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 چکیده
هشتم هجری تحت تسلط حاکمان مظفری قرار داشت. آنان در خأل قدرت سیاسی  والیت یزد در سده

دست گرفتن قدرت، منشأ تحوالت  ند در یزد و مناطق همجوار با بهتوانستپس از فروپاشی ایلخانان 
های فکری نیز به ها و گرایشتوجه به جریانهاي سیاسي هر حکومتی، سیاسی گردند. در کنار رویداد

نماید. از این رو مقاله حاضر در ساز ضروری میهای تمدنعنوان یکی از عناصر مهم در تبیین رویکرد
ای به این سئوال پاسخ دهد که: ت کتابخانهتحلیلی و بر مبنای مطالعا-صدد است به روش توصیفی

ق(  692- 310مظفر )های مختلف فکری در یزد دوره حاکمیت آلموقعیت و جایگاه اجتماعی گرایش
های مختلف فکری با امرای ایم تا با تحلیل رابطه میان گرایشچگونه بوده است؟ بدین منظور تالش کرده

این پژوهش، نشان هاي دوره در یزد ترسیم نماییم. یافتهمظفری، تصویری مناسب از فضای فکری این 
اعم از علما، شیوخ و عرفا و سادات هر یک به  های مختلف فکریها و جریاندهد در این دوره، گروهمی

اهتمام امرای مظفری در تأسیس مدارس و اختصاص مظفر از آنان و لحاظ جایگاه خود و حمایت آل
 ضور علما، حکما و عرفا از والیات همجوار به یزد در توسعه علوم و معارفها و حموقوفات بسیار بر آن

 اند.تأثیر بسزایی داشتهو رونق حیات فکری و اجتماعی عصر خویش، 
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 مقدمه
های مختلف فکری ها و گروهن بر ایران، توجه به جریاناز جمله وجوه برجسته ایام حکومت ایلخانا

است. برچیده شدن خالفت عباسی به عنوان قدرتمندترین نهاد مدافع اهل تسّنن، موجب شد تا در این 
ها نیز تقویت دوره، ضمن توجه به گرایش تسّنن شافعی، توجه به ترویج افکار و عقاید سایر گرایش

فروپاشی حکومت ایلخانان و ایجاد چندین حکومت محلی در مناطق گردید. این امر در ادامه با 
رغم تعّصب دهد که علیمظفر بر مناطق مرکزی و جنوبی، نشان میمختلف ایران از جمله حکومت آل

به آفریني و فعالّیت را داشتند. نقشها نیز زمینه و بستر ها و گرایشمظفر به تسّنن شافعی، سایر جریانآل
های فکری در این دوره در سایه ها و گرایش، دور از ذهن نیست که برخی جریانعبارتی دیگر

مظفر و متناسب با عالیق و اهتمام ایشان رونق بیشتری یافته باشند. بر اساس چنین های آلحمایت
های فکری شود که در دوره حکومت امرای مظفری بر یزد کدام جریانای این پرسش مطرح میایده

یش از دیگر مذاهب و فرق، خود را در صحنه اجتماعی آن روزگار عرضه کنند و منشأ آثاری توانستند ب
هایی توان برای اثبات این مسئله مطرح نمود. بدیهی است که پژوهشهای تاریخی میشوند و چه نشانه

ول اندیشه و تواند به سیر تاریخ و تحشود، میجغرافیای ایران فرهنگی انجام می از این دست که در حوزه
های فکری در ایران دوره اسالمی کمک شایانی نماید و این مقاله نیز چنین هدفی را ها و گرایشجریان

های فکری یزد در این دوره و چگونگي تعامل امراي مظفري بر این اساس بررسی جریان نماید.دنبال می
که با توجه به اوضاع فکري حاکم بر  ها، از اهداف اصلي این مقاله است. فرض بر آن استبا این جریان

مظفر در جهت همسویي و در ایران طی قرون هفتم و هشتم هجري، والیت یزد نیز تحت حاکمیت آل
هاي مختلف فکري به جا مانده از دوره ایلخاني، شاهد هاي گرایشاستمرار گسترش و افزایش فعالیت

 هاي مختلف فکري بوده است.حضور و حیات گرایش
 

 ممفاهی
 رو در اختیار بگذارد:تواند درک بهتری از مباحث پیشتبیین برخی کلمات کلیدی مقاله حاضر می

بر  های محلی که توانستند پس از مرگ ابوسعید، آخرین ایلخان مغولحکومت از جملهمظفر: آل -1
فر بودند. مظهایی از مناطق مرکزی و جنوبی ایران همچون یزد، کرمان و فارس تسلط یابند، آلبخش

جا به یزد آمدند و ابتدا به خدمت اتابکان یزد درآمدند و سپس آنان هنگام هجوم مغوالن به خراسان، از آن
 هایی که از خود نشان دادند، توانستند حکومتی را بر مناطق وسیعی تشکیل دهند.با شایستگی
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ز سده هفتم این بود که به یکي از تحوالت مهم فکري و مذهبي ایران پس ا تسّنن دوازده امامی: -2
تدریج اختالفات مذهبي، تا حدودي از بین رفت و نوعي مسالمت مذهبي میان اقوام ایراني پدید آمد. 

عشر در دایره این نوع نگرش که نشان از توجه توأمان به خلفای راشدین همراه با اعتقاد به ائمه اثنی
، تیموری و صفوی قابل مشاهده است. شاه باورهای مذهبی است از حدود دوران سلجوقی، ایلخانی

های آن را در آثار طیف وسیعی از خواند و نشانهالله ولی در دیوان خود آن را مذهب جامع مینعمت
الله مستوفی الدوله سمنانی، حمدعلما و عرفا همچون شیخ صدرالدین ابراهیم حّمویی، شیخ عالء

الله بن روزبهان خنجی و کربالیی حسین میبدی، فضلقزویینی، خواجه محّمد پارسا، قاضی میرحسین 
شود. ظاهرًا گفتمان مزبور از دوره صفوی به تسّنن دوازده امامی موسوم گردید در عین تبریزی دیده می

ترین دالیل گسترش تسّنن دوازده امامي در سده هشتم هجري، حال باید توّجه داشت که یکي از اصلي
 ندی است که تصّوف میان شیعه و سّنی ایجاد نمود.هاي صوفیانه و پیورشد حرکت

-از آغاز سده ششم هجری به بعد جریان فکری همگرایی تسّنن شافعی و کالم اشعری و تصّوف: -3
مذهبی تصّوف به عنوان چتری فراگیر، همه مذاهب تسّنن را گرد یکدیگر جمع آورد. در واقع، با رشد 

ایی میان پیروان مذاهب تسّنن شکل گرفت و متشّرعان های نوعی همگرجریان فکری تصّوف زمینه
های دانیم اندیشهکه میمسلک را در میان اندیشمندان مذاهب مختلف تسّنن پدید آورد. چنانصوفی

آید و چون جریان تصّوف اشعری یکی از عوامل مهم معارضه با خردورزی در جهان اسالم به حساب می
کید فراوانی بر جبرگرایی و  تقدیردارد، از میان اهل سّنت و جماعت سریرآورد. به عبارتي دیگر، هم تأ

اشعري، به عنوان رهبر احیاگري تسّنن که در عصر سلجوقي و با اقدامات خواجه -جریان شافعي
نمایي یافته بود، طي قرون پنجم و ششم هجری خود دچار شك و تردید شد و الملک مجال قدرتنظام

 (62-79، 262: شماره 2392طرف تصّوف گرایش پیدا کردند. )مؤمنی،  اندیشمندان شافعي مذهب به
الدین سهروردی در سده ششم با ظهور نظام فلسفی اشراق که توّسط شیخ شهاب حکمت اشراقی: -0

اند، چه در بعد هجری بنیان نهاده شد، غالب فیلسوفانی که پس از وی در حوزه اندیشه اسالمی کار کرده
تأثیر این تفکر قرار داشتند. از این رو روش و ادبیات از وی تأسی پذیرفته و تحت محتوا و چه در بعد

 استمرار این جریان را در سده هشتم هجری نیز شاهدیم.
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 پیشینه پژوهش
آثار تحقیقی انجام شده مرتبط با موضوع غالبًا به بررسی نقش و جایگاه یک طبقه اجتماعی در مجموع 

های مختلف فکری در یزد این دوره مورد تبیین واقع اند. اما گرایشر پرداختهمظفقلمرو آلمناطق تحت
السادات و دیگران، )رئیس« مظفر در تمّدن اسالمینقش آل»مقاله  است. از جمله این آثار، نشده

( است که ضمن اشاره به نام چند دانشمند، به ذکر مطالبی درباره سبک معماری اماکن 2393
)یوسف جمالی و دیگران، « اوضاع فرهنگی یزد در قرن هشتم هجری»مقاله  پردازد.می المنفعهعام

(، ضمن توجه به علوم رایج در این دوره به جریان تصوف و مشایخ صوفیه پرداخته است. در مقاله 2393
(، نویسندگان به 2396فرد، )خسروبیگی و صادقی« مظفرهای مشروعیت حکومت آلبررسی بنیان»

چگونگی »اند. در مقاله مظفر پرداختهزا و کارکرد آن در مقبولیت حاکمیت آلبانی مشروعیتشناسایی م
(، نویسندگان به 2033)نوروزی و صادقی فرد، « آفرینی آنانمظفر و نقشتعامل و تقابل سادات با آل

ناصب سیاسی و مظفر در منقش آفرینی چند تن از اندیشمندان دینی سادات که در تعامل و یا تقابل با آل
جایگاه علمای دین در حکومت »(، در مقاله 2033اند. همین نویسندگان )اند، پرداختهدیوانی بوده

مظفر و چرایی ، به بررسی جایگاه علمای دینی در حکومت آل«آفرینی آنانمظفر و چگونگی نقشآل
د در مقاله دیگری تحت عنوان اند. نوروزی و صادقی فراقبال حکام این سلسله به این گروه توّجه نموده

های مختلف صوفیان و چگونگی تعامل ، به نقش«مظفر و اهل تصوفچگونگی تعامالت دوسویه آل»
« تصوف مشایخ صوفی یزد در قرن هشتم هجری»اند. در مقاله سیاسی آنان با امرای مظفری پرداخته

از مشایخ صوفّیه توجه شده  ( پیرامون تصوف در یزد و شرح حال برخی2312)محمد حسن میرحسینی،
(، 2392علی اکبر تشکری بافقی، « مظفرتصوف خانقاهی در یزد به روزگار ایلخانان و آل» است و مقاله

نویسنده به بررسی عوامل رشد تصوف در یزد این دوره و رفتار صوفیان با صاحبان قدرت پرداخته است. 
مظفر، میزان های فکری یزد در عصر آلی جریانبر این اساس انجام پژوهشی مستقل که عالوه بر معرف

 نمود.ها مورد بررسی و مطالعه قرار دهد، الزم میتوّجه و اقبال جامعه عصر مظفری را به این جریان
 
 ادامه همگرایی فقه شافعی و کالم اشعری -2

و هشتم  هاي هفتماز اوضاع مذهبی اکثر مناطق غربی، مرکزی و جنوبی ایران طي سده  همانطور که
آید، گرایش به تسنن شافعی در این مناطق رواج داشته است. )رجوع کنید به: مستوفی هجري برمی

مظفر یعنی یزد و فارس و کرمان و ( با چنین رویکردی مناطق تحت قلمرو آل23-291: 2337قزوینی، 
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شتم هجری درباره دان سده هکه حمدالّله مستوفی جغرافیاصفهان نیز پیرو مذهب شافعی بودند. چنان
( در تأیید 10: 2337)مستوفی قزوینی،« اند.مردم آنجا که اکثر به مذهب شافعی»نویسد: والیت یزد می

مردم آن غالبًا بازرگان و شافعی »نویسد: دان سده هشتم نیز میاین مطلب ابن بطوطه دیگر جغرافی
گاهی( در واقع امرای مظّف 226: 2، ج 2363)ابن بطوطه، « اند.مذهب شان مبنی بر ری با توّجه به آ

شان بر مردم از سه راهکار مناسب ایجاد امنیت، برقراری عدالت و توجیه عقالنی و مقبولیت زمامداری
مختلف مذهبی، در پی کسب مشروعیت و مقبولیت بودند. در وهله نخست آنان  توّجه و احترام به فرق

بازمانده از حکومت ایلخانی برای کسب مشروعیت  هم پیرو مذهب تسنن بودند و هم به عنوان امرای
که امیرمبارزالدین زا از طرق مختلف داشتند. چنانهای مشروعیتای به ترویج اندیشهدینی توجه ویژه

توانست در سرکوبی  ق( در اجرای احکام دینی و با توسل به اعتقادات مذهبی مردم 621-629محمد )
، اتهام حکم تکفیر آنان را از علما و فقهای کرمان بگیرد و جنگ طوایف جرمانی و اوغانی ساکن کرمان

( همچنبن زیارت بزرگان دین، مصاحبت با بزرگانی 23: 2370با آنان را جهاد جلوه دهد. )کتبی، 
: 3، ج 2372الدین علی باعمران، مجدالدین حسن از قاضیان مشهور یزد )خواندمیر،همچون شهاب

، احترام به علما و متشرعین، توبه نمودن در چهل سالگی، 1ن عبدالعزیزاالسالم صدرالدی( و شیخ216
مبالغه در امر به معروف و نهی از منکر، ترّدد پیاده از خانه تا مسجد جامع یزد برای اقامه نماز جمعه 

های مذهبی امیرمبارزالدین محمد در این راستا بود. )نوروزی و (، بخشی از سیاست02: 2370)کتبی،
( این سیاست مذهبی پس از وی به جانشینانش انتقال یافت و آنان نیز از 202-279: 2033فرد، صادقی 

تأثیر عالمان دینی و ق( تحت 617-629که شاه شجاع )احترام و ارادت به علما دریغ نورزیدند. چنان
(، 027: 2321نمودند )جنید شیرازی، توجهی به دین مطرح میشیوخ کرمان که علت مصائبش را بی

الدین عبدالّله از فقهای معروف داری خود را تغییر داد. وی در مجلس درس موالنا قوامشیوه حکومت
: 2370گیلویی واگذار نمود. )کتبی،یافت و مسند قضا را به موالنا بهاءالدین عثمان کوهعصر حضور می

حاکمیت اصفهان، خواجه  ( در همین راستا هنگام نزاع بین سلطان زین العابدین و شاه یحیی بر سر92
(، در این امر مداخله نمود و حکومت را 269: 2312الدین واعظ پیشوای دینی اصفهان )مهدوی، امام

 (703: 2، ج 2313العابدین دانست. )حافظ ابرو، حق زین
توان گفت که اغلب مدارس و مراکز آموزشی با عنایت به بررسی فضای علمی و آموزشی آن روزگار می 

الدین که سید شمسشد. چنانعالمان و مدّرسان شافعی مذهب و اشعری مسلک داشتند اداره میتوسط 

                                                                 
 (.13:، 2370. ازخانواده محّدث و فقیه شافعی مذهب سده هفتم، شهاب المّله و الّدین توران پشتی )کتبی، 2
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در ضمن شرایط مدّرس مدرسه پدرش، اّتصاف  -بانی مدرسه رکنیه -الدین محمدمحمد فرزند سید رکن
: 2372دارد. )حسینی یزدی، عنه را بیان می الّلهوی را به مذهب االمام االعظم شافعی مطّلبی رضی

دهد تا چهار تن از افراد متدّین و متّورع که از جمله آنان قاضی شافعی مذهب ( همچنین دستور می229
رسیدگی به امر تولیت مدرسه تعیین گردند. )حسینی یزدی،   باشد به عنوان هیئت امنای مدرسه جهت

فی الحکایه  ( نکته دیگر در تأیید این مطلب آن است که وی در کتاب العراضه70-73: 2372
ق در باب فتنه بساسیری توسط سلطان طغرل سلجوقی و بازگشت  022السلجوقیه ضمن بیان وقایع سال 

خلیفه القائم عباسی به بغداد، ازخلیفه عباسی با عنوان امیرالمؤمنین و از بغداد با عناوین مسند و مقّر 
( پیداست که به کار 30-32: 2311ی، الحسینی یزدکند. )ابن نظامخالفت و سّده و مرکز امامت یاد می

بردن چنین تعابیری برای خلیفه عباسی و دستگاه خالفت آن هم در روزگاری که زمان خالفت عباسی 
تواند بیانگر گرایش به مذهب شافعی در این دوره باشد. در استمرار این جریان و سپری شده است، می

د در اقدامی دیگر جهت استحکام امور سلطنت انتقال خالفت عباسي به مصر، امیرمبارزالدین محم
 673بالله المستعصمی )متوّفی  خود، قاصدی به مصر فرستاد تا با خلیفه عباسی مصر ابوبکر المعتضد

 مظفر:ق( بیعت نماید. از این رو بنا به تصریح مؤلف تاریخ آل
به  ق شعار نیابت خالفت را زینت لباس سلطنت ساخته، سّکه و خطبه 622از سال 

نام آن خلیفه تزیین داد و اسم خود را به عنوان نیابت خلیفه در خطبه و سّکه وارد کرد 
 (76: 2370و علمای فارس و کرمان و یزد همه این بیعت را تصدیق کردند. )کتبی،

قدر مسّلم آن که متون درسی از جمله فقه و اصول فقه، تفسیر، حدیث و کالم بر مبنای مذهب شافعی 
مظفر موجب شد تا تمام کتب مدرسه مظفریه میبد که توسط که ارادت آلشد. چنانمی تعلیم داده

: 230الدین مظفر احداث گردیده بود اختصاص به تعلیم فقه شافعی داشته باشد. )همایونفّرخ، شرف
مظفر تدریس ( از جمله کتب فقهی که در مراکز علمی قلمرو آل271: 2، ج 2392؛ مسرت، 97
الدین یوسف اردبیلی شافعی از فقهای بزرگ شافعی مذهب االنوار للعمل االبرار جمالشد، کتاب می

( همچنین کتاب الحاوی فی فقه الشافعی )شرح مختصر مزنی( از 221: 3تا، ج بود. )صفا، بی
ق( از متون فقهی مهم مدارس  723الحسن نیآوردی و کتاب العزیز از امام رافعی قزوینی )متوّفی ابی

دارد که شرح اصول ابن حاجب را نزد اظهار می الدین معّلم یزدی در ذکر استادان خود،ست. معینبوده ا
، ج 2327ق( فرا گرفته است. )معّلم یزدی،  662الدین عبدالّله، فقیه بزرگ شافعی مذهب )متوّفی قوام

ی عمده در پهنه ( به لحاظ کالمی باید توجه داشت که پس از حمله مغول دو جریان فکری کالم203: 2



ق( 692-621جریان ها و گرایش های فکری بزد در عهد آل مظفر )  
 

 
       

            72          
 

کشور قابل شناسایی بوده است: یکی مکتب مراغه خواجه نصیرالدین طوسی و دیگری جریان کالم 
اشعری در شیراز. والیت یزد نیز متأثر از این جریان و متکّلم برجسته آن یعنی قاضی عضدالدین ایجی 

اب المواقف السلطانیه در ورزید و هم با تألیف کتقرار داشته است. وی هم بر مذهب تسّنن تعصب می
تقویت کالم اشعری نقش بزرگی ایفا نمود. در واقع کالم و الهیات اشعری در این دوره با ظهور وی به 

ای نّقادانه، آن هم به شکلی جدید در کتاب های این مذهب را به شیوهاوج خود رسید. وی تمامی آموزه
شود در همان المی با صبغه فلسفی محسوب میخود گرد آورد. این کتاب که همچون دایرةالمعارفی ک

عصر خویش چنان مقبولیتی یافت که مهمترین کتاب درسی علم کالم شد و شروح و حواشی زیادی بر 
آن نگاشته شد. نکته دیگری که در باب گرایش به مکتب کالم اشعری به عنوان مالزم اعتقادی مذهب 

ی پیشین خاصه از عهد سلجوقیان( قابل توجه است، هاشافعی )به تأّسی از مکتب فقهی و کالمی سده
نقش شیخ عمر استادان از مشایخ صوفیه اوایل سده هفتم هجری است در رویگردان نمودن اهالی یزد از 

( 202: 2303مکتب قدری، کّرامی و مشّبهی و گردانیدن ایشان به مذهب سّنت و جماعت. )جعفری،
ب شافعی و کالم اشعری است که استمرار آن را در دوره قدر مسّلم منظور از مذهب سّنت همان مذه

توان دنبال نمود. در واقع تقویت کالم اشعری که از روزگار سالجقه در نیمه دوم سده پنجم مظفر میآل
هجری شروع شده بود و تا اواسط سده هفتم استمرار داشت، موجب تقویت کالم در مقابل فلسفه و 

نژاد، الحرمین جوینی و غزالی شد. )دهقانته همچون شهرستانی، امامظهور چند تن از متکلمین برجس
2033 :29-23) 

توان دریافت که غالب آثار و تألیفاتی هم که در یزد تألیف و یا در تداوم این جریان، با اندکی تأمل می
ست به ای اکتابت شد بر مبنای گرایش مذهبی حاکم بر جامعه عصر مظّفری بوده است. از جمله رساله

ق در مدرسه  629بکرالمعّلم الخباز که به سال نام وردالجّنه و بدرالدجنه اثرحسین بن علی بن ابی
دارالنظامیه یزد نگاشته است. نویسنده در این اثر چهل حدیث را به روایت از چهل شیخ، تفسیر عرفانی 

است. )معّلم خّباز، خّطی،  الّله عباسینموده است که حدیث اول و شیخ نخستین آن خلیفه الناصرلدین
الدین الفرقان تصنیف نظامالقرآن و رغائبهمچنین است استنساخ ربع اّول غرائب (36جزء پنجم، برگ 

حسن بن محمد قمی نیشابوری معروف به نظام نیشابوری و نظام اعرج از مفسران سده هشتم هجری 
ق  603شاذه عباسی اصفهانی به سال ق( توسط ابومحمد عمر بن محمد بن اسماعیل ما 621)زنده در 

( و شرح شیخ جنید توران 201خّطی، برگ انجامه کاتب  در خانقاه مدرسه حسینیه )قمی نیشابوری،
( در کنار این جریان، باید توجه داشت که به سایر 229: 2303پشتی بر مصابیح السنه بغوی. )جعفری، 
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که در احواالت موالنا حاج علی شد. چنانیفرق مذهبی اهل سنت نیز به دیده احترام نگریسته م
کردند، آمده است که بر رویدشتی از پیشگامان علم تفسیر که امرای مظفری از وی کسب فیض می

 (703: 3، ج 2312پرداخته است. )مستوفی بافقی، مبنای فقه حنفی به قضاوت مي
ر شعائر دینی و باورهای فرهنگی مظفر است، بیانگها عالوه بر آنکه سندی بر اثبات حاکمیت آلسّکه

تواند منطقه تحت قلمرو آنان نیز هست و از این رو در بازشناسی اوضاع دینی یزد عصر مظّفری می
هایی از مسکوکات سالطین مظّفری که در موزه بریتانیا در لندن موجود مرجع قابل اعتمادی باشد. نمونه

ق، ضرب  671و  637ق، ضرب کاشان سنه  662و  627است، مسکوکاتی است به ضرب شیراز سنه 
ها بال استثناء اسامی خلفای اربعه منقوش ق و ضرب کازرون بدون تاریخ. در تمامی سکه 662یزد سنه 

( فقط یک سّکه از شاه منصور در موزه یاد شده موجود است که 200-202: 2، ج 2360است. )ستوده،
: 2، ج 2379بدون نام خلفا منقوش است. )غنی، « ل الّلهال اله اال الّله، محّمد رسو»بر روی آن عبارت 

269-261) 
 
 امامیتسّنن دوازده -2
های هفتم و هشتم هجری تحت تأثیر عواملی چون برچیده شدن خالفت عباسی به عنوان سده 

های مذهبی از های سایر گروههای صوفی، تالشقدرتمندترین نهاد دینی اهل تسّنن، فراگیر شدن نهضت
ه عالمان شیعی در گسترش مذهب تشیع، پیوند تصوف و تشیع و گرایش توده مردم به سمت اهل جمل

توان میان چهار خلیفه و دوازده گیری نوعی خاص از تفّکر شد که میالسالم موجب شکلبیت علیهم
و  امام شیعیان جمع کرد و به همه آنها اعتقاد داشت. از این نوع گرایش حسب رویکرد برخی محّققان

شود. البته باید در نظر داشت که هر یاد می «تسّنن دوازده امامی»نظران قرون اخیر تحت عنوان صاحب
چند این نوع گرایش تا پیش از دورۀ صفوی تحت عنوان خاصی مشهود نیست، لکن محتوا و مصادیق 

مظفر به آل وجودی آن به روشنی در محیط فکری دوران پیش از عهد صفویان از جمله در یزد روزگار
امامی گو ( این گفتمان فکری موسوم به سّنی دوازده103-123: 2311خورد. )جعفریان، چشم می

شود و تا پایان عصر صفویان تنها از اواخر سده اینکه ذکری از نام آن در متون ملل و نحل، دیده نمی
گاه هستیم المجاهدین از مصطلح بویازدهم هجری به تصریح صاحب ناشناخته رساله فتوح دن آن آ

، 23623المتدّلسین، نسخه خّطی، کتابخانه مجلس شورای اسالمی، شماره  المجاهدین فی ردّ )فتوح
های مذهبی است که (، درحیات فکری اهل سّنت و جماعت، یکی از اشکال شایع گرایش22برگ 
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یف تاریخی، کتب کم از سده ششم هجری در قالب متون گوناگون اعم از تصانهای آن را دستنشانه
هایی از مظفر در کتیبهکه مصادیق این نوع اندیشه را در یزد دوره آلتوان یافت. چنانسیره و مقاتل، می

توان مشاهده نمود. از جمله سنگ قبر فخرالدین اسفنجردی معروف به شیخ احمد های قبور میسنگ
نام دوازده امام و تعبیر حّجة القائم  ق( که در حاشیه دوم آن صلوات کبیر شامل 626فّهادان )متوّفی 

ای دیگر در محله فّهادان متعّلق به سنگ قبر شیخ ( کتیبه207: 2316المهدی آمده است. )دانش یزدی، 
شود و در حاشیه دیده می« حسن الّله حسین»ابوشلوذ نامی است که در قسمت باالی حاشیه اّول عبارت 

« الّله اکبر، محّمد، ابوبکر، عمر، عثمان و علی لّله اکبر، ال اله اال الّله،الّله اکبر، الّله اکبر، ا»دوم عبارت 
ال اله اال الّله، محّمد رسول الّله، علی ولی الّله قبر شیخ ابوشلوذ بن ابی ابتقاع بن »و داخل سنگ قبر 

ش آمده است. )دان« جعفر بن شریتی فی آخر شهر المحّرم سنة خمس عشر و سبعمائهمحمد بن ابی
شود که ق مشاهده می 666ای متعلق به سنه ( همچنین در مسجد جامع کبیر، کتیبه206: 2316یزدی، 

در داخل کتیبه، صلوات کبیر و نام ائّمه اثنی عشر در داخل دوایری نقر گردیده است و در قسمت پایین 
سنگی متعّلق به  ( در همین مکان، قطعه223: 2316ذکر شده است. )دانش یزدی،  1دوایر، نام متوّفی

در درون آن نقر شده و در پیرامون آن « محّمد»همین سده داخل یک قاب زیبا وجود دارد که اسم 
( سنگ قبر سلطان 222: 2316کتیبه شده است. )دانش یزدی، « الّله اکبر، محّمد، علی»های اسم

رسی و در حاشیه دوم صلوات الکای است که در حاشیه اّول آیةق( نیز دارای کتیبه 633شیخداد )متوّفی 
توان دریافت که در قلمرو ( از این شواهد می202-202: 2316کبیر حک شده است. )دانش یزدی، 

های تشّیع و اهل سّنت با محوریت محّبت به خاندان گرایانه بین آموزهمظّفر نوعی روحیه سازشآل
ئز اهمیت در رابطه با کتیبه متعّلق به مسجد پیامبر )ص( و با اذعان به امام بودن آنان بوده است. نکته حا

جامع یزد یعنی جایی که امرای مظّفری در بنای آن و در مجالس عبادی و آموزشی آن مشارکت و حضور 
تواند بیانگر انعطاف بسیار امرای مظفری به داشتند، قرار داشتن آن در دهلیز ورودی مسجد است که می

مظفر بر ای از دوره آلّفه عمر واقع در مسجد جامع اصفهان کتیبهتشّیعی اعتدالی باشد. همچنین در ص
شود: الّله، محّمد، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن و جای مانده است که اسامی زیر در آن دیده می

( در بخشی از محراب مدرسه امامی )مدرسه بابا قاسم اصفهان احداث 239: 2323حسین. )هنرفر، 
عصر شاه محمود مظفری ترکیبی از اسامی خلفا و اسامی دوازده امام آمده  ق( از بناهای 622سال 

                                                                 
رسد که عبارت دقیق . با توّجه به آنکه اجزایی از نام صاحب کتیبه تراشیده شده، بر جای مانده است، با نگاهی دقیق به آن به نظر می 1

علی بن عمر الیزدی فی تاریخ صفر لسنة سبع و سبعین و بنده خاندان نبی، عثمان بن حاجی»از این قرار بوده است: نام صاحب کتیبه 
 «.سبعمائه
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این امر خاص بناهای عهد شاه محمود نیست، چرا که در »نویسد: است. آندره گدار در این باره می
شود و این خود نشانه حسن تفاهم مذهبی مظفر در یزد و کرمان نیز مشاهده مینمای مساجد بزرگ آل

-201: 2، ج 2362)گدار، « گیرد.مظفر سرچشمه میسّنی( از قدرت شخصی سالطین آل)بین شیعه و 
206) 

ای به برگزاری مراسم و اعیاد الدین محّمد نیز توجه ویژهوجود چنین گرایشی موجب شد تا سّیدرکن 
 های علوی همچونکه سهامی از موقوفات مدرسه خود را به برگزاری مناسبتعلوی داشته باشد. چنان

( 01و  221: 2372جشن شب نیمه شعبان و عاشورای حسینی اختصاص دهد. )حسینی یزدی، 
توانست عاملی در جهت تحکیم نفوذ ایشان و اقبال مردم به آنان پیداست که حضور سادات در یزد می

توان تاریخ تشیع را با تاریخ سادات یکی دانست؛ اما به هر روی سادات نقش باشد. هرچند که نمی
اند، به ویژه که صاحب مناصب مهم قضایی و فرهنگی های علوی داشتهی در بسترسازی گرایشمهم

الدین نمودند. از جمله رابطه حسنه شرفمظفر هم ارادت خاصی به آنان ابراز میبودند و از طرفی آل
هر یزد و هایی در دو شالسیاده(، احداث دار29: 2، ج 2327مظّفر با سّید جالل کاشی )معّلم یزدی، 

: 2370ها توّسط امیر مبارزالدین محّمد )کتبی،کرمان و وضع صدقات و موقوفات بسیار برای اداره آن
الممالک فارس و القضات و نقیب(، اعطای مقام وزارت و قضاوت به سادات همچون اعطای قاضی62

اعطای سمت  (،262-263: 2303الدین اشرف از سادات عریضی یزد )جعفری،معین عراق به امیر
( و اعطای وزارت شاه شجاع به 229: 2303الدین حسن بخاری )جعفری،جمال قضاوت یزد به سید

های اهل بیت (، زیارت آرامگاه236: 2302الدین اشرف )کاتب، الدین حسن فرزند امیر معینرکن سّید
اج شاه شجاع با دختر (، ازدو211: 2، ج 2327ها )معّلم یزدی، )ع( و اختصاص موقوفات بسیار به آن

(، پذیرش شفاعت سادات در 227ق:  2022عنبه، یکی از سادات حسنی به نام خانزاده کاشی )ابن
(، اعطای القاب سّید، 222: 2، ج 2327؛ معّلم یزدی،09: 2370برخی رویدادهای سیاسی )کتبی، 

(، عنایت و 09: 2370؛ کتبی، 222: 2، ج 2327شریف، مرتضی اعظم و امیر به سادات )معّلم یزدی 
: 2، ج 2362توّجه دیگر امرای مظّفری چون سلطان زین العابدین و شاه منصور به سادات )سمرقندی، 

 (، بخشی از تعامالت امرای مظّفری با سادات بوده است.717: 2، ج 2313؛ حافظ ابرو، 279
توان جستجو کرد. از جمله: یاز نمودهای دیگر توجه به این نوع نگرش در آثار استنساخ شده این دوره م 

الله بن محّمد فرغانی عبری که توّسط الدین عبددر انجامه شرح منهاج الوصول الی علم اصول برهان
ق در یزد کتابت شده است، کار استنساخ آن با عبارت صلوات  693ابوتراب عبدالحی بن حیدر در سال 
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( در 127: 2، ج 2392های خطی ایران، هطاهرینش خاتمه یافته است. )فهرست نسخ بر محمد و آل
گرایانه در یزد های هشتم و نهم هجری گسترش جریانات صوفیعین حال باید توجه داشت که طی سده

نمود. همانند سایر مناطق موجبات تحکیم و انتقال رویکرد فکری ایرانیان از تسّنن به تشّیع را را فراهم می
ق(  632-130« )شاه ولی»و »الّله شاه نعمت»الّله معروف به متدر این میان حضور سّید نورالدین نع

های ممتاز آن والیت در الّلهی برای مّدتی در یزد و تعیین تفت از آبادیبه عنوان سرسلسله طریقت نعمت
 (227-226: 2302سیورغال وی و احداث خانقاهی در آن برای طریقت وی )کاتب، 

که خود از آن به عنوان مذهب جامع به معنی جمع میان دوستداری گرایش وی به تسّنن دوازده امامی 
کند، در نوع خود بیانگر تقویت این جریان فکری است. وی در صحابه، خلفا و ائّمه اثنی عشر یاد می

دیوان خود اشعاری سروده است که نشان از ارادت خاص وی به علی )ع( و فرزندانش دارد. از جمله در 
 ابیات ذیل:

 دم دم از والی مرتضـی باید زدن دست در دامـن آل عبــا بایـد زدندم به 
 الفتی ااّل علــــــی ال سیف ااّل ذوالفقار این سخن را از سر صدق و صفا باید زدن

 سـرا باید زدندر دو عالـم چارده معصوم را باید ُگزیـد پنج نوبت بر در دولت
 (772: 2360الّله ولی، )شاه نعمت 
طالب و چهارده معصوم در حالی است که غزل ذیل کاماًل در اعتقاد به والیت علی بن ابیتصریح وی  

گویای پیروی وی از جریانی شایع در مذهب اهل سّنت و جماعت دارد که حّب آل علی و صحابه و 
 خلفای راشدین در کنار یکدیگر جمع شده است:

 بـدلـیــیای کـه هستـی محـّب آل علــــی مؤمــن کامـلـی و بـــ
 ای و در خللـیره سّنی گـزین که مذهب مـاست ورنـه گــم گشتـه

 رافضـــی کیست دشمـن بوبکـر خارجــی کیست دشمنـان علـی
 هـر کـه او هر چهـار دارد دوست اّمت پـاک مـذهب اسـت و ولـی

 ام بـه تمـام یار سّنـی و خصــــم معتـزلـیدار صحـابـهدوسـت
 از خــدا دارم این هدایت بـــــــود مـرا ازلـیمذهـب جــــامع 

 ام خفـی و جلـیالّلهـــم و ز آل رســــول چاکــر خـواجــهنعمت
 (290: 2360الّله ولی، )شاه نعمت
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همچنین کتیبه دوازده امام اطراف درب چوبی مسجد شاه ولی در تفت مؤّید تسّنن دوازده امامی وی  
ولي اللهیه، حضور اعقاب شاه( در استمرار جریان فکری نعمت237-230: 2360باشد. )الشیبی، می

و روابط آنان با دولت صفویه، با رویکرد تصّوف تشِیع موجب شد این جریان نقش بارزي در انتفال 
 رویکرد فکري ایران از تسّنن به تشّیع در سده نهم هجري را فراهم نماید.

ق( نام برد که ضمن  627عضد یزدی )زاده توان از سّید ، میافزون بر این در میان شعرای یزدی این دوره
هایش، اعتقادات و مظّفر، صاحب دیوانی است که در سرودههای دیوانی در دستگاه آلاشتغال به کار

 که سروده ذیل به ابن موضوع اشاره دارد:ارادت قلبی وی نسبت به امامان شیعه آشکار است. چنان
 هل بیت نبی جگـرگوشـــــــگان بتـول و علـیاز این درگـــــــذر، ا

 لب مــرد با داغ و درد؟جگر شربت زهر خورد؟ نه آن تشنهنه این خون 
 (232: 2312)عضد یزدی،  

 
 هاي حکمت اشراق. بارقه7

تفکر فلسفی در پایان سده سوم هجری به تدریج در جهان اسالم رشد و گسترش یافت. در آغاز مکتب 
سینا نظامی استوار یافت و به مرحله پختگی رسید. اما با فراز و وسیله فارابی و ابنفلسفی مشاء به 

فرودهایی زمینه ظهور نظام فلسفی اشراق توسط شیخ اشراق در سده ششم هجری فراهم آمد. فلسفه 
اشراق چون شهابی فروزان در حوزه اندیشه اسالمی درخشید و حکمت اسالمی را به سوی اشراق و 

داد. شیوه نوینی که وی بنیان نهاد، همچنان در ادوار بعد استوار ماند و در ُبعد محتوا و  شهود جهت
ای که پس از های فلسفی و عرفانی و حتی سیاسی تأثیر عظیمی گذاشت، به گونهروش و ادبیات بر حوزه

: 2319هشتی، سهروردی کمتر فیلسوفی آمد که اشراقی نباشد یا تمایل به فلسفه اشراق نداشته باشد. )ب
کالمی و صوفیانه را با حکمت -های فلسفیالدین طوسی توانست اندبشهکه خواجه نصیر( چنان33-22

( 77-63: 2392همراه نماید. )مؤمنی،  -که حاصل ادغام این دو تلّقی در برداشت از دین است -اشراق
ی حاکم بر جامعه عصر ستیزرغم فضای سّنت فکری فلسفهمظفر و علیاز این حیث در یزد دوره آل

که موالنا عّزالدین توان جستجو نمود. چنانهایی از حیات فلسفه و حکمت اشراقی را میمظفری، رگه
الدین شیرازی را که در بیان آراء و مظفر، شرح حکمة االشراق قطبابراهیم فیروزانی از مقّربان دستگاه آل

ب(  231الدین شیرازی، خطی، برگ )قطبهای اشراقیون است به خط نسخ کتابت نمود. اندیشه
ابوعبدالّله حسین بن عضد بن غیاث حسینی نیز کتابت کتاب المحاکمات بین شرحی االشارات قطب 
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های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه ق به اتمام رسانید. )فهرست نسخه 610الدین رازی را به سال 
النور اثر شیخ ارسی بر رساله هیاکل( همچنین در این دوره شرحی ف312: 27، ج 2326تهران: 
ای ناشناس برای امیرمبارزالدین محّمد نوشته شد. )شرح الدین یحیی سهروردی توّسط نویسندهشهاب

ترین رساله ( که در واقع شرحی مّشایی بر اشراقی262-262: 2369النور سهروردی، فارسی هیاکل
سفه و وجود یک سّنت اشراقی مهم در عهد سهروردی است و از نقطه نظر بررسی تاریخ حکمت و فل

( 01: 2369النور، مظفر حکایت دارد. )کریمی زنجانی، توضیحات مصّحح بر رساله هیاکلآل
ای از شرح اشارات و ق( نسخه 620همچنین ابوالقاسم حسن ابرقویی فرزند داوود بن حسن )زنده در 

های خطی ایران، بت نمود. )فهرست نسخهتنبیهات خواجه نصیرالدین طوسی را به خّط نستعلیق کتا
( شایان ذکر است که شرح مواقف به عنوان کتاب مهم علمی در این عهد به 060-062: 0، ج 2392

همان اندازه که به کالم ارتباط دارد به علوم دیگر مانند فلسفه، نجوم، هندسه و حساب نیز مرتبط است. 
بتنی بر استنباط عقالنی در فهم و توضیح معانی و مفاهیم افزون بر این توجه به تدریس علم تفسیر که م

تواند بیانگر عالقه به آیات قرآن است چون تفسیر کّشاف زمخشری که تفسیری از نگاه معتزلی است، می
علوم عقلی و تأثیر آن در رویکردهای عقالنی به قرآن باشد. همچنین عمادالدین عربشاه یزدی از عرفا و 

العّشاق شیخ اشراق را که در مراحل عشق به طریق هشتم، به امر شاه یحیی مونسسخنوران بزرگ سده 
)عربشاه یزدی،  ق به نظم متین و زیبا و منسجم کشید. 662رمز و اشاره نوشته شده است، در سال 

( نکته درخور توجه دیگر آن که با توجه به گرایشات اشراقی در برخی اندیشمندان این 02-00: 2363
گاهی از مضامین بلند آنها دوره که  همراه با ویژگی تأمل در آیات و روایات و احادیث معصومین )ع( و آ

توانست تأثیر عمیقی در شناخت های عرفانی است، میهای فلسفی و یافتهدر جهت تعّمق در اندیشه
 حکمت معنوی تشّیع داشته باشد.

 
 تصّوف و رونق آن در یزد -0
گردد، لیکن ف و توسعه طرایق آن در ایران، به پیش از حمله مغول باز میگیری جریان تصّو اگر چه شکل 

های مغول، موجب شد یزد در سده و تاز هایی چون تاختوجود امنیت و آرامش و دور بودن یزد از بحران
های مختلف مردم از جمله مشایخ صوفیه های تصّوف ایران و اقبال گروههشتم هجری به یکی از کانون

به یزد موجب شد تا وی در  شود. افزون بر این تعّلق خاطر خواجه رشیدالدین فضل الّله همدانی تبدیل
مّدت حضور خود در یزد به ساخت مدرسه و خانقاه و دیگر ابنیه بپردازد و موقوفات بسیاری از مزارع و 
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الخیرات به نام ( از مدرسه و خانقاه وی در جامع232: 2302امالک را بر آنها اختصاص دهد. )کاتب، 
 (67: 2372یاد شده است. )حسینی یزدی، « خانقاه المخدومیه الرشیدیه»

های تصّوف، خاندان رکنیه و حمایت آنان در ساخت خوانق در کنار این، یکی دیگر از معتبرترین پشتوانه
در یزد بنا نمود. الدین محّمد اولین خانقاه را الدین شرفشاه نیای سید رکنالدین قوامبود. از جمله نظام

الدین محّمد برترین جایگاه را الدین محمد و فرزندش سّید شمس( اما سّید رکن200: 2303)جعفری، 
که وی ُنه خانقاه و فرزندش پنج خانقاه را در نقاط مختلف بنا نهادند. در حمایت از تصّوف داشتند. چنان

های دیوانی، حمایت ایلخانان و پیوند خویشی هایی چون درآمددر واقع خاندان رکنیه با داشتن پشتوانه
ای که خود به رشد و توسعه فرهنگ اسالمی داشتند، اقدام به الّله و عالقهبا خواجه رشیدالدین فضل

 المنفعه متعددی در یزد و مناطق همجوار نمودند.احداث مؤسسات مذهبی و عام
ای قائل بودند؛ ارادت صوفیه احترام ویژهافزون بر این عوامل، امرای مظّفری خود نیز برای مشایخ 

ق( و ساخت عمارتی  632الدین محّمد به شیخ احمد و برادرش شیخ محّمد فّهادانی )متوّفی امیرمبارز
(، رابطه دوستانه وی با حاجی محمود شاه ُبندرآبادی، بشارت 203: 2303بر مقابر آنان )جعفری،

شجاع به  (، ارادت شاه270: 2302مود شاه )کاتب،جانشینی شاه شجاع پس از پدر توّسط حاجی مح
الدین آنسی و دعوت از (، نامه شاه یحیی به موالنا سعد277-276: 2303شیخ علی بنیمان )جعفری، 

(، ساخت خانقاهی در نزدیکی دروازه سعادت 209، 2237وی به حضور در شهر یزد )منشی یزدی، 
( و ساخت خانقاهی بر مزار شیخ احمد فّهادان 239: 2302توسط امیر مبارزالدین محّمد )کاتب، 

(، بخشی از اقدامات آنان در این زمینه است. جریان تصوف در یزد برخالف 293: 2302)کاتب، 
های صوفیانه در خراسان که در تقابل با مغوالن انجامید، پیوندی فعال و دوسویه با حاکمان جنبش

ها برخوردار بودند در عمل فات و صدقات و نذورات خانقاهمطفری برقرار کرد. مشایخ صوفیه که از موقو
مند بودند. هر چند که گروهی از ایشان همچون شیخ مظفر بهرهاز حمایت و مساعدت مالی و معنوی آل

الّله حیدر مشهور به دیگبندان و شیخ خلیل آسوده مشهور به گوردارین در پی احمد فّهادان و سید روح
رسد یکی از دالیل انتخاب یزد از سوی مشایخ صوفیه، زیستند. به نظر میو ساده میمقام و عنوان نبودند 

ها باشد. این امر موجب شد تا با مهاجرت و حضور شاه نعمت الّله رونق تصّوف و کثرت احداث خانقاه
ولی در یزد )در اواخر سده هشتم هجری( و ساخت خانقاهی در تفت، اعتبار یزد به عنوان مکانی امن 

( افزون بر این در ادامه با حضور و اسکان 227: 2302جهت اقبال مشایخ صوفیه فزونی یابد. )کاتب، 
فرزندان و اعقاب شاه نعمت الّله در این خّطه و روابط و مناسبات این خاندان با سلسله صفویه، یزد به 
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، ج 2319فهانی، جایگاه معتبری در ایران عصر صفوی دست یافت. )اوحدی حسینی دّقاقی بلیانی اص
7 :0220.) 

مظفر با رونق تصّوف سازگاری تاّم داشته است و شیوخ گفتنی است که نفوذ مذهب شافعی در قلمرو آل
صوفیه و مریدان آنها در احکام شرعی و فقهی پیرو فقه شافعی بودند. از سوی دیگر تفکر اشعری خود را 

های پیشین عالمانی همچون امام های سدهشبا مبانی تصوف همسو کرده بود و این همه به جهت کوش
الحرمین جوینی و ابومحمد غزالی بود که در پیوند دادن سه ساحت فقه و کالم و تصوف توفیق یافته 
بودند. از این منظر والیت یزد نیز در استمرار این جریان، با همگرایی میان تصّوف مذهب شافعی و کالم 

های کبرویه، سهروردیه و نعمت الّلهیه در رایج صوفیه طریقت هایاشعری همسو بود. از میان طریقت
ای از خاندان سعدالدین حّمویه یزد پیروانی داشتند. طریقت کبرویه از طریق مهاجرت و حضور شاخه

: 2392در جریان حمالت مغول به یزد رواج یافت. )طباطبایی بهبهانی، مقّدمه مصّحح بر المشیخه، 
سهروردیه را از طریق ترجمه و شروحی که بر آثار ابوحفص عمر سهروردی ( گرایش به طریقت 29-26

المعارف و جمله ترجمه عوارف توان جستجو کرد. ازنوشته شده، می -پیشوای طریقت سهروردیه-
الدین معّلم یزدی. )معّلم یزدی، الیونانیه توسط معینالفضائحاالیمانیه و کشفالنصائحترجمه رشف

ها محل تدریس و تعلیم ای بود که همواره در خانقاهالمعارف به گونههمیت عوارف( ا26-20: 2372
الّلهیه نیز با حضور شاه نعمت الّله ولی در تفت و احداث خانقاهی بود. افزون بر این طریقت نعمت

ر رفیع توّسط وی در این قریه، موجب شد تا علما و بزرگانی همچون موالنا حاجی اختیار تفتی از محض
الّلهیه با حضور اعقاب ( استمرار حیات سادات نعمت237: 2361وی کسب فیض نمایند. )شیروانی، 

های دهم و ولی در جامعه یزد و مناسبات و تعامالت گسترده آنان با صفویان طی سدهالّلهنعمت شاه
اشته است. )قزوینی، ها و فّعالیت گسترده آنان تأثیر بسزایی دیازدهم هجری، در توسعه و رونق خانقاه

های هشتم الّلهیه در یزد طی سدههای حّموئیه، دادائیه و نعمت( بدین لحاظ حضور خاندان022: 2373
مظفر که در عهد آلهای صوفیه دارد. چنانتا یازدهم هجری نشان از اهمیت، اعتبار و جایگاه طریقت
آن، والیت یزد یکی از مهمترین مراکز آیین  تصّوف به اوج اهمیت و اعتبار خود رسید و تا سه قرن پس از

 طریقت بود.
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 گیرینتیجه
دهد که یکي از عناصر مهم مظفر نشان ميها و گرایشهاي فکري و مذهبي یزد در دوره آلواکاوی جریان

هاي حاکم بر حیات اجتماعي و فکری حاکمان هر گیري تمدن اسالمي تأثیرپذیري آن از جریاندر شکل
ز ساکنان منطقه دارد. این امر به لحاظ عینی با تغییراتی که به لحاظ بافت شهری در این دوره دوره و نی

صورت گرفت کاماًل قابل مشهود است. احداث اماکن مذهبی و آموزشی متعدد در یزد این دوره همچون 
ها و انها بر اساس مناسبات اجتماعی متأثر از بالندگی جریها و خانقاهمساجد، مدارس، آرامگاه

بینی توحیدی ایران اسالمی دارد. عوامل دیگری های فکری بوده است که این خود ریشه در جهانگرایش
ای تأثیر دارند و در یزد این دوره هم نمود داشته های حاکم بر منطقهگیری و بالندگی جریانکه در شکل

ای دیگر، ای به منطقهاز منطقه اندیشمندان فرق مختلف مذهبی مهاجرت است عبارتند از: آمد و شد و
ها و موقعیت جغرافیایی و تجاری منطقه. سده هشتم هجری از این حیث، افکار و اندیشه تبادل و تعامل

های مهم تاریخ ایران است. به عبارتی دیگر پس از فرو نشستن آتش تهاجمات خانمانسوز یکی از دوره
یل نهادینه نشدن ساختارهای تحمیلی مغوالن بر جامعه مغوالن و استقرار حاکمیت آنان بر ایران، به دل

های فکری مختلف فراهم گردید. استمرار این جریان در ایرانی، در ادامه فضای مناسبی برای رشد گرایش
مظفر، محیطی کم و بیش دهد که در دوره آلمظفر بر یزد نشان میهای پساایلخانی از جمله آلحکومت

مظفر خود های مختلف جامعه فراهم آمد. این امر با توجه به این که آلیفآفرینی طمساعد برای نقش
نمایندگان و حامیان سرسخت تسنن شافعی بودند در ترویج آن از طریق توجه ویژه به متون درسی فقه 

المنفعه بسیار و اختصاص درآمدهای کالن به آن نقش مؤثرتری شافعی و احداث اماکن مذهبی و عام
های فکری در حائز اهمّیت است. لیکن این امر مانع از آن نشد تا فعالّیت سایر گروهداشته است و 

های مختلف آن ظهور نکند. بلکه در کنار حضور و تکاپوی برتر شافعیان با گرایش اشعری، رویکرد
دوازده  جامعه به تشّیعی اعتدالی موسوم به تسنن های برجای مانده از این دوره بیانگر انعطافوجود کتیبه

امامی است. اقزون بر این، توّجه به مکتب حکمت اشراقی با گرایش عقلی و شهودی در ترجمه و کتابت 
برخی آثار شیخ اشراق کاماًل مشهود است. گذشته از این، در این دوره جریان حمایت از تصوف و 

ری با مهاجرت و گری استمرار یافت و در عین همگرایی میان تصوف و مذهب شافعی و کالم اشعصوفی
 تری نیز ایفا نمود.الله ولی و خاندان حّموئیه نقش پررنگنعمتای چون شاهحضور صوفیان برجسته
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 کتابنامه
(. سفرنامه ابن بطوّطه، ترجمه محمد علی موحد، 2363ابن بّطوطه، شرف الدین ابوعبدالّله محمد لواتی طنجی )

گاه، ج   .2تهران، نشر آ
العظمی اللهطالب، قم، انتشارات آیتابی(. عمدةالطالب فی انساب آل2313ن احمد )الدیعنبه، جمالابن

 مرعشی نجفی.
به کوشش مریم میرشمسی،  السلجوقیه،(. العراضه فی الحکایه2311الحسینی یزدی، محّمد بن محّمد )ابن نظام

 تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
 یع و تصوف؛ تا آغاز سده دوازدهم هجری، تهران، امیرکبیر.(. تش2360الشیبی، کامل مصطفی )

العارفین، العاشقین و عرصات(. عرفات2319الدین محّمد )اوحدی حسینی دّقاقی بلیانی اصفهانی، تقی
الّله صاحبکاری و آمنه فخر احمد با نظارت محّمد قهرمان، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب با تصحیح ذبیح
 خانه مجلس شورای اسالمی.همکاری کتاب

، 2، مجله تاریخ فلسفه، س «تأثیر اندیشه سهروردی بر آراء فیلسوفان مسلمان(. »2319بهشتی، محمد )زمستان 
 .22-33، صص 3ش 

 (. تاریخ یزد، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.2303جعفری، جعفر بن محمد )
 ز تا طلوع دولت صفوی، تهران، نشر علم.(. تاریخ تشّیع در ایران از آغا2311جعفریان، رسول )

االزار فی حط االوزار عن زوارالمزار، به تصحیح و تحشیه محمد (. شد2321الدین قاسم )جنید شیرازی، معین
 قزوینی و عباس اقبال، تهران، چاپخانه مجلس.

اج سید جوادي، تهران، التواریخ، محقق و مصحح سید کمال ح(. زبده2313الّله )لطف حافظ ابرو، عبدالّله بن
 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

(. جامع الخیرات، به اهتمام جعفر غضبان، یزد، انتشارات اداره کّل حج 2372حسینی یزدی، رکن الدین محمد )
 و اوقاف و امور خیریه استان یزد.

لسیر فی اخبار افراد بشر، زیر نظر محمد دبیر ا(. حبیب2372خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین حسینی )
 .3سیاقی، تهران، کتابفروشی خیام، ج 

های اسالمی شهر یزد، زیر نظر محمد حسن خادم زاده، یزد، نشر سبحان نور (. کتیبه2316دانش یزدی، فاطمه )
 و پایگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر تاریخی یزد.

منطق و فلسفه( در ایران  3بازسازی و تطور علوم حکمی (: »2033الله )زمستان الدی، فضلنژاد، امیر؛ فودهقان
 .23-29)ب(، صص 23، نشریه علم و تمدن در اسالم، ش «عصر ایلخانان
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، جستارهای سیاسی «تبیین تطورات سیاسی تصوف و نسبت آن با تشیع(. »2319رهدار، احمد )بهار و تابستان 
 .69-227 ، صص2، ش 2معاصر، س 

 .2مظفر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج (. تاریخ آل2306ستوده، حسینعلی )
سعدین و مجمع بحرین، به اهتمام عبدالحسین نوائی، تهران،  (. مطلع2362سمرقندی، کمال الدین عبدالرزاق )

 مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
مظفر از مترجم و شارح النور )شرح فارسی از عهد آلل(. رساله هیاک2369الدین یحیی )سهروردی، شهاب

 ناشناخته(، به تصحیح و مقّدمه محّمد کریمی زنجانی اصل، تهران، نشر نقطه.
(. کّلیات اشعار شاه نعمت الّله ولی، به سعی جواد نوربخش، تهران، 2360شاه نعمت الّله ولی، سّید نورالدین )

 انتشارات مهرآیین.
مستوفی، تهران، انتشارات  سید عبدالله السیاحه، تصحیح میرزاق(. بستان 2361العابدین )نحاجی زی شیروانی،

 سنایی.
تا(. تاریخ ادبیات در ایران؛ از اوایل قرن هفتم تا اواخر قرن هشتم هجری، تهران، انتشارات صفا، ذبیح الّله )بی

 .3ابن سینا، ج 
الدین یحیی سهروردی، به العشاق اثر شیخ شهابثنوی( مونس(. منظومه )م2363الدین )یزدی، عماد عربشاه

 پاکستان، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. –کوشش سیده محمود هاشمی، اسالم آباد 
 (. به تصحیح محمد جعفر محجوب، تهران، نشر توس.2312عضد یزدی، سندبادنامه منظوم )

ر و افکار و احوال حافظ(، با مقدمه محّمد قزوینی، تهران، (. تاریخ عصر حافظ )بحث در آثا2379غنی، قاسم )
 .2انتشارات زوار، ج 

، تهران، 23623المجاهدین فی رّد المتدّلسین، نسخه خّطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی، شماره فتوح
 کتابخانه مجلس شورای اسالمی.

های تهران، سازمان اسناد و کتابخانه (. به کوشش مصطفی درایتی،2392های خطی ایران )فنخا( )فهرست نسخه
 .29ملی جمهوری اسالمی ایران، ج 

(. تألیف محمد تقی دانش پژوه، تهران، 2326های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران )فهرست نسخه
 انتشارات دانشگاه تهران.

 التواریخ، تهران، بنیاد گویا.(. لب2373اللطیف )قزوینی، یحیی بن عبد
شیرازی. شرح حکمه االشراق شیخ اشراق، نسخه خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شماره  قطب الدین

 ، تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.2362
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الفرقان، نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای القرآن و رغائبالدین حسن بن محمد، غرائبقمی نیشابوری. نظام
 ، کتابخانه مجلس شورای اسالمی.، تهران030اسالمی، شماره 

 (. تاریخ جدید یزد، به کوشش ایرج افشار، تهران، انتشارات امیرکبیر.2302کاتب، احمد بن حسین بن علی )
 مظفر، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران، انتشارات امیرکبیر.(. تاریخ آل2370کتبی، محمود )

های ر ایران، ترجمه ابوالحسن سرو مقدم، مشهد، بنیاد پژوهش(. آثا2362گدار، آندره؛ یدا گدار و دیگران )
 اسالمی.

های عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی (. یزد؛ یادگار تاریخ، یزد، انجمن کتابخانه2392مسّرت، حسین )
 استان یزد و انتشارات یزد.

 ان، نشر اساطیر.(. جامع مفیدی، به کوشش ایرج افشار، تهر2312مستوفی بافقی، محمد مفید )
 القلوب، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، کتابخانه طهوری.(. نزهه2337مستوفی قزوینی، حمدالّله )

، 1623معّلم خّباز، ابوبکر حسین بن قاضی علی بن نقی. مجموعه خطی کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران، شمارة 
 تهران، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

مظفر(، با تصحیح و مقّدمه (. مواهب الهی )در تاریخ آل2327الدین محمد )عین الدین بن جاللمعّلم یزدی، م
 .2سعید نفیسی، تهران، نشر اقبال، ج 

(. همایون نامه، به اهتمام 2237منشی یزدی، شهاب الدین محّمد بن علی بن جمال االسالم ملّقب به منشی )
 ی ایران.رکن الدین همایونفرخ، تهران، دانشگاه ملّ 

، نشریه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش «ای و تحول مذهبی در ایرانمنازعات فرقه»(، 2392مؤمنی، محسن )آذر 
 .77-63، صص 262

(. المشیخه )کنز السالکین(، مقّدمه سید محمد 2392نظام الدین اسحاق و دیگران از خاندان حّموئی یزدی )
 یراث مکتوب با همکاری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران.طباطبایی بهبانی، تهران، مرکز پژوهشی م

مظفر و چگونگی جایگاه علماء دینی در حکومت آل(. »2033نوروزی، جمشید؛ صادقی فرد، مژگان )تابستان 
 .202-279، صص 01، نشریه مطالعات تاریخ فرهنگی، سال دوازدهم، ش «آفرینی آناننقش

های شاهنشاهی ایران از صدر اسالم تا عصر کنونی، تهران: (. کتاب و کتابخانه2306)الدین همایونفّرخ، رکن
 وزارت فرهنگ و هنر و وزارت کل آموزش و پرورش.

 (. گنجینه آثار تاریخی اصفهان، اصفهان: انتشارات ثقفی.2323هنرفر، لطف الّله )
 
 




