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مقاله

سرآغاز

با وجود ش��هرت بسیار ش��یخ بهایی)154721621/95321030( و 

آث��ار متعدد بر جای مان��ده از او، برخی از زوای��ای واقعی زندگی و 

آثارش تاکنون در پرده ی حجاب های نورانی و ظلمانی مستور مانده 

است. مس��أله ی طرح ش��ده در این پژوهش، ارتباط شیخ بهایی با 

قلمرو معماری اس��ت؛ که چهره ی اسطوره ای شیخ تاکنون مانع از 

پاسخ  جّدی به آن  شده است. همین سیطره ی تصویر اسطوره ای و 

نقش احیاگر او در شیعه ی صفوی، بسیاری از پژوهشگران را در دو 

سوی افراط و تفریط از شناخت او قرار داده، که این امر بر دشواری 

کشف دوباره ی او می افزاید. 

محمد بن عّزالدین شیخ حس��ین بن عبدالصمد بن حارثی َهمدانی 

جبعی عاِملی، معروف به شیخ بهایی، در بعلبک از قرای جبل عاِمل 

)منطق��ه ای در جنوب کش��ور لبنان( به دنیا آم��د2. او و خانواده اش 

در س��ال 966ق/1558م به دعوت ش��اه طهماسب صفوی)2930

984ق( و به دلیل ش��رایط ناامن جبل عاِم��ل به ایران آمدند. پس 

از حداق��ل یک ده��ه اقامت و تحصیل در قزوی��ن، و پس از فوت 

پدر )1576/984( که شیخ االس��الم هرات بود به هرات رفت؛ ولی 

در همان س��ال به اصفهان بازگش��ت و منصب شیخ االس��المی را 

عهده دار ش��د3. نیومن روزگار شیخ االس��المی ش��یخ را در اصفهان 

س��الهای 2984 1015ق/160621579م آورده اس��ت. ظاهراً شیخ 

در س��ال 1015ق از مقام��ش کناره گیری کرد، و برای 4 س��ال یا 

بیشتر به خارج از ایران سفر کرد4. نفیسی نیز بر اقامت شیخ از سال 

1019ق تا پایان عمر در اصفهان تأکید کرده اس��ت5. ش��یخ ظاهراً 

منصب شیخ االس��المی را در حدود 45 سال، به جز دو وقفه ی دو 

یا س��ه ساله برعهده داشته است6. در این میان روایت مشهوری در 

مورد س��فرهای شیخ بهایی وجود دارد، که دستمایه ی گزارش های 

تأّملی بر اسطوره ی شیِخ  بهایی در معماری

ja.taheri@gmail.com .جعفر طاهری ■
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

تو را باری دیگر می باید گردیدن ِگرد عالم

                                                مولوی )فیه مافیه(

چکیده

اندیش��ه ی اسطوره ای بهاء الدین عاِملی )ش��یخ بهایی(، بیش از چهار سده حاکم بر قلمروهای گوناگون علوم و فنون، 

بویژه معماری بوده است. مقاله ی حاضر تأّملی تاریخی درآثار و الیه های پنهاِن زندگی شیخ بهایی و ارتباط او با قلمرو 

معماری است؛ و تالش می کند با استناد به مدارک تاریخی اندیشه ی دیرپای توانایی و حضور برجسته ی شیخ در قلمرو 

معماری را مورد تحلیل قرار دهد. عالوه بر این مقاله ی حاضر، مبتنی بر فقرات کوتاهی از متون »کشکول« و »خالصه 

 الحساب« شیخ است که علی رغم پیوند با قلمرو مهندسی تاکنون مورد بررسی انتقادی پژوهشگران قرار نگرفته است. 
با استناد به آثار مکتوِب شیخ بهایی و گزارش های مستند تاریخی، با وجود آن که شیخ از جمله علمای طراز اول زمان 

خود بوده است؛ ولی اندیشه ی دیرپای تسلط او در قلمرو معماری و شهرسازی مطابق با وقایع تاریخی نبوده و به حکم 

نَقل ُمدام به صورت یک حقیقت تاریخی درآمده اس��ت1. در واقع پیوند ش��یخ با آثار معماری و تصویر ارایه ش��ده از او، 

بیش از پیش با جایگاه دینی و علمی او در حکومت صفوی و اصناف معماران مرتبط است. 

واژگان کلیدی: شیخ بهایی؛ معماری؛ مهندسی؛ دوره ی صفوی؛ ریاضیات؛ نجوم؛ خالصة  الحساب؛ کشکول
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متعدد تاریخی شده است. 

گروهی از مؤلفین درباره ی ش��یخ نوش��ته اند که سی س��ال سفر کرده، و سی 

س��ال به زهد و گوشه نش��ینی پرداخته است. ظاهراً نخس��تین کسی که این 

گزارش را مطرح نموده، میر س��ید علی خان در کتاب حدایق الندیه فی شرح 

فواید الصمدیه اس��ت. او می گوی��د: در آغاز عمر به جهان گ��ردی رفت و در 

کس��وت فقر آمد و سی سال سفر کرد و یک شب و یک روز نیارمید و سپس 

.
7
به ایران آمد

ش��یخ بهایی با آن که تحول مهم و آفرینش گری نوینی در بسیاری 

از علوم زمان خود ایجاد نکرد، ولی یکی از س��رآمدان عصر صفوی 

ب��ود. تألیفات متع��دد او نیز نمایانگر رویکردهای عمده ی ش��یخ به 

زمینه های مختلف است. تونجی قریب به 88 عنوان کتاب و رساله 

از ش��یخ بهایی را برشمرده اس��ت؛ که این فهرست نشانگر حوزه ی 

وس��یع فعالیت ش��یخ، بویژه در قلمرو معارف دینی است8. کار مهم 

ش��یخ در ریاضیات و نجوم نیز آن بود که توانس��ت این علوم را که 

واپس��ین لحظات عمر خود را در حوزه های علمیه سپری می کردند، 

برای مدت کوتاهی زنده نگاه دارد. آثار او علی رغم آن که هیچ گونه 

نقش��ی در مس��یر تحول این علوم ایجاد نک��رد، و تنها اخذ و نقل 

مطالب کتاب های پیشین بود، با این حال به دلیل جمع بندی ساده و 

روشن از علوم ریاضی2جبر، مساحت و حساب2 تا زمان او، توانست 

اقبال عمومی حوزه های علمیه را کسب نماید9. 

با این وجود برخی از ارزیابی هایی که تاکنون در مورد آثار شیخ شده 

است، بیش از حد تک نگرانه بوده10، و آثار او را نمی توان به طور تک 

س��احتی با آثار ریاضیدانان، شعرا، صوفیان و ... قیاس نمود. آن چه 

که در نگاه اول روشن است این که، حوزه های گوناگون مطالعاتی از 

جمله علوم غریبه، آثار متعدد نوشته شده، سفرهای مختلف گزارش 

ش��ده، نقش های عمده ی مذهبی و سیاس��ی ، ارتب��اط تنگاتنگ با 

تمامی سطوح جامعه و دستگاه حکومتی، نقش بنیادین شیخ در احیا 

و تثبیت ش��یعه تا به امروز، و عوامل دیگر، زمینه  را برای خلق یک 

اس��طوره ی ملّی و مذهبی 2 علی رغم وجود بسیاری از دانشمندان 

نامدار ایرانی2 برای چهار سده در ایران فراهم آورده است.

با قط��ع نظر از این مالحظات به نظر می رس��د که چهره ی واقعی 

شیخ را باید در ورای وجوه مختلف معرفتی و علمی روزگار او یافت. 

»ش��یخ بهایی درواقع آخرین چهره ی جهانی در اس��الم اس��ت که 

اندیش��ه ی وحدت علوم را در خود تحقق بخش��یده است«11. شیخ، 

عارف12 و اندیشمندی است که به اقتضای مطالعات و جایگاه دینی 

و علمی خود، آثاری را در این حوزه ها تألیف نموده اس��ت. نقش او 

در برخی از علوم در درجه اول، زنده نگه داشتن پیکره ی رو به زوال 

علم در حوزه های علمیه بوده اس��ت؛ و ب��ه واقع »او را باید پیش از 

هرچیز یکی از احیاگران و سازندگان بنای شیعه در ایران خواند«13. 

بنابراین برای دستیابی به سیمای واقعی شیخ و زدودن غبار اسطوره 

و اوهام از او می بایس��ت نقش شیخ و آثارش در دوره ی مورد بحث 

و در تقاب��ل و تعامل با ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاس��ی 

مورد بررسی قرار گیرد. 

مالحظ��ات فوق مدخلی اجمالی بر س��یمای ش��یخ ب��رای ورود به 

حوزه ی اصلی این نوش��تار اس��ت. پرداختن به شیخ بهایی و نسبت 
او با معماری از دو منظر قابل تأمل اس��ت. اول این که، ش��یخ یکی 

از آخرین حلقه های زنجیره ی ریاضی دانان دوره ی اسالمی14 است 

که آثار او مش��تمل بر دان��ش ریاضیاِت معماری ی��ا دانش کاربرد 

ریاضیات در معماری و مهندسی است. دو دیگر، شیخ بیش از دیگر 

ریاضی دانان از جهت فعالیت های معماری شناخته شده است، تا به 

جهت آثار مکتوبش در این زمین��ه. بنابراین این فرضیه قابل طرح 

است که شیخ آخرین حلقه ی ریاضی دانانی است که در عرصۀ پیوند 

ریاضیات با معماری، در قلمرو نظر و عمل فعالیت داش��ته است. از 

این رو در این مقاله تالش ش��ده اس��ت که به بررسی فرضیه فوق 

با نظر به نقش ش��یخ در معماری صفوی پرداخته ش��ود. بخشی از 

این بررس��ی ناظر به آثار مکتوب شیخ اس��ت که شامل اشاراتی به 

مباحث عموم��ی معماری و کاربردی ریاضیات اس��ت. دو دیگر به 

نقش نظری و عملی شیخ در آثار معماری دوره ی صفوی، و بررسی 

نس��بت او با این آثار می پردازد. امید اس��ت ای��ن مالحظات بتوانند 

تصویر روشن تری از این اسطوره ی معماری ارایه دهند.

1. دانش معماری در آثار شیخ بهایی

در متن برخی از آثار شیخ بهایی، اشاراتی است که می توان از آن ها 

نکات��ی در زمینۀ دانش نظری و عمل��ی مرتبط با معماری را بیرون 

آورد. این اش��ارات را می توان به دو دستۀ دانش عمومی معماری و 

دانش ریاضیاِت معماری تقسیم کرد.

1.1. دان�ش عموم�ی معم�اری: دس��ته ی اول، اش��اراتی پراکنده 

کش��کول اس��ت. ش��یخ در این اثر در ضمن بیان مسایل ِحکمی و 

حکای��ات، برخی از مباحث نظری و عمل��ی معماری را طرح نموده 

اس��ت. در ای��ن جا به طور اجمال و بدون ورود ب��ه جزئیات فنی،  و 

صرفًا از منظر چگونگی پیوند این مباحث با معماری به آن ها اشاره 

شده است. 

در فق��ره ی اول، ک��ه یکی از نثرهای معدود کش��کول به فارس��ی 
است، شیخ به مبحث رابطه ی کل و جزء در نظام خلقت پرداخته و 

مثال��ی از معماری ارایه می دهد که در حوزه ی طراحی، نقد معماری 

و چگونگ��ی پیون��د میان حکمت و معماری حایز اهمیت اس��ت. او 

می نویسد: 

... و تحقیِق مقام آن که خدای حکیم اس��ت، پس می داند که احس��ن نظام و 

اصلح اوضاع ، در آفریدن عالم چیس��ت . و قادراس��ت ، پس می تواند بر طبق 

علم خود، عالَم را خلق کند، و فیاض مطلق اس��ت، و هیچ بُخل در او نیست، 

پ��س آن چه داند و تواند، به جای آورد؛ اکنون  میس��ر نیس��ت که هر جزء از 

اجزای عالم در حد ذات خود، بر احس��ن اوضاع باش��د؛ و مالحظه کل انسب 
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)شایسته تر( است از مالحظه جزء؛ بنابراین کل، به احسن اوضاع مخلوق شده 

و نزد ایشان قضا و عنایت ، علم حق است به احسن اوضاع کل. و اگر چنین 

نماید که وضع جزوی از اجزاء، بهتر از آن که هس��ت، می تواند بود، نه محل 

مناقش��ه اس��ت. معمار که طرح خانه می کند، شاید که بعضی اجزاء را بهتر از 

آن که هس��ت ، طرح تواند؛ اما طرح کل، مقتضی آن باش��د، که جزء  بر آن 

.
15

طرح واقع نشود، که هست

به طوری که می بینیم، از نقطه نظر فوق کل مقّدم بر جزء اس��ت. به 

عبارت دیگر چنان چه در کل طرح و اثر معماری هریک از اجزاء در 

کن��ار یکدیگر برای کم��ال کل در جای خویش قرار گیرند، مقصود 

حاصل ش��ده است؛ هرچند هر یک از اجزاء بتوانند به صورت منفرد 

کامل ت��ر و بهت��ر از وضعیتی که در کل یک طرح منظور ش��ده اند، 

طراحی ش��وند. 16 پس از این منظر، طراحی و به ویژه نقد معماری 

می تواند مس��یری از کل به جزء را طی نماید؛ و چنان چه هریک از 

اجزاء علی رغم نقص خود، بتوانند در جای درس��ت و در هماهنگی 

با دیگر اجزاء قرار گیرند، به تعبیر ش��یخ »احسن نظام« در آفرینش 

حاصل شده است. اما این امر مانع از آن نمی شود که اجزاء، بهتر از 

وضعیتی که هستند طراحی نشوند.

در فقره ی دوم، شیخ در ذیل بیان حکایتی نقش روان شناختی ابعاد 
فضا را خاطرنش��ان کرده و می نویس��د: »یحیی ب��ن خالد )برمکی( 

در خان��ه ای کوچک و تن��گ زندگی می گذران��د. او را به خاطر آن 

نکوه��ش کردن��د. گفت: ]این خانه[، ِخَرد را گرد آورد و اندیش��ه را 

مضب��وط دارد )فقال هی اجمع للعقل، و اضب��ط للفکر(« 17. در این 

بیان روشن، شیخ نقش و تأثیر مستقیم ابعاد و تناسبات فضای خانه 

)یا اتاق(، و تأثیر آن بر تمرکز حواس و اندیشه را یادآور می شود. با 

این وجود روشن است که این حکم به تنهایی راه به مقصود نبرده و 

برخی دیگر از ابعاد سازنده ی فضای معماری هم چون فرم، نور، و ... 

در رسیدن به کمال این کیفیت مؤثر است. در حکایت فوق با فرض 

ثابت و مش��ترک بودن تقریبی این متغیرها در معماری مس��کونی 

گذشته، تنها بزرگی و کوچکی خانه یا عرصه ی خصوصی می تواند 

متغیری تأثیرگذار در دستیابی به این ویژگی فضایی باشد.

در دو فقره ی متفاوت دیگر، شیخ به ویژگی مواد و اندیشه ی فضایی 
در حرم نجف اش��اره می کند، که در این جا تنها به توصیف این دو 

گزارش بسنده شده است. او می نویسد18:

صاعقه ، طال و نقره ی درون کیسه را ذوب می کند، اما، کیسه را نمی سوزاند. 

 : به تواتر، به ما خبر رسیده است 
19

محقق شریف، در شرح مواقف گفته است

که در ش��یراز، صاعقه ای بر گنبد ش��یخ بزرگ ابو عبداهلل خفیف )درگذش��ت 

371ق/981م ( ف��رود آمد که قندیل ه��ای درون آن جا )گنبد( را ذوب کرد و 

چیز دیگری را نس��وزاند )...،فاذابت قندیال فیها ولم تحرق فیها شیئا، (؛ و این 

بدان علت است که آتش ، به سبب لطافت زیادش ، در اجسام متخلخل نفوذ 

می کند و چنان حرکتی سریع دارد که در آن ها نمی پاید. اما، در جسم فشرده 

20
بیشتر درنگ می کند و آن قدر می ماند که ذوبش می کند.

در فق��ره ی پایانی21، ش��یخ به موض��وع احداث ی��ک کفش داری  
)کفش کن( در حرم امام علی )ع( اشاره می کند. او می نویسد:

راق��م این س��طور محمد، معروف ب��ه بهاء الدی��ن عاملی، ب��رای نگهداری 

کفش های زائران، تصمیم به بنای جایی در نجف اشرف گرفتم و اراده کردم 

.
22

که دو بیتی را که بر ذهن ناچیزم گذشته بود، در آنجا نوشته شود

هذا االفق المبین قد الح لدیک

فاسجد متذلاّل و عفِر خدیک

ذا طور سنین، فاغضض الّطرف به

هذا حرم العّزه فاخلع نعلیک

1.2. دانش ریاضیاِت معماری: از میان آثار ش��یخ بهایی س��ه اثر 

خالصة  الحس��اب23، رس�� ال ه  ی فی تحقیق جهة القبلة24  و رس ال ه  ی 

اسطرالب به فارسی)تحفه حاتمی( و عربی، در باب کاربرد ریاضیات 

و نجوم در معماری و مهندس��ی حایز اهمیت اس��ت. در این مقاله 

کتاب خالصه الحس��اب و گزارش��ی کوتاه از کتاب مفتاح الفالح در 

ارتب��اط با کارب��رد ریاضیات و نجوم در توصیف ابزارهای س��اده ی 

نجومی، مورد توصیف و بررسی اجمالی قرار گرفته  است.

الف: خالصة  الحس�اب: کتابی درس��ی در ریاضی��ات مقدماتی که 

تقریبًا همه ی آن از آثار دیگران اقتباس و تألیف ش��ده اس��ت. این 

کتاب در حدود 200 س��ال از ش��هرت بسیاری برخوردار بود و بارها 

به طبع رس��یده است25. باب شش��م و به ویژه باب هفتم این کتاب 

از جه��ت مقاصد معماری و چگونگ��ی کاربرد ریاضیات در معماری 

حایز اهمیت است. باب ششم خالصه ای از مباحث هفت بخش اول 

مقاله ی  چهارم مفتاح الحس��اب غیاث الدین جمشید کاشانی )2790

832 ق( درباب مساحت اجسام دو و سه بعدی را شامل می شود. 26 

باب هفتم نیز کاربرد ریاضیات در به دست آوردن وزن )تراز( زمین، 

ایجاد قنات، ارتفاع بلندی ها، محاس��به ی ع��رض رودخانه و عمق 

چاه ها و گودیها می باشد؛ و مشتمل بر سه فصل است27: 
فصل اول؛ در اجرای قنوات است؛ یعنی موزون )تراز( نمودن زمین 

ب��ه جهت جاری کردن کاریز28. ش��یخ در ای��ن فصل چندین روش 

برای بدس��ت آوردن تراز ارتفاعی نقاط مختلف سطح زمین و عمق 

چاه برای جاری نمودن آب در مسیر قنات ارایه می دهد. روش اول 

که مورد اس��تفاده ی مّساحان و بّنایان اس��ت، ابزار مثلثی ترازیابی 

)تصویر1( را که از جنس چوب یا مس، و یک شاقول بنایی تشکیل 

ش��ده اس��ت، ش��رح می دهد. در این روش اختالف ارتفاع دو نقطه 

جه��ت جاری نمودن آب حایز اهمیت اس��ت29. مطابق تصویر2، با 

بدس��ت آوردن تراز روی چاه، مقدار ارتفاع میله ها برای رس��یدن به 

تونل زیرزمینی قنات به دس��ت می آید. از س��وی دیگر اس��تفاده از 

اس��طرالب نیز که شیخ در این فصل به کاربرد آن می پردازد، مسیر 

نهر یا تونل زیرزمینی که از مادرچاه تا مظهرقنات کش��یده می شود 

را مش��خص نموده، و در این مس��یر محل میله ها و ارتفاع هر کدام 

مقاله
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در قنات زیرزمینی محاسبه می شود. 30

ت1: ترازیاب13 - )عاِملی؛ نسخه خطی خالصه 

الحساب:رویه50 (

ت2: مقطع یک قنات – )یوسف حسن، و هیل، 115(

فصل دوم؛ ش��ناخت روش های به دست آوردن ارتفاع اجسام بلند و 

مرتفع اس��ت. این اجس��ام معمواًل به دو گونه می باشند. در گونه ی  

اول، اجسامی که دست یافتن به رأس آن ها امکان پذیر است؛ مانند 

من��اره، درخت، و دیوار؛ و گونه ی دوم، آنان که امکان دس��ت یافتن 

به رأس آنها دش��وار و یا ناممکن اس��ت، مانند دیوار قلعه در وقت 

 . ش��یخ در این فقره چندین روش برای گونه 
محاصره و امثال آن 32

اول ارایه می دهد؛ و در گونه دوم از اسطرالب بهره برده است. ظاهراً 

به دست آوردن ارتفاع اجسام می تواند کاربردهای خاصی در معماری 

و بویژه شهرسازی داشته باشد. به طور مثال با شناخت ارتفاع نمادها 

و بناهای ش��هری همچون مناره و مس��جد، ام��کان و میزان دیده 

شدن آن ها در فواصل دوردس��ت، سیمای شهری و حریم ارتفاعی 

بناهای مهم قابل بررسی، تخمین و ارزیابی است. همچنین بدست 

آوردن ارتفاع دیوارها و درختان، میزان سایه اندازی و امکان اشراف 

بناها بر یکدیگر را قابل محاسبه و کنترل می نماید. 

فصل س��وم؛ در ش��ناخت عرض رودخانه ها و عمق چاه ها اس��ت. 

ش��یخ در این فقره روشی را با استفاده از اسطرالب ارایه می دهد33. 

کاربرد عمده ی این فصل در طراحی و س��اخت پل ها و عناصر آبی 

همچون س��د، س��ربند و ... اس��ت. برای طراحی و ساخت پل، ابتدا 

می بایس��ت ع��رض و عم��ق رودخانه در محل اح��داث پل و نقاط 

پایه ها به طور دقیق به دس��ت آید، تا بتوان طرح پل با تعداد مناسب 

چش��مه ها )طاق های میانی( و ارتفاع مناس��ب پایه های پل در آب، 

محاسبه و طراحی شود. به نظر می رسد در دوره ی صفوی به جهت 

احداث چندین پل بر روی رودخانه ی زاینده رود و دیگر مناطق، این 

مطالعات می توانسته کاربرد عملی داشته باشند. 34   

ب: مفت�اح الف�الح: کتابی در دعاها و اعمال ش��ب و روز اس��ت. 

ش��یخ در این کتاب تمهیداتی را برای ش��ناخت زمان اوقات شرعی  

اختصاص داده که در این فقره به گزارش ش��یخ بسنده شده است. 

او در« راه ش��ناخت زوال و وق��ت فضیلت نماز ظهر و عصر« یادآور 

می شود که35:

اول وقت زوال آن اس��ت که سایه ش��روع به زیاد شدن کند بعد از کم شدن، 

یا آن که س��ایه پیدا ش��ود بعد از آن که منعدم شده باش��د، ... و این در آن روز 

اس��ت که آفتاب به دایره ی نصف الّنهار، یعنی به منتصف میانه ی مش��رق و 

میانه ی مغرب رسد. 

شیخ می افزاید36:

و س��زاوار آن است کس��ی را که اعتنا به امر نوافل و اهتمام 

به ادراک فضیلت اول وقت نماز بوده باش��د، آن که شاخصی 

را در فض��ای خانه یا بر بام خانه ی خود در جای مس��توری 

مس��تقیم )عمود بر زمین( نصب نماید، ... و آن ش��اخص را 

مقس��وم به هفت قسمت نموده باش��د، پس هرگاه مالحظه 

 به غایت نقصان منتهی ش��د، و سایه شروع 
37

نماید که ظّل

در زیادتی کرد،.... پس باید که شروع در نافله گزاردن زوال 

یا ادای نماز ظهر کند ....، پس باید که در اوقات نماز متفّقد 

حال س��ایه می بوده باشد که هرگاه س��ایه به مقدار دو سبع 

شاخص یا مثل ش��اخص برسد، بداند که وقت نافله ی ظهر 

گذش��ت ش��روع در نماز ظهر کند..... و باز به واسطه ی نماز 

عصر و نافله ی آن تفّقد حال س��ایه می نموده باشد، پس اگر 

چنان چه س��ایه به چهار س��بع ش��اخص یا به مقدار دو مثل 

)دوبرابر( نرس��یده باشد، باید که شروع در نافله گزاردن نماز 

عصر کند.

مالحظاتی که در بخش های پیش گفته درباب دانش 

نظری ش��یخ در قلمرو مهندس��ی بدان اش��اره شد، 

علی رغم آن ک��ه عمومًا در برخی آث��ار ریاضی دانان 

دوره ی اس��المی مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت؛ 
ولی دالل��ت بر وجود دغدغه ه��ای او در کاربرهای 

عملی ریاضی��ات و محتماًل نیاز به ای��ن قبیل امور 

در مس��ایل عملی روز بوده است. هرچند که با توجه 

به این مالحظات، می بایس��ت میان دانش نظری و 
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فعالیت عملی شیخ در قلمرو معماری تمایز قایل شد. 

با ابتنای به آثار ش��یخ، او را نمی توان جزء مهندسان2 

یعنی هندسه دان2 به معنایی که در دوره ی اسالمی از 

آن مراد می ش��د، محسوب کرد؛ هرچند دانش نظری 

شیخ با استناد به آثارش در حوزه ی کاربرد برخی علوم 

ریاض��ی در معم��اری قابل تردید نیس��ت؛ اما به نظر 

می رس��د این ش��واهد بیش از پیش داللت به دانش 

نظری ش��یخ در این حوزه دارد تا این که ش��اهدی بر 

به کارگیری عملی این اصول توسط او باشد.

2. رّدپای شیخ بهایی در معماری دوره ی صفوی

دیدگاه های متفاوتی در باب نقش و حضور ش��یخ در معماری ارایه 

شده است. بس��یاری معماری را یکی از حوزه های اصلی فعالیت او 

عنوان کرده اند38. جماعتی نیز از جمله کرکی بس��یاری از انتساب ها 

را به شیخ مردود شمرده اند. »در مستدرک الوسایل از سید عزالدین 

حس��ین بن حیدر کرکی، از شاگردان خود شیخ، نقل کرده است که 

هر نادره و غریب و شگفتی را به شیخ بهایی نسبت داده اند، و بیشتر 

آنها دروغ و بی مستند است«39. مدرس تبریزی در ریحانة  االدب در 

باب آثار منتسب به شیخ می نویسد40:

غرائب بس��یاری بدو منس��وب می دارند، در هر جا که امر عجیبی ببینند و یا 

بشنوند از آثار شیخش دانند. چنان چه گویند، دیوار صحن مقدس مرتضوی از 

آثار هندس��ی شیخ است، اساس آن را طوری بنا نهاده که وقت ظهر بودن در 

تمامی فصول، به رس��یدن به بُن دیوار معلوم می گردد؛ و نیز طوری بنا ش��ده 

ک��ه هریک از حجرات اطراف، محاذی )مقابل، مطابق( کوکبی اس��ت که به 

یکی از علوم متداوله منسوب و مربّی آن است؛ به طوری که بالفرض محّصل 

طالب علم ریاضی، در حجره ای باش��د که مح��اذی کوکب مربوط بدان علم 

اس��ت، در ان��دک زمانی موفق به مرام خود گردد و هک��ذا طالب علوم دیگر، 

نسبت به حجرات دیگر. ...همچنین، تعیین سمت قبله ی مسجد شاه اصفهان، 

تقس��یم آب زاینده رود اصفهان به مالکین و رعایا و قراء و محالت آن ش��هر، 

.... مناره ی جنبان اصفهان، س��اختمان گلخن حمامی در اصفهان که به حمام 
شیخ معروف است، به طوری که آب حمام با یک شمع گرم می شده است، و 

نظایر این ها که در بعضی از کتب تراجم مرقوم و یا در السنه دایر است. 

در منابع دیگری نیز به برخی از آثار منتسب به شیخ اشاره شده است؛ از 

جمله طراحی کاریز نجف آباد معروف به قنات زّرین کمر، طراحی نقشه ی 

حصار نجف، طراحی و ساخت شاخص ظهر شرعی در مغرب مسجد شاه 

اصفهان و نیز در صحن حرم امام رضا )ع(، طرح دیواری در صحن حرم 

امام علی )ع( در نجف اشرف به قسمی که زوال شمس را در تمام  ایام 

سال مشخص می کند، طراحی صحن و سرای مشهد مقدس به صورت 

یک شش ضلعی، طراحی گنبد مسجدشاه اصفهان که صدا را هفت مرتبه 

منعکس می کند41، و طراحی شهر )دهکده ی( نجف آباد42.

در این بخش از مقاله تالش شده است، با استناد به مدارک تاریخی، 

فعالیت های منسوب به شیخ در آثار معماری، با مقایسه ی تطبیقی با 

آثار مکتوب او، وقایع تاریخی ساخت آثار و جایگاه دینی و حکومتی 

شیخ مورد تحلیل موردی قرار گیرند.

ال��ف. ط��رح تقس��یم آب زاینده رود ) موس��وم ب��ه: طومار ش��یخ بهایی(: از 

معروف ترین آثار منس��وب به ش��یخ بهایی طوماری  اس��ت که در 

آن طرح تقس��یم آب زاینده رود در محالت اصفهان و روس��تاهای 

مجاور رودخانه به تفصیل آمده اس��ت. بنا بر معروف، ش��اه عباس 

اول)1629/103821587/996( هیئتی را به سرپرستی شیخ بهایی 

مأمور این کار کرد43. 

شماری از پژوهشگران، در درستی انتساب این طومار به شیخ 

بهایی تردید کرده اند.  نفیسی به نقل از محمدباقر الفت خاطرنشان 

می س��ازد که »مدرک انتسابش به شیخ فقط شهرت بین عوام است 

واال در صدر نس��خه ی طومار، به تنظیم آن در س��ال 923ق و به 

امر ش��اه طهماس��ب صفوی تصریح می نمای��د؛ درصورتی که این 

نس��بت هم اشتباه است. زیرا وفات شاه اسماعیل و ابتدای سلطنت 

ش��اه طهماس��ب از س��ال 930ق بوده، و به عالوه در ضمن طومار 

حق الش��رب اراضی و انهار و عماراتی را مفص��اًل ذکر می نماید که 

هیچ یک قبل از عهد ش��اه عباس کبیر و پیش از اس��تقرار پایتخت 

صفویه در اصفهان )1597/1006( وجود نداش��ته اس��ت«44. لمتون 

نیز می نویس��د که در نیریز بنابر س��نت، روش تقس��یم آب یکی از 

قنات های محلی را به ش��یخ بهایی نسبت می دهند و عامه ی مردم 

نی��ز می پندارند که روش تقس��یم آب زاین��ده رود را او تنظیم کرده 

است45. آقابزرگ طهرانی نیز در الذریعه خاطرنشان می کند که این 

طومار به نادرست به شیخ نسبت داده شده است46.  و نهایتًا شاردن 

که در س��ال 1076ق/1666م به ایران آمده بود، و از ش��هرت شیخ 

نیز آگاهی داش��ت؛ پس از اش��اره به رودخانه زنده رود )زاینده رود( و 

انش��عاب جداول و جویبارها از آن برای اس��تفاده ی باغ ها و مزارع، 

هیچ گونه اش��اره ای به نقش ش��یخ در این کار و یا انتساب آن به او 

نمی کن��د47. با این وجود مؤلف کتاب نص��ف جهان روایت دیگری 

مربوط به زاینده رود دارد. او می نویس��د: ]ش��یخ بهاء الدین محمد 

عاملی[ در اواخر ایام حیات رود کورنگ را که سرچش��مه آن عقب 

کوه منب��ع زاینده رود بود جه��ت زیادتی زراعت و آبادی خواس��ت 

قدری از آنرا باصفهان آورده مزید زنده رود نماید و بجد تمام شروع 

در کندن کوه و س��اختن راه آن نمود ولیکن فوت او عایق کش��ت 

)گشت( و ناتمام بماند48.

به نظر می رسد تمامی مدارک تاریخی داللت بر عدم انتساب طومار 

موجود به ش��یخ دارد. این نکته نیز الزم اس��ت یادآور ش��ود که با 

نگاهی به متن طومار روش��ن اس��ت که این متن درواقع یک رشته 

محاس��بات ریاضی و تقسیم س��هام آب اراضی کشاورزی است، و 

اساس��ًا این قبیل وظایف می بایس��ت زیرنظر محاسبان و مّساحان  

انجام گرفته باشد49. 

مقاله
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ت 3: تصویر رویه ی نخست طومار منسوب به شیخ بهایی

ب. حمام شیخ بهایی )طرح گلخن حمام(: یکی از شهره ترین آثار منسوب 

به ش��یخ، بنایی برجای مانده معروف به حمام ش��یخ بهایی یا حمام 

شیخ50 در اصفهان است، که گفته می شود گلخن )مخزن آب گرم( آن 

تنها توسط شعله ی شمعی گرم می شده است. در این فقره نیز شاردن 

پ��س از ذکر محله ی دردش��ت اصفهان وکوچه ی ش��یخ بهاء الدین 

محم��د، به کاخ )خانه ی بزرگ( وی در کوچه ی مزبور اش��اره نموده 

و می گوید، »در این کوچه دو باب حمام اس��ت، که بزرگ ترین به نام 

ش��یخ خوانده می شود«51. شاردن در این گزارش، عالوه بر توصیفاتی 

صریح از شهرت شیخ و اثرش2کتاب جامع عباسی2 و حمامی که به 

نام اوست،  بازهم هیچ گونه اشاره ای به نقش شیخ در گلخن حمام و 

یا ساخت حمام نمی کند. اگر گلخن این حمام واقعاً این چنین شگفت 

انگیز بوده اس��ت، بی گمان فردی نکته بین چون شاردن از اشاره به 

آن چشم پوشی نمی کرده است52. از سوی دیگر محتمل است که این 

حمام به احترام شیخ و جایگاه او، و یا مطابق نام کوچه ی شیخ بهایی 

به این نام خوانده و منتسب به او شده باشد. 

ج. کاریز نجف آباد )قنات زّرین کمر( و شهر نجف آباد:  از کارهای دیگری که 

به شیخ نسبت می دهند، طرح ریزی کاریز نجف آباد اصفهان  یا قنات 

زّرین کمر اس��ت؛ که از مظهر قنات تا انتهای آب خور آن نه فرسنگ 

اس��ت، و به یازده جوی بسیار بزرگ تقسیم می شود53. دانش نظری 

طرح ریزی و احداث قنات، از موارد طرح شده در خالصه الحساب است. 

با این وجود شواهد تاریخی مستندی از نقش شیخ در این باب بدست 

نیامده اس��ت. لمتون در این خصوص یادآور می شود که »تقسیم آب 

قنات به صدها سال پیش بازمی گردد. چنانکه میرزا علی خان نائینی 

که در اواخر قرن سیزدهم سفر می کرده و از میان اردستان می گذشته 

اس��ت، می نویس��د که بنابر س��نت محلی هنگامی که هالکو نوه ی 

چنگیزخان از اردستان عبور می کرد فرمان داد که آب را تقسیم کنند. 

پس این کار تحت نظارت خواجه نصیرالدین طوسی )6722597 ق( 

انجام گرفت و به 21 سهم تقسیم شد«54. این گزارش همچون طرح 

تقسیم زاینده رود عالوه بر اشاره به قدمت این روش، داللت بر انجام 

این قبیل فعالیت ها زیر نظر و مشاوره ی ریاضی دانان دارد.

از دیگر پروژه های بزرگ منس��وب به ش��یخ، طراحی و یا پیش��نهاد 

طرح ش��هر جدید نجف آباد در غرب اصفهان اس��ت؛ که بر اس��اس 

یک روایت،  ش��یخ با تمهیدی ش��اه عباس اول را از َصرف هزینه ی 

هنگفت برای نجف و حرم امام علی )ع( منصرف نموده، و پیش��نهاد 

ط��رح و ایجاد نوش��هری را در اطراف اصفهان ب��ه او می نماید55. به 

نظر می رس��د این فقره محتماًل به همراه انتس��اب ط��رح کاریز این 

ش��هر به شیخ نسبت داده شده است؛ و تنها می توان امکان پیشنهاد 

آن را به دلیل جایگاه باالی حکومتی، به ش��یخ منسوب داشت؛ زیرا 

اسکندربیگ منش��ی نزدیک ترین وقایع نگار دربار شاه عباس اول در 

مقاله ی یازدهم اثر خود )در ذکر آثار خیر و انش��اء و احداث عمارات(، 

غالب ساخت و سازهای شاه عباس را در ایران نام می برد، و حتی به 

طور مثال به شهر جدیداالحداث عباس آباد56 در غرب اصفهان برای 

س��کونت تبریزیان نیز اش��اره می کند57؛ که در هر صورت هیچ گونه 

اش��اره ای به شیخ و یا نقش او نکرده اس��ت.  از سوی دیگر، طرح و 

ساخت پروژه های جدید شهری می بایست زیرنظر فرد و یا گروهی از 

متخصصان در حوزه های مختلف معماری و ِحَرف وابسته، مهندسان 

و ... دارای تجارب باالیی در زمینه های یاد شده انجام می گرفت. این 

قبیل طرح های وس��یع نیاز به کار مستمر و طوالنی دارد، که به نظر 

نمی رسد با موقعیت و شرایط شیخ انطباق می داشته است.

د. مسجد جامع عباسی )مسجد شاه(: دوره ی ساخت این مسجد علی رغم 

اصرار شاه عباس اول طوالنی بوده است. پوپ دورۀ ساخت مسجد 

را از 1612/1020 تا 1638/1047 می داند58، که ساختمان و تزیین 

قسمت های مختلف مس��جد تا آخرین سال حیات شاه ادامه داشته 

اس��ت. آخرین کتیبه های درونی مسجد نیز تاریخ  1078ق را نشان 

می دهد59. در این مس��جد سه فعالیت عمده به شیخ بهایی منسوب 

است. 1. تعیین دقیق قبله ی مسجد، 2. طراحی شاخص آفتابی60 و 

3. طراحی گنبد مسجد با قابلیت های صوتی )آکوستیکی(. 

در این بخش ذیل پرداختن به وقایع تاریخی در مورد ساخت میدان نقش 

جهان )1011ق/1602م( و بناهای مهم آن، به بررس��ی این انتساب ها 

پرداخته شده است. اسکندربیگ در این خصوص می نویسد61:

در س��ال س��ت و الف هجری )1006 ق( رآی جهان آرا بدان قرار گرفت که 

دارالس��لطنه ی مزبور را مق��ر دولت ابد مقرون س��اخته و عمارات عالی طرح 

نمایند. بدین نیت صادق......]در[ ایام بهار، عمارات عالی در نقش جهان طرح 
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انداخته، معماران و مهندسان در اتمام آن می کوشیدند..... البته هرکس از امرا 

و اعیان و س��رکاران عمارات بوقوف معماران و مهندسان شروع در کار کرده 

و در انجام آن ساعی گشتند. 

او در جای دیگر در این باره می گوید62:

... معم��اران حاذق و مهندس��ان مدق��ق که در اعمال هندس��ی و دقایق کار 

هریک چون مرکز پرگار دم از تفّرد و یکتایی می زدند، طرح مسجد و مقصوره 

انداخته، استادان نادره ی کار به مبارکی و اقبال شروع در کار کردند.

مالج��الل منجم63 نیز در ضم��ن رویدادهای مربوط به 1011 

قمری آورده است64:

... ش��اه عباس را مهندسی بود صاحب بصیرت، و طراحی مانی  سیرت و مهارت 

]که[ در طرح عمارت مهارتی داشت که مهندسان سر کوچه هنرمندی و مصوران 

کارخان��ه نقش بندی و معماران نامدار در طرح نقوش بدایع نگارش اقرار به عجز 

می نمودند؛ در این سال که معمار همت عالی تهمتنی طرح عماراتی فرموده بودند... 

از جمله میدانی که طولش و دورش نهری بود عظیم موشح به چنار و بید بسیار 

باصفا،... و در دور آن دو رویه بازاری مشتمل بر دکاکین وسیع با سقف بسیار رفیع 

و راه روی که دو شتر کجاوه دار از هم بگذرند که آسیب به هم نرسانند. 
در ضمن رویدادهای 1020 قمری نیز چنین آورده است65: 

...به جهت  اس��باب و آالت و مصالح بنای مسجد]شاه[ جدید که در اصفهان 

می ساختند به استادان بّنا و سنگ تراش و سنگ بر و فعله دو هزار تومان دادند. 

... چون طرح مس��جد کش��یده شد...]استاد مذکور[ به احس��ن اوقات و اسعد 

ساعات بنای مسجد جامع در کنار میدان جدید اصفهان نمودند .   

ت 4: نمایی از میدان نقش جهان و مسجد جامع عباسی

Herdeg, Klaus, Formal Structure in Islamic Architecture 

of Iran and Turkistan, New York, Rizzoli, 1990

تاریخ عکس: 1975 میالدی

مالحظ��ات فوق از این جهت حایز اهمیت اس��ت که  اس��کندربیگ 

به طور صریح به همکاری میان معماران و مهندس��ان )هندس��ه دانان( 

در س��اخت میدان و بناهای آن اش��اره کرده است؛ و این فقره یکی از 

گزارش های صریح به هم��کاری و تعامل ریاضی دانان با معماران، در 

احداث بناهای دوره ی اسالمی است. از سوی دیگر در کتیبه ی سر در 

مسجد شاه نیز، از معمار و مهندس اصلی بنا و محب علی بیکاهلل سرکار 

بیوتات66 سلطنتی )مباشر و ناظر بناهای سلطنتی( و خزانه دار شاه )....

بین اقرانه الزال کاسمه محب علی بیکاهلل و بمعماریه من فی العمل 

کالمهندسین و هو النادر االوانی استاد علی اکبر االصفهانی( به روشنی 

نام برده شده است 67.. بدین ترتیب به نظر می رسد با توجه به مالحظات 

یاد شده، اواًل انتساب طراحی هندسی گنبد و بالطبع ویژگیهای صوتی 

آن به ش��یخ بسیار دور از واقعیت می نماید؛ زیرا عالوه بر اسکندر بیگ 

و کتیبه ی مسجد، گزارش مالجالل منجم نیز علی رغم اشارات متعدد 

به ش��یخ بهایی در اثر خود2تاریخ عباسی2، بر مهندس و معمار)طراح( 

بودن استاد کار )علی اکبر اصفهانی( تأکید نموده و نامی از شیخ در میان 

نیست. دو دیگر، شاردن نیز پس از توصیف مسجد شاه،  درباب اهمیت 

موضوع قبله در اسالم می گوید68: 

محراب برای مس��لمانان به جهت توجه دقیق و درست به سمت مکه به کار 

می رود، ..... و در کلیه ی مس��اجد عمده و بزرگ وجود دارد. اش��خاص متدین 

همیشه بنابر احتیاط، یک قبله نما و جداولی همراه دارند تا بدان وسیله در هر 

جایی که باشند، به دقت تمام نصف النهار مکه و سمت هر نقطه را دریابند. 

ش��اردن نیز در این  فقره، علی رغم آن که ای��ن دو گزارش را به 

دنب��ال یکدیگر م��ی آورد، هیچ گونه ذکری از نقش ش��یخ در تعیین 

قبله ی مس��جد ش��اه، که ظاهراً یکی از مسایل بس��یار مهم و مورد 

اختالف ُعلما بوده، نمی کند69. مالجالل منجم نیز خاطرنشان می کند 

که  »روز پنج ش��نبه پنجم ربیع االخر ُعلما جمع شده و قبله ی مسجد 

جامع عباس��ی تعیین نمودند«. با توجه به جایگاه بلند شیخ بهایی در 

دربار صفوی، مشارکت وی در امور دینی و احتمااًل نظارت  بر ساخت 

بناهای مذهبی، و نیز مسائلی چون تعیین جهت قبله محتمل می نماید 

اما به نظر می رس��د که نقش وی در این امور آن چنان چش��مگیر و 

متمایز نبوده که مورخان آن روزگار بدان توجه داشته باشند. 

ه. حرم امام علی)ع( و حرم امام رضا)ع(: معروف اس��ت که ش��یخ حصار شهر 

نجف و دیوار ش��اخص ظهر ش��رعی حرم امام علی )ع( را طراحی کرده 

است. هم چنین طراحی شاخص ظهر شرعی حرم امام رضا )ع( و طراحی 

صحن و سرای این حرم از دیگر انتساب ها به شیخ است. 

در این جا الزم است خاطرنشان شود که طراحی شاخص شرعی، هم چون 

قدیمی ترین دیوار شاخص قبله گزارش شده در بنای دیوار مسجد مدینه 

که منسوب به پیامبر اسالم)ص( است70، سابقه ای دیرینه در تاریخ علم 

و معماری دارد. هم چنین اشاره ی خود شیخ در کتاب مفتاح الفالح درباب 

شرح یک نمونه از شاخص، نشان از عمومی بودن این ابزارها داشته، و این 

شاخص ها عموماً یکی از ابزارهای ساده نجومی هستند، نه امور عجیب 

مقاله
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و شگفت انگیز! دو دیگر، درباب فقرات یاد شده در حرم های امامان شیعه، 

تاکنون سند تاریخی معتبری نیز بدست نیامده و همچون فقرات سابق الذکر 

از موارد منتسب به شیخ است. در مورد اشاره ی مدرس تبریزی مبنی بر 

ارتباط حجره های صحن مقدس مرتضوی با مس��ایل نجومی و میزان 

یادگیری طاّلب که از موارد نادر می باشد، نیز بایسته ی بررسی مجزایی 

اس��ت.  با توجه به مالحظات فوق، آن چه در این فقرات منطقی به نظر 

نمی رسد این است که، چگونه ممکن است شیخ از ذکر ساخت جایی برای 

نگهداری کفش های زائران حرم نجف در آثارش فروگذار نکرده باشد؛ ولی 

ذکر دیگر فعالیت هایش در عتبات عالیات و هم چنین کارهای مهمی که در 

سطور پیشین بدان اشاره شد، را فراموش کرده باشد!؟

سرانجام

مطالع��ات تاریخ��ی و میزان درس��تی آن ه��ا، به دلی��ل نواقص و 

کمبودهای اسناد برجای مانده، همواره در معرض تحول و دگرگونی 

قرار دارد. با این وجود در این نوشتار تالش شد، تا با تکیه بر برخی 

از مهمترین گزارش های تاریخی، گوش��ه ای از پیوند شیخ بهایی با 

معم��اری و آثار منس��وب به او مورد بازخوانی ق��رار گرفته، و گامی 

کوتاه را برای طرح پرس��مانی در جهت پژوهش های وسیع تر آینده 

در جهت شناخت ابعاد معماری و مهندسی زندگی شیخ بردارد.  

ب��ر اس��اس مالحظ��ات بخش ه��ای پیش گفت��ه به نظر می رس��د 

روایت ه��ای مختلفی که از حضور ش��یخ بهای��ی در قلمرو معماری 

طرح گردیده و می گردد، در درجه اول این تصّور نادرس��ت را پیش 

خواهد آورد، که ش��یخ بهای��ی یکی از محورهای اصلی و س��تون 

فقرات جنبش معماری عصر صفوی و مکتب معماری و شهرسازی 

در اصفهان س��ده ها ی دهم و یازدهم هجری اس��ت. درصورتی  که 

تمامی ش��واهد و مدارک تاریخی، بی��ش از آن که فرضیه ی فوق را 

تأئید نمایند، در این فقره ی نه چندان کم اهمیت س��کوت نموده، و  

ابع��اد و نقش های گوناگون علمی، دینی و عرفانی او را به اش��کال 

مختلف ثبت کرده اند71 .

بدین روی، دس��تاورد این مقاله تصریح این نکته اس��ت که نسبت 

دیرینه ی ش��یخ بهایی معمار، با توجه به مالحظات پیش گفته بسیار 

دور از واقعیت به نظر می رسد. این از آن روست که اواًل،  غالب آثار 

و فعالیت هایی که به ش��یخ منتسب است، در تاریخ علم و معماری 

در جهان اس��الم دارای س��وابق طوالنی بوده و عمدت��ًا این قبیل 

فعالیت ها همچون تعیین جهت قبله72، س��اخت شاخص و یا ساعت 

آفتابی، طراحی مس��یر قنات و تقسیم آب و ... زیر نظر یا مشاوره ی 

ریاضی دانان و منجمان صورت می گرفته است؛ و غالب فعالیت های 

منتس��ب به شیخ از این مقوله اس��ت، نه آثار و بناهای معماری. دو 

دیگر، ِصنف معماران و بّنایان در گذش��ته، مبتنی بر سلسله مراتبی 

بوده اس��ت، که فرد پس از طی مراح��ل مختلف، امکان وصول به 

مراتب باال، همچون »ش��یخ« و »پیر« )عناوینی مشترک در تصوف 

و اصناف( را داش��ته است73، که به دلیل فعالیتهای گسترده شیخ در 

حوزه های علمیه و مش��غله های حکومتی و سفرهای متعدد، امکان 
انتساب  این عنوان را با تردید مواجه می کند. 

بدین ترتیب این پرسش قابل طرح است که به راستی نقش واقعی 

ش��یخ در قلمرو معماری چه بوده اس��ت؟ اس��کندر بیگ منشی در 

گزارش شرح حال شیخ بهایی و پدرش، یکی از وظایف شیخ االسالم 

را عالوه بر رس��یدگی به امور ش��رعی، نظم و نسق دادن به اموری 

همچون بقاع متبرکه )سرپرس��تی، تأمی��ن منابع مالی و نگهداری، 

وقف نامه ها و ... ( ذکر می کند74. پس به نظر می رس��د اس��توارترین 

فرضی��ه در خصوص نقش ش��یخ بهایی در حکوم��ت صفوی و در 

کس��وت شیخ االس��المی، و نزدیک تری��ن واقعیتی که با ش��واهد 

تاریخی نیز انطباق دارد،  تصّدی امور ش��رعی و نظم و نسق دادن 

به مس��ایل دین��ی و اجتماعی مردم، و محتم��اًل نظارت عالیه ی بر 

روند فعالیت های عمده ی عمران شهری و برخی ساخت و سازهای 

مهم چون مس��اجد در دوره ی صفوی، و ارائۀ نظرات مش��ورتی به 

پادش��اه برای این دس��ت فعالیت  ها بوده باش��د. این امر با توجه به 

دانش و نقش های مختلف علمی ، دینی و سیاس��ی ش��یخ در مقام 

شیخ االسالمی بس��یار قریب به یقین به نظر می رسد. در دیگر سو، 

این احتمال نیز وجود دارد که به دلیل تعامل نزدیک و جایگاه شیخ 

نزد مردم واصن��اف عصر صفوی، به ویژه صنف معماران و بّنایان و 

نقش تأثیر گذار فکری او در اندیش��ه  های نظری معماران، به دلیل 

س��اخت و س��از های عمده در آن عصر، ایشان و اخالفشان او را به 

خود منتسب نموده باشند. این نکته از این جهت قابل طرح است که 

بنا بر سند صحیح، نََسب شیخ به یکی از اصحاب نزدیک امام علی 

)ع(2 مقتدای غالب ِفرق صوفیه و اصناف2 می رسیده است75.  

با وجود کثرت اس��ناد و روایت های معتب��ر تاریخی درباب وقایع و 

معماری دوره ی صفوی، و سکوت مورخان در خصوص نقش شیخ 

در ای��ن آثار2 به جز مأموریت ش��یخ به هم��راه مالجالل منجم و 

علیرضا عباس��ی به مراغه، برای بررسی احیاء رصدخانه،  که ظاهراً 

عملی هم نش��ده اس��ت276 گزارش��ی متقن مبنی بر ارتباط شیخ با 

آثار منس��وب به او ثبت نش��ده است. از س��وی دیگر رّد بسیاری از 

انتس��اب ها به ش��یخ از سوی نزدیک ترین ش��اگرد او، و نهایتًا عدم 

اش��اره ی شیخ2 حتی به طور ضمنی2 به فعالیت در قلمرو معماری 

و آثار منس��وب به او، تصویر دیگرس��انی از این اسطوره  ی علوم و 

صناعات در تمدن اسالمی ترسیم خواهد نمود، که با تصورات رایج 

از او در قلمرو معماری مطابقت ندارد. 

مآخذ

ابن سهالن، عمر، »الرسالة السنجریة فی الکائنات العنصریة«، دو رساله دربارۀ 

آثار علوی، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، تهران، 1337ش

ابن سینا، الشفاء، جملۀ طبیعیات، فّن »المعادن و اآلثار العلویة«، به کوشش 
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ابراهیم مدکور و دیگران، قاهره، 1385ق/1965م؛

ارب اب ، م ح م دم ه دی ب ن  م ح م درض��ا، 1314ق ، ن ص ف  ج ه ان  ف ی  ت ع ری ف  

االص ف ه ان ، ب ت ص ح ی ح  و ت ح ش�� ی ه  م ن وچ ه ر س�� ت وده، اص ف ه ��ان : تایید و 

ت ه ران : ام ی رک ب ی ر، 1340ش 

استوارت، دون جی، »نکاتی درباره شرح حال شیخ بهاالدین عاملی«، 

ترجمه محمدکاظم رحمتی، آینه پژوهش ،ش��ماره 97 ، فروردین و 

اردیبهشت 1385ش : صص 5 – 14

اسفزاری، مظفر، آثار علوی، به کوشش محمد تقی مدرس رضوی، 

تهران، 1356ش،

اسکندر بیگ منشی ترکمان ، تاریخ عالم آرای عّباسی، 2 جلد، تهران: 

امیرکبیر، 1350ش

اوکین،برن��ارد، معم��اری تیموری در خراس��ان، ترجمه علی آخش��ینی، 

مشهد، بنیادپژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی، 1386ش

پوپ، آرتور اپهام، معماری ایران )پیروزی شکل و رنگ(، ترجمه کرامت 

اهلل افسر، تهران: یساولی، 1365ش

تونجی، محمد، بهاء الدین العاملی، ادیبًا، شاعرا،ً عالمًا، دمشق: المستشاریه 

الثقافیه للجمهوریه االسالمیه االیرانیه، 1405ق/1985م

حس��ن زاده آملی، حسن، »بنای مسجد مدینه و قواعد ریاضی مستنبط از 

آن«، فصلنامه وقف، میراث جاویدان ، سازمان اوقاف و امور خیریه، 

شماره 15و16، 1375، صص 1627

دالواله، پیترو، س��فرنامة پیترو دالواله) ایران(، ترجمه و شرح از شجاع 

الدین شفا، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب،1348ش      

ش��اردن، ژان، س��یاحتنامه ش��اردن، ترجم��ه محمد عباس��ی، تهران: 

امیرکبیر، 1345ش

شرف الدین مسعودی مروزی، محمد، »آثار علوی«، مندرج در: دو رساله 

دربارۀ آثار علوی، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، تهران، 1337ش،

ش��وقی، جالل، ریاضیات بهاءالدین العاِملی، حلب: مهد التراث العلمی 

العربی، 1976م

ش��همردان ب��ن ابی الخی��ر رازی، نزهت نامۀ عالیی، به کوش��ش 

فرهنگ جهانپور، تهران، 1362ش،

طهرانی، آقا بزرگ، الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت: داراالضواء، 

1403ق/1983م

طوقان، ق��دری حافظ، تراث العرب العلمی فی الریاضیات و الفلک، 

قاهره: دار القلم، 1382ق/1963م  

عاِملی، بهاء الدین محمد، طومار شیخ بهائی، سواد طوماری از اداره 

مالیه اصفهان، 1307

عاِملی، محمدبن حسین ، الکشکول، 2مجلد، صححه محمد صادق 

نصیری، قم: شرکت طبع و نشر ، 1378ق

عاِمل��ی، محمدبن حس��ین ، مفتاح الفالح، ترجم��ه علی بن طیفور 

بسطامی )قرن 11 ق(، تهران: حکمت، 1387ش

عاِملی،بهاء الدین محمد، کلیات اش��عار و آثارفارسی شیخ بهایی،به  

کوشش  غالمحسین جواهری،تهران:کتابفروشی2محمودی، بی تا.

عاِملی، محمدبن حس��ین، خالصة الحساب، نس��خه خطی کتابخانه 

دایره المعارف بزرگ اسالمی، ش 58092

فلس��فی، نصراهلل، زندگانی شاه عّباس اول، 5 جلد، تهران: دانشگاه 

تهران، 1353ش

قربانی، ابولقاس��م، زندگینامۀ ریاضیدانان دوره ی اس��المی، تهران: 

مرکز نشر دانشگاهی، 1375ش

کرجی، ابوبکر محمدبن حس��ن، اس��تخراج آبه��ای پنهانی، ترجمه 

حس��ین خدیو ج��م، تهران: پژوهش��گاه  علوم  انس��انی و مطالعات 

فرهنگی و مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو، 1373ش

لمت��ون، ا.ک.س، مالک و زارع در ایران، ترجم��ه منوچهر امیری، 

تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1377ش

مدرس تبریزی،محمدعل��ی، ریحان��ة االدب فی تراج��م المعروفین 

بالکنیة و اللقب، ج3، تهران، کتابفروشی خیام، 1335ش

معتمدالدوله ، فرهادبن عباس میرزا ، َکنُز الحس��اب )شرح خالصة 

الحساب(، تهران، چاپ سنگی، 1287ق

م��اّلزاده، محمدهانی ، »به��اء الدین عاملی«، در دانش��نامه جهان 

اسالم، زیر نظر غالمعلی حداد عادل، جلد4، تهران. انتشارات مرکز 

دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، 1377ش، صص 6612673

منج��م ی��زدی، مال جالالدین محم��د، تاریخ عباس��ی ) روزنامه ی 

مالجالل(، به کوشش سیف اهلل وحیدنیا، تهران: وحید، 1366ش

مولوی )بلخی(، جالل الدین محمد، فیه ما فیه،تصحیح و حواش��ی 

بدیع الّزمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر، 1348ش

ندیمی، هادی، »آیین جوانمردان و طریقت معماران: سیری در فتوت نامه های 

معماران و بّنایان و ِحَرف وابسته«، کلک دوست، اصفهان: سازمان فرهنگی 

تفریحی شهرداری اصفهان، پنجره 3، 1386ش، صص 79251

نصر،س��ید حسین. علم و تمدن در اسالم، ترجمه احمد آرام. تهران: 

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،1384ش

نفیسی، س��عید، احوال و اشعار فارسی شیخ بهایی، تهران: چاپخانه 

اقبال، 1316ش

همای��ی، جالل الدین، تاریخ اصفه��ان: مجلد ابنیه و عمارات و آثار 

باس��تانی، ج3، بکوش��ش ماهدخ��ت بانو همایی، تهران: موسس��ه 

نشرهما، 1384ش 

هنرفر، لطف اهلل، گنجینۀ آثار تاریخی اصفهان، تهران: کتابفروشی 

ثقفی، چاپ دوم، 1350ش

یوسف حس��ن، احمد. ر.هیل،دانالد، تاریخ مصور تکنولوژی اسالمی، 

ترجمه ناصرموّفقیان، تهران: ش��رکت انتش��ارات علمی و فرهنگی، 

1375ش

پی نوشت ها:

1. تَواُتر ش��نیدِن گوش فعِل رؤیت می کند و ُحکِم رؤیت دارد...و به 

مقاله



13

ون
 فن

م و
علو

اه 
ب م

كتا
13

90
داد

خر
 / 

دوم
رۀ 

شما
م/ 

نج
ل پ

 سا
وم/

ه د
دور

گفتن بسیار ترا حقیقت می شود ....تو را باری دیگر می باید گردیدن 

ِگرِد عالَم)مولوی، 218(    

2. مدرس تبریزی، 303/3

3. نفیسی، 12، 28

4. به نقل از استوارت ، 13

5. نفیسی، 37

6. استوارت ، 14

7. نفیس��ی، 31. برخی محققان هم چون نفیس��ی ای��ن گزارش را 

تحلی��ل تاریخی نموده ، و آن را نادرس��ت دانسته اند)نفیس��ی، 231

44(. به نظر می رس��د نکته ای ک��ه از دید این محققان پنهان مانده 

این اس��ت که عدد 30 در این جا اش��اره  و بیانی نمادین از س��یر و 

س��لوک سالک اس��ت که در رس��اله های پرندگان هم چون داستان 

سی مرغ عطار به رشته تحریر درآمده است)برای اطالع از این متون 

رک: پورنامداریان، تقی، رمز و داس��تان های رمزی در ادب فارسی، 

تهران:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1383ش(. بنابراین، این 

تعابیر داللت بر بیان رمزی مورخان و شرح حال نویس��ان  از س��فر 

معنوی ش��یخ در کسوت درویش��ی و تصوف است، که در آغاز عمر 

)7 یا 13 سالگی( آغاز شده است. هم چنین رمزی است که حکایت 

غربت شیخ از وطن جسمانی او )جبل عاِمل(، که در کشکول بدان 

اش��اره نموده اس��ت؛ و دیگری حکایت غربت او از وطن اصلی در 

ملکوت، که در اشعارش مکنون است. .... اهلل اعلم

8. تونجی، 45250

9. طوقان، 478

10 . برای اطالع از نقد و بررس��ی آثار ش��یخ رک: قصری، محمد؛ 

سیمایی از ش��یخ بهایی در آیینه آثار؛ مشهد: آستان قدس رضوی؛ 

1374ش: صص 1182116

11. نصر، 44.

12 . نیوم��ن به انتق��اد از تصویری می پردازد که محققان پیش��ین و 

معاصران ش��یخ بهایی عرضه کرده اند، و او را اساس��اً فردی متمایل 

به تصوف و تعلیم فلس��فه )حکمت( دانس��ته و استدالل می کند که 

فعالیت شیخ بهایی در مقام یک فقیه، اساساً در حمایت دولت صفویه 

بوده و او س��عی در افزودن قدرت روحانیت ش��یعه در سراسر زندگی 

داش��ته است )استوارت، 14(. هرچند که اشارات نیومن دور از واقعیت 

نمی باش��د، ولی به یقین اشعار شیخ، شاهدی زنده بر طریقت باطنی 

او اس��ت، که در پرده ی اش��ارات برداشت های ظاهری از خود را نفی 

می کند. او خود می گوید: » تا کس نبرد ره به شناسایی ذاتم/ گه مؤمن 

و گه کافر و گه گبر و یهودم« )عاِملی، کلیات اشعار و آثار: 74(

13. نفیسی، 45

14. در تاریخ ریاضیات، هنگامی که از دوره ی اسالمی سخن به میان 

می آید، مقصود دوره ای است که از اواخر سده ی دوم هجری قمری 

شروع، و در اوایل سده ی دوازدهم هجری پایان می پذیرد )قربانی. 

 .)4 :1375

15. عاِملی، الکشکول، 366/1

16. ای��ن موض��وع درواقع یکی از مصادیق معن��ای ِحکمی عدل و 

تعادل در معماری است.  

17. عاِملی، الکشکول، 194/2

این گزارش به ش��کل دیگری در عی��ون االخبار دینوری )311/3( 

نیز آمده اس��ت: »یحیی بن خالد به فرزندش جعفر، زمانی که نقشۀ 

بنای یک خانه را می کشید گفت: این خانه به مثابۀ پیراهن توست. 

اگر دوس��ت داری آن را گشاد بگیر و اگر دوست داری تنگ بگیر«. 

)به نقل از: عثمان، محمد عبدالس��تار، مدینۀ اسالمی؛ ترجمه علی 

چراغی؛ تهران: امیرکبیر، 1376، ص42(

18. عاِمل��ی، الکش��کول، 248/2. در این جا چند مس��أله قابل طرح 

اس��ت. اول این که، معنای واژه ی قندیل به درس��تی روشن نیست. 

قندیل در فرهنگ لغت س��خن، به »وسیله ای که از سقف می آویزند 

و در آن چراغ یا شمع آویزان می کنند« گفته شده است. این احتمال 

نی��ز وجود دارد که مقصود ش��یخ از ای��ن واژه، کاربندی یا تزئینات 

رویه ی زیرین گنبد باشد. 

19. مقصود علی بن محمد بن علی )8162740 قمری( مش��هور به 

میر سید ش��ریف جرجانی است که شرحی بر المواقف قاضی عضد 

الدین ایجی نوش��ته است. این ش��رح مهم ترین اثر کالمی میرسید 

ش��ریف و مشهورترین شرح المواقف اس��ت و حاشیه های متعددی 

بر آن نوش��ته شده اس��ت )میرزایی، عطیه، »جرجانی، علی«، دائرة 

المعارف بزرگ اسالمی، ج 17، ص 7132712، تهران، 1388( 

20. مثال و دلیل همگی برگرفته از طبیعیات الشفاء است )ابن سینا، شفاء، 

جملۀ طبیعیات، فن پنجم: المعادن و اآلثار العلویة، مقالۀ دوم، فصل پنجم، 

ص 70( : » ... فتکون صاعقة لطیفة، ... لکنها تنفذ فی األجسام المتخلخلة، 

وال تحرقه��ا، وال تبقی فیها أث��را، وربما کانت أغلط من ذلک فتنفذ فی 

المتخلخل نفوذا یبقی فیه أثر س��واد، و تذیب ما تصادمه من اآلجس��ام 

َرَسة و نحوها المتخذة  المتکاثفة، و الذلک ما تذیب الضباب المضیبة علی التِّ

من الفضة و النحاس، و ال تحرق الترس��ة، بل ربما سودتها، و کذلک قد 

تذیب الذهب فی الصرة و ال تحرق الصرة« در آثار فارسی آثار علوی این 

مطلب و حتی مثال هایی مشابه از تأثیر صاعقه بر بناهای مختلف تکرار 

ش��ده است. از جمله اسفزاری در آثار علوی آورده است: » و ما دیدیم به 

شهر هرات که بر مناره ای خورد، و آن مناره را به دو قسم کرد از درازا و 

یک قسم به تقریب یک ثلث بود که ازو جدا شد و بیفتاد و آن قسم دیگر 

ثلث��ان بر جای بماند و هر جا که نجاران اندر آن مناره چوب به کار برده 

بودند ، آن چوب را انفصالگاه س��یاه شده بود و اثر سوختن بر وی ظاهر 

گشته«، )اس��فزاری، ص 33(. شهمردان بن ابی الخیر رازی که به گفتۀ 

خود تمامی کتاب اسفزاری را به جز خطبه عینا در نزهت نامۀ عالیی آورده 

هنگام بحث از صاعقه آثار علوی اسفزاری یکی از مشاهدات خود را چنین 

آورده است)ص 4402439(: »مؤلف و جمع کنندۀ نزهت نامه شهمردان 
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گوید که بر منارۀ ش��هر بورجذ طبرستان زخم صاعقه دیدارست که چند 

ج��ای رخنه کرده ب��ود و مناره همچنان بر پای بمان��ده و آن را عمارت 

فرمودند و هنوز برجایست و پیدا«

نیز ابن س��هالن، ص 35: » صاعقه ... بر هرچه افتد بسوزاندش. و 

بسیار بود که آهن را بر در بگدازد و چوب را آسیب نرسد و ... باشد 

که زر را در صره بگدازد و صره را نسوزد(.

ش��رف الدین مس��عودی مروزی، 1102109: » ام��ا صاعقه .... و در 

کتب آورده اند که آتش بر کیس��ه ای زند که درو زر و س��یم باش��د، 

کیس��ه را نس��وزد و زر و سیم که در کیسه بود بگدازد  ... و معروف 

اس��ت که منار مسجد جامع هراة را در آن شصت هفتاد سال از سر 

تا پای دو نیم بود«

21. فقرات دیگری نیز در کش��کول وجود دارد، هم چون محاسبات 

ریاضی برای می��زان آب ورودی و خروجی به یک حوض )عاِملی، 

الکشکول، 105/2(، و اشاره ی تلویحی به معنای خانه از دیوجانس 

حکیم )عاِملی، الکش��کول، 563/1( که به دلیل فقدان نکته ی قابل 

توجه از بیان آن ها صرف نظر شد.

22. عاِملی، الکشکول، 127/1. در این فقره، تنها به ساخت فضای کفش کن 

در حرم اشاره می شود، و مشخص نیست که انتخاب فضا و یا طرح از شیخ 

بوده، یا شیخ پیشنهاد طرح یا ساخت چنین جایی را داده است.

23. این اثر در سال 1976م توسط جالل شوقی به چاپ رسیده است.

24. برای آگاهی از تاریخ وموضوع قبله یابی، رک: : کینگ، دیوید آنتونی 

؛ قبله یابی در اسالم؛ ترجمه حسین ناهید ؛ اصفهان:  خ ان ه  ریاضیات 

اص ف ه ان ؛ 1383ش؛ هم چنین رک: بیرونی، اب وریح ان  ؛ تحدید نهایات 

االماکن ؛احمد آرام؛ تهران: دانشگاه تهران،  1352ش

25. قربانی، 1375: 170

26. ب��رای آگاهی از ارتباط مقاله ی چهارم مفتاح الحس��اب با قلمرو 

مّساحی و معماری رک: 

Taheri, Jafar. (2009). “Mathematical Knowledge 
of Architecture in the Works of Kāshānī” .Nexus 
Network Journal. Vol. 11, No. 1.pp 77-88 

27. شوقی، 9

28. معتمدالدوله، 172

29. رک: شوقی،  89

30. ش��ارح خالصه الحساب، چند روش دیگر که اولی بدون استفاده 

از شاقول و صفحه است و دومی از طریق اسطرالب و قاعده ای که 

به قول او از اختراعات شیخ است، و در کتاب هفتاد باب اسطرالب 

ذکر ش��ده، را شرح داده است)معتمدالدوله،  1772176(.  هم چنین 

ش��یخ این روش ها را در دفتر س��وم کشکول نیز با عنوان “ چند راه 

برای فهمیدن بلندی و پس��تی زمین برای حفر قنات و نهر” آورده 

است)عاِملی، الکشکول، 109/2(.

31. الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه ش��یخ بهای��ی تألیف��ات مختل��ف 

ابوبکرکرجی)ح��دود 420 ق(، در زمین��ه ی علم جبر و حس��اب را 

خالصه و ش��رح و تعلیق کرده است؛ و محتماًل به کتاب “استخراج 

آبهای پنهانی” کرجی، که در زمینه ی حفر قنات اس��ت، دسترس��ی 

داش��ته است. ابوبکر کرجی در کتاب اس��تخراج آبهای پنهانی، این 

ت��راز را توصیف نم��وده و ترازهایی را که خود اختراع کرده، ش��رح 

می دهد)کرج��ی، 95، 101؛ همچنین برای آش��نایی با نحوه ی کار 

ای��ن ترازیاب و مس��ایل مربوط به قنات و آبی��اری، رک: : کورس، 

غالمرض��ا؛ آب و فن آبیاری در ایران باس��تان؛ تهران: انتش��ارات 

وزارت آب و برق، صص 1362115(

32. معتمدالدوله، 178؛ شوقی، 1976: 92297. شیخ در کشکول نیز 

برای این مسأله راه حل هایی ارایه کرده است.

33. شوقی، 98

34.   هم چنی��ن  ب��رای اطالع از کاربردهای اس��طرالب در فقرات 

فوق الذکر، در آثار ریاضیات دوره اسالمی  رک: : ابوریحان بیرونی، 

التفهیم، 3152311. 

35. عاِملی، مفتاح الفالح، 240

36. همان، 2442243

37. سایه ی شاخص را پیش از آن که زوال شود “ظّل “ می نامند، و بعد 

از زوال، “َفیء : به معنی َرَجَع، به واسطه ی آن که سایه آهسته آهسته 

رجوع می کند به جایی که اول بار در آن جا بوده و وقت فضیلت نماز 

ظهر می کشد تا آن که سایه ی شاخص بعد از زیادتی مساوی شاخص 

شود. و وقت فضیلت نماز عصر می کشد تا آن که سایه ی شاخص بعد 

از زیادتی دوبرابر شاخص شود)عاِملی، مفتاح الفالح، 241(.

38. نص��ر،  44؛ نی��ز  س�� ی وری ، راج ر م روی ن ؛ ای ��ران  ع ص ر ص ف وی ؛ 

ت رج م ه  ک ام ب ی ز ع زی زی ؛ تهران: نشر مرکز؛ 1374ش

39. مدرس تبریزی، 306/3

40. مدرس تبریزی، 3062305/3

41. ماّلزاده، 668

42. فلسفی، 18/3

43. نفیسی، 68

44. نفیسی، همانجا

45. لمتون، 394

46. طهرانی، 183

47. شاردن، 52/7

48. ارباب، 177

49. این فقره در تقس��یم بندی علوم گذشته عمومًا ذیل علم الحیل 

)مهندسی مکانیک کاربردی( قرار می گرفته است.

50 . همایی، تاریخ اتمام بنا را بر اس��اس قطعه شعری، 1025 ق، و 

بانی آن را نیز شیخ عنوان می کند )281/3(.

51. شاردن، 301/7

52. شاردن در سفرنامه خود ضمن اشاره به خانه ی شیخ در »کوچه ی 

مقاله
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ش��یخ بهایی« و ارایه ی توصیفاتی از او و کتاب جامع عباس��ی، نشان 

می دهد که به خوبی ش��یخ را می شناخته و قطعاً می بایست همچون 

حکایت های مختلفی که از بناها و آدم ها نقل کرده است، به فعالیتها 

و اعجابات شیخ در معماری نیز اشاره کند )شاردن، 37236/8(. 

53. نفیسی، 69

54. لمتون، 3942393

55 . الزم به ذکر اس��ت که فلسفی )18/3( نیز در این فقره نامی از 

شیخ و یا نقش او نمی برد.

56 . همای��ی)274/3(، تاری��خ طراحی عباس آب��اد را درربیع االول 

سال 1019ق و تاریخ شروع ساخت آن را ماه صفر 1020ق را ذکر 

می کند، که مقارن با ساخت مسجد شاه می باشد. به گفتة مال جالل 

منجم، نظارت و مدیریت احداث محله را محب علی بیگ، مش��رف 

عمارت مسجد شاه، انجام داد.

57. اسکندربیگ منشی،نیمه دوم  ج1110/2

58 . پوپ، 252؛ قسمت اصلی بنای مسجد، به استثنای سقف گنبد 

بزرگ و س��ایر روکاری های مس��جد، در 1022 ق به اتمام رس��ید 

)همایی، 276/3(.

59. هنرفر، 427

60. سنگ شاخص معروف مسجد شاه در قسمت پایین یکی از جرزهای 

ضلع شمالی صحن مدرسه سلیمانیه )گوشه ی جنوب غربی مسجد( قرار 

دارد؛ و برای تعیین ظهر حقیقی است؛ که چون ظّل آن معدوم شد، ظهر 

واقع می شود؛ و سطح فوقانی آن سنگ به شکل مثلث قائم الزاویه است 

که وتر مثلث در جهت طرفی است که ظهر را تعیین می کند و یک ضلع 

مجاور به زاویه ی قائمه، وصل به دیوار اس��ت و ضلع دیگر نماینده ی 

قبله است)هنرفر، 455، 722(. ساعت های آفتابی و شاخص های ظلّی 

در تاریخ علم در اسالم سابقه ای دیرینه دارند. این ساعت ها که عمومًا 

توسط ریاضی دانان و منجمان طراحی و ساخته می شدند، از مهمترین 

ابزارهای نجومی برای تعیین اوقات شبانه روز و یا منحصراً برای تعیین 

اوقات نماز ظهر و عصر بوده است. 

61. اسکندربیگ منشی، 5452544/1

62. اسکندربیگ منشی، 831/2

63. به گزارش پییترو داّلوالّه)98،186( که در 1025ق/1617م به دربار 

شاه عباس اول آمده بود، جالل الدین محمد یزدی معروف به مالجالل 

منجم، مشاور و معتمد نزدیک شاه در مسایل نجومی بوده است. 

64. منجم یزدی، 236

65. منجم یزدی، 4122411

66. بخش��ی از وظایف سرپرست بیوتات در دوره ی صفوی آموزش 

معمارباش��ی بود، برای آن که مبالغی را برای مرمت ساختمان ها در 

هر سال برآورد کند)اوکین ، 122(. 

67. هنرفر ، 429. هم چنین متن کاش��ی کاری معرق داخل محراب 

مس��جد ش��یخ لطف اهلل نیز با مضمون:  »عم��ل فقیر حقیر محتاج  

برحمت خدا محمدرضا بن اس��تاد حس��ین بناء اصفهانی 1028ق« 

اش��اره به معمار این مس��جد همچون مس��جد ش��اه دارد)هنرفر ، 

402(.2 نام ش��یخ لطف اهلل و شیخ بهایی نیز در کتیبه های مسجد 

ش��یخ لطف اهلل در قالب اش��عاری که ظاهراً سراینده آنها خود شیخ 

بهایی بوده، نقش بسته است )همان، 412(. 

68. شاردن، 120/7

69. برای اطالع از مضمون اختالف نظرهای ُعلما درمورد جهت قبله ی 

مسجد شاه، رک: نفیسی، 1316: 69.  در گزارشی دیگر، اسکندربیگ، 

ذیل بیان وقایع تشییع جنازه ی شیخ در میدان نقش جهان؛ هیچ گونه 

اش��اره ای به نقش ویژه ی شیخ در این مجموعه، بویژه تعیین قبله ی 

مس��جد شاه نمی کند. او می گوید: “.....مردم در برداشتن جنازه ]شیخ 

بهایی[ به یکدیگر سبقت می جستند، ازدحام خالیق به مرتبه ای بود 

که در میدان نقش جهان با همه وس��عت و فس��حت برزبر یکدیگر 

افتاده از هجوم عام، بردن جنازه دشوار بود، در مسجد جامع عتیق به 

آب چاه غسل داده و ....”. )اسکندربیگ منشی، 967/3(.

70. رک:حسن زاده آملی

71. در کتاب های مختلف فهرس��تی از استادان شیخ بهایی در علوم 

مختلف بر اس��اس اسناد تاریخی ذکر شده است )رک: نفیسی، 29؛ 

و ماّل زاده، 663(. به طور مثال در ش��رح حالی که 15 س��ال قبل از 

وفات شیخ بهایی )1015 ق( در کتاب »خیرالبیان« تألیف شاه حسین 

سیس��تانی  نوشته شده است، نویس��نده هم چون دیگر مورخان، نام 

بسیاری از کتابها و استادان شیخ را برده، ولی اشاره ای به فعالیت او 

در زمینه ی معماری نمی کند)رک: عاِملی: کلیات: ی – ل(. 

72. ب��ا گذری کوت��اه بر رس��االت و کتب ریاضی تألیف ش��ده در 

س��ده های دهم و یازدهم، تعداد بس��یار رس��االت در باب قبله و یا 

ش��اخص های ش��رعی که ناظر بر غلبه ی ش��ریعت در الیه الیه ی 

س��طوح جامعه صفوی است، رویکرد بس��یاری از ریاضیدانان را به 

بخش��ی از الیه های خاص علوم ریاضی که مرتبط با شریعت بود، 

سوق داد؛ و در درون آن دانش ریاضیاِت معماری بیش از پیش گام 

در مسیر زوال و انحطاط نهاد. 

73. رک: ندیمی، 57

74 . “... ]حس��ین بن عبدالصمد عاملی[ منصب شیخ االس��المی و 

تصدی ش��رعیات و حکومت به نیابت ممالک خراس��ان، عمومًا در 

دارالسلطنه خصوصًا به امناء خدمتش مرجوع گشته، مدتی مدید در 

آن خطه ی دلگشا به ترویج شریعت غّرا و تنسیق بقاع الخیر آن دیار 

اقدام می نموده، به افاده ی عل��وم دینیه و افاضه ی معارف یقینیه و 

تصنیف رسل و کتب و حل مشکالت و کشف غوامض و معضالت 

می پرداخت” )اسکندر بیگ منشی، 156/1(.

75. ماّل زاده، 661 ؛ برای آگاهی از انتصاب شیخ به گروه ها  و ِفرق 

صوفیه و .. رک: همان: ص666

76. فلسفی، 56/2




