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 چکیده 

نگسست.  های بسیاری را به بار آورد اما رشته حیات ایران را کامال از همحمالت مغوالن به ایران ویرانی

 عهد آغاز ویرانی و دوران شدن سپری از آنان در آغاز خود را ایلخان و تابع خان بزرگ چین خواندند. پس

های عمرانی در دوره ایلخانی بسیار پیشرفت کرد. های فرهنگی بر فعالیتمغول سرمایه گذاری دگرگونی

های دینی هستیم که از آن سری فرقههای عمرانی در این دوره، شاهد ظهور و رشد یکهم راستا با فعالیت

جمله می توان به تصوف اشاره کرد که در سرتاسر جامعه ایرانی در آن بستر تاریخی رسوخ کرده بود. در 

های دینی نیز در نظر دوره اسالمی خاک سپاری اشخاص در خانه خود، سنتی بود که برای شخصیت

گشت ، چنان که خود حضرت را در مسجدی باز میشد. پیشینه این سنت به زمان پیامبر)ص( گرفته می

شان به خاک سپردند که در محل خانه او بود. بیشتر امامان شیعه مانند امام دهم و یازدهم که در خانه

گیری شکل ایلخانی نیز شاهد دوره . دره و دفن کرده اندیافتند را نیز در همان محل به خاک سپردوفات 

توان به آن جمله می از اندکهشده بنا روزگار آن دینی بزرگ یا شیخ امتاق محل در که هستیم مقابری

 . در این نوشتار برآنیم تا با خوانشیه کرداصفهان اشار شهر خارج در بکران پیر مزار و نطنز مجموعه

ه آن، سیر روند ساخت بقع در رفته بکار تزیینی هایآرایه و پیربکران بقعه بر محور بستر و شناختیباستان

 .مانند تصوف بپردازیم، گیری آنو عوامل تاثیر گذار برشکل
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 مقدمه 

ر آغاز خود را های بسیاری را به بار آورد اما رشته حیات ایران را کامال از هم نگسست. آنان دحمالت مغول به ایران ویرانی

ایلخان و تابع خان بزرگ چین خواندند؛ اما در پایان قرن هفتم، غازان خان این قانون را زیر پا نهاد و به نام خود سکه ضرب 

های عمرانی در دوره ایلخانی های فرهنگی در فعالیتکرد و به اسالم گروید و حکومتی اسالمی تشکیل داد. سرمایه گذاری

های عمرانی در این دوره، شاهد بناهای شاخص فراوانی از این دوره بجای مانده است. عالوه بر فعالیتبسیار پیشرفت کرد. 

باشد که در سرتاسر جامعه ایرانی دوره ایلخانی ها بحث تصوف میهای دینی هستیم که از جمله آنظهور و رشد یکسری فرقه

ای برای رهایی یافتن دید طبقاتی در جامعه، مردم به دنبال راه چارهرسوخ کرده بود، در این دوره با توجه به وجود اختالفات ش

ها و مشکالت شدید اقتصادی و اجتماعی خود بودند بنابراین تصوف که طرز تفکر پیروان آن مبتنی بر این اصل بود از دغدغه

کرد، سریع مورد قبول مردم اد میکه همه باید به یک راه بروند و در یک فکر شریک باشند و در یک کلمه همه را یکسان قلمد

به تبع رشد تصوف، نیاز به افرادی که تعالیم مرتبط با آن را به پیروان تعلیم دهند احساس شد و افرادی تحت  قرار گرفت.

های درس و اجرای آداب و رسوم مربوط به به ارشاد مردم پرداختند. طبیعتا برای برگزاری این حلقه " صوفی"یا  "پیر"عنوان 

کیشان هایی ثابت بود که مشتاقان در آن بتوانند به تفکر، عزلت و گوشه نشینی و هم صحبتی با همیین تصوف نیاز به مکانآ

ها به وجود آمدند. با توجه به اعتقادات صوفی مآبانه، گرایش اهل تصوف به خویش بپردازند، بدین صورت بتدریج خانقاه

اند. از های مرتبط با این فرقه، در حاشیه شهرها دایر گردیدهیشتر بوده و اغلب مکانهای آرام و دور از هیاهوی جامعه بمحیط

 و است آوری یاد به الزم ایدر اینجا نکتهها بقعه پیربکران واقع در روستای پیربکران در حوالی اصفهان است. جمله این مکان

 مفهوم بر داللت کلی طور بستر به مفهوم نوشتار این در. ودب خواهد پژوهش این در 1بستر مفهوم گرفتن قرار استفاده مورد آن،

 .دارد آن زمانی و مکانی

 روش تحقیق 

باشد و تکنیک جمعمی« یروش توصیفی و تحلیل»شه تاریخی دارد، روش تحقیق نیز با توجه به این که، مسأله این نوشتار ری

 شکل به« ساختاری مشاهده» شیوه به هم و« ای استوارخانهکتاب»و به شکل « تاریخی -اسنادی »هم به شیوه  ،آوری اطالعات

 عناصر بین تعامل ایجاد انتها در و آماری، شیوه به اطالعات ضبط و ثبت برداری،فیلم عکاسی، همراه به« میدانی هایبررسی»

، کتب و د دست اولریخی با مراجعه به اسناهای تجربی تا. یعنی، دادهخواهد بود پژوهش و گزارش نهایی تدوین جهت به

. منظور شوندو سپس با مشاهدات میدانی تطبیق داده میهمچنین گزارشات باستان شناختی استخراج  ومدارک معتبر تاریخی 

منحصر به فرد تاریخی هستند که تحلیل را در دو « توصیف»و « تبیین»های تجربی ناظر بر وقایع های تاریخی، دادهاز داده

و ها و شواهد مکتوب تاریخی ایند. بنابراین در این نوشتار، روش تحلیل پژوهش، کیفی و مبتنی بر دادهنمسطح امکان پذیر می

ها )در سطح افراد و کنشگران( است و نوع داده« فرد » است. سطح تحلیل، هم میانه )سطح نهادها و ساخت ها( و هم میدانی 

های تجربی استوار است که بر مشاهدات مکرر و داده« ستقرائیا »این تحقیق نیز، منطق  نیز کیفی و تاریخی است. منطق

 است.
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 موقعیت جغرافیایی: 

های غربی اصفهان قرار دارد که جزو کوه پایهاین آرامگاه در دیه پیربکران )منطقه پیر بکران در بین ارتفاعات غربی و جنوب

پس از .هـ  337تا  330های ان قرار دارد و بین سالکیلومتری جنوب غرب اصفهان در لنج 03باشد(. در داخلی زاگروس می

پیچد در در حدود پانزده میلی جنوب غرب اصفهان به طرف شهرکرد که به سمت چپ می وفات محمد بن بکران بنا شده است.

-نین میشناسی ایران درباره این بنا چهرتسفلد در کتاب تاریخ باستان (. 331: 1031)اسنیونس،  دهکده لنجان قرار دارد

پیدا کردم. نام جدیدی  1200در لنجان واقع در نزدیکی اصفهان اثر دیگری از ملکه سوسن در سال  1270در سال »نویسد: 

در همان جا  1033کرده و به سال که برای این بنا معمول شده، به مناسبت وجود مزار وسیع یک صوفی که در آنجا زندگی می

 . (1)تصویر شماره(133: 7202شهرت دارد)هرتسفلد،  2ز هم به استراخاتوناست، ولی هنو "پیربکران"فوت کرده 

 

 : نمای کلی از بنای پیربکران1تصویر

 ماخذ: نگارندگان

 شخصیت پیربکران

پیربکران که نام او )محمد( بوده است از رجال مشهور و از مدرسین و عرفای این ناحیه )لنجان( در نیمه دوم قرن هفتم ه.ق 

در ابتدای قرن هشتم وفات یافته و در محل بنای فعلی بقعه که احتماال محل تدریس او هم بوده به خاک سپرده  بوده است که

اند)هنرفر، های معمول آن دوره تزیین نمودهشده و آرامگاه او را بدلیل تجلیل از مقام علمی و مذهبی او با انواع گچبری و کاشی

1011 :720 .) 
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 ریشه کلمه تصوف 

یابی لغوی آن ایم، آرای گوناگونی در کتب صوفیه و به مناسب ریشهه اصل و ریشه تصوف در منابع با اختالف مواجه شدهدربار

رود. کلمه تصوف نامی در آثار علمای علم لغت مطرح گردیده است، که نخستین مشکل جوینده سرچشمه تصوف به شمار می

(. در لغت نامه دهخدا به این صورت 11: 1032اند)واحدی و علیشاه،دادهشوند است که به مسلک کسانی که صوفی خوانده می

آمده است: تصوف ]ت ص و و[ )ع صص( به مذهب صوفیه درآمد(. مرد. )ناظم االطباء(. صوفی شدن مرد. خوی صوفیه گرفتن و 

طالح از خواهش نفسانی متصوف شدن. پشمینه پوشیدن: ماخوذ از صوف بالضم که به معنی پشم و نوعی از پشمینه و به اص

های نفسانی پاک شده و اشیای ای از اهل حقیقت که از خواهشپاک شدن و این عالم را مظهر حق دانستن. نام مذهب طایفه

پوشیدند لذا کلمه تصوف را بر افعال و اعمال آنان اطالق دانند و گویند در زمان سابق این طایفه صوف میعالم را مظهر حق می

تواند مشتق از صوف باشد که به معنی یک سو شدن و رو گردانیدن است چه آنان از ما سوا یک یا آنکه آن کلمه می اند ونموده

 (.6336: 1033اند)دهخدا، سو شده و رو گردانیده

 سرچشمه تصوف 

اند که فتهگشای تحقیق چنان از یادها ریافتن تولدگاه دقیق تصوف غیر ممکن است زیرا تحریف حقایقی کارساز و مشکل

ها جستجو کرد و اعتقاد داشت هاو مذهبها، ملتتوان یافت. تصوف را باید در میان تمامی فرقهکوچکترین نشانی از آنها نمی

اند و به همین لحاظ نباید که عواملی خارج از متن ادیان تحریف نشده در پیدایش و تشکیل عقاید و افکار صوفیه تاثیر داشته

شود خط بطالن کشید یا با عصبیت عنوان کرد. جستجو در یافتن ریشه هایی که اقامه میبر تمامی ادله بدون ارایه دلیلی،

اند، امری عبث است زیرا در تصوف در خارج از اسالم چنانچه برخی مستشرقین  غربی و به تبع آن مستشرقین شرقی پنداشته

ر اسالم جایی ندارد بلکه با بعضی از قوانین اسالمی هم مغایر است، ها و آدابی را یافت که نه تنها دتوان سنتتصوف کنونی می

روند. در این صورت اگر گروهی عقیده دارند که تصوف در نهاد خود ها در تصوف از ارکان به شمار میدر حالیکه همین مغایرت

رسیده و در حقیقت یک نوع واکنشی است  جنبشی است دور از روح اسالم که از ایرانیان یا هندویان از راه ایرانیان به مسلمانان

های ای دیگر رهبانیت مسیحی آغشته به اندیشهیا عده ،که طرز تفکر آریایی در برابر دین اسالم از خود نشان داده است

گویند این افکار پیش از فتح مصر و شام در دانند و مینوافالطونی و گنوسی و زروانی و هرمسی را سرچشمه جنبش تصوف می

-نویسد درباره ایشان نوشت بین سامان منتشر بوده و به مسلمانان رسیده است، نباید چون برخالف مذاق یک صوفی میآ

توجهی کامل آنان به اسالم و معنویت حاکم بر آن است و هرگونه تالش محققانه دلسوزانه آنان را برای یافتن حقایقی که به 

(. صوفی. )ص نسبی، ا( پیرو طریقت تصوف. 73-71: 1032احدی و علیشاه، حاصل دانست)وعمد یا سهو تحریف شده است بی

 پشمینه پوش. یک تن از صوفیه: 

 دل از عیب صافی و صوفی به نام             به دوریشی اندر شده شادکام

 "فردوسی "              

 مرد صوفی تصلفی نبود                  خود تصوف تکلفی نبود

  "سنایی " 

 نک پی موافقت صف صوفیان         صوف سپید بر تن مشرق دریده اند.و ای
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  "خاقانی"

 زین سبب صوفی بود بسیار خوله

 "مولوی" 

 بسیار سفر باید تا پخته شود خامی         صوفی نشود صافی تا بر نکشد جامی

  "سعدی " 

: 1033دانه های سجد قرار دارد )دهخدا،  صوفی. )ا( شیخک. سجد. خلیفه.امام.محراب. دانه درشت درازی که بر باالی

لفظ صوفی از هر لغتی که مشتق شده باشد خواه عربی یا غیر عربی قدر مسلم این است که استعمال آن بنا بر  (.12311

تحقیق جالل همایی در روزگار پیامبر شناخته شده نبوده است، و به تحقیق دقیق مرحوم دکتر اسدا... حامدی این کلمه از 

باشد و حات دوران حیات آن دو شخصیت بارز اسالم )رسول خدا و علی امیر المومنین( نیست، مسلما از موضوعات میمصطل

دهد که استعمال آن از اواخر قرن دوم ه.ق شروع شده است چنانکه ابن سند صحیحی ندارد. بلکه تحقیق و بررسی نشان می

جری پیدا شد، در زمان رسول اکرم نسبت مردم به ایمان در اسالم گوید: اسم صوفی اندکی قبل از سال دویست هجوزی می

ابوالقاسم کثیری که ...« حادث شد بعدا قومی پدیدار شدند  « عابد»و « زاهد»، بعد اسم «مسلم و مومن»شد بوده و گفته می

رن دوم هجری بود که یک دسته اند که اواخر قخوانند و ابن خلدون هم بر این عقیدهاصال سنی است و صوفیان او را امام می

مردمی در بین مسلمانها دیده شدند که زندگی عجیب و خاصی داشتند و رفتار و ظواهر حاالت آنها شباهتی با مسلمانان 

بایست به آنها داده ودوم آن نام صوفی بود به مناسبت آنکه این مردم به لباس پشمینه دهاتی نداشت و قهرا اسم مخصوصی می

 (. 01-03: 1032دند)واحدی، علیشاه، خشن ملبس بو

 تصوف در دوره ایلخانی 

های خلفا در دنیای اسالم، های خوارزمشاهیان و هرج و مرج ناشی از سیاست بازیدر عهد خوارزمشاهیان کشورگشایی

ن نفوذ فرقه کرد، خطر روز افزوهای صلیبی که هنوز جهان اسالم را تهدید میهایی ایجاد کرده بود، ادامه جنگآشکفتگی

-های پی در پی فرق گوناگون مذهبی که همگی سبب بیها ربوده بود، کشمکشاسماعیلیه که خواب از چشم بزرگان حکومت

ها نقش بسزایی داشتند، ها و فرقه گراییگردید و سرخوردگی مردم از روحانیون متشرع که در دسیسه بازیثباتی اوضاع می

س از سپری شدن این دوران و آغاز عهد دگرگونی مغول در این آشفته بازار فکری و روحی مردم را به تصوف متمایل ساخت. پ

که سراسر جامعه ایرانی را فرا گرفته بود مردم رنج دیده و مصیبت زده همه چیز از دست داده که بیمار گونه به دنبال داروی 

برهانند ، سرانجام راه رهایی و آن داروی شفا بخش را زدند تا خود را از سقوط گشتند و چنگ بر هر ریسمانی میشفا بخش می

(. توجه و عالقمندی مردم در این دوره به مذهب و عرفان و مسلک 721: 1032یافتند و چنگ بر ریسمان تصوف زدند)بیانی، 

-و معلوم میکردند طریقت تا جایی بوده است که رسما از مشایخ بزرگ و از مرکز تصوف تقاضای اعزام نماینده و خلیفه می

(. این 077: 1021شودکه اهل آن روزگار مشتاق تربیت تهذیب و محتاج و تشنه تسکین و آرامش روحی بودند)مرتضوی، 

التصوف »داد. رهانید و تسکینشان میگرایش آنان را از قیود دست و پاگیر زندگی و از تفکر درباره آنچه از دست داده بودند، می

آنچه در سر داری « یا»رابیش از تویی تو نیست. چون به خویشتن مشغول گشتی از او بازماندی ترک التکلف و هیچ تکلف تو 

به یک سو نگریستن و »گفتند که تصوف دو چیز است: بنهی و آنچه در کف داری بدهی و آنچه بر تو آید نجهی. همچنین می
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و در یک فکر شریک باشند و باال و پایینی و خرد و بایست به یک راه روند این طرز تفکر که همه سالکان می«. یکسان زیستن

کردند و همه در غم یکدیگر سهیم بودند صوفیان به داد. خود را تنها احساس نمیکالنی وجود نداشته باشد، مردم را دلداری می

بدین ترتیب،  «تصوف خوار داشتن نفس است در طلب مناهی و عزیز داشتن امر الهی»دادند که مریدان خود چنین تعلیم می

ای هیچ چیز جز ذات الهی وجود حقیقی ندارد و تمام موجودات تجلی ذات مطلق است. پس اراده منحصر به فرد اوست. اراده

 (. 1031011خورد، جز تجلی اراده هستی مطلق اوست )بیهقی،که در وجودهای خاکی به چشم می

روح در عالم علوی «. ت از دو عالم غیب و شهود چون روح و قالبمرکب اس» به طور کلی صوفیان معتقد بودند که وجود انسان 

گیرد. سیر می کند و قالب در عالم سفلی، پس روح را باید توسعه داد و از قالب درگذشت که وجود همه در عالم علوی جای می

خوردند و بودند، کمتر تأسف میمردم با تعالیم صوفیانه برای مال و منال و خان و مانی که از دست داده و هویتی که گم کرده 

دید و کردند. در تصوف تفرد مذموم بود و انسان خود را در جمع و با جمع میغم فقر و فنای خان و مان را بهتر تحمل می

-بود و حرکت داشت. صوفیان وجود و عدم را مکمل هم می« شدن»آورد که پیوسته در حال ای در میاجتماع به صورت بدنه

های نسبی را انعکاس حقایق کردند و هستیین بزرگترین دوای درد مردم آن زمانه بود. عدم را به آینه تشبیه میدانستند و ا

شد و وجود صادر شده در یک آن به همان دانستند. وجود، هر آن از هستی مطلق صادر میعلم وجود مطلق این در آینه می

کردند. در گستره این هر آن با یک هستی اضافی نو به نو وجود پیدا میسان با تمام اجزایش گشت و عالم بدینهستی باز می

دیدند، در عین حال در افق دوردست، وجود را شد و مردمی که خود را بر لب پرتگاه عدم میبینی عدم با وجود یکی میجهان

ساخت. در تصوف گناهان مردم بخشوده یافتند. این سر به سر شدن عدم و وجود در تصوف، مردم را به آینده امیدوار میباز می

-ای بود به مدارا و آزاد اندیشی و مردم در پناه آن آرامش از دست رفته خود را باز میشد و از این رو تصوف باب گشودهمی

 (.722-721: 1032یافتند)بیانی،

 علل شکوفایی تصوف در دوره ایلخانی 

سته جای اشرافیت گذشته را گرفته بودند و در عرصه اجتماع طبقات اجتماعی از هم پاشیده شده بود و گروهی نوخا -1

های منقول بیکران به چنگ آورده، در راس دادند. طبقه جدید اشرافیت ایلی که امالک وسیع و ثروتجوالن می

روت راند. طبقات مولد ثداد و آنان را به عقب میها نمیمقامات باال قرار گرفته بود، مجال خودنمایی به سایر گروه

چون کشاورز و پیشه ور زیر یوغ طبقه فئودال ایلی جدید کمر خم کرده بودند و از آزادیهای نسبی دوران گذشته 

گرفتند، منعکس کننده نارضایتی  مردم از های تصوف که هر روز بیش از پیش شکل میطریقتیافتند. اثری نمی

م و سپس نبردهای گوناگون بین شاهزادگان و های خانمان سوز دوران تهاججنگ حرص و آز اشراف جدید بود.

های خارجی و مغوالن از سوی دیگر امان از مردم بریده بود و اشراف در پی مسابقه قدرت از سویی و بین حکومت

داشت تا داروی شفا بخش همه مشکالت خویش را در تصوف بجویند که آنان را به علت نعمات خلق خدا را بر آن می

نهاد. این بود که یکباره رهانید و مرهمی بر خاطر خسته ایشان میدهای به دست آمده از زمین میاز دست داده و در

توان کسانی سیل طالبان تصوف به خانقاهها روان شد. در این دوره که عهد اوج صوفیگری باید نام گیرد به ندرت می

نداشته باشد و تصوف بر همه جا و همه چیز  را یافت که مرید شیخی نبوده یا دست کم به نوعی با خانقاه سر و کار

 (.726-722: 1032سایه افکنده بود)بیانی،
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اعتنایی به پیشامدها و حوادث به وجود آمدن محیطی که ایجاب توکل به خدا و تفویض امر الی ا... و القیدی و بی -7

 کرد. روزگار می

 دی عموم به تهذیب و اخالق و تزکیه نفس. تمایل قلبی و توجه عامه و خاصه به تصوف و مشایخ تصوف و عالقمن -0

خان به تصوف و رعایت جانب متصوفه در حالیکه شعر چندان مورد توجه توجه و تمایل ایلخانان بزرگ بخصوص غازان -1

 ای نداشتند. نبود و  شاعران از کرشمه عنایت و نظر لطف ایلخانان چندان بهره

جه رشید الدین فضل ا... همدانی و فرزند بزرگوارش خواجه غیاث حمایت موثر و صادقانه وزیر فاضل این دوره خوا -2

 (.00231021الدین از طایفه متصوفان)مرتضوی،

ها های متعدد در اکناف ممالک ایلخانی دایر بوده و جمع کثیری از صوفیان در  هر یک از خانقاهدر این دوره خانقاه -6

 (017اند)همان: مشایخ مشغول بوده به انجام آداب تصوف و کسب فیض و همت از محضر پیران و

 حاظ ساختار فضایی و سیر شکل گیریبررسی بنا به ل

توان گفت این بنای عظیم همانند بیشتر بناهای دار و همچنین تاریخ وفات محمد ابن بکران، میهای تاریخبا نظر به کتیبه

 ند مرحله طراحی و اجرا شده است. تاریخی ایران در چ

 باشد: مل سه قسمت میبنای پیربکران شا

دوم صحن بقعه که دارای سقف بلندی است و در اطراف   شود.اول رواق بقعه که از کوچه مجاور آن به صحن بقعه منتهی می

جانب آن ونیز پوشش طاق ایوان با خطوط کوفی و بنایی و شاخ و 1هایی واقع شده و دیوارهای هرگردشها و غالمآن ایوانچه

سوم آرامگاه پیر بکران که در ضلع شمالی بقعه و متصل با طاق محفوظی بری شده تزیین شده است. های گچبرگ و گل و بوته

 بری تزیین شده استکه ظاهرأ محل تدریس محمدبن بکران بوده قرار دارد و اطراف و جوانب آن با گچ

    .(3و6، 2، 0،1، 7)تصاویر شماره (72031011)هنرفر،

 

 ع بنای پیربکران و نمایش ایوان و مقبره: پالن و مقط7تصویر
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نام خود را از یک صوفی  "بنای پیر بکران  "معتقد است که « در سرزمین صوفی بزرگ »راجراستیونس در سفرنامه خود به نام

پیر مومن به نام بکران گرفته است که او خود این محل را برای اقامتش انتخاب نموده بود که متصل به گنبد و صحن زیر بقعه 

گرفته است و به طوری که ینی و یا محلی برای موعظه و تدریس مورد استفاده  قرار میآن مکانی بوده است که برای عزلت نش

ای برای جلوگیری از حرارت آفتاب داشته باشند ای از شاگردان و پیروانش برای اینکه پناهگاه و محل سایهشهرت دارد عده

که هنوز تزئینات ایوان کامل نشده بود وفات یافت و م در حالی 1030اند. محمدبن بکران در سال ای برپا داشتهایوان و محوطه

مدت زمانی کوتاه پس از آن ساختمان مبدل به یک بنای تاریخی برای این صوفی مقدس گردید. گنبد بکران به شکل غیر 

 : نمایی ازرواق بقعه3تصویر

 هااز غالمگردش : نمایی7تصویر

 و تزیینات آن ایوان سقف و : نمایی از4تصویر

نده نمایی از ایوان و دیوار جدا کن: 5تصویر

 مقبره محمد بکران از صحن اصلی

 

: نماد قبر  محمد بکران در طبقه 6تصویر

 دوم بنا)ایوان مشرف به صحن اصلی(

 ماخذ: نگارندگان
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اگانه که معمولی بنا شده و در قسمت شمالی ایوان قرار دارد،  قسمت انتهای جنوبی ایوان به یک محوطه قدیمی و به دیوار جد

در مقابل آن هست  متصل گردیده است که محراب در آن واقع است و درست در سمت شرق آن به طرف مکه است و سردر 

آرامگاه در انتهای راهرو در سمت شرق پیش بینی شده بوده است. ساختمان در نظر اول اگر بیننده دارای معلومات قبلی نباشد 

های مختلفی و متفاوت از هم ساخته شده است. سردر برهم و غریب باشد و در بخشرسد که ساختمانی در هم و به نظر می

ورودی بقعه دارای گچ بری زیبایی با خطوط کوفی است. محراب عالی و نفیس گچبری شده آن شامل طاق نوک دار تیز در 

-ی است، دیوارهای جناحی با کاشیهایفرورفتگی دیوار با طرح شبیه نیم دایره ظریف با دومین طاق تیز بعدی که دارای رنگ

کند. در این محل تاالری بر اند، دیوارهای مجزایی ایوان را از قسمت خاص بقعه و آرامگاه جدا میهای درخشان پوشیده شده

دهد. بقعه کوچک در یک حرم قدس یا محراب غیر باالی بقعه آرامگاه وجود دارد که قسمتی از طبقه دوم این بنا را تشکیل می

مولی قرار دارد و در پیشامدگی یک صخره سوراخی است که در سنت معمول جای سم اسب حضرت علی)ع( معروف است. مع

بقعه پیربکران به طور کلی در اصل شطرنجی)پیچازی( است و قادر بوده است که در مقابل ویرانی ایستادگی نماید و بیشترین 

ی درست شده است. درک این مطلب که یک ایوان باز که با مسجد موفقیتش را مرهون این است که از یک صخره بزرگ سنگ

ارتباط و اتصال ندارد رمزی است از رسم و عقیده موروثی ساسانیان که در سبک زمان مفعولی ساختمان دیده می 

 . (1)تصویر شماره (331-337: 1031شود)استیونس، 

 

 د ابن بکران(: نمای داخلی اتاق مقبره پیربکران)قبر محم8تصویر        

 ماخذ: نگارندگان

بنایی که برای صوفی ساخته شده تقلید باشکوهی از طاق کسری است. »کند: گدار نیز در کتاب خود با نام  آثار ایران ذکر می

در کف بنا قطعه سنگ بزرگی را نشان دادند که اثر پای اسبی بر آن بود و گویا الیاس پیامبر از این محل به جنت رفته است. 

حتماال این تخته سنگ را اصال برای جایگزین شدن تخته سنگ معبد بیت المقدس در نظر گرفته بودند ولی صوفی مذکور این ا

معبد یهودی را غصب کرده است. در حقیقت مزار صوفی به اتاقک گنبد داری که مقدم بر آن قرار گرفته است تکیه زده است. 

در این اطاق به  تدریس بپردازد. تا هنگامی که یکی از شاگردانش ایوان وسیع را  رسد که پیربکران عادت داشته کهبه نظر می

ای را که در دیوار شرقی بنا قرار دارد برای این کار در نظر گرفت و برای او ساخت تا به راحتی به تدریس مشغول شود او صفه

که پس از مرگش در این صفه رقم زده شده بر  ایبه صورت معمول در آنجا مستقر شد. دست کم این چیزی است که از کتیبه

هذه الصفه المبارکة الشیخ المشایخ المسلمین قدرة ارباب المحققین محمد بن بکران قدس ا... روح العزیز سنه اثنی »آید: می
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که در آن م در گذشت، او را در ایوانی  1030-1ق/  330هنگامی که پیربکران در سیزدهم ربیع االول سال « عشره و سبعمائه

بینیم ته ایوان را محصور کرد و به این طریق ایوان تبدیل به مقبره کرد به خاک سپردند. دیوار مشبکی که در بنا میتدریس می

شد. دیواری مزین به محراب باگچبری بسیار زیبای آن را مسدود کرد پس تاالری کوچک با سردری زیبا که در حکم سرسرای 

 (.713-711: 1063)گدار،  «بنا است به آن اضافه شود

 تزیینات بنا: 

 تزئینات گچبری رواق بقعه پیربکران: 

کتیبه گچبری سر در ورودی رواق و تزئینات گچ بری آن به مناسبت اینکه در معرض تأثیر عوامل جوی بوده است، آسیب 

نکه طاق آن برای مدتی خراب شده  فراوان دیده ولی رواق آن که سر در خارجی بقعه را به مدخل صحن آن اتصال می دهد با آ

و تعمیر نشده بوده است معذلک گچبری های جالب آن هنوز جلب توجه می کند. کتیبه سردر صحن بقعه که خط ثلث بر 

 (2)تصویر شماره زمینه گل و برگ گچبری شده است به شرح زیر می باشد: 

 « فی ثلث و سبعمائههذه العماره المبارکه الشیخ المشایخ المسلمین محمد بن بکران »

در اطراف طاق نمای سمت راست سردر پس از ذکر جمله )بسم ا... الرحمن الرحیم( آیه الکرسی به خط کوفی ساده گچبری 

 . (13)تصویر شماره شده و در داخل این طاقها به خط کوفی سوره )اخالص( گچبری شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: نگارندگان                                                                         

 : کتیبه داخل و اطراف طاق11تصویر : کتیبه گچبری سردر ورودی9تصویر
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 های داخل صحن بقعه پیربکران: تزئینات گچبری و خطوط و کتیبه

باشد و فقط از صحن بقعه پیر بکران محوطه محصور و مسقف کوچکی است که از سه جانب شرقی و غربی و شمالی مسدود می

لی گچبری آن در این قست واقع است به خارج ارتباط دارد و از همین قسمت باز قسمت فوقانی جانب جنوبی که محراب عا

هایی وارد آورده است. تزئینات داخل بقعه از نوع گچبری و این جبهه است که عوامل جوی به داخل بقعه نفوذ کرده و آسیب

ه.ق و دارای رنگ و  1های قرن وع کاشیهایی که برای آرایش داخل این بقعه به کار رفته از نکاشیکاری است نوع کاشیکاری

های نفیس را که اغلب )خاجی شکل( و به رنگ لعاب جالب مخصوص است ولی موجب تأسف است که بیشتر این کاشی

اند، اما قسمت عمده ای که هنوز تحت مراقبت مستقیم دولت واقع نبوده است ربودهباشد در ازمنهای میالجوردی و یا فیروزه

بری آن خوشبختانه باقیست و بر روی هم مجموعه ساختمان و تزیینات بقعه پیربکران از آثار بسیار نفیس و تزیینات گچ

 پرارزش گنجینه تاریخی اصفهان است. 

 محمد شاه نقاش استاد هنرمند گچبر  بقعه پیربکران:  

اند. در کتیبه اول )آیة عه واقع شدههای اطراف صحن بقعه در دو سطر و به ارتفاع تقریبا یک متر و نیم از سطح بقکتیبه

 شود: الکرسی( تا جمله )و ا... سمیع العلیم( به خط بنایی گچبری شده است و قسمت آخر آن به عبارت زیر ختم می

 «صدق ا... العظیم و صدق رسوله الکریم و نحن علی ذالک من الشاهدین و الحمد هلل رب العالمین»

)دهر( به خط ثلث درشت گچبری شده است و قسمت آخر آن که در انتهای ضلع غربی ایوان  در سطر دوم کتیبه آیاتی از سوره

 است نام )محمد شاه نقاش( استاد هنرمند گچبر  این بقعه را به شرح زیر در بر دارد: 

 «و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا صدق اهلل عمل محمد شاه نقاش»... 

 ی ضلع شرقی بقعه پیربکران: خطوط و تزئینات گچبر

این ضلع از بقعه دارای دو جرز و یک ایوان کوچک است به جرز اول نام )ابوبکر( به خط بنایی بر زمینه شطرنجی در اشکال 

های مربع بزرگ به طور مکرر گچبری شده است. به جرز دوم کلمه )و عمر( به خط بنایی بر زمینه شطرنجی و داخل مربع

های موجود در یک شکل مربع بزرگ به خط بنایی ساده برجسته از ه و در قسمت پایین این جرز تا حد کتیبهبری شدبزرگ گچ

 . (11)تصویر شمارهآجر صلوات  بر چهارده معصوم به شرح زیر گچبری شده است

علی حسن  اللهم صل علی محمد المصطفی و صل علی المرتضی و صل علی فاطمه الزهرا و صل علی خدیجه الکبری و صل»

مجتبی و صل علی حسین شهید کربال و صل علی زین العابدین و صل علی محمد باقر و صل علی جعفر صادق و صل علی 

 «موسی الکاظم و صل علی محمد تقی و صل علی علی نقی و صل علی حسن العسکری و صل علی محمد مهدی.

د. بین دو جرز ضلع شرقی در یک طاقنما یا ایوان کوچک به در پایین این جرز تخته  سنگ معروف با جای پای الیاس وجود دار

 خط کوفی عبارات زیر گچبری شده است: 

 «بسم اهلل الرحمن الرحیم. سبحان الحی الباقی»
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 ه.ق گچبری شده است:  317و بر جانب جنوبی این طاقنما به خط ثلث کتیبه زیر مورخ به سال 

ین قدوه ارباب المحققین محمد بن بکران قدس ا... روح العزیز سنه اثنی عشر و هذه الصفه المبارکه الشیخ المشایخ المسلم»

 «.سبعمائه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : آرایه ضلع شرقی11تصویر

 ماخذ: نگارندگان

 

 خطوط و تزئینات ضلع غربی: 

این ضلع نام )و ضلع غربی صحن بقعه قرینه ضلع شرقی است و دارای دو جرز و یک طاقنما در وسط می باشد. بر جرز شمالی 

عثمان( به خط بنایی و مکرر بر زمینه شطرنجی و در داخل یک شکل مربع بزرگ که گچبری شده و در قسمت فوقانی آن در 

 (17)تصویر شماره یک صفحه مربع شکل بزرگ به خط بنایی ساده با آجر عبارات و کلمات زیر نقش شده است: 

ه اال هو الرحمن الرحیم. الملک القدوس. السالم. المومن. المهین. العزیز. الجبار. الملک. بسم ا... الرحمن الرحیم هو ا... الذی الال»

الخالق. الباری. المصور. الغفار. الوهاب. المفید. المدبر.الشدید.المبدی. المعید.. الودود. المحمود. العمبود.البعید. القریب. 

 «الحلیم. الکریم. الحکیم. المجیب.الرقیب.الحسیب.البدیع.الرفیع. السمیع. العلیم.

های وسط این ضلع به خط بر جرز جنوبی ضلع غربی به خط بنایی بر زمینه شطرنجی نام )علی( گچبری شده است. در طاق

 ثلث سوره )اخالص( گچبری شده و بر جانب جنوبی این طاقنما در یک لوحه به خط کوفی برجسته نوشته شده است: 

 «الملک اهلل»
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 : آرایه گچی ناتمام ضلع غربی اتاق مقبره11تصویر

 ماخذ: نگارندگان

 محراب عالی گچبری بقعه پیربکران: 

در ضلع جنوبی صحن مسقف بقعه پیربکران محراب بزرگی گچ بری شده است. آرایش این محراب تزئینات گل و بوته و شاخ و 

شده است. کتیبه هالل خارجی محراب در دو سطر است: در سطر برگ و خطوط کوفی و ثلث است ولی تاریخ انجام آن ذکر ن

اول به خط کوفی بعد از جمله )بسم ا... الرحمن الرحیم( آیه الکرسی گچبری شده و در سط دوم به خط ثلث بر زمینه گل و 

و اما کفورا انا( ختم می برگ گچی بعد از )بسم ا... الرحمن الرحیم( آیات اول سوره )دهر( گچ بری شده و به جمله )اما مشاکرا 

شود. در هالل پشت بغل این محراب به خط بنایی جمالت اهلل اکبر، الحکم اهلل، العظمه هلل، الملک هلل، الحمد هلل، به طور مکرر 

 . (10)تصویر شماره گچبری شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نمایی کلی از محراب پیربکران 13تصویر

 ماخذ: نگارندگان
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 ران مقبره محمد بن بک

در ضلع شمالی صحن بقعه مقبره محمد بن بکران واقع است که بوسیله مدخلی به داخل بقعه مربوط می شود. داخل و خارج 

آرامگاه با تزیینات کاشیکاری و گچبری مزین شده است و در سمت فوقانی آرامگاه ایوان دیگری که قسمتی از طبقه دوم این 

ن دو غالم گردش طرفین آن است واقع شده است. دیوار حد فاصل آرامگاه و صحن ساختمان را  تشکیل می دهد و رابط  بی

بقعه مشبک است و در اطراف این دیوار مشبک کتیبه هایی نوشته شده و بر کتیبه هالل اول دیوار که از باالی پشت بغل می 

)تصویر شریفه )یس( گچبری شده است گذرد به خط کوفی ساده جمله: بسم ا... الرحمن الرحیم و آیات اول تا هفتم از سوره

 . (11شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : دیوار مشبک جلوی بقعه و کتیبه باالی آن14تصویر

 ماخذ: نگارندگان

کتیبه هالل دوم اطراف دیوار مشبک آرامگاه شامل سوره )فاتحه( می باشد. بر آرامگاه محمد بن بکرا ن سنگ بزرگ مرمری 

ایی است از آن جمله به خط ثلث برجسته در اطراف سنگ )آیه الکرسی( و بر جانب غربی نصب شده که دارای خطوط  کتیبه ه

ه. ق و مشتمل بر نام  330آن صلوات بر دوازده امام حجاری شده است و در ذیل آنها کتیبه تاریخی سنگ مورخ  به سال 

 (12)تصویر شماره استاد حجار آن )سراج ( به شرح ذیل قرائت می شود: 
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ضه المقدسه المبارکه الشیخ المشایخ المسلمین و قدوه ارباب المحققین محی معالم الشریعه معظم الطریقه کاشف هذه الرو»

اسرار الحقیقه حجه الحق علی الخلق هادی الخلق الی الحق العارف باسرار الربوبیه الواقف بآثار االلوهیه محمد بن بکران جعلها 

 «ثلث عاشر شهر ربیع االول سنه ثلث و سبعمائه عمل سراجا... روضه من ریاض الجنه له فی لیله ال

 بر جانب شرقی سنگ مزار عبارات ذیل نوشته شده است:

اللهم صل علیه کلما ذکره الذاکرون و صل علیه کلما سها عنه الغافلون حرر العبد الضعیف المحتاج الی رحمه اهلل الغنی علی »

 «. محمود بن محمد التبریزی بفیروزان

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 : ضلع شرقی سنگ مزار15تصویر

 ماخذ: نگارندگان

 بر دیوار شمالی داخل آرامگاه به دو خط کوفی و ثلث که یک سر در میان نوشته شده عباراتی به شرح زیر گچبری شده است. 

 خطوط کوفی شامل آیاتی از سوره فاتحه  -1

 خطوط ثلث به شرح زیر:  -7

مین قدوه ارباب المحققین محی معالم الشریعه کاشف اسرار الحقیقه واقف بآثار هذه الروضه المقدسه الشیخ المشایخ المسل»

 «االلوهیه حجه الحق علی الخلق محمد بن بکران نورا.. . قبره فی سنه ثلث و سبعمائه
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 بر دیوار ضلع شرقی آرامگاه به خط بنایی گچی قرمز رنگ نوشته شده است: 

 «.هلل و اهلل اکبر و ال حول و ال قوه اال باهلل العلی العظیمسبحان ا... و الحمد اهلل و ال اله اال ا»

آرامگاه محمد بن بکران بوسیله مدخل کم ارتفاعی که به حالت خمیده باید از آن گذشت و در ضلع شمالی اتاق آرامگاه قرار 

لث )سوره اخالص( گچبری دارد به اتاق تاریکی اتصال می یابد که طاق آن مخروطی شکل است و بر دیوار جنوبی آن به خط ث

ای در دو شود. در اطراف طاق گنبدی شکل آن نیز کتیبهشده و در وسط آن به خط کوفی جمله )فسیکفیکهم اهلل( خوانده می

سطر به خط کوفی و ثلث گچبری شده بود که مقداری از آن ریزش کرده و فعال از خطوط کوفی آن سوره)اخالص( و از باقی 

 . (16)تصویر شماره شودقرائت می« ما تقدم من ذینک و ما تأخر و لیتم نعمتک»جمله مانده، خطوط ثلث آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تزیینات باالی سردر ورودی اتاق پشت مقبره)نمای داخلی( :16تصویر

 ماخذ: نگارندگان

 

طراف قسمت محراب مانند های بزرگ روی آرامگاه محمد بن بکران که در طبقه دوم ساختمان بقعه واقع است و در ادر طاق

شود گچبری شده است. آن به خط کوفی سوره )اخالص( و در طرفین آن به خط ثلث عبارات دیگری که به خوبی خوانده نمی

در  این قسمت به خط بایی و به شیوه گچبری برجسته بر زمینه گچ قرمز رنگ در قسمت شرقی آن جمالت )سبحان اهلل و 

هلل و اهلل اکبر( دو مرتبه نوشته شده و در قسمت غربی آن عبارت )والحول وال قوه اال باهلل العلی العظیم( الحمد اهلل و ال اله اال ا

های تزئینات گچبری دوره ایلخانی کاربرد رنگ در (. یکی از ویژگی720-762: 1011هنرفر، «)نیز دو مرتبه نوشته شده است
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های قرمز، سفید های محراب و دیوارهای مجاور شاهد استفاده از رنگهایی از این مجموعه از جمله گچبریهاست در بخشآن

 و آبی الجوردی به عنوان عنصر تزئینی هستیم. 

های متداخل در مقیاس طبیعی کتیبه پیرامون محراب پیربکران است، این ترکیب های شناخته شده کتیبهترین نمونهاز کهن

های بعد تبدیل شد. دیواره مجزایی که ایوان را از قسمت خاص بقعه وره و دورهبه سرعت به بخشی از سنت کتیبه نگاری این د

اند. نمای بیرونی بنا با کاشهای های هشت گوش که سوراخی در مرکز آن باز شده، پوشیده شدهکند با کاشیو آرامگاه جدا می

ای می شده که متأسفانه جز ینی فیروزهای تزئین شده بود که باعث درخشش بنا همچون نگتک رنگ آبی الجوردی و فیروزه

 .(13)تصویر شماره ها باقی نمانده استچند قطعه بیشتر ازآن کاشی

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نتیجه گیری:

شد. پیشینه های دینی نیز در نظر گرفته میدر دوره اسالمی خاک سپاری اشخاص در خانه خود ، سنتی بود که برای شخصیت

، چنان که خود حضرت را در مسجدی به خاک سپردند که در محل خانه او بود. گشتز میاین سنت به زمان پیامبر)ص( با

. اندیافتند را نیز در همان محل به خاک سپرده و دفن کردهبیشتر امامان شیعه مانند امام دهم و یازدهم که در خانه شان وفات 

اند. از جمله: مجموعه نطنز زرگ دینی آن روزگار بنا شدهدر دوره ایلخانی نیز شاهد مقابری هستیم که در محل اقامت شیخ یا ب

و مزار پیر بکران در خارج شهر اصفهان، که از گنبدخانه تا ایوان و بقعه را در بر گرفته است. در بقعه پیر بکران در نخستین 

د، با افزایش شهرت شیخ مرحله، اتاقک گنبددار کوچکی به منزله زاویه یکی از شیوخ محلی، یعنی محمد ابن بکران ساخته ش

ه.ق درگذشت ایوان محل  330ای بدان افزودند تا از آموزگاه شیخ حفاظت کند. هنگامی که شیخ در سال ایوانی با طاق گهواره

اند و تدریس او را با احداث محرابی مسدود کرده و با افزودن یک دیوار حائل اتاقک مزار را از اتاق اصلی محراب دار جدا کرده

توان نتیجه بدیل به آرامگاه شد.  با توجه به اینکه خانقاه عبارت است از دیر با مکان برای زندگی صوفیان مسلمان میبنا ت

های دوره توان آن را جز خانقاهچون مجموعه نطنز اما در مقیاسی کوچکتر و میگرفت مزار پیر بکران نیز خانقاهی بوده هم

 در بدنه و سقف بنا ت کاشی و گچبری: تزیینا17تصویر

 ماخذ: نگارندگان 
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های کشاورزی در زمان ایلخانان بعد از اصالحات غازان خان در موثرترین وضعیت و زمین ایلخانی به شمار آورد. اوضاع اقتصادی

هایی های چنین فعالیتحاصلخیزترین حالت قرارداشت، این زمان درست موسم نوسازی و بازسازی آثار معماری بود. نمونه

دانیم، پیچیدگی و وفور تزئینات پیربکران هیچ نمیدرمجموعه مزار پیر بکران نیز روی نمود، هرچند در باره نظام حمایتی مزار 

 کند.ای محلی حکایت میی حامیآن از ثروت و سلیقه

 منابع

 .1031نورفولک،-(،فیروز اشرافی،جلد دوم،اصفهان؛ناکینهامسفرنامه)در سرزمین صوفی بزرگ .ایستونس،راجر،1

 . 1013هلل کاوسی،تهران،فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران،ولی امعماری ایلخانی در نطنز:مجموعه شیخ عبدالصمد،.بلر،شیال،7

 .1032تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها)سمت(، مغوالن و حکومت ایلخانی در ایران،.بیانی،شیرین،0

 .1033،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،چاپ دوم، 13و2،جلد  نامه لغت.دهخدا،علی اکبر،1

تصحیح و تعلیق :سید جمال الدین حسینی  الرساله العلیه احادیث النبویه،.کاشفی بیهقی سبزواری،کمال الدین حسینی،2

 .1011ارموی)محدث(،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی،

 .1063،ابوالحسن سروقد مقدم،جلد اول ،مشهد،بنیاد پژوهش های اسالمی،آثار ایران.گدار،آندره،6

 .1026،انتشارات آگاه،اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعیدبی سعید میهنی،.محمد بن منور،ا3

 .1021تبریز، انتشارات مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران،مسائل عصر ایلخانان،.مرتضوی،منوچهر، 1

 .7202،علی اصغر حکمت،انتشارات انجمن آثار ملی،تاریخ باستانی ایران بر بنیاد باستان شناسی.هرتسفلد،ارنست،2
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