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  مسجد جمعه و آرامگاه شيخ عبدالصمد

در وراي باغستانهاي سرسبز مركز شهر نطنز مناره اي سربفلك كشيده، و 

گنبدي هرمي شكل در كنار آن توجه هر تازه واردي را به سوي خود معطوف 

اين مناره بخشي از مجموعه بسيار نفيس مسجد جمعه و آرامگاه عالم . مي دارد

ده هشتم هجري قمري شيخ نورالدين رباني و عارف روشن ضمير س

عبدالصمد اصفهاني نطنزي و سردر خانقاه او مي باشد، كه قسمتهايي از آن از 

دستبرد مصون نمانده و در نتيجه زينت بخش موزه هاي كشورهاي بيگانه 

  .گرديده است

داراي بخشهاي (اين مجموعه كه شامل شبستان هشت ضلعي گنبددار مسجد 

سردر خانقاه و مناره مرتفعي  –شيخ نورالدين عبدالصمد  آرامگاه –) گوناگون

است به استثناي شبستان گنبددار كه از بناهاي دوره ديلمي است، بقيه مربوط 

هجري  725تا  704به دوره ايلخانيان مغول مي باشند كه در فاصله سالهاي 

  .قمري بنا گرديده است

كي فرا گرفته كه در شمال و جنوب و مغرب اين مجموعه را كوچه هاي باري

سمت جنوب وسعت بيشتري پيدا كرده و به صورت ميداني كوچك درآمده 

تركيب رنگهاي روشن تزئينات خارجي ابنيه در «به گفته دونالد ويلبر . است

مقابل درخت كهنسالي كه بر آنها سايه افكنده و رنگهاي مختلف كوهستان، 

اد نقاشيهاي مينياتور منظره جالب توجهي بوجود آورده كه شخص را به ي

  .ايراني مي اندازد
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همان گونه كه اشاره شد قسمتهايي از اين مجموعه مورد دستبرد قرار گرفته 

است، و از آن جايي كه از وضع نخستين آن اطالع چنداني در دست نيست 

هجري قمري و حاوي  1316و  1294نخست دو نوشته را كه مربوط به سالهاي 

ر باره اين مجموعه است نقل و سپس شرح تفصيلي اطالعات نسبتاً مهمي د

  .بناها آورده خواهد شد

در مجموعه ناصري نسخه خطي پس از آوردن شرح در باره اوضاع -اول

  :طبيعي و جغرافيايي قصبه نطنز از مسجد جمعه چنين ياد كرده اسن

از آثار قديم مسجدي دارد شهره به مسجد جامع، در داالن مسجد مناري «

  .ه كه در اغلب از شهرهاي ايران چنين مناري ساخته نشدهساخته شد

از آجر و كاشي قديم ) منظور سر خانقاه است(در مسجد دروازه اي ساخته اند 

كه چنين كاشي ديده نشده و تاريخ آن هشتصد سال است و در آن مسجد 

محراب بيت المقدس كه آن محراب از آجر كاشي است و آن مسجد  و منار از 

يخ عبدالصمد مرحوم است كه بقعه خود مرحوم شيخ عبدالصمد در بناهاي ش

آجرهاي كاشي زياد داشت كه اغلب آن را برده . داالن مسجد پهلوي منار است

اند چيزي كه باقي مانده است محرابي در آن بقعه است كه هرگاه يكي از 

  ».آجرهاي آن گير بيايد در اصفهان بيست تومان متجاوز ميخرند

  :شته هاي اين مورخ ناگزير از ذكر چند نكته مي باشددر مورد نو

 1294سال نوشته و حال آنكه به سال  800را ) سردر خانقاه(تاريخ دروازه -1

  .سال از تاريخ ساخت آن مي گذشته است 578هجري قمري 
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اين . ي بيت المقدس بوده ياد نموده.از محراب كاشي مسجد كه به سو-2

يقين در شبستان هشت ضلعي گنبددار بوده  محراب كه به احتمال قريب به

  .امروزه اثري از آن مشاهده نمي گردد

مسجد و منار را از بناهاي مرحوم شيخ عبدالصمد دانسته كه سخن را بدون -3

توجه به نوشته هاي موجود صرفاً به استناد گفته مردم كه امروزه نيز در 

  .ار داشته استپاسخ پرسش از باني بنا، همين جواب را مي دهند، اظه

ربوده  1294بسياري از كاشيهاي ازاره آرامگاه شيخ عبدالصمد قبل از سال -4

  .شده و بقيه آن نيز طي سالهاي بعد مورد دستبرد قرار گرفته است

بجاي خود باقي بوده  1294محراب كاشي آرامگاه شيخ عبدالصمد در سال -5

با توجه به قيمتي كه . استو سرقت اين اثر كم نظير مربوط به بعد از آن تاريخ 

براي هر خشت آن در صد و اندي سال پيش تعيين نموده از يك طرف و جو آن 

زمان از نظر بي سر و ساماني مردم و گرفتاريهاي بي حد و حصر آنان در اثر 

هرج و مرج كشور و تاخت و تاز اشرار و تاراج هستي مردم، سرنوشت اسف 

ه دست ايادي بيگانه باشد امري غيرقابل بار اين محراب كه همانا سرقت آن ب

  .اجتناب بوده است

در سفرنامه تهران به شيراز نظام الملك نيز شرحي در باره اين مجموعه -دوم

  .مندرج است كه نسبت به نوشته تحصيلدار اصفهاني مفصلتر مي باشد

هجري قمري با كالسكه از تهرانم  1316شوال  12نظام الملك و همراهان روز 

سوال به ده آباد نخستين  27و پس از پانزده روز مسافرت روز جمعه حركت 
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وارد مي شوند و از آنجا به خالد ) واقع در مسير جاده آن زمان(آبادي نطنز 

شوال از باد به خفر آمده كه راه خود را به  28آباد و باد مب روند صبح شنبه 

ه از شهر نطنز سوي طرق ادامه دهند، نظام الملك در خفر تصميم مي گيرد ك

بازديد نمايد اينك دنباله مطلب عيناً از نوشته هاي منشي نظام الملك نقل مي 

  :گردد

اجنماالً اينكه بعد از صرف نهار و چاي و فريضه حضرت آقايي مصمم رفتن «

بخود نطنز شدند كه چهار به غروب مانده بروند و انشاءاهللا تعالي قبل از غروب 

  .مراجعت نمايند

قرر حضرت آقايي سوار شدند و اغلب از همراهان نيز سوار شدند در ساعت م

منظور مزرعه خطير (از طرف دست راست خفر از راه جاريان و مزرعه قطيب 

  .به نطنز تشريف بردند) نگارنده: است

به قدري اين خط راه به واسطه اشجار و انهار و زراعت گندم و جو سبز و 

  .محظوظ مي شد خرم بود كه حقيقتاً انسان از ديدنش

تقريباً ده روز به نوروز مانده است بادامهاي اين دهات نزديك بود كه شكوفه 

شا باز شود محل زراعت از يك چارك متجاوز باال آمده بود از مزرعه قطيب 

زن و مرد تماماً در كوچه و روي بامها به تماشا آمده بودند . گذشته وارد شدند

ظم االطباء و چند نفر ديگر از سادات كه نزديك به مسجد كه رسيدند جناب نا

  :اسامي آنها از قرار ذيل است به استقبال آمدند
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آقا سيد محمدرضا تاجري، ميرزا سيد احمد تاجر، ميرزااسداهللا كدخداي قصبه 

نطنز، ميرزا سيد حسين تاجر، ميرزا ابوالحسن تاجر، آقا ميرزا سيد علي پسر 

  .ليهمرحوم امام جمعه برادر امام جمعه حا

درب مسجد جامع كه رسيدند چون مسجد از بناهاي عتيقه بود به جهت مالحظه 

خطوط كتيبه بيرون مسجد كه به خط ثلث بود و خطوطي كه در داخل مسجد 

منار بسيار ممتازي كه نظير آن تا كنون ديده نشده و قدري . بود پياده شدند

كرده بودند كه اين خرابي در آن منار به هم رسيده بود، متصل به مسجد بنا 

در وسط طاقنماي طرف دست . شرح در كتيبه بيرون سر درب نوشته شده بود

راست بقعه به خط نسخ اليقربي نوشته بود اميركبير جالل الدين عبداهللا اعزه اهللا 

در زير همان كتيبه به همان طريق فوق مرقوم بمساعي عبدالصمد صدالمعظم 

  .كمال الدين محمد جزاءاهللا خيرا

ر كتيبه داخل مسجد يعني محلي كه در مقابل آنجا امامت مي كنند سوره د

مباركه جمعه به خط ثلث با نهايت امتياز نوشته شده بود اين خط را از گچ 

  .برجسته درآورده بودند

در محل امامت و اطراف محراب كاشيهاي خيلي ممتاز داشته است كه همه را 

كه آيات قرآني بود باقي بود كه كنده و فروخته اند مختصري از خطوط آن 

نهايت امتياز را داشت واقعاً خيلي اسباب تاسف بود كه چرا چنين آثاري كه از 

  .صنايع قديمه ايران و آثار بزرگ است همت در انهدام آن گماشته اند
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بهر حال بقعه اي نيز در يك مسجد بود كه آن بقعه نيز كتيبه ممتازي به خط 

گچ برجسته درآورده بودند و زمينه آن را گچ بري  ثلث با نهايت امتياز از

. بسيار ممتازي كرده بودند كه هيچ طرف مشابهت به گچ بري حاليه نداشت

چهار طرف آن طاقها كه در بقعه بود از ساروج شكل ستون به وضع خيلي 

ممتلز مشبك ساخته بودند كه سرهاي ستون خيلي به قبه هاي فوالدي كه در 

  .د شبيه بودعلمها نصب مي كنن

مرقدي هم از مرحوم شيخ عبدالصمد كه از اجله عرفا بود مالحظه شد كه 

اطراف آن ضريح چوبي بود و سنگ مزار شيخ را در ديوار نصب كرده بودند 

فاتحه خوانده از آنجا بيرون آمديم و سوار . وفات كرده بود 973كه در سال 

  ».شده به راه افتاديم

شته هاي منشي نظام الملك حاوي اطالعات بيشتر همان گونه كه مالحظه شد نو

  .و مستندتري مي باشد كه به بررسي آن يم پردازيم

  .در نقل مندرجات كتيبه مناره چند اشتباه جزئي به چشم مي خورد-1

نوشته هاي متن يكي از لوحه هاي موجود در داخل طاقنماي كتيبه كمربندي -2

آنكه در نوشته مورد بحث متن كامل مناره در اثر ريختگي ناخوانا شده و حال 

درج گرديده » بمساعي عبدالصمد صدرالعظم كمال الدين محمد جزاءاهللا خيرا«آن 

  .است
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از كتيبه داخل مسجد شامل سوره جمعه كه به خط ثلث برجسته گچ بري -3

شده بوده است امروز بخشي از آن ريخته و به هنگام تعمير نتوانسته اند كه آن 

  .ليه درآورندرا به صورت او

سخن از محراب كاشي و كندن و فروختن كاشيهاي آن دارد و اينكه تا آن -4

زمان مختصري از كاشيهاي محراب كه حاوي خطوط قرآني بوده باقي بوده كه 

متاسفانه در زمان حاضر اثري از محراب كاشي ديده نمي شود فقط در 

آمد كه احتماالً تعميرات اساسي اخير شبستان سه قطعه كاشي نوشته بدست 

  .مربوط به همان محراب كاشي مي باشد

نويسنده به هنگام اشاره به كتيبه گچ بري بقعه شيخ عبدالصمد از محراب -5

حال . هجري باقي مانده بوده سخن به ميان نياورده است 1294بقعه كه تا سال 

آنكه با ديدن اندكي از كاشيهاي محراب داخل مسجد از محراب آن ياد نموده 

اين سكوت مي تواند دليلي بر نبودن محراب كاشي بقعه شيخ عبدالصمد . است

  .هجري قمري بوده باشد 1316در سال 

از سنگ مزار شيخ كه در ديوار نصب شده ياد نموده كه اكنون چنين سنگي -6

وجود ندارد و سنگ موجود در قسمت باالي سر قبر نصب شده كه حاوي 

  .هجري قمري است 1045صلوات چهارده معصوم و تاريخ 

ذكر نموده صحيح نيست زيرا در كتيبه گچي بقعه  973سال وفات شيخ را كه -7

ذكر  707عبدالصمد بن علي و ثانياً تاريخ ساخت بقعه يعني ..... اوالً كلمه مزار

شده و مسلم است كه در سال مذكور شيخ نورالدين عبدالصمد رخت از جهان 
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هجري  699يز درگذشت شيخ را به سال اكثر مورخين ن. بربسته بوده است

  .قمري نوشته اند
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  وضع كنوني مسجد

مسجد كنوني از شبستان هشت ضلعي گنبد داري كه مشرف بر صحن است و 

چهار ايوان اصلي و نمازخانه ها و دهليزهايي كه اضالع صحن را به يكديگر مي 

شش گچ مي پيوندد تشكيل گرديده و مصالح بكار رفته در آن آجر و آهك و پو

  .باشد

مسجد داراي سه ورودي است يكي جنوبي و دو شمالي كه وروديهاي شمالي 

هم سطح حياط بوده ولي ورودي جنوبي داالن نسبتاً وسيعي است به طول 

متر كه با دوازده پله وسيع به سطح كوچه جنوبي مي رسد و اين  82/16

  .ر گيرداختالف سطح موجب گرديده كه بخش جنوبي مسجد در گودي قرا

در كتيبه سردر جنوبي مسجد با حروف مينايي فيروزه رنگ بر متني زرد 

  :جمالت زير خوانده مي شود) به طريقه متداول در عهد مغول(روشن و مات 

بسم اهللا الرحمن الرحيم، امر بعمارت المسجد في المسجد المولي المعظم و الكرم 

ري بمساعي الصدر المعظم خواجه زين الدنيا و الدين خليفه بن حسين الماست

  .شمس الدين محمد بن علي النطنزي في سنته اربع و سبعائه

امر بعمارات المسجد «در اين كتاب عالوه بر باني و ساعي و تاريخ ساخت جمله 

  :خود روشنگر مراتب زير است» في المسجد

 بناي مسجد در اين مكان ابتدا به ساكن نبوده و باني اين زمين را به علت وجود

جاي كافي بدين امر اختصاص نداده است زيرا مجموعه مسجد كنوني به 

گرچه وجود تنگناها و گنبد آجري عهد . پيرامون مسجدي ديگر بنا گرديده است
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ديلمي خود مبين اين امر است ولي ترتيب كار چنان داده شده كه تمامي اين 

  .بناها در ظاهر مجموعه واحدي را نشان مي دهند

سجد داراي طاق يا سردر نسبتاً مرتفعي است كه عالوه بر ورودي جنوبي م

ورودي، طرفين آن را دو طاقنماي تزئيني نيز فرار گرفته و كتيبه مورد اشاره 

  .به طور كمربندي باالي در ورودي و دو طاقنماي مذكور قرار گرفته است

ستونهاي دو طرف سردر كه آجري است و بخشي از آن مورد مرمت قرار 

مل دو طاقنماي تزئيني در متن نغول در دو طبقه است كه در فاصله گرفته شا

سنگ نبشته سمت . بين طاقنماهاي زير و رو سنگ نبشته اي نصب شده است

چپ فرمان شاه عباس اول و سمت راست دستوري است از شاهزاده حسام 

  .السلطنه قاجار كه متن هر يك عيناً درج مي گردد

  فرمان شاه عباس-1

از مرمر سفيد و نوشته آن به خط ثلث برجسته است به ابعاد  اين سنگ كه

  .سطر است 7سانتيمتر و شامل  75×45

سانتيمتر و به رنگ  31×28سنگ نبشته سمت راست سردر به ابعاد -2

خاكستري و متن آن حاوي هفت بيت شعر است كه خط نستعليق برجسته كنده 

  :كاري شده به شرح زير

  عدلشبعهد ناصر دين شهريار كز 

  ز جور پيل قوي ايمن است مور ضعيف

  حسام سلطنت آن داوري كه از كرمش
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  دعا به دولت مي كنند و ضيع و شريف

  چو ميرزااسداهللا را اجازت داد

  بسرپرستي خلق ضعيف و زار و نحيف

  بازدياد دعاگويي و سالمت شاه

  بخاص و عام رعيت روف كيست لطيف

  وجوه ما حصل پاره دوز و صابوني

  د مسلم بصيغه تخفيفمعاف كر

  به لعنت ابدي باد مبتال هركس

  كه منحرف شدوش رايي يا كند تحريف

  بسال دو صد هشتاد و يك پس از يك الف

  ز طبع سيما اين قطعه يافت نظم و رديف

  

سردر، داراي در چوبي منبت كاري است كه به سوي پله كانها و راهروي 

تاب و ساير عوامل جوي وسيع پشت آن باز مي شود و در اثر تماس با آف

آن چنانكه فقط . بيشتر نقوش منبت و خطوط آن محو يا ريختگي پيدا كرده است

  :بر دماغه در جمله هاي زير به دشواري خوانده مي شود

االصفهاني في رمضان سنه خمس ..... بن يحيي النطنزي تقبل اهللا عمل استاد......«

  »و عشرين و ثمانمائه

  هجري قمري 825
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پله به كف آن مي  10ورودي جنوبي از سطح كوچه پايين تر و با  راهرو و

  .رسند

داالن ورودي جنوبي از طريق پله كاني از يك سو به بام و از سوي ديگر به 

اطاق پشت آرامگاه شيخ نورالدين عبدالصمد و توسط راهروهاي فرعي به 

شيخ  شبستان بزرگ، شبستان نوساز احداثي بر خرابه هاي خانقاه، آرامگاه

  .عبدالصمد، حياط و حياط خلوتي كه در آن آبريزگاه ايجاد شده اتصال دارد

متر كه در چهارسوي آن  06/14صحن مسجد فضاي مربع شكلي است به طول 

چهار ايوان بزرگ شبستانهاي بزرگ و كوچك و راهروهايي چندگانه بنا گرديده 

  .است

ه كنار قنات آبي پايان در ميان حياط فضاي گودي است كه با هشت پله وسيع ب

مي گيرد كه نه تنها آب مورد نياز ساكنين پيرامون مسجد را در سابق تأمين 

مي نمود بلكه با وجود پيدايش و گسترش شبكه آب لوله كشي هنوز نيز آب اين 

  .قنات جهت آشاميدن مورد استفاده قرار مي گيرد

  

  ايوان جنوبي

متر است داراي سقفي  14/4و طول آن  50/6اين ايوان كه عرض دهنه آن 

متر مي باشد به ديوار  75/10مرتفع با طاق رومي پيش و پس به بلندي تقريبي 

جنوبي ايوان محرابي نمايان است كه در طرفين اين محراب دو ورودي 

شبستان بزرگ قرار دارد كه فقط ورودي سمت راست مستقيماً به شبستان مي 
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بوته، گچ بري و كلمات محمد به خط لچكي وروديها را حاشيه گل و . پيوندد

  .كوفي به رنگ قهوه اي كه به صورت نقشي درآمده فرا گرفته است

در باالي محراب نقوش گل و بوته و در زير آنكه لچكي هاي محراب است تكرار 

كلمه علي به خط كوفي و به ديوار محراب جمله انا مدينه العلم و علي بابها به 

  .د گچ بري شده استرنگ قهوه اي در زمينه سفي

 1367تا  1355در تعميرات اساسي مسجد به ويژه ايوان جنوبي كه در سالهاي 

انجام گرفت با اليه برداري نمونه اي از پوشش گچي ايوان وجود پنج اليه 

موضوع قابل توجه آنكه در اليه هاي زيرين اين . پوشش گچ مشخص گرديد

مختلف پيدا شد كه در اثر  پوشش نوشته هايي به نظم و نثر با تاريخهاي

مهارت استادكاران مسئول، اصالت آنها حفظ و اينك در معرض تماشاي همگان 

بيشتر اين نوشته ها در كناره محراب و ديواره هاي آن به . قرار گرفته است

  .چشم مي خورد

باالي لچكي ورودي شبستان بزرگ كتيبه يا كمربندي به خط ثلث سفيد در 

سوره نور و چند آيه اول سوره دهر نوشته  25امل آيه زمينه اي قهوه اي ش

گيلويي . شده كه نوشته هاي آن در اثر عوامل جوي تقريباً ناخوانا گرديده است

گچي باالي اين كتيبه كمربندي نمايانگر تقسيم مضاعف ايوان است و بخش 

بااليي گيلويي شامل مشبك هاي آجري و طاقنمايي با مقرنس گچي و داالنهايي 

ه به وسيلة غالم گردشها به يكديگر اتصال دارند و درگاههاي جنبي با نرده ك

  .هيا مشبك آجري، مي باشد



 14 

طرفين ايوان جنوبي راه دهليزها در دو طبقه با نرده هاي مشبك آجري در 

جلوي آنها، فرا گرفته كه دهليز پاييني سمت جنوب شرقي شبستانهاي فرعي 

  .اين قسمت شده است

ف ايوان را نغولهاييي هر يك در سه طبقه پوشانيده كه بر ستونهاي دو طر

ستون سمت چپ دو سنگ نبشته و ستون سمت راست يك سنگ نبشته در 

فاصله نغولها نصب گرديده كه در آنها شرح رقابتي از موقوفات مسجد كنده 

  .كاري شده است

  

  گنبد آجري

بيه شده كه ايوان همانگونه كه اشاره شد در انتهاي ايوان جنوبي دو ورودي تع

از ظواهر امر چنين استنباط مي گردد . را به شبستان پشت آن متصل مي كند

كه اين شبستان هشت ضلعي كه گنبدي آجري بر آن استوار گرديده جزئي از 

حال آنكه حقيقت امر چنين نبوده، و . مجموعه احداثي دوره ايلخانان مغول است

ن اين موضوع كامالً آشكار مي با توجه به چگونگي موقعيت مكاني شبستا

زيرا شبستان بر محور ايوانهاي جنوبي و شمالي صحن واقع گرديده و . گردد

در امتداد محور شبستان ) از ايوان جنوبي(فقط ورودي سمت راست شبستان 

گرچه در . با رجوع به نقشه موضوع كامالً روشن مي گردد. قرار گرفته است

مه نظام الملك از محراب كاشي و كتيبه مجموعه ناصري نسخه خطي و سفرنا

هاي گچ بري اين شبستان ياد شده ولي اكنون جز منبري شش پله كه با سنگ 
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و ساير مصالح ساختماني بنا شده و روي آن را پوششي از گچ فرا گرفته، 

اثري از تزئينات ياد شده در داخل شبستان به چشم نمي خورد زيرا محراب 

  .اجاريه به سرقت رفته استكاشي آن در اواخر دوره ق

آقاي حاج محمدباقر مرتضوي امام جماعت مسجد از قول مرحوم صدرالعلما 

پدر همسر خود در مورد سرقت محراب كاشي واقع در محوطه گنبد ديلمي 

  :چنين اظهار مي داشت

در سفري اجالل الدوله شاهزاده قاجار هنگام عبور از نطنز از اين مسجد بازديد 

پس از . اشي مورد توجه او قرار گرفت و خيلي از آن تعريف كردنمود محراب ك

چون دزدان . اين بازديد به فاصله چند روز محراب مورد سرقت قرار گرفت

براي انجام سرقت منبر چوبي را كه در ايوان شمالي قرار داشته به محوطه 

جه گنبد ديلمي برده بودند، خادم مسجد كه آدم ساده اي بوده صبحگاه فقط متو

جابجايي منبر شده و به خانه امام جماعت وقت رفته مي گويد آقا ديشب منبر 

به زيارت منبر حضرت علي ) منبري كه در ايوانم شمالي بوده(امام حسين 

امام جماعت مي گويد موضوع . رفته است) منظور منبر گچي داخل گنبد ديلمي(

م ورود به محوطه به اين سادگي نيست برويم از مسجد بازديد كنيم به هنگا

  .گنبد متوجه مي گردند كه محراب كاشي به سرقت رفته است

پرفسور آندره گلدار باستان شناس شهير فرانسوي در مورد اين شبستان 

  :چنين اظهار نظر كرده است



 16 

از عجايب اين بنا كه تا به حال نظيرش ذرات نديده ام اين است كه شبستان «

و جنوبي واقع نگشته لكن فرضه كه به  برروي محور صحن و ايوانهاي شمالي

  .شبستان راه دارد به امتداد محور باز مي گردد

در قسمت وسط ديوار عقب ايوان جنوبي قطعه بنايي نمايان است كه براي اينكه 

  .از وجود آن قطعه ديوار ناجور و بدشكل نشود محراب ديگري در آن كنده اند

موجود است و ) درگاه ورودي(در دو طرف اين پيش آمدگي ناجور دو فرضه 

  .محور شبستان با يكي از آن فرضه ها موافقت دارد

از آنجا كه عالقه و احترام معماران ايراني به محور ساختماني چه در قديم و 

چه در حال حاضر مسلم است و نمي توان گفت كه اين انحراف محور از روي 

ت كه فعالً ما را از آن تفنن معماران پيدا شده پس بايد گفت به جهتي از جها

اطالعي نيست شبستان را متمايل به جانب غرب كرده اند مثالً براي رعايت 

استقامت كوچه يا به علت وجود بناهايي كه مانع كار بوده اند يا غير اينها، به 

عبارت ديگر اين طرز ساختمان را ما نتيجه اصلي و طرح عادي معماران ايراني 

نيم بلكه بايد گفت آن را در اثر شرورت و براي رفع آن زمان نمي توانيم بدا

  .»اشكال به اين صورت ساخته اند

نظر گدار در مورد اينكه انحراف محور شبستان امري تفنني نبوده و در اثر 

شايد . ضرورت و براي رفع اشكال صورت گرفته بسيار جالب و ارزنده است

ه به اين نظريه بوده كاوشهاي بعدي كه منجر به كشف حقيقت گرديد با توج

در سالهاي اخير مسئولين امور باستان شناسي در صدد تعمير شبستان . است
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برمي آيند به هنگام تخريب گچ كاريهاي شكاف برداشته بدنه شبستان با كتيبه 

اي آجري به خط كوفي در قسمت پاي طاق ضلع شرقي مواجه مي گردند كه با 

» تسع و ثمانين و تالشمائه«باز جمله  وجود از بين رفتن بخش بزرگي از كتيبه

اين كتيبه باارزش خود روشنگر مجهوالتي . در آن تشخيص داده مي شود 389

  :چند به شرح زير مي باشد

اين شبستان در اواخر قرن چهارم هجري بر همان محوري كه امروزه -1

  .مشاهده مي گردد، بنا شده است

سال بعد در  315ني تقريباً بخشهاي مختلف مسجد در اوايل قرن هشتم يع-2

منتهي در عمل نقشه كار را چنان پياده مي نمايد كه . اين محل بنا نهاده مي شود

شبستان قديمي نيز جزو اين مجموعه شده و با آن هماهنگي نسبي پيدا مي كند 

منتهي با توجه به شرايط زماني و مكاني محل، مسجد را بر محور جداگانه يا 

  .بنا مي نمايند

حتمال آن ميرود كه شبستان مورد بحث خود بنايي مفصل و مورد احترام ا-3

از قبيل آرامگاه و به احتمال بيشتر مسجد بوده كه به مرور زمان بخشي از آن 

ويران گرديده بوده است و بانيان مسجد بخش باقي مانده را به بناي مسجد 

  .متصل مي نمايند

امر به عمارت المسجد في « در كتيبه كاشي سردر جنوبي مسجد به جمله-4

برخورد مي كنيم كه اين جمله نيز گويا آن است كه بخشهاي گوناگون » المسجد

  .اين مسجد در مسجد ديگري بنا نهاده شده است
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  :حال ببينيم عقيده ساير صاحب نظران در اين باره چيست

دونالدن ويلبر مولف كتاب معماري اسالمي ايران در دوره ايلخانيان در -1

  :رد مجموعه مسجد جمعه نطنز چنين اظهار نظر نموده استمو

مطالعه نقشه مسجد جامع نشان مي دهد كه وجود صحن يا بنايي در شمال 

ايوان غربي مفتاح . مقبره شيخ عبدالصمد در تعيين محل مسجد موثر بوده است

به شمار مي رود اين ايوان از سه ايوان ديگر كوچكتر است و اگر به اندازه 

ل ايوانها بود محو ر صحن در امتداد  محور بناي هشت ضلعي قرار مي ساير

. گرفت و ديوار خارجي آن الاقل دو متر بيشتر به سمت مغرب پيش مي آمد

  .ظاهر براي اين اندازه طبيعي و عادي جا وجود نداشته است

برابر اوايل قرن هشتم (بنابراين ساختمان متعلق به اوايل قرن چهاردهم ميالدي 

در محلي آغاز شد كه ظاهراً بناي هشت گوش و برج و ابنيه ديگر ) ري قمريهج

  .آنجا را اشغال كرده بود

دفتر فني استان اصفهان در گزارش  –سازمان ملي حفاظت آثار باستاني -2

  چ:گنبد آجري چنين آورده است –خود تحت عنوان مسجد جامع نطنز 

مسجد جامع نطنز به دو ) بيگنبد جنو(سال گذشته در باره گنبد آجري بزرگ 

  .موضوع بسيار مهم كه در اثر بررسيهاي به دست آمده بود اشاره شد

هجري بنا شده است و قديمي ترين گنبد تاريخ  389اين كه گنبد در سال -الف

  .دار منطقه به شمار مي آيد
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اينكه به احتمال زياد گنبد داراي رواقي بوده است كه اطراف آن گردش -ب

  .ختمان گنبد و رواق به صورت منفرد بنا گشتهداشته و سا

بررسيهاي سال جاري بيشتر در ارتباط با تحقيق فرضيه وجود رواق دور گنبد 

پديد آمدن اين فرضيه ناشي از كشف آثاري از . و تركيب معماري آن بود

ساختمان پيوسته به بناي گنبد بود كه در ضلع شمالي پابرجاست تركيب 

  .بر ضلع شمالي در پهلوي شمال غربي مشخص شدساختمان رواق عالوه 

  :فرضيه ما در باره ساختمان رواق و گنبد به شرح زير است

گنبد با رواقي در اطرافش به صورت منفرد در پايان قرن چهاردهم به وجود 

  .مي آيد

به دالئلي ويران مي گردد  و در اثر مرور ) سمت قبله(رواق پشت ديوار قبلي 

  .شودزمان معبر عام مي 

با ويران شدن اين بخش از رواق ساختمان گنبد در جبهه جنوبي دچار عدم 

  .تعادل مي گردد

باال آمدن سطح گذر پشت گنبد در اثر ويران شدن رواق جنوبي و نفوذ آبهاي 

سطحي و رطوبت، پايه هاي الف و ب را به سختي آسيب مي رساند و ماالً به 

را به پايين فرو  –ط  –ج  –ب  –اي الف دنبال خود نيمه گنبد استوار بر پايه ه

نيم گنبد و پايه هاي الف و ب توسط بانيان مسجد جامع در قرن . مي كشد

هشتم هجري كامالً بازسازي مي شود دليل روشن اين موضوع تغيير نوع 

و معماري آن است در قياس با ساير ) كه از سنگ است(مصالح اين ستونها 
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د و ديگر آنكه كتيبه آجري قرن چهارمي گنبد ستونهاي اصلي برپادارنده گنب

و ساختمان نيمه بازسازي شده بخصوص . صرفاً در نيمه شمالي وجود دارد

  .در بخش كتيبه با درزي مشخص از نيمه اصلي جداست

در ساختمان مسجد قرن هشتمي حفاظت از گنبد قرن چهارم تا آنجا كه به طرح 

با توجه به اين اصل با . ن بوده استكلي لطمه اي وارد نسازد مد نظر سازندگا

  .اقدامات زير، گنبد ديلمي در طرح مسجد جامع گنجانده مي شود

در بخش شمالي و شمال غربي رواق كه در مجاورت راهرو ورودي مسجد -1

  .قرار داشته وروديهايي به حياط و زير گنبد تعبيه مي شود

ه منظور هماهنگي با روي ستونها و بدنه هاي اصلي رواق در بخشهاي فوق ب-2

  .مجموعه مسجد جديد و نسبت به نياز نماسازي مي شود

ساختمان رواق در جبهه شمال شرقي و شرقي به منظور ايجاد تقارن الزم -3

و يا از بازسازي (در صحن مسجد جديد و احداث ايوان جنوبي صحن تخريب 

  ).آن صرف نظر مي شود

در امتداد  محور تقارن » و«ون به منظور ايجاد تقارن، محرابي در دل ست-4

صحن به وجود مي آيد و در دو طرف محراب دو ورودي متقارن، با دستكاري 

  .و نماسازي روي جرزهاي اصلي، به داخل شبستان زير گنبد تعبيه مي شود

و نيم و نيم گنبد فروريخته به طور كلي بازسازي مي » ب«و » الف«دو پايه -5

  .شود

  .جديد كامالً بسته مي شود دو دهانه طرفين محراب-6
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بدنه داخلي گنبد شمشه سيم گل و ابزاربندي مي شود با حفاريهايي كه در -7

ايوان جنوبي مسجد صورت گرفت وجود اثر دو ستون، تداوم رواق را در ضلع 

  .شرقي تاييد نمود

با مشخص شدن ادامه آجر فرش كف رواق در ضلع جنوب شرقي و كشف آثار 

» ط«و » ز«هاي خارجي ستوهاي  ساختمان رواق بر بندنه پاكار لنگه طاقهاي

  .ادامه ساختمان رواق در اين جبهه نيز مسجل گرديد

بررسي هاي مربوط به تداوم ساختمان رواق در گذر جنوبي گنبد به علل 

  ».شهري در اين سال ميسر نگرديد

متر كه بر  26سقف اين شبستان گنبدي است آجري يك پوشه مدور به محيط 

  .قه هشت ترك آن كه به ارتفاع دو متر است، استوار گرديدهسا

متر و بلندي آن از كف حياط تا لب بام  88/5ايوان شمالي كه عرض دهنه آن 

سانتيمتر از ايوان جنوبي عرضي ناشي از اهميت  62متر است در حدود  75/10

  .موقع آنها در طرح بنا مي باشد

زي رعايت شده است زيرا طرفين آن در ساخت اين ايوان نيز موضوع قرينه سا

دهليزهاي بااليي كه . را در دو دهليز سرپوشيده در دو طبقه فرا گرفته است

جلو آنها را نرده هاي مشبك آجري قرار گرفته به وسيله غالم گردشيهايي به 

  .يكديگر اتصال دارند

دو  ديوار شمالي ايوان داراي دو طاقنما در دو طبقه با تزئينات مقرنس گچي و

تمام طاق اين ايوان اصلي نيست زيرا در . درگاه كوچك در طرفين آنها مي باشد
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سپس قسمت فروريخته را به تقليد . مدت زماني قبل بخشي از آن فرو مي ريزد

از طاق قبلي ساخته ولي تزئينات و نوشته هاي آن را نتوانسته اند در  طاق 

لي طاق، بخشي از كتيبه هاي لذا امروز فقط در طرفين لبه هال. منعكس نمايند

اين كتيبه كه به خط ثلث سفيد بر متن . قديمي را مي توان مالحظه نمود

واليوم «سوره توبه تا  18الجوردي گچ بري شده است شامل قسمت اول آيه 

سپس به علت ريختگي سقف دنباله كتيبه قطع و در بخش باقي مانده » االخر

الدنيا و الدين علي .....الصدر.....سجدم«كتيبه در سمت ديگر لبه طاق جمالت 

خوانده مي شود كه به احتمال زياد ) 707(» النطنزي سنه سبع و سبعمائه.....بن

د سوره توبه بوده 19و حتي ايه  18قسمت ريخته شده كتيبه شامل بقيه ايه 

  .است

مربوط به تعمير و نقشه  707با توجه به مفهوم آيه آيه مي توان گفت كه تاريخ 

در زيرگيلويي حد فاصل طبقه اول و دوم داخل ايوان . يه ايوان مي باشداول

كتيبه ديگري به طور كمربندي در زمينه قهوه اي به خط ثلث سفيد برروي گچ 

نقاشي كرده اند كه بعدها زمينه قهوه اي در بيشتر قسمتها به الجوردي تبديل 

طاط معروف اين كتيبه كه به خط محمدرضا امامي اصفهاني، خ. شده است

سوره جمعه مبني بر لزوم اجابت دعوت  10و  9عصر صفويه است شامل آيات 

سوره هود و دو حديث از رسول خدا به شرح زير  114براي نماز جمعه و آيه 

  :است
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قال النبي صلي اهللا عليه و آله يا علي االئمه بعدي اثني عشر اولهم انت و آخر هم 

  .شارق االرض و مغاربهاالقائم الذي يفتح اهللا علي يديه م

قال من كان القران حديثه و المسجد بيته بني اهللا له بيتا في الجنه كتبه محمد 

  رضا االمامي

در شرق و غرب ايوان شمالي شمالي دو درگاه است كه بر باالي هر يك از آنها 

  :بدني مضمون. سه بيت شعر بر زمينه قهوه اي رنگ گچ بري شده است

  درگاه شمالي

  وح فزايي است، هر آن كس ديدشصفحه ر

  دل ز كيفيت آن، صافي و نوراني شد

  كرده گچ كاري اين ايوان، غضنفر مهدي

  آنكه توفيق حقش ياور و ارزاني شد

  همتش كرد سفيد از ره اخالص چنان

  كه نجاتش دو جهان، رحمت سبحاني شد

  :درگاه غربي

  تا از ابر كف دستش گهر فيض چكيد

  عماني شد قدر و قيمت ز در و گوهر

  فكرت و ذهن امامي پي سال تاريخ

  چون گدايان بدر موسي عمران شد

  پنج پنجه بفكند از يد بيضا و بگفت
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  روسفيدي وي از مهدي كاشاني شد

كه با توجه به اشعار فوق معلوم مي شود فردي به نام غضنفر مهدي كاشاني 

لبته كتيبة هجري قمري سفيد كاري ايوان را تجديد نموده است ا 1139به سال 

قراني به خط محمدرضا امامي مربوط به دورة صفويه است كه آن نيز روي 

  .گچ نوشته شده

از درگاه شرقي به ايواني كوچك و از آنجا به ايواني بزرگتر كه از يك طرف با 

. حياط و از سوي ديگر به راهرو ورودي شرقي اتصال دارد، وارد مي شود

هجري  1326ف ايوان شمالي به سال ك. كف اين دو ايوان تخته پوش است

شمسي به كوشش حاج سيد نعمت اهللا مرتضوي امام جماعت وقت مسجد با 

كه بعد از پيچ انتهاي راسته بازار قرار (كاشيهاي ساخت كارخانه حسن امامي 

نوشته هاي كاشي كف به خط آقاي قربانعلي كريم پور . مفروش گرديد) داشت

  :ي كند متن نوشته ها چنين استنيز از اين كاشي كاري حكايت م

ساعي و باني كاشي كاري اين مسجد حضرت آقاي حاج سيد نعمت اهللا 

  .ق 1366. ش 1326مرتضوي امام جماعت نطنز رقم كريم پورنطنزي 

سانتيمتر  45سطح خارجي ستونهاي طرفين ايوان را دو نغول به عرض 

  .پوشانيده است

  

  در ورودي شمالي
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ليزي است كه راهرو ورودي شمالي مسجد به حساب در غرب ايوان شمالي ده

در غرب دهليز دو . مي آيد و از طريق درگاهي به ايوان شمالي اتصال دارد

سانتيمتر از سطح راهرو و بلندتر و  55ايوان كوچك قرار دارد كه در حدود 

اين راهرو داراي در چوبي منبت كاري است كه . كف آنها با تخته مفروش است

قابهاي باالي لنگه هاي در، حاوي صلوات كبير به خط ثلث برجسته كتيبه هاي 

  .مي باشد

در كتيبه قابهاي پاييني در نيز كه به خط ثلث برجسته است جمله هاي زير 

  :خوانده مي شود

وقف كرد استاد عالءالدين بن استاد حسين نجار نطنزي بسعي و عما خود در «

عصار خانه واقعه در جنب چهار اين رامع چهار حبه از جمله سي و شش حبه 

سوق جنب بلده مزبوره بر مسجد جامع بلده كه اجاره آن صرف روشنايي 

  »...مسجد

با توجه به نوشته هاي در معلوم مي گردد كه اين در را عالءالدين فرزند استاد 

ساخت آن پايان گرفته  972به سال . حسين نجار نطنزي وقف اين مسجد نموده

  .در اين مكان نصب گرديده است 1012يعني سال و در چهل سال بعد 
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  ايوان شرقي

متر است گرچه از نظر طول از  12/11و طول  28/5اين ايوان كه به عرض دهنه 

طرفين . سه ايوان ديگر بزرگتر است ولي فاقد تزئينات گچ بر ي و خطوط است

و ايوان هر يك داراي دو درگاه مي باشد كه درگاههاي سمت جنوب دو طبقه 

  .طبقه زيرين آن با مشبك هاي گچي مسدود شده است

درگاههاي سمت شمال نيز دو طبقه بوده كه پايين آن به راهرو شرقي اتصال 

در كناره اين ورودي، يك بخاري ديواري با نقوش گچ بري زيبا به چشم . دارد

سطح خارجي ستونهاي طرفين اين ايوان داراي دو نغول دو طبقه . مي خورد

  .اين ايوان نيز قرينه سازي رعايت گرديده استدر . است

  

  شبستان جنوب شرقي

در جنوب شرقي حياط، فضاي ما بين ايوانهاي جنوبي و شرقي را شبستاني 

متر داراي دو  5/9×9شبستان تحتاني به ابعاد تقريبي . دوطبقه فرا گرفته است

رقي و پنجره مشبك گچي به ايوان جنوبي و دو پنجره مشبك گچي به ايوان ش

  .يكي به سمت حياط مي باشد

  .كفش كن كه در داخل شبستان قرار دارد با نرده چوبي محصور شده است

متر و دو نيم   28/4سقف شبستان بر شش ستون چهارگوش به قطر متوسط 

كف آن تخته پوش بوده كه روي آن با زيلوهاي . ستون استوار گرديده است

  .نذري مفروش كرده اند
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اين شبستان با ارتفاعي در حدود دو متر داراي اندود گچي ديوارها و سقف 

  .است

در كناره سمت ر است ورودي اين شبستان هشت پله قرار دارد  كه به طبقه 

سقف و . دوم يا شبستان رويي كه شامل دو قسمت مي باشد منتهي مي گردد

  .ديواره هاي اين قسمت فاقد پوشش گچي است

  

  ايوان غربي

 78/4متر است ولي طول آن  28/5بي مانند ايوان شرقي عرض دهنه ايوان غر

علت آن مفتاح بودن اين ايوان است . متر مي باشد كه از ساير ايوانها كمتر است

زيرا اگر به اندازه ساير ايوانها بود محور صحن در امتداد محور بناي هشت 

ر قرار مي گرفت و ديوار خارجي آن الاقل د) شبستان جنوبي گنبددار(ضلعي 

اين ايوان نيز داراي پوشش . حدود دو متر بيشتر به سمت مغرب پيش مي آمد

گچي و فاقد نوشته و تزئينات است به ديوار غربي ايوان نزديك سقف درگاهي 

  .ساخته شده است

در . طرفين سطوح خارجي ستونهاي ايوان داراي دو نغول در دو طبقه است

دو دهليز در دو طبقه ساخته شده طرفين اين ايوان نيز به منظور قرينه سازي 

كه يكي به راهرو ورودي جنوبي و ديگري به صفه هاي كناره راهرو و ورودي 

  .شمالي اتصال دارد
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  شبستان جديد االحداث

هجري قمري به  1375در پشت سردر خانقاه خرابه اي بود  كه به سال 

شناسي  پيشنهاد امام جماعت وقت و كمكهاي مردم خير و سازمانهاي باستان

و اوقاف و سرپرستي استاد معارفي معمار باستان شناس و استاد حسين 

ساختمان آن در عرض چهار سال به پايان . زواره اي تبديل به شبستاني گرديد

در ضمن به پيشنهاد امام جماعت مذكور طايفه عبدالكريم قطعه زميني را . رسيد

ناسي در آن كه محل وضوخانه است وقف بر مسجد نموده و باستان ش

  .وضوخانه اي احداث نمود

و دو ستون  32/3اين شبستان داراي شش ستون هشت گوش به قطر 

چهارگوش در دو رديف و دو ستون هشت گوش در يك رديف مي باشد كه 

فاصله دو ستون . گنبد آجري بر روي آن استوار گرديده است 19مجموعاً 

د كه در نتيجه طرفين آن چهارگوش را مسدود و به صورت محرابي درآورده ان

به صورت راهرو ورودي ايكه به قسمت سردر خانقاه باز مي شود درآمده 

با توجه به اين كه شبستان را بر محور محوطه سردر خانقاه بنا كرده اند . است

و محور سردر نيز نسبت به قبله انحراف دارد قبله اين شبستان درست نبوده و 

يوار و سقف و ستونهاي اين شبستان از د. كمي به سمت غرب متمايل است

آجر ولي سطح ديوارها و ستونها داراي پوششي از سيمان آب ساب به ارتفاع 

ديوار غربي داراي پنج پنجره آهني و سه خواجه نشين . سانتيمتر مي باشد 110

  .و سقف داراي دو روزنه است
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شيخ عالوه بر ورودي از راهرو جنوبي مسجد كه از مقابل در آرامگاه 

عبدالصمد مي گذرد ورودي ديگري در سمت سردر خانقاه قرار دارد كه با 

چهار پله به ايواني هشت گوش وارد و از آنجا با دو راهرو جانبي به شبستان 

در سمت شمال غربي شبستان نيز در سومي است كه با سه . متصل مي گردد

  .دارد كف شبستان پوشش موزاييك. پله به كوچه مجاور منتهي مي گردد
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  آرامگاه شيخ نورالدين عبد الصمد            

در سمت غرب دهليز ورودي جنوبي در چوبي نوسازي به چشم مي خورد كه 

حدفاصل راهرو و شبستان نوسازي است كه بر خرابه هاي پشت سر در 

پس از ورود به شبستان مذكور در سمت چپ در . خانقاه بنا گرديده است

پشت آن آرامگاه شيخ نورالدين عبدالصمد نطنزي  چوبي مشبكي است كه در

  .عارف بلند پايه قرن هفتم هجري قرار دارد

متر با چهار طاقچه عميق  90/5آرامگاه شيخ مكاني مربع شكل به اضالع 

متر در چهار سمت بر محور بنا و طاقچه  68/0و عمق  14/2مستطيلي با عرض 

  .تهاي كم عمق كوتاه مستطيلي در مجاورت زاوياس

متر پوشانيده بوده  5/1قسمت پايين ديوار را ازاره اي از كاشي به ارتفاع حدود 

اكنون جز تعدادي كاشي ساده چيز . كه به مرور مورد دستبرد قرار گرفته است

  .ديگري به جاي نمانده است

با توجه به شكل جاي كاشيهاي معلوم مي گردد كه آنها ستاره اي شكل بوده و 

گدار ازاره ديوارهاي مقبره پوششي از كاشي ستاره شكل با به گفته پروفسور 

تالءلو فلزي داشته كه يك در ميان كاشي فيروزه فام ساده در آن به كار برده 

  .بوده اند

از اين مجموعه بازديد به عمل آورده در كتاب  1935دونالدن ويلبر كه به سال 

  :خود از آرامگاه شيخ عبدالصمد بدين گونه ياد كرده است
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جهت محوري محراب مقبره شيخ عبدالصمد تقريباً ده درجه با محراب مسجد «

طرح آن چهار طاقچه عميق مستطيلي بر محور بنا و طاقچه هاي . اختالف دارد

  .كم عمق كوتاه مستطيلي در محاورت زاويه هاي گوشه اي نشان مي دهد

حكاكي شده و  قسمت پايين ديوار، باالي از اره تا كتيبه دور تا دور كه از گچ

. ميالدي است، با گچ سفيد پوشيده شده است 1307) ق. هـ ( 707حاوي تاريخ 

در هشت گوشه طاقچه هاي عميق نيم ستونهاي آجري و باريكه هايي از سفال 

در باالي حاشيه كتيبه، گنبد مقرنسكاري شده فوق . قالب گيري شده وجود دارد

ستونهاي زوايا ساخته شده و از العاده، برروي هشت نقطه اصلي، باالي نيم 

  .هشت پنجره روشنايي مي گيرد

در سمت خارجي مربع، ديوارهاي پايين اطاق در زير سطح حاشيه هشت گوش 

مي شود و در باالي سرپنجره ها فرو رفتگي وجود دارد كه هشت گوش 

  بر باالي بنا گنبد چادر شكل هشت ضلعي كه زماني . كوچكتريذ تشكيل مي دهد

احتمال مي رود كه كليه قسمت فوقاني . لعابي پوشيده بود، قرار داردبا آجر 

  .مقبره در زماني كه تزئينات داخلي انجام گرفته ساخته شده باشد

  .در باره بعضي از عناصر تزئيني داخلي كه از بين رفته نمي توان حدسياتي زد

ست يقين در ناحيه ازاره اطاق چند كاشي صليبي آبي در جاي خود باقي مانده ا

است كه ازاره مزبور زماني از كاشيهاي صليبي و كاشيهاي جالدار ستاره اي 

هجري قمري در  707تشكيل يافته بود و چند كاشي ستاره اي حاوي تاريخ 

  ».مجموعه هاي عمومي و خصوصي ممكن است متعلق به اين بنا باشد
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نيز  كه  هجري قمري 1294بيشتر كاشي هاي ازاره ديواره هاي بقعه در سال 

از بقعه ) از نويسندگان مجموعه ناصري(حسين خان تحصيلدار اصفهاني 

بازديد نمود مورد دستبرد واقع شده بود زيرا متن نوشته او در اين مورد چنين 

  :است

بقعه خود مرحوم شيخ عبدالصمد در داالن مسجد پهلوي منار است آجرهاي «

  ».كاشي زياد داشت كه اغلب آن را برده اند

هئ ديوارها از كاشيهاي ازاره به باال داراي پوشش گچي است و اين پوشش بدن

  .مقرنسهاي سقف را نيز فرا گرفته است

گنبدي مقرنس بر سقف آرامگاه استوار گرديده كه در قاعده آن كتيبه اي گچي 

به خط ثلث برجسته در زمينه نقوش ريز و درشت گچ بري شده بس زيبا، به 

  .چشم مي خورد

سوره آل عمراه و  169و بخش اول آيه  168آيه -167ه شامل آخر آيه اين كتيب

هذه القبه المشرقيه مزار الشيخ الرباني نورالمله و الدين عبدالصمد ابن : جمالت

علي االصفهاني المقيم بنطنز، امر ببنائها الصاحب االعظم، زين الدنيا و الدين 

  .دمي باش) 707(» خليقه الماستري في سبع و سبع مائه

به ديوار جنوبي بقعه محازي ضريح چوبي محرابي از كاشي بوده كه فعالً اثري 

به گفته پروفسور گدار از آثار بند و بستي كه بر روي . از آن بجاي نمانده است

ديوار باقي است مي توان آن را نظير محرابهاي امامزاده يحيي ورامين و علي 

  .بن جعفر قم و مسجد ميدان كاشان دانست
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  :اتلدن ويلبر در كتاب خود از اين محراب چنين ياد كرده استدون

شرحي در باره قسمتي از يك محراب كاشي، كه اكنون در موزه » اتنينگهاوزن«

ويكتوريا و آلبرت محفوظ است به چاپ رسانيده است اين قطعه از طاق نوك 

تيز و سه گوشه فوقاني و سه گوشه جناحي طاق تشكيل يافته و دفاتر موزه 

اشعار مي دارند كه از نطنز آمده است اگر عرض اين قطعه با عنصر مشابه در 

محراب معروف كاشان مقايسه در محراب معروف كاشان مقايسه شود و اگر 

عناصر ديگر هر دو محراب به همان تناسب و ارتباط نسبي با يكديگر باشند، 

 40/1داشته يا مي توان نتيجه گرفت كه عرض محرابي كه اين قطعه به آن تعلق 

متر  20/1و يا ) اگر حاشيه خارجي از دو رديف كاشي تشكيل شده بود(متر 

  .بوده است) اگر حاشيه خارجي فقط يك رديف كاشي داشته(

متر كه زماني محرابي  30/1ديوار محراب مقبره فرورفتگي گچي دارد به عرض 

وي تاريخ كاشيهاي حاشيه، كه شامل كاشي حا. آن را اشغال كرده بوده است

در موزه متروپوليتن مي باشد ممكن است قسمتي از همان محراب را  707

  ».تشكيل مي داده است

دكتر بهراني در كتاب صنايع ايران از محراب آرامگاه شيخ عبدالصمد چنين ياد 

  :كرده است

محراب بزرگ و برجسته مقبره شيخ عبدالصمد و كاشي هاي گرانبهاي قديمي «

هجري و در نوع بسيار عالي و ممتاز مي  707داراي تاريخ  ازاره هاي بقعه كه

. اخر قرن گذشته به سرقت رفته و در تهران به فروش رسيده است.باشد در او



 34 

در حال حاضر اين محراب و كاشيها از نفايس موزه ويكتوريا و آلبرت لندن به 

  .شمار مي رود

از نويسندگان  حسين فرزند محمدابراهيم خان اصفهاني مشهور به تحصيلدار

هجري  1294كه به سال ) بخش جغرافياي اصفهان و نطنز(مجموعه ناصري 

قمري از بقعه شيخ عبدالصمد بازديد نموده ضمن اشاره به ربوده شدن بيشتر 

كاشيهاي ازاره آرامگاه، از محراب كاشي و كاشيهاي آن به شرح زير ياد نموده 

  :است

بقعه است كه هرگاه يكي از آجرهاي  چيزي كه باقي مانده است محرابي در آن«

  ».آن گير بيايد در اصفهان بيست تومان متجاوز مي خرند

با توجه به نوشته هاي تحصيلدار اصفهاني معلوم مي گردد كه به هنگام بازديد 

  .نامبرده كاشي آرامگاه هنوز در جاي خود قرار داشته است

هجري  1316او به تاريخ در سفرنامه عبدالوهاب خان نظام الملك به قيم منشي 

قمري به ربوده شدن كاشي هاي محراب مسجد واقع در شبستان گنبددار دوره 

ديلمي اشاره شده ولي از محراب آرامگاه شيخ عبدالصمد سخني به ميان نيامده 

شايد بتوان گفت كه اين اشاره نكردن خود دليلي بر قرارداشتن محراب . است

  .كاشي در جاي خود بوده است

هجري قمري پايان گرفته  707نكات فني قابل توجه اين آرامگاه كه به سال از «

كه همان محور محراب ربوده شده (است متوازي نبودن محور اصلي بقعه 

و به گفته . با محور مسجد است كه در حدود ده درجه انحراف دارد) باشد
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ه پروفسور گدار، اين انحراف به قدري است كه نمي توان آن را منسوب ب

اشتباه طرح ريزي دانست از آنجا كه هيچ سبب مادي نمي توان بر اي وقوع اين 

انحراف غيرطبيعي يافت بايد تصور كنيم كه قبله شناسي در آغاز ساختمان 

به عالوه براي . مسجد با قبله شناسي در موقع بناي مقبره متفاوت بوده است

بديهي است . گذشت دخول به مقبره مذكور بايد از مدخلي كج و معوج و تنگ

نقشه جامعي در كار مي بود و ) مسجد و بقعه(اگر قبل از بناي هر دو ساختمان 

هرگز چنين معبري نمي ساختند و چون اين معبر ناشايسته به طور بي تناسبي 

در دهليز مسجد باز مي شود مسلم است بناي مسجد اقدم است و مقبره را بر 

الصمد در طي اشتغال به ساختمان مسجد آن افزوده اند و شايد وفات شيخ عبد

  ».واقع شده باشد

در مقابل جاي محراب كاشي ربوده شده ضريح چوبي مشبك نسبتاً بلندي قبر 

شيخ عبدالصمد را احاطه كرده كه بر پيشاني جبهه شمالي آن كتيبه اي به شرح 

  :زير درج گرديده است

تاريخ سنه اربع و عمل استاد حسين بن استاد اسمعيل سرشكي النطنزي في «

  »كتبه عبدالطيف 1064ستين و الف سنه 

روي قبر برجسته را پوششي از كاشي هاي خشتي فراگرفته كه تعدادي از آن 

ريختگي پيدا كرده است بر لوح سنگي نصب شده در سمت باالي قبر به خط 

  .نستعليق برجسته كنده كاري شده است
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مشاهده مي شود كه در متن  طاقنماي كوچك محراب مانندي در غرب آرامگاه

» 1342جناب اجل اقاي صديق اكرم «كاشي نصب شده در باالي آن جمله 

  .خوانده مي شود

گنبدبقعه متشكل از سه كثير االضالع استوار بر يكديگر و هرمي هشت ترك در 

متر و ارتفاع آن به  29/31نخستين كثيراالضالع كه محيط آن . انتهاي آن است

متر تجاوز نمي كند داراي اضالعي  80/1امهاي اطراف از علت اختالف سطح ب

  .متر است 30/5تا  25/2به اندازه هاي مختلف از 

سانتيمتر عقب نشيني بر كثيراالضالع  20تا  10دومين كثيراالضالع كه با 

متر  60/26و محيط  4نخستين بنا شده و به صورت هشت ضلعي به ارتفاع 

با طاق رومي كوچك در متن نغولي فرا  است، هر ضلع آن را نورگيري مشبك

  .گرفته است

سانتيمتر آغاز  80ضلعي و به فاصله پاگردي به عرض  8كثيراالضالع سوم كه 

سانتيمتر و سپس مربع  60مي گردد داراي ازاذره اي است آجري به ارتفاع 

متر با پوششي از اجر مخلوط با كاشي معقلي در نقوش  40/2هايي به اضالع 

  .هشت ترك گنبد برروي آن قرار گرفته استمختلف كه 

متر و داراي پوششي از كاشي با  5/5بخش هرمي شكل گنبد به ارتفاع تقريبي 

  .نقش و طرحهاي گوناگون است

در داخل تزئينات كاشي كاري يكي از تركهاي بخش هرمي شكل اين شعر به 

  :چشم مي خورد
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  تضيشيخ اسمعيل كلب مر      ساخت اين اسپر به توفيق خدا 

  و در كتيبه ديگري عمل ابراهيم بن اسمعيل بنا اصفهاني

كه با توجه به مضمون مصرع دوم مي توان گفت كه اين گنبد از بناهاي زمان 

  .صفويه است
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  خانقاه شيخ عبدالصمد

زيباترين بخش مجموعه مسجد را سردري با پوشش كاشي داراي نقوش و 

مي دهد و چنين به نظر مي رسد طرحهاي گوناگون به نام سردر خانقاه تشكيل 

كار  707و بقعه شيخ عبدالصمد به سال  704كه پس از ساختن مسجد به سال 

بنايي را ادامه داده و به ساختن خانقاهي پرداخته اند كه متاسفانه جز درگاه يا 

سردري كه به ساختمان مسجد اتصال دارد اثر ديگري از آن به جاي نمانده 

ساده ساخته شده و در بعضي قسمتها كاشي با لعاب اين سردر از آجر . است

فيروزه و الجورد به كار برده اند و نمونه زيبايي از بناهاي كبودرنگ دوره 

سانتيمتر به خط ريحان دارد كه به طور  45مغولي است كتيبه بزرگي به عرض 

  .برجسته بر متن كاشيهاي فيروزه اي به دور درگاه مي گردد

مرور زمان ريختگي پيدا كرده بود و بعد از كلمه سنه فقط  بخش پاياني كتيبه به

ديده مي شود ولي در تعميرات چند سال قبل اين كتيبه نيز مرمت و  ]سـ[سر 

  .در آن خوانده مي شود) 716(اكنون سنه سته و عشر و سبعمائه 

با توجه بهن متن كتيبه سردر معلوم مي گردد كه باني مسجد و خانقاه فرزند 

ند علي ماستري و مباشر هر دو ساختمان نيز شمس الدين محمد حسين فرز

  .فرزند علي نطنزي بوده است

يعني قبل از مرمت ) شمسي 1314(ميالدي  1935دونالدن ويلبر كه به سال 

  :اساسي سردر از آن بازديد نموده در كتاب خود چنين آورده است
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ه اصلي از بين سردر ورودي خانقاه خوب مانده ولي طاق آن افتاده و درگا

رفته و پايه نماي آن آسيب ديده است از كتيبه انتهاي نما كه حاوي تاريخ بوده 

است و مي توان تصور كرد كه اين » س«فقط يك حرف باقي مانده و آن حرف 

بوده است زيرا شانزده و هفده در زبان عربي هر دو با  717يا  716تاريخ 

  .شروع مي شوند» س«حرف 

سانتيمتر به خط كوفي زاويه  40ردر، كتيبه ديگري به عرض در كنار كتيبه س

دار برجسته به رنگ فيروزه اي بر زمينه سورمه اي به دور درگاه كه مضمون 

آن تكرار الاله اال اهللا محمداً رسول  اهللا و علي ولي اهللا است به فاصله تقريبي پنج 

ر دارد، كتيبه ديگري سانتيمتر از كتيبه اخيرالذكر كه طاقنمائي در سه طبقه قرا

به همان مضمون تعبيه شده كه در باالي لچكي سردر به كتيبه قبلي متصل مي 

  .گردد

فاصله شش طاقنماي تزئيني ستونهاي طرفين سردر محصور بينه دو كتيبه خط 

 50كوفي متضمن شهادتين را هر طرف دو لوح مرمرين سفيد مربع شكل 

وات چهارده معصوم و لوحه سانتيمتري پر كرده است متن سه لوحه صل

  :زيرين سمت چپ بدين مضمون است

عمل استاد حسين  912وقف ذالك خواجه نجم الدين محمود ابن عماد في سنه 

  كتبه الفقر اسداهللا الحسيني. خراساني

ديوار شمالي فضاي داخلي سردر را مشبكي آجري فرا گرفته بود كه در 

ي چوبي دو لنگه اي نصب گرديد تعميرات چند سال قبل خراب و به جاي آن در
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كه در زمينه كاشي سبز رنگ نصب شده بر باالي در چوبي جمله تعمير سال 

  .به چشم مي خورد 1348

) 24سوره (سوره نور  38و  37باالي اين در را كتيبه اي كمربندي حاوي آيات 

به خط ثلث برجسته در متن كاشي كاري هاي داراي نقش شش و تكه سلي دار 

  .ه استپوشانيد

در طرفين فضاي داخلي سر در دو صفحه كوچك يا طاقنماي قرينه يكديگر قرار 

دارد كتيبه داخل آنها به خط كوفي فيروزه اي و متضمن سوره اخالص است 

  .كه به جمله صدق اهللا العظيم و صدق رسوله الكريم پايان مي گيرد

  :كار رفته استدر كاشي كاري هاي صفه ها و اطراف آنها طرح و نقوش زير به 

  .داخل صفحه ها بخش زير كتيبه سوره اخالص نقش شش و طبل گردان-1

  .بخش باالي نقش شش و شمسه و باالي آن نقش معقلي ساده-2

  .ستونهاي تيرك مانند  طرفين صفه ها نقش شش و دو لنگه چاك دار-3

  .پشت بغل ها يا لچكي ها نقش شش و تكه-4

  سليستون جانبي صفحه ها نقش شش و -5

ضمناً حد فاصل كاشي كاري هاي ديوارهاي فضاي داخلي سردر و مقرنس 

و  274هاي سقف را كتيبه اي با خط كوفي فيروزه رنگ حاوي بخشي از آيه 

  .سوره بقره به طور كمربندي پوشانيده است 275

بخش باالي كتيبه مزبور را كه سقف درگاه به شمار مي آيد مقرنس هاي 

نيم كاسه با پوششي از كاشي هاي رنگارنگ در نقش و  زيبايي با نقش كاسه و
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طرحهاي گوناگون فرا گرفته است، كه قسمت اعظم آن در تعميرات بيست ساله 

گذشته به وسيله متخصصين امر ايجاد شده است زيرا قسمتي از سقف اصلي 

و براي ) 91عكس صفحه (و تزئينات آن به مرور زمان فرو ريخته بود 

  .بيشتر آن را با تير چوبي مسقف كرده بودند جلوگيري از خرابي

. نماي خارجي سردر همان بناي اصلي است كه همچنان پاي برجا مانده است

منتهي كاشي كاري هاي آن به مرور زمان ريختگي پيدا كرده بوده كه به همت 

استادان متبحر و كارشناسان مربوطه به بهترين وجهي تعمير گرديد آن چنان 

  .گونه اثري از خرابيهاي قبلي به چشم نمي خورد كه امروزه هيچ

در پشت بغل هاي سردر بزرگ دو نقش خورشيد جالب توجه به چشم يم 

خورد كه پيرامون آن را كاشي كاري هاي زيبايي با طرح و نقش شش و سه 

  .پري تكه دار پوشانيده است

گرچه سردر خانقاه در اثر توجه و دلسوزي مسئولين امر عظمت و شكوه 

اصلي خود را بازيافته ولي ساير ساختمانهاي آن به مروز زمان ويران شده و 

اثري از آنها به جاي نمانده است و حتي ويرانه پشت سر را نيز كه احتماالً 

خانقاه شيخ عبدالصمد بوده در سالهاي اخير به صورت شبستاني با سقف و 

تا پايان دوره ستون آجري درآورده اند به طوري كه گفته مي شود خانقاه 

صفوي داير بوده ولي در حمله افاغنه به دستور محمود افغان ويران و از بين 

  .برده مي شود
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به سرپرستي ) شمسي 1345(ميالدي  1966هيئت ايزمئو ايتاليايي كه به سال 

پروفسور فرانته از آثار تاريخي نطنز بازديد نموده در گزارش خود در باره 

  :د چنين اظهار نموده استسردر خانقاه شيخ عبدالصم

اين سردر در  قسمت انتهايي جنوب غربي مسجد قرار گرفته و با مناره اي كه «

. در كنار آن قرار دارد جالبترين منظره را در مجموعه مسجد تشكيل داده است

قسمتهاي كاشي كاري به سبك تركي آن داراي زيبايي و رنگ استثنايي مي 

م وقت تعميراتي انجام گرفته است اسكلت باشد روي اين سردر از طرف حكا

گچي مقرنس باالي سر در مرمت شده و از مقرنس هاي قديمي آثاري به جاي 

  .نمانده است

  .در حال حاضر تمام مقرنس ها را پوشش كاشي فرا گرفته است

كليه اين آثار حقيقتاً قابل ستايش است و هرگونه مرمت آنها بايستي به وسيله 

ناسي انجام گيرد و تصور نمي رود كه امروزه عمل اين متخصصين باستان ش

زيرا در آن . گونه تجديد بناها را بتوان به وسيله يك بناي ساده محلي انجام داد

صورت كار آنها در حكم تجديد اختياري بوده كه از اصول اساسي در آن اثري 

غيير موضوع ت) زيبايي بنا(ديده نمي شود به عالوه غير از موضوع استاتيكي 

شكل دادن آن و به اشتباه انداختن آيندگان نيز خطر ديگري است كه در اين 

  ».گونه مرمت ها مطرح خواهد بود
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  مناره مسجد

مناره بلند و زيباي مسجد به واسطه سبك جالب و تزئينات كاشي كاري به 

  .ويژه كتيبه پهن و فيروزه اي ساقه آن بسي ارجمند و قابل توجه مي باشد

 118و داراي  80/12و محيط ) تا سطح بام(متر  20/37كه به ارتفاع  اين مناره

پله مارپيچي است، كه مابين در سفيد مسجد و سردر كبود خانقاه بنا شده و به 

وسيله شبستان طاق داري كه سطحش با فرش آرامگاه شيخ عبدالصمد مساوي 

  .است به ساير بناها متصل گرديده است

مسجد انحراف داشته است براي اينكه بتوانند پله  چون محور آرامگاه نسبت به

چون (هاي ورودي بام را كه از جهتي پله هاي مناره نيز محسوب مي گردد 

بسازند ناچار شبستان ) ورودي مناره تقريباً در مقابل ورودي به بام قرار دارد

جديد را قدري به سمت غرب برده اند و در نتيجه خود منار هم به جانب غربي 

مت محور شبستان منحرف شده است، در  صورتي كه طبعاً باني قصدش و س

  .اين بوده كه در جلو ورودي محور آرامگاه واقع بشود

باالتر از اين شبستان طاق دار شبستان ديگري است كه قسمت اعالي آن ويران 

از طرف جلو خان يعني از دو . از آنجا به پله منار مي توان رفت. شده است

ر، به وسيله دو پنجره بزرگ روشنايي به اين شبستان مي رسيده طرف تنه منا

  .است

اين منار و پنجره ها و درهاي سفيد و كبود در اطراف ميدان واقع شده اند 

ظاهراً اجزاء مختلف و بي تناسبي محسوب مي شوند ولي چون به دقت مالحظه 
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ريف و زيبا كنيم معلوم مي گردد  كه معمار اين اجزاء پراكنده را به سبكي ظ

تركيب كرده كه دلفريب و ذوق پرور است و ايجاد اين گونه هماهنگي از صنعت 

مهمترين زيبايي آن در . ايراني كه خيلي محافظه كار بوده است بعيد مي نمايد

رنگ آميزي است مخصوصاً د ر وسط ابنيه يعني در روي تنه منار كتيبه 

ز كاشي فيروزه اي نقش بسته تاريخي قشنگي به خط ثلث برجسته بر قطعه اي ا

  .است

  :غير از كتيبه تاريخي فوق نوشته هيات ديگر مناره بدين شرح است

در قسمت باالي بدنه مناره يعني در نيمه ارتفاع آن عبارت العظمه هللا بخط كوفي 

آجري بر زمينه كاشي فيروزه اي تكرار شده و در كتيبه پايين كه تقريباً در 

بام قرار دارد جمله الملك اهللا چندين بار تكرار شده  ارتفاع يك متري از سطح

  .است

در متن كاشي كاري قسمتي كه كتيبه بزرگ در اطراف آن دور زده دو لوحه 

جداگانه از يكديگر قرار دارد كه در متن آنها به خط آجري روي كاشي فيروزه 

م كمال الدين العظي.... اي جمله امير كبير جالل الدين عبداهللا عزه اهللا و بمساعي 

  .محمد جزاء اهللا خيرا نوشته شده است

  

  كتيبه جديد مناره

در قسمت باالي كتيبه تاريخ مناره از ابتدا طاق هاللي كتيبه جديدي كه از خانه 

هاي بيضي شكل كوچكي تشكيل شده و هرچه به طرف پايين مي آيد تعداد آنها 
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را مي دهند به چشم  به طوري كه مجموع آنها تشكيل مثلثي. زيادتر مي گردد

مي خورد اين كتيبه به خط نستعليق بر زمينه كاشي سفيد نگارش يافته و به 

دستور ميرزاغالمحسين خان نوري صديق اكرم حاكم وقت نطنز پس از انجام 

هجري قمري كه به همت او انجام مي گيرد در  1342تعميرات سردر به سال 

  :است متن كتيبه بدين شرح. اين محل نصب شده است

ستايش يزدان پاكي را سزاست كه انسان را به قوه عقل و علم به معرفت خود «

. نائل فرموده و در پرتو آن يكي از تكاليف اوليه ما را خدمات نوعيه مقرر داشته

چنانچه به اسناد مثبته تاريخي مراجعه كنيم مشاهده مي نماييم كه سابقين ما 

ان محض تجمع دادن آنها با يك عالم بعد از غلبه اسالم و پراكندگي ايراني

روحانيت حقيقي به نام تصوف در زمان حضرت ثامن االئمه عليه السالم تقيه 

اتخاذ و براي پيشرفت مقصود تاثيرات مهمي در اعماق قلوب طالبان وادي عشق 

و محبت داده و در اثر آن مردان بزرگ نامي با يك برجستگي فوق العاده توام 

از آن قبيل حضرت شيخ عبدالصمد رباني نوراهللا . نمودندبا روحانيت تجلي 

مرقده الشريف است كه در عصر خويش بي همتا بوده و گروه انبوه در گرد 

آنحضرت پروانه وار جمع از آن قبيل خليفه حسين ماستري كه در آن زمان از 

هر جهت حتي از جهت تمول و ثروت هم بر همه برتري داشته و بناي اين 

بزرگترين دليل بر قوت قلب و وسعت صدر اوست و در زمان  خانقاه كه

حضرت شيخ به مناسبت ارادتي كه داشته است نموده و مسجد جامع فعلي را 

هجري بنا كرده است و بعد از خاتمه مسجد حضرت شيخ جهان  704در سنه 
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مقبره را بنا نموده است و در طول هيجده سال  707فاني را وداع و در سنه 

مير خانقاه گرديد كه فعالً سر درب آن داللت بر عظمت كل بنا مي مشغول تع

هجري موقوفات زيادي هم داشته است متاسفانه در اثر  725نمايد و در سنه 

القيدي و سهل انگاري و بدبختي هاي متراكمه اين ملت واژگون بخت و غفلت 

تاريخي  هاي زمامداران سابق موقوفات در شكمها فرو رفته و چنين بنا و آثار

كه مزاياي آن را براي اطالع عموم ثبت مي نمايد درهم ريخته و حاليه تنها 

من بنده خدا عبد موال ميرزاغالمحسين خان نوري صديق . سردرب آن باقيست

هجري قمري مطابق سوم ثور  1341اكرم ايران دوست در هفتم شهر رمضان 

سردرب گرانبها در به مجرد مشاهده اين . شمسي مامور وارد نطنز شدم 1303

بحر حيرت فرو رفتم با تاسف زياد از گذشته به فكر آينده افتاده همت گماردن 

و به تعمير آن قيام و اقدام نمودم كه اين سردرب كه در آن واحد چندين 

موضوع مهم را نشان مي دهد براي اخالف وطن پرست ايران دوست خود 

لمي و عملي گذشتگان و نياكان پاك بيادگار نگاه بدارم كه آيندگان قدر و قيمت ع

  .خود را همواره منظور نظر قرار دهند

اوالً در دو پيشاني بنا دو خورشيد موجود ثابت مي دارد كه دولت هفت قرن 

قبل ايران مثل دولتهاي قبل از اسالم تنها عالمت دولتي كه خورشيد بوده است 

  .استعمال مي كردند

كمال به خوبي در كتيبه اول نشان مي  دوم خط نسخ هفت قرن قبل را در عين

  .دهد
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سوم در دو كتيبه خط كوفي اوليه و بعد در دو كتيبه داخلي خط كوفي گلداني را 

  .به خوبي مي توان مشاهده كرد

چهارم اصل مهندسي و ترسيمات صنايع مستنطرفه و كاشي سازي آن زمان 

  .را در نهايت كمال نشان مي دهد

زندان خلف وطن تمني دارد كه در حفظ اين سردرب پنجم در خاتمه از عموم فر

خرابه كه هزاران مزاياي ديگر دارد مراقبت فرمايند كه علماي تاريخي و صنعتي 

از اين بنا بهره مند گردند صديق اكرم حاكم نطنز، كتيبه ميرزاعباس خلف 

عمل استاد حسين قصاع خلف مرحوم  1342مرحوم حاجي ميرزاحسين نطنزي 

  .1342نزي علي محمد نط

  

  نقش كاشي هاي مناره و كتيبه پايه آن

مناره و كاشي كاري هاي طاقنماي كتيبه دار پايه آن داراي نقوشي به شرح زير 

  :مي باشد

مناره داراي نقش لوزي از كاشي معقلي است كه تمام سطح بدنه مناره به -1

  .استثناي كتيبه هاي كمربندي و نعلبكي هاي اول و دوم فرا گرفته است

نعلبكي نخستين داراي نقش مقرنس نيم كاسه و نعلبكي انتهايي كه با فاصله -2

  .محاط در نعلبكي نخستين است نيز داراي نقش مقرنس است

  پشت بغلهاي طاق نماي حاوي كتيبه مناره نقش شش و چهار سلي-3

  زير كتيبه صديق اكرم نقش سوسن-4
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صديق اكرم يعني لبه  حاشيه كمربندي كه زير نقش سوسن تا باالي كتيبه-5

  .طاق نماي هاللي را احاطه نموده نقش چهار لنگ گردان

  زيركتيبه كمربندي كه به صورت لچكي يا پشت بغل است نقش شش و تكه-6

ذيل لچكي هاي فوق كه طرح درگاهي را جلوه گر ساخته و دو لوحه كاشي -7

... ي بمساعي يكي به مضمون اميركبير جالل الدين عبداهللا اعزه الاله و ديگر

المعظم كمال الدين محمد جزاءاهللا خيرا در متن آن جاسازي شده نقش شش و 

  .طبل

دو ستون كاشي استوانه طرفين كتيبه كمربندي، نقشس هشت و طبل چهار -8

  لنگه دار

  سرستونهاي دو ستون فوق الذكر نقش طرح سرمه دان-9

خي آن سه كلمه اهللا اين ستونها عالوه بر نقش طرح سرمه دان در بخش باالي پ

و در ذيل پخي در طرفين دو كلمه علي و در وسط كلمه محمد به چشم مي 

  .خورد

دونالدن ويلبر در كتاب خود در مورد نزئينات سردر خانقاه و مناره بدين گونه 

  :اظهار نظر نموده است

تزئين سردر خانقاه و مناره را مي توان با هم مورد مطالعه قرار داد، زيرا در «

طرح و رنگهاي . ر دو تركيب سفال لعابي و سفال بدون لعاب به كار رفته استه

آن شبيه تزئين مقبره اولجايتو و زيارتگاه بسطام است ولي طرحهاي تسمه اي 

به طرحهاي بسطام زيادتر شباهت دارد سفال لعابي و سفال بدون لعاب به 
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به رنگ آبي، نيل و انواع مختلف به كار رفته كه عبارتست از كاشي كاري كامل 

سفيد كه بعضي طرحهاي آن از قطعات بسيار ريز كوچك يافته است، كاشي 

كاري كامل به رنگ نيلي و آبي تيره، كتيبه به خط كوفي از باريكه كاشي آبي در 

مقابل زمينه فرو رفته آبي تيره، حاشيه هاي حاوي كتيبه كه از حروف برجسته 

تيبه از سفال قالب گيري شده بدون لعاب كه نيلي بر زمينه آبي تشكيل يافته، ك

در آن حروف زمينه فرو رفته و مربع هاي كوچك آجري نيلي يك در ميان قرار 

گرفته است، طرحهاي نغولي و حاشيه از كاشي نيلي، آبي و سفال بي لعاب، 

  ».باريكه هاي مركب از كاشي نيلي كه روي آنها حردف كنده شده است

  

  وارد شدهخساراتي كه به مناره 

گزارش بررسيهاي هيئت ايزمئو موجود در دفتر فني سازمان ملي حفاظت آثار 

  :باستاني در مورد مناره بدين شرح است

هجري قمري است مشرف به مجموعه مسجد مي  725مناره كه تاريخ آن «

پس از بررسيهاي دقيق كه در محل انجام گرديد مشاهده شد كه مناره . باشد

. سمت خانقاه در حدود چهل سانتيمتر متمايل گرديده است نسبت به پايه و به

البته خطر قريب الوقوعي روي مناره به نظر نمي رسد زيرا مناره روي يك پايه 

چهارگوش محكم به اضالع چهار متر قرار گرفته و همچنين قطر قاعده آن 

  .نسبت به ارتفاع كالً زياد و قابل مالحظه مي باشد
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د ناديده گرفت و اقدامات الزم در اين مورد كامالًُ به هر حال خطر را نباي

ضروري است و اگر در نظر داشته باشيم كه قنات آبي از زير مسجد مي گذرد 

كه در حياط مسجد آشكارا ديده مي شود و اين نهر از كناره هاي پايه مناره هم 

عبور مي كند شايد بتوان علت خرابي را وجود همين نهر زيرزميني دانست و 

راي جبران اين عيب بايستي نخست به بررسي در پايه مناره و در گوشه ب

شرقي آن پرداخت و براي معلوم شدن اين موضوع كه آبهاي زيرزميني پي را 

گود نكرده و نبرده است بايد آبهاي زيرزميني را از پايه مناره دور كرده و پايه 

يد بايستي به وسيله چنانكه دوركردن آبهاي زيرزميني مشكل با. را تقويت نمود

ستونهايي از بتون آرمه باري را كه در پايه قرار دارد روي يك سطح وسيعي 

توزيع نمود در اين حالت تيرها بايد در پهلوهاي شمالي و غربي مربع پايه قرار 

  .داده شود

چنانچه علت خرابي آبهاي زيرزميني نبوده بلكه احتماالً در نتيجه نشست باشد 

  ».گيري از خطر پي را تقويت نمودكافيست براي پيش

  

  علت گوناگوني تزئينات بناهاي اين مجموعه

در مجموعه بناهاي مسجد جمعه تضادي به چشم مي خورد كه مسلماً از 

اين تضاد عبارت است از . ديدگاه افراد تيزبين و موشكاف به دور نمي ماند

  .اختالف در تزئينات اين بناها
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هجري  707و  704(كه به فاصله زماني كمي  مسجد و آرامگاه شيخ عبدالصمد

ساخته شده اند با تمام عظمتي كه واجد آن مي باشند تماماً از گچ اندود ) قمري

شده اند و فاقد هرگونه تزئينات كاشي كاري مي باشند و تزئينات آنها منحصر 

به تعدادي نوشته روي گچ و يا گچ بري مي باشد و حال آن كه قسمت بيروني 

تا  716وعه يعني سردر خانقاه و مناره و پايه آن كه در فاصله سالهاي اين مجم

ساخته شده اند سراسر از آجر كاشي آن هم به طرز بديع و شگفت  725

  .انگيزي پوشيده شده است

چرا اين بناها كه در فاصله زماني تقريباً بيست ساله ساخته شده اند داراي 

در تمام آنها اصول معماري  چنين اختالفي مي باشند؟ چه موجب شده كه

واحدي از نظر تزئينات به كار بده نشود؟ و چرا يك دفعه سبك پيشين را ترك 

  و سبك ديگري را كه با سبك قبلي شباهت چنداني ندارد جايگزين نموده اند؟

  :نظر آندره گدار در اين مورد چنين است

آرامگاه هجري  710و  703علت حقيقي آن است كه درست در فاصله سالهاي 

هجري آرامگاه سلطان الجاتيو  710و  703سلطان الجاتيو خدابنده و ساير ابنيه 

خدابنده و ساير ابنيه سلطانيه كه فعالً مفقود و مخروب است قدم به عرصه 

  .وجود گذاشت

ابنيه آذربايجان از عهد سلجوقيان به بعد با كاشي زينت يافته و تكثير 

در آرامگاه الجاتيو هم به تقليد آن . مايان استروزافزون اين تزئينات در آنها ن

ابنيه رنگ آميزي بسيار به كار برده اند، آوازه اين بناي زيبا چنان د ر سرتاسر 
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ايران پيچيد كه در اندك مدتي تزئينات ابنيه به وسيله گچ بري و رنگ زدن روي 

به بعد در  717و  716گچ منسوخ و صنعت كاشي كاري ملون روام يافت از 

نطنز نقوش كثيراالضالع متراكم را با اجزاء برجسته بمانند بناهاي سلطانيه 

متداول كرده اند و قطعات مقرنس سقف را تمام از كاشي مستور ساخته و رنگ 

آسماني و كبود دريايي را به هم آميخته و آبي سير را با نخودي خالص آجري 

ه رنگ آميزي كار را به به يكديگر بسته اند و خالصه در نمايش استادي و سليق

جايي رسانده اند كه شخص تصور مي كند معمار سلطانيه و معمار خانقاه نطنز 

از نظر فني هم ديوارها را مثل سلطانيه با قطعات كاشي . يك نفر بوده است

  .عريض كه در كارخانه منبت و مزين شده پوشانيده اند

عه مهم معماري يعني بناهاي نطنز كه تاريخشان درست قبل و بعد از آن واق

ايجاد گنبد سلطانيه است، در كمال خوبي اوضاع صنعتي ايران را در آن زمان 

معين مي كنند، اين ابنيه خيلي بهتر از خود گنبد سلطانيه اهميت و تاثير عجيب 

  ».مزار سلطان الجايتو را در تاريخ معماري ايران روشن مي كند

  

  يادآوري دو نكته

معه يادآور مي گردد كه در انبار سازمان ميراث در پايان مبحث مسجد ج

واقع در يكي از اطاقهاي فوقاني راهروي ورودي اصلي جنوبي مسجد (فرهنگي 

  :سنگ نوشته يا با مضمون ذيل مشاهده گرديد) جمعه
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هوالباقي وفات مرحوم مغفور شيخ بهاءالدين محمد ابن حبيب اهللا نطنزي به 

  1258تاريخ شهر شوال 

احمديه سابق و (نوشته هاي باالي سردر ورودي مدرسه سپهر ضمناً كاشي 

كه در زمان حكومت اعظام الوزاره طالقاني تههي شده در اين ) مرتضويه اسبق

مكان نگهداري مي شود كه بدين وسيله از زحمات دست اندركاران مربوطه 

  .سپاسگزاري مي گردد
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  :خالصه

توسعه بنا  –اول قرن هفتم  مشخصات معماري و تزئيناتي بقعه مربوط به نيمه

شرح عمارات و ابنيه مزار شيخ كه بدستور شاه طهماسب در مجموعه صريح  –

شرح كاملي از وضع كنوني آرامگاه پس از تعميرات مكرر،  –الملك نوشته شده 

رواق، مقبره (قسمت هاي اصلي بقعه  سردر بيرون بقعه، حياط بزرگ، صحن،

، اسامي افرادي كه )نه چيني خانه و قبرستانشيخ، مقبره شاه اسماعيل، حرم خا

  شرحي بر باقيماندة اشياء موجود در بقعه –در بقعه شيخ مدفون هستند 
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  آرامگاه شيخ صفي الدين

  مقدمه

بناهايي كه بنام يقعه شيخ صفي الدين ناميده مي شود متعلق به نيمه اول سده 

شته و در پانزدهم دي هفتم مي باشد كه بتدريج بناهاي ديگري در آن افزوده گ

  .جزء اثار ملي به چاپ رسيده است 64در تحت شماره  1310ماه 

محل كنوني بقعه در ابتداء خانقاه و مسكن شيخ صفي الدين و محل اجتماع 

بعدها . مريدان او بوده و پس از مرگ نيز شيخ در همانجا دفن گرديده است

ند در تكميل و تزئين چون اوالد شيخ صفي جملگي داراي شوكت و اقتدار بود

مدفن جدشان كوشش نموده و زياد  از همه شاه طهماسب اول در توسعه بقعه 

كوشيده و همچنين شاه عباس عباس اول و شاه عباس دوم نيز در تزيين آن 

 1307در زمان ناصرالدين شاه قاجار در سال . سعي كافي مبذول داشته اند

بقعه بعمل آمده و تغيير وضع هجري، تعميرات مفصلي در بناهاي متعلق به 

اصلي چهار طاق اولي جلو جلو مسجد جنت سرا و كاشيكاريهاي آن، از آثار 

دوره قاجاريه بوده چنانكه در قسمت باالي ديوارهاي داخلي رواق بقعه، متصل 

گچ بري و در وسط عرض شمالي، » انا فتحنا«به اتاق سقف، با خط نسخ سوره 

كه » 1307تبريزي سنه . عمل استاد ابراهيم« - بين دو سطر نوشته نوشته شده

در اثر شكستگي حاصله و پيش آمدگي نماي طاق مزبور، كاشي آن فرسوده 

  .شده و فعالً به همان حال باقيسن
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شمسي كه بناي تاريخي بقعه شيخ صفي الدين زير نظر مستقيم  1314از سال 

سي نظارت فرهنگ اداره فرهنگ ادبي قرار گرفت از طرف اداره كل باستانشنا

نسبت به ترميم خرابي هاي حاصله و تعمير كاشيكاريهاي قبلي بتدريج اقدام 

در حدود ششصدهزار ريال از  1327الزم بعمل آمد، و از آن سال تا آخر سال 

اعتبارات اوقافي و عطاياي ملوكانه كه صرف تعمير و اصالح بقعه شيخ صفي 

  .الدين شده است

  

  آرامگاه شيخ صفي الدين

كه به » صريح الملك«عمارات و ابنيه مزار شيخ صفي الدين را در مجموعه 

هجري قمري تأليف شده چنين نگاشته  975دستور شاه طهماسب اول در سال 

  :اند

  حرم و دارالحفاظ-1

مقبره شاهزادگان كه در طرف شرقي دارالحفاظ قرار داشته و بر سر در آن -2

  .اشعاري نوشته اند

كه به نام » به دارالحديث«ه قبله، مايل به مغرب معروف ايوان بزرگ رو ب-3

و در دو طرف آن مقابر مسقفي از . شاه اسمعيل اول بوده و از آثار اوست

  .اوالد مشايخ صفويه قرار داشته است

  .چله خانه هاي قديمي كه محل جلوس شيخ صفي الدين اسحق بوده است-4
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يخ صفي، در محلي كه به مقبره مادر شاه طهماسب اول، متصل به حرم ش-5

  .پنجه حضرت علي منسوب  است

مقصوره اي در برابر ايوان داراالحديث از اثار شاه طهماسب اول، كه در -6

پيش طاق ايوان، اشعاري در ستايش شاه طهماسب اول نوشته بوده اند به 

  :شرح زير

  رقم كرده بتاييد الهي عطارد بر سر ايوان شاهي

  طانسر بر افر از دارالملك احسانكه سلطان بن سلطان بن سل

  مدار امن و ايمان شاه طهماسبل مكان عدل و احسان شاه طهماسب

الهي تا كه اين فرخنده ايران بود آرايش از برجيس و كيوان سعادت ياور شاه 

  جهان وجودش از حوادث در امان باد

  محوزه شهيد گاه در شمال گنبد دارالحديث-7

سي كه در زمان شاه طهماسب كاشي كاري محل جلوس شيخ صدرالدين مو-8

  .شده بود

  .حجره ها كه از چهل بيش بود-9

بقعه مزارهاي برخي از اميران و نزديكان خاندان صفوي و مقبره مسقف و -10

  .اوالد مشايخ آن سلسله

  .آشپزخانه و ديگ خانه و حجره هاي متعلق به آنها-11

  .اياغ خانه كه در شمال آشپزخانه بوده-12

  .ره اي رو به مزار شيخ صفي كه آرامگاه اوالد مشايخ صفويه بودحج-13
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شربت خانه در كنار چشمه آبي مشتمل بر حوض، و محل پختن حلواها و -14

  .شيريني هاي ايران در طرف مغرب مغرب

دفترخانه شامل دهليز و كتابخانه و محوطه هاي ميان شربت خانه و -15

  .حوضچه خانه

  .با حجره هاي فوقاني و تحتاني خوانچه خانه و انبار،-16

نقاره خانه كه زير سقاخانه بود و عقب آن حمام و برخي خانه هاي متعلق -17

  .به آستانه

  هيمه خانه  و زمين اطراف آن-18

  .فضاي بيرون در آستانه كه در برابر آن و دكانها بود-19

  

شاه  نوه و جانشين(يكي از همراهان سفير بيگانه اي كه در زمان شاه صفي 

به ايران آمده بود، از اردبيل ديدن كرد و در سفرنامه خويش، در ) عباس اول

از آن جمله در باره . بارة اهميت مزار شيخ صفي الدين مطالبي نوشت

  :آشپزخانه شيخ صفي الدين چنين مي نويسد

بيش از سه هزار تن را روزي سه بار با آش و پلو و گوشت اطعام مي كردند يا 

ح و ظهر را از موقوفات ديگري مي پرداخت و در  ساعات تقسيم خرج غذاي صب

در اين مطبخ ديگري بود معروف به ديگ . غذا فقرا را به بانگ طبل مي كردند

ق از مكه آورده و وقف آشپزخانه . هـ  912فوقاني كه آنرا مردي عرب در سال 

  :يسدهمين نويسنده در باره كتابخانه آرامگاه مي نو. شيخ صفي كرده بود
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آرامگاه شيخ صفي الدين در تاالري بود به نام جنت سرا، كه ) 1(كتابخانه 

در اين كتابخانه كتب خطي بسياري به زبانهاي . سقفي گنبدي شكل داشت

فارسي و تركي و عربي بوده است كه در گنجه هاي متعدد نگهداري مي شد و 

  .داراي تصاوير زيباي مينياتور بودند

ه شيخ صفي الدين در تاالري بود به نام جنت سرا، كه آرامگا) 1(كتابخانه 

در اين كتابخانه كتب خطي بسياري به زبانهاي . سقفي گنبدي شكل داشت

فارسي و تركي و عربي بوده است كه در گنجه هاي متعدد نگهداري مي شد و 

  .داراي تصاوير زيباي مينياتور بودند

اينك بر اثر تغييرات  .شرحي كه گذشت مربوط به وضع سابق آرامگاه بود

فراواني كه به مرور زمان در ساختمان آن داده شده است ساختمان بقعه شامل 

  قسمتهاي زير است

  سردر بيرون بقعه، مشرف به ميدان عالي قاپوي اردبيل-1

  حياط بزرگ-2

  حياط بقعه و مسجد جنت سرا-3

اسماعيل مقبره شاه  –مقبره شيخ صفي الدين  –رواق (قسمتهاي اصلي بقعه -4

  ).قبرستان –چيني خانه  –حرم خانه  –

  

  :شرح كامل
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جلو در حياط بزرگ بقعه كه به  در ضلع شمالي ميدان، –سردر بيرون بقعه -1

ميدان عالي قاپو مشهور است سردر بزرگي بوده كه قسمتهاي باالي آن به كلي 

ن به ريخته و باقي مانده هاي پايه ها و كاشيهاي معرق كتيبه و طاقچه هاي آ

 1321مناسبت شكسته بودن طبق دستور اداره كل باستانشناسي در سال 

كليه كاشيهاي معرق پياده شده از آنها نگهداري ميشود تا . برداشته شده است

كتيبه سردر مزبور به شرح . پش از تعمير و تكميل در محل مناسب نصب گردد

  :زير ميباشد

فيعه في ايام دولت خاقان االعظم و قد اتفق الفراغ من هذه العماره الشريفه الر

السلطان المعظم مالك رقاب العرب و العجم، السلطان بن السلطان شاه عباس 

الثاني الصفوي الموسوي الحسيني بهادر خان خلد اهللا ملكه و سلطانه افاض علي 

العالمين بره و عدله و احسانه بسعي الكبير المؤيد بتاييد الملك منان نظر علي 

  ).1075( 1:75لي خان المتو

  

در ضلع شرقي ميدان عالي قاپو سردري است كه سابقاً  –حياط بزرگ بقعه -2

داراي كاشيهاي معرق بوده ولي در تعميرات چند سال قبل به كلي از بين رفته 

در طرفين اين سر در مدخل حياط . و فعالً نمونه هايي از آن باقي مانده است

اتاقهايي ساخته شده كه فعالً محل اداره  بزرگ بقعه است و در قسمت باالي آن

  .اوقاف اردبيل ميباشد
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متر با  93متر و درازي  26حياط بزرگ محوطه مستطيلي است به پهناي 

ديوارهاي بلند و طالق نماهاي آجري، در  ضلع شرقي اين حياط سردر ديگري 

  .است كه به واسطة داشتن راهروي غير مسقفي، به صحن بقعه متصل مي شود

  

 متر ب  16/ 10متر  04/30درازي  بهمستطيلي  محوطه ــ صحن بقعه  3

. كه اغلب از كاشيهاي معرق پوشيده شده است آجريديوارها و طاق نماهاي  ا

به سر در شاه عباس بوده و در  مشهوردر باالي مدخل اصلي صحن بقعه كه 

به شرح كه باقي مانده  معرقوسط ضلع غربي قرار گرفته است قسمتي از كتيبه 

  : زير است

  »  …عباس موسوي الصفوي  شاهالسلطان بن سلطان خاقان  …«

اي به خط ريز  سفيد رنگ نوشته شده كتيبه رقاعكتيبه فوق كه به خط  روي

  : ريز باقي مانده كلماتهست كه قسمت اول آن تماماً ريخته و فقط 

لكفر  …حمت مروج مذهب االثني عشر بتاييد الر وكء رقاب العراب و العجم  …«

  » .. الطغيان رفع بنيان البالل 

در آياتي از قرآن مجيد نوشته شده كه قسمت  سرنماي پايه هاي طرفين اين  در

نماي هاي ديوار غربي صحن  طاقعمده آن با كاشيهاي معرق نماي جرزها و 

 .استترميم و يا از نو تهيه و نصب شده  1328در تعميرات سال 
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در آياتي از قرآن مجيد نوشته شده كه قسمت  سرن اين نماي پايه هاي طرفي در

نماي هاي ديوار غربي صحن  طاقعمده آن با كاشيهاي معرق نماي جرزها و 

 . استترميم و يا از نو تهيه و نصب شده  1328در تعميرات سال 

در گوشه غربي ضلع جنوبي صحن است و در زير پايه غربي  متولي طاق

پشت قسمت جنوبي ديوار غربي و راهرو  حوطهمپنجره طاق متولي دري به 

چله خانه كه در هنگام  بهاين محوطه مشهور است . صحن بقعه باز مي شود

 مخصوصآبادي، حجرات كوچك و تنگ و تاريكي در اطراف آن موجود بود و 

 .عبادت چهل روز در اويش بوده است

  

صفي ـ مقبره شاه  شيخـ بقعه  رواق ـاصلي بقعه عبارتند از سر در  بناهايـ  4

 . اسماعيل ـ حرم خانه ـ چيني خانه ـ قبرستان

صحن واقع شده و ورودي كليه اين بناها داراي  شرقي قسمت ـدر  ـ سر الف

در  معرق بوده و موقعيت بوده اين سر هايدر عالي مزين با كاشيها و كتيبه  سر

 اهللا، جلوه به گنبد اهللا معروفبا نماي خارجي رواق و گنبد شيخ صفي الدين ، 

ابنيه تاريخي به  اغلبخاصي به ساختمان بناهاي اصلي بقعه داده و بر خالف 

  . مناسبت عدم قرينه سازي، اسلوب و طرز معماري مخصوصي دارد

از سر در كفش كن به وسيله در بزرگ نقره كوب  عبوراز  پس –ـ رواق  ب

 11/  5 0به طول  كه داراي تاالري است شويموارد در رواق يا قنديل خانه مي 

چهار ) در طول تاالر(آن  طرفمتر كه سقف آن آجري و در دو  6متر و عرض 
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هاي  پنجره غربي،هاي طرف  است و در وسط طاق طاق دو اشكوبي ساخته شده

آهني مشرف به صحن نصب گرديده و در طاق هاي قسمت پايين سمت شرقي 

  . چيني خانه قرار گرفته است هاي مدخلدر 

كه در راهرو رواق  استانتهاي قنديل خانه شاه نشين واقع  در ـخانه ـ حرم  ج

نشين با  شاهديوارهاي . حرم خانه و مقبره خانه شاه اسمعيل در آن قرار دارد

  . آيات قرآن مجيد و سلسله مشايخ شيخ صفي الدين گچ بري شده است

  

شي ساخته برج استوانه شكل با گنبد روپو مانند كه الدينـ مقبره شيخ صفي  د

در وسط اين . متصل است نشينشده است به وسيله دري به ضلع جنوبي شاه 

مي رود  شماربنا صندوق منبت كاري شيخ كه جزء اشياء گرانبهاي بقعه به 

 .قرار گرفته

 كوچكجنوب شرقي شاه نشين واقع شده و بناي  درـ  اسماعيلـ مقبره شاه  هـ

در زير اين گنبد كه . وچكي استچهار ضلعي مي باشد كه پوشيده با گنبد ك

با نقشهاي طالي مزين شده صندوق نفيس گرانبهاي قرار  آنسطح داخلي 

عاج تزيين يافته و از جمله شاهكارهاي  برجستهگرفته كه از گل و بوته هاي 

وسط گل عاجي با خط  دردر ضلع شرقي صندوق . هنري محسوب مي شود

  .ريز نوشته شده عمل استاد مقصود علي
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به شرح اين قسمت پرداخته شود الزم شود كه  اينكهاز  قبل ــ چيني خانه  و

و  1016در سالهاي . شرح داده شود خانهمختصري راجع به تاريخ بناي چيني 

و ارمنستان با  گرجستانهجري كه شاه عباس در شيروان و  1020و  1017

كرد  رتمسافسرداران عثماني و برخي از طوايف مشغول جنگ بود به اردبيل 

  :و تغييراتي در بقعه شيخ صفي به شرح زير داد

اند و چون  درِ حرم زير را كندند و به جاي آن دري از طال ساخته داد دستور

شاه اسماعيل اول مانع باز كردن در بود دستور داد آن  پسرمقبره رستم ميرزا 

در ي جلو حرم افزودند و  بر وسعت صفه چنينرا با خاك يكسان كردند و هم 

در حرم دري ساختند و در و  مقابلآنجا نرده اي از نقره كشيدند و در ميان آن 

زر زينت دادند و در  وسيم  باپنجره آستانه و آشپزخانه را نيز به فرمان وي 

 عددهمان حال عمارتي به نام چيني خانه ساخت و يكهزار و دويست و يك 

ي مزبور را منجم صورت چيني ها. (ظرف چيني وقف آستانه جد خويش كرد

و ) محمد يزدي در تاريخ عباسي نقل كرده است  الدينمخصوصش جالل 

  .براي آنها نوشت اي نامهدستور داد محمد حسين وقف حكاك 

  

تقريباً هشت ضلعي كه از هر چهار  استخانه بنايي  خانه، چيني شرح چيني اينك

متر  18اً تقريب بناو قطر . طرف داراي قسمتهاي خروجي طاق مانندي است

. شدهها براي نگاهداري كتب و ظروف ساخته  باشد و در اطراف آن قفسه مي

ساختمان چيني خانه كه با اسلوب معماري بناي عالي قاپوي اصفهان و به طور 
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و قسمت داخلي طاقها و گنبد با . شده داراي اهميت زيادي است ساختهكامل 

ف بطور مجوف ساخته مخصوص و طال كاريهاي ظري آميزيبريها و رنگ  گچ

  .شده

  

پشت گنبد شيخ صفي و  بقعهقسمت جنوبي بناهاي اصلي  درـ قبرستان ـ  ز

به  موسوممتر  11متر و عرض  15گنبد حرم خانه، محوطه ايست به طول 

اين محوطه سابقاً قبرستان بوده و در سال . حياط مقابر يا حياط حرم خانه

ديوارهاي اطراف آن و  1322شمسي تسطيح و مرمت يافته و در سال  1317

 . است يافتهگنبد شيخ تعمير 

  . هستند مدفونشخصيتهايي كه در بقعه شيخ صفي  معروفترين

  : اهللا اهللا قرار گرفته عبارتند از معروفـ قبوري كه در زير گنبد  1

كه در اطراف آن به خط رقاع كلمات زير  الدينـ صندوق قبر شيخ صفي  الف

  : نوشته شده است

الشيخ الرباني و العارف الصمداني كاشف  كهمرقد المنوره و مضجع  هذا«

االبرار حاوي مناقب المكرام  مفاخراسرار الحقيقه محي مراسم الطريقه حامي 

سلطان المحققين امام قدره  العارفينالخالق علي العموم و اال طالق قطب .. باليقين

و الدين اسحق اجري اهللا تعالي  الملهاولياء اهللا الواصلين الي الفتح صفي الحق و 

بارشاد الجنه و  المخصوصاثار بركاته في اال طرف االفاق المعزز القدسيه 

  . »االنسيه
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  : نقره اي به خط رقاع نوشته شده قطعهبدنه اين صندوق بر روي  در

الولي اهللا صفي الحق و الدين قدس سره العبد  القدسيههذا المرقد و الشهيد  باني«

  . »يموسوي الصفو

  

پشت صندوق شيخ صفي قبر فرزندش سيد صدر الدين موسوي باني  درـ  ب

به شيخ شاه فرزند سلطان خواجه علي سياه  معروفبقعه، و پشت ابراهيم 

سلطان حيدر فرزند شيخ جنيد  قبرپوش، و روبروي صندوق شيخ صفي الدين، 

 . پدر شاه اسماعيل صفوي قرار گرفته است

وي در زير گنبد كوچكي متصل به قسمت شرقي شاه شاه اسماعيل صف قبرـ  2

  . نشين رواق است

  : گنبد معروف به حرم خانه قبور زير قرار گرفته زيرـ  3

صندوق اول سمت راست در ورودي كار استاد (قبر دختر شيخ صفي  ـ الف

  ). المراغيعثماني بن احمد 

صفي كه در  دختر شيخ زاهد گيالني به نام فاطمه خاتون عيال شيخ قبرـ  ب

  .نمودفوت  735تاريخ 

  

هجري روي سنگ قبر نوشته  792سيد موسوي ابن سلطان حيدر تاريخ  قبرـ  ج

 ..  …با حسينشده مرقد مرحوم آقا 
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هجري فوت  908سلطان بايزيد ابن خواجه حسين الصفوي كه در سال  قبرـ  د

  . نموده است

  . هجري 909خر سال اال قبر سالم اهللا ابن خليل صفوي تاريخ جمادي ـ هـ

  .مرشد قلي آقا ابن اهللا آقا ايشيك آقاسي قبرـ  و

مشايخ و بزرگان ـ در حياط حرم خانه متصل به ديوار صحن بقعه،  قبورـ  ز

حليمه بيگي، مشهور به عالم شاه بگم دختر اوزون  بهمقبره ايست منصوب 

  . جريه 767كتيبه روي سنگ قبر  صفويحسن آق قوينلو مادر شاه اسماعيل 

   
     در بقعه شيخ صفي موجودمانده اشياء  باقي

كوفي با جلد هاي سوخته  هايچيني و كتب و قرآن هاي خطي و قرآن  ظروف

روپوشها كه از  وها، زريها،  ي طال كوب و سر لوحه هاي قلمي گرانبها، سجاده

طرف سالطين صفوي وقف بقعه جدشان شده و از هر حيث غير قابل توصيف 

بعد از انقراض خاندان صفوي و بروز انقالبها اين اشياء به تدريج از . اند بوده

و مخصوصاً در موقع جنگ ايران و روس در زمان فتحعلي شاه قاجار  رفتهبين 

مهم اين اثاثه و اشياء و كتب نفيس به يغما رفته  قسمت 1243ـ  1240سنه 

ابل مالحظه هاي زير ق مصون مانده قسمت دستبرداز اشياء بقعه كه از . است

 :بوده است

قبر شيخ صفي مخصوصاً صندوق قبر شاه اسماعيل كه با عاج و  صندوقـ  1

  . بقعه باقيست درفيروزج منبت كاري شده 
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پارچه آن  300پارچه بوده كه تقريباً  806ظروف چيني كه مجموعاً  مقداريـ  2

  . دار مي باشد و لب پر و مويه شكستهسالم و بقيه 

رفته با پارچه  قاليچه كه از صنايع عصر صفويه به شمار مي تخته دوازدهـ  3

پرده و روپوش صندوق از جنس مخمل و زري كه قسمت  قبيلهاي زيادي از 

  . است شدهعمده آنها در اثر رطوبت پوسيده 

جلد قرآن خطي كه بعضي از آنها با كاغذ پوست آهو و خط كوفي بوده  چندـ  4

خمسه نظامي، شاهنامه هاتفي، خسرو شيرين، شاهنامه،  خطيبا چند جلد كتاب 

  .و در خور اهميت بوده است توجهنظامي، فرهاد و شيرين كه مورد 

مجلد از هفت مجلد دوره ي تمام ترجمه فارسي تفسير طبري كه تاريخ  ششـ  5

هجري است و در سال  345و تاريخ ترجمه آن  هجريآن اواخر قرن سوم 

مأمور بازديد بقعه به طهران  خلخاليم شمسي توسط آقاي سيد الرحي 1305

  . فرستاده شده

طشت از (اشياء متفرقه از قبيل شمعدان و طشت و پنجه ي علم  مقداريـ  6

اشياء فوق پس از بازديد و صورت برداري ). باشد ميمصنوعات قرن هشتم 

انتقال داده شد تا در معرض  تهرانبه موزه ايران باستان  1314در سال 

  . قرار گيرد تماشاي عموم

) … …(چين  نقطهها به صورت  كه در صورت كتيبه قسمتهايـ  توضيح

 آنها خوانده نمي شود و به ناچار به جاي  نوشته شده به علت خرابي كتيبه

  . كلمات، نقطه گذاشته شده
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  :نوشت پي

كتابخانه آرامگاه شيخ صفي الدين را سردار روسي به نام پاسكويچ در  – 1

اواخر جنگهاي دوم ايران و روس در زمان سلطنت  در. ق. هـ  1243سال

. كرده به سن پطرزبورگ فرستاد تصرففتحعلي شاه قاجار به عنوان غنيمت 

سن (لنينگراد  عموميبسياري از كتب نفيس و ناياب اكنون در كتابخانه 

 .موجود است) پطرزبورگ سابق
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  آرامگاه چلبي اوغلو

اهيش در شهر سلطانيه فرمان داد تا هر سلطان محمد خدابنده در زمان پادش

يك از بزرگان قوم و رجال برجسته و وزرا محله اي بنام خود كه داراي مسجد 

) مهمانسرا(دارالضيافه ) بيمارستان(و دارالشفا ) مدرسه(دارالتربيه  –خانقاه  –

باشد ساخته شد و همچنين خانه هاي مسكوني براي سكونت تمام افرادي كه از 

ختلف ايران بدانجا سوق داده ميشوند آماده تهيه گردد و اينكار شهرهاي م

بسرعت صورت عمل بخود گرفت و محلهاي آبروند و زيبائي كه داراي همه 

گونه وسائل رفاهي بود فراهم شده، منجمله چلسي اوغلو كه يمي از وزراء 

ت مغولي شاه بود محله اي در نزديكي آرامگاه سلطان محمد خدابنده درنظر گرف

پس از حمله تيمور لنگ و خرابي شهر . منجمله مقبره اي براي خود ساخت

سلطانيه فقط بقاياي عمارت چلبي اوغلوبر يا پود كه در اثر مرور زمان و 

حوادث جوي مقدار زيادي از آن خراب و ويران گشته ولي مجموعه بناي 

  .مزبور اصالت خود را از دست نداده است

بي اوغلو و عمارت مخروبه خانقاه در مغرب سلطانيه امروزه باقيمانده مقبر چل

  .در امتداد جاده اصلي قيدار خودنمائي ميكند

مقبره مزبور كه در قرن هشتم ساخته شده است شامل بناي هشت ضلعي با 

يك گنبد يك پوش مي باشد كه هيچ رابطه اي با خانقاه كه در چند متري آنست 

د از اتمام مقبره به اصفهان رفتند و بناي ميگويند معماران و كارگران بع. ندارد

جدا بودن خانقاه از . امامزاده جعفر را از روي نمونه قبر چلبي اوغلو ساختند
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. مقبره نشان دهنده اين است كه اين دو بنا همزمان با هم ساخته نشده اند

  .دونالد ويلبر در كتابش اختالف زمان ايندو بنا را بدينگونه شرح ميدهد

وضع آذربايجان مساعد براي فعاليتهاي ساختماني نبود و ) يهجر 735(«

 1325همچنين همه خصوصيات سبك بنا در ابنيه اين ناحيه كه قبل از سال 

ميالدي هم ساخته شده اند ديده ميشود و اگر تاريخ آن جديدتر بايد ارتباط و 

  .شباهت زيادتري با بناي بزرگتر داشته باشد

مقبره قبل از خانقاه ساخته شده و اين عمل از نظر بنابراين احتمال ميرود كه 

تاريخ اين مقبره را به احتمال . تبرك براي بناي خانقاه درنظر گرفته شده باشد

  .قرار داد) هجري 730(م  1330ميتوان در حدود 

متر مي باشد كه در  5/4مقبره چلبي اوغلو بناي هشت گوش زيبائي به اضالع 

  .ته شده استنهايت سادگي و استحكام ساخ

متر است كه پايه هاي آن از  6متر و ارتفاع گنبد  16ارتفاع مقبره چلبي اوغلي 

سه رديف سنگ سبز تراش تشكيل يافته و بقيه بنا با آجرهاي ظريف و با دقت 

تزئينات نماي خارجي عبارتست از طاقنماهاي . و ذوق فراوان ساخته شده است

هفت گانه كه در ضلع شمالي يا ضلع  ظريف و زيبا با طاق نوك تيز در اضالع

هشتم مقبره اين طاقنما گودتر و به سبك سردر رفيع و بسيار جالبي تبديل 

از ويژگي هاي اين طاقنما اينست كه عالوه بر استحكام جزء هشت . شده است

گانه، اين عنصر در سطوح مختلف جرزها ايجاد سايه روشن كرده و آنها را از 

  . رمي آورديكنواختي كسل كننده د
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اين قسمت داراي دري با قابهاي مارپيچ . راه ورودي مقبره از همين سردر است

  .شكل بوده كه بر اثر مرور زمان و سوانح طبيعي از بين رفته است

لچكي هاي طاقنما شش گوش هائي دارد كه زماني با نقوش تزئيني پر شده 

  .ئينات از بين رفته اندبوده است ليكن بر اثر مرور زمان و سوانح طبيعي اين تز

متري باالي پايه آجرچيني پر كاري و داراي طرح جالبي كه  5/2بطور كلي تا 

آجرهاي بكاررفته در نماي خارجي به . سپس به آجرچيني معمول تبديل ميشود

در قسمت پائين آجرها يك در ميان . سانتيمتر و برنگ زرد مي باشد 20×5ابعاد 

  .ست كه در آنها اسامي مقس كنده استداراي سوراخهاي ريز سفالي ا

هرچند كه در دوره مغول ابتدا بعلت شتابي كه داشتند بناها را مي ساختند و 

بعد به تزئين آن مي پرداختند ليكن تغييرات در طرح آجرچيني مقبره چلبي 

  .اوغلو نشان ميدهد كه طرح تزئيني و ساختمانم بنا با هم باال رفته است

سطح خارجي . از آجر است و بجاي قرنيز بكار رفته است خط فوقاني طاقنماها

. ديوارهاي بنا سوراخهائي ديده ميشود كه احتماالً جاي چوب بست بوده است

ضلعي قرار دارد، ابتدا  16گنبد از ديوراهاي خارجي كمي عقب تر روي پايه 

  .صاف سپس به شكل نيم دايره درآمده است

متر مي  75/3وش ساده اي به اضالع محوطه داخلي مقبره شامل اتاق هشت گ

ديوارها كامالً ساده و در ميان هر ضلع آن درگاه و طاقچه بلندي به ضلع . باشد

ديوارهاي داخلي اضالع مقبره از يك . متر بچشم مي خورد 3و ارتفاع  75/1

ضمن كاوشهائي كه در اين مقبره جهت دستيابي به . قشر گچ پوشيده شده است
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گرفت در كف اتاق يك سرداب بزرگ مشاهده گشت و كف اصلي بنا صورت 

  .مشخص شد كه مقبره داراي سه قسمت بيروني و مياني و دروني است

  .بشكل استوانه توخالي با خشت و مالط گل ساخته شده است: قسمت بيروني

  .از قلوه سنگ با مالط گچ بشكل مكعب مستطيل است: قسمت مياني

واقع شده كه بشكل مستطيل شكل به  در اين قسمت قبر اصلي: قسمت دروني

متر مي باشد و بنظر مي رسد كه اين مقبره بدليل  20/1و عمق  2×95/0ابعاد 

  .پنهان نمودن قبر اصلي بدين شكل ساخته شده است

متري از كف، از گچ آبي خاكستري پوشيده شده و  42/1ديوارها تاغ ارتفاع 

ودي رو به طرف در ور. سپس پوشش گچ سفيد روي گچ خاكستري دارد

در سمت جنوبي يعني ضلع داخلي روبروي در ورودي ها . شمال مي باشد

  .محراب بسيار جالبي با مقرنس هاي گچبري ديده ميشود

ضلع تبديل شده سپس دايره پايه  16طاقنماهاي اضالع داخلي در زير گنبد به 

  .گنبد بر روي آن قرار گرفته است

قيقت بر گريو گنبد تعبيه شده كه نور داخل نورگيري در باالي ترنبه ها و در ح

  .بقعه را تامين مي كند

بواسطه ارتفاع نسبتاً زياد اتاق كه از دريچه مزبور بداخل مي تابد نگاه بيننده را 

  .ناخودآگاه بطرف باال مي كشاند

سانتيمتري ساخته شده و با يك قشر اجر  45سطح خارجي گنبد با آجرهاي 

  .يكسره پوشيده گشته است
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عمارت . نماي خارجي گنبد فاقد هرگونه پوشش اضافي و يا كاشيكاري است

بسيار محكم ساخته شده و فقط در محل دو طاقچه دو دهانه را به بيرون تعمداً 

  .باز نموده بودند

بدليل سادگي طرح و فرم و تناسب بين سطوح و ارتفاع و مصرف آجرهاي 

بجرات ميتوان گفت كه مقبره پخته در پوشش خارجي و تزئينات دالبري ظريف 

  .نامبرده از آثار ارزشمند قرن هشتم بشمار ميرود

در ضلع شمالي مقبره و به فاصله چند متر، بناي مخروبه اي مركب از ايوان و 

بچشم ميخورد، كه از سنگ پاره ساخته شده و در فضاي بازي قرار   طاقنما،

خانقاه بوده و تاريخ بناي  به موجب نوشته آندره گدار اين بناء ساختمان. دارد

  .هجري مي باشد 733آن سال 

يك قسمت جزئي خانقاه كه خوب باقيمانده، سردر كوچكي از سنگ صاف است 

اين نوع معماري از سنگتراش مخصوص . و بين سنگها نيز بندكشي شده است

  .آسياي صغير در اين دوره تقليد شده است

و بر اثر نفوذ آبهاي باران و بناي مقبره بعلت عدم پوشش مناسب بر گنبد 

نماي ورودي سبب دستبردهائي كه در آن . يخبندان آسيب فراوان ديده بود

صورت گرفته و صدماتي كه قاب درب ديده بود، از اصالت و زيبائي افتاده 

است و به همين جهت پس از به ثبت رسيدن اين بناي تاريخي در فهرست آثار 

ناگفته نماند، تعميرات بنيادي كه بوسيله . ملي تعميراتي در آن صورت گرفت
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سازمان ملي حفاظت آثار باستاني در سالهاي اخير انجام پذيرفته، زيبائي و 

  .عظمت گذشته را تا حد زيادي به اين بناي جالب توجه برگردانده است

از طرف مركز باستانشناسي در مقبره چلبي  54بدنبال حفاري كه در سال 

  متر و 35/5×90/2ورت گرفت، دو اتاق به ابعاد اوغلو و بناي خانقاه ص

متر و  12اين اتاقها مشرف به راهروئي بطول . متر كشف شد 55/5×85/2

در قسمت انتهائي راهرو آثار هفت پله يافت شد كه . متر مي باشند 85/1عرض 

  .پلكانهاي صعود به طبقه فوقاني خانقاه را تشكيل ميدهد

انشه هائي كه در قسمت هاي مختلف زده شد همچنين در اين حفاري بوسيله تر

ديواري ظاهر گرديد كه با سنگهاي قهوه اي و مالط گچ ساخته شده است و در 

  .تمام طول آن تزئيناتي بشكل طاقنماهاي مستطيلي و مثلثي بچشم مي خورد

حياط مقبره داراي دو در بوده، يكي در قسمت جنوبي و ديگري در منتهي اليه 

گرفته كه در دوره هاي بعد  بوسيله سنگهاي نامنظم و بدون  ديوار شرقي قرار

در قسمت جنوب غربي حياط نيز آثار دو . مالط اين دربها مسدود شده بودند

  .زيرزمين كشف گرديد كه چنين بنظر ميرسد كه مقابر خانوادگي باشد

در قسمت داخلي خانقاه حفاري مقاديري تزئينات گچبري كشف گرديد كه قابل 

ضمناً مقدار كاشي لعابدار با . با گچبريهاي مسجد تربت جام مي باشد مقايسه

نقوش قلم مشكي و طالكاري شده در رنگهاي مختلف فيروزه اي و الجوردي و 

  .زرين در دو اتاق مكشوفه كشف گرديد
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  :بررسي كالبدي خانقاه

خانقاه محلي است كه درويشان در آن سكونت مي كنند و رسوم و آداب 

  .در آن اجرا كنندتصوف را 

زندگي در شكاف كوه ها و غارها سابقه طوالني و درازي در ميان صوفيان 

  .دارد و ايشان شكاف كوهها را منزلگه خويش قرار دادند

ساختمان خانقاه به چند قسمت تقسيم مي شود و قسمت بزرگتر آن را تاالر 

كار مي بزرگي تشكيل مي دهد كه براي ذكر دست جمل و سماع درويشان به 

همچنين اتاق كوچكي به نام زاويه كه سالكان در آن به رياضت مشغول . رود

مي شوند و هر سالكي در زاويه اي از خانقاه منزل مي كند كه خانقاه هفت تنان 

  .شيراز نمونه اي از اين خانقاه ها به شمار مي رود

ير مي سازد آشفتگي ها و تنوعي كه در طراحي خانقاه ها به كار رفته ما را ناگز

ي كلي  كه براي شناخت بهتر و دقيقتر آنها، چنين فضاهايي را به چهار دسته

  :تقسيم مي كنيم

شامل خانقاه هايي مي شود كه با طرح خانقاهي ساخته شده اند و : Aدسته 

  .فضايي مستقل به شمار مي آيند

 شامل خانقاه هايي مي شود كه با طرح خانقاهي ساخته نشده اند و: Bدسته 

  .بخشي از يك مجموعه مي باشند
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شامل خانقاه هايي است كه با طراحي غير از طرح خانقاهي ساخته : Cدسته 

شده اند، اما بعدها به جهت آنكه كاربري خانقاهي داشته باشند تغيير كالبدي 

  .يافته اند

شامل خانقاه هايي است كه با طرحي غير از طرح خانقاهي ساخته : Dدسته 

  .از آنكه كاربري خانقاهي يافته اند، تغييري در كالبد نداشته اند شده اند اما پس

در دسته مخست، چهار خانقاه كه اطالعات نسبتاً بيشتري از آن ها ترسيم به 

خانقاه بايزيد بسطامي، خانقاه : دست آوريم را مبناي كار خود قر ار مي دهيم

عالوه بر . بي اوغلوشيخ احمد جام، خانقاه شيخ عبدالصمد اصفهاني و خانقاه چل

  .اينها برخي از خانقاه ها را نيز به صورت ضمني مورد مطالعه قرار داده ايم

در . خانقاه خواجه تاج الدين و خانقاه تقي الدين دادا قرار گرفته اند Bدر دسته 

خانقاه شيخ   ،Dي  ، خانقاه شاه نعمت اله ولي قرار دارد اما در دستهCي  دسته

عالوه بر آن مي توان به بسياري از مدرسه . قرار مي گيرد صفي الدين اردبيلي

دسته اخير چون كمكي . ها، مسجدها، مقبره ها، رباط ها و خانه ها اشاره كرد

به ما در شناخت طراحي خانقاه نمي كند از موضوع تحقيق مات خارج مي شود، 

  .بنابراين مبناي تحقيق ما سه دسته نخست خواهد بود
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  بسطاميخانقاه بايزيد 

زاويه اي كه اكنون به نام بايزيد بسطامي شناخته مي شود، عبارت از سه اتاق 

كوچك به هم پيوسته، با سقف هايي كوتاه است كه امكان ايستادن تمام قامت 

  .در آن نيست و تواضع را اجباري مي كند

مجموعه  –كه زاويه بخشي از آن به شمار مي رود  –مجموعه آرامگاهي بايزيد 

ست كه ساخت آن از سده ي چهارم هجري آغاز گرديده است و در گذر اي ا

زمان شاهد توسعه ها و تخريب هايي بوده كه برآيند آنها در مجموعه اي 

از اين رو رونق و پويايي اين فضا نمي تواند . ديدني و جذاب نمايان شده است

  .بيهوده باشد

وبي حياط مجموعه و در ي جن آرامگاه بايزيد، چيزي جز يك قبر ساده در گوشه

مجاورت ايوان غازان خان نيست، يك سنگ قبر و يك ضريح آهني مشبك با 

هجري خورشيديد نصب شده  1335سقفي شيرواني برفراز آن، كه در سال 

سادگي آرامگاه، شايد اشارتي به زهد و ساده زيستي عارف بسطام . است

  .باشد

ت، اما در تاريخ، اشاره اي به اگرچه بايزيد غالباً در خلوت و انزوا مي زيس

او دست به ساخت خانقاهيد هم نزده است، چرا . اقامت او در خانقاه نشده است

كه به دليل اخراج هاي پياپي او از بسطام، خانقاه سازي و خانقاه داري براي او 

نمي » فنا«عالوه بر اين براي كسي كه جز به . امكان پذير نبوده است
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چرا كه هر بنايي اشارتي به . تن خانقاهي معني استساختن و داش انديشيد،

  .ماندگاري است

هجري قمري  702زاويه ي بايزيد چنانكه از كتيبه اش برمي آيد، در سال 

در سفرنامه ي خود اشاره به اقامت در اين » ابن بطوطه«. ساخته شده است

اهانش را به نظر نمي رسد كه اين فضا گنجايش پذيرايي از او و همر. زاويه دارد

. داشته باشد و احتماالً منظور او اقامت در مقبره امامزاده محمد بوده است

ي  كوچكي اين زاويه كه هر اتاقش تنها مي تواند  يك سالك باشد، خود زمينه

در يكي از اين اتاق ها، محراب گچبري زيبايي قرار . خلوت و دنياگريزي است

چبري هاي بسيار زيبايي است كه ديوار و سقف زاويه از درون داراي گ. دارد

شامل عباراتي است كه با مهارتي كامل اجرا گرديده اند اگرچه از بيرون جز 

روبروي محراب دريچه اي در دوره . آجر، مصالح ديگري به چشم نمي خورد

ي اخير جهت روشنايي باز كرده اند كه به سرعت كاربري خود را به محلي 

  .ان تغيير داده استبراي برافروختن شمع ها آرزومند

اگرچه اين زاويه اكنون بخشي از مجموعه ي آرامگاهي بايزيد بسطامي به 

طرح زاويه در هماهنگي با . قرار مي دهيم Aشمار مي آيد، اما آن را در دسته 

طرح بناهاي كناري خود نيست و از لحاظ ارتفاع نيز مغايرتي آشكار با ان ها 

زاويه را جدا از طرح فضاهاي كناري دانست و  بنابراين به يقين بايد طرح. دارد

در واقع زاويه شبيه به آلونكي است كه . هويتي مستقل براي آن قابل شد

  .گرداگرد آن يك مجموعه ي بزرگ ساخته شده باشد
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اما . داراي محراب بسيار زيبايي است –چنان كه آمد  –اتاق نخستين اين زاويه 

از اين رو اين ظن تقويت مي شود كه . تاتاق ديگر بسيار ساده و بي تكلف اس

اتاق سوم . اتاق دوم نيز يك فضاي الحاقي به منظور توسعه ي زاويه بوده باشد

ورودي اين . اما پركار و زيباست و از گچبري هاي ارزشمندي برخوردار است

از اين اتاق هم اكنون . اتاق مجزا است و ظاهراً خود خانقاهي مستقل مي باشد

  .بار استفاده مي شودبه عنوان ان

بنابر آن چه آمد، به صورت خالصه مي توان زاويه بايزيد را اتاق بسيار 

كوچكي دانست با محراب و وردي ساده و سقفي كوتاه، كه تنها اعمالي چون 

  .ذكر، نماز و چله نشيني را پاسخگو بوده است

ن گونه اين گونه از خانقاه ها، ساده ترين شكلي است كه مي شناسيم و از اي

زاويه ها، گويا هنوز هم ساخته مي شود و مورد استفاده درويشان منزوي 

  .است

  

  خانقاه شيخ احمد جام

مجموعه آرامگاهي شيخ احمد جام، مابين مشهد و هرات در نزديكي مرز ايران 

قرار دارد و مشتمل بر سردر ورودي، مسجد جامع جديد، مدرسه فيروز شاه، 

د كرماني، مسجد عتيق، خانقاه، ايوان ها، شبستان سبز، مسجد گنبد سفيد، مسج

  .و حياط ها است
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اكنون بخشي از يك مجموعه آرامگاهي به ) گنبد خانه(با وجود آن كه خانقاه 

بررسي در باره نوع مصالح در اين قسمت نشان مي دهد كه «شمار مي آيد، اما 

. و گير نيستديوارهاي گنبدخانه، با ديوار مجاور شرقي آن و با رواق، هشت 

 –باالتر از بام رواق  –آثاري از دو رديف تزئينات آجري كه در بدنه ي غربي 

. ديده مي شود، از پشت كاهگلي كه ديوار جنوبي را پوشانده، قالب رويت است

و نيز دقت در طرح پالن و سال ساخت فضاهاي مجموعه ما را بر آن مي دارد 

  .قرار دهيم Aي  كه آن را فضايي مستقل بدانيم و در دسته

  642متوفاي  -» ملك ركن الدين ابوبكر كرت«بناي گنبد خانه، ابتدا در زمان «

از اعقاب سلطان سنجر ساخته شده است و وجود كاشي هاي فيروزه  –ق . هـ 

 –اي كتيبه دار به خط ثلث در سه كنج هاي گنبدخانه متعلق به قرن هفتم هجري 

ملك غياث الدين كرت ابن «بنا توسط . ق. ـ ه 730در سال . مويد اين نظريه است

كاشي هاي چند ضلعي آبي و سفيد ... ، به قولي وسعت داده شده است»مطهر

گلدار و مستطيل شكل فيروزه يا با نقوش برجسته كه در آزاره ي بنا پيدا شده 

از فوت ) سال 107(سال  97اين گنبدخانه، اولين بنايي است كه بعد از گذشت ... 

در كنار قبر او برپا شده و چون روي قبر او  –ق . هـ  536ر سال د –شيخ 

از طرف ديگر، چون پس از مرگ شيخ، مزار او محل . ساخته نشده، مقبره نيست

اجتماع مريدان و فرزندان وي بوده است، بدين رو به عنوان جماعت خانه در 

  ...طي اعصار گذشته مورد استفاده بوده
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كه مبناي ترسيم . في از مجموعه ترسيم نموده استويلبر، نقشه ي نسبتاً شفا

  .او شرح مختصري نيز از بنا ارايه كرده است. مجدد ما قرار گرفته است

خانقاه شيخ احمد را مي توان فضايي دانست با شباهتي فوق العاده به چارطاق 

با ديوراه هايي نسبتاً بلند و سقفي گنبدي، و ورودي هايي در . هاي ايراني

  .احتماالً محرابي كه پيشتر وجود داشته است اطراف و

خانقاه تنها داراي فضاي جماعت خانه است، بنابراين مي توانيم اين تيپ از 

  يا » گونه ي مربع شكل«يا » گونه ي چارگوش«خانقاه ها را 
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  خانقاه شيخ عبدالصمد اصفهاني

چبري ذيل به گواهي كتيبه ي گ«ق، . هـ  699شيخ نورالدين عبدالصمد، در سال 

  .به خاك سپرده شده است» مقرنس هاي سقف خانقاهش

خانقاه شيخ عبدالصمد در وضعيت كنوني، بخشي از مجموعه اي است كه 

عبدالصمد  0مقبره شيخ... يك مسجد چهارايوانه با گنبد هشت ضلعي «شامل 

 717الي  716ق سردر خانه كه در تاريخ آن احتماالً . هـ  707اصفهاني، مورخ 

  .و ايوان ها و شبستان و انباري و وضوخانه است» 725و مناره مورخ است 

از آنچه . توضيحات نسبتاً مفصلي در باره ي اين مجموعه آورده است» ويلبر«

آمده معلوم مخي گردد كه خانقاه مورد نظر جدا از خانقاهي است كه بعدها 

  .ساخته مي شود و اكنون جز سردري از آن باقي نمانده است

العه پالن و نيز دقت در سال ساخت فضا و توجه به انحراف آشكاري كه در مط

در محور قبله خانقاه با محور مسجد ديده مي شود، پي به استقالل فضايي 

  .قرار مي دهيم Aبنابراين آن را در دسته . خانقاه برده مي شود

در مطالعه پالن و نيز دقت در سال ساخت فضا و توجه به انحراف آشكاري كه 

در محور قبله خانقاه با محور مسجد ديده مي شود، پي به استقالل فضايي 

  .قرار مي دهيم Aبنابراين آن را در دسته . برده مي شود

اين خانقاه در پالن مربع شكل است كه از اين نظر شباهت به خانقاه شيخ احمد 

ي توان جام و خانقاه بايزيد و برخي خانقاه هاي ديگر مي يابد، با اين ديدگاه م

اين فضاي مربع . اين خانقاه را در گونه چارگوش يا جماعت خانه اي قرار داد



 84 

شكل در سطح خود مي تواند محل ذكر و نماز و چله نشيني و سماع و ارشاد 

  .صوفيان باشد كه غالباً آنرا جماعت خانه مي خوانيم

يننده در اينجا خانقاه در رويه خود به پايان مي رسد، اما در درون خود آفر

مقرنس هايي است كه چون نوري تابناك، متجسد مي شود و كالبد مي يابد و 

در تكثير و پراكنش و پراكندگي خود گرد مي آيد و همه ي ديده ها را در 

مقصدي واحد به تالقي مي رساند و متحد مي گرداند اين مقصد واحد، عالوه بر 

به اينكه همه راه ها  آنكه تمثيلي است از وحدت در كثرت، اشارتي است ظريف

. مي توانند به بغداد جان رسند، اسير شدن در مبادي، خود عين گمگشتگي است

  .سالك را راه بايد، مقصد نيز بهانه است

اما در . در طراحي مسجد؛ فرم ها از هشت وجهي مي گذرند و به گنبد مي رسند

ن شايد طراحي خانقاه، پوشش در منشور هشت وجهي به پايان مي رسد، كه اي

احترام و تواضعي است كه طراح خانقاه نسبت به معماري مسجد داشته است و 

  .مقام خانقاه را فروتر از مقام مسجد دانسته است

  

  خانقاه چلبي اوغلو

مجموعه چلبي اوغلو، در نزديكي سلطانيه و شامل خانقاه و مقبره چلبي اوغلو 

نقشه با خانقاه كه در مقبره برجي فعالً هيچگونه ارتباطي از لحاظ «. است

چندمتري آن است ندارد و ممكن است قديمي تر يا جديدتر يا همزمان با آن 
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از اين رو خانقاه را مستقل فرض كرده و آن را در . دستگاه ساختماني باشد

  .قرار مي دهيم Aدسته ي 

وجود ميانسرا، حياط مركزي  و رواق پيرامون، اختالف آشكاري است كه اين 

گونه «از اين رو آن را . خانقاه هاي چارگوش يا جماعت خانه اي داردخانقاه با 

  .مي ناميم» اي ميانسرادار

اينكه در اقليمي سرد چون زنجان كه به دليل دارا بودن زمستان هاي 

بهره گيري از  آزاردهنده، طوالني ترين بازار سرپوشيده ي ايران را داراست،

چندان توجيه اقليمخي نمي تواند  طرح ميانسرا و رواق، در چنين خانقاهي،

بهره گيري از طرح اينچنين شايد دليلي بر غير بومي بودن معمار . داشته باشد

كه مي  –به هر روي، اين طرح نخستين در نوع خود مي باشد . مجموعه باشد

و بعدها در بناهاي ديگر نظير مجموعه ي شاه نعمت اهللا ولي نيز  –شناسيم 

  .استفاده مي شود

ي خانقاه از قطعات سنگ هاي نتراشيده ساخته شده كه قسمت عمده ي آن بنا«

بهره گيري از سنگ هاي نتراشيده را شايد بتوان به تمايل . است» ويران شده

كما اينكه هنوز هم در . سازندگان به استفاده از ساختمان هاي بومي نسبت داد

اي باربر سنگ نتراشيده در ديواره ساخت فضاهاي روستايي آن مناطق، 

شايد هم، معمار خانقاه، به كارگيري چنين سنگ هايي . بيشترين كاربرد را دارد

  .را تمثيلي از عدم تعلق به دنيا و نفي جاذبه هاي مادي آن دانسته باشد
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اما شايد . به جز زاويه ها از كاربري فضاهاي ديگر اطالعي در دست نيست

را جماعت خانه، اتاق شيخ،  بتوان در قياس با خانقاه هاي ديگر اين فضاها

وجود دو ورودي در سمت شرق و . مطبخ، انبار، اصطبل و طهارتخانه دانست

غرب و ناهماهنگي جداره شرقي حكايت از اين دارد كه خانقاه در زمان ساخت 

  .در درون يك بافت شهري قرار داشته است

به اينكه با توجه . خانقاه از دو ايوان در سمت شمال و جنوب برخوردار است

در زمان ساخت خانقاه، طرح مسجدهاي چهارايوانه به كمال خود رسيده بود و 

طرح غالب مسجد به شمار مي آمد استفاده از طرح دو ايوانه در خانقاه را شايد 

  .بتوان احترام به طرح مسجد نسبت داد

  

  خانقاه تقي الدين دادا

مورد نظر از ساخته هاي  خانقاه. تقي الدين دادا بيش از سي خانقاه ساخته است

خانقاه با مسجد و آرامگاه، مجموعه . اين عارف در بندرآباد يزد واقع شده است

  .را شكل مي دهند

ق، در اين خانقاه به خاك سپرده مي . هـ  700تقي الدين، پس از وفات در سال 

هشتي صرفاً نقش . خانقاه به واسطه ي هشتي به ورودي ارتباط مي يابد. شود

تنها ارتباط مسجد و . ا دارد و فضايي تقسيم كننده به شمار نمي رودمفصل ر

بقعه، به واسطه ي خانقاه است كه اين موضوع احتماالً ناشي از محدوديت 

  .سايت بوده است
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اما خانقاه به يك . مسجد شامل گنبدخانه، ميانسرا و فضاهاي جانبي است

در تيپ مربع شكل يا  بنابراين مي توان آن را. جماعت خانه محدود مي شود

  .جماعت خانه اي جاي داد

گاهي مريدان، . همسازي و همجواري خانقاه با آرامگاه ها، نكته تازه اي نيست

پس از مرگ شيخ خويش، بر فراز يا در جوار قبر او دست به ساخت بقعه يا 

خانقاه مي زنند، چنانكه خانقاه بايزيد بسطامي و يا خانقاه شيخ احمد جام، در 

در بسياري از مواقع نيز، شيخ در همان . ر قبر آنان بنا گرديده استجوا

همانگونه كه . خانقاهي كه به تربيت سالكان اشتغال داشته دفن گرديده است

در . ابوعبداله بن خفيف پس از درگذشت، در رباط خود به خاك سپرده يم شود

ه به صورت يك مواقعي نيز بقعه اي بر فراز قبر شيخ ساخته مي شود، رفته رفت

خانقاه كاربري مي يابد و مورد استفاده رهروان قرار مي گيرد، همانند آرامگاه 

  .صفي عليشاه در تهران

همجواري خانقاه و مسجد نيز اشارتي به امكان گسترش فضاي قدسي در 

  .سطوحي فروتر چون خانقاه است

  

  خانقاه خواجه تاج الدين

اين . د آقا بزرگ كاشان واقع استمجموعه خواجه تاج الدين در نزديكي مسج

مجموعه عبارت از مسجد، مناره، آب انبار، بقعه و خانقاه است كه اكنون تنها دو 

  .از اين مجموعه باقي مانده است –بقعه و خانقاه  –گنبد آجري قرينه 
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چرا كه در مجموعه اي قرار گرفته . قرار مي گيرد Bاين خانقاه در دسته بندي 

  .رح خانقاهي ساخته شده استكه از ابتدا با ط

ي آن  قضاوت ما را در باره از بين رفتن بسياري از فضاهاي اين مجموعه، 

دشوار مي سازد، اما آنچه مي توان گفت اين است كه موقعيت مجموعه در 

بافت، سبب شده تا در حد فاصل فضاهاي ارگانيك معبر با فضاهاي هندسي 

. بيشتر نقش پركننده را ايفا مي كنند مجموعه، فضاهاي واسطي به وجود آيد كه

  .اين گونه فضاها در بسياري از معماري هاي ايران قابل مشاهده است

عالوه بر ورودي موجود، احتماالً ورودي هاي ديگري هم مي بايست موجود 

ورودي، مستقيماً به يك . بوده باشد تا دسترسي به تمامي فضاها مقدور شود

طرح هشتي هاي بزرگ، . رگتري منتهي مي شودهشتي و سپس به هشتي بز

ها، از شاخه هاي معماري كويري ايران به شمار مي آيد و در  همچون ساباط

. اين هشتي ها حكم هال امروزي را داشته اند. آن خانه ها كاربرد فراواني دارد

تقارن و تناسب بين . خانقاه و بقعه در دو سوي اين هشتي قرار گرفته اند

چنانچه در . رامگاه اشاره اي است به هم ارزش بودن اين دو فضاخانقاه و آ

اين دو فضا قادرند در . آرامگاه شيخ عبدالصمد قابل مشاهده است/ خانقاه 

  .يكديگر تلفيق شده و يك فضاي واحد را بسازند

خانقاه در تيپ چارگوش يا جماعت خانه اي قرار مي گيرد و محدود به فضاي 

خانقاه در كشيدگي ديوارها . فاقد فضاهاي جنبي استجماعت خانه مي شود و 
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به پوششي گنبدي مي رسد كه اين مغاير با پوشش رك يا منشوري خانقاه 

  .هايي نظير شيخ عبدالصمد است

  

  مجموعه شاه نعمت اله ولي

اين مجموعه . آستانه زيباي شاه نعمت اله ولي در شهر ماهان كرمان واقع است

حجره هاي كوچك و بزرگ،  –شمال و جنوب  در –شامل دو سردر ورودي 

شاه عباسي و وكيل الملكي و  –آرامگاه، چهار مناره كاشيكاري شده، دو رواق 

  .است -محمدشاهي، شاه عباسي، وكيل الملكي و اتابكي  –چهار صحن 

اگرچه زرين كوب به وجود خانقاهي در زمان حيات سيد اشاره كرده است با 

كنون اثري باقي نمانده است و مجموعه ي فعلي نيز اين وجود از آن خانقاه ا

دكتر خوشنويس در مقاله اي كه در . تماماً پس از فوت سيد ساخته شده است

باره ي اين مجموعه نگاشته، در ابتداي مقاله اشاره سيد دارد آنجا كه مي 

ماهان قريه اي كه خانقاه، مهمانسرا و اندروني سيد را، در دل خود «: نويسد

اما تا انتهاي مقاله روشن نمي سازد كه اين خانقاه در كجا قرار » .ي دهدجاي م

  دارد، آيا در مجموعه شاه نعمت اهللا واقع شده يا در جايي ديگر از ماهان است؟

هـ  834سيد در سال . ساخت اين مجموعه مدتي پس از فوت سيد آغاز مي شود

تور احمدشاه غازي ق، بنا به دس. هـ  840در سال «ق، وفات مي يابد و . 

فرمانرواي هند، بر تربت سيد نعمت اهللا ولي، آرامگاه باشكوهي ساخته شده و 
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پس از آن توسعه مي يابد و در پيرامون آن ساختمان هاي مورد نياز هم بنا مي 

  .گردد

اما انجام مراسم . هيچ جاي اين آستانه را با قاطعيت نمي توان خانقاه ناميد

مان حال نيز ادامه دارد ما را در آن مي دارد كه با دقتي خانقاهي در آن كه در ز

  .بيشتر به اين موضوع بپردازيم

تنها فضايي از مجموعه را كه مي توان با احتمال زياد خانقاه دانست صحن 

اين صحن پس از سردر ورودي و در سمت جنوب مجموعه . محمدشاهي است

در مورد كاربري اين فضا . قرار دارد و در نقشه با هاشور متمايز گرديده است

آن را هم » شايد«خوشنويس نيز بايد با قيد . اطالعات چنداني در دست نيست

در مورد اينكه چه فضايي را مي توان حسينيه . زائر سرا و هم حسينيه مي داند

با اين حال مي توانيم از گونه اي از حسينيه نام ببريم . دانست بحث بسيار است

از اين . انسرا و رواق يا طاق نما در پيرامون آن مي شودكه شامل يك حياط، مي

اين . گونه حسينيه ها سلطان زاده نمونه هايي را بررسي و تحليل نموده است

گونه حسينيه ها به يك حياط و طاق نما و ورودي خالصه مي شوند و فاقد 

وجود حجره ها و زاويه هايي براي اقامت در . فضايي براي اقامت مي باشند

رواق صحن محمدشاهي و شباهت فراواني كه با خانقاه چلبي اوغلو  پس

توان يافت، ما را بر آن مي دارد كه با احتمال قريب به يقين، صحن  مي

» ميانسرا«و در گونه  Cبناميم، و آن را در دسته ي » خانقاه«محمدشاهي را 

  .قرار دهيم
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كف . فضاها ندارد اين فضا برتري خاصي نه در پالن و نه در ارتفاع بر ديگر

حياط قلوه چين است و برخالف سه صحن ديگر فاقد حوض و آب و درخت مي 

سادگي و بي پيرايگي اين فضا مي تواند اشارتي به زهد و فقر و بي . باشد

  .تعلقي درويشان باشد

  

  ساختاريابي خانقاه

نمودارهاي ارايه شده در اين بخش، خالصه اي است از اطالعاتي كه بيشتر از 

 Aاين نمودارها شامل دسته هاي . ريق منابع مكتوب به دست ما رسيده استط

از . را در بر مي گيرد» ميانسرا«و » چارگوش«است و هر دو تيپ  Cو  Bو 

فضاي پايه و اصلي هر » جماعت خانه«مقايسه ي اين نمودارها درمي يابيم كه 

اين . را دارندو فضاهاي ديگر حكم فضاهاي فرعي . خانقاهي را تشكيل مي دهد

سرانه . فضاها متناسب با نيازها، طراحي و به جماعت خانه افزوده مي شوند

فضاها نيز مقداري ثابت ندارند و متناسب با تعداد بهره برندگان از خانقاه ها 

همچنين خانقاه مي تواند با فضاهاي مذهبي، آموزشي، اجتماعي و . بوده است

  .تري را به وجود آوردخدماتي تلفيق شده و فضاهاي پيچيده 
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  ويژگي هاي معماري خانقاه

موضوع عزلت و تصوف از قرون دوم هجري، در بين مسلمانان شروعت شده 

برخي از عابدان . بود، ولي براي آن مركز معني و برنامه منظمي وجود نداشت

و زاهدان، در مساجد حلقه اي را ترتيب داده و در بارة آيات قرآن و تقرب به 

پس از آن به عللي، دامنة اين مطالب به . راض از دنيا گفتگو مي كردندخدا و اع

خانه ها كشيده شده و عده اي در آنها گرد مي آمدند و محفل انسي خصوصي 

  .تشكيل مي دادند و به مصاحبت مي پرداختند

برخي از اين خانه ها رفته رفته، مركزيت پيدا كرده و محل تردد و تجمع 

مبحث مسلك تصوف در خراسان به تعدادي از اين  در. صوفيان مي گرديد

و دويره .  -ه 465دويره و خانقاه قشيري : از جمله. مراكز اشاره شده است

همچنين در بارة شيخ . در شهر نيشابور چنين موقعيتي داشتند. هـ  412سلمي 

آمده . هـ  441معروف به شيخ عمويه متوفي  ابواسماعيل احمد بن حمزة صوفي،

  :است كه

از هر طرف درويشي به هرات رسيدي به خانة وي فرود آمدي، و شيخ «

  »...االسالم خواجه عبداهللا انصاري بيست سال خدمت خانة وي كردي

بديهي است كه عامل تجمع در چنين مراكزي، وجود شيخ و رهبريهاي او بوده 

است، نه اينكه آن مراكز به صورت خانقاهي رسمي بنا شده باشد و پس از 

ذشت شيخ هم، با منبع درآمدي معين، همچنان برقرار مانده و شيخ ديگري درگ

در آنجا به جانشيني برسد، چون با فقدان شيخ، مركزيت آن خانه ها از ميان 
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با اين حال، برخي از . مي رفت و طالبان ناگزير به محل ديگري روي مي آوردند

  .فيان وقف مي شداين گونه خانه ها هم، از طرف صاحب آن براي استفادة صو

  :آمده است كه. هـ  342در ضمن حاالت ابوالعباس سياري 

  ».وي را سرايي بود در مرو، بر صوفيان وقف كرد«

اين خانه هاي مشايخ و منازل وقف شده كه براي اجراي برنامه هاي مسلك 

تصوف مركزيت پيدا كرده و در اصطالح صوفيان خراسان، دويره و خانقاه 

راي انجام دادن مراسم خانقاهي، ساختمان مطلوبي نبود، ولي ناميده مي شد؛ ب

بهرحال مكاني بود كه عده اي مي توانستند در آنجا گرد آمده و از وجود 

  .رهبري استفاده كنند

  :اسپنسر در بارة مشخصات ساختماني اين مراكز مي نويسد

از اين ساختمانها شامل اطاقهايي بود كه در آنها مجلس وعظ و سماع و نم«

  ».برگزار مي شد

باري، پس از آنكه چندين قرن از پيدايش و رسميت تصوف مي گذرد و هدفهاي 

و ديگران توجيه مي . هـ  505معنوي آن، به وسيلة دانشمنداني، همچون غزالي 

گردد، و از نظر مذهبي صورت قبول مي پذيرد، خلفاي عباسي هم ناگزير آيين 

پس از . به مصلحتي آن را تأييد مي كنندتصوف را به رسميت مي شناسند و بنا 

آن يعني با تأييد شدن از سوي مقام خالفت، در واقع مقام رسمي اسالمي، 

مسلك تصوف مقبوليت اجتماعي بيشتري پيدا مي كند و در غالب سرزمينهاي 
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اسالمي، از محل درآمد عمومي و با اقدام فرمانروايان محلي، خانقاههايي 

  .و سالكان مقيم و مسافر در آنجا جمع مي شوند ساخته مي شود و صوفيان

پس از آنكه اين زمينة مناسب و مساعد پديد مي آيد، آيينها و مراسم خانقاهي 

نيز گسترش مي يابد و خانقاه داراي قسمتهاي متعدد و مختلفي مي شود كه 

  :مهمترين آنها عبارتند از

ان، سالنهايي براي محل و مركزي براي ورود مسافران، حجره هايي براي مقيم

مانند سماع و نماز و نيايش، محل و مجلسي براي وعظ، محل . اعمال گروهي

ويژه اي براي مرشد و مدير خانقاه، محلي براي تغذيه، مركزي براي تدريس و 

كتاب و كتابخانه و فعاليتهاي مربوط به آنها، ساختماني براي آشپزخانه و انبار 

ة مقيمان و مسافران، اصطبلي براي مركب آذوقه، وجود حمامي براي استفاد

مسافران، محلي براي پرستاري بيماران، زمينها و باغهايي در پيرامون آن، 

. براي امور كشاورزي و نيز بناهاي وابستة ديگري كه ايجاد آن ضرورت داشت

اما چنين خانقاهي كه شامل تمام اين ويژگيها باشد، معموالً كمتر به وجود مي 

  .لب خانقاهها شامل قسمتي از اين ويژگيها بودندآمد، ولي غا

در سفرنامه هاي خويش و مقريزي . هـ  779هـ و ابن بطوطه  614ابن جبير 

  .در كتاب خطط خود، به چگونگي بعضي از خانقاهها اشاره هايي دارند. هـ  865

ابن جبير خانقاههاي منطقة شام را كاخهاي آراسته با آب جاري معرفي مي كند 

  :بارة آنها مي نويسد و در
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خانقاهها در آن جا فراوان و صوفيان بسيارند، خداوند آنان را از رنج تهيه «

وسايل معاش آزاد ساخته و با خاطري آسوده به عبادت خويش مشغول كرده 

است و آنان را در كاخهايي جا داده، كه يادآور كاخهاي بهشت است، از ميان 

خداوند نعمت دنيا و آخرت برايشان آماده آنان خوشبختاني هستند كه به فضل 

  ».گرديده است

بديهي است كه اين خصوصيتها، جنبه زماني و مكاني داشت و ساختمان 

خانقاهها هميشه و در همه جا نمي توانست يكسان و يكنواخت باشد و به 

ولي با اين وصف، هر مجتمع خانقاهي به . اقتضاي موقع و محل تغيير مي كرد

  .از رهروان را مي پذيرفت و از آنان دستگيري مي كرد صورتي عده اي

اسپنسر در باره يك خانقاه رسمي و معمولي و تقريباً متحدالشكل شده، نوشته 

  :است

يك حياط مركزي و رواقهاي طوالني در دو : يك خانقاه معمولي عبارت بود از«

سوي آن، در قسمت داخلي حجره هاي خلوت صوفيان قرار داشت و در يك 

مت سالني بود براي نيايش و تمرينات گروهي، غالباً نمازخانة مجزايي نيز س

پوستين شيخ در جلوي محراب آويخته بود و او در هنگام اجراي مراسم . داشت

در باالي طاقچه نام باني خانقاه و عبارات . تشريفاتي، در آنجا مي نشست

و ساير اطاقها و  آشپزخانه. مذهبي، مانند كلمات شهادت، كنده كاري شده بود

گاهي داالن و راهرويي هم بدان پيوسته بود و براي هر دو دسته، صوفيان مقيم 

  ».و مسافر غذا تهيه مي شد و به ساكنين جامه و شهريه نيز داده مي شد
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  :همچنين او در بارة يكي از خانقاههاي شام مي نويسد

گي در حلب هجري توسط نورالدين اين زن 543خانقاه القادم كه به سال «

(Aleppo)  ،بنا شده بود، شامل يك اطاق پذيرايي براي شيخ، يك اطاق گنبددار

براي فقيران، يك ايوان بزرگ و نمازخانه در سمت شرقي حياط بود و دري 

داشت كه به قسمت پايين و به انبار آذوقه، كه محل جداگانه اي بود منتهي مي 

  ».شد

ده است؛ براي شناخت وضع ساختماني عالوه بر تعريفي كه اسپنسر به دست دا

خانقاهها اطالعات پراكنده يا نيز مربوط به زمانها و مكانهاي مختلف وجود دارد 

  .كه از مجموع آنها، تا حدي كيفيت ساختماني مراكز خانقاهي مشخص مي شود

اشاره مي كند كه از طريق دريوزه و . هـ  440از جمله يكي از مريدان ابوسعيد 

او در . ن عالقمند به مسلك تصوف، در بغداد خانقاهي بنا كردمكمك توانگرا

  :بارة خانقاه بنا كردة خود مي گويد

اي  زميني با وسعت دو هزار گز انتخاب كردم و چهارديواري ساختم، صفه«

تمام، مسجد  ]دستشويي=[متوضا   بزرگ و نيكو، جماعتخانه اي خوب، مطبخ،

ص، حجره ها و بناها و مواضع خانه اي بزرگ، هر يك داراي دري مخصو

 ]سودمنديها[خانقاهي نيكو با مرافق. ديگر، كه هر نقطه جاي كاري مشخص بود

از حجره ها و حمام و جماعتخانه و غير آن، فرشهاي نيكو و اسباب و آالت 

مطبخ و هرچه در آن دربايست بود از همه نوع ساختيم و بر در خانقاه بازاري 

  »...و غير آن مرتب كردمبا دكانها و كاروانسراي 
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همچنين دو خانقاه قديمي نيز در حومة شهر هرات وجود دارد كه با مرمتهاي 

پياپي از انهدام آنها جلوگيري شده است، يكي از آنها خانقاهي است در قريه 

نباذان هرات به شكل مربع به ضلع ده متر كه بنا به نوشته عبداهللا بن ابوسعيد 

  .بازمانده است. هـ  481هللا انصاري هروي از عهد خواجه عبدا

در جنوب . هـ  899دومي خانقاهي است به نام خانقاه شيخ صدرالدين ارمني 

متر  277غربي هرات كه به صورت ويرانه اي باقي است و وسعت آن در حدود 

83اين خانقاه داراي يك اتاق مربع شكل به ضلع . مربع است
متر و تعدادي  6

  .جره مي باشدح

عالوه بر اين مطلب ياد شده، براي شناخت كيفيت ساختماني خانقاهها از عوامل 

با توجه به تعداد صوفيان و سالكاني : ديگري نيز مي توان استفاده كرد از جمله

كه در يك خانقاه گرد آمده و در يك زندگي گروهي بسر مي برده اند مي توان 

اندازه تقريبي آن را  مارة ساكنين آنجا،به گنجايش آن پي برد و از روي ش

  .درنظر مجسم ساخت

  :آمده است كه. هـ  425در حاالت شيخ ابوالحسن خرقاني 

و در اين خانه بيست كس ... خانقاه خانه اي است كه آن را خانة شيخ گوييم«

  ».بيش نگنجد

بنا . هـ  630همچنين در رباطي كه فرمانرواي اربل ملك مظفرالدين كوكبري 

  .رده بود، دويست صوفي زندگي مي كردندك

  :ابن بطوطه هم در باره يك زاويه و يك رباط نوشته است
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در عبادان چهار صوفي با خانواده هاي خود در زاويه اي مي زيستند و در ام «

  ».هزاران فقير در رباط رفاعي گرد آمده بودند ]محلي در شمال آفريقا[عبيده 

و بيش در كتابهاي مختلف نوشته شده كه تا  البته نمونه هاي ديگري هم، كم

از . حدودي وضع ساختماني خانقاهها را مي توان از روي آنها استنباط كرد

  :در بارة خانقاههاي مصر مي نويسد 865جمله مقريزي 

در قاهره بنا شده بود، محلي بود براي  704خانقاه بي برس كه در سال «

م براي اقامت صوفيان صد سكونت چهارصد صوفي و خانقاه سرياقوس ه

  ».حجره داشت

  :اسپنسر هم در بارة گنجايش تكيه هاي تركيه نوشته است كه

تكيه هاي معمولي تركيه، در قرن هيجدهم ميالدي، براي اقامت بيست تا چهل «

  ».درويش گنجايش داشت

هم مطلبي بعيد نوشته شده . هـ  735در ضمن حاالت شيخ صفي الدين اردبيلي 

  :است كه

  ]در يك زمان و يك مكان؟[» .يخ سه هزار سالك را در خلوت نشانده بودش«
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  خانقاههاي خارج شهر

با آنكه خانقاهها غالباً در بين جامعة شهري پديد مي آمد و مورد استفادة 

شهرنشينان بود، ولي به عللي تعدادي از خانقاهها در خارج شهر ساخته مي 

از رباطهاي عهد فتوحات اسالمي و  يكي از آن علتها اين بود كه بعضي. شد

در پيرامون شهرها  –كه جزء اموال عمومي بشمار مي رفت  –دروان مرزداري 

قرار داشت و در زمان بناي خانقاهها اين كانونهاي رباطي و بازمانده، به مراكز 

سبب . خانقاهي تبديل شده و مورد استفادة صوفيان و مسافران قرار گرفته بود

ه شناختن خانقاه در مدخل شهر، براي مسافران و صوفيان ديگر آن بود ك

جهانگرد، آسان تر بود، حتي گاهي علمي نيز بر باالي آن افراشته مي شد تا 

  .مسافر از دور آن علم را ببيند و بدانجا درآيد و در بيابان منزل نكند

همچنين ممكن است همانندي صومعة راهبان مسيحي نيز مورد نظر بوده، زيرا 

  .امع آنان هم غالباً در پيرامون شهرها و مراكز مسكوني ساخته شده بودصو

علت ديگر آن بود كه سالكان خواستار گوشه اي آرام و خلوت و فضايي 

معنوي و روحاني بودند و خانقاه به سبب فعاليتي كه در آن منظور بود، 

ز ديد بايستي در نقطه اي دور از غوغاي عام به وجود آيد و اعمال صوفيان ا

بنا به . افراد كنجكاو و صوفي ستيزان و تردد و توقف افراد متفرقه به دور باشد

سبب آن است كه فضول، زاويه و زاير را «.:  -ه 635توجيه اوحدالدين كرماني 

  ».زحمت ندهد
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يكي از علتها هم، درگيري صوفيان با برخي از گروههاي ديگر بود كه با ساختن 

هر مخالفت مي شد، چنانكه به باني رباط ابوسعد در كانون خانقاهي در مركز ش

بر اين سوي آب ترا ميسر نگردد، كه اين جا مردماني «: بغداد گفته مي شود

  ».منكر باشند

يكي ديگر از موجباتي كه سبب ساختن خانقاه در بيرون شهر مي شد، آن بود 

ختمان به كه با زياد شدن تعداد مريدان و فراواني مسافران، امكان گسترش سا

هر نسبتي وجود داشت، زيرا فضا باز بود، حتي گاهي آن كانون رفته رفته به 

صورت مركزي به نام صوفي آباد درمي آمد و در آنجا به كشاورزي و 

دامداري پرداخته مي شد و از نظر اقتصادي به صورت كانوني خودكفا درمي 

  .آمد

  

 حمام خانقاه

ايجاد حمام در . د بنايي به نام حمام بوداز جمله ضمائم برخي از خانقاهها وجو

كنار خانقاه، صوفيان را از حمامهاي عمومي بي نياز مي كرد و به رايگان از آن 

استفاده مي كردند، براي گرم كردن آن هم از وجود مريدان استفاده مي شود و 

ابن بطوطه در بارة حمام . يكي از خدمات خانقاهي، خدمت در گلخن حمام بود

  :شهر اصفهان مي نويسد خانقاه

در اصفهان به زاوية علي بن سهل شاگرد جنيد وارد شدم، آن جا براي آينده و «

و حمامي داشت كه كف آن از سنگ مرمر و ديوارش ... رونده طعام حاضر بود
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اين گرمابه وقف مسافران بود و براي ورود بدان چيزي پرداخته . كاشي بود

  ».نمي شد

  

  اصطبل

ائم خانقاه طويله يا اصطبل بود، زيرا يكي از هدفهاي ساختن يكي ديگر از ضم

خانقاه، منزل دادن مسافران فقير و صوفيان جهانگرد بود، از اين نظر لزوماً در 

جالل . كنار ساختمان خانقاته اصطبلي هم براي مركب مسافران بنا مي شد

ه و مي در قصه صوفي مسافر به چنين محلي اشاره كرد. هـ  673الدين مولوي 

  :گويد

  ».صوفي در خانقه از ره رسيد مركب خود برد در آخور كشيد«

هم ضمن شرح مجتمع خانقاهي فتح آباد بخارا به . هـ  736ابوالمفاخر باخرزي 

  .وجود اصطبل و كيفيت استفاده از آن اشاره مي كند

  

  مشخصات ساختماني زاويه

كار رفته و از آن،  در اصطالح آيين تصوف، گاهي زاويه در معني خانقاه به

استعمال اين واژه بيشتر در شمال افريقا . محل اقامت صوفيان اراده شده است

  .معمول بوده است

  :اسپنسر در بارة يك زاويه معمولي واقع در منطقة شمال افريقا مي نويسد

  :زاويه عبارت از يك مجتمع ساختماني محصور و مركبي است شامل«
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  .ؤسس و جانشينان او كه در آنجا مدفون شده اندگنبدي مربوط به آرامگاه م-1

  مسجد كوچكي براي اقامة نماز-2

  محلي براي قرائت قرآن-3

  اتاقي براي گفتگو و احياناً مجلس قوالي و سماع-4

  مكتبي براي آموزش قرآن به كودكان-5

مركزي كه در آن، استادي فقيه، دانشهاي حقوقي و حديث و اصول و -6

  مي آموزدتصوف را به مريدان 

اطاقهايي كه شيخ و ديگر اعضاي وابسته او با همسران و فرزندان و -7

  .مسافران در آنها بسر مي برند

حظيره يا قبرستاني كه به صورت فضايي باز و به شكل حياط در جلوي -8

  .ساختمان واقع است

اين واحد مسكوني، با دريافت كمك و استفاده از هداياي مردم و فعاليت 

دامداري، به صورت مؤسسه اي مستقل و تقريباً معادل يك  كشاورزي و

ولي زاويه هاي داخل شهرها، در مقياس . دهكده، به حيات خود ادامه مي دهد

بسيار محدودي قرار دارند و اصطالح زاويه در سرزمينهاي شرقي، بيشتر به 

حجره هاي درويشان اطالق مي گردد و معادل است با صومعة راهبان 

  ».مسيحي

لباً از مطلبي كه در پيرامون زاويه نوشته مي شود، و معني آن تا حدودي غا

بناي زاويه اي در  . هـ  635مثالً در مناقب اوحدالدين كرماني . روشن مي گردد
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شهر قيصريه بدو نسبت داده مي شود كه براي خلوت نشيني مرديان بيست 

  .حجره دارد

ن شهر يزد زاويه اي ساخته در بيرو. هـ  806همچنين براي حاجي صدرالدين 

  .مي شود كه عبارت است از يك چهار طاقي بر باالي كوهي

  

  گورهاي پيوسته با خانقاه

از مراكز ديگري كه به موازات بناي خانقاههاي اوليه پديد مي آمد، آرامگاههاي 

وجود يك رهبر دانشمند و انسان گراي، سبب مي . پيران و مشايخ صوفيه بود

ر او جمع شده و از وجودش بهره مند گردند و پس از شد كه عده اي دو

درگذشت او هم، غالباً آرامگاهي برايش ساخته شده و بدين وسيله، جالل و 

عظمت او در قالب يك بناي گنبدي شكل به صورت برجسته اي نمودار مي شد 

  و با پيگيري 

و نيز راه و روش او توسط فرزندان و مريدان اش، و تبليغ بزرگيها و كرامات 

موضوع زيارت مزار او و حصول تبرك و روايي حاجات نيز بدان پيوسته شده، 

  .آمد و شد عده اي را سبب مي گرديد

آرامگاه پير به صورت يك هسته مركزي و كانون فعاليت، عاملي بود كه 

ضرورتاً به اقتضاي موقع و محل، در پيرامون آن اتاقها و حجره ها و بناهاي 

  ديگر ساخته 
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در ميان اين . به تدريج وضع آن تغيير مي كرد و گسترش مي يافت شده و

مجتمع ساختماني، معموالً خانقاهي نيز وجود داشت كه مورد استفاده مسافران 

  .و صوفيان قرار مي گرفت

اين چنين بناها كه نخست از يك گنبد آرامگاهي شروع شده، سپس به صورت 

نقاه و روضة مقدسه مشهور مي يك مجتمع ساختماني درآمده بود، به نام خا

  .گرديد

از نمونه هاي مشخص و موجود چنين مراكزي، مقبره و مجتمع ساختماني 

در اردبيل و مقبرة شاه نعمت اهللا . هـ  735آرامگاه شيخ صفي الدين اردبيلي 

 672در ماهان و مجموعه ساختمان آرامگاه جالل الدين مولوي . هـ  834ولي 

  .در تهران است. ق. هـ  1316اه و خانقاه صفي عليشاه در قونيه و آرامگ. هـ 

شرح تفصيلي اين مجموعه ساختمانها، در كتابهايي كه به چنين موضوعاتي 

از جمله در بارة مجتمع آرامگاهي شاه نعمت اهللا . مربوط مي شود وجود دارد

در ماهان در كتاب زندگي و آثار جناب شاه نعمت اهللا ولي، شرح مفصلي آمده 

  .است

  

در پايان اين بحث ذكر اين نكته ضروري است كه تأسيسات خانقاهي هم مانند 

هر پديدة اجتماعي ديگر، محكوم مقتضيات زماني و مكاني است و ساختمان 

خانقاهها هم در طول تاريخ هزار سالة خود، به صورتهاي گوناگون درآمده و 

  .از ميان رفته است
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  :خانقاههاي اوليه

ين واحد هر پديدة اجتماعي، معموالً تا حد زيادي به شناخته شدت نخست

شناختن آن موضوع كمك مي كندو كيفيت رشد و تكامل و سير تحول آن را 

در مورد شناختن نخستين خانقاه، برخي از پژوهشندگان آيين . نشان مي دهد

  .تصوف، به تحقيق و تفحص پرداخته و هر يك نظري بيان داشته اند

اه دو نظر وجود دارد، گروهي به پيروي از گفتة خواجه در مورد اولين خانق

 728آن را در رملة فلسطين و عده اي طبق نظر ابن تيميه  481عبداهللا انصاري 

  .آن را ناحيه عبادان و شهر بصره دانسته اند. هـ 

  .اينك نظريه نخستين را در بارة پيدايش خانقاه رمله بررسي و پيگيري مي كنيم

  :انصاري نقل مي شود كه از خواجه عبداهللا

نام . كي شيخ بوجعفر مرا گفت به دامغان: شيخ االسالم گفته قدس اهللا روحه«

وي محمد قصاب دامغاني، شاگرد بوالعباس قصاب آملي رحمل اهللا، گفت از 

را  ]طايفه=[كي پيشين خانقاه صوفيان كي اين طاه يفه : بامحمد طيني شنيدم

سبب آن بود كه اميري ترسا، يك روز به . دكردند آنست كي بر مله شام كردن

در راه دو تن را ديد از اين طايفه كي فراهم رسيدند، دست در . شكار رفته بود

آغوش يكديگر كردند، پس آنجا فرو نشستند، آنچ داشتند از خوردني فرا پيش 

آن امير ترسا يكي را از ايشان فرا خواند، كي آنچ . نهادند و بخوردند و برفتند

ه بود ويرا خوش آمده بود و آن الفت ايشان، پرسيد از وي كه او كي بود؟ ديد

: امير گفت. ندانم: از كجا بود؟ گفت: گفت. ترا چه بود؟ هيچيز: گفت. ندانم: گفت
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كه آن ما را : پس اين الفت چه بود كي شما را با يكديگر بود؟ آن درويش گفت

من شما : گفت. نه: ند؟ گفتگفت شما را جاي هست كي آنجا فراهم آي. طريقتست

  »...را جاي كنم تا با يكديگر آنجا فراهم آييد، آن خانقاه رمله بكرد

تأييد و بازنويسي مي شود، زيرا . هـ  898اين نظريه توسط عبدالرحمن جامي 

مقداري از كتاب نفحات، برگرداين است از مطالب كتاب طبقات الصوفية 

  .انصاري

وفي به ابوهاشم صوفي، معاصر سفيان ثوري جامي ضمن اطالق نام اولين ص

  :مي نويسد. هـ  161

  »...اول خانقاهي كه براي صوفيان بنا كردند، آن است كه برملة شام كردند«

  .سپس مطلب انصاري را تكرار مي كند

با توجه به مطالب كتاب نفحات مي . هـ  1010پس از جامي احمد امين رازي 

  :نويسد

ه خانقاه جهت صوفيان ساخته و مولوي الجامي ابو هاشم اول كسي است ك«

  »...نيز در نفحات اول ذكر او نموده

رازي هنگام بازنويسي مطلب جامي، باني خانقاه را از اميري مسيحي به 

ابوهاشم صوفي دگرگون مي سازد و به تعبير او باني خانقاه ابوهاشم است، نه 

  .اميري مسيحي

قاه در رملة شام، توسط نويسندگان پس از آن، موضوع ذكر بناي اولين خان

  .ديگر هم عنوان مي شود
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نوشته جامي را با مقداري دخل و . ق. هـ  1253حاجي زين العابدين شيرواني 

تصرف و اظهار نظر كه مربوط به وضع تصوف زمانش بوده، بازنويسي مي 

  .كند

  :هم مطلب جامي را خالصه كرده و نوشته است. ق. هـ  1288نايب الصدر 

  ».ولين خانقاه را اميري نصراني در رملة شام بنا كردا«

دكتر غني هم در كتاب تاريخ تصوف خود، مطلب بناي خانقاه را در اواخر قرن 

دوم توسط ابوهاشم كوفي ذكر مي كند، ولي زندگي دسته جمعي صوفيان را 

  .در يك صومعه بعيد مي داند

شته جامي، خاطر نشان يكي از صوفي ستيزان معاصر هم با توجه به مدلول نو

مي سازد كه، نصاراي دشمن اسالم، براي ايجاد تفرقه، مبادرت به ساختن 

  .چنين جايي كرده اند

دكتر نصري نادر، بناي اولين خانقاه را در رملة شام، به راهبي مسيحي در 

  .پايان قرن دوم نسبت مي دهد

رك، به نام دكتر مصطفي جواد در بارة نخستين خانقاه، مطلب نويسنده اي ت

  :عالءالدين دده السكتوراي را در مقاله اي نقل مي كند كه او نوشته است

اولين خانقاهي كه براي صوفيان بنا شد، زاويه اي در رمله نزديك قدس بود، «

كه آن را اميري نصراني، در هنگامي كه فرهنگيان بر آن ديار مسلط شدند، بنا 

اين دين را به وسيلة مرد فاسق هم  كرد، زيرا پيامبر فرموده است كه خداوند

  ».تاييد و تقويت مي كند
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  :دكتر مصطفي جواد در انتقاد بر اين نظريه مي نويسد

صليبيان در اواخر قرن پنجم هجري بر فلسطين و رمله غالب شدند و اگر هم «

اميري نصراني در آنجا خانقاهي بنا كرده باشد، آن خانقاه نيست، چون پيش از 

باطها و خانقاههاي بسياري در سراسر قلمرو اسالمي بنا شده اين تاريخ، ر

و از اواسط قرن چهارم هجري چنين مراكزي كامالً شناخته و معروف ... بود

بود، پس چگونه ممكن است كه نخستين خانقاه در اواخر قرن پنجم ايجاد شده 

ست و باشد، مگر اينكه گفته شود، اولين خانقاه منطقة شام در آنجا بنا شده ا

اين مسئله با تحقيق اينكه در آنجا قبالً خانقاهي نبوده است، ممكن است درست 

  ».باشد

با اين حال دكتر مصطفي جواد متذكر است كه مركزي به نام اولين خانقاه در 

  .حدود سال صد و پنجاه هجري در آنجا بنا شده است

  :ماكدونالد هم در بارة اولين خانقاه مي نويسد

ل صد و پنجاه هجري محل محقر و كوچكي به صورت پناهگاه صوفيان در سا«

و مسافرخانه اي خصوصي در دمشق ايجاد كردند و پس از آن در حدود سال 

اين مراكز . دويست هجري هم مشابه چنين مركزي در خراسان به وجود آمد

فقط در زمستان كه مسافرت مشكل بود، مورد استفاده قرار مي گرفت، زيرا 

  .خواستند در جايي مقيم شوندصوفيان نمي 

التقاسيم ص [و مقدسي  ]429االمع ص [اسپنسر هم با استناد به نوشتة سراج 

نخستين رباط تاسيس شده صوفيان را  ]598ص  3المعجم ج [و ياقوت  ]118
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عبادان دانسته و رباط رمله را بنايي پس از آن مي شمارد و براي تأسيس آن، 

پنجاه هجري مي نويسد، كه به وسيلة يك امير تاريخي در حدود سالهاي صد و 

و در اين مورد هم استناد او به نوشتة . بنا شده است 800مسيحي پيش از سال 

  .جامي است

در نوشتة جامي تاريخي وجود ندارد، جز : اين يادآوري در اينجا الزم است كه

وفي، آنكه نام ابوهاشم صوفي، در كنار جمله اولين خانقاه به عنوان اولين ص

  .بيان شده است كه در قرن دوم مي زيسته است

اينك براي روشن شدن نسبتهاي ذكر شده در اينكه چرا و چگونه، نخستين 

خانقاه در رمله شام بنا شده است، موقعيت منطقة فلسطين، در رابطه با عرفان 

  .و تصوف و توضيح و تشريح مي گردد

ته شده است، اين است كه علت اينكه نخستين مركز تجمع صوفيان رمله دانس

ناحيه قدس با سابقة چند هزار سالة ديني و ظهور پيامبراني همچون ابراهيم و 

يعقوب و عيسي و يحيي و زكريا و داشتن معابد و زيارتگاههاي متعددي مانند، 

قبر يعقوب و چاه يوسف و زادگاه عيسي و قبر ابراهيم و اسحق و محراب 

  .ممتاز مذهبي برخوردار بودعبادت پيامبران از يك موقعيت 

عالوه بر اين ويژگيها، تعليمات قدس را به صورت آموزشگاه و پرورشگاه زهد 

و معنويت و عبادت و پارسايي درآورده بود و عده اي از افراد يهودي و 

مسيحي در آن ناحيه خلوت گزيده و به عبادت مشغول بودند و عده اي از 

زيارت و انجام دادن عبادت بدانجا وارد مي  معتقدين و مؤمنين نيز همواره براي
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شدند و براي سكونت آنان مراكز و حجره هايي ساخته شده و از محل درآمد 

  .اوقاف با غذاي رايگان از زائرين پذيرايي مي شد

  :مي نويسد. هـ  481ناصر خسرو 

به سال چهارصد و سي و هشت از بيت المقدس ديدار كردم، بر بام مقصوره «

و آن را . هود است، حجره ها ساخته اند، مهمانان را كه آنجا رسندكه در مش

مهمانان و مسافران و . اوقاف بسيار باشد، از ديه و مستغالت در بيت المقدس

زايران را نان و زيتون دهند، هركه آنجا رسد او را هر روز يك گرده نان و 

از روزگار  كاسه اي عدس به زيت پخته دهند، و مويز نيز دهند و اين عادت

خليل الرحمن، تا اين ساعت بر قاعده مانده، و روزي باشد كه پانصد كس آنجا 

  ».برسند و همه را آن ضيافت مهيا باشد

ناصرخسرو مشخص نمي كند كه اين پذيرايي توسط چه مردمي و از چه امتي 

با اين حال مي دانيم كه در مورد پذيرايي از مسافران در . انجام مي گرفته است

ابناء [ن اسالم نيز دستوري وجود دارد و از محل صدقات حقي براي گذريان دي

و در اجراي . قرار داده شده و اطعام آنان مورد توجه قرار گرفته است ]السبيل

  .آن هم، مراكزي براي انجام دادن چنين منظوري ايجاد شده است

 101العزيز و پس از او عمر بن عبد.  -ه 96در حاالت وليد بن عبدالملك اموي 

آمده است كه پذيرايي از فقرا و مساكين و گذريان، محلي را در شام . هـ 

  .تأسيس كرده بودند
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عالوه بر اين، از نظر اوضاع طبيعي و شرايط اقليمي، منطقة قدس به فراواني 

نعمت معروف و مشهور بود، در كوههاي لكام درختان ميوة فراواني وجود 

كرده و مالك و صاحب خاصي هم نداشت و داشت كه به صورت طبيعي رشد 

  .هركس مي توانست به رايگان از آنها استفاده كند

يكي از عوامل ديگر هم، مسئله وجود پاسگاههاي مرزي و حضور مجاهدان 

اسالمي و پاسداران مرزي بود كه در بخش تعريف رباط، به آنها اشاره شده 

  .است

يق فرهنگ ديني اسالم، بدان منطقه جاذبة مهم ديگر هم، ارزشهايي بود كه از طر

  .داده شده بود

مسجد اقصي قبلة نخستين مسلمانان و جايگاه معراج پيامبر اسالم بود و 

همچنين . خداوند متعال هم آنجا را مركز نزول خير و بركت خود قرار داده بود

  :احاديثي در بارة امتياز آنجا وجود داشت كه عبارت بودند از

  ».را زيارت كند وارد بهشت مي شودهر كس مسجد اقصي «

  ».يك نماز در بيت المقدس برابر با پنجاه هزار نماز است«

كسي كه در بيت المقدس از دنيا مي رفت، مانند آن بود كه در آسمان از دنيا «

  ».رفته است و كساني هم كه در آنجا به خاك رفته بودند عذاب نمي شدند

  :احمد امين رازي هم، نوشته است

مي خواهم به بيت : ي شخصي نزد امير مؤمنان مرتضي علي آمد و گفتروز«

  ».المقدس روم و آن جا معتكف باشم
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اين سلسله امتيازات ارزش و جاذبه معنوي منطقة قدس را باال برده و سبب 

شده بود كه عده اي از پارسايان و صوفيان بدانجا وارد شده و به طور موقت 

اقامت اين سالكان نيز عامل ديگكري بود كه آن  .يا دائم د ر آنجا سكونت كنند

  .ناحيه را به عنوان مركز تصوف عالم اسالمي مشهور و معروف گرداند

و مريدي . از ابو عبداهللا مغربي نقل مي كند كه ابدال در شام اند. هـ  412سلمي 

اجازه مي خواهد تا به كوه لبنان رفته و . هـ  425هم از شيخ ابوالحسن خرقاني 

  .ب عالم را ببيندقط

از مجموع مطالب ياد شده مي توان نتيجه گرفت كه، بعيد نمي نمايد كسي از 

مسلمانان در قرن دوم هجري، خانه كوچكي، براي پذيرايي از صوفيان آماده 

كرده باشد، يا شخص توانگري و عالقه مندي از مسيحيان به سبب مشاهدة 

ي و جهانگردان فقير مسلمان نوعي همانندي و همساني كه بين راهبان مسيح

زيرا چنان كه قبالً بيان . ديده، خانه و خوراكي، براي آنان آماده كرده باشد

گرديد، ايجاد مسافرخانه هاي رايگان از قرنها پيش، در منطقة قدس معمول بوده 

  .و ساخته مي شده است

 اگر او را به –اما بناي خانقاه رسمي توسط امير نصراني، در منطقة قدس 

كامالً نادرست است، زيرا آن ناحيه در  –عنوان يك فرمانرواي سياسي بدانيم 

سال هفدة هجري به دست مسلمانان افتاده و مسيحيان ساكن آنجا هم در تحت 

حكومت اسالمي بسر مي بردند و اين جريان تا اواخر قرن پنجم هجري و 
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ي كرد تا با جنگهاي صليبي ادامه داشت و اميري نصراني بر آنجا حكومت نم

  .ساختن خانقاه براي صوفيان مسلمان موجب تقويت اسالم يا تفرقة آن گردد
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  نخستين خانقاه در ناحية عبادان و شهر بصره

غري از خانقاه رمله كه شرح آن گذشت، اكنون نظر گروه ديگري از نويسندگان 

ررسي را كه اولين بناي خانقاهي را در ناحية عبادان و شهر بصره مي دانند ب

  .مي كنيم

  :مي نويسد. هـ  728ابن تيميه 

اولين دويرة صوفيه، توسط يكي از ياران عبدالواحد بن زيد متوفي به سال «

بود، در شهر بصره بنا شده . هـ  110هجري كه از شاگردان حسن بصري  177

  ».است

هم اين نظر را تأييد و بيان مس كند، ولي خاطرنشان مي . هـ  865مقريزي 

  .ه بناي خانقاه رسمي، مربوط به قرن چهارم هجري استسازد ك

  :محقق معاصر عبدالرحمن بدوي در بارة نخستين مركز خانقاهي مي نويسد

اولين مركز صوفيان به سال صد و پنجاه هجري به وسيلة يكي از ياران «

عبوالواحد بن زير صوحان، دوست رابعة عدويه، در عبادان، بنا شده و صوفيان 

اين رباط بسيار مشهور گرديد و گفته مي شد كه داراي . قامت كردنددر آنجا ا

اين بنا در سال دويست و شصت هجري در . نماز در آن فضيلت بسيار دارد

  ».شورش صاحب الزنج ويران شد

اينك براي بررسي نظرات مذكور، الزم است، شرايط سياسي و فرهنگي و ديني 

  .نيز بررسي و توجيه گرددمنطقه عبادان و موقعيت مسلك تصوف آنجا 



 116 

منطقة عبادان و دهانة خليج فارس، يكي از مهمترين مراكز تمدن بشري و از 

فرهنگي پيشرفته برخوردار، و مركز دينهاي زردشتي، مسحي، صائبي و مانوي 

بارزترين دليل پيشرفت فرهنگي اين ناحيه، پيدايش و رشد فرهنگ و تمدن . بود

  .بصره، در آغاز دورة خالفت عباسيان اسالمي است از دو شهر كوفه و

در مورد معني كلمة عبادان و اينكه چرا به آن محل عبادان گفته شده است، 

كتابي در مورد ديارات و صوامع . هـ  204هشام بن محمد السائب كلبي متوفي 

مسيحيان نوشته و گويد به سبب ديرها و ديرنشينان حيره، ساكنين آنجا به 

  .عباديين مشهورند

از نظر مرزي هم منطقة عبادان، در دوره هاي نخستين جنگهاي اسالمي يكي از 

مرزها به شمار مي آمد و جملة و ليس وراء عبادان و قريه جز امثال سايره 

مقدسي ضمن توجه به اين مثل سائره، به موقعيت مرزي آن اشاره . گرديده بود

  :كرده و مي گويد

سته اي در آن ساكنند و آن سوي آن در آنجا رباطهايي است و بندگان شاي«

  ».شهر و قريه اي نيست و درياست

  .اصطخري و حمداهللا مستوفي هم به موقعيت مرزي آن اشاره مي كنند

در بخش توضيح واژه رباط، بيان گرديد كه يكي از مراكز مورد توجه صوفيان 

كي به همين مناسبت، ابوطالب م. مناطق مرزي و سكونت در قرارگاههاي آن بود

صاحب قوت القلوب، سكونت در عبادان را به نيت بسر بردن در رباط . هـ  386
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نقل مي كند ) ع(توصيه مي كند و آنجا را شايسته و سزاوار مي داند و از علي 

  :كه او به مردي گفت

  ».به عبادان برو و سه روز در ميان مرا بطان آنجا بمان«

ر همچون منطقه جبل لكام به ناحية عبادان به سبب موقعيت مرزي و علل ديگ

ابوالعتاهيه در اشعار و زهديات خود ضمن . بسياير زهاد و عباد مشهور بود

اينكه دنيا را در يك ظلمت و تاريكي تصوير مي كند، براي اين تاريكي ستارگاني 

را نشان مي دهد كه در عبادان ساكنند، زيرا آنجا محل تجمع زاهدان و صوفيان 

  .تگاري استو از نظر او جاي رس

با توجه به مطالبي كه توسط نويسندگان عنوان شده و شرح آن گذشت، 

تأسيس رباطهايي براي سكونت مرابطان ضرورت داشته و موقعيت مرزي 

پس دور نيست كه براي عده اي از . عبادان هم بناي آن را ايجاب مي كرده است

رده و به عبادت صوفيان هم در آنجا رباطي بنا شده و آنان در آنجا ااقمت ك

  .بپردازند

در دنبال بحث بناي اولين خانقاه، عالوه بر مطالبي كه در بارة خانقاه رمله و 

عبادان بيان شد، برخي از پژوهندگان آيين تصوف هم، بدون ذكر محل، براي 

  .پيدايش خانقاه تاريخ ديگري تعيين كرده اند

هجري ايجاد شده  خانقاه در قرن دوم«: دكتر توفيق الطويل مي نويسد كه

  ».است
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تاريخ پيدايش خانقاه، نيمة دوم قرن سوم «: دكتر حلمي هم اشاره مي كند كه

  ».است

نخستين خانقاه : باري، از مجموع مطالب ياد شده اين نتيجه به دست مي آيد كه

صوفيان در محلي به نام رملة شام يا در جايي از عبادان و تاريخي در حدود 

  .تأسيس گرديده است سال صد و پنجاه هجري

آن مطالب از نظر : اما در تحليل و بررسي آن نظرات يادآوري مي شود كه

نادرست است و چنين مكاني  –به معني خانقاهي خود  –وجود نخستين خانقاه 

نمي تواند خانقاه باشد، زيرا روشن است كه با پيدا شدن نخستين فرد يك آيين، 

تأسيس نمي شود و مسلك تشكيل نشده نخستين كانون گروهي مربوط به آيين 

و بدون افراد و اعضا هم، براي دعوت ديگران و اجراي برنامه هاي رسمي خود 

  .مركزي همگاني ندارد

ديگر آنكه اگر چند مهمانسراي رايگاني، بنا بر سنت اسالمي، در نيمة دوم قرن 

ار دوم به وجود آمده و مورد استفادة گذريان، از جمله صوفيان مسافر قر

گيرد، نمي توان آنها را خانقاه صوفيان ناميد، چون، اين مسافرخانه ها جايي 

نيست كه گروهي از صوفيان و سالكان در آنجا گرد آمده و به انجام دادن 

  .مراسم و آداب خانقاهي بپردازند

عالوه بر اين، در كتابهايي كه شامل شرح حال بزرگان صوفي است جز چند تن 

قرن دوم مي زيسته اند، زمان زندگي بيشتر مشايخ  انگشت شمار، كه در

صوفي، به قرن سوم و چهارم مربوط مي شود و در مورد آنان هم، در 
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كتابهاي عرفاني مؤلف در قرون چهارم و پنجم اسالمي، مطلبي مربوط به 

  .خانقاه نشيني و خانقاه گزيني آنان ديده نمي شود

د، صومعه و معبدي برگزيده و همچنين اگر فردي از گروه صوفيان، براي خو

زيرا اصطالح خانقاه . در آنجا به عبادت بپردازد، چنين جايي خانقاه نخواهد بود

به معني مركزي است اجتماعي و همگاني كه در آنجا معموالً مراسم گروهي 

  .انجام مي شود، نه عملي انفرادي

انقاهي را اكنون براي آنكه اين موضوع كامالً روش شود، موضوع كانونهاي خ

  .رها كرده و به بحث در بارة موضوع تصوف و صوفيان مي پردازيم

  :مي نويسد. هـ  465قشيري 

پيش از آنكه سال دويست هجري برسد، عده اي به نام تصوف مشهور شده «

  ».بودند

پس از آن هم در قرن سوم با افزايش تعداد صوفيان و گفتار خاص آنان، 

گرفته و به حركت خود ادامه مي دهد و با مسلك تصوف در مسير خاصي قرار 

. هـ  298و جنيد بغدادي . هـ  234پديد آمدن افرادي همچون بايزيد بسطامي 

پايه گذاران آيين تصوف خراسان و بغداد، رسميت يافتن مسلك تصوف، در 

قرن سوم كامالً شناخته شده و در آغاز قرن چهارم، حسين بن منصور حالج 

فرقه صوفيه را تا باالي دار مي برد و پنهانكاري و نجواي بانگ رساي . هـ  309

  .صوفيان را از سردابه ها بيرون مي كشد
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با همة اين احوال، چگونگي وجود كانونهاي خانقاهي كه مخصوص صوفيان 

بوده و در آنجا برنامه هاي منظم و مرتب خانقاهي اجرا شده باشد، كامالً 

قاههاي رمله و عبادان در آغاز نيمة روشن نيست، و با فرض قبول آنكه، خان

دوم قرن دوم به وجود آمده باشد، نمي توان به طور دقيق، سير تاريخي خانقاه 

سازي و كيفيت تطور و تحول آن، و نيز پيدايش و گسترش برنامه هاي داخلي 

آن را منظماً پيگيري كرد و دريافت كه آن بيت الضيافه هاي نخستين، چگونه 

  .ه صورت خانقاههاي تقريباً رسمي قرن چهارم درآمده استگسترش يافته و ب

  

  روند تحول بناي خانقاه

در فاصلة نيمة دوم قرن دوم تا آغاز قرن چهارم، در برخي از كتابهاي مربوط 

به آيين تصوف، به تعدادي صومعه هاي فردي و مسافرخانه هاي رايگان، و نيز 

ر ضمن بيان و شرح حال مراكزي تحت نام رباط و خانقاه اشاره شده و د

بعضي از صوفيان، آن مراكز بدانها منسوب گرديده است، ولي در هيچ يك از 

  .آنها به اجراي برنامه هاي خانقاهي اشاره اي نشده است

  :اين مراكز عبارتند از

  در بغداد. هـ  202خانقاه كرخي -1

  در بسطام. هـ  234صومعه و مهمانسراي بايزيد بسطامي -2

  ي خطاب المطرزي معاصر بايزيد در قريه هاي بسطاممهمانسرا-3

  در بغداد. هـ  275خانقاه سري سقطي -4
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  در بغداد. هـ  298رباط و خانقاه جنيد -5

  صومعه يكي از ياران جنيد-6

  در نيشابور. هـ  298خانقاه بوعثمان حيري -7

  .هـ  299خانقاه ممشاد دينوري -8

  در همدان. هـ  298رباط ابوطالب خزرجي معاصر جنيد -9

البته انتساب خانقاه هم در مورد افراد مذكور، غالباً در كتابهاي متأخر بيان شده 

و در نخستين كتابهاي مربوط به مسلك طريقت ذكري از خانقه داري آنان به 

ميان ناميده است، در واقع اين خانقاههاي منسوب، خانه هاي مسكوني آنان 

فران صوفي مسلك، پذيرايي مي شده و بوده كه در آنجا از دوستان و مسا

  .ضمناً در بارة مسائل عرفاني گفتگو به ميان مي آمده است

پس از آن تقريباً با گذشت سه قرن از تاريخ اسالم، مسلك تصوف پس از 

درگيريهاي مختلف، وجود خود را در جامعة اسالمي تثبيت كرده و كامالً 

ول طريقت و شرح نكات اسرار رسميت مي يابد و صوفيان به تعليم مباني اص

تصوف مي پردازند و براي نشر تعاليم خويش، مركز ويژه اي تشكيل مي دهند؛ 

كه عالوه بر پذيرايي از مسافران، گروه صوفيان و طالبان نيز در آن مراكز گرد 

آمده و با كمك پيران طريقت، به تعليم و تعلم و اعمال مسلك تصوف مي 

  .پردازند
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ائل قرن چهارم به صورت رسمي، در منطقة خراسان و ناحية اين مراكز، از او

فارس و حوزة بغداد و جاهاي ديگر، به وجود آمده و به تدريج گسترش مي 

  .يابد و ضمناً خانه هايي نيز براي اجراي هدفهاي خانقاهي وقف مي گردد

اينك براي آشنايي با چنين مراكزي، به نام و محل برخي از آنها اشاره مي 

  .شود

  در اصفهان. هـ  307زاوية علي بن سهل اصفهاني -1

  در ابهر. هـ  330رباط شيخ ابوبكر بن طاهر ابهري -2

  در شيراز. هـ  340رباط زرقاني -3

  در سرخس. هـ  341خانقاه مسكوني ابوالحسن علي بن محمد خانقاهي -4

  در نيشابور. هـ  348خانقاه ابوالحسن بوسنجي -5

  در شيراز. ـ ه 361رباط ابن بيطار -6

  در نيشابور. هـ  364خانقاه ابو علي طرسوسي -7

  در شيراز. هـ  371خانقاه ابو عبداهللا اين خفيف -8

  در بغداد. هـ  371رباط زورني محل اقامت علي بن ابراهيم زاهد -9

و خانقاههاي متعدد كراميان در شهرهاي مختلف كه مقدسي بدانها اشاره كرده 

  .است

ش آيين طريقت و فراواني صوفيان مسافر و سالكان محلي، با پيشرفت و گستر

نهضت خانقاه سازي به عنوان يك ركن اساسي، در پايان قرن چهارم و پس از 

چنان كه تنها . آن در قرن پنجم به مرحلة رشد و ترقي قابل مالحظه اي مي رسد
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در منطقه كازرون شصت و پنج كانون و در منطقه خراسان دويست مؤسسه 

  .هي بوجود مي آيدخانقا

نمونه اي است از يك . هـ  440در بين اين خانقاهها، خانقاه ابوسعيد ابي الخير 

خانقاه تقريباً كامل و رسمي كه در بخش خانقاههاي منطقة خراسان توضيح و 

  .تشريح گرديده است

در دنبالة اين بحث اكنون، موضوع تداوم خانقاه سازي و مسائل مربوط بدان 

  .ق مختلف پيگيري مي كنيمرا، در مناط
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  آيين تصوف در بغداد و رباطهاي آن

كيفيت  پس از فتوحات ارضي كه در سدة نخستين، به وسيلة مسلمانان پديد آمد،

در  و شناخت مكتب ديني اسالم و خداي يگانه آن از طريق قرآن و احاديث، 

طق داراي برابر ساكنين نواحي مختلف قلمرو اسالمي قرار گرفت، مردم اين منا

طبيعي . سوابق فرهنگي و آيينهاي زردشتي و مسيحي و بودايي و جز آن بودند

است كه براي شناخت اين آيين جديد، تجزيه و تحليل آغاز گشته و براي 

بازشناسي مسائل آن قالبهاي مختلف مذهبي مقياس سنجش قرار مي گيرد و با 

دگي اوليه خود خارج چنين مقايسه اي برخي از مسائل اسالم از بساطت و سا

شده، دچار برخي پيچيدگيها مي گردد، چنان كه در بارة موضوع توحيد و يكي 

دانستن خدا و صفات خداوندي مسائل فراواني مطرح شده و درگيريهاي كالمي 

  .بسياري به وجود آمده است

يكي از ابعاد اين مباحثات پيدايش گروه معتزله و سخنان آنان در بارة توحيد 

  .است

مچنين مسائل سياسي روز وجود فرقه هاي مختلف اسالمي، مانند خوارج و ه

شيعه و معتزله و جز آن، و ترجمة كتابهاي مختلف ديني و فرهنگي به زبان 

نهضت تازه اي . عربي، و درآميختن فرهنگها با يكديگر، در مركز خالفت اسالمي

و جمعي  به وجود آورد، كه موضوع تصوف نمودار بخشي از آن حركت كلي

  .بود
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قبل از پايان قرن دوم هجري، افرادي كه تمايالت عارفانه داشتند در مساجد و 

پس از آن با ظهور . منازل گردآمده در بارة روح اسالم گفتگو مي كردند

سر سلسلة غالب سالسل صوفيه، مسلك تصوف در بغداد  202معروف كرخي 

  .مه دادنوعي استقالل پيدا كرده و به سير و حركت خود ادا

كمي بعد از آن گروه عارفان و صوفيان و دوستداران آنان، به سبب تفاوت 

انديشه ايي كه با ديگران داشتند، جمع خود را از گروه فقيهان و متكلمان جدا 

كرده و حلقه گفتگوي مستقلي تشكيل دادند و كم و بيش به دعوت ديگران نيز 

  .پرداختند

ين حلقه هاي منعقد شده در جامع بغداد مي عبداهللا بن محمد در بارة يكي از ا

  :گويد

هر كه همنشين شايسته مي خواهد به حلقه مسعر بن كدام بيايد، زيرا آن حلقه «

  ».داراي بزرگي و وقار است و افراد آن از پارسايان و برجستگان اند

در جريان اين دعوتها و طرح برخي مسائل، گاهي بين فقيهان و صوفيان گفتگو 

ي پيش مي آمد كه به نظر فرمانروايان وقت، براي جامعه اسالمي، يا و اختالف

حداقل براي دستگاه خالفت زيان بار تشخيص داده مي شد، در نتيجه برخي از 

. هـ  245از جمله ذوالنون مصري . بزرگان صوفي تحت تعقيب قرار مي گرفتند

ه شده و هجري دستگير و به بغداد آورد 240به زنديه متهم شده و در سال 

حكم قتل عده اي از . هـ  262همچنين بنا به سعايت غالم خليل . زنداني گرديد

  .بزرگان صوفيه، به تهمت زندقه، از سوي خليفة وقت صادر گرديد
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به سبب اين سختگيريها، صوفيان دعوت آشكار خود را ترك كرده و به فعاليت 

از جمله ابوالحسن . كنند پنهاني مي پردازند و در خانه ها گرد آمده و مذاكره مي

شغل خود را رها كرده و در خانه . هـ  298، استاد جنيد .هـ  253سري سقطي 

مي نشيند و عالقه مندان به مسلك تصوف براي گفتگو به منزل او رفت و آمد 

  .مي كنند

هـ  334در يكي از همين مجالس كه در منزل خير نساج تشكيل شده بود، شبلي 

  .د شده و بدان مي گرودبه تصوف عالقه من. 

همين سبلي پس از عضويت در مسلك تصوف با يك حالت بي پروايي و به 

در بارة او . هـ  298و جنيد . صورتي علني به بيان مطالب عرفاني مي پردازد

  :مي گويد

ما اين علم در سردابها و خانها مي گفتيم نهان، شبلي آمد آن را با سر منبر «

  ]بگسترد بشتاب= [» .يعبرد و بر خلق بوغست بشن

حال با وجود تمام سختگيريها منطقة بغداد به سبب مركزيت و جامعيت  به هر

خاص خود همچنان ستاد عمليات مسلك تصوف بود و برخي از عارفان را از 

از جمله عده اي از صوفيان . اقصي نقاط قلمرو اسالمي به خود جذب مي كرد

به تكميل انديشه عرفاني و نشر عقايد خراسان به بغداد وارد شده و در آنجا 

  .و نهال عرفان آن منطقه را پربارتر مي ساختند. خويش مي پرداختند
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  رباطها و خانقاههاي منطقة بغداد

اينك پس از بيان اجمالي از موقعيت مسلك تصوف در بغداد، موضوع مراكز و 

  .كانونهاي تجمع صوفيان را مورد بررسي قرار مي دهيم

خي از صوفيان به سبب پشمينه پوشي و سخنان خاص خود، شناخته با آنكه بر

شده و رهبران برجستة آنان نيز كامالً مشخص بودند، ولي در شهر بغداد به 

مركز تجمع رسمي و . جز قبرستان و مسجد شونيزيه، كه ويژه صوفيان بود

 معروفي، به نام خانقاه و رباط براي سالكان وجود نداشت، حتي در قرن پنجم

كه نيت خانقاه سازي دارد مي . هـ  440هم، شخصي به يكي از مريدان بوسعيد 

و . برين سوي آب ترا ميسر نگردد كه اين جا مردماني منكر باشند: گويد

هم در حالي كه مساجد و حمامها و ساير ابنية شهر بغداد را . هـ  284يعقوبي 

همچنين . باط ندارددر كتاب خود نام مي برد، ذكري از صومعه و خانقاه و ر

كتابهاي قوت القلوب و اللمع و حليه الولياء و رسالة قشيريه با آنكه به بسياري 

از مسائل تصوف و شرح حال و گفتار صوفيان مي پردازند، اشاره يا به خانقاه 

فقط گاهي سخن از تجمع صوفيان در يكي از . و رباط و مقيمان آنها ندارند

به حلقة سماعي كه . هـ  465له ابوالقاسم قشيري منازل به ميان مي آيد از جم

در واقع تا قرن . صوفيان در خانة حسن قزاز منعقد كرده بودند، اشاره مي كند

چهارم هجري، براي مسلك تصوف، در بغداد مركزي رسمي وجود نداشته 

  .است

  



 128 

  واژة رباط و كاربرد آن

كلمه رباط توضيح  اينك قبل از شرح مراكز صوفيان در ناحية بغداد، در بارة

  :مختصري قابل يادآوري است؛ بنا به نوشته دكتر مصطفي جواد

واژه رباط كلمه اي عربي بوده و ضمناً با مسئله مجاهدت و معنويت مناسبتي «

بنابراين در منطقة بغداد، اين كلمه در بارة مركز تجمع صوفيان به كار . هم دارد

سياسي و ديني و فرهنگي وابسته برده شده است و منطقه حجاز هم كه از نظر 

  ».به حوزة عراق بوده، كلمه رباط را استعمال كرده است

همچنين در منطقه شام و مصر هم، هر دو واژة خانقاه و رباط به كار رفته 

در منطقة فارس هم بيشتر واژة رباط به جاي كلمة خانقاه به كار برده . است

داد مركز خالفت اسالمي، نزديك زيرا از نظر جغرافيايي به شهر بغ. شده است

  .بوده و تا حدي هم تحت تأثير مسائل فرهنگي آنجا قرار داشته است
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  نخستين رباط شهر بغداد

در مورد پيدايش نخستين كانون صوفيان، در شهر بغداد، با آنكه به معروف 

. هـ 298نسبت داده شده كه مسافري وارد خانقاه او شد و جنيد . هـ  202كرخي

نمي توان استنباط كرد كه آنان داراي مركز . ي را در رباطش پناه دادهم كس

گروهي به معني خانقاه بوده اند، حتي هنگام تأسيس نخستين رباط هم، هدف 

ايجاد مركزي براي اقامت و تغذيه صوفيان نبوده بلكه ساختماني به منظور 

  .مسجد و مدرس و مسكن براي مرد پارسايي به وجود آمده بود

  :اريخ بغداد آمده استدر ت

نخستين رباط بغداد كه نامش رباط زوزني است، در مقابل جامع منصور قرار 

براي استفادة عمومي به . هـ  261داشت، و محل آن قطعه زمين بود كه به سال 

پس از آن در قرن چهارم براي ابي الحسن علي بن . صورت مصلي درآمده بود

اطي بنا شد، سپس علي بن محمود بن در آنجا رب. هـ  371ابراهيم بصري 

در توسعة آن بنا كوشيد و آنجا به نام وي به . هـ  451ابراهيم زوزني صوفي 

رباط زوزني معروف شد، تربت او نيز در آنجا قرار داشت و عده اي از 

  .صوفيان بعدي هم در آنجا به خاك سپرده شده بودند

. مي رود، رباط ابوسعد است رباط ديگري كه از رباطهاي اوليه بغداد به شمار

او . يكي از مريدان ابوسعيد ابوالخير است. هـ  479باني اين رباط دوست دادا 

در قطعه زميني كه از طرف دستگاه خالفت بغداد، در كنار نهر معلي بيرون 
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. شهر بدو داده شده بود، با فعاليت شخصي و كمك ديگران، آن را بنياد كرد

  .سرارالتوحيد ذكر شده استكيفيت بناي آن در كتاب ا

هم آمد ه است كه او در خارج .) هـ  470-562(در بارة شيخ عبدالقادر گيالني 

شهر بغداد رباطي داشته و در آنجا مجلس مي گفته و مردم را ارشاد مي كرده 

  .است

پس از آن هم توسط خلفاي عباسي و همسران خلفا و امرا و بزرگان دستگاه 

بغداد رباطهايي بنا مي شود، كه ذكر كيفيت بنا و مورد در  خالفت و ديگران، 

و حوادث الجامعة . هـ  768استفادة آنها، در كتابهايي مانند مرآت الجنان يافعي 

ابن فوطي و معجم االلقاب و كتابهاي ديگر آمده است و ابن الساعي كتاب ويژه 

  .اي در اين مورد به نام اخبار الربط و المدارس تاليف كرده است

همچنين دكتر مصطفي جواد ضمن مقالة مفصلي نام بيست و چهار رباط بغداد 

را تا اواخر قرن هفتم هجري ذكر مي كند كه از نظر بانيان رباطها و مطالب 

  .مربوط به رباط، حاوي اطالعات مفيدي است

مسئله رباط سازي و ادارة آنها در قرن ششم و هفتم بيش از پيش مورد توجه 

و كانونهاي رباطي يكي از مؤسسات مهم اجتماعي به شمار مي قرار مي گيرد 

برخي از خلفاي بغداد به اقتضاي موقع، رباطهايي بنا كرده و مشايخي را . رود

  براي مديريت آنها انتخاب مي كنند، برخي از اين مشايخ هم سمت شيخ 
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  خانقاههاي كشور مصر

است و مسئله خانقاههاي با آنكه موضوع اين رساله، تاريخ خانقاه در ايران 

مصر مورد توجه نيست، ولي از آن نظر كه برخي از مديران خانقاهها و 

صوفيان ساكن خانقاه در مصر، از ايرانيان بوده اند و از طرفي يكي از اركان 

اصلي مسلك تصوف، سير در آفاق و انفس و جهانگردي است، نقل مختصري 

ههاي مصر، مي تواند توضيح و و بررسي خانقا. هـ  865از نوشته مقريزي 

  .مقايسه اي بر اين نوشته باشد

صالح الدين ايوبي فرمانروايي از نژاد كردان، نخستين خانقاه رسمي مصر را 

بنياد كرد و حمام و مطبخي در كنار آن مي سازد، همچنين . هـ  569در سال 

م دويره اين محل به نا. براي آن رهبري تعيين كرده و اوقافي برقرار مي سازد

  .فيه مشهور مي گردد.الصو

  :سيوطي در بارة آن مي نويسد

  ».اين نخستين خانقاه رسمي است كه داراي شيخ الشيوخ مي باشد«

پس از آن خانقاهها و رباطها و زاويه هاي متعدد ديگري هم ساخته مي شود كه 

شيخ حسن : از جمله. برخي از آن كانون مخصوص صوفيان ايراني است

زاوية قلندريه را در خارج قاهره، براي درويشان قلندري بنا . هـ  722جوالقي 

زاوية ابراهيم صانع هم محل سكونت درويشان عجم بوده و شيخ . مي كند

. استاد موسيقي در آنجا سكونت مي كرده است. هـ  723عزالدين عجمي 

براي سكونت شيخ تقي الدين . هـ  760همچنين ملك ناصر قالوون در سال 
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ن شيرك عجمي، زاويه اي مي سازد كه آن زاويه و ساختمان و رجب ب

همواره مركز  –كه آن هم از بناهاي ملك ناصر بوده  –ساختمان قبة نصر 

  .سكونت و استفادة فقراي عجم قرار مي گرفته است

قوام الدين عبدالمجيد شيرازي و شيخ شمس الدين : برخي از ايرانيان هم مانند

  .يت بعضي از خانقاهها منصوب مي شوندمحمود اصفهاني به مدير

در سفرنامة ابن بطوطه از خانقاههايي در مصر نام برده مي شود كه مديران 

آنها از ايرانيان بوده اند و بنا به تعبير او، علت اين كار آن بوده كه ايرانيان در 

  .مذهب تصوف مهارت دارند

شرح كاملي از  در كتاب خويش در بخش خانقاههاي مصر،. هـ  845مقريزي 

او در بخش . بانيان و امور مالي و سرپرستان و مقيمان آنها بيان مي كند

زاويه  26رباط و در قسمت زوايا از  12خانقاه و در مورد رباطات  23خوانك، 

  .نام برده است

  :هم او در مورد خانقاه سرياقوس مي نويسد

آغاز كرده و در سال . هـ  723ملك ناصر محمد بن قالوون بناي آن را از سال «

اين خانقاه براي خلوت صوفيان صد حجره داشت و در . به پايان برد. ـ 725

ساكنين آن كامالً در . كنار آن مسجد و حمام و مطبخي نيز ساخته شده بود

رفاه بودند و احتياجات آنان از نان و گوشت و شيريني و روغن و صابون و 

بستاني و ميوه هاي مربوط به فصل حقوق ماهيانه و جامه هاي زمستاني و تا
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تهيه مي شد، به طوري كه ساكنين خانقاه از نظر گذران زندگي به چيزي و جاي 

  ».نياز نداشتند تا از خارج تهيه كنند و با خاطري جمع به عبادت مي پرداختند

بنا شده و يكي . هـ  709همچنين در بارة خانقاه ركن الدين بي برس كه در سال 

  :ي وسيع و مهم مصر بوده، مي نويسداز خانقاهها

اين بنا مجتمعي بود، مشتمل بر يك خانقاه وسيع براي اقامت صوفيان و يك «

رباط براي سكونت سپاهيان و آرامگاهي براي باني آن، و نيز مطبخي براي 

براي ادارة اين مجتمع ساختماني، تعدادي زمينهاي زراعتي و تعدادي . تهيه غذا

. منبع مهم درآمد ديگر، واقع در دمشق، وقف شده بودباغ در مصر و چند 

ساختمان خانقاه براي سكونت چهارصد تن صوفي و رباط براي صد نفر 

در بخش آرامگاه هم جلسة درس قرآن و حديث داير . سپاهي گنجايش داشت

  ».شده و براي مدرس و طلبه، مقرري تعيين گرديده بود

  :نويسد مقريزي در پايان شرح خانقاههاي مصر مي

به سبب مرگ بانيان و درگذشت مديران و از بين رفتن موقوفات و قطع حقوق «

دچار آشفتگي گرديده و مشرف  ]عهد مقريزي[جاري بيشتر آنان در اين زمان 

  ».بر ويراني است
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  خانقاههاي تركيه

يكي از وقايع مهم دورة سلطنت آلب ارسالن جنگهاي ايران و روم است كه به 

دسته . هـ  485به دستور خواجه نظام الملك طوسي . اتفاق افتاد. هـ  463سال 

اي از تركان سلجوقي براي تسخير اياالت شرقي دولت بيزانس به سوي آسياي 

صغير روانه شدند و با پيكارهاي پي در پي، آنجا را به تصرف درآورده و 

و ادب حكومت سالجقة روم را بنياد كردند و پس از آن فرهنگ و تمدن اسالمي 

  .پارسي به جاي فرهنگ يوناني در آن سرزمين منتشر گرديد

هنگامي كه سرزمينهاي شرقي ايران مورد تجاوز تاتاران قرار مي گرفت، منطقة 

بدين سبب از قرن هفتم به بعد، . روم براي فراريان ايراني پناهگاه مناسبي بود

داشتند، هر يك عده اي از بزرگان ايراني در آنجا گرد آمده و با تخصصي كه 

  .به يكي از امور مهم اجتماعي مشغول شدند

  :افالكي مي نويسد

امير تاج الدين معتز خراساني، قاضي شهر قونيه و شمس الدين اصفهاني «

  ».حاكم شهر قيصريه بودند

همچنين ابن ابي بي بي، كتاب تارخ خود را به فارسي مي نويسد، عارف و شاعر 

مثنوي و ديوان شمس را پديد مي آورد و به  بزرگ جالل الدين مولوي، كتاب

فارسي مجلس مي گويد، كتابهاي ولدنامه و مناقب العارفين و رسالة سپهساالر 

  .و كتابهاي ديگر نيز به فارسي نوشته مي شود
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تا . عرفان سفركردة ايراني، براي توسعه مسلك تصوف زمينه را فراهم مي كند

  :جائي كه بنا به نوشته اسپنسر

ن گريخته از ايران با همكاري باباهاي ترك در توسعة آيين تصوف مي عارفا«

  ».كوشند و يك معنويت اشرافي و انجمن اخوت فرهنگي بنياد مي كنند

امير تاج الدين معتز خراساني از مريدان خاص «: افالكي مي نويسد كه

هم » .موالناست و در منطقة روم مدارس و خوانق و دارالشفا و رباط مي سازد

با «: و در بارة معين الدوله پروانه وزير سلطان عالء الدين كيقباد مي نويسد كها

هم اين وزير، » .وجود او علماء و شيوخ در مدارس و خوانق مرفه اند و مجتمع

  .در شهر توقات خانقاهي مي سازد. هـ  688براي فخرالدين عراقي 

نطقة تركيه، به سبب رواج و رونق آيين تصوف در قرن هفتم و هشتم در م

سلسله هاي متعددي به وجود مي آيد و هر يك در راه اشاعه طريقت خويش، 

  .كانونهاي دعوتي تأسيس مي كنند

در آماسيه، خانقاه مسعوديه را بنا كرده و به ارشاد . هـ  657الياس خراساني 

در . هـ  738سلسله بكتاشيه، توسط حاج بكتاش ولي نيشابوري . مي پردازد

و . تركيه تاسيس شده، سپس در مناطق ديگر هم منتشر مي شودمنطقة غربي 

پادشاهان عثماني، براي پيروان طريقه بكتاشيه تكيه هاي بسيار مي سازند و 

  .موقوفاتي براي آنها مقرر مي دارند

يكي از سلسله هاي مهم طريقت هم، سلسلة مولويه است كه توسط جالل الدين 

و در طول تاريخ حيات خويش به توسعة  بنياد مي شود. هـ  672مولوي بلخي 
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قابل توجهي مي رسد و به وسيلة مريدان و برخي فرمانروايان، در مناطق 

موالنا خود در مدرسه به ارشاد . مختلف، مولوي خانه ها ايجاد مي گردد

و فرزندان او نيز در مدرسة موالنا كار . مريدان و ديدار دوستان مي پردازد

ولي رفته رفته آرامگاه موالنا به صورت خانقاه . كنند تربيتي او را دنبال مي

  .درآمده و در كنار تربت او از واردين پذيرايي مي شود

  ».سلطان روم اوقاف بسياري بر آن وقف مي كند«: بنا به نوشتة سمرقندي

هم چگونگي وضع تربت موالنا و كيفيت پذيرايي شدن خود . هـ  779ابن بطوطه 

  .اردرا در آنجا بيان مي د

ابن بطوطه در مسافرت خود به آسياي صغير، از وضع خانقاهها و زندگي 

او و همراهانش به هر جا كه مي رسند، . جوانمردان، شرح فراواني بيان مي دارد

در قونيه در زاوية ابن قلمشاه در آق سرا . در تكيه ها و زاويه ها منزل مي كنند

ارقو در قيصريه در زاوية در زاوية شريف حسين در نكده در زاويه اخي ج

اخي امير علي در گومش خانه در زاوية اخي مجدالدين و در ارزنجان در زاوية 

و در شهرهاي ديگر هم به همه جا مهمان گروه . اخي نظام الدين منزل مي كنند

حتي در مورد پذيرايي از آنان . جوانمردان اند و در تكيه هاي آنان بسر مي برند

  .ردان نزاع در مي گيردبين دسته هاي جوانم

عالوه بر نوشتة ابن بطوطه، در قرون بعدي هم از كانونهاي خانقاهي و ديگر 

اماكن تركيه، آماري تهيه و در كتابها ثبت شده كه گويا جاي مبالغه و اغراق نيز 

در مجموعه و جنگي كه به سال : از جمله. در برخي از آنها خالي نمانده است
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كتابخانة مركزي دانشگاه  1997د و تحت شمارة هجري مربوط مي شو 1105

تهران ثبت شده، در ضمن شرح آمار اماكن مختلف شهر قسطنطنيه آمده است 

بناي خيريه است كه در  122زاويه و  2325خانقاه و  1520استانبول داراي : كه

  .آنها مستمندان اطعام مي شوند

تركيه تحقيق و  هجري مولوي خانه هاي موجود در 1283پس از آن به سال 

بررسي شده و به پنجاه واحد بالغ گرديده است و پژوهنده تا جايي كه ممكن 

  .بوده پير و رهبر هر كانون و تاريخ بنا و پيشينة آن را شرح داده است
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  خانقاههاي منطقة شام

منطقة شام عالوه بر موقعيت و مركزيت باستاني و مذهبي خود، از سال چهلم 

مت اسالمي مورد توجه قرار مي گيرد و به سبب جاذبة به عنوان مركز حكو

سياسي و علل ديگر، گروهي از ايرانيان به آن منطقه رفته و در آنجا ساكن مي 

  .شوند

  :يعقوبي مي نويسد كه

مردم بعلبك و طرابلس و جبيل و صيدا و بيروت، همه شان قومي از «

  ».پارسيانند

وجه به مسئله عرفان و آيين يكي از جاذبه هاي خاص منطقه شام، موضوع ت

تصوف بود، چنان كه بنا به برخي نظرات، نخستين كانون خانقاهي صوفيان در 

  .آنجا تأسيس گرديد

پس از آن هم رابطة مداومي بين صوفيان ايراني و عارفان ساكن منطقه شام 

برقرار بود و همواره بعضي از ايرانيان از موطن خويش به شام رفته و پس از 

يا در همان جا ساكن مي . و ستد فرهنگي، به شهر خويش باز مي گشتنديك داد 

  .شدند

طوسي است كه مدت ده . هـ  505نمونة بارز چنين پيوندي امام محمد غزالي 

سال در منطقة شامات به سير و سلوك عرفاني پرداخته و كتاب احياء علوم 

ي رود، در الدين خويش را كه از مهمترين كتابهاي مسلك تصوف به شمار م

  .آنجا تأليف كرده است
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اين تبادل مطالب عرفاني و طريقتي تا قرنها همچنان استوار بوده و بعضي از 

  .ايرانيان در منطقة شام به خانقاه سازي و خانقاه داري مشغول بوده اند

يكي از . هـ  453نخستين خانقاه رسمي را ابوالقاسم سميساطي دمشقي 

به نام خانقاه . هـ  99خل كاخ عبدالعزيزبن مروان دانشمندان و توانگران، در م

پس از آن با توجه و عنايت . سميساطيه بنات كرده و بر صوفيان وقف مي كند

فرمانروايان بناهاي خانقاهي گسترش مي يابد و در دورة فرمانروايي خاندان 

نوريه و صالحيه، تعداد بيست و پنج رباط توسط عمال دولتي در شهر حلب بنا 

  .شودمي 

هجري از منطقة شام ديدار كرده و در بارة رباطهاي  580ابن جبير به سال 

  :آنجا مي نويسد

كانونهاي رباطي آنجا مانند كاخهايي است آراسته و تزيين شده، هر مسجد و «

مدرسه و خانقاه يا رباطي كه ساخته مي شود، پادشاه مبلغي را براي ادارة آنم 

  ».وقف مي كند

الدراس، خانقاههايي را كه از آغاز قرن پنجم تا قرن هشتم  نعيمي مؤلف كتاب

و محمد كرد علي هم در كتاب . خانقاه شمرده است 29در منطقة شام بنا شده 

  :خطط شام خويش در ذيل كلمة رباط مي نويسد

رباط را به تركي تكيه و در پارسي خانكاه گويند و بين رباط و خانكاه و زاويه «

  ».اختالفي وجود ندارد



 140 

سپس خانقاههاي منطقة شام را برشمرده و نام سازندگان و سرپرستان آنها را 

بنا به نوشتة او، مجموع خانقاهها و رباطها و زاويه ها و تكيه هاي . بيان مي كند

 65در ذيل كلمة انطاكيه و طرابلس هم از . واحد بالغ مي گردد 242شام به 

ين شام، در عهد اسالمي، در كانون تصوف نام مي برد كه در طي تاريخ سرزم

استاد دهخدا هم در لغت نامه ذيل . آن منطقه بنياد گرديده و از ميان رفته است

واژه خانقاه، مطالبي را در بارة تعدادي از خانقاههاي شام، از كتاب خطط شام 

  .به فارسي ترجمه كرده است
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  مسلك تصوف در خراسان و خانقاههاي آن

زيرا برخي از . ان و تصوف حائز اهميت شاياني بودمنطقة خراسان از نظر عرف

پايه گذاران واقعي مسلك تصوف اسالمي از آنجا برخاسته بودند و سهم 

خراسان در تصوف بيش از ساير مناطق اسالمي بود، حتي عده اي از بزرگان 

  .تصوف بغداد و مراكز ديگر هم زاده و پروردة سرزمين خراسان بودند

سائل نظري و جنبي تصوف هم، از مقدم ترين نواحي اين منطقه در مورد م

و . هـ  380و التعريف كالبادي . هـ  378اسالمي بود، زيرا كتابهاي اللمع سراج 

و . هـ  465و رسالة قشيريه تأليف قشيري . هـ  412طبقات الصوفيه سلمي 

كه شامل مسائل تصوف و شرح حال . هـ  465ب هجويري .كشف المحجو

هجويري حتي به . اين ناحيه تاليف و تصنيف گرديده بود صوفيان بود در

  .كتابهاي پيش تر از اين دوره نيز اشاره كرده و نوشته است

نيز كتابي كرده  ]240معاصر خضرويه متوفي [. محمد بن علي الترمذي رح«

است آن را بيان آداب المرديدين نام كرده و ابوالقاسم حكيم سمرقندي رض 

محمد بن عمر التمذي مقيم بلخ، معاصر [ابوبكر وراق  و ].هـ  342متوفي [

  ».نيز اندرين معني كتب ساخته اند ]خضرويه

از جهاتي با راه و روش . با آنكه خراسان خاستگاه مسلك تصوف اسالمي است

از جمله انكه سلسلة . صوفيان در مناطق ديگر قلمرو اسالمي تفاوتهايي دارد

سهرورديه به وجود نمي آيد تا به شكل طريقتي مانند قادريه و رفاعيه و 
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سازماني برجسته و كامل در آن قاعده و قانون قابتي پديد آمده و با پيگيري 

  .دائمي دنبال شود و پس از آن تا رقنها ادامه يابد

در سرزمين خراسان افرادي مانند خرقاني و غزالي و ديگران پديد مي آيند و 

تأثير مي نهند ولي خود سلسله اي را در تعليمات عرفاني سلسله هاي مختلف 

در نيشابور و . هـ  627دو تفكر عرفاني يكي شيخ عطار . پايه گذاري نمي كنند

در قونيه به فاصلة يك نسل پديد مي آيند، . هـ  672ديگري جالل الدين مولوي 

يكي سلسله اي بنياد مي نهد كه دنبالة آن تا امروز كشيده شده و ديگري فقط 

  .ق و بهره وري ديگران مي گردد و از او سلسله اي به وجود نمي آيدعامل ارتزا

  :اسپنسر در اين باره مي نويسد

علت دوام سلسله هاي تصوف در خارج از فالت ايران آن بود كه اوالً مكاتيب «

عرفاني به وسيلة حكومتها تأييد مي شد، در ثاني ريشة قبيلگي و تعصب 

ر حاليكه مكتبهاي عرفاني ايراني با پيروان، آنها را حمايت مي كرد، د

دستگاههاي حكومتي وابستگي نداشتند و زندگي قبيلگي هم در ايران معمول 

نبود و از طرفي ايرانيان به سبب سابقة فرهنگي خود، تن زير بار سلوك و قبول 

رياضتهاي سخت و طاقت فرسا نمي دادند و حاضر نمي شدند از يك رشته 

ش ساخته و مقرر شده مكتب تصوف تبعيت كرده و دستورات و تشريفات ازپي

مانند مرده اي در دست شوينده، از آزاديهاي خويش دست بردارند، نمونة بارز 

  ».اين تن زدن و عدم قبول مكتب مالمتية خراسان است
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در تأييد چنين نظريه اي مي توان گفت كه اصوالً مسلك تصوف، مسير آزادي و 

د و اسارت و رعايت كردن حدود و رسوم پيران آزادگي است نه طريق قيد و بن

 465نمونه ديگري هم كه نظر ياد شده را تأييد مي كند، گفتار هجويري . طريقت

او در كتاب . در مورد اختالف روش و آزادانديشي صوفيان خراسان است. هـ 

خود اشاره مي كند كه با بيش از سيصد تن از مشايخ صوفيه، در خراسان 

  .يك از آنان مشربي داشتند ديدار كردم هر

با وصف اين اگر رهبر شايسته يا پيدا مي شد صوفيان ايراني در عين حفظ 

اين رهبر هم . آزاديهاي فردي در پيرامون او گرد آمده و از او پيروي مي كردند

فرد خودكامه و مستبدي نبود كه نظريات خود را بر پيروان تحميل كند، بلكه به 

  .وي و روحي آنان را مشتاقانه رهبري مي كردصورت يك راهنماي معن

با چنين برداشتي از مسلك تصوف خراسان، واضح است كه طريقه و سلسله 

با آن همه قدرت . هـ  440ثابتي به وجود نمي آيد، چنانكه ابوسعيد ابوالخير 

رهبري و شايستگي سلسله اي به وجود نياورد و طريقه و روش تربيتي اش با 

زيرا منشأ و محور حركت صوفيان معاصر او وجود . ختم شد او بنياد و بدو

  .شيخ بود نه قانون ثابت و قاعدة منظم و سلسله طرقتي او

باري، در دوره هاي نخستين، هدف از خانقاه رفتن، استفاده از مدير و رهبر آن 

بود، نه سود جستن از مكاني خاص، زيرا وجود يك شيخ دانشمند و روان 

و آشنا به مسائل عرفاني مي توانست سبب گرايش عده يا شناس و زبان آور 
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گردد، نه آنكه خانقاهي بتواند صوفيان را جذب كند، در واقع حلقة صوفيان بر 

  .محور شخص رهبر استوار بود نه ساختمان

هنگامي كه خبر درگذشت بوسعيد به نيشابور مي رسد، نمايندة امام قشيري 

ابور آمده و از قول امام قشيري به به خانقاه بوسعيد در نيش. هـ  465

  :درويشان مقيم در آنجا مي گويد

  ».اكنون شما را پيش من بايد بود... اگر مقصود شيخ بود او رفت«

در واقع هدف از تجمع در خانقاه استفاده از مسائل تربيتي بود و هر قدر رهبر 

از او بهره  داراي جامعيت بيشتري بود، افراد زيادتري در پيرامون او گرد آمده

  .مند مي شدند

با اين حال گاهي عواملي از جمله عامل اقتصادي، يا پيوند داشتن با خاندانهاي 

حكومتي سبب مي شد كه خانواده اي از يك رهبر عرفاني مانند فرزندان شيخ 

احمد جامي تا چند نسل از شهرت و بزرگي سرسلسله خود استفاده كرده، كم و 

يا . د و به اصطالح چراغ خانواده را روشن نگه دارندبيش، خط او را دنبال كنن

سلسله اي مانند نعمت اللهي و جز آن به عللي شهرت و مريدان بسيار پيدا كرده 

  .و تا مدتها دوام پيدا كند

اينك در دنبالة اين گفتار و شناخت اجمالي از مسلك تصوف خراسان، بحث 

  .مي كنيمخويش را در مورد خانقاههاي منطقة خراسان شروع 
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  خانقاههاي منطقة خراسان

در بخش خانقاههاي نخستين و مراكز كراميان، به چندين كانون كه در منطقه 

پس از . خراسان پديد آمده و مورد استفادة صوفيان قرار مي گرفت اشاره شد

آن هم در قرن چهارم و پنجم تعدادي خانقاه در نواحي مختلف خراسان به 

آمده و به عنوان مركز تجمع سالكان و صوفيان شناخته ويژه در نيشابور پديد 

شد، منتهي آن مراكز به صورتي نبود كه مريدان در آنجا به خلوت گزيني 

بلكه مركز تجمعي . انفرادي بپردازندو يعني براي چنين مقصودي بنا نشده بود

  .بود كه دسته يا از صوفيان در پيرامون رهبري گرد آمده بودند

  :سپنسر، آن مكان عبارت بود ازبنا به تعريف ا

يك ساختمان كه چند طاق در پيرامون آن وجود داشت و مرشد و مريدان در «

آن جا جمع مي شدند و به نماز و نيايش و مجلس گويي و سماع و مباحث 

  ».عرفاني مي پرداختند
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  آيين تصوف در فارس و خانقاههاي آن

اسالمي بغداد و خراسان  ناحيه فارس حلقة اتصال و پيوند دو مركز تصوف

بود و از هنگام پيدايش مسلك طريقت، همواره مسائل عرفاني در اين مركز 

  .بررسي و ترويج مي شد

يكي از علل رواج آن وجود كانون معتزله در منطقة جنوب غربي ايران و مجاور 

منطقه فارس بود كه اثبات كرد موضوع توحيد و نفي كردن ايران و مجاور 

بود كه اثبات كردن موضوع توحيد و نفي كردن صفات سلبيه را منطقه فارس 

از خداوند هدف خويش قرار دادن بودند و هدف صوفيه نيز بيشتر مسئله 

اين دو گروه، يكي مسلك اعتزال و ديگر مسلك عرفان، هركدام با . توحيد بود

روش و بينش و گفتار خويش، موجب پيشرفت و گسترش مسئله توحيد در 

نمونة بارزي از فعاليت و تالش پيگير اين دو مسلك، كتابها و . يدندمنطقه گرد

  .پديد آورده است. هـ  400آثاري است كه ابن حيان توحيدي شيرازي 

در اين همگامي، چون مطالب عاطفي از مسائل عقلي مؤثرتر و شمول بيشتري 

مسلك طريقت از مسلك معتزلي پيشي جسته و اذهان را بيشتر به خود : دارد

  .مشغول مي دارد

در بارة فعاليت مسلك تصوف در شيراز، و كوشش صوفيان شيرازي، كم و 

در مورد شهر  387بيش، مطالبي در بعضي كتابها آمده است، از جمله مقدسي 

  :شيراز مي نويسد
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در بارة فعاليت تصوف در شيراز، و كوشش صوفيان شيرازي، كم و بيش، 

در مورد شهر شيراز  387جمله مقدسي  مطالبي در بعضي كتابها آمده است، از

  :مي نويسد

محافل ختم . صوفيان در شيراز بسيارند و مجالس قراء در آن جا فراوان است«

  ».و اوراد آنان، نور و روشني و جاذبة خاصي دارد

هم نقل كرده است كه در شهر شيراز مسئله تصوف . هـ  384ابوالقاسم تنوخي 

هزاران نفر حضور مي . هـ  371ر ابن خفيف رواج كامل داشت و در حلقة گفتا

  .يافتند

  :مي نويسد) ابن خفيف(زركوب شيرازي در ضمن حاالت شيخ كبير 

دويست نفر شيخ صاحب مكاشفه، در شيراز معاصر او بودند و در هر قرن «

  ».نيز بيش از دويست نفر وجود دارند

انيده و شهر جنيد شيرازي اين حد نصاب را به چهارصد و چهل و چهار تن رس

هم به وجود بيش از هزار . هـ  692و سعدي . شيراز را از آن بهره ور مي داند

  :پير و ولي اشاره كرده و در قطعه اي كه در وصف شيراز سروده مي گويد

انتشار » .هزار پير و ولي پيش باشد اندر وي كه كعبه بر ايشان همي كند پرواز«

ود مشايخ بزرگ سبب جذب آوازة پيشرفت تصوف در شهر شيراز و وج

  .عارفان و سالكان گرديده و عده اي براي استفاده، از اطراف به آنجا مي آمدند

  :نقل مي شود كه گفته است. هـ  334از شبلي 
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تنها انگيزه اي كه مرا واداشت تا به شيراز بروم، فقط ديدار ابوجعفر محمد «

  ».بود ]نعلبند، كفشگر[حذاء 

باب هفتم ذكر . هـ  371ابوعبداهللا بن خفيف شيرازي در كتاب سيرت شيخ كبير 

مشايخ فارس و باب هشتم ذكر مشايخي كه وارد شيراز شده و شيخ به خدمت 

آنان رسيده، موقعيت ممتاز مسلك عرفاني شهر شيراز، در قرن چهارم، تا حدي 

  .نشان داده شده است
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  رباطها و خانقاههاي شيراز

در منطقه فارس، شمارة سالكان فراوان با گسترش و پيشرفت آيين تصوف 

شده و شهر شيراز، مركز ناحية فارس به صورت كانون بررسي مسائل 

چنان كه عالوه بر ساكنين شهر، پيوسته عده اي از اطراف . عرفاني درمي آيد

براي استفاده از آيين تربيتي شيراز، بدان جا وارد شده، در نتيجه، تعدادي 

و تربيت سالكان و پذيرايي از مسافران به وجود  كانون رباطي، براي سكونت

  .مي آيد

ساختن رباطهاي مورد نياز از نيمة دوم رقن چهارم آغاز شده و همچنان در 

  .طول زمان دنبال مي شود

: نمونه اي از ان رباطهاي نخستين كه نام آنها در كتابها ذكر شده، عبارتند از

، رباط مقاريضي و .هـ  371ير رباط زرقاني، رباط ابن بيطار، رباط شيخ كب

  .تعدادي رباطهاي ديگر

هم نوشته شده، كه او براي ااقمت سالكان، . هـ  394در مورد عضدالدوله ديلمي 

  .در شهر شيراز خانقاهي ساخته اشت

اينك، قبل از پيگيري مسئله رباطها و خانقاههاي شهر شيراز، توضيح كوتاهي 

معني محل تربيت و سكونت سالكان و  الزم است و آن اينكه واژة خانقاه به

كلمة رباط به معني پاسگاه مرزي و كاروان سراي و خانقاه و معاني ديگر، و 

واژة بقعه به معني آرامگاه و بنايي مسقف، و ديگر بناها هم هر يك داراي معني 

واژة رباط و زاويه و بقعه و  در حالي كه در بعضي از كتابها، . خاصي است
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. ن در هم آميخته و گاهي يكي در معني ديگري به كار رفته استخانقاه و جز آ

اين آميختگي بدان علت است كه ابتدا صوفي وارسته اي، محلي را براي عزلت و 

اين چنين . اقامت خود و پذيرايي از ياران برگزيده و در آنجا سكونت مي كرد

كان مي جايي زاويه ناميده مي شد و چون در آنجا به تربيت مريدان و سال

پرداخت، آن را رباط و خانقاه مي گفتند و چون محل دفن و تربت او مي گرديد، 

بدان جا بقعه و حظيره گفته مي شد و اگر براي تعليم قرآن و حديث مورد 

رباط و خانقاه و بقعه : چنان كه. استفاده قرار مي گرفت، مدرسه ناميده مي شد

، در طول تاريخ .هـ  371فيف شيرازي شيخ كبير، ابو عبداهللا بن خ... و حظيره و 

  .وجودي خود به مناسبت، به نامهاي مختلف موسوم گرديده است

مردم در آن جا موعظه مي . در چنين مركز و ساختماني، عده اي اقامت مي كنند

از درويشان و مسافران پذيرايي شده، در . مركز تعليم و تدريس است. شوند

  .آنجا سفرة طعام گسترده مي شود

و . در واقع در تحت نامهاي مختلف، همواره حالت انتفاعي آن محفوظ مي ماند

به صورت يك مركز اجتماعي، بارها توسط فرمانروايان منطقه فارس، 

  .بازسازي و نوسازي مي گردد

اكنون با آگاهي از معاني مختلف كانونهاي خانقاهي، بحث خود را در مورد 

  .مراكز تصوف شهر شيراز دنبال مي كنيم

يكي از كتابهايي كه شرح حال سالكان شيرازي مربوط مي شود، كتاب شداالزار 

  و ترجمة فارسي آن هزار مزار است كه گاهي كيفيت آميختگي 
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، سالك توانگري به نام نظام .هـ  882همچنين در عهد حسين بيك آق قوينلو 

مالكي از الدين احمد بن حسين غفاريؤ زاويه و عمارتي در مراغه بنياد كرد و ا

  .باغ و زمين بر آن وقف مي كند

استاد ورجاوند هم در بارة مسجد سنگي مراغه نوشته است كه اين مسجد، 

نخست معبدي ميترايي بوده، سپس به خانقاه خواجه علي، از مريدان خواجه 

تبديل شده و اكنون به نام مسجد سنگي معروف . هـ  670يوسف دهخوار قاني 

  .است
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  اردبيل

هم، يكي از . هـ  735اختماني مربوط به شيخ صفي الدين اردبيلي مجتمع س

همچنين از . مراكز تصوف شهر اردبيل و قرنها داير و مورد استفاده بوده است

يك كانون صوفيان، به نام خانقاه شيخ ابراهيم ارمني، در ارمنستان ياد شده 

  .است

اكزي وجود داشته در ديگر شهرها و روستاهاي منطقه آذربايجان هم قطعاً مر

  .كه با بررسي و پي جويي همه جانبه مي توان از آنها آگاهي به دست آورد
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  كانونهاي خانقاهي

  در شهرها و مناطق مختلف كشور ايران

همچنان كه قبالً اشاره شد، با رسميت پيدا كردن آيين تصوف، و نشر تعاليم 

سلك تصوف نفوذ آن، تقريباً در سراسر قلمرو حكومت اسالمي، آموزشهاي م

منتهي در برخي از نواحي به علت شرايط اقليمي و فرهنگي و علل ديگر، . مي كند

چنان كه در بيشتر شهرهاي . تأثير و نفوذ آن اندك بوده و پيشرفت نمي كند

مركزي فالت ايران مانند قم و قزوين و ساوه، كانونهاي خانقاهي كمتري به 

در آنها نسبت به مناطق ديگر كمتر  وجود مي آيد و توجه به مسائل عرفاني

  .است

همچنين اگر در جايي هم، بدون زمينة عرفاني، كانوني به وجود مي آمد، آن 

مركز، در حدود يك مهمانسراي رايگاني بود، كه بنا به دستور فرمانروايي از 

محل درآمد عمومي ساخته شده و پس از آن هم به سبب فقدان حمايت دائمي، 

نمونه هايي از چنين بناها و سازندگان آنها، در . ز بين مي رفتدر اندك مدتي ا

  :نوشتة برخي از نويسندگان وجود دارد از جمله سمرقندي نوشته است

در مدت  ]هجري 492متوفي [سلطان ابراهيم بن مسعود بن محمد غزنوي «

شصت و دو سال سلطنت خود قريب چهارصد خانقاه و رباط و مدارس و 

  ».مساجد بنا كرد

  :خواندمير هم در اين مورد نوشته است كه
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معين الدين ابونصر بن احمد كاشاني وزير سلطان سنجر در اقطار بالد و «

اطراف و امصار مدارس و خوانق و اربطه و بقاع بنا كرد و مستغالت موفور از 

  ».خالص اموال خويش خريده وقف نمود

فت كه اين گونه بناهاي از اين نوشته هاي درست يا نادرست مي توان نتيجه گر

اجتماعي، ضرورتاً در غالب مكانها وجود داشته و يكي از وظايف فرمانروايان 

ولي . ساختن كانونهاي مورد نياز اجتماعي، از جمله مراكز خانقاهي بوده است

به علل مختلف در برخي از جاها استقرار و دوام آن پيگيري نمي شده و 

  .مدتي از بين مي رفته استگسترش پيدا نمي كرده و در اندك 

در بارة چنين كانونهايي كه جنبة موضعي و موقعي داشته، اطالعات اندك و 

پراكنده اي در برخي از كتابها موجود است كه با پيجويي و تحقيق، آمار 

مختصري از آنها فراهم گرديده و اينك در تحت عناوين نواحي و شهرها، به 

  .نمونه هايي از آنها اشاره مي شود
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  كانونهاي خانقاهي واقع در لرستان و خوزستان

  :ابن بطوطه در بارة خانقاههاي منطقة لرستان مي نويسد

در هر يك از منازل بينم راه كوهستاني لرستان زاويه ايست و هر زاويه «

شيخي و خدمتكاراني دارد و وسايل پذيرايي از مسافران در آن كانونها آماده 

  ».است

در  608ستان هم به وجود خانقاه شيخ اسماعيل قصري در مورد ناحية خوز

شهر دزفول و زاوية امام شرف الدين موسي از فرزند سهل بن عبداهللا تسري 

  .در شهر شوشتر اشاره شده است 284
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  كانونهاي خانقاهي در شهر همدان

شهر همدان يكي از شهرهاي باستاني كشور ايران است و انتظار مي رود كه در 

، فعاليت معماري و ساختن بناهاي اجتماعي در اين شهر فراوان به طول تاريخ

ولي در كتابهاي مربوطه، اشارات فراواني در اين زمينه وجود . عمل آمده باشد

فقط در بعضي كتابها به نمونه هايي از بناهاي خانقاهي اشاره گرديده . ندارد

  .است

بوعلي وراجي حاكم يكي از نخستين كانونهاي مسلك تصوف، رباطي بوده كه ا

در شهر . هـ  298همدان براي ابوطالب خزرجي از معاصران جنيد بغدادي 

و بدين وسيله آيين خانقاهي را در آنجا پايه گذاري كرده و . همدان بنا مي كند

پس از آن هم برخي از صوفيان با توجه كردن و پرداختن به مسائل عرفاني، 

از نمونه هاي بارز صوفيان . نندموضع تصوف را در اين شهر پيگيري مي ك

او و دو تن درويش . هـ  455همداني، باباطاهر عريان كه طغرل بيك سلجوقي 

ديگر را در خارج شهر همدان، در زير درختي مالقات كرده و آنان را مورد 

  .محبت قرار مي دهد

در همدان خانقاهي داير كرده و . هـ  521پس از آن در قرن ششم، عين القضاه 

هم از . هـ  688و فخرالدين عراقي . آنجا به تربيت سالكان مي پردازددر 

  .خانقاهي واقع در همدان به دنبال قلندران به سوي هند رهسپار مي شود
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در همدان . هـ  718در آغاز قرن هشتم هم، خواجه رشيد الدين فضل اهللا 

هزار  خانقاهي ساخته و براي آشپزخانه و دارالضيافة آن روغن و كشك پنجاه

  .گوسفند خود را حواله مي كند
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  كانونهاي خانقاهي شهر زنجان

در شهر زنجان و نواحي آن نيز به مسئله تصوف توجه شده و كانونهايي براي 

در اين شهر خانقاهي . هـ  457صوفيان ساخته مي شود، از جمله اخي فرج 

  .داشته و از مسافران و ميهمانان در آنجا پذيرايي مي كرده است

در كوه سجاس . هـ  690مچنين الجتاي خاتون، بر باليا قبر پدرش ارغون خان ه

خانقاهي ساخته و عده اي را در آنجا ساكن مي  ]قريه اي از نواحي زنجان[

  .گرداند

يكي ديگر از نواحي فرهنگ گراي شهر زنجان هم، قريه سهرورد است كه مردم 

  .ن توجه كرده اندآن به مسائل عرفاني عالقه مندي نشان داده و بدا

از جمله خاندان سهروردي از اين ناحيه برخاسته و با اقامت در شهر بغداد 

برخي از كانونهاي رباطي را در آمجا سرپرستي كرده و سلسلة سهرورديه را 

مقتول نيز . هـ  587همچنين شيخ شهاب الدين سهروردي . پايه گذاري مي كنند

  .به جامعة اسالمي عرضه مي كند از اين محل برخاسته و فلسفة اشراق را

  



 159 

  كانونهاي خانقاهي شهر قزوين

مردم ساكن قزوين هم به تناسب موقعيت محلي خود، از قرن دوم به بعد مدتها 

از صوفيان جهانگرد و مسافر پذيرايي كرده و نسبت به مسائل عرفاني توجه 

  :نقل شده كه. هـ  194از شقيق بلخي . مي كنند

  ».بهتر از قزوين نيست متعبدان را هيچ جا«

بنا به نوشتة حمداهللا مستوفي، افرادي مانند شيخ ابراهيم ستنبه از ياران ابراهيم 

از ميان آنان . و ديگران به قزوين مي آيند. هـ  525و احمد غزالي . هـ  160ادهم 

شيخ ابراهيم ستنبه و احمد غزالي در قزوين درگذشته و تربت آنان در اين شهر 

  .قرار دارد

رافعي مؤلف التدوين هم هنگام تعيين محل آرامگاه يكي از بزرگان، از خانقاه 

سهر هيزه و خانقاه مهر هيزه و ديوره الفقهاء بشهر هيره و رباط سر هيزه و 

  .خانقاه و لكينان نام مي برد

همچنين حمداهللا مستوفي، در ضمن شرح حال برخي از رجال، به مناسبت از 

برد، از جمله در بارة قاضي زين الدين وزير خوارزمشاه تعدادي خانقاه نام مي 

  :مي نويسد كه

بر در مسجد جامع كبير مدرسه و خانقاه و حمام و باغ و غير آن بساخت و بر «

  ».آن موقوفات كرد

  :در بارة نظام الدين شازندي هم مي نويسد كه

  ».در قزوين خانقاهي داشت«
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  :سددر مورد محل آرامگاه رجال شهر هم مي نوي

  ».در مسجد جامع و ديگر مساجد و مدارس و خانقاهها قبور اكابر است«

شهر قزوين را پايتخت . هـ  983پس از آن در قرن دهم، شاه طهماسب صفوي 

خويش قرار داده و به مناسبت عده بسياري از صوفيان سلسله صفوي به 

  .قزوين آمده و در آنجا ساكن مي شوند

آماده شدن زمينة فرهنگي، موضوع تصوف نيز  با پيدا شدن موقعيت مركزي و

از جمله . مورد توجه قرار مي گيرد و تعدادي كانون خانقاهي به وجود مي آيد

درويش خسرو قزويني تكيه اي بنا كرده و به جمع آوري مريدان و تربيت آنان 

اما اين دولت مستعجل دوام پيدا نمي كند، زيرا پس از مرگ . مي پردازد

قرار گرفته و عده . هـ  985ان مورد خشم شاه اسماعيل دوم طهماسب، صوفي

هم تكية . هـ  1308در زمان شاه عباس كبير . اي از آنان كشته مي شوند

  .صوفيان خراب مي شود

پس از آن هم با انتقال پايتخت به شهر اصفهان موقعيت فرهنگي و عرفاني 

  .قزوين دچار فترت مي گردد
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  هانكانونهاي خانقاهي شهر اصف

در طول تاريخ تصوف، شهر اصفهان نيز سهمي از نشر تعاليم مسلك طريقت را 

به عهده گرفته و در آنجا تعدادي كانونهاي خانقاهي ساخته مي شود و 

  .مشايخي به تربيت سالكان و پذيرايي از مسافران مي پردازند

اصفهاني كه قرنهاي . هـ  307نخستين كانون مربوط است به علي بن سهل 

اين مركز در قرن هشتم در تحت . والي داير و مورد استفاده بوده استمت

سرپرستي قطب الدين حسين قرار داشته و ابن بطوطه مدت چهارده روز در 

  .آنجا بسر برده و از دست شيخ آن خرقه مي پوشد

كانون ديگر عبارت بود از خانقاه و مزار شيخ ابوالقاسم نصرآبادي، از عارفان 

در قرية نصرآباد نيم فرسنگي اصفهان قرار داشت و از قرن چهارم كه 

  .زيارتگاههاي عمويم به شمار مي رفت

هـ  485و خواجه نظام الملك طوسي . هـ  455در قرن پنجم هم طغرل سلجوقي 

و مافروخي نيز در هنگام ذكر مدارس و مساجد . در اصفهان خانقاه مي سازند. 

  .نقاههاي صوفيان اشاره مي كندو كتابخانه ها، به اماكن و مجالس و خا

براي پذيرايي از مسافران در . هـ  700در قرن هفتم هم خانوادة تاج الدين احمد 

  .راه اصفهان به شيراز چند خانقاه مي سازند

  :هم در بارة خانقاههاي اصفهان مي نويسد كه. هـ  740حمداهللا مستوفي 
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ر است، و در هر يك از در آن شهر، مدارس و خانقاهات و ابواب الخير بسيا«

آن ديه ها كمابيش هزار خانه باشد و بازار و مساجد و مدارس و خانقاهات و 

  ».حمامات دارد

  :ابن بطوطه هم در بارة گروه جوانمردان اين شهر مي نويسد

جوانان مجرد اصفهاني جمعيتهايي دارند و بين گروههاي آنان رقابتهايي «

  ».هند و آن چه مي توانند خرج مي كنندآنان ميهمانيهايي مي د. وجود دارد

در دوران حكومت صفويه هم، در عين مخالفت برخي از فقيهان با مسلك 

. تصوف به سبب مركزيت شهر اصفهان، چند مركز خانقاهي به وجود مي ايد

شاردن فرانسوي به شش تكيه و خانقاه كه در داخل و خارج شهر اصفهان قرار 

  .داشته اشاره مي كند

در بارة مخالفت صوفي ستيزان زمان . هـ  1253ين العابدين شيرواني حاجي ز

  :خود، مي نويسد

مردم اصفهان به وادي عداوت اهل عرفان شتافته اند، در حالي كه در زمان «

صفويه، در آنجا چندين توحيدخانه بوده و براي آسايش فقرا چندين تكايا 

  ».داشته اند

مي ماند، آن عداوت هم در اواخر دورة از اينكه حال دوران دائماً يكسان ن

ميرزا محمد هادي : قاجاريه كاهش پيدا مي كند و طبق نوشتة نايب الصدر

ق براي پذيرايي از فقرا در آنجا خانقاهي . هـ  1311اصفهانمي ملقب به هاديعلي 

  .مي سازد
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آقاي عباس بهشتيان هم در كتاب خود به بيست تكية آرامگاهي واقع در شهر 

  .اشاره كرده است اصفهان
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  خانقاههاي كاشان

در شهر كاشان هم به آيين تصوف ابراز عالقه شده و چند كانون خانقاهي در 

  .آنجا به وجود مي آيد

  :ياقوت حموي مي نويسد

به كاشان آمده و در خانقاهي . هـ  545ابوحفص عمر بن محمد اندكاني صوفي «

در خانقاه زيني ماستري كه در  هم. هـ  736عبدالرزاق كاشاني . اقامت مي كند

  ».داخل شهر و در جوار مسجد جامع واقع بوده، مدفون گرديده است

از وزراي جهانشاه قره قوينلو، . هـ  882در قرن نهم هم خواجه ميرعمالدالدين 

در شهر كاشان مجتمعي از مسجد و حمام و خانقاه بنا كرده و اوقافي براي 

  .آنها مقرر مي دارد

 1299دهم نيز ميرزا محمد غفاري كاشاني، ملقب به محتاج عليشاه در قرن سيز

  .در برزآباد كاشان اقامت گزيده، خانقاه و باغچه اي در آنجا مي سازد. هـ 
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  خانقاههاي شمر سمنان

چنان كه . توجه به مسائل عرفاني از ديرباز در شهر سمنان معمول بوده است

در آنجا سمت پيشوايي صوفيه را .  -ه 531ابوعبداهللا حسين بن محمد فرخان 

عهده دار بوده و شيخ حسن سكاك، از بزرگان صوفيه قرن پنجم و ششم، در 

سمنان خانقاهي داشته و شيخ طريقت بوده است، عالء الدين الدوله سمناني 

هم، نخست در خانقاه نيمه ويران شيخ حسن سكاك معتكف شده . هـ  736

سكاكيه بازسازي كرده و امالكي بر آن وقف سپس آن خانقاه را با نام خانقاه 

  .مي كند

پس از آن خانقاه ديگري، در مقابل مسجد جامع مي سازد و سرپرستي آن 

  .خانقاه را به مريد خويش، اخي علي دوستي مي سپارد

سرانجام در بيابانك سمنان خانقاهي ساخته و آن را صوفي آباد نام مي نهد و 

و بنا به گفتة خود، به آرزويش مي رسد و . ندامالك فراواني بر آن وقف مي ك

  .مقامي از بهر سكون درويشان حاصل مي كند
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  خانقاههاي شهر ري و تهران

شهر ري به سبب سابقه تاريخي و فرهنگي خود، يكي از مراكز علمي و عرفاني 

و يوسف بن الحسين . هـ  258يحيي معاذ رازي : دورة اسالمي و عرفاني چون

و نجم الدين . هـ  310و ابومحمد عبداهللا بن محمد خراز رازي  .هـ  304رازي 

مؤلف كتاب مرصادالعباد و ديگران از آنجا برخاسته و در . هـ  654رازي 

مسلك عرفان اسالمي مؤثر بوده اند ولي از كانونهاي تربيتي و خانقاهي اين 

  .شهر فقط چند مورد مختصر ياد شده است

آمده است كه او در ري به خانقاه عبداهللا . هـ  405 از جمله در بارة ابوعلي دقاق

عبدالجليل رازي هم از سه خانقاه نام مي برد كه به شيعيان . عمر فرود آمد

  .مربوط بوده و در آنجا به مريدان آموزش داده مي شده است

پس از آن، تقريباً از دو قرن پيش هم، شهر تهران به پايتختي برگزيده شده و 

و به مناسبت جامعيت خود، . مركزي و علمي و فرهنگي مي گرددداراي موقعيت 

موضوع تصوف هم مورد توجه قرار گرفته و تعدادي كانون خانقاهي در آن به 

  :وجود مي آيد كه عبارتند از

ق واقع در خيابان صفي . هـ  1316خانقاه و تربت صفي عليشاه اصفهاني -1

  عليشاه

  در دروازه شميران. هـ  1284خانقاه و مزار حاج مال شيرعلي -2

  واقع در جنب سقاخانة نوروزخان، بازار. ق. هـ  1353خانقاه شمس العرفا -3

  نزديك دروازه قزوين. ق. هـ  1308باغچه و خانقاه فتح اهللا خان شيباني -4
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وزير علوم، . ق. هـ  1315خانقاه نامه نگار، از بناهاي عليقليخان مخبرالدوله -5

  .تدر بيرون دروازه دول

  خانقاه معصوميه در تهران-6

  زاوية نايب الصدر در شاه آباد جنب نگارستان-7

همچنين خانقاه نعمت اللهي در خيابان مولوي و انجمن اخوت واقع در خيابان 

فردوسي و خانقاه مشيرالسلطنه واقع در خيابان ارديبهشت، جنوب پارك شهر 

ر اوقات معيني در آنها گرد و مراكزي ديگر كه فعالً داير و اعضاي وابستة آن د

  .آمده و برنامه هايي اجرا مي كنند

عالوه بر شهرها و منطقي كه ذكر آنها گذشت، در بارة مراكز خانقاهي 

قم و طبس و نطنز و ابهر و دزفول و ساوه و لنگرود و تويسركان و : شهرهاي

بروجرد و منطقة گيالن هم مطالبي وجود دارد كه به دوره و زمان رشد و 

  .ونق مسلك تصوف مربوط مي شودر
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  زنان صوفي و خانقاههاي آنان

در دين اسالم، غير از مواردي خاص، مانند جهاد و سهم االرث و جز آن، زنان 

مسلمان در غالب امور ديني با مردان برابر گرفته شده و حق دارند در طول 

ند و به زندگي خود، همراه مردان و پا به پاي آنان در اعمال ديني شركت كن

  .پاداش معنوي آن نايل گردند

از جمله در آيه اي آمده . در آياتي از قرآن مجيد به اين برابري اشاره شده است

  :است

هر مؤمني از زن يا مرد كردار شايسته اي داشته باشد او را زندگي پاكيزه يا «

  ».داده و بهتر از آن چيزي كه عمل مي كردند پاداش خواهيم داد

  .ة ديگري نيز به همين تساوي اشاره شده استهمچنين در آي

در واقع هر يك از مرد و زن مسلمان، با اجراي برنامه هاي اسالمي مي توانند 

به تكامل معنوي مخصوص به خود نايل گردند و رسيدن به درجة تكامل 

روحاني مخصوص مردان نيست و اين مجال به هر دو گروه داده شده است و 

و مرد تفاوتي وجود ندارد، زيرا مرد يا زن بودن از در اين مورد بين زن 

ويژگيهاي جسم است، و رسيدن به كمال معنوي از طريق جسم صورت نمي 

گيرد تا در ميان دو جنس نرينه و مادينه تفاوتي پديد آيد و مانع از حركت 

  .معنوي زنان گردد

  :در ضمن شرح حال رابعه مي نويسد 617شيخ عطار 
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تند همه نيست توحيدند وجود من و تو كي ماند تا به مرد و اين جا كه قوم هس«

  ».زن چه رسد

ولي با اين حال، برخي محدوديتهاي اجتماعي و عوامل ديگر، مانع از آن بود كه 

زنان آزادانه و دسته جمعي به فعاليت پردازند و در طريق عرفان و تصوف به 

  .پيشرفت قابل مالحظه اي برسند

سلك تصوف پديد مي آيد، با پيدايش رابعة عدويه از قرن دوم هجري كه م

هجري، يكي از زنان برجستة صوفي، براي فعاليت و سير و سلوك  185متوفي 

زنان نيز راهي گشوده مي شود و تعداد اندكي از زنان صوفي هم در عالم 

اسالم پديد مي ايند و به يك سلسله اعمال مناسب وضع خود مي پردازند و در 

  .مراه مشايخ بزرگ حركت مي كنندزهد و معرف ه

  :مي گويد. هـ  240در بارة فاطمه زن احمد خضرويه . هـ  234بايزيد بسطامي 

  ».هر كه خواهد تا مردي بيند اندر لباس زنان، گو در فاطمه نگاه كن«

قويترين عاملي كه موجب گرايش زنان به مسلك تصوف مي گرديد، 

و . هـ  227واهران بشر حافي خويشاوندي و پيوندهاي خانوادگي بود؛ خ

و حواريه خواهر ابي سعيد . هـ  291ميمونه خواهر ابراهيم بن احمد خواص 

و عده اي ديگر، از جمله زمان . هـ  224و فاطمة نيشابوري . هـ  227خراز 

پس از آن . مشهوري بودند كه از همين طريق به آيين تصوف جذب شده بودند

ستردگي مسائل عرفاني، عدة زيادي از زنان، در قرون بعدي به سبب نفوذ و گ
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كه زمينه ديني و معنوي داشتند به نوعي سير و سلوك كشيده شدند، به 

  .طوريكه در پايان قرن چهارم كتابي در بارة حاالت آنان به رشتة تحرير درآمد

  :نايب الصدر نوشته است

هده در احوال نقل شده كه وي كتابي علي...  412از شيخ ابوعبدالرحمن السلمي «

  ».]است[نسوه عابدات و عارفات جمع نموده و تاليف فرموده 

بابا . هـ  638و فتوحات ابن عربي . هـ  597در كتاب صفوه الصفوه اين جوزي 

هفتاد و سوم و در تذكره االولياء شيخ عطار و بخشي از كتاب نفحات جامي 

  .ن گرديده استنام عده اي از زنان وارسته و عابد و عارف بيا. هـ  898
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  كانونهاي مخصوص زنان صوفي

زنام مسلمان در قرون نخستين مركز مستقلي براي تجمع و نشر افكار خود 

نداشتند و غالباً در خانه و محل سكونت خويش به برخي عبادات و رياضيات 

ولي از قرن پنجم هجري به بعد كه موضوع تصوف گسترش قابل . مي پرداختند

ده و مقبوليت اجتماعي مي يابد به گروه زنان نيز مختصر مالحظه اي پيدا كر

تا ايشان هم . توجهي شده و مركزي براي تجمع آنان در نظر گرفته مي شود

  .تشكيالتي مخصوص به خود داشته باشند

  :مي نويسد. هـ  656سبط ابن جوزي 

بن فضلويه رازي، زني واعظه و نتعبده بود، . هـ  521فاطمه بنت الحسين «

  ».ي داشت و زنان را در آن جا گرد مي آمدندرباط

  :در كتاب تحفه العرفان هم آمده است كه

  ».در آغاز قرن ششم هجري، زني به نام جوهريه در بغداد داراي خانقاه بود«

  :همچنين مناقب نويس مبالغه گري هم نوشته است كه

بوالنجيب و نوادة ا. هـ  635ايمنه خاتون، يكي از دختران اوحدالدين كرماني «

، پس .هـ  632و تربيت يافتة شيخ شهاب الدين سهروردي . هـ  562سهروردي 

از جدايي از همسرش در منطقة شام به دعوت پرداخته و مورد قبول واقع مي 

  ».گردد و در هفده خانقاه دمشق به منصب رهبري مي رسد

  :و نيز طبق نوشتة محمود بن عثمان
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وليه اي بود، در . هـ  446كازروني  ستي كارزياتي مريدة شيخ ابواسحق«

  ».كارزيات فارس خانقاهي ساخته و به خدمت درويشان پرداخت

بديهي است كه وجود چنين مراكز و چنين افراد اندك بود، زيرا در مورد فعاليت 

زنان در طريق تصوف، عالوه بر محدوديتها و موانع اجتماعي، برخي از رجال 

موافقي نداشتند و احتمال نمي دادند كه زنان مسلك تصوف هم، با آن كار نظر 

. هم بتوانند با امور نفساني مبارزه كرده و در آن كار موفقيتي به دست آورند

خانقاه زن را خانة شوي، و كار و ) هجري 535يا  525متوفي (سنائي غزنوي، 

  جالل الدين مولوي هم در بارة . مجاهدة او را تسبيح و پنبه ريسي مي داند
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  اي خانقاهرؤس

بيش از آنكه منابع اقتصاد خانقاه در صورتهاي مختلف بررسي گردد، الزم 

  .است به وظيفة مدير خانقاه و مشكالت اقتصادي او مختصر اشاره اي بشود

قبل از تشكيل خانقاه، صوفيان به صورت فردي مي زيستند و از راه درآمدهاي 

كمك ديگران امرار معاش مي شغلي و احياناً برخي از آنان هم با استفاده از 

  .كردند

همچنين بهره وري از اطعام رايگان نيكوكاران و تمسك به توكل و تحمل 

  .گرسنگي نيز به عنوان رياضت در بين آنان معمول بود

پس از تأسيس خانقاه و گردآمدن عده اي از صوفيان مقيم و مسافر در آن 

  .مين خوراك درويشان بودكانون، يكي از مسائل مهم و مورد توجه، تهيه و تأ

  :گفته بود. هـ  426شيخ مرشد كازروني 

كار من خدمت اين طايفه كردن است، به نان و گوشت و حالوه، و من از براي «

  ».خدمت ايشان ايستاده ام تا ترتيب كار ايشان كنم و آن چه از من طلب كنند

  :سخن ديگر هم بدو نسبت داده شده بود كه گفته است

  ».بر هر آينده اي گشوده و نان ما بر هر خورنده اي رواست در سراي ما«

هم به كسي كه از جائي براي بررسي وضع . هـ  440همچنين ابوسعيد ابوالخير 

مردي ديدم كه بر «: نزد ياران خود برو و بگو: و حال او آمده بود، مي گويد

  ».كيسه او بند نبود و با خلقش داوري
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عالوه بر تربيت سالكان و ارشاد مريدان، تهيه  بدين طريق، كار مدير خانقاه،

لوازم زندگي درويشان و پذيرايي از مهمانان بود و تأمين هزينه آنها هم كار 

و چه بسا مشكل و گرفتاري برخي از مشايخ طريقت، در . ساده و آساني نبود

  :زمينة اقتصادي، بيش از افراد ديگر بود و به گفتة امين احمد رازي

  صد هزار تعلق ز نيك و بدشيخ است و «

  ».پيوسته در ذخيره كه اين بيش و آن كم است

اين موانع مادي گاهي سبب مي شد كه مسائل معنوي و عرفاني تحت تأثير 

مسائل اقتصادي قرار گرفته و شيخ خانقاه را به انديشة تأمل نيازمنديهاي مادي 

گام ورد صوفيان مشغول سازد، چنان كه از بوسعيد نقل شده بود كه هن

يا رب درويشان را فردا چيزي خوش ده تا : شبانگاهي، هر شب مي گفت

  .بخورند

شهاي معمول توسل .در برابر رفع اين مشكل، برخي از صوفيان، به همان رو

جسته با پرداختن به كار و كمك خواهي از ديگران، احتياجات غذايي خود و 

ولي به سبب . مي بردندياران خود را برآورده و آن را در خانقاه به كار 

فراواني افراد و هزينه هاي دائمي، درآمدهاي اندك و ناچيز نمي توانست كامالً 

ناگزير هنگامي كه مشايخ در تنگناي مالي قرار مي . احتياجات خانقاه را رفع كند

گرفتند، از توانگران، پولي به وام گرفته و براي پرداخت آن هم، در مجلس 

ولي اين كار هم چارة قطعي نبود زيرا . ي كمك مي كردندگوييها از مردم تقاضا
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خرج مسلم دخل معين است و مي بايد براي هزينة جاري و دائمي خانقاه منبع 

  .درآمد ثابتي پيدا شود

گويا در همين دورة عسرت خانقاهي است كه براي آماده كردن مجلس سماع و 

نين رفتار ناپسندي تهية خوراك، خر متعلق به صوفي مسافر فروخته شده و چ

  .به حساب ظرافت و شوخي و خوشمزگي گذاشته شده است

به هر حال پس از سپري شدن اين دوره، رفته رفته، توجه فرمانروايان و رجال 

سياسي به مسئله تصوف معطوف گرديده و مشكل اقتصادي خانقاه از ميان 

  .مي رود

، هم مراكز خانقاهي فرمانروايان به سبب داشتن قدرت سياسي و توانايي مالي

مناسبي ساختند و هم با وقف كردن امالك و دادن كمك مالي، خانقاه را به 

  .صورت مؤسسه اي خودكفا درآوردند

در نتيجه آرامش خاطري براي خانقاهيان پيدا شد و آنان توانستند با فراغ بال 

اعتال به مسائل عرفاني و آداب و مراسم خانقاهي بپردازند و تربيت خانقاهي را 

  .بخشند

پس از آن هم به تدريج بعضي از مردم به خانقاهها توجه كرده و مقداري از 

  .اموال خود را با مؤسسة خانقاهي بخشيدند

درآمدهاي گوناگون، موجب ثروتمندي مؤسسات خانقاهي گرديد و اين كانونها 

جاذبة بيشتري پيدا كرد و مشايخ طريقت عالوه بر بزرگيهاي معنوي از حرمت 

وانگري نيز برخوردار گشتند و با كمك به افراد فرودست اجتماع و رفع حوائج ت
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مادي و معنوي آنان، بيش از پيش بر احترامشان افزوده شد و حريم حرمتشان 

  .پاسداري گرديد

  :نايب الصدر مي نويسد

آمد، شيخ . هـ  725بازرگان دزد زده اي به طلب كمك نزد نظام الدين اولياء «

  ».را كه به دوازده هزار تنكه بالغ مي گرديد بدو تسليم كرد فتوح آن روز

باري، در بارة چنين دريافتها و پرداختها، در صفحات آينده شرح بيشتري 

خواهد آمد، ولي اكنون، در دنبالة اين گفتار به منابع اقتصادي خانقاه اشارة 

  .مختصري كرده و اين بحث را به پايان مي بريم

فتوح : برخي از آنها در تحت عناوين. ي متعدد و فراوان بودمنابع درآمد خانقاه

و نذور و كمك رجال سياسي و توانگران و درآمد اوقاف و جز آنها، در اين 

  .فصل نقل و بيان گرديده است

بديهي است كه ذكر منابع درآمد خانقاهي و شرح جزئيات آنها به طور تفصيل 

چون اوالً دسترسي به . ت شده استمقدور نبوده الجرم به اندك اشاره اي قناع

تمام آن منابع دشوار و غيرممكن بوده و ديگر اينكه از همين راه همين آشنايي 

مختصر به تقريب مي توان بقية مطالب ياد نشده و ناگفته را نيز دريافت و از 

  .كيفيت كمكها و كمك كنندگان اطالع حاصل كرد

  

  توكل
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كار به عهدة ديگري است و بر خدا توكل واژة توكل به معني وكالت و واگذاري 

در . كردن يعني بدو تسليم شدن و اعتماد و اطمينان كردن و از او ياري جستن

  .بارة توكل آيات متعددي در قرآن وجود دارد

موضوع توكل يكي از مباني اخالقي مسلك تصوف و مورد توجه سالكان و 

ريست، او را وادار مي توكل از زاويه اي كه صوفي بدان مي نگ. صوفيان بود

كرد كه از خودي خود فاني شده و بدون هر نوع خواست و اراده اي خود را 

  .كامالً تسليم ارادة خداوند گرداند

  :شارح كتاب التعرف در اين مورد مي نويسد

گفتند چگونه همي . بزرگي را پرسيدند چگونه همي باشي؟ چنان كه همي دارد«

چگونه همي خواهد؟ گفت مرا با : گفتند. چنان كه همي خواهد: دارد؟ گفت

  ».خواست وي كار نيست

موضوع توكل در مسلك تصوف به منزلة مفتاحي بود كه مي توانست در 

گشايش مشكالت مختلف مورد استفاده قرار گيرد و به صورتهاي گوناگوني 

  .تعبير گردد

 44/31، 11/7، 6/3، 5/2يكي از تعابير خاص مسئله توكل، با توجه به آيات، 

  .قرآن مجيد، به موضوعه روزي و تغذيه مربوط مي گرديد

سالك راستين معتقد بود كه وقتي خداوند در طي آيات قرآن مجيد، روزي بنده 

حتي . ر تعهد كرده، نگراني و تشويش خاطر، در بارة روزي بي معني است

  .دنبال روزي رفتن خالف توكل است
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  :گفته بود. هـ  194شقيق بلخي 

ر راه روزي، سالك را از خداوند جدا كرده و به خلق نيازمند مي كوشش د«

  ».سازد

چنين انديشه اي از آنجا پديد مي آمد كه نمونه هايي از روزي دادن خداوند، 

بدون وسيله و كسب و كار و كوشش، به نام مائده هاي آسماني در قصه هاي 

يم نيز از براي مر. حضرت موسي و عيسي در قرآن مجيد بيان گرديده بود

  .غيب روزي مي رسيد زيرا او نيز صوفي وار مي زيست

عالوه بر اين اشارات قرآني، زندگي پيامبر اسالم نيز براي صوفيان سرمشق 

  .مناسبي بود و از آن راه جويي مي شد

از ابوعبداهللا سالم بصري مي پرسند كه ما به توكل نشينيم يا به كسب روي «

مبر و كسب سنت اوست، كسيكه نتواند در حال توكل حال پيا: آريم؟ مي گويد

پيامبر باشد كسب براي او الزم است، اما نه به صورتي كه شخص بر آن متكي 

  ».باشد

گاهي هم بين انتخاب توكل و كسب، حيرتي پيش مي آمد و سالك دچار 

  .سرگرداني مي گرديد و به چاره جويي برمي خاست

  :قشيري مي نويسد

اگر دانيد كه : گفت. روزي هم جوييم: گفتند. د شدندگروهي اندر نزديك جني«

اگر دانيد كه شما را : گفت. از خداي تعالي بخواهيم: گفتند. كجاست بجوييد

اندر خانه شويم و بر توكل : گفتند. فراموش كرده است، باز ياد وي دهيد
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دست بداشتن : پس چه حيلت است؟ گفت: گفتند. تجربه شك بود: بنشينيم؟ گفت

  ».حيله

اين گونه برداشتها از آنجا ناشي مي شود كه برخي از صوفيان وارسته و 

مجرد از برخي ضرورتهاي اوليه رهايي يافته، ولي در مورد تغذيه همچنان 

محتاج و اسير بودند و براي آن نيز راه چاره و گريزي مي جستند و مي 

اخلي نيز كوشيدند تا به خاطر دست آويز بر توكل، از اين انگيزه و تحريك د

  .آزاد شده و با خاطري آسوده يكسره به خدا بپردازند

جالل الدين مولوي در قصه اي اشاره مي كند كه برخي از افراد يك كاروان، در 

همچنين مسئله . دهان مسلماني كه بر خدا توكل كرده بود به زور غذا مي ريزند

در داستاني  كسب و توكل را به صورت مناظره اي مؤثر، از زبان خر و روباه

  .بيان مي كند

در مورد توكل و موارد استفادة آن نمونه هاي فراواني در كتابهاي عرفاني 

  :از جمله هجويري در مورد توكل مي نويسد. وجود دارد

گفت او از خلق فارغ شدست ... بايزيد، مريد شفيق را پرسيد از حال شقيق رض«

ون بازگردي بگوي او را كه بايزيد گفت او را، كه چ. و بر حكم توكلي نشسته

نگر تا خداي را به دو گرده نيازمايي، چون گرسنه گردي، دو گرده اتز هم جنس 

خود بخواه و بارنامة توكل يكسو نه، تا آن شهر و واليت از شومي معامالت تو 

  ».به زمين فرو نشود
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  :شارح كتاب تعرف هم مي نويسد كه

د تصوف تو را به كجا رسانيد؟ پرسي ]كوزه گر[بزرگي از ابراهيم خواص «

  »!هنوز اندر آبادان كردن شكمي: گفت. به مقام توكل رسيدم: گفت

چنين نمونه هايي نمودار آن است كه مقام توكل در برخي از موارد به موضوع 

  .تغذيه تعبير و توجيه مي شده است

يكي ديگر از معناني توكل كه به توجيهي اقتصادي منجر مي شد، مسئله ثروت 

  .و استظهار به دارايي بود

پيران طريقت، رهروان را به تجريد و خروج از مال و دارايي مي آزمودند و 

ناداري و فقر را مالك همت سالك مي دانستند و خاطرنشان مي كردند كه اتكا 

نوعي اعراض از خدا و سبب فساد . كردن به چيزي كه نياز آدمي را برآورد

  .توكل است

  :مي نويسد هجويري در اين مورد

اندر  ]وسيله معيشت اعم از نقد و جنس و هر چيز با ارزش[صاحب معلوم «

كي اعتماد صاحب المعلوم بر معلوم بود و اعتماد بي ... طريقت ذليل باشد

معلوم، بر خداوند تعالي، و چون صاحب معلوم را شغلي افتد به معلوم رود و 

  ».رودچون تارك معلوم را شغلي افتد به خداوند تعالي 

به سبب چنين انديشه اي برخي از صوفيان دعا مي كردند كه روزيشان 

  .روزبروز برسد و چيزي نداشته باشند تا براي فرداي خود ذخيره كنند
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تفسير و توجيه واژة توكل در اين مورد خاص تا آنجا دقيق و باريك گرديده 

  :بود كه بنا به نوشتة ابن جوزي

زيات، در پاسخ دادن به پرسش از مسئله توكل، عبداهللا بن جالء و ابويعقوب «

نخست چند درهمي كه با خود داشتند، انفاق كرده، سپس در آن باره به سخن 

  ».پرداختند

در پايان اين بحث، تذكر اين نكته الزم است كه غالب مطالب بيان شده در بارة 

يا توكل به زماني مربوط مي شود كه هنوز خانقاهي به وجود نيامده و كسي 

يعني مسئله صورت فردي . كساني متعهد هزينه زندگي صوفيان نگرديده اند

داشت نه گروهي، ولي با اين حال مسلكي كه بنيادش بر ترك عالئق مادي قرار 

دارد، مانع از آن مي شود كه سالك راستين خود را بر سفرة آمادة خانقاه 

ع توكل غافل نمي تحميل كند و بدان متكي شود بلكه در آن حال نيز از موضو

ماند و بدان توجه دارد، و سالكان دسته جمعي خود را در مقام توكل نگه مي 

دارند و اين موضوع در وضع اقتصادي خانقاه كامالً مؤثر است و حداقل تأثير 

آن اين است كه به سبب ذخيره مايحتاج جمعي فقر كاذب و قحطي مصنوعي به 

  .وجود نمي آيد
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  :فهرست منابع

  كياني      انقاه در ايرانتاريخ خ

  جعفر شهيدي      تاريخ تحليلي اسالم 

  حسين زمرشدي        مساجد ايران

  28ي  شماره      مجله ساخت و ساز

  دونالدئ ويلبر    معماري اسالمي ايلخانيان

  ميراث فرهنگي          نطنز

  -----------       مجموعه سلطانيه

  محمدكريم پيرنيا    سبك شناسي معماري ايراني
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  فهرست مطالب

  بررسي كاليدي خانقاه-

  خانقاه شيخ احمد جام

  خانقاه شيخ عبدالصمد اصفهاني

  خانقاه چلبي اوغلو

  خانقاه تقي داد

  خانقاه تاج الدين

  ولي... خانقاه شاه نعمت ا

  ويژگي هاي معماري خانقاه-

  خانقاههاي خارج شهر-

  بخش هاي خانقاهها-

  مشخصات ساختماني زاويه

  خانقاههاي اوليه

  اه در ناحيه عباداننخستين خانق

  روند تحول بناي خانقاه

  رباطها و خانقاههاي منطقه بغداد

  ي رباط و كاربرد آن واژه

  نخستين رباط

  خانقاههاي كشور مصر

  خانقاههاي تركيه

  خانقاههاي منطقه شام
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  تصوف در خراسان

  ي خراسان خانقاههاي منطقه

  تصوف در فارس

  رباطهاي شيراز

  اردبيل

  كانونهاي خانقاهي

  ور اقتصادي خانقاههاام

  امور فرهنگي خانقاهها

  اعمال خانقاهي

  آداب و رسوم خانقاهي

  بررسي تفصيلي چند خانقاه

  آرامگاه شيخ صفي الدين

  مسجد جمعه و خانقاه شيخ عبدالصمد

  آرامگاه بايزيد بسطامي

  خانقاه چلبي اوغلو در سلطانيه

  پالنها

  نگاره ها
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