
بهاییتعیین انتساب چند شعر به شیخ
*جواد بشری

چکیده
هـا در مـورد توّجـه بـوده و برخـی از آنشهای شیخ بهایی از روزگار حیـاتسروده
سروده. ها و منابع دیگر ثبت شده استتذکره های قطعـی اّما یکی از مصادر اصلِی

م خود او، و از همه مهم
ّ
بازسـازی دیـوان اشـعار . اسـتکشکولتر شیخ، آثار مسل

و های غیرانتقادی بودههای اخیر چند مرتبه تجربه شده، به شیوهشیخ نیز که در دهه
های قطعـی شـیخ بهـایی، اگـر در تشـخیص سـروده. قابل اعتنای چندانی نیسـت

ها بـه بهتـرین شـکل را مالک قرار دهیم، وضـعیت برخـی از ایـن سـرودهکشکول
اّما مهـم آن اسـت . روشن، و به احتمال قوی از دایرۀ اشعار شیخ خارج خواهد شد

هـای متعـّدد ایـن کتـاب شیوۀ انتقادی و با بررسـی نسـخهبهکشکولکه مراجعه به 
از این منبع ارزشـمند صـورت نگرفتـه و، از ایـن باشد، زیرا هنوز تصحیحی علمی

های نویسنیز، بایستی به دستکشکولهای شیخ حتی در رو، در شناسایی سروده
.کهنی از آن مراجعه کرد

منسوب به شیخ بهـایی، بـا ایـن روش  در پژوهش حاضر، برخی اشعار مشهوِر
.ها به او تعیین شده استبررسی، و انتساب آنانتقادی 

یتذکره، شعرشناس،ی، رباعکشکول،ییبهاخیش:هاکلیدواژه

٢٣/٣/٩٩: تاریخ پذیرش١٦/١٢/٩٨:تاریخ دریافت

j.bashary@ut.ac.ir/ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران*



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٨٦

مقدمه

حّجـۀ ذی٢٧.ز(، مشهور به شیخ بهـاییدانیحارثی هْمعاملی شیخ بهاءالدین محمد جبل

فرزنـد شـیخ عزالـدین ،)اصـفهان، مـدفون در مشـهد،ق١٠٣٠شـّوال ١٢ـبعلبک،ق٩٥٣

اواخر سـدۀ ایران درعالمانتأثیرگذارترین یکی از فرزند عبدالصمد،) ق٩٨٤-٩١٨(حسین 

او برای مّدت طوالنی، صاحب یکی از مناصب مهّم.هجری استسدۀ یازدهم دهم و اوایل

-٩٩٦. حـک(دستگاه شاه عّبـاس اّول » االسالمشیخ«دینی در دربار صفویان و یک چند نیز 

آمـوزان در های مختلفی از علوم دینی و جز آن، و نیز در تربیت علمبود و در شاخه) ق١٠٣٨

. عهد خویش، تأثیر بسیار داشت

هایی کوتاه به عربـی و فارسـی شیخ بهایی بخشی از احوال شخصی خویش را در سروده

شــکلی درج کــرده و لحظــات و تجربیــات خــاص روحــی و اندیشــگی پربــار خــویش را به

در بسیاری از مراجع، تـذکرة الشـعراها و مآخـذ تـاریخی زمـان . رگذار ثبت نموده استتأثی

یاوحـد. بـرای نمونـه، نـک(حیات او و پس از آن، به وجه شاعری وی تصریح شده اسـت 

؛ صــادقی کتابــدار افشــار، ١٤٩-١٤٢: ١٣٨٦؛ نوشــاهی، ٨٢٩-٢/٨٢٣: ١٣٨٩ی، نیحســ

شـدۀ معتبـر و جا که هـیچ نسـخۀ تدوینآناز ). ١/١٤٧: ١٣٦٨پور، ؛ خیام٤١-٤٠: ١٣٢٧

عات و مفردات فارسی شـیخ بـه دسـت ها، غزلاصیلی شامل همۀ مثنوی
ّ

ها، رباعیات، مقط

. های او بـه فارسـی و عربـی تردیـد وجـود داشـته اسـتنیامده، همیشه دربارۀ تعداد سروده

عـاملی کوتاه ه گـردآوری بـ) ق١١١٠.د(زمانی پس از عهد شیخ، محمدرضا فرزند شیخ حـّر

العـاملی، (اشعار وی پرداخـت  ِبالعربیـة و «: ١٥٧: ق١٣٨٥الحـّر َحَسـٌن کثیـٌر شـعٌر ـُه
َ
و ل

ـا
ً

دیواًنـا لطیف فَصـاَر ـِدی محّمدرضـا الحـّر
َ
َول ـد َجَمَعـُه

َ
، و ق

ٌ
، اّمـا هـیچ )»الفارسیة متفـّرق

: ق١٤٠٣(طبـق نظـر آقـابزرگ طهرانـی . نویسی از این تدوین برجـای نمانـده اسـتدست

ناظر به سـ)٩/١٤٣
ً
در روزگـار . های عربـی شـیخ بـوده اسـتروده، اقدام محمدرضا ظاهرا

های شیخ باشد، کم نبـوده، و البتـه هایی که منجر به تدوین مجموعۀ سرودهمعاصر، کوشش

فراوانـی سنگیهای جدا از چاپ. شمار آوردبهینقصتوان چاپ انتقادی بیهیچ یک را نمی

رواج چـاپ زمـانو گاه همراه با برخی دیگر از اشـعار شـیخ در » لوانان و ح«که از منظومۀ 



١٨٧/تعیین انتساب چند شعر به شیخ بهایی

:١٣٥٠،مشـار.کنـبـرای نمونـه، (شـده سنگی و چاپ سربی در بالد اسالمی عرضـه می

ــویی و ٢/١٢٦٢: ١٣٦٩همــو، ؛ ١٣٦٥:١/٧١٧؛ نوشــاهی، ٥١٥٢-٥/٥١٥١ ؛ صــدرایی خ

نخستین بار سـعید نفیسـی در کتـابی بـا ش، برای١٣١٦در ، )٢٣٤: ١٣٨٣حافظیان بابلی، 

های او را که از منابع گردآوری ، شماری از سروده»احوال و اشعار فارسی شیخ بهائی«عنوان 

غالمحسین جواهری در چاپی کـه شـاید از ،همچنین). ١٣١٦نفیسی، (کرده بود منتشر کرد 

از اشعارهامجموعهفراگیرترین 
ً
،در دهۀ پنجاه خورشـیدیفارسی شیخ بهایی باشد، احتماال

ر حـاوی شـیخ بهـایی و نیـز دسـتکشـکولبر اساس 
ّ

نویسـی از یـک ُجنـگ خطـی متـأخ

ق ١٢٤٥در آن راالجّنـاتروضـاتکه برادر صاحب (به شیخمنسوبهای متعّددی سروده

، توانست آنچه از اشعار اصیل و غیر اصیل منتسب به شـیخ بهـایی یافتـه )استکتابت کرده 

در دهۀ هفتاد خورشیدی . رساندببود به چاپ 
ً
بـود کـه چـاپی بـا ) ١٣٧٣شاید سال(ظاهرا

چینی کتابچۀ سعید نفیسـی با تجدید حروف» آثار فارسی شیخ بهائیکلیات اشعار و «عنوان 

تر کردن رباعیات منسوب به شیخ، توّسط نشر چکامه به بـازار عنوان مقّدمۀ اثر، و با حجیمبه

مصّحح سومین طبع این اثـر، . بار در شمارگان باال تجدید طبع شدآمد و از آن پس نیز چند 

بهاءالـدین .کنـ(عّرفی شده و در پژوهش حاضر دو بار به آن استناد شده است علی کاتبی م

های منسوب به شیخ در فضـای مجـازی اغلب سروده). تاعاملی، بیمحّمد بن حسین جبل

، در سایت (
ً
درـ از روی این چاپ ) دیگرهای و سایت» گنجور«مثال

ً
ترین دسترسکه ظاهرا

ـتشده و بـه همـین گرفتهبوده است ـهای اخیر نسخۀ چاپی اشعار شیخ بهایی در سال
ّ
، عل

پـرداختن بـه همـۀ . اسـتنشـر شـدهاشعار غیراصیل فراوانی در فضای مجازی به نام شـیخ 

، و »چکامه«و چاپ نشرهای غیرانتقادی چاپ نفیسی، جواهریاشکاالت موجود در دیوان

تری حضور اشعار و آثار منثـوری کـه بـه هـیچ وجـه از شـیخ بهـایی نیسـت، مجـال وسـیع

شک که بییتوان به منبعکم میهای مزبور، دستشناسی پژوهشاّما دربارۀ روش؛طلبدمی

نگریسـت و از یانتقـادیدیداخود شیخ بهایی، بکشکولیکی از مصادر ایشان بوده، یعنی 

. شماری از اشعار دیگران را که به دیوان شیخ بهایی راه یافته، روشن کردن طریق، وضعیت ای

های بازاری پس از نفیسی، جواهری و چکامه، اغلب تحت تـأثیر یکـی این اشعار، در چاپ



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٨٨

انتسـاب برخـی از آناز این چاپ هـا بـه ها، بارها بازنشر شده و گاه چنان شهرتی یافته که رّد

.مکن است شگفت بنمایدشیخ بهایی م

در سـدۀ یـازدهم هجـری کتابـت هکـه همـکشـکولنـویس در این پژوهش، چند دست

صورت طبع سنگی عرضه شده و به ی مشهور و پرمراجعه از آن که به، و همچنین چاپاندشده

عـاملی، بهاءالدین محّمد بن حسـین جبل.کن(ق، شهرت دارد ١٢٩٦، »الدولهنجم«چاپ 

در واقع هدف از این نگارش آن است کـه . مبنای بررسی قرار گرفته است) ق در منابع١٢٩٦

هـای ترین دیوانعنوان پرمخاطـبهای جواهری و چکامـه، بـهبرخی اشعار موجود در چاپ

شده پیش از هـر شـعر بررسی و عناوین ثبتکشکولهای شعر فارسی شیخ بهایی، در نسخه

ها با چنین جسـتجویی روشـن خواهـد شـد کـه برخـی از ایـن سـروده. سنجی شودصّحت

به نـام سـرایندگان اصـلی هـر ها راآنکشکولشک از سرایندگان دیگری است و شیخ در بی

بـوده اثـر ایـن ، یا برداشت نادرست مخاطبـان کشکولتصّرف کاتبان . شعر ثبت کرده است

دسـتخوش ابهـام و شـان سـرایندگان اصلیهبرخی شعرها بـکه انتسابکه باعث شده است 

. شودخدشه

و ارزش آن در بازسازی دیوان فارسی شیخ بهاییکشکول

. وجـود دارداوکشـکولدر سرودۀ شیخ بهـایی،، »حلوانان و«مثنویمنقوالت متعّددی از

متفّرقـات شـیخ در غزلیـات، رباعیـات وازبسـیاریو»شـکرشیر و«مثنوی همچنین متن 

طور بـه ایـن منبـع بـههای مزبور،و الزم است در تصحیح انتقادی بخشثبت شدهکشکول

هـای های قطعی شیخ در قالب رباعی، غزل، فـرد، مثنویدر واقع، از سروده.ویژه توّجه شود

ها در دو یا سه موضـع تکـرار که برخی از آنضبط شده،کشکولشعر در ٤٢کوتاه و قطعه، 

از . اسـتنقـل شـده کشـکولموضـع از ٤٥شعر در ٤٢، این ترقیقبه عبارت د. شده است

عرضـه نشـده تـا بـا کشـکولروشـمندی از دانیم که هنوز تصـحیح علمـی ومیسویی نیز 

تهّیـهکشـکولازاصیل نویسچهار دستتصویر،بنابراین. بتوان به آن مراجعه کرداطمینان

مراجعـه بـه اشـعار فارسـی موجـود در ایـن منبـعنوعی اجماع در ،هاشد تا با استفاده از آن



١٨٩/تعیین انتساب چند شعر به شیخ بهایی

چـاپ سـنگی ۀیک نسخ،همچنین. واقع شودمفیداشعار فارسی شیْخبررسیدرحاصل و

های اخیر مـورد مراجعـه قـرار گرفتـه، در که در بسیاری از مطالعات شعرشناسی سالارزنده

: های چهارگانه، مبنای بررسی بوده استنویسکنار این دست

یـک ۀمثابـق، که خود به١٢٩٦در اتمام طبعالدوله، اپ سنگی نجمچ: »سکشکول«ـ 

ی مضبوط وۀنسخ
ّ

اصیل از خط
ً
.کارآیی داردکشکولنسبتا

کـه ق١٠٥٨خ سنا مـوّر٨٦٧ۀشماربهمجلس سناۀخطی کتابخانۀسخن: »١کشکول«ـ 

:ب آن در پایان چنین رقم زده استکات
شـهر ةالمبارکة یـوم االربعـاء غـرةوراق وتحریر هذه النسخوافق الفراغ من تسوید هذه األ

عفـو لف الهجری بقلم العبد الفقیر المحتـاج الـی أرجب المرّجب سنه ثمان وخمسون و
ه عنهما و

َّ
ه الجنیدی عفی الل

َّ
ه بن سالم الل

َّ
عـن المـؤمنین بمحّمـد الّنبـی رّبه الغنی عبدالل

ه علیهما وعلی األخیر الوری وعلی الولی صدر األ
َّ
ذلـک ئّمـة الهـدی ووصیاء صلوات الل

ه عواز وبدار العلم شیراز صینت عن اال
َّ
، تّمأالحمد لل

ً
وآخرا

ً
.وال

ـــــــدره  ـــــــو ق الزال یعل
ً
ـــــــا ـــابإدائم ـــذا الکت ـــاحب ه ـــال ص ـــی الُع ل

ـــحابأومــــا غــــّردت ورقــــاء فــــی دوحــــٍة ـــاء الس ـــروض بک ـــحک ال ض

، و شاید بـه دسـت یکـی از اخـالف خانـدان هایی است که در شیرازاین نسخه از نسخه

اإلزار فـیجنید شیرازی، صـاحب  األوزار ّعـن ُزّوار المـزارشـّد
ّ

کتابـت شـده اسـت،حـط

).٧٩: ١٣٥٩انواری، ـپژوهدانش.کن(

کـه تـاریخ کتـابتش در فهرسـت مجلـسۀکتابخان٧٣٧٦ۀ شمارۀسخن: »٢کشکول«ـ 

مورد تردیـداین تاریخ مربوط به عددیکه، در حالیق دانسته شده١٠٠٦اشتباه بهکتابخانه،

همین ریختگـی در رقـم مزبـور، . هایی از آن ریختگی داردقسمتاست که نسخه انتهایدر 

شـده ثبـتق برای این نسـخه ١٠٠٦تاریخ در فهرست کتابخانه ، و لذابدخوانی شده باعث 

برای رسیدن به تاریخ واقعی، الزم است یا همین رقم را با ابزارهـای پیشـرفته بـازبینی .است

صـفحات پـس از بررسـی تمـام .کنیم و یا قرائن دیگری را در خود نسـخه جسـتجو نمـاییم

د اول در برگ روشن شدنویس،دست
ّ
تـاریخ ، بـاز هـم رقـم کاتـب ور٩٤که در پایان مجل

درسـت تـاریخایـنوخورد، به چشم می)ق١٠٦٠(= »ستین بعد االلف«صورتبهکتابت 

.استنویسدستکتابت 
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های اهـدائینسخهجزو(١٣٣ۀشمارمضبوط دانشگاه تهران بهارزنده وۀسخن: »٣کشکول«ـ 

دی از فهرسـتنگاِرکه طبق ادعای فهرست)سید محّمد مشکوة
ّ
در های دانشـگاه،مجل

ً
احتمـاال

ۀنیمـتر، حوالیپذیرش، و شاید به حدس قابل)١٧٥- ٢/١٧١، ١٣٣٢منزوی، (عصر حیات شیخ 

بـه نسـتعلیق مطالب فارسـی آنَنسخ وخطاین نسخه بهاتعربی. باشدیازدهم کتابت شده ۀسد

.دارای عناصر زینتی استنسخهاست وها به شنگرفشده، عنوانکتابت

مشـهد یفردوسـه دانشـگایمعـارف اسـالمالهیـات وۀدانشـکدۀسخن: »٤کشکول«ـ 

) ٢٣٢-١٣٥٥:١/٢٣١فاضل، (٤٥٨ۀشماربه
ّ
ک مرحوم عبدالحمیـد که پیش از این در تمل

،فرهـادمیرزادر کتابخانـۀپیش از او نیـز دار دانشمند خراسانی قرار داشته ومولوی، مجموعه

نویسدستاین .بوده است،قاجارشاهفتحعلیۀنومیرزا واسعّبشناسفاضل و کتابفرزند

بـا »نـان و حلـوا«مثنـویهـایکم در ضـبطدست، قرابت و شباهتیخوانا که خط وخوش

بدون در نظـر هم واز پِیها را بیتها ودارد، مصرع) »سکشکول«(الدوله سنگی نجمچاپ

دوستونی یا چلیپایی(مسطربندی خاصی برای ابیات گرفتن
ً
تـاریخ . ثبت کـرده اسـت) مثال

د اول این نسخه در برگ 
ّ
ـدات نیـز در همـان ق ثبـت و١٠٦٥، پ٩٨کتابت مجل

ّ
بـاقی مجل

د اول چنین است. دست همان کاتب استنساخ شده استبهوحوالی
ّ
:رقم پایانی مجل

من ال هذا آِخر ما ُوِجَد
َّ
ـد الثـانیل من الکشکول وّود األمجل

ّ
ـه الحمـدو. یتلـوه المجل

َّ
لل

ه علی َمن ال نبیَّوحده و
َّ
ی الل

ّ
ّول العشـر األحزبه، فی تاریخ ثـامنآله ود وه محّمبعَدصل

ـانی ولی من األمن الشهر التاسع من العام الخامس من العشر السابع من المائة األ
ّ
لـف الث

.آلهد والسالم علی کاتبه بمحممن الهجرة، و

د برخی اشعار شیخ
ّ

بهایی بر اساس کشکولمقایسۀ مجد

کشـکولها را در تحریرهای مختلفی از که شیخ آنبا تتّبع دقیق و مقایسۀ شماری از اشعاری

های هـا را از دایـرۀ سـرودهآنسادگی و با قطعیتبهتوان خویش به نام دیگران ثبت کرده، می

، وضعیت این اشعار را کشکولهای نویستوّجه انتقادی به دست،در واقع. بیرون بردخود او 

زیادی ـها به شیخ تردیدهایی وجود داشتکه شاید تا پیش از این دربارۀ انتساب آنـ  تا حّد

ها پرداخته خواهد شد، با همـین نگـاه انتقـادی هایی که در ادامه به آنسروده. کندروشن می

.ی تعیین شده استهایشیخ ببهها آنانتساببررسی و 



١٩١/تعیین انتساب چند شعر به شیخ بهایی

ــردـ ــو ک ــوت دل غم١خ ــه خل ــایمب ــایمفرس ــس پ ــر ک ــحبت ه ــد از ص ــاه ش کوت

ــت ــون تنهــایم همنفســم یــاد کسیس ــون همــنفسچ تنهــایم٣کســی شــوم٢چ

نـویس گرفتـه، ولـی در چهـار دسـت» لکاتبه«عنوان ) ١٠٥ص(» ٢کشکول«این رباعی در 

بیگ نام قاسمبه )ر٥٤: ٤ر؛ کشکول٤٢: ٣ر؛ کشکول٤٥: ١کشکول؛ ٨٥: سکشکول(دیگر 

حالتی، شاعر سدۀ دهم و یازدهم هجری، پس از یک رباعی دیگر از ایـن شـاعر و بـا عنـوان 

توان فرض کرد که شیخ در اّیام حضورش در قـزوین حّتـی اواخـر می. ثبت شده است» وله«

خطاسـت» ٢کشکول«بنابراین عنوان. عمر حالتی را نیز درک کرده است
ً
. در این مورد قطعـا

قدیم رباعی مزبور در دست
ً
از دیـوان حـالتی ) از سدۀ یازدهم هجـری(نویسی معتبر و نسبتا

و خود مؤّیدی بر انتساب آن به شاعر ترکمان ٤)پ٩٤: ق١١حالتی ترکمان، قرن(شود یافت می

: ١٣٩٣بشـری، . رۀ او، نـکدربا(بابا قزوینی، شاگرد شیخ بهایی همچنین، حاجی. تواند بود

در (» قاسم«مانند خویش به نام همین شاعر و با عنوان آن را در مجموعۀ کشکول) ٦٠٦-٥٨٥

بیـت دوم نیز).١٠١:ق١٣٠٠قزوینی، (آورده است ) در حاشیه(» بیک حالتیقاسم«و ) متن

.کرده: ٣کشکول. ١

.همنفسی: ٤کشکول. ٢

.همنفسم کسی بود: ٣کشکول. ٣

از آن مینسخه. ٤
ً
کتابخانـۀ دایرةالمعـارف بـزرگ ١٠٠٥نویس شـمارۀ دسـت: شناسـیم عبارتنـد ازهایی که عجالتا

نویس دســت. ٥/١٢٥: ١٣٨٩؛ درایتـی، ١٠٩-٢/١٠٨: ١٣٨٤منــزوی، (بـرگ ١٢٧ق در ١٠٣٢اسـالمی مــوّرخ 

ـی اسـت/ صیده از شاعر در یک مجموعـهدیگری که در منبع اخیر معّرفی شده، فقط حاوی یک ق
ّ

؛ )جنـگ خط

ـی، بی؛ دسـت)٣/٢٢٩٢: ١٣٥٠منـزوی، (ق ١١٦٥نویس مدینۀ منّوره موّرخ دست
ّ
تـاریخ و نویس کتابخانـۀ مل

از سدۀ یازدهم هجری 
ً
الدین ذکـری کاشـانی از اشـعار ؛ منتخبی که تقی)ق١١حالتی ترکمان، قرن. نک(احتماال

، و البته ربـاعی مـورد)٢١٣-٢٠٣: ق١٠١٣الدین کاشانی، میرتقی(د آورده است خوخالصة االشعارحالتی در 

های پس از ای و مجموعههایی در منابع سفینهجز این، محتمل است شماری از او سروده. گفتگو را در آن نیافتم

ط خانم ریحانـه توّس١٣٨٩به گزارش سایت کتابخانۀ ملی، این دیوان در . قرن یازدهم هجری قابل بازیابی باشد

آبـاد، تصـحیح نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، واحـد نجفعنوان پایانکاظمی به

ی قابل رؤیت است، برمیاز تصاویر صفحاتی از ابتدای این پایان. شده است
ّ
آید که نامه که در سایت کتابخانۀ مل

به دو نسخۀ مرکز د
ً
ی مراجعه شده استدر این تصحیح، ظاهرا

ّ
. ائرةالمعارف بزرگ اسالمی و کتابخانۀ مل



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٩٢

وان شیخ بهایی، بدون عنـ، شاگرد)ق١٠٥٢.د(در مجموعۀ ادهم عزلتی خلخالی این رباعی

بـا ایـن حسـاب، الزم اسـت ربـاعی ). ٢٦: ١٣٧٠ادهم خلخـالی، (و نام شاعر آمده است 

های بـازاری دیـوان شـیخ وارد و سایر چاپ) ٨٨: تابی(گفته را که در پژوهش جواهری پیش

.های او کنار بگذاریمشود، از پیکرۀ سرودهشده و در منابع اینترنتی نیز نقل می

ـــد١او را کـــه دلـ ـــّوش باش ـــق مش هــر قّصــه کــه گویــد همــه دلکــش باشــداز عش

ــدبشــنو بشــنو کــه قّصهتــو قّصــۀ عاشــقان همــی کــم شــنوی ــوش باش ــان خ ش

/ نقص کرمست آنکه قـدرش«بالفاصله پس از بیت فرِدکشکولهای این رباعی که در نسخه

آمـده » ربـاعی«های قطعـی شـیخ بهـایی، و بـا عنـوان ، از سـروده»در حوصلۀ امید گنجـد

ــکول( ــواِن١٢٥س، صکش ــا عن ــتباِهب ــی«اش ــکول»[!]اهل ــکولپ٦٨، گ١؛ کش ، ٢؛ کش

، به هیچ وجه از شیخ نیست، هرچند در )ر٨٢، گ٤؛ کشکولپ٦١، گ٣؛ کشکول١٥٦ص

بـا ) ٨٤: تـاجـواهری، بی(او ثبت شـده های غیرانتقادی به نامچاپ
ً
و انتسـاب آن احتمـاال

رّد. گفتـه و ربـاعی حاضـر روی داده اسـتشـدن بیـت فـرد پیشو متوالیکشکولاستناد به 

الدین دایـۀ رازی آن را پذیر است که بدانیم نجمزمانی امکانبه شیخ بهاییانتساب این شعر

یصفر.نکزین. ١١: ١٣٦٥نجم رازی، (العبادمرصادۀ در دیباجدر اوایل سدۀ هفتم هجری 

جــایبــهو»راآن«،»رااو«جــایبــهمرصــاد(نقــل کــرده اســت ) ١/٣٩١: ١٣٩٥قلعــه، آق

های شـیخ در چنین شـرایطی در زدودن ایـن ربـاعی از سـروده). دارد»آتشپر«،»مشّوش«

. ماندبهایی جای تردیدی باقی نمی

ــاب دل ـ ــف، ت ــین زل ــه چ ــرده ب ــنای ب وی کشته بـه سـحر غمـزه خـواب دل مـنم

ــــنبـه خـاطر کـه مبـاد٢در خواب مـده َرَهـم ــــطراب دل م ــــوی ز اض ــــدار ش بی

وجـود نـدارد و سـه نسـخۀ کشـکول٣و کشکول٢این رباعی در دو نسخۀ کشکول
ً
س اصال

هـایی عنوانهم که آن را دارد، بـا ) پ٢١٢گ(٤و کشکول) ر١٧٨گ(١، کشکول)٣١٥ص(

عنـوان یـت مـذکور ب٤س و کشـکولکشـکولدر به ایـن معنـا کـه . استهمراهکنندهگمراه

.آنکو دلش: ٢، کشکول١کشکول. ١

با قلم دیگری کلمۀ ٤در کشکول. وهم: سکشکول. ٢
ً
.باالی مصرع افزوده شده است» وهم«، این واژه نیست و بعدا



١٩٣/تعیین انتساب چند شعر به شیخ بهایی

کـهرسـدبـه نظـر می. شـوددیده می» ولی«عنوان درست ١کشکولدر دارد و فقط » لکاتبه«

ـص ولـی (» ولـی«هـا، های آننسخهو یا مادْر٤س و کشکولهای کشکولکاتبان نسخه
ّ
تخل

خوانده و پس از دستکاری در عنوان شـعر، آن » ]و از آن من است[= ی و ل«را ) بیاضیدشت

ولـی دیـوانبر اساس هفـت نسـخۀ معتبـِر،بحثرباعی مورد. اندضبط کردهرا به نام شیخ 

و بـه احتمـال قریـب بـه ) ٤١٠: ١٣٨٩ی، اضیبدشتیول(ثبت شده بیاضی، به نام اودشت

١.یقین، از اوست

ـــه ـ ـــه ک ـــد گن ـــد نکن ـــوزاه ت ـــارْی ـــوقّه ت ـــارْی
ّ

ـــه غف ـــاهیم ک ـــرق گن ـــا غ م

ــــارت
ّ

ــــا غف ــــد و م ــــارت خواَن ـــواو قّه ـــوش داری ت ـــام خ ـــدام ن ـــه ک ـــا ب آی

جـا کـه شـیخ آن را بدون عنوان آمده، ولی از آنه،مراجعهای موردتمام نسخهاین رباعی در

؛ پ٢٠١گ: ١؛ کشــکول٣٤٧ص: سکشـکول(هنگـام عرضـۀ مطلبــی از خـود نقـل کــرده 

، انتساب شعر بـه وی )بیت را ندارد: ٢کشکول. ر٢٣٤گ: ٤؛ کشکولپ١٥٦گ: ٣کشکول

به نام او ثبت هم شده است محملی یافته است؛ چنان
ً
نیمحّمد بن حسنیبهاءالد(که بعضا

الـدین حیـدر معّمـایی کاشـانی گویندۀ این رباعی، در واقـع رفیع). ١٤١: تای، بیعاملجبل

ص به 
ّ
، الدین ذکری کاشانی و از سرایندگان ماهر در انـواع شـعر، معاصر تقی»رفیعی«متخل

معّما و ماّدهویژه به جالـب ). ١٣٨٤:٢١ی، کاشـاننیالـدیرتقـیم(بوده اسـت ،تاریخدر فّن

: عنـوان، ذیل ایـنهم این رباعی را به شاعر اصلی آن منتسب کرده٣سخۀ کشکولاست که ن

درست، کشف کاتـب نسـخۀ مزبـور یـا مادرنسـخۀ آن آیا این عنواِن. »لمیر حیدر معمایی«

وارد کشـکولکه شیخ بعدها سرایندۀ آن را شناخته و خـود در تحریرهـای نهـایی بوده، یا این

، از انـدرا به نـام شـاعر کاشـانی آوردهمذکورتعّددی رباعی کرده است؟ به هر حال، منابع م

؛)٥٠: ١٣٨٤ی، کاشــاننیالــدیرتقــیم(تقــی کاشــی، همشــهری و معاصــر شــاعر : جملــه

آشنایی هاآندهد شیخ با نشان میشیخ هست که کشکولدر » ولی«بیاضی با عنوان اشعار متعّددی از ولی دشت. ١

ولـی (٤٣٤:سکشـکول: شـده در ایـن صـفحات اشـاره کـردتـوان بـه اشـعار ثبتبرای نمونه می. داشته است

ــی، دشت ــو(٤٤١، )٢٤٨: ١٣٨٩بیاض ــو(٥٣١، )٢٦٨: هم ــه(٥١٥و ) ٣٢٤: هم ــاعی نویافت ــی رب ای از ول

). بیاضیدشت



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٩٤

؛)٢/١٢٦٤: ١٣٨٩ی، نیحسـیاوحـد(نویس معاصـر او الدین اوحدی بلیـانی، تـذکرهتقی

او آورده، همـین ربـاعی اسکندربیگ ترکمان، موّرخ معاصر میرحیدر که تنها شعری را که از

؛)٤٧٨: ١٣٧٢(والـه اصـفهانی ؛)١/١٨٢: ١٣٨٢، ترکمـانگیاسـکندرب(مشـهور اوسـت 

: ١٣٨٤(و والـه داغسـتانی؛)٢/١٠٣٠: ١٣٧٨(احمد رازی امین؛)٣/١٦١: ١٣٧٩(بداونی 

از شیخ بهایی نیستبنابراین، ). ٢/٨٣٠
ً
.رباعی فوق قطعا

ــان میبازنــدرنــدان گــاهی ملــک جهــان میـ ــاهی دل و ج ــه نگ ــاهی ب ــدگ بازن

ـــد آناین طور قمـار را نـه چندسـت و نـه چـون ـــور برآی ـــر ط ـــان میه ـــدچن بازن

در ادامۀ رباعی پیشین در
ً
ذیـل کـه ٣قـرار دارد و جـز کشـکولکشـکولاین رباعی هم دقیقا

بـا . عنوانی بـرای آن ندارنـدهمراجعهای موردنویسه، سایر دستآمد» وله«عنوان نادرست 

نیمحّمـد بـن حسـنیبهاءالـد(انـد که برخی منابع این رباعی را به نـام شـیخ نقـل کردهاین

احتمـال قـوی بایسـتی میـرزا ابـراهیم اصـفهانی ، اّما سرایندۀ آن به)١٣٦: تای، بیعاملجبل

اثـر ابـراهیم قـوام شـرفنامۀ َمنَیـریاز تلخیصـی(فرهنگ میـرزا ابـراهیم، صاحب )ق٩٨٩(

ی، کاشـاننیالـدیرتقـیم(انـد زیرا منابع متعّددی آن را بـه نـام او ثبـت کرده، باشد١)فاروقی

ــن. ٢/٩٥٠: ١٣٧٨احمــد رازی، ؛ امین١/٥٥٩: ١٣٨٩ی، نیحســیاوحــد؛ ٣٨٦: ١٣٨٦ زی

شـدهمراجعـهیرازاحمدنیامۀتذکرآن تنها به در، که ٣٣٩: ١٣٨٤آباد،یعلیشاهد.کن

که یک بار این رباعی را به نام میرزا ابراهیم نقل کرده، بار دیگـر اوحدی بلیانی با این). است

ق به پدر او، میـرزا شاه
ّ
حسـین اصـفهانی، وزیـر شـاه اسـماعیل صـفوی دانسـته و آن را متعل

-٤/٢٠٩٥: ١٣٨٩ی، نیحسـیاوحـد(اسـتمشهور بـوده » قمارباز«توضیح داده که او به 

بـه میـرزا رفتـه ـسـخنقمـار ازیکه در آن از بــ ارد که رباعی مزبور دحتمالآیا ا). ٢٠٩٦

بحث را نبایـد از ، و نه پسر او، منسوب باشد؟ هر چه هست، شعر موردحسین اصفهانیاهش

.شیخ بهایی دانست

مهدوی، ؛ ٩٥-٨٦: ١٣٧٥دبیرسیاقی، ؛٤١٠-٤٠٩: ١٣٦٨کن، ؛ بته٣٧٦-٥/٣٧٥: ١٣٦٩صفا، .نکدر این باره . ١

.٨٠-٧٩: ١٣٨٦؛ بشری، ٣٦٠-٣٣٧: ١٣٨٤آباد، ؛ شاهدی علی١٠٦-١٠٥: ١٣٨٦



١٩٥/تعیین انتساب چند شعر به شیخ بهایی

ــو ای شــوخـ ــزم ت ــنم زار و اســیر١در ب ـــداری تقصـــیرم در کشـــتن مـــن هـــیچ ن

ــرکنــی کــه از رشــک بســوزبــا غیــر ســخن ــه بمی ــه از غّص ــه ک ــی نگ ــویم نکن س

).ر٢٦٨: ٤ر؛ کشکول١٨٥گ: ٣؛ کشکول٤٣٤ص: ٢پ؛ کشکول٢٢٩گ: ١؛ کشکول٣٧١ص: سکشکول(

: ١٣٩١، و؛ هم١/٣٩٤: ١٣٨٤واله داغستانی، () ق١١٦١(الشعراریاضتذکرۀاین رباعی در 

نیز به نـام ) ١/٣٤١: م١٩٦٨سندیلوی، هاشمی () ق١٢١٨(الغرائبمخزنتذکرۀو ) ١/٢٧١

دهـد کـه بـه توالی این رباعی و رباعی بعد در دو منبع اخیر، نشان می. شیخ ثبت شده است

کـه ــ کشـکولای از تبع او هاشمی، آن را بر اساس نسخهاحتمال بسیار واله داغستانی، و به

ایـن ربـاعی را . انـدبه شیخ منتسب کردهـرا داشته٢س و کشکولمشکل دو نسخۀ کشکول

: تـا؛ جـواهری، بی١٤٣: ١٣١٦نفیسـی، (انـد به نام شـیخ آوردههای غیرانتقادی دیوانچاپ

س و دربارۀ سـرایندۀ حقیقـی ربـاعی مزبـور، ابتـدا بایـد اشـاره کـرد کـه در کشـکول). ٨٦

٤و کشـکول٣، کشکول١، ولی در کشکولبه این رباعی داده شده»لکاتبه«عنوان ٢کشکول

مقصـود تیرگـر هـروی مشـهدی به احتمال بسیار درویش، که مراددارد» شیخ رباعی«عنوان 

الـدین کاشــانی، میرتقی. دربــارۀ او، نـک(اسـت»شــیخ ربـاعی«معـروف بـه )ق٩٧٧. د(

که از ) ٢٩-٢٨: ١٣٨٩؛ فکری، ٢٩٨-٢٩٥: ١٣٥٩؛ گلچین معانی، ٤٦٨-٤٦١: ق١٠١٣

ص به اقران سّید محّمد جامه
ّ
. د(» میـر ربـاعی«و مشـهور بـه »فکـری«باف مشهدی متخل

الــدین کاشــانی ای کــه میرتقیربــاعی٥٦جــزِوایــن ربــاعی اگرچــه . بــوده اســت) ق٩٧٣

از او نقل کرده و در میان منقوالت موجود در تذکرۀ اوحـدی بلیـانی ) ٤٦٨-٤٦١: ق١٠١٣(

شـود، نمیمقصـود دیـده به نـام درویـش) ٢١٦٣-٤/٢١٥٩: ١٣٨٩ی، نیحسیاوحد(از او 

ای جـامع و مـدّون از رباعیـات زیـرا مجموعـه،به وی رد کردآن را انتساب یقین توان بهمین

رباعی«
ِ

ضـبط سـه نسـخۀ مضـبوط قـرن یـازدهمی از ،و از طرفـی؛در دست نیست» شیخ

رباعی«حاکی از آن است که شیخ بهایی آن را به نام این کشکول
ِ

شنیده یا دیده بوده و » شیخ

اگر چنین باشد، ایـن انتسـاب قـرن یـازدهمی را . بش ثبت کرده استبر همان اساس در کتا

.تذکرۀ مخزن الغرائب، تذکرۀ ریاض الشعرا، کشکولهر چهار نسخۀ دیگر = شمع؛ متن: سکشکول. ١



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٩٦

دربارۀ گرهـی کـه در انتسـاب ربـاعی اخیـر بـه شـیخ در دو نسـخۀ ١.توان نادیده گرفتنمی

که با لقب کشکولتوان احتمال داد که یکی از کاتبان وجود دارد، می٢س و کشکولکشکول

رباعی«
ِ

خوانده و پس » ؛ رباعی]شیخ بهایی[=شیخ «صورتآشنایی نداشته، آن را به» شیخ

.تحریف شده است» لکاتبه«به بعدها از تصّرف او، این عنوان 

رویـــد ازووز تـــاب شـــراب ژالـــه میرویــد ازورویــت کــه ز بــاده اللــه میـ

ــه ــه پیال ــتی ک ــتدس ــو گرف ــت ت رویـــد ازوگـــر خـــاک شـــود، پیالـــه میای ز دس

: ١٣٩١، و؛ هم١/٣٩٤: ١٣٨٤واله داغستانی، () ق١١٦١(الشعراریاضتذکرۀاین رباعی در 

الغرائـبمخزنتذکرۀو ) ٣/٩٢٧: ١٣٤٠-١٣٣٩آذر، ()ق١١٩٣(تذکرۀ آتشکدۀ، )١/٢٧١

که ذیل چنان. به نام شیخ بهایی آمده است) ١/٣٤١: م١٩٦٨هاشمی سندیلوی، () ق١٢١٨(

توان احتمال داد کـه والـه گفته شد، می)»شوخ منم زار و اسیردر بزم تو ای«(رباعی پیشین 

را ٢س و کشکولهای کشکولکه مشکل نسخهکشکولای از این دو رباعی را از روی نسخه

توانـد تـذکرۀ والـه و یـا مأخذ آذر و هاشمی نیز در این مورد می. شیخ دانسته است، ازداشته

صاتی مشابه از همان کشکنسخه
ّ

، کـه مضـمونی بررسـیربـاعی مـورد . ول باشدای با مشخ

در «بالفاصله پـس از ربـاعی کشکولشادخوارانه و مغایر با فکر و ذوق شیخ بهایی دارد، در 

جا کـه از آن. قرار گرفته است) که پیش تر از آن سخن رفت(» بزم تو ای شوخ منم زار و اسیر

به این شهر و یا مشهد، رباعی مزبور را به نـام سفرهایش که شیخ در اّیام اقامتش در هرات و یا شود فرض کردمی. ١

رباعی«
ِ

ما در . شفاهی باشدنسته توامأخذ او در این انتساب می. ثبت کرده استکشکولشنیده و آن را در » شیخ

ق بهرباعی را توانیم فقط به این نتیجه بسنده کنیم که شیخ بهایی این این پژوهش، می
ّ
ربـاعی دانسـته متعل

ِ
شـیخ

ق به است، نه این
ّ
متعل

ً
رباعی«که تعیین کنیم که رباعی قطعا

ِ
که میرافضلی نشان دادهزیرا چنانهست یا نه، » شیخ

های در بررسـی). ٢٩: ١٣٨٩فکـری، (، حدود نیمی از رباعیات منسوب به این فرد، معارض جـّدی دارد است

: ١٣٨١نوشـاهی، (، به نام میراسدالله اصفهانی یافـت شـد تذکرۀ مذّکر احباباز ای خهبعدی، این رباعی در نس

خویش تدارک دیده، آن را به نـام خالصة االشعارتقی کاشی هم در ذیلی که برای . از او باشدکه بسا و چه،)٤٤٥

. ٣بـاعی شـمارۀ ر]: زیـر چـاپ[١٣٩٩میرافضلی، . نک(نقل کرده است » میراسدالله خلیفۀ صفاهانی«همین 

ها، که فقط شامل رباعیاتی است که در طول قرن٤٧: ١٣٣٤نفیسی، .کندربارۀ این رباعی، نیز 
ً
بـه نـام اشتباها

). ٤٩: ١٣٧٧میرافضلی، (استبوسعید شهرت یافته 



١٩٧/تعیین انتساب چند شعر به شیخ بهایی

بـه ،آنپیش ازکه رباعِیه به اینس آن را بدون عنوان ثبت کرده و با توّجکشکولسنگِیچاپ

ق به او پنداشـته می،های غیرانتقادی دیوان شیخچاپاندرکاراندستصّور ت
ّ
شـده، ایـن متعل

این کهآنجالب ). ٩٠: تاجواهری، بی(شدۀ شیخ راه یافته است رباعی نیز به دیوان بازسازی

بـا . دارد» میرزاسلطان حسـین«مراجعه در این پژوهش، عنوان شعر در هر چهار نسخۀ مورد

سـنگی، و یـا اشـکال س، یا خطای مصـّحح چاپبودن آن در کشکولعنواناین حساب بی

و صادقی کتابدار افشار ) ١/١٢٦: ١٣٨٢(اسکندربیگ ترکمان . دشوشمرده میمادرنسخۀ او 

ـق بـه حسـن،در اوایل سدۀ یازدهم هجری) ٢٦: ١٣٢٧(
ّ
میرزا صـفوی، این ربـاعی را متعل

نیـز، (اند دانسـته، و برادر ارشد شـاه عبـاس اول،طهماسب اّول صفویفرزند محّمد بن شاه

قابل یادآوری است کـه ). ٣٨-١/٣٧: ١٣٣٦؛ هدایت، ١/٨٣٠: ١٣٦٧، اعتمادالسلطنه.کن

از پیـرویبـهداغستانیو چندین دهه بعد واله،بلیانیدر همان قرن یازدهم هجری، اوحدی

بـایقراحسـینسـلطاننـامبـهراآنصـفوی،شـاهزادۀبهاین رباعیابانتسجایبهبلیانی،

در ).٥٦١-١/٥٦٠: ١٣٨٤،یوالـه داغسـتان؛٢/١١٦٧: ١٣٨٩ی، نیحسـیاوحـد(اندآورده

شیخ بهایی طرفدار انتساب رباعی به سلطان حسـین بـایقرا بـوده کهآید، به نظر میمیاناین 

ربـاعی . اسـت) »حسـن«و نـه (» حسـین«سـلطان، کشـکولزیرا عنـوان ربـاعی در است،

مضبوط دیوان مورد بحث، در نسخۀسرگردان
ً
بیگ حـالتی هـم بـه نـام او آمـده قاسـمنسبتا

مسئله را پیچیده)ر١٠٤: ق١١ترکمان، قرنیحالت( .کندتر می، و ایْن

ــد کــه ســوزم ز دیــدنت١جــانی دگــرـ ــراینمان ــاب ب ــاره در نق ــه می٢رخس ــیچ کن

) ٧٦: تـا؛ جواهری، بی١٣٧: ١٣١٦نفیسی، (های غیرانتقادی شیخ این بیت فرد نیز در دیوان

،در ادامـۀ شـعر پیشـین) »سکشـکول«(کشـکولسنگی زیرا در نسخۀ چاپ،شوددیده می

اّما پـس از . اندثبت شده و به همین سبب آن را از شیخ پنداشته،بدون هیچ توضیح و عنوانی

نکردن عنـوان ، معلوم شد که ثبتکشکولهای معتبر نویسس با سایر دستکشکولمقایسۀ

از سوی نجم،درست شعر
ً
سنگی، ایـن بـار هـم، ماننـد شـعر الدوله، مصّحح چاپاحتماال

.کشکولچهار نسخۀ دیگر = متن]. کذا[دیگر : سکشکول. ١

.ز بهر: ٢کشکولو سکشکول. ٢



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٩٨

» لوالدتـه«، عنـوان کشـکولزیرا این بیت در هر چهار نسخۀ ،ساز شده استپیشین، مشکل

.تواند از شیخ بهایی باشدنمیدارد و ) میرزامادر سلطان حسین(=

جز درد تـو در خانـۀ مـاکه کسی نیست بهبـــی حجابانـــه درآ از در کاشـــانۀ مـــاـ

قـرار دارد و از کشکولفرد یا مطلع غزل هم در ادامۀ شعر پیشین در همان موضع از این بیت 

های غیرانتقادی دیوان شـیخ س آن را بدون عنوان ثبت کرده، به چاپجا که نسخۀ کشکولآن

ـی از 
ّ

ص کشـکولنیز راه یافته است؛ در حالی که، با مراجعـه بـه چهـار نسـخۀ خط
ّ

، مشـخ

ق به همان مادر سلطان حسین» ولها«شود که این شعر نیز عنوان می
ّ
ا میرزدارد و بایستی متعل

گفتنی است انتساب این بیت به صبوحی جغتایی، از شاعران سدۀ دهـم هجـری، نیـز . باشد

، ن داس خوشـگوِبنـدراَب؛ ٣/١٧٦: ١٣٧٩بـداونی، . نـک(در برخی منابع مطرح بوده اسـت 

صبوحی هـروی «ذیل مدخل ٢/٥٥٠: ١٣٧٢پور،امیخ؛ و سایر منابعی که در ٤٥٠: ١٣٨٩

فاقا). معّرفی گردیده است» جغتایی
ّ
سرایش این بیت میت

ّ
توان داشـت نظری که دربارۀ محل

ای از حوزۀ والیت هرات آن را در سدۀ نهم یا دهم هجری سـروده، و بـه است که سرایندهاین

.هیچ وجه از شیخ بهایی نیست

نتیجه

های کوتاه و لطیفی که از شیخ بهایی باقی مانـده، پـس از او و در طـول زمـان چنـان سروده

ای بــرای وی ایجــاد کــرده کــه او نیــز ماننــد برخــی یافتــه و شخصــّیت ادبــی ویــژهشــهرتی 

های بزرگ معنوی و سـرایندگان اشـعار کوتـاه، ماننـد ابوسـعید ابـوالخیر، خّیـام و شخصّیت

از او نیستاشعارباباافضل کاشانی، سرایندۀ
ً
زدودن اشعار منسـوب . ی تصور شده که مطلقا

یکی مراجعـه . شیخ بهایی باید در چند مرحله صورت گیردهای اصیلو غیرواقعی از سروده

های حقیقـی او را برخـی از سـرودهاز طریـق آن تـوان به آثار قطعی خود شیخ است کـه می

مواجـه مشـکل بزرگـی بـا ، کشـکولاّما در مراجعه به یکی از این آثـار، یعنـی . بازیابی کرد

در طول زمان، دچار دخل و تصّرف شده و برخی از کشکولهای که نسخهو آن اینیمشومی

این به هنگام بررسِی،از این رو. های مشهور آن نیز از این تصّرفات برکنار نمانده استچاپ

نـویس بایستی به طریق انتقادی و بـا مقایسـۀ چنـد دسـت،های شیخترین مأخذ سرودهمهم



١٩٩/تعیین انتساب چند شعر به شیخ بهایی

و های غیراصـیلرخـی از سـرودهاصیل پیش رفت تا در نهایـت بتـوان سـرایندگان حقیقـی ب

در ایـن . شـان بازگردانـدشیخ را شناسایی نمود و آن اشـعار را بـه صـاحبان اصلیمنتسب به

طریقی که اشاره شـد، سـرایندۀ واقعـی چنـد شـعر شناسـایی و به پژوهش، با چنین هدفی و 

.ها با شیخ بهایی روشن گردیدنسبت آن

منابع
با تصحیح و تحشـیه . ٣ج. آتشکده). ١٣٤٠-١٣٣٩(گدلی شاملو بیگ بن آقاخان بیـ آذر، لطفعلی

. امیرکبیر: تهران. و تعلیق حسن سادات ناصری
. دار األضواء: بیروت). ١بخش(٩ج. الذریعة إلی تصانیف الشیعة). ق١٤٠٣(ـ آقابزرگ الطهرانی 

. سروش: تهران. اهتمام احمد مجاهدبه. کدومطبخ قلندری). ١٣٧٠(ی ادهم خلخالـ 
هـا و فهرسـتمینظـر، بـا تنظـریـز.ج٣. یعباسیآراعالمخیتار). ١٣٨٢(ترکمان گیاسکندربـ 

.ریرکبیام:تهران.افشاررجیاۀمقدم
و فهـارس یو حواشـحاتیبا تصح. ١ج، مرآة الُبلدان). ١٣٦٧(خان ، محّمدحسناعتمادالسلطنهـ 

.دانشگاه تهران:تهران.محّدثرهاشمیمی ونوائنیعبدالحس
سید محمدرضـا : تصحیح، تعلیقات و حواشی. ٢ج. اقلیمتذکرۀ هفت). ١٣٧٨(احمد رازی ـ امین

.سروش: تهران. طاهری
اقینیحسیاوحدـ 

ّ
و نیعرفـات العاشـق. ج٨). ١٣٨٩(محّمـدنیالـّدیتقـ،یاصفهانیانیَبلیَدق

محّمـد یعلمـبـا نظـارت . آمنه فخراحمـدی وصاحبکاراللهحیذبحیتصح.نیعرصات العارف
. یاسالمیکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورایبا همکارمکتوب،راثیم:تهران.قهرمان

زیرنظـر سـید . یالمعـارف بـزرگ اسـالمدائـرة:در. »یاصـفهانمیابـراه«). ١٣٦٨(کن، علی ـ بته
. ٤١٠-٢/٤٠٩:تهران، بنیاد دائرةالمعارف بزرگ اسالمی. محمدکاظم موسوی بجنوردی

یاحمـدعلیمولـوحیتصـحبه.٣، جیخمنتخب التوار). ١٣٧٩(شاهعبدالقادر بن ملوکی، بداونـ 
.یانجمن آثار و مفاخر فرهنگ:تهران.یسبحان. هقیبا مقدمه و اضافات توف.صاحب

ۀنـیآ.»)به مناسـبت انتشـار جلـد نخسـت آن(یرَیَمنۀبه شرفنامینگاه«). ١٣٨٦(ـ بشری، جواد 
.٨٧-٧٨): ١٠٤: یاپیپ(٢ش، ١٨، سپژوهش

مرزبـان : در. »ترین شـاگرد شـیخ بهـاییبابا قزوینـی، برجسـتهحاجی«). ١٣٩٣(ـ ـــــــــــــــ 
. نامۀ دانشور فرهنگیار حجة االسـالم و المسـلمین دکتـر سـید محمـود مرعشـیجشن،فرهنگ

. ٦٠٦-١/٥٨٥: کانون نویسندگان قم: خانۀ کتاب؛ قم: تهران



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٠٠

ویراسـتاری . تصحیح سـیدکلیم اصـغر. ، دفتر دومخوشگوسفینۀ). ١٣٨٩(خوشگو ـ ِبندراَبن داس
کتابخانـه، مـوزه و مرکـز اسـناد : تهـران. مرکز پژوهش کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی: علمی

.مجلس شورای اسالمی
چـاپ . طهران. الدولةتصحیح نجم. کشکول). ق١٢٩٦(عاملی ـ بهاءالدین محّمد بن حسین جبل

ۀشـمار،مجلـس سـناۀکتابخانـیخطـۀنسـخ؛ )در این پـژوهش» سکشکول«رمز با(سنگی 
، مـوّرخ مجلـسۀکتابخان٧٣٧٦ۀ شمارۀسخ؛ ن)»١کشکول«با رمز (ق ١٠٥٨موّرخ ،سنا٨٦٧

ــی کتابخانــۀ مرکــزی )»٢کشــکول«بــا رمــز (ق ١٠٦٠
ّ

ۀشــمار، دانشــگاه تهــران؛ نســخۀ خط
ـی ۀسـخن؛ )»٣کشـکول«بـا رمـز (مشکوة، سدۀ یازدهم هجری ١٣٣

ّ
الهیـات وۀدانشـکدخط

). »٤کشکول«با رمز (ق ١٠٦٥، موّرخ ٤٥٨ۀشمار،مشهدیفردوسه دانشگایمعارف اسالم
قلم سـعید حال بـهمقدمـه و شـرح. کلیات اشعار و آثار فارسی شیخ بهائی). تابی(ـ ـــــــــــــــ 

. تصحیح علی کـاتبیویرایش و. ترجمۀ آیات، احادیث و لغات عربی از حسن طارمی. نفیسی
. چکامه: تهران

ی مشـهور محّمد العـاملنیبهاءالدخیشیاشعار و آثار فارساتیکل). تابی(ـ جواهری، غالمحسین 
. کتابفروشی محمودی: تهران. به شیخ بهائی

ی کتابخانۀ ملی ایران، شمارۀ . دیوان). ق١١قرن(ترکمان ـ حالتی
ّ

.٥-٢٣١٧٥نسخۀ خط
العاملی، محمد بن الحسن  . السـید أحمـد الحسـینی: تحقیـق. ١، جأمل اآلمل). ق١٣٨٥(ـ الحّر

.مکتبة األندلس: بغداد
. طالیه: تهران. ١، جفرهنگ سخنوران). ١٣٦٨. (پور، عـ خیام

. طالیه: تهران. ٢ج، فرهنگ سخنوران). ١٣٧٢(ـ ـــــــــــــــ 
فهرست کتب خّطی کتابخانـۀ مجلـس ). ١٣٥٩(پژوه، محّمدتقی و بهاءالدین علمی انواری ـ دانش

. کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی: تهران. ٢، ج)سنای سابق(٢شورای اسالمی شمارۀ
و گـریدیهـابـه زبـانیو فارسـیبه فارسـیفارسیهافرهنگ). ١٣٧٥(ـ دبیرسیاقی، سید محّمد 

. آرا: تهران. چاپ دوم با اضافات.هاگونهو فرهنگیمحلیهاشیو گویموضوعیهافرهنگ
کتابخانـه، مـوزه و : تهران. ٥، ج)دنا(رانیایهانوشتدستۀفهرستوار). ١٣٨٩(ـ درایتی، مصطفی 

. مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی
٤-٣ش.راثیـمۀنـیآ. »یاصـفهانمیابـراهرزایـفرهنگ م«). ١٣٨٤(، عباسعلی آبادیعلیشاهدـ 

.٣٦٠-٣٣٧): ٣١-٣٠: پیاپی(
: تبریـز. پورترجمـۀ عبدالرسـول خیـام. تذکرۀ مجمع الخواص). ١٣٢٧] (افشار[ـ صادقی کتابدار 

.چاپخانۀ اختر شمال



٢٠١/تعیین انتساب چند شعر به شیخ بهایی

ی چـاپ سـنگیهـافهرسـت کتـاب). ١٣٨٣(ـ صدرایی خویی، علی و ابوالفضل حافظیان بـابلی 
.زائر: قم. آستان حضرت معصومهکتابخانۀ

. فردوس: تهران). ١بخش(٥، جتاریخ ادبیات در ایران). ١٣٦٩(الله صفا، ذبیحـ 
: تهـران. ١، ج)هجری٧٠٠تا سال (اشعار فارسی پراکنده در متون ). ١٣٩٥(قلعه، علی ـ صفری آق

.انتشارات دکتر محمود افشار
یومعـارف اسـالماتیالهۀدانشکدۀکتابخانیخّطیهافهرست نسخه). ١٣٥٥(ـ فاضل، محمود 

. دانشگاه فردوسی: مشهد. ١، جمشهد
ص بـه فکـری مشـهور بـه میـر ربـاعی ـ فکری، سید مّحمد جامـه

ّ
. رباعیـات). ١٣٨٩(باف مـتخل

. یاسالمیکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورا: تهران. کوشش سید علی میرافضلیبه
رجمـۀ عبـارات عربـی از محمـدباقر بـن ت. مشـکول). ق١٣٠٠(بابا بن میرزاجان ـ قزوینی، حاجی

. الدولهدستور صنیعچاپ سنگی به: طهران. آبادیاسماعیل حسینی خاتون
ـی و چـاپ سـنگی (کشکولـ 

ّ
بهاءالـدین محّمـد بـن حسـین ←) »الدولـهنجم«چهار نسخۀ خط

. عاملیجبل
یادگارنامـۀ اسـتاد پیام، فرخنـده: در. »یربـاعخیو شیرباعریم«). ١٣٥٩(ـ گلچین معانی، احمد 

. ٣٠١-٢٨٨: مشهد، دانشگاه مشهد. دکتر غالمحسین یوسفی
. چاپخانۀ ارژنگ: تهران. ٥، جفهرست کتابهای چاپی فارسی). ١٣٥٠(ـ مشار، خانبابا 

مؤسســۀ فرهنگــی : تهــران. ٣، جهای خّطــی فارسـیفهرسـت نســخه). ١٣٥٠(ــ منــزوی، احمــد 
. ئیمنطقه

، های خطی کتابخانۀ مرکز دائرة المعارف بـزرگ اسـالمیهرست نسخهف). ١٣٨٤(ـ ـــــــــــــــ 
). بخش کتابخانه(مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی : تهران. ٢ج

فهرست کتابخانۀ اهدائی آقای سـید محّمـد مشـکوة بـه کتابخانـۀ دانشـگاه ). ١٣٣٢. (ـ منزوی، ع
. دانشگاه تهران: تهران. ٢، جتهران

و اضافات غالمرضـا قیو تحقحیتصح. ١، جاعالم اصفهان).١٣٨٦(ین الدـ مهدوی، سید مصلح
. اصفهانیملل وابسته به شهردارۀو خانیشناسمرکز اصفهان:اصفهان.ینصرالله

، ١٥ۀ دور.معـارف. »یصـفوۀدوراتّیو رباعریابوالخدیابوسع«). ١٣٧٧(ـ میرافضلی، سید علی 
.٦٥-٤٢): ٤٥: یاپیپ(٣ش

ذیل خالصة االشعار«). ١٣٩٩(ـ ــــــــــــــــ  کوشش به. ١، جرج افشاربه یاد ای: در. »رباعیاِت
].بدون شمارۀ صفحۀ نهایی، زیر چاپ[انتشارات دکتر محمود افشار : تهران. جواد بشری

کوشـش به. خالصـة االشـعار و زبـدة االفکـار، بخـش کاشـان). ١٣٨٤(الـدین کاشـانی ـ میرتقی
. میراث مکتوب: تهران. عبدالعلی ادیب برومند و محّمدحسین نصیری کهنمویی



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٠٢

کوشـش عبـدالعلی به. خالصة االشعار و زبدة االفکار، بخش اصفهان). ١٣٨٦(ـ ــــــــــــــــ 
. میراث مکتوب: تهران. ادیب برومند و محّمدحسین نصیری کهنمویی

ی کتابخانـۀ ملـک. و زبدة االفکارخالصة االشعار ). ق١٠١٣(ـ ـــــــــــــــ 
ّ

شـمارۀ . نسخۀ خط
٤٠٧٨ .

). ١٣٦٥(الدین ابوبکر بن محّمد بن شاهاور بن انوشروان رازی معروف بـه دایـه ـ نجم رازی، نجم
. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران. اهتمام محّمدامین ریاحیبه. مرصاد العباد
. کتابفروشی و چاپخانۀ اقبال: طهران. فارسی شیخ بهائیاحوال و اشعار ). ١٣١٦(ـ نفیسی، سعید 

. کتابخانۀ شمس: طهران. سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر). ١٣٣٤(ـ ـــــــــــــــ 
، بخشگـنجۀکتابخانابیو کمیچاپ سنگیفارسیهافهرست کتاب).١٣٦٥(ـ نوشاهی، عارف 

.تانمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکس: آباداسالم. ١ج
، بخشگـنجۀکتابخانـابیو کمیچاپ سنگیفارسیهافهرست کتاب). ١٣٦٩(ـ ـــــــــــــــ 

. مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: آباداسالم. ٢ج
، شناسی، سی و سه گفتـارمقاالت عارف در زمینۀ ادبّیات فارسی و نسخه). ١٣٨١(ـ ـــــــــــــــ 

. بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار: تهران]. دفتر اول[
. بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار: تهران. ، دفتر دوممقاالت عارف). ١٣٨٦(ـ ـــــــــــــــ 

رهاشـمیکوشش مبه.)انیدر روزگار صفورانیا(نیخلد بر). ١٣٧٢(ـ واله اصفهانی، محّمدیوسف 
.موقوفات دکتر محمود افشارادیبن:تهران.محّدث

: قیـو تحقحیمقدمـه، تصـح.ج٥، الشـعراءاضیـرۀتذکر). ١٣٨٤(خان ـ واله داغستانی، علیقلی
.ریاساط:تهران.ینصرآبادیناجدمحسنیس

ها از ابوالقاسـم تصـحیح، مقدمـه و فهرسـت. ج٢. تذکرۀ ریاض الشعرا). ١٣٩١(ـ ـــــــــــــــ 
.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: رانته. رادفر و گیتا اشیدری

: تهـران. تصـحیح مرتضـی چرمگـی عمرانـی. دیـوان). ١٣٨٩(موالنا محّمـدبیاضی، ـ ولی دشت
. اساطیر

اهتمام محّمـد بـه. ١، جتذکرۀ مخزن الغرائـب). م١٩٦٨(خان ـ هاشمی سندیلوی، شیخ احمدعلی
. یونیورستی اورئینتل کالج: الهور. باقر

اهبـ. ١، جامجمع الفصح). ١٣٣٦(ـ هدایت، رضاقلیخان 
ّ

ۀمؤسسـ:تهـران. کوشـش مظـاهر ُمصـف
.ریرکبیچاپ و انتشارات ام




