم نگارش گویی به سؤال شاه عباس اول و با ھدف پاسخ این اثر بنابر درخواست

دو سال بعد از ( ١٠٣٢مشغول تالیف آن بود و در سال ) ١٠٢۵(گزارش تاریخ عالم آرای عباسی شیخ در پایان عمر 

  ) ١١. (حسین ساوجی یکی از شاگردان او، آن را به پایان برده است بن الدین نظام) شیخ درگذشت

  . ه استتشکیل شد) از طھارت تا دیات(باب  این کتاب از یک مقدمه و بیست

  الزبدة فی االصول . ٢

ق و به قولی در سال  ١٠١٨تاریخ نگارش آن یعنی سال . ترین اثر اصولی شیخ بھایی کتاب زبدة االصول است مھم

ق، حکایت از اھمیت آن دارد، زیرا اوایل قرن یازدھم، عصر سیطره اخباریان در حوزه فقه و اصول شیعی بوده  ١٠٠۵

  ) ١٢. (است

  اربعین . ٣

تالیف اربعین از سوی محدثان و عالمان شیعی بر اساس حدیث معروفی است که از پیامبر صلی اهللا علیه و آله نقل 

  ) ١٣. (شده است

شیخ بھایی نیز به پیروی از این سنت معمول، به تالیف اربعین حدیث پرداخت، با این امتیاز که شرح کافی و جامع در 

  . باشد ھا می ترین اربعین ع، از بھترین و معروفیاد شده دارد و در مجمو باره حادیث

  . سیاسی پرداخته است این اثر بعد از مثنوی سوانح حجاز، تنھا اثری است که شیخ در آن به مباحث

به تفصیل ) ھا وارد شده است که در باره حرمت اعانت ظالمان و گرایش قلبی به آن(مؤلف در شرح حدیث پانزدھم 

  . ح کرده استھای خود را مطر دیدگاه

توان دیدگاه و عقیده باطنی او در مورد  شیخ در باره این موضوع به طور صریح و شفاف سخن گفته است، از این رو می

  . رفتار با حاکم جور، و نیز علل و عوامل ھمکاری علما با شاھان صفوی را به دست آورد

  . ، شرایط و مراحل آن پرداخته استچنین وی در این اثر به بحث از امر به معروف و نھی از منکر ھم

  مثنوی سوانح الحجاز . ۴
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معروف است از آثار بسیار مشھور شیخ » نان و حلوا«مثنوی سوانح الحجاز یا مثنوی سوانح سفر حجاز که به مثنوی 

ون ظاھری شیخ این مثنوی را در راه مکه در بھترین حاالت عرفانی خود، در زمانی که فارغ از تعلقات و شئ. بھایی است

  . و مادی بوده سروده است

روانی و . ای از مواعظ، طنز، حکایت، تمثیل و لطایف عرفانی و معارف برین بشری است مثنوی نان و حلوا آمیخته

  . ھای آن است دلنشینی این اشعار از جمله ویژگی

تلبیس و غرور به مال و منال و دھد، ترسیم و تبیین ریاکاری،  تحلیلی که شیخ بھایی از مثنوی نان و حلوا ارایه می

  . عنوان و منصب دنیایی است

  : گوید شیخ در تسمیه این مثنوی می

  باشد ای پسر  ھرچه غیر از دوست

  نان و حلوا نام کردم سر به سر 

  گر ھمی خواھی که باشی تازه جان 

  رو کتاب نان و حلوا را بخوان 

  نان و حلوا چیست؟ ای شوریده سر 

  بھر زر  متقی خود را نمودن

  دعوی زھد از برای عز و جاه 

  الف تقوا از پی تعظیم شاه 

کند، چرا  ھای این مثنوی به دوری از سالطین که خود آن را از نزدیک تجربه کرده بود اشاره می بھایی در یکی از بخش

  : که قرب شاھان غارت دل و دین را در پی دارد

  نان و حلوا چیست دانی ای پسر؟ 

  زین قرب الحذر قرب شاھان است 

  برد ھوش از سر و از دل قرار  می

  الفرار از قرب شاھان الفرار 

  فرخ آن کو رخش ھمت را بتاخت

  کام از این حلوا و نان شیرین نساخت

  حیف باشد از تو ای صاحب سلوک 

  کاین ھمه نازی به تعظیم ملوک 

  قرب شاھان آفت جان تو شد 

  پای بند راه ایمان تو شد 

  ر قرآن نوش کن ای از نھ جرعه

  را گوش کن » الترکنوا«آیه 

توان بدان  در مجموع، مثنوی نان و حلوا از جمله آثار شیخ بھایی است که در تبیین دیدگاه و اندیشه سیاسی او می

  . استناد کرد

  کشکول . ۵
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سیاسی شده  در این اثر به صورت پراکنده اشاراتی به مباحث. این کتاب تجلی نبوغ ادبی بھاءالدین عاملی است

  . ھای مثبت پادشاھان است، از قبیل ضرورت حکومت، جایگاه حاکم در جامعه، و نیز برخی از ویژگی

  : توان به کتب زیر اشاره کرد از دیگر آثار معروف شیخ بھایی می

الحبل المتین  ;مفتاح الفالح; اسرار البالغة; العروة الوثقی; حدائق الصالحین; فوائد الصمدیه; خالصة الحساب; المخالة

  ) ١۴. (عین الحیات; »  تحریم ذبائح اھل کتاب«رساله ; فی احکام الدین

  وفات 

در اصفھان در گذشت و طبق »  ه ق ١٠٣٠«سال تالش علمی و عملی، در سال  شیخ بھایی پس از ھفتاد و ھشت

  ) ١۵. (وصیت وی در روضه رضوی به خاک سپرده شد

لیکن تاریخ اول مورد تصریح و تایید مؤلف عالم آرای . بوده است»  ه ق ١٠٣١«به نقل دیگر سال وفات شیخ در سال 

  ) ١٧. (باشد و استاد نفیسی می) ١۶(عباسی، شاگرد او مولی محمدتقی مجلسی، صاحب وقایع السنین 

  زندگی سیاسی شیخ بھایی 

  جایگاه روحانیت در دولت صفوی 

را در باره جایگاه و تعریف منصب شیخ االسالمی یادآوری قبل از پرداختن به زندگی سیاسی شیخ بھایی نکاتی 

  . کنیم می

به دین و مذھب تشیع و حمایت از عالمان دینی امتیازات ویژه زیر را به دست  شاھان صفوی با اھتمام ویژه نسبت

  : آوردند

  . سیاسی ارایه چھره مذھبی از حکومت و کسب مشروعیت -١

  . اسی، مذھبی و تضمین ثبات سیاسیھای سی ایجاد وحدت در میان گروه -٢

  . مقابله با حکومت عثمانی از راه ترویج تشیع -٣

نیز از شرایط سیاسی، اجتماعی فراھم آمده، در راه ترویج دین و ) یعنی عالمان و فقیھان(متولیان دین و مذھب 

  : مذھب امامیه استفاده کرده و اھداف زیر را به دست آوردند

  ; در جامعهترویج احکام اسالم  -١

  ; ترویج مذھب تشیع اثنی عشری -٢

  ; تصدی برخی از اختیارات حکومتی در امور قضایی و اموال عمومی -٣

  ; جلوگیری از گسترش صوفیگری -۴

  ; سعی در اصالح نظام حکومتی و حاکمان سیاسی -۵

  ) ١٨. (گیری در امور مذھبی تمرکز در تصمیم -۶

ای را برای عالمان دین در  شد تا متولیان سیاست، جایگاه ویژه ان دولت و دین باعثاین رابطه نزدیک در دوران صفویه می

مناصب روحانی در دولت صفویه ره آورد این رابطه متقابل بین حاکمان سیاسی . نظام و ساختار حکومتی در نظر بگیرند

  . و عالمان دینی بوده است

  : شود یمناصب روحانیت در دولت صفویه در عناوین زیر خالصه م

  ) ١٩. (قاضی دار السلطنه، قاضی عسکر و شیخ االسالم) یا صدرالممالک(صدرخاصه، صدرعامه 

ترین منصب روحانی در دولت صفوی بوده و در اواخر دوران  که عالی(االسالم  مؤلف تذکرة الملوک در تعریف منصب شیخ
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  : نویسد می) به آن داده شد»  مالباشی«این سلسله عنوان 

گری منصب معینی نبود بلکه افضل فضالی  سرکرده تمام مالھا، و در ازمنه سابقه سالطین صفویه مالباشی مشارالیه

احدی از . مکان معینی داشته»  شاه«و در مجلس پادشاھان نزدیک به مسند »  بوده«ھر عصری در معنی مالباشی 

ان به غیر از استدعای وظیفه به جھت نشستند و ایش تر از ایشان در خدمت پادشاھان نمی فضال و سادات نزدیک

و مستحقین و رفع تعدی از مظلومین و شفاعت مقصرین، و تحقیق در مسایل شرعیه و تعلیم ادعیه و »  طالبان علم«

  ) ٢٠. (کردند امور شرعیه، به ھیچ وجه در کار دیگر دخل نمی

  : ھمین نویسنده در شرح وظایف شیخ االسالم آورده است

رسید و طالق شرعی را در حضور  ه خود به دعواھای شرعی و امر به معروف و نھی از منکرات میمشارالیه در خان

  ) ٢١. (شد دادند و ضبط مال غایب و یتیم اغلب با شیخ االسالم بوده و بعد از آن به قضات رجوع می شیخ االسالم می

ن، امر به معروف و نھی از منکر و تحقیق و االسالم، رفع ظلم از مظلوما ترین وظیفه شیخ طور که اشاره شد مھم ھمان

  . برای مردم بوده است بیان احکام شریعت

  ھای چھارگانه زندگی سیاسی شیخ بھایی  دوره

  : سال عمر خود با چھار تن از سالطین صفوی معاصر بوده است که به ترتیب عبارتند از ٧٨شیخ بھایی در مدت 

  ; ) ه ق ٩٣٠ - ٩٨۴(شاه طھماسب . ١

  ; ) ه ق ٩٨۴ -٩٨۵(شاه اسماعیل دوم . ٢

  ; ) ه ق ٩٨۵ - ٩٩۵(سلطان محمد خدابنده . ٣

  ) . ه ق ٩٩۵ - ١٠٣٨(شاه عباس اول . ۴

سال با شاه طھماسب ھم  ١٨ھمراه پدر خود وارد سرزمین ایران شد، مدت ) ق ٩۶۶(به این ترتیب شیخ که در سال 

سال نیز  ٣۵سال در پادشاھی سلطان محمد و  ١٠سماعیل دوم، شاه ا روزگار بوده است، یک سال و اندی در سلطنت

ھای سیاسی شیخ بھایی را در چھار دوره تاریخی فوق  شاه عباس اول زیسته است، بر این اساس فعالیت در سلطنت

  . مطالعه و بررسی خواھیم کرد

  ) ق ٩٣٠ -٩٨۴(شاه طھماسب اول  سلطنت. ١

در (او در سن سیزده سالگی . ران نوجوانی و جوانی او شکل گرفتدوره نخست زندگی سیاسی شیخ بھایی در دو

به ھمراه پدر خود، در پی تھدیداتی که از سوی حاکمان عثمانی بر شیعیان جبل عامل بویژه دانشمندان ) ق ٩۶۶سال 

  ) ٢٢. (شد، از موطن اصلی خود به مرکز شیعیان یعنی ایران مھاجرت کرد شیعی آن دیار اعمال می

پس از معرفی شیخ ) ق ٩۶٨(عاملی پس از ورود به ایران سه سال در اصفھان اقامت گزیدند، و در اواخر سال خانواده 

شاه طھماسب  به قزوین پایتخت) شیخ االسالم اصفھان(بن عبدالصمد به شاه صفوی توسط شیخ علی منشار  حسین

وجه به منزلت علمی شیخ حسین که و شاه بر اساس شناختی که از فقھای جبل عامل داشت و با ت. وارد شدند

  . شیخ االسالمی پایتخت تعیین کرد شاگرد مبرز شھید ثانی بود او را به مت

اقامت پدر شیخ بھایی در قزوین به درازا نکشید و پس از چندی وی از طرف شاه به شیخ االسالمی مشھد سپس 

دار این منصب  زوین و مشھد و ھرات عھدهسال در ق ١۴بدین ترتیب پدر بھاءالدین عاملی مدت . ھرات منصوب شد

به بحرین  ایران را به قصد زیارت حج ترک کرد، بعد از انجام مناسک حج) ق ٩٨٣(سیاسی مذھبی بوده است و در سال 

  ) ٢٣. (وفات یافت) ق ٩٨۴(جا در سال  رفت و پس از یک سال اقامت در آن
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شد که وی پس از سالیان متمادی اقامت در ایران،  باعث شود این است که چه عاملی جا مطرح می سؤالی که در این

  به ایران و مناصب دنیایی کند و روانه حجاز و بحرین گردد؟  پشت) اجتماعی -سیاسی  با وجود نزلت(

اند، اما نویسنده  ھای تاریخی به علل این مساله اشاره نشده و مورخان با سکوت از کنار آن گذشته ھر چند در گزارش

  . داند جرة العاملیة مسایل سیاسی اجتماعی آن دوران را در اتخاذ تصمیم پدر شیخ مؤثر میکتاب الھ

که مدتی پس از رحلت (به اعتقادی وی سعی شیخ حسین بن عبدالصمد در احیا و اقامه نماز جمعه در پایتخت صفویه 

شد دولتمردان  باعث) قرار گرفته بود محقق کرکی متروک مانده بود و اقامه آن در عصر غیبت مورد اختالف عالمان دینی

ھای خود  صفوی و رؤسای قزلباش احساس خطر نمایند و او را مانند محقق کرکی مانع بزرگی در برابر قدرت و خواسته

االسالم مشھد و  بدانند، از این رو شاه صفوی حل مشکل را در آن دید که وی را از قزوین دور ساخته و به عنوان شیخ

  . ندھرات منصوب ک

به پدر شیخ بھایی را، به نفی بلد و  نویسنده مذکور، این عمل شاه نسبت. اتفاق افتاد»  ق ٩٧۵«این واقعه در سال 

  ) ٢۴. (داند تا چیز دیگر تر شبیه می بیش»  تبعید سیاسی«

ه که خود گون ھمان. بنابراین یکی از عوامل مؤثر در زندگی سیاسی شیخ بھایی، حضور پدر وی در دربار صفوی است

  : شیخ نیز در برخی از آثار خود با این تعبیر که

  ) ٢۵... (من بالد العرب الی بالد العجم ولم یختلط بالملوک لکنت من اتقی الناس و اعبدھم و ازھدھم... لولم یات والدی

خود دارای ھر چند بھایی در دوران حیات سیاسی پدر . به تاثیر این عامل در زندگی سیاسی خود اشاره کرده است

االسالمی  منصب سیاسی نبوده اما حضور او در پایتخت و در کنار پدر در مشھد و ھرات او را با منصب و وظایف شیخ

  . آشنا ساخته و آماده پذیرش این منصب بعد از پدر خود شد

  ) ق ٩٨۴ -٩٨۵(شاه اسماعیل دوم  سلطنت . ٢

دوران کوتاه . اسماعیل دوم گزارشی در دست نیستشاه  ھای سیاسی شیخ بھایی در دوران سلطنت از فعالیت

جنگ قدرت بین سران قزلباش و . ھای سیاسی، اجتماعی فراوانی را در پی داشت سلطنت این پادشاه، نابسامانی

. گیری این پادشاه، کشتارھای زیادی را در میان خاندان صفوی و نیز دولتمردان به دنبال داشت روحیه انتقام

برخی از  طقی و گرایش او به مذھب تسنن، درباریان صفوی و عالمان دینی را نگران کرد و مخالفتھای غیر من خشونت

. میرسیدحسین کرکی عاملی است که به دستور شاه اسماعیل دوم زندانی شد: از جمله آنان. عالمان را برانگیخت

)٢۶ (  

  . ته استھای سیاسی در مرکز حضور نداش رسد شیخ بھایی در این بحران به نظر می

  ) ق ٩٨۵ -٩٩۵(سلطان محمد  سلطنت . ٣

شاه اسماعیل دوم پس از مدت کوتاھی با مرگ زود ھنگام و چه بسا از پیش تعیین شده او به فرجام خود  سلطنت

  ) ٢٧. (خو و درویش مسلک بود به سلطنت رسید رسید و برادرش سلطان محمد میرزا که حاکم شیراز بود و مردی نرم

جتماعی ایران در دوران سلطنت این پادشاه نیز به دلیل ضعف تدبیر وی و نیز دخالت زنان دربار و دیگر اوضاع سیاسی ا

ای که برخی از مورخان، دوران سلطنت این دو پادشاه را  نظمی گردید، به گونه رجال سیاسی دچار آشفتگی و بی

  . دانند که تا سرحد انحطاط و سقوط پیش رفت دوران فترت صفویه می

  . زندگی سیاسی شیخ بھایی در دوران ده ساله سلطنت این پادشاه نیز ھیچ گزارش تاریخی در دست نیست از

ق به  ٩٩١که چه بسا کوتاه نیز نبوده و تا سال (نویسنده کتاب الھجرة العاملیة معتقد است زندگی شیخ در ھرات 
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ھایی در باره کیفیت زندگی خود در ھرات سخنی زیرا نه خود شیخ ب. از نقاط تاریک زندگی بھایی است.) طول انجامید

بن حیدر کرکی نبود این بخش از زندگی  و اگر اشاره کوتاه شاگرد او، میرحسین. اند گفته و نه دیگران به آن پرداخته

  ) ٢٨. (ماند شیخ به کلی بر ما پوشیده می

ی او که با وی ھمراه بوده است بن حیدر کرکی در معرفی استاد خود شیخ بھایی ضمن نقل سفرھا عزالدین حسین

  : گوید می

  ) . ٢٩(ثم رجعنا الی ھرات الذی کان سابقا ھو و والده فیھا شیخ االسالم ...

بن عبدالصمد از ایران و فوت او در بحرین، فرزندش بھاءالدین  بعد از خروج شیخ حسین: آید که از این عبارت چنین بر می

  . المی ھرات به او واگذار شده استعاملی جانشین او شده و منصب شیخ االس

از دیدگاه مؤلف الھجرة العاملیة حضور شیخ بھایی در ھرات نیز ھمانند زندگی پدرش در این شھر به منظور دور 

  ) ٣٠. (از سوی سالطین معاصر ایشان بوده است) پایتخت(داشتن وی از مرکز سیاسی و قدرت  نگه

ھای علمی او اشاره شده، اما از  سلطنت این پادشاه در ایران و به فعالیتدر کتاب خیرالبیان به حضور وی در دوران 

  . االسالمی بھایی در ھرات سخنی به میان نیامده است منصب شیخ

  : در اثر یاد شده آمده است

 شیخ بھایی در زمان پادشاه کریم، سلطان محمد، پرتو فیض به ساحت ممالک ایران انداخته، در آن ایام در اکثر علوم

  ) ٣١... (تالیفات نموده از آن جمله کتاب حبل المتین در احادیث و

  ) ق ٩٩۵ -١٠٣٨(شاه عباس اول   سلطنت. ۴

از لحاظ . وسعت و عظمت دیرینه خود را باز یافت) ترین پادشاه سلسله صفوی بزرگ(شاه عباس اول  ایران در سلطنت

در حوزه فرھنگ و . نی، در وضعیت مطلوبی قرار داشتقدرت نظامی، اقتدار سیاسی، رونق اقتصادی، عمران و آبادا

ھا به ایران و  شاه عباس اول در میان سالطین صفوی بیش از ھمه آن. معارف دینی نیز در حال رشد و شکوفایی بود

  . ھای او نیز در جای خود قابل تامل است رحمی ھا و بی ھر چند قساوت. مردم ایران خدمت کرده است

گذاشت و از این راه درترویج دین و اقتدار سیاسی ایران و  دشاه آن که به عالمان دینی احترام میاز ھوشمندی این پا

از جمله شواھد این امر انتخاب خلیفه سلطان، شاگرد میرداماد و شیخ بھایی . جست خود بھره می نیز تحکیم سلطنت

  ) ٣٢. (به وزارت خود بود

حضور . ھور این دوره نزد شاه صفوی از ارج و منزلت فراوانی برخوردار بودندمیرداماد و شیخ بھایی از فقھا و فالسفه مش

  ) ٣٣. (این دو شخصیت علمی در دربار صفوی شکوه و جلوه خاصی به سلطنت این پادشاه بخشیده بود

  : کنیم ھای سیاسی شیخ بھایی در عھد شاه عباس اول صورت گرفت که اجماال به آن اشاره می عمده فعالیت

به جای ) شیخ االسالم دارالسلطنه اصفھان(شیخ علی منشار  شته عالم آرای عباسی، شیخ بھایی بعد از رحلتبه نو

  . وی به این منصب منصوب شد

  : نویسد او در این باره می

حاللیات و تصدی  بعد از فوت شیخ علی منشار، منصب شیخ االسالمی و وکالت) شیخ بھایی(بالجمله آن جناب ... 

  ) ٣۴. (االستقالل بدان شغل پرداخت ه اصفھان به خدمتش مرجوع گشته، چند گاه من حیثدارالسلطن

شاه عباس اول به این  ، وی باید در ابتدای سلطنت) ٣۵(بدانیم ) ق ٩٩٣(حال اگر وفات شیخ علی منشار را در سال 

اله او در بالد اسالمی بوده منصب انتخاب شده باشد و ظاھرا این امر پس از برگشت وی از سفر حج و سیاحت چند س

  . است
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شیخ االسالم  ق از سوی شاه عباس کبیر به سمت ٩٩۶به اعتقاد نویسنده کتاب الھجرة العاملیة شیخ بھایی در سال 

  ) ٣۶. (تعیین شد و تا زمان وفاتش این منصب را بر عھده داشت) پایتخت جدید شاه عباس(اصفھان 

سال در دوران سلطنت این پادشاه، شیخ  ٣۴این تاریخ بدانیم وی به مدت بنابراین اگر سفرھای شیخ را پیش از 

االسالم بوده  ھایی که وی در ھرات به جای پدر خود شیخ و اگر سال. االسالم اصفھان و مفتی اعظم ایران بوده است

لی که بر این البته اشکا. شود بیافزاییم، تصدی این منصب توسط وی بالغ بر چھل سال می) سال ٣۴(به این مدت 

  : نظریه وارد است این است که

  . خود برگزید سیاسی و پایتخت به عنوان مرکزیت) ق ١٠٠۶(شاه عباس، اصفھان را در سال : اوال

که به عنوان دوران (با گزارش تاریخ عالم آرای عباسی مطابقت ندارد، زیرا به گفته وی سفرھای شیخ بھایی : ثانیا

  ) ٣٧. (بعد از تصدی منصب شیخ االسالمی اصفھان بوده است) آید حساب می فترت در زندگی سیاسی او به

) ق ١٠٠۶(در ھر صورت نظریه اخیر قابل دفاع است، زیرا تعیین اصفھان به عنوان پایتخت صفویه از سوی شاه عباس 

) ق٩٩۵از سال  یعنی(خود  ھیچ منافاتی با این مطلب ندارد که شاه عباس، شیخ بھایی را از ھمان سال اول سلطنت

که شیخ بھایی جانشین (االسالمی اصفھان برگزیده باشد، با توجه به این که وفات شیخ علی منشار  شیخ به سمت

  . معلوم نیست در چه سالی بوده است) وی در این منصب بوده

ان سلط(شاه عباس، توسط پدر او  محتمل است که اعطای منصب شیخ االسالمی به شیخ بھایی قبل از سلطنت

) سال سفر بھایی برای زیارت حج و سیاحت او در کشورھای اسالمی(ق  ٩٩١ھای  و قبل از سال) محمد خدابنده

توان آورد و آن این که وی از پادشاھی که شیخ بھایی  تاییدی ھم از سخنان اسکندر بیک ترکمان در این باره می. باشد

  . بعید نیست که این پادشاه پدر شاه عباس اول بوده باشد و) ٣٨. (را به این سمت منصوب کرده است نام نبرده است

بنابر احتمال یاد شده، سفرھای شیخ بھایی در اثنای تصدی این منصب انجام شده و بدین وسیله ادعای عالم آرای 

  . شود عباسی نیز درست می

  سفرھای شیخ بھایی 

تی با زندگی سیاسی او بی ارتباط نیست از این از آنجا که سفرھای شیخ بھایی، با منصب شیخ االسالمی و به عبار

  . ھا داشته باشیم رو الزم است اشاره کوتاھی به آن

اند از سفرھای او به کشورھای عراق، حجاز، شام، مصر و  تر نویسندگانی که به شرح حال شیخ بھایی پرداخته بیش

به دلیل سکوت و یا ابھام موجود در (سفرھا ھا و تعیین مدت و تاریخ این  اند، ولی در باره علت آن قدس سخن گفته

در خصوص علت و انگیزه سفرھای شیخ برخی، . اند ھای مختلفی را ارایه کرده نظریه) ھای تاریخی این دوره گزارش

و بعضی، ; ) ٣٩(دانند  مندی او به سیر و سیاحت را که از دوران نوجوانی با آن مانوس بوده عامل مؤثری می عالقه

توغل میرداماد و اصحاب او در «یعنی (ھای فلسفی موجود در حوزه اصفھان  ھای علمی او با مکتب و دیدگاهاختالف آرا 

خاطر و دلزدگی از مناصب دنیایی  ای ماللت و عده; ) ۴٠(شمارند  را انگیزه احتمالی این امر می) » علوم عقلی و رواج آن

  ) ۴١. (اند دهو معاشرت او با پادشاھان را عامل این سفرھا معرفی کر

  . تاثیر مجموعه عوامل یاد شده در تصمیم بھایی، امری ناممکن و غیر متصور نیست

ھای موجود در این بخش از زندگی  علت ابھام. ھا است انگیز در سفرھای شیخ بھایی مدت و تاریخ آن از مسایل بحث

  . اند ھا را ثبت نکردهشیخ بھایی این است که خود او، نیز مورخان معاصر، تاریخ و مدت این سفر

االسالمی اصفھان منصوب شد  آید که شیخ پس از مدتی که به منصب شیخ از کتاب عالم آرای عباسی چنین برمی

، ولی در آن به تاریخ و مدت این سفرھا ) ۴٢(ھا در بالد اسالمی به سیاحت پرداخت  اراده سفر حج نمود، و مدت
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شود این است که زمان وقوع این سفرھا  عبارت اسکندر بیک استفاده می تنھا مطلبی که از ظاھر. اشاره نشده است

ق بوده، یعنی سالی که شاه عباس پیاده به زیارت  ١٠٠٨تا ) سال وفات شیخ علی منشار(ق  ٩٩۴ھای  بین سال

  . امام رضا علیه السالم رفت و شیخ بھایی نیز ھمراه او بود

داند و  ر خیرالبیان است که آغاز سفرھای بھایی را در دوران جوانی او مینظریه دوم در باره تاریخ سفرھای شیخ، گفتا

  : نویسد می

در عنفوان شباب ھوای سیر بالد در خاطر دریا مقاطرش رسوخ یافته، به تشرف زیارت حرمین شریفین مشرف شده به 

... . آفتاب افادت، صبح صادق ساختهھا در مصر بوده و دیار شام را از فیض  اکثر دیار عربستان و بالد مغرب رسیده، مدت

)۴٣ (  

) ق ٩٩۴(که در آن ھنگام سی ویک ساله بوده و قبل از سال ) ق ٩٨۴(بنابراین شیخ باید بعد از وفات پدرش در سال 

  . که به منصب شیخ االسالمی اصفھان برگزیده شد، به این سفرھا رفته باشد

در باره مدت . یخ، مدت این سفرھا نیز نامعلوم استگذشته از این به دلیل مشخص نبودن تاریخ سفرھای ش

  : بھایی دو نظر وجود دارد سیاحت

منشا این نظر، گفتار . بوده است) به مدت سی سال(بھایی بسیار طوالنی  نخست این که مدت سیر و سیاحت

است در این باره ترین مستند تاریخی در شرح حال شیخ بھایی  است، زیرا مؤلف این اثر که قدیمی» سالفة العصر«

  : نویسد می

االسالم، و فوضت الیه امر الشریعة، علی صاحبھا  فلما اشتد کاھله، وصفت له من العلم مناھله، ولی بھا شیخ...

الصالة والسالم، ثم رغب فی السفر و السیاحة، و استھب من مھاب التوفیق ریاحه، فترک تلک المناصب، و مال لما ھو 

اهللا الحرام و زیارة النبی و اھل بیته الکرام علیھم افضل الصلوة و التحیة و السالم، ثم اخذ  یتب لحاله مناسب، فقصد حج

  ) ۴۴... . (فی السیاحة فساح ثالثین سنة، و اوتی فی الدنیا حسنة و فی اآلخرة حسنة

ور ھای علوم از وجود وی جاری گشت، منصب شیخ االسالمی بر عھده او گذاشته شد و ام زمانی که چشمه

به وی ارجاع گردید، پس مدتی از منصب شیخ االسالمی ملول گشت و به سیاحت و جھان گردی رو آورد و  شریعت

ترک مناصب گفت و به زیارت حج و تربت پیامبر صلی اهللا علیه و آله و اھل بیت گرامش رفت و پس از آن سی سال به 

  . سیاحت پرداخت

  . اند بعد از این مؤلف، غالبا سخنان او را تکرار کرده شیخ بھایی، نویسندگان در تعیین مدت سیاحت

بین . (دانند تر از این مقدار می دانند و مدت سفرھای شیخ را بسیار کم ای از محققان این نظریه را نادرست می عده

ریه و مؤلف کتاب احوال و اشعار فارسی شیخ بھایی از جمله نویسندگانی است که معتقد به نظ) . سال چھار تا شت

شیخ را ناشی از اسطوره سازی و  وی با ارایه شواھد و قراین تاریخی، مدت سی سال سیاحت. دوم است

  : گوید عالوه بر این وی در توجیه مدت مذکور می) ۴۵. (داند آمیز برخی از نویسندگان می پردازی و گفتار مبالغه شخصیت

تا آخرین سفری ) ق ٩٨۴سال (از نخستین سفر وی ممکن است مقصود از این که سی سال سفر کرده این باشد که 

  ) ۴۶. (سی سال طول کشیده است) ق ١٠١۵سال (که در عمر کرده 

ای شیخ بھایی در یکی از سفرھای خارجی خود به کشور عثمانی، سفارت شاه صفوی را بر عھده  به اعتقاد عده

  ) ۴٧. (انی بوده استداشته و حامل پیامی از طرف شاه عباس اول به سلطان مراد حاکم عثم

  ھای زندگی سیاسی شیخ بھایی  پاسخ به ابھام



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١١ 
 

  : عملکرد سیاسی شیخ بھایی از چند جھت مورد توجه محققان منتقد قرار گرفته است، این موارد عبارتند از

  . ھمکاری با سالطین صفوی در قالب پذیرش منصب شیخ االسالمی) الف

  . ھا ا رساله به نام آنمدح سالطین معاصر خود و تالیف کتاب ی) ب

  . تضاد و دوگانگی در نظر و عمل سیاسی) ج

  : کنیم ھا مطالعه و بررسی می جا موارد انتقادی مذکور را به ترتیب و ھمراه با پاسخ آن در این

  ھمکاری با سالطین صفوی ) الف

رھایی از دیرباز مورد بحث تعامل نزدیک عالمان دینی با حاکمان سیاسی در عصر صفوی به لحاظ مشروعیت چنین رفتا

  . وگوی اندیشمندان بوده و ھست و گفت

اند و شیخ  پروا عملکرد سیاسی عالمان شیعی عصر صفوی را نقادی و تقبیح کرده برخی از نویسندگان معاصر بی

  . اند ھای خود قرار داده ترین نکوھش بھایی را به خاطر ھمکاری و رابطه نزدیک او با شاه عباس، مورد سخت

ھا گشوده و  به مدافعان رویه علمای شیعه در عھد صفوی زبان به طعن آن یکی از این نویسندگان با تعریض نسبت

  : گوید می

ھای  بینیم که مثل خانه ھایی می قاپو خانه درست است که این حاکم فاسد است، درست است که در ھمین عالی

ه سلطان صفوی مثل خلیفه عباسی بغداد اھل ھمه خلیفه بغداد آالت موسیقی و مشروبات دارد، درست است ک

شود که جامعه و وجدان شیعی نتواند نظام استبدادی و فساد اخالقی او را تحمل  فرقه است، اما این مانع از این نمی

بیند که یک روحانی بزرگ، و عالم بزرگ و باتقوا و نابغه شیعی مثل شیخ بھایی که از مفاخر علمی ما  کند، وقتی می

کند چرا؟ زیرا درست است که این حاکم مثل  پذیرد و تحمل می توده مذھبی می; با او ھمکار است و ھمراه است تاس

... کند برای چه؟ برای این که روایت است و این، ھمه چیز را توجیه می... کند اما حب علی در دل دارد خلفا زندگی می

  ) ۴٨. (ض علی در دوزخ است ولو مطیع من باشدکه محب علی در بھشت است ولو عاصی بر من باشد و مبغ

به دین و مذھب  این سخنان را اگر حمل بر غرض ورزی نویسنده نکنیم مسلما از روی احساس دلسوزی گوینده نسبت

که دوره ھمگرایی و اقبال عالمان دینی به (تامل در تاریخ سیاسی تشیع در این دوران . تشیع نبوده است

  . دھد عکس دیدگاه این نویسنده را نشان می) حاکم شیعی است ویتبرای تایید و تق سیاست

  : آوریم ھایی را که در رد این نظریه ارایه شده است می جا به اختصار پاسخ در این

  تقیه . ١

تقیه از اصول مسلم مذھب شیعه است که در روایات . شود تقیه است نخستین جوابی که به ذھن متبادر می

از این رو . بر اھمیت این اصل تاکید شده است) ۴٩(»  ال ایمان لمن التقیة له«معصومین علیھم السالم با تعابیری نظیر 

برای حفظ دین و ترویج مذھب تشیع، و یا حفظ جان خود و  شیعیان، بویژه عالمان شیعی در موارد متعدد از تاریخ تشیع

ھا عالوه بر گفتار معصومین علیھم السالم سیره سیاسی  اند و مستند آن دیگران از این اصل کاربردی استفاده کرده

  . ایشان در برخورد با خلفای جور بوده است

  : ن مضمون نقل کرده است کهخود شیخ بھایی روایتی در خصوص پرھیز از مخالفت پادشاه جبار بدی

  ) ۵٠. (ایاک و غضب الملک الظلوم فان غضبه کغضب ملک الموت

ستاند و موجب  یعنی از خشم پادشاه ظالم و جائر بپرھیز که خشم او مانند خشم فرشته مرگ است که جان را می

  . شود ھالکت و نابودی حیات انسان می
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  . صفوی بر اساس این اصل صورت گرفته باشدبنابراین محتمل است که ھمکاری شیخ با شاھان 

در زمان شیخ بھایی عالمان بزرگی ھمانند محقق اردبیلی و «ای که بر این جواب وارد است این است که  اما خدشه

تواند  اند پس خوف و اضطرار نبوده است، بنابراین تقیه نمی اند که از معاشرت با سالطین وقت احتراز داشته دیگران بوده

  » .وبی برای توجیه عملکرد سیاسی وی قلمداد شودعمل خ

  مصلحت عامه . ٢

دفع ضرر از مؤمن و یا جلب نفع برای او، از جمله عوامل جواز ھمکاری با حاکم جائر است که در فقه شیعه بدان تصریح 

  ) ۵١. (شده است

والیت عبداهللا نجاشی از طرف بن یقطین در دستگاه حکومتی ھارون الرشید و نیز  در تاریخ سیاسی شیعه حضور علی

که از سوی امام صادق و امام کاظم علیھما السالم تجویز شده بود، به منظور یاری ) منصور دوانیقی(خلیفه عباسی 

در این که حضور شیخ بھایی در دستگاه صفوی برای تحقق . رساندن به مؤمنان و احقاق حق مستضعفان بوده است

  : مؤلف سالفة العصر در این باره آورده است. ای در آن نیست ھهبخشیدن به چنین اھدافی بوده شب

بردند و بسیار کودکان نوزاد در آن  شیخ بھایی بسیار بخشنده بود و سرای عالی داشت که یتیمان و زنان بدان پناه می

، میل به پادشاه بخشید ولی با آن ھمه تقرب شیر خوردند و بسیار مردم از آن پناه جستند، وی به مردم بسیار چیز می

  ) ۵٢. (تر مایل به تنھایی و جھان گردی بود نداشت و بیش

نتیجه این که تامین مصلحت عباد و . در کالم این نویسنده شاھد بر مدعااست»  یفد علیھا الراجی و اآلمل«عبارت 

تواند یکی از  می میشیخ االسال حداقل یاری رساندن به نیازمندان جامعه و دادرسی مظلومان با استفاده از موقعیت

  . مستندات شرعی در تبیین عمل سیاسی شیخ باشد

  اقامه امر به معروف و نھی از منکر . ٣

در فقه سیاسی شیعه وجوب تحصیل والیت از طرف حاکم جائر و یا ھر نوع ھمکاری با او در صورتی که اقامه امر به 

مکاری بسیاری از عالمان شیعی با حاکمان جور برای ھ) . ۵٣(معروف و نھی از منکر موقوف به آن باشد واجب است 

ترین معروفی که به دست عالمان شیعی در طول تاریخ سیاسی  بزرگ. احیای این دو فریضه بزرگ الھی بوده است

ھای علمی و عملی بوده که در دوران صفوی به  اسالم انجام شده است ترویج فرھنگ و معارف مذھب تشیع با روش

تحقق این ھدف جز با ھمکاری عالمان دینی با حاکمان سیاسی و حمایت نظام سیاسی از . ود رسیداوج و اعتالی خ

  . پذیر نبود ایشان، امکان

شاھان صفوی مؤثر بوده مطلبی است که مؤلف خیرالبیان در  که حضور عالمان در دستگاه حکومت و ھدایت دلیل بر این

  : نویسد ده است، وی میباره جایگاه شیخ بھایی نزد شاه عباس صفوی آور

اعتقاد صافی است و در اعزاز و احترام و اکرام او ) شیخ بھایی(به آن حضرت  را نسبت) شاه عباس اول(شاه آگاه، 

گذارد، و ھمواره ملتمسات آن حضرت در سده رفیعه شاھی چون دعاھای اجابت قرینش در  ای نامرعی نمی دقیقه

  ) ۵۴. (بارگاه الھی مقبول است

ھای  ھا مؤثر بوده و خواسته آید که حضور فعال امثال شیخ در دربار شاھان در ھدایت آن رت فوق چنین بر میاز عبا

. گرفت حمایت از ستم دیدگان بوده مورد پذیرش پادشاه وقت قرار می ھای دینی و در جھت ایشان که مسلما خواسته

ھای تاریخی این دوران  گونه که در گزارش ھمان. گردید یھر چند در مواردی ھم استبداد شاھان مانع از قبول نظر آنان م

مؤثر واقع نشد و شاه ) صفی میرزا(آمده است که نھی شیخ در باز داشتن شاه عباس اول از قتل فرزند ارشدش 
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  : خطاب به شیخ بھایی گفت

  ) ۵۵. (شیخ احترام خود را نگاه دارید و اصرار نکنید

ایت از جایگاه بلند شیخ نزد شاه صفوی و پذیرش نصایح او توسط شاه دارد، او سخنان مؤلف عالم آرای عباسی نیز حک

  : گوید در این باره می

از این زمان خجسته نشان، حضرت اعلی شاھی، وجود شریف آن یگانه روزگار را مغتنم دانسته، ھمیشه از ملتزمان 

ارزانی داشته، از صحبت فیض بخش او مسرور رکاب اقدس و اکثر اوقات در سفر و حضر به وثاق حضور او تشریف قدوم 

  ) ۵۶. (گردند می

جا باید افزود که برخی بر اساس پندارھای باطل خود درصدد خدشه بر چھره عالمان بزرگ شیعی برآمده و حضور  در این

  . اند ھا در عرصه سیاست را ناشی از ریاست طلبی دانسته آن

به او  آلود نگرش معاصر منتقد شیخ بھایی نسبت نده فضای و ھممطلبی که در پاورقی آمده است تاحدی نشان دھ

  . است

  ) ۵٧. (پایه و اساس است شیخ بھایی و امثال او به دور است چنین ادعاھای بی البته آنچه از ساحت

  : فرماید امام خمینی رحمه اهللا در رد این گونه شبھات چنین می

اند به یک سالطین با این که  اند از یک مقاماتی و متصل شده کردهھا گذشت  بینیم که یک طایفه از علما این می...

اند به  ھا متصل شده دیدند مردم مخالفند، لکن برای ترویج دیانت و ترویج تشیع اسالمی و ترویج مذھب حق، این می

. درباری نبودندھا آخوند  اند خواھی نخواھی برای ترویج مذھب تشیع و این یک سالطین، و این سالطین را وادار کرده

اینھا اغراض سیاسی . اطرافیان سالطین این آقایان بودند. کنند این اشتباھی است که بعضی نویسندگان ما می

خورد که مثال مجلسی رحمه اهللا، محقق ثانی رحمه  نباید یک کسی تا به گوشش می. داشتند، اغراض دینی داشتند

کردند، خیال کنند که  شان می ھا، ھمراھی رفتند سراغ این اند و می شتهھا روابط دا اهللا، شیخ بھایی رحمه اهللا با این

این . ھا عنایتی بکنند اند برای جاه و عزت، و احتیاج داشتند به این که سلطان حسین و شاه عباس به آن اینھا مانده

ھا، به  ا به وسیله آناند برای این که مذھب ر ھا گذشت کردند، یک مجاھده نفسانی کرده ھا نبوده در کار، آن حرف

  ) ۵٨. (ھا ترویج کنند دست آن

  ھا  مدح سالطین معاصر و تالیف کتاب و رساله به نام آن) ب

در زندگی سیاسی عالمان شیعی یکی از مسایلی که توجه نویسندگان و محققان را جلب کرده است مدح و ثنای 

  . ھا است سالطین و یا تالیف کتاب و رساله به نام آن

شود که عالمان  به عدم مشروعیت پادشاھان و نیز جائر و فاسق بودن اکثر ایشان، این سؤال مطرح می با توجه

  ! ! اند؟  شیعی با آن مرتبت علم و تقوا چرا و چگونه ظالمان را ستوده و در حق آنان مدح و ثنا گفته

  . تقاد قرار گرفته استشیخ بھایی از جمله دانشمندان بزرگ شیعی است که به خاطر این رفتارش مورد ان

جا قبل از پرداختن به پاسخ این اشکال، آثاری را که شیخ بھایی به نام شاھان صفوی تالیف کرده و نیز بخشی  در این

  : کنیم از سخنان او که در مقدمه این آثار آمده ذکر می

  جامع عباسی ) الف

در دیباچه این اثر، شاه صفوی را به اقتدار  مؤلف. شاه عباس به نگارش درآورد بھایی این کتاب را به درخواست

  . بیت عصمت و طھارت علیھم السالم و دین مداری ستوده است سیاسی، عدالت، انتساب به خاندان اھل

  رساله تحریم ذبایح اھل کتاب ) ب
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یعی در شیخ بھایی این رساله را به درخواست و امر شاه عباس اول و در رد اشکال علمای روم به فتوای عالمان ش

  : باره تحریم ذبایح اھل کتاب تالیف کرده و پادشاه مذکور را با این القاب و اوصاف ستوده است

السلطان االعظم، و الخاقان االعدل االکرم، اعظم ملوک االرض شانا، و اعالھم منزلة و مکانا، و امضاھم سیفا و سنانا، 

علوی ابوالمظفر شاه عباس الحسینی الموسوی الصفوی، و اقواھم حجة و برھانا، صاحب النسب النبوی، والحسب ال

  ) ۵٩... . (البرحت رقاب السالطین خاضعة، علی بابه، و جباه الخواقین معفرة بتراب اعتابه

  رسالة فی مباحث الکر ) ج

»  تحفه«این رساله را به نام سلطان محمد خدابنده نوشته و از مؤلفات دوران جوانی شیخ بھایی است و نام آن را 

به اعتقاد بعضی محققین این رساله را نخست در زمان شاه طھماسب و به نام او نوشته سپس آن را . گذاشته است

  ) ۶٠. (به نام شاه محمد خدابنده کرده است

  تحفه حاتمیه ) د

یر شاه عباس این اثر به نام رساله اسطرالب معروف است و بھایی آن را برای میرزا حاتم بیک اعتماد الدوله اردوبادی وز

  ) ۶١. (نوشته است

  المتین  حبل) ه

  : مؤلف وقایع السنین در باره این اثر فقھی بھایی گفته است

پسر سلطان «) ۶٢(المتین را به اسم شاه طھماسب نوشته و خالصه را به اسم حمزه میرزا  شیخ معظم الیه، حبل

  . اند نگاشته»  محمد خدابنده

  کتاب العروة الوثقی ) و

  ) ۶٣. (ه این کتاب که اثر تفسیری شیخ بھایی است از شاه عباس اول تعریف و تمجید فراوان شده استدر مقدم

شان کرده اشاره  ھایی که شیخ بھایی و امثال او را ملزم به مدح شاھان در مقدمه آثار علمی اکنون به علل و انگیزه

  : کنیم می

چه بعد از آن این بوده است که مؤلفان بزرگ که با حاکمان ھای گذشته چه قبل از صفویه و  رسم غالب در دوران. ١

ھا تعریف و  اند، به منظور حفظ و ترویج آثار علمی خود، پادشاھان معاصر را در مقدمه آن سیاسی روابط نزدیک داشته

مولی محمدتقی مجلسی به این الزام سیاسی فرھنگی آن دوران در مقدمه اثر خود لوامع . کردند تمجید می

  . بقرانی اشاره کرده است، بنابراین شیخ بھایی نیز در برخی از تالیفات خود به این قانون مرسوم عمل کرده استصاح

شود، تایید اقتدار شاھان است که حداقل در دوران مورد مطالعه  آنچه در سخنان مؤلفان در دیباچه آثارشان دیده می. ٢

ناپذیر  امری الزم و اجتناب) عثمانی(امامیه در قبال حکومت رقیب ما تایید پادشاھان شیعی از سوی علمای دوراندیش 

شیعی و تقویت دیگران  جدایی عالمان دینی از حاکمان سیاسی به معنای تضعیف مذھب تشیع و حکومت. بود

  . اند شد و این امری بود که عالمان شیعی ھمیشه از آن پرھیز داشته محسوب می

شود که بسیاری از عبارات به کار رفته در مدح شاھان شرح وظایفی است  معلوم میبا دقت در تعابیر این عالمان . ٣

بیان این واقعیات در قالب الفاظ، به معنای مدح و یا تملق  رود و واضح است ھا می که از حاکمان عدل انتظار عمل به آن

  . در برابر صاحبان شوکت و قدرت نیست

در سخنان بھایی این است که وی ھر چند شاه صفوی را به عدالت و نکته قابل توجه در تعابیر گزینش شده . ۴

ھای اقتدار ستوده است، ولی ھرگز آنان را به تقوا و پرھیزگاری توصیف نکرده، زیرا فسق شاھان صفوی برایشان  جلوه

ت مفھومی البته توصیف آنان به عدالت نیز قابل توجیه است، زیرا از نظر شیخ بھایی عدال. امری مسلم بوده است
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است که دارای مراتب مختلف است و اسالم و ایمان یکی از مراتب آن است و با توجه به این که پادشاھان مورد 

  . به خطا نرفته است ھا به عدالت اند از این رو بھایی در وصف آن ستایش او، مسلمان شیعی بوده

وصیف سلطان معاصر خود پرداخته و از تعریف و نکته مھم دیگر این که شیخ بھایی در وصف شاھان صفوی فقط به ت. ۵

از اکتفا کردن شیخ به قدر ضرورت، چنین . تمجید دودمان صفوی و شاھان پیشین این سلسله خودداری کرده است

  . عمل کرده است»  الضرورات تبیح المحذورات«شود که وی در مدح شاھان بر اساس قاعده  استنباط می

  عمل سیاسی تضاد و دوگانگی در نظر و ) ج

آنچه از زندگی شیخ بھایی معروف است این است که وی مشربی زاھدانه و مسلکی عارفانه داشته و به روش 

از لحاظ نظری ریا و تلبیس و . اعتنا به دنیا بوده است آالیش و بی زیسته و دارای زندگی ساده و بی درویشان می

ھای دنیایی را نکوھش کرده است و  دن به جاه و مقام و منصباستفاده ابزاری از دین و دعوای زھد و تقوا برای رسی

ھایی از  بھایی مضامین فوق را که جلوه. عالمان را از معاشرت و نزدیک شدن به پادشاھان سخت پرھیز داده است

  : گوید به نان و حلوا تشبیه کرده و می نفسانیات و دنیای مذموم است و در کام نفس، شیرین است

  ست؟ ای شوریده سر نان و حلوا چی

  متقی خود را نمودن بھر زر 

  دعوی زھد از برای عز و جاه 

  الف تقوا از پی تعظیم شاه 

  نان و حوا چیست دانی ای پسر؟ 

  قرب شاھان است زین قرب الحذر 

  برد ھوش از سر و از دل قرار  می

  ) ۶۴(الفرار از قرب شاھان الفرار 

) ۶۵. (و تلویح، در توصیه به دوری جستن از مناصب و ظواھر دنیایی استھای او نیز آکنده از تصریح  دیگر مثنوی

ھای  ھای اخالق سیاسی، عالمان دینی بوده زیرا از نظر وی این گروه، بیش از گروه ترین مخاطبان شیخ در توصیه بیش

  . ھای سیاسی، اجتماعی قرار دارند اجتماعی دیگر در معرض این نوع از آسیب

ر یکی از سخنان خود، بدترین عالمان دینی را، کسانی معرفی کرده است که با پادشاھان معاشرت بھاءالدین عاملی د

یعنی . شود ھر چند این خصلت ناپسند عالمان، خود موجب پیدایش ویژگی مثبت در طرف مقابل می. و مجالست دارند

  ) ۶۶(. از نظر وی، بھترین پادشاھان، پادشاھانی ھستند که با عالمان معاشرت کنند

رسد که شیخ در مقام نظر و رفتار سیاسی دچار تضاد و  بعد از مالحظه نکاتی که ذکر شد، در بدو امر چنین به نظر می

تناقض آشکار شده است، زیرا از طرفی مناصب دنیایی از جمله قرب به پادشاھان را نکوھش کرده، و نیز عزلت و 

دنیا و ریاست، ترجیح داده است و از طرف دیگر به رغم نظر و  نامی و زندگی در گمنامی را بر معاشرت با اھل بی

ترین منصب سیاسی  اش، در رفتار سیاسی، ھمراه با پادشاھان بوده و منصب شیخ االسالمی را که مھم اندیشه

مذھبی دوران او بوده مدتی طوالنی ، در دست داشته و به گفته مورخان در سفر و حضر ھمراه شاه عباس، انیس و 

  . س او بوده و این تناقضی آشکار استجلی

به مسایل سیاسی، اجتماعی و دینی و نیز با  آمیز را باید در نوع نگرش بھایی نسبت پاسخ این رفتار به ظاھر تناقض

درست است که : در تحلیل رفتار سیاسی و حل این تعارض ظاھری باید گفت. وجو کرد مالحظه اوضاع زمان او جست

ھای  داند اما ھمو در نوشته می»  راس کل خطیئه«د زاھد مشرب و عارف مسلک بوده و دنیا را شیخ بھایی در زی خو
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وی در یکی از . خود آن سوی قضیه را نیز متذکر شده و فرق بین نگرش استقاللی و نظر آلی به دنیا را بیان کرده است

  : سراید ھای خود در این باره چنین می مثنوی

  تحب دنیا گرچه راس ھر خطاس

  اھل دنیا را در آن بس خیرھاست

  حب آن راس الخطیئات آمدست

  ) ۶٧(ھاست  الشئ و الشئ فرق بین حب

کند و در نھایت، معیار سنجش در ھر کار و ھر  به دنیا، تمثیلی را ذکر می شیخ پس از بیان فرق بین دو نگرش نسبت

  : گوید کند و می چیزی را داوری عقل معرفی می

  ل است، عقل پس مدار کارھا عق...

  ) ۶٨(گرنداری باور اینک راه عقل 

  . پردازد و در ادامه به اثبات این معنی از راه نقل می

ھای شیخ در باره دنیا، جملگی در صورتی است که دنیا فی نفسه و بالذات ھدف باشد و انگیزه  در ھر صورت نکوھش

این امر از مصادیق بارز . قط رسیدن به دنیا باشدھای دنیوی ف و خواسته انسان در دستیابی به مال و منصب و ریاست

دنیاطلبی است و ریشه ھر خطایی است که از طرف ائمه علیھم السالم و عالمان دین از جمله خود بھایی نکوھش 

  . شده است

شود که چرا شیخ بھایی مخاطبان خود را از معاشرت شاھان  چه بیان شد علت این مساله روشن می با توجه به آن

ھای دنیایی نگاھی ابزاری  علت آن است که نگاه او به دنیا و ریاست. داد داد ولی خود از طرفی به آن تن می یز میپرھ

بوده است و ھدف شیخ کسب نتایج دینی از مناصب دنیایی بوده، آثاری ھم که شیخ در صحنه سیاسی برای ایران و 

   .شیعیان و فرھنگ تشیع به جای گذاشته مؤید این ادعا است
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  . رشید یاسمی: تاریخ ادبیات ایران، ادوارد براون، ترجمه. ١٣

  . ش ١٣۵٠، اسکندر بیگ ترکمان، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ١ تاریخ عالم آرای عباسی، ج. ١۴



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٧ 
 

محمدباقر ساعدی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، : ترجمه»  افندی«ریاض العلما، میرزا عبداهللا اصفھانی . ١۵

  . ش ١٣٧۶

  . سالفة العصر، سیدعلی خان مدنی، انتشارات مکتبة مرتضویه. ١۶

  . ش ١٣۵٠تشیع علوی و تشیع صفوی، علی شریعتی، چاپ دوم، حسینیه ارشاد، . ١٧

  . ، انتشارات مؤسسه وفابیروت»  عالمه مجلسی«، محمدباقر مجلسی ٧٢ بحاراالنوار، ج. ١٨

  . ق ١٣١٧بیروت، دارالقاموس، »  شیخ بھایی«المخالت، بھاءالدین محمد عاملی . ١٩

  . ش ١٣۶١، امام خمینی رحمه اهللا مرکز مدارک فرھنگی انقالب اسالمی، ١صحیفه نور، ج . ٢٠

  . ش ١٣١۶بھاءالدین محمد عاملی، تھران، »  تحریم ذبایح اھل کتاب«رساله . ٢١

  . ١٣۵٢وقایع السنین و االعوام، سیدعبدالحسین خاتون آبادی، کتابفروشی اسالمیه،  .٢٢

  . ، ضمیمه کلیات شیخ بھایی)شیخ بھایی(مثنوی نان و حلوا، بھاءالدین محمد عاملی . ٢٣

  : پي نوشت 

که توسط نگارنده در »  اندیشه سیاسی شیخ بھایی«با عنوان  ای است نوشتار حاضر بخشی از مجموعه) ١

  . باشد در دست تدوین می»  پژوھشکده اندیشه سیاسی اسالم«

  . ١۵٣الھجرة العاملیة، ص ) ٢

  . ٩ - ١٠احوال و اشعار شیخ بھایی، صص ) ٣

  . مقدمه کتابکلیات شیخ بھایی، ; ١۵٣الھجرة العاملیة، ص ) ۴

  . ٨۶ -٩٠احوال و اشعار فارسی شیخ بھایی، صص ) ۵

  . ۵٠احوال و اشعار فارسی شیخ بھایی، ص ) ۶

  . ١٧١احوال و اشعار فارسی شیخ بھایی، ص ) ٧

  . ۴۴اربعین شیخ بھایی، ص ) ٨

  . ٩١ -٩٢احوال و اشعار فارسی شیخ بھایی، صص ) ٩

  . ۵٣ سیمایی از شیخ بھایی در آیینه آثار، ص) ١٠

  . ۶٢ -۶٣ھمان، صص ) ١١

  . ٨۶ - ٨٧سیمایی از شیخ بھایی در آیینه آثار، صص ) ١٢

من حفظ علی امتی اربعین حدیثا مما یحتاجون الیه فی امر دینھم بعثه اهللا عزوجل یوم «: متن حدیث چنین است) ١٣

  . ٣٣، اربعین، ص » القیامة فقیھا عالما

احوال و اشعار فارسی ; ش ١٣٧۴ر، محمد قصری، انتشارات قدس رضوی، سیمایی از شیخ بھایی در آیینه آثا) ١۴

; حسین جواھری، انتشارات کتابفروشی محمودی غالم»  کلیات شیخ بھایی«مقدمه ; شیخ بھایی، سعید نفیسی

  . ق ١۴١٢; ، اکبر ایرانی قمی، انتشارات دارالقرآن الکریم»  العروة الوثقی«مقدمه 

  . ۵٩ ، ص٧الجنات، ج  روضات) ١۵

  . ۵٠۴وقایع السنین، ص ) ١۶

  . ٨١ - ٨٢احوال و اشعار شیخ بھایی، صص ) ١٧

  . ۴٢ - ۴٣سیمایی از شیخ بھایی در آیینه آثار، صص ) ١٨

  . ٢ - ۴تذکرة الملوک، صص ) ١٩
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١٨ 
 

  . ١ - ۴تذکرة الملوک، صص ) ٢٠

  . ھمان) ٢١

  . ١٧احوال و اشعار فارسی شیخ بھایی، ص ) ٢٢

  . ١۶ - ١٩شیخ بھایی، صص  احوال و اشعار فارسی) ٢٣

  . ١۴٧ - ١۴٩الھجرة العاملیة، صص ) ٢۴

  . ٢۴ -٢۵و مقدمه عروة الوثقی، صص . ١۶٢ص  ١کشکول، ج ) ٢۵

  . ٢۶، ص ١زندگانی شاه عباس اول، ج ) ٢۶

  . ١٨ - و ص  ١٩۴١٩۵، صص ۵تاریخ ادبیات در ایران، ج ) ٢٧

  . ١۵۴الھجرة العاملیة، ص ) ٢٨

  . ۵٧ - ۵٨صص  ،٧روضات الجنات، ج ) ٢٩

  . ١۵۴الھجرة العاملیة، ص ) ٣٠

  . کلیات شیخ بھایی، مقدمه کتاب) ٣١

  . ٢۵۶، ص ٨مفاخر اسالم، ج ) ٣٢

  . ٣۵٣ - ٣۵۴تاریخ ادبیات ایران، صص ) ٣٣

  . ١۵۴، ص ١تاریخ عالم آرای عباسی، ج ) ٣۴

  . ١۴٣الھجرة العاملیة، ص ) ٣۵

  . ١۵۴ھمان، ) ٣۶

  . ١۵۵ - ١۵٧، صص ١ج تاریخ عالم آرای عباسی، ) ٣٧

  . ھمان) ٣٨

  . ١۶٠، ص ۵ریاض العلما، ج ) ٣٩

  . ۴٣١، ص ٨مفاخر اسالم، ج ) ۴٠

  . ١۵۴، ص ١تاریخ عالم آرای عباسی، ج ) ۴١

  . ھمان) ۴٢

  . ٣۴احوال و اشعار شیخ بھایی، ص ) ۴٣

  . ٢٩١سالفة العصر، ص ) ۴۴

  . ٣٣احوال و اشعار فارسی شیخ بھایی، ص ) ۴۵

  . ٣٣ -٣۴ ھمان، صص) ۴۶

  . ٢٧و ص  ٢٣ - ٢۴عروة الوثقی، صص ) ۴٧

  . ٢٢٢تشیع علوی و تشیع صفوی، ص ) ۴٨

  . ٩٢، ح ۴٣١، ص ٧٢بحاراالنوار، ج ) ۵٩

  . ٢٨٧المخالت، ص ) ۵٠

  . ۵۶مکاسب محرمه، ص ) ۵١

  . ٢٩١سالفة العصر، ص ) ۵٢

  . ۵۶مکاسب محرمه، ص ) ۵٣
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١٩ 
 

  . »  مقدمه کتاب«کلیات شیخ بھایی، ) ۵۴

  . ٨۴، ص ٨اخر اسالم، ج مف) ۵۵

  . ١۵٧، ص ١ تاریخ عالم آرای عباسی، ج) ۵۶

اصرار و تاکید زایدالوصف شیخ بھایی به درویشی موجب گردیده است که برخی روش او را به ریا منسوب دارند، و ) ۵٧

ریض به او که گفته شیخ در مقام تع. تقرب او به دستگاه سلطنت را منافی درویشی بدانند و ادعای او را باطل بشمارند

  : شده

  از خوان فلک قرص جوی بیش مخور 

  انگشت عسل مخواه و صد نیش مخور 

  بدار  از نعمت الوان شھان دست

  خون دل صدھزار درویش مخور 

  : گوید می

  زاھد به تو تقوای ریا ارزانی 

  من دانم و بی دینی و بی ایمانی 

  گو باش ھمین تو طعنه برمن میزن 

  ود و من نصرانی من کافر و من یھ

چنین وی در رباعی دیگری که به شدت از تعریضات مدعیان علم باطن و طریقت و نیز عالمان ظاھر و شریعت آزرده  ھم

  : گوید خاطر گشته می

  عاشق من و دیوانه من و شیدا من 

  شھره من و افسانه من و رسوا من 

  کافر من و بت پرست من و ترسا من 

  ھا من  ینھا من و صدبار بتر ز این

  . ٢۵٩، ص ١صحیفه نور، ج ) ۵٨

  . ١ - ٢رسالة تحریم ذبایح اھل کتاب، صص ) ۵٩

  . ١۶احوال و اشعار فارسی شیخ بھایی، ص ) ۶٠

  . ٩١ -٩٢ھمان، صص ) ۶١

  . ۵٠۴وقایع السنین، ص ) ۶٢

  . »  مقدمه کتاب«العروة الوثقی، ) ۶٣

  . ١۵مثنوی نان و حلوا، ص ) ۶۴

  . ھای شیخ که در این کتاب آمده است رجوع شود به مثنوی; کلیات شیخ بھایی) ۶۵

  . ١۵۵المخالت، ص ) ۶۶

  . ۴٢کلیات شیخ بھایی، مثنوی نان و پنیر، ص ) ۶٧

  . ۴٢ھمان، ص ) ۶٨

  سایت حوزه :منبع

  


