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آن به هفت هزار ساا   یخیشهر که سابقه تار نیمطرح است. ا رانیا نینشعهیش یشهرها نیاز اول یکیو  انیعنوان پناهگاه علوبه ربازیکاشان از د
مذهب  یهاتا نشانه دینکش یو طول رفتیه.ق اسلام را پذ 42سپاه اسلام در سا   یخود به رو یهاپس از گشودن دروازه رسد،یم لکیس یهادر تپه شیپ
داشتند، در کاشان ظهور کردند. کاشان  یو سهرورد یابن عرب میدر گسترش تعال یکه نقش پررنگ هیاز صوف یبزرگان انیم نیدر آن ظاهر شود. در ا عیتش

 -یعیش یهاشهیرشد اند رد شرویهم شود و پدر کنار هم فرا عهیو ش هیبروز بزرگان صوف نهیدهد تا زم یمذاهب را در خود جا یآزاد نیا یخوبتوانست به
و ماردم  یآن را در حکاام مللا ریدر کاشان، تأث هاشهیاند نیا یپژوهش پس از بررس نیبعدها آن را شرح و گسترش داد. ا یآمل دریباشند که ح یصوف

کردند که بعادها  جادیدر شهر ا یاصخ یهاند و نشانهابناکرده یصوف -یعیش میخود را بنا بر تعال یو معمار یشهر یکه چگونه ساختارها دهدینشان م
و  عیدو ماذهب تشا یواحاد بارا یامجموعاه جادیها در کنار هم و امساجد و خانقاه یریها همچون قرارگنشانه نیاست. ا افتهیدر مکتب اصفهان بروز 

در  یادیاز دانیاباوده کاه مر یکاشاان اقشارح آن عبدالرز نیترو بزرگ ردیگیسرچشمه م یساختار مجزا، از اصل وحدت وجود ابن عرب نیتصوف در ع
قرون هفات تاا ده کاشاان، در  یهااتفاق خانقاهبه بیاند، اما قررفته نیو معاصران او در کاشان از ب یکاشان داشته است. هرچند خانقاه عبدالرزاق کاشان

 یعنای یسازمجموعه نیا رسدیها است. به نظر من نمونهیاز ا یکی یعماد در کنار مسجد یاند. خانقاه مسجد عمادکنار مساجد و مدارس بزرگ بناشده
شاود، از  انیانما یخوبو بازار در کنار هم که بعدها توانست در مکتب اصفهان به یخدمات یهاو مجموعه یو صوف عهیش یمدرسه، مرکز عباد یریقرارگ
 باشد. تهکاشان سرچشمه گرفو از  یچون عبدالرزاق کاشان یعالمان یصوف  –یعیش یهاشهیاند

 هاشهیاند ،یساختار شهرساز ،یشهر یمعمار ،یصوف -یعیکاشان، ش: کلمات کلیدی
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 مقدمه
 شاهر نیاا گارفتن قارار رغمباه کاشان، یمیاقل تیموقع
 را یفرصات خراساان، و اصافهان و یر راه سار بر کهن
 شهر غارت جزبه که است اوردهین فراهم هاحکومت یبرا
 راز پررماازو خیتااار از. شااندیندیب آن، از پرشااتا  گااذر و
 کاشاان، نیدارالماممن تاا لکیسا هزارسالههفت یهاپهت
 و نگرفات قارار حکومات ثقال مرکز منطقه نیا گاهچیه

 در اماا  .کردند لیتلم کاشان بر را انزوا اطراف یشهرها
 کاه افتنادی پارورش ییعلماا و عرفاا انازوا، نیهم انیم

 .است بوده رگذاریتأث و ماندگار هاقرن تا شانیهاشهیاند
 در رانیاا نینشاعهیش یشهرها نیاول از یکی کاشان     
 یادیاز شامار کاشاان در  .است بوده یاسلام هیاول قرون

 اا السالامهیعل اا کاظم امام فرزندان به منسو  امامزاده
 دیترد ملل امام با هاآن یواسطگیب گرچه که دارد وجود
 فاصاله اماام باا هااآن نسب دینبا شبهه،یب اما بود، تواند
 متعادد یهااخانقاه وجاود نیهمچنا. باشد شتهدا یچندان

 وجااود از نشااان کاشااان، در ساانت اهاال بااه وابسااته
 . اساات شااهر نیااا در مختلاا  یعرفااان یهاااشیگرا

 منابع در اما اندشدهبیتخر حاضر حا  در که ییهاخانقاه
 نشاان مراکز نیا وجود. است ادشدهی آن از اریبس یخیتار
 انهیصوف و یعرفان یهاشیگرا هاقرن کاشان که دهدیم
 گارید یشاهرها در کاه یایژگیو . است کرده تجربه را

 نیاا. اسات نداشته وجود دارند، عیتش سابقه که قم مانند
 یماوریت و یلخاانیا دوره در کاشاان تا شد باعث یژگیو
 و باشاد رانیا یعرفان مراکز نیتروجوشجنب پر از یکی

 ظهاور و باروز مجاا  منطقه نیا در یرگذاریتأث عارفان
 دوران یحکمااا و عارفااان نیمشااهورتر  .اناادداکردهیپ

 ،یکاشان ملمود نیعزالد ،یکاشان عبدالرزاق: از اندعبارت
 و یکاش افضل بابا ،ییکامو نیالدنیز ،ینطنز عبدالصمد

 باه شیگارا کاه یشمندانیاند حضور.   یکاش نیرالدینص
 در شاد باعاث داشاتند، عهیشا اصو  نیهمچن و هیصوف

 باار یمبتناا یافلساافه یهجاار نهاام و تمهشاا قاارون
 ناه کاه دیآ وجود به یعرب ابن وجود وحدت یهاشهیاند

 باه متعلاق بلکاه اسات، یصاوف ناه و عهیشا باه متعلق
 کاه ییهاشاهیاند . اسات یصاوف - یعیشا یهاشهیاند

 و شاد اصافهان یعرفان مکتب بروز هیرمایخم بعد هاقرن

 .است آن ونیمد یصفو اصفهان عظمت و شکوه
 آورد، باار به که ییهایرانیو و رانیا به مغولان حمله     
 شود یبازساز و مرمت یلخانیا دوره در شهرها شد باعث

 برگرفته راتییتغ نیا. داد رخ زین یراتییتغ مرمت نیا در و
 ماردم و یمللا حاکماان لخان،یا یباورها و هاشهیاند از
 ای نوساز یشهرها در را خود ینیبجهان از ینمود که بود

 به قیتلق نیا ییایجغراف حوزه . کردند انینما شدهمرمت
 از ساندگانینو. دارد اختصاا  نینش عهیش شهر  کاشان
 یشاهرها باا آن ساهیمقا و کاشاان ماردم ینید تعصب
 یماذهب تعصابات نیا. ندیگویم سخن لیتفصبه اطراف
 یمعماار و یشاهر ساختار در یادیز راتیتأث شک بدون
: مانناد هاشاهیاند نیاا نگااه باا تبطمار ییبناها و داشته

 در مهمانسااراها و ربااا  ه،یاتک مسااجد، خانقاااه، سااخت
  د.خوریم چشم به  و بوده پراکنده مللات

 قیتحق پرسش
 یمعماار بار یراتیتاأث چاه یصاوف –یعیش یهاشهیاند 

 گذاشاته یصافو آغااز تا یلخانیا دوره از کاشان یشهر
 است؟

 قیتحق هیفرض
 ظهاور عرصاه باه یدرزمان یصوف - یعیش یهاشهیاند 
 نفاو  دادن گساترش حاا  در یرانیا فرهنگ که دندیرس
 درصادد کاه فرهنگ نیا. بود نیسلاط و حاکمان بر خود
 در را خاود خاا  یهاشاخصه بود، یرانیا تیهو یایاح

 خانقااه و مسااجد ساخت و یمعمار در خاصه یشهرساز
 مجموعاه نیچند از زین کاشان انیم نیا در. دادیم نشان
 دوران در شاهر ثقال نقطه که شد برخوردار یمذهب یبنا

 .شدیم ملسو  یلخانیا
 پژوهش نهیشیپ

 وادار را گانسندینو پژوهش نیا موضوع بودن یچندوجه
 نیاا از یبخشا. دیناجو بهره یمختلف منابع از تا کندیم

 باوده شهر نیا یشهرساز و کاشان خیتار به مربو  منابع
 و یصافو تاا یلخاانیا دوران خیتاار به مربو  یبخش و

 یخیتار منابع به توجه با که دوره نیا در یمذهب تلولات

 .افتیدست آن به توانیم بزرگان حا شرح و
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 موضااوع ،یساالجوق دوره تااا کاشااان یشهرساااز    
 در رشاکیب. اسات باوده رشکیب ایثر چون یپژوهشگران

 شاهر یریگشاکل تکامل و توسعه روند یچگونگ» مقاله
 «انیسالجوق دوره آخار تاا آغاز از خ،یتار بستر در کاشان
 نیا یریگشکل خیتار یابتدا از را کاشان یشهرساز روند
 کاه پژوهش نیا. کندیم یبررس انیسلجوق دوره تا شهر
 شاده،ارائه 1731 ساا  یشهرسااز و یمعماار کنگره در

 قلام باه مختلا  یهادوره در کاشان شهر از ییهانقشه
 یخوبباه را یشاهر تلولاات که اندهکرد میترس سندهینو

 .کندیم منعکس
 را رابطاه نیاا در جاامع یهااپژوهش از گرید یکی     
 گفتمان هینظر انیب به که است داده انجام یحضرت حسن
 ناصا  رهیمن و یحضرت حسن . پردازدیم یصوف –یعیش

 -یعیشاا یهانهضاات نیاایتب» مقالااه در( 1731) سااتوده
 کاه(« ق.ه دهام تاا هفاتم یهااقرن) رانیاا در یصوف

 باقرالعلوم دانشگاه از نام نیهم به یانامهانیپا از برگرفته
 آن تکامال و رشد و نهضت نیا ظهور یچگونگ به است،

 و لاکاا گفتماان هینظر بر یمتک پژوهش نیا. پردازندیم
 دیسا الاانوار منبع و الاسرار جامع یملتوا لیتلل با موفه
 نهضات ینظار یباانم یساتیچ فهم درصدد یآمل دریح
 و انیمرعشاا سااربداران، یهاااجنبش و اساات ادشاادهی

 .اندشدهیبررس پژوهش در نمونه عنوانبه انیمشعشع
 یشااهر یمعماار و یشهرسااز خیتاار باه پارداختن     

 یهااپژوهش و مناابع در یاسلام یانیم قرون در کاشان
 و رابطه به منابع از کدامچیه باًیتقر و شودیم دهید یاندک
 اشااره کاشاان یشهر یمعمار بر حاکم یهاشهیاند ریثتأ

 نیاا لیاتلل و مختل  کتب انیم از دیبا بلکه. اندنداشته
 نیا. میبپرداز هاآن مطابقت به یشهر ساختار و هاشهیاند

 قااتیتلق تاا اسات قیاتلق موضوع ینوآور انگریب نکته

 .کند لیتکم را نیشیپ

 پژوهش انجام مراحل و روش انیب
 باا هااداده و بوده یلیتلل - یفیتوص پژوهش نیا روش

 .است شدهیآورجمع یاکتابخانه ابزار

 یصوف -یعیش یهاشهیاند
 و یاقتصااد ،یاسایس اتیاح بار رانیا به مغولان هجوم
 ازجملاه. داشات یاریبسا راتیتأث نیسرزم نیا یفرهنگ
 و یریگشکل یزمان طهیح نیا در توجهقابل و ژهیو نکات
 - یاسیس العملعکس عنوانبه که است ییهاامیق رخداد

  کااه رفتیپااذ صااورت آمااده،شیپ طیشاارا در یمااذهب

 .داشت یصوف – یعیش یکردیرو
 نقطاه( ق.ه 151) مغولان دست به یعباس خلافت سقو 

 اعظام بخاش بار تسنن اهل یرسم تسلط بر بود یانیپا
 مکتاااب یجیتااادر یابیااا قااادرت و اسااالام جهاااان

 اسالام اوصااف، نیاا ابا .(35،-31: 1753،یبیالشا)عهیش
 نفو  بر انیعلو و انیعیش به او توجه و خان غازان آوردن

 عهد در یلخانیا دوره در عهیش اقبا  چراغ اما افزود؛ عهیش
 باه یو رایاز .شد روشن خدابنده ملمد سلطان یپادشاه

 گشات یعیش عالمان تردد ملل او درگاه و مشرف عیتش
 و دیاعقا نییتب به رهگذر نیا از توانستند عهیش بزرگان و

 درباار باه یحلا علاماه کاهچنان. بپردازند یعیش میمفاه
 پادشااه نیا نام به را خود کتا  دو و رفت ملمد سلطان

 .)402: 1715 ،یصابر) نوشت عیتش معارف نشر در و
 هرکدام مغو  یملل نیخوان که لخانانیا کار انیپا در    
 رانیاا و کردناد برپا مستقل حکومت رانیا از یانقطه در
 و هااحرکت ناهیزم شاد، میتقس هم از جدا بخش چند به
 دوره سراسر در که ییهاامیق. آمد فراهم یانقلاب یهاامیق
 لیتلل را هاامیق نیا تیماه اگر. افتی ادامه زین انیموریت
 از. است یعیش و انهیصوف یهاانیجر آن، بارز وجه م،یکن
 ابن نیالدیمل یاسلام عرفان سترگ چهره ظهور یطرف
 وحادت باا  در یو یطوفاان یهاشاهیاند طرح و یعرب

 ،(کامال انساان) تیاولا و انیااد یجاوهر وحدت وجود،
 نیایتب از پاس و انداخت انهیصوف یهاکانون در ییغوغا

 از کاادامچیه ر،یصااغ یایآساا و رانیااا در هاشااهیاند نیااا
 برکناار راتیتأث نیا از را خود نتوانستند یعرفان یهانلله
 ده،یا با گرچه یسمنان علاءالدوله مانند یبرخ یحت و کنند

 یمیمفااه در اماا بودناد؛ مخاال  یسختبه وجود وحدت
 یعرباا اباان راه همااان باار شیوبااکم ت،یااولا ماننااد

 .)135 :1714 کو ،نیزر)رفتندیم
 و انیصاوف مشاتر  وجاه کاه تیمهدو و تیولا شهیاند
 و عهیشا نیبا شاکاف یادیاز حد تا توانست بود انیعیش

 اهال آن یاصال خاساتگاه که تصوف و کند پر را یصوف
 انیعیش نیب در ظهور و بروز مجا  و بود جماعت و سنت
 ونادیپ عهیش یانقلاب یهاآموزه با دوران نیا در نداشت را

 (.14-35: 1721 کو ،نیزر) بود خورده
 ژهیوباه عتارت خانادان به علاقه و ملبت ابراز گرچه    
 ه،یصوف خیمشا تمام نیب در باًیتقر بازرید از( ع) یعل امام
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 اتفاقباه بیاقر تیااکثر و باود متعاارف و معمو  یامر
 اماام باه را خود خیمشا خرقه نسبت ه،یصوف یهاسلسله

 قطاب و ایاالاول امام عنوانبه را او و رساندندیم( ع) یعل
 عهیشا یکلاام یهاشاهیاند باا یول شناختند،یم الاقطا 
 در اماا .(441 -447: 1714کاو ،نیزر)نداشتند یموافقت

 نیساعدالد ،یسامنان علاءالدولاه چون یانیصوف دوره نیا
 نیصادرالد و هیکبرو قهیطر از ینسف نیزالدیعز و هیحمو
 - یعربا ابن مکتب معلمان - یکاشان عبدالرزاق ،یقونو
 یعیشاا مواضااع تیمهاادو و تیااولا بلااث در ژهیوبااه

 ،یعیشا کلاام در درواقع .(144: 1714 کو ،نیزر)داشتند
 باه آماد دیپد یعرب ابن میتعال بر یمبتن انهیصوف یانیجر
 دیسا ،یبرس ملمد رجب ،یبلران ثمیم ابن چون یکسان
 جمهاور یابا ابان و ترکاه بان نیالاد صائن ،یآمل دریح

 ،یصاابر)هساتند انیاجر نیا ندگانینما ازجمله یاحسان

1715 :405(. 
 انیصوف نیشیپ استیس گرفتن نظر در با است یعیطب    
 یهاصالنه در مداخلاه از زیاپره و یانزواطلبا بار یمبن
 مباارزات از انیعیشا یخوددار زین  و یاجتماع و یاسیس
 یطا رانیا یمذهب جامعه بر حاکم خفقان لیدل به ،یعلن

 نسبتاً یدتیعق شکاف بر دقت با نیهمچن و گذشته قرون
 شیپا تا نیمسلم از یصوف و یعیش  یط دو انیم قیعم
 یعیشا یهااامیق یریگشاکل یچگاونگ هفاتم، قرن از

 دو یریاقرارگ و یهجار دهم تا هفتم قرون یط یصوف
 حکام هیعل یعلن مبارزه عمق در انیصوف و انیعیش گروه
 شده انیب یپژوهش حوزه در یجد یابهام عنوانبه وقت،

 .گرددیم قلمداد

 یصوف -یعیش برجسته یهاچهره ظهور 
 بزرگان انیم در ییهاشهیدان نیچن رسوخ و یریگشکل با

 متعلق با تاکنون که یعیش یعلما انیم در که بود یصوف
 همااراه یموضااع یعباساا دسااتگاه بااه تصااوف دانسااتن
 شیپا قبالشاان در تعصب و یگانگیب استقلا ، بااحساس

 از مالاماا  کاه افاتی ظهور و بروز ییهاچهره گرفتندیم
 حسن علامه چون ییهاچهره بودند، یمنش صل  و تسام 

 .یحل مطهر وس ی بن
 و بغاداد فت  از پس حله به عهیش تیمرکز انتقا  البته    

 یهااحوزه در متکلماان و هاانیفق از یاتازه موج حضور
.. نبود ریتأثیب آزادمنشانه هیروح نیا یریگشکل در یعیش

 ساا  به نیازاشیپ که حله .(743: 1730،یحمو اقوتی)
 تخاتیپا عنوانبه نصورم بن صدقه دستور به و ق.ه 215
 چناان از هفتم قرن لیاوا در بود، دهیگرد بنا یعیش دولت
 عنوانباه کاه گشات برخاوردار یدتیعق - یفکر یآزاد
 یمهاد ظهاور ژهیو مراسم انه،یگرا یمنج مراکز از یکی

 .نمودیم برگزار را( عج)
 جاهینت در و مغو  کشتار از شهر نیا ماندن امان در      
 رشااد در مهاام یعااامل زیاان آن یقتصااادا اوضاااع بهبااود
 مناطق گرید به نسبت آن یعلم گاهیجا ارتقاء و یفرهنگ
 از را آن یعلما مجاالس و ملافل رفته، شمار به مفتوحه
 را نیرالدینص خواجه که بود ساخته برخوردار یرونق چنان

 .)102: 1753 ،یبیش)نمودیم قیتشو آن در حضور به زین
 درخشاااش و طااااووس خانااادان شااادن برجساااته     
 طااووس بان یعلا نیالاد یرضا چاون؛ ییهاتیشخص

 یهااچهره یتجلا از یمصاداق توانیم را( 134 یمتوف)
 یموساو)دانسات مکاان و زماان نیا در یصوف ۔ یعلو

 یزاهااد و عابااد همگااان دیااد از. (712: تااایموحااد،ب
 شامار باه تصارف وابستگان سلک در و الدعوهمستجا 

 قبو قابال یصاوف دو نیالدرینصاخواجه هماراه به آمده
 احمد بن میعبدالکر . (144: 1713،یرازیش)دانشدهیمعرف
 کاه اسات طااووس خانادان بزرگوار یاعضا گرید از زین
 سان باه نوشاتن در اشییتوانا و استاد از شدنش ازینیب

 یساالگ ازدهیادر قارآن حفظ به تشیموفق و یچهارسالگ
 دانسته یصوف گبزر اءیاول و عهیش امامان با یتشابه وجه

 .)43: تایب ت،یهدا)است شده
 واساااطهبه کاااه یحرکتااا آنکاااه کلاااام حاصااال    

 یهااتیفعال باا و آغااز یبلران ثمیم و نیرالدینصخواجه
 افته،یتداوم... و یحل علامه طاووس، خاندان چون یکسان

 ارائه منسجم یگفتمان قالب در یآمل دریح توسط سرانجام
 به موریت دوره در یهجر همد و نهم قرن اواخر در گشت
. آورد دنبا  به را یعیوس یاجماع یهازشیخ نشسته، ثمر
 ظهاور عرصه به پا ییهاتیشخص و هافرقه زمان نیا در

 عرضاه باه اناهینوگرا یعتایطب باا گااه گرچه که نهادند
 یگار یغاال ینوعباه و زیآمبادعت و ساابقهیب یافکار
 از متفااوت و شاگرف یاشاهیاند ارائاه پرداخت، انهیعیش
 هماه حاا نیباا پنداشتندیم یازیامت وجه را مسلکانهم
 یفلسف اصالت حفظ به تلاش با و واحد گفتمان کی لی 



 (هیتا آغاز صفو یلخانیکاشان )از دوره ا یشهر یبر معمار یصوف -یعیش یهاشهیاند ریتأث

 

 

 

ن 
ستا

 تاب
 و

هار
ب

93
99

 

33 

و 
د

نام
صل

ف
 ۀ

یش
ند

ا
 ۀ

ی، 
مار

مع
ی، 

لم
ۀ ع

شری
ن

ل 
سا

رم،
چها

 
مار

ش
تم

هف
ة 

 
 

. نهادناد گاام قارن شاهیاند تکامال ریسا خط در شیخو
 اتیانظر و وجاود وحدت یهاشهیاند بر یمبتن یافلسفه

 ناه و عهیش به متعلق که حا  که اشراق و صدور و ضیف
 یصاوف - یعیشا شامندانیاند باه متعلاق بلکاه یصوف

 .)101: 1731ستوده، ناص )بود

 کاشان یشهرساز خیتار .1
 هار اطاراف و باود هاقلعه از یامجموعه ابتدا در کاشان
 نیاا تماام. شادیما ملصاور یزراعا یهاانیزم با قلعه

. دادیما لیتشاک را شهر ملله هر مزارع و قلاع ملدوده
 جیتادربه هام باه ختلا م مللات بااتصا  اسلام از پس

 .)10: 1711،یساروخان)شد جادیا یشهر ساختار

 یهجر دوم و اول قرون کاشان
 هماراه باه کاشاان الطاوا ، اخباار در یناورید گفتاه به

 41 ساا  در دامغاان و طبرساتان قاومس، قم، اصفهان،
 یساپاه کیا هار و بوده سوم زدگردی فرمان ریز یهجر
.. ساتندیبا اعرا  سپاه جنگ به نهاوند در تا آوردند فراهم

برای تصویر شروع حرکت اولاین ((121:  1721ی،نورید)
   هسته برای توسعه به تصویر شماره یک مراجعه شود (

 عمر قتل آن و شودیم تکرار زین گرید ییدرجا کاشان نام
 اسات، ابولولو به معروف روزیف دست به ق.ه 47 سا  در
 غلاام ناهیمد در و بوده کاشان یاهال از شودیم گفته که
 (.113: 1737،یاشکور یوسفی)بود شعبه بن رهیمغ

 یهجر چهارم و سوم قرن کاشان
 جناو  و غار  از یبخش یهجر چهارم قرن در کاشان 

 مللاه نینخست داده،یم لیتشک را یامروز کاشان یغرب
 اطاراف در کهناه دانیم ملله گرفته،شکل کاشان در که

 یساوبه شهر گسترش با سپس. است بوده جامع مسجد
 کاه کلهر، قلعه جیتدربه شاه، پنجه ملله لیتشک و شرق

 .شودیم ادغام شهر در است بوده انیهودی ملله
  یتاأل یقمار یهجار 720 سا  در که ممالک مسالک
 عاراق  کار باا کوهساتان ارید  کر با  در است دهیگرد
 هسات ییشاهرها را کوهساتان و: »... دیاگویما عجم
 یشاهرها و قم و سپاهان و نورید و همدان چون مشهور
 ،یاصاطخر..« )و کارج و نهاوناد و قاشان چون کوچک

( ) برای تصویر کاشاان در دوره آ  بویاه باه 113:1723
 مراجعه شود(  4تصویر شماره 

. است بوده دروازه سه یدارا هیبوآ  دوران هیاول شهر     
 ناام باه یادروازه یدارا زین قم شهر همزمان) قم دروازه

 در  دروازه و اصافهان زدیا دروازه( باوده کاشان وازهدر
 و باغاات. است بوده دروازه نیا یسو از نیف راه که باغ،
 تاداوم هیکوهپا تا دروازه نیا پشت از یمزروع یهانیزم

 .است داشته
 از پس که بوده قلاع از یکی داخل بافت ه،یاول شهر هسته
 و امعجا مسجد آن ملدوده و مرز در و بار و حصار حذف

 یجناوب حد در و ازآنجا شهر بازار نوار و قرارگرفته دانیم
 شهر بخش نیا و است داشته حرکت و رشد و شروع آن
 ،یساروخان. )است متراکم آن بافت که است یقسمت تنها

1711 :10) 
 آن، منار یرو خیتار به توجه با کاشان شهر جامع مسجد
 یمعناا باه نیاا یولا است یهجر 211 سا  به مربو 
 پانجم قارن یهاسا  از قبل جامع ملل در ییبنا نبودن
 مللاه در جاامع مساجد یمکاان تیموقع. ستین یهجر
 شکل قم، دروازه طرف از شهر یورود راه و کهنه دانیم

 از جاامع مساجد ساط . دهدیم نشان را هیاول شارستان
 حدود زین حاضر حا  در و بوده بالاتر هم ملله گذر سط 
 ییبناا وجاود احتماا  سط  تفاوت نیا. است پله دوازده
 نشااان را اساالام ورود از شیپاا مسااجد، ریااز در مقاادس

. اسات افتاهیرییتغ یاسالام شاهر تلولات در که دهدیم
 بار کاه یخیتاار یشهرها جامع مساجد از یاریبس مانند
 عادم علات باه. شادند سااخته هاآتشاکده و معابد یرو
 نیاا کاشاان، جاامع مساجد یربناایز در کاوش اتیعمل

) برای مشاهده تصویر نقشه  .شودینم رد ای اثبات هیفرض
 مراجعه شود( 7کاشان در اواخر آ  بویه به تصویر شماره 

 یهجر ششم و پنجم قرن اشانک
 ،یهجاار پاانجم قاارن لیاااوا و چهااارم قاارن اواخاار در 

. ردیااگیماا را خااود یاصاال شااکل شااهر یبنداسااتخوان
 جااده چهار از غر  و شرق و جنو  و شما  از هادروازه
 ریکو اصفهان، قم، یشهرها به را کاشان ،یاصل یارتباط

 در هاایآباد ریسا و نیف منطقه ،(یاصل یرو کاروان راه)
 دروازه چهاار. ساازدیما مارتبط کشور غر  و ارتفاعات

 ریازنج در  قام، یهاادروازه دوره نیاا در شاهر یاصل
 بااغ در  تاداوم در) نیفا دروازه ،(زدیا اصافهان، جاده)
 چهارساوق یفعل ملل در) سوق دروازه و( غر  طرفبه
 هماه شاهر یهادروازه . است( کاشان بازار در چا  انیم

: لیااقب از یشااهر زاتیااتجه و یرفاااه ساااتیتأس یدارا



 اری شهری کاشان )از دوره ایلخانی تا آغاز صفویه(صوفی بر معم -های شیعیاندیشه ریتأث 
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 و دانیام بازارچه، گذر، کاروانسرا، حمام، انبار،آ  مسجد،
 (11: 1711 ،یساروخان. )اندبوده قبرستان

 کهناه دانیام ملله تا بوده شرق یسوبه شهر توسعه    
 باه دانسات، کاشاان هیااول شارساتان را آن توانیم که

 مللاه و شدهرانده عقب به( مسجد) مقدس مکان همراه
 افازوده شاهر باه شااه، پنجاه ارتیاز کنار در شاه پنجه

 کهنه، دانیم یجنوب ضلع در زین شهر هیاول بازار. شوندیم
. اسات یهجر ومد قرن به متعلق پانخل، بازار به موسوم
 خااطر باه پانخال، و کهناه دانیام در هیااول شهر حدود
 سامت باه بغاداد – خراساان یتجار شاهراه به یکینزد

 دو . شاودیما دهیکشا شارق در ،یر ریمسا و قم دروازه
 نیهم در «چا  انیم چهارسوق» و «ریزنج در » دروازه
 بارانداز ملل «ریزنج در » کنار در. شوندیم جادیا راستا
 «قبان یپا» به که شودیم ساخته هاکاروان توق  و کالا

 در. مانادهیباق ملله بر آن نام تنها امروز و است معروف
 چنادان یغربا جناو  و غار  یسو از شهر مرحله نیا

 یهاانیزم و باغاات وجاود یطرف از و نداشته یاتوسعه
 کنتر  خود ییشهرها نیچن یبرا آن تیاهم و یکشاورز

)  )732: 1731 رشاک،یب. )اسات رفتهیم شمار به توسعه
برای مشاهده توسعه و شکل گیری کاشان تا پایان قارن 

 مراجعه شود ( 2چهارم هجری به تصویر شماره 
) برای مشااهده موقعیات کاشاان دوره سالجوقیان روی 

 مراجعه شود ( 5خیابان کشی امروز، به تصویر شسماره 
پانجم )برای مشاهده شهر کاشان دوره سلجوقیان قرون 

 مراجعه شود ( 1و ششم هجری به تصویر شماره 

 یهجر هشتم و هفتم قرن کاشان
 و قام ساوه، ،یر به تاراج آهنگ با مغو  سپاه وتازتاخت 

 141 ساا  یدادهایارو گازارش در ریااث ابان که کاشان
 را منطقاه نیاا عملااً کناد،یما اشااره هااآن به یهجر
 نظر به(.  72: 1751 اشپولر،)بود درآورده رانهیو صورتبه
 باا کاشاان مردم یهاییارویرو نینخست از یکی رسدیم

 یناصر طبقات که بوده یهجر 147 سا  در مغو  سپاه
 قام رامونیپ در مغو  سردار جرماغون که کندیم تیروا
 طارف» باه را منطقاه نیا از یمردم و زد اردو کاشان و

 (153: 1717 ،یجوزجان سراج.« )دیبدوان کرمان و فارس
  کار اسالام از پاس رانیاا خیتاار در یانیآشات اقبا     
 ساپاه راست جناح 145 رمضان دوم و ستیب روز کندیم

 با سخت ییارویرو کی در خوارزمشاه، نیالدجلا  سلطان
 آنان شد، مواجه برادرش انتیباخ نکهیباا مغو ، انیلشکر
 هاامغو  ظااهراً. کارد کاشان به ینینشعقب از ریناگز را

 از اناد،دهید راه سار بر را هرچه خود، شکست از دناخرسن
 اریبسا صادمات کاه مغو  اما. اندربوده نهیک و خشم سر
 باه باعجله روز سه از بعد بودند، شده تلفات دچار و دهید
 لااونیج از شااانیپر یباحااال و برگشااتند خراسااان و یر

 اقبااا )نمودنااد رجعاات خااود او  اردوگاااه بااه گذشااته،
 (.713: 1737،یانیآشت
 مغاو ، لشکر» الانسا  مجمع در یاشبانکاره گزارش به

 غااارت را همااه حاادود، آن و کاشااان و قاام و اصاافهان
 (125 1731:،یاشبانکاره.«)کردند
 م،یادار کاشاان از کاه ییهاگزارش هم مغو  روزگار در

 کاشااان نااام بااه خبرهااا انیاام در معمولاااً و اناادپراکنده
 کاشان و قم و اناصفه ییفرمانروا حکم گاه. میخوریبرم
 بان یعل و ینیجو نیالدشمس ازجمله خوردیم چشم به

 کاشاان حااکم یمادت کاه ینیجو نیالدشمس نیبهاءالد

) برای  .آمدندیم حسا به روزگار ختگانیفره از و بودند
مشاهده توسعه کاشان از قرن هفتم تا دوازدهام هجاری 

 مراجعه شود ( 3به تصویر شماره 
 جیتادربه کاشاان لخاناان،یا دوره در رسدیم نظر به     
 در که یحد تا. است کرده کسب یشهرت و شدهیبازساز

 غاازان فرمانباه میخاوانیما یدیرش خیالتوار جامع لی 
 چاون بازرگ یشاهرها در ادهیدارالسا عادد چناد» خان

 اریبسا املا  و نهادند بنا روم واسیس و اصفهان کاشان،
 انتخاا ( 21 : 1750ابارو، حاافظ.« )کردناد وق  آن بر

 ینشاان یغازان ادهیدارالس سه از یکی ساخت یبرا کاشان
 غاازان دوره در یفرهنگ و ینید ازللاظ کاشان تیاهم از

 در لتلار، دروازه یکاینزد در ادهیدارالسا نیاا. دارد خان
 یاجتماع خیتار در یراوند که بود شدهواقع کاشان جنو 
 از هرچند. خواندیم «سه در » یکو را آن ملل کاشان
 وقا  باا اماا ؛است نمانده یباق یزیچ یغازان ادهیدارالس
 کاشاان ادهیدارالسا افاتیدر تاوانیم مانده که ییهانامه

 یپرساتار ملال مساجد، مدرساه، شامل یبزرگ مجتمع
 و مجاااوران و مسااافران شااگاهیآسا و ییرایپااذ ماااران،یب
 مخات  و دگلیاب یروستا از دانگ سه که بوده مانیتی

 (.147: 1713 افشار،)است بوده آن وق  اسکانهر و آباد
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 کاشاان در را یگرید خانقاه راتیالخ جامع نامه وق     
 دربار در کاشان تیاهم از یگرید نشان که کندیم وص 

 ریوز ،یزدی نیالدرکن دیس ربا  و خانقاه . است یلخانیا
 نیاا  .درگذشات ق.ه 374 ساا  در کاه دیابوسع سلطان
 مساگرها باازار در کاشاان، باازار رونیب در ربا  و خانقاه
 حاضر سده اواخر تا که است واقع یعماد مسجد یکینزد
 باه یاکوچاه تنهاا اکناونهم. باود مانده برجا آن رانهیو
 ،ینراقا. )دارد وجاود رباا  نیا سابق ملل در نام نیهم

 حکومت یلوا از که ییشهرها نیاول از یکی(  11: 1715
 بود کاشان افتاد، یرانیا یومتحک دست به و درآمد مغولان

 او دست به مظفر، آ  نیمبارزالد شورش با زدی از پس که
: میخاوانیما یهجر نهم قرن نوشته زدی خیتار در . افتاد
 ریاام نینخسات مظفر، نیالدشرف بن ملمد نیمبارزالد»
 اصفهان، کرمان، زد،ی راز،یش در 351 تا 313 از مظفر آ 

 ن،یقازو سااوه، کاشان، قم، اد،آبخرم ه،یلویککوه شوشتر،
 . (57: 1727 ،یجعفاار.« )رانااد فرمااان زیااتبر و هیساالطان
 و یتجاار مهام نقاش مظفر آ  زمان در توجهقابل نکته
 ضار  امار نیاا گاواه. اسات دوره نیاا در کاشان بازار
 در نیمبارزالاد. اسات دوره نیا در کاشان نام به یاسکه
 المعتضاد نام هب مصر یعباس یخلفا از یکی با 355 سا 
 با او روزگار از ماندهیبرجا یهاسکه از یکی و کرد عتیب
 باللاه، المعتضاد ضار : »اسات شاده ضر  نوشته نیا

 «کاشاان -ملکاه خلداللاه – مظفار بان ملمد السلطان
  نقش از نشان اصفهان، یجابه کاشان در سکه نیا ضر 

 در کاشاان. دارد مظفار آ  قلمارو در کاشان کنندهنییتع
. باود یکاش دیتول مراکز نیترمهم از یکی مظفر آ  هدور
 (174: 1710 ،یرجب)

 یهجر دهم و نهم قرن کاشان
 دوره در کاشااان حاااکم چنااد  کاار جااز یخیتااار منااابع 
 الصافا روضاه در تنها. دهدینم یادیز اطلاعات ،یموریت

 سلطان سمت از یریسف ق. ه 327 سا  در شودیم اشاره
 از دیبازد درخواست و آمده یرمویت شاهرخ دربار به مصر

 یگزارش تا دارد را کاشان و زدی راز،یش اصفهان، یشهرها
 دساتور و کارده اساتقبا  زیان شااهرخ. کناد هیته آن از
 هازار 50 شاهر هر و شده یبندنیآ  شهرها نیا دهدیم
                                 . دهناااااد هیاااااهد مصااااار ریساااااف باااااه ناااااارید

 تاوانیم تنها و ستین موجود دارید نیا گزارش متأسفانه
 دوره بازرگ و معروف شهر چهار انیم در کاشان تیاهم

 مارگ از پاس .(174: 1710،یرجبا)دیافهم را انیموریت
 کاه افتااده ونلاویقراقو جهانشاه دست به کاشان شاهرخ،

 کاشان در یعماد مسجد همچون دوره، آن از یمهم آثار

 بر هیصفو دوره کاشان تیموقع برای مشاهده .دارد وجود
 مراجعه شود ( 3 به تصویر شماره امروز یکشابانیخ یرو

 یمعمرار برر یصوف –یعیش یهاشهیاند ریتأث

 یشهر
 ینظاام - یادار اهاداف و حکومات یبارا یرانایا شهر

 صورتبه که یمکان عنوانبه نه بود گرفتهشکل حکومت
 ینگاه با. برسد استقلا  به و کند شرفتیپ و رشد مستقل

 که میشویم متوجه ران،یا بزرگ یشهرها اکثر خیتار به
 یکی یادار مرکز ای تختیپا کوتاه، هرچند یروزگار هاآن
 از یاریبساا انااد؛بوده رانیااا در یحکااومت یهاسلسااله از

 در کاه هساتند ییشهرها ران،یا معروف و مهم یشهرها
 هماه و شادهلیتبد الاتیا مرکاز ایا تختیپا به یادوره

 کاار باه هااآن یآبادان و رشد جهت در یحکومت امکانات
 افتاهین را لاازم قوام هنوز شهرها نیا اما. است شدهگرفته
 از قاادرت مرکااز عنوانبااه را خااود تیاااهم کااه بودنااد
 یمرکاز ای تختیپا گر،ید یپادشاه دستور به و دادهدست
 باازار ییشکوفا و رشد. شدیم دیجد حکومت یبرا دیجد

 شادن کوچاک و بازرگ باه وابسته شدت به زین شهرها
 کاه یاینظاام - یادار نقاش و حاکم کی و یت گستره
: 1710 پااکزاد،. )بود گرفتیم نظر در آن یبرا حکومت
513.) 
 یآماد یپا یصوف -یعیش گفتمان چارچو  در تفکر    

 تلاش یعنی نیا و ن،ید و ملک به توامان نگاه جز نداشت
 قماع و قلاع قیطر از حکومت و قدرت به یابیدست یبرا

 یهااجنبش جهینت در. نیقی راه مخالفان و نید متمردان
 نیتر برجسته عنوان به انیمشعش و انیمرعش سربداران،

 یهجر دهم تا هفتم یها قرن یصوف - یعیش یامهایق
 یمایعظ یاجتماع و یاسیس راتیتاث که شوندیم شناخته

 .داشتند
 قرائات فقدان ،یلخانیا رةدو یفرهنگ و ینید مشخصه   
 چناد یبارا یبساتر یناوع باه کاه است نید از یسمر

 اماور در لخانانیا مسامله از یناش ییگراکثرت و ییصدا
 یعیشا حکمات و شاهیاند یبرا دوره نیا . است یمذهب
 عرفان جانب به ییگرا ظاهر و ییگراعقل از تلو  دوره
 داناش از آن حکیمان که یادوره. است یباطن سلو   و
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 بسات بان از ناچار و اند نکرده حاصل یدینوم جز یعقل
 هاشهیاند نیهم . اند گذاشته قدم عرفان کوچه به فلسفه

 یفلسف یکردیرو آمدن وجود به سبب ندهیآ یهاقرن در
 مکتاب باه کاه شاودیما یصاوف-یعیش یهاشهیاند در

 ردامادیم توسط یصفو دوران در و است مشهور اصفهان
: 1735،یآبااد ناوش)رسادیم خود اوج به ییبها خیش و
 یشهرسااز و یمعماار بار یاریبس ریتاث که یمکتب .(21

 .دانست نیشیپ یهادوره را آن سرآغاز توانیم و گذاشته

 یمعمرار برر یصوف -یعیش یهاشهیاند ریتأث

 کاشان یشهر
 دریح دیس را کاشان در یلخانیا عصر لسوفانیف حا شرح
 ناامولا استادش زبان از شهیاند نیا برجسته ندهینما ،یآمل
 نیاا در آنچاه: »کنادیما انیب ،یکاشان نیرالدینص خیش

 عاالم نیاا کاه اسات نیاا دانستم، خود عمر هشتادساله
 نیقای و ماانیا حاا نیباا اسات، سازنده کی شدهساخته

: 1713نعماه،.« )اسات شاتریب مان نیقی از کوفه رزنانیپ
512) 
 عنوانبه یو از یآمل خیش که است یلسوفیف انیب نیا    
 مجاالس صااحب قاو  بار بناا و ادکردهیا فاضلان استاد
 یفقهاا و حکماا بار یفهم زین و طبع دقت در نیالمممن
 سااخن .(512: 1713نعمااه،) دارد یبرتاار خااود عصاار
 کااه اسات یکاشاان عبادالرزاق انیاب هماان نیرالدینصا

 یعقلا علاوم کامال لیتلصا از پاس: »کندیم اعتراف
 کاه شاد دایپ آن از احتجا  و اضطرا  و وحشت چندان
 که است یرتیح همان و( 233: 1732،یجام) «نماند قرار

 دورافتااده ییروستا در یاهیزاو به را یکاشان نیالد افضل
 بازرگ یعارفان. فروبرد یعرفان قیعم تأملات به و کشاند
 به و ستهیز کاشان منطقه در یزمان دوره کی در همه که

 یرایبس شاگردان و دانیمر که یبزرگان. اند دهیرس کما 
 در شاانیا درخاور ییبناهاا و گردآوردند منطقه نیهم در

 .شد ساخته منطقه
 ده تاا هفات قرون در هنرها و یمعمار و یشهر ساختار
 و تصاوف ماذهب دو با یرانیا تیهو ریتأث تلت یهجر
 چاون یمراکاز در و کاردیما دایاپ یرونایب نماود عیتش

. شاادیماا انیاانما.. و ربااا  و ایااتکا هااا،خانقاه مساااجد،
 نیا یهامشخصه از یشهر ساخت در بناها نیا ترشگس
 گساترش. اسات باوده نهضت نیا ظهور و یخیتار دوره

 اثبات بر علاوه مساجد، و یهاخانقاه کنار در شهر مللات
 گااهیجا ن،یشیپ یهاسده در کاشان مردم یمذهب ستیز

 و کاشاان ماردم اماروز یزنادگ در را ماذهب ریانکارناپذ
 را یماذهب مراسام و امامزادگاان ،ایاتکا باه اعتقاد شهیر

 .دهدیم نشان
 دارد وجود شاخ  یبنا چند هیصفو از قبل کاشان در    
 حفاظ را خاود تیااهم همچنان هاسا  نیا طو  در که

 ماذهب با وندیپ در ینوعبه هرکدام که بناها نیا. اندکرده
 انیصاوف یعرفان و یفلسف نگاه از متأثر توانندیم هستند،

 و یعمااد مساجد میعظا مجموعاه از. اشاندب زمانه آن
 آن دانیاام و مسااجد تنهااا آن، یکاروانساارا و خانقاااه

 مناار خانقااه و نیالادتاج بقعاه خانقاه از. است ماندهیباق
 گارید کاشاان در. اسات نمانده یباق یاثر زین نیالدنیز

. انادرفته نیبا از زین یموریت و یلخانیا دوران یهاخانقاه
 شادهنیتضم یاریبسا موقوفات با هابنا نیا حفظ هرچند
 یتاوجهیب و عیتش جیترو از پس یصفو دوره در اما بود،
 نیبا از هیاابن نیاا هیصوف با مرتبط یبناها و هاخانقاه به
 خانقااه ساخت دوران نیا در توجهقابل نکته اما. روندیم
 در یعمااد مساجد یعنای شهر، یاصل مسجد دو کنار در
 ستین مشخ . است کهنه دانیم در جامع مسجد و بازار
. اسات شدهساخته عارف و خیش کدام یبرا خانقاه دو نیا
 مدفن کاشان، یاجتماع خیتار در ینراق گفته اساس بر اما

 نیاا. اسات جاامع مساجد خانقااه در یکاشان عبدالرزاق
 خان غازان یوزرا از ،یماستر نیالدنیز ساخته که خانقاه
 ینطناز عبدالصمد خانقاه از یانمونه تواندیم است، بوده
 مهام، خانقااه دو نیاا. باشاد نطناز جامع مسجد کنار در

 و نباوده دسات در آن از یاطلاعات و اندرفته نیب از امروز

 .هستند یباستانشناس یهاکاوش ازمندین
 اوضااع  یتوصا در یآملا دریاح دیس دوره نیهم در    
 که کندیم اشاره شاخ  چهره چهار به خود زمانه یفکر
 معرفات جانبباه و گرفتارشده یفلسف رتیح به یملگج

 جزبه افراد نیا که است نیا جالب و اندآورده یرو یباطن
 عبادالرزاق: هساتند یکاشاان هیابق ،یاصافهان نیصدرالد
 یزنادگ. یکاشان نیرالدینص و یکاشان افضل بابا ،یکاشان

 کاه اسات دریاح دیس خود یبرا یسرمشق نفر، چهار نیا
 سالو  سارانجام ،ی هنا یهاشیتشاو بار غلبه از پس

 .است دهیبرگز نانیاطم با را انهیصوف
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 شاانهیدرو یزندگ و سلو  هیصوف بزرگان که یادوره در
 ساخت کنند،یم یدور ثروت و قدرت از و نندیگزیبرم را
 نظار باه. است تیاهم حائز انیصوف یبرا ییبناها نیچن
 نیاا اندوساتدار از شاهر باانفو  افراد و حاکمان رسدیم

 تلاش هاآن سلو  و عرفان جیترو یبرا و اندبوده عارفان
 و شهر یاصل مساجد کنار در بناها نیا یهمجوار. داشتند
 نیاا دهندهنشان روستاها، و مللات در هاخانقاه گسترش

 گاارید یشااهرها از شیباا کاشااان کااه اساات تیااواقع
 یبارا و داشاته هیصاوف یعرفاا باا یهمراه ن،ینشعهیش
 سااخت. اسات کرده فراهم را تصوف جیترو انامک هاآن
 یهاشاهیاند میمساتق ریتاأث توانادیم شهر، در بناها نیا

 .دهد نشان را کاشان در یصوف – یعیش

  یصوف – یعیش دگاهید از متأثر یمعمار یبناها

 کاشان در
 و ملماود نیعمادالاد خواجاه- نیالدتاج خواجه برادران
 دوره در کوکااارین گانیبلناادپا از - نیالاادنیز خواجااه
 در یادگااری خود نوبهبه کی هر که هستند ما موردبلث
 برادر سه نیا زمان در قتیحق در. اندنهاده یبرجا کاشان
 کاملاااً یآموزشاا و یمااذهب یبناهااا بااا کاشااان چهااره
 بارادرانش و نیالادتاج خواجاه ظاهراً. است شدهدگرگون

 اندتهرف مکه ارتیز به یدربار یکارها از یبرکنار از پس
 - کاشاان یعلماا از یکی- منصور خیش با سفر نیا در و

 یوهواآ  چون و اندآمده کاشان به او همراه و شده آشنا
 ،یضاراب)اندشده ماندگار اند،افتهی اعتدا  حد در را کاشان
 ماناده ادگااری باه بارادر سه نیا از بنا سه .(412: 1733
 نااارم و نیالادتاج خواجااه بقعاه ،یعماااد مساجد اسات،

 .نیالدنیز

 یعماد مسجد
 ملماود عمادالدولاه خواجه را یعماد مسجد یبان معمولاً
 ونلاویقراقو جهانشااه رانیاوز از ن،یالادتاج خواجاه برادر
 مساجد: دیاآیبرما نیچن زین موقوف طومار از و دانندیم

 ناهیمد و فهیشر خطه» در یهجر 313 خیتار در یعماد
 بااا 333 ا ساا در و اساات شاادهساخته «کاشااان بااهیط

 طلاق ملاک» از آن متعلقات و موقوفات مفصل یطومار
 دو باه اماا؛  است شدهنییتع «عمادالدوله هیمشارال جنا 

 و باشاد درست تواندینم برداشت نیا انکاررقابلیغ لیدل
 دوره اواخار باه متعلاق را مساجد نینخست یبنا که دیبا

 که ددار امکان نیا تنها. میبدان لخانانیا دوره و یسلجوق

 یبیآسا چناان هاامغو  دست به ای و زلزله با مسجد نیا
 کناار در آن، یبازسااز از پاس نیعمادالاد که باشد دهید
 آن یباان را خاود باود، سااخته کاشاان یبرا که یدانیم

 ک  خاطر به ن،یعمادالد یبایز دانیم. باشد کرده یمعرف
 شااودیماا خوانااده زیاان ساانگ دانیاام خااود، ساانگفرش

 دو زیان برداشت نیا راه سر بر البته .(123: 1710،یرجب)

 :دارد وجود بزرگ مانع
 و نیعمادالد خواجه از شیپ سا  150 حدود مسجد منبر
( یهجر 371 -311) خان بهادر دیابوسع سلطان زمان از

 گنباد ریز یفضا در بایز اریبس منبر نیا. است شدهساخته
 باه آن راسات سامت یبهیکت از کهیطوربه و دارد قرار
 سالطان زماان یهاسااخته از د،یاآیبرم ییطلا ثلث طخ

 نیچنا بهیکت متن. است -تویاولجا لخانیا پسر - دیابوسع
 والاافخم الخاقان و الاعظم السلطان دولة امیا یف: »است
 - گورگاان دیابوساع سالطان نیالاد و ایالدن اثیغ الاکرم
 عمال ،یأغثنا نیثیالمساتغ ایا -سالطانه و ملکه خلدالله

 پلاه، 1 و ارتفااع متار 2 با منبر، نیا تراش یکاش «دریح
 دایپ فقط. دارد رنگ و آ  خوش معرق یکاش از یروکار

 شدهرانیو یبازساز از شیپ یعماد مسجد اگر که ستین

 .است ماندهیبرجا سالم اریبس منبر نیا چرا است، بوده
 مساجد ییناایم یکاشا بزرگ ملرا  ،ینراق گزارش به

 حملاه آغااز باا همزماان آن، در ثبات خیتار که ،یعماد
 یکاشا صانعت یخیتار سینفا نیممتازتر از است، مغو 
 ملال از حاضار قارن لیااوا در رود،یما شمار به یساز
 - سیپار مساتر کاه شد ربوده مسجد نیا در خود یاصل

 باود، کرده یداریخر را آن - اصفهان در سیانگل کنسو 
 یماسالاة ماوز باه یلادیم 1143 سا  در و حمل اروپا به
 (.702:  1725،ینراق)تاس فروخته نیبرل
 برداشات نیچنا تاوانیم زین سینف ملرا  نیا بهیکت از
 حسن را بهیکت نیا. است لخانانیا دوره از مسجد نیا که

 اسات؛ سااخته کاشان در یهجر 147 سا  در یعربشاه

 باا درهرحا ، .نیعمادالد خواجه از شیپ سا  450 یعنی
 داشاته کاشاان نامادار یبنا نیا که یداستان و سابقه هر

 اشاتباهبه یگاه و یعماد مسجد مسجد، نیا امروز باشد،

 .شودیم دهینام رعمادیم مسجد
 ارتیز از برادر سه بازگشت از پس که ،یعماد مسجد    
 کاه یگانیبلنادپا یساو از بارهاا اسات، شدهساخته مکه
. اسات شدهیبازساز و مرمت اند،داشته کاشان با یارتباط
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 در و( سانگ دانیام) ضیف دانیم جنو  در مسجد، نیا
 خیتاار دانیاجاو مناابع از یکای کاشان، بزرگ بازار کنار

 رندهیدربرگ که فرمان 11 با توانیم را آن و است کاشان
 خطاا  ییهانامهبخش و هانامهنییآ ،یوانید یدستورها

 تاا نهام یهاساده از جامعه، یمدن امور درباره و مردم به
 اسات،( قاجار دوره تا ونلویقراقو دوره از) یرهج دوازدهم
 باه تاوانیما آن در کاه دیانام یاگشاوده یسنگ کتا 
 یمااذهب یهنجارهااا و یاجتماااع خیتااار از ییهااابخش
 (.151: 1710،یرجب) افتیدست کشور و کاشان
 از یکای خاود یباایز اریبسا در سار باا یعمااد مسجد

 یبارا کوشاش. اسات رانیاا یمعماار هنر یشاهکارها
 و مساجد جلوخاان به نسبت در سر جهت انلراف حذف

 یریانظیبا یهنرمناد باا دارد، خاود کنار در که یدانیم
 و ،یبند قطار ،یبرگچ یدارا سردر نیا. است گرفتهانجام

 رقااع خاط باه ساردر یبرگچ یبهیکت. است یکار زدهی
 ظرافات ازنظار و اسات یلااجورد یاناهیزم بار برجسته

 نیا ٔ  درباره. است هنر نیا آثار نیباتریز از یکی یبرگچ

 :میخوانیم المجالس نتیز در دانیم
 آن طرف. ستین جهان تمام در کاشان بازار راسته مثل و

 کاشاان، دانیم فرش در و باشد قدم هزار دو نایتخم بازار
 چهاار بار و انداخته سنگ است، واقع بازار یانهیم در که

 مدرسه ضلعش کی در. اندساخته هیعال عمارات آن جانب
 گر،ید ضلع بر آن مقابل در و اندداده بیترت ییدارالشفا و

 مدرساه و دانیام یباان کاه یروانیشا نیعمادالد خواجه
 ةخواجاا هام و بنانهااده عیوساا یمساجد اسات، ماذکور
 عماارت گارید یکاروانسارا آن یغربا ضلع بر هیمشارال
 در مختصار یعماارت مختارع ملاملماد نجایا در و کرده
 آن غرفاه بار نیچاوب یصاندوق و سااخته لشفادارا جانب

 یخروساا ،یگذشاات روز از یساااعت نمااود نصااب عمااارت
 نیاا در و. یآماد گاردش ناو غرفه آن یبالا که نیچوب
: 1724،ینیاللسا ملماد)رفتاهیپذ خلل صنعت نیا زمان
472.) 

 در رانیاا کتاا  قاتیتعل بخش در زین یرینص ملمدرضا
 نیا با وندیپ در یگزارش دوم، عباسشاه و یصف شاه زمان

 :دارد زین مسجد تیوضع بر یشرح که دارد ساعت
 دیجد جامع مسجد شامل نیعمادالد ریام یةابن مجموعه»
 خانه،حوض خانه،مهمان خانقاه، م،یقد مسجد آن اللاق و

 بزرگ دانیم و ربا  انبار،آ  ساعت، وقت عمارت ه،یسقا
 و حمااام و کاروانساارا دارالشاافا آن جهاات چهااار در کااه
 و رفتاه نیبا از زماان طو  در کنیل داشته، قرار نیدکاک
 مانادهیبااق دانیام از یاگوشاه و مسجد از یبخش فقط
 (.502: 1730،یاصفهان ینیقزو واله)است
 سخن یمیعظ مجموعه و میقد مسجد از  یتوص نیا در

 و ربااا  ه،یسااقا خانااه،مهمان خانقاااه، شااامل کااه آمااده
 ییهادکان و حمام و نسراکاروا که است دانیم و دارالشفا

 .دارد اطراف در
 شامس بن یعل نیفخرالد موقوفات از ساعت عمارت    
 یهجاار 333 سااا  در کااه اساات یالکاشاا ملمااد باان

 القعادة ی  خیتار به سوم، نامه وق  در. است شدهساخته
 دولت جنا یعال چون: »که است آمده 333 سا  اللرام
 از هیاال یماوم واقا  انتسا ، سعادت ا یا وزارت مآ ،
 بار ماذکوره موقوفاات کارده وق  و مذکور مسجد یبنا

 سااعت و وقات عمارت آن یدرازا و مسجد نیمی جانب
 پنااه فضاائل جناا  وقااد  هن مخترعات از که نهاد بنا

 کاه اسات یالکاشا ملماد شامس بان یعلا نیفخرالد
 یمأوا و ایاتق مناز  و فقرا و علما مساکن مذکوره عمارت
 تفارج و همگاان خااطر باه  یتفار منمتض و استیاصف

  «.است ناظران
 بارهاا گذشاته یهاسده طو  در دانیم مسجد در سر    

 1427 ساا  در راتیتعم نیا نیآخر که است شدهمرمت
 - کاشان وقت حاکم - خانلیاسماع دستور به و یهجر
 کاه مساجد  یظر اریبس و یچوب در یرو بر. است بوده

 یحکاک نیچن برجسته خط به است، شدهخرا  و فرسوده
 ةسان ملارم شهر خیتار به یاعل الامرحسب: »است شده
 اتمام به یالمتول ملمد رزایم نیا ن،یکمتر یسع به 1147
 با یابهیکت راست سمت زیدهل از یجرز بدنه بر.« دهیرس
 خاود انیام در کاه اسات شادهگذاشته کاارمعرق یکاش
 ناهییآ بنص یبرا که داستیپ نیچن و دارد یخال ییفضا
 قاا  اصطلاحبه نیا رامونیپ در. است شدهگرفته نظر در

 :است شدهنوشته یکاش
 اللهیول یعل الله،رسو  ملمد الااللهلااله
 یاایتو که ااایاله هاانام خهاانس یا
 یوات که یاهااش ما ااج ااةنیآ یو
 هست عالم در چه هر ستین تو ز رونیب
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 ییتو که یخواه چه هرآن بطلب خود از
 زد،یبادیم ،یروزآباادیف نیالدشامس بن نیالدقطب وق 
 313 سنه
 باوده یکس چه مسجد نیا هیاول یبان ستین مشخ     
 مساجد یهابهیکت بر گوناگون یهاخیتار وجود اما ؛است
 از یکای سااخت یابتدا از مجموعه نیا از دهدیم نشان
 کاه منبار و ملارا  از. اسات باوده یشاهر مهم مراکز
 و نیعمادالد نامه وق  تا است هفتم سده لیااو به متعلق
 نیاا مساجد، ساردر بار بعاد یهاادوره شاهان هافرمان

 یبناها مجموعه انیم از و است داشته یراتییتغ مجموعه

 .است ماندهیباق آن دانیم و مسجد خود تنها آن میعظ

 نیالدتاج خواجه بقعه
 یانریو سبب به که است ییبناها از نیالدتاج خواجه بقعه
 یباان ناام باه باعث، نام یجابه آن نشدن یبازساز و بنا

 شااهزاده مادفن نیالدتاج خواجه بقعه .است مشهور خود
 حمازه شااهزاده فرزند دو - طالبیاب شاهزاده و اسلاق

 در معرق یکاش با دهیپوش که است - جعفر بن یموس بن
 بقعاه نیا ةسازند. دارند قرار مشبک یچوب صندوق درون
 درباار یوزرا و گانیبلندپا از - یروانیش نیالدتاج خواجه

 خاااود   . اسااات -( 334 -371) ونلاااویقراقو جهانشااااه
 مساجد یباان یهجار 330 ساا  در ونلویقراقو جهانشاه
 کاه ییمساجدها نیبااتریز از یکای عنوانبه زیتبر کبود

 یضاراب ظااهراً. باود اسات، شدهساخته رانیا در تاکنون
 یهجر 1433 سا  در را بقعه نیا است توانستهیم هنوز
 و زادگان امام از یکی مقبره سر در نیالدتاج خواجه: ندیبب

 اباو ر سلساله در کاه غمبر،یپ عتیشر انیقاض از تن چند
 عیامن یمساجد و منااره و عیرف گنبد دو اند،بوده یغفار

 معروف نیالدتاج گذارد ادگاری به خود یهست از و بنانهاده
 (.415: 1733 ،یضراب)است
 و ساتین ینشاان آن مناار و مساجد و مدرسه از امروز   
 وسط در. است یجا بر نهیقر و کوتاه یآجر گنبد دو تنها

 امامزادگااان ماادفن باار کاه ،یغرباا گنبااد یآجاار ساق 
 یهاایکاشا باا دارد قارار گارد یترنج است شدهساخته
 گاور یرو یهاایکاشا همانناد کاه مغاو ، دوره معرق
 و یدگیاچیپ ازنظار ق ،سا نقاش یهندس طرح. هستند
 را مقعار یسطل در اجرا یدشوار و یانداز طرح ملاسبه

 به یکاشان هنرمندان و معماران یشاهکارها از یکی دیبا

 .آورد شمار

 باشاد، داشاته خاود منبع به یااشاره آنکهیب ینراق       
 از کاه است بوده خانقاه کیآن از دوم گنبد که سدینویم

 بناهاا گونهنیا به یتوجهیب سبب به بعد به یصفو دوره

 :است شدهمترو  و افتاده رونق از
 ملااأ حاااج درگذشاات از پااس حاضاار قاارن لیاااوا در

 شیاادراو اقطااا  و عرفااا از - ینطنااز ملمدحساان
 سپردند، خا  به آنجا در را یو جسد چون -یاللهنعمت
 یراتیتعم گنبد نیا سق  یداخل ٔ  ملوطه در جهتنیبد
 فنااون نمونااه آن، گوناااگون ناااتییتز کااه آماادهعملبه

 (.171: 1725،ینراق)است خود دوره یمعمار
 باوده یغربا گنباد مانناد زیان گنبد نیا سق  نییتز     
  یارد ساه سق  رامونیپ در ر،یاخ راتیتعم در اما است،
 امکاان نیاا البته. است گرفته یجا یکارنهیآ و یبرگچ

 اسات، هقرارگرفتا آن در یبرگچ که ییجا که دارد وجود
. اسات بوده رممکنیغ ای و دشوار آن مرمت و دهیدبیآس
 نیبا از اکناون که یامدرسه و خانقاه همراه به بقعه نیا

 مغاو  دوران در که دادهیم لیتشک یامجموعه زین رفته
 یمفصال اطلاعات بنا نیا خچهیتار از. است افتهیگسترش

 ق.ه 1702 سااا  از کااه یسااند در. سااتین دساات در
 یبرا تا شده کاشان شرع حاکم از ییاستفتا مده،آدستبه
 مکاان از اساتفتا نیا در. شود نییتع یمتول مجموعه نیا

 کاه شادهگفته ساخن خانقاه و بقعه دو و مدرسه مخروبه
 اساتفتا نیا در. است شدهضبط مردم توسط آن موقوفات

 یمتاول کاشاان حااکم ،یکاشاان ینطنز نیملمدحس ملأ
 داده بنااا نیااا ینگهاادار و حفاظاات دسااتور و نیاایتع
 (.71: 1733 ،یعاطف)شودیم

 نیالدنیز منار
 از نیالادنیز توساط خانقااه ساختمان همراه به منار نیا

 مساجد گاذارانیبن) ملماود نیعمادالاد خواجاه برادران
 یهجار نهام سده مهین در( سنگ دانیم هیابن و یعماد
 23 سااخت زمان در و بوده یآجر منار ینما. شد ساخته
 یاندک ق.ه 1117 سا  زلزله براثر. است داشته ارتفاع متر

 .کرد دایپ انلراف خود یاصل ملور از
 در هیااول ارتفاع از یمین با حاضر حا  در مناره نیا       

 دهیااد( اصاافهان دروازه)  یشاار اللااهبیحب ملااأ ابااانیخ
 شاهردار دساتور باه ق.ه 1705 ساا  یحوال در. شودیم

 ماانیهزارتو کی معاد  یبلغم پرداخت با و کاشان وقت
 از متار 42 حدود ،ینعلیحس حاج نام به یاخبره معمار به
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 خساارت، احتماا  و باودن کج علت به مناره نیا ارتفاع
 در یشاتریب اطلاعاات مناره نیا خچهیتار از. شد بیتخر
 برپا یسال چه تا آن خانقاه ستین مشخ  و ستین دست

 .است بوده

 یکاشان فهیحن ابن خانقاه
 بان ملماد بان یعلا ابوالقاسام دالوزرا،یس را خانقاه نیا
 ناام به ق.ه 104 سا  در ینیمی خیتار که ،یکاشان فهیحن
 مجموعاه یدارا خانقااه نیا. کرد بنا است، شدهترجمه او
 هم داروخانه و پزشک و دارالشفا کتابخانه، شامل یعیوس
 (.11: 1725 ،ینراق) است بوده

 یزدی نیالدرکن دیس خانقاه
 دیابوسااع ساالطان ریااوز یزدیاا ملمااد نیالاادرکن دیساا
 بناا کاشاان یمساگرها بازار در یرباط و خانقاه یلخانیا

 نام به یاکوچه خانقاه، نیا سابق ملل در اکنونهم. کرد
 (.14: 1725 ،ینراق) دارد قرار ربا 

 محمد نیالدشمس خانقاه
 کاشاان در نیدالدیرشا خواجاه پسار ملمد، نیالدشمس
 ممسساات و مدرساه آن کناار در کاه کارد نااب یخانقاه

 (.437: 1721 ستوده،) داشت قرار هیریخ

 یماستر نیالدنیز خانقاه
 کاه ،یساوج نیسعدالد فهیخل و بینا ،یماستر نیالدنیز
 باود، هام نطنز در ینطنز عبدالصمد مقبره و خانقاه یبان
 یلیفص مجمل در. کرد بنا یخانقاه جامع مسجد کنار در

 داخال در خانقااه نیا در را یکاشان دالرزاقعب دفن ملل
 کاو ،نیزر) است کرده  کر جامع مسجد کینزد و شهر
1711 :171.) 

 یعماد خانقاه
  کار کاه کاشان بازار در یعماد مسجد مجموعه کنار در

 .رفت بالاتر آن

 یشهرسرراز و یصرروف -یعیشرر یهاشررهیاند 

  اصفهان مکتب

 لیمساتل یراماونیپ طیملا در شاهر اصفهان مکتب در
 یراماونیپ عاتیطب باا کامال توافق در رونیازا و شودیم
 چناد وحادت و یساتیهمز توافاق در نیهمچن و شیخو
 بار یمتکا ینیبجهاان. اسات اطراف یروستاها با هیسو

 نیتااربزرگ از ییفضااا مراتبسلسااله ،یعرفااان میمفاااه
 ردیاگیم کار به را یکالبد اسیمق نیترکوچک تا اسیمق

 بخشوحادت اصال باه اشااره در یعس اسیمق هر در و

 .کندیم جهان
 شاودیم در قابل نگاه کی در کل اصفهان مکتب در   
 کاه یمفهاوم. ابادییم شیخو یاجزا از مجزا یمفهوم و

 خاود متشاکل یاجازا از یامجموعاه کل دهدیم نشان
 را وحادت و است کامل شیخو اسیمق در زین جز. ستین

 متشاابه یاجازا با بیترک در آنکه نیع در. است نشانگر
 مکتاب. شاودیما سابب را یواحاد و تربزرگ مجموعه
 عاالم» که دارد هیتک جمله نیا بر یشهرساز در اصفهان
 زیاگر نقطاه جادیا از اساس نیا بر و «اوست منظر همه
 و کنادیما حاذر نقطاه کیا باه تمام و تام توجه و دید

 دهیاد مکتب نیا یفضا کلان تا  ره از که است یمفهوم
 یبناهاا ییبرپا و ساخت یپ در آنکهیب جهیدرنت. شودیم

 .شودیم لیتبد ادمانی به خود باشد یادمانی

 یریگجهینت
 تجرباه را انهیصاوف و یعرفان یهاشیگرا هاقرن کاشان
 دوره در کاشاان تاا شاد باعاث یژگایو نیا. است کرده

 رانیاا یعرفان مراکز نیمهمتر از یکی یموریت و یلخانیا
 افتهی ظهور بروز منطقه نیا در یرگذاریتأث انعارف و باشد

 .آوردند فراهم را اصفهان مکتب یعرفان تلولات نهیزم و
 هفت قرون کاشان در شدهساخته یشهر یفضاها از     
 در هااآن تیااکثر و اندماندهیباق یملدود یبناها ده، تا
 کاشاان یشاهر سااختار اماا. انادکرده رییاتغ قرون یط

 یبناهاا معادود و جاامع مساجد و دانیام و بازار ازجمله
 را کاشاان کاه دهادیما نشاان را اصال کی مانده،یباق
 در که دانست اصفهان مکتب یریگشکل شالوده توانیم

. شاودیما کامل اصفهان در ییبها خیش توسط بعد قرون
 در هام کناار در مادارس و هاخانقاه و مساجد یریقرارگ

 مسااجد مع،جااا مسااجد ازجملااه یمتعاادد یهامجموعااه
 و باازار باا تعامال و یکاینزد در نیالادتاج بقعه ،یعماد
 سانگ، دانیام بعادها و کهنه دانیم شهر، یاصل دانیم
 کلاام در کاه است یعرب ابن «وجود وحدت» فلسفه رویپ

 کنادیم انیب فلسفه نیا. شودیم دهید یکاشان عبدالرزاق
 آن در هرچاه و خداسات باه متعلاق و یکی یهست  ات
 در شاهیاند نیاا. خداسات وجاود یتجلا و قمصدا است
 نیتاریاصال از یکای عنوانبه اصفهان یشهرساز مکتب
  .است مطرح هاشهیاند



 (هیتا آغاز صفو یلخانیکاشان )از دوره ا یشهر یبر معمار یصوف -یعیش یهاشهیاند ریتأث
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 یشاهر یمعماار گفات یقطعا صاورتبه تاوانینم    
 یکاشان عبدالرزاق چون یانیصوف نگاه اساس بر را کاشان

 یطراحا در هااآن نقش و اندساخته یکاشان نیرالدینص و
 یصافو شااه درباار در ییبهاا خیش نقش همانند یشهر
 در انیصاوف نیاا میتعاال و دگاهیاد ریتاأث اما است؛ بوده

 ریتاأثیبا شاهر مهم یبناها سازندگان عنوانبه حاکمان
 نطناز در یماساتر نیالادنیز که گونههمان. است نبوده
 ینطناز عبدالصامد خاود خیش بقعه و خانقاه ساخت یبان

. کاارد بنااا خااود نااام بااه یخانقاااه هاام کاشااان در بااود،
 ازجملاه ،یلخاانیا انیدربار توسط زین یگرید یهاخانقاه

 شد ساخته کاشان در ن،یالدشمس دیس و نیالدرکن دیس
 یبرا را بنا و بوده عارفان یهاشهیاند ریتأث تلت همه که
 – یعیشا یهاشهیاند جهیدرنت. اندخودساخته مراد و خیش

 یکاشاان زاقعبادالر چاون یکاشاان یعرفا از که یصوف
 مرکاز نکهیا بدون کاشان تا شد باعث بود، رفتهیپذ ریتأث

 جلاب را انیادربار و وزرا توجه باشد، تختیپا و حکومت
 نیااا. گمارناد هماات آن یبناهاا ساااخت یبارا و کارده
 تاا شد باعث هم بعدها یکاشان یعرفا پنهان یرگذاریتأث

 انتخاا  کاشاان حااکم عنوانباه دربار افراد نیپرنفو تر
 خانمیکر ه،یزند دوران مخر  زلزله از پس یحت و وندش
 نیاازاپس. کناد صاادر دستور کاشان یبازساز یبرا زند
 کاشاان، به گذشته اعصار در حاکمان توجه و یرگذاریتأث
 شاهر گوشاه در یخیتار ارزشمند آثار نیا ستین ستهیشا

  اثر در و رهاشده

 .شوند یبازساز ناهمگون یشکل به یتوجهیب

 
 ویآرشا) توسعه برای هسته نیاول حرکت شروع 1 ریتصو
 (کاشان یفرهنگ راثیم

 

 
 راثیام ویآرشا) هیابوآ  دوران کاشاان نقشاه ،4 ریتصو

 )کاشان یفرهنگ

 
 یرو باار هیاابوآ  اواخاار در کاشااان نقشااه 7 ریتصااو

 (473: 1710پاکزاد،) امروز، یکشابانیخ

 
 چهارم قرن انیپا تا کاشان یریگشکل و توسعه 2 ریتصو

 )کاشان یفرهنگ راثیم ویآرش) یهجر

 
 یرو انیسااالجوق دوره کاشاااان تیاااموقع ،5 ریتصاااو

 )435،: 1710پاکزاد) امروز یکشابانیخ

 
 
 



 اری شهری کاشان )از دوره ایلخانی تا آغاز صفویه(صوفی بر معم -های شیعیاندیشه ریتأث 
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 و پانجم قارون انیسالجوق دروان کاشان شهر 1 ریتصو

 )کاشان یفرهنگ راثیم ویآرش) یهجر ششم

 
 یهجار 14 تاا 3 قارن کاشاان توساعه نقشاه 3 ریتصو
 (کاشان یفرهنگ راثیم ویآرش)

 
 یرو بااار هیصااافو دوره کاشاااان تیاااموقع 3 ریتصاااو

 (213: 1710پاکزاد،) امروز یکشابانیخ

 

 :منابع

 ،ترجماه ران،یا در مغو  خیتار ،(1751. )برتولد اشپولر 

 .تهران رآفتا ،یم ملمود

 رجیا کوشش به الممالک، مسالک ،(1720. )یاصطخر 

 .کتا  نشر و ترجمه بنگاه: تهران افشار،

 ،کاشاان، رد هیاد ساه نامه وق  ،(1713) رج،یا افشار 

 .147   ،2 و 7 مجلد تهران، ن،یزم رانیا فرهنگ

  از پاس رانیاا خیتاار ،(1737. )عباس ،یانیآشت اقبا 

 .تهران اسلام،

 تکامل و توسعه روند یچگونگ ،(1731) ا،یثر رشک،یب 
  خ،یتار بستر در کاشان شهر یریگشکل

 جلاد ،یشهرسااز و یمعماار کنگاره مقالات مجموعه 

 .کشور یفرهنگ راثیم سازمان: تهران سوم،

 ،در ینیشهرنشا و شهر خیتار ،(1710. )جهانشاه پاکزاد 

 .آرمانشهر: تهران ران،یا

 ماان الااانس نفلااات ،(1735. )عباادالرحمان ،یجااام 
 ساوم، چاا  ،یعابد ملمود  یتصل القدس، حضرات

 .اطلاعات: تهران

 خیتاار ،(1727. )حسان بان ملماد بن جعفر ،یجعفر 
 نشار و ترجماه بنگااه: تهاران افشار، رجیا ترجمه زد،ی

 .کتا 

 باه ،یدیرشا خیالتاوار جامع لی  ،(1750. )ابرو حافظ 
 آثاار انجمان انتشاارات: تهاران ،یانیب خانبابا کوشش

 .یمل

 نیایتب ،(1731) ره،یامن ستوده، ناص  حسن، ،یحضرت 
 یهااقرن رانیا در یصوف - یعیش یهانهضت ینظر
 دوم، ساا  اسالام، خیتاار مطالعات ق،.ه دهم تا هفتم

 .37-51   ،1 شماره

 ترجمه البلدان، معجم ،(1730. )اقوتی ،یبغداد یحمو 

 .یفرهنگ راثیم سازمان: تهران ،یمغزو ینق یعل

 صاادق ترجمه الطوا ، اخبار ،(1721.)فهی،ابوحنینورید 

 .تهران نشآت،

 خیتاار یانگشاتر نینگ کاشان ،(1710. )زیپرو ،یرجب 

 .هانیک پژوا : تهران ران،یا

 در جساتجو دنبالاه ،(1714) ن،یعبداللس کو ، نیزر 

 .ریرکبیام: تهران ران،یا تصوف

 تیاروا باه میقاد کاشاان ،(1711) زهارا، ،یساروخان 

 .تماشا سوره: کاشان ر،یتصو

 آغاز تا تصوف و عیتش ،(1753. )یمصطف کامل ،یبیش 
 ی کاااوت رضااایعل ترجمااه ،یهجاار دوازدهاام سااده

 .ریرکبیام: تهران قراگوزلو،



 (هیتا آغاز صفو یلخانیکاشان )از دوره ا یشهر یبر معمار یصوف -یعیش یهاشهیاند ریتأث
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 باه ق،یاللقا طرائق ،(1734. )معصوم ملمد ،یزرایش 

 .ییسنا: تهران ملجو ، جعفر ملمد  یتصل

 سمت: تهران فرق، خیتار ،(1737. )نیحس ،یصابر. 

 ایا یناصار طبقاات ،(1717. )یجوزجاان سراج منهاج 
: تهاران ،یبیحب یعبدالل  یتصل اسلام، و رانیا خیتار

 .کتا  یایدن

 یفا الجنات روضات ،(تایب. )باقر ملمد موحد، یموسو 
 ،یروضاات یعل ملمد مصل  السادات، و العلما احوا 

 .هیالاسلام دارالکتب: تهران

 تهاران کاشان، یاجتماع خیتار ،(1715. )حسن ،ینراق: 

 .یفرهنگ و یعلم

 ،جعفر دیس ترجمه عه،یش فلاسفه ،(1713. )عبدالله نعمه 

 .یفرهنگ یعلم: تهران غضبان،

 ن،یالعاارف اضیار تاذکره ،(اتیب. )خان یرضاقل ت،یهدا 

 .یملمود یکتابفروش ،یگرگان یعل ملمد مصل 

 بزرگ المعارف رهیدا ،(1713. )حسن ،یاشکور یوسفی 
 ،1 ج اسلام، بزرگ المعارف دائرة مرکز: تهران ،یاسلام

 .ابولولو مدخل
 
 
 
 


