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  دهيچک
در  »وان نقابـتیـد«س ین اسـالم دارد. تأسـین مبیبه قدمت د ايهسابق رسول خدا یۀاحترام به سادات و ذر، دیتردبی

ن یـا یت اجتمـاعیـاز اهم یحـاک، به امور سادات بود یدگیرس اشفهیکه وظ، یدر عصر دوم عباس يقرن سوم هجر ۀمین
چنـد دهـه بـه  يبرا يهفتم هجر ۀ دوم سدةمغول در ده ۀاست که با حمل یاجتماعـ  یاسیرگذار در تحوالت سیقشر تأث
ران یـلخانان مغـول در ایل حکومت ایان اسالم و تشکران و جهیسپرده شد. پس از موج دوم حمالت مغول به ا یفراموش
یس ا شـد. آنـان بـا تأسـیسادات اح یگاه اجتماعیجا، خانهمچون غازان، حاکمان مغول یمسلمان شدن برخ، آن یو در پ
و سـنی  حضـور علمـاي، شکبیتالش کردند.  ت حکومت خودیکسب مشروع يبرا، »ادهیدارالس«به نام  یفرهنگ بنایی

در  یجـامع ق و نسـبتاًیـهنوز کار عم، ن موضوعیت ایرغم اهمنه داشت. بهین زمیدر ا یر سترگیتأث، لخانانیر اعه در کنایش
ش یمنابع استخراج و بـا پـاال يالموجود را از البه هاين پژوهش بر آن است تا اندك گزارشیانجام نشده است. اباره نیا

 ییایـجغراف یچـه بـود؟ پراکنـدگ هاادهیدارالسـ گیريل مؤثر بر شکلو عوام هانهیپاسخ دهد: زم ذیل يهابه پرسش، آنها
ت حکومتشـان یـت و تثبیکسـب مشـروع رايمقاله آن است که مغوالن بـ یۀبود؟ فرض ها و کارکرد آنها چگونهادهیدارالس

  است. يهجر 736ـ694موضوع از سال  یزمان ةاقدام به ساخت آن کردند. محدود

  ز.یتبر، اصفهان، عیتش، اسالم، دیابوسع، تویاولجا، خانغازان، اداتس، ادهیدارالس ها:کلیدواژه
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  مقدمه
ران یـا يبـرا یفراوانـ يهـایرانـیع و ویفجـا، ران آغاز شـدیبه ا يهجر614که از ، مغول موج اول حملۀ

سـال بـه طـول  40 قریب، آن یشرق ۀمیژه نیوهب، رانیدر ا یت بحرانین وضعیبه همراه داشت. ا یاسالم
 یدهـمغوالن بـه فرمـان ۀکمر راست نکرده بود که با موج دوم حمل یران از حمالت قبلید. هنوز ایانجام

 يان نـزاریلیدولـت اسـماع يت داشت تا افزون بر نابودیمأمور يمواجه شد. و 654در سال  هوالکوخان
 هايدیـنـد و حکومـت مغـوالن را از تهدیرا برچ یدستگاه خالفت عباسـ، »الموت«یت ران به مرکزیدر ا

  بخشد. ییبالقوه رها
بـه ، هـاتین موفقیـا یافتنـد. آنـان در پـیخـود دسـت  دو خواسـتۀ مغوالن در حمالت خود به هر

هشـتاد سـال دوام آورد. هرچنـد  قریبس کردند که یتأس یحکومت، رانیت مراغه در شمال غرب ایمرکز
از حاکمـان مغـول  یج برخـیدرتـهامـا بـ، گر بودندیمذاهب د بر ایو  »پرستشمن«، مغول یۀحاکمان اول

مسـلمان شـدند ، انیگر ادیبر د ین آسمانین دیا يو با درك برتر، رانیاسالم و ا یر فرهنگ غنیتحت تأث
از  یبرخـ، آنـان یش مـذهبیدر مسلمانان شدن و گـرا، دیتردبیدند. یگروتشیع  به مذهب یبرخ یو حت

انـد کـه از آن جمله امه حلیعلّو  سعدالدین ساوجینقش داشتند. ، افته بودندیشان راه یعلما که به دربار ا
  فا کردند.ینه این زمیدر ا یتوجهسهم قابل

» یالقربـيذو«که در قرآن ، ان مسلمانانیسادات در م يگاه واالیحاکمان مسلمان مغول با توجه به جا
از سـوي  سـاداتم یتکـر تجلیند. گزاردیار احترام میبه خاندان رسالت بس، نداهده شدی) نام23 :ي(شور
در » هادیدارالسـ«د که بـا عنـوان یان گردیالنسب نمافیشر ةن خانوادیمخصوص ا نهاديدر ساخت ، آنان

  س شد.یق) تأس703- 694( خانغازانحکومت 
 ی وران اسـالمیـنقـش و کـارکرد آن در ا، سیتأس یچگونگ، ادهیدارالس یرو به بررسشیق پیدر تحق

بحـث را  يایـاز زوا ین مقال بتواند بخشید است ایداخته شده است. املخانان مغول پریدر عصر ا ویژهبه
  رد.ید قرار گیجد يهاپژوهش يبرا ايیهماد و دستیروشن نما

لخانـان مغـول و یخ ایاسـت کـه تـار یمربوط به کتبـ، یخیاده در منابع تاریدارالس یادکرد ازن یشتریب
تـاریخ چون هم ییهاوجه قرار داده است. کتاببه اسالم را مورد ت یلخانین ایسالط يآوريرو یچگونگ

 ین کتـاب ترجمـۀا لخانان (ظاهراًیر عصر ایوز، اهللا همدانیخواجه رشیدالدین فضلف یتأل، مبارك غازانی
، تـاریخ حبیـب السـیرو  بن محمـد قاشـانیعبداهللا ۀنوشت، تاریخ اولجایتو ؛است) جامع التواریخاز  یبخش

  شوند.مین موضوع محسوب یاول در ا منابع دست وجز خواندمیرف یتأل
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رو از آنهـا شیکـه در مـتن پــ  تنها دو مقالـه، یخیان مقاالت تاریدر م، با توجه به نو بودن موضوع
ن عنوان نگاشته شده اسـت؛ مقالـه اول توسـط یو با هم »ادهیدارالس« ةبه طور مستقل دربار - هاستفاده شد

). بـا توجـه بـه 1347، (برهـان آزاد ده اسـتیبه چاپ رس، قدس نامۀ آستان یۀدر نشر، آزادبرهان ابراهیم 
موضـوع بـه بحـث و نظـر  یسنده به صورت مختصر و گـذرا دربـارةنو، حجم کم مقاله و سال چاپ آن

و  یامـا بـه صـورت علمـ، مختصـر زیـدوم ن . مقالۀادا نشده شایسته استچنانکه  پرداخته و حق مطلب
 چاپ شده اسـت )1390( دانشنامۀ جهان اسالمنگاشته شده و در  وندسهیال حاجی لوییتوسط ، محققانه

شود. افـزون بـر میمحسوب  ايهمقاالت دانشنام مقالۀ مذکور جزو، همهنی). با ا1390، وندییلو ی(حاج
لخانـان بـه یش ایگـرا ینقد و بررس« از مقالۀ، یلخانان مغولاسالم آوردن ا یدر بخش بررس، ن دو مقالهیا

  شده است. گیريز بهرهی) ن1381، ی(باران» عیتش

  ادهيدارالس يستيچ
، شـوندمـیشـناخته  یاسالم ۀدر جامع »سادات«ا ی »دیس«که به نام ، شانیو بازماندگان ا امبریت پیباهل
در قـرآن  تیـباز انفال و خمس امـوال بـه اهـل ینزد مسلمانان دارند. اختصاص بخش ییاالوگاه یجا
و  تیـباهـلبـه ت دادن یـش بر اهمیات خویامبر در زمان حیشخص پ يها) و سفارش1انفال:(م یکر

 ـآمـده ) 25ص، 2ج، ق1429، یلینـ(ک يات نبـویـ) و روا23:ي(شور میـ که در قرآن کرایشان مودت 
م یاتحـاد در احتـرام و تکـر ین امـر نـوعیا است. بوده یگاه اجتماعین جاین اییدر تب ینقش مهم داراي

 عه ویاعـم از شـ، یاسـالم گوناگونکه مذاهب ايهگونبه، ه استه همراه داشتب یاسالم ادات در جامعۀس
  ند.اهکردمیگاه تالش ین جایدر حفظ اسنی 

، هیـامیاز دوران حکومـت بنـ یفتوحات عصر خلفا و در بخش یو در پ ات رسول خدایپس از ح
در  یعیشـو ضد يوعلاسـت ضـدیس، نین بـیافت. در ای يریگاسالم گسترش چشم ییایجغراف ةمحدود

شـتر یران شـد. بیـاز جملـه ا، یاسـالم گوناگونمهاجرت سادات به مناطق  موجب یو عباس يعصر امو
سـادات بـه نقـاط ، ن دورهیـران صـورت گرفـت. در ایبه ا یمهاجرت سادات در عصر اول و دوم عباس

، یفهان(ابــوالفرج اصــ ) و طبرسـتان590ص، 1364، ي(بــالذر ن ماننـد خراســانین ســرزمیــدوردسـت ا
هـا دور شـدن از مرکـز قـدرت دسـتگاه ن مهـاجرتیـا یمهاجرت کردند. علت اصل )390ص، ق1427

  خالفت و در امان ماندن از تعرض دشمنان بود.
حفـظ  يکرد تـا بـرامیجاب یا، گاه آنانیاستفاده از جاسوء يبرا یش تعداد سادات و طمع برخیافزا

ل گـردد کـه سـادات یتشـک ينهـاد، بهتر به امور آنها هرچه یدگیشان و رسیا یگاه اجتماعیحقوق و جا
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ا یـنهـاد «بـه  ین نهاد اجتماعیا .)96ص، ق1398، ي(ماورد رندیسادات قرار نگریم غیتحت نظارت مستق
نظـر اتفـاق یمنـابع اسـالم، ن نهـادیـس ایق تأسیخ دقین تارییمعروف است. هرچند در تع »وان نقابتید

بـود ان یدر عصـر دوم خالفـت عباسـ، ن نهـادیا گیريآغاز شکل :گفتتوان می، یکلطوربه یول، ندارند
ات خـود ادامـه داد و در یـمغول بـه ح ۀ) که تا حمل1387، موتوی؛ مور104ـ92ص، 1387، ی(ر.ك: خالق

  ت داشت.یمعروف فعال يشهرها
نتیجـه  به ایـن» نهاد نقابت«و » دارالسیاده«توان گفت: با بررسی و مقایسۀ کارکرد می، همهبا این

هاي این امر آن اسـت کـه شد. از نشانهرسیم که نهاد نقابت یک نهاد رسمی و دولتی شمرده میمی
یـک پسـت عنوان بـه بـه نـوعی، شـدنقیب سادات شناخته میعنوان به که، سرپرستی دیوان نقابت

ب شـد؛ محسـوکه عموماً به دستور مستقیم و یا نظـارت خلیفـه عـزل و نصـب می، رسمی دولتی
از ، سید رضـیو  سید مرتضیپدر ، بن موسیابواحمد حسین، ق354در سال ، گردید. براي مثالمی

، اثیـرنقیب سادات و امیرالحـاج منصـوب شـد (ابنعنوان به ،معزالدوله، طرف خلیفۀ وقت آل بویه
، پرداخت (مـاوردي). همچنین در مواردي نقیب سادات به قضاوت می566ـ565ص، 8ج، ق1385
ــین گزارش123-122، ق1398 ــارة دارالســیاده چن ــاً ) در صــورتی درب ــدارد و نوع هــایی وجــود ن

، 3ج، 1380، هاي فرهنگی و خدماتی همچون تـدریس و جلسـات وعـظ (ر.ك: خوانـدمیرفعالیت
گرفـت. البتـه ) در آن صـورت می179، ق1417، بطوطـه) و رسیدگی به امور سـادات (ابن196ص

اده به دستور شخص حاکم ایلخان انجام گرفت؛ ولی بـا توجـه بـه درست است که تشکیل دارالسی
-209ص، م1940، همـدانی اهللا(ر.ك: فضل خانشنب غازاناز جمله متن موقوفۀ ، هابرخی گزارش

شد که ایـن امـر از طریق موقوفات مردمی انجام می، رسد ادارة دارالسیاده به نوعیبه نظر می، )214
  ت نهاد نقابت کامالً متفاوت است.ها و مدیریبا نوع فعالیت

به همراه داشت و منجر به فتح بغـداد و  ياریبس يهایرانیکه و یاسالم هاينیورش مغول به سرزمی
، 13ج، ق1407، ریـکثابـند (یق گرد656در سال  هالکوخان مغولدست هب یده شدن خالفت عباسیبرچ
ت مغول و پـس از یحاکم، ن زمانیاما در هم چند دهه متوقف کرد. يکارکرد نهاد نقابت را برا، )200ص

 يک مرکـز بـرایـس یتوجه بـه تأسـ، مسلمان شدند ايهزیران به هر انگیمغول در ا یلخانیآنکه حاکمان ا
  هرچه بهتر به سادات را احساس کردند. یرسانخدمات

جتمـاعی هاي ایکی از گروهعنوان به گویا ایلخانان دریافته بودند که توجه و رسیدگی به سادات
تـأثیر ، بخشـی بـه حکومـت ایشـانتوانـد در تثبیـت حاکمیـت و مشروعیتمی، نفوذ در جامعهذي
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نـزد ، اقدامات ناشایست و قتل و غارتسبب به ویژه که مغوالن تا این زمانبه، شگرفی داشته باشد
، مسـلمانانمردم ایران و جهان اسالم منفور بودند. زدودن خاطرة تلخ هجوم مغوالن از اذهان مـردم 

ضمن پـرداختن بـه ، در دستور کار حاکمان مغول در ایران قرار گرفت و آنان پس از مسلمان شدن
تـالش کردنـد تـا هماننـد دیگـر ، اقدامات گوناگون اقتصادي و فرهنگی و رسیدگی به امـور حـج

وانسـت تمی، »دارالسـیاده«جایگاه خود را تحکیم بخشند. ایجـاد بناهـایی بـه نـام ، حاکمان مسلمان
  بخشی از اهداف آنان را محقق سازد.

ن حـاکم ینخسـت خـانغازانس شد. یلخانان تأسیاست که در عصر ا ايیهریخ ينام بناها »ادهیدارالس«
). 187ص، 3ج، 1380، ری(خوانـدم اده کـردیاقدام به ساخت دارالس، که پس از مسلمان شدن بود یلخانیا

تـوان مـی، یکلطوررا ادامـه دادنـد. بـه یین بناهـایاختن چنس، گر حاکمان مغول مسلمانیز دیپس از او ن
، ی بـودشتر آنها مـذهبیکه ب، گونه بناساخت سه، به بعد ق)703ـ694( خانغازاناز عصر حکومت  :گفت

  شان قرار گرفت:یا يلخان و وزرا و امرایدر دستور کار حاکمان ا
 یـۀابن، خانقـاه نجـف، ادهیدارالسـ ينـاه؛ ماننـد بیریخ يهاو مدارس و عمارت یمذهب یۀساخت ابنـ 

، (اقبـال ...ن ویر مسـجد جـامع اصـفهان و ورامـیتعم، »ذوالکفل«ساخت مسجد ، خانشَنب غازانه یریخ
 ).563ص، 1384
عنوان بـه هین حـاکم و گنبـد سـلطانیا ةمقبرعنوان به خانشنب غازانساخت مقابر و گنبدها؛ مانند ـ 

 (همان). حکومت کردند خانغازاناز  پسلخان که یلطان ادو س، ابوسعیدو  اولجایتو ةمقبر
آبـاد سابق؛ مانند سـاخت محمود يهااز عمارت یر برخیو تعم یالقیی يها و شهرهايساخت آبادـ 

 (همان).. ..و ياز عمارات ر ید قسمتیموغان و تجد

  ادهيس دارالسيتأس هاينهيزم
  به اسالم يلخانيحاکمان ا يآوريرو .الف

در  يادیـبا نقل و انتقـال ز، گره خورده بود ینینشبه روش کوچ یکه به نوع، مردمان مغول یشکل زندگ
د یـجد هاينییبا آ، گوناگونبا توجه به حضور در مناطق  ايهدر هر دور، رونیخ همراه بود. ازایطول تار

ن یـبودنـد. بـا ا ینـییآ رو چـهیـقاً مغوالن پیدق :توان گفتمین، روازاینشدند. مید گوناگون آَشنا یو عقا
ج در آن یـان رایـد و ادیـا داشـتند و عقایشـه در شـرق آسـیکـه ر، با توجه به خاستگاه اقوام مغول، حال

، 1386، (ر.ك: اشـپولر بودند ین شمنییسم و آیمانند بود یان شرقیرو ادیپ هامغول :توان گفتمی، سامان

۱۱۸     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

 یپرسـتبـت، لخانان وجـود داشـتیآن ا یدر پ ن مغوالن وییکه در آ ی). از جمله انحرافات189و 174ص
  ).167- 166 و 79ص، م1940، همدانی اهللا(فضل بود

در ، یخیتـار یط زنـدگیو شـرا ین رسمیک دیمدت به یطوالن يبنديعدم پا ۀجیاقوام مغول در نت
وجـود  شـانانین میـتسـاهل و تسـامح در د یـۀروح، یدند و به نـوعیورزمین خود تعصب نیین و آید

 ین اسالم و شـناخت فرهنـگ غنـین مبیبا د ییو آشنا یاز تسلط بر ممالک اسالم پس، روازاین. داشت
(ر.ك:  ن اسـالم مشـرف شـدندیـو بـه د ندخود دست برداشـت ین قبلییاز آ، تدریجبه، ین آسمانین دیا

  .)105ص، 3ج، 1378، ؛ صفا180- 173ص، همان
بـا  ).188ص، 1386، بود (اشـپولر حمد تکوداراکه مسلمان شد  ین کسیاول، لخانیان حاکمان ایدر م

. بـود خـانغازان، ن اسـالم مشـرف شـدییبه آ یکه به طور رسم، رانیدر ا یلخانین حاکم ایاول، ن حالیا
، م1940، همـدانی اهللافضـلرسـد (می چنگیزخانق متولد شد. نسب او با پنج واسطه به 670به سال يو

ا یـق از دن703 تخـت نشسـت و در سـال ق بـر694 ه سـالسال عمر کرد و ب 32، ). او در مجموع2ص
  ).269ص، 3ج، 1381، ايه؛ شبانکار3- 2ص، (همان رفت

، بـه اسـالم امیر نـوروزدر کنار ترغیب وزیر و مشاور خود ، زمانی که در خراسان حضور داشت خانغازان
ـلطان بـودکـه پیوسـته مـ، بن حمویـه الجـوینیبن الشیخ سعدالدینابراهیم صدرالدیناز محدث  بهـره ، الزم س

ـازگو نمـود. می برد. این عالم وي را از معارف غنی اسالم مطلع ساخت و نورانیت آیـین اسـالم را بـراي وي ب
منـد تا جایی که سلطان به دین اسـالم عالقه، پرستی برحذر داشتسلطان را از آیین شرقی و بت، این دانشمند

را بـراي خـود برگزیـد  محمودنام ، پس از این تشرف نورانی خاننغازاآمد. ن دربه این دی، شد و از سر اختیار
ـال 38ـ37ص، 52ج، ق1413، ؛ ذهبی80ـ79ص، م1940، همدانی اهللا(فضل ق 694). ایـن واقعـه در شـعبان س

ـانغازان(محمـود  سلطانو در حضور جمع کثیري از مردم و سربازان مغول روي داد و همه به تبع اسالم  ، )خ
ـانیپس از مسلمان شدن  )77ـ76ص، م1940، همدانی اهللالمسلمان شدند (فض ـلطان محمـود ایلخ وي بـه ، س

  .)80ـ79ص، بسیار کوشید(همان، گذاشت و در راه ترویج این دین عزیزشعائر اسالم بسیار احترام می
اما بـه نظـر ، ستیلخان نین ایخلوص اسالم سالط یمان و بررسیصدد نقد عمق ارن نوشتار دیالبته ا

ل یـمـان آوردن آنـان دخیرا در ا یاسـیسـت و اهـداف سید نگریـباره با شک و تردنید در ایرسد بامی
  ).1381، ی(ر.ك: باران دانست

اده و احتـرام یس دارالسـیتأسـ يبـرا ايهنـیلخـان را زمین حـاکم ایـتوان مسلمان شدن امی، نیبنابرا
  دانست. رسول اکرم یۀسادات و ذر
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  آنو نقد  خانغازان يايرؤ .ب
ا یـرا در عـالم رؤ دوبـار رسـول اکـرم، مسـلمان شـد خـانغازانها پس از آنکه گزارش یمطابق برخ

، ایـن رؤیـبودنـد. در ا در جوار رسول اکرم نیر و حسنیحضرت ام، مشاهده نمود. در هر دو نوبت
  د.دنسفارش نمو را ت خودیبم سادات و محبت به اهلین سلطان مسلمان تکریبه ا رسول اعظم

بر احتـرام و محبـت ، ضمن اشاره بر جایگاه واالي صحابه خانغازاندر نتیجۀ این رؤیا بود که 
اقدام کرد. نیز در عمران و آبـادانی » دارالسیاده«به تأسیس ، به سادات تأکید زیاد نمود. او در این راه

، میرخوانـد ؛190ص، م1940، همـدانی اهللارسانی به کـربال تـالش کـرد. (فضـلویژه آببه، عتبات
  ).159ص، 3ج، 1380

) در 8(م قـرن اهللا همدانیرشیدالدین فضلرا گزارش کرده  خانغازاندن یکه خواب د ین کسینخست
). 190ص، م1940، همـدانی اهللافضـل( ) استجامع التواریخ رشیديا همان ی( تاریخ مبارك غازانیکتاب 
» نقـل اسـت«ر یرا با تعب ماجران یا میرخوانداند. ن منبع در نقل خبر مذکور بهره بردهیگر از اید يهاکتاب
ان را نقـل یـن جریـد ایـبـا ترد یز به نـوعیمنابع ن یو برخ) 159ص، 3ج، 1380، رخواندیکند (ممیذکر 

 یکـی ا را ـ در صـورت صـحت ـین رؤیتوان امی، ن حالیبا ا .)146ص ، 3ج، 1378، (صفا اندنموده
  لخانان دانست.یه در عصر اادیس دارالسیتأس هاينهیگر از زمید

  عيبه تش يلخانين ايش سالطيلخانان و گرايعه در دربار ايش رانيو ام حضور عالمان .ج
نکـه نمـاز جمعـه را یرا بـه جـرم ا يک علـویـق در بغداد  702در سال خان به تشیع: یک. گرایش غازان

ن مـاجرا یـا سوزاندند. خبر ار يدر مسجد جامع بغداد کشتند و جسد و، مجدداً خوانده و قضا کرده بود
عبـادت  يادیـرا به خـاطر ز یکس ینیچ دیدر ه :گفت يار ناراحت شد. ویبس، دیرس خانغازانبه  یوقت

د ین سـیـسلطان دستور داد هرکـه در قتـل ا، روازاینامبر خاتم باشد. یکه او از نسل پویژه آنکشند. بهمین
  ).91- 90ص، 1384، قصاص شود (قاشانی، علوي دست داشته است

 يا شـد. ویآنها جو يدربار خود دربارة مذاهب و اختالف رأ ياز علما خانغازان، نین بیدر ا ظاهراً
، ماننـد دانشـمندان، یهـر صـنف يام کـه در اسـالم بـران فکر بـودهید کرد که همواره در این امر تأکیا رب

 یین بنـایسادات چنـ يچرا برا، اندداختهپرآنان  يازهاین تأمیناند و به ساخته ییبنا مانند ایشان ان ویصوف
  )91ص، (همان؟ ساخته نشده است

 تیـبت اهـلیان سرگذشت و مظلومیبه ب، از بزرگان که در محضر سلطان بود یکی، ن هنگامیدر ا

۱۲۰     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

 ریـتعب کنـد و تنهـا بـامـین شخص را ذکـر نینام ا قاشانی). 93- 91ص، (همان خ پرداختیدر طول تار
کـه چنـان ؛کنـدمینظر ح به نام او صرفیاز تصر، )91ص، همان»(هب الحضرمقرّ مقبول القول و یبزرگ«

از ، ن حـالیـ) با ا93ص، (همان کندمیذکر  امیر ترمتازرا با امالء  ينام و، از کتاب خود يگرید يدر جا
 يدر ر یاز کـودک ينام داشته اسـت. و بایجو بنطرمطازن شخص ید که ایآمین به دست شواهد و قرای

در تشـیع  بود که بـه مـذهب خانغازانکان یاز جمله نزد ران مغول ویافت. او از امیان رشد یعیان شیو م
  ).151ص، 3ج، 1387، (صفا بود آمده

و اظهـار نمـود:  رسـیدگیبـه سـادات  گرفت مین اخبار مطلع شد تصمیاز ا خانغازاننکه یاز ا پس
رسـول  یـۀم ذریتکـر يگاه دستور داد که براآن »منم، بیت و خذالن دشمنان او کندکه نصرت اهل یکس«

  ).93ص، (همان بزرگ ساخته شود ياده در شهرهایدارالس يبنا، و سادات خدا
دا یـش پیگـراتشـیع  به، از مسلمان شدن پس خانغازان، ايهد که در دوریآمیبر چنیناز جوانب امر 

ن مـذهب یـا قصد داشت کـه خـود بـه ای) و 315ص، 1384، (اقبال عه شدیاو ش، یبنابر نقل ینمود. حت
خواجـه رشـیدالدین ژه یـوبـه، کـان خـودیبـا مخالفـت نزد یول، ت بخشدیران رسمیرا در ا آن، درآمده
  ).95- 94ص، 1384، ی(قاشان ن کار منصرف شدیاز ا، اهللا همدانیفضل

عه یشـ يعلمـااز  یکـی، ن بود که در اواخر عمر خودیاتشیع  به خانغازانش یگر گراید هاياز نشانه
  .)269ص، 3ج، 1381، ايه(شبانکار دیر خود برگزیوزعنوان به را خواجه سعدالدین ساوجیبه نام 

 680در سـال  خانهالکوبن ابقاخانبن ارغونبن اولجایتو ق):716ـ703دو. شیعه شدن اولجایتو (حک:
، از درگذشـت بـرادرش پـس اولجـایتوبـود.  خانغازانبرادر ي ). و16ص، 1384، ی(قاشان ق متولد شد

  ن او شد.یجانش
، 1384، (اقبـال د دادیـد و غسـل تعمیـنام نیکـوالرا  يدر ابتدا نـام و، بود یحیکه مس، اولجایتومادر 

 بر اثر نفـوذ علمـاي، )10ص، 1384، ی(قاشان حاکم خراسان بود، ام سلطنت برادر خودی). او در ا313ص
محمـد نـام  ين بود کـه ویاز ا پس. گردیدسماً مسلمان مند شد و رن مذهب عالقهیبه ا او، مذهبیحنف

  افت.یشهرت  سلطان محمد خدابندهد و به یخود برگز يرا برا خدابنده
رفـت و  اولجـایتوویژه عالمان حنفی و شافعی نـزد به، علماي اسالم، پس از به سلطنت رسیدن

که به اختالف شـدید ايگونهبه، هاي فراوانی همراه بودها و مباحثهآمد داشتند. این حضور با مناظره
از رعایت احتـرام یکـدیگر کوتـاهی  اولجایتوپرداختند و در حضور و اظهار بدگویی از یکدیگر می

این علما به قدري از مذهب ، کردند. این وضع تا جایی پیش رفت که یک بار در حضور سلطانمی
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ا عصبانیت مجلـس را تـرك کـرد (ر.ك: ب اولجایتوادب را کنار گذاشتند که ، یکدیگر بدگویی کرده
  .)98ـ96ص، همان

 يم کـه علمـااهدرآمد ینین فکر افتاد که چرا به دیکان به ایاز نزد یک برخیاز آن سلطان به تحر پس
، روازایـن). 98ص، (همان! ماندممی یو کاش در مذهب اجداد خود باق ؟قدر با هم اختالف دارندنیآن ا

لخـان یران بـانفوذ ایـاز ام -  طرمطازنکه ی) تا ا99ص، (همان بردمیبه سر  یمسه ماه در سردرگ اولجایتو
 يکـه از علمـا، زیـن الدین آوجـیسـیدتاجاو سخن گفت و  يبراتشیع  ل مذهبیاز فضاـ  عه بودیکه ش

عه ماننـد یشـ يحضور بزرگـان علمـا، نیا عالوه بر(همان).  ق کردین مذهب تشویرا به ا يو، عه بودیش
 ي بـر اوادیـر زیتـأث اولجایتو) در کنار 771(م فخرالمحققین ) و پسرش726(م مطهر حلی بنامه حسنعلّ

و  نهج الحق و کشـف الصـدق يهاعه به نامید شیدو کتاب در دفاع از عقا امه حلیعلّکه  ییتا جا، داشت
 .)317- 316ص، 1384، م کرد( اقبالیرا نگاشت و به سلطان تقد منهاج الکرامۀ فی باب االمامۀ

الـدین قاضی القضاة نظامو  حلیعلّامه  انیو ادب م یت آداب علمیبا رعا هاییمناظره، گرید سوياز 
 تمـام ادلـۀ حلـیعلّامـه  ،ن مناظراتید. در ایبرگزار گرد اولجایتودر حضور ، ان بودیکه از شافع، ايمراغه
تر اسـتوار، یعهنتخـاب مـذهب شـرا در راه ا اولجـایتورد کرده و  یرا به صورت علم ايالدین مراغهنظام

ــود ــان نم ــرانجام .)318- 317ص، (ر.ك: هم ــایتو، س ــال  اولج ــه ز 709در س ــب ــرت ی ــرم حض ارت ح
). 100ص، 1384، ی(قاشـان اعـالم کـرد یعه شدنش را بـه طـور رسـمیمشرف شد و ش نیرالمؤمنیام

ران تنهـا نـام یـعه همـت گذاشـت. او دسـتور داد در سراسـر این به گسترش شعائر شیاز ا پس اولجایتو
ز امر کرد سکه به نـام دوازده امـام یاول را حذف کنند. ن ۀفیر را در خطبه بخوانند و نام دو خلیحضرت ام

در  خـانغازانروش  ين وی(همـان). همچنـ در اذان گفتـه شـود» ر العمـلیـخ یعل یح«ضرب کنند و 
در کنـار  ايهادیو دارالسـ را سـاخت هینکه گنبد سلطاچنان ؛اده را ادامه دادیدارالس ياحترام به سادات و بنا

 ).196ص، 3ج، 1380، ری(خواندمکرد س یآن تأس
و بزرگـان  ضـور علمـار حیکه تحت تـأث، اولجایتوعه شدن یو شتشیع  به خانغازانش یگرا، نیبنابرا

ن یـاتـوان مـی، روازاینداشته است.  يادیاده نقش زیس دارالسیدر تأس، لخان بودیعه در دربار سلطان ایش
  اده برشمرد.یل دارالسیتشک هاينهیگر از زمید یکیامر را 

  در آن ساخته شد هاادهيکه دارالس ييشهرها
س یتأسـ، بـه اسـالم يآورياز رو پـس خـانغازان ین دسـتورهاياولـ ۀاز جملـ، که گذشت گونههمان

۱۲۲     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

در  هاادهیمـام دارالسـن و بلکـه تیشـتریب، دیـآمـیبـه دسـت  یخیگونه که از منابع تاراده بود. آنیدارالس
  بزرگ و مهم آن دوران ساخته شد. يشهرها

 يزتبرالف. 

در آنجـا  خـانغازانبود که  از آن رون شهر یت ایز بود. اهمیتبر، اده بنا شدیکه در آن دارالس ين شهریاول
، ی(قاشـان داد را »شام غـازان«ا ی» شنب غازان«معروف به  یمیعظ ينمود و دستور ساخت بنا يگذارتاج

و بـه  خـانغازانخـود  ةمقبرعنوان به که، ). شنب غازان305ص، 1384، اقبال ؛183ـ182ص، 3ج، 1380
 یتا آن دوره در ممالک اسـالم بود که هاییو قبه ين آثار معماریترمیعظ ۀاز جمل، ي ساخته شددستور و
قرار داشت. سـاخت  زیجنوب تبر يلومترین بنا در حدود سه کی). ا305ص، 1384، (اقبال شدمیساخته 

 خـانغازان، از اتمـام آن پـسن بـس کـه یهمـ، ن بنایپنج سال زمان برد. در عظمت ا قریبشنب غازان 
در  یو آموزشـ یفرهنگ یۀابن لسلهک سیآن وقف نمود و دستور ساخت  يران و عراق برایدر ا یموقوفات

خواجـه رشـیدالدین و  یخواجـه سـعدالدین سـاوجرا بـه  ت آنیاطراف شنب غازان صادر نموده و تول
  .(همان)سپرد  اهللافضل

  :از بود عبارتاطراف شنب غازان  یۀاز جمله ابن
اقامـت  بـراي دارالسـیاده .5 ؛خانقاه دراویش .4 ؛حنفیه . مدرسۀ3 ؛شافعیه . مدرسۀ2 ؛مسجد جامع. 1

کـه  یو قـوانین گـذاردن دفـاتر بـراي بیت القـانون .9 ؛بیت الکتب .8 ؛الشفاءدار .7 ؛رصدخانه .6 ؛سادات
در آنجـا مـأمور تـدبیر منـزل و ترتیـب  یکه یک نفـر متـول یبیت المتول .10 ؛وضع کرده بود خانغازان

بسـتان و  .12 بـراي اقامـت حکمـا و تعلـیم حکمـت؛حکمتیه  .11 ؛مصالح مردم و منزل دادن ایشان بود
 .)183- 182ص، 3ج، 1380، ی؛ قاشان305ص، 1384، اقبال( خانه و حمامحوض .13 ؛قصر عادلیه

 اهللافضـل( را در کتاب خود ذکر کرده اسـت خانمتن کامل موقوفات شنب غازان خواجه رشیدالدین
  گونه ذکر شده است:نیاده ایات موقوفات دارالسین کتاب جزئی). در ا214- 209ص، م1940، همدانی

و خدمت  ه قیام نمایدکه بمهمات دارالسیاد، وظیفه مرتب اضافت فرش و طرح و بهاء شم و مذاب و عطر
معاش سادات از نقیب که مقیم آنجا باشـد و سـادات آینـده و . آورد يسادات بموجب شرط واقف بجا

اضـافت فـرش و طـرح و بهـاء  .و دیگر کارکنان که آنجا باشند یاز خادم و مطبخ مواجب عمله، رونده
  ).210ص، (همان بکار آید آالت و ادوات ساعت و رصد و آنچه ۀمذاب و بزر و عطر اصالح و مرمّ

، 5ج، 1372، (شــاردن ن رفــتیاز بــ، ن بنــا در زلزلــهیــاز ا یق بخشــ1050در ســال ، شــاردن ۀبــه گفتــ
  مانده است.ی ز باقیم در تبریعظ ين بنایهنوز آثار ا امروز، ن حالی). با ا1801ص
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 يرازشب. 

و خـوش آب و  یاز آبـادان، یمیم فارس بوده اسـت. در کتـب قـدیران و اقلیا یمیقد يراز از شهرهایش
ام هجـوم یـ). در ا421- 420ص، تـابـی، ی(ر.ك: مقدسـ نقل شـده اسـت يادیم سخنان زیآن اقل ییهوا

، زیـاز جنـگ و گر پـس يبـود. و اتابک سلجوقشاهفارس به دست  نطقۀحکومت م، رانیبه ا هالکوخان
ام بـه سـال یـان ار و کشـته شـد. در همـیدست لشکر مغـول اسـه شکست خورد و فرار کرد و عاقبت ب

ب یراز را از آسـیتوانسـت شـ يبـود کـه و الـدین مسـعودامیر مقـربدست  درراز یحکومت ش، ق663
  ).507ص، 1364، ی(مستوف حمالت لشکر مغول حفظ کند

کـه از ، یمتـیق هايصـنعت بافـت پارچـه، لخانـانیام حکومت ایران و در ایاز تسلط مغول بر ا پس
 يبـرا ايهراز کارخانـیدر ش، . از جملهپیدا کردافت و بلکه گسترش یم تداو، ران رواج داشتیگذشته در ا

  ).558ص، 1384، (اقبال وجود داشت هان نوع پارچهیبافت ا
امـر کـرد ، ش به خاندان رسالت و عالقه بـه سـاداتیبا توجه به گرا يو، خانغازانام حکومت یدر ا

، م1940، همـدانی اهللافضـل( اده سـاختندیالسـدار، رازیش از جمله، بزرگ يشهرها در، اکرام سادات براي
  ).191ـ190ص

 بديزد و مج. ي

ن شـهر از یـزد اسـت. ایـ، ران داردیـخ ایدر تـار یطـوالن ايهکـه سـابق، رانیـبزرگ ا ياز جمله شهرها
، م1998، ینـی(قزو مان و خداجو شهره بوده استیبا ا یبودن و داشتن مردمان متبركبه ، دور هايگذشته

 ی(ر.ك: مسـتوف در منـابع ذکـر شـده اسـت، »دارالعباد«ن شهر با عنوان یکه شهرت اايهنگوبه، )283ص
  ).558ص، 3ج، 1385، یبافق

بد منصـوب یزد و میبه حکومت  الدین حاجیغیاث بنالدین منصورشرف، لخانانیام حکومت ایدر ا
ن حـاکم یـکنار ا در، واولجایتدر عصر  مبارزالدینفرزندش ، از او پس). 344- 343ص، 1384، اتی(ب شد

ن حـاکم یـاز مرگ ا پسزد منصوب شد. اما یحاکم عنوان به ،ابوسعیدخانست. سپس در عصر یمغول ز
زد یـدر  اسـتقالل کـرد و حکومـت آل مظفـر را يادعا، یلخانیبروز هرج و مرج در حکومت ا لخان ویا

  (همان). ل دادیتشک
صـورت گرفتـه اسـت. در  خـانغازانبعـد از  ايهزد در دورهیاده در یس دارالسیرسد تأسیبه نظر م

 يق دسـتور احـداث بنـا727در سـال  ایلخـانی) خانبهادر( سلطان ابوسعیدکه  است نقل شده یگزارش
زد ارسـال یـخته شـد و بـه یز ریزد در تبریاده یدارالس ي(همان). طرح بنا زد را صادر نمودیاده در یدارالس

۱۲۴     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

 درزد یـاده یت دارالسـیتول، امین ای). در ا111- 110ص ، 1384، ير(جعفکنند را بنا  د تا معماران آنیگرد
 حسن جعفـري بنمحمد بنجعفر). 158ص، (همان قرار داشت محمد الدینعفیفنام ه ب یشخص دست

زد یـاده یاز جمله دارالسـ، ت موقوفاتیبه مقام تول الدینعفیفت یمتن تول، تاریخ یزد) در کتاب 9(م قرن
  ).(همان کندمیرا ذکر 

اده یدر آن بنـا دارالسـ، اولجایتوو  خانغازاناز  پس هاياست که در دوره ییز از جمله شهرهایبد نیم
لخانـان یکه بـه سـادات در عصـر ا یتیاهم ۀجیق در نت752د. در عصر حکومت آل مظفر و به سال یگرد

 ).58- 57ص، 1364، ی(کتب ن بنا ساخته شدیا، حاکم شهر ک قصرینزد، داده شد

 اسويسد. 

اي کـه ). ایـن شـهر در دوره537ص، م1998، نام شـهري در روم قـدیم اسـت (قزوینـی» سیواس«
از شـهرهاي بـزرگ و آبـاد آن دوره بـود (ر.ك: ، سالجقه بـر روم (آسـیاي صـغیر) مسـلط بودنـد

). 237ص، 1386، سیواس از جمله شهرهاي آسیاي صـغیر بـود (اشـپولر .)17ص، 1362، یآقسرای
). گفتنی اسـت 87ص، 12ج، ق1385، اثیرشمرد (ابنرا در کنار قونیه و ملیطه برمی این شهر اثیرابن

  امروزه این شهر در کشور ترکیه قرار دارد.
خواجـه رشـیدالدین ، ید. بنا به گزارشـیاده بنا گردیدر آن دارالس، ن شهر داشتیکه ا یتیاهم سبببه
اده آن شـهر و در یتوجه به موقوفات دارالسـ نبودز ا، واسیخود به بزرگان س هاياز نامه یکیدر  اهللافضل

د موقوفـات یـدهـد تـا عوامـین نامـه دسـتور یـه کـرده اسـت. او در ایبه سادات گال یتوجهبی، جهینت
 نـدیبـه سـادات صـرف نما یرسـاندرست مصرف کرده و در راه خـدمت ةویواس را به شیاده سیدارالس

  ).147- 146ص، 3ج، 1378، (ر.ك: صفا
اده آن یدارالسـ ةواس اشاره کرده است. او از مشـاهدیبه سفر خود به س، اشز در سفرنامهین هبطوطابن

  ).179ص، 2ج، ق1417، بطوطهابن( شودمی یدگیار رسیکند که در آن به سادات بسمیاد یشهر 

 کاشان.  ه

 ران شمرده شده اسـتیمنطقه جبال ا ياز شهرها، شودمیر یتعب »قاشان«به  یکاشان که از آن در زبان عرب
م یاسـت کـه از قـد ین شهر از مناطقین اصفهان و قم قرار دارد. ایکاشان ب). 384ص، ق1411، ی(مقدس

  ).432ص، م1998، ینی(قزو بوده است يعشر اان اثنیعیش یمحل سکونت و زندگ
خ تـاریخـورد. صـاحب مـیبـه چشـم  هانامهوقف یاده در کاشان در متن برخیس دارالسیتأس سابقۀ
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، د موقوفات در سه شـهر آن زمـانیعوا است ح شدهیاد کرده که در آن تصری ايهناماز متن وقف، کاشان
 ). نکتـۀ473ص، 1378، ی(ضـراب اده کاشـان گـرددیمختص آباد و هراسکان صرف دارالسـ، دگلیب یعنی

 ــ خـانغازان اواخر حکومت ـ ق 703ماه رمضان سال  ۀمینامه نن وقفیم ایخ تنظینکه تاریقابل توجه ا
الـدین تاجو  يعیل شـیرازاالدین اسممجدو  اهللاواجه رشیدالدین فضلخاست و افراد مهم آن عصر مانند 

 .(همان) اندنامه شهادت دادهصحت این وقفبه و دیگران  یحسین دامغانو  علیشاه

 کرمانو. 

ن شـهر در یـ). ا460- 459ص، ق1411، ی(مقدس کندمیاد یآباد و مهم  يشهرعنوان به از کرمان یمقدس
  ).78ص، ق1408، (منجم به دست مسلمانان فتح شد یفۀ سومعصر خل
بنیان نهـاده شـد. او بعـدها زد یدر  امیر مبارزالدیندست ه حکومت آل مظفر ب، که گذشت گونههمان
ق سـاخت 754). در سـال 57ــ56 ص، 1364، ی(کتبـ حکومت خود را تا کرمان گسـترش داد محدودة

، 1385، مسـتوفی بـافقی( دیبه اتمام رسـ، محمد مبارزالدین امیردر کرمان و در عصر حکومت  ادهیدارالس
  ساخته شد(همان). »دانیسر م« ۀدر محل، صدرالدین خوافی یک قلعۀن بنا در نزدی). ا939ص، 3ج

 هراتز. 

ن یادترآن شـهر را آبـ، کتـب یکه برخايهگونبه، شدمیم محسوب یخراسان قد يهرات از جمله شهرها
برد که در چهارسـوق مینام  ايهادیاز دارالس خواندمیر). 481ص، م1998، ینی(قزو دانندمیشهر خراسان 

بـه ، روضـات الجنـات ۀن در مقدمـی). همچنـ345ص، 4ج، 1380، ریمخواند( هرات وجود داشته است
، 2ج، 1338، ي(اسـفزار تاشاره شده اسـ، بودهسلطان حسین میرزا بایقرا  يکه از بناها، اده هراتیدارالس

  امده است.یان نیبه م سخنیاز محل و سال ساخت آن ، نیش از ایب ی). ول26ص
از سلسـله  ابوسـعید گورکـانی در دورة، یلخانـاناز عصـر ا پـس :کنـدمـینقل  مآثر الملوكصاحب 

  ).174ص، 1372، ری(خواندم اده در هرات ساخته شدیدارالس يز بناین، انیموریت

 اصفهانح. 

 يشـهر ت داشـته؛شهر یت و آبادانیرباز به اهمیاز د کهشهر اصفهان است ، رانیم ایقد يشهرها جمله از
- 296ص ، م1998، ینـی(قزو مرغوب آن معروف بوده است يخوش آب و هوا که محصوالت کشاورز

، ی(مرعشـ کنـدمـیاد یـدر اصـفهان  اولجـایتواده در عصر یاز ساخت دارالس احقاق الحقصاحب  ).297
  ).71- 70ص، 1ج، ق1409

۱۲۶     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

سـاخته  خانغازانوجود داشته که در عصر  »ادهیدارالس ۀمدرس«در اصفهان به نام  ايهن مدرسیهمچن
 ).293ص، 1386، ي(مهدوگردید ب یتخر، انیموریت ی در عصر حملۀول، شد

 هيسلطانط. 

 خـانغازاند. سـاخته شـ اولجایتوو  خانغازانحکومت  ةاست که مشخصاً در دور ییه از شهرهایسلطان
چمـن «معروف بـه ، ن و زنجانین قزویخوش آب و هوا ب ايهقصد داشت در منطق، در اواخر عمر خود

م بـرادر ین تصـمیـا اولجایتو، از آن پسن کار موفق نشد و درگذشت. یبه ا یول، بنا کند يشهر »هیسلطان
، 1384، (اقبـال افـتیان یـپا 713 ق آغـاز شـد و بـه سـال 704 ه از سـالیکرد. ساخت سلطان یرا عمل

 ةمقبـرعنوان بـه ز را در عصر حکومت خـودیشنب تبر خانغازانگونه که همان، ). در واقع310- 309ص
آن دوره  يمعمـار يکارهاخود ساخت که از شاه ةمقبرعنوان به را »هیگنبد سلطان« اولجایتو، خود بنا نمود

  ).310ص، (همان شودمیمحسوب 
 و، دارالقـرآن، هـاخانقاه، توجـه داشـت. او مسـاجد یمـذهب یـۀبـه ابن هیدر سـاخت سـلطان اولجایتو

(ر.ك:  ه همـت گمـاردیاده در سـلطانیبـه سـاخت دارالسـ، ن شـهر سـاخت. از جملـهیدر ا ثیدارالحد
 ).196ص، 3ج، 1380، ریخواندم

  ادهيکارکرد دارالس
ن بنـا کـه یـن بـود. اینچنیا زیاده نیخاص خود را دارد. دارالس یو مذهب یرات فرهنگیتأث یمذهب يهر بنا

ز بـود. یـن يگـرید يهاتیمرکز فعال، شان قرار داشتیبه ا رسانیاساس آن بر احترام به سادات و خدمت
  یم کرد:به سادات تقس رسانیو خدمت یفرهنگ يکارکردها ۀتوان به دو دستمین کارکردها را یا

  يکارکرد فرهنگ
اده بـه سـادات یگونـه نبـود کـه تنهـا در دارالسـنیـا، یخیاربا توجه به منابع تـ الف. منبر و مجلس وعظ:

ل مجـالس وعـظ و منبـر بـا یدر تشـک یمنظمـ هايبرنامـه، ن امر مهمیشود. در کنار ا رسانیخدمت
بـزرگ  یکـه عـالم، الدین حسین واعظکمال، مثالً ؛شدمیخته یاده ریبزرگ در دارالس يحضور علما

  ).345ص، 4ج، (همان اده هرات به وعظ مشغول بودیالسهر صبح جمعه در دار، در عصر خود بود
مسـلمانان در کنـار ، يقـرون متمـاد یقدر بود کـه در طـتوجه به علم و دانش در اسالم آن ب. تدریس:

تـا ، داشـتند ايهژیـتوجـه و يآمـوزبـه علـم، در کنار عبادت، ویژه مساجدبه، یمذهب یۀحضور در ابن
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از  پـسشـد. مـیگر در کنار مسـاجد سـاخته ید یو مراکز علم هیعلم هايحوزه، که در گذشتهییجا
نیـز  ل جلسـات درسیبـه کسـب دانـش و تشـک، یبه امور مـذهب توجهدر کنار ، ادهیساخت دارالس

 یبزرگ مجلس درسـ ين امر وجود دارد که علمایبر ا يمتعدد هايگزارش، شد. در منابععنایت می
    اند.اده داشتهیدر دارالس

در  »يزدیـمعلـم «معروف بـه ، الدین محمدبن جاللالدین علیمعینبه نام  یعالم، فرآل مظ ةدر دور
به نـام  ین عالمی). همچن57ص، 1364، ی(کتب بد مشغول بودیاده میس در دارالسیق به تدر 755سال 

  ).192ص، 1372، ری(خواندم اده بودیس در دارالسیدر هرات مشغول تدر موالنا عبدالجلیل
بـه سـادات  رسـانیو خدمات یدگیاده رسـیدارالس یکارکرد اصل :د گفتیبابه سادات: رسانی ج. خدمت

 بطوطـهابنانـد. صورت محدود سخن گفتهه ب یخیمنابع تار، آن یبود. اما در نوع خدمات و چگونگ
  د:نویسمین یچن، داشته است واسیکه به شهر س يدر نقل سفر

(سادات)  تنها شرفاء، در آن شود.میگفته  »ادهیدارالس«ن است مانند مدرسه که به آ یساختمان، واسیدر س
کـه سـادات در  ین مکـان سـکونت دارد. در مـدتیز در همـیب و بزرگ سادات نیشوند و نقمیساکن 
  ).179، ق1417، بطوطهابن( که به شهر خود بازگردند یتا وقت، شودمی ییرایاده هستند از آنان پذیدارالس

نامـه به سادات اشاره شـده اسـت. مـتن وقـف رسانیبه نوع خدمت هانامهقفو ین در متن برخیهمچن
ن یـ). در ا214- 209ص، م1940، همـدانی اهللافضـل(ر.ك:  ن امـر اسـتیـبر ا يشاهد، خانغازان شنب
دانسـت. از  هاادهیدر دارالس ییاجرا ۀنامقانون یتوان آن را به نوعمیسفارش شده که  يبه امور، نامهوقف

  :است از عبارتن متن بدان سفارش شده یکه در ا يمورجمله ا
ب سـادات یـنق یمیاقامت دا .3 ؛ح به خدمت به ساداتیتصر .2 ؛ادهیدارالس يفضا یحفظ آراستگ. 1

پرداخـت حقـوق  .5 ؛ن مکـان رفـت و آمـد دارنـدیکه به ا یو سادات ين معاش ویتأم .4 ؛ادهیدر دارالس
کـه  يزیـچ ن هـریتـأم .7 ؛به مرمت و اصـالح امـور یدگیرس .6 ی؛فرهنگ ين بنایکارگران مشغول در ا

  ).210ص، (همان دیآمیرفاه سادات به کار  براي

  گيريجهينت
در جامعـه از احتـرام  تیـبن به اهـلامنسوبعنوان به سادات، امبر اکرمیم و پیبنا به سفارش قرآن کر

 گیريموجب شـکل، شانیه ایعل جابی ياز ادعاها يریگاه سادات و جلوگیبرخوردارند. حفظ جا یخاص
اقوام مغـول بـه  ۀان شد. با حملیدر عصر عباس، یدر تمدن اسالم یک نهاد اجتماعیعنوان به وان نقابتید
  .گردیدمتوقف ، شدمیر نظر حکومت اداره یکه ز، ن نهادیت ایفعال، ران و جهان اسالمیا

۱۲۸     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

کـه در  روازایند یم سادات شایتکر، ن آنانران و مسلمان شدیلخانان مغول در ایل حکومت ایبا تشک
ن یـاده در ایس دارالسیمغوالن قرار گرفت. تأس نظرمطمح، به حکومت مغوالن مؤثر بود یبخشتیمشروع

  راز ساخته شد.یز و شیتبر، ران مانند اصفهانیمهم ا هايگونه بناها در شهرنیصورت گرفت و ا زمینه
ز مسـلمان شـدن یـو ن یدولتـ یک نهاد رسـمیعنوان به یالماس یوان نقابت در جامعۀوجود د سابقۀ

کـه در ، خانغازان ياهمچون رؤی یعوامل .اده باشدیس دارالسیتأس ینۀن زمیترید اصلیشا، حاکمان مغول
عه در کنـار او و یمسـلمان و شـ يو حضـور علمـا، سفارش خاندان خود را نموده بـود يامبر به ویآن پ

 اده بود.یدارالس گیريشکل هاينهیگر زمیاز د اولجایتوبرادرش 
به امور سـادات و البتـه بـا اغـراض  یدگیدو مرکز با هدف رسعنوان به »ادهیدارالس«و  »نقابت«وان ید

و  یوان نقابـت بـه شـکل رسـمیـد :توان گفتمی ند. اماخ شکل گرفتیوقت در طول تار يخلفا یاسیس
شـتر بـا یاده بـه صـورت محـدودتر و بیدارالسـ یلـو، داشت گوناگونی يکارکردها وشد میاداره  یدولت

  ت خود ادامه داد.یبه فعال یفرهنگ يکارکردها
ه یواس و سـلطانیسـ، زدیـ، کرمـان، اصـفهان، رازیشـ، زیـتبر، چـونهم یبزرگ ياده در شهرهایدارالس

 س شد.یتأس
، بـا گـذر زمـان یولـ، بـه سـادات بـود رسـانیخدمت، اول یاده در وهلـۀهدف از سـاخت دارالسـ

ن یـس در ایجلسات وعظ و تدر برگزاري چونهم یفرهنگ هايتیدا کرد. فعالیز پین يگرید يارکردهاک
  ل کرد.یتبد یفرهنگ ين مراکز را به بناهایبناها از آن جمله است که ا
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