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 چکیده
اعي وااليي گاه اجتمامعة ايران دورة اسالمي از جايجص(، در ) امبریپعنوان بازماندگان خاندان سادات به

اند. اين رويکرد خاص به ای داشتهنان عنايت ويژهبرخوردار بوده و اغلب حکام و طبقات مختلف اجتماعي به آ
اشت. دمظفر وجود مظفر نیز ادامه يافت و تعامالت بسیاری میان اين قشر و حکام آلسادات، در دورة آل

مظفر نسبت داد. آنان لگران آتوان به باورهای مذهبي و انديشة سیاسي حکومتبخشي از اين تعامالت را مي
ت دست به قدر وافته لخانان مسلمان و فضای حاکم بر قرون هفتم و هشتم هجری رشد يکه در ارتباط با اي

 يژه قراروورد التفات های مختلف اجتماعي و مذهبي همچون سادات، شیعیان و اهل تصوف را ميافتند، گروه
روعیت و کسب مش برای دادند. امرای مظفری در اين قبیل مناسبات، اهدافي چون استفاده از اعتبار سادات

یتي صب بااهممظفر در اين راستا در مقاطعي، منامقبولیت عامه و تثبیت حکومت را مدنظر داشتند. آل
ر برخي دادات همچون وزارت، قضاوت و فرماندهي لشکر را به سادات واگذار کرده و پذيرش شفاعت س

درت رفته و قبال کسب گروه به دنهمه، در موارد اندکي که اين رويدادهای سیاسي را مدنظر قرار دادند. بااين
ه روش وهش که بمظفر را به مخاطره انداختند، روابط طرفین به تقابل کشیده شد. اين پژحیات سیاسي آل

قابل عامل و تاول تاريخي و ادبي فراهم شده، به چگونگي تتحلیلي و با استناد به منابع دست –توصیفي 
 پردازد. مظفر ميسادات در حکومت آلآفريني سادات با حکام مظفری و اشکال نقش

 مظفر، تعامل و تقابل سادات، نقابت، دارالسیاده. آفريني سادات، آل: نقشیکلید گانواژ
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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 Al-

Muzaffar. 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, Al-

Muzaffar 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 Al-

Muzaffar'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

یع و ترش تش، گساز جمله وجوه برجسته ايام حکومت مغوالن و ايلخانان بر ايران زمین
فت ردن خالین بافزايش احترام به سادات است. مغوالن و ايلخانان غیرمسلمان، با از ب

، ز شیعه و سنياگاه اهل سنت و يکسان قلمداد کردن مسلمانان اعم عنوان تکیههعباسي ب
ا پذيرش ودند. بم نمزمینه اشاعه بیشتر اعتقادات شیعي و احترام فزونتر به سادات را فراه

ر راستای احترام های بیشتری داسالم توسط محمود غازان و گرايش اولجايتو به تشیع، گام
لف برداشته شد. ها در شهرهای مختسیادهها چون دارالنیه مرتبط با آنبه سادات و ايجاد اب

ناطق مدر  فضای سیاسي پس از فروپاشي حکومت ايلخانان و ايجاد چندين حکومت محلي
ات را در ی از سادتنها بر توجه به سادات در برخي مناطق افزود، بلکه شمارمختلف ايران، نه

مرعشي، ) رانياسیس چند حکومت محلي در شمال های منجر به تأجايگاه رهبری قیام
يران و اجنوبي  وکزی کیايي، عمادی( قرار داد. از مصاديق توجه زياد به سادات در مناطق مر

يش مشروعیت، های حکومت و افزابرداری از نفوذ اجتماعي آنان برای تثبیت پايهبهره
 ذکر است.اينجو قابلعملکرد آل

، چگونگي تعامل و تقابل سادات با حاکمان مظفری و رومسئله اصلي پژوهش پیش 
عنوان يکي از م( به1393-1314ق/795-713) مظفرآفريني آنان در ساختار حکومت آلنقش

های پساايلخاني است که به تعصب در تسنن شهره بودند. در اهمیت بررسي حکومت
عنوان اسالم، در يزد بهتوجهي در طي قرون بعد از موضوع مذکور، بايد گفت که سادات قابل

کرمان، اصفهان، ) انيمظفرمظفر و نیز در ديگر شهرهای مهم قلمرو خاستگاه قدرت آل
کردند. از عهد آل بويه به بعد، از يکسو بر جمعیت سادات اين مناطق شیراز( زندگي مي

ری عشافزوده شده و از سوی ديگر، شمار سادات شافعي تنزل يافته و بر تعداد سادات اثني
افزوده شد. از شواهد موقعیت مناسب اجتماعي و اقتصادی سادات پرشمار ساکن شیراز پیش 

های نقیب شیراز و حاکم شهر مظفر، ازدواج هايي است که بین خانوادهيابي آلاز قدرت
بررسي چگونگي تعامل و تقابل امرای مظفری با ساداتِ قلمرو  حال صورت گرفته است.

مظفر، از اهداف اصلي اين مقاله است. آفريني سادات در حکومت آلخويش و نیز تبیین نقش
فرض بر آن است با توجه به اوضاع مذهبي حاکم بر قرون هفتم و هشتم هجری و نیاز 
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مظفر نیز از گرايش به سادات و حکام به کسب مشروعیت و مقبولیت عامه، حکومت آل
 است. ل نبودهانجام برخي اقدامات در جهت جلب نظر مثبت آنان غاف

، ديگر صورت گرفته های گوناگون جايگاه سادات در ادوارهايي که درباره جنبهاز پژوهش
یت؛ ات و حاکمرابطه ساد»از جواد عباسي، « سادات در دوره مغول»توان به مقاالت مي

ور و پحرانيبعلي  از« مباني و معیارهای نفوذ سیاسي و اقتدار سادات در حکومت ايلخانان
مت، م فتحي سالاز علیرضا کريمي و ابراهی« سادات در عصر تیموری»آبادی، مه حاجيفاط

ديني که برخي از الاز محمدباقر کمال« تحقیق در احوال و آثار سادات عريضي يزد»مقاله 
ای هه زمینهدارالسیاد»مظفر نیز حضور داشتند. همچنین مقاله سادات عريضي در دوره آل

شاره يگران اي و داز مهدی يعقوب« ارکرد آن در عصر ايلخانان مغولشکل گیری، جايگاه و ک
سیني درباره يکي محمدحسن میرح از« الخیراتنامه جامعيابي از وقفنکته»نمود. در مقاله 

عشری در نيبر اين در کتاب شیعیان اث افزون مظفر مطالبي آمده است.از سادات دورة آل
مختلف  هایمظفر به گروهون توجه خاص حاکمان آلايران، از پروين ترکمني آذر پیرام

وهشي اعم گونه پژحال، هیچمذهبي از جمله سادات نکات مختصری ذکر گرديده است. بااين
 مظفر منتشر نشده است.آفريني آنان در دوره آلاز کتاب و مقاله درباره سادات و نقش

 مظفر با ساداتدوگانه تعامل و تقابل حکام آل رابطه -1

ا هجوم مغول و فروپاشي خالفت عباسي، عامل مهم کسب مشروعیت برای حکومت ب
رنگ شد. شاهان مظفری گرچه های بازمانده از خالفت عباسي بسیار کمدر قلمرو سرزمین

در خأل قدرت سیاسي پس از فروپاشي ايلخانان موفق شدند با زور و غلبه، قدرت را به دست 
های ديگر ند برای تداوم حکومتشان نیازمند به بنیانگیرند، اما بر اين امر واقف بود

رو برای مقابله با مشکالت ناشي از تزلزل قدرت، درصدد فائق مشروعیت خواهند بود. ازاين
مظفر با اقداماتي در اين زمینه تا حد زيادی های مشروعیتي برآمدند. آلآمدن بر چالش

مظفر در گران آلحکومت بران نمودند.فقدان پیشینه حکمروايي خانداني را برای سلطنت ج
ابتدا سعي کردند تا به هر نوعي خود را مسلمان واقعي جلوه دهند. در اين راستا توجه و 

های مختلف مذهبي همچون صوفیان، شیعیان و سادات، يکي از ابزارهايي بود تعامل با گروه
جه به رشد در دربار مظفر با توواقع حاکمان شافعي مذهب آلکه بدان متوسل شدند. به
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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، 

 نمودند.نزديک شده و مقام سادات را نیز رعايت مي

 ظر ساداتمظفر به جلب ناغلب حکام آل توجه -1-1

ام احتر ص(، پیوسته مورداکرم )سادات با داشتن شرافت نسب و خويشي با رسول 
نمودند تا مي شد. آنان سعيمظفر بودند. البته اين توجه در احترام و تکريم خالصه نميآل

ند. سب نمايکرا  سادات را در مواهب دنیايي نیز شريک سازند و حمايت اين گروه اجتماعي
آنان  ذيرش سخنانپدانستند که مردم نسبت به اين گروه، احترام توأم با يامرای مظفری م

تفکر  د. با اين طرزتواند موجبات آرامش و يا شورش را مهیا سازرا دارند و حرف سادات مي
ی شان براز ايدرصدد برآمدند تا هم سادات را بعضاً در مناصب حکومتي قرار دهند و ا

ا وفاتي رموق م امتیازات مادی مانند مستمری، صدقات واستحکام حکومت سود جويند و ه
القاب  م نیز ازمظفر غیر از سید و شريف، مرتضي اعظبرای آنان تعیین نمايند. در دوره آل

ياد  يلخانانره امخصوص سادات بوده و در مواردی نیز از سادات با عنوان امیر همچون دو
 شتند.علي بمي عنوان امیر دا الدينالدين اشرف يا شمسچه معینشد. چنانمي

دين اله شرفمظفر، از رابطه حسناز جمله نخستین نمودهای تعامل سادات با حاکمان آل
ت چهارساله م( با سید جالل کاشي آغاز شد. در جريان مشکال1314ق/713متوفي مظفر )

دی از لخانان، فرا...همداني وزير ايالدين مظفر و خواجه رشیدالدين فضلمیان امیر شرف
ظفری وستي با امیر مالدين کاشي که نائب وزير بود، به علت دطبقه سادات به نام سید جالل

د جاللسی» :ياله مواهببرای رفع اختالفات اين دو سعي بلیغ نمود و به نوشته صاحب 
شد،  راد آخرفق مالدين به تحلیل ماده نزاع مساعي مشکور تقديم کرد... چون کارها به و

 (.39: 1326)معلم يزدی، « ت و نوازش فرمودانواع تربی

داشت و صدقات و امیرمبارزالدين محمد نیز، ارادت خاصي نسبت به سادات ابراز مي
ها ويژه در دو شهر يزد و کرمان مقرر و برای رفاه آنها بهوقفیات بسیاری در حق آن

ل بیت و برقراری موقوفات های اه(. زيارت آرامگاه71: 1364کتبي، نهاد )هايي بنا دارالسیاده
ای از توجهات او به سادات بود. امیرمبارزالدين از همان بدو تأسیس دولت ها نمونهبرای آن
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خود در شیراز، سعي کرد حمايت سادات را به دست آورد. در جريان فتح شیراز اين امیر 
رزندان زودی متوجه قدرت سادات شد. وی، شاه شیخ ابواسحاق اينجو را به فمظفری به

حاجي ضراب که از اجله سادات محله درب نو شیراز بود، سپرد تا آنان او را در ازای قتل پدر 
 /1: 1380حافظ ابرو، برسانند )خود که باعث تنفر مردم هم از ابواسحاق شده بود، به قصاص 

 (. اين اقدام را بايد به نوعي دلجويي امیرمبارزالدين از سادات تعبیر کرد.261

د بود. در داف خود اهاقدامات امیر مبارزالدين، استفاده از سادات در جهت پیشبر از ديگر
م تضي اعظن مرآن روزها شهرت يافته بود که يک تار موی پیامبر اکرم )ص(، نزد خاندا

ال ين در سارزالدالدوله و الدين علي بمي از شیعیان و عرفای بم است. امیر مبسید شمس
لدين ابتدا اد شمسراز به بم رفت تا آن را به دست بیاورد. سیم قبل از فتح شی1353ق/754

که  ردندکحاضر به فروش نشد ولي بعد مدعي شد که حضرت پیامبر )ص( در خواب امر 
مالک بسیار بر (. امیر مبارزالدين هم ا60: 1364کتبي، «)موی محمد به محمد مظفر ده»

اقتصادی در قالب  قع اعطای امتیازات(. در وا239: 1326معلم يزدی، کرد )اوالد سید وقف 
 برای سادات های مالي، بخشي از احترامي بود که در دوره مظفریموقوفات و بخشودگي

 قائل بودند.

ظیم سادات ای در تعههمت پادشاهان» مظفر:شاه شجاع نیز همچون پدر به قول تاريخ آل
سادات حسني در  ای ازيمه(. او پس از مرگ همسر اول، کر81: 1364)کتبي، « داشت نامدار
کي از سادات ي(. سپس وزارت را به 226ق: 1425ابن عنبه، نمود )م عقد 1356ق/757سال 

ای از آن سخهنم( که 1367ق/768سال اصفهان )نامه تفويض نمود. شاه شجاع حتي در فتح
ت، اوس زدناين طبقه  الدين احمد وزير آمده به طبقه سادات که نشان از جايگاهدر بیاض تاج

ه سادات ا و عصبموّاب ن اين منشور در قلم آمد... تا» اشاره کرده است. به نقل از شاه شجاع:
ال دفاع ح بوابو قضات و مشايخ و صدور و صواحب و... يقین دانند اسباب فراغ بال و ا

 (.12: 1381الدين احمد وزير، )تاج« ايشان به همه غايتي خواهیم رسید

-786) نيالعابدمظفر نیز از سادات غافل نبودند. سلطان زينرای آلافزون بر اين ساير ام
پس از بر تخت نشستن، سادات و موالي و اکابر را عنايت و »م( نیز 1387-1384ق/789

-1388ق/795-790منصور )(. در زمان شاه 569 /2: 1372)سمرقندی،« رعايت فرمود



 

 

 

 

  183 ن در اين حکومتآفريني آنامظفر و نقشچگونگي تعامل و تقابل سادات با آل
 

اين خاندان به سادات برقرار بود.  مظفر، نیز همچنان عنايت ويژهم(، آخرين امیر آل1393
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 

بود قدرت مرکزی (. در ن225 /1: 1336يزدی، دادند )منصور آورده و او را به شیراز راه 
ها و هجوم بیگانگان که نهادهای سنتي عموماً پس از مرگ پادشاهان و يا شورش

های مختلف در شهرها همچون رفتند، گروهبرقرارکننده نظم و امنیت از میان مي
 ها جلوگیری کنند.کوشیدند در حد توان از آشفتگيهای سادات بودند که ميخاندان

د به درت خوني قپس از استقرار در پايتخت برای تحکیم مبا افزون بر اين، شاه منصور
های ب هزينهه سببارباب عمائم و ديگر صاحبان نفوذ توجه خاص مبذول داشت. در اين ايام 
مان به هزار توفتادهجنگ به دستور يکي از وزراء، مقرری سادات و باقي ارباب عمائم را از 

ادات قرار داد و از ای برای جلب نظر سرا وسیلهنصف کاسته شده بود. شاه منصور اين قضیه 
. شاه یفزايندری بادامه دستور وزير ممانعت به عمل آورد و فرمان داد مبلغي هم بر مستم

شکر يید و له شماما دو لشکر داريم. يک لشکر صوری ک»منصور خطاب به وزير اشاره نمود: 
فظ ابرو، )حا« شدوه باآنان از نقد وجمعنوی که سادات و علما و مشايخ هستند... بايد مواجب 

1380 :2/ 686.) 

 فرصت برای شفاعت سادات جادیا -1-2

مقام و اهمیت سادات در جامعه اسالمي چنان رفیع بود که عموماً زندگي و ثروت خود را 
ديدند. حتي هنگامي که شهر از سوی امیری برای غارت آزاد در معرض خطر و تهديد نمي

نان اجازه داشتند از هرگونه تخطي به ساحتشان جان سالم به در برند. در گرديد، آاعالم مي
نتیجه اين جايگاه، امید آن را نیز داشتند که بتوانند با شفاعت و وساطتت در مسائل مختلف، 

گران را خنثي کنند. نوع شفاعت سادات در دوره آمیز حکومتبسیاری از اعمال خشونت
جنگ و به زحمت افتادن مردم و خرابي واليت بود تا مبادا مظفری بیشتر برای جلوگیری از 

ها توأم با موفقیت بود و سادات با تر کند. غالب اين سفارتجنگ دوباره شرايط را سخت
م که ملک اشرف 1343ق/744سال گشتند. در جريان وقايع رضايت حاکم مظفری باز مي

مبارزالدين محمد جهت حمله به چوپاني قصد تصرف شیراز را داشت برای جلب همراهي امیر
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الدين صائن قاضي سمناني را که مورد کینه شیراز، بنا به درخواست خود امیر مبارزی، شمس
او بود، نزد وی فرستادند. شمس الدين صائن به شفاعت اکابر يزد خصوصاً مرتضي اعظم 

 (.49: 1364کتبي، ) افتصدرالدين مجتبي از انتقام امیر مبارزالدين رهايي ي

حمد مزالدين مظفر که از احترام و ارادت امیرمباردر اين دوران حتي ملوک همجوار آل
سادات  خشش،بنسبت به سادات آگاه بودند، برای منصرف کردن وی از جنگ يا برای طلب 

ه چشدند. چنانع ميفرستادند که عموماً مورد احترام واقرا برای طلب امان به نزد وی مي
رای براء را ز اماچندين مرتبه سید صدرالدين مجتبي به همراهي يکي  شیخ ابواسحاق اينجو

مراه بي به همجت شفاعت نزد امیر مبارزالدين محمد فرستاد. در مرتبه اول سید صدرالدين
وم (. بار د155 :1326معلم يزدی، شد )ملک نصیرالدين حاکم ابرقوه موفق به انجام صلح 

 ت. حاکمن رفحمود برای درخواست آشتي به کرماسید صدرالدين به همراهي عمادالدين م
ت ول نکرد اما عاقبهای فراوان شیخ ابواسحاق اينجو قبمظفری در ابتدا به دلیل خلف وعده

 ها برای اثباتساطت(. بايد در نظر داشت که اين و205: 1380حافظ ابرو، داد )به صلح رضا 
 نمود.گرايانه سادات نیز ضروری ميروحیات مردم

 مظفر با ساداتگاهگاه آل تقابل -1-3

دات ميز ساابرخورداری از منافع گوناگون به همراه جايگاه اجتماعي باالی برخي 
گاه هر در اين دوره ها باشد و حساسیت آنان را برانگیزد.توانست خطری بالقوه برای حکومت

ها ا آنبانداختند، شدند که موقعیت مظفريان را به خطر ميسادات صاحب نفوذی مي
که  مظفر با ساداتي که مدعي حکومت بودند در موارد اندکيشد. رابطه آلمخالفت مي

 گزارش شده، سخت بود.

های امیرمبارزالدين با سادات، به مقابله او با مرتضي اعظم سید از اولین درگیری
عضدالدين محمد بن ابي يعلي بن المحسني الحسیني يزدی پدر جالل شاعر و شحنه فارس 

(. سید بدون اذن ايلخان با توجه به آشفتگي اوضاع به 34مقدمه : 1389عضد، گردد )برمي
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 

 (.62 تا:جعفری، بيشد )نتیجه متوجه شیراز ، بيپس از هزيمت
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 د لشکره يزبهمچنین امیرمبارزالدين محمد در جريان مقابله با شیخ ابواسحاق که 
ين يزدی وزير آلالدکشیده بود، درصدد ويران کردن مدرسه غیاثیه که متعلق به سید غیاث

سوگندی  به سبب میراکرده اما  اينجو بود، برآمد. اهالي منطقه از خراب نمودن بنا جلوگیری
(. 163-162 تا:يبجعفری، نمود )که ياد کرده بود، کنگره درگاه مدرسه و ساباط را ويران 

ق( از 732متوفي ) ينیحسالدين مشکل بعد امیرمبارزالدين با سید رکن الدين محمد بن نظام
ا ايلخانان باش القضات و از واقفان بزرگ که دوران حیاتسادات عريضي است. وی قاضي

موال و امالک الدين ناظر امظفر، معاصر بود. سید رکنمسلمان و چند سالي در يزد با آل
و پسرش سید شمس الدينخواجه رشیدالدين همداني در يزد بود. ابنیه و آثار خیر سید رکن

 یدسند )نمودوقف  بناست که از پردرآمدترين مزارع و سهام و قنوات بر آن 45الدين شامل 
الدين در وقف رکن های عمده سیدرسد يکي از انگیزه(. به نظر مي10و  7: 1345الدين، رکن

. گويا است بخش وسیعي از اموال خود، ترس از امیرمبارزالدين در غصب اموالش بوده
الدين، ش شرفالدين در مصادره اموال پدرامیرمبارزالدين به تالفي همدستي سید رکن

کرد صادره الدين را در يزد موقفي خواجه رشیدالدين و سید رکنمقداری از امالک 
شاره اخواری قوفه(. در همین زمان خواجه حافظ به نوعي به اين مو169: 1384میرحسیني، )

 کند:مي

 «که مي حرام ولي به ز مال اوقاف است  فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد»

 (35: 1385)حافظ، 

متولي موقوفات و سند نويش امالک يزد به احتمال قوی برای  عنوانالدين بهسید رکن
که اموال را از دسترس غاصبان در امان باشد، به نام خود ثبت و سپس به همراه اموال اين

(. طبق ديدگاه نويسندگان مقاله حاضر نیز 169: 1384میرحسیني، کرد )خود مجدداً وقف 
آيد صحت اموال و امالک ه به نظر مياين موضوع بايد قرين به واقعیت باشد؛ چرا ک

نمايد که امیرمبارزالدين محمد دچار شبهه فراوان است. ذکر برخي مطالب در منابع چنین مي
خواری وی حقیقت داشته است. آنگاه که امیرمبارزالدين محمد هرچه از نفايس اموال موقوفه

ای معتبر ل حالل، قريهکه از ماالدين بمي عرضه داشت، قبول نکرد تا اينبه سید شمس
(. بار ديگر نیز امیر مبارزالدين، 484 /4: 1339 میرخواند،نمود )خريده بر فرزندان او وقف 
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اش در میبد، بنا نهاد و يک دينار مسجد جامع و دارالسیاده کرمان را از حاصل امالک موروثي
اين موضوع اشاره صراحت به (. نطنزی به58: 1364از هیچ جای به آن اضافه نکرد )کتبي، 

مجموع اوقاف را به مقاطعه بستد و از شئامت آن حکومت، اکثر » کرده که امیرمبارزالدين:
 (.149: 1336« )ها ديواني شدآن

احترام  وخدمت  لبتهنزد شاه شجاع نیز مانند پدر، سادات طبقه اجتماعي معتبری بودند؛ ا
طری خف آنان ز طريي بوده است که اشاه شجاع نیز مانند حکام ديگر نسبت به سادات تا جا

ها اسي آننافع سیو م او را تهديد نکند و خالفي از آنان ظاهر نگردد، و آنجا که پای سیاست
 (. در291: 1385ترکمني آذر، شناختند )شد، دوست و دشمن و شیعه و سني نميمطرح مي

دم عها، و روازهتن دآمده است که شاه شجاع از رفتار قزوينیان در جهت بس خيالتوارزبده
 لحصد و برای های خواجه مجدالدين قاقم قزويني که همراه شاه شجاع بوتوجه به صحبت

ين شهر امله به حمیم نزد قزوينیان رفته ولي مورد دشنام قرار گرفته بود، به خشم آمد و تص
ايش شاه ادات و گرسرغم احترام گرفت. مردم سید فخرالدين ابهری را شفیع قرار دادند. علي

 حافظفتادند )اشان سودی نبخشید. جنگي رخ داد و مردم به زحمت شجاع به آنان، وساطت
؛ گرديدنمي ها همیشه هم مثمرثمر واقع(. مشخص است اين شفاعت510 /1: 1380ابرو، 

ت سادات را در نظر گرفتند و سپس موقعیزيرا امرای مظفری ابتدا مصالح خود را در نظر مي
 آوردند.مي

کرمان در  گرشار ديگر نیز يکي از سادات همراه با پهلوان اسد خراساني حاکم شورب
ه شديد ر محاصردوی  مقابله با شاه شجاع قرار گرفت. در جريان قیام پهلوان اسد، آنگاه که

سر امیر حاج ضراب شیرازی از ساداب محله الدين پمظفر قرار گرفت، سید قطبسپاهیان آل
ان نه خراسک رواهمراه خواجه عمادالدين به رسالت برای دريافت کم را به درب نو شیراز

واسطه کرت بهم( پادشاه آل1381-1369ق/ 783-771) يرعلیپالدين نمود. ملک غیاث
حاصل مراجعت يالدين نیز بدوستي با شاه شجاع به ايلچیان اسد توجهي ننمود. سید قطب

ه کدهد سادات تا زماني وضوح نشان ميه به(. موارد ذکرشد1/461: 1380حافظ ابرو، نمود )
 .شدندمظفر بودند، مورد توجه و احترام واقع ميدر همراهي کامل با امرای آل
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 مظفری ایفای نقش سادات در حکومت آلچگونگ -2

نان در آمظفر با سادات در قالب واگذاری مناصبي به بخشي از تعامالت سالطین آل
لمان و انان مسن دوره ايلخبود. سادات در اين دوره نیز همچو ساالریساختار ديني و ديوان

رتمند و هايي پرنفوذ، قدتدريج در جامعه به خانداناينجو وارد ساختار قدرت شدند و بهآل
ان را مظفر عالوه بر تکريم سادات، سعي نمودند تا آنتبع آن ثروتمند تبديل شدند. آلبه

ين اند. در ب کنیله حمايت هرچه بیشتر مردم را جلساختار حکومت شريک سازند و بدين وس
 رداخت.های متفاوتي بودند که در ذيل بدان خواهیم پدوره، سادات ايفاگر نقش

 ازدواج سادات با خاندان حکومتی -2-1

سیاسي از نفوذ  برداریحاکمان کم و بیش با انگیزه اعتقادی و بیشتر با انگیزه بهره
د. داالب ازدواج روی ميکردند. بخشي از اين ارتباطات در قار ميسادات، با آنان ارتباط برقر

زاده خان دهند.يبر مخدر اين دوره، منابع از ازدواج شاه شجاع با دختر يکي از سادات حسني 
 يف طالبال عمدههمسر دوم شاه شجاع بود. شرح نسب وی در  از سادات حسني() يکاش

الدين ن سید تاجالدين محمد بأما الطیف بن رکنو » چنین آمده است: طالبياب آل انساب
ق: 1425عنبه، )ابن« الرضاالفضل بن أحمد بن محمد بن أبيالدين أبيأبومیره بن کمال

دختر که به  العابدين بود و يک(. حاصل اين ازدواج، يک پسر به نام سلطان زين226
سلطان زين متولد شد. همسری شاه منصور مظفری درآمد و سلطان غضنفر از اين ازدواج

صیت پدرش وبرد، بنا بر عنوان سیدزاده نام مياز او به مظفرآل خيتارالعابدين که صاحب 
که  م1393ق/795م بر تخت سلطنت نشست و تا سال 1159ق/786شاه شجاع در سال 

دگان ا شاهزابورد توسط امیرتیمور به جای کشته شدن، به سمرقند فرستاده شد، درگیر زدوخ
 /1: 1372رقندی، سم) ساداتری بود. به احتمال فراوان با توجه به احترام امیر تیمور به مظف
ر موجب سفارش شاه شجاع به وی برای ياری فرزندش برعکس ساي( و همچنین به138

ای ید و بروچانشاهزادگان مظفری، کشته نشد. امیر تیمور او و برادرش را به سمرقند ک
: 1380اندمیر، خوبگذرانند )راحتي تا باقي عمر را در آنجا به هريک وجه معاشي تأمین نمود

3/325-324.) 
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 ایفای نقش سادات در جایگاه وزارت -2-2

فای قش وزير به ايديواني در ن -مظفر در تعامل با ساختار سیاسيسادات در دوره آل
ق/ 770تا  786ال ساز شجاع )الدين حسن وزير شاه نقش پرداختند. از جمله اينان، سید رکن

ادرش مالدين اشرف از اعاظم سادات عريضي و معین وی فرزند امیرم( است. 1367-1369
ید از يزد به س(. 107: 1357کاتب، بود )القضات الدين محمد يزدی، قاضيدختر سید شمس

اه به وزارت ش الدين سلیمانهمراه شاه شجاع به شیراز آمد و بعد از عزل خواجه قطب
دست به  اشت،ا بعد از مدتي به علت غروری که نسبت به اطرافیان شاه دمنصوب شد، ام

لدين محمود اهمام ای زد که به قیمت جانش تمام شد. او به علت توهمي که از خواجهتوطئه
اشت که دو اظهار  الدين تورانشاه داشت از آنان نزد شاه شجاع بدگويي کردو خواجه جالل

ی شیراز را برايش هااند که هرگاه به شیراز برسد، دروازهآنان، شاه محمود را فراخوانده
ن چنین نامهالدين حسن نوشتخواهند گشود. با تحقیق شاه شجاع مشخص شد که شاه رکن

مان با زه ک رو با دستور شاه شجاع، وی راای به شاه محمود را نظارت کرده است، ازاين
 (.250: 1317خواندمیر، نمودند )کشتند و اموالش را ضبط 

ان احتمال داد توغزلي در ديوان حافظ موجود است که با در نظر گرفتن مضامین آن مي
ن الديجالل) یگريد الدين حسن( و شادی خواجه از آزادی وزيررکن) ريوزکه ناظر بر تزوير 

 (:362-361: 1386غني، است )شاه( توران

 کني زندان را وقت آن است که بدرود ماه کنعاني من مسند مصر آنِ تو شد»

 «دام تزوير مکن چون دگران قرآن را خور و رندی کن و خوش باش ولي حافظا مي

 (.8: 1385)حافظ،  

الدين اشرف، پدر وزير مقتول برای نماز بر جنازه پسر حاضر نکته جالب آن که سید معین
 سادات را با ظلم و فسق و غدر چه کار. ما را جهت رحمت» نشد و چنین بیان داشت:

« اند. فرزندی که سبب محنت جهانیان باشد بدين نوع باليا مبتال گرددعالمیان فرستاده
وجه قدرت وزراء را هرچند از هیچ(. در اين دوره نیز حاکمان به538 /4: 1339)میرخواند، 

کردند. نافرجامي وزرای مظفری همچون سرنوشت وزيران سادات بوده باشند تحمل نمي
 ايلخانان بود.
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 ولتشاهدمظفر است. پدر جالل عضد( نیز به نقل از منابع اندکي، وزير آلعضد )سید 
ير ظفر، وزمد مسمرقندی در ذيل شرح حال جالل عضد نوشته است که پدر او در روزگار مح

مهم اشاره دارد  نیز به اين یدیمف جامع(. صاحب 221: 1336دولتشاه سمرقندی، است )بوده 
د قرار سید عض ت بهلدين محمد عراق و فارس را گرفت، امر وزارکه پس از آنکه امیر مبارزا

 ، شاعر نیز بوده(. عضد يزدی افزون بر مقام ديواني154 /2: 1385مستوفي بافقي، گرفت )
 است.

الدين م رکندر زمان شاه يحیي مظفری حاکم يزد، از سیدی به ناافزون بر اينان  
يحیي و  ذيل عنوان عمارت شاه زدي ديجد خيتارر دعنوان وزير نام برده شده است. به

ازاری درسه، بر و موزير او سید رکن الدين...در میان شه» نزديکان او در يزد، آمده است:
 خانهعتجما ومربع ساخت، و مدرسه ساز داد، و حمامي نیکو در جنب مدرسه... و مسجد 

از سادات موسوی  جمعي الدين ثاني(. از دودمان سید رکن82: 1357)کاتب، « عالي ساز داد
متوفي ) نيالد(. سید مذکور با سید رکن178: 1317آيتي، هستند )وزيری، همچنان باقي 

زاده ) یيحه يها قبل از تولد شاکه سال راتیالخجامع نامهوقفم(، صاحب 1331ق/ 732
 م( فوت کرده بود، متفاوت است.1343ق/ 744

 طنگی و حکومت شهرهاالسلایفای نقش سادات در جایگاه نائب -2-3

مظفر تا اينجو و آلهای عصر فترت از جمله آلتعامالت خاص میان سادات و حکومت
جايي پیش رفت که نیابت سلطنت و رياست شهرها نیز در مواردی به آنان سپرده شد. 

زاده کاشي همسر دوم شاه شجاع بود که امیرمظفرالدين کاشي از سادات حسني و برادر خان
م( پس از آمدن به شیراز، به نیابت 1387-1384ق/ 789-786) نيالعابدن زينتوسط سلطا

العابدين پس از همچنین سلطان زين سلطنت برگزيده شد و در کلیه امور اختیار تام يافت.
: 1339میرخواند، کرد )تصرف اصفهان، امیرمجدالدين مظفر را به حکومت آنجا برقرار 

شي در اين زمان به حدی بود که با ملک عزالدين حاکم الدين کاقدرت امیر مظفر (.4/581
مظفر وصلتي نمود. امیر مجدالدين هنگام حمله تیمور نیز لر بزرگ از ملوک همجوار آل

الدين صاعد و ساير سادات و علما و همچنان حاکم اصفهان بود و به همراه خواجه رکن
سید مجدالدين در حال بااين (.104: 1363شامي، شنافت )بزرگان به استقبال امیرتیمور 
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م با حمله شاه منصور به 1391ق/ 793اردوی امیر تیمور تحت نظر بود. بعداً در سال 
سمرقندی، ) دیرساصفهان، زين العابدين فرار نموده و سید مجدالدين کاشي نیز به قتل 

1372 :1/612-615.) 

 ایفای نقش سادات در جایگاه فرمانده لشکر -2-4

 فراد موردداخلي از ا سرکشان با مقابلهتثبیت حکومت خود و  یبراسالطین مظفری 
امرای  نيرترمشهو از .بردنداعتمادی همچون سادات نیز برای فرماندهي لشکر بهره مي

 نيمبارزالد ریام داروفا پهلوانان از است که «يبم اهیشعل نيالدتاجسید » از توانيملشکر، 
 جرماء و اوغان مغول ليقبا با جنگ در یظفرم سطان جان نجات در که شديم محسوب

زماني که امیرمبارزالدين و  (185-86: 1326ی، زدي معلمداده ) نشان فراوان یهارشادت
حمد مالدين بارزمحمد چندين زخم برداشت، پهلوان علیشاه بمي در صدد نجات وی برآمد، م

منین میرالموت احرم حضر اشاره نمود نیازی به نجات من نیست و بیست سال قبل از اين در
بمي با اصرار وی را نجات  الدين علیشاهحال تاجعلي کرم اهلل آرزوی شهادت نمودم. بااين

(. همچنین 53: 1364کتبي، شد )اما سید همراه با هشتصد تن به دست مخالفان کشته ؛ داد
و شاه  شجاعاه ان ششاه محمود نیز از يکي از سادات در لشکر بهره برد. در جريان نبرد می

ياد  الدينمهما محمود از يکي از دالوران لشکر شاه محمود تحت عنوان مرتضي اعظم امیر
 /4: 1339یرخواند، مگردد )شده که پس از پراکنده شدن سپاه شاه محمود، به اصفهان باز مي

م 1160ق/ 787ال س(. بعداً سلطان زين العابدين نیز از سید مجدالدين مظفر کاشي در 519
 (.317 /3: 1380 خواندمیر،است )عنوان امیراالمراء لشکر سود برده به

 القضاتالنقباء و قاضیایفای نقش سادات در جایگاه نقیب -2-5

 نامهفتوتدر رأس تشکیالت نقابت، پیوسته شخصي از سادات قرار داشت. صاحب 
شتن نقیب کند که هر دو ناگزير از دابه دو جماعت صوفي و سادات اشاره مي يسلطان

نقیب، صحت انساب را تشخیص دهد تا کسي نتواند به کذب و زور خود را وارد يا »هستند. 
همچنین وظیفه ديگر نقباء آن است اقداماتي انجام  سیدی را از حوزه سادات خارج نمايد...

« هاست، دست يابنددهند تا موقعیت سادات حفظ گردد و به منصبي که اليق جايگاه آن
(. در اين دوره نیز همچون دوره ايلخانان عنوان امیر نیز به 89: 1350واری، )کاشفي سبز
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شد. در منابع موجود نیامده که نقیب را چگونه انتخاب االشراف داده ميالنقباء يا نقیبنقیب
القضات، بايد مسند نقابت هم حاصل ترکیب رسد همانند قاضيکردند، اما به نظر ميمي

 (.110: 1387 لیمبرت،باشد )و حمايت جماعت سادات بوده موروثي فرمان سلطنتي 

 القضات والدين حسین، قاضيشرف الدين اشرف، فرزند امیرمظفر امیر معیندر دوره آل
يزد،  راتش درالنقبای ممالک فارس و عراق از سادات عريضي بود که خیرات و مبّنقیب

مظفر در وی با آل بات(. در باب مناس172تا: جعفری، بياست )شیراز، اصفهان و ابرقو بسیار 
ه و شاه مکچون او به مکه رفت شريف بن حسن عجالن که پاد» چنین آمده: زدي خيتار

، و دختر د نشستيمحم مدينه بود، او را باالی دست نشاند و دائم مقدم بر سلطان مبارزالدين
ر شاه يک پسر وزي شت کهاز او سه پسر دا و الدين در حباله او بودالدين بن رکنامیر شمس
امع سر ريگ، مسجد جامع سر آب نو، (. مسجد ج174-173تا: )جعفری، بي« شجاع بود

تا: جعفری، بيوست )ازاده جعفر از آثار ای در کوچه حسینیان و ساباطي بر مزار اماممدرسه
موالنا  را به همراه الدين حسن بخاری(. افزون بر اين امیرمبارزالدين محمد، سید جمال172

شاه شجاع نیز  (. در دوره159تا: جعفری، بيگماشت )مجدالدين حسن به سمت قضاوت يزد 
کاول لتشاه بعنوان قاضي بم ياد شده است. منابع در جريان قیام دوالدين نیز بهاز سید غیاث

مزد دد ازدواج با نابرند. دولتشاه برای تثبیت موقعیتش درصدر کرمان از اين قاضي نام مي
ی بود و یرمبارزه املطان شبلي پسر شاه شجاع برآمد. اين دختر فرزند شاه سلطان خواهرزادس

نمود.  امتناع داياهاو در زمان خواستگاری فرستادگان دولتشاه را دشنام داده و از پذيرش 
قدام رت اقضات کرمان به وخامت عاقبت اين ازدواج انديشیدند و هیچ يک بدين جسا

به رئت کرده و خطجالدين قاضي بم که در اين زمان در کرمان بود، اثاما سید غی؛ نکردند
 (.369-368 /1: 1380ابرو، حافظخواند )عقد اين دختر با دولتشاه بکاول را 

 لمی و ادبیمظفر از جایگاه عخدمت سادات به آل -3

 :1364کتبي، بودند )مظفر که طبق اشاره منابع، مردماني مروج علم و ادب سالطین آل
(، دربارشان پذيرای اهل علم و شعرای نامي بسیاری بود که برخي از آنان از طبقه سادات 7

از جمله سادات اهل علم و فضل در اين دوران سید علي بن محمد بن علي الحسیني بودند. 
ق/ 780سال الجرجاني مشهور به شريف است. در جريان بازگشت شاه شجاع از يزد در 
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ن انسي از رجال دربار مظفری به همراه سید شريف جرجاني، به م، موالنا سعدالدي1378
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 

(. اين 498ی، نسخه خطي: الدين يزدشهابگماشت )مستحدثات خود او بود، به تدريس 
مدرسه دارالشفاء در همان محوطه بیمارستان آل بويه در زمان عضدالدوله ديلمي، بنا شده 

 (.61: 1387لیمبرت، است )

ز ل شد و بعد اق به دستور امیر تیمور به سمرقند منتق789سید شريف جرجاني در سال 
 فارسنامهؤلف به نقل از م ق به ديار باقي شتافت.816فوت وی به شیراز بازگشت و در 

ريف شسید  سادات شريفي حسیني متولي آستان حضرت شاهچراغ از احفاد جناب» :یناصر
 (.942 /2: 1382)حسیني فسايي، « عالمه جرجاني هستند

ن آلگراايشعنوان ستافزون بر اين در میان شعرای عصر فترت، نام دو تن از سادات به
مظفر با سید مرتضي عضد ق(، مداح امرای آل716ده زاعضد )شود. سید مظفر ديده مي

اني نفیس از م درگذشته و ذکر آن رفت، متفاوت است. ديو1339ق/ 740سال يزدی که در 
است. بنابر  ق به شاه شجاع مظفری تقديم کرده776وی برجای مانده که آن را در سال 

 (:188: 1389عضد، رسد )ابیات ديوان عضد، نسب عضد به سادات طباطبا مي

  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 

 به شغل مظفر اشتغال داشته وهای زندگي، به کارهای ديواني در دستگاه آلسید در سال
ن شیعه مذهب توان از شاعرا(. عضد را مي108و  82عضد، است )پرداخته صرافي نیز مي

الزمان یعه و صاحبشهايش، اعتقادات و ارادت قلبي او نسبت به امامان دانست که در سروده
 (:11: 1389عضد، است )عج( آشکار ) یمهد
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  پس از رسول خدا بگرو ای برادر من!»...

 عهد، وارث و داماد...به ابن عمّ، ولي 

  ، صاحب الزمان مهدیبه حقّ حجّت حق 

 «که قائم است پس از سال هفتصد و هفتاد... 

ه مین دورهمظفر و بزرگاني از ممدوحان وی در اشعارش، پنج تن از امیران سلسله آل
 .(214و  198و  42و  31و  22: 1389عضد، هستند )شیراز و اصفهان و يزد 

ه نام مرتضي شخصي است ب ،ريوز احمد نيالدتاج اضیبکنندگان همچنین يکي از فراهم
ق به ض، متعلبیا اعظم عزالدين مطهر بن عبداهلل بن علي الحسني که چهارده صفحه از اين

تاجد )کنر ميي ذکاوست. وی در اين صفحات عالوه بر اشعار، رواياتي از دوازده امام شیع
که  گر شاه شجاع است(. سید عزالدين مطهر ستايش179-176: 1381الدين احمد وزير، 

احمد وزير،  تاج الديناست )ق ثبت 782الدين وزير تاريخ اش در همین مجموعه تاجمدح
 (:190و  2/187: 1381

 فر...ظتح و أبوالفوارس غازی، پناه ف جالل دنیا و دين زيب مُلک، شاه شجاع»...

 «شدست شعر مطهر ز آب خضر أطهر جهان پناها در مدح ذات طاهر تو

 مظفر برای ساداتاقدامات عمرانی آل -4

های سده های بزرگداشت و تکريم سادات از سوی ساختار سیاسي دريکي از نمونه
ذهبي بود که در های مها و ساخت مقابری برای سادات بود. از مکانمختلف، تأسیس جايگاه

ر ذهبي دمر علمای مظفر در کرمان، شیراز و يزد برای آموزش احداث گرديد و بیشتدوره آل
 کز علمي به تدريس اشتغال داشتند.اين مرا

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. 

دات ها مخصوص سادات و عموماً شیعیان بوده و معموالً در محالت خاص سادارالسیاده
اينجو دارالسیاده شیراز در مظفر نیز همانند آلرسد در دوره آلکردند. به نظر ميتعبیه مي
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محله سر دِزک و نزديک بقعه شاهچراغ واقع بوده است؛ زيرا در ادوار بعد نیز جايگاه سادات 
 (.173: 1394نديم، داشت )در اين محل قرار 

ساخت و سید  ایهي قصر خويش دارالسیادامیر مبارزالدين محمد در کرمان نیز در نزديک
مان د به کرز يزاصدرالدين آوجي و فرزندان او را که به صحت نسب و تقوی معروف بودند، 

رار مری برقمست ودعوت کرد و در جنب دارالسیاده جای داد و برای علماء و سادات وظیفه 
لم معمود )ندريس اده تنیز در اين دارالسی ياله مواهبکرد. بعداً معلم يزدی صاحب کتاب 

 (.210-211: 1326يزدی، 

حترام به امامزادگان بنا شده امقابری جهت  ها،مظفر عالوه بر دارالسیادهدر دوره آل
در » مبرتیلمظفر که به نوشته جان ای مربوط به دوره آلشدهاست. از جمله بنای فراموش

رار قستانه، سي آه حسین بن موبافت کهن شهر و در فاصله میان مسجد جامع عتیق و آرامگا
(. در حال 69: 1387لیمبرت، «)نامندمي« پنج تن»داد. اين آرامگاه کوچک را مردم محل 

 صادقام دان امکه يکي از فرزن« امامزادگان هفت تن»حاضر در همین مکان، آستان مقدس 
مبرت ن لیجا نظر ع( در آن مدفون است، قرار دارد. احتماالً اين بقعه همان مکان مورد)

 است.

فن ارت مده زيبافزون بر اين امیرمبارزالدين محمد در بحبوحه تسخیر کرمان، ابتدا 
ار، قابل مزمدر  وشهدای فهرج در نزديکي يزد مشرف گرديد و فرمود تا مقبره ترتیب داده 

به  ی فهرجین شهداای عالي بنا فرمود و امالکي بر آن محل متبرک وقف فرمود. در بمدرسه
است ع( طالب )بيکه خواهرزاده علي بن ا« حويطب بن هاني»خوريم به نام نیز برمي سیدی

 (.635-636 /3: 1385مستوفي بافقي، )

کند در زمان در تواريخ يزد تنها منبعي است که اشاره مي یدیمف جامعهمچنین صاحب 
سالم که امیرمبارزالدين محمد هنگام بارو کشیدن اطراف يزد و حفر خندق شخصي با جسد 

های سبز و سفید و مصحفي ع( است با جامهکاظم )متعلق به امامزاده فضل بن موسي بن 
ای دهد تا نبش نکنند و بقعهآيد. امیرمبارزالدين دستور ميدر دست داشته، از خاک بیرون مي

(. ساير منابع ضمن ذکر همین داستان در 532-531 /3: 1385مستوفي بافقي، کنند )بنا 
 دهند.یت مدفون نظرات متفاوتي ارائه ميمورد شخص
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له سنگ در مح شیراز مشهور به بي بي دختران، در« ام عبداهلل»اثر ديگر، بقعه امامزاده 
ای است از دهعبداهلل، سی اش امسیاه، واقع شده است. نامش بي بي خديجه )س( و کنیه

 رس مخالفین فرار واد از تالعابدين. وی از بغدع( امام زين) نیحساوالد حسین بن علي بن 
ه قراختايي معروف قتلغ مخدومشاخانبه شیراز آمد. ساخت اولیه بنا در دوره مظفری توسط 

ان خد قليط سید محمانجام شده و بعداً توس السالطین همسر امیرمبارزالدين محمدبه والده
 (.154-155: 1364عیسي بن جنید شیرازی،) ديگردايلخاني تجديد و تعمیر 

النسب حیحهای صای مشهور ديگر مربوط به امامزاده اسماعیل يکي از امامزادهبن
 يجتبمم حسن اما اصفهان است. امامزاده اسماعیل از اوالد زيد بن حسن مثني و از احفاد

شود اما ديده مي (. کمي اختالف در مورد نسب293 /1: 1339ابوالفرج اصفهاني، است )ع( )
ي حد ابطحموست )اع( با دو واسطه، مسلم ) يمجتببه امام حسن انتساب امامزاده اسماعیل 

 هیم بن حسن(. سادات طباطبايي از نسل همین اسماعیل به ابرا169 /1ق:1418موسوی، 
مزاده ه و حرم اماع( ملقب به ديباج هستند. ساختمان فعلي بقعطالب )بن حسن علي بن ابي

وقي و ه سلجه، بخشي مربوط به دورع( ملحق شد) ينبع( که به مسجد شعیای ) لیاسماع
شده که بین یکارمظفر و عمدتاً به دوره صفويه است. درب نفیس منبتبرخي به دوره آل

تاز رهای ممدي از ع( است، از لحاظ منبت کاری يک) ينبراهرو حرم امامزاده و حرم شعیای 
ع( معصوم )ده رهای راست و چپ درب، صلوات بر چهاتاريخي اصفهان است. در اطراف لنگه

است ده مظفر و به دستور شاه محمود مظفری ساخته شکاری شده و از آثار دوره آلکنده
مظفر به خوبي مانده از دوران آلر باقي(. اين اث172-171ق: 1418موحد ابطحي موسوی، )

ی تا شتم هجردهد که تجلي تشیع در اصفهان و توجه به طبقه سادات در قرن هنشان مي
 روشن بوده است. چه اندازه

 گیرینتیجه

جزيره عربستان و عراق عرب های مختلفي از سادات از شبهبا ورود اسالم به ايران، گروه
ص(، مورد احترام مردم ايران و اکرم )وارد اين سرزمین شدند و به دلیل انتساب به پیامبر 

بر بهبود شرايط های حکومتي قرار گرفتند. هجوم مغول و تشکیل حکومت ايلخانان، خاندان
زمین در عهد حکومت مغوالن و ايلخانان، زندگي سادات اثرگذار بود. سادات مقیم ايران
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های تحت سلطه بخشي از اتباع حکومتي شدند که به دلیل تسامح مذهبي، از همه گروه
تنها خويش بدون توجه به مذهب آنان صرفاً اطاعت انتظار داشتند. در اين شرايط، سادات نه

های پاياني حکومت ايلخانان و شدند جايگاه اجتماعي خود را ارتقا دهند، بلکه در سال موفق
 های حکومتي نیز دست يافتند.های محلي عصر فترت به برخي منصبسپس در حکومت

مظفر است که برخي حکامش بر تسنن های محلي پساايلخاني، آلاز جمله حکومت
بي و عملکرد حکومتي مظفريان، از دو نظر ای مذههحال، سیاستاينورزيدند. باتعصب مي

اورها ه اين بان بقابل بررسي است: نخست، چگونگي اعتقادات و باورها و درجه پايبندی آن
مظفر با کام آلحکومت مؤثر بود؛ و دوم، چگونگي تعامل ح گیری سیاسيکه طبعاً در جهت

مظفر ه آلاستفادو سني است.  ن شیوخ و عرفا، سادات و اعاظم شیعههای متنفذی چوگروه
تنهايي نمييک از اين عناصر بهبخش، نشان از آن دارد که هیچاز عناصر مختلف مشروعیت

 ند. اينکمین توانست تدوام حکومت اين خاندان و نیز مشروعیت و مقبولیت آنان را تأ
ه اچار به همن، بهدلیل فقدان پیشینه حکمروايي خانداني و کاريزمايي حکمرانيسلسله، به

هجری، خود را  در اوضاع آشفته قرن هشتماند. مظفريان زا، دست يازيدهعناصر مشروعیت
های هگرو حامي و مروج سرسخت اسالم معرفي کرده تا با مشروعیت حاصل از توجه به

ن ر مدعیاديگ مختلف مذهبي، مسیر تثبیت قدرت سیاسي خود را هموار کرده و مانع نفوذ
شیدند ها کومتمظفر مانند ديگر حکومرکز ايران شوند. افزون بر اين، آل قدرت در جنوب و

ند مجتماعي خويش در جامعه بهرها-از نفوذ اجتماعي سادات، برای تقويت پايگاه سیاسي
ر قلمرو دراکنده ات پگردند. در نتیجه، آنان توجه زيادی به جلب نظر مثبت گروه پرشمار ساد

 خود مبذول داشتند.

رسد حکام مظفری بیشتر به داليل سیاسي، احترام و امتیاراتي را برای سادات ميبه نظر 
قائل بودند و بدين وسیله، به کسب مشروعیت ديني برای حکومت خود و پیشبرد اهداف 

پرداختند. آنان در مقاطعي، برخي مناصب حکومتي همچون وزارت، قضاوت، سیاسي مي
گیری از جايگاه ادات سپردند. سادات نیز با بهرهنیابت حکومت و فرماندهي لشکر را به س

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، عمومًا 
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يرفته و برای آسايش آنان، موقوفات حاکمان مظفری وساطت سادات را در مسائل مختلف پذ
مظفر، تکاپوی جدی برای ساختند. گرچه سادات قلمرو آلهايي برپا در نظرگرفته و دارالسیاده

صورت مستقیم رودرروی ساختار دست يافتن به قدرت سیاسي از خود نشان ندادند و به
رين احساس خطری تمظفر با کوچکگران آلحال، حکومتسیاسي مظفری نايستادند. بااين

کردند. حفظ موقعیت نسبي سادات در منازعات تندی و سريع مقابله مياز جانب سادات، به
ها بتوانند در دوره تیموری بر نفوذ و مظفر، اين امکان را فراهم ساخت تا آنداخلي اواخر آل
 ازپیش بیفزايند.قدرت خود بیش
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 منابع 

 ( 1339ابوالفرج اصفهاني، علي بن حسین)، تهران،1ضل، جترجمه جواد فا، ابوطالب فرزندان ، 

 ي علي اکبر علمي.کتابفروش

 ( 1376ابن بطوطه،) شر آگاه.، تهران، ن1، ترجمه محمدعلي موحد، جبطوطهابن سفرنامه 

 یحسن خیرالتواجامعق(، 802حسین ) الدين شهاب بن حسن الدينتاج يزدی، شهاب ابن ،
 .خطي نسخه

 الطالب فی االنساب آل عمدهق(، 1425أحمد بن علي الحسني ) الدينابن عنبه، جمال

زانه العظمي المرعشي للختحقیق سید مهدی الرجايي، قم، مکتبه سماحه آيه ،طالبابی

 العالمیه.

 ياجتماع تیاقتدار و مقبول یهاخاستگاه»(، 1389هره )پور، علي و زارعي، سید زبحراني 
، 20ه الزهرا، سال ، دانشگارانیا و اسالم خیتار یهشپژو– یعلم فصلنامه، «اينجوآلسلسله 
 .53 -30، صص8شماره 

 ( 1317آيتي، عبدالحسین،) يزد، نشر گلبهار يزد. ،زدی خیتار 

 ماني تصحیح علي ز ،ق(782) ریاحمد وز نیالدتاج اضیب (،1381الدين احمد وزير )تاج

 ، قم، مجمع ذخائر اسالمي.2علويجه، ج

 ( 1385ترکمني آذر، پروين ،)مسلمانان ورود از) رانیدر ا یعشریاثن انیعیش یاسیس خیتار 

 شناسي.تهران، مؤسسه شیعه ،(هیصفو حکومت لیتشک تا رانیا به

 هران، ، تیغن قاسم و ینیقزو محمد نسخه از حافظ وانید(، 1385الدين محمد )حافظ، شمس
 نشر علي.

 صحیح محمد ، تبشر افرار اخبار یف ریالسبیحب(، 1380الدين )الدين همامخواندمیر، غیاث
 ، تهران، خیام.3دبیر سیاقي، ج

 ________________ (1317 ،)تصحیح محمد دبیر سیاقي، تهران ،دستورالوزراء ،

 کتابفروشي اقبال.
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  خاور اپخانهچ تهران، رمضاني، محمدرضا همت به ،الشعراءتذکره (،1338سمرقندی )دولتشاه. 

 ،ماماهت به ،نیالبحرمجمع و نیالسعدمطلع(، 1372رزاق )عبدال الدين کمال سمرقندی 
 .فرهنگي تحقیقات و مطالعات مؤسسه تهران، ،1ج  نوايي، عبدالحسین

 د مکي ، ترجمه سید جعفر غضبان و سیراتیالخجامع نامهوقف(، 1345الدين )سید رکن
 مکیان، يزد، انتشارات اداره کل حج و اوقاف و امور خیريه استان يزد.

 پناهي  مقدمه ،(یگورکان موریت ریام فتوحات خیتارظفرنامه )(، 1363الدين )مي، نظامشا

 سمناني، تهران، بامداد.

 ( 1389عضد ،)مرکز  وتهران، کتابخانه موزه ، (ق 8 سده ناشناخته ندهیسراعضد ) وانید

 اسناد مجلس شورای اسالمي.

 ( 1394عمادی حائری، سید محمد ،)(نمازندرا شرق در یعیش سلسله) بیجرهزار سادات ،
 قم: نشر مورخ.

 ( 1364عیسي بن جنید شیرازی ،)(المزار ارزو عن االوزارطح یف شداالزارهزار مزار ) تذکره ،
 به تصحیح نوراني وصال، شیراز، کتابخانه احمدی.

 ( 1383غني، قاسم ،)ز عالمه امقدمه  ،(حافظ احوال و افکار و آثار در بحثعصرحافظ ) خیتار

 ، تهران، نشر زوار.قزويني

 ( 1357کاتب يزدی، احمد بن حسین بن علي،) فشار، ا، به کوشش ايرج زدی دیجد خیتار
 تهران، امیرکبیر.

 ( 1350کاشفي سبزواری، مالحسن ،)هران، ت، مصحح محمدجعفر محجوب، یسلطان نامهفتوت
 بنیاد فرهنگ ايران.

 ،هران، امیرکبیر.ت نوايي، الحسینمصحح عبد و محقق ،مظفرآل خیتار(، 1364محمود ) کتبي 

 (،یدر قرون وسط یرانیشهر ا یدر روزگار حافظ )شکوهمند رازیش(، 1387) جان یمبرت،ل 

 دانشنامه فارس.یراز، ش، زادهيصنعت يونترجمه هما

 بخانه سنايي.، تهران، کتاالمجالسنتیز(، 1362طالب )مجدی، محمد بن ابي 
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 ...هران، نشر ، به اهتمام سید محمدباقر سیاقي، توبالقلنزهت(، 1336) مستوفي، حمدا
 طهوری.

 3و  2 جافشار،  ايرج مصحح و ، محققیدیمف جامع(، 1385) مفید محمد بافقي، مستوفي، 
 اساطیر تهران،

 تهران فیسي،ن سعید ، تصحیحیاله مواهب(، 1326الدين ) جالل بن الدين معین يزدی، معلم :
 .اقبال

 استار ، ويرحاضر زمان تا یهجر سوم قرن از اصفهان مزارات (،1388الدين )مهدوی، مصلح
 اصغر منتظرالقائم، اصفهان، دانشگاه اصفهان.

 ( 1384میرحسیني، محمدحسن ،)«ژهیوفرهنگ  جلهم ،«راتیالخجامع نامهوقف از يابينکته 

 .184-163، صص56، شماره خیتار

  هیعلم حوزه و عیتش یهاجلوه و هاشهیر ق(،1418حجت )موحد ابطحي موسوی، سید 

 عج(.) یالمهد، اصفهان، دفتر تبلیغات 1 ج ،خیتار طول در اصفهان

 ،4، جاءیاالنبرتیس یف الصفاءروضه(، 1339خواندشاه ) الدينبرهان سید بن محمد میرخواند، 
 .خیام تهران،

 ( 1398نديم، مصطفي،) ن، ، تهرایهجر هشتم و هفتم یهاسده در رازیش یخیتار یایجغراف
 نشر خاموش.

 تهران، ، به اهتمام پروين استخریینیمع خیالتوارمنتخب (،1383الدين )نطنزی، معین ،
 اساطیر.

 نیالطس و حکام و عیوقا و حوادثاصفهان ) خیتار(، 1395الدين )همايي شیرازی، جالل 

ات طالعبه کوشش ماهدخت بانو همايي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و م ،(اصفهان

 فرهنگي.

 به  ،(انیموریت دوره در رانیا فصلم یعموم خیتارظفرنامه )(، 1336الدين علي )يزدی، شرف

 تصحیح محمد عباسي، تهران، امیرکبیر.
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 مظفرسادات در حکومت آل

 دوره زمانی منصب سادات ردیف
 امیرمبارزالدين محمد سید صوفي الدين علي بميسید شمس 1

 امیرمبارزالدين محمد النقباءات و نقیبالقضقاضي امیر معین الدين اشرف 2

 امیرمبارزالدين محمد امیر لشکر شاه بميسید پهلوان علي 3

 امیرمبارزالدين محمد مدرس دارالسیاده سید صدرالدين آوجي 4

 امیرمبارزالدين محمد قاضي يزد الدين حسن بخاریلسید جما 5

 مدامیرمبارزالدين مح قاضي بم الدين بميسید غیاث 6

 امیرمبارزالدين محمد شاعر سید عضد 7

 امیرمبارزالدين محمد به نقل از برخي منابع(وزارت ) پدر جالل عضد() یزدسید عضدالدين ي 8

 شاه شجاع وزارت سید رکن الدين حسن 9

 شاه شجاع مدرس دارالشفاء سید شريف جرجاني 10

 شاه شجاع وزارت الدين حسنسید رکن 11

 شاه شجاع عرشا سید مطهر 12

 شاه شجاع ايلچي پهلوان اسد حاکم کرمان الدين پسر امیر حاجي ضرابسید قطب 13

 سلطان مظفرسیدزاده آل (ق790-786) نيالعابدزين 14

 العابدينسلطان زين السلطنه و حاکم اصفهاننائب امیر سید مظفر کاشي 15

 شاه يحیي وزارت الدين ثانيسید رکن 16

 


