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 چکیده
ی، فرهنگی، هنر خانقاه به عنوان مرکز عرفان و تصوف ایرانی و اسالمی و بنایی مقدس، با کارکردهای گوناگون اجتماعی،

ی گسترش تصوف و تمدن ایرانی است. عصر ایلخانی به عنوان دورهاقتصادی و سیاسی، به نوعی بازنمایی فرهنگ و 

شدند که جای ها، مأمنی اجتماعی و فرهنگی و مکانی مقدس قلمداد میشود. در این برهه خانقاهسازی شناخته میخانقاه

ده است که از  شتالش شد. در این مقاله های دیگری در آنها انجام میمدارس را گرفته و عالوه بر زهد و عبادت، برنامه

ترین آنها اشاره شود. در واقع ها در دوره ایلخانان به مهممیان عوامل متعدد تأثیرگذار در پیدایش و رشد تصوف و خانقاه

توان کند. از آنجا که نمیی ایلخانان را بررسی میپژوهش مذکور، تأثیر عوامل کلیدی در فرآیند گسترش صوفیان در دوره

ها، به منظور هی معماری خانقاهای این دوره صرف نظر نمود، مطالعهی ایلخانان بر بناهای خانقاهر دورهاز نقش تصوف د

توان ها میقاهبررسی عوامل گسترش تصوف ایلخانی قابل توجه است؛ چرا که با مطالعه عوامل فرهنگی و هنری بناهای خان

ی وهیش تحلیلی و روش گردآوری اطالعات بهـحاضر توصیفیروش پژوهش مقاله  با ساختار آن در این برهه آشنا شد.

ی ایلخانان، به مطالعه برای بررسی نقش بناهای خانقاهی در گسترش تصوف در دورهای است و ی منابع کتابخانهمطالعه

ساختار هنری  ها ودهد معماری خانقاهها پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان میعوامل فرهنگی و هنری بناهای خانقاه

دین خانقاه نمایانگرِ های عرفانی و صوفیانه داشته است و بررسی ساختار هنری و عناصر نماآنها، ارتباط تنگاتنگی با اندیشه

ها نمادپردازی ایلخانان است. در هنر معماری اسالمی، بسیاری از یارتباط مستقیم آن با گسترش عرفان و تصوف در دوره

نان مؤثر بوده ها در رشد مریدان صوفیه در دوره ایلخاهای فرهنگی و هنری خانقاهبوده است. رخدادمنشأ عرفان و تصوف 

 ایلخانی ایجاد کرد. یو رواج تصوف در این دوره، پیوندی میان عرفان و تصوف و هنر دوره
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 ها.ایلخانی، معماری خانقاه یخانقاه، تصوف، دوره کلیدی:واژگان 

 مقدمه

های دینی، موسیقی، کارکردهای گوناگون اجتماعی و فرهنگی آن، خانقاه را با آداب و رسوم تصوف، معماری آن، فعالیت

بنایی مقدس، عالوه های ملی و دینی ایران دانست. همچنین خانقاه به عنوان ها و شاخصهتوان معرف فرهنگ، ویژگیمی

بر نقش خاص دینی، رویکردهای اجتماعی و اقتصادی نیز داشته است. در دوران ایلخانی شاهد گسترش تصوف و 

هایی چون حمایتگری ها مأمنی اجتماعی و فرهنگی بودند و با فعالیتایم. در این برهه، خانقاهسازی در این عصر بودهخانقاه

ها انجام های دیگری عالوه بر زهد و عبادت در خانقاهگونه، فعالیتدارس را گرفتند. بدیناز فقیران و درماندگان، جای م

 گرفت.می

های تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و هنری دانست. توان معلول عوامل و زمینهها را میسیر رشد تصوف و ایجاد خانقاه

اند. بعد از تهاجم مغول، از علت و معلول در کنار یکدیگر قرار گرفتهای به نوعی هر یک متأثر از دیگری بوده و مانند زنجیره

با شرایط خاصی که در جامعه به وجود آمد، عرفان و تصوف رواج چشمگیری پیدا کرد. رواج تصوف در این دوره، پیوندی 

های اقتصادی زمانه و ها به جهت بحرانی ایلخانی ایجاد نمود. همچنین وجود خانقاهمیان عرفان و تصوف و هنر دوره

های مذهبی و فلسفی تصوف مؤثر گیری، ظهور و رواج تصوف و اندیشهرخدادهای فرهنگی در این بنای مقدس، در شکل

اند. الشعاع قرار دادهاند که رشد تصوف را تحتها بودهها و عوامل بروز آنبوده است. در واقع در این دوره از تاریخ خانقاه

ای دو سویه ی ایلخانان رویهها با گسترش تصوف و رشد صوفیان در دورهی، هنری و اقتصادی خانقاهپیوند عوامل فرهنگ

ها ها و رویکردهای فرهنگی، هنری و اقتصادی در خانقاهدارد. همچنان که از دستاوردهای تصوف و گسترش آن، رشد خانقاه

است. در نتیجه مطالعه و بررسی تأثیر این عوامل در  ها نیز به گسترش تصوف کمک کردهآید، رشد خانقاهبه شمار می

 ی ایلخانان حائز اهمیت است. گیری و گسترش صوفیان دورهفرآیند شکل

در  نیعناصر نماد» ی. مقالهرسدهای اخیر میبه دهه هاخانقاه یموضوع خانقاه و معماربا  هامقاالت و پژوهشی پیشینه

( به دنبال این 1396) و ناصر گذشته یمیحامدرضا کر ینوشته« تاکنون یهفتم هجر یاز سده رانیا یهاخانقاه یمعمار

ها آن یهاینمادپرداز یبندطبقه، ضمن متصوفه یو آرامگاه یخانقاه یاز بناها یدانیم یهاداده یبا گردآور هدف است که

. در مجموع به دست دهدتا دوران معاصر  یقمر یهفتم هجر یاز سده یهنر خانقاه ی ازفیتعر ،ینید ییگراسنت دگاهیاز د

 ،خانقاه یعمارم یدر حوزه نیعناصر نماد یهابازتاب نیشتریب ق،یتحق نیشده در ا یگردآور یدانیم یهابر اساس داده

ها معنادار در بافت و ساختار خانقاه یاست که به صورت یعرفان یهاشهیاز عدد و اند نینماد یاستفاده ،یپردازمرتبط با رنگ

)کریمی و  بوده است لیدخ ن،ینماد یهاکاربرد نیا یهاگونه نییتحوالت تصوف در بسامد و تع خیمشهود است و تار

ی سلطان نایو س یومیمهرداد ق فی، تأل«در خراسان سده پنجم خانقاهشده: معماری گم»در مقاله  نیهمچن (.1396گذشته، 

ای نخست ههنخست پیدایی خانقاه در زادگاه آن در ایران، یعنی در سد یبه مرحله یخیتار-یریبا روش تفس  (1393)

 (.1393د )قیومی و سلطانی، شویهجری در خراسان )ربع نیشابور( پرداخته م
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 خیتار کردیبا رو رانیا یتصوف بر معمار ریبر تأث یدرآمد»در پژوهش  یعرفان و تصوف بر هنر معمار ریرابطه با تأث در

 .شده است یبررس یمختلف یکردهایبا رو یتصوف و معمار یرابطه ،یمینژادابراه و احد  عقوبلویمحمد  ینوشته «یفرهنگ

 ریثأت است:ال ؤس به دنبال پاسخ به این ،و با استفاده از شواهد انهیگرابه صورت واقعی، فرهنگ خیتار کردیرواین مقاله با 

 قیتحقاین  یجهیرا شکل داده است؟ نت یمعمار یچگونه بوده است و چه نوع بناها رانیا یتصوف بر معمار یفکر انیجر

 یریگها باعث شکلآن یهارفتار و ارزش انه،یشرح است که تفکرات صوف نیبد تفسیری انجام شده،-که با روش تاریخی

 (.1398)یعقوبلو و ابراهیمی،  شودیم یمعمار یکالبدها اتیکل

 یگیرشکل یهنحوو  هخانقا صخصودر  ،«رانیو گسترش خانقاه در ا شیدایپ» یدر مقاله (1389)ی استهر یهادهمچنین 

 مرا ایبر یمرکز ن،صوفیا هیدگااز د ،خانقاهی یهانکانو بیشترپژوهشی انجام داده و معتقد است  انیرآن در ا شگسترو 

به عالوه  .استشناسی اخدو  یابیاخدو  شناسیخویشتن ایبر جایگاهی نیز نفس تزکیهو  دهسالمی بوا تربیتو  تعلیم

در  زیساهخانقاو  فتصو نقاوج رواج و رو است و ربسیا همیتدارای ا نیلخاناا یهدر دور فتصو کند کهاستهری بیان می

اوج رونق خود  یبه خصوص در دوره ،رانیا خیها در تارخانقاه تیبا توجه به اهم نیبنابرا(. 1389است )اسهتری،  دور ینا

تمرکز بیشتری  این دوره، ها درو گسترش خانقاه یریگشکل یو نحوه ایلخانی یدوره برالزم است  لخانان،یا یدوره یعنی

 یتصوف بر معمار یهاشهیاند ریتأث ر بابانجام شده د قاتیفقدان تحق لیبه دل است ضروری نیهمچن صورت گیرد.

ی پیش رو در تالش است در مسیر انجام این قسمت از مطالعات این حوزه انجام گیرد. مقالهتری در ، مطالعات دقیقهااهخانق

 ای گام بردارد. با روش کتابخانه

 جریان فکری تصوف در ایران از ابتدا تا عصر مغوالن ایلخانی

پوشی است. پشمینه به معنای پشم گوسفند بوده و تصوف به معنای« صوف»ی تصوف از اند که واژهبرخی بر این عقیده

به معنای پشم بر دیگر وجوه ترجیح داده است و معتقد « صوف»ی صوفی را از اشتقاق کلمه خلدونابن»طور که همان

. به عالوه سهرودی نیز معتقد است؛ (25-27: 1368خلدون، ابن) «اندپوشی عادت داشتهاست که طایفه صوفیان به پشمینه

ریزند و گفته است که صوفیه این انتساب را های پشم است که دور میمعنای پُرز و پارهبه « صوفه»صوفی منسوب به »

تحقیق ماللهند مطرح کرده است که کلمه ابوریحان بیرونی در  (.25: 1375سهروردی، ) «اندنشان تواضع برای خود دانسته

های دانشمند شأ تصوف را افکار و اندیشه( به معنای حکمت و دانش گرفته شده است و منSophiaصوفی از کلمه یونانی )

ی تصوف در دست است؛ . باورها و تعریفی دیگر نیز از واژه(45: 1362یونانی، فلوطین و پیروان او پنداشته است )بیرونی،

در تاریخ اسالم اهل صفّه مهاجران فقیری بودند که در زمان اند. صوف را منسوب به صّفه و مشتق از آن دانستهای عده

هجرت پیامبر)ص(، از مکه به مدینه به همراه ایشان بودند و در آنجا در صفّه، مسجد پیامبر اکرم )ص( اجتماع کرده و آن 

به معنای « صف»ای نیز صوف را منسوب به عده (.128قرمانی، ]بی تا[: ) مکان را به عنوان محل سکونت خود برگزیدند

اهل »به معنای « صفا»ای نیز کلمه صوفی را مشتق از واژۀ . همچنین عده(34: 1375هجویری، . )اندرده و دسته دانسته

 .(2300: 1363بخاری مستملی، ) اندپنداشته« صفا و دوست صافی دل بودن

ی تصوف به معنی های مختلف در باب معنای تصوف، نظر عموم محققان بر آن است که از نظر لغوی واژهدر بین دیدگاه

اما اصطالح تصوف  پشمینه داشتند. اند؛ چرا که عادت بر پوشیدن لباسبه این نام شهره بودهپشم بوده است و صوفیان 

تصوف، دارد. روشی است که سالک و یا به تعبیری زاهد در آن، به مدد مبانی شرع در جهت کمال نفس خویش گام بر می
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بخش وجوی حقیقت از راه کشف و شهود است. همچنین تسکینک و تعالی و جستمیراث اسالم در پرستش خدای تبار

های زمانه بوده است. در تصوف، احترام به انسانیت، تعلیم و آراستگی و آزادگی، صفا خانمانیها و بیآالم مردم در کشمکش

اعتباری پژوهی، بیو محبت، درون و دفع ظاهرپرستی، گرایش به تعاون و ایثار، هدایت مردم به حق و حقیقت، تعلیم عشق

ی آنچه گفته شد و با وجود (. با همه146 – 144: 1382)انصاری، به مرگ، امیدواری و بخشش گناهان نهفته است 

تصوف در قرون نخست اسالم در ایران با زهد و پارسایی همخوان و همجوار بوده  های گوناگون روشن است کهسرچشمه

تر اینکه منشأ تصوف از زهد و پرهیز بوده است،  ظاهرا از سایر احتماالت طبیعی»نویسد: اره میکوب در این باست. زرین

روش زهد و  کند کههای عرفان اشاره میاهلل فروهر در سرچشمه. به عالوه نصرت(174: 1369کوب، )زرین« است

 .(139: 1387ای دیگر از تصوف است )فروهر، پرهیزکاری، چهره

تصوف در اسالم از قرن دوم هجری به عنوان یک ی تصوف، قرآن و حدیث و احکام اسالمی بوده است. مایهاساس و بن

یک جریان فرهنگی مبتنی بر اقتضاهای خاص زمان توان گفت تصوف دیدگاه و جریان فکری آغاز شده است. در واقع می

و در هر مکانی، شکل جدیدی به خود گرفته است  است. به بیانی دیگر تصوف اسالمی، نیز مانند خود اسالم در هر زمان

ها جدا باز شد. پس از این مردمان مختلف شدند و رتبت»نویسد: ابوالقاسم قشیری در این مورد می(. 18)مقدم، ]بی تا[: 

ها ظاهر پس آن را که ایشان خاص بودند و عنایت ایشان به کار دین بزرگ بود، ایشان را زهّاد و عّباد خواندند. پس بدعت

، هر کسى از هر قومى دعوى کردند کى اندر میان ما ایشان زاهدانند و خاصگان اهل کردن پیدا آمد. با طریقشد و دعوى

های خویش از و نگاهداران دل بدون خداى عّز و جلّسنت جدا باز شدند و آنک ایشان انفاس خویش مشغول نکردند 

 .(24-25: 1374قشیری، ) «نام شهره گشتند برفت و به این بنام تصوف این نام برایشان آیندگان غفلت

اولین مکتب عرفانی در ی دوم هجری با مکاتب عرفانی مهمی مواجه خواهیم شد. در سدهدر تاریخ اسالم و ایران با مطالعه 

تب حسن بصری برای نخستین بار در تاریخ اسالم، مک»تأسیس شد.  ه ق( 21-110تاریخ اسالم توسط حسن بصری )

ی بسیاری از طبقات عرفانی بصره را بر محور زهد، ورع و دست شستن از دنیا بنا کرد. وی به عنوان پیر صوفیه، سرسلسله

هر چند سلمان . (389: 1381.ر.ن.فرای، ) «پوشی در اسالم نیز  بوده استگذاران عمل خرقهصوفیه و نیز یکی از بنیان

د، اما ی پیشقدمان صوفیان نخستین ایران قرار دارتصوف دانسته شده و در زمرهفارسی عامل ارتباط ایرانیان مسلمان با 

اولین وی از  ه ق( بوده است. 100-165نخستین مکتب عرفانی ایرانی به تأسی از مکتب بصره، ابراهیم ادهم )مؤسس 

های صوفیان تصوف از اندیشهی دوم هجری، جریان فکری آمد. همچنین قابل ذکر است در سدهصوفیان ایرانی به شمار می

ق( و  187عباس )متوفی بنق( و فضیل 181مبارک )متوفی بنق( و عبداهلل 194مشهوری همانند شقیق بلخی )متوفی 

معروف کرخی به عنوان مؤسس مکتب عرفانی در این میان  ق( تأثیر بسیاری پذیرفته است. 200معروف کرخی )متوفی 

به زهد و ورع و فتوت مشهور »ی زهد بود. چنانچه آمده است: ار است. افکار وی بر پایهبغداد از اهمیت بسیاری برخورد

 .(287: 1380عثمان، )بن «بود

خود و در ادامه و امتداد مکاتب عرفانی پدید آمده، در قرن  یی سوم هجری بر اساس سیر اولیهتصوف در ایران در سده

تصوف در سایر نواحی ایران  معروف شده بود،« سرزمین اولیاپرور»که به  سرزمین خراسان. عالوه بر پیشین انتشار یافت

ه 190-260توان به ابن کرام )ی سوم هجری قمری میاز مشایخ صوفیه در سده. نیز، در سطح بسیار وسیعی انتشار یافت

-371بود،  ابن خنیف )ه ق( که در شوشتر به دنیا آمده  200-261ق( که در سیستان تولد یافته بود،  ابوسهل تستری )

-309منصور حالج )بنه ق( که در شیراز دیده به جهان گشود و همچنین از نخستین شاعر بزرگ صوفی، حسین 270
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های حالج به اوج ه ق( که در فارس به دنیا آمده بود، نام برد. قابل ذکر است که تکامل اولیه تعالیم صوفیه با اندیشه 244

 ی سوم هجری بودند.ترین صوفیان سدهق( از برجسته 298او، ابوالقاسم جنید بغدادی )متوفی رسیده است. حالج و استاد 

معروف « حکیم ترمذی»علی ترمذی که در تاریخ تصوف به بنتوان به ابوعبداهلل محمداز دیگر مشایخ صوفی این سده می

ترین به دنیا آمد و از بلندآوازه -کنونی نزدیک شاهرود -ق در بسطام  261است و نیز به بایزید بسطامی که در سال 

اندیشمندان تصوف در این سده است، اشاره کرد. بایزید بسطامی نخستین کسی بوده است که معنی باطنی و روحانی معراج 

 های مهم تصوف کاماًل تشریح کرد. پیامبر )ص( را به عنوان یکی از آموزه

 ایم. جریان تصوف،رشد جریان تصوف در ایران و نتایج درخشان آن بودهی چهارم هجری قمری، شاهد روند رو به در سده

با ظهور عرفای نامداری همانند ابوبکر کالباذی، سراج، سلمی، ابونعیم و تألیف آثار گرانبهای ایشان به صورت علمی به 

ق(  390ر کالباذی )متوفی تالیف ابوبک« التعرف لمذهب اهل تصوف»های عرفانی گام نهاد. کتاب ی آموزش اندیشهمرحله

اللمع »رود و کتاب های تصوف به شمار میترین تألیفات در تاریخ و آموزههای منابع تصوف و از غنیاز بهترین نمونه

ق( شرح جامعی از تصوف است و بر صوفیان متأخر تأثیر زیادی گذاشت.  378ی ابونصر سراج )متوفی نوشته« التصوففی

طبقات »ی چهارم است که کتاب از مشایخ صوفی  اواخر سده ه ق(، 335-412سلمی نیشابوری )ابوعبدالرحمن همچنین 

 دهد.های صوفیان نخستین به دست میاز تألیفات وی بوده و اطالعات ارزشمندی از آموزه« صوفیه

برای این دوره فات در تألیهای سیر تاریخی تصوف در ایران است. از این جهت که ترین دورهی پنجم هجری از مهمسده

تصوف را تألیفات ارزشمند عرفانی در قرون آتی، استفاده شده است. این  های عرفانی از زبان فارسیبیان مفاهیم و آموزه

ها به عنوان مراکز آموزشی تأسیس خانقاهوامدار خود کرد. دولتمردان در این دوره، با حمایت از عرفا و بزرگان تصوف، آغازگر 

الخیر ابوسعید ابیباید از ی پنجم هجری قمری، تأثیرگذار در سدهاز مشهورترین مشایخ صوفی  یان بودند.و تعلیمی صوف

است. « اسرار توحید»کتاب معروف  یالخیر، نخستین شاعرِ عارفِ ایرانی و نویسندهق( نام برد. ابوسعید ابی 440)متوفی 

، به عنوان «المحجوبکشف»همچنین از دیگر بزرگان صوفیه در این سده ابوالحسن هجویری است که با تالیف کتاب 

ابوالقاسم توان به به عالوه می های تصوف در این سده داشت.ی منثور فارسی، تأثیر عمیقی در تثبیت آموزهنخستین رساله

. عالوه بر روداشاره داشت که از منابع مهم و معروف تصوف به شمار می« رساله قشیریه»ق( مؤلف  465قشیری )متوفی 

که در تاریخ تصوف بسیار حائز اهمیت « طبقات صوفیه»خواجه عبداهلل انصاری از مشایخ بزرگ صوفی و اثرش اینان باید به 

 اشاره داشت.« کیمیای سعادت»و « ایّها الولد»و « علوم دیناحیاء »ق( مؤلف آثار  505است و ابوحامد محمد غزالی )متوفی 

الملک طوسی، وزیر مند بودند. خواجه نظامهای قدرتمند سیاسی بهرهحمایت دولتمردان و شخصیت صوفیان در این سده از

ی زیادی  را صادر هادستور تأسیس خانقاه الخیر بود وی پنجم هجری، از مریدان و ارادتمندان ابوالسعید ابینامدار سده

های حاکمان از صوفیان و گسترش تصوف در جامعه، ناشی از اهداف سیاسی و عقیدتی بوده است.  زیرا حمایتنمود. 

دو گروه از طبقات مذهبی در جامعه، موقعیت و پایگاه »صوفیان جایگاه خاصی در بین مردم داشتند. به نقل از آن لمبتن 

صوفیان. از سادات که بگذریم، دومین گروه، یعنی صوفیان، پیروان زیادی در بین مردم داشتند. ای داشتند: سادات و ویژه

: 1382)لمبتن، « گرفتها را زیر چتر خود میبایست آنشد، بلکه میبایست از آنها غافل میی حاکم نمیاز این رو طبقه

346). 

، آموزش و تألیفات عرفانی که از -ریان تصوف در ایرانی پراهمیت در سیر تاریخی جدوره-ی ششم هجری قمری در سده

های قبل شروع شده بود، ادامه یافت. در این سده، از شعر فارسی نه تنها برای نگارش منابع عرفانی، بلکه برای تبیین سده
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شعرای د که ی صوفیان آغازگر این سبک آموزش بوسنایی غزنوی در زمرههای عرفانی استفاده شده است. و تشریح آموزه

ق(، از بزرگان صوفیه  535اند. همچنین سنایی غزنوی )متوفی بزرگی همانند عطار و موالنا در این زمینه از وی پیروی کرده

های مختلف شعر فارسی همچون مثنوی، سنایی از قالب در این سده است که نقش مهمی در تاریخ تصوف اسالمی داشت.

الحقیقه یا حدیقه». از تألیفات مهم سنایی، کتاب کردمفاهیم عرفانی استفاده میقصیده و غزل، برای بیان و تشریح 

این سده در تاریخ تصوف های عرفانی پرداخته است. است که در قالب مثنوی عرفانی به تعلیم آموزه« نامهنامه یا الهیفخری

های آتی مؤثر بود، از اهمیت تایج آن در سدههای متعدد صوفیانه که آثار و نگذاری طریقتایران به علت پیدایش و پایه

  ای برخوردار است.ویژه

ق( به  535یوسف همدانی )متوفی هایی که در این سده شکل گرفت، طریقت خواجگان بود که توسط یکی از این طریقت

عارف قرن پنجم هجری بر جای مانده است. او شاگرد ابوعلی فارمدی، « الحیاترتبه»وجود آمد. از همدانی یک اثر به نام 

ی نارضایتی مردم از حرص و ثروت و کنندهاین طریقت در تصوف، منعکس قمری و از عرفای بااهمیت سده ششم است.

(. عالوه بر این، 362: 1362زندگی کاهالنه و پرتجمل و مشحون از گناه بزرگان ثروتمند و بازرگانان بود )پطروشفسکی، 

پرداختند. )ابن جوزی، گری میگیشان پای به خانقاه نهاده و در لباس درویشی به تکدیگروهی نیز به دلیل مایحتاج زند

های دیگر این دوره همچنین از طریقت ششم قوت گرفت. یها، چنین طریقتی در سدهی این پدیده( در نتیجه134: 1368

ی قادریه که توسط شیخ سلسلهق( و  563طریقت سهروردیه که مؤسس آن عبدالقادر سهروردی )متوفی توان به می

ی گیالنی در شدهاز آثار تألیف ی ششم هجری قمری، اشاره کرد.ق( از عرفای معروف سده 561عبدالقادر گیالنی )متوفی 

 را نام برد. «العظیمه و اورادالقادریهاالسماء»توان باب تصوف می

تألیف های متعدد صوفیانه و عرفانی، پیدایش طریقتی ششم جدا از گسترش جریان فکری تصوف، تعلیم مباحث در سده

های غلط صوفیان صوفی نیز پدیدار شد. عادت های غلطهای عرفانی، برخی عادات و بدعتآثار ارزشمند در باب آموزه

 ی برخی نویسندگان و مخالفت با آنان گردید.گیری دیدگاه نقادانهپروری در این دوره، موجب شکلهمچون گدایی و تن

ای از ی اجتماعی در پارهشدن صوفیان در صحنههمچنین گروهی از منتقدان، بر این اعتقاد بودند که انزواگزینی و منفعل

توان گفت برخی صاحبنظران، زبونی ایرانیان در مقابل مغوالن را موارد، جمود فکری و اجتماعی به همراه داشته است. می

دانند )کسروی، می« بیهوده بودن کوشش»و « بدی جنگ»، «ی ارجی جهانب»های صوفیان چون رواج برخی از آموزه

ی (. همچنین حمله180: 1375کوب، خواندند )زرینمی -باد استغنا-نیازی خداوند(. عارفان عصر آن را باد بی60: 1337

خوارزمشاه کشته شده بود، مغول را از جانب خدا برای گرفتن انتقام خون شیخ مجدالدین بغدادی که توسط سلطان محمد 

(. بدیهی است که چنین پنداری تحت تأثیر زمان بوده است. اما برخی مخالفان صوفیان از 69: 1337پنداشتند )کسروی، 

القضات همدانی انجامید. وی در عین نگارش مطالب انتقادی پا فراتر گذاشته و این رویه به کشته شدن صوفیانی همچون

 یالقضات از عارفان مشهور سدهلفانش به قتل رسید. ابوالمعالی عبداهلل همدانی، معروف به عینه. ق توسط مخا 525سال 

الحقایق فی کشف »یا « تمهیدات»، «لوایح یرساله»، «جمالی یرساله»ششم هجری قمری و خالق آثار زیادی از جمله 

 و... در تصوف بوده است. « الدقایق

مقارن با تهاجم مغوالن به سرزمین ایران، جریان فکری تصوف  نیز همگام با  های قرن هفتم هجری،در نخستین سال

نگرش مشایخ بزرگ صوفی این دوره به شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه دچار تغییر و تحوالت اساسی شد. -شرایط سیاسی

معه، تأثیر بسزایی داشت. از های عرفانی و رویکرد آنان به جاسیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه در پیدایش و رواج طریقت
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ی زندگی و رفتار اجتماعی شناخته آنجا که عرفان و تصوف مبتنی بر اقتضاهای زمان است و به نوعی به عنوان یک شیوه

های صوفیانه در این دوره در ارتباط با وضعیت سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه طریقتشود، رویکرد صوفیان و می

ها، با توجه به لزوم مقاومت و مبارزه با دشمن، های تهاجم مغوالن و قتل و ویرانی آندر نخستین سالبوده است. بنابراین 

ه.ق تالش نمودند تا در کنار مردم  628تا  616های های عرفانی پیدا شدند که در آن صوفیان در ابتدا و بین سالطریقت

الدین کبری با رویکرد مبارزه و همراه با ر این اساس شیخ نجمها در برابر مغوالن مهاجم مبارزه کنند. بو همگام با آن

ها و تعالیم از طریق تألیف منابع عرفانی و تربیت شاگردان، باعث های عرفانی و لزوم پایدار ماندن این آموزهگسترش اندیشه

م با تأسیس خانقاهی اقدام الدین در خوارزشیخ نجم. (7: 1368ی کُبرویّه در خوارزم شد )کبری، تشکیل طریقت صوفیانه

های صوفیانه و تألیفات ارزشمند در تصوف و تعلیم و تربیت شاگردان و مریدان نمود که بعدها بسیاری از به آموزش آموزه

ی هفتم انکاری در تحوالت جریان فکری تصوف در سدهقابلی اولیا و مشایخ صوفی قرار گرفتند و نقش غیرها در زمرهآن

سیاسی در ایران عصر مغول و ایلخانان -ها و بسترهای گذار از تصوف زاهدانه به تصوف اجتماعیآوردن زمینه هجری و فراهم

 از خود بر جای گذاشتند.

ی تهاجم مغوالن، تصوف و صوفیان در آستانهباید اذعان داشت که برعکس اعتقاد برخی از مورخان که بر این باور بودند که  

های خود خزیده ی مغول، صوفیان به انزوای زهد در خانقاه( و با حمله45-46: 1339)کسروی، عامل چیرگی مغوالن شدند 

ی حاکم بر تصوف را مبتنی بر جبر ( و همچنین اندیشه45-46: 1377و مردم را در برابر مغوالن تنها گذاشتند )شریعتی، 

(، 223و  214-210: 1354خرد بودند )دشتی، ی عقل و و قضا و قدر دانسته و اعتقاد داشتند که صوفیان تهی از قوه

الدین کبری، مقارن هجوم خورد؛ چرا که شیخ نجمبراساس شواهد و مستندات تاریخی، عکس این مسئله به چشم می

مغوالن به ایران با برپا داشتن مجالس درس و تربیت شاگردان و تألیفات عرفانی باعث پایداری و پویایی جریان فکری تصوف 

ی هجوم مغوالن به خوارزم که در الدین کبری در واقعه(. شیخ نجم485: 1858های صوفیانه شد )جامی، ندیشهو نشر ا

در برابر مغوالن جنگید و در کنار مردم به مبارزه پرداخت و سرانجام نیز در همان سال »هجری به وقوع پیوست،  618سال 

به استناد منابع . ( 66: 1366و کرمانی،  5: 1375سهروردی، و  21: 1385)سمنانی، « به دست مهاجمان مغول کشته شد

و همدانی،  97: 1، ج 1385)جوینی، « ه ق به خوارزم پایگاه دولت خوارزمشاهان حمله کردند 618تاریخی، مغوالن در سال 

تسخیر آن اند که پیش از الدین نوشتهشدن شیخ نجممغوالن به خوارزم و کشته ی(. در خصوص حمله512: 1، ج1394

ام در خوارزم قتل عام کنند. باید که از او بیرون الدین کبری کس فرستاد که فرمودهچنگیزخان پیش شیخ نجم»والیت 

ام. در وقت ناخوشی از ایشان آیی تا کشته نشوی. شیخ جواب داد هفتاد سال در زمان خوشی با خوارزمیان مصاحب بوده

 .(669: 1364)مستوفی، « ی ثمان و عشر و ستمائه شهید شدت مغول در سنهمروتی باشد. و وی در فترتخلف کردن بی

 79م، به مدت 1335تا  1256ه.ق معادل  736تا  651های قرن هفتم تا اوایل قرن هشتم بین سال یپس از آن در نیمه

حکومت ایلخانی، چهار دهه ای از نوادگان مغول بودند، در ایران حکومت کردند. روی کار آمدن سال، ایلخانان که سلسله

ها و مشایخ های پیشین باعث گردید توجه به خانقاهی فرهنگی و تصوف در قرنپس از هجوم مغوالن به ایران بود. سبقه

ها و مشایخ شد و های ناشی از آن که باعث توجه عامه به خانقاههجوم مغوالن و ناآرامی»صوفیه در این دوران رونق بگیرد. 

های بعدی، امرا و سالطین ایلخانی، بنا بر ها کشاند. در زماناجتماع به درون خانقاه یای از صحنها به گونهمردم ایران ر

های جوچی و جغتای و لزوم کسب درپی از ممالک مصر و شام و اولوسهای پیهای سیاسی از جمله شکستضرورت
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ها شدند. این بل کشف و کرامات صوفیه متوجه آنمشروعیت دینی در بین رعایای مسلمان خود و نیز شیفتگی در مقا

 (.3: 1388)امرایی، « صوفیه گردیدها و توجه ایلخانان مشایخ عوامل در مجموع باعث رونق گرفتن کار خانقاه

 

 ی ایلخانیخانقاه و کارکردهای آن در دوره

کنند و رسوم و آداب در آن سکونت میشود که درویشان و مرشدان خانقاه معرب خانگاه، خانه، سرا، به محلی گفته می

های دیگری نیز برای محل اقامت و اجتماع صوفیان و های مختلف، واژه. البته در مناطق و زمان5نمایندتصوف را اجرا می

چند ی خانقاه نیز به زاهدان متداول بوده است؛ واژهایی چون رباط، تکیه، زاویه، بقعه، لنگر، مدرسه، صومعه و دُوَیره. واژه

(. صورت جمع این واژه نیز در برخی منابع 55: 1369شکل نظیر خانگاه، خانگه، خانقه و حتی خوانگاه آمده است )کیانی، 

 ها. شود؛ خوانق، خوانک، خانَگاهات، خانکاهات و خانگاهدیده می

ش دوم )گاه(، محل اقامت و بخی خانه، به معنای ی خانه و گاه است. بخش اول )خان(، از واژهخانگاه مرکب از دو واژه

فره و یا از فعل سی خوان به معنی پسوند مکان است. در این باب تعبیرهای دیگری نیز وجود دارد. در منابعی خان از واژه

ن داشته است و خواندن، تفسیر شده است. البته چنین تعبیرهایی تکیه بر آیین خانقاهی و ذکر گفتن و غذا خوردن صوفیا

سابقه بوده ی خوان بیدر واژه« و»در نگارش فارسی و آواشناسی عربی حذف »ها صحیح نیست؛ زیرا یابی واژهاز نظر ریشه

حال  با این. (Chubby 1997: 1025)« ی فارسی خوان در زبان عربی به صورت خوان ضبط شده استاست. چنانکه واژه

خوانک »ی خانقاه نوشته است: د تعریفی که مِقریزی از واژهاند. مانندر بعضی منابع خوان را به معنای غذا خوردن آورده

عنی جایی که یاند این واژه در اصل خونقاه بوده است؛ ای فارسی به معنی خانه است و نیز گفتهجمع خانکاه و آن کلمه

صوفیان  وتی خوانک در حدود قرن چهارم در اسالم پیدا شده و محل عبادت و خلخورد. واژهسلطان در آنجا طعام می

لی برای (. خانقاه، مرکز تجمع صوفیان، مح60: 1369( و )کیانی، 271ق: 1326)مقریزی، « بدان موسوم گردیده است

و غریبان و  ای رایگان بود که غذا و مکان مجانی در اختیار مسافرانی درویشان و در واقع مسافرخانهسکونت و تغذیه

ترین کارکردهای خانقاه در (. بدین روایت از مهم63: 1389شد )کیانی، ذیرایی میداد و در آنجا از آنان پصوفیان قرار می

 ت.هایی انسانی، فرهنگی و اجتماعی بوده اسطول تاریخ، رواج و گسترش آن، توجه به دراویش و ایجاد شاخصه

پیر داشت  و پیروی ازنشینی، مصاحبت با درویشان و خدمت به ایشان زندگی جمعی صوفیان، اصول و آدابی همچون خلوت

ی دوم به بعد، در صوفیان از سده»ها در مسجد مقدور نبود. از این رو صوفیان به مکانی مجزا روی آوردند. که برگزاری آن

)قیومی  «ی پنجم بود که بنای خاص صوفیان، خانقاه خوانده شدهایی جز مسجد استقرار یافتند و از حدود سدهمکان

ت. اکثریت ی پنجم هجری به دست ابوسعید ابوالخیر قوام یاف(. سازمان خانقاه در سده65: 1393بیدهندی و سلطانی، 

که در محیط اجتماعی  ی نظام خانقاه است. او با شرایطیاند که ابوسعید ابوالخیر به وجودآورندهمورخانِ تصوف بر این عقیده

 (.20: 1388ایجاد کند )شفیعی کدکنی، عصر او وجود داشته، توانسته است تغییراتی در نظام خانقاه 

ها عالوه بر نیازهای معنوی، به نیازهای مادی مردم نیز توجه داشته است. این مراکز دارای کارکردهای اجتماعی خانقاه

 های رایگان، افزایش سواد و دانش مراجعان و مقیمان در این مراکز،ها و درمانگاههمچون دستگیری از نیازمندان، داروخانه

                                                           
 «.خانقاه»نامه معین، ذیل لغت. 5
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ستیزی و ایستادگی در برابر های زورمداران و صاحبان قدرت و ظلمهای عمومی، مقابله با کجرویاز طریق ایجاد کتابخانه

عادات و باورهای خرافی و... بوده است. به عالوه برخی از مردم برای رفع مشکالت خود، از قبیل مشکالت مالی و گرفتن 

بخشیدند ها میهای مالی خود را به عنوان فتوح به این خانقاهها نیز، کمکبسیاری از آنرفتند و در مقابل ها میوام به خانقاه

 (.113: 1394داودی مقدم، )

ها به شکل چشمگیری رو به گسترش بودند و مورد توجه طبقات مختلف جوامع های چهارم و پنجم هجری، خانقاهاز سده

 یگونه بود که از میان عامهیافت و پای مردم به خانقاه باز شد. بدین قرار گرفتند. پس از آن، تصوف به زندگی مردم راه

ها با ای در گروه خانقاهیان به شمار آمدند. رواج تصوف و کثرت صوفیان در دوره ایلخانان و گسترش خانقاهمردم نیز عده

 بزرگان تصوف بوده است.  حمایت وزرای عصر همراه بود. این امر حاکی از ارادت و توجه فرمانروایان به مشایخ و

 ایلخانان یدر دوره گسترش مریدان صوفیه فرآیند در هاخانقاه اقتصادی ساختار

طور که بیان شد خانقاه به عنوان بنایی که از نظر تقدس در نزد مردم هماره اهمیت داشته،  عالوه بر نقش خاص همان

رویکردهای اجتماعی نیز بوده است. کارکردهای اجتماعی چون حمایتگری دینی، که اعتباری ویژه به این نوع بنا داده، واجد 

ها ی این کارکردها است. همچنین خانقاهاز فقیران و درماندگان و مسافران و حتی دفاع و مبارزه با ظلم و ستم از جمله

اشعار فارسی و معرفی آداب و ی موسیقی قومی، جایگاهی برای انتشار توانستند به عنوان مراکزی برای اشاعهگاهی می

های خاص عارفان آزاداندیش رسوم مردم به شمار آیند و سبب بازنمایی معماری و هنر ایرانی گردند و به دلیل تعالیم و برنامه

ی خود های مذاهب مختلف در دورهها به ارباب سلوک، به محلی برای آزاداندیشی و برخورد آراء و اندیشهدر این مکان

(. بدین صورت تصوف به زندگی مردم راه یافت و پای مردم به خانقاه باز شد و از 93: 1394وند )داودی مقدم، تبدیل ش

ای در گروه خانقاهیان به شمار آمدند. به عالوه تصوف در ایران همواره معرف آیین جوانمردی و ی مردم نیز عدهمیان عامه

های ها و عبادتها و مراقبهتصوف را که محتاج به تعلیمات دقیق و ریاضتصوفیان ایران، »دارد: فتوت بود. نفیسی بیان می

« کردنددانستند و عوام را به اصول فتوت و جوانمردی دعوت میخاص بوده است، مخصوص خواص و آموختگان طریقت می

ر همین دوره است که (. بدین شکل از این مرحله به بعد تصوف در قالب فتوت بین عوام رایج شد. د105: 1343)نفیسی، 

رسایل جوانمردان مشتمل بر هفت »ی فتوت و جوانمردی همچون کتاب عالوه بر آثاری در باب تصوف، آثاری نیز در حوزه

 تدوین گردید.« نامهفتوت

در سازی ای برخوردار بود و در نتیجه رواج تصوف و خانقاهی ایلخانان، تصوف از اهمیت ویژهپیشتر گفته شد که در دوره

گسستگی حاصل از آن در این برهه از تاریخ، موجب گردید تا گروهی که ی مغوالن و از هم این دوره رونق گرفت. حمله

در اثنای تهاجم مغوالن فرصتی برای چپاول یافته بودند، صاحب امالک و ثروتی بیکران شوند. این گروه طبقات مختلف 

گری این حکمرانان موجب ذشته را از آنان سلب نمودند. دنیاطلبی و اشرافیجامعه را زیر فشار قرار داده و آزادی نسبی گ

توان از دالیل گرایش مردم به تصوف اعتنا شده و به زهد و عرفان روی آورند. نیاز به زهد را میشد برخی از مردم به دنیا بی

ق خانقاه، مؤثر بوده است. به بیان دیگر برشمارد. به نوعی از این منظر رنج مردم در رشد و گسترش تصوف و در ادامه رون

برانداز های خانهشد. جنگهای مردم از حرص و آز حکمرانان جدید قلمداد میهای تصوف، انعکاس نارضایتیرشد طریقت

های حاصله از این تهاجم ها، کشتارها و نابسامانیمغوالن از یک طرف و  نبردهای حاکمان قدرت در دوران تهاجم و اسارت

طرف دیگر، موجب گردید مردم به دنبال مُسکنی برای التیام دردهای خویش باشند. از این رو تصوف، راهی برای رهایی  از
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گرفت، مرهمی بود که مردم از آالم و دردهای خود به آن پناه ایشان بود؛ تصوف که هر روز بیش از پیش شکل می

گری ها روی آوردند. در این دوره که عهد اوج صوفییکباره به خانقاهجستند. از این رو آنان که خواهان تصوف بودند، به می

توان کسانی را یافت که مرید شیخی نباشند و یا چیز سایه افکنده بود، به ندرت میجا و همهنام گرفت و تصوف بر همه

 (. 209 – 208: 1940الخیر، ی ابواهلل بن عمادالدولهکم به نوعی با خانقاه سروکار نداشته باشند )رشیدالدین فضلدست

ی ایلخانی، به شکست در برابر یک دشمن، سلب توان مادی و سازی در دورهتوان از دالیل رونق خانقاهتر میبه بیانی جامع

ی زمانی اشاره کرد که های اقتصادی مردم در این برههاقتصادی، بحران–معنوی مردم، دگرگونی بنیادین زندگی اجتماعی

های پیش آمده مرجوی مغول و هرج(. پس از حمله339: 1370م به تصوف و خانقاه روی آورند )مرتضوی، موجب شد مرد

ها که دنیاگریزی و درویشی را تبلیغ های اقتصادی، فشارهای بسیاری بر مردم وارد آمد. از این رو مردم به خانقاهو بحران

بینی غالب در این دوران گردد نه، موجب شد تصوف و عرفان، جهانتوان گفت فقرِ حاکم بر زماکردند، روی آوردند. میمی

گری خویش به خانقاه متوسل شوند. هر چند گروهی در لباس درویشی به تکدی ای از مردم برای تأمین مایحتاجو عده

تصوف هست، نمایی صوفیان و دنیاطلبان به سبب آسایش و تفریحی که در طلبان از جهت پارساییپرداختند. آخرتمی

(. همچنین با توجه به شرایط آن روزگار، نیاز به محیطی که ایجاب توکل به 134: 1368بدان متمایل شدند )ابن جوزی، 

توان تمایل قلبی عامه سازی را میشد. از این رو دلیل دیگر رواج خانقاهاعتنایی به حوادث روزگار کند، احساس میخدا و بی

( و )کیانی، 339: 1370دی عموم مردم به تهذیب اخالق و تزکیه نفس معرفی نمود )مرتضوی، منو خاصه به تصوف و عالقه

 (.113: 1375( و )حقیقت، 231- 230: 1369

خان مغول از کسانی بود سلطان غازان»های تصوف بود. مندی ایلخانان مغول به طریقتاز دیگر دالیل رونق خانقاه، عالقه

تصوف روی آورده بود. او در تبریز خانقاهی بنا داشت و موقوفاتی برای تأمین لوازم و  که مسلمان شده بود و به مسلک

(. وی در شهرهای دیگر نیز 209-208: 1940)ابوالخیر، « وسایل و مواجبی برای شیخ و امام و متصوفه و... تعیین کرد

لخان بزرگ، سلطان محمد خدابنده و سلطان توان به دو ایهای متعددی ساخته بود. از عالقمندان مغول به تصوف میخانقاه

ها، موجب پیوستن ابوسعید اشاره کرد که هر دو از حامیان تصوف و متصوفه بودند. در واقع حمایت مالی حاکمان از خانقاه

 ها از پرداخت مالیات سنگین،ها و معافیت آنشد؛ چرا که با توجه به وضعیت مالی خوب خانقاهها میمردم به این مکان

ها، به دنبال راهی برای رهایی از وضعیت بد اقتصادی جامعه بسیاری از مردم با روی آوردن به تصوف و پیوستن به خانقاه

 (.1361؛ ابن بطوطه، 1366بودند )کالویخو، 

موجود است که سندی است از احترامی که پیران تصوف در نزد ایلخانان داشتند. با « ی الصفاصفوه»هایی در داستان

مایت و احترام وزرای ایلخانی نسبت به تصوف، نفوذ مشایخ و پیران تصوف و دخالت ایشان در امور سیاسی حکومت ح

اندازه در حق مشایخ اهلل از صوفیه و احترام بیدر این میان حمایت خواجه رشیدالدین فضل»نماید. ایلخانان چندان بعید نمی

سازی، یکی از ت و مذهب عرفان، در توسعه و پیشرفت تصوف و خانقاهو پیران تصوف و تمایل شخصی او به مسلک طریق

(. تمایل و توجه خواجه به طریقت تصوف، ارادت و حمایت وی از اهل تصوف 12: 1389)استهری، « باشدترین علل میمهم

فرزندان و بستگان خواجه طور اقدامات وی برای ایجاد خانقاه، اطرافیان وی را نیز در این راه قرار داد. چندی از و همین

الدین سهروردی، از بانیان الدین محمد و نیز همسرش از نوادگان شیخ شهابرشیدالدین از جمله فرزند او، خواجه غیاث

 (.659 -658: 1371خانقاه بودند )بیانی )اسالمی ندوشن(، 
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 ایلخانان یدر دوره گسترش مریدان صوفیه فرآیند در هاخانقاه هنری ساختار فرهنگی و

 یها با گسترش تصوف و رشد صوفیان در دورهطور که اشاره شد پیوند عوامل فرهنگی، هنری و اقتصادی خانقاههمان

ها و رویکردهای سو از دستاوردهای تصوف و گسترش آن، رشد خانقاهای دو سویه دارد. باید گفت از یکایلخانان، رویه

ها از جهت اقتصادی و بنای خانقاه به جهت هنری است و از سوی دیگر وجود خانقاهها فرهنگی، هنری و اقتصادی در خانقاه

های مذهبی و فلسفی تصوف مؤثر بوده است. در واقع در این دوره گیری، ظهور و رواج تصوف و اندیشهو فرهنگی، در شکل

ها، ار دادند. از مسائل مهم فرهنگی خانقاهالشعاع قرها( بودند که رشد تصوف را تحتها )و عوامل بروز آناز تاریخ، خانقاه

ها، های عرفانی بوده است. راه یافتن شعر به خانقاهتعلیم و تربیت اسالمی، تدریس علوم اسالمی و آموزش کتاب یمسئله

موجب وارد شدن اصطالحات و مفاهیم تصوف به شعر و غنای ادبیات فارسی شد.  از این پس در دشوارترین ایام تاریخی 

های لطیف عارفان، صیقل ها و اهل آن بودند و افکار و اندیشهیران، یکی از پشتیبانان بزرگ شعر در این سرزمین، خانقاها

(. در حقیقت خانقاه مرکز ظهور و تجلی شعر و موسیقی 284: 1379اشعار گردید و بر جال، رونق و شکوه آن افزود )صفا، 

مردم و در بازارها شعر  یراویان و درویشانی که برای عامه»نویسد: ایی میایران بود. چنانچه شفیعی کدکنی نیز در ج

ی رایج در های عامیانهخوانده، از ترانهخواندند و بسیاری از شعرهایی که بوسعید بر سر منبر و در خانقاه نیشابور میمی

های فرهنگی خانقاه، دیگر فعالیت(. در کنار شعر و شعرخوانی، از 43: 1383)شفیعی کدکنی، « میان مردم بوده است

افشانی، تحت عنوان سماع بوده است. سماع، به عنوان فعالیتی گروهی موسیقی و همچنین مجالس رقص و پایکوبی و دست

ها متداول بود  )غزالی، شد و در خانقاهعبارت از رقص با آوازی موزون است که گاهی با بیخودی و جامه دریدن همراه می

  (.495و  473: 1: ج1390

ها و تصوف، حاکی ها نیز حائز اهمیت است. بررسی پیوند میان عوامل هنری خانقاهعالوه بر شعر و موسیقی، معماری خانقاه

های این دوره صرف نظر نمود و بدون مطالعه در ی ایلخانان بر بناهای خانقاهتوان از نقش تصوف دورهاز آن است که نمی

عوامل فرهنگی و هنری بناهای  یتصوف ایلخانی را مورد بررسی قرار داد. چرا که با مطالعه ها، گسترشمعماری خانقاه

ها، ارتباط تنگاتنگی با ها و ساختار هنری آنتوان با ساختار آن در این برهه آشنا شد.  معماری خانقاهها، میخانقاه

عناصر هنری و نمادین خانقاه، در رشد تصوف دخیل توان گفت بازتاب های عرفانی و صوفیانه داشت. در واقع میاندیشه

بوده است. بررسی ساختار هنری و عناصر نمادین خانقاه، ارتباط مستقیم آن با گسترش عرفان و تصوف ایلخانان را نمایان 

 سازد. می
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ساخته و به چند صورت مسجد کرد. اغلب آنها معموالً بهها کمابیش از یک طرح کلی تبعیت میمعماری و نمای خانقاه

جمعی، برگزاری نماز جماعت، شد: یک تاالر بزرگ برای اجتماعات و ادای مراسم عبادت، اوراد و اذکار دستهبخش تقسیم می

پوشی، تشکیل مجالس سماع و یا نشستن شیخ با اصحاب که این قسمت گردآمدن برای صرف طعام، اجرای مراسم خرقه

دراویش  یههای متعدد مخصوص پیر، خادمان، سالکان و بیتوتر، زاویه، حجره و یا اتاقگفتند. قسمت دیگخانه میرا جماعت

ای بزرگ ها کتابخانهیک از خانقاه این، خانقاه دارای حمام، آشپزخانه و چند انبار خواروبار بود. هر بر و مهمانان بود. افزون

رده بودند و بیشتر متولی خانقاه حفظ آن را بر عهده عموم وقف ک یهیا کوچک داشت که بانی آن یا مردم برای استفاد

 .6(21 :1374داد )قشیری،ها را به طلبه امانت میداشت و کتاب

 خانی(ایل یدوره خانقاه) توس در هارونیه یبقعه(: 2تصویر )                   خانی(ایل یدوره )خانقاه اوغلیچلبی بنای تاریخی(: 1تصویر )

 

هنر بصری »های دینی و قدسی را پدیدار کند، عجین است؛ ای که اندیشهمجموع با نمادپردازی به گونهمعماری دینی در 

اسالمی بازتاب کالم قرآنی است. در واقع پیوند حیاتی میان کالم قرآنی و هنر بصری اسالمی را نباید در مرتبه بیان صوری 

(. به بیان دیگر هنر معماری 32: 1398نژاد و کابلی، )بهرامی« استوجو کرد... هنر اسالمی اساسا برگرفته از توحید جست

ای است از صور گوناگون هستی تا حقیقت این صور را در قالب کالم، موسیقی، تصویر، حجم و معماری به اسالمی، مکاشفه

که به قرب الهی برساند  تجسم و نمایش بگذارد و در روند این مکاشفه، حیات فردی و جمعی انسانی را اعتال دهد تا آن حد

شود. در (. اعتالی انسان در نظام اسالمی در تمام ابعاد زندگی آدمی دیده می72: 1398)رهنورد به نقل از چرخیان، 

تواند از ارتباط با مفاهیم قدسی رها شود. به ای نمیحقیقت در اسالم هیچ حرکتی از بُعد الهی رها نیست و هیچ حوزه

خوانی نظام فضایی معماری اسالمی نیز باید ساختار اعتقادی و بنیادی اسالم مورد توجه قرار گیرد همین دلیل، برای باز

 (.65: 1396)ظفرنوایی، 

                                                           
 .المعارف بزرگ اسالمفریده، مدخل خانقاه؛ مرکز دایره مقدم،. داودی6
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وجو کرد. به بیانی دیگر صحبت توان نمادهای سمبولیک اسالمی و عرفانی را پیگیری و جستها نیز میدر معماری خانقاه

ی هنر اسالمی عنوان گرفته ی عناصر معماری، زیرمجموعهبک عارفانه و صوفیانهاز تجلی عرفان در خانقاه است. بررسی س

های هنر اسالمی است. در واقع در هنر معماری اسالمی، بسیاری از ی ویژگیاست و معماری و هنر خانقاهی نیز دربردارنده

در بحث معماری و »متمایز از آن نیست. ها، منشأ عرفان و تصوف بوده است و به طبع هنر خانقاهی نیز نماد و نمادپردازی

توان گفت که هنوز به طور مجزا، تعریفی برای شناساندن ویژگی بارز هنر قدسی آن نشده هنر خانقاهی به قاطعیت می

)کریمی مالیر، گذشته، « است و در مواردی هم که بدان پرداخته شده، زیر عنوان کلی هنر قدسی اسالمی قرار داشته است

های اندک بناهای خانقاهی نیز ها اشاره شده است، در نمونه. هر چند در تاریخ هنر معماری به ندرت به خانقاه(67: 1396

ها، تأثیر آن بر رواج عرفان و تصوف زمانه های معماری خانقاهشاهد عناصر نمادین هستیم. بررسی هنرهای تزیینی و آرایه

 کند. را آشکار می

ی مضامین ی معماری اسالمی داشته است. خطوط به آن جهت که دربردارندهم در مجموعهاز طرفی خط همواره نقشی مه

نگاری در معماری کاربرد وسیعی داشته است. خطوط در بخشند. کتیبهی قدسی و عرفانی به بنا میقرآنی هستند، جلوه

های بناهای معماری اسالمی به مدد تیبهکند. کمعماری، بیانگر نیت بانی بنا بوده است و همچنین روح زمانه را منعکس می

های صوفیانه در بنا هستند. های معماری عرفانی و از جمله فضاسازیراز و رمز نهفته در هنر خوشنویسی، نمایشگر ویژگی

های قرآنی و اشعار نقش بسته بر دیوار یک بنا، با مضمون و معنا و این خطوط با نوشته یهدر معماری اسالمی، بینند»

کوشند تا فضایی به وجود آورند که نویسان میکند. از این رو معماران و کتیبهها، ارتباط برقرار میهای معنوی آننعکاسا

های ی ایلخانی، ابداع محراب(. در دوره64: 1381فر، کلیه صفات و کیفیات مقامات معنوی را متجلی سازند )شایسته

های هندسی با نقوش اسلیمی طوماری و کارگیری انواع گرههای مختلف کوفی و بهگسترده با انواع خطوط و به ویژه گونه

های پهن و نیز گودی و برجستگی نقوش، موجب تحولی عظیم و الی کتیبه و اسپرهای خط با برگها در البهگل اسلیمی

. افزون بر خط، هندسه و (244: 1398های این دوره گردید )نجفی و احمدی، خلق شاهکارهای عظیم در تزیینات محراب

توان در های مختلف هنر اسالمی نقش اساسی داشته است که تأثیر مستقیم آن را میهای هندسی، در ساختار گونهویژگی

 (.16: 1397های ایلخانی مشاهده کرد )منتظر و سلطان زاده، رشد و شکوفایی معماری بناهای اسالمی و خانقاه

ها شامل تزئینات هندسی، گیاهی مغول، به طور کلی و فارغ از بعضی استثنا یقبل از دورهعناصر تزیینی هنر معماری، تا 

گردد و در دوران ی ایلخانی، تصاویر عینی نیز به تزئینات کاشیکاری اضافه میهای خطی بوده است. اما از دورهو کتیبه

ی ایلخانان مملو از نقوش (. معماری اسالمی دوره13 :1394وند و فروتن، رسد )زهرهصفویه، استفاده از آن به اوج کمال می

ها و نقوش نگاریو عناصر نمادین برگرفته از نگاه عارفانه و صوفیانه است. در واقع باید گفت هنرهای تزیینی همچون کتیبه

داده است. به بنا می ی قدسی و عرفانی بههای عارفانه در بنا بوده و جلوهبرگرفته از ادبیات و فرهنگ عرفانی، از فضاسازی

 سازد. ها بر رواج عرفان و تصوف زمانه را هویدا میهای معماری خانقاهعالوه تأثیر آرایه

 گیرینتیجه

ها خانقاه به عنوان مرکز عرفان و تصوف ایرانی و اسالمی، به نوعی بازنمایی فرهنگ و تمدن ایران و معرف فرهنگ، ویژگی

شود. خانقاه به عنوان بنایی مقدس، عالوه بر نقش خاص دینی، رویکردهای اجتماعی، می های ملی و دینی شناختهو شاخصه

سازی در این عصر هستیم. در این فرهنگی و اقتصادی نیز داشته است. در دوران ایلخانان شاهد گسترش تصوف و خانقاه
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پیدا کرده و از مکانی برای عبادت به مکانی ها، مأمنی اجتماعی و فرهنگی بودند؛ چرا که خانقاه تحول معنایی برهه خانقاه

ها ترین عوامل متعدد تأثیرگذار در پیدایش و رشد تصوف و خانقاهاجتماعی تبدیل شده بود. در این مقاله سعی شد به مهم

 ایلخانان اشاره شود. یدر دوره

گی، عرفان و تصوف بیش از پیش مورد بعد از تهاجم مغول، با توجه به شرایط خاص اجتماعی زمانه و دگرگونی بنیادین زند

های ها و فعالیتها منجر شد و همچنین رشد خانقاهتوجه قرار گرفت. رشد و گسترش تصوف در این دوره به رشد خانقاه

ای دوسویه و تصوف و خانقاه، رابطه یها به رشد تصوف کمک کرد. در واقع رابطهفرهنگی، هنری، اجتماعی و اقتصادی آن

فرد مانند فقر مادی بهی تعاملی در دوره ایلخانان به سبب عوامل اجتماعی و اقتصادی منحصرده است. این رابطهتعاملی بو

ها شده و تصوف های اقتصادی، همچنین حمایت بزرگان ایلخانی از صوفیان، منجر به گسترش خانقاهمردم و بحران یعامه

های گوناگون چون شعر، موسیقی و معماری بینی در عرصهی جهانغلبهبینی غالب این دوران گردید. این و عرفان، جهان

 این دوره نمایان و قابل توجه است.

ی معنادار و تنگانگی داشته است.  بررسی های عرفانی و صوفیانه رابطهها، با اندیشهها و ساختار هنری آنمعماری خانقاه

ای  با عرفان و خانی حاکی از آن است که ارتباط مستقیم و پیوستهی ایلهای دورهساختار هنری و عناصر نمادین خانقاه

ی ی این ارتباط و بررسی معماری بناهای خانقاهی در دورهی حاضر ضمن مطالعهتصوف این دوره برقرار بوده است. مقاله

ای بر روی معماری کتابخانه های عرفانی بر معماری این دوره را مورد ارزیابی قرار داده و با روشایلخانان، تأثیر اندیشه

ها و تأثیر آن در گسترش تصوف ایلخانی متمرکز شده است. نتایج پژوهش مذکور حاکی از آن است که در هنر خانقاه

 یها، عرفان و تصوف بوده و در ساختار هنری معماری خانقاهی در دورهمعماری اسالمی، منشأ بسیاری از نماد و نمادپردازی

 شود.هنری نمادین تصوف و معماری اسالمی دیده میایلخانی، عناصر 
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 و مآخذ: منابع

 ها:کتاب

علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، تهران: مرکز نشر  تلبیس ابلیس. ترجمه .(1368) .جوزی، ابوالفرج عبدالرحمان بن علیابن

 دانشگاهی.

عبدالمحمد آیتی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات  العبر )تاریخ ابن خلدون(. ترجمه .(1368) .، عبدالرحمنخلدونابن

 فرهنگی.

 علی موحد، تهران: مرکز انتشارات علمی فرهنگی.محمدابن بطوطه. ترجمه  یسفرنامه .(1361) .، محمدبطوطهابن

ل یان، هرتفورد: به سعی و اهتمام و تصحیح کار مبارک غازنی،تاریخ  .م(1940) .اهلل بن عمادالدولهابوالخیر، رشیدالدین فضل

 ستفن اوستین.

 ، تهران: طهوری.4ج  مبانی عرفان و تصوف. .(1382) .انصاری، قاسم

 ، به تصحیح محمد روشن، تهران: انتشارات اساطیر.5ج  التعرف لمذهب التصوف.شرح .(1363) .بخاری مستملی، اسماعیل

به تصحیح منوچهر مظفریان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب  العنایه.الهدایه و مصباحمفتاح(. 1380) .عثمانبن

 فارسی. 

 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.2ج دین و دولت در ایران عهد مغول. (.1371. )بیانی )اسالمی ندوشن(، شیرین

 تحقیقات فرهنگی.منوچهر صدوقی سها، تهران: مؤسسه مطالعات و  تحقیق ماللهند. ترجمه (.1362بیرونی، ابوریحان. )

کریم کشاورز، تهران:  ، ترجمه6ج ن از هجرت تا پایان قرن نهم هجری.اسالم در ایرا (.1362. )پطروشفسکی، ایلیاولویچ

 پیام.

به تصحیح ولیام ناسیوس، غالم عیسی موسوی و عبدالحمید موسوی، کلکته:  االنس.نفحات (.1858. )جامی، عبدالرحمن

 مطبعه لیسی.

 ، به تصحیح محمد قزوینی، تهران: انتشارات دنیای کتاب.1ج  تاریخ جهانگشای. (.1385. )محمدبنملکجوینی، عطا 

 چاپ سوم، تهران: انتشارات قومس. تاریخ عرفان و عارفان. (.1375. )حقیقت، عبدالرفیع

 تهران: جاویدان. دیار صوفیان )دنباله پرده پندار(.در  (.1354. )دشتی، علی

، ترجمه: حسن انوشه، تهران: مؤسسه 4ج ور اسالم تا آمدن دولت سلجوقیان(.تاریخ ایران )از ظه (.1381)، ریچارد. فرای

 انتشارات امیر کبیر.

 ، تهران: امیرکبیر.6ج ارزش میراث صوفیه. (.1369. )کوب، عبدالحسینزرین

 تهران: سخن. تیموریان.ایان ساسانیان تا پایان دنباله روزگاران از پ (.1375. )کوب، عبدالحسینزرین
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 به تصحیح عبدالرفیع حقیقت، تهران: انتشارات کومش. خمخانه وحدت. (.1385. )سمنانی، عالءالدوله

، به تصحیح ابومنصور اصفهانی، تهران: انتشارات علمی و 1ج عوارف المعارف. (.1375. )الدین ابوحفصسهروردی، شهاب

 فرهنگی، 

، به تصحیح ابومنصور اصفهانی، تهران: انتشارات علمی و 1ج عوارف المعارف. (.1375). الدین ابوحفصسهروردی، شهاب

 فرهنگی.

 تهران: چاپخش. تشیع علوی و تشیع صفوی. (.1377. )شریعتی، علی

 تهران: سخن حرف و صوت )گزیده اسرارالتوحید(. آنسوی (.1388. )کدکنی، محمدرضاشفیعی

 تهران: فردوسی. ان. ج اول )خالصه جلد اول و دوم(،تاریخ ادبیات ایر (.1379) .اهللصفا، ذبیح

 ، تهران: علمی و فرهنگی.1ج میای سعادت، به کوشش حسین خدیوجم.(، کی1390) .غزالی طوسی

 ، تهران: افکار.1ج های عرفان.(، سرچشمه1387) .اهللفروهر، نصرت

 الکتب.بیروت: عالم التاریخ.األول فیارالدول و آثار اخب تا(.. )بییوسفقرمانی، احمدبن

الزمان حسن بن احمد عثمانی، به تصحیح بدیع ترجمه رساله قشیریه. ترجمه (.1374. )قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم

 فروزانفر، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

 ترجمه: محمد باقر خراسانی، تهران: انتشارات مروی. فوائح الجمال و فواتح الجالل. (.1368. )الدینکبری، نجم

 به تصحیح احمد ابومحبوب، تهران: انتشارات سروش. دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی.(،.1366. )کرمانی، اوحدالدین

 صوفیگری، تهران: انتشارات گوتنبرگ.  (.1339. )کسروی، احمد

 ترجمه: مسعود رجب نیا، تهران: نشر علمی و فرهنگی. سفرنامه کالویخو. (.1366. )کالویخو، روی گونزالس

 تهران: طهوری. تاریخ خانقاه در ایران. (.1369. )کیانی، محسن

 ، ترجمه: یعقوب آژند، تهران: نشر نی.2تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، ج(. 1382. )لمبتن، آن ک.س

 چاپ دوم، تهران: انتشارات آگاه. مسائل عصر ایلخانان. (.1370. )مرتضوی، منوچهر

 به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران: انتشارات امیرکبیر. تاریخ گزیده. (.1364. )مستوفی، حمداهلل بن ابی بکر

 ، تهران: عطایی.1مقدم، علی]بی تا[، انسان شناخت، ج 

، به 4ار فی ذکر الخطط و االثار. جخطط مقریزی: کتاب المواعظ و االعتب ق(.1326. )الدین احمدبن علیمقریزی، تقی

 کوشش شیخ احمد علی الملیجی، مصر، یاقوت حموی، بیروت: معجم البلدان. 

 تهران: فروغی. ی تصوف در ایران.سرچشمه (.1343. )نفیسی، سعید

به تصحیح ژرژ کوفسکی و والنتین آلکسی پریچ، تهران: انتشارات  المحجوب.کشف (.1375. )هجویری، ابوالحسن علی

 طهوری.
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، تصحیح: محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران: مرکز پژوهش 1ج التواریخ.جامع (.1394. )اهللالدین فضلرشیدهمدانی، 

 میراث مکتوب.

 :مقاالت

 .1-17صص ،1شماره نامه تاریخ نو،سالنیم ".ایران پیدایش و گسترش خانقاه در"(. 1389. )استهری، هادی

مطالعات هنر  ".گیری الگوی معماری اسالمیدر شکلمهندسی فرهنگی " (.1398. )کابلی، محمدهادی نژاد، فاطمه؛بهرامی

 .27-46صص ، 36شماره اسالمی، 

، 35شماره اسالمی،  مطالعات هنر ".معماری اسالمیهای های ذهنی در شناخت شاخصهتداعی" (.1398. )چرخیان، مریم

 .70-98صص 

اجتماعی –نامه مطالعات فرهنگیفصل ".هاآن کارکردهای و خراسان هایخانقاه معرفی" (.1394. )مقدم، فریدهداودی

 .93-117خراسان، صص 

اسالمی شناختی پیوند عرفان های معماری: بررسی جامعهعرفان اسالمی و آرایه" (.1394. )وند، حامد، فروتن، منوچهرزهره

 .5-18، صص11شماره  العات محیطی هفت حصار، مط ".تیموری یو هنرهای تزیینی معماری ایران در دوره

فصلنامه علمی پژوهشی علوم  ".ی مذهبی دوران تیموریان و صفویانهابررسی محتوایی کتیبه" (.1381. )فر، مهنازشایسته

 .58-64، صص43انسانی دانشگاه الزهرا، شماره 

 .36-60، صص36مجله بخارا، ش ".در قدیمهای انتشار یک شعر راه" (.1383. )دکنی، محمدرضاکشفیعی

مطالعات هنر اسالمی، شماره  ".ایرانی-اری اسالمیدر معم بررسی مفهوم عرفانی فضای تهی" (.1396ظفرنوایی، خسرو. )

 .57-74، صص27

ی مطالعات معمار ".شده: خانقاه در خراسان سده پنجم معماری گم"(. 1393. )مهرداد، سینا، سلطانی قیومی بیدهندی؛

 .65-85صص  ،6 ایران، شماره

ی هفتم هجری ایران از سدههای عناصر نمادین در معماری خانقاه" (.1396. )گذشته، ناصر کریمی مالیر، حامدرضا؛

 .63-84، صص25مطالعات عرفانی، شماره  ".تاکنون

 ".نقوش هندسی معماری اسالمی ایران بازتاب نقش پنج ضلعی منتظم در" (.1397زاده، حسین. )بهناز، سلطان منتظر،

 .15-40، صص30مطالعات هنر اسالمی، شماره

های زرین فام دوران موالنا و انعکاس آن در محرابزیبایی از دیدگاه " (.1398احمدی عالی بری، عسگر. ) سی؛نجفی، عی

 .231-258، صص 36مطالعات هنر اسالمی، شماره  ".ایلخانی

 ".فرهنگیدرآمدی بر تأثیر تصوف بر معماری ایران با رویکرد تاریخ " (.1398. )یعقوبلو، محمد، ابراهیمی، احدنژاد

 .1-8، صص 12شناسی، شماره معماری
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