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  یمظفر در تمدن اسالم نقش آل
 نسب / حسین مرادي **عباسی جواد/  *السادات رئیس تهمینه***  

  دهكيچ
 یاسیات سیعوامل در حن یتر نندهک نیین و تعیتر از مهم یکیعامل تمدن و فرهنگ همواره 

ن یتـر  کوچکه کچون مغوالن  یمبا وجود تهاجم اقوا یحتن موضوع، یا. بوده است رانیا
ـ مغوالن ، تداوم داشت را نداشتند یمبا مذهب و تمدن اسال ییآشنا و هـا   یافزون بر خراب

را به آنها  وه ردکهم رحم ن یمز علکتابخانه و مراکبه  یحت ،ه به بار آوردندک ییها یرانیو
ـ ز و احکن مرایم ایدانشمندان و فرهنگ دوستان به ترمن حال، یدر ع اما دندیشکآتش   يای

ـ ا، آمـد مـور،  یت لخانـان و ظهـور  ین ایه بک یدوره فترت. در واقع، آن پرداختند ران را بـا  ی
 عمـر  هکشد  ییها ومتکش حیدایو باعث پ ردکرو  روبه یاجتماعـ  یاسیس يها یدگرگون

در ایـن دوره   یمرا در تمدن اسال مظفر آلم نقش یما برآن. دیشک یمبه صد سال هم ن یبرخ
  . انجام گرفته است يا تابخانهکق یوه تحقیش ار بر اساسکن یا. میمورد توجه قرار ده

  .هیساخت ابن، تیمشروع، یاست مذهبیس، فرهنگ و تمدنمظفر،  آل: ها دواژهیلک
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مهمقد  
ـ  ةه در دورهـایی کـ   ومـت کح میو تمـا  مظفـر  آلمانند هایی،  ومتکنه شناخت حیدر زم ن یب

ـ و  یفـ کید به رشد یبا، به وجود آمدند تیمورلخانان تا ظهور یسقوط ا یخیمنـابع تـار  ی کم 
هـا و   هـا، درگیـري   جنـگ  یاسـ یسهـاي   دادیـ حـوادث و رو ین منابع، شتر ایدر ب. ردکتوجه 

ی شـده  امـور آن بررسـ  تـرین   یبا جزئـ  یحتها  اختالفات خانوادگی در بین اعضاي خاندان
ا یـ سلسـله   یـک  يدو نفر از اعضا یکینه به ین زمیشده در ا افتهیمطالب است، با این حال 

ده یـ ان گردیـ ب یاسـ یخاندان فقط مسائل س يه اعضایدر مورد بقو گردد،  محدود میخاندان 
  میدر جامعه اسال یو تمدن ین دوران فترت نقش فرهنگیدر اها  از خاندان یاما برخ. است

مـورد   مظفـر  آل ین مقاله تالش شده است تا نقش برجسـته تمـدن  یو در ااند  آن روز داشته
فرهنگی و تمـدنی غیـر از منـابع عمـومی و      . البته در زمینه بررسی مسائلبررسی قرار گیرد

، زیرا بسیاري از شده استتوجه نیز هاي محلی و منابع ادبی  اي و دودمانی، به تاریخ سلسله
  شود. ها یافت می الي این دسته از کتاب گیرند در البه مسائلی که در حوزه سیاست قرار نمی

  مظفر آلمان كحا
 ســال 77بــود، نزدیــک  الــدین حــاجی غیــاثامیرشــیخ ، شــانیا يه جــد اعــالکــ مظفــر آل
 یکـی بـه   مظفر آلنسب . ردندکومت کرمان حکعراق و بر مناطق فارس، یزد،  )ق795ـ718(

ت خراسـان وارد  یر اسالم به والکه لشک یه در زمانکرسد  میعرب خراسان هاي  از خاندان
زمـان  آنـان در   .دنـد یگز انکجا سـ ه و در آنار عرب به خراسان آمدیز از دین قوم نیا، شدند

 ياعضـا . آمدندآن منطقه در یمحل کاتاب، عالءالدولهو در خدمت رفته زد یمغول به تهاجم 
در  يشـهر ، بدیدر مخاندان مظفري برخی به خدمت ایلخانان بودند و برخی دیگر از ایشان 

این خاندان اشـاره کـرد    ۀسردست الدین مظفر شرفتوان به  . از جمله میماندند یزد باقینار ک
لخانـان از جملـه   یچنـد تـن از ا  و  وتاولجـای که زمان زندگی او مصادف با دوران حکومـت  

ان یـ اغی یوبکزد و سـر یـ اطـراف  هـاي   راه يبد و نگهداریومت مکح اولجایتو. بوداولجایتو 
  1.رمانشاهان و از هرات تا مروست تا ابرقوه را به او واگذاشتکمحدوده اردستان تا 

ز ماننـد  یـ ه در واقـع او ن کـ رد کـ اشـاره   امیر مبارزالدین محمد مظفريد به یاز او باپس 
 ابوسـعید و  بـود  ابوسـعید ایلخـانی  و  اولجـایتو مـورد احتـرام و توجـه     الدین شرف، پدرش

ــه او داد  يراهــدار ــراق عجــم را ب ــرگ  2.ع ــس از م اســتقالل ق 736در ســال  ابوســعیدپ
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ن یدر همـ ق کرمان را تصرف کرد. 741سال  او در 3آغاز شد. زد یدر  امیرمبارزالدین محمد
حملـه کـرد و    امیر مبارزالدین مظفـر ت یمکبه مناطق تحت حا اینجو شیخ ابواسحاق ،دوران

کـرد،  چهارماه آن منطقه را محاصـره  حدود داشت زد یه به ک یشکرکلشق طی 751در سال 
ابواسـحاق  د. کنـ را تصـرف   نتوانسـت آن شـهر   یقحطسبب د به یاما چون زمستان فرا رس

ن راه یـ ند و در اکرمان را تصرف کزد و یه شده، ک يا لهیرد به هر وسک ی میدائماً سعاینجو 
ن زمان ضمن دفاع یه تا اک امیر مبارزالدین محمد شد. می ز متوسلیر نیله و تزویاغلب به ح

پرداخـت، درصـدد    مـی م اساس دولت خود کیبه تح امیر شیخ ابواسحاقهاي  در برابر حمله
پـس از  ق موفق شـد  754رو، در سال  را ضمیمه متصرفات خود کند، از این آمد تا فارسبر

  4آورد. رونیب ابواسحاق اینجوخ یراز، آن را از سلطه شیشش ماه محاصره ش
ن بار به تصرف اصفهان همت گماشت و سـرانجام در  یچند مبارزالدین محمدهمچنین 

ق بـه تسـخیر لرسـتان همـت     757در سـال  طـور وي   همین .ردتصرف کآن را ق 758سال 
ام لرسـتان  کـ ه از حکـ نورالورده  ک. اتابرا شکست دادنورالورده  کاتابگماشت و سرانجام 

و  یدوسـت  شـاه منصـور  و  شـاه شـجاع   یعنو فرزندان او، یامیر مبارزالدین محمد بود و با 
گرفتـه  م یو تصـم پرداخته،  محمدمبارزالدین با  ین زمان به دشمنیدر اي داشت، شاوندیخو

خواجـه   ،خنجـی  موالنـا ناصـرالدین  ابتـدا   امیـر مبارزالـدین  بود اصـفهان را تسـخیر کنـد.    
امـا چـون   فرسـتاد،   اتابـک مصالحه نـزد   يو چندتن از بزرگان خود را برا صدرالدین اناري

د و بـر  رکـ امر به جنگ بـا او را صـادر    مبارزالدینده نشد سرانجام یم او دیدر تصم يرییتغ
  5افت.یغلبه  اتابک

ومـت دور  کز حکـ چون از مر یولید، شکر کجان لشیبه آذرباق 759همچنین او در سال 
از ، ر شـود یجان داشتند درگیه چشم طمع به آذرباکر یجال ن آلیخواست با سالط یبود و نم
 يمنبر رفت و خلفـا  يباالبه ز یپس از ورود به تبري و 6.ردکنظر  آن منطقه صرف ينگهدار

رد و بـه نمـاز جماعـت    کـ دعـا  یرفتـه بـود،   عت آنان را پذیش بیپ يه چندکمصر را  یعباس
  7آنجا را ترك کرد.ز یدر تبراقامت ماه  دوو پس از  پرداخت

ه یـ بد در مدرسه مظفریو در م درگذشت ق765سرانجام در سال  مبارزالدین محمد ریام
 8.سـال ادامـه داشـت    42مـدت  به ق  718ت او از سال یمکمدت حا. سپردند كبه خا او را

ز سـلطنت خـود قـرار داد و از سـال     کـ راز را مریشـ  شاه شـجاع مظفـري  پسرش پس از او 
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بـر   شـاه محمـود  با بـرادرش  ق 767ـ760هاي  گرچه از سال. وي ردکومت کحق 786ـ760
 9.ردکـ آن منطقـه را تصـرف    شـاه شـجاع  امـا سـرانجام   ، داشت يریراز درگیسر تصرف ش

متصرفات ، التید و پس از تصرف آن ایشکر کجان لشیبه آذرباق  777در سال او  نیهمچن
در  شـاه شـجاع  برادر ، شاه محمود 10.گسترش داد هیسلطان یخود را از طرف شمال تا نواح

ن مـورد بـا   یـ رد و البتـه در ا کـ  مـی ومت که اصفهان حیشتر بر ناحیبیی خود، طول فرمانروا
صدد تصـرف  در شاه شجاعه ک یدر زمانه کنیاز جمله ااختالف داشت،  شاه شجاعبرادرش 

نظـر   از او خواست تا از تعرض به اصـفهان صـرف   شاه محمودبرآمد،  768هان در سال اصف
ه خطبـه و  کنیرفت به شرط ایپذ شاه شجاعاو بگذارد.  ارین شهر را همچنان در اختیند و اک
اصـفهان و  ، شاه شجاعق 776، در سال شاه محموددرگذشت پس از  11.ه به نامش باشدکس

  12.ردکعراق عجم را تصرف 
بـه   يعام شاهزادگان مظفـر  تا زمان قتل یعن، ی795ـ786از سال  شاه شجاعمرگ  پس از

 سـلطان فرزنـدش  ، شـاه شـجاع  پـس از  . رو بـه زوال رفـت   مظفـر  آلدولـت  ، موریدست ت
راز را بـه  یومت شـ کت پدرش حیو طبق وص )789ـ786(از سال ار آمدک يرو العابدین زین

سـلطان  و گـاه   شـاه یحیـی  گـاه  ه کـ ر بـود  یـ ن مورد درگیدر ا شاه یحییگرفت و با عهده 
 سـلطان بـرادر زن   و که پسر عمو شاه منصور 13داشتند.را در تصرف  آن منطقه العابدین زین

او ابتـدا در منطقـه خوزسـتان    کومـت داشـت.   حق 795ــ 790بـود، از سـال    زین العابـدین 
نیـز در کرمـان    احمـد مظفـري  سـلطان   14.دکـر راز را تصـرف  یومت داشت و سپس شـ کح

تحـت   یشـود نـواح   مـی مالحظـه  طـور کـه    همـان  15حکومت کرد و در همانجا درگذشت.
ش بر کشمکان بود و ین فرمانروایجا شدن ب ي مدام در حال جابهان مظفریومت فرمانرواکح

  .شان وجود داشتین ایات در بیسر تصرف وال

  مظفر آل دوران يتمدني ـ فرهنگ يفضا
بـا  اي پدیـد آمـد و    انهیرو به رشد صـوف هاي  انیم جرک مک لخانانیاز اواخر دوره اواقع، در 
ن آن یگزیع جایتشسپس  و ردیگ تري به خود می جديل کش يار آمدن سلسله صفوک يرو
  . شود میاسته ک یاز شدت تسنن افراط شود و در مقابل می

کـه  مشـاهده کـرد، چنان  ع یبه تشـ را ان یش فرمانروایگرا مک متوان ک می یلخانیاه در دور
ن کارت امـا یبه زاسالم آورد،  شیخ صدرالدین ابراهیم حمويحضور ه در کنیپس از ا غازان
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ن مـذهب ادامـه داد و پـس از تسـنن     یز بر همین اولجایتو. ن رفتیالنهر نیعه در بیمقدسه ش
سـنت را   لهمان مذهب اهـ ، ابوسعید ایلخانی اما فرزندشید، ع را برگزیتشی، و شافع یحنف

اما به یران بود، ا ید در نظام مذهبیجد یتحول يایخود گوها  ر مذهبیین تغیا. ردکانتخاب 
ن یـ در ا. امـد یبـه وجـود ن   یخاص یانجام گرفت دگرگونین دوران، ه در ای کرغم اصالحات

 ،از محافل در درجه نخسـت  ياریعه در بسیش به شیگرا یلخانیاز اواخر عهد ا یعنیدوران 
  16.ردک میدا یبه واسطه عارفان و تصوف نمود پ

ع در یه در رخنـه و نفـوذ روزافـزون تشـ    کشود  میه اشاره یبروکن مورد به مذهب یدر ا
، ه خـوارزم یر بـزرگ صـوف  یـ پ، الدین کبـري  شیخ نجم. ردکفا یا یینقش بسزا یرانیتصوف ا
چنـد   یحیاد و مـدا د مـی نشان  یعه اظهار ارادت خاصیاما به شر مذهب تسنن بود، اگرچه ب

تـوان بـه سلسـله     مـی نـه  ین زمیدر ا. همچنین ت داشتیو اهل ب یدر منقبت حضرت عل
در سـال   (مؤسـس آن)  شـیخ خلیفـه  ه پس از قتل کرد که در خراسان اشاره یجورـ  شیخیه

ورد یـ خبوشـان و اب ، توس، شابوریدر نرا د یروان جدیاز پ يادیشمار ز حسن جوريق، 736
ن یهمچنـ  17.ردنـد ک کمـ کومت سربداران کجاد حیوستند و به ایسربداران په به کگرد آورد 

ه تـا دوره  ک یاتکو تحر ابوسعید ایلخانین زمان از مرگ یه مقارن با همیدوران جنبش حروف
در  ق778ــ 776هـاي   در فاصله سـال  آبادياهللا استر فضلسید. بوده است، ش آمدیپ يموریت

کـرد،  ت کـ ز حریـ به قصـد تصـرف تبر   ق777در سال  شاه شجاع مظفري یز بود و وقتیتبر
رده کش کشیو به او پ نوشته يخودش را به نام شاه شجاع مظفر یتاب فقهکست او ید نیبع

  . ردک میدا ین عارفان نمود پیان شد در وجود ایه بک یع و تصوفیق تشیتلفدر واقع،  18باشد.
 یاما نـواح یران مذهب تسنن داشتند، شتر مناطق ایه بکتوان اذعان داشت  میت یبا قاطع

و  يچـون ر  ییالن و مازندران و خوزستان و شرق قهستان و شـهرها یاز جمله گ يمحدود
ن مسئله بـا محـو   یا. ع بودندیتش یز سنتکاشان و سبزوار در خراسان از مراکن و قم و یورام

فـوذ  اهش نیجـه آن، کـ  ومت مغوالن شروع شـد و نت کو ح یاز صحنه مذهبی خالفت عباس
در  یرات و تحـوالت مـذهب  یین وجوه تغیتر مهم. بودمی شرق اسالهاي  نیهان در سرزمیفق
هـاي   قـت یو طرمی توسعه تصوف اسـال ی، عموم يارکزیگوناگون پرههاي  جلوه، ن دورهیا

  19.رامات بودکوابسته به آن و توسعه اعتقادات به معجزات و 
افـزون  ش روزیع و گـرا یتصوف و تشق یتلف يبرای است که ن دورانیاید بتوان گفت شا
 ،گـر مـذاهب  یددر مقایسـه بـا   ه کـ بـود   ین تسنن شافعیرا ایز 20تالش شد، ییگرا يبه علو
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ب کیـ تر، قیـ ن تلفیا يو راه را براداشت را  یکیدئولوژیمختلف اهاي  دگاهیجذب د ییارآک
  21.ع هموار ساختیتشهاي بعد،  پذیرش تشیع در دورهو سرانجام 

ه کـ ه همت گماشـتند  کت خود به ضرب سیمکدر عهد حا ين مظفریسالطین حال، با ا
ن و در یراشـد  يو چهار گوشه آن نام خلفا »اهللا رسول ال اهللا اال اهللا محمداً«طرف آن  یکدر 

ن دوره در یــاهــاي  كوکمســ 22.نقــش بســته بــود يمــان مظفــرکنــام حایگــر آن، طــرف د
 ی،محلـ هـاي   ومتکح زکن در مرایهمچنازرون و ، الر، کزدیراز، کاشان، یشهاي  خانه ضراب
   23.شد میضرب هرمز  ذج ویمانند ا

را و وحـدت مسـلمانان    یخالفت عباس يایت از احیو حما يدار نیتوان د در واقع، می
ن یـ بـارز ا هـاي   یژگـ یاز و، ان رفته بودیاز م ق656ه بعد از سقوط خالفت بغداد در سال ک

در ن خانـدان  یـ ا يامرا انیدر می شعائر مذهبو حفظ  نید يتوجه به علما .ردکر کخاندان ذ
از آنهـا   مان و وابستگانکحا معموالً 24.خورد میشتر به چشم یمعاصرانشان بمقایسه با دیگر 

ه، دور نبـود  يخوار و از لهو و لعب و باده بردند میت خود بهره یمکت حایتقو يمذهب برا
  25.دانستند می یحیآن را تفر

بـه  ها  ه عبارت بود از مدارس و مساجد و خانقاهک میعلز کدر مرا یمذهب يشتر علمایب
فقه و اصـول و  ، ثیعلم حد، ر قرآنیچون قرائت و تفس، میو به علوداشته س اشتغال یتدر

 يبـرا  نانشیو جانش امیر مبارزالدینعلما و دانشمندان در قلمرو . پرداختند می میالم اسالک
 ،تـر  یمیقـد  هـاي  باتکا بر ه یپرداختي چندفات یلأبه ت ن معتقدات خودیرواج قواعد و قوان

ه در ک ياز تعداد مدارس متعدد. نندتر ک نوشتند تا فهم مطالب آن را آسان میه یشرح و حاش
 یل علوم مـذهب یزان توجه مردم به تحصیتوان م مین دوره بنا شد یدر ا رمانکراز و یشیزد، 
ژه فلسـفه و  یـ به وی، با علوم عقلمخالفت علما و فقها ی، نینار رشد علوم دکدر . افتیرا در

ت علمـا  یـ هـم بـه حما   امیـر مبارزالـدین  یـن وضـع،   نـار ا کان بود و در ینما امالًکمت، کح
ه به اعتقـاد او  کرا  یفلسفهاي  تابکه کدستور داد ، آن عصر يعلما یکاو به تحر .پرداخت

  26.ان ببرندیاز مبود، ننده ک ا گمراهیضاله  هایی باتک
 یزنــدگي اریسـادات بسـ  ي ومـت مظفــر کدوران ح راز مقـارن یشــزد و یـ ه در کـ نیبـا ا 

ز به آن ین مظفر آلن یران سنت و جماعت بود و سالطیمردم ای مذهب یلک اما جوکردند،  می
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منصـب   شـاه شـجاع  ه کنیاز جمله ا، ردندک میت یروان مذهب خود را تقویو پداشته اعتقاد 
 يه از علما و فقهـا ک الدین عثمان کوه گیلویی بهاءموالنا ار یراز و توابع رادر اختیش وتقضا

ن یـ قـرار داد و بـا ا  ، بـود  يو شاهزادگان مظفـر  امیرمبارزالدینراز و مورد احترام یمشهور ش
  27.ن مذهب باز گذاشتین ایقوان يرا در اجرا یشافع ضیانعمل دست قا

  مظفر آلت يمكعلم و دانش در قرن هشتم در منطقه حا
نـام   متقـارن  یمحلـ هاي  ومتکتوان به دوران ح میشود  میه از آن بحث اي ک در واقع دوره

کـرده  به هم مشاهده  یکنزدهاي  را در زمان مظفر آلنجو و یا مان آلکحا یاسیو نقش س برد
شـیخ  در زمـان   مظفـر  آلدن یقبـل از بـه قـدرت رسـ     کین دوران و اندیدر همدر حقیقت، 

و گذاشـته  ظهـور  ه پـا بـه عرصـ   اي  و برجسته سندگان ممتازیشاعران و نو، ابواسحاق اینجو
عبیـد  تـوان بـه    مـی ه از جملـه  کن دوران شدند یدر ا یو تمدن یفرهنگ يباعث رشد و غنا

بـر اهـل ادب و    يریـ گ سـخت  امیر مبارزالـدین در روزگار  یول. ردکاشاره  حافظو  زاکانی
شـهر تحـت   می و عمـو  یات اجتماعین حیاز خود نشان داد و همچن يبارزه چهر، فرهنگ

 ،م شـد کراز حـا یبر شـ  شاه شجاعپسرش  یاما پس از او وقت. د محتسبان درآمدینظارت شد
ـ با 28.راز بازگرداندیرا دوباره به ش يه تسامح و آزادیروح ن یـ ات در ایـ د توجـه داشـت ادب  ی

تـوان بـه سـه تـن از بزرگـان       که می ، چنانافتیدست اوج خود هاي  از دوران یکیدوره به 
عبیـد  و  )ق778(م سـلمان سـاوجی  مانند اند،  دهیسته و بالین عصر زیه در اکات یشعر و ادب

ن شـهر  یـ ن داشت و سرانجام به فارس آمد و به اکن مسیان قزوکه در زاک) ق772(مزاکانی
اواخر عمـر خـود را    زاکانی، اشاره کرد. داد مینشان  یشتر از موطن خود عالقه و دلبستگیب

  د:یگو میراز یف شیدر تعر. وي شجاع گذراندو در دستگاه شاه  رازیدر شهر ش
ــواز    ــده ن ــاه بن ــدلت پادش ــن مع ــه یم   ب

  
ــیراز      ــه ش ــت خط ــین اس ــت روي زم   29بهش

  
و  موالنـا عضـدالدین ایجـی   ه نزد کرد ک) اشاره ق791م(حافظ شیرازيتوان به  همچنین می

ـ . در واقـع،  آموخـت  می مت و فقه اسـال کح شریف جرجانیدسیر می  یه او زنـدگ کـ  یقرن
ات خـود در قالـب   یـ را در غزل یار عرفـان کـ رد عصر رواج تصوف و عرفان بود و او افک می

گـر   را در لبـاس غـزل جلـوه    یو عرفان یمتکآورد و اشعار حدر یمعانترین  فین و لطیبهتر
انحطـاط  ه در دور یو تجربـ  یانسـان  ينظـر هاي  علوم و دانشالبته در این برهه،  30.ساخت
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شـاه شـجاع   و  اینجو ابواسحاقدر زمان ژه فارسِ یبه وعلوم،  یدانشمندان برخ. قرار داشتند
هـاي   به وجود آمده در سدهمی سه با آثار علین آثار در مقایاما اید آوردند، پد يآثار، مظفري

خ و یحـوزه تـار   ن دوره در دویـ ا يارهـا کن یتر مهم. ندارند یاصالتهجري  چهارم تا ششم
نشـان   يمنـد  سـبب آنکـه مغـول بـه آن عالقـه      بهخ یتار. اما حوزه عه انجام گرفتیالم شک

  .نوشتند یو آثار خود را به زبان فارسه ردکن فرصت استفاده یان از ایرانیا ند،داد می
شـیخ سـعیدالدین محمـدبن مسـعود     تـوان بـه    میعصر فترت  ياز جمله علما و فضال

 مظفـري  امیرمبارزالدین محمـد ه از فضال و محدثان معاصر کرد کاشاره  )ق758(م کازرونی
سیدشریف جرجـانی  رمی يگرید 31.دکراشاره  مشارق االنوارتوان به  میاو هاي  نوشتهاز . بود

راز به یدر ش شاه شجاع مظفريقدرت ة در دورکه بود  یه در اصل مازندرانک بن محمد علی
در منطـق  ، التعریفاتتاب و در آنجا اقامت کرد. اثر معروف او در فلسفه، ک س پرداختیتدر

 شـاه  موالنا مبـارك  يگرید 32.است میرتاب مشهور به ک یو در صرف عرب فی المنطقالکبري 
الـدین   صـفی  االدوارتـاب  کبر ي است. وي دانان معروف قرن هشتم هجر یقیاز موسبود که 
از دیگر علمـاي ایـن دوره،    33.ردکاهدا  شاه شجاعنوشته و آن را به  یبه عرب یشرح ارموي
ان و یو ب یر و معانیث و تفسیبزرگ فقه و حد ياز علما است که یکی الدین کرمانی شمس

معـروف او  نوشـته  ه کـ  قاضی ابوطاهر مجدالدین فیروز آبادين یو همچناست. ه یعلوم عرب
ران یـ در ا فترتة ه در دورک یین فرمانروایتر مهم 34.استالقابوس الوسیط و  قاموس المحیط

ه از کـ  شـاه شـجاع  . بـود  ظفـري شاه شـجاع م ، دکرت یعلم و ادب و شعر حمااز ست و یز
 منشـأت ینه، ن زمیسب علم و ادب پرداخت و در اکبود به مند  بهرههوش و حافظه سرشار 

یـران بـزرگ و   گـاه وز یدربـار او جا . اسـت  یدهنده قدرت قلمش در نگارش فارس او نشان
الـدین   خواجـه جـالل  یـار و برتـر از همـه،    صـاحب ع  الدین حسـن  قوامچون ي، پرور ادب

  35.بود تورانشاه

  نير مبارزالديام
سـلطان  ه در زمـان  کـ ات خـواف بـود   یه سالمه از والیو از قر یخراسان، مبارزالدین محمد

سـلطان  در زمان  امیر مبارزالدین. ردندک می يزد راهداریبه همراه پدرش در  محمد خدابنده
دم از اسـتقالل زد   ابوسـعید درگذشت اما پس از یزد را داشت،  36یشحنگ، ابوسعید ایلخانی
  37ضرب کرد.ه به نام خود کو سو خطبه خواند 
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ا یـ ت رعایـ ن اسـالم و علمـا و رعا  یـ ت دیـ تقوبـراي  دار بـود و   نیـ شجاع و د ياو فرد
ت یفاکاست و یس، از جمله شجاعتاي،  صفات برجسته، امیر مبارزالدین محمد 38دیوشک می

یـن  ه از اکـ  یبـ یاما عي معتقد بود، مرد يدار نیمال بود و در دکبه عهد او در  يوفاداشت. 
در امـور  اي افراطـی]   [و بـه گونـه  دگاه خـودش  یـ ن از دیـ مداخلـه دادن د لحاظ بر اوست، 

 ينـدار یدهمچنین  39.دیرس میر به نظر یا و تزویاو ر يارهاک یبرخ ،رو نیاز ا، بود یومتکح
  :ندک میان یاو را ب يارک ن افراطیا يزدیبا معلم ید و چه زیرس میاو گاه به حد افراط 

نـداران  ید يخواران به دعا میر خداپرستان مبدل شد و گلبانگ یبکمستان به ت يو هو يها
حد ادب  یبنهاد،  میرات کدر حد من يا پایزد  میه دست در محرمات کافت و هر یعوض 

نان صـوامع  کاغفرلنا ذنوبنا به مسـامح سـا   ربنا«م دل مناجات یافت و هر زمان از صمی می
  40.دیرسان می »خضراء

او  .نـد ک مـی وم کـ ر را محیـ ام ییایـ ن زهـد ر یشود و ا میز یلبر حافظصبر که جاست  نیهم
  د:یگو میف یداند و چه ظر میا را نامعقول یعبادت آلوده به ر

  باده نوشی کـه در او روي و ریـایی نبـود   
  

  41بهتر از زهد فروشی کـه در او روي ریاسـت    
  

دادن  ، در زمینـه و محتسب داشت 42ياز جمله شاه غازي، گریالقاب د محمد امیرمبارزالدین
ف جرمـان و  یـ طواکـه او بـا    یلقب شاه غازي به امیر این مطلب بیان شده است، در جنگـ 

 سـلطان به درخواست  خان  ارغونه در زمان سلطنت کبودند  یدر اصل از اقوام مغول(اوغان 
ن شـده  کن منطقه سـا یمحافظت در ا يرمان براک ییپادشاه قراختا، الدین سیورغتمش جالل
داشت، امیر بنابر فتواي علماي یزد و کرمان که آنان را کافر اعالم کـرده بودنـد بـه     43)بودند

زیرا ایـن طایفـه    44سرکوب این طایفه پرداخت و به همین علت او را شاه غازي لقب دادند،
 یم و نـزد آن قربـان  یتعظـ هـا   و بر سنت مغوالن بـر بـت  ته ش گرفیپ یشکان و سریراه عص

  شناسد: مین نام یاو را به هم يهم در شعر حافظ شیرازي .ردندک می
ــتان  ــی سـ ــرو گیتـ ــازي خسـ ــاه غـ   شـ

  شکسـت  گـه بـه یـک حملـه سـپاهی مـی      
ــی  ــی ســبب م ــرد حــبس ســروران را ب   ک

  

  چکیــد  آن کــه از شمشــیر او خــون مــی     
ــد گـــه بهـــویی قلـــب گـــاهی مـــی    دریـ

ــد   ــر میبریـ ــر سـ ــی خطـ ــان را بـ   45گردنـ
ت علما و دانشمندان را وجهـه همـت   یرد و تربکراز به عدالت رفتار یپس از فتح ش يو  

او بـه امـر بـه    . ردکـ  مـی ق یر و فقـه تشـو  یث و تفسیدن حدیخود قرار داد و مردم را به شن
ش یار جانب افراط را در پیبساین زمینه خاص داشت و در  یر توجهکاز من یمعروف و نه
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 47.را به او دادنـد  46»محتسب«راز لقب یش يب شد تا ظرفااو سب يارک ن افراطیهمو گرفت 
مـردم تحـت نظـر     یو اجتمـاع  يفـرد  یراز زنـدگ یبر شـ  امیر مبارزالدین محمد يروزیبا پ

را بـر هنرمنـدان دشـوار     یر زنـدگ یر متعصب و سختگین امیه اک يبه طورآمد، در محتسب
کــار آمــدن  يه باعــث روکــخــارج از انــدازه او هــاي  يریــگ از ســخت حــافظ 48.ســاخت

  49.ندک یت میاکو ش یبه شدت اظهار ناراحتبود،  ار شدهکایپرستان رظاهر
ـ اگرچه باده فرح بخش و بادگل ب   ز اسـت ی

  گـرت بـه چنـگ افتـد     یفیو حر یصراح
  

ـ ه محتسـب ت ک میببانگ چنگ مخور      ز اسـت ی
ـ به عقـل نـوش    ـ ه اک ـ ام فتنـه انگ ی   50ز اسـت ی

  :گوید و در بیتی دیگر می  
ــا محتســب شــهر   ــاده ب ــب   حــافظ یننوش

  
ــاده   ــه جــام انــدازد بخــورد ب   51ات و ســنگ ب

  شناسد: میش را به لقب محتسب یپدر خوی، پسرش شاه شجاع در رباع  
  پسـت اسـت   یدر مجلس دهر سـاز مسـت  

ــر  ــه ت ــدان هم ــی كرن ــت م ــ یپرس   ردنک
  

  
  

  نه چنگ به قـانون و نـه دف در دسـت اسـت    
ـ کجز محتسب شـهر    52مسـت اسـت   مـی  یه ب

، رون آورد و آن را آتـش بزنـد  یـ را از قبـر ب  سعدي ةاو سبب شد تا جناز یمآب ن مقدسیهم  
مانع  سعدياز اشعار  یتیبا ب اما شاه شجاع، دانست میعت یرا خالف شر سعديرا اشعار یز
  ار پدر شد:کن یا

ـ ع یار گفتن عمرضایا بسیسعد   ردن اسـت ک
  

  53عـذر آوردن اسـت اسـتغفراهللا العظـیم    وقت   
اش  نـوه  يگـذار  نـام  يه بـرا کـ  داد مینشان  يبندیاز خود پا یتا آن حد در مسائل مذهب امیر  

رُك   «ه آمـد:  ین آیه اکاز قرآن تفأل گرفت متولد شد،  ق744ه در سال ک یحیی ه یبشـِّ أَنَّ اللـَّ
نَ الصا منَبِی وراً وصح داً ویس و نَ اللَّهۀٍ ممقاً بِکَلدصیی محینَبِیحو چون 39: عمران (آل».ال (

ه در هـرات و مروسـت و صـحن رودان و    کـ  54ياز اعراب فوالد یدر همان سال بر گروه
 الدین یحیـی  نصرتنام او را ده بود، روز شیپ، دست به تاراج و غارت زده بودند کشهر باب
  55.گذاشت

ش گرفت یدر پ ه چهل سال داشت راه توبه راک یدر حالق 740در سال  امیر مبارزالدین
. رفـت  مـی اده یـ پ يه از خانه تا مسجد را با پـا ک چنانیار پرداخت، و به عبادت و طاعت بس

ـ ا، منابع دن) یمـال رسـ  ک(بـه   »یقـ یبلـوغ حق «بـه   مبارزالـدین ن سـال را در شـرح احـوال    ی
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ن توبـه  یهمچنـ  57.هم توبه او را دستخوش طعنه قرار داده اسـت  عبید زاکانی 56.شناسند می
  58.ر شده استکذق 752در سال  امیر مبارزالدیندیگري براي 

  ن محمدير مبارزالديشاه شجاع فرزند ام
علوم و معارف او از حافظ قرآن بود و فضال و دانشمندان همواره حاکمی فاضل، عالم و او 

کـه مـذهب اهـل    عـالم و فاضـل    یرد و به عنوان پادشاهک یمرانکنه سال ح. بردند میبهره 
ي نـزد دانشـمندان عصـر    و 59.ردک میل کارها بر خدا توکو در شد  سنت داشت، شناخته می

الم نوشته شده کتاب در علم کن یا( مواقفصاحب ، عضدالدین ایجی یقاض از جملهخود، 
ي و 61.بـرد  مـی  مـی تلمذ و بهره عل 60)ج در فارس بوده استیا ایگ یاز اهل انویسنده آن و 

ن یام دکدر اشاعه اح شاه شجاع 62.سرود میشعر  یو فارس یه به عربکبود برجسته  يشاعر
پـدرش در   يارکـ  و از افـراط  هش گرفتـ یو تسامح را پ يو روح اعتدال و آزاد ردک می یسع

 رده است:ک یب پوش معرفیع یش او را پادشاهیحافظ در غزل ها 63.ردک میز یارها پرهک
ــد ــاه  يرنـ ــه گنـ ــافظ نـ ــت یحـ   اسـ

  
  
  

  64ب پــوشیــپادشــه ع رمکــبــا  صــعب
  

شـود،   داده، موجب فراموشی خدا میانسان را به خوش گذراندن سوق یت، مکطبع حاالبته 
  65.پرداخت يگسار و باده یطلب در اواخر عمر به عشرت شاه شجاعرو،  از این

  ، آمده است:تیمور نامهدر . همراه است تیمورار آمدن ک يدوران او با رودر واقع، 
نهادنـد پـا از حـد     از بخت نگون مظفر آله ک

  اختران زانعام و احسان صاحبقران خود برون
ردند بـد  کفراموش  زانعام و احسان صاحبقران  

  66ردنــــد بــــد اختــــران  کفرامــــوش 
آنها  هکند ک میسفارش  تیمورفرزندان و خانواده خود را به می تمااي  در نامه شاه شجاع  

دهد  مینشان ی به مسائل مذهبرا ن نامه توجه او یدر ا. وي ت خود قرار دهدیرا تحت حما
وي در  67.دکنـ ت یـ از آنـان حما داده، ه فرزندان و اقـوامش را پنـاه   کخواهد  می تیمورو از 

ن یارا برده است.  آن نام حضرت رسولابتداي این نامه از آیات قرآن استفاده کرده و در 
  . دهد مینشان  یمسئله توجه او را به مسائل مذهب

 مظفـر  آلگـر شـاهان   ید یمـذهب هـاي   اسـت یاعمال و سدرباره  یمطلب خاصمنابع، در 
  .استشده ات آنان اشاره یح یاسیشتر به مسائل سیب ه، بلکهامدین
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 شـاه منصـور  راز و سـپس اصـفهان) و   یدر شق 789ـ786(العابدین زینومت سلطان کح
ر مسـائل  یـ درگ شـتر یرا بیـ زییـد؛  نپا يریـ راز) چنـدان د یم خوزستان و شکحاق 795ـ790(
زود از صـحنه   یلـ یو خه بود شـد  امیر تیمور گورکانیه مقارن با ظهور کزمان خود  یاسیس
) ق795ــ 745( یپس از پنجاه سال زندگ شاه منصوره ک يبه طوریدند، است حذف گردیس

  .شته شدک تیمور گورکانیبه دست  مظفر آلن پادشاه یبه عنوان آخر

  مصر ياسفه عبيبا خل مظفر آلمان كرابطه حا
بـر   میشـرق اسـال   يهـا  نیدن سـرزم یدر نورد یمغوالن در پ، قرن هفتم یانیم يها در سال

آنهـا در  . ان دادنـد یـ پاق 656در سـال   یخالفت عباسـ  یو به عمر طوالنیافته بغداد دست 
ه کـ  میهنگـا ، ه در شامات به دست آوردندک يروزیپ كپس از اند، خود یر جنگیتداوم مس

، در واقـع . خوردنـد  یست سـخت کاز آنان ش، رو شدند هان روبیسپاه مصرن جالوت با یدر ع
ـ اتوان  می پـس از  دانسـت.   ین نـواح یـ ان فتوحـات مغـوالن در ا  یـ نقطـه پا را سـت  کن شی

  .فه ماندیجهان اسالم بدون خل، یعباس ۀفین خلیآخر، المستعصم باهللاشدن  کشته
د قـرار  یـ با یسـ که منصب خالفت در دست چه کد داشت ون مسئله وجیا زمان نیدر ا

آن  يبـرا  یتوانسـت راه حلـ   یـک دولـت ممال  یقیگذار حق انیبن، بیبرسن منظر یرد و از ایگ
ار یـ همچنـان خالفـت را در اخت  ، بغـداد  يتواند به جا میه قاهره کرد کاو احساس . شدیندیب

شد  میان سپرده یاز اعقاب عباس یکیست به دست یبا میار کن یا بیبرسبه نظر . داشته باشد
ه کـ ز یـ حلـب ن ، یگرد ياز سو. خته و در شام جا گرفته بودیه از بغداد و مقابل مغوالن گرک

ه کـ شه آن بـود  یدر اند، فتاده بودیمغوالن ن و به چنگشد  شمرده میمهم در شامات  يشهر
خالفت  يتصد يادو نفر بر، زمان در دو نقطه هم، بین ترتیبد. ندکا یرا اح یخالفت عباس
م کحـا . بـا هـم داشـتند    ییرپایه رقابت دکدر حلب ، يگریدر قاهره و د، یکی: مطرح شدند

فه المسترشـد را بـا لقـب    یخل ةنواد، ابوالعباس احمدبن علی، الدین اقوش امیر شمس، حلب
امیـر   68.ردکـ ه ضـرب  کد و بـه نـام او خطبـه خوانـد و سـ     یبه خالفت برگز مراهللاأب مکالحا

 د تا خالفـت از دسـت  یوشکبود و  بن مستظهر عباسیالمسترشد فهخلی نوة، احمدابوالعباس 
، اطـراف فـرات   ياز شـهرها  ید برخیوشکروانش یهمراه با پ. وي گرداندان را بازیرفته عباس
ـ بـا ا  69ردیـ ثه و انبار را پـس گ یحد، مثل عانه احمـد  ز بـا پنـاه دادن بـه    یـ ن بیبـرس ، همـه  نی
در سال  المستنصر باهللاعت با او با لقب یان و بیاز عباس یو گروه الظاهر بامراهللابن  ابوالقاسم
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فـه  ین خلیه در زمان آخرکن مستنصر یا 70.دیت بخشیرسمدر مصر  يبه خالفت و، ق 659
 يهـا  يروزیـ دن اخبـار پ یپس از شـن ، با آمدن مغوالن آزاد شده، بود یدر بغداد زندان یعباس

  71.دناز اعراب نزد او آمد یهمراه گروه، بیبرس
ی بـا  در جنگـ ق 660در سال  المستنصر شته شدنکبا ، رقابت حلب با قاهره در خالفت

م بـامراهللا را بـه قـاهره    کالحا ا همانی ابوالعباس احمد، بیبرسپس از او . افتیان یپامغوالن 
در خالفت آغـاز شـد   اي  ن زمان دوران تازهیز اا 72.ردکعت یبا او ب ق661دعوت و در سال 

 بیبرسیب، ن ترتیبد. مصر نام گرفت یم دوام آورد و خالفت عباسیقرن و نش از دو یه بک
 ینیوه و شهرت دکشاي که  کند، به گونهل یان تبدیز خالفت عباسکموفق شد قاهره را به مر

  73.دش ونت دانشمندان و فضال و تجارکجا محل سو آنجا منتقل بغداد به آنمی و عل
صـدد  ه درکـ او . ردکـ  میتفا نکرمان و فارس اکزد و یومت مناطق کبر ح امیر مبارزالدین

خواسـت از اعتقـادات    ، مـی ران بـود یفتح سراسر ا یلکجان و به طور یر عراق و آذربایتسخ
 ياو بـرا . اوردیـ خـود بـه وجـود ب    يبـرا  یتیو از طرف آنان حماکرده مردم استفاده  یمذهب
مصر بـه   یعباس ياز خلفا . یکیافتاد یعباس يعت با خلفایشه بیام مواضعش در اندکاستح
، بـود  المسعتصـم بغـداد و از فرزنـدان    یعباسـ  يه از نسـل خلفـا  ک المعتضد باهللا ابوبکرنام 
خواست سراسر  نیز که می مبارزالدینکند. در این میان عت یب يبا وتا نزد او فرستاد  يریسف

رد و کـ عـت  یبق 755ل در سـا  با المعتضد بـاهللا بود،  یمجوز شرعو در پی ند کران را فتح یا
   74.ه به نام او زدکخطبه و س

ومت را به دسـت گرفـت   کح، ردن پدرکور کبا  امیر مبارزالدینفرزند  شاه شجاع یوقت
 75.ردکعت یمصر ب یفه عباسیخل، بکر القاهر باهللا محمدبن ابیبا ق 770ی در سال پس از مدت

هـاي   هیـ شـتر پا یبردن کـ م کت و مسـتح یمشـروع  يفه را برایعت با خلیز مانند پدرش بیاو ن
  .دانست می يومتش ضرورکح

منحصـر و محـدود    یفه عباسـ یت شناختن خلیشتر به مسئله به رسمیب شاه شجاعتعلق 
  76.شد یم

  مظفر آلدر زمان  يمذهب يساخت بناها
هـاي   شـرفت یامـا پ مظفر نابسامان است،  آلنجو و یا روزگار آلی، اسیاگرچه از نظر اوضاع س

ترین  ن دوره درخشانیاـ ه اشاره شد  کطور  همانو د از نظر دور داشت یآنان را نبا یفرهنگ
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 يتـاب و معمـار  کب ینه تـذه یشان در زمین ایهمچن. است یات فارسین ادوار ادبیو پربارتر
و نیـز سـاختن    مظفـر  آل يمعمـار  کتوان به سب میاز جمله دارند،  یگاه قابل توجهیز جاین

پـالن   یـک ه یـ ن نـوع مسـاجد بـر پا   یا. ره نموداشاکرمان زد و مسجد جامع یمسجد جامع 
، در نقشه. از آنجا که جاد شده بودیل با گنبد اکو محراب آن به صورت مربع شمی بود عمو

ن نـوع مسـاجد عنـوان    یـ بـه ا ید، پا دیچل یکتوان به صورت بازوان  میرا ها  وانین ایف اک
تـرین   از شـاخص  یکـی را  مظفـر  آل يمعمـار  کتـوان سـب   می یلکبه طور . اند داده ییپایچل
هـاي   آرامگاه يارک یاشکو  يمعماردرواقع،  77.ان دانستیموریت هدر دور يمعمارهاي  کسب

در عهـد  کـه  اسـت   مظفر آلده از عهد یبه ارث رسهاي  طرحین دوران، ا مساجد ای يموریت
ار کـ زمان با هـم بـه    هم یکنکدو ت مظفر آل کسب يدر معمار 78.اند دهیامل رسکبه ت يموریت

ــت: مــی ــک. البتــه موزا یاشــکمعــرق و  یاشــک رف ــرن هشــتم یمتاســفانه از نیی مــه دوم ق
آثـار برجسـته   . مانـده اسـت   یبـاق  کیانـد  يران آثار معمـار یدر اي، الدی/چهاردهم ميهجر

و  يث قالـب سـاختار  یه از حکرده کجاد یرا ا کیاست و سب مظفر آلمانده از آنِ سلسله یباق
  79.ان توجه استیشایین، ز تزین

ماننـد  ی، مـذهب  يبـه بناهـا   ین عصر توجه خاصین بزرگان ایو همچن ين مظفریسالط
 الـدین  خواجه رشیده در دوران ک ینهضت. در واقع، داشتندها  ادهیمساجد و مدارس و دارالس

ن کگر مدارس و امـا یو د» هیگنبد سلطان«و سپس » يدیربع رش«از جمله یی، با ساختن بناها
رشـد و گسـترش قابـل    هـا   ن دورانیـ در ا، ج شـد یـ راآنها  شروع و سنت وقف در یمذهب
نـار آن دسـتور   کد در یآ می يه هر جا سخن از ساخت مسجدک يبه طور، ردکدا یپی توجه

  . آن تعلق گرفته استبه هم هایی  ههم داده شده و موقوفاي  ساخت مدرسه
هم در آنجـا بـه    یرد و باغکبنا اي  بد مدرسهیدر م امیر مبارزالدین پدر الدین مظفر شرف

 ،ردندکان دفن که گذاشت و پس از مرگش او را در همان میوجود آورد و نام آنجا را مظفر
الـدین   شـرف داشـت پـس از مـرگ     یبا او دشمن اهللا الدین فضل خواجه رشیده کاما از آنجا 

  80.نندک یوانیرا ثبت و ضبط و د او كدستور داد تا امال مظفر
جـا بـه   تـا مسـلمانان در آن  افتاد کرمان در  یر ساختن مسجد جامعکبه ف مبارزالدینامیر 
  ن سرود: ین مسجد چنیر در ساخت ایام. شان بپردازند ینیفرائض د

ــا   ــا بیتـ ــوهر العلیـ ــن جـ ــی مـ   بنـ
  اذا الشــمس لضــحی نظــرت الیــه   

  

  
  
  

ــاد  ــه عمـــ ــرین لـــ ــان النیـــ   کـــ
ــرت ان حلیتهـــــا حـــــداد     81»اقـــ
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ه کـ  یوقتـ . دو سـتاره هسـتند  ، ه و اساس آن مقامیه پاک ساختاي  خانه ياز گوهر سربلند«
لبـاس  کـه بـر تـن دارد،     یه پوشـش نـوران  ک ندک یاعتراف م، ندکمروز برآن نظر افیآفتاب ن
  .»عزاست

ی معـرق رنگارنـگ   اشـ کاسـت و   یوانه بزرگیچهار ا يبناکرمان در واقع، مسجد جامع 
مسـاجد   يل ظـاهر کرا به شـ  يتوجه شاهان مظفر ،ن موضوعیا 82دارد.برجسته  یتیفآن، کی
  .دهد مینشان 

ه کـ رد کـ جـاد  یااي  ادهیقصر خودش دارالس یکنزدیدان، در محله سرم مبارزالدین محمد
ه را ک و فرزندان او صدرالدین آوجیدسی يو. و منزل اشراف و سادات بود يمحل آثار نبو

. داد ياده بـه آنـان جـا   یدارالسـ  یکنزده، ردکرمان دعوت کزد به یاز ا شهرت داشتند، به تقو
امیـر  . دکـر اده منصـوب  یدارالسـ در س یرا بـه تـدر   الـدین یـزدي   موالنـا معـین  همچنین او 
همچنـین   83.ردکـ  تأمین میبد یدر م یموروث كان را از امالکن دو میاهاي  هزینه مبارزالدین

  84.ردکبد بنا یدر شهر ممی خانقاه و حما
در خصوص ماجراي بنـاي  ه یگر از اقدامات اوست کیکی دمزار خط سبز  يبناساختن 

کَننـد کـه ناگهـان     میخندق  85جردیرون دروازه مهریدر ب امیرمبارزالدیناند در زمان  گفتهآن 
 يهـا  در دستی ر سبز و قرآنیه حرکدو تو بدن او سالم مانده  يه اعضاکرسند  می يبه قبر

توانسـت آن را   مین یسکه کسبز نوشته شده بود  یخط، ریه پارچه حرکاوست و بر آن دو ت
سـتاده  یا اکـرم  امبریشگاه پیه در پک یدر حالید، شب آن فرد را در خواب دیر، ام. بخواند

از خـواب   امیـر مبارزالـدین  . رندیاش را بگ يخواستند خط آزاد میه کرد ک میت یاکو ش بود
 ،نندکر و خط سبز در همان جا دفن یه پارچه حرکدار شد و دستور داد تا او را با آن دو تیب

  86.ردکآن درست  يرو ییخط سبز نام گرفت و بناوي مزار به همین سبب، 
ن یو در اکرد  میر مساجد و مدارس و خانقاه همت یز مانند پدرش در تعمین شاه شجاع

مجـاوران   يبـرا  یه فرستاد تا در آنجـا خانقـاه  کرا به مهایی  ابتک الدین موالنا غیاثینه، زم
سـاخت خانقـاه در    یوقتبخرد.  شاه شجاعي مرقد هم برا ینیو قطعه زمکرده حرم درست 

  ت را سرود:ین دو بیا شاه شجاعه تمام شد کم
  ت الـــم بـــه الصـــفایـــببـــاب الصـــفا ب

  يو العــــد کتباعــــده العــــذاربالمل 
  

  
  

ــف  ــو اص ــن ه ــ یلم ــر  یف ــن القط ــوداد م   ال
  »بالعـــذر کس بصـــب مـــن تمســـیو لـــ
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ت یمین صمیایت در آن جمع شده است. میه صفا و صمکساخته شد اي  الصفا خانه در باب«
و  یانـت بـا پادشـاه   یعـذر و خ . اسـت تر  فیه در محبت از آب باران لطکاست  یسک يبرا

د انسـان  یـ بجو انـت توسـل  یه بـه خ ک یسک و. ند او را دور نگه داردک می یسع يتجاوزگر
  87.»ستینشقی جوانمرد و عا
در  )ق787ه (یتـوان از سـاخت مدرسـه نصـرت     مـی ه کانجام داد  یاقداماتز ین شاه یحیی

 یعقـوب یمسـجد جمعـه   اند از:  عبارتین مساجد آن، تر مهم. نام بردتعدادي مسجد و  88زدی
به آن یتکه از کسه تیر، ه در مسجد اخکو مسجد جامع منشاد  90م آبادیمسجد نع 89،)ق785(

ي ارکـ  یاشکاتمام اصفهان،  در امیر محمود مظفريومت کاز آثار زمان ح 91.مانده است یباق
و  موجـود در آن هـاي   بـه یتک 92.معروف به صفه عمـر مسـجد جـامع اصـفهان اسـت     صفّه، 

از  عمـربن عبـدالعزیز  بـه   گـر ید یو بعضـ ي، امو ۀفیخل بن عبدالعزیزعمربه  ساختمان آن را
زمـان   حاًیوان صـر ین ایا هاللِ یخیبه تاریتکه ک یدر حالدهند،  میابودلف نسبت  سلسله آل

عزیـز تقـی   بـه بـه خـط    یتکن یاکند.  می یمعرف سلطان محمود مظفري سلطنت آن را دوران
امامزاده  يارک منبت نصب درِتوان  مین یهمچن 93.نگاشته شده استق 768و در سال  حافظ
گر چهل سـتون  یه متصل بدان است و دکا ین بقعه امامزاده و مسجد شعیل اصفهان بیاسماع

ـ ا 94.نام بـرد  محمود مظفريجامع اصفهان را از دوران مسجد  ه از لحـاظ صـنعت   کـ ن در ی
 سـلطان محمـود   یدر دوره پادشـاه ی است، خیتار يس بناهاینف ياز درها ي یکیارک منبت

ه در آن صـلوات بـر   هـایی اسـت کـ    بـه یتبـر روي آن، ک شده و  ان نصبکن میدر ا مظفر آل
محمد رسـول  «و  »هللا کالمل«و  »محمد« و »اال هللاال اله «و  »هللا العظمۀ«و  چهارده معصوم

 »یعلـ «لمـه کل مربـع از چهـار   کش یکر در ین دو جمله اخیشود و در وسط ا میده ید »اهللا
عمادالـدین  از آثار زمان همچنین  95.شود میده یهم د يگرید هاي نقش بسته است و عبارت

  96.ردکاشاره ق 793در سال رمانک توان به مسجد پامنار می) ق795ـ741(احمد مظفري
ه را بنا نهاد یمدرسه خاتون شاه یحییمادر که  ، چنانانجام دادند یز اقداماتین يزنان مظفر

ین مدرسه ایار دارد. در آنجا مدفون هستند و موقوفات بس ياز خاندان مظفر یه او و برخک
داشـت،   که شصت دکـان  يجمعه بازارهمچنین کنار مسجد،  97.دیاتمام رسق 787در سال 

 ،زدیـ مسجد جمعه نزدیک  يبازارطور  همین 98.مشهور است» بازار خاتون«ه به کرد کجاد یا
  99داشت.ان و چهل حجره کچهل دکه ساخت » فش دوزانک بازار«مشهور به 
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ي آن ه بنـا کـ رد کاحداث » هیمدرسه خاتون«به نام اي  مدرسه شاه یحیین خواهر یهمچن 
هـم در   شـاه یحیـی  عمه ، امیر مبارزالدین محمددختر زاده،  یافت. خانان یپاق 787در سال 

شـیخ  نـار مـزار   کز در یناي  ، مدرسه و قبهخانه يو 100.ساخت يا مدرسه» سر آب نو«محله 
  101.ردکبنا  الدین االسالم اعظم تقی

ات یـ ه در حکـ را نـام بـرد    یبرجسـته و بزرگـان   يوزرااز این دوران، توان  یمهمچنین 
نیز پرداختنـد.   یمذهب ين افراد به ساخت بناهایا. ردندکفا یااي  نقش عمده مظفر آل یاسیس

) ق752ــ 742ه مـدت ده سـال(  کـ رد کاشاره  اهللا فتح الدین خواجه برهانتوان به  میاز جمله 
ن یـ تـوان از ا  مـی ه کرد کزد احداث یدر  یقنات. وي را داشت امیر مبارزالدین محمدوزارت 

دانسـت   الـدین ابوالمعـالی   خواجه کمال یعنی پدرش، یعمران يهاارک ةدهند منظر او را ادامه
آنهـا  از جملـه  یریه، مثل مساجد و مدارس، بنـا کـرد کـه    خهاي  بقاع و ساختمانزد یه در ک

و موقوفـات  طور خانقاه و دارالشـفاء ایجـاد کـرد     ق است. همین730یه در سال مالکمدرسه 
زد را در زمـان  یـ  ییشـوا یصـدارت و پ  هک الدین علی غیاث 102.وقف ساختبه آنها  ياریبس

ن یهمچنـ  103بنـا کـرد.  ه چهار منار را یاثیگ و مدرسه غیه سوریاثیمدرسه غ ،ان داشتیمظفر
زد و یـ از بزرگان  الدین محمدبن نظام حسینی رکن يگریو د شاه یحییر یوز الدین سیدرکن

  104اي بنا کردند. ی شهر، مدرسهقاض
و را سـاخته   هیـ اثیغه ن دوران بـود مدرسـ  یـ ا يه از وزراکـ هـم   الدین محمد امیر غیاث
ن یدر زمـان سـالط   یاز بزرگان مذهب قاضی مجدالدین 105.آن قرار دادیار براي موقوفات بس

بن ادریـس  امام ابو عبـداهللا محمـد  تاب مسند از کس یراز به تدریش در مسجد جامع يمظفر
 الدین تـوران شـاه   جاللخواجه ، شاه شجاعي ن وزرایتر از مهم یکی 106.پرداخت می شافعی

بـه دسـت    ق745بود و در سال  یصوف جمالبن  یحییه به خط کجزء قرآن را  یه سکبود 
  107.ردکراز وقف یق شیبه مسجد جامع عتیب شده بود، برجسته تذه یاستادان

میـر  اکـه   شمردند، چنان مین را محترم ید يو علماه دار بود نیعموماً د مظفر آلن یسالط
 یسـان کگر یاز د 108ارادت داشت.زد یدر  مجدالدین ایجی والدین علی  شهاب بهمبارزالدین 

، از بـود  محمـد  الـدین دادا  شیخ تقـی  پسر، محمد شاهي بودند، د ویمرمظفر،  آلن یه سالطک
  109ها معمور شد. زیاد و خانقاه محمد شاهدر زمان رو، موقوفات دادائی  این
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  يريگ جهينت
 ظهـور  ران بایا شورک )ق782ـ736( تیمور ظهور لخانان تایومت اکان گرفتن حیفاصله پا در
 مظفـر  آلماننـد  آنهـا  از  یاما برخ، اد نبودیز تداوم آنها ه هرچندک شد رو روبه ییها ومتکح

به سبب ها  ومتکن حیشناخت اداشتند.  میدر گسترش تمدن و فرهنگ اسال ینقش اساس
، بسـیار اهمیـت   گرفتنـد به دست وتاه ک ندهرچی، مدت يران را برایو اداره اه بود یرانیاآنکه 

سائل سیاسـی  مظفر اگرچه در دوران حیات خود با م ها مانند آل دارد. برخی از این حکومت
تـوان نقـش ایـن خانـدان را در گسـترش تمـدن و فرهنـگ         اما نمیرو بودند،  بسیاري روبه

نگـارش  ن دوران بـه  یـ در ا يا برجسـته  يعلمـا و فضـال  همچنـین   اسالمی نادیده گرفـت. 
ت یمشـروع  يبرا امیر مبارزالدین محمداز جمله مظفر،  آلان یاز فرمانروا یبرخ. پرداختند  یم

ی ن مـذهب کجاد امـا یا و باداده قرار  را وجهه همت خود خلفا عت بایبخود،  کاردن به یبخش
  در تمدن اسالمی ایجاد کردند.اي  ژهیگاه ویجاو مدارس و سنت وقف، 
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