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»در کشکول اوشیخ بهاییعربیمنابع و مصادر«

1مریم دهقان نیري

2کاظم مهتدیانی

3سید محمود الهام بخش

چکیده:

براي پی بردن به منابع افکار و آراي اندیشمندان و تأثیر میراث علمی و فرهنگی در آنان، آگاهی از 
سوابق آموزشی و مطالعاتی آنان وسیله اي حایز اهمیت و روشنگر است. کتابهـا و رسـاله هـایی کـه در     

عتبـر در ایـن راه   حوزه هاي علمیِ وقت رایج و در زمرة مواد درسی یـا جنـب درسـی بـوده شناسـه اي م     
در در متـون عربـی و بازتـاب آن   منابع و مصادر شیخ بهـایی  دراین مقاله که به بررسی شمرده می شود.

کشکول وي اختصاص دارد، براي آشنایی هرچند اجمالی، حـوزة مطالعـاتی بهـایی، بـه معرفـی آثـاري       
م برده است.شـیخ بهـایی   پرداخته می شود که وي،در کتاب گرانقدر خود، کشکول، صراحت از آنها نا

منبع استفاده کرده که در این میـان اطالعـات بعضـی از ایـن منـابع بـراي مـا        120نگارش این اثر از براي
کتاب عربی را هرچند به طور مختصر در این مقاله بیـاوریم.  60مشخص نشد، اما موفق شدیم اطالعات  

نحـو، یـل اخـالق، حـدیث، اصـول عقایـد،     شیخ بهایی در این کتاب از منابع با موضوعات مختلفی از قب
اخالق و... بهره برده که در حد امکان سعی شده آماري هم از این ادب،عرفان،حکمت،تاریخ،فلسفه،

سـوانح الحجـاز،  ،کافی،البالغـه موضوعات ارائه شود.شیخ بهایی ازبعض منابع ماننـد قـرآن کـریم،نهج    
ــتفاده    ــاري اس ــحیح بخ ــري وص ــاف زمخش ــد:    احیاءالعلوم،کش ــابع مانن ــی من ــرده؛واز بعض ــتري ک بیش

،تلویحـات، فـرج بعدشـدة، فصـوص الحکـم، مـروج الذهب،کشـف        ارشادالقاصد، االذکار، المـدهش، 
.الیقین،عوالی اللیالی، ریحان وریعان، امالی،اعالم الدین، تاریخ یافعی و... ،فقط یک مطلب آورده است 

.نقد محتوایی،،کشکولعربیکتاب شناسی،ییبهاخیش:دواژگانیکل

.زدی،دانشگاهیفارساتیادبوزباني ارشد،رشتهی کارشناسمقطعي دانشجو. 1
2Kmohtadiani@yazd.ac.irزدیدانشگاهیعلمأتیهعضواریاستاد

3Selhambakhsh@yazd.ac.irزدیدانشگاهیعلمأتیهعضوار،یستادا
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مقدمه:

ذي الحجه 26معروف به شیخ بهایی در بهاء الدین محمد بن عزّالدین حسین بن عبدالصمد،
شـام و روسـیه) در خـانواده اي شـیعه     ندر بعلبک در منطقه جبل عامل (ناحیـه اي بـی  .ه953سال 

خصـوص شـیعیان   مذهب متولّد شد . چون در آن زمان دولت عثمانی بـا اقلیـت هـاي مـذهبی ، ب    
رفتار خوبی نداشت ، ناچار شیعیان جبل عامل از جمله خـانواده شـیخ بهـایی تصـمیم گرفتنـد بـه       
ایران مهاجرت کنند .پدر شیخ بهایی پس از سه سال اقامت در اصفهان به سمت شـیخ االسـالمی   

مـی  قزوین منصوب شد و بعد از چند سال شیخ االسالمی هرات به او واگذار شد. شـواهد نشـان  
دهـد ایـن منصـب بعـد از فـوت پـدر بـه پسـرش شـیخ بهـایی رسـید. چـون شـیخ بهـایی حکــیم               

عـالوه بـر منصـب    ،عارف،فقیه، ادیب، و ریاضی دان عصر خویش به شمار می رفت شاه عبا س
شیخ االسالمی سمت وزارت را نیز به او واگذار کرد

ختلف است وي در علـوم فلسـفه   یکی از خصایص شیخ بهایی جامعیت او در علوم و فنون م
،هیئت، ریاضیات و... تبحر داشت .همچنین در زمینه هاي گوناگون تألیفاتی نیـز دارد. مجموعـه   

کتاب و رساله است.یکی از ایـن کتـب، کشـکول نـام     88تألیفاتی که از او باقی مانده در حدود 
سی است کـه شـیخ بهـایی    دارد که مجموعه اي از اشعار ، حکایات و لطایف به زبان عربی و فار

آنها را بدون نظم و ترتیب خاصی در کنار هم آورده است؛ شیخ بهـایی خـود در مـورد مطالـب     
چون فرصتی براي موضوعی کـردن ایـن کتـاب نیـافتم آن را چـون سـبدي       :«کشکول می گوید 

).19،ص1393(غضنفري،»قرار دادم که ارزان و گران در آن جمع شده باشد.

شیخ بهایی به نیت تبرّك و تیمن کتاب کشکول خود را با تفسیر آیه اي از قرآن کریم آغاز 
می کند ما نیز به تبعیت از شیخ بلند مرتبه مقاله را با معرفی قرآن آغـاز مـی کنـیم. الزم بـه ذکـر      

ازد. پـرد آیه از قرآن کریم می60است که شیخ بهایی در سرتاسر کتاب کشکول خود به تفسیر 
.که همین باعث شده روح عرفان بر کتاب کشکول حاکم باشد و محیطی عرفانی قلمداد شود
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الف)قرآن و تفسیر:

بـرداري ازاهـداف   هاي قرآن،روشن  کـردن وپـرده  تفسیرعبارت است ازبیان کردن معناي آیه«
درکتـاب  ازاین جمله محمدحسین طباطبایی )4،ص1محمد حسین طباطبایی، ج(.»هاومفاهیم آیه

شناخت قرآن ودانشنامۀ رشد چنین نتیجه گیري می شود که تفسیر بـه معنـاي نشـان دادن معنـاي     
باطنی الفاظ است و آوردن معنی کلمات قرآن تفسیر نامیده نمی شود.

نمونه از کتب معتبـر و معـروف تفسـیر بهـره     5شیخ بهایی در نوشتن متن کشکول از مطالب 
و ارائه آماري از کاربرد این تفاسـیر  دو کتاب تفسیر به زبان  عربی برده که ما در اینجا به معرفی 
در متن کشکول می پردازیم.

قرآن کریم:

کلمه که 77436آیه و 6236سوره و 114شتمل بر یگانه کتاب معتبر و مستند دینی جهان، م
سال از سوي خداي متعال بر رسول اکرم(ص) به صورت وحی و توسط جبرئیـل در  23به مدت 

.   4مکه و مدینه فرود آمد و در شب قدر از ماه مبارك رمضان نیز یکبار جمعاً بر پیامبر نـازل شـد  
استفاده کرده که بیشتر بحـث تفسـیر آیـات    بار از مطالب قرآن کریم 35شیخ بهایی در کشکول 

است و در بعضی موارد نظر چند تن از مفسران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است همچنـین  
از سوره حمد آغاز کرده است.  5او این اثر خود را با تفسیر آیه اي

تفسیر نیشابوري

4 آیه می باشد285آیه و بزرگترین سوره آن بقره با 3کوچکترین سوره آن کوثر با 
)و ایاک نستعینایاک نعبد (سوره حمد4آیه 5
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تفسیر نیشابوري که نام دیگر آن غرائب القرآن و رغائب الفرقـان اسـت اثـر ارزشـمند  نظـام      
ق)در تفسیر قرآن کریم است. حاجی خلیفه در توصـیف تفسـیر   850الدین اعرج نیشابوري(وف.

نیشابوري آورده : مؤلّف ، خود دربارة سبک و شـیوه نگـارش ایـن تفسـیر گزارشـی در آغـاز و       
)150-149،ص2، ج 1360رده است.(حاجی خلیفه،انجام آن آو

ایـن تفسـیر   « گزیده اي از گـزارش مؤلّـف کـه در پایـان تـألیف ذکـر کـرده، چنـین اسـت:         
محصولی است از آنچه در تفسـیر کبیـر امـام فخـر رازي و بسـیاري از تفسـیر هـاي دیگـر اسـت          

دیگـر یـاد نشـده و    ،مهمترین مطالب کشاف زمخشري و نکته هـاي غریبـی کـه در تفسـیر هـاي     
حدیث هایی که در کتب معتبر حدیث درباره قرآن آمده و مطالبی مربوط به شأن نزول آیات و 
احکام موجود در شرح الوجیز امام رافعی  و چگونگی استناد به قرآن در اثبات اصول و فـروع و  

ابوري، نیشــ»(بیــان پــاره اي از وجــوه اعجــاز و ویژگــی هــاي بســیار دیگــر را بیــان کــرده اســت. 
)606،ص6،ج1416

ترتیب ظاهري تفسیر نیشابوري و سبک نگارش آن بدین گونه اسـت کـه مؤلّـف نخسـت ،     
چند آیه را یاد می کند ؛ پس از آن ، قرائت ها و اختالف آنها را بیان می کنـد. سـپس ، بـه بیـان     

یـز توجـه کـرده    مواضع وقف ها می پردازد و به نکته هاي صرفی و اشتقاقی و نحـوي و بالغـی ن  
است.

موضع از کتاب گرانقدرش 8با بررسی متن کشکول به این نتیجه رسیدیم که شیخ بهایی در 
سطر از سطرهاي کتـاب را دربـر مـی    38از تفسیر نیشابوري استفاده کرده است که تقریبا معادل 

گیرد.

تفسیر بیضاوي:
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تفسیري است به تازي از ناصرالدین عبداهللا بن عمر بن محمد شیرازي؛ مفسر، فقیه، اصـولی،  
و قاضی شافعی؛ انتسابش به بیضا یکی از توابع فارس است. فقه را از پدرش و دیگـر علـوم  را از   
استادان بزرگ زمان فراگرفت و به واسطۀ ارتباط با محمد کجوجانی به تزکیۀ نفـس پرداخـت و  
در شیراز به قضا منصوب شد.مهمترین اثر او انوار التنزیل اسرار التأویل یا تفسـیر بیضـاوي اسـت    

،؛ذیـل  1387که یکی از مهمترین و متداول ترین تفاسیر در سده هاي اخیر بوده اسـت .(انـوري ،  
بیضاوي)

کشـکول  سـطر از کتـاب   40جاي کتاب بهره گرفته و حدود 7شیخ بهایی از این کتا ب در 
را به مطالب این تفسیر اختصاص داده است.

آثار ادبی منثور:ب)

واسـت بـوده واالتـر وبرتر،يعادسخنانازحدکهی سخنانگونهازآناستعبارتاتیادب
دگرگـون هـا آندنیشـن ووازخوانـدن انـد کـرده نقلوضبطخود،انیدرمراسخنانآنمردم،
ي بـرا ملـت ایـ رهیـ تکیـ اتیـ ادبی همگـان باوردر. اندکردهلذّتاي یشادغم،واحساسگشته
لیتشـک راملـت ورهیـ تآنانینیشـ یپهبرجسـت ومانـدگار آثارکهاستیی هامتنمجموعهنمونه

کـه ستي اادوگانهي بند،طبقهیادبي هامتنپرکاربردومشهوري هايبندطبقهازی کی. دهندیم
.شوندیممیتقسنثروشعری اصلۀدوگونبههامتنآنبراساس

شیخ بهایی در گردآوري مطالب کتاب کشکول ازتعداد دوازده کتاب ادبـی منثـور عربـی و    
فارسی بهره برده که این نشان از اهمیت کتب ادبـی در آن زمـان بـوده اسـت. در اینجـا ابتـدا بـه        

کتب منثور و سپس به معرفی کتب منظوم می پردازیم.

صحاح اللغۀ
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ابونصـر اسـماعیل بـن حمـاد جـوهري فـارابی، از       ) اثـر تاج اللغۀ و صحاح العربیه الصحاح (
که در شش جلد منتشر شده است. مولف، کتابش را به ابـو  باشد-مهمترین معاجم زبان عربی می

منصور عبد الرحیم بن محمد بیشکی تقدیم کرده است

ادب الکاتب:

بـاب در مباحـث ادب.  ابـن    159بـن قطیبـه دینـوري بـه عربـی در      تألیف عبد اهللا بـن مسـلم   
ه.)؛ تـاریخ نگـار، نویسـنده، و لغــت شـناس ایرانـی تبـار عـرب؛ از احــوال او در        270قطیبـه(وف. 

کودکی و نوجوانی اطالعـی درسـت در دسـت نیسـت. مـدت درازي در زادگـاه خـود ، دینـور         
ان کرمانشاه در غـرب ایـران اسـت)و    اقامت کرد که( یکی از بخش هاي شهرستان صحنه در است

در آنجا به منصب قضا رسید. او را در کنار ابن مقفع و جاحظ یکی از سه چهره بـارز نثـر عربـی    
سـطر از ایـن   14موضع از کتاب خـود  3شیخ بهایی در ،ذیل ابن قطیبه)1387انوري،شمرده اند.(

کتاب را آورده است.

اغانی (االغانی):

حسین، تاریخ نگار و شـاعر عربـی زبـان؛ اغـانی از مشـهور تـرین آثـار وي        ابوالفرج علی بن
مجلد و اسـاس تـألیف آن بـر صـد آهنگـی اسـت کـه بـراي         21است که کتابی است مشتمل بر 

هارون الرشید انتخاب شده بوده و مؤلف تا توانسته اشعار قدیم و جدید عربی را که با آهنگهـاي  
ه اي از اشعار و اخبار عرب پیش از اسالم تا قرن چهـاردهم  مزبور جور آمده جمع کرده و گنجین
سـطر از ایـن کتـاب را    12شیخ بهایی ،ذیل ابوالفرج)1387را فراهم آورده است. (انوري حسن،

موضع از کتابش جاي داده است.4در 

فی غریب الحدیث:یۀنها
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نیز می نامند، کتابی است در ذکر لغات غریبۀ حدیث در چهـار  نهایۀاللغۀکه آن را
).آیت اهللا مکارم شـیرازي در  606-544مجلّد تالیف ابوالسعادات ، مجدالدین مبارك(

مجد الدین ابوالسعادات مبـارك بـن محمـد بـن     معرفی مجد الدین مبارك می فرمایند:
مجدالـدین ابـن اثیـر    محمد بن عبدالکریم بن عبدالواحد شـیبانى جـزرى، معـروف بـه    

ق) یکى از سه فرزند محمد شـیبانى جـزرى و نویسـنده کتـاب النهایـه فـى       544-606(
تـاریخ اسـالم   غریب الحدیث است که اینان در علوم اسالمى به ویژه در ادبیات عرب، 

تاریخ و نقش و تاثیر به سزایى داشتند. وى برادر عز و صحابه شناسی و حدیث شناسی 
صاحب کتاب اُسد الغابه و الکامل فـى التـاریخ اسـت. او در جزیـره ابـن      الدین ابن اثیر 

عمر (ما بین دجله و فرات) تولد و رشد یافت و پس از بیست سـالگى بـه شـهر موصـل     
رفته و در آن دیار جایگاه رفیعى یافت و کتاب هاى خود را در همانجا تـالیف نمـود و   

ت امیر مجاهد الدین درآمد و پـس  از این طریق شهرت پیدا کرد. او در موصل به خدم
از او در خدمت عزالدین محمود و نورالدین ارسالنى بود. او قبل از اقامـت در موصـل   

درگذشـت.مجد  به قصد تحصیل دانش حدیثى به بغداد نیز مسافرت کرده و در موصل 
الدین در فقه و حدیث متخصص بود و بـه ادبیـات عـرب و علـوم قـرآن تسـلط کـافی        

( شافعی بود و علماي اهل سنت او را از محاسن روزگار می دانسـتند. داشت.مذهب او
)پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهللا مکارم شیرازي

ويروه«یبینرغال«ياهابتکازراتنسـ لاهادثاحلکشـ ماتغلراثینادرفؤلم
ــرتتهبوهترفرگبرگیــدعابنمازیاتافاضــابیانهفاصــیوســوماب»ثیدحالبیــرغ« بی

دــهیــرســعطــبهبرانهتدر. ق1269الســهبراثنیــا. تاســدادهرحشــیجــهتروفح
.شیخ بهایی تنها دو سطر از این کتاب را در کشکول جاي داده است.تاس

عیون االخبار:
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کتابی است به عربی تألیف ابن قطیبه؛ این کتاب محتوي نمونه هایی است از مصـنفات ادبـی   
عصر مؤلف در مسائل مختلف که هر دسته تحت عنوانی ، نقل شـده و بـا نظـر مؤلّـف در مـورد      
آنها آمیخته است. در این کتاب ، بسیاري از روایات ایرانی نیز آمـده و از کتـب مشـهور پهلـوي     

عربی نقل شده بود، مانند آیین نامه ، در موارد متعـدد نقـل شـده اسـت. ایـن کتـاب در ده       که به 
سـطر از ایـن کتـاب    19موضع از کتابش 3شیخ بهایی در جلد است و مکرر به طبع رسیده است.

را آورده است.

درة الغواص فی اوهام الخواص:

.مؤلّـف در مقدمـۀ کتـاب     516سـنۀ اثر ابومحمد قاسـم ابـن علـی حریـري متـوفی      
این کتاب را تألیف کردم تـا محـلّ تـأملی بـراي     درباره ي موضوع و محتوا می گوید: 

درة «بصیرتمند و یادآوري براي کسـی کـه مـی خواهـد بـه یـاد بیـاورد باشـد.و آن را         
، نامیدم و از گزیده هاي لبـاب و نکتـه هـایی کـه بـه طـور       »اوهام الخواصالغواص فی
تابی وجود ندارد ودیعه گرفتم این کتاب شامل چیزي است که از نـادره هـا   منظم در ک

5بهاءالـدین محمـد   )درة الغواص،ذیل 1360و حکایات معقول دیدم.(حاجی خلیفه،=
سطر از این کتاب را در کشکول به زیبایی جاي داده است.

:المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر

کتاب مثل السائر، از ابن اثیر در دو جلد نوشته شده و در آن، فن نوشتن و آنچه بدان مربـوط  
است بیان شده است

وهقفيرابتاسـ هقفولاصـ هزلنمبرثنوظـم نفیالتيراباـن یـ بملعدیوگیمدهنسوین
هتبالتسـ ینصقنازیالخهکدهشفیالتاریسببتکهنیزمنیدر. آنهادلوامکاحملع
ابتکويدآمرشــ ِبنبنســ حماســ قوالابفیــ نصــتهوازنمابتکونچيدنچبتک
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اریسـ بیی هـاي  اارسندواجیولددنیفمبتکازیاجفخاننسنبدمحومابهاحصفرالس
هالقمدووهدمقمکـ یدرردازمپببیاتکهنـ یـ زمنیـ درهکدمشآنربنمذالدناشبیم
سایت کتابخانه ملی).(انیبملعروعف: هالقمدو. انیبملعولاص: هدمقم: رحشنیدب

.این کتاب تنها یک سطر را در کشکول آورده استشیخ بهایی از 

ریحان و ریعان:

کتابی است در دو جلـد قطـور در موضـوع  آداب؛ نوشـتۀ ابـو القاسـم محمـد بـن         
المداعینی االشبیلی.نام کامل کتاب ریحان االلباب و ریعان الشّـباب  خیرة بنابراهیم بن 

.فی مراتب اآلداب است

این کتاب را در کشکول جاي داده ست.سطر از 4شیخ بهایی 

ایجاز البیان فی معانی القرآن:

کتابی است در دو جلد به زبان عربی و در مسائل ادبـی، لغـوي و علـوم قرآنـی. از      
). به گفتـه خـود   550مفسر اهل سنت ابوالقاسم محمود بن ابی الحسن النّیشابوري(وف.

مؤلّف : این کتاب با وجود حجم کم داراي ده هزار فایـده اسـت مـن جملـه: تفسـیر و      
ب و اسـباب نزول،احکـام فقـه ، نـوادر لغـات و غرایـب       تأویل ، و دلیل و نظائر و اعـرا 

)55،ص1،ج1374حدیث. (نیشابوري،=

موضع از کشکول آورده است.2سطر از این کتاب را در 4شیخ بهایی 

قاموس:

855

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


است و آن ، کتاب لغت عربـی اسـت بـه    » القاموس المحیط و القابوس الوسیط« نام اصلی آن
روزآبادي . مؤلف در این کتـاب حـرف آخـر ریشـه کلمـات را      زبان عربی، تألیف مجدالدین فی

قرار داده است.  » فصل« و حرف اول را» باب«

ه.ق)، دانشـمند لغـوي و فرهنـگ    718-729ابوطاهر مجد الدین محمد بن یعقـوب( 
نگار ایرانی؛ در شهر کازرون ( مرکز شهرستان کازرون در بخش باختري استان فارس 

شد. علوم مقدماتی را در شیراز فراگرفت. سپس به بغداد رفـت و  با تاریخی کهن) زاده
در مدرسۀ نظامیه  ، تحصیل کرد.همچنین ، سـفر هـایی بـه دمشـق، مکـه، هنـد و یمـن        

داشت و سر انجام ، در یکی از شهر هاي یمن درگذشت.

قاموس المحیط و القاموس الوسیط مهمترین اثر اوست که یکی از معروف ترین و 
تبر ترین فرهنگ هاي لغت عربی بـه عربـی اسـت. ایـن کتـاب بـه زبانهـاي ترکـی و         مع

فارسی ترجمه شده است. شرح هاي گوناگونی نیز بر قاموس نوشته شـده اسـت کـه از    
میان آن ها می توان به تاج العروس تألیف سید مرتضـی زبیـدي اشـاره کرد.شـهرت و     

لمه ي قاموس رفته رفته به معنی اهمیت قاموس در زبان عربی به حدي بوده است که ک
کتاب لغت به کار رفته و امـروزه بسـیاري از لغـت نامـه هـا را قـاموس  مـی خواننـد. (         

سـطر از ایـن کتـاب را در میـان     8.شیخ بهـایی  ، ذیل فیروز آبادي) 1387انوري حسن،
مطالب کشکول آورده است.

:اسرار العربیۀ فی النحو

ب اسـرار العربیـه را نوشـته و در آن ، قواعـد علـم نحـو را مـورد        ) کتا577ابن انباري (وف. 
بررسی قرار داده است و مواردي مثل احکام وضع، اتقان در ترتیب و تبویب و حکـم و لطـایفی   

)2،ص1377از احکام را بیان کرده است.(ابن انباري، 
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ابن انباري نحـوي و ادیـب؛ مـدرس مدرسـه نظامیـه بـود بعـدها از تـدریس کنـاره          
در نحـو، اصـول   اسـرار العربیـۀ  گرفت و به مطالعه و تحقیـق پرداخـت. از آثـار اوست:   

و نزهۀ االُلَباء الفصول در صرف، االنصاف فی مسائل الخالف بین البصریین والکوفیین 
سـطر را  5.شیخ بهایی از ایـن کتـاب   ،ذیل ابن انباري)1387.(انوري،باءداالُفی طبقات

در کشکول آورده است.

حیوة الحیوان:

ــاب     ــت :کت ــده اس ــون آم ــف الظن ــوان  در کش ــوة الحی ــی  حی ــن موس ــد ب از محم
)، کتاب مشهوري در فن لغت است و در آن ، همه گونـه لغـات را جمـع    808الدمیري(

در علوم دینی است ولـی از اهـل ایـن فـن     آوري کرده .مصنف این کتاب فقیه فاضلی
نیست و همانطور که در آغاز کتابش بیان کرده هـدفش تنهـا تصـحیح الفـاظ و تفسـیر      

.شـیخ بهـایی در دو   ، ذیل حیـات الحیوان) 1،ج1360اسامی مبهم است. (حاجی خلیفه، 
سطر از این کتاب را آورده است.5موضع از کتاب کشکول 

:متون ادبی منظومج) 

ب منظـوم عربـی نیـز    کتعالوه بر کتب منثور که نام برده و معرفی شد شیخ خوش ذوق ما از 
در اینجـا بـه معرفـی کتـب صـرفا ادبـی       دسـته بنـدي موضـوعی   استفاده کرده است که بـه دلیـل  

آوریممیپردازیم و معرفی بقیه کتب منظوم را بنا به موضوعات آنها در ادامه می

المیۀ العجم:
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المیـۀ  کـه طغرایـی آن را بتقلیـد از    »الم«قصیده اي است بـه عربـی بـا حـرف روي     
صـفحه  500ساخته و آن جزو دیوان عربـی طغرایـی اسـت و صـفدي آن را در     العرب

شرح کرده است.

ابواسماعیل مرید الـدین حسـین بـن علی،معـروف بـه طغرایـی، شـاعر عربـی زبـان          
ــی؛ در اصــفهان زاده شــد.  ــی مــی   ایران ــه ابواالســود دؤل خــانوادة او نســبت  خــود را ب

ی ازخوشنویسـی   نوعرسانند.نسبت طغرایی به جهت منصب طغـرا نویسـی بـوده اسـت(    
هــا و نــام ســلطان یــا امیــري را برســر فرمــان او  اســت کــه بــه وســیله آن لقــبپیچیــده

). به وسیله ي معین الملـک، صـاحب دیـوان انشـا بـه خواجـه نظـام الملـک        نویشتندمی
ي سـلطان محمـد بـن ملکشـاه بـه او      »دیوان طغرا و انشـا «ه. ق. 505معرفی شد. در سال

واگذار شد. پس از وفات سلطان محمد به وزارت مسعود، پسراو منصوب شد. طغرایی 
در نبردي که بین سلطان محمود و سلطان مسـعود روي داد اسـیر شـد و چـون مـذهب      

سلطان محمود سـلجوقی بـه قتـل رسـید. او     شیعه داشت به الحاد ، متهم گردید و به امر
که در نظم و نثر عربی مهارت کامل داشت با علم کیمیا نیز آشنا بود و تألیفاتی در این 

ــۀ العجمــزمینــه دارد.قصــیده ــان عربــی اســت (ر.ك.  االمی ــرین قصــاید زب و از معروفت
15اً . بهاء الدین محمد در سه موضع از کتاب خـود جمعـ  ، ذیل طغرایی)1387:انوري،

از این کتاب را آورده است.بیت

د) متون عرفانی

شـود یمحاصـل واسـتدالل بحـث نـه شـهود، وکشـف قیازطرکهاستی قلبشناختعرفان
وعرفـان . نـد یگوعـارف اسـت عرفـان مقـام واجدراکهی کس. خوانندیمهمی وجدانوآنراعلم

جیـ راوعیشـا ی فلسـف مکاتـب ی حتوجهانمختلفمذاهبومللوازاقوامي اریبسدرتصوف
. مخصوصا از زمان حمله مغول به ایران مردم بیشتر متوجه عرفان و متـون عرفـانی شـدند. و    است
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در کشکول خود نام برده و از مطالب آنها در به زبان عربی کتاب عرفانی 8شیخ عارف ما نیز از 
است.نوشتن متن کشکول استفاده کرده 

منازل السایرین:

کتابی است به زبان عربی در احوال سلوك تالیف شیخ االسالم عبداهللا بـن محمـد   
ه.ق. 481متـوفی بـه سـال    » خواجه عبداللّـه انصـاري  « بن اسماعیل انصاري ، معروف به 

نامبرده این کتاب را در پاسخ عـده اي از اهـل هـرات کـه دربـاره ي منـازل و مراحـل        
بودند نوشته و بعدها تفسیر و شرح هاي زیادي سلوك و سیر به جانب حق سؤال کرده

بر آن نگاشته شده است.

ه.ق)، 481-396شیخ االسـالم ابواسـماعیل عبـداهللا بـن محمـد االنصـاري الهـروي(       
معروف به پیر هرات، پیر انصار، خواجه انصاري، انصاري هروي، شیخ االسـالم هـرات   

اعر و نویسـندة فارسـی زبـان؛ از    و خواجه عبداهللا انصاري، صوفی، محـدث، مفسـر، شـ   
نوادگان ابوایوب انصاري صحابی پیامبر(ص) بود... .

در نزد عامه مردم به پارسـایی و خداپرسـتی مشـهور بود.بـه زبـان فارسـی و عربـی        
،آثاري پدید آورده است ؛ از جمله مجالس و مناجات هاي او که به خاطر نثـر مسـجع   

ص دارد. از کتـاب هـاي اوسـت: ترجمـه و امـالء      لطیف و سرشار از معنـا شـهرت خـا   
طبقات الصوفیۀ سلمی به لهجه هروي، تفسیر قرآن کـه اسـاس کـار میبـدي در نوشـتن      
کشف االسرار بوده است. ذم الکالم و اهله در رد علم کالم، منازل السائرین بـه عربـی   

یخ شـ ،ذیل عبداهللا انصـاري) 1387در شرح مقامات اهل سلوك.(فرهنگ اعالم سخن، 
سطر از این کتاب را در سه موضع به زیبایی آورده است.24بهایی 

الذریعه الی مکارم الشریعه: 
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الذریعه کتابی است در اخالق اسالمی به عربی اثر ابوالقاسم حسن بـن محمـد بـن    
مؤلّـف در مـورد موضـوع و محتـواي     .) 502مفضّل ، مشهور به راغـب اصـفهانی(وف.  

در این کتاب چگونگی وصول انسان به مرتبۀ عبودیـت، کـه   کتاب الذریعه می گوید : 
خداوند آنرا شرف برگزیدگان قرار داده، و گذشـتن از آن بـه مرتبـۀ خلیفـۀ اللهی،کـه      
شرف شهدا و صدیقین است، و همچنین جمع بین احکـام شـرع و مکـارم عملـی آن و     

:(راغـب اصـفهانی،   ن به عنوان عملی که باعث کسب مقام باال مـی شـود.  نشان دادن آ
موضع از کشکول بـه زیبـایی   7سطر از این کتاب را در 28شیخ بهایی )58،ص1428

جاي داده است.

فتوحات مکیه:

کتاب فتوحات مکیه فی معرفۀ اسرار المالکیه و ملکیه. کتابی اسـت در دو جلـد از   
). از بزرگتـرین کتـاب هـایش و    638معـروف بـه ابـن عربـی (وف.    شیخ محیـی الـدین   

آخرین تألیفش. نویسنده در مقدمه کتاب می گوید ایام حج و عمره بـود ؛ زمانیکـه بـه    
ام القري رسیدم  خداوند این فکـر را در ذهـنم قـرار داد کـه معـارفی را کـه در غیبـتم        

مل آن دسـته از معـارف   حاصل کردم را به ولی بشناسانم  و بیشـتر محتـواي کتـاب شـا    
،ذیـل  1948است که در طواف خانه کعبه بدست آوردم... ....(ر. ك.: حـاجی خلیفـه ،  

فتوحات مکیۀ)

ه.ق.)ابو عبداهللا محیی الدین محمد بن علی، معروف بـه شـیخ   638-560ابن عربی(
اکبر؛ صوفی عارف و مؤلف بزرگ؛ در مرسیۀ اندلس زاده شد. پس از تحصـیل علـوم   

سالگی به طریقت عرفان داخل شـد و بـه تزکیـۀ نفـس و سـیر و سـلوك       20در رسمی 
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پرداخت و مسافرت هایی به تونس، مکه، بغداد، حلب، موصل، و آسیاي صغیر کـرد و  
شـیخ  ،ذیل ابـن عربـی)  1387در دمشق اقامت جست و در همانجا درگذشت. (انوري ،

سطر از این کتاب را در کشکول آورده است.25بهایی 

الحکم:فصوص

27کتابی است به عربی از تألیفات عرفانی و حکمی شیخ محیی الدین ابن عربی و آن شامل 
ابن عربی هر فص از کتاب را به یکـی از انبیـاء عظـام تخصـیص داده و در ذیـل آن ،      فص است.

)26،مقدمـه، ص 1385حکمت خاص آن نبی را مطابق تفسیر خود شرح کرده است.(ابن عربـی، 
در اواخر همان قرن یکی از متکلمین نیز به میدان مصاف با ابن عربی وارد شـد و او سـعد الـدین    

نوشت. از شروح دیگـر کـه در   » رد االباطیل الفصوص«) بود که کتابی به نام 792تفتازانی (وف. 
) را می توان نام 786میر سید علی همدانی(وف. » حلّ الفصوص«این قرن بر فصوص نوشته شده 

ــر فصــوص داریــم: یکــی تــاج الــدین حســین خــوارزمی   بــ رد . در قــرن نهــم دو شــرح کامــل ب
). 42.ق) (همان،ص822)و دیگري از خواجه محمد پارسا (وف.840(وف.

نخســتین شــرح فارســی را بــر فصــوص رکنــاي شــیرازي، یکــی از شــاگردان داود  
شاده زبان بوده قیصري، نوشته است... رکنا که مردي صاحب ذوق و خوش قریحه و گ

هر سه شرح جندي و کاشـانی و قیصـري را پـبش روي خـود داشـته. او معمـوالً اصـل        
مطالب را از قیصري می گیرد و گاهی نکته هایی را با ذکر نام جنـدي و کاشـانی نقـل    

سـطر از ایـن   12. شیخ بهایی بـراي نوشـتن مطالـب کشـکول از     )38می کند(همان،ص
کتاب استفاده کرده است.

ــرح  ــم:شـــــــــــــــــ ــوص الحکـــــــــــــــــ فصـــــــــــــــــ
سـت. مؤلـف در مقدمـه کتـاب     ري اد قیصـ وداو،این کتـاب از تالیفـات عـارف بلنـد مرتبـه     
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بنـابر ایـن، نـام    » بمطلع خصوص الکلم فـی معـانی فصـوص الحکـم    ب و سمیت الکتا«گوید: می
اســـــت » عـــــانی فصـــــوص الحکـــــم  ی ممطلـــــع خصـــــوص الکلـــــم فـــــ   «کتـــــاب 

عرفـان  ی در بن عربابر یکی از مهمترین آثار» اقول-قال «این کتاب شرحی غیر مزجی به طریق 
، پیوسـته  از  یعنی کتاب فصوص الحکماست و به دلیل امتیازات آن نسبت به سایر شـروح ي نظر

منابع آموزشی در این رشته بوده و اکنون به عنوان یـک مـتن آموزشـی در عرفـان نظـري مـورد       
ــه اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت. توجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ۀیکی از شارحان برجسـت ه است ک» حمد رومی قیصريد بن محمود بن موداو«کتاب مؤلف
ت. اسـ الغنایم عبد الرزاق کاشانیو ابد ترین شاگرعربی و برجستهبن مکتب عرفانی محیی الدین 

موضع از کشکول آورده است.3سطر از این کتاب را در 21شیخ بهایی 

:التّحصین فی صفات العارفین

کتابی است عرفانی به زبان عربی نوشته جمال الدین، احمد بن محمد بن فهد حلی، متوفـاي  
ق است که در موضوع اخالق  منتشر شده است. عمده بحث کتاب پیرامـون معنـا و شـرایط    841

سطر از این کتاب در کشکول آمده است.7هاي آن است.عزلت، روایات جواز و فایده

رساله اثبات واجب:

ه.ق.)شـاعر، مـتکلم، حکـیم، و    830-908اثري است از جالل الدین محمد دوانـی( 
فیلسوف ایرانی؛ معروف به عالمه دوانی و مشهور به محقق دوانی. متخلص بـه دوانـی،   
جالل و وفانی.تحصیالتش را در شیراز به پایـان رسـاند و مسـافرت هـایی بـه شـهرها و       

علوم مهارت داشت و شـعر فارسـی را بـه خـوبی     کشورهاي مختلف انجام داد. در همه 
ــیعه روي      ــدهب ش ــه م ــر ب ــت و در اواخــر عم ــذهب شــافعی داش ــدا م ــی ســرود. ابت م

،ذیل دوانی)1387آورد.تألیفاتی به فارسی و عربی از او به جا مانده است. (انوري،
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سطر از این کتاب در کشکول جاي داده شد است.4

جالء القلوب:

در مواعظ و مباحث تصوف، تألیف محمد بن پیر علی برگلی اسـت و اسـحاق بـن    
اسـت.  ه. آن را به ترکی شرح کرده و ضیاء القلوب نام نهـاده 971حسن زنجانیدر سال 

سطر از این کتاب را در کشکول آورده است4شیخ بهایی 

) حدیثه

سـخنان بـه شـود. شـیعیان  میگفتهپیامبرانسخنانبهدراصطالح مسلمانانحدیث،
کـه کالمـی بـه حـدیث، علـم دانشـمندان اصـطالح گویند. درمیحدیثنیزبیتاهل

گفتـه »روایـت «یـا  »خبـر «گـاه  و»حـدیث «معصـوم اسـت،   تقریـر یـا کردارازحاکی
بـودن وحیـانی ومعصـوم بـه آنانتسـاب دلیـل بـه حـدیث، «متعقدند: شیعیانشود.می

»گیردقرارعملمبنايتواندمیوبودهحجتآن،محتواي

کتاب با موضوع حدیث استفاده کرده اما با نگاهی 9از نظر آماري باید گفت شیخ بهایی از 
گذرا در کشکول احادیثی را میبینیم که در جاي جاي کشکول خودنمایی میکنند ؛ احادیثی کـه  

و ... در متن کشکول آمده اند»ال علی(ع)ق« ،»قال رسول اهللا« بدون ذکر منبع و تنها با عبارت

نهج البالغه:

کتابی است مشهور مشتمل بر خطبه ها و نامه ها و سخنان کوتاه شـاه مـردان، امیـر المـؤمنین     
علی بن ابیطالب(ع) که در شیوایی و بالغت آن را دوم قرآن کریم نهاده اند، دانشـمند  

و نامگذاري کرده، شرح هاي بسـیار  ) آن را گردآوري 406-359بزرگوار سید رضی(
برآن نوشته اند که از همه معروفتر، از ابن ابی الحدید است.
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248شیخ بهایی از مطالب نهج البالغه بیشترین بهره را برده است. و طبق بررسی هاي انجام شـده  
موضع از کشکول جاي داده است.37سطر از این کتاب را در 

:  صحیح بخاري

هکرادشجامن،نسـ حوالابرسـ پهلدالبوعب) 256-194(يارخبعیلاماسنبد محمارشگن
،قبیلـه يوالهبدنشـ انملسمازسپهکدانهتوشن) هزبزدی: ای(هبزدید،شانملسموودبسیوجم

درطـــرفدـــیـــعاهگانبشـــدرودشـــزادهاراخبدروالشـــ13آدینـــهروزهباو.دآمدرفعج
سـلفی يرارگشـ قرـ یـ املـی ذهدالخورتدسـ هبهکدنرقمساتدهاز"کنرتخ"هدیشاهگتبعید

ونچ: دنویگ. تذشدرگودبدهشدعیبتاجدانبدثحيردآورگدرینیددبتمهتهبوانراسخ
هبتدولسپآنازودنکافدانزنهبرااودمتعمرادربقوفمدآمدادغبهباراخرــــبیــــامنیــــا
هسـ تذشگازسپراهابحصوربامیپياهثیدحهکترداخپاوركتارسکويارخبتداشزرگب
التکشـ ملحواتماصخمعرفدرردممیددشازینوردمارکنایوود،بردهکيآورعمجرنق
ــت رواهکيرربففوســیندبمحم. ودب ــزآمزهجعمییاهانتداســتاســيارخبابتکدهننکی ازی

ــیعياهانحتامودادغبهبيارخبورود لقندآملمعهباويدنمشــداناتباثيرابهکواردشــمل
ازاوینــدوگ. تاســدهشــاــدیتفصــیلهب331-329. ص3. جانکلخناباــتیــوفدرهکردهک
ــیرعکی ودک ــخهبیثدحيردآورگيرابسپتوخآمب ــوازجحوراقعوانراس ــورس وهی
اـن یـ مازالسـ زدهانشـ دررایح (معـروف بـه صـحیح بخـاري)    حـ صالعامجالابتکوترفرصم
هکاننچانراسـ خرـ یـ امطـرف ازتشـ ازگبودخنهـ یـ مهبونچویـد زرگبثیدحزارهدصـ شش
.( سایت کتابخانه ملی)دشعیدبتبیذهمرافحانتمهتهبتذشگ

موضع از کشکول آورده است.12سطر از این کتاب را در 53شیخ بهایی 

:کافی
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یا الکافی فی علوم الدین، کتابی است به عربی تـالیف شـیخ کلینـی و آن یکـی از کتـب      
اربعه شیعه است.  

ابو جعفر محمد بن یعقوب، فقیه و محدث شـیعی ایرانـی، ملقـب بـه ثقـۀ االسـالم؛ در کلـین        
(ناحیه اي قدیمی در ري)زاده شد. اولین محدثی است که در میان امامیه به جمع آوري حـدیث  
پرداخته است. کافی مهمترین اثر اوست و یکـی از کتابهـاي چهارگانـۀ شـیعه اسـت کـه بـه سـه         

تقسیم شده و هـر قسـمت شـامل چنـدین بـاب اسـت.       » روضه«، و »فروع« ،»اصول«قسمت اصلی 
ــالم          ــگ اع ــد. (فرهن ــپرده ش ــاك س ــه خ ــا ب ــت و همانج ــداد درگذش ــرانجام در بغ ــی س کلین

،ذیل کافی)1387سخن،

سطر از این کتاب را آورده است.58موضع از کشکول 20شیخ بهایی در 

امالی:

اب را اینگونه معرفی می کند : امالی جمع امـال اسـت و آن   مؤلف کشف الظّنون این نوع کت
اینگونه است که عالمی می ایستد و علومی را تقریر می کند و  دانش آموزانی با قلم و 
کاغذ در اطرافش مشغول نوشتن میشوند . نتیجه اینکار تألیف کتابهـایی مـی شـود کـه     

ن نیـز  در علومشـان چنـین بـوده     امالء و امالی نامیده می شود  فقها و محدثین و دیگـرا 
، ذیـل  1360اند. و علماي شافعی این نوشـته هـا را تعلیـق مـی نامنـد. (حـاجی خلیفـه،=       

امالی)

) است .این کتاب 340-337یکی از این نوع کتاب ها کتاب امالی از زجاجی نهاوندي(وف.
ن اسـحاق زجـاجی   به زبان عربی با موضوع احادیث اهل سنت تألیف شده است. عبد الـرحمن بـ  

نهاوندي ادیب و نحوي، مکنی به ابوالقاسم، در نهاوند به دنیا آمد. در بغداد رشد و نما یافـت. از  
ــرد و در     ــه، اخفــش صــغیر و محمــد یزیــدي بهــره ب ــن محمــد زجــاج، نفطوی ــراهیم ب محضــر اب
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، زجـاجی  1387.(انوري،طبریه(شهري در استان شمالی اسراییل و مرکز تمدن یهود) درگذشـت 
سطر از این کتاب در کشکول آمده است.6هاوندي). ن

جامع االصول:

جامع االصول الحادیث الرسول کتابی است از ابو سعادات مبارك بن محمـد ، معـروف بـه    
.606ابن اثیر جزري شافعی متوفی سنه

ون انشـا اسـتاد   ابن اثیر: ضیاء الدین ابوالفتح نصراهللا یا ابن االثیر، نحوي و لغوي عرب؛ در فنـ 
،ذیل ابن اثیر)1387بود. وي برادر ابن اثیر، عز الدین تاریخ نگار معروف است.(انوري، 

مؤلف در مقدمه کتاب می گوید کتاب را بر سه رکن بنا نهادم:مبادي، مقاصـد و خاتمـه؛ او   
حـدیث  کتاب را با مقدمه اي آغاز می کند و  بعد از آن چهار فصل در موضـوعات انتشـار علـم   

،اختالف اغراض مردم در تصنیف حدیث ، سبب اختصـارکتب متـأخرین و فصـل چهـارم را بـه      
سـطر از ایـن کتـاب را در    2شـیخ بهـایی   ذکر خالصۀ اهدافش از تألیف این کتاب بیـان کـرده.  

کشکول آورده است.

االذکار:

ــووي حــورانی دمشــقی در دهــۀ میــانی محــرم ســال    امــام ابوزکریــا محیــی الــدین یحیــی نُ
در نـوي وفـات یافـت و آرامگـاه او تـا      676هجرت متولد و دربیست و چهارم رجـب سـال   631

امروز معروف است. 

خواسـتم یمـ :امام نووي در مقدمه کتاب هدف از تألیف این کتاب را اینگونه بیان می کنـد 
کمـک  آنیمعنـ وروشـن شـدن سـلوك    يبـرا وآن،بـه داللت وراه،لیتسهيبرال خیراهبه

سطر از این کتاب در کشکول آمده است.6. )5،ص1392(نووي، .کنم
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عوالی اللیالی:

وهیـ االماممـذهب یعلهیثیالحدیالآللیعوالایهینیالدثیاالحادیفهیزیالعزیالآللیعوال
بـن محمدازاحکامثیاحاددربه زبان عربی استیکتاب،شدهادییالآللیغوالمنابعیبرخدر
جمهـور یآبابنبهمعروف،يلحصاواییاحسائمیابراهبنحسنبنمیابراهبنیعلنیالدنیز
قـرن نیآغـاز يسالهاکهيهجرنهمقرندریامامعهیشمشربیصوفمتکلمومحدث،هیفق،

وبـاب دوومقدمهکیدر. ق898سالدرراکتابنیایاحسائ،استکردهدركزینرادهم
تیـ رواهفتگانـه طـرق آننخسـت فصلدرکهفصلدهيدارامقدمه،استساختهخاتمهکی

چهـار درفقـه کتـب درمتداولبیترتبدونیفقهثیاحادملشااولباب،نمودهذکرراخود
،اسـت جملـه دودرآنخاتمـه و؛فقـه ابواببیترتبهیفقهثیاحادشاملدومباب؛مسلک

یاحسـائ . اسـت علـم اهلوعلمبهمتعلقيتهایروادردومجملهومتفرقهثیاحاددراولجمله
رانیسـم وغـث يوعلماازیبرخگفتهبهوکردهنقلزینسنتاهلازییتهایرواکتابنیادر
بـه وندانستهموثقرامؤلفهیامامخیمشاازیگروهسببنیهمبه،ختهیآمهمبهکتابنیادر

وآحـاد ومرسـل لیقبازاتیروابهمربوطراداتیانیابرعالوه؛اندنکردهاعتمادآناتیمرو
بـه لیـ تماوبـودن مشـرب یصوفلیقبازمؤلفبهراداتیا،آنهاتسنناهلاتیمرووزیآمغلو

یبرخـ توجـه مـورد کتـاب نیـ ا. گشـته ياعتمـاد یبنیاموجباتیروانقلدرتساهلوفلسفه
آنبـر یشرحيریجزااهللانعمهدیسمعروفمحدثچنانکهگرفتهقرارزینعهیشيعلماازگرید

سطر از این کتاب 3. است. (سایت کتابخانه ملی)نوشته) ثیالحدنهیمد(ای) یالغوالجواهر(بنام
.در کشکول وارد شده است.

االمۀ:کشف الغمۀ عن جمیع

.  او 973با موضوع حدیث از شیخ عبدالوهاب بن احمد شـعرانی متـوفی   کشف الغمۀکتاب
اظهار داشته که  مطالب کتاب را از کتب  مورد اعتماد ماننـد سـتّه  و معجـم طبرانـی و     
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مجامیع سیوطی ، جمع آوري کرده و آن را بر اساس ابـواب کتـب فقـه ، دسـته بنـدي      
دیث باعث برتري مراجعشان نشده اند و اینکه در آن جـز در محـل   کرده و درآن ، احا

. شـیخ  ،ذیـل کشـف الغمـه)   1360استدالل ، چیزي ذکر نشـده اسـت.(حاجی خلیفـه،=   
موضع از کشکول آورده است.7سطر از اي کتاب را در 18بهایی 

و)کتب مذهبی محض

دیـ عقاواصـول فقـه وعـظ، ن،یـ دع علوم دینی شامل: موضوبای کتبقسمتنیدرا
.شودیمی معرفمحضی مذهبکتبعنوانتحتهمدرکنار

نیـ دکیـ مبلغـان معمـوالً کهاستیی های وآگاهازعلومي امجموعه،ینیدعلوم
بـه ی معمـول مـردم وآموزندیممدوني ابرنامهباوی تخصصنحوبهوی درحداعلآنرا

بـه نیـ ددرحـوزه ی گهگـاه بگذارنـد، کارنیاي براتوانندیمکهی وقتونیتدنسبت
عبارتنـداز خوانـد یمـ ی نیدعلومطلبهکهی دروسازجمله. پردازندیمعلومنیامطالعه

و..)طبات،یاضیرات،یاله(فلسفهرجال،ر،یتفسفقه،اصولفقه،

کتاب را گلچین کرده و در متن 9به زبان عربی،شیخ بهایی از میان منابع مختلف کتب دینی 
کشکول ازآنها استفاده کرده است

تورات:

تورات نام یکی از کتب الهی است که خداوند آن را به زبان عبري بر موسی(ع) نازل کـرد.  
و بعد از او یهودیان آن را تحریف کـرده و از آن سـه نسـخه متفـاوت بوجـود آوردنـد. تـورات        

سفر اول در آغاز خلقت و تاریخ آدم(ع) تـا حضـرت یوسف.سـفر    داراي پنج سفر( فصل) است
دوم ر ظهور موسی و هالکت فرعون .سفر سوم تعلیم قرابین باالجمال  و سـفر چهـارم در مـورد    
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اقوام روي زمین و سرزمین هایشان. سفر پنجم نیز شامل احکـام تـورات و بیـان وفـات هـارون و      
،ذیل تورات)1360فه،=موسی و خالفت یوشع (ع) است.(حاجی خلی

براي تورات شروح و تفاسیري هم نوشته شده من جملـه شـرح شـیخ یوسـف ابـن ابـی سـعید        
سطر از 6. شیخ بهایی )(همانجا)620(وف.شیخ صدقۀ بن منجا سامري)و شرح426سامري(وف.

این کتاب را در کشکول خود آورده است.

المدهش فی المحاضرات:

ابوالفرج جمال الـدین عبـدالرحمن بـن علـی بـن محمـد الجـوزي،معروف بـه ابـن جـوزي،           
ه.ق.)تـاریخ نگـار، واعـظ، مفسـر، و فقیــه حنبلـی؛ در بغـداد زاده شـد و در همانجــا        597-؟511(

ــدگی      ــت. زن ــور یاف ــم و ادب حض ــان عل ــیاري از بزرگ ــالس درس بس ــرد و در مج ــیل ک تحص
جالس وعظ آغاز می شـود و بیشـترین مایـۀ شـهرت وي نیـز      فرهنگی وي با نخستین م-اجتماعی

همین بعد از زندگانی اوست و خود بارها در آثارش بـه مجـالس خـود و اسـتقبال مـردم از آنهـا       
اشاره می کند.بیش از صد کتـاب بـه او نسـبت داده انـد. از آنهاسـت: اعـالم االحیـاء، المنـتظم،         

، ذیل ابن 1387و المدهش فی المحاضرات. (انوري،اخبارالبرامکه، تلبیس ابلیس، کتاب االلقاب 
جوزي)

ابن جوزي در مقدمه کتاب المدهش در معرفی کتابش می گوید: این کتاب را در 
وعظ آغاز کردم  و آن در پنج باب تنظـیم شـده بـاب اول در در علـوم قـرآن، دوم در      

وعـظ.  و در  صرف لغت، سوم در علوم حدیث باب چهارم در علم تـاریخ و پـنجم در  
8شیخ بهـایی از ایـن کتـاب    ق. پایان یافت .591سه شنبه چهاردهم جمادي اآلخر سال 

سطر را در کشکول آورده است.

العقد الفرید:
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اثر مشهوري است از ابن عبد ربه؛شهاب الـدین ابـو عمـر احمـدبن محمـد، شـاعر.       
مانروایان اندلس گذرانیـد و  ادیب اندلسی؛ عمر نسبتاً طوالنی خود را بیشتر در دربار فر

آنان را مدح کرد و در سده ي چهارم به عنوان بزرگترین شاعر اندلس شناخته شـد. از  
ابن قتیبـه نگـارش یافتـه اسـت.     » عیون االخبار«آثار او العقد الفرید است که به تقلید از 

ر سط2،ذیل ابن عبد ربه)1387دیوان وي و عقد الفرید هردو چاپ شده است.(انوري،
از این کتاب در کشکول آمده است.

مستظهري:

. غزالـی ایـن کتـاب را بـه     505ازامام ابی حامد محمد بن محمد غزّالی المتوفی سنۀ
» فضـائح الباطنّیـه و فضـائح المسـتظهرّیه    «منظور اهدا به مستظهر عباسی نوشته و بـه نـام   

معروف است.

موضع از کشکول آورده است.2سطر از این کتاب را در 5شیخ بهایی 

ملل و نحل:

کتابی است به عربی تـالیف ابـوالفتح محمـدبن ابوالقاسـم عبـدالکریم شهرسـتانی.       
مؤلف در این کتاب خالصه عقاید فالسفه و اهل عقاید و مذاهب را آورده است. ایـن  

ـ انی بـه نـام   کتاب را یکبار صـدر الـدین ترکـه اصـفه     و بـار دیگـر   العلـل  ۀ و تنقیحاالدلّ
مصطفی بن خالق راد به فارسی ترجمه کرده است.

سطر از این کتاب را آورده است.32موضع از کتابش خمعاً 6شیخ بهایی در 

:احیاء العلوم
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ــه الــدیناحیــاء علــومکتــاب  ــار شــناختهاحیــاء العلــوممشــهور ب شــدهابوحامد محمــد از آث
است که به زبان عربی نوشته شده. ایـن کتـاب کـه محتـواي دینـی، اخالقـی و       )505(وف.غزالی

استعرفانی دارد همواره مورد توجه عالمان شیعه و سنی بوده

احیاء العلوم از بزرگترین کتب مواعظ و احکام است به گونه اي کـه مـی گوینـد اگـر همـه      
انسان کفایـت مـی کنـد . ایـن کتـاب بـر چهـار        کتب اسالمی محو شوند و احیا باقی بماند براي

قسمت تقسیم شده شامل : عبـادات، عـادات، مهلکـات،و منجیـات ؛و هـر قسـم شـامل ده فصـل         
لبـاب  «)(برادر مولف ) مختصري ازایـن کتـاب را بـا نـام     520است.احمد بن محمد غزالی (وف.

تألیف کرده است.  » االحیاء

موضع از کتابش آورده است18سطر از این کتاب را در 99شیخ بهایی 

:ام)ورۀمجموعه (معروف بواظرالنّۀتنبیه الخواطر و نزه

کتابی است به عربی در علم اخالق با موضوع مواعظ و حکم اخالقـی تـألیف ورام بـن ابـی     
فراس حلّی، فقیه و محدث امامی قرن ششم و آغاز قرن هفتم..

سطر از این کتاب را در متن کشکول آورده است.9شیخ بهایی 

الفلک الدائر علی المثل السائر:

)؛ادیب ، شاعر و فقیـه  655زبان عربی در اصول عقاید از ابن ابی الحدید(وف.بهکتابی است 
که در مدائن زاده شد و در همان شهر پرورش یافت .سپس به بغداد رفت و در شمار کاتبـان دار  

الخالفه در آمد.
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کیـ و شـامل:  داشـ بیـ مرـ یـ اثناب"راعشـ الوباتکالادبیـ فرائثاللثمالرب"یرحشاین کتاب 
دوممقالهویلفظعیصنادراولمقالهوانیبعلماصولدرآنمقدمهکهاستمقالهدوومقدمه

سطر از این کتـاب در کشـکول شـیخ بهـایی     11( سایت کتابخانه ملی)باشدیميمعنوعیصنادر
آمده است.

اعالم الدین فی صفات المومنین:

مؤلف بعـد از مقـدمات و   کتابی است در موضوع احادیث اخالقی از حسن بن محمد دیلمی.
این کتاب با ذکر معارفی در مورد خداوند و پیامبر اکرم آغـاز شـده   حمد باري تعالی می گوید:

و علمـا نـزد علـوم شـهرت بخـاطر و.یی پرداختـه ایدنوی نیدوعلم،وعلومبرتریعالمسپسبهذکرو 
، از اثبات آن خودداري کردم.و در آنها فقط قـول  بزرگاندر کتب شدهتیروامصنفاتوجود 

صریح را بیان کردم. و این کتـاب را اعـالم الـدین فـی صـفات المـؤمنین و کنـز علـوم العـارفین          
نامیدم.و آن شامل  مواردي چـون تـرك دنیـا و روي آوردن بـه آخـرت اسـت کـه تفصـیل آن         

سـطر در کشـکول آمـده    7از ایـن کتـاب   )26ص،11408یلمـی، .( ددرمتن کتاب خواهد آمـد. 
است.

حکایات:ز)

محاضرات االدباء و محاورات الشعراء و البلغاء:

راغب اصفهانی، ادیب، مفسر، شاعر، محدث، متکلم، و فقیـع شـافعی و معتزلـی؛ در لغـت و     
علوم و فنون ادبی و عربی و شعر و حدیث و نویسندگی و کالم و حکمت و اخالق، شهره آفاق 
و مراتب فضلو کمالش مقبول عام و خاص بود. همتا و قرین امام محمد دانسته شده اسـت. عـده   

یعه می دانند چون از لفظ امیرالمؤمنین، براي حضرت علی(ع) استفاده کرده است امـا  اي او را ش
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شـیخ  ،راغـب اصفهانی) 1387برخی دیگر مانند فخر رازي او را اهـل سـنت مـی داننـد. (انـوري ،     
سطر مطلی از این کتاب آورده است.24موضع از کتاب خود خمعاً 9بهایی در 

فرج بعد الشدت:

ه عربی تـالیف ابـوالفتح قاضـی ابـو علـی محسـن بـن ابوالقاسـم علـی          کتابی است ب
).تنوخی این کتاب را در چهارده باب تالیف کرده و هـر بـابی مشـتمل    314تنوخی (ف

است بر موضوعی از قبیل عشق، امید، ترس از خدا، ابـتالء پیـامبران و... و در هـر بـابی     
حکایتی جالب و متناسب انتخاب و درج کرده است.

ه.ق.)؛ قاضـی و سـتاره شـناس    384-327ابو علی محسن معروف به قاضی تنـوخی( 
عرب؛ در بصره زاده شد. در مدرسه شیعی بصره تحصیل کرد. فنون ادب، نحو، لغـت،  
فقه، حدیث، و شعر را از علماي بصـره فراگرفـت و بـه مقـام اجتهـاد رسـید. مـدتی در        

، ذیـل قاضـی   1387بود.(انـوري، بغداد، اهواز، بابـل و سـایر شـهر هـا قاضـی القضـات      
سطر از این کتاب در کشکول آمده است.4.تنوخی)

عجایب المخلوقات:

کتاب عجایب مخلوقات نوشتۀ زکریا بن محمد بن محمود بن کوفی قزوینی است 
،ذیــل عجایــب  2،ج1360و آن را در زمــان دوري از وطــن نوشــته؛.(حاجی خلیفــه،   

المخلوقات)

در میان مطالب کشکول آمده است.سطر 5از این کتاب 

شرح حال:ح)

کشف الیقین:
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ق.)کتـابی اسـت  در فضـائل مـوال     726تألیف حسن بن یوسف معروف به عالمه حلی(وف.
علی (ع)؛ این کتاب دو بار ترجمه شده که مترجم یک نسخه مجهول است و و نسـخه ي دیگـر   

» رشف المعین«م ترجمه کرده و نام آن را را محمد اسماعیل مجد االدبا خراسانی در قرن سیزده
)2،ص1371گذاشت.(عالمه حلی، 

، کتـاب مقدمـه در: اسـت کـرده میتقسـ فصـل 4ومقدمـه کیبهراکتابمؤلف
ی(ع) علنیرالمؤمنیامفضائلکهنیابهداردي ااشارهوذکرکردهراکتابفیتالسبب
چهـار مقدمـه ازپسکردهنقلرابطهنیادربزرگانازی جمالتوستینشمارشقابل

حضـرت آنخلقـت ازقبـل نیرالمـؤمن یامفضـائل رامونیپفصل اول  :شدهذکرفصل
فضـائل درسـوم فصـل اسـت،  خلقـت حـال درحضـرت آنفضـائل دومفصل، است

فصـل .برگرفتهدرراکتابحجمعمدهفصلنیا.بلوغورشدهنگاماستآنحضرت
ــارم ــامل چهـ ــائلشـ ــؤمنیامفضـ ــداز(ع) نیرالمـ ــاتبعـ ــتوفـ ــی، .اسـ ــه حلـ (عالمـ

سطر از این کتاب در کشکول آمده است.4)4،ص1،ج1371

وفیات االعیان:

). نگارش ایـن  681کتاب وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان تألیف ابن خلّکان،(وف.
ه.ق بـه پایـان رسـیده اسـت و در     672ه.ق شروع شده و در 654کتاب در قاهره به سال 

تن از بزرگان امرا، وزرا و دانشـمندان و ادبـا آمـده  و بـه تحقیـق      864آن، شرح احوال 
به چاپ رسیده است. چاپ دیگـري  » مصر«در » ن عبد الحمیدمحمد محیی الدی« استاد 

ق.، در تهران انجـام گرفتـه اسـت. همچنـین ،     1284از این کتاب در دو مجلّد در سال 
، ص 1374موالنا ظهیرالدین اردبیلی آن را به فارسـی ترجمـه کـرده اسـت(ابن قطفـی،     

سطر در کشکول آمده است.13از مطالب این کتاب ).59
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فی معرفۀ االصحاب:االستیعاب

تألیف حافظ ابوعمر یوسف بن عبداهللا، معروف به ابن عبد البـر القرطبـی   
) در چهار مجلد در ترجمه احوال صحابه رسول.463محدث اسپانیایی (وف.

موضع از کتاب کشکول آمده است3سطر از این کتاب در 11

ط) فلسفه، منطق و حکمت

ۀ شـ یاندصیتشـخ آندیـ فواازاسـت دنیشـ یانددرسـت روشۀوارائـ یی شناسـا دانشمنطق
هـا آنازکـه اسـت زبـان کمـک باشهیاندانتقالآنلوازمازو. استنادرستۀ شیاندازدرست

ة دربـار ،یاساسـ وی کلـ ی مسـائل ۀ مطالعـ فَلسـفه .و شـود یمـ بـرده بهـره هـم منطـق فیتعري برا
بـا فلسـفه تفـاوت . اسـت زبـان وذهنخرَد،ارزش،،یآگاهتیواقع،یهستهمچونی موضوعات

آنهیـ تکوفلسـفه ۀ افتیسازمانومعموالًنقّادانهکردیرو،یمسائلنیچنبهپرداختني هاراهگرید
کتـاب بـا   9. شـیخ بهـایی در نوشـتن مـتن کشـکولش از      اسـت ی منطقوی عقالني هااستداللبر

.موضوعات فلسفه و منطق استفاده کرده است

شفا:

) در هشـت جلـد تنظـیم    428کتاب شفا با موضوع منطق ، نوشتۀ ابو علی سینا (وف.
)آن را تحفـۀ العـروس  شده و ابوعبداهللا محمد بن احمد ادیب تجانی (صـاحب کتـاب   

.) آن را خالصه کرده است652شرح و شمس الدین عبدالحمید بن عیسی (وف.

ین کتاب را به زیبایی جـاي داده  سطر از ا50موضع از کتاب کشکول 5شیخ بهایی در 
است.

تلویحات فی المنطق و الحکمۀ:

875

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


این کتاب که از تألیفات متوسط شیخ شهاب الدین سهروردي است در سـه بخـش   
علم منطق ، علوم طبیعی، و علوم الهی تنظیم و به زبان عربی تألیف شده است  

ق.)حکیم، فیلسوف، و نویسندة ایرانـی، ملقـب بـه شـیخ     549-587شهاب الدین سهروردي(
اشراق؛ بنیانگذار حکمت اشراق است. اصول فقه را نزد شیخ مجدالدین جبلی که از استادان امام 
فخر رازي بود، آموخت. سپس به تفکر و ریاضت پرداخت. مدتی نیز به عراق و شام سفر کـرد.  

یاري موارد با قدما اختالف داشت به ویژه آنکه از اصطالحات دینی زرتشتی اشتفاده چون در بس
می کرد، متعصبان او را ملحد دانستند و سرانجام نیز به فرمان صالح الدین ایوبی به قتل رسید. او 
نه تنها از افالطون و پیروان طریقۀ او متأثر بـود، بلکـه از فلسـفۀ متـداول در ایـران خاصـه فلسـفۀ        
متمایل به عرفان که در طریقت زرتشـت دیـده مـی شـود، نیـز اسـتفاده مـی کـرد. از آثـار او بـه           
عربی:حکمت االشراق،تلویحات،هیاکل النور،و از آثـار او بـه فارسـی : آواز پـر جبرئیـل، عقـل       

سطر 12،ذیل سهروردي)1387سرخ،روزي با جماعت صوفیان، و یزدان شناخت است. (انوري،
شکول آمده است.از این کتاب در ک

اشارات و تنبیهات:

هاي شیخ الرئیس،ابو علی سینااست کـه  از مشهورترین کتاباالشارات و التنبیهات
تحریـر در آورده اسـت.این   منطق و فلسفه به زبـان عربـی بـه رشـته     آن را در دو بخش

دانشمندان اسالمی نیز به حساب ترین آثار علوم عقلیکتاب را شاید بتوان یکی از مهم
محققـان علـوم اسـالمی بـوده     همواره مورد توجه علما وقرن که در طول چندینآورد

موضع از مطالب کشکول آمده است.2سطر از این کتاب در 6است. 

ارشاد القاصد الی اسنی المقاصد:
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ن در مـورد  کتاب ارشاد القاصد نوشتۀ محمد بن ساعد انصاري است و مؤلف در آ
انواع علوم بحث کرده و بعنوان مآخدي براي کتـاب مفتـاح السـعادة گردیده.(کشـف     

سطر از این کتـاب در مـتن کشـکول آورده شـده     7.،ذیل ارشاد القاصد)1948الضنون،
است.

) تاریخ:ي

ازواژهنیـ ااصـل نکـه یادرمـورد . استوقتشناساندنونیتعي معنابهي لغونظرازخیتار
بـوده ی عربـ ي اواژهخیتارکهاستنیاراحجقولهست،ی مختلفاقوالشده،گرفتهزبانکدام

ودانشـمندان انیـ مآنقـت یحقانیـ بوخیتـار فیـ تعردرشـده گرفته»ورخ«ای»ارخ«مادهز او
اطالعـات ازي امجموعـه خیتـار :گفـت توانیمی کلطوربه. استي اریبساختالفصاحبنظران

. مؤلـف کشـکول در نوشـتن    اسـت مختلـف ي هـا مکـان وهـا زمانر دانسانتاثروریتاثدرباره
.بهره برده است به زبان عربی کتاب تاریخی 5کتابش از اطالعات 

مروج الذَّهب:

کتابی است در تاریخ و جغرافیاي اماکن و ذکر ملوك سلف و اخبار و مختصـري  
در هیئت تألیف ابی الحسن علی بن الحسین المسـعودي. نـام کتـاب مـروج الـذَّهب بـه       
معنی گذرگاهها و معادن گوهر است و شمار بابهاي آن صد و سی و دو بـاب اسـت و   

ه. است. (مسـعودي،  336ام این کتاب به سال در چهار جلد تنظیم شده است. تاریخ اتم
)3، ص1356

مؤلّف  در مقدمه کتاب انگیزه خود را از نوشتن اثر اینگونه بیان مـی کنـد : چیـزي    
که مرا به تالیف این کتاب در تـاریخ و اخبـار جهـان و حـوادث سـلف از سرگذشـت       

ود که عالمان کرده انـد و  پیمبران و شاهان و موطن اقوام وادار کرد پیروي از رفتاري ب
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حکیمان داشته اند تا از جهان یادگاري پسندیده و دانشی منظم و کهن بجـا مانـده کـه    
مؤلفان کتاب ها در این زمینه موفق یا مقصر، مفصل یا مختصر نویس بوده اند. و دیـده  
ایم که حوادث بمرور زمان فزون می شود و با زمانه وقـوع مـی یابـد و توانـد بـود کـه       

دث جالب از هوشـمند نهـان مانـد کـه هـر کـس بقسـمتی از آن توجـه دارد و هـر          حوا
اقلیمــی را شگفتیهاســت کــه فقــط مــردم آن داننــد و  آنکــه در وطــن خــویش مانــد و  
باطالعاتی که از اقلیم خود گرفته قناعت کند با کسی که عمر خود را به جهانگردي و 

ــار را از دســت ا   ــایق و نفــایس اخب ــده و دق ــود.  ســفر گذرانی ــد ب ــر نتوان ــه براب ول گرفت
سطر از مطالب این کتاب در کشکول وارد شده است9.)  18(همان،ص

تاریخ الحکما:

ــاب  ــام دیگــر کت ــراح ن ــن محمــود  نزهــۀ االرواح و روضــۀ االف اســت از محمــد ب
تن از حکما را در بـر دارد در حقیقـت   127شهرروزي . این تألیف شرح حال و آراي 

بر دو بخش عمده نهاده شده است. بخش نخست از حضرت آدم آغاز مـی شـود و بـه    
اخبار جالینوس پایان می یابد که اگر از حکماي ایـران باسـتان، کـه از میـان آنهـا تنهـا       

دو صفحه را دربرگرفته و از دیگر ایرانیـان فقـط نامشـان یـاد     » زرتشت«احوال و افکار 
شده است، بگذریم بیشترین بهره در این بخش نصیب حکماي یونـان باسـتان اسـت.اما    
آنچه بر اهمیت بیشتر این تألیف می افزاید بخش دوم آن است کـه ترجمـه ي  احـوال    

سحاق تا شیخ اشراق، شـیخ شـهاب   حکما و دانشمندان اسالمی و ایرانی را از حنین بن ا
تـن  127الدین سهروردي دربرمی گیرد. بدین ترتیب در این کتـاب ارجمنـد از جملـه    

که ذکرشان رفته است سه چهارم آن به حکما و دانشـمندان اسـالم و ایـران اختصـاص     
، ص ي). ایــن کتــاب در اوایــل ســده ي یــازده هجــري 1347یافتــه اســت.(ابن قطفــی،

انگیر گورکانی ، به فارسی برگردانده شده است. چندي پیش هـم  )به دستور جه1011(
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ترجمه ي دیگري از این کتاب به فارسی امروزي بـه وسـیله ي شـادروان ضـیاء الـدین      
دري انجام شد.

موضع از کشکول آورده است.5سطر از این کتاب را در 19شیخ بهایی 

ربیع االبرار و نصوص االخبار:

بـن عمـر جـاراهللا زمخشـري     از ابوالقاسم محمودع سخنرانیکتابی است در موضو
ــد 538(وف. ــی گوی ــاب م ــه کت ــف در مقدم ــ:)مؤل ــابنای ــراراکت افکــاراجمــامي ب

ي بـرا هـا آنخسـته ي دلهـا ی سـرگرم وحیتفرولیالتنزحقائقعنکشافخوانندگان
، ذیـل ربیـع   1948..(کشـف الظنـون،  نوشتمآندانـش ریذخـا اسـتخراج بهذهنداللت

االبرار)       ابوالقاسم محمـود بـن محمـدبن عمـر بـن محمـد الخـوارزمی الزمخشـري         
ه.ق.)اسـتاد در تفسـیر، حـدیث، نحـو، لغـت، و      538-467(ملقب به جاراله زمخشري)(

علوم بالغی و شاعر حنفی معتزلی در زمخشر خوارزم به دنیا آمد. او امام عصر خـود و  
شعر را نیکو می سرود. چون مـدت طـوالنی   مورد توجه فضال و دانشمندان زمان بود و

در مکه اقامت داشت به جاراهللا (همسـایه خـدا) معـروف شـد. وي بـر اعتقـاد معتزلـه و        
،ذیـل  1387متظاهر به این مذهب بود و خود را ابوالقاسم المعتزلی می نامیـد. (انـوري،   

موضع از کشکول آمده است8سطر از این کتاب در 29زمخشري)

تاریخ یافعی:

نیز نامیده می شود.موضوع این کتاب شناخت حـوادث  انظة الجنان و عبرة الیقآمرتاریخ یافعی،
روزگار و دگرگونی احوال انسانهاست که بر اساس سـال هجـري تنظـیم شـده ... ایـن کتـاب از       

)است که خالصه اي از مهمتـرین اخبـار کتابهـاي    768محمد عبداهللا بن اسعد یافعی یمینی (وف؛
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،ذیـل تـاریخ   1982یان و وفیات االعیان و شمه اي از تاریخ ابن ثمـره (حـاجی خلیفـه،   تراجم االع
موضع از کشکول آورده است2سطر از این کتاب را در 19شیخ بهایی یافعی).

تاریخ بغداد:

بزرگـان ومحدثانوعالمان، اثري بسیار مهم به عربی در شرح حال»السالمتاریخ مدینۀ«یا 
.پنجم استقرنخطیبِ بغدادي، عالمبغداد، تألیف

سطر از این کتاب را در خالل مطالب کشکول خود آورده است.5بهاء الدین محمد 

کامل التواریخ: 

کتابی است در دوازده مجلد تالیف عزّالدین علی بـن محمـد بـن عبـد الکـریم بـن       
عبدالواحد معروف به ابن اثیر. این کتاب بر حسب سنوات تنظیم یافته است و حـوادث  

ه.ق) 718ق. دربر دارد جمال الدین محمد بن ابـراهیم وطـواط کتبـی(ف   629را تا سال 
ه.ق) در پنج جلد بـر  674لی بن انجب ابن ساعی (فبر آن تعلیقاتی نوشته و ابوطالب ع
ه.ق نجم الدین طارمی از بزرگـان دولـت میـرزا    654آن حواشی نوشته است و در سال 

موضع از کشکول 5.شیخ بهایی در میرانشاه بن تیمور آن را بفارسی ترجمه کرده است
سطر از این کتاب را آورده است.23

محاسن اصفهان :

ل بن سعد بن حسین مافروخی اصفهانی، به زبـان عربـی نوشـته شـده     ست از مفضّانام کتابی
رساله عربـی  در مورد موضوع کتاب باید گفت م.که از احواالت مولف آن اطالع دقیقی نداری
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بلکـه رسـاله  ،محاسن اصفهان ، کتاب مفصلی در تاریخ یا جغرافیا یا خصوصیات اصفهان نیست
نعت این شهر و ذکر محاسن آن جمـع آورده و در ضـمن بسـیاري    ف درلّؤست که آن را ماي ا

از فواید تاریخی و جغرافیایی و ادبی متعلق به موطن خود را در آن گنجانیده و بـیش از همـه در   
فصاحت عبارات و نمودن جنبه هنر انشاء خـود در زبـان عربـی کوشـیده و آن را تحفـه مجلـس       

از این کتاب را در کشکول جاي داده است.سطر3شیخ بهایی والی اصفهان ساخته است.

طب:)ك

،یتندرسـت وارتقـاء حفـظ آنهـدف است،ي کاربرددانشکی یپزشکدانش طب و 
ي مـار یبشـناخت بـا منظـور نیـ ا. اسـت دگانیـ دبیآسـ ی بـازتوان وهـا يمـار یبدرمان

ي روبـر ی پزشـک دانـش . رسدیمانجامبهآنهاازبروزي ریوجلوگدرمانص،یها،تشخ
علـوم وی مهندسـ ،یاجتمـاع تاعلومی شناسستیزوکیزیفازهارشتهازی عیوسفیط

.  استشدهبنای انسان

شیخ بهایی درموضوع طب از دو کتاب  از پزشکان کهـن ایـران زمـین اسـتفاده کـرده      
وخواسته هر چند اندك از این دانش مفیـد و الزم بـراي بشـر هـم نشـانی در کشـکول       

که یکی از اینها عربی و دیگري فارسی است و ما در اینجا به معرفی کتاب عربی باشد
آن می پردازیم.

موجز القانون :

کتابی است در موضوع طب از شیخ امـام عالمـه عـالء الـدین علـی بـن ابـی حـزم         
) .که به چهل فن ؛ فن اول در قواعد جزیی طب 687قرشی معروف به ابن نفیس (وف.

که به صورت کلی بیان شده؛ دوم در ادویه و اغذیه مفـرده و مرکبـه... . و   علمی عملی
نفیسی آن را شرح کرده و شرح معتبري است زیرا نفیسی بهتـرین شـارح اسـت.  شـیخ     
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امام نفیس بن عوض کرمانی؛ و در آخر کتـاب مـی گویـد در اوایـل ذي الحجـه سـال       
،ذیل موجز القانون)1948در شهر سمرقند تألیف آن تمام شد.(کشف الضنون،841

ابن نفیس پزشکی است مصري یا شامی و از شاگرد ابن دخوار؛ مؤلـف کتـابی در   
مورد چشم پزشکی و کتاب المختار در پرهیز غذایی و موجز که شرح قانون ابـن سـینا   

سـطر از ایـن کتـاب را در    4.شـیخ بهـایی   ست(فرهنگ اعالم سخن،ذیل ابن ابی حزم)
کشکول آورده است.

نتیجه گیري:

درمـتن کشـکول او   مورد اسـتفاده شـیخ بهـایی   عربیدر این مقاله  سعی شده منابع و مصادر
مورد بررسی قرار بگیرد تا ببینیم این بزرگمرد تاریخ به چه کتبی بیشتر عالقه مند بوده و چگونـه   

ا، که به گفته خـود  نیاز علم طلبی درونش را پاسخ می گفته ؛ به همین منظور کتاب کشکول او ر
از هربابی در آن  سخن گفته و حاصل مطالعات سالهاي دراز عمر خود را در آن گرد هم « شیخ 

، مورد بررسی قرار دادیم . در مسیر انجام این مقاله مشکالتی نیز پـیش رو داشـتیم ماننـد    » آورده
امـل و مـورد   عدم دسترسی به  نسخه اصل کشکول شیخ بهایی و دسترسی نداشـتن ترجمـه اي ک  

اعتماد از این اثر، همچنین عدم دسترسی به بعض کتب که از منابع متن کشکول بوده اند. ولی بـا  
توکل به خداوند منان و کمک استادان عزیز موفق شدیم در حد امکان از عهده این کار برآییم.

منبـع  120ل، از بنابر اطالعاتی که فراهم شد شیخ بهایی  براي نوشتن اثر گرانقدرش، کشکو
را عربـی کتـاب 60فارسی و عربی بهره برده و ما در این مقاله موفق شدیم اطالعات مربـوط بـه   

مـورد  از آن کتـاب   56جمع آوري کنیم و از خالل بررسی آنها به این نتیجه رسیدیم که: تعـداد  
است که نشان از دانش گسترده او در متون غیر فارسی و عالقه و پشتکار او براي کسب ها منثور

که از تألیفات خود اختصاص داردسانحۀ الحجاز علم دارد . از میان آثار منظوم بیشترین سهم به 
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دینـی و  عرفـانی ، ادبی،در این کتاب بیشـتر از موضـوعات   بهایی.  شیخ بهایی محسوب می شود.
بار از آیات قرآن بهره برده که در بیشتر موارد هدف او بیان 35برده به عنوان نمونه حدیث بهره

بیشترمورد استفاده قرار گرفته و از منـابع  نهج البالغه تفسیر آیات بوده  بعد از قرآن کریم ،کتاب 
بع مربوط به عشق و فقه و علم نحو کمترین استفاده را داشته است. نحـوه ي اسـتفاده شـیخ از منـا    

بیشتر به صورت نقل قول بوده و سعی داشته در نقل مطالـب جانـب امانـت را نگـاه داشـته و نـام       
همچنین گاهی بعضی مطالب را از جانب خود نقل مـی  . ندکتاب و گاهی مؤلف را بیان ک

کند مانند آنچه از کتاب سوانح حجاز خود در کشکول آورده ، که آنها را هم به طور دقیق بیان 
میکند.  

شیخ بهایی طبع شعر نیز داشته و اگرچه در شعر فارسی مقـداري نـاتوان اسـت ولـی در شـعر      
عربی به خوبی از عهده مطلب بر می آید. در البالي اوراق کشکول نیز گاهی از ایـن هنـر خـود    

شعر عربی،14بهره برده است؛ بنابر بررسی هاي انجام گرفته در کشکول مشخص شد که تعداد 
عدد دوبیتی را از تراوشات ذهن خود در کشکول آورده است. 20تک بیت فارسی و عربی و 6

گاهی هم نامه هایی را که بین او و پدرش رد و بدل شده در متن کشکول با ذکر مکان دریافـت  
نامه بیان فرموده است.

منابع:

.دانشگاه تهران:،تاریخ الحکما، تصحیح بهمن دارایی،تهران)1347(ابن قطفی
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مجمـع العلمـی العربـی    :،اسرار العربیـۀ، تحقیـق محمـد بهجـت البیطـار، دمشـق      )1377(ابن انباري
.بدمشق

مدرسۀ اإلمام المهدي.:، التحصین فی صفات العارفین، قم)1406(ابن فهد حلی، احمد بن محمد

.مکتبۀ العصریۀ:، ادب الکاتب، محقق درویش الجویدي، بیروت)1423(ابن قطیبه دینوري

.عالم الکتب:، طرایف الطرف، بیروت)1377(بارع بغدادي

:تهــران،گـزینش ابوالقاسـم آیـت الهـی،    ،کشـکول )1357(بهـاء الـدین محمـد عـاملی    
توکاانتشارات

ترجمـه محمـدباقر سـاعدي خراسـانی،چاپ     ،کشکول)1364(______________
.چهارم، اسالمیه

اورنـــــگ، تصـــــحیح و مقدمـــــه مدرســـــی    ، هفـــــت )1366(جـــــامی، عبـــــدالرحمن 
.انتشارات سعدي:،تهران2گیالنی،چ

.انتشارات توس:فرهنگ ادبیات فارسی، چاپ سوم، تهران)1366پرویز(خانلري،

.انتشارات دار السالم:، الذریعه، تحقیق:ابوزید العجمی، قاهره)1428(راغب اصفهانی

.انتشارات اسالمی:تهران،2ن فی فضائل امیرالؤمنین،چ،کشف الیقی)1370(عالمه حلی

.بنگاه ترجمه و نشر کتاب:،تهران2،مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چ)1356(مسعودي

.، االذکار من کالم سیداالبرار،ترجمه محمدعلی خالدي،انتشارات ایالف)1392(نووي

884

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


.دارالغرب اسالمی)،ایجاز البیان،بیروت:1374(نیشابوري، محمود بن ابوالحسن

.10:21ساعت 95/،12/02سایت کتابخانه ملی، 

1 میزان اسـتفاده  نثرنظمزمانموضوعمؤلفکتابنام
دفعه/سطر

جـــــــامع -قرآن کریم1
علوم

*3540

ابــــن ســـــاعد  ارشاد القاصد2
انصاري

ــواع  انـــــ
علوم

17*8قرن

314*3قرنادبابن قطیبهادب الکاتب3

25*8قرنعلم نحوابن انبارياسرارالعربیۀ4

حسن بن محمد اعالم الدین5
دیلمی

17*8قرناخالق

412*3قرنشعر عربیابــــــــــوالفرج اغانی6
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اصفهانی

16*7قرنذکرابن حزام نووياالذکار7

ابــــن عبــــدالبر استیعاب8
قرطبی

ــه  ترجمـــ
احوال

311*5قرن

728*6قرنعرفانراغب اصفهانیالذریعهه9

ــول ابن ابی الحدیدالفلک الدائر10 اصــــ
عقاید

211*7قرن

فــــــــــن ابن اثیرالمثل السائر11
نگارش

11*7قرن

18*6وعظابن جوزيالمدهش12

ابــــن اســــحاق امالی13
نهاوندي

16*4قرنحدیث

ــن ایجازالبیان14 ــود بــ محمــ
حسن نیشابوري

24*6قرنادب

ــدالکریم تاریخ الحکما15 عبـــــ
شهرستانی

519*6قرنتاریخ

219*8قرنتاریخابن اسعد یافعیتاریخ یافعی16
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ــم تفسیر نیشابوري17 ابوالقاســـــــ
نیشابوري

838*6قرنتفسیر

740*7قرنتفسیرقاضی بیضاويتفسیر بیضاوي18

112*6قرنمنطقسهرورديتلویحات19

ــن  تنبیه الخواطر20 ــعود بــ مســ
عیسی ورام

29*6قرنحدیث

16*-اخالق-تورات21

22*7قرنحدیثابن اثیرجامعاالصول22

محمــــد بــــن  جالءالقلوب23
پیرعلی برگی

14*10تصوف

27*9قرندیندمیريحیات الحیوان24

35*6قرنلغتحریريدرة الغواص25

ــاراهللا ربیع االبرار26 جــــــــــ
زمخشري

829*6قرنتاریخ

ــدین رساله اثبات واجب27 ــالل الـ جـ
محمد دوانی

14*10عرفان
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ــداعینی ریحان و ریعان28 ــن مـ ابـ
اشبیلی

14*6قرنادب

550*5قرنمنطقابن سیناشفا29

محمــــد بــــن  صحیح بخاري30
اســـــــــماعیل 

بخاري

1253*3قرنحدیث

ــاعجایب المخلوقات31 ي زکریــــــــ
قزوینی

15*7قرنحکایت

332*9قرناخالقیابن فهد حلیعدةالداعی32

13*9قرنحدیثابن ابی جمهورعوالی اللیالی33

319*4قرنادبابن قطیبهعیون االخبار34

525*7قرنعرفانابن عربیفتوحات مکیه35

ــن  فرج بعد شدة36 ــی محس قاض
تنوخی

14*4قرنحکایت

112*7قرنحکمتابن عربیفصوص الحکم37

مجـــد الـــدین  قاموس38
فیروزآبادي

38*8قرنلغت

888

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


38*2قرنروایتحمیريقرب االسناد39

2058*4قرنحدیثکلینیکافی40

523*7قرنتاریخابن اثیرکامل التواریخ41

ــدالوهاب کشف الغمۀ42 عبــــ
شعرانی

718*10حدیث

ــائل عالمه حلیکشف الیقین43 فضـــ
امام علی

14*8قرن

ــدین  المیۀ العجم44 ــد الـ مؤیـ
طغرایی

315*6قرنشعر عربی

924*5قرنحکایتراغب اصفهانیمحاضرات45

19*4قرنتاریخمسعوديمروج الذهب46

25*6قرنعقایدغزالیمستظهري47

ــدالکریم ملل و نحل48 عبـــــ
شهرستانی

632*6قرنعقاید

324*5قرنسلوكعبداهللا انصارينازل السائرینم49

14*7قرنطبابن نفیسموجز القانون50
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مجـــد الـــدین  هایۀ فی غریبن51
مبارك

12*4قرنلغت

گفتار امام سید رضینهج البالغه52
علی(ع)

37248*4قرن

113*7قرنشرح حالابن خلکانفیات االعیانو53

23*5قرنتاریخفروخیمحاسن اصفهان54

12*4قرندینیابن عبد ربهقد الفریدع55

1899*6قرناخالقغزالیاحیاء العلوم56

التحصین والصـفات  57
العارفین

17*9قرنعرفانابن فهد حلی

ــرح فصــــوص 58 شــ
الحکم

321*8قرنعرفانقیصري

فلســــفه و ابو علی سینااشارات59
منطق

26*5قرن

15*5قرنتاریخخطیب بغداديبغدادتاریخ 60
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نمودار موضوعات  کتب مورد استفاده شیخ بهایی
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نمودار سنوات تألیف کتب مورد استفاده شیخ بهایی
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