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ABSTRACT

Article type:

One of the focal features of Al-Muzaffar government (1314-1393 AD) is the
excessive application of religion in political practices and governmental behaviors.
Aimed at preserving their interests and gaining legitimacy, MozaffariShafei'i rulers
considered approaching various religious groups (Sufis, Sadats, and Shiites) and
politically exploiting their popular position. The conversion of Sufism in this period
into a social movement – even though the claim has no political power – led the
Sheikhs of Sofia to be viewed as rivals in terms of social power. Owing to the
prominent position of this religious group in Al-Muzaffar sovereignty, inclination
of some Muzaffari rulers towards Sufism, and their efforts in compromise and
tolerance with the Sheikhs, paved the ground for mutual interactions between some
Sufis and the mentioned rulers. The findings of this research, which has been done
with a descriptive-analytical method in the framework of library studies, indicate
that various aspects of Al-Muzaffar interactions with Sufis, including the cases
such as expressing devotion to Sheikhs, building monasteries and considering
economic privileges for Sufi Sheikhs, had their own mainstreams such as exploiting
their social base to gain legitimacy and popularity, fluctuating belief in the miracles
and extraordinary deeds of Sufi Sheikhs, and the avoidance of Sufi leaders towards
worldly and governmental issues. On the other hand, to influence Al-Muzaffar
government, though slightly and reduce the suffering of the people, some Sufi
sheikhs welcoming the favours of the Muzaffari rulers established fine interactions
with them through warning and advising Muzaffaris, praying and interceding for
them as well as resolving the conflict between the two opposing groups.
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله :مقاله پژوهشی

از شاخصههای برجسته حکومت آل مظفر ( 713-795ق 1393-1314/م) به عنوان یکی از حکومتهای محلی عصر
فترت ،بهرهمندی زیاد از مذهب در رویههای سیاسی و رفتارهای حکومتی است .حکام شافعیمذهب مظفری ،بهمنظور
حفظ منافع و کسب مشروعیت ،نزدیکشدن به گروههای مختلف مذهبی (صوفیان ،سادات و شیعیان) و بهرهبرداری
سیاسی از پایگاه مردمی آنان را مدنظر قرار میدادند .بهواسطه جایگاه مناسب اهل تصوف در قلمرو آل مظفر و عالقه
حکام مظفری به این گروه مذهبی و سعی آنان در سازش و مدارا با مشایخ ،زمینه ایجاد تعامالت دوسویه بین برخی
صوفیان با این حکمرانان مهیا شد .یافتههای این پژوهش که به روش توصیفی– تحلیلی و بر مبنای مطالعات
کتابخانهای انجام شده ،مبیین آن است که وجوه مختلف تعامل آلمظفر با صوفیان که شامل مواردی چون ابراز ارادت
به مشایخ آنها ،احداث خانقاه و لحاظ کردن امتیازات اقتصادی برای شیوخ صوفی است که بهدالیلی چون استفاده از
پایگاه اجتماعی آنها برای کسب مشروعیت و مقبولیت ،باور احتمالی به کرامات و اعمال خارقالعاده شیوخ صوفی و نیز
عدم تمایل رهبران صوفی به مسایل دنیوی و حکومتی صورت میگرفت .در مقابل ،بعضی از شیوخ صوفی با استقبال از
عنایت حکام مظفری ،برقراری تعامالت حسنه با آنها ،انذار و پند دادن به مظفریان و دعای خیر و شفاعت برای آنان و
رفع درگیری دو گروه متخاصم ،به تأثیرگذاری هرچند اندک بر امور حکومتی آل مظفر و کاهش رنجهای مردم
پرداختند.
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ناشر :دانشگاه سیستان و بلوچستان

مقدمه
حکومتگران آلمظفر ( 713-795ق) در مقطعی ظهور کردند کهه جههان اسهالم تحهوالت مهذهبی
بزرگی را تجربه کرده بود .خالفت عباسی که بیش از پانصد سال عههدهدار رهبهری مهذهبی بخهش
بزرگی از جامعه اسالمی بود ،از میان رفته و در پرتو این فروپاشی و استیالی مغوالن نوعی خهال در
حوزه حاکمیت سیاسی مذهب حاصل آمده بود .تسامح مذهبی و بیتوجهی مغوالن به اندیشهه دینهی
معین ،زمینه را برای رشد نیروهای مختلف مذهبی اعهم از اههل تصهوف ،شهیعیان و سهادات فهراهم
ساخت .در این میان توسعه تصوف و اقبال عمومی به صوفیان اتفاقی ویژه بود .گهرایش صهوفیانه در
تاریخ دینی ایران پس از اسالم همواره وجود داشته است .به نظر میرسد تصوف در ایران بهه شهکل
واکنشها ی فردی در سده اول هجری زاده شد و در سده دوم نام و آوازه اجتماعی یافت .بنیهاد آن را
عبادت ،زهد و پارسایی و تسلیم و دوری از دنیا شکل میداد و جنبه عملی و اخالقی داشت .تصوف از
قرن سوم هجری وارد مرحله جدیدی گردید که به تحکیم مبانی نظری آن و تأسیس خانقاه انجامید.
از همین قرن سوم تا ششم هجری شاهد تکامهل تصهوف و رسهیدن بهه پختگهی ،رواو آن و ظههور
صوفیان برجستهای هستیم که با تألیفات خویش بر پرباری تصوف افزودنهد .در ایهن مسهیر ،تصهوف
علیرغم درگیری با متشرعین و کشته شدن برخی از صوفیان برجسته همچون عینالقضات همهدانی
(متوفی  525ق 1131/م) و شیخ شهابالدین سهروردی (متوفی  587ق  1191/م) به رشد خود ادامه
داد و اهل تصوف نزد سالطین و امرا وقت محبوبیت یافتند .با این وجود سده هفتم تا نهم هجری از
دورههای با اهمیت تصوف در تاریخ ایران به حساب میآید که افزایش تعداد مریدان ،توسعه خانقاهها
و به دنبال آن رشد فزاینده اندیشه صوفیانه در جامعه اتفاق افتاد و در برخی از موارد حتهی منجهر بهه
شکل گیری نهضتهایی با گرایشات صوفیانه همچون سربداریه ،نعمتاللهیه ،نوربخشیه و...گردید .در
این سدهها تمایل به شیوخ صوفیه باال گرفت .در این میان ایلخانان مسهلمان کهه آل مظفهر بخهش
مهمی از رشد خویش را در خدمتگزاری بدانان آغاز کرده بودنهد ،بهه تصهوف و بهزر شهماری آیهین
طریقت بیش از پیش کشانده شدند .غازان پس از اسالم آوردن ،بهه زیهارت سهلطانالعهارفین بایزیهد
بسطامی ،ابوالحسن خرقانی و شیخ ابوسعید ابوالخیر رفته و برای تربت اینان موقوفات در نظر گرفهت
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و دستور ساخت خانقاهها را صادر نمود (رشیدالدین فضلاهلل .)209-208 :1358 ،اولجهایتو و ابوسهعید
ایلخان و وزرای ایشان نیز از حامیهان سرسهخت تصهوف بودنهد .ارتبهار و ارادت ابوسهعید بهه شهیخ
صفیالدین اردبیلی از بزرگترین شیوخ عصر ،تأییدی است بر این مدعا (ابن بزاز.)912-911 :1373 ،
تصوف پس از سقور ایلخانان و روی کار آمدن حکومتهای محلی در عصر فترت نیز همچنان مورد
عنایت بوده و صوفیان بیشماری در این دوران فعالیت داشهتند .در گسهتره قلمهرو آل مظفهر -یهزد،
کرمان ،شیراز و اصفهان -با تعداد کثیری از صوفیان و خانقاهها رو به رو هستیم که قطعاً نقش مهمی
در توسعه اندیشه صوفیانه داشتند .در اواخر دوره ایلخانان و اوایل دوران آل مظفر ،سید رکهنالهدین و
پسرش سیدشمسالدین از سادات عریضی یزد بخش عظیمی از ثروت خود را در سهم درویشان قهرار
داده و ضمن بنای خانقاه ،برای آنان حقوق ساالنه مقرر نمودند (رکنالدین .)1345،ابن بطوطه سهیا
معروف نیز در توصیفی از صوفیان بیشمار اصفهان و شیراز ،به شیوخ خانقاهها اشاره میکنهد کهه در
مرتبه خداپرستی و درویشنوازی ،تواضعی شگفتآور در برابر فقرا داشهتند (ابهن بطوطهه/1 :1376 ،
 .)246-250به نظر میرسد بخش مهمی از توسعه تصوف و رشد فزاینده صوفیان در ایهن عصهر بهه
غیر از حمایت اهل سیاست را باید در اقبال مردم به شیوخ و پناه بردن آنان به خانقاهها نیز دانست .به
واقع حمالت هولناک مغوالن در قرن هفتم و جنگهای مداوم حکومتهای محلهی در قهرن هشهتم
هجری ،کشتارها ،ناامنی ،خشونت ،بروز قحطی و فقر ،راهزنی و چپهاول امهوال مهردم ،محرومیهت و
ناکامی ،شکست و یأس و بدبینی باعث گردید که تنها پناهگاه امن برای مردم نگهونبختهی کهه بهه
دنبال فرار از واقعیت بودند ،شیوخ متصوفه و پناه بردن به خانقاهها باشد .باید دانست که ایهن میهزان
اقبال عمومی به اهل تصوف باعث رغبت و گرایش گهروهههای مختلهف از جملهه حاکمهان و سهایر
کارگزاران حکومتی به تصوف گردید .حال با توجه به آنچه ذکر گردید ،مسأله اصلی این پهژوهش آن
است که بدانیم چه تعامالتی و تا چه میزانی بین حکومتگران آل مظفر و این گهروه مههم اجتمهاعی
وجود داشته است .مفروض ما حاکی از آن است حکومت آل مظفر کهه دیهن را پایهه اساسهی کسهب
مشروعیت و مقبولیت عامه قرار داده بود ،درصدد برآمد تا تعامالت حسنهای با کلیه گروههای مذهبی

438

پژوهشهای تاریخی ایران و اسالم ،دوره پانزدهم ،شماره1400 ،29

از جمله اهل تصوف برقرار کند تا از این رهگذر بتواند در این دوره پر آشوب ،حکومهت خهویش را بها
پشتوانه محکمی حفظ و قلمرو را گسترش دهد.
پیشینه پژوهشهای تاریخی در این زمینه ،عمدتاً محدود به مطالعاتی درباره تصوف و صوفیان یزد و
کرمان در این دوره است و کل قلمرو آل مظفر را پوشش نمیدهد .به عبارت دیگر ،تحقیه جهامعی
وجود ندارد که به بررسی تمام جوانب رابطه مظفریان و صوفیان از جملهه نقهشههای مختلهف اههل
تصوف در حکومت آل مظفر و جایگاه صوفیان نزد امرای مظفری پرداختهه باشهد .از جملهه در مقالهه
«اوضاع فرهنگی یزد در قرن هشتم هجری» از محمد کریم یوسف جمهالی و دیگهران کهه اشهارات
بسیار کوتاهی به سیر تصوف در ادوار مختلف و عملکرد صوفیان در یزد و نه در ارتبهار بها آل مظفهر
دارد .مقاله دیگر «تصوف مشایخ صوفی یزد در قرن هشتم هجری» از محمد حسن میرحسینی است
که به بحث تصوف در یزد و شر حال چند تن از صوفیان و کرامات آنهان در قهرن هشهتم هجهری
پرداخته است که اشارات مختصری نیز به این مهم که برخی از امرای مظفری مریهد آنهان بهودهانهد،
شده است .پژوهش بعد با عنوان «شاه شجاع کرمانی و شاه شهجاع مظفهری» از محسهن پورمختهار
است که به مقایسه دو شخصیت کرمانی در زمینههههای مختلهف پرداختهه اسهت .بخشهی از آن بهه
ویژگیهای شخصیتی شاه شجاع و عالقه وی به تصوف اشهارات مختصهری دارد .مقالهه «موقوفهات
زنان یزد از دوره آل مظفر تا اواخر قاجاریه» از زههره چراغهی و صهفا زارع کهه ضهمن پهرداختن بهه
موقوفات زنان دوره مظفری ،فقط در یک مورد از وقف برای اهل تصوف یاد کرده است .امها آن چهه
برای نگارندگان ایهن مقالهه اهمیهت دارد ،صهرف ًا بررسهی وضهعیت تصهوف و شهیوخ آن و اسهتحاله
اندیشهها ی تصوف در دوره مظفری نیست؛ بلکه ،چگونگی تعامل قهدرت سیاسهی آل مظفهر بها ایهن
پیران طریقت مد نظر است که با این مضمون در دوره مورد بحث ،مقالههای موجهود نیسهت .امها در
دوران قبل شاهد کتابی با عنوان «تصوف و قدرت سیاسی» و مقاله «بررسی رابطه تسهامح و قهدرت
سیاسی در اندیشه صوفیان عصر ایلخانان» هستیم که هر دو اثر از ولی محمد احمدوند ،رابطه تصوف
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و قدرت سیاسی در عصر ایلخانان را مورد کنکاش قرار داده است که ما را در شناخت نوع رابطه اههل
تصوف و حاکمان سیاسی در دوران قبل یاری مینماید.

-1گرایش حکمرانان آل مظفر به اهل تصوف
مؤسس سلسله آل مظفر ،امیر مبارزالدین محمد ،تحت تأثیر اقتضهااات زمانهه و بهرای اثبهات جاذبهه
شخصی و استحقاق حکمرانی ،از تأیید معنوی و روحانی شیوخ صوفی بههره فهراوان بهرد .در زنهدگی
امیرمبارزالدین که به تعصب و تظاهر در دین شهره عام و خاص بود ،به دومرتبه توبهه در سهالههای
 740ق و  752ق برمیخوریم (معلم یزدی )106 :1326 ،و پسازآن نیز آنقدر عابد و زاهد شهد کهه
بسیاری را به ستوه آورد .به نوشته کشف المجوب« :اول مقهام سهالکان طریه حه  ،توبهه اسهت و
عالمت توبه ندامت»(هجویری .)176 :1393 ،به نظر میرسد محمد مظفر با ایهن توبهههها و نادیهده
گرفتن فس و فجورهای گذشتهاش  ،افزون بر فراهم کهردن زمینهه بهرای تقویهت دیهن ،نسهبت بهه
مقامات سیر و سلوک نیز بیتوجه نبوده و درصدد جلب نظر اهل تصوف نیهز برآمهده اسهت و از ایهن
رهگذر به دنبال جلب نظر عامه بود .خواجه شیراز که منظورش از محتسب امیرمبارزالدین محمد بود،
بهاحتمال فراوان در این بیت به این موضوع اشاره دارد:
« ...محتسب شیخ شد و فس خود از یاد ببرد *** قصه ماست که در هر سر بازار بماند»
(حافظ)138 :1385 ،
از شاخصترین شیوخ متصوفه که امیر مبارزالدین محمد مرید وی بوده ،شهیخ صهفیالهدین اردبیلهی
نیای بزر سلسله صفویان است .آوازه شهرت شیخ بهه امیرمبارزالهدین ههم رسهیده بهود .در کتهاب
صفوهالصفای ابن بزاز به ارادت فراوان جناب مبارزی نسبت به شیخ صفی اشارهشده است .از کهاروان
تجاری در نواحی کرمان توسط گماشتگان امیرمبارزالدین محمد مبالغی وجوه طلب کردنهد .آنگهاهکهه
جناب مبارزی متوجه شد که این مسافران مرید شیخ صفی هستند و توبهه و تلقهین از او گرفتههانهد،
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بالفاصله آنان را به حضور خویش خواند و آنچه آورده بودند را بازگرداند و جواز نامهای داد تها کسهی
مزاحم آنان نشود .دراثنای این اتفاق ،امیرمبارزالدین اشاره میکنهد :قهبالً شهیخ ،طاقیهه سهفید ههزار
سیخی (میخی) را توسط محمدشاه بهرام تاجر اردبیلی برای من فرستاده است .سپس میگویهد« :تها
طاقیه (نوعی کاله بلند مخرور) را بر سر میگذارم فتح و پیروزی از آنِ من میگردد...با این طاقیه به
هر جنگی واردشده ،شکست نخوردهام .هفتاد محاربه داشهته و پیهروز شهدم»(ابهنبهزاز.)636 :1373 ،
اینگونه ابراز ارادت امرای آل مظفر به اهل تصوف بهدفعات دیدهشده است .آنان وانمود میکردند که
تأییدشده شیوخ تصوف هستند و پیروزی خهود را بهه پشهتوانه دعاهها و درخواسهت آنهان بهه دسهت
میآوردند.
همچنین در دوره مظفری که خود شافعیان متعصبی بودند ،مشاهده صهوفیان شهیعهمهذهب و ارتبهار
نزدیک مظفریان با آنان نشان از پیوند تصوف و تشیع در این عهد دارد .با فروپاشی خالفت عباسی و
تشکیل حکومت ایلخانان دو جریان عمده و دیرین تشیع و تصوف با مبانی اعتقهادی و دسهتاوردهای
فکری خود تحت تأثیر شرایط سیاسی ،مذهبی و اجتماعی نوظهور ناگزیر بر فعالیتهای خود افزوده و
به یکدیگر نزدیک شدند.
مرتضی اعظم سید شمس الدوله و الدین علهی بمهی ،از شهیعیان و صهوفیان بهم و از مریهدان شهیخ
زینالدین خوافی و از اصحاب خاص شیخ نعمتاهلل ولی ،بهوضو نمهادی از ایهن پیوسهتگی در دوره
مظفری است .به نوشته منابع در آن روزها شهرت یافته بود که یک تار موی پیامبر اکهرم (ص) ،نهزد
خاندان مرتضی اعظم سید شمسالدین بمی است .امیر مبارزالدین در سال  754ق قبهل از رفهتن بهه
سمت شیراز و فتح آنجا به بم رفت تا آن را به دست بیاورد .سید شمسالهدین علهی ابتهدا حاضهر بهه
فروش نشد ولی بعد مدعی شد که حضرت پیامبر (ص) در خواب امر کردنهد کهه «مهوی محمهد بهه
محمد مظفر ده» و امیر مبارزالدین هم امالک بسیار بر فرزندان مرتضی علی بمی وقهف کهرد (معلهم
یزدی240-239 :1326 ،؛ کتبی .)60 :1364 ،همچنین شاه شجاع مظفری نیهز همچهون پهدر حلقهه
ارادت مشایخ را عاملی بر تأیید و حقانیت خود میدید .درواقع آنچه شاه شهجاع را بهه مجلهس اینهان
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میکشانید ظاهراً همه شوق علم نبود ،عالقه به جلبتوجه عوام بود و تظاهر برای دلجویی از شیخان
و واعظان (زرینکوب .)117 :1394 ،ارتبار شاه شجاع با اهل تصوف بارها در منابع اشارهشده اسهت.
ازجمله زمانی که در جنگ با قبایل اوغان و جرما خسارتهای بسهیاری بهه آنهان وارد نمهود ،آنهها
خواجه شمسالدین محمد زاهد را به وساطت نزد او فرستادند .شاه شجاع نیهز شهفاعت آن صهوفی را
پذیرفت و متمردین را عفو نمود (خواندمیر .)296 /3 :1362 ،یا در نوبت دیگر که شاه شجاع قصد یزد
نمود ،دچار بیماری شد که برای درمان آن نزد شیخ علی بن یمان از مریدان شهیخ تقهیالهدین دادا و
حاجی محمود شاه که در محضر شیخ ضیا الدین یوسف نیز به سیر و سهلوک پرداختهه بهود ،رفهت و
پارهای نان از او گرفت و خورد و شفا یافت (جعفری .)139 :1343 ،بعداً شاه شهجاع در روزههای آخهر
عمر ،وصیت کرده بود تا زمانی که جسد او را امیهر اختیارالهدین حسهن قهورچی بهه مدینهه ببهرد ،در
نزدیکی شیخ قطبالدین دفن گردد؛ و بهاینترتیب ،جسد شاه شجاع را در سال  786ق در پهای کهوه
چهل مقام دفن کردند (عیسی بن جنید .)477 :1364 ،اینگونه ارادت شاه شجاع به صوفیان تا پایهان
عمر ،نشان میدهد که امرای مظفری فقط به دلیل سیاسی به شیوخ صوفی نزدیک نشده و به آنهها
اعتقاد قابلتوجه نیز داشتهاند.
سایر حکومتگران آل مظفر نیز به تصوف عالقهمنهد بهوده و در عهرض ارادت نسهبت بهه صهوفیان
پیشگام بودند .همگی آنان مرید شیخ شرفالدین خضر ،شیخ خانقاهدار یزد و حهاجی شهاه محمدشهاه
آخرین پسر شیخ تقیالدین دادا محمد بودند (کاتب 146 :1357 ،و 166؛ جعفری ،بهیتها .)180 :شهاه
یحیی حاکم مظفری یزد و برادرزاده شاه شجاع نیز از مریدان حاجی حسین بود .این حاجی حسهین و
برادرش حسن دارای کرامات بسیار بوده و مردم یزد مرید ایشهان بودنهد .در تهاریخ یهزد آمهده در آن
روزی که امیر تیمور ،شاهزادگان مظفری را از دم تیغ گذراند ،حهاجی حسهین بهه عهزاداری پرداخهت
(جعفری ،بیتا )226-225 :که نشاندهنده میزان وابستگی این شیوخ بهه خانهدان مظفهری و وجهود
رابطه دوسویه میان آنان است.
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نکته مهم دیگر که نشاندهنده گرایش فراوان امرای مظفری به صوفیان است آنکه اینان نام و کنیه
برخی از فرزندان خویش را از نام صوفیان برجسته گذشته ،انتخهاب مهیکردنهد .امیرمبارزالهدین نهام
جانشین خویش را ابوالفوارس شاه شجاع و نام پسر دیگرش را بایزیهد گذاشهت (کتبهی 38 :1364 ،و
) 80؛ محض تبرک جستن به دو عارف بزر ایرانی قرن سوم هجری ،شاه شهجاع کرمهانی و بایزیهد
بسطامی (پور مختار .)134 :1390،بعداً خود شاه شجاع مظفری نیز نام فرزند خهویش را شهبلی نههاد
(کتبی .)70 :1364 ،این اسم ،یادآور نام ابوبکر شبلی صوفی معروف قرن سوم هجری بود .افزون بهر
این خانزاده خاتون دختر امیرمبارزالدین محمد نیز اسم بایزید را برای نام نههادن فرزنهدش انتخهاب
نمود (کاتب .)144 :1357 ،امرای مظفری با این قبیل اقدامات ،سعی مینمودنهد خهود را در دیهدگان
مردم ،هواخواه صوفیان و بهصورت کلی نیروهای مذهبی نشان دهند.

 -2اقدامات اهل تصوف در برابر آل مظفر
 -2-1شفاعت
مشایخ صوفیه همچون سادات در این دوران از یکسو بهعنوان واسهطه بهرای برقهراری صهلح میهان
حاکمان عمل میکردند و از سوی دیگر واسطه بخشیده شدن انسانهای خطاکار مهیشهدند .در ایهن
مواقع هر چه شیوخ صوفی حکم میکردند ،بدون چونوچرا پذیرفته میشد .نقش مهم شیوخ تصهوف
در دوره آل مظفر تا بدان جا پیش رفت که اینان نقش شفاعت کننهده داشهتند؛ یعنهی حکومهتههای
همجوار برای رهایی از جنگ و مردم در مقابل ظلم از شیوخ در مقابل اقهدامات حکمرانهان مظفهری
جهت رفع تنش و ستیز درخواست شفاعت میکردند .شیوخ متصوفه نیز برای متقاعهد کهردن امهرای
مظفری با آنان به گفتگو مینشستند .ازجمله این شفاعتها میتوان به ماجرای یکهی از جنهگههای
امیرمبارزالدین محمد با شیخ ابواسحاق از حکومت آل اینجو که برای تصرف یهزد اقهدام کهرده بهود،
اشاره نمود .دراثنای این رویداد شیخ شهابالدین علی بن با عمهران کهه گفتههشهده جنهاب مبهارزی
بههیچوجه از حرفهای وی تجاوز نمینمود و همیشه در میبد مالزمت شیخ را اختیار مینمهود ،قهدم
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درراه مصالحه گذاشت (سمرقندی .)197 /1 :1383 ،شیخ طرفین را موعظه مرشدانه نمهود و دشهمنی
را تسههکین داد و صههلح برقههرار شههد (مسههتوفی بههافقی .)104 :1385 ،بههار دیگههر در جریههان حملههه
امیرمبارزالدین محمد و امیر پیر حسین چوپانی به شیراز در سال  740ق ،بسهیاری از مهردم بهه قتهل
رسیده و نزدیک بود ،شهر سقور کند .در این حال مشایخ صوفی و اامه شیراز بهاتفاق موالنها اعظهم
مجدالدین اسماعیل بن یحیی از علمای بزر قرن هشتم هجری ،حضرت مبارزی را شفیع گردانیهده
و اظهار دادخواهی کردند .درنهایت شفاعت اینان موردپهذیرش قهرار گرفهت (حهافظ ابهرو/1 :1380 ،
 .) 111بدین ترتیب نقش شیوخ صوفی را در برقراری صهلح و بهه دنبهال آن رههایی مهردم از جنگهی
ویرانگر بهوضو مشاهده میکنیم.
همچنین آنگاهکه امیرمبارزالدین محمد یزد را بهه تصهرف درآورد ،بهارو و خنهدق میبهد را مسهتحکم
میکرد و به همین دلیل مردم به بیگاری و زحمت افتاده بودند و شِکوه همه بلند شهده بهود .در ایهن
زمان حاجی محمود از شیوخ معتبر و فرزند ارشد شیخ دادا برای رفع مشکل مهردم بهه امیهر مبهارزی
گفت« :چرا اقدامی میکنی که مردم را برنجانی؟» و وساطتت نموده و از مردم دفاع نمهود (جعفهری،
بیتا .)193-192 :بهواقع از مهمترین دالیل محبوبیت شیوخ صوفی بین مردم در ایهن دوران همهین
وساطتهایی بود که در دفاع از آنان صورت میگرفت و حکومتگران نیهز در برابهر درخواسهت اههل
خانقاه سر تعظیم فرود میآوردند .اینگونه حرفشنوی امرای مظفری از شیوخ فراوان است چراکه هم
از ارشاد و دعای خیر اهل تصوف برخوردار میشدند و هم ارتبار با این گروه مههم اجتمهاعی ،بهرای
آنان کسب وجهه مردمی به دنبال داشت.

 -2-2دخالت در سیاست
در اواخر عصر ایلخانی مشایخ صوفیه در کار سیاست دخالت مستقیم داشته و گاه بر ضد قدرتمندی و
به نفع دیگری وارد گروهبندی میشدند .قدرت مشایخ گرچه میتوانست پشتوانه مشروعی برای عمل
سالطین باشد ،ولی خالی از ترس و تهدید برای آنها نبود .واقعیت این است که بعد از حملهه مغهول
اقتدار متصوفه بر اقتدار دینی فقها غلبه یافت .اما اقتدار دینی آنان بدون پشتیبانی نظام قدرت ناممکن
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بود (احمدوند .)140-138 :1399 ،در عصرت فترت نیز شیوخ تصوف پا در عرصه سیاسهی گذاشهتند.
هرچند در دوره مظفری این دخالت در سیاست چندان پررنگ نیست ولی بازهم نمونههههایی از آن را
شاهد هستیم و امرا تا جایی که این دخالت ،قدرت سیاسی آنان را به خطهر نمهیانهداخت بها شهیوخ
همراهی میکردند.
جدای از احترامی که شاه شجاع برای این گروه مهم اجتماعی قااهل بهود ،در مسهاال سیاسهی بهرای
رسیدن به اهداف خویش نیز با آنان مناسباتی داشت .ازجمله هنگامیکه او بهرای بهار دوم بهر شهیراز
مسلط گردید ،درویش رکنالدین که خلیفه و از مریدان شیخ حسن جوری (از رهبهران روحهانی قیهام
سربداران) بود ،برای کوتاه کردن دست خواجه علی مؤید از حکومت با سیصد نفر از درویشان در سال
 778ق به شیراز آمد و از شاه شجاع طلب یاری نمود (سمرقندی .)481/1 :1372،شاه شجاع درصهدد
تالفی اقدامات سربداران در جریان کمک به طغیان پهلوان اسد خراسانی در کرمان بود و این فرصت
با پناه آوردن درویش رکنالهدین در سهال  778ق در اختیهار وی قهرار گرفهت .طبه نوشهته مؤلهف
روضاتالجنات شهاه شهجاع« :جههت او و سیصهد کهس کهه همهراه او بودنهد وظهایف و ادرار مقهرر
فرمود»(اسفزاری .)34-32 :1339 ،رکنالدین نیز قول تسخیر خراسان را به نهام شهاه شهجاع داد .بها
توجه به کمک شاه شجاع ،درویش رکن الدین چند ماهی بر سبزوار استیال یافت اما خواجه علی مؤیهد
با کمک امیر ولی حاکم مازندران و گرگان توانست بار دیگر سهبزوار را متصهرف شهود (حهافظ ابهرو،
.)56 :1959
افزون بر این شاه شجاع در مدت حضور در کرمان و دوری دوساله از شیراز به دلیهل حملهه بهرادرش
شاه محمود ،تحت تأثیر زهاد و شیوخ کرمان قرار گرفت (جنید شیرازی .)456 :1328 ،اینان بهه شهاه
شجاع که فردی آزادمنش و خوشگذران بوده ،تذکر دادند دلیل آنکه تخهت سهلطنت را ازدسهتداده
بهواسطه عدم توجه به وظایف شرعی و انحراف از روش حکمرانی و دینداری پدر است .شاه شهجاع
نیز بالفاصله بعد از آمدن به شیراز برای مدتی تغییر رویه داد و کامالً گرایش به زهد یافت و درصهدد
برآمد تا رسوم عهد پدر را تجدید کند .او سعی نمود در تعظیم زههاد و متشهرعین بکوشهد و حتهی بها
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بازمانده خالفت عباسی در مصر بیعت نمود (میرخواند .)531 /4 :1339 ،در موارد دیگهر ،شهاه شهجاع
حتی برای رضایت خاطر شیوخ دستورات خویش را لغو مینمهود .در مهوردی شهاه شهجاع بههمنظهور
سرکوب شاه یحیی حاکم طغیانگر یزد ،بدان ناحیه لشکر کشید و دستور داده بود از ورود غله بهه یهزد
خودداری گردد .اهالی یزد با شنیدن این خبر به خدمت شیخ علی بن یمان رسیده و تقاضا نمودند که
شیخ به ابرقوه رفته و مانع این حمله گردد تا مردم به دردسر نیفتند .شیخ چنین کرد و پهلوان خرم که
سردار لشکر مظفری بود ،با توصیه شیخ دستور داد چند خروار غله بهجانب یزد برود .پهلوان خهرم بهه
مقربان خویش گفت :اگر درخواست شیخ را رد میکردم ،بالیی به من میرسید (جعفری ،بیتا.)197 :
در این زمان شاه شجاع نیز به خدمت شیخ علی بن یمان رسید و درخواست بوسیدن پای شهیخ را داد
و اشاره نمود هر چه شما اراده نمایید ،حکم همان است و اطاعت از شما داشتن ههر دوجههان اسهت.
شیخ نیز درخواست نمود تا شاه شجاع به یزد نیاید چون یزد خراب است ،خرابتر نگردد .شاه شهجاع
نیز درحالیکه میدانست فسخ فرمانش چندان جالب نیست و شمسالدین صاان قاضی به وی تهذکر
داده بود که سلطان نباید فرمان خویش را لغو کند ،اما از خواسته شیخ اطاعت نمود (مستوفی بهافقی،
 .)603 :1385بعداً شاه یحیی حاکم مظفری یزد نیز دستور زندانی کردن شخصی که کهار خهویش در
ساخت قنات را بهدرستی انجام نداده بود ،داد .شیخ زینالدین علی بن یمان در این زمان در یزد بهود،
وساطت کرده و درخواست بخشش این فرد را نمود و باالفاصله شاه یحیی دست از عقوبهت آن مهرد
برداشت (مستوفی بافقی .)138-137 :1/1385 ،آنچه از زندگی اهل تصوف و شهیوخ خانقهاه در ایهن
دوران مشخص است آن که اینان دیگر صوفیان عزلتنشین نبودند و برای فهم بهتر این مسهلله بهه
دو نمونه اشاره مینماییم.
در دوره آل مظفر با شخصی به نام قاضی غیاثالدین علی منشی از فضالی عصر که نهزد سهالطین
بنیمظفر به غایت معزز بود ،رو به رو هستیم .او فرزند جمالاالسالم محمد بن احمد از اجلهه مشهایخ
صوفیه بود که با خوابی که از پیامبر دیده به کسوت اهل فقر درآمد .غیاثالدین علی در سال  784ق
بر مزار شیخ خانقاه عالی و سابار مرو در مزار ساخت (جعفری ،بیتا .)212-210 :نمونه دیگر ازدواو
چهارمین فرزند شیخ تقیالدین دادا یعنی محمد شاه با خهانزاده خهاتون دختهر امیرمبارزالهدین محمهد
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مظفری است .خانزاده خاتون بعد فوت همسرش امیر شهیخی پسهر خواجهه رشهیدالدین فضهلا ...بهه
همسری شاه محمدشاه درآمد و از او صاحب دو پسر به نامههای سهلطان بایزیهد و سهلطان ابهراهیم
گردید (کاتب ،162 :1357 ،جعفری ،بیتا .)180 :اینچنین آرام آرام شیوخ متصوفه به صورت جدیتر
قدم در راه سیاست نهادند.

 -2-3انذار و خبر از آینده
رویکرد اهل تصوف در قبال حاکمان آل مظفر دوستانه بهه نظهر مهیرسهید .اههل تصهوف از امهرای
مظفری استقبال کرده و در بسیاری از موارد درصدد نصیحت و انذار آنان برمیآمدند .صوفیان کهه در
این عهد از گوشهنشینی مطل درآمده و تعامالتی با اهل سیاست داشتند بالطبع از یکسهو از منهافع و
حمایت آنان برخوردار شدند و از سوی دیگر با توجه به اعتبار اجتماعی که نزد سالطین داشتند ،سعی
نمودند از مردم در برابر ظلمهای حکام حمایت کرده و مأمن و پشتیبان مناسبی بهرای مریهدان خهود
باشند .در این دوران به وفور به شیوخی برمیخوریم که درصدد نصیحت حاکمان و هشهدار دادن بهه
آنها برمیآمدند.
منهابع از اولهین تعهامالت ایهن دو گهروه مهههم سیاسهی و اجتمهاعی در دوره آلمظفهر بهه مناسههبات
امیرشرفالدین مظفر با شیخ تقیالدین دادا محمد از برجستهتهرین سهالکان راه حقیقهت و مریهد پیهر
اندیان اشاره میکنند (جعفری ،بیتا .)189 :آنگاه که امیر شرفالدین مظفر در خدمت اتابکان یزد به
مرتبه امارت رسید ،در خواب دید «آفتاب از خانه عال الدوله برآمده و به گریبان او فرورفتی داد و او بر
پای خاستی و آفتاب قریب پنجاه قطعه از دامانش فرو ریختی»(مسهتوفیبهافقی .)95/1 :1385 ،امیهر
مظفر واقعه مزبور را به شیخ دادا عرض نمود .شیخ وی را بهه انتقهال دولهت از دودمهان اتابکهان بهه
خاندان او بشارت داد (مستوفی بافقی .)95 /1 :1385 ،عاقبت چنان شد که او گفته بهود و روز بهه روز
بر رون کار امیر شرفالدین مظفر افزوده شد.
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همچنین آن زمان که امیرمبارزالدین محمد در میبد خندقی حفر میکرد .حاجی محمهود شهاه ضهمن
تذکر به وی در مورد به زحمت انداختن مردم ،از محمد مظفر سوال کرد که چه میکنی؟ محمد مظفر
در حالی که به همراه شاه شجاع دستبوسی او رفت ،پاسخ داد« :جایی سازم که از دشمن ایمن شوم.
شاه شجاع ایستاده بود .شیخ دست او را بگرفت و گفت چون وقت آید همین پسهرک تهو را بگیهرد و
همان سخن بود»(جعفری .)135-136 :1343 ،بعداً همین شاه شجاع پدر را نابینا نمود و خود بجهای
وی بر تخت سلطنت نشست.

 -2-4دعای خیر
احترام خاندان مظفری به صوفیان فقط بر اساس منافع سیاسی و از روی تظاهر بهه دیهنداری نبهود.
بلکه به نظر میرسید که از سر قلب و از روی باطن نیز به ایشان اعتقاد داشتند .امرای مظفری ،اههل
تصوف را مستجابالدعا میدانستند و در هنگام بروز مصیبت یا رفع بیماری یا برای غلبه بر دشهمنان
به آستان ایشان متوسل میشدند .حاکمان و بههطهور نسهبی مهردم از دعهای صهوفیان خشهنود و از
نفرینشان بیاندازه هراسان میگشتند .بهجز یک مورد شواهدی از رانده شدن شیوخ صهوفیه توسهط
امرای مظفری در این دوراندیده نمیشود که نشان از اعتقاد فراوان آنان به این طبقه داامالذکر دارد.
حاکمان آل مظفر برای بهرهمندی از دعای مشایخ تصوف به آنان کمک مالی میکردند .از نذورات و
صدقات و برپایی خانقاهها در ح اهل تصوف میتوان به این مههم پهی بهرد .طلهب دعهای خیهر از
درویشان بارها در میان آل مظفر دیده میشود .اینان عالوه بر طلب دعای خیهر بهرای اجهر اخهروی،
برای امور دنیوی نیز چنین خواستهای داشتند .یکی از نمونههای این درخواست زمانی بهود کهه شهاه
شجاع با حمله برادرش شاه محمود و سپاه آل جالیر روبهرو و مجبور به ترک شیراز شد .شهاه شهجاع
در مسیر رفتن به ک رمان به خدمت شیخ علی بن یمان رسید و تقاضای دعهای خیهر نمهود تها بتوانهد
باوجود سپاهان اندک ،کرمان را تصرف نماید .درنهایت شاه شجاع کرمان را فتح و مشایخ و سادات و
اامه برای عرض تهنیت از وی استقبال نمودند (حافظ ابرو .)381 /1 :1380 ،بهواقع دعای خیر شیوخ
تصوف که محل اقبال مردم بودند ،برای آل مظفر مزیتهای سیاسی را در پی داشت.

448

پژوهشهای تاریخی ایران و اسالم ،دوره پانزدهم ،شماره1400 ،29

 -3اقدامات آل مظفر در برابر اهل تصوف
 -3-1زیارت بقاع متبرکه
زیارت مزارات و خانقاهها از دیگر سیاستهای حکومتگران آل مظفر در برخورد با مشایخ صوفیه بود.
شاهان مظفری در جریان نبردها و شرایط دشوار به زیارت مزارات اولیا و مشایخ رفته و طلهب یهاری
مینمودند .امیر مبارزالدین محمد و فرزندش شاه شجاع هم در هنگام پیروزی و هم در شرایط سخت
چنین کردند که نشان از اعتقاد بسیار آنان دارد .همچنین باید توجه داشت که مبنای اصهلی حکومهت
آل مظفر بر پایه دین بود و ارتبار امرای مظفری با مکانهای روحانی کامالً طبیعی به شمار میرفت.
ازجمله این مزارات میتوان به بقعه شیخالمشایخ ابوعبداهلل محمد بن خفیف معهروف بهه شهیخ کبیهر
(متوفی  371ق) ،در شیراز که به اشاره ابنبطوطه مردم« :هر بام و شام به زیارت این بقعه میآینهد و
دست به تربت او میسایند» ،اشاره کرد (ابنبطوطهه .)262 /1 :1376 ،شهیخ کبیهر صهاحب کرامهات
بسیار بوده و گفتهشده در شریعت نیز اهتمهام بسهیار داشهته اسهت (جنیهد شهیرازی.)45-38 :1328 ،
امیرمبارزالدین محمد در جریان یکی از جنگها برای زیارت به بقعه شیخ کبیر رفته و در همانجها بها
موالنا سعدالدین کازرونی محدث معروف مباحثه داشت (کتبی .)60-59 :1364 ،مرتبه بعد نیز بعهد از
فتح شیراز به مزار شیخ ابو شجاع منصور (مدفون در گورستان شیخ کبیر) رفته و با ناصهرالدین عمهر،
کلوی شیراز ،سوگند یادکرده که قصد یکدیگر نکنند (حافظ ابرو .)261 /1 :1380 ،گذشهته از ایشهان،
شاه شجاع نیز در جریان حمله برادرش شاه محمود به شیراز قبل از ترک پایتخت ،با اهل حرم جهت
زیارت بقعه شیخ کبیر رفت و سپس به راهی کرمان شهدند (حهافظ ابهرو .)261 /1 :1380 ،بها چنهین
اقداماتی ،حکومتگران آل مظفر خود را در دیده مردم ،هم متدینتر نشان داده و هم بهنوعی با انجهام
این امور ،تالش داشتند تا از رفتار خود به الگوسازی برای عامه بپردازند.
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 -3-2تعیین حقوق ،موقوفات و تقسیم نذورات
تعیین حقوق ،مصونیت در نبردها و دادن موقوفات و نذورات از دیگر نشانههای عنایت امرای مظفری
به مشایخ صوفیان بود .در دوره مظفری که سراسر جنهگ و آشهوب بهود و طبقهات مختلهف جهان و
مالشان درخطر بود ،همیشه احترام و حفظ شأن شیوخ رعایت شده است .چنانچه شاه منصور پهس از
ورو د به شیراز و در اختیار گرفتن سلطنت ،برای تحکیم مبانی قدرت خود بهه اربهاب عمهاام و دیگهر
صاحبان نفوذ توجه خاص مبذول داشت .در این ایام به سبب هزینهههای جنهگ بهه دسهتور یکهی از
وزرا  ،مقرری شیوخ متصوفه و باقی ارباب عماام را از هفتاد هزارتومان به نصف کاسته شده بود .شاه
منصور در پی شکایتی این قضیه را وسیلهای برای جلب نظر گروهههای مهذهبی قهرار داد و از ادامهه
دستور وزیر ممانعت به عمل آورد و فرمان داد مبلغی هم بر مستمری بیفزایند .شاه منصور خطاب بهه
وزیر اشاره نمود ما دو لشکر داریم .یک لشکر صوری که شمایید و لشکر معنوی که سادات و علمها و
مشایخ هستند که باید مواجب آنان از نقد وجوه باشد (حافظ ابرو .)686 /2 :1380 ،شاه منصور ضهمن
اشاره به این مهم که سایر شاهان مظفری نیز همچهون او بهه شهیوخ و سهادات و علمها مسهتمری
پرداخت میکردند ،دستور جدیدی صادر نمود« :چگونه سیورغالی که آبا و اجداد ما مقهرر سهاختهانهد
ناقص گردانیم و فرمود تا ادرارات یومیه را صد تومان ساخته...و بالسویه تقسیم نمودند و از وقوع ایهن
عنایت ابواب سرور و بهجت به روی روزگار شیرازیان مفتو شد»(خواندمیر .)321 /3 :1362 ،عهالوه
بر اختصاص مقرری ثابت به شیوخ ،آل مظفر موقوفات و نذورات زیادی نیز به خانقاه اهدا مینمودند.
از راههای تأمین هزینهها ی خانقاه که محل سکونت و تغذیه درویشهان و مسهافران و گهذریان بهود،
استفاده از همین نذرها بود .چنانچه در سرکشی شاه شجاع و نزدیکانش به خانقاههای کرمهان بهرای
آنان نذورات فراوان در نظر گرفته شد .ازجمله برای خانقاه شیخ شمس الح و الدین محمد الکواری،
چندین گوسفند ،برنج ،روغن و آرد بسیار روانه نمود و به شیخ پیام داد اخراجات شما فهراوان اسهت و
این مدد مطبخ شما باشد (محرابی کرمانی .)58-54 :1330،همین شاه شجاع آسیابی در قریه بندرآباد
ساخت و وقف مزار متبرک شیخ احمد فهادان نمود (مستوفی بافقی )632 /3 :1385 ،و ههدایایی نیهز
برای شیخ عماد فقیه به خانقاهاش فرستاد (محرابی کرمانی .)58 :1330 ،امیرمبارزالهدین محمهد نیهز

450

پژوهشهای تاریخی ایران و اسالم ،دوره پانزدهم ،شماره1400 ،29

موقوفات بسیار برای سید شمسالدین علی بمهی و خانهدانش در نظهر گرفهت (معلهم یهزدی:1326 ،
 .)239-240و بدین ترتیب با این بذل و بخششها که به گواه منابع اندک نیز نبوده اسهت ،توانسهتند
نظر مثبت صوفیان و بهویژه شیوخ آنان را جلب کنند و از تحرکات احتمالی این گروه متنفذ اجتمهاعی
علیه حکومت ممانعت مظفری به عملآورند.

 -3-3نظارت بر اهل تصوف
حاکمان آل مظفر با اهل تصوف همراهی میکردند و مورد تأیید آنان بودند ،اما این موجب نمهیشهد
که از رفتار شیوخ متصوفه غافل باشند .باوجود روابط حسنه و متقابل ،امرای مظفری اجازه دخالهت در
امور حکومت و یا ایجاد خطر برای قدرت مطلقهشان را به شهیوخ نمهیدادنهد .یکهی از طبقهاتی کهه
بهواسطه داشتن پایگاه مردمی میتوانست خطری جدی برای آنان بیافرینهد ،شهیوخ متصهوفه بودنهد.
حاکمان آل مظفر آگاه بودند که عدم فرمانبرداری اهل تصوف ،میتوانست خطرآفرین باشد .چنانچه
شاه شجاع رفتار یکی از شیوخ را در برخوردش با مسافران موردسنجش قرارداد و بهرای وی تنبیههی
سخت در نظر گرفت .ماجرا ازاینقرار بود که شاه شجاع در کرمان به همراه سه نفر از نزدیکانش بهر
صورت قلندران به درب خانقاه برخی از شیوخ تصوف بهعنوان دراویهش مراجعهت کردنهد .دریکهی از
خانقاهها ،شیخ محمود زنگی عجمی توجه نکرده و درب خانقاهش را نگشود و روز بعد شاه شجاع وی
را به حضور طلبید و سؤال نمود اگر درویش یا مسافری بیموقع به خانقاه شما برسد ،جواب او را چهه
میدهید ؟ شیخ محمود هم که دریافت شب گذشته پادشاه بوده که به خانقاه آمهده ،در جهواب گفهت:
شاها مهمان که بیموقع برسد و چیزی نباشد ،جواب همان است که مالزمان شنیدهاند .شهاه شهجاع
ناراحت شده و برای تنبیه شیخ محمود دستور داد تا سه داغ بهر بهدنش بنهنهد و اشهاره نمودنهد ایهن
یادگاری برای تو تا از ذهنت پاک نشود (محرابی کرمانی .)60-58 :1330 ،این اتفاق بهخهوبی نشهان
میدهد همراهی امرای مظفری با نیروهای مذهبی تا زمانی است که منافع آنان تأمین شود .در غیهر
این صورت با کوچکترین حادثهای که قدرت آنان را بهعنوان سالطین وقت زیر سؤال ببرد ،بهشدت
مقابله خواهند نمود.
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 -3-4ساخت خانقاه و مقابر
خانقاه یا مرکز تجمع صوفیان در آغاز تأسیس خود ،سکونتگاه رایگانی بود که غذا و مکان در اختیار
صوفیان ،مسافران و غریبان قرار میداد (کیانی .)63 :1369 ،بااینوجود این مکان که در زبان عربهی
با عنوان ربار شناخته میشده به بهتدریج نقش مدرسه برای مذاهب فقهی را ایفا نمود .ایهن نههاد در
قرن هفتم هجری به حدی از تکامل و مرکزیت رسیده بود که بهراحتی بر دیگر نهادهای رقیب تفوق
داشت (احمدوند .)124 :1399 ،در دوره آل مظفر خانقاه یکی از مهمترین مراکز سیاسی و مالی بود و
میتوان آن را ادارهای مهم با تشکیالت منظم و گستردهای دانست کهه تحهت ریاسهت شهیخی اداره
میشد که دارای اهمیت و احترام شگرفی بود .در این دوره برخی از شیوخ دارای شغلی بوده که از نام
و کنیه آنان میتوان فهمید .همچون شیخ تقیالدین دادا محمد که شغل منقّی و شیخ زینالدین علی
بن یمان که چوپانی گوسفندان خانقاه بندرآباد را انجام میداد و شیخ احمد فهادان که پیشه شهومالی
(آهار زدن پارچه) داشت .با این وجود هزینههای خانقاههای تصوف چنان باال بود که بیشتر متکی بهه
کمکهای مالی فرمانروایان و رجال سیاسی بودند .بسیاری از حاکمان و امرا کمکهایی مهینمودنهد
که باعث ثروتمندی مؤسسات خانقاهی گردید؛ همانگونه که آل مظفر اغلهب مصهارف خانقهاهههای
پسران شیخ تقیالدین دادامحمد را پرداخهت مهیکردنهد و حتهی موقوفهات بسهیاری از زن و مهرد از
مظفریان بر آنها قرار داده بودند که خبر درستی از آنها در دست نیسهت (آیتهی .)184 :1317 ،ایهن
کانونها برای مردمی که درگیر جنگهای مستمر ،ویرانی ،فقر و قحطی بودند ،جاذبه فراوان داشت.
بخشی از بناههای دوره آل مظفهر خانقهاههاسهت کهه بیشهتر آن در یهزد ،زادگهاه آنهان سهاخته شهد.
امیرمبارزالدین در نزدیکی دروازه سعادت در یزد خانقاهی عالی برپا نمود .بعداً شهاه یحیهی مدرسهه و
گنبدی جنب همین خانقاه ساخت (کاتب 78 :1357 ،و  .)125همچنین جناب مبارزی برخی مزارات از
جمله خانقاه شیخ شرفالدین خضر را داخل شهر یزد کرد (جعفری ،بیتا .)222 :او سهابار و عمهارتی
نیز بر درب مقبره شیخ احمد و محمد فهادان (دو برادر) در سال  750ق بنا کرد (جعفری ،بیتها205 :
و  .)222از اقدامات شاه شجاع آن که موالنا غیاثالدین کتبی را به مکه فرسهتاد تها در آن خانقهاهی
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جهت مجاوران احداث کند و زمینی جهت مرقد شاه شجاع خریداری نماید (ابن شهاب یزدی ،نسهخه
خطی .)507 :مهد علیا خانزاده خاتون دختر امیرمبارزالهدین محمهد بها توجهه بهه ارادتاش بهه شهیخ
تقیالدین دادا محمد ،در جنب مزار وی ،مدرسهای وسیع شامل چهارصفه و حجرهههایی مقابهل مهزار
شیخ بنا نمود .خود خانزاده خاتون ،هر دو پسرش و پادشاه سلطان دختر شاه شجاع در ایهن صهفههها
مدفوناند (کاتب 144 :1357 ،و  .)162زنان درباری دوره مظفری ،بهجای حضور فعال در فعالیتهای
سیاسی ،به اقدامات اجتماعی چون ساخت مساجد ،مدارس ،بازار و دیگر بناهای عامالمنفعه و نیز وقف
روی آوردند و به چنین مینماید به شیوخ صوفیه احترام میگذاشتند و از مریدان آنان بودند.

 -4شاعران صوفی؛ ستایشگران آل مظفر
در قرن هشتم هجری ،قلمرو تحت سیطره آل مظفر و دربهار حاکمهان مظفهری بهه وجهود عالمهان،
عارفان ،ادیبان ،شاعران و هنرمندان بسیار ،مزین بوده است .این جمعیت به دلیل امنیت نسبی که در
آن زمان وجود داشته بهسو ی دربار مظفریان رهسپار شهدند .ههم شهاعرانی مشههوری چهون خواجهه
حافظ ،عبید زاکانی ،خواجوی کرمانی ،عماد فقیه و حتی سهلمان سهاوجی و ههم شهاعران نههچنهدان
شناختهشدهای مانند ابنعربشاه یزدی ،حیدر شیرازی ،جالل طبیب شیرازی ،موالنا رکنالدین هروی،
رو عطار ،میرکرمانی و موالنا شرفالدین رامی در سایه حمایت سالطین این سلسله بخصوص شهاه
شجاع بودند.
تصوف همیشه با شعر و شاعری سروکار داشته ،حتی مؤلفات منثور صوفیه نیز کما و بیش رنگ شهعر
به خود گرفته است؛ صوفی قبل از هر چیز اهلدل است و در فضای خیال و عواطهف و احساسهات و
خوابهای خوش شاعرانه در طَیران است .بدیهی است بهترین زبانی که بتواند مبیّن احساسات درونی
و وجد و حال او شود ،زبان احساسات یعنی شعر است (غنی .)1106 /1 :1386 ،شعر و بههویهژه غهزل
فارسی نمیتوانست بی چاشنی عرفان برای خود ح حیاتی به دست آورد .آنهم در دورهای که حتی
شاهانی مثل شاه شجاع از ذوق حکمت و عرفان بیبهره نبودند (زرینکوب .)169-168 :1394 ،حال
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در میان انبوه شاعران دوره مظفری به سه تن شاعر صوفی مسلک برمیخوریم که دیهوان شعرشهان
آکنده از مد امرای مظفری است.

 -4-1عماد فقیه کرمانی
خواجه عمادالدین علی بن محمود معروف به عماد فقیه (متوفی  773ق) ،شاعر اهل تصهوف کرمهانی
از معاصران و ستایشگران آل مظفر به شمار میآمد .پهدر خواجهه عمهاد از مریهدان قطهباالقطهاب
زینالدین عبدالسالم کامویی بوده که خود عماد نیز به این صهوفی مشههور زمهان ارادت تهام داشهته
است .وی در پی مر پدر و عمویش ،اداره خانقاه آن دو صوفی را به عهده گرفت و در روزگار دولت
محمد مظفر و فرزندان او در کرمان ،مرجع خواص و عهوام بهود (عمهاد فقیهه .)19 :1348 ،جهامی در
بهارستان در مورد خواجه فقیه اشاره میکند« :وی شیخ خانقاهدار بوده است و شعر خهود را بهر همهه
واردان خانقاه میخوانده است و استدعای اصال میکرده ،ازاینجا میگویند که شهعر وی شهعر همهه
اهالی کرمان است»( .)9 :1368از اشعار عماد بهخوبی مشخص است همانطور کهه امیهر مبارزالهدین
محمد در اعزاز و تکریم فقها ،علما و متصوفه سعی بلیغ و جدی داشته ،صوفیانی همچون عماد فقیهه
کرمانی نسبت به او لحنی آمیخته با ستایش و قدرشناسی دارند .شاه شجاع نیهز کهه از ذوق شهاعری
مایه داشت و خود شعر میسرود ،به خواجه عمادالدین فقیه ارادت داشت زیرا از یکسو از محضهر وی
کسب علوم و معارف کرده و تربیتیافته وی بود و از سوی دیگر کرمان با استفاده از نفهوذ ایهن پیهر
خانقاه بهتر میتوانست اداره شود .عالقه شاه شجاع به عماد فقیهه ،حهافظ را کهه از دکهانداریههای
شیخان و زاهدان رنج میبرد ،نسبت به عماد بدبین کرده بود اما ظاهراً غزل گربه زاههد از حهافظ بها
شیخ عماد ارتباطی ندارد (زرینکوب .)166-163 :1394 ،عماد در باب امیرمبارزالهدین ،شهاه شهجاع،
شاه مظفر بن محمد ،شاه سلطان ،سلطان اویس بن شاه شجاع ،قتلغ خهاتون مخهدوم شهاه و خواجهه
قوامالدین وزیر ،خواجه تاوالدین عراقی و شیخ کبیر شهعرهای ستایشهی فهراوان دارد .خواجهه عمهاد،
دینداری ظاهری امیرمبارزالدین را باور داشهته و وی را بها اوصهاف «خسهروغازی»« ،مبهارز دیهن»،
«سلطانالسالطین»« ،خالفتپناه»« ،برافروزنده دین الههی» سهتوده و مثنهوی طریقهت نامهه (750
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ق)(در باب آداب تصوف ،مشخصات متصوفه ،در بیان سماع و اصطالحات صوفیان) و دو اثهر از پهنج
گنج را به نام او نگاشته است .ازجمله در شعری چنین میسراید:
«مرا به دولت و اقبال خسرو غازی **** دال عزیمت رحلت از این دیار مکن»
(فقیه کرمانی)344 :1348 ،
عماد فقیه نسبت به شاه شجاع نیز که شاگرد و مریدش بوده ،عالقه و تکریم بسهیار نشهان داده و در
بسیاری از اشعارش او را ستوده و در اثر دهنامه ،چهار نامه و بخشی از پنج گنج را بهه نهام او سهروده
است .یکی از اشعار فقیه کرمانی خطاب به شاه شجاع چنین است:
«ای که قبای سلطنت بر قد توست در جهان **** سکه به نام خود بزن ،خطبه بنام خود بخوان
...شاه جهان جالل دین ،صاحب افسر و نگین**** درخور ملک مصر و چین ،خسرو عادل جهان»
(فقیه کرمانی.)339 :1348 ،
 -4-2خواجوی کرمانی
کمالالدین ابوالعطا محمود بن علی کرمانی را نخلبند شعرا  ،خواجوی کرمانی نیز مینامند (دولتشهاه
سمرقندی .)187 :1338،مستوفی در تاریخ گزیده اشارهای کوتاه به خواجوی کرمانی دارد و شهعر او را
نقل میکند که نشان از شهرت خواجو در زمان حیاتش دارد:
«...ناله و زاری خواجو اگر از بیبرگیست **** او چه دیدست که داام ز نوا مینالد»
(مستوفی)730 :1339 ،
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خواجوی کرمانی پیرو فرقه مرشدیه و مرید شیخ امینالدین محمد بلیانی کهازرونی و شهیخ ابواسهح
کهازرونی بهود (عیسهی بهن جنیهد )104 :1364 ،و اشهعار بسهیاری در سهتایش آنهان دارد (خواجهوی
کرمانی 108 :1370،و  .)700-702عالوه بر دیدار این دو عارف قرن هشتم هجری ،خواجو در یکهی
از سفرهایش به دیدار عارف بزر شیخ رکنالدین عال الدوله سمنانی موف شد و دست ارادت بهه او
داد (دولتشاه سمرقندی .)178-188 :1338،احتماالً خواجوی کرمانی بعهد از بازگشهت بهه کرمهان بها
خاندان مظفری ارتبار یافته و در موارد متعدد مؤسس سلسله آل مظفر و برخهی از وزرای مظفهری را
مد گفته و بسیاری از آثارش را همچون رساله سبعالثانی ( 748ق) ،را تقهدیم بهه جنهاب مبهارزی و
وزرای او نموده است .از جمله مدایح خواجو:
«محمد جهانگیر محمود رتبت ****که از هیبتش ملک سنجر بلرزد»
(خواجوی کرمانی.)23 :1369 ،
در جای دیگر اشاره میکند:
«...خسرو شرق مظفر شه اقلیم ظفر **** مفخر روی زمین واسطه عقد زمن»
(خواجوی کرمانی)106 :1369 ،

 -4-3میرکرمانی
میرکرمانی ،از شاعران صوفی مسلک سده هشتم هجری ،زیسته در کرمان و از معاصران عماد فقیه و
خواجوی کرمانی است (دولتشاه سمرقندی .)253 :1338 ،محمد ملقب بهه بها الهدین و مهتخلص بهه
میر ،در علوم باطن از مریدان شیخ ابوالبرکات تقیالدین علی سمنانی بود .دیوان میرکرمانی که تاریخ
کتابت آن در قرن هشتم هجری است ،و یک نسخه از آن در تملک مرتضی نجمآبادی بوده ،شهامل
هشت هزار بیت قصیده و غزل و دو مثنهوی اسهت (غنهی .)191-190 :1386،در دیهوان میرکرمهانی
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قصااد بسیاری در مد امیرمبارزالدین محمد وجود دارد .از جمله قصیدهای مرکب از سی و یک بیهت
که چهار بیت آن چنین است:
«فلک بندگی خسرو فریدونفر **** باختیار و ارادت چو بسته است کمر
امیرزاده لشکرشکن مبارز دین **** پناه تاو روان شهریار دینپرور
جهانگشای قضا قدرت ستاره حشم **** خجسته طلعت فرخ رخ بلند اختر
همای سایه سیمرغ صید شیر شکار **** که مرغ فکر زند در هوای مد اش پر»
(غنی.)190-191 :1386 ،
در قصیده دیگر چنین میسراید:
«باز آمد آنکه سکه دولت به نام اوست **** سلطان چار بالش دولت غالم اوست
آن خسرو مظفر لشکرشکن که شیر **** لرزان و منهدم ز خیال حسام اوست»
(غنی.)191 :1386 ،

نتیجه
اهل تصوف از گروههای مذهبی مورد عالقه آل مظفر بودند .امرای مظفری سهعی نمودنهد بهر تمهام
عرصهها ی سیاسی چنگ زده و همه نهادهای دینی و پیهروان ایشهان از جملهه تصهوف را زیهر نفهوذ
حکومت خویش قرار دهند و در عین همراهی ،از آنان بهرهبرداری سیاسی و اجتماعی به عمل آورنهد.
مظفریان علی رغم شهره بودن در تعصب دینی ،با انگیزههای مختلف نسهبت بهه سهایر گهروهههای
مذهبی ،تساهل و مدارا داشتند .رابطه اهل تصوف با حاکمان در این دوره بهه درخواسهت و تقاضهای
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سالطین مظفری بوده که دو دلیل سیاسی و عقیدتی داشت .از یکسو حاکمهان آل مظفهر بهه شهیوخ
بهعنوان مردمانی باتقوا به دیهده احتهرام مهینگریسهتند .ضهمن آنکهه بهه دلیهل کرامهات و اعمهال
خارقالعادهای که از شیوخ صوفیه دیده میشد ،بدانان اعتقاد داشتند و شمار قابهلتهوجهی از اعضهای
خاندان مظفری با شیوخ در ارتبار بوده و از آنان طلب دعای خیر داشته و خود را مرید آنهان معرفهی
مینمودند .از سوی دیگر ازآنجاکه شیوخ صوفی بر افکار تودههای وسیعی از مردم نفهوذ داشهتند ،لهذا
فعالیت آنها برای حکمرانان و اهل سیاست در دوره مظفری حااز اهمیت بود .امرای مظفهری از ههر
فرصتی استفاده نموده تا مراتب احترام خود را به مشایخ محلی ابراز دارند و از آنها پشتیبانی کنند تها
از این رهگذر به نیات سیاسی خوشدست یابند .با توجه به اوضاع پرآشوب قرن هشهتم هجهری ،آل
مظفر احساس کردند در عرصه سیاست به کسانی نیاز دارند که مردم را به تسلیم ترغیب کنند و مهال
و ثروت را در نظر مردم تقبیح کرده و فقر را بستایند .صوفیان نیز در این شرایط بهراحتی توانستند به
فعالیتهای خود ادامه دهند و از حمایتها و کمکهای مالی صاحبان قدرت بینصیب نمانند.
ارتبار و دیدارهایی بین مظفریان و شیوخ متصوفه اتفاق میافتاد و وقفها و نذوراتی جهت جلب نظر
آنان صورت میگرفت  .مظفریان با اعطای امتیازات گوناگون به اهل تصوف باعهث قهدرت ،ثهروت و
نفوذ آنان شدند و در رشد اندیشههای صوفیانه در این دوران نقش مؤثری ایفا نمودند .فضای باز دینی
که با حمله مغول آغازشده بود ،در این دوران نیز ادامه یافت .مشایخ از گوشهنشینی خاروشده و حتی
تا حدی در برخی امور سیاسی نیز نظرات خود را اعمال میکردند .حتی تا جایی پیش رفتند که یکهی
از شیوخ صوفی با دختر امیرمبارزالدین ازدواو نموده و فرزند یکی دیگر از شیوخ بهه منصهب قضهاوت
دستیافت .به نظر میرسد صوفیان از توجه اهل سیاسهت و منهافعی کهه از ایهن رهگهذر بهه دسهت
میآوردند ،ناراضی نبودند .در این شرایط آنان در گسهتره قلمهرو آل مظفهر بها کمهکهها و تأییهدات
حاکمان ،سرگرم مباحث خویش شده و مورداحترام و ستایش همگان قرار گرفتنهد .تعهامالت امیهران
مظفری با صوفیان در یک نگاه اجمالی ،صورتی محترمانه داشت .رابطه آنان بیشتر بهصهورت رابطهه
مرید و مرشد بود و البته حاکمان مظفری آگاه بودند تا فرصت سو استفاده به ههیچیهک از نیروههای
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مذهبی ازجمله اهل تصوف ندهند .درهرصورت آل مظفر در این رویکرد موف بوده و قدرت روحهی و
معنوی صوفیان بهره برد و در مقابل آنان را موردحمایت قرار داد.

فهرست منابع و مطالعات
ابن بزاز اردبیلی .)1373( ،صفوهالصفا  ،تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد ،اردبیل :هیلت اردبیلی.
ابن بطوطه .)1376( ،سفرنامه ابنبطوطه ،و  ،1ترجمه محمدعلی موحد ،تهران :نشر آگاه.
ابن شهاب یزدی ،تاوالدین حسن بن شهابالدین( ،نسخه خطی) .جامع التواریخ حسنی ،تهران :کتابخانه ملی.
اسفزاری ،معینالدین محمد .)1339( ،روضاتالجنات فی اوصاف مدینه الهرات ،حواشی و تعلیقات محمدکاظم
امام ،تهران :دانشگاه تهران.
احمدوند ،ولی محمد .)1399( ،تصوف و قدرت سیاسی ،تهران :نشر تاریخ ایران.
آیتی ،عبدالحسین .)1317( ،تاریخ یزد ،یزد ،نشر گلبهار یزد.
پور مختار ،محسن« .)1390( ،شاه شجاع کرمانی و شاه شجاع مظفری» ،نثر پژوهی ادب فارسی ،شماره ،30
حافظ ،شمسالدین محمد .)1385( ،دیوان حافظ از نسخه محمد قزوینی و قاسم غنی ،تهران :نشر علی.
حافظ ابرو ،عبداهلل بن لطفاهلل .)1380( ،زبده التواریخ ،مصحح حاو سید جوادی ،و  1و  ،2تههران :انتشهارات
وزارت فرهنگ.
جامی ،موالنا عبدالرحمن .)1368( ،بهارستان ،تصحیح اسماعیل حاکمی ،تهران :کتابخانه مرکزی.
جنید شیرازی ،معینالدین .)1328( ،شداالزار فی حط االوزار عن زوار المزار ،تصحیح محمد قزوینهی ،تههران:
چاپخانه مجلس.
خواجوی کرمانی .)1369( ،دیوان شعر ،به اهتمام و تصحیح احمد سهیلی خوانساری ،تهران :نشر پاژنگ.
خرمشاهی ،بها الدین« .)1372( ،فرار حافظ از تصوف و پناه او به عرفان» ،نشریه هنر :شماره .23
خواندمیر ،غیاثالدین همامالدین .)1380( ،حبیبالسیر فی اخبار افرار بشر ،تصحیح محمد دبیهر سهیاقی ،و ،3
تهران :خیام.
_________________ .)1317( ،دستورالوزرا  ،تصحیح محمد دبیر سیاقی ،تهران :کتابفروشی اقبال.
دولتشاه سمرقندی .)1338( ،تذکرهالشعرا  ،به همت محمدرضا رمضانی ،تهران :چاپخانه خاور.
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زرینکوب ،عبدالحسین .)1394( ،از کوچه رندان ،تهران :سخن.
رشیدالدین فضل ا .)1358( ،...تاریخ مبارک غازانی ،مصحح کارلیان ،هرتفورد :استفن اوستین.
سمرقندی ،کمالالدین عبدالرزاق .)1372( ،مطلع السعدین و مجمع البحرین ،و  ،1بهه اهتمهام عبدالحسهین
نوایی ،تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
سید رکنالدین .)1345( ،وقفنامه جامع الخیرات ،ترجمه سید جعفر غضبان و سید مکی مکیان ،یزد :انتشارات
اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه استان یزد.
صدرینیا ،باقر و پوردرگاهی ،ابراهیم« .)1388( ،زاهد ،صوفی ،عارف ،ولی ،بر اساس ویژگهیهها و تمایزهها»،
نشریه زبان و ادب فارسی ،شماره  ،209تبریز :دانشگاه تبریز.
فقیه کرمانی ،خواجه عمادالدین علی .)1348( ،دیوان قصاید و غزلیات ،به تصحیح رکنالهدین همهایون فهرخ.
تهران :ابنسینا.
عیسی بن جنید شیرازی .)1364( ،تذکره هزار مزار (شداالزار فی حط االوزار عن الهزوار المهزار) ،بهه تصهحیح
نورانی وصال ،شیراز :کتابخانه احمدی.
غنی ،قاسم .)1386( ،تاریخ عصر حافظ ( بحث در آثار و افکار و احوال حافظ) ،مقدمه از عالمه قزوینی ،تهران:
نشر زوار.
کاتب یزدی ،احمد بن حسین .)1357( ،تاریخ جدید یزد ،به کوشش ایرو افشار ،تهران :امیرکبیر.
کیانی ،محسن .)1369( ،تاریخ خانقاه در ایران ،تهران :کتابخانه طهوری.
کتبی ،محمود .)1364( ،تاریخ آل مظفر ،محق و مصحح عبدالحسین نوایی ،تهران :امیرکبیر.
محرابی کرمانی .)1330( ،تذکره االولیا یا مزارات کرمان (تصنیف در نیمه اول قرن دهم هجری) ،به اهتمهام
حسین کوهی کرمانی ،تهران :مدیر نسیم صبا.
مستوفی ،حمدا .)1339( ،...تاریخ گزیده ،به اهتمام عبدالحسین نوایی ،تهران :امیرکبیر.
مستوفی بافقی ،محمد مفید ،)1385( ،جامع مفیدی ،و  2و  ،3محق و مصحح ایرو افشار ،تهران ،اساطیر
معلم یزدی ،معینالدین بن جاللالدین .)1326( ،مواهب الهی ،تصحیح سعید نفیسی ،تهران :اقبال.
میرخواند ،محمد بن سید برهانالدین خواندشاه .)1339( ،روضه الصفا سیرت االنبیا  ،و  ،4تهران :خیام.
وزیری کرمانی ،احمد علیخان .)1385( ،تاریخ کرمان .تصحیح و تحشهیه محمهد ابهراهیم باسهتانی پهاریزی،
تهران :علم.
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هجویری ،علی بن عثمان .)1393( ،کشف المحجوب ،به کوشش عشقی زنجهانی ،قهم :موسسهه فرهنگهی و
اطالعرسانی تبیان.

