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چکیده
سادات بهعنوان بازماندگان خاندان پیامبر (ص) ،در جامعة ايران دورة اسالمي از جايگاه اجتماعي وااليي
برخوردار بوده و اغلب حکام و طبقات مختلف اجتماعي به آنان عنايت ويژهای داشتهاند .اين رويکرد خاص به
سادات ،در دورة آلمظفر نیز ادامه يافت و تعامالت بسیاری میان اين قشر و حکام آلمظفر وجود داشت.
بخشي از اين تعامالت را ميتوان به باورهای مذهبي و انديشة سیاسي حکومتگران آلمظفر نسبت داد .آنان
که در ارتباط با ايلخانان مسلمان و فضای حاکم بر قرون هفتم و هشتم هجری رشد يافته و به قدرت دست
يافتند ،گروههای مختلف اجتماعي و مذهبي همچون سادات ،شیعیان و اهل تصوف را مورد التفات ويژه قرار
دادند .امرای مظفری در اين قبیل مناسبات ،اهدافي چون استفاده از اعتبار سادات برای کسب مشروعیت و
مقبولیت عامه و تثبیت حکومت را مدنظر داشتند .آلمظفر در اين راستا در مقاطعي ،مناصب بااهمیتي
همچون وزارت ،قضاوت و فرماندهي لشکر را به سادات واگذار کرده و پذيرش شفاعت سادات در برخي
رويدادهای سیاسي را مدنظر قرار دادند .بااينهمه ،در موارد اندکي که اين گروه به دنبال کسب قدرت رفته و
حیات سیاسي آلمظفر را به مخاطره انداختند ،روابط طرفین به تقابل کشیده شد .اين پژوهش که به روش
توصیفي – تحلیلي و با استناد به منابع دستاول تاريخي و ادبي فراهم شده ،به چگونگي تعامل و تقابل
سادات با حکام مظفری و اشکال نقشآفريني سادات در حکومت آلمظفر ميپردازد.
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Abstract
Sadat, as the survivors of the family of the Prophet (PBUH), had high
social status in the Iranian society of the Islamic period and most of the
rulers and different social classes paid special attention to them. This
particular approach to Sadat continued in the period of Al-Muzaffar and
there were many interactions between this group and the rulers of AlMuzaffar. Some of these interactions can be attributed to the religious
beliefs and political thoughts of the rulers of Al-Muzaffar. Those who
grew and gained power in connection with the Muslim Ilkhans and the
atmosphere prevailing in the seventh and eighth centuries AH, paid
special attention to various social and religious groups such as the Sadat,
the Shiites and the Sufis. In such relations, Mozaffari's rulers considered
some goals such as using Sadat's credibility to gain legitimacy and public
acceptance and to consolidate the government. In this regard, AlMuzaffar at times handed over important positions such as the ministry,
the judge and the commander of the division to Sadat and considered
accepting Sadat's intercession in some political events. However, in the
few cases in which the group sought to seize power and jeopardize AlMuzaffar's political life, relations between the two sides were strained.
Using a descriptive-analytical method and citing first-hand historical and
literary sources, this study deals with the issue of how Sadat interacts
with Mozaffari rulers. It also examines the forms of Sadat's role-playing
in the rule of Al-Muzaffar.
Keywords: The roles of Sadat, Al-Muzaffar, Sadat's Interaction and
Confrontation, Niqabat, Dar al-Siyadeh.
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مقدمه
از جمله وجوه برجسته ايام حکومت مغوالن و ايلخانان بر ايران زمین ،گسترش تشیع و
افزايش احترام به سادات است .مغوالن و ايلخانان غیرمسلمان ،با از بین بردن خالفت
عباسي بهعنوان تکیهگاه اهل سنت و يکسان قلمداد کردن مسلمانان اعم از شیعه و سني،
زمینه اشاعه بیشتر اعتقادات شیعي و احترام فزونتر به سادات را فراهم نمودند .با پذيرش
اسالم توسط محمود غازان و گرايش اولجايتو به تشیع ،گامهای بیشتری در راستای احترام
به سادات و ايجاد ابنیه مرتبط با آنها چون دارالسیادهها در شهرهای مختلف برداشته شد.
فضای سیاسي پس از فروپاشي حکومت ايلخانان و ايجاد چندين حکومت محلي در مناطق
مختلف ايران ،نهتنها بر توجه به سادات در برخي مناطق افزود ،بلکه شماری از سادات را در
جايگاه رهبری قیامهای منجر به تأسیس چند حکومت محلي در شمال ايران (مرعشي،
کیايي ،عمادی) قرار داد .از مصاديق توجه زياد به سادات در مناطق مرکزی و جنوبي ايران و
بهرهبرداری از نفوذ اجتماعي آنان برای تثبیت پايههای حکومت و افزايش مشروعیت،
عملکرد آلاينجو قابلذکر است.
مسئله اصلي پژوهش پیش رو ،چگونگي تعامل و تقابل سادات با حاکمان مظفری و
نقشآفريني آنان در ساختار حکومت آلمظفر (795-713ق1393-1314/م) بهعنوان يکي از
حکومتهای پساايلخاني است که به تعصب در تسنن شهره بودند .در اهمیت بررسي
موضوع مذکور ،بايد گفت که سادات قابلتوجهي در طي قرون بعد از اسالم ،در يزد بهعنوان
خاستگاه قدرت آلمظفر و نیز در ديگر شهرهای مهم قلمرو مظفريان (کرمان ،اصفهان،
شیراز) زندگي ميکردند .از عهد آل بويه به بعد ،از يکسو بر جمعیت سادات اين مناطق
افزوده شده و از سوی ديگر ،شمار سادات شافعي تنزل يافته و بر تعداد سادات اثنيعشری
افزوده شد .از شواهد موقعیت مناسب اجتماعي و اقتصادی سادات پرشمار ساکن شیراز پیش
از قدرتيابي آلمظفر ،ازدواج هايي است که بین خانوادههای نقیب شیراز و حاکم شهر
صورت گرفته است .حال بررسي چگونگي تعامل و تقابل امرای مظفری با ساداتِ قلمرو
خويش و نیز تبیین نقشآفريني سادات در حکومت آلمظفر ،از اهداف اصلي اين مقاله است.
فرض بر آن است با توجه به اوضاع مذهبي حاکم بر قرون هفتم و هشتم هجری و نیاز
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حکام به کسب مشروعیت و مقبولیت عامه ،حکومت آلمظفر نیز از گرايش به سادات و
انجام برخي اقدامات در جهت جلب نظر مثبت آنان غافل نبوده است.
از پژوهشهايي که درباره جنبههای گوناگون جايگاه سادات در ادوار ديگر صورت گرفته،
ميتوان به مقاالت «سادات در دوره مغول» از جواد عباسي« ،رابطه سادات و حاکمیت؛
مباني و معیارهای نفوذ سیاسي و اقتدار سادات در حکومت ايلخانان» از علي بحرانيپور و
فاطمه حاجيآبادی« ،سادات در عصر تیموری» از علیرضا کريمي و ابراهیم فتحي سالمت،
مقاله «تحقیق در احوال و آثار سادات عريضي يزد» از محمدباقر کمالالديني که برخي از
سادات عريضي در دوره آلمظفر نیز حضور داشتند .همچنین مقاله «دارالسیاده زمینههای
شکل گیری ،جايگاه و کارکرد آن در عصر ايلخانان مغول» از مهدی يعقوبي و ديگران اشاره
نمود .در مقاله «نکتهيابي از وقفنامه جامعالخیرات» از محمدحسن میرحسیني درباره يکي
از سادات دورة آلمظفر مطالبي آمده است .افزون بر اين در کتاب شیعیان اثنيعشری در
ايران ،از پروين ترکمني آذر پیرامون توجه خاص حاکمان آلمظفر به گروههای مختلف
مذهبي از جمله سادات نکات مختصری ذکر گرديده است .بااينحال ،هیچگونه پژوهشي اعم
از کتاب و مقاله درباره سادات و نقشآفريني آنان در دوره آلمظفر منتشر نشده است.
 -1رابطه دوگانه تعامل و تقابل حکام آلمظفر با سادات
ب ا هجوم مغول و فروپاشي خالفت عباسي ،عامل مهم کسب مشروعیت برای حکومت
در قلمرو سرزمینهای بازمانده از خالفت عباسي بسیار کمرنگ شد .شاهان مظفری گرچه
در خأل قدرت سیاسي پس از فروپاشي ايلخانان موفق شدند با زور و غلبه ،قدرت را به دست
گیرند ،اما بر اين امر واقف بودند برای تداوم حکومتشان نیازمند به بنیانهای ديگر
مشروعیت خواهند بود .ازاينرو برای مقابله با مشکالت ناشي از تزلزل قدرت ،درصدد فائق
آمدن بر چالشهای مشروعیتي برآمدند .آلمظفر با اقداماتي در اين زمینه تا حد زيادی
فقدان پیشینه حکمروايي خانداني را برای سلطنت جبران نمودند .حکومتگران آلمظفر در
ابتدا سعي کردند تا به هر نوعي خود را مسلمان واقعي جلوه دهند .در اين راستا توجه و
تعامل با گروههای مختلف مذهبي همچون صوفیان ،شیعیان و سادات ،يکي از ابزارهايي بود
که بدان متوسل شدند .بهواقع حاکمان شافعي مذهب آلمظفر با توجه به رشد در دربار
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ايلخانان و آشنايي با فضای حاکم بر قرون هفتم و هشتم هجری و همچنین برای نیاز به
کسب مشروعیت و مقبولیت به اهل تصوف و تشیع با توجه به اقبال آنان از سوی مردم،
نزديک شده و مقام سادات را نیز رعايت مينمودند.
 -1-1توجه اغلب حکام آلمظفر به جلب نظر سادات

سادات با داشتن شرافت نسب و خويشي با رسول اکرم (ص) ،پیوسته مورد احترام
آلمظفر بودند .البته اين توجه در احترام و تکريم خالصه نميشد .آنان سعي مينمودند تا
سادات را در مواهب دنیايي نیز شريک سازند و حمايت اين گروه اجتماعي را کسب نمايند.
امرای مظفری ميدانستند که مردم نسبت به اين گروه ،احترام توأم با پذيرش سخنان آنان
را دارند و حرف سادات ميتواند موجبات آرامش و يا شورش را مهیا سازد .با اين طرز تفکر
درصدد برآمدند تا هم سادات را بعضاً در مناصب حکومتي قرار دهند و از ايشان برای
استحکام حکومت سود جويند و هم امتیازات مادی مانند مستمری ،صدقات و موقوفاتي را
برای آنان تعیین نمايند .در دوره آلمظفر غیر از سید و شريف ،مرتضي اعظم نیز از القاب
مخصوص سادات بوده و در مواردی نیز از سادات با عنوان امیر همچون دوره ايلخانان ياد
ميشد .چنانچه معینالدين اشرف يا شمسالدين علي بمي عنوان امیر داشتند.
از جمله نخستین نمودهای تعامل سادات با حاکمان آلمظفر ،از رابطه حسنه شرفالدين
مظفر (متوفي 713ق1314/م) با سید جالل کاشي آغاز شد .در جريان مشکالت چهارساله
میان امیر شرفالدين مظفر و خواجه رشیدالدين فضلا...همداني وزير ايلخانان ،فردی از
طبقه سادات به نام سید جاللالدين کاشي که نائب وزير بود ،به علت دوستي با امیر مظفری
برای رفع اختالفات اين دو سعي بلیغ نمود و به نوشته صاحب مواهب الهي« :سید جالل
الدين به تحلیل ماده نزاع مساعي مشکور تقديم کرد ...چون کارها به وفق مراد آخر شد،
انواع تربیت و نوازش فرمود» (معلم يزدی.)39 :1326 ،
امیرمبارزالدين محمد نیز ،ارادت خاصي نسبت به سادات ابراز ميداشت و صدقات و
وقفیات بسیاری در حق آنها بهويژه در دو شهر يزد و کرمان مقرر و برای رفاه آنها
دارالسیادههايي بنا نهاد (کتبي .)71 :1364 ،زيارت آرامگاههای اهل بیت و برقراری موقوفات
برای آنها نمونه ای از توجهات او به سادات بود .امیرمبارزالدين از همان بدو تأسیس دولت

 182

تاريخنامة ايران بعد از اسالم ،سال دوازدهم ،شمارة بیست و شش ،بهار 1400

خود در شیراز ،سعي کرد حمايت سادات را به دست آورد .در جريان فتح شیراز اين امیر
مظفری بهزودی متوجه قدرت سادات شد .وی ،شاه شیخ ابواسحاق اينجو را به فرزندان
حاجي ضراب که از اجله سادات محله درب نو شیراز بود ،سپرد تا آنان او را در ازای قتل پدر
خود که باعث تنفر مردم هم از ابواسحاق شده بود ،به قصاص برسانند (حافظ ابرو/1 :1380 ،
 .)261اين اقدام را بايد به نوعي دلجويي امیرمبارزالدين از سادات تعبیر کرد.
از ديگر اقدامات امیر مبارزالدين ،استفاده از سادات در جهت پیشبرد اهداف خود بود .در
آن روزها شهرت يافته بود که يک تار موی پیامبر اکرم (ص) ،نزد خاندان مرتضي اعظم
سید شمس الدوله و الدين علي بمي از شیعیان و عرفای بم است .امیر مبارزالدين در سال
754ق1353/م قبل از فتح شیراز به بم رفت تا آن را به دست بیاورد .سید شمسالدين ابتدا
حاضر به فروش نشد ولي بعد مدعي شد که حضرت پیامبر (ص) در خواب امر کردند که
«موی محمد به محمد مظفر ده»(کتبي .)60 :1364 ،امیر مبارزالدين هم امالک بسیار بر
اوالد سید وقف کرد (معلم يزدی .)239 :1326 ،در واقع اعطای امتیازات اقتصادی در قالب
موقوفات و بخشودگيهای مالي ،بخشي از احترامي بود که در دوره مظفری برای سادات
قائل بودند.
شاه شجاع نیز همچون پدر به قول تاريخ آلمظفر« :همت پادشاهانهای در تعظیم سادات
نامدار داشت» (کتبي .)81 :1364 ،او پس از مرگ همسر اول ،کريمهای از سادات حسني در
سال 757ق1356/م عقد نمود (ابن عنبه1425 ،ق .)226 :سپس وزارت را به يکي از سادات
تفويض نمود .شاه شجاع حتي در فتحنامه اصفهان (سال 768ق1367/م) که نسخهای از آن
در بیاض تاجالدين احمد وزير آمده به طبقه سادات که نشان از جايگاه اين طبقه نزد اوست،
اشاره کرده است .به نقل از شاه شجاع« :اين منشور در قلم آمد ...تا نوّاب ما و عصبه سادات
و قضات و مشايخ و صدور و صواحب و ...يقین دانند اسباب فراغ بال و ابواب دفاع حال
ايشان به همه غايتي خواهیم رسید» (تاجالدين احمد وزير.)12 :1381 ،
افزون بر اين ساير امرای آلمظفر نیز از سادات غافل نبودند .سلطان زينالعابدين (-786
789ق1387-1384/م) نیز «پس از بر تخت نشستن ،سادات و موالي و اکابر را عنايت و
رعايت فرمود» (سمرقندی .)569 /2 :1372،در زمان شاه منصور (795-790ق-1388/
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1393م) ،آخرين امیر آلمظفر ،نیز همچنان عنايت ويژه اين خاندان به سادات برقرار بود.
شاه منصور در بدو ورود به شیراز توسط سادات ياری شد .در اين زمان ،جماعت سادات
شیرازی که از طرف شاه يحیي مأمور به حفظ دروازه سلم بودند ،با اتباع خويش رو به شاه
منصور آورده و او را به شیراز راه دادند (يزدی .)225 /1 :1336 ،در نبود قدرت مرکزی
عموماً پس از مرگ پادشاهان و يا شورشها و هجوم بیگانگان که نهادهای سنتي
برقرارکننده نظم و امنیت از میان ميرفتند ،گروههای مختلف در شهرها همچون
خاندانهای سادات بودند که ميکوشیدند در حد توان از آشفتگيها جلوگیری کنند.
افزون بر اين ،شاه منصور پس از استقرار در پايتخت برای تحکیم مباني قدرت خود به
ارباب عمائم و ديگر صاحبان نفوذ توجه خاص مبذول داشت .در اين ايام به سبب هزينههای
جنگ به دستور يکي از وزراء ،مقرری سادات و باقي ارباب عمائم را از هفتادهزار تومان به
نصف کاسته شده بود .شاه منصور اين قضیه را وسیلهای برای جلب نظر سادات قرار داد و از
ادامه دستور وزير ممانعت به عمل آورد و فرمان داد مبلغي هم بر مستمری بیفزايند .شاه
منصور خطاب به وزير اشاره نمود« :ما دو لشکر داريم .يک لشکر صوری که شمايید و لشکر
معنوی که سادات و علما و مشايخ هستند ...بايد مواجب آنان از نقد وجوه باشد» (حافظ ابرو،
.)686 /2 :1380
 -2-1ایجاد فرصت برای شفاعت سادات

مقام و اهمیت سادات در جامعه اسالمي چنان رفیع بود که عموماً زندگي و ثروت خود را
در معرض خطر و تهديد نميديدند .حتي هنگامي که شهر از سوی امیری برای غارت آزاد
اعالم ميگرديد ،آ نان اجازه داشتند از هرگونه تخطي به ساحتشان جان سالم به در برند .در
نتیجه اين جايگاه ،امید آن را نیز داشتند که بتوانند با شفاعت و وساطتت در مسائل مختلف،
بسیاری از اعمال خشونتآمیز حکومتگران را خنثي کنند .نوع شفاعت سادات در دوره
مظفری بیشتر برای جلوگیری از جنگ و به زحمت افتادن مردم و خرابي واليت بود تا مبادا
جنگ دوباره شرايط را سختتر کند .غالب اين سفارتها توأم با موفقیت بود و سادات با
رضايت حاکم مظفری باز ميگشتند .در جريان وقايع سال 744ق1343/م که ملک اشرف
چوپاني قصد تصرف شیراز را داشت برای جلب همراهي امیرمبارزالدين محمد جهت حمله به
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شیراز ،بنا به درخواست خود امیر مبارزی ،شمسالدين صائن قاضي سمناني را که مورد کینه
او بود ،نزد وی فرستادند .شمس الدين صائن به شفاعت اکابر يزد خصوصاً مرتضي اعظم
صدرالدين مجتبي از انتقام امیر مبارزالدين رهايي يافت (کتبي.)49 :1364 ،
در اين دوران حتي ملوک همجوار آلمظفر که از احترام و ارادت امیرمبارزالدين محمد
نسبت به سادات آگاه بودند ،برای منصرف کردن وی از جنگ يا برای طلب بخشش ،سادات
را برای طلب امان به نزد وی ميفرستادند که عموماً مورد احترام واقع ميشدند .چنانچه
شیخ ابواسحاق اينجو چندين مرتبه سید صدرالدين مجتبي به همراهي يکي از امراء را برای
شفاعت نزد امیر مبارزالدين محمد فرستاد .در مرتبه اول سید صدرالدين مجتبي به همراه
ملک نصیرالدين حاکم ابرقوه موفق به انجام صلح شد (معلم يزدی .)155 :1326 ،بار دوم
سید صدرالدين به همراهي عمادالدين محمود برای درخواست آشتي به کرمان رفت .حاکم
مظفری در ابتدا به دلیل خلف وعدههای فراوان شیخ ابواسحاق اينجو قبول نکرد اما عاقبت
به صلح رضا داد (حافظ ابرو .)205 :1380 ،بايد در نظر داشت که اين وساطتها برای اثبات
روحیات مردمگرايانه سادات نیز ضروری مينمود.
 -3-1تقابل گاهگاه آلمظفر با سادات

برخورداری از منافع گوناگون به همراه جايگاه اجتماعي باالی برخي از سادات مي
توانست خطری بالقوه برای حکومتها باشد و حساسیت آنان را برانگیزد .در اين دوره هرگاه
سادات صاحب نفوذی ميشدند که موقعیت مظفريان را به خطر ميانداختند ،با آنها
مخالفت ميشد .رابطه آلمظفر با ساداتي که مدعي حکومت بودند در موارد اندکي که
گزارش شده ،سخت بود.
از اولین درگیریهای امیرمبارزالدين با سادات ،به مقابله او با مرتضي اعظم سید
عضدالدين محمد بن ابي يعلي بن المحسني الحسیني يزدی پدر جالل شاعر و شحنه فارس
برميگردد (عضد :1389 ،مقدمه  .)34سید بدون اذن ايلخان با توجه به آشفتگي اوضاع به
يزد لشکر کشید .در حوالي میبد خبر فوت آخرين ايلخان به امیر مبارزالدين محمد رسید .وی
بالفاصله يزد را به تصرف درآورد و با لشکری آراسته به مقابله سید عضد شتافت .سید عضد
پس از هزيمت ،بينتیجه متوجه شیراز شد (جعفری ،بيتا.)62 :
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همچنین امیرمبارزالدين محمد در جريان مقابله با شیخ ابواسحاق که به يزد لشکر
کشیده بود ،درصدد ويران کردن مدرسه غیاثیه که متعلق به سید غیاثالدين يزدی وزير آل
اينجو بود ،برآمد .اهالي منطقه از خراب نمودن بنا جلوگیری کرده اما امیر به سبب سوگندی
که ياد کرده بود ،کنگره درگاه مدرسه و ساباط را ويران نمود (جعفری ،بيتا.)163-162 :
مشکل بعد امیرمبارزالدين با سید رکن الدين محمد بن نظامالدين حسیني (متوفي 732ق) از
سادات عريضي است .وی قاضيالقضات و از واقفان بزرگ که دوران حیاتاش با ايلخانان
مسلمان و چند سالي در يزد با آلمظفر ،معاصر بود .سید رکنالدين ناظر اموال و امالک
خواجه رشیدالدين همداني در يزد بود .ابنیه و آثار خیر سید رکنالدين و پسرش سید شمس
الدين شامل  45بناست که از پردرآمدترين مزارع و سهام و قنوات بر آن وقف نمودند (سید
رکنالدين 7 :1345 ،و  .)10به نظر ميرسد يکي از انگیزههای عمده سید رکنالدين در وقف
بخش وسیعي از اموال خود ،ترس از امیرمبارزالدين در غصب اموالش بوده است .گويا
امیرمبارزالدين به تالفي همدستي سید رکنالدين در مصادره اموال پدرش شرفالدين،
مقداری از امالک وقفي خواجه رشیدالدين و سید رکنالدين را در يزد مصادره کرد
(میرحسیني .)169 :1384 ،در همین زمان خواجه حافظ به نوعي به اين موقوفهخواری اشاره
ميکند:
«فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد

که مي حرام ولي به ز مال اوقاف است»
(حافظ)35 :1385 ،

سید رکنالدين بهعنوان متولي موقوفات و سند نويش امالک يزد به احتمال قوی برای
اين که اموال را از دسترس غاصبان در امان باشد ،به نام خود ثبت و سپس به همراه اموال
خود مجدداً وقف کرد (میرحسیني .)169 :1384 ،طبق ديدگاه نويسندگان مقاله حاضر نیز
اين موضوع بايد قرين به واقعیت باشد؛ چرا که به نظر ميآيد صحت اموال و امالک
امیرمبارزالدين محمد دچار شبهه فراوان است .ذکر برخي مطالب در منابع چنین مينمايد که
موقوفهخواری وی حقیقت داشته است .آنگاه که امیرمبارزالدين محمد هرچه از نفايس اموال
به سید شمسالدين بمي عرضه داشت ،قبول نکرد تا اينکه از مال حالل ،قريهای معتبر
خريده بر فرزندان او وقف نمود (میرخواند .)484 /4 :1339 ،بار ديگر نیز امیر مبارزالدين،
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مسجد جامع و دارالسیاده کرمان را از حاصل امالک موروثياش در میبد ،بنا نهاد و يک دينار
از هیچ جای به آن اضافه نکرد (کتبي .)58 :1364 ،نطنزی بهصراحت به اين موضوع اشاره
کرده که امیرمبارزالدين« :مجموع اوقاف را به مقاطعه بستد و از شئامت آن حکومت ،اکثر
آنها ديواني شد» (.)149 :1336
نزد شاه شجاع نیز مانند پدر ،سادات طبقه اجتماعي معتبری بودند؛ البته خدمت و احترام
شاه شجاع نیز مانند حکام ديگر نسبت به سادات تا جايي بوده است که از طرف آنان خطری
او را تهديد نکند و خالفي از آنان ظاهر نگردد ،و آنجا که پای سیاست و منافع سیاسي آنها
مطرح ميشد ،دوست و دشمن و شیعه و سني نميشناختند (ترکمني آذر .)291 :1385 ،در
زبدهالتواريخ آمده است که شاه شجاع از رفتار قزوينیان در جهت بستن دروازهها ،و عدم
توجه به صحبتهای خواجه مجدالدين قاقم قزويني که همراه شاه شجاع بود و برای صلح
نزد قزوينیان رفته ولي مورد دشنام قرار گرفته بود ،به خشم آمد و تصمیم حمله به اين شهر
گرفت .مردم سید فخرالدين ابهری را شفیع قرار دادند .عليرغم احترام سادات و گرايش شاه
شجاع به آنان ،وساطتشان سودی نبخشید .جنگي رخ داد و مردم به زحمت افتادند (حافظ
ابرو .)510 /1 :1380 ،مشخص است اين شفاعتها همیشه هم مثمرثمر واقع نميگرديد؛
زيرا امرای مظفری ابتدا مصالح خود را در نظر ميگرفتند و سپس موقعیت سادات را در نظر
ميآوردند.
بار ديگر نیز يکي از سادات همراه با پهلوان اسد خراساني حاکم شورشگر کرمان در
مقابله با شاه شجاع قرار گرفت .در جريان قیام پهلوان اسد ،آنگاه که وی در محاصره شديد
سپاهیان آلمظفر قرار گرفت ،سید قطبالدين پسر امیر حاج ضراب شیرازی از ساداب محله
درب نو شیراز را به همراه خواجه عمادالدين به رسالت برای دريافت کمک روانه خراسان
نمود .ملک غیاثالدين پیرعلي (783-771ق1381-1369 /م) پادشاه آلکرت بهواسطه
دوستي با شاه شجاع به ايلچیان اسد توجهي ننمود .سید قطبالدين نیز بيحاصل مراجعت
نمود (حافظ ابرو .)461/1 :1380 ،موارد ذکرشده بهوضوح نشان ميدهد سادات تا زماني که
در همراهي کامل با امرای آلمظفر بودند ،مورد توجه و احترام واقع ميشدند.
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 -2چگونگی ایفای نقش سادات در حکومت آلمظفر
بخشي از تعامالت سالطین آلمظفر با سادات در قالب واگذاری مناصبي به آنان در
ساختار ديني و ديوانساالری بود .سادات در اين دوره نیز همچون دوره ايلخانان مسلمان و
آلاينجو وارد ساختار قدرت شدند و بهتدريج در جامعه به خاندانهايي پرنفوذ ،قدرتمند و
بهتبع آن ثروتمند تبديل شدند .آلمظفر عالوه بر تکريم سادات ،سعي نمودند تا آنان را
ساختار حکومت شريک سازند و بدين وسیله حمايت هرچه بیشتر مردم را جلب کنند .در اين
دوره ،سادات ايفاگر نقشهای متفاوتي بودند که در ذيل بدان خواهیم پرداخت.
 -1-2ازدواج سادات با خاندان حکومتی

حاکمان کم و بیش با انگیزه اعتقادی و بیشتر با انگیزه بهرهبرداری سیاسي از نفوذ
سادات ،با آنان ارتباط برقرار ميکردند .بخشي از اين ارتباطات در قالب ازدواج روی ميداد.
در اين دوره ،منابع از ازدواج شاه شجاع با دختر يکي از سادات حسني خبر ميدهند .خانزاده
کاشي (از سادات حسني) همسر دوم شاه شجاع بود .شرح نسب وی در عمده الطالب في
انساب آل ابيطالب چنین آمده است« :و أما الطیف بن رکنالدين محمد بن سید تاجالدين
أبومیره بن کمالالدين أبيالفضل بن أحمد بن محمد بن أبيالرضا» (ابنعنبه1425 ،ق:
 .)226حاصل اين ازدواج ،يک پسر به نام سلطان زينالعابدين بود و يک دختر که به
همسری شاه منصور مظفری درآمد و سلطان غضنفر از اين ازدواج متولد شد .سلطان زين
العابدين که صاحب تاريخ آلمظفر از او بهعنوان سیدزاده نام ميبرد ،بنا بر وصیت پدرش
شاه شجاع در سال 786ق1159/م بر تخت سلطنت نشست و تا سال 795ق1393/م که
توسط امیرتیمور به جای کشته شدن ،به سمرقند فرستاده شد ،درگیر زدوخورد با شاهزادگان
مظفری بود .به احتمال فراوان با توجه به احترام امیر تیمور به سادات (سمرقندی/1 :1372 ،
 )138و همچنین بهموجب سفارش شاه شجاع به وی برای ياری فرزندش برعکس ساير
شاهزادگان مظفری ،کشته نشد .امیر تیمور او و برادرش را به سمرقند کوچانید و برای
هريک وجه معاشي تأمین نمود تا باقي عمر را در آنجا بهراحتي بگذرانند (خواندمیر:1380 ،
.)324-325/3
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 -2-2ایفای نقش سادات در جایگاه وزارت

سادات در دوره آلمظفر در تعامل با ساختار سیاسي -ديواني در نقش وزير به ايفای
نقش پرداختند .از جمله اينان ،سید رکنالدين حسن وزير شاه شجاع (از سال  786تا 770ق/
1369-1367م) است .وی فرزند امیر معینالدين اشرف از اعاظم سادات عريضي و مادرش
دختر سید شمسالدين محمد يزدی ،قاضيالقضات بود (کاتب .)107 :1357 ،سید از يزد به
همراه شاه شجاع به شیراز آمد و بعد از عزل خواجه قطبالدين سلیمان شاه به وزارت
منصوب شد ،اما بعد از مدتي به علت غروری که نسبت به اطرافیان شاه داشت ،دست به
توطئهای زد که به قیمت جانش تمام شد .او به علت توهمي که از خواجه همامالدين محمود
و خواجه جاللالدين تورانشاه داشت از آنان نزد شاه شجاع بدگويي کرد و اظهار داشت که
آنان ،شاه محمود را فراخواندهاند که هرگاه به شیراز برسد ،دروازههای شیراز را برايش
خواهند گشود .با تحقیق شاه شجاع مشخص شد که شاه رکنالدين حسن نوشتن چنین نامه
ای به شاه محمود را نظارت کرده است ،ازاينرو با دستور شاه شجاع ،وی را با زه کمان
کشتند و اموالش را ضبط نمودند (خواندمیر.)250 :1317 ،
غزلي در ديوان حافظ موجود است که با در نظر گرفتن مضامین آن ميتوان احتمال داد
که ناظر بر تزوير وزير (رکنالدين حسن) و شادی خواجه از آزادی وزير ديگری (جاللالدين
تورانشاه) است (غني:)362-361 :1386 ،
«ماه کنعاني من مسند مصر آنِ تو شد

وقت آن است که بدرود کني زندان را

حافظا مي خور و رندی کن و خوش باش ولي

دام تزوير مکن چون دگران قرآن را»
(حافظ.)8 :1385 ،

نکته جالب آن که سید معینالدين اشرف ،پدر وزير مقتول برای نماز بر جنازه پسر حاضر
نشد و چنین بیان داشت« :سادات را با ظلم و فسق و غدر چه کار .ما را جهت رحمت
عالمیان فرستادهاند .فرزندی که سبب محنت جهانیان باشد بدين نوع باليا مبتال گردد»
(میرخواند .)538 /4 :1339 ،در اين دوره نیز حاکمان بههیچوجه قدرت وزراء را هرچند از
سادات بوده باشند تحمل نميکردند .نافرجامي وزرای مظفری همچون سرنوشت وزيران
ايلخانان بود.
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سید عضد (پدر جالل عضد) نیز به نقل از منابع اندکي ،وزير آلمظفر است .دولتشاه
سمرقندی در ذيل شرح حال جالل عضد نوشته است که پدر او در روزگار محمد مظفر ،وزير
بوده است (دولتشاه سمرقندی .)221 :1336 ،صاحب جامع مفیدی نیز به اين مهم اشاره دارد
که پس از آنکه امیر مبارزالدين محمد عراق و فارس را گرفت ،امر وزارت به سید عضد قرار
گرفت (مستوفي بافقي .)154 /2 :1385 ،عضد يزدی افزون بر مقام ديواني ،شاعر نیز بوده
است.
افزون بر اينان در زمان شاه يحیي مظفری حاکم يزد ،از سیدی به نام رکنالدين
بهعنوان وزير نام برده شده است .در تاريخ جديد يزد ذيل عنوان عمارت شاه يحیي و
نزديکان او در يزد ،آمده است« :وزير او سید رکن الدين...در میان شهر و مدرسه ،بازاری
مربع ساخت ،و مدرسه ساز داد ،و حمامي نیکو در جنب مدرسه ...و مسجد و جماعتخانه
عالي ساز داد» (کاتب .)82 :1357 ،از دودمان سید رکنالدين ثاني جمعي از سادات موسوی
وزيری ،همچنان باقي هستند (آيتي .)178 :1317 ،سید مذکور با سید رکنالدين (متوفي
732ق1331 /م) ،صاحب وقفنامه جامعالخیرات که سالها قبل از تولد شاه يحیي (زاده
744ق1343 /م) فوت کرده بود ،متفاوت است.
 -3-2ایفای نقش سادات در جایگاه نائبالسلطنگی و حکومت شهرها

تعامالت خاص میان سادات و حکومتهای عصر فترت از جمله آلاينجو و آلمظفر تا
جايي پیش رفت که نیابت سلطنت و رياست شهرها نیز در مواردی به آنان سپرده شد.
امیرمظفرالدين کاشي از سادات حسني و برادر خانزاده کاشي همسر دوم شاه شجاع بود که
توسط سلطان زينالعابدين (789-786ق1387-1384 /م) پس از آمدن به شیراز ،به نیابت
سلطنت برگزيده شد و در کلیه امور اختیار تام يافت .همچنین سلطان زينالعابدين پس از
تصرف اصفهان ،امیرمجدالدين مظفر را به حکومت آنجا برقرار کرد (میرخواند:1339 ،
 .)581/4قدرت امیر مظفرالدين کاشي در اين زمان به حدی بود که با ملک عزالدين حاکم
لر بزرگ از ملوک همجوار آلمظفر وصلتي نمود .امیر مجدالدين هنگام حمله تیمور نیز
همچنان حاکم اصفهان بود و به همراه خواجه رکنالدين صاعد و ساير سادات و علما و
بزرگان به استقبال امیرتیمور شنافت (شامي .)104 :1363 ،بااينحال سید مجدالدين در
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اردوی امیر تیمور تحت نظر بود .بعداً در سال 793ق1391 /م با حمله شاه منصور به
اصفهان ،زين العابدين فرار نموده و سید مجدالدين کاشي نیز به قتل رسید (سمرقندی،
.)615-612/1 :1372
 -4-2ایفای نقش سادات در جایگاه فرمانده لشکر

سالطین مظفری برای تثبیت حکومت خود و مقابله با سرکشان داخلي از افراد مورد
اعتمادی همچون سادات نیز برای فرماندهي لشکر بهره ميبردند .از مشهورترين امرای
لشکر ،ميتوان از «سید تاجالدين علیشاه بمي» است که از پهلوانان وفادار امیر مبارزالدين
محسوب ميشد که در نجات جان سطان مظفری در جنگ با قبايل مغول اوغان و جرماء
رشادتهای فراوان نشان داده (معلم يزدی )185-86 :1326 ،و زماني که امیرمبارزالدين
محمد چندين زخم برداشت ،پهلوان علیشاه بمي در صدد نجات وی برآمد ،مبارزالدين محمد
اشاره نمود نیازی به نجات من نیست و بیست سال قبل از اين در حرم حضرت امیرالمومنین
علي کرم اهلل آرزوی شهادت نمودم .بااينحال تاجالدين علیشاه بمي با اصرار وی را نجات
داد؛ اما سید همراه با هشتصد تن به دست مخالفان کشته شد (کتبي .)53 :1364 ،همچنین
شاه محمود نیز از يکي از سادات در لشکر بهره برد .در جريان نبرد میان شاه شجاع و شاه
محمود از يکي از دالوران لشکر شاه محمود تحت عنوان مرتضي اعظم امیر همامالدين ياد
شده که پس از پراکنده شدن سپاه شاه محمود ،به اصفهان باز ميگردد (میرخواند/4 :1339 ،
 .)519بعداً سلطان زين العابدين نیز از سید مجدالدين مظفر کاشي در سال 787ق1160 /م
بهعنوان امیراالمراء لشکر سود برده است (خواندمیر.)317 /3 :1380 ،
 -5-2ایفای نقش سادات در جایگاه نقیبالنقباء و قاضیالقضات

در رأس تشکیالت نقابت ،پیوسته شخصي از سادات قرار داشت .صاحب فتوتنامه
سلطاني به دو جماعت صوفي و سادات اشاره ميکند که هر دو ناگزير از داشتن نقیب
هستند« .نقیب ،صحت انساب را تشخیص دهد تا کسي نتواند به کذب و زور خود را وارد يا
سیدی را از حوزه سادات خارج نمايد ...همچنین وظیفه ديگر نقباء آن است اقداماتي انجام
دهند تا موقعیت سادات حفظ گردد و به منصبي که اليق جايگاه آنهاست ،دست يابند»
(کاشفي سبزواری .)89 :1350 ،در اين دوره نیز همچون دوره ايلخانان عنوان امیر نیز به
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نقیبالنقباء يا نقیباالشراف داده ميشد .در منابع موجود نیامده که نقیب را چگونه انتخاب
ميکردند ،اما به نظر ميرسد همانند قاضيالقضات ،بايد مسند نقابت هم حاصل ترکیب
موروثي فرمان سلطنتي و حمايت جماعت سادات بوده باشد (لیمبرت.)110 :1387 ،
در دوره آلمظفر امیر معینالدين اشرف ،فرزند امیر شرفالدين حسین ،قاضيالقضات و
نقیبالنقبای ممالک فارس و عراق از سادات عريضي بود که خیرات و مبّراتش در يزد،
شیراز ،اصفهان و ابرقو بسیار است (جعفری ،بيتا .)172 :در باب مناسبات وی با آلمظفر در
تاريخ يزد چنین آمده« :چون او به مکه رفت شريف بن حسن عجالن که پادشاه مکه و
مدينه بود ،او را باالی دست نشاند و دائم مقدم بر سلطان مبارزالدين محمد نشستي ،و دختر
امیر شمسالدين بن رکنالدين در حباله او بود و از او سه پسر داشت که يک پسر وزير شاه
شجاع بود» (جعفری ،بيتا .)174-173 :مسجد جامع سر ريگ ،مسجد جامع سر آب نو،
مدرسهای در کوچه حسینیان و ساباطي بر مزار امامزاده جعفر از آثار اوست (جعفری ،بيتا:
 .)172افزون بر اين امیرمبارزالدين محمد ،سید جمالالدين حسن بخاری را به همراه موالنا
مجدالدين حسن به سمت قضاوت يزد گماشت (جعفری ،بيتا .)159 :در دوره شاه شجاع نیز
از سید غیاثالدين نیز بهعنوان قاضي بم ياد شده است .منابع در جريان قیام دولتشاه بکاول
در کرمان از اين قاضي نام ميبرند .دولتشاه برای تثبیت موقعیتش درصدد ازدواج با نامزد
سلطان شبلي پسر شاه شجاع برآمد .اين دختر فرزند شاه سلطان خواهرزاده امیرمبارزی بود و
او در زمان خواستگاری فرستادگان دولتشاه را دشنام داده و از پذيرش هدايا امتناع نمود.
قضات کرمان به وخامت عاقبت اين ازدواج انديشیدند و هیچ يک بدين جسارت اقدام
نکردند؛ اما سید غیاثالدين قاضي بم که در اين زمان در کرمان بود ،جرئت کرده و خطبه
عقد اين دختر با دولتشاه بکاول را خواند (حافظابرو.)369-368 /1 :1380 ،
 -3خدمت سادات به آلمظفر از جایگاه علمی و ادبی
سالطین آلمظفر که طبق اشاره منابع ،مردماني مروج علم و ادب بودند (کتبي:1364 ،
 ،) 7دربارشان پذيرای اهل علم و شعرای نامي بسیاری بود که برخي از آنان از طبقه سادات
بودند .از جمله سادات اهل علم و فضل در اين دوران سید علي بن محمد بن علي الحسیني
الجرجاني مشهور به شريف است .در جريان بازگشت شاه شجاع از يزد در سال 780ق/
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1378م ،موالنا سعدالدي ن انسي از رجال دربار مظفری به همراه سید شريف جرجاني ،به
خدمت امیر مظفری رسید .آنگاه که شاه شجاع دانست که وی سید شريف است نهايت
تکريم تقديم کرده و سید را همراه خويش به شیراز آورد و در مدرسه دارالشفاء که از
مستحدثات خود او بود ،به تدريس گماشت (شهابالدين يزدی ،نسخه خطي .)498 :اين
مدرسه دارالشفاء در همان محوطه بیمارستان آل بويه در زمان عضدالدوله ديلمي ،بنا شده
است (لیمبرت.)61 :1387 ،
سید شريف جرجاني در سال 789ق به دستور امیر تیمور به سمرقند منتقل شد و بعد از
فوت وی به شیراز بازگشت و در 816ق به ديار باقي شتافت .به نقل از مؤلف فارسنامه
ناصری« :سادات شريفي حسیني متولي آستان حضرت شاهچراغ از احفاد جناب سید شريف
عالمه جرجاني هستند» (حسیني فسايي.)942 /2 :1382 ،
افزون بر اين در میان شعرای عصر فترت ،نام دو تن از سادات بهعنوان ستايشگران آل
مظفر ديده ميشود .سید عضد (زاده 716ق) ،مداح امرای آلمظفر با سید مرتضي عضد
يزدی که در سال 740ق1339 /م درگذشته و ذکر آن رفت ،متفاوت است .ديواني نفیس از
وی برجای مانده که آن را در سال 776ق به شاه شجاع مظفری تقديم کرده است .بنابر
ابیات ديوان عضد ،نسب عضد به سادات طباطبا ميرسد (عضد:)188 :1389 ،
«از من گو به افضل سادات شرق و غرب
ای نور چشم روشن زهرا و مرتضا...
گو ابنِ ابنِ ابنِ علي از بني حسن
گو سبطِ سبطِ سبطِ نبي از طباطبا»
سید در سالهای زندگي ،به کارهای ديواني در دستگاه آلمظفر اشتغال داشته و به شغل
صرافي نیز ميپرداخته است (عضد 82 ،و  .)108عضد را ميتوان از شاعران شیعه مذهب
دانست که در سرودههايش ،اعتقادات و ارادت قلبي او نسبت به امامان شیعه و صاحبالزمان
مهدی (عج) آشکار است (عضد:)11 :1389 ،
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«...پس از رسول خدا بگرو ای برادر من!
به ابن عمّ ،وليعهد ،وارث و داماد...
به حقّ حجّت حق ،صاحب الزمان مهدی
که قائم است پس از سال هفتصد و هفتاد»...
ممدوحان وی در اشعارش ،پنج تن از امیران سلسله آلمظفر و بزرگاني از همین دوره
شیراز و اصفهان و يزد هستند (عضد 22 :1389 ،و  31و  42و  198و .)214
همچنین يکي از فراهمکنندگان بیاض تاجالدين احمد وزير ،شخصي است به نام مرتضي
اعظم عزالدين مطهر بن عبداهلل بن علي الحسني که چهارده صفحه از اين بیاض ،متعلق به
اوست .وی در اين صفحات عالوه بر اشعار ،رواياتي از دوازده امام شیعي ذکر ميکند (تاج
الدين احمد وزير .)179-176 :1381 ،سید عزالدين مطهر ستايشگر شاه شجاع است که
مدحاش در همین مجموعه تاجالدين وزير تاريخ 782ق ثبت است (تاج الدين احمد وزير،
 187/2 :1381و :)190
«...جالل دنیا و دين زيب مُلک ،شاه شجاع أبوالفوارس غازی ،پناه فتح و ظفر...
جهان پناها در مدح ذات طاهر تو شدست شعر مطهر ز آب خضر أطهر»
 -4اقدامات عمرانی آلمظفر برای سادات
يکي از نمونههای بزرگداشت و تکريم سادات از سوی ساختار سیاسي در سدههای
مختلف ،تأسیس جايگاهها و ساخت مقابری برای سادات بود .از مکانهای مذهبي بود که در
دوره آلمظفر در کرمان ،شیراز و يزد برای آموزش احداث گرديد و بیشتر علمای مذهبي در
اين مراکز علمي به تدريس اشتغال داشتند.
دارالسیاده در زمانه مورد بحث ،دو کارکرد مهم داشته است .نخست جهت اجرای مراسم
مذهبي همچون مجالس سوگواری کاربرد داشت .دوم اقامتگاهي برای مسافران بوده است.
دارالسیادهها مخصوص سادات و عموماً شیعیان بوده و معموالً در محالت خاص سادات
تعبیه ميکردند .به نظر ميرسد در دوره آلمظفر نیز همانند آلاينجو دارالسیاده شیراز در

 194

تاريخنامة ايران بعد از اسالم ،سال دوازدهم ،شمارة بیست و شش ،بهار 1400

محله سر دِزک و نزديک بقعه شاهچراغ واقع بوده است؛ زيرا در ادوار بعد نیز جايگاه سادات
در اين محل قرار داشت (نديم.)173 :1394 ،
امیر مبارزالدين محمد در کرمان نیز در نزديکي قصر خويش دارالسیادهای ساخت و سید
صدرالدين آوجي و فرزندان او را که به صحت نسب و تقوی معروف بودند ،از يزد به کرمان
دعوت کرد و در جنب دارالسیاده جای داد و برای علماء و سادات وظیفه و مستمری برقرار
کرد .بعداً معلم يزدی صاحب کتاب مواهب الهي نیز در اين دارالسیاده تدريس نمود (معلم
يزدی.)210-211 :1326 ،
در دوره آلمظفر عالوه بر دارالسیادهها ،مقابری جهت احترام به امامزادگان بنا شده
است .از جمله بنای فراموششدهای مربوط به دوره آلمظفر که به نوشته جان لیمبرت «در
بافت کهن شهر و در فاصله میان مسجد جامع عتیق و آرامگاه حسین بن موسي آستانه ،قرار
داد .اين آرامگاه کوچک را مردم محل «پنج تن» مينامند»(لیمبرت .)69 :1387 ،در حال
حاضر در همین مکان ،آستان مقدس «امامزادگان هفت تن» که يکي از فرزندان امام صادق
(ع) در آن مدفون است ،قرار دارد .احتماالً اين بقعه همان مکان مورد نظر جان لیمبرت
است.
افزون بر اين امیرمبارزالدين محمد در بحبوحه تسخیر کرمان ،ابتدا به زيارت مدفن
شهدای فهرج در نزديکي يزد مشرف گرديد و فرمود تا مقبره ترتیب داده و در مقابل مزار،
مدرسه ای عالي بنا فرمود و امالکي بر آن محل متبرک وقف فرمود .در بین شهدای فهرج به
سیدی نیز برميخوريم به نام «حويطب بن هاني» که خواهرزاده علي بن ابيطالب (ع) است
(مستوفي بافقي.)635-636 /3 :1385 ،
همچنین صاحب جامع مفیدی در تواريخ يزد تنها منبعي است که اشاره ميکند در زمان
امیرمبارزالدين محمد هنگام بارو کشیدن اطراف يزد و حفر خندق شخصي با جسد سالم که
متعلق به امامزاده فضل بن موسي بن کاظم (ع) است با جامههای سبز و سفید و مصحفي
در دست داشته ،از خاک بیرون ميآيد .امیرمبارزالدين دستور ميدهد تا نبش نکنند و بقعهای
بنا کنند (مستوفي بافقي .)532-531 /3 :1385 ،ساير منابع ضمن ذکر همین داستان در
مورد شخصیت مدفون نظرات متفاوتي ارائه ميدهند.
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اثر ديگر ،بقعه امامزاده «ام عبداهلل» مشهور به بي بي دختران ،در شیراز در محله سنگ
سیاه ،واقع شده است .نامش بي بي خديجه (س) و کنیهاش ام عبداهلل ،سیدهای است از
اوالد حسین بن علي بن حسین (ع) امام زينالعابدين .وی از بغداد از ترس مخالفین فرار و
به شیراز آمد .ساخت اولیه بنا در دوره مظفری توسط خانقتلغ مخدومشاه قراختايي معروف
به والدهالسالطین همسر امیرمبارزالدين محمد انجام شده و بعداً توسط سید محمد قليخان
ايلخاني تجديد و تعمیر گرديد (عیسي بن جنید شیرازی.)154-155 :1364،
بنای مشهور ديگر مربوط به امامزاده اسماعیل يکي از امامزادههای صحیحالنسب
اصفهان است .امامزاده اسماعیل از اوالد زيد بن حسن مثني و از احفاد امام حسن مجتبي
(ع) است (ابوالفرج اصفهاني .)293 /1 :1339 ،کمي اختالف در مورد نسب ديده ميشود اما
انتساب امامزاده اسماعیل به امام حسن مجتبي (ع) با دو واسطه ،مسلم است (موحد ابطحي
موسوی1418 ،ق .)169 /1:سادات طباطبايي از نسل همین اسماعیل به ابراهیم بن حسن
بن حسن علي بن ابيطالب (ع) ملقب به ديباج هستند .ساختمان فعلي بقعه و حرم امامزاده
اسماعیل (ع) که به مسجد شعیای نبي (ع) ملحق شده ،بخشي مربوط به دوره سلجوقي و
برخي به دوره آلمظفر و عمدتاً به دوره صفويه است .درب نفیس منبتکاریشده که بین
راهرو حرم امامزاده و حرم شعیای نبي (ع) است ،از لحاظ منبت کاری يکي از درهای ممتاز
تاريخي اصفهان است .در اطراف لنگههای راست و چپ درب ،صلوات بر چهارده معصوم (ع)
کندهکاری شده و از آثار دوره آلمظفر و به دستور شاه محمود مظفری ساخته شده است
(موحد ابطحي موسوی1418 ،ق .)172-171 :اين اثر باقيمانده از دوران آلمظفر به خوبي
نشان ميدهد که تجلي تشیع در اصفهان و توجه به طبقه سادات در قرن هشتم هجری تا
چه اندازه روشن بوده است.
نتیجهگیری
با ورود اسالم به ايران ،گروههای مختلفي از سادات از شبهجزيره عربستان و عراق عرب
وارد اين سرزمین شدند و به دلیل انتساب به پیامبر اکرم (ص) ،مورد احترام مردم ايران و
خاندانهای حکومتي قرار گرفتند .هجوم مغول و تشکیل حکومت ايلخانان ،بر بهبود شرايط
زندگي سادات اثرگذار بود .سادات مقیم ايرانزمین در عهد حکومت مغوالن و ايلخانان،
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بخشي از اتباع حکومتي شدند که به دلیل تسامح مذهبي ،از همه گروههای تحت سلطه
خويش بدون توجه به مذهب آنان صرفاً اطاعت انتظار داشتند .در اين شرايط ،سادات نهتنها
موفق شدند جايگاه اجتماعي خود را ارتقا دهند ،بلکه در سالهای پاياني حکومت ايلخانان و
سپس در حکومتهای محلي عصر فترت به برخي منصبهای حکومتي نیز دست يافتند.
از جمله حکومتهای محلي پساايلخاني ،آلمظفر است که برخي حکامش بر تسنن
تعصب ميورزيدند .بااينحال ،سیاستهای مذهبي و عملکرد حکومتي مظفريان ،از دو نظر
قابل بررسي است :نخست ،چگونگي اعتقادات و باورها و درجه پايبندی آنان به اين باورها
که طبعاً در جهتگیری سیاسي حکومت مؤثر بود؛ و دوم ،چگونگي تعامل حکام آلمظفر با
گروههای متنفذی چون شیوخ و عرفا ،سادات و اعاظم شیعه و سني است .استفاده آلمظفر
از عناصر مختلف مشروعیتبخش ،نشان از آن دارد که هیچيک از اين عناصر بهتنهايي نمي
توانست تدوام حکومت اين خاندان و نیز مشروعیت و مقبولیت آنان را تأمین کند .اين
سلسله ،بهدلیل فقدان پیشینه حکمروايي خانداني و کاريزمايي حکمراني ،بهناچار به همه
عناصر مشروعیتزا ،دست يازيدهاند .مظفريان در اوضاع آشفته قرن هشتم هجری ،خود را
حامي و مروج سرسخت اسالم معرفي کرده تا با مشروعیت حاصل از توجه به گروههای
مختلف مذهبي ،مسیر تثبیت قدرت سیاسي خود را هموار کرده و مانع نفوذ ديگر مدعیان
قدرت در جنوب و مرکز ايران شوند .افزون بر اين ،آلمظفر مانند ديگر حکومتها کوشیدند
از نفوذ اجتماعي سادات ،برای تقويت پايگاه سیاسي-اجتماعي خويش در جامعه بهرهمند
گردند .در نتیجه ،آنان توجه زيادی به جلب نظر مثبت گروه پرشمار سادات پراکنده در قلمرو
خود مبذول داشتند.
به نظر ميرسد حکام مظفری بیشتر به داليل سیاسي ،احترام و امتیاراتي را برای سادات
قائل بودند و بدين وسیله ،به کسب مشروعیت ديني برای حکومت خود و پیشبرد اهداف
سیاسي مي پرداختند .آنان در مقاطعي ،برخي مناصب حکومتي همچون وزارت ،قضاوت،
نیابت حکومت و فرماندهي لشکر را به سادات سپردند .سادات نیز با بهرهگیری از جايگاه
نهاد نقابت و نیز برقراری روابط خويشاوندی با خانواده حکومتي ،وزراء و اعیان شهر ،تالش
کردند جايگاه اجتماعي و سیاسي خود را تقويت کنند .به دلیل اين جايگاه مناسب ،عموم ًا
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حاکمان مظفری وساطت سادات را در مسائل مختلف پذيرفته و برای آسايش آنان ،موقوفات
در نظرگرفته و دارالسیادههايي برپا ساختند .گرچه سادات قلمرو آلمظفر ،تکاپوی جدی برای
دست يافتن به قدرت سیاسي از خود نشان ندادند و بهصورت مستقیم رودرروی ساختار
سیاسي مظفری نايستادند .بااينحال ،حکومتگران آلمظفر با کوچکترين احساس خطری
از جانب سادات ،بهتندی و سريع مقابله ميکردند .حفظ موقعیت نسبي سادات در منازعات
داخلي اواخر آلمظفر ،اين امکان را فراهم ساخت تا آنها بتوانند در دوره تیموری بر نفوذ و
قدرت خود بیشازپیش بیفزايند.
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تصحیح محمد عباسي ،تهران ،امیرکبیر.
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سادات در حکومت آلمظفر
منصب
سید صوفي
قاضيالقضات و نقیبالنقباء
امیر لشکر
مدرس دارالسیاده
قاضي يزد
قاضي بم
شاعر
وزارت (به نقل از برخي منابع)
وزارت
مدرس دارالشفاء
وزارت
شاعر
ايلچي پهلوان اسد حاکم کرمان

دوره زمانی
امیرمبارزالدين محمد
امیرمبارزالدين محمد
امیرمبارزالدين محمد
امیرمبارزالدين محمد
امیرمبارزالدين محمد
امیرمبارزالدين محمد
امیرمبارزالدين محمد
امیرمبارزالدين محمد
شاه شجاع
شاه شجاع
شاه شجاع
شاه شجاع
شاه شجاع

سادات
ردیف
سید شمسالدين علي بمي
1
امیر معین الدين اشرف
2
سید پهلوان عليشاه بمي
3
سید صدرالدين آوجي
4
سید جمالالدين حسن بخاری
5
سید غیاثالدين بمي
6
سید عضد
7
سید عضدالدين يزدی (پدر جالل عضد)
8
سید رکن الدين حسن
9
سید شريف جرجاني
10
سید رکنالدين حسن
11
سید مطهر
12
سید قطبالدين پسر امیر حاجي ضراب
13
14

زينالعابدين (790-786ق)

سیدزاده آلمظفر

سلطان

15
16

امیر سید مظفر کاشي
سید رکنالدين ثاني

نائبالسلطنه و حاکم اصفهان
وزارت

سلطان زينالعابدين
شاه يحیي

