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 تولد

ه ق خانه کوچک  953ذیحجه سال  26در صبحگاهان روز 

عزالدین عاملی در چهل عامل لبنان در جنب و جوش قرار داشت 

بهاءالدین محمد کودک تولد یافته خانواده موجبات سرور و شادی را 

 فراهم ساخته بود. 

محمد بن عزالدین حسین متخلص به بهایی و  بهاء الدین عاملی

معروف به شیخ بهایی فقیه و دانشمند و فنون قرون دهم و یازدهم 

است خاستگاه وی جبع یا جباع از قراء جبل عامل بوده و نسبت 

جبعی در حواشی برخی از تألیفات شیخ بهایی و جدش شمس الدین 

)متوفی  محمد بن علی ذکر شده است نسبت وی به حارث همدانی

می رسد از این رو به ) علیه السالم( هـ( از اصحاب حضرت علی 65

حارث همدانی نیز شهرت دارد. شیخ در خردسالی به همراه پدر و 

خانواده اش از جبل عامل به ایران آمد و با برادر خود عبدالصمد در 

محضر پدر و برخی از بزرگان علم تربیت یافت و در ادب عربی و 
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های دینی و برخی از علوم عقلی به خصوص ریاضی  فارسی و دانش

  1مهارت پیدا کرد.

ق در قزوین  969به خط شیخ بهائی که در سال بنابر نوشته ای 

ساله بود اما برخی از  13نوشته شده است وی هنگام ورود به ایران 

منابع اشتباه او را در این زمان هفت ساله ذکر کرده اند و همچنین 

ویسان به دلیل اقامت طوالنی اش در قزوین این محل برخی از تذکره ن

لماتش خ بهائی چنانچه از اشعار و کشی 2را زادگاه وی دانسته اند. 

به 3پیداست زبان فارسی را از همان آغاز نوجوانی پس از ورود به ایران

خوبی فرا گرفت و در محضر پدر بزرگوارش و سایر علما و دانشمندان 

برابر منابع و شواهد موجود مسلم است که  زمان به تحصیل پرداخت.

شیخ بهایی از سن سیزده سالگی شور و عشق سرشار در جهت کسب 

علم و دانش داشته است، به عنوان مثال نسخه کتاب اشکال التأسیس 

 4تألیف قاضی زاده رومی را در شانزده سالگی نوشت. 

یت فراوان شیخ عباسی با ورود به ایران نه تنها از آزار و اذ خاندان

مصون بودند؛ بلکه در قلمرو شاهان صفوی از منزلت و اتبار خاصی نیز 

ساله در بدو ورود به ایران 13برخوردار شدند. به هر حال بهاءالدین 

                                                           
سداهلل بقائی، شیخ بهائی در آیینه عشق، انتشارات گلها امور فرهنگی شهرداری اصفهان، ا . 1

 5، ص 1371

 90 -91ص  ،شهاب الدین دمیرچی، شیخ بهائی از جبل عامل تا اصفهان2

 ،  8اسداهلل بقائی، شیخ بقائی در آیینه عشق،  ص  3

  93شهاب الدین دمیرچی، همان ،ص  4
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بسیار نوجوان بود اوضاع و احوال فرهنگی و اجتماعی پایتخت صفوی 

یخ و قرابت پدرش به دربار شاه طهماسب و التفات و توجه بی اندازه ش

منشار موجبات شکوفایی استعداد نهفته او را فراهم ساخت و نبوغ و 

 1آوازه قریحه سرشار وی زبانزد خاص و عام گردید.

 همسر و فرزندان شیخ

همسر شیخ دختر زین الدین علی المنشار عاملی شیخ االسالم 

اصفهان بود که پس از مرگش این منصب به شیخ بهائی رسید. همسر 

 4بود که پس از درگذشت پدر کتابخانه ارزشمند وی زنی دانشمند 

هزار جلدی او را به ارث برد و شیخ قبل از مرگ خود آن را در سال 

وقف کرد ولی پس از وفات وی این کتابخانه به سبب عدم نگه  1030

 داری از مراقبت از بین رفت. 

درباره این که آیا شیخ دارای فرزند یا فرزندانی بوده یا نه در هیچ 

تابی تاکنون اثر و نام و نشانی از فرزندان وی به میان نیامده و برخی ک

 منابع او را عقیم دانسته اند. 

 شیخ و فعالیت های سیاسی و اجتماعی

سال عمر خود  78محمد بن حسین عاملی )شیخ بهائی( در مدت 

با چهار تن از سالطین صفوی معاصر بوده است ولی عمده فعالیت 

 و پادشاه آخر گذشته است. سیاسی او در دوره 

                                                           
 8بقائی در آیینه عشق،  ص  . اسداهلل بقائی، شیخ 1
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 ق( 93 -984شاه طهماسب)  -1

 سال.  18ق به مدت  984)سال هجرت تا(  966از 

 ق(  984 -985) شاه اسماعیل دوم -2

 به مدت یک سال و اندی 

 سال  10ق( به مدت  985 -995سلطان محمد خدابنده ) -3

 35رحلت به مدت  1031ق( تا  995 -1038) لشاه عباس او -4

ق در حالیکه سیزده سال داشت به همراه پدر )از  966او در سال سال 

شاگردان مطرح شهید ثانی( از جبل عامل به سمت ایران مهاجرت 

 کرد. 

دلیل این مهاجرت از یک سو افزایش تهدیدات حاکمان عثمانی 

و از سوی دیگر احترام فراوان حاکمان  1نسبت به شیعیان جبل عامل 

 2ان صفوی( به عالمان دینی بود.آن زمان ایران )پادشاه

پس از سه سال اقامت در اصفهان پدر با توجه به پیشینه علمی و 

شیخ االسالمی اصفهان( از سوی ) رفقهی و با توسعه شیخ علی منشا

 شاه طهماسب به سمت شیخ االسالمی قزوین پایتخت منصوب شد. 

 

                                                           
  16-19سعید نفیسی، احوال و اشعار شیخ بهائی، صص  1

 42-43محمد قصری، سیمائی از شیخ بهائی در آیینه آثار، صص  2
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ظیفه و و 1شیخ االسالم مهمترین منصب روحانیت در آن دوره بوده

آن رفع ظلم از مظلومان، امر به معروف و نهی از منکر و تحقیق و بیان 

  2احکام شریعت برای مردم بود.

شش سال بعد عنوان شیخ االسالمی پایتخت از او گرفته شد شیخ 

االسالمی مشهد و سپس هرات به او واگذار شد. در کتاب هجره 

اق نفی بلد و مصدکه این اقدام شاه طهماسب  3العاملیه آمده است

د ساسی بوده است و دلیل آن را تالش وی در احیاء )اقامه نماز تبعی

در  4جمعه که اقامه آن در عصر غیبت مورد اختالف بوده است(

پایتخت صفویه می داند چرا که باعث شد دولتمردان صفوی احساس 

خطر کنند و او را مانند محقق کرکی مانع بزرگی در برابر خواسته 

  5دانندهای خود ب

ق( ایران را قصد زیارت حج ترک کرد  983سرانجام پدر در سال )

و بعد از انجام مناسک حج به بحرین رفت و در آن جا اقامت گزید و 

 .یک سال بعد وفات یافت

                                                           
ترتیب مناسب روحانیت در دوره صفوری، صدرخانه، صدرعامه )یا صدر الممالک( قاضی  . 1

 دارحکمه قاضی عسکر و شیخ االسالم

، کتابخانه اسماعیلییان و االرجعنا الی هرات 7باقر خوانساری، روحنات الجنات، ج میرزا محمد . 2

 47-49صص  ،الذی کان سابقا هو و والده فیها شیخ االسالم

 147 -149، صص 1441جمیل بن معمررائد، الهجره العالمیه، شرکته العامیه بیروت  . 3

 150 -151جمیل بن معمررائد، الهجره العالمیه، ، صص  . 4

 16-19سعید نفیسی، احوال و اشعار شیخ بهائی، صص  . 5
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مدت این چهارده سال در پایتخت و در کنار پدر در مشهد و هرات 

ا ساخت و بودن شیخ بهائی را با منصب و وظایف شیخ االسالمی آشن

آماده پذیرش این منصب بعد از پدر نمود شواهدی است که نشان 

دهد سمت شیخ االسالمی هرات بعد از فوت پدر به پسر رسیده  می

 است. 

 شیخ بهایی و شاه عباس اول

عمده فعالیت های سیاسی شیخ در عهد شاه عباس اول صورت 

ران را گرفت شاه عباس بزرگترین پادشاه سلسله صفوی ضمن آنکه ای

اش باز گرداند زمینه رشد و شکوفایی خارالعاده به اقتدار گذاشته

فرهنگ، هنر و معارف دینی را نیز فراهم کرد. شاه عباس احترام 

زیادی برای علمای دین قایل شده و در بیشتر امور از ایشان مشورت 

جست از جمله شواهد این امر انتخاب خلیفه سلطان شاگرد می

 دو ضمن اینکه حضور این 1بهایی به وزارت خود بودهمیرداماد و شیخ 

عالم مطرح در دربار شکوه خاصی به سلطنت این پادشاه بخشیده 

سال و اندی بعد از رحلت شیخ علی  2ق  996شیخ بهائی در سال 2بود

به دستور شاه عباس اول به  3ق( 993شار شیخ االسالم اصفهان )م

                                                           
 353 -354، صص  1369رضازاده شفق، تاریخ ادبیات ایران، انتشارات آهنگ، تهران  . 1

 143جمیل بن معمررائد، هجره العاملیه، شرکته العاملیه بیروت ، ص  . 2

، ص 1ش، ج  135امیرکبیر،  اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، مؤسسه انتشارات . 3

154 
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ق با تغییر مکان  1006ل در سا 1شیخ االسالمی اصفهان منصوب شد

پایتخت از قزوین به اصفهان این سمت به شیخ االسالمی کشور تغییر 

و ارتقاء یافت. شیخ تا زمان وفاتش در این منصب بود. در عالم آرای 

عباس آمده که شیخ پس از مدتی از سمت شیخ االسالمی اصفهان به 

بالد اسالمی دلیل مالمت خاطر و دلزدگی از مناسب دنیایی اراده سفر 

ق باشد.  1008تا  996تواند بین سالهای که تاریخ رخداد می 2کرد.

رفت و «علیه السالم»یعنی سالی که شاه عباس پیاده به زیارت امام رضا

شیخ عباس نیز به همراه او بود اما در منابع دیگر دلیل نصر او به بالد 

ی موجود های علمی با مکتب های فلسفاسالمی اختالف آرا و دیدگاه

ای شیخ بهایی در یکی از  به اعتقاد عده 3دانند.در حوزه اصفهان می

سفرهای خارجی خود به کشور عثمانی سفارت شاه صفوی را بر عهده 

داشته و حامل پیامی از طرف شاه عباس اول به سلطان حاکم عثمانی 

 4بوده است.

 ایرادات وارده بر عملکرد سیاسی شیخ

 صفویالف( همکاری با سالطین 

                                                           
، ص 1ش، ج  135اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر،  . 1

154 

 431، ص 8ج ،علی دوانی ،مفاخر اسالم، تهران مرکز اسناد انقالب اسالمی . 2

 23 -27ق ، صص  1412بهاء الدین محمد عاملی، عروه الوثقی، نشر دارالقرآن کریم، قم  . 3

تقیه از اصول مسلم مذهب شیعه است و چه بسیار عالمان دینی که برای حفقظ دین و  . 4

 گسترش تشیع راه تقیه پیش گرفته اند.
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تعامل نزدیک شیخ بهایی با دربار صفوی به لحاظ مشروعیت چنین 

رفتاری از دیرباز مورد شیعه سه عامل اساسی همکاری عالم دینی را با 

کند. مشروعیت رفتار سیاسی شیخ را در غالب این  حاکم جائر جایز می

 سه عامل می توان بررسی کرد. 

 ( تقیه 1

م پادشاه ظالم و جائر بپرهیز هر چند شیخ در جایی آورده: از خش

ستاند و  که خشم او مانند خشم فرشته مرگ است که جان را می

شود. با این وجود در نظر  موجب هالکت و نابودی حیات انسان می

گرفتن تقیه به عنوان توجیهی برای عملکرد سیاسی شیخ چندان به 

واقعیت نزدیک نیست چرا که در آن زمان عالمان بزرگی همانند 

اند که علیرغم دوری جستن از دربار  حقق اردبیلی و دیگران نیز بودهم

 ند. ا متحمل هیچگونه گزندی نشده

 مصلحت عامه -2

ها هیچگونه جای تردیدی نیست که شیخ  با توجه به نقلها و نوشته 

به پشتوانه موقعیت شیخ االسالمی خویش در تأمین مصلحت عباد، 

و دادرس مظلومان تالش بسیار یاری رساندن به نیازمندان جامعه 

 کرده. 

 اقامه امر به معروف و نهی از منکر  -3

در خیر البیان  و عالم آرا  از نفوذ فراوان شیخ نزد شاه عباس و 

ها که  های او توسط شاه بسیار آمده این خواسته اجابت خواسته
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شد اکثراً دینی بود و حمایت نظام  مستقیماً و یا در لفافه ادا می

های عالم دینی باعث شد اوج رشد فرهنگ و  از این خواسته سیاسی

م و این خود بزرگترین معروفی شیمعارف تشیع را در آن دوره شاهد با

است که به دست عالمان شیعی در طول تاریخ سیاسی اسالم انجام 

 شده.

 ب( مدح سالطین معاصر و تالیف کتاب رساله به نام آنها

شود. مدح و ثنایی است که  داده میاز جمله انتقاداتی که بر شیخ 

المتین را به  نسبت به پادشاهان زمان خود داشته، شیخ کتاب حبل

الکبر  مباحث رساله فی1میرزا خمره اسم شاه طهماسب، خالصه را به اسم

جامع عباسی  2الوثقی را به نام سلطان محمد خدابنده و کتابهای العروه

ام شاه عباس اول نوشته و کتاب را به ن و رساله تحریم ذبایح اهل

ابتدایا در متن این کتب شاه صفوی را به اقتدار سیاسی، عدالت، 

انتساب به خاندان اهل بیت و صاحب النسب انبوی شاه عباس 

و دین مداری ستوده حال چرا شیخ به  3الحسین الموسوی الصفوی

 مدح درباریان پرداخته؟ 

                                                           
 287ق، ص  1317بهاء الدین محمدحسین عاملی، المخداه، به ترجمه سلطان احمد شهید،  1

امل جو از همکاری با حاکم جائر است که دفع میرزا از مؤمن و یا جلب نفع برای او از جمله عو 2

 در فقه شیعه بدان تصریح شده است.

شیخ بهائی بسیار بخشنده بود و سرای عالی داشت که یتیمان و زنان بدان پناه می بردند و  1

بسیار کودکان نوزاد در آن شیر خوردند و بسیار مردم از آن پناه جستند وی به مردم بسیار چیزها 

 ن همه تقرب میل به پادشاه نداشت و بیش تر مایل به تنهایی و جهان گردی بود.بخشید ولی با آ
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ست برای حفظ و رسد تالش یک مؤلف ااول جوابی که به ذهن می

ترویج آثارش که این رسم غالب اکثر مؤلفان گذشته و به خصوصی آن 

دوره بوده اما این کار کامالً حساب شده صورت گرفته چرا که بسیاری 

از عبارات به کار رفته توسط شیخ و مدح شاهان در واقع وظایفی بوده 

اینکه و نکته دوم  1رفتهکه از حاکمان عدل انتظار عمل به آنها می

های اقتدار ستوده ولی بهایی هر چند شاه صفوی را به عدالت و جلوه

هرگز آن را به تقوا و پرهیزگاری توصیف نکرده زیرا فسق شاهان 

صفوی برایشان امری مسلم بوده است. نکته سومی که وجود دارد 

اینکه شیخ بهایی در وصف شاهان صفوی فقط به توصیف سلطان 

ز تعریف و تمجدید دودمان صفوی و شاهان معاصر خود پرداخته و ا

که البته الزم به ذکر است  پیشین این سلسله خودداری کرده است

این تأیید اقتدار پادشاهان شیعی)صفوی( از سوی علمای دور اندیش 

امامیه در قبال حکومت رقیب )عثمانی( امری الزم و اجتناب ناپذیر 

 2است

 

 

                                                           
در فقه سیاسی شیعه وجوب تحصیلی والیت از طرف حاکم جائرو یا هر نوع همکاری با اوالد  2

 صورتی که اقامه امر به معروف و نهی از منکر موقوف به آن باشد واجب است.

س اول که نسبت به آن حضرت شیخ بهائی اعتقاد صافی است خیبرالبیان )شاه آگاه( شاه عبا . 2

و در اغراز و احترام و اکرام او دقیقه ای کاستی نمی گذارد و همواره ملتمسات آن حضرت در ساره 

 رفیعه شاهی چون دعاهای اجابت قرینش در بارگاه الهی مقبول است.
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 شیخ بهائیج( تضاد دوگانگی در نظر و عمل سیاسی 

سومین جنبه از شبهات در عملکرد سیاسی شیخ است چرا که در 

مخاطبان به خصوص علما را به دوری جستن از ریاء 1تألیفات متعدد

تلبیس برای رسیدن به مناصب توصیه کرده و بدترین عالمان دینی را 

کسانی معرفی کرده که با پادشاهان معاشرت و مجالست دارند در 

ب شیخ االسالمی را که مهمترین منصب سیاسی حالی که خود منص

مذهبی دوران بوده برای مدت طوالنی، در دست داشته و به گفته 

مورخان در سفر و در حضور همراه شاه عباس انیس و جیس او بوده و 

 این تناقضی آشکار در نظر و عمل سیاسی اوست.

یی پاسخ این رفتار به ظاهر تناقض آمیز را باید در نوع نگرش بها

نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی و دینی و نیز با مالحظه اوضاع 

های شیخ درباره دنیا جملگی در زمان او جسب رجوع کرد. نکوهش

صورتی است که دنیا فی نفسه هدف باشد و انگیزه و خواسته انسان در 

های دنیوی فقط رسیدن به دنیا  دستیابی به مال و منصب و ریاست

دیق بارز دنیا طلبی است و ریشه هر خطایی است باشد این امر از مصا

و عالمان دین از جمله خود بهایی نکوهش شده که از طرف ائمه

                                                           
شریف آن یگانه روزگار را مغتنم عالم آرا: از این زمان خاصه نشان حضرت اعلی شاهی وجود  . 1

دانسته، همیشه از ملتزمات رکاب اقدس و اکثر اوقات در سفر و حضر به وثاق حضور او تشرف 

 قدوم ارزانی داشته از محبت فیض بخش او مسرور می گردند.
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شود که چرا شیخ بهایی  با توجه به این تا حدی روشن می 1است

داد ولی خود از طرفی  مخاطبان خود را از معاشرت شاهان پرهیز می

های دنیایی دنیا و ریاستداد علت آن است که نگاه او به  به آن تن می

نگاهی ابرازی بوده است و هدف شیخ کسب نتایج دینی از مناسب 

دنیایی بوده آثاری هم که شیخ در صحنه سیاسی برای ایران و 

  2شیعیان و فرهنگ تشیع به جای گذاشته است مؤید این ادعا است.

دهد خصوصیات فکری و به تبع آن آنچه زندگی انسان را شکل می

توان فقیرانه روش زندگی اوست به همین دلیل است که میمشی و 

 ؛زیستن و رهبانیت را در زندگی دانشمندان و عالمان مشاهده کرد

دهد ترکیبی از چند  آنچه زندگی اجتماعی شیخ بهایی را شکل می

روش زندگانی است که حاصل فقاهت و اسالم شناسی او، عرفان و 

 ،نهایه تجربه، اسب حکومتیتقدی من ،ژرف نگری او، اختالط ملوک

شمار غوامض علمی خصوصاً در ریاضیات و نجوم های بیآزمایش

باشد با این حال بیشتر تذکره نویسان تأکید بر مشی مالیم و عوام  می

اند به طوری که غالب قشرهای جامعه آن دوران از  پسندانه او داشته

ی و همین طور قلندران کوچه بازار گرفته تا عارفان و دانشمندان نام

                                                           
عبدالحسین خاتون، وقایع السنین و االعوام، به تصحیح محمدباقر بهبودی، با مقدمه شهاب الدین 1

 504، ص 1352شی، تهران نشر اسالمیه مرع

 ق 1412بهاء الدین محمد عاملی، عروه الوثقی، مقدمه کتاب، نشر دارالقرآن کریم، قم  2
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سالطین و درباریان او را از خود دانسته و به وجودش مباهات 

 1کردند. می

شیخ بسیار  :در خصوص روحیات اجتماعی شیخ چنین آمده است

بخشنده بود و سرای عالی داشت زنان و یتیمان بدانجا پناه بردند و 

چه بسیار کودکان در آن سرای شیر خوردند و چه بسیار مردم که در 

پناه جستند وی به مردم بخشش فراوان نمود و آن همه میل تقرب  آن

او بعد از  2به پادشاهان نداشت و بیشتر مایل به تنهایی و سیاحت بود

آخرین سفر خود به بالد عرب به اصفهان برگشت و باز مدد تقرب شاه 

عباس قرار گرفت و تا آخر عمر با داشتن منصب شیخ االسالمی به رفع 

 3پرداخت. میمهمات مردم 

 منصب شیخ االسالمی

منصب شیخ االسالمی و نقش آن در دوران صفوی خصوصاً در 

غالباً عقب تاریخی  4زمان شاه عباس اول مورد توجه واقع شده است.

باالترین مقامات مذهبی را در حکومت به ترتیب صدر و شیخ االسالم 

اند و معرفی کرده و برای هر کدام حریم و وظایف خاصی قائل شده

                                                           
 1-2، صص 1368محمود حسینی نسب، رساله تحریم ذبایح اهل کتاب، سنندج بی نا  . 1

خ، تهران بهاء الدین محمد عاملی، کلیات شیخ بهائی، رجوع شود به مثنوی های شی . 2

 1344کتابفروشی اسالمیه، 

 22محمد قصری، سیمائی از شیخ بهائی در آئینه آثار، ص  . 3

 23همان، ص   2
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ای را که گردانندگان حکومت برای انتخاب همچنین شرایط ویژه

  1گرفتند.ها در نظر میصالحترین افراد برای این ستم

البته تصدی شیخ االسالمی به سبب احاطه شیخ بهائی در مسائل 

فقهی بوده و نه ورودش به دیگر علوم متداول آن زمان خصوصاً که 

کتاب جامع عباس پرداخت لذا شیخ دستور شاه عباس بر نگارش 

  2اند. بیشتر به این منظور این منصب را به ایشان داده

 شخصیت شیخ

شیخ بهایی از جمله معدود دانشمندانی بود که در اکثر علوم 

متداول زمان خویش دست داشت. قزوین که در آن دوران پایتخت 

نی ایران بود به علت منشی شیعه نوازی پادشاهان صفویه و نیز ناام

حاکم بر غالب کشورهای عربی همجوار حکومت عثمانی مورد توجه 

علمای شیعه داخل کشور قرار گرفت به همین دلیل مهر علم و تربیت 

طالب جوان شیعه مذهب شد، تعلیم و تربیت شیخ بهایی قبل از 

ورودش به ایران آغاز شده بود او از همان دوران کودکی عالقه خاصی 

داشت حتی برای خود بازیهای سرگرم کننده به آموختن و کسب علم 

کرد که انتهای آن ختم به کشف یا یک و کنجکاوانه دست و پا می

نوآوری جدیدی بود یعنی به کندوکاو و پژوهش در عالم طبیعت 

                                                           
 25همان، ص 3
2
 38مریم میراحمدی، دین و مذهب در عصر صفوی، انتشارات امیرکبیر تهران، ص  . 
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پرداخت. او با عالقه و شور و اشتیاق که از خود در فراگیری علم  می

صر خویش گشت او داد در اندک زمانی از سرآمدن علمی عنشان می

به فراگیری علوم معقول و منقول پرداخت و سایر فنون را به خوبی 

مالعبداهلل صاحب حاشیه در تفسیر قاضی خود تصریح بر  تعلیم دید.

این کرده که آن جناب جامع علوم بوده بلکه فی الحقیقه خاتم 

عربیه و... که صاحب  ،عقلیه ریاضیه ،المجتهدین است در علوم نقلیه

 1رت بوده است.مها

 اساتید شیخ

از جمله اساتید بزرگ ایشان پدر بزرگوار شیخ است او در نزد پدر 

گرفته  بسیاری از مطالب و علوم را در نزد اولین و بهترین معلم خود فرا

است از جمله تفسیر، حدیث، عربیه، فقه، اصول، درس اخالق و حب 

ی اخالقی آن هااین تعلیم و تربیت عظیم خصوصاً جنبه اهل بیت

سال ادامه یافت و معروف است که شیخ بهایی از پدر و نزدیک به سی

 2بزرگوارشان اجازه داشت.

ادبیات عرب و برخی از  ،بعد از پدر، حکمت، کالم، منطق، بیان

علوم عقلیه را از شیخ عبداهلل مدرس مؤلف مشهور حاشیه بر تهذیب 

 منطق تعلیم دید. 

                                                           
ضا پرنده، انتشارات محمد بن سلیمان تنکابنی، تذکره العلماء، باهتمام محمدرضا اظهری، غالمر 1

 ،  62، ص 1372آستان قدس رضوی مشهد، 

  62 -65همان، صص  2
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از مداعلی مذهب و مالفضل قاضی و کالم و ریاضیات، فلسفه را 

 شیخ احمد النهمنی کهرمی معروف به پیراحمد تعلیم دید. 

طب را از حکیم عما الدین محمود از مشهورترین اطبای ایران و 

اری را نیز بخپزشک مخصوص شاه طهماسب تعلیم دید ایشان صحیح 

 از شیخ محمد ابن الطیف مقدس شافعی فرا گرفت. 

زد مالمحمد باقر یزدی مؤلف کتاب مطالع همچنین نقل است ن

 االنوار که از ریاضی دانان عصر خود بود نیز درس خوانده است. 

 شاگردان شیخ

شیخ بهائی به خاطر مقام و منزلت علمی که داشتند جمع کثیری 

از طالب و طالبان علم و دانش در اطراف ایشان جمع بودند و از مقام 

نمودند که هرکدام از آنها در عصر و و معلومات علمی ایشان تلمز می

زمان خویش از بزرگان و فرهیختگان به نام شدند. شیخ در قزوین و 

ها به کار تدریس علوم دینی پرداخته و نیز مشهد مقدس سال

اما در اصفهان با جدیت بیشتری به  ؛شاگردان زیادی را تربیت نمودند

ن امر برگزید در کار حوزه می پرداخت شیخ مدرسه خواجه را برای ای

قزوین شیخ عالوه بر تدریس مراحل تعلیم را نیز سپری ساخته بود. اما 

در اصفهان صرفاً مدرس بود و حال و هوای تعلیم داشتند. لذا کار 

ای را با جدیت تمام آغاز نموده بودند عالوه بر این تدریس حوزه
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مهاجرت به پایتخت جدید صفویه و مشاهده رونق و شکوه و عظمت 

 1مدارس علمیه اصفهان باعث عالقه مندی شیخ گردید.

شیخ از روز اول به نبوغ و استعداد خارق العاده جوانان و طالبان 

علم پی برده بودند از جمله مالصدرا، مجلسی و... اصوالً مردان بزرگ با 

العاده خود توان چنین شناختی را دارند کما اینکه  قدرت تشخیص فوق

از مطالبی در این باب اشارات و عنایات در اوج تاریخ عرفان پر است 

 اقتصاد و اجمال بیانگر وسعت معلومات و تعقل خرد می باشد. 

در همان جلسات اولیه درس نبوغ فکری شاگردی چون مالصدرا را 

همه جمع را به خود متوجه می سازد حتی طالب دیگر نیز حضور در 

 2تر نیز می نمود.جلسات درس شیخ را داشتن چنین شاگردانی جالب 

تعداد کثیری از دانشوران نامی قرن یازدهم نزد وی تحصیل 

تن از شاگردان او را نام برده است  33اند. یکی از محققان معاصر  کرده

 3که در این جا به برخی از آنها اشاره می شود.

 (شیخ جواد بن سعداهلل مشهور به فاضل جواد 1

 )تستری(  ( مالحسنعلی ابن مالعبداهلل شوشتری2

 ( مالخلیل بن غازی قزوینی 3

 ( مالخلیل یا محمد خلیل بن محمد اشرف قایینی 4

                                                           
  27اسداهلل بقائی، شیخ بهائی در آئینه عشق، ص  1

  28اسداهلل بقائی، شیخ بهائی در آئینه عشق ، ص  1
3
 31محمد قصری، سیمایی از شیخ بهائی در آئینه آثار، ص  . 



 

 
18 

 1( سید حسین بن حیدر بن قمر حسینی کرکی5

 

 علمای هم عصر شیخ بهائی

شیخ بهایی که از بزرگترین علمای پایتخت صفوی بود با سایر 

جمله علمای معاصر خود روابط بسیار نزدیک و صمیمانه ای داشت. از 

و عارف بزرگ  اینان: میرابوالقاسم میرخندرسکی)فندرسکی(دانشمند

سال پس از وفات شیخ  20هجری قمری یعنی  1050بود که به سال 

خصوص  شرعیه و فنون معموله به ،در علوم عقلیه او 2درگذشت

ریاضیات از مهارت خاصی برخوردار بوده است و در نزد شاهان صفوی 

شاه صفی از موقعیت و منزلت برخوردار بوده باالخص شاه عباس اول و 

 3است آثار او عبارتند از تاریخ صفویه، معقوله الحرکه و تحقیق فیها و...

 104یا ) 1040وفات )دیگر علمای هم عصر شیخ محمد باقر داماد

میرداماد از فالسفه و دانشمندان معروف در عصر صفویه است که 4(ق(

نیز تألیفات زیادی بر جای مانده  شاه توجه خاصی به او داشت از او

افق المبین، کتاب رواشح سمادیه در  است کتاب صراط المستقیم،

شرح احادیث امامیه، کافی و شرح کلینی، تفسیر قرآن مرسوم به 

 سورق المنتهی، فلسفه ملکونیه، عیون المسائل و... 
                                                           

1
 33ی در آئینه آثار ، ص محمد قصری، سیمایی از شیخ بهائ . 
2
 87اسداهلل بقائی، شیخ بهائی در آئینه عشق، ص  . 
3
 40محمد قصری، همان ، ص  . 
4
 مؤلف مشهور در حاشیه بر تهذیب منطق معروف به حاشیه مالعبداهلل . 
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بعد از  »شیخ که با میرداماد معاصر بود نقل است که می فرمود که:

  «ن این عرب بچه که شیخ بهایی باشد در ایران جلوه خواهد نمود.م

له علمی شیخ محاوره و حتی مجاد مشاعره، ،در مورد مناسبات

تن از دو  های بسیار رفته است.زیرا اینبهائی و میرداماد سخن 

مشرب و روش  ،بزرگترین علمای زمان خود بودند و نیز در مسلک

ری و اشتراک نظر داشتند و در برخورد با شریعت و طریقت همفک

مجالس شاه صفوی در کنار هم بودند عالوه بر این به لحاظ 

 خصوصیات عرفانی و روحانی هیچکدام پای بند تعلقات زمینی نبودند. 

 آثار و تألیفات شیخ بهائیبرخی 

ترین اثر شیخ است در فقه و به زبان جامع عباسی شاخص (1

فارسی که این خود ابتکاری نو در نگارش متون فقهی و عملی مشتمل 

بر فتاوای اوست با فروع که آن را برای شاه عباس اول تألیف نموده 

است که بعد از وفات او به دستور شاه نظام الدین ساوجی آن را به 

ی که در آن دوران با اتمام رساند. جامع که کتابی فقهی است فقه

ویژگی های خاصی در سلسله کتب فقهی تدوین شده است که در 

ابعاد سیاسی، اجتماعی فرهنگی قرن یازدهم هم نیاز بر بررسی جامعی 

داشته که متأسفانه در سالیان گذشته همچون بسیاری از کتب 

اسالمی دیگر به آن توجهی نشده است نگارش این کتاب آن قدر نوین 

ت که برخی از صاحبنظران از آن به عنوان اولین دوره فقه بوده اس
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فارسی غیر استداللی که به صورت رساله عملیه نوشته شده است یاد 

کنند این کتاب از یک مقدمه و بیست باب از طهارت تا دیات را  می

 1تشکیل شده است.

توان همطراز فقهای شاخص شیعه به  هرچند شیخ بهایی را نمی

ن از تألیفات فقهی او نیز احاطه مأموریت نگارش حساب آورد لیک

توان او را در زمره  جامع عباسی از سوی شاه عباس به وی می

ترین فقهای زمان خود دانست او با نگارش چنین اثری از دو  شاخص

دیدگاه فقهی و زبان فارسی مهمترین گام در راه رساله نویسی 

 2آید. مجتهدین برای معتلدین عوام به شمار می

ترین اثر شیخ در اصول فقه است که  ( الزبده فی االصول: مهم2

ق است که  1005و به قولی در سال  1018تاریخ نگارش آن سال 

زیرا اوایل قرن یازدهم عصر سیطره ؛ حکایت از اهمیت آن دارد

هرچند این اثر از نظر  3اخباریان در حوزه فقه و اصول شیعه بوده است.

آثار دیگر ایشان در کنار آن قرار گیرد  حجم کوچک است لیکن اگر

تواند مجموعاً به عنوان یک سلسله نظریات اصولی در نظر گرفته  می

دوره با شیخ بهائی بوده است نگارش این  ممالامین استرآبادی ه 4شود.
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کتاب به منظور مقابله با اخباریون اما برخی از علمای بعد از آن دوره 

 1چنین نظری دارند.

تألیف اربعین از سوی محدثان و علمای شیعه را  اربعین،-3

نقل  «صلی اهلل علیه و آله وسلم»براساس حدیث معروفی است که از پیامبر

شیخ بهائی نیز به پیروی از این سنت معمول به تألیف  2شده است.

اربعین حدیث پرداخت با این امتیاز که شرح کافی و جامع درباره 

ها  وع از بهترین و معروف ترین اربعیناحادیث یاد شده دارد و در مجم

باشد که این اثر بعد آید. این کتاب شامل چهل حدیث میبه شمار می

از مثنوی سوانح الحجاز تنها اثری است که شیخ در آن به مباحث 

سیاسی پرداخته است مؤلف در شرح حدیث پانزدهم که درباره حرمت 

به تفصیل  ،است انت ظالمان و گرایش قلبی به آنها وارد شدهها

های خود پرداخته و شیخ در این موضوع به طور صریح و شفاف  دیدگاه

توان دیدگاه و عقیده باطنی او  شخص به میان آورده است از این رو می

در مورد رفتار با حاکم جور و نیز علل و عوامل همکاری علما با شاهان 

ز امر به صفوی را به دست آورد و همچنین وی در این اثر به بحث ا

 3معروف و نهی از منکر شرایط و مراحل آن پرداخته است. 
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( مثنوی فارسی سوانح الحجاز، معروف به نان و حلوا، این کتاب 4

ای از مواعظ طنز حکایت تمثیل و لطایف عرفانی و معارف  آمیخته

برین بشری است با زبانی روان و دلنشین، نان و حلوا ترسیمی است از 

و غرور به مال و منال و عنوان و منصب دنیایی شیخ  ریاکاری و تلبیس

های این مثنوی به دوری از سالطین که خود  بهائی در یکی از بخش

کند چرا که قرب شاهان  آن را از نزدیک تجربه کرده بود اشاره می

غارت دل روین را در پی دارد و در مجموع مثنوی نان و حلوا از جمله 

توان  بیین دیدگاه و اندیشه سیاسی او میآثار شیخ بهائی است که در ت

 1.بدان استناد کرده

 هنر و معماری در دوران صفوی

هنر و معماری در دوران صفوی به ویژه عصر شاه عباس اول ترقی 

ای کرد و آثار آنها هنوز در گوشه و کنار این و پیشرفت قابل مالحظه

در  ایخورد شاه برای پیشرفت نقاشی مدرسهمملکت به چشم می

های در آن جا شاگردان از روی مینیاتوری اصفهان تأسیس کرد و

کشیدند در نقاشی دوره دوم رضا عباسی در مشهور تصویرهایی می

رأس همه نقاشان قرار داشت و شهرت او بیش از بهزاد شهرت داشت، 

خوش نویسی هم از اهمیت خاصی برخوردار بود شاه میرعماد را به 
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کتابهای قدیمی به همان اندازه دوست  های دقیقش از جهت نسخه

  1داشت که به رضا عباسی به خاطر مینیاتورهایش توجه داشت.

بهترین سبک معماری به خصوص در  باترین بناهای تاریخی  عالی

مسجد شاه  ،دوره شاه عباس اول پدید آمد که نمونه درخشان آن

آن اصفهان و میدان شاه است. در مسجد شاه و در حجرات فوقانی 

طالب به تحصیل مشغول بودند و معروف است که در زمان شاه عباس 

2اول سی نفر مجتهد در این مسجد تدریس می نمودند.
 

 شاهکارهای هنر و معماری شیخ بهائی

شیخ در زمانی ظهور کرد که دوره قدرت بود و بیشتر ملل در 

بردند فرهنگ و فکر به  خبری به سر می خوابی عمیق و در حالت بی

 تی گراییده و نهضتهای فرهنگی دچار رکود شده بود. سس

شیخ همواره در بین مردم به مهارت ریاضی و معماری و مهندسی 

معماری  ،شناسندمشهور بوده و هنوز هم به همین صفت او را می

مسجد شاه اصفهان، مهندسی حصار نجف اشرف و شاخصی برای 

یا به اصطالح روزی که از روی سایه آفتاب  تشخیص اوقات شبانه

ساعت آفتابی یا صفحه آفتابی در مسجد شاه اصفهان و تقسیم آب 

 3زاینده رود که معروف به طومار است را نیز می گویند او ساخته است.
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 شهرسازی و معماری نجف آباد

طراحی و معماری و شیوه شهرسازی نجف آباد که بوسیله شیخ 

بوده بلکه اینک نیز  بهائی صورت گرفته نه تنها در آن زمان بی نظیر

ها و پس از گذشت قریب چهار قرن همچنان مطلوب است کوچه

محالت از شیوه و روش بسیار پیشرفته علمی پیروی نموده بطوری که 

شرقی و  ،های عموماً شمالی جنوبیهنوز هم رفت و آمد در کوچه

شود محالت طوری غربی آن شهر به صورت ساده و راحتی انجام می

که مشکالت رایج در شهرهای مشابه راه ندارد و اصوالً در طراحی شده 

ای وجود ندارد. طراحی و این محالت درگیریهای قومی و محله

نظیر شیخ در زمینه  معماری شهر نجف آباد نشانگر قدرت و دانش بی

شهرسازی و معماری است. همینطور که قدرت تصمیم گیری و فتوای 

در «علیه السالم»طهر حضرت علیشیخ در مورد هزینه موقوفات حرم م

 1آن محل نشانه اقتدار ابتکار نفوذ معنوی و روشنفکری وی است.

 تقسیم آب زاینده رود

یکی از اقدامات جالب توجه شیخ تصمیم صحیح و طریقه مهندسی 

آب زاینده رود به محله ها و باغات اصفهان بود. او با محاسبه دقیق و 

مختلف اصفهان حومه و بدست آوردن آمار بارندگی مناطق 

های اطراف و همچنین سرچشمه زاینده رود طرح دقیق  کوهستان
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محله و منزل را  ،نهرها و شیب و مقطع آنها و سهم استفاده آب هر باغ

نامه که امروزه به آن دفترچه تعیین نمود. براساس این رساله یا آئین

زاینده تقسیم بندی و استفاده صحیح از آب  ،گویندمشخصات فنی می

رود قانومند شد و هنوز بر مبنای همان رونوشت تقسیم مقدار آب با 

ها و شیب و حجم مناطق زراعی و باغ ،کشش ،سرعت ،توجه به حرکت

ترین . جالبشودمییا برای استفاده عامه مردم مشخص و معلوم 

محاسبه شیخ بهائی در این است که فصل سیالبی زاینده رود را طی 

روز برای جریان عادی و  168آذرماه و سپس مدت روز اوایل  197

تر آن که این مدت زمان منظم بررسی و محاسبه کرده است. جالب

تغییرات و نوسانات تا به امروزه با آمار متوسط عوامل جوی اصفهان 

شیخ بهائی طرز تقسیم  ،منطبق بوده و اصالت خود را حفظ کرده است

ه به محاسبات خیلی دقیق به را با توج دبندی جریان آب زاینده رو

ه روز قسمتی از آب شب 5نموده که هر سهم معادل سهم تقسیم  33

رودخانه است که باید موجود در رودخانه به هر محله سرازیر شود که 

امروزه با نصب دستگاههای مختلف آب سنج ها در نقاط زاینده رود به 

 1ود.سال قبل رسیده ب 420اند که او در  همان نتیجه رسیده
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 اخت مسجد چهار باغ به روی لجنزارس

کار مهم دیگر شیخ بهائی بنای مسجد مشهور چهار باغ است که 

های آب زاینده رود قرار داشت و امکان چون در مسیر یکی از کانال

گردید و ریزی ساختمان عظیم و سنگی آن مواجه با اشکال می پی

های لجن توانست روی سطح مرداب وساختمان مذکور هم نمی

ساختمان و  یموجود در اطراف آن قرار گیرد و امکان هرگونه خطر برا

ها موجود داشت)این کانال  ویژه برای دیوارهای جانبی گنبد و منارهه ب

کند( دست به یک هنوز از وسط مدرسه چهار باغ اصفهان عبور می

ست، خابتکار زد. شیخ برای اجرای صحیح این کار پیشنهاد کرد که ن

متر در سرتاسر پی ساختمان  دور زیادی زغال چوب به ضخامت امقد

را با ساروج ها روی آنپراکنده گردد و پس از کوبیدن زغال در کف پی

های ساختمان را روی ساروج و شفته مذکور بنا و شفته پر کرده و پی

استفاده از زغال چوب برای پی  ) :نمایند. این روش که عبارت است از

مورد استفاده قرار هنوز هم در برخی از نقاط  (عظیمساختمان های 

بهم درآمیخته و  د. ضمناً چون باید مالت گل ساختمان مجدگیردمی

با پا و سایر وسایل بخوبی مخلوط شود و از آنجا که هر چه مالت 

بیشتر پا بخورد چسبندگی گل بهتر شده و خوب عمل می آید از این 

ی برای هر چه بیشتر پا زدن گل ها لحاظ به دستور شیخ بهائی ابتکار

به کار برده شده که مالت بنای مسجد هر روز زیر پای مردم و 
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کودکان اهل اصفهان بال وقفه پا بخورد و بهم مخلوط و آمیخته گردد 

ابتکار شیخ بهائی این بود که دستور داد هر روز صبح چند سکه طال را 

مردم اطالع دهند در خاک مالت ها بریزند و سپس گل ساخته و به 

ها  که بیایند و سکه ها را برای خود بیابند، مردم گروه گروه گل مالت

را از صبح لگدمال کرده و تا غروب آنروز تعدادی سکه برای خود 

ها کامالً بهم آمیخته و به قول  جستند و بدین طریق گل مالت می

آمد یعنی همین کاری که امروزه هم برای گل  معمارها عمل می

رس کاشی سازی به وسیله ماشین های مکانیکی مخلوط کن  خاک

 1انجام می گیرد این بنا امروزه به مدرسه چهار باغ مشهور است.

 سبک شعری شیخ بهائی

در دروه شیخ ادبیات دچار فساد جمود و مردگی فکری شد این 

ای خصوصیت در مورد نشریه صورتی کامل در حوزه شعر تا اندازه

نری، حس نقادانه در این دوره دچار ضعف جامعیت داشت ذوق ه

شدید شد و اغراض شعری بیشتر به طرف غزل یا قطعاتی در وصف 

 حال و گیسو و... تمایل پیدا کرد. 

این سقوط و این رکود شعر عربی را هم فرا گرفته بود در این میان 

شاعران بودند که به علت طینت پاک در سلک این گروه قرار نگرفتند 

شود، شیخ گاه در جهت رفع این شاعران محسوب میو شیخ از 
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خستگی و ادای تکلیف به سرودن اشعار پاک از قبیل شعرهای مذهبی 

 1« و مدح رسول اللـه و خاندان پاکش می پرداخت.

بهائی آثار برجسته ای به نظم و نثر پدید آورده است. که عالوه بر 

ن نیز دانست فارسی می توان شیخ را جز یکی از شاعران عربی زبا

شیخ به خاطر اینکه زبان مادریش عربی بود توانسته بود حد فصاحت 

و بداعت را در مثنویات خود ظاهر و آشکار سازد و این راه به قدری 

استادی به خرج داده که شاید برخی از اشعار او از نظر افاده معنی از 

بت به مثنویات موالنا نیز کمتر نباشد آنچه به سبب آن شیخ بهائی نس

شود توانایی او در سرودن طراز خود دارای ویژگی می دیگر شاعران هم

است تا آنجا که گاه  2زبان فارسی، عربی و گاه ترکی سهشعر به 

 ساختمان شعری یک زبان را در شعری دیگر به کار می بندد. 

اشعار فارسی او عمدتاً شامل مثنویات، غزلیات، رباعیات است وی 

خرالدین عراقی و حافظ شعر سروده است در رباعی در غزل به شیوه ف

با نظر به ابوسعید ابوالخیر و خواجه عبداهلل انصاری، و در مثنوی به 

شیوه مولوی شعر سروده است. ویژگی مشترک اشعار بهائی میل شدید 

او به زهد و تصوف و عرفان است بهترین منبع برای گردآوری اشعار 

ه عقیده برخی انتساب اشعاری که در بهائی کشکول است تا جایی که ب
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کشکول نیامده است به سمبائی ثابت نیست. از مثنویات معروف شیخ 

 توان نام برد.  در زبان فارسی آثار بسیاری را می

 شیخ بهائی و اشعار او

شعار فارسی شیخ بهائی شامل، مثنویات، غزلیات، قصاید، مخمس ا

صورت دیوان کامل اشعار یا  باشد که بارها به و مستزاد در رباعیات می

ای دیوان اشعار  منتخب آن انتشار یافته است و تقریباً در هر کتابخانه

شیخ در کنار آثار شعرای بزرگ فارسی زبان فارسی وجود دارد. شیخ 

روحی  ،به لحاظ تبحر در علوم مختلف و آشنایی به دانشهای گوناگون

های  در بیشتر گونه جستجوگر و متنوع داشت و لذا در مقوله شعر نیز

شعری طبع آزمایی نمود و بخصوص در غزل و مثنوی و رباعی 

  1های قابل ذکری از او به جای مانده است. نمونه

 عرفان و تصوف شیخ بهائی

لندر صوفی مرام شیرین کار عمری را صرف قرابت محمود قشیخ 

عرفان و تصوف راستین نمود تا در پناه این تجانس و تجارب میمون 

د و در تفاخر و تخاصم دیرین آن دو خط بطالن کشید و میانه این بر

دو همزاد فرزانه گردد و تثلیث عرفان و تصوف و عشق را در حکم 

 2طریقی واحد انگارد که بدین گونه وجه اثر را در نهایت و برابر دارد. 
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شیخ در تحکیم الفت بین طریقت و شریعت راستین و بیان 

افی نمود و سلسله جنون عشق را بر پای دل های عاشقانه سعی و جذبه

 1دانست.  عین خردمندی می

کند که شیخ بهائی میل زیادی به مؤلف ریحانه االدب اضافه می

انزوا و سیر و سلوک و عرفان داشت. بنابراین از همه آن مقامات عالیه 

چشم پوشی کرد و مدت سی سال به سیر آفاق پرداخته به هرات 

شام، دمشق، عراق، علب، فلسطین، بیت  -مصر -آذربایجان -ایران

المقدس سراندیب حجاز مکه و مدینه و دیگر نقاط جهان مسافرتهای 

بسیاری کرد و در هر شهر و در دیار توقف کافی نمود و به مصاحبت و 

مالقات عده ای از صاحبان فضل و کمال نائل آمد باز دوباره به ایران 

ه مردم و مرجع فضال و دانشمندان مراجعت کرد و ملجا و پناهگاه عام

 و مشمول توجه و عنایت شاه عباس اول صفوی قرار گرفت. 

شیخ ناگهان از مقامات دنیوی دست  2در جای دیگر نیز آمده است 

کشیده و مدت سی سال به سیر و سیاحت بالد مختلف جهان آن روز 

در گذارد در این کشورها با دانشمندان برجسته دیوار داشت از جمله 

سفر مصر با استاد محمد ابی الحسن بکری و در بیت المقدس با ابن 
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ابی الطیف مقدسی دیدار داشت و از آنان بهره علمی برد مقدسی نقل 

  1کندمی

 وفات شیخ بهائی

پس از این که شیخ بهائی به سلک صوفیان و درویشان درآمد و به 

ارف ربانی سیر و سلوک پرداخت روزی که در مقبره مشهور به تربت ع

بابا رکن الدین اصفهانی به ادای نماز مشغول بود آوازی به گوشش 

رسید هاتفی در عالم روحانی با او به تکلم درآمده و گفته بود این همه 

غفلت چیست؟ حاال هنگام تنبه و آگاهی است شیخ این مطلب را فقط 

ن میان گذاشت و بعد از ای با یکی از دوستان که محرم اسرارش بود در

واقعه چندی معاشرت با دوستان و مباحثه علوم دینیه را ترک کرد و 

آماده سفر آخرت گردید تا آن که بنا به تقاضای طالب به تدریس خود 

ماه ادامه داد و به اتمام نسخه جامع عباسی همت  سهبه مدت 

گماشت تا در چهاردهم ماه شوال این سال دچار کسالت و بیماری 

ماه شوال به ملکوت اعلی پیوست طبقات  12ه شنب سهگشت و در روز 

مختلف مردم تشیع جنازه کم نظیری از وی به عمل آوردند به حدی 

که حرکت مردم در میدان نقش جهان با همه وسعت بزرگی آن به 

دشواری انجام گرفت. جنازه را در مسجد عتیق پس از غسل و نماز در 

ه و از آن جا به مشهد امام زاده است گذاشت دوازدهای که مدفن  بقعه
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مقدس حمل کردند و در پایین پای مبارک در منزلی که در ایام 

 1اقامت مشهد در آن ساکن بود دفن کردند.

 12آقاخان بیگدلی شاملو معروف به آذر بیگدلی می نویسد وی در 

در اصفهان وفات یافت و در مشهد الرضا به خاک سپرده  1030شوال 

هجری است  11قرن دهم و نیم اول قرن  شد. او دانشمند نامدار در

 2که سرآمد روزگار خویش بود. 

در جای دیگر نیز آمده است که مبتنی بر قول شاگردان شیخ سید 

حسین بن سید حیدر حسینی کرکی عاملی و مجلسی اول در هنگام 

در اصفهان  1030شوال  12وفات و نماز بر او حضور داشتند شیخ در 

 3وفات یافت. 
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