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  ي آثار معماري شيخ بهاييبررس

  ∗سيدظاهر حسيني

 چكيده

انديش و با ديدي متمـايز از ديگـر علمـا، در زمـان               شيخ بهايي عالمي ژرف   

ان و مشـاوران شاه عباس اول بـود كـه در           ك يكي از نزدي   ،حكومت صفويان 

اصـفهان در زمـان شـاه       . گرفـت   مورد مشورت شـاه قرار مي     ،اي هر زمـينه 

  را اين شـهر   . رونق خاصي در معماري يافت     ،اييعباس و مشاورش شيخ به    

هـا،   هـا، پـل   ، از مـساجد، كـاخ  بودپايتخت برگزيده  عنوان  كه شاه عباس به     

بـا ظهـور شـاه عبـاس و شـيخ           . گرديد مند هاي زيادي بهره   ها و باغ   خيابان

ترين  و اين هنر يكي از شاخص     شد   عصر زرين معماري صفوي آغاز       ،بهايي

ـ  نيـز هاي بعد  دورهبرمعماري صفوي   . ن گرديد ساز ايرا  هنرهاي هويت  ثير أ ت

 ولـي   اسـت دار معماري دوره تيموري      اين معماري خود وام   . شگرف گذاشت 

ثيرگذاري أت ثير بگذارد كه  أ ت آنتوانسته هم در داخل ايران و هم در خارج از           

آن را بر كشورهاي هند، عراق، قفقاز، ازبكستان، امپراتوري عثماني، الهـور،          

سبك معماري عهد صفوي در داخـل       . توان مشاهده كرد   س ايتاليا مي  فلوران

 ،هاي تاريخي افـشاريه    چنان كامل و جذاب بود كه در تمامي دوره         ايران هم 

  .زنديه و قاجاريه از آن تقليد شد

  واژگان كليدي

  .ها  انتساب، آثار، معماري،شيخ بهايي

                                                       
  . العالمية6 كارشناس ارشد تاريخ تمدن اسالمي، جامعة المصطفي∗
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 مقدمه

منـدان برجـسته عـصر        از دانـش   ،)1031م  ( »شيخ بهـايي  «الدين محمد مشهور به      بهاء
 كه آثار معماري به اوج      شداي    عصري كه در آن شهر اصفهان پايتخت سلسله        ؛صفوي بود 

زمين همواره در سـيماي       شيخ بهايي در تاريخ فرهنگ و علم ايران        .رسيدزيبايي و ظرافت    
ردم االسالمي ظهور كرد كه مورد احترام طبقات مختلـف مـ            شيخ  و مدار مند، سياست  دانش

ولي روي ديگر اين جهت، تصوير معمارگونه مردي است كه بسياري از آثـار          . بوده و هست  
 ماننـد معمـاري     ،ويژه در اصفهان را از آثـار او مـي داننـد             به ،به جاي مانده از عصر صفوي     

 نيـز  با شـمع روشـن بـوده و   ي كه ي احداث حمام مشهور به شيخ بها   و مسجد امام اصفهان  
  .آباد و بسياري از آثار و ابنيه ديگر  شهر نجفهف، بنا و شالودمهندسي حصار نجف اشر

 و  گـردد در اين مقاله، سعي شده است تا كارهاي شيخ بهايي در حيطه معماري بررسي               
 شود؛ زيرا  نقد   ،دهند هايي كه در زمينه معماري به وي مي        ها درباره انتساب    ها و نوشته    گفته

تـوان واقعـي بـودن        هايي مي  اند كه از چه راه      ه نكرد تالش ،هيچ يك از نويسندگان گذشته    
، كوششي در اين     حاضر  از اين رو در مقاله     .اي بودن آنها را اثبات كرد      ها و يا افسانه    انتساب

  .زمينه صورت گرفته است

 نام، نسب و خاندان. 1

شهرتش بين عام و خاص  ،»بهاءالدين«، لقبش »محمد«او كودكي از ديار عرب، نامش 
يافته   و پرورش  1) م 1622-1547 /ق 1031- 953(، متولد سال    »شيخ بهايي  «يا» بهايي«

يار وفـادار حـضرت     ) ق   65متوفي  ( خانداني بزرگ بود كه نسبش به حارث اعور همداني          
مـسعود رسـيده بـود و فقيـه بـود و       بن به صحبت عبداهللا ...«:  همو كه2؛رسيد مي� علي

 را خطـاب بـه      7نامنؤشعر منسوب به اميرالم    اين   3».است حديث او در سنن اربعه مذكور     
  :اند جد اين خاندان دانسته

                                                       
  ؛ حــسن انــوري و 234 ص،9، جاعيــان الــشيعه، ص؛ محــسن امــين، 6، جاالعــالمخيرالــدين زركلــي، . 1

   الذريعـه الـي تـصانيف الـشيعه،       ؛ شيخ آقا بـزرگ تهرانـي،        1136، ص 2، ج فرهنگ اعالم سخن  يگران،  د

  .983 ص،3ج

 . 302 ص،3، جاالدب ريحانهمحمدعلي مدرس تبريزي، . 2

 ،المعـارف فارسـي    دائـره حسين مـصاحب ،    ؛ غالم 308 ص ،1، ج المؤمنين مجالسقاضي نوراهللا شوشتري،    . 3

 .1522ص
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ــ   يا حار همـدان مـن يمـت يرنـي ــن مـــ ــافقؤمـــ  من او منـــ
ــد و ــت عن ــرضان ــصراط تع  فعـــالمـــا الكنـــي و باســـنه و   ال

ــالو     اســـقيك مـــن بـــارد علـــي ــي الح ــه ف ــسالةتخال  1 الع
 بينـد   مرا روبه رو مي    ،يا منافق  هر كس بميرد، مؤمن باشد و        ،اي حارث همداني  «: يعني

بهاءالدين محمدبن حـسين بـن عبدالـصمدبن        : شود   پس نسب شيخ بهايي چنين مي      .»...و
جبعي حارثي همـداني     الدين محمد بن علي بن حسن بن محمد بن صالح جباعي يا            شمس

  2.اوالد حارث بن عبداهللا اعور همداني لويزاني از
الـصمد بـن شـمس الـدين محمـد حـارثي             عزالـدين حـسين بـن عبد       ،پدر شيخ بهايي  

از علما و مفاخر بزرگ دوران خود در لبنان و ايـران و             ) ق 984متوفي  (عاملي همداني    جبل
عامل متولد    هجري در جبل   918 وي در سال  . بود) ق 966متوفي  (از شاگردان شهيد ثاني     

آراي  خ عالمتاري  در3.هاي مديدي از محضر علم و اخالق استادش استفاده كرد  و مدت.شد

  :درباره عزالدين حسين آمده استعباسي 

  عامـل و در جميـع فنـون بـه تخـصيص فقـه و                شيخ حسين از مشايخ عظـام جبـل       
كه جناب شيخ بـه جهـت        بعد از آن  . مند بود  دانش  فاضل و  ،تفسير و حديث و عربيت    

  لوف بـه جانـب     أتشيع به دست روميان درجه شـهادت يافـت، مـشاراليه از وطـن مـ               
  4.دعجم آم

اي در جنوب لبنان، بر ساحل درياي مديترانه است كـه از رود ليطـاني                عامل منطقه  جبل
عامله گرفته شده     نام اين منطقه از قبيله بني      5.به طرف جنوب تا حدود فلسطين امتداد دارد       

 اين منطقـه يكـي از       6.جا اقامت گزيد   كه پس از شكستن سد مأرب از يمن كوچيد و در آن           
 ،اي را تحويل دنياي اسالم داده و از نظـر جغرافيـايي             كه عالمان برجسته   تاسمراكز تشيع   

                                                       
ترجمه گويا و   ؛ محمدجعفر امامي و محمدرضا آشتياني،       22 ص ،لولوئي البحرين راني،  يوسف بن احمد بح   . 1

 .300، صالبالغه اي بر نهج شرح فشرده

 .417، ص3، جمستدرك الوسايلحاجي نوري، . 2

مهاجرت علمـاي   منفرد،   ؛ مهدي فرهاني  80-54 ص ،7، ج الجنات روضاتمحمدباقر موسوي خوانساري،    . 3

 .85 ص،يران در عصر صفويشيعه از جبل عامل به ا

 .155 ، ص1 ج،آراي عباسي تاريخ عالماسكندربيك تركمان، . 4

 .47 ص،عامل خطط جبلمحمد امين، . 5

 .25–24 ص،عامل تاريخ جبلمحمدجابرآل صفا، . 6
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 كه در شمال شـهر      آيد  شمار مي    به  كوهستاني بسيار سخت و شاداب و خرمي از لبنان         هناحي
  .صيدا واقع شده است

  شيخ معمار.2

ه به   ك  ديد اي توان در ميان ابنيه     به اين سؤال كه چرا نام شيخ بهايي را نمي          پاسخبراي  
كرد استادان، بنايان، معماران      بايد تمام دوران معماري اسالمي را درباره عمل        ،وي منسوبند 

نوشتند  نامشان را بر آثارشان مي    ،  ها در هر دوره    و مهندسان بررسي كنيم و دريابيم، آيا اين       
ـ  ل برايشان مهم نبوده كه مثالً     ئو يا فقط به ساختن و طرح بنا توجه داشتند و اين مسا             ام  ن

  :كنيم  را مرور ميباره هاي موجود در اين پاسخ برخي از .فالن شخص در اين عمارت باشد
كـرد و خـود نويـسندگان        له محل به محل و مملكت به مملكت فرق مـي          أ اين مس  ،اوالً

 التوحيدي كه در نيمه دوم سده دهم قمري  مثالً ؛ اين نكته را دريافته بودند     ،متقدم مسلمان 
بـه دسـت      عـادات و آداب و ذهنيـت جديـدي         ،هـر قـرن    مردم در «: نويسد زيست، مي  مي
  ».آورند كه پيشينيان صاحب آن نبودند مي

كـه    با ايـن   ؛ غني نيستند  ،رود ثانياً، منابع و اسناد بناهاي اسالمي آن چنان كه انتظار مي          
ر  به خود معماري به عنوان موضـوع درخـو         ،اند  از بناها تمجيد كرده    اعران، و ش  نگاران  تاريخ

ـ اند و خود معماران هم درباره آثارشـان اطالعـاتي ارا           توجه ادبيات، نپرداخته   انـد و    ه نـداده  ئ
 زيادي دربـاره خـود و آثارشـان         مطلب ،و يا چند كلمه   ) ترقيمه( معماران به جز امضا و رقم     

  1.اند جا نگذاشته هب
 نـام   ،ر كلـي  طـو  كرد و به   هاي مختلف فرق مي    ها و مكان   در زمان » معمار« عنوان   اً،ثالث

هـا نـام      يي كـه روي كتيبـه     ها حتي در جا   ؛معماران به ندرت در بناهاي آنها ذكر شده است        
شـمار   روش خاص بهالبته اين نوعي .  نام آنها نيامده است   ،حامي و ساير مأموران ثبت شده     

  2.كردند نوشتند و در دوره ديگر نام او را ذكر نمي اي نام معمار را مي  يعني در دورهآمد؛ مي
 اين نكته را نبايد فراموش كرد كه معمـاران، مهندسـان و اسـتادكاران بنـا بعـد از                    اً،رابع
( كـاران    كاري ساختمان، كار خود را تمام شده تلقي مـي كردنـد و كـار را بـه زينـت                    سفت

انجام كاري   كاران، حجاران و نجاران كه كار خود را در مرحله بعد از سفت             كاران، كاشي  گچ
                                                       

 .129 ص، ترجمه يعقوب آژند،معماري جهان اسالمارنست گروبه و ديگران، . 1

 .131 صهمان،. 2
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 نام خـود    ، در جايي از ساختمان     تا  كمتر قادر بودند   ،كردند و از اين نظر     ذار مي واگ) دادند مي
 كاري بس دشوار ، ارزيابي نقش معماران و طراحان بناهاي معروف، از اين رو1.را ثبت كنند

 . و مدارك و شواهدي دالّ بر اين موضوع در دست نـداريم            ، اسناد زمينه،است؛ زيرا در اين     
يـابيم كـه ايـن آثـار بـدون           بينيم، درمي  رهاي معماري اسالمي را مي    كا از طرفي وقتي شاه   

 به وجـود آيـد و خلـق        ستهتوان  آموزش هندسه، رياضيات، مكانيك كاربردي و طراحي، نمي       
  .طلبد كه در اين كارها دوام داشته باشد اين آثار كسي را مي

 دنبـال   ،نسوب اسـت  با توجه به اين موضوع، نبايد در آثار و بناهايي كه به شيخ بهايي م              
.  كـافي اسـت  ،اند  به او نسبت دادهافراد آگاه همين قدر كه معاصران وي و ديگر . بود او نام

 اين است كه شيخ بهـايي معمـاري را از           ،ها را به خود مشغول كرده       سؤال ديگري كه ذهن   
هـا،    پـل  وها، مدارس سراها، بقعه ها، مساجد، كاروان دانيم كه در كاخ  كجا آموخت؟ همه مي   

بعـضي  علـت،   به همين   ؛   داشته باشد  دستها   نامي از شيخ بهايي نيست كه در اين عمارت        
 امـا    .... نه طراح و نه    ، نه مهندس  ، كه شيخ بهايي نه معمار بوده      هستندبه اين نظريه قائل     

  و هم معمار و هم طراح      ،شايد بتوان به نوعي اثبات كرد كه شيخ بهايي، هم مهندس بوده           
  بوركهـارت   مـثالً  ؛ در روش و كـار معمـاران و مهندسـان آن دوره اسـت              و آن دقيق شدن   

 اعتقـاد دارد كـه   ، مهندسـان و بنايـان دوره اسـالمي   ،درباره شيوه كـار معمـاران   ) 1984م(
 بـر اسـاس     ،ها اساس معماري دوران اسالمي بر پايه دانش هندسه قرار دارد و پايه شكل            «

هـاي مـنظم     سـبب پيـدايش چندضـلعي      ،دواير است و چون دواير مـساوي تقـسيم شـوند          
 اشكال و اندازه هاي مختلف را       ،گيري يك دايره مبنا     با بهره  ،گردند و همواره هنرمندان    مي

هـا و اجـراي مـنظم، هنـر معمـاري            كردند و از طريق برداشـت در قالـب طـرح           تنظيم مي 
دوره  ياد آوري اين نكته ضروري اسـت كـه در            2.»دادند اهنگ را شكل مي    پارچه و هم   يك

 اسـاس كـار را بـر آن         ، زبان و معيار معماري است و مهندسان و معماران         ،اسالمي هندسه 
 حتي در نماهـاي سـاختمان از آن اسـتفاده مـي كردنـد و                ،قرار داده بودند و به اين طريق      

  .آوردند هاي جديدي را به وجود مي  و فرمها شكل
 در ميـان علـومي      :نتيجه گرفت توان چنين     مي ،با توجه به گفته بوركهات درباره هندسه      

 مباحثي كه به محاسبات رياضي      ،شد هاي علمي در ايران تدريس مي      كه در مدارس و حوزه    
                                                       

 .365 ص،»صنف معمار در دوران اسالمي« قاله محمدرضا رياضي، م. 1

  .373 ص همان،.2
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ها و شعبات مختلف ماننـد حيـل          در قالب نام   گردد، و ترسيمات هندسه معماري مربوط مي     
  1.شود هندسي، اثقال، هندسه، مناظر و مرايا ديده مي

 خوارزمي  مفاتيح العلوم  :توان اشاره كرد، عبارتند از     ه آنها مي  در اين زمينه ب    هايي كه  كتاب

 و كتـاب  ) منـد قـرن نهـم      دانـش ( غياث الدين جمشيد كاشاني،      الحساب مفتاح ،)قرن چهارم (

. اند هاي علميه بوده   ها در گذشته، جزو منابع درسي حوزه       اين كتاب .  شيخ بهايي  رساله فارسي 

آوريم كه   جا مي  را در اين    فارسي شيخ بهايي    حساب رساله هايي از كتاب   براي نمونه قسمت  

 علـم الحـساب   ،  )پنج مسأله (خواص االعداد  :شد هاي علميه تدريس مي    چند قرن در حوزه   

  2).لهأشش مس(اعمال مساحتو ) لهأپنج مس(علم جبر و مقابله، )لهأهشت مس(
 كـه حتـي     رفت داشته   شيخ بهايي آن قدر در هندسه و رياضيات تبحر و پيش           ،از اين رو  

در صحف فقهي در تقدير آب كر        ...« : مانند ؛گرفت در مسائل فقهي از رياضيات كمك مي      
اند كه به حسب وزن چقدر است و بـه حـسب مـساحت چقـدر؟ و شـيخ بهـايي در                       فرموده

الكر ما بلغ تكسره اثنين و اربعين شبراً و سبعه اثمان  :فمعني قولهم «:فرمايد مي المتين حبل
مل علي اثنين و اربعين مجسماً مائياً كل منها مكعب الشبر، و مجسم آخر هو               شبر انه ما اش   

زاده آملي درباره كتب رياضي شيخ بهـايي، درك          اهللا حسن   گفته آيت  3».سبعه اثمان مكعبه  
  :نويسد  ميبارهدر اين ايشان  .رساند و تسلط شيخ را مي

ا مانند كتب درسي    ف آن ر  س ولي مع اال   ، شيخ بهايي مكرر چاپ شده     الحساب ةخالص

اند كه نـام و نـشاني از آن نيـست و             بسياري در فنون ديگر آن چنان به كنار گذاشته        
اگر بخواهند الاقل مسائل وقت و قبله و هالل و ارث و امثال آنها را به دست آورند،                  

 جناب شيخ بهايي كه به تفـصيل        المتين حبلچه رسد به فهم كتاب فقهي       تا   ؛ناتوانند

 مطابق اصول هندسي بحث كـرده       ،له كر أوردن مساحت ظروف در مس    در به دست آ   
  4.است

، كتاب ديگر شيخ بهايي، محتوي انواع خطوط و سطوح و تعريف آنها و              الحساب خالصة

او در ادامه، به تعريف     . سپس طرق محاسبه اشكال هندسي مانند مثلث، مربع و دايره است          
                                                       

 .177 ص،شناسي معماري ايران تاريخمقدم،  نسرين كليجاني. 1

 .181، صاالعمال الرياضيه عاملي،  الدين بهاء. 2

 .241 ص،ده رساله فارسيزاده آملي،  حسن حسن. 3

 .528 ص،2ج ،هاي رياضي دروس هيئت و ديگر رشتهزاده آملي،  حسن حسن. 4
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 1.پـردازد  مي) االضالع متوازي(المعين    و شبه  ها، مربع، مستطيل   هايي مانند انواع مثلث    سطح
گيري ارتفاعات،   ، درباره روش و طريقه اندازه     »المساحات تتبع في «در فصل هفتم آن يعني      

ايـن بـاب از جهـت    . گويـد  ها سـخن مـي   ها و گودال ها، دره ها، عمق چاه پهناوري رودخانه 
در اين بـاب، كـاربرد      . اردمقاصد معماري و چگونگي كاربرد رياضبات در معماري اهميت د         

ها، محاسبه عرض    زمين، ايجاد قنات، ارتفاع بلندي    ) تراز(رياضيات در به دست آوردن وزن       
  2.هاست ها و گودي رودخانه و عمق چاه

هاي به دست آوردن ارتفاع اجسام بلند و مرتفـع بحـث              از روش  ،چنين در فصل دوم    هم
  :كند و مي نويسد مي

پـذير   س آنهـا امكـان    أ اجسامي كه دست يـافتن بـه ر        .1 :دباشن اجسام بر دوگونه مي   
س آنها دشـوار    أ آنان كه امكان دست يافتن به ر       .2 ؛ مانند مناره، درخت و ديوار     ؛است

  3. مانند ديوار قلعه در وقت محاصره و امثال آن؛و يا ناممكن است

ه توانـد كاربردهـاي خاصـي در معمـاري و بـه ويـژ               مـي  ،به دست آوردن ارتفاع اجـسام     
 منـاره و    مانند با شناخت ارتفاع نمادها و بناهاي شهري         ،مثالراي  ب. شهرسازي داشته باشد  

مسجد، امكان و ميزان ديده شدن آنهـا در فواصـل دوردسـت، سـيماي شـهري و حـريم                    
  .كرد ارزيابي  و و بررسي زد تخمينتوان را ميارتفاعي بناهاي مهم 

.  به حجم بناها و عمارات مـي پـردازد         الحساب، ةخالصهاي   محتويات يكي ديگر از باب    
فصل اول آن در مورد مساحت حجم تاق و فصل ديگرش دربـاره حجـم سـطوح مقـرنس                   

  :گويد شيخ بهايي مي. است
  4.شود ها احساس مي م ساير حجهها بيشتر از محاسب احتياج به محاسبة ساختمان

كه بعضي از   هاي رياضي آورده شده       وي، بعضي از قسمت    كشكول طور در كتاب     همين
 قاعده پيـدا كـردن      ،و در ادامه  ا . بعضي در جبر و مقابله است       و آنها در مسائل خواص اعداد    

  :گويد دهد و مي مجموعات مربعات اعداد طبيعي را توضيح مي

�� �����	
� ����
� �����	
� ������ ��� ���� ���� ������� �� .  

                                                       
 .10 ص،تاريخ علوم و فلسفه ايرانيعبدالرفيع حقيقت، . 1

 .105-93 ص،العاملي الدين االعمال الرياضيه لبهاءجالل شوقي، تحقيق، شرح و تحليل . 2

 .209 صهمان،. 3

 .179 صنسرين كليجاني مقدم، پيشين،. 4
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 كه مجموع اعداد را يافته و نتيجـه         نشان داده  بار اي را براي نخستين      راه بسيار ساده   وي
  1.كند را مربع مي

 نام دارد كه در آن، مسائلي از نجـوم و اسـطرالب             تحفه حاتميه ي  يكتاب ديگر شيخ بها   

 در بيـان حـد      ،باب اول :  از جمله  ؛ نيست فهميدنيگفته شده كه بدون درك و فهم هندسه،         
بـاب  ؛  در معرفت غايت ارتفاع آفتاب،همباب د.  استاسطرالب و القاب اجزاء و خطوط آن

 در ،ام باب سـي  . كه در پيمودن آن مانعي بوده باشد است در معرفت مقدار مسافتي،بيستم
 در معرفت   ،باب پنجاهم ؛   در معرفت تقويم قمر    ،باب چهلم  ؛البروج معرفت ارتفاع قطب فلك   

 ممر كوكب شنطيه در معرفت درجه طلوع و درجه غروب و درجه ،باب شصتم؛ تعيين قبله

  2. در شناخت كواكب مثبت بر عنكبوت است،باب هفتادم و
 :كـه عبـارت اسـت از   كه معماري ازآن اسـتفاده كـرده        استيكي از مواردي     ،علم حيل 

برهان   آنها در رياضيات باشناختن راه تدبيري كه انسان با آن بتواند تمام مفاهيمي را كه وجود  

فعليـت    سازد و به ايجاد و وضع آنهـا در اجـسام خـارجي             ثابت شده، بر اجسام خارجي منطبق     

مهندسـي   اول، علم معماري يـا    «: قسمي ديگر، حيل هندسي است كه انواع بسيار دارد        . بخشد

  »... .3كند دوم، علم حيلي است كه مساحت اجسام گوناگون را تعيين مي. ساختمان است
 رابطة تنگـاتنگي  ، مهندس ورتوان گفت كه حرفه معما  مي،با توجه به مطالب بيان شده 

شـناختند      مي »المهندس« و يا    »الحاسب« با عناوين     معمار را   رياضي دارد كه   وم عل  انواع با
 تا معلوم   كرد را طرح    )قنات  (  كه نقشة مجرا و بستر كاريز      شد گفته مي  كسي    به مهندسو  

 را زيـادي   پس جاي هيچ شگفتي نيست كه آثـار 4.د كه هر كاريز چگونه بايد حفر شود      ساز
  .دهند به شيخ بهايي نسبت مي

  آثار شيخ بهايي از نظر تاريخي

شـرح  ) 1253م(خوانـساري  الجنـات  روضات: عصر دوران شيخ بهايي مانند     در كتب هم  

 كـه داللـت      وجود نـدارد   اي  ولي نوشته  ،حال شيخ بهايي، آثار و نام استادان وي آمده است         
                                                       

 .754 صعبدالرفيع حقيقت، پيشين،. 1

 .8 ص،ها دست نوشتهبهاءالدين عاملي، . 2

 . 91 ص، ترجمه حسين خديو جم،احصاء العلومابونصر محمد فارابي، . 3

  .193 ص، ترجمه حسين خديو جم،مفاتيح العلومابوعبداهللا محمد بن احمد بن يوسف كاتب خوارزمي، . 4
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انـد و يـا    تادان وي در اين امر چه كساني بـوده      معماري را از كجا آموخته و يا اس        ،كند شيخ 
تـاريخ  ،  ميـرزا حـسين نـوري      مستدرك الوسـائل   1.عمارت و پالني را به وي نسبت دهند       

 صفحاتي  ، كه در زمان حيات شيخ بهايي نوشته شده        نيز) تركماننوشته   (آراي عباسي  عالم

هـا را آورده، ولـي از        و نام آن   دادهرا به معماران و مهندسان عصر شاه عباس اول اختصاص           
 2.كنـد   يـادي نمـي    ،شيخ بهايي و آثار احتمالي او كه شايد ساخته و يا طرح انداختـه باشـد               

 شيخ بهايي را آورده و حتي از شاعر بودن و شعرداني            هاي كتابچنين اسكندربيك تمام     هم
بـه  خر  أوي سخن رانده، در حالي كه از معمار و مهندس بودن و آثار وي كه نويسندگان مت                

 ،)1120م( مـدني    سـالفه العـصر    كتب ديگر ماننـد      3. سخني نگفته است   ،آنها قائل هستند  

االمـل فـي ذكـر       امـل  ،)1302م (العلماي تنكابني  قصص ،)1186م( بحراني   البحرين لولوتي

 ، اعتمادالـسلطنه  الـشمس  مطلـع  ، شـفيعا  البهيه روضه ،)1104م( حر عاملي    علماء جبل عامل  

 ولـي قلـي بيـگ شـاملو         الخاقـاني  قـصص   و )قرن نهـم  (ه رومي   زاد  قاضي ،التاسيس اشكال

 شـيخ بهـايي را معمـار و يـا مهنـدس             ،كه از منابع مهم تاريخ صـفوي هـستند        ) 1035ت(
معمـاري دوران صـفويه را بـه صـورت تخصـصي بررسـي               چنين كتبي كه   هم. اند  نخوانده

 ريچـارد   اثـر  نـر ايـران   هاي درخـشان ه    اوج:  ماننـد  اند  نياورده از شيخ بهايي     نامي ،اند كرده

هنـر و   ،ُلـوم  شيال بِلر و جاناتان ب   اثر   هنر و معماري اسالمي    ،اتينگهاوزِن و احسان يار شاطر    

 ، روبرتـو اسـكارچيا    اثر هنر صفوي، زند، قاجار    ؛ لطيف ابوالقاسمي   اثر معماري اسالمي ايران  

  .دي آسيه جوااثر معماري ايران  و رابرت هيلن برانداثر معماري اسالمي

  بررسي آثارمنسوب به شيخ بهايي

 طومار شيخ بهايي .1

طومـار از   . كـرد    كاربرد طومار اين بود كه سهم حقابه هر روستا و بلوك را مشخص مي             
در رد طومار منسوب به شيخ بهايي ادله كافي و وافـي            . هاي قديم وجود داشته است       زمان

  :از جملهوجود دارد 
                                                       

  .80– 54، ص7 ج،الجنات روضات. 1

 .832، ص2، جآراي عباسي تاريخ عالم. 2

 .156، ص1همان، ج. 3



 

 

68 

 

ن 
ستا

 تاب
م ـ

 نه
ره

ما
ش

13
89

  
خ

ري
 تا

ن
خ

س
  

هان از ديرباز وجود داشته مانند مادها، هخامنـشيان،          در منطقه اصف   هايي كه    تمدن )الف
 تـا امـروز     كـه ها را طرح انداختند        براي مشكل آب كشاورزان، مادي     ، ساسانيان  و اشكانيان

 .مانده است
ها اشاره كرده و تقسيم آب را به زمان           به وجود مادي   قمري، ابن رسته در قرن سوم       )ب

  .داند اردشير بابكان مربوط مي
كرده و يكـي      ديواني بوده كه مسائل مربوط به آب را نظارت مي          ،ن ساسانيان  در زما  )ج

  .هاي آن بوده است ها و شاخه  كندن كانال،از وظايف آن
ها وجـود     چنين استنباط مي شود كه قبل از طومار، مادي         طومار شيخ بهايي   از مقدمه    )د

  .داشته است
ها به علت مقام علمي شيخ بهايي        و بعد  استاهللا شهرستاني     اصل طومار از مير فضل     )  ه

  1.كرده است شاه عباس طومار را به نام شيخ بهايي ثبت ،و تقرب وي در دربار
 سـال   ،هماسـبي قلمـداد گرديـده     ت كه تاريخ تحرير تقسيم نامه شاه         قمري 923 سال   )و

 يعنـي هفـت سـال بعـد بـه           930هماسب در سال    تسلطنت شاه اسماعيل اول است و شاه        
  .ستسلطنت رسيده ا

 و شباهت چنداني به     سيزدهم است هاي قرن     جمالت و انشاي طومار به سبك نوشته       )ز
  .هماسب نداردتهاي زمان شاه  نوشته
  هــاي بعــد از شــاه طهماســب مربــوط   بــه دورهاً بعــض، اســامي منــدرج در طومــار)ك
  2.است
 قمـري  953 و تاريخ تولد او را بود شيخ بهايي هنوز متولد نشده    قمري 923 در سال    )ل

 بـه اصـفهان رفتـه كـه         قمري 1006 و در سال     ه به ايران آمد   966 وي در سال     .اند نوشته
  .است سال بعد از تاريخ مندرج در طومار 83 اًحدود
 در طومـار بـراي عمـارات و         قمـري مرحـوم شـده، ولـي        1031سال  در   شيخ بهايي    )م

نند چهل سـتون و      ما ؛اند  ساخته شده  ويهايي سهم آب تعيين شده كه پس از مرگ           مكان
  3.هشت بهشت

                                                       
  .543 – 542ص همان،. 1

 .166 –165 ص،شيخ بهايي در آيينه عشقاسداهللا بقايي، . 2

 .543 – 542، ص»ها و تقسيم آب زاينده رود پيشينه تاريخي مادي«داريوش حيدر بني، مقاله . 3
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   انتقال آب رود كارون.2

  :گويد اعتمادالسلطنه مي
) كرن( هجري قمري، در اين سال شاه عباس حكم نمود آب رود كارون              1028سنه  

  1.را به جانب اصفهان جاري سازند و به تهيه اين كار پرداختند

چنـين اگـر     هم.  كنند جا هم نامي از شيخ بهايي نيست تا اثري را به وي منسوب             در اين 
 مهنـدس از    ، چرا براي طراحي مسير انتقـال      ،رشته داشته است   شيخ بهايي از همه چيز سر     

  .خارج آوردند

  �چهل ستون، بناي بارگاه حضرت علي. 3

  :نويسد اوژن اوبن مي
 مطابق نقشه شيخ بهايي ساخته شده و توسط شاه سلطان حـسين             ،بناي چهل ستون  

  2.مرمت گرديد

  :توان گفت  بنا ميدر مورد اين
  . قبل از اوژن اوبن هيچ كسي اين بنا را به شيخ بهايي نسبت نداده است)الف
 به ايران آمده و در عصر شيخ بهايي نبـوده           1286 -1285هاي    اوژن اوبن بين سال    )ب

چـه از ديگـران      هـاي مـردم و آن       به گفتـه    وي توان گفت كه   مي. و او را درك نكرده است     
  . است اكتفا كرده،شنيده
 در مـورد بنـاي بارگـاه حـضرت           وي .دهـي نـدارد     آدرس ، مطالبي را كه نقـل كـرده       )ج
شاه عباس بقعه و بارگاهي مطابق نقشه شيخ بهـايي، معمـار معـروف              «: گويد  مي �علي

 بـا ايـن توضـيح كـه         اين گفتـه درسـت اسـت،       3.»اصفهان، روي آن مرقد ساختمان نمود     
  .اند اه عباس و شيخ نسبت دادهنويسندگان ديگر فقط تعمير بنا را به ش

   نقشه ارگ.4

  :نويسد باره مي اوژن اوبي در اين
ماليي از تبار عرب موسوم به شيخ       . رود استقرار يافتند   پادشاهان صفوي در كنار زنده    

 نقشه ارگ را كشيد كه با ميدان پهناوري از مسجد شـاه و بـازار بـزرگ جـدا                    ،بهايي
  4.شود مي

                                                       
 .914 ص،تاريخ منتظم ناصرياعتماد السلطنه، . 1

 .298 ص، ترجمه علي اصغر سعيدي ،ايران امروزاوژن اوبن، . 2

 .402 صن،هما. 3

 .286 صهمان،. 4
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پـردازي بـوده     هاي اوژن اوبن اعتماد بـه افـسانه        كي از نقص   ي ،همان طور كه اشاره شد    
يكي از ديوهاي در التزام سـليمان كـه         «: گويد  در چگونگي ناميدن اصفهان مي      مثالً .است

 بدون درنگ در زمين فرورفـت و آب رودخانـه را بـه دنبـال خـود                  ،شد گاوخوني ناميده مي  
گاه ديو در     آن .ود، درياچه خشك شد   ر  به طوري كه با قطع جريان آب و مسير زاينده          ،كشيد

كه حيران و مبهـوت او را       ) وزير سليمان (كرمان سر از خاك بيرون آورد و خطاب به آصف           
 اسـم اصـفهان     ،؟ و از ايـن عبـارت      »آصف هان يعني آصـف ديـدي      «:  گفت ،كرد نگاه مي 

 1.»وجود آمد هب

  الدين  بقعه بابا ركن.5

  :نويسد اسداهللا بقايي مي
  2.دهند  به شاه عباس اول با مهندسي شيخ بهايي نسبت مياً را غالببناي اين بقعه

  :توان نقد كرد اين نظر را در سه وجه مي
  .است اصل بقعه و بناي آن مربوط به قرن هشتم و نهم )الف
  . هيچ منبع معتبري آن را ذكر نكرده است)ب
 طرح و نقـشه     دهي ندارد و شكل، ساختمان،     انتساب دادن بقعه به شيخ بهايي آدرس      ) ج

  .آن مانند ديگر بناهاي دوره صفوي نيست

   منارجنبان.6

 ،شواهدي چند بر درست نبودن اين نظر شيخ بهايي كه مهندس و طراح منارجنبان بوده  
  :وجود دارد

 سبك اين آرامگاه ، سبك بناهاي قرن        )ب.  است هجري716 ، تاريخ سنگ آرامگاه   )الف
  .است» سبك مغولي«هشتم هجري 

 در آن ر فرض محال طرح اين بنا را به شيخ بهايي نسبت بدهيم، اين بنا اصـالً    اگر ب  )ج
 عماراتي ساخته   ، در كشورهاي ديگر   ، زيرا قبل از اين بنا     ؛زمان اهميت چنداني نداشته است    

بطوطه كه در     ابن براي مثال، .  منارجنبان را داشته است    ويژگياند كه همين     و طرح انداخته  
 در ذكر مساجد و عمـارات شـهر بـصره          ، خود طنجه خارج شده    از موطن  هجري 725سال  

  :گويد چنين مي
                                                       

 .285 صهمان،. 1

 .34، صشيخ بهايي در آيينه عشق .2
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 مسجد جامعي است منسوب بـه علـي         : گفتند ،در نزديكي شهر عمارت مرتفعي ديدم     
هـاي ايـن      در گوشـه    ؛ ...جا نماز جمعه مي خوانند و        طالب كه هر هفته در آن      بن ابي 
. يعني جنبان مي خوانندهاي چندي است كه يكي را صومعه متحرك   صومعه،مسجد

هـاي    يكـي از صـومعه     ،از بـالد آنـدلس    ) از قراي اشبيليه  ( چنين در شهر برشانه      هم
  1.آيد مسجد بزرگ آن را ديدم كه در موقع تكان دادن به جنبش مي

   حمام شيخ بهايي.7

  2. آمده استالشيعه فالسفهاند و نخستين بار در  منابع معتبري از اين حمام ياد نكرده

  اهللا سجد شيخ لطف م.8

 1012ساختمان اين مسجد به فرمان شاه عباس شروع شد و سردر زيباي آن در سـال                 
  3.به پايان رسيد هجري

دانند، در حالي كه ادله كافي در رد          مي  منسوب  اين اثر را به شيخ بهايي      ،بعضي از منابع  
  :اين ايده وجود دارد

 ولـي   ،سجد را از نزديك مطالعه كرده     ها و سردرهاي اين م      آقاي هنرفر تمام كتيبه    )الف
  .نامي از شيخ بهايي نديده است

اند، مانند باقر بنـا       نوشته اند  نام كساني را كه در اين مسجد مختصر كاري انجام داده           )ب
نام طراح و مهندس مـسجد       شود كه  اي را خطاطي كرده، پس چطور مي       كه مختصر كتيبه  

  .فراموش شود
 بـه شـيخ بهـايي       و كه در صحت و سقم آن بحث است          ندا  آورده  چند بيت شعري را    )ج

  4؟كاره مسجد سخني به ميان نيايد شود كه نامي از معمار و همه دانند، آيا مي ميمنتسب 
آثار معماري دوره صفويه    درباره   در كتب و منابع قديم و جديد تخصصي معماري كه            )د

  . نام و نشاني از شيخ بهايي نيست،اند بحث كرده

  ه اصفهان مسجدشا.9

دادن معماري و طراحي مسجدشاه اصفهان بـه شـيخ بهـايي، شـواهد و                 رغم نسبت   علي
  :از جمله ؛توان در رد آن ذكر كرد قرايني مي

                                                       
 . 197 -196 ص،1، ترجمه محمدعلي موحد، جسفرنامهابن بطوطه، . 1

 .407، صالشيعه فالسفه. 2

 .402 ص،گنجينه آثار تاريخي اصفهاناهللا هنرفر،  لطف. 3

 .413همان، ص. 4
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انـد،    آورده اسامي معماران و مهندسان مسجد شاه را         ،آراي عباسي  عالم كتاب تاريخ    )الف
  1. نامي از شيخ بهايي در ميان نيستولي

و بمعماريه من فـي      ...«:سجد در سر كتيبه با اين توضيح وجود دارد         نام معمار اين م    )ب
  2 » ....العمل كالمهندسين و هو النادر االواني استاد علي اكبر اصفهاني و 

اوقـاف  دهنده مسجد شاه به شيخ بهـايي، ايـن نـسبت را از نـشريه                  نويسنده نسبت  )ج

  3.دتوان به آن تكيه كر  گرفته كه از نظر اعتبار نمياصفهان
 اين را به آقاي هنرفر نسبت داده و آدرس كتاب ايشان را آورده كه               ياد شده  نويسنده   )د

  .چنين چيزي يافت نشد

   طراح باغ.10

  :نويسد حسين نصر مي
هـاي زيبـايي     الـدين عـاملي بـاغ      هاي شاخص علـم فقـه نظيـر بهـاء          برخي چهره  ...

  4.اند ساخته

ها در كجا     اين باغ  كهرد و مشخص نكرده     دهي ندا   آدرس ،مطالبي را كه آقاي نصر گفته     
  .اند يي داشتهها ويژگيهاي شيخ چه  اند و طرح بوده

  غال چوب در پي ساختمانز استفاده از .11

غال چوب استفاده كرده    زها از     كه مردم معتقدند شيخ بهايي در پي ساختمان        سخناين  
 1312ايـي كـه در تـاريخ         هنامـ   منبعي ندارد جز گـاه     ، ابتكاري بوده است   و اين طرح كامالً   

  5. كه از نظر اعتبار خود گوياستنوشتههراني آن را تالدين  جالل

  نتيجه

نمايي شده است، در حالي كه        بيش از حد بزرگ    ،شيخ بهايي در اكثر منابع دو قرن اخير       
االسالمي ايشان در اصفهان بـوده       ، منصب شيخ  ويترين منصب    اگر به دقت بنگريم، مهم    

                                                       
 .831، ص2، جآراي عباسي تاريخ عالم. 1

 .82حسين صدري افشار، ص ، ترجمه غالممعماري ايراني؛ آ، پوپ، 455، صگنجينه آثار تاريخي اصفهان. 2

 .1346، سال1، جاوقاف اصفهاننشريه . 3

 .12 ص، ترجمه رحيم قاسميان،هنر و معنويت اسالميسيدحسين نصر، . 4

 .85 ص،1312نامه  گاهالدين تهراني،  سيدجالل. 5



 

 

73 

يي
بها

خ 
شي

ي 
مار

مع
ار 

ي آث
رس

بر
 

 

 زيرا شيخ االسالم در خانه خود به دعواهـاي          اهميت نداشته است؛  چنان   مكه اين منصب ه   
دادنـد    مي ويرسيد و طالق شرعي را در حضور         شرعي و امر به معروف و نهي از منكر مي         

  1.و ضبط مال غايب و يتيم اغلب با شيخ االسالم بود
 وجـود  در مورد بعضي از كتب شيخ بهايي هم كه در صحت انتساب آنها بـه وي ترديـد    

  :نويسد مند آلماني مي  تقليد است، سوتر دانش مورد ودارد
شـود بلكـه بـه عكـس نـوعي           رفت علمي ديده نمـي     تنها پيش  در آثار شيخ بهايي نه    

  2.افتادگي در آن مشهود است عقب

                                                       
  .3، صالملوك تذكره) به كوشش( محمد دبير سياقي، . 1

 .51، صعلوم محضه) گرد آورنده ( مهدي محقق، . 2
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