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  چكيده

آيـد؛ بعـد از مـرگ    هاي تاريخي ايران به شـمار مـي  ترين دورهسده هشتم هجري، يكي از پرآشوب
ق در هـر گوشـه از   . هـ  736ابوسعيد بهادرخان آخرين ايلخان مغول و فروپاشي دولت ايلخانان در سال 

كوچك محلي و روابط  هاياز اين رو، شناختن اين سلسله. سرزمين ايران حكومت مستقلي تشكيل گرديد
اين مقاله بر . تواند به درك بيشتر و بهتر از اين دوران پرآشوب و سراسر حادثه  كمك نمايدميان آنان مي

هاي محلـي صـاحب   آن است كه به بررسي مناسبات سلسله آل مظفر، به عنوان يكي از مهمترين حكومت
  .باشد، بپردازدملوك همجوار آنان مينام قرن هشتم هجري با حكومت اتابكان لر بزرگ كه يكي از 

آل مظفر بيش از نيم قرن قلمرو نسبتاٌ پهناوري را در اختيار داشتند كه شامل يـزد، كرمـان، فـارس،    
چون اغلب سالطين آل مظفر با حكام محلي سروكار پيدا كـرده و بـا   . اصفهان و مدتي نيز آذربايجان بود

شد تا بسياري مسائل مربوط به روابط اين سلسله با اتابكـان لـر   آنان روابطي داشته اند، از همين رو الزم 
هاي محلـي  از آنجايي كه هر كدام از حكومت .بزرگ كه هنوز در پرده ابهام است، مورد توجه قرار گيرد

  نگريستند، در ر را به چشم رقيب ميــها يكديگـرو خويش را داشتند، از اين رو همه آنـقلم قصد توسعه
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هاي محلي آل در مورد حكومت. داشتند و از تجاوز به قلمرو يكديگر ابايي نداشتندگام برمي تضعيف هم
هاي ياد شده، مظفر و اتابكان لر بزرگ بايد گفت كه مشكالت داخلي و دوران كوتاه فرمانروايي حكومت

  . فرصت گسترش روابط دوستانه و حسن همجواري را از آنان گرفت
لخـان، ملـوك   يد اي، اتابكان لر بـزرگ، سـلطان ابوسـع   ياسيمناسبات س آل مظفر، :واژگان كليدي

  .همجوار
  
  مقدمه

ـ  يالي، تا است)ق. هـ  736(لخان مغول ين ايد،آخريدر فاصله مرگ ابوسع مـور بـر   يت يقطع
ان يران و مـدع يان بازماندگان مغول، سرداران، اميران مياز ا يعيوس يها، بخش)ق.هـ 795(ران يا

، سـربداران در  يكرت در هرات و خراسان شـرق ن آليسالط: ن جمله اندياز ا. م شديد تقسيجد
ان در يجان و عراق عرب، چوپانيان در آذربايلكانيا اير ي، آل جاليقسمت سبزوار و خراسان غرب

نجو در فارس و اصفهان، اتابكـان لـر بـزرگ در    ياز عراق عجم، آل ا يجان، اران و قسمتيآذربا
  ).4:1ج/1385ستوده، (شبانكاره در جنوب غرب كرمان و شرق فارس، ملوك هكهگيلوي هيناح

  

افـت، آل  يس يران تأسيدر ا) ق.هـ  736(لخانان يا يكه پس از فروپاش ييهااز جمله سلسله
ن خاندان يشهرت ا. باشنديم يصاحب نام قرن هشتم هجر يمحل يهامظفر است كه از حكومت

ـ را در اخت يرن، قلمرو نسبتاً پهناورم قيش از نينخست آنكه ب: ل استيبه دو دل ار داشـتند كـه   ي
ران يا ينكه شاعر بلندآوازهيگر ايد. جان بوديز آذرباين يزد، كرمان، فارس، اصفهان و مدتيشامل 

 يمعاصر و ممدوح تمـام  يو. ستيزيشان ميدر عهد ا يرازين محمدحافظ شيالدخواجه شمس
  ).1: 1335، يكتب(خاندان آل مظفر بوده است ياعضا

  

لخـان قـرار   يد اين محمد مورد توجه سلطان ابوسعيرمبارزالديسرسلسله دودمان آل مظفر، ام
ك دهه ين محمد توانست بعد از ير مبارزالديام. افت نموديزد را دري ييگرفت و منصب فرمانروا

ـ وابسته به آن وال يان، عاقبت بر كرمان، فارس، اصفهان و نواحيزد و خورد با مدع ات مسـلط  ي
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  ).100:1ج/1432، يبافق يمستوف( راز را مركز حكومت خود قرار دهديود و شش
  

گـاه خصـمانه و گـاه     -يان محمد ضمن گسترش قلمرو، مناسـبات گسـترده  ير مبارزالديام
گان در زمان ين روابط با همسايش برقرار كرد كه ايمجاور حكومت خو يبا ملوك محل -دوستانه
ـ م ين خانوادگيخون يهان، جنگير مبارزالديز مرگ امبعد ا. افتيز ادامه ينانش نيجانش ان شـاه  ي

 ، شاه منصـور و سـلطان احمـد، فرزنـدان و فرزنـدزادگان او در     ييحيشجاع، شاه محمود، شاه 
ان عمر سلسله آل مظفر ادامه داشت و سرانجام دوران حكومت يممتد تا پا يهان جنگيا. گرفت

ـ ق پا. هـ  795مور در سال يرتيه دستور امعام هفتاد تن از آنان بن سلسله با قتليا  رفتيان پـذ ي
  ).998: 3ج /1386، يخواف يحيفص(

  

ـ  يهـا ورشيتا ) ق.هـ  736(لخان يد ايان مرگ ابوسعيم يكه مقطع زمان يياز آنجا امـان  يب
ن بـه حسـاب   ين سرزميا يخيتار يهان دورانيتراز پرآشوب يكيران، يبه ا) ق.هـ  795(مور يت
نظر . ن دوران استيا يهايژگيمختلف از و يمحل يهاان حكومتيم ينزاع دائم د؛ جنگ ويآيم

 يدا كرده و با آنـان روابطـ  يسروكار پ يگر حكام محليز با دين آل مظفر نين كه اغلب سالطيبه ا
روابط آل مظفر با اتابكان لـر بـزرگ پرداختـه     ين مقاله به عنوان نمونه به بررسيداشته اند، در ا

  .شده است
و  يران در سده هشتم هجريخ اياز تار يك سو روشن كردن بخشين پژوهش از يف از اهد

 يگر بررسيد ياند و از سواست كه كمتر مورد توجه قرار گرفته يمحل يهاپرداختن به حكومت
ـ مظفر و اتابكان لر بزرگ، فراز و فـرود ا آل يان دو حكومت محليق و موشكافانه روابط ميدق ن ي

  .باشد ين مناسبات ميج حاصل از ايها و نتاورتن ضرييروابط، تب
خ فارس و مضافات يا تاريخ عصر حافظ يتوان به تارين مقاله، مينه موضوع ايشيرامون پيپ 
سـتوده،   ينقليف حسيخ آل مظفر تألي، تاريف قاسم غنيتأل ياالت مجاور در قرن هشتم هجريو ا
اشـاره   يآربر.ج.ف ايمهد شعر و عرفان تأل رازيمبرت، شيرازدر روزگار حافظ اثر جان ليخ شيتار

مظفر آل حكومت كه ييآنجا از وجود، نيا با .اندپرداخته به موضوع مورد بحث يحدود تا كه نمود
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ـ يگان خود داشته و اغلب سالطيبا همسا يامناسبات گسترده سـروكار   ين آل مظفر با حكام محل
ر يبا سـا  ن حكومتيان ايروابط م يو اساس ياهيپا ياند، بررسداشته يدا كرده و با آنان روابطيپ

چون اغلـب  . دينمايم يار ضروريبس) ن مقاله اتابكان لر بزرگيدر ا(مجاور يمحل يهاحكومت
اند، در مقاله حاضر تالش شده تا به ن مسئله نپرداختهيبه ا ين خاندان اختصاصيمنابع مربوط به ا

  .اتابكان لر بزرگ پرداخته شود مظفر وروابط آل يل و بررسيصورت خاص به تحل
  

ـ گرد ياست كه سـع  ياق روش كتابخانهيدر پژوهش حاضر، روش تحق ده بـا اسـتفاده از   ي
روشـن و   ياوهيو به شـ  يها به صورت علميد، حاصل تتبعات و بررسيو مĤخذ جد يمنابع اصل

اسـت   ياريبسـ  ياهبه پرسش ييگون مقاله به دنبال پاسخيدر واقع، ا. دير درآيرسا به رشته تحر
مجاور  يمناسبات ال مظفر با حكومت محل)الف: شودياشاره م ينمونه به دو مورد اصل يكه برا
روند تحوالت روابـط  ) شكل گرفت؟ ب ييهااتابكان لر بزرگ بر اساس چه ضرورت يعنيخود 

  ان آل مظفر و اتابكان لر بزرگ به چه صورت بوده است؟ يم
  

اسـت گسـترش متصـرفات آل    يس: ن صورت استيمقاله بدن يمطرح شده در ا يهاهيفرض
وسته مدنظر سران آن حكومت بود يان حكومت شاه شجاع پيس آن سلسله تا پايمظفر از بدو تأس

وادار  ينظـام  يهـا نـه يژه در زميرانه به ويشگيپ يهااستيرا به اتخاذ س يريسلسله جال يو امرا
ن مناسـبات آل مظفـر بـا    يو همچن. ب دادنديان ترتيرا به قلمرو مظفر يحمالت يساخت و حتيم

خصـمانه و   يات و اوضاع زمانه، گـاه ير داشت و بنابر مقتضيار متغيبس ياتابكان لر بزرگ روند
  .گاه دوستانه بوده است

  

 يبخش نخست به بررس. مطرح شده است ين مقاله در سه بخش اصلي، مباحث ايبطور كل
ن يتـر بخش سـوم كـه مهـم   . پردازديكان لر بزرگ ماتاب يخاندان آل مظفر و بخش دوم به بررس

ـ ان ايروابط م يچگونگ يعنيق يتحق يرنده موضوع اصلين پژوهش است، دربرگيقسمت ا ن دو ي
  .آن است يهابيو فراز و نش يحكومت محل
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  تاريخ سياسي آل مظفر
ن يلداث اياز او برده شده، غ ينام يخيتار يهان فرد از دودمان آل مظفر كه در كتابينخست

ـ محـل سـكونت غ  ). 27: 1326، يزديمعلم ( از مردم خواف خراسان بود 1يخراسان يحاج اث ي
: 4ج /1339رخوانـد،  يم(انـد  ه سجاوند خواف ذكر كـرده ين قرياز مورخ يرا برخ ين حاجيالد

ـ قر يو برخ) 447 ظـاهراً ضـمن    يرحـاج ياجـداد ام ). 187:1ج/1372، يسـمرقند ( ه نشـتغان ي
ن يالـد اثيغ. ن عربستان آمده و در خواف ساكن شدنديسان، از سرزمن به خرايمسلم يلشكركش

و  2ابوبكر، محمد يعني، با سه پسر خود )ق.هـ  618سال (هنگام حمله مغول به خراسان  يحاج
 ،يكتب( ار نموديرفت و در آنجا اقامت اخت 3بديبه م يزد مهاجرت كرده و پس از مدتيمنصور به 

ـ در خـدمت اتابكـان    ين حـاج يالـد اثيسران و اخالف غن گونه بود كه پيا). 3: 1335  زد دري
كه نسل اندر نسل از خـود بـروز    ياقتيبد شروع كرده و با ليحكومت م ييآنان از كدخدا. آمدند

ـ لخانـان در تبر يش را تا مقر حكومـت ا يخو يهايستگيدادند، توانستند آوازه شا ه يز و سـلطان ي
  .برسانند

  

ن يالـد ن محمد بود كه پس از مرگ پـدرش شـرف  ير مبارزالديانگذار سلسله آل مظفر، اميبن
ـ  ييلخان قرار گرفت و منصب پدر را به انضمام فرمانروايد ايمظفر مورد توجه سلطان ابوسع زد ي

ـ 736لخانان مغـول در سـال   يحكومت ا يپس از فروپاش). 3: 1335 ،يكتب( افت نموديدر ق، .هـ
ـ او خزانه را گشـود،  . زد آمديان خود به ست نفر از مالزمين محمد با دويرمبارزالديام ك هـزار  ي

: 1ج  /1342 ،يبافق يمستوف( سلطنت برافراشت يد و لوايفراهم كرد و به آنان انعام بخش يسپاه
  .زد دانستين محمد در يرمبارزالديد آغاز استقالل اميق را با.هـ736ن سال يبنابرا). 98

شد تـا  ينجو دست به دست مين و آل اان آل چوپايد، فارس ميپس از  مرگ سلطان ابوسع 
ـ ن حـاكم  يرمبارزالديبه اتفاق ام ين چوپانيرحسيرپيق ام.هـ740نكه در سال يا راز را از يزد، شـ ي

ن، كرمـان را  ير مبارزالـد يخدمات ام يو در ازا ينجو خارج كرده و بنا به توافق قبلياتصرف آل
ق قلعه بم .هـ744ر محمد در سال ي، امنيعالوه بر ا). 178: 1340،يكرمان يريوز( بدو سپرده شد
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  ). 342: 1363 ،يومديب فرينا( ش درآورديز به تصرف خويرا ن
خ ير شيان او و اميق كرمان را مسخّر ساخت، م.هـ  742ن در سال يرمبارزالديپس از آنكه ام

ن يخ چنـد ير شيام. واقع شد يينجو كه در فارس به سلطنت نشسته بود، بارها نبردهايابواسحاق ا
ز در ين نيرمبارزالديام. ز شكست خورديتحت تصرّف آل مظفر حمله كرد و هر بار ن يبار به نواح

نجـو  يخ ابواسـحاق ا يبا فرار ش. راز حركت كرديش يد و به سويق تدارك جنگ د.هـ  754سال 
خ ابواسحاق در اصفهان به دست شـاه  يسرانجام ش. ن محمد درآمديرمبارزالديراز به تصرّف اميش

ست يراز بردند و در روز جمعه بياو را به ش. ن محمد گرفتار شديرمبارزالدين، خواهرزاده امسلطا
ن در ملـك  يرمبارزالديراز كشتند و اميدان سعادت شيق در م.هـ  758االول سال  يكم جماديو 

  ). 303-304: 1ج  /1367، ييفسا ينيحس( ب شديرق يفارس ب
 4ق.هـ 756ن محمد، انقراض ملوك شبانكاره در ساليدرمبارزاليام گريقدامات مهم دجمله ااز 
ـ 758ر اصفهان در سال يز تسخين محمود و نيفرزندش قطب الد يبا همراه ـ ( ق اسـت .هـ ، يكتب

زد و كرمـان و فـارس و عـراق    ين محمد پس از تصرف يرمبارزالديب، امين ترتيبد). 47: 1335
جـان، در  يآذربا هروزمندانيپ يجنگ پس از بازگشت از سفر يو. جان شدير آذربايعجم عازم تسخ

  ).59-60: همان( ر و كور شديكانش دستگياصفهان توسط نزد
ـ ، ميو انـواع منـاه   يمعروفش، نسبت به شـرابخوار  ن محمد قبل از توبهيرمبارزالديام ل و ي

، آنقدر عابد و زاهد شد كه همه را به يداشت و بعد از توبه كردنش در چهل سالگ ياديرغبت ز
ـ ن ايرمبارزالـد ين جنبه از اعمـال ام يدر خصوص ا يزدين معلم ين الديموالنا مع. دستوه آور ن ي

خـواران بـه   ير خداپرستانه مبدل شـد و گلبانـگ م  يمستانه به تكب يو هوا يها« : سدينوين ميچن
نهـاد  يدر حد منكرات م يا پايزد يهر كه دست در محرمات م.... افتين داران عوض يد يدعا
ـ خواجه حافظ ن). 106: 1326، يزديمعلم ( ».افتييحد ادب م يب بنـابر   -ن يرمبارزالـد يز از امي

ار داشـته و بارهـا از اقـدامات او آزرده    يكراهت بس-ديآيه و اشاره برميآنچه از اشعار او به كنا
و مفسـد  ) خ ابواسـحاق يشاه ش(نعمت خودين را قاتل دوست و وليرمبارزالديام. خاطر شده است
كه در حدود  ياز جمله در غزل. شمرده استيا و خرافات ميبازار ر هواج دهنداخالق جامعه و ر
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سـروده شـده، از    -خ ابواسحاقيبعد از قتل شاه ش ياندك يعني-ق .هـ  759ا يق .هـ  758سال 
 يكه حافظ خود شاهد و ناظر بوده، بـه تلخـ   ييها و فتنه و فسادهايزيتحوالت گوناگون، خونر

  :كنديت ميشكا
 زستياده فرح بخش و باد گلباگرچه ب

  
  ز استيكه محتسب ت يمخور منگ چنگبه با

  )116: 1367حافظ، (                             
  

ن يالـد د، پسر ارشدش جالليسف ن و حبس او در قلعهيرمبارزالدينا شدن اميناب پس از واقعه
ن شاه جهان از سلسـله  يدابوالفوارس شاه شجاع كه مادرش خان قتلغ مخدومشاه، دختر قطب ال

كه شـاه   يهنگام). 192: 1350، يغن( ديق به سلطنت رس.هـ 760ان كرمان بود، در سال ييقراختا
حكومت عراق عجم و . شجاع بر تخت حكومت مستقر شد، برادران را به حكومت اطراف فرستاد

، اما واگذار نمودهگرش سلطان احمد يرا به برادر خود شاه محمود و كرمان را به برادر د 5ابرقوه
  ).510:4/ 1339رخواند، يم( محبوس نمود 6را در قلعه قهندز ييحياش شاه برادرزاده

تا سال  760در دوره اول كه از سال : م كرديتوان به سه دوره تقسيسلطنت شاه شجاع را م
شاه محمـود بـه كمـك    . باشد، شاه شجاع گرفتار مخالفت برادرش شاه محمود شديق م.هـ767
نكه يشد تا ا يكرمان متوار يد و شاه شجاع به سويراز را متصرف گردي، شيلكانيس ايان اوسلط

در ). 359-136:1ج /1372،يسـمرقند ( راز را متصـرف شـد  يشاه شجاع مجدداً ش 767در سال 
د، مخالفت شاه محمود با شاه شجاع ادامه داشـت و  يطول كش 776تا  767دوره دوم كه از سال 

ب شـاه  يدختـر نصـ   ينمودند؛ ول يختر او را خواستگار س،يك سلطان اوجلب كم يدو برا هر
ـ لكانيبه استظهار ا يمدت يب بود كه او براين ترتيبد. محمود شد ان از مزاحمـت شـاه شـجاع    ي

ـ در ا). 253-254: 3ج /1362ر،يخوانـدم (ق فوت نمود.هـ776نكه در سال يآسوده گشت تا ا ن ي
ـ ان پهلوان اسد حاكم كرمان است كه او نيشاه شجاع، طغ يهاياز گرفتار يكيدوره  ز در سـال  ي
دوره سوم حكومت شاه شجاع از ). 539: 4ج/1339رخواند،يم( رسدير شده به قتل ميدستگ 776
ن زمان، تنها مزاحم شاه شجاع در داخلـه مملكـت شـاه    يدر ا. ق است.هـ786تا سال  776سال 
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ن يدر ا). 96: 1335،يكتب( ديچيپيرمان او مسر از ف ي، برادرزاده و داماد اوست كه گاه گاهييحي
 يد وليجان لشكر كشياز وضع كشور خود مطمئن بود به آذربا يادوره، چون شاه شجاع تا اندازه

ـ راز برگشت و از ضـعف دولـت آل جال  يالت ناچار به شيپس از تصرف آن ا ر اسـتفاده كـرده   ي
 :248ج /1362 ر،يخواندم( عه داده بسط و توسيسلطان يمتصرفات خود را از طرف شمال تا نواح

ـ مـور بـه ا  ير تيام يهاين دوره مصادف است با لشكركشياواخر ا). 3  يشـاه شـجاع بـرا   . راني
مـور  ين را بـه ت يالعابـد نيمور با او باب مكاتبه را باز نمود و فرزندش زياز حمالت ت يريجلوگ

 ). 310-311: 1336،يزدي( ديمور درآير تيت اميسپرد تا حكومت خاندانش تحت حما
  

ل، يمظفر و در علـم و مـروت و فضـا   ن شاه شجاع، چراغ دودمان آليالدابوالفوارس جالل
: 1338، يدولتشاه سـمرقند ( پرور و شاعر نواز و اهل فضل بوده استاو عالم. گانه روزگار بودي

 يريحه بـوده و تعصـب و سـختگ   يعالم و دانشمند و صاحب ذوق و قر يشاه شجاع مرد). 225
ـ . ن رو محضرش مجمع علما و دانشمندان و شعرا بـوده اسـت  ياز ا. ز نداشتيرا ن پدر  هاز جمل

ـ  يشاعران زمان او خواجه عماد بود كه شاه شجاع نسبت به او اعتقاد ر، يخوانـدم (م داشـت يعظ
نام برد كه ابتدا مـداح   يرازيتوان از خواجه حافظ ش ياز مداحان شاه شجاع م). 315:3ج/1362

اما چون در سال . ديگذرانيو عزّت روزگار م ينجو بود و در دربار او به خوشيق اخ ابواسحايش
ـ ن محمد درآمد، خواجـه بـه ناچـار خـود را بـه ا     يرمبارزالديراز به تصرّف اميق ش.هـ  754 ن ي

در  يدر واقع، سرودن اشـعار . مدح گفت ياتيغزل يك ساخته و شاه شجاع را در طيخانواده نزد
مؤلـف كتـابِ از كوچـه     به نوشـته . ديرس يبه نظر م يعيحافظ كامالً طبمدح شاه شجاع توسط 

  :رندان
نشسـت  ) ن محمـد يرمبارزالـد يام(محتسـب   يراز بـر جـا  يكه شاه شـجاع در شـ   يهنگام«

ـ با آغـاز امـارت او   ) رازيش(شهر رندان . د كرديرا تجد يدوران بواسحق يشادخوار ك لحظـه  ي
دور شاه شجاع است « حافظ را كه  يرندانه  يو مژده اد برد يمحتسب را از  يهايها و تنديسخت

حـافظ كـه از حكومـت محتسـب آن همـه       يبـرا . كرد يب تلقيمثل سروش غ» ر بنوشيدل يم
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  ).110: 1356ن كوب، يزر( »د بوديام يهر اوضاع مايين تغيداشت، ا يتينارضا
  

گـر از  يد ياريتوان حدس زد كه بسينام شاه شجاع دست كم در پنج غزل حافظ آمده و م
ن وجود، شاه شـجاع اگـر   يبا ا). 176: 1346، يآربر( هم اشاره به شاه شجاع دارد يو يهاغزل

ـ ش نياز كور كردن چشمان پدر و فرزند خو ييابا يد حتيديالزم م طبـع حسـاس   . ز نداشـت ي
توانست پدر و بـرادر و فرزنـد   يقدرت نم يكه در جست و جو يكس يشاعرانه شاه شجاع، برا

او بـه شـراب،    قـه عال. كرديكسره پر از تزلزل و سوءظن ميش را يز تحمل كند، زندگينخود را 
هـا و  داد تا بخششيم ياز به او بهانهين يو شرابخوار يمست. ر عهد محتسب را منسوخ كرديتعز

ـ  يد كند و ايرا تجد يبواسحق يهاظرافت ـ زر(كـرد  ين همه او را در شهر رندان محبـوب م ن ي
  ).  111: 1356 كوب،

ـ يمور گوركان، يرتيبدست ام ياز مرگ شاه شجاع تا قتل عام شاهزادگان مظفر از سـال   يعن
د، دولت آل مظفر به سرعت رو به زوال يش از نه سال طول نكشيق كه ب.هـ  795ق تا .هـ  786
اگرچه شاه شجاع، شاهزادگان و بازماندگانش را به اتّحاد و اتّفاق سفارش كرد و هر كدام . رفت

ـ  ياز قلمرو داد تا به آن اكتفا كنند، اما نفاق و دشمن يسهمرا  ـ ا يجزو ذات از . ن خانـدان بـود  ي
ز ادامـه  يان نيان حكومت مظفريان آنها زد و خورد آغاز شد كه تا پايد كه مينكش ين رو طوليهم
  .دا كرديپ

ران مور به كرمان آمد و خواستار اطاعت حكميرتيق فرستاده ام.هـ787در هر حال، در سال 
ده بـود  يمـور را شـن  يهم كه آوازه قدرت و عظمت ت يسلطان احمد مظفر. مور شديار از تيآن د

: 1370،يينـوا ( ا روانـه نمـود  يمور كرد و فرستاده او را با تحف و هدايخطبه و سكه را به نام ت
39.(  

ـ گوناگون ا يمور به نواحيورش سه ساله تي ـ 788ران از سـال  ي در سـال  . ق آغـاز شـد  .هـ
ن را بـه  يالعابدنيت شاه شجاع، سلطان زيد و در آنجا بر اساس وصيجان رسيبه آذربا ق.هـ789

مـور  يد و نزد تين ترسيالعابدنيخدمت خود خواند تا منشور حكومت فارس را به او بدهد اما ز
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مور اصـفهان را  يت. مور به قلمرو آل مظفر حمله كندينكه تيا يشد برا يان موضوع بهانهيا. نرفت
ـ ان كار نيدر پا. او در اصفهان بر مردم سخت گرفتند ياتيمأموران مالگرفت و  مـور دسـتور   يز تي

ـ عـام اصـفهان، ام  بعد از قتـل ). 312: 1 ج /1336 ،يزدي( عام مردم اصفهان را صادر كردقتل ر ي
ـ ام. ن از ترس فـرار كـرد  يالعابدنيسطان ز. راز رفتيمور به شيت ـ  ير تي تمـام   يانامـه  يمـور ط

ـ پد ييهايمور در ماوراءالنهر گرفتاريت ين هنگام برايدر ا. را احضار نمود يفرشاهزادگان مظ د ي
سپرد و بـه مـاوراءالنهر    ييحيراز را به شاه يرو، حكومت شنياز ا. آمد و مجبور به بازگشت شد

   ابتـدا سـلطان احمـد و سـلطان     . به جان هم افتادنـد  يمور، شاهزادگان مظفريبت تيدر غ. رفت
راز را يسپس شاه منصـور اصـفهان و شـ   . به درآوردند ييحيراز را از چنگ شاه ين، شيالعابدنيز

  ).289: 1350حافظ ابرو،(نا كردين را نابيالعابدنيگرفت و ز
   

چ كـدام  يراز هيران و حمام خون اصفهان و تصرّف شيمور در ماوراءالنهر و ايت يهاتيموفق
 يدنـد، دشـمن  يمـور را دور د يه چشـم ت ن كيان نشد؛ چون به محض ايمظفر يبرا يدرس عبرت

ـ  يكي، شاه منصور يتين وضعيدر چن. نه خود را بروز دادنديريد ، يبـاك مظفـر  ياز شاهزادگان ب
بر آن بـود تـا    يطين شرايشاه منصور در چن. قلمرو از دست رفته آل مظفر برآمد يايدرصدد اح

تر از اقدام او انجام عيمور سريتورش يمور با خود هماهنگ كند اما يه تيرا عل يبازماندگان مظفر
. ورش پنج ساله خود، توجه خـود را بـه قلمـرو آل مظفـر معطـوف داشـت      يمور در يت. گرفت
ـ از ا. جـه مانـد  ينتيمور بيو مقابله با ت ياتحاد دودمان مظفر يشاه منصور برا يهاكوشش رو، ني

اش چهارهزار نفـره  يروهايكه ن يستد در حاليمور بايت يروهايجلو ن ييم گرفت كه به تنهايتصم
مور برسد و او را از يك بود به تينزد يد و حتياو مردانه جنگ.مور نبودياس با انبوه سپاه تيقابل ق

دان جنگ كشـته  يكه نشان داد، در م يسرانجام شاه منصور با وجود آن همه رشادت. درآورد يپا
مـور هنگـام   ين واكـنش ت رامويصاحب كتاب تذكره الشعرا پ). 433-436: 1ج /1336،يزدي( شد
ـ « : ن نوشته استيدن خبر كشته شدن شاه منصور چنيشن در تلـف شـدن شـاه     يو صاحب قران

ران و جنگاوران نبرد آزمودم بـه  يكه چهل سال مصاف كردم و با دل يمنصور تأسف خورد و گفت
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  ).232: 1338، يدولتشاه سمرقند( »امدهيند يگريو شجاعت شاه منصور، د يمردانگ
  

ـ  يك ماه در شيمور مدت يرتير حال، پس از كشته شدن شاه منصور، امدر ه ش و يراز بـه ع
قبل از حركت ابتدا همه شاهزادگان  يمنته. مت به اصفهان نموديد، آنگاه قصد عزيعشرت گذران

خ سپرد و خـود  يرزاده عمر شيد ساخت و سپس زمام امور فارس را به فرزندش اميرا مق يمظفر
ـ مه( 7مور به محل قمشهيرتيكه ام يهنگام. ر اصفهان گشتبه همراه اسرا رهسپا د و در يرسـ ) اري
ق  فرمان قتل عام آن شاهزادگان را .هـ 795سال  8خ سه شنبه هشتم رجبيآنجا اردو زد، در تار

توسـط   ين وجود، پس از قتل عام شاهزادگان مظفريبا ا). 422: 1 ج /1336، يزدي( صادر نمود
ن بازمانده آل مظفر اسـت، خـروج   ين كه آخرين العابديسر سلطان زمور، سلطان معتصم پيرتيام

مور ير تيرزا اسكندر نواده امياما سلطان معتصم در جنگ با م). 244: 1343،يكاشان يغفار( نمود
 /1385 ستوده،( ان داده شديپا ين بازمانده خاندان مظفريآخر يب به زندگين ترتيكشته شد و بد

  :ين سرودهن دودمان چنيحال اصفروزگار در وي آناز شعرا يكي). 261: 1ج
  

 رــن به آل مظفــر كــرت نظــبه عب
  ن زهجرتيكه در هفتصد و پنج و تسع

  برستند ــيا بنان در زمانــو خرمــچ
  

  ن ربودندياز سالط يكه گو يشهان
  دهم شب ز ماه رجب چون غنودند

   درودند        ــيچون تره به اندك زمان
  )224: 1343، يكاشانيارغف(          

  
  گفتاري در باب اتابكان لر بزرگ

نگاران قـرن چهـارم    ين و جغرافياز مورخ يبعض ين بار در نوشته هاياول يواژه لر را برا
ه ضـبط شـده   يه و لوريم كه اغلب به صورت بالداللور، اللّرينيب يبعد از آن م. آمده است يهجر
 9مغول بـه دو قسـمت لربـزرگ و لركوچـك     يالياستن مقارن يلرنش ياراض يعنيلرستان . است

ن فارس و خوزستان و اصفهان و يبود كه ب هيلويكهگو  ياريه بختيلر بزرگ همان ناح. م شديتقس
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ـ     10ريا مال اميذج يلر كوچك قرار داشت و مركز آن شهر ا  يبوده و لر كوچـك بـا لرسـتان فعل
  ).15: 1370، ين اللهاما( كرد و مركز آن شهر خرم آباد بوده استيق ميتطب

  

 يافـت و بـه نـام امـرا    يدر لر بزرگ اقتـدار   يمه قرن ششم هجريكه از حدود ن ياسلسله
ـ شدند، در اصل از كردان ناح يا اتابكان خوانده ميه يفضلو  انـد شـام بـوده   11ه جلـب السـماق  ي

قرن  يمقارن ابتداران آمده و يجان به اين و آذربايافارقيق مينان از طريا). 26: 1363، ياشبانكاره(
لـه  ين قبيس ايرئ. آن رحل اقامت افكندند يشمال يكوه و جلگه هادر حدود اشتران يششم هجر

ه مشهور بـوده  يبن محمد نام داشت و چون جد نهم او به اسم فضلو يمهاجر كرد، ابوطاهربن عل
  .)312: 2ج /1370گران،يبارتولد و د(ز گفته اند يه نيفضلو يفرزندانش را امرا

  

 يو. بـود  ياز نوادگان ابوالحسن فضلو يپسر عل يتيپسر محمد و به روا يتيابوطاهر به روا
اتابك سنقر به جنگ  يدرآمد و از سو) اتابكان فارس(ان يشجاع بود كه به خدمت سلغر يجوان

ـ ابوطاهر توانست در آن جنگ بـر شـبانكارگان پ  . با حكّام شبانكاره فرستاده شد روز شـود و از  ي
 يابوطـاهر زمـان  ). 45-6: 1343، يسيبدل( ه لر بزرگ گمارده شد يبه حكومت بر ناح سنقر يسو

افـت؛ بـه قـول    يال يار استيد و بر آن  ديكه به همت و معاونت اتابك سنقر به حدود لرستان رس
گرفته حكم كرد كه مـردم او را   يهوس استبداد و استقالل در دماغش جا« : مؤلف روضه الصفا

ـ از ا. )624: 4ج /1339رخوانـد،  يم(» ...داشـتند   يفرزندانش سنت او را مرعاتابك خوانند و  ن ي
ق و .هــ   550ن سـال  ياتابكان لر بزرگ را از هم ين آغاز حكمرانيجهت است كه اغلب مورخ

  .دانندين سلسله را ابوطاهر ميمؤسس ا
  

سـال  د و تـا  يق امارت به پسرش ملك هزار اسب رس.هـ  550پس از مرگ ابوطاهردرسال 
ل كرد ساكن جبل السماق شام به لـر بـزرگ   ياقوام و قبا يدر زمان و. ق امارت داشت.هـ 626

) يكنـون  يممسـن (ف مزبور به شولستانيل و طواياتابك هزار اسب بعد از آمدن قبا. كوچ كردند
 يفه عباسياتابك هزار اسب از خل). 40-41: 1336، ينطنز(ز مسخّرساختيحمله برد و آنجا را ن



 بررسي مناسبات آل مظفر با اتابكان لربزرگ 

 

129

 يش خلعـت و منشـور اتـابك   يرفته، براياو را پذ يز تقاضايفه نينمود و خل يلقب اتابك يتقاضا
  . )236: 30ج /1362ر، يخواندم(فرستاد 

  

. ديق به حكومـت رسـ  .هـ  626پس از درگذشت اتابك هزار اسب، فرزندش تكله در سال 
امـا  . او موسوم شده بـود  بود و هم به نام) فارس ياز اتابكان سلغر( تكله يدختر لر نواده  تكله

داد بـر آنهـا    يان مواجه شد و در چند جنگ كه بر سر منطقه شولستان رويبا معارضه سلغر يو
 يرا كه از جانب خوزستان به قلمرو و) المستعصم باهللا( فهيك نوبت هم سپاه خلي. افتي يروزيپ

را از  يعنـوان اتـابك  ز همچون پـدرش  ين حال، او نيبا ا. تجاوز كرده بود، مغلوب و منهزم كرد
ق كه هالكوخان عازم فـتح بغـداد   .هـ  655در سال ). 48: 1342، يسيبدل( افت نموديفه دريخل

ـ د و اظهار اطاعت نموده و در فتح بغداد هالكوخـان را  يبود، اتابك تكله به خدمت او رس  ياري
داد  ياز آنچـه رو لخان همـراه بـود،   يفه هر چند با موكب ايبغداد و قتل خل اما در محاصره. داد

ـ طغ ين اقدام نوعيا. ت خود بازگشتيلخان به والياظهار تأسف كرد و بعد هم بدون اطالع ا ان ي
اتابك تكلـه  . او به لرستان فرستاد يريدستگ يان را برايتوبوقانويبر ضد مغول بود و هالكوخان ك

امـان داد امـا    يوسرانجام هالكوخـان بـه   . نشان داد يمتحصن شده و مقاومت سخت يادر قلعه
 /1339رخوانـد،  يم(ق به قتـل رسـاند   .هـ  616ز در سال ير كرده و در تبريبالفاصله او را دستگ

  ).625-4: 26ج
ن الب ارغون بـرادر  يپس از قتل اتابك تكله، هالكوخان حكومت لر بزرگ را به شمس الد

د و از او ير بزرگ كوشل ياتابك الب ارغون مدت پانزده سال حكومت كرد و در آبادان. تكله داد
). 237: 3ج  /1362ر، يخوانـدم ( مانـد  ين پهلوان بـاق يوسف شاه و عمادالدي يدو پسر به نام ها

وسف شاه كه هنگام مرگ پدر در خدمت اباقاخان بود به فرمان خان مغول بـه حكومـت   ياتابك 
ـ اباقاخـان شـركت    يهابرد و در جنگ ين حال، اغلب در اردو به سر ميبا ا. ديرس . نمـود   يم

ـ الن به آن حدود رفت و نزديحكام گ يسركوب يكه اباقاخان برا يچنانكه زمان ك بـود گرفتـار   ي
ش ين جهت اباقاخان او را مورد لطف خويبه ا. وسف شاه او را از مرگ نجات داديگردد، اتابك 
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ـ ( مه قلمرو او ساختيروزان و جربادقان را ضميه، شهر فيلويقرار داده و خوزستان،كهگ ، يزنطن
1336 :5-44.(  

ـ   يرس يلخانيچون اباقاخان درگذشت و سلطان احمد تكودار به ا ن يد و نـزاع و اخـتالف ب
ـ وسف شاه با دو هزار سوار و ده هـزار پ يخان بروز نمود، اتابك سلطان احمد و ارغون اده بـه  ي

ه وسف شاياتابك ). 237: 3 ج /1362ر، يخواندم( كمك سلطان احمد رفت و در مالزمت او بود
ت يده بود، رفت و مورد عنايرس يلخانيسپس به خدمت ارغون خان كه پس از احمد تكودار به ا

ق .هـ  684لخان به لرستان بازگشت و در آنجا در سال يوسف شاه به فرمان اياتابك . قرار گرفت
  ).51-2: 1342،يسيبدل(افت يوفات 

. ديبه حكومت لر بزرگ رسخان اب به فرمان ارغونيوسف شاه، پسرش افراسيپس از اتابك 
، ييمغول گذاشته به لرسـتان رفـت و در فرمـانروا    ياب برادرش احمد را در اردوياتابك افراس

شـان را  ير نموده و اير پدرش را دستگيابتدا افراد خاندان، وز. ار نشان داديخشونت و سطوت بس
 ياب بـرا يافراس. ندشان از ترس به اصفهان پناه بردياز كسان ا يع كشت و جماعتيشن يبه وضع
ن واقعـه مقـارن بـا    يپدرش را  به اصفهان روانه داشت و ا آن جماعت، قزل عم زاده يريدستگ

  ). 627-28: 1339رخواند، يم(بود  يلخانياوضاع دربار ا يشانيمرگ ارغون خان مغول و پر
  

اتبـاعش  د و دستور داد يان بر ضد مغول مناسب ديام و طغيق ياب زمان را براياتابك افراس
قزل و سلفر شاه اتّفاق نمـوده و شـحنه اصـفهان،    . م بودند، بكشنديرا كه در اصفهان مق يمغوالن

. ان برداشتنديخته بودند از ميگشته و جمع لران را كه بدانجا گر يدو را كشتند و بر شهر مستوليبا
ـ دولت خود دانست و به فكر افتاد كه مملكـت ا  ن واقعه را مقدمهياب اياتابك افراس ران را بـه  ي

كان خـود را بـه   ياب نزدياتابك افراس). 46: 1336، ينطنز(از دست مغول مستخلص گرداند يكل
فارس، اعزام كرده و عزم اسـتخالص دارالملـك    ياياز حدود همدان تا كنار در ياتيامارت وال

 ينمود و آنـان را شكسـت   يبا مغوالن جنگ) قهرود(اب در كره رود يافراس. ديمغول را جزم گردان
 ين جهت مغوالن برگشته شكسـت يبه ا. تمام رفتار كرد يال آنان به زشتيسخت داد و با اهل و ع
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  ).547: 1339، يمستوف(سخت به لران وارد ساختند
  

اب به خدمت او رفت و مثل سابق بـه  يد اتابك افراسيرس يلخانيكه غازان خان به ا يهنگام
ـ   .هـ  695در سال . مت لر بزرگ برقرار شدحكو رفـت، اتابـك   يق كه غازان خان بـه بغـداد م
ر يانه راه به اميدر م يافته به لر بزرگ برگشت ولياب در همدان نزد او رفت و سپس اجازه يافراس

ـ يلخان ميهرداق حاكم فارس كه نزد ا ش غـازان بـرده و   يرفت، برخورد و او اتابك را با خود پ
كـرد   ياش پافشـار اب را متهم به عدم اطاعت از خان مغول نمود و آن قدر درگفتهياساتابك افر

  . )106: 2ج /1367 ن،يدالديرش( كه فرمان قتل او صادر شد
او . ديخان به حكومت لر بزرگ رساب، اتابك احمد به فرمان غازانيپس از قتل اتابك افراس

ـ   م النفس بود و با شعرا و اهل ادب به حسنيسل يمرد صـاحب مجمـع   . كـرد يسلوك رفتـار م
). 208: 1363، ياشـبانكاره ( داند ين اتابكان و خالصه خاندان لر بزرگ ميالعاالنساب او را قره

پسر اتابك احمد به لرستان مسافرت كرده،  ياب ثانيابن بطوطه كه در زمان حكومت اتابك افراس
دم يبوده است و من از مردم موثق شن ياحمد پادشاه خوب« :سدينوين ميدر مورد اتابك احمد چن

ن تعداد چهل و چهار يكه او در قلمرو حكومت خود صد و شصت خانقاه آباد كرده است و از ا
ـ ن يات فارسـ ياتابك احمد در ادب). 240-41: 1370ابن بطوطه، (» ...ذج بوديتا در خود ا ز نـام  ي

خ يتـار : ف شده كه عبارتنـد از يألبه  نام او ت يادگار گذاشته و سه كتاب فارسياز خود به  يكين
ـ ، معينيقزو ينين فضل اهللا حسيف شرف الديآثار ملوك عجم تأل يمعجم ف در فـن   يار نصـرت ي

ف كرده و تجارب السلف به قلـم  يبه نام او تأل ياصفهان يق فخر. هـ  713عروض كه در سال 
ـ  ياست از كتاب فخر ياكه ترجمه يهندوشاه بن سنجر نخجوان ، يكاشـان  يرغفـا (يابن طقطق

1343 :171.(  
  

در زمـان او  . ن احمـد اسـت  يالدن اتابك نصرتيوسف شاه پسر و جانشين يالداتابك ركن
. كار آمـد  يرو يمختلف يهاران سلسلهيافت و در ايلخان مغول وفات ين ايد آخريسلطان ابوسع

زه يوشتر و حواستقالل گذاشت و ش يران استفاده كرده بنايز از وضع آشفته ايوسف شاه نياتابك 
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مدت حكومت او شش سال بـود  ). 48: 1336، ينطنز(متصرّفات خود نمود  يمهيو بصره را ضم
ذج بردنـد و  يجسدش را به ا. افتيق در شوشتر وفات .هـ  740االول سال  يو در ششم جماد

  .)198: 1ج /1372، يسمرقند( كه به ركن آباد موسوم بود، مدفون ساختند يادر مدرسه
د و با مردم بـه  ين احمد بعد از برادر به حكومت رسياب بن اتابك نصرالدين افراسيمظفرالد

افـت و  ينجو بر فارس تسلّط يخ ابواسحاق اياب، شيدر زمان اتابك افراس. عدل و داد رفتار نمود
 ن محمـد كمـك خواسـت   يرمبارزالـد يز اعمال نفوذ نموده از لران در جنـگ بـا ام  يدر لرستان ن

  .)14 :2ج /1347ستوده، (
ش و عشرت گذاشت يع يد و بناياب پس از پدر به حكومت رسياتابك نورالورد پسر افراس

بـر   يادير و رباطات بنا كرد و امالك زيو دست به بذل و بخشش گشود و بر سر راه ها، بقاع خ
نجو يخ ابواسحاق ايبا ش يااتابك نورالورد مناسبات دوستانه). 49: 1336، ينطنز( آنها وقف كرد

خت و به يگر ين و شاه شجاع مظفريرمبارزالديخ ابواسحاق از برابر اميكه ش يقرار كرد و  زمانبر
ن يرمبارزالـد ياما چون ابواسحاق به اصفهان برگشت، ام. رساند ياريلرستان آمد، نورالورد به او 

د يشل كيق به لرستان آمد، او را گرفته و چشمانش را م.هـ  757نورالورد در سال  يسركوب يبرا
، حكومـت  ين مظفـر يرمبارزالـد يسـپس ام ). 950: 2 ج /1386، يخواف يحيفص(نا ساخت يو ناب

 ن احمد دادياتابك پشنگ پسر سلغر شاه پسر نصرت الد يعنينورالورد،  يلرستان را به پسر عمو
  ).52: 1335، يكتب(

ر در شوشـت  يلكـان يكه از طرف سلطان احمـد ا  يدر زمان اتابك پشنگ، شاه منصور مظفر
دفـع خطـرات    ياو برا. تاختيت لر بزرگ ميافته بود، به واليحكومت داشته و سپس استقالل 

ـ شاه شجاع به درخواست سلطان احمد درصدد تنب. شاه منصور از شاه شجاع طلب كمك كرد ه ي
 ه موكـول كـرد  يه بود، دفع شاه منصور را به بعـد از مراجعـت از سـلطان   يعادل آقا حاكم سلطان

  ). 99: همان(
  

 يغفـار (افـت يو پنج سال حكومـت وفـات    يق پس از س.هـ  792اتابك پشنگ در سال 
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لرستان در عهد او به ضعف و . ديپس از او، پسرش احمد به حكومت رس). 171: 1343، يكاشان
د و اتابك احمد فـرار  يبه لرستان لشكر كش يدر زمان او شاه منصور مظفر. دچار گشت يآشفتگ
  ).119: 1335، يكتب( مور رفتيرتيام يار نمود و به اردوياخت

  

د، اتابـك  ير فارس به خوزستان رسـ يمور به عزم تسخيرتيق ام. هـ 795كه در سال  يهنگام
مـور  يامـا ت . مور به لرستان مراجعـت نمـود  يرتيد و با اجازه امياحمد در دزفول به خدمت او رس

رستاد تـا اگـر اتابـك احمـد از     اب و مسعود شاه نام داشتند به سمرقند فيبرادران او را كه افراس
مـور  ير تيام يپس از چند ياز برادران را به حكومت لر بزرگ بگمارد ول يكيچد يفرمان او سرپ
  ). 50-51: 1336، ينطنز( م كردياب تقسيو برادرش افراس) احمد(ن او يلرستان را ب

ر يمد را دستگاب برادرش احين آن دو اختالف افتاد و افراسياب به لرستان آمد بيچون افراس
پس . را عفو نمود و مجدداً حكومت لرستان را بدو داد يمور ويرتيام يول. ساخته به اردو فرستاد

. سـاخت  يقهندز فارس زنـدان  ر محمد اتابك احمد را گرفته در قلعهير زاده پيمور، امياز رفتن ت
ان نجات داد و بـه  د، او را از زنديرزاده اسكندر به حكومت فارس رسيق كه ام.هـ  881در سال 

ظلم و ستم گذاشت تا  يد دوباره بناياتابك احمد چون به لرستان رس. حكومت لر بزرگ فرستاد
  ).51-2: همان( دنديبر ضد او متفّق شدند و در همان سال به قتلش رسان ين كه جمعيا

  

ز پسرش شاه يبه حكومت پرداخت و پس از او ن يد مدتيپس از اتابك احمد، پسرش ابوسع
ن بـن كـاوس بـن    ياث الـد يق به دست غ.هـ  827ن در سال يشاه حس. دين به قدرت رسيسح

ـ ن است كه مياث الدين غيهوشنگ كشته شد و در زمان هم ـ م بـن م يرزا سـلطان ابـراه  ي رزا را ي
ب حكومت ين ترتيشد و به ا يمتوار يموريان تيشاهرخ لشكر به لرستان برد و او از مقابل لشكر

  ).171: 1343 ،يكاشان يغفار( افتيق خاتمه .هـ  827ن خاندان در سال يا
  

  مظفر با اتابكان لر بزرگبررسي روابط آل
-شـرف مطلـب را بـا   . ميح دهيم روابط آل مظفر با اتابكان لر بزرگ را توضيخواه يحال م
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محمـد و اتابـك    نيرمبارزالـد يام همچـون  يگريد يايم كرد و به قضايشروع خواه مظفر نيالد
  .م پرداختيره خواهيو غ نورالورد

  
  الدين مظفر و اتابك افراسياب لرشرف

وسف شاه از اتابكان لـر بـزرگ   ياب پسر يلخان مغول، اتابك افراسيخاتو، ايمقارن جلوس گ
 /1339رخوانـد،  يم( ان برداشتيهمانند زمان ارغون خان مجدداً در لرستان سر به شورش و عص

حملـه بـه    يرا بـرا  ياب برآمد و لشكريفراساتابك ا يخاتو درصدد سركوبيگ). 627-628: 4ج
كه  يبا لرستان و سوابق دوست يهمجوار ن مظفر به واسطهير شرف الدياما ام. لرستان آماده نمود

ن مهم را انجام دهـد و او  يا يزيبا اتابكان لر بزرگ داشت، داوطلب شد كه بدون جنگ و خونر
، يبـافق  يمسـتوف (اب فرسـتاد يزد اتابك افراسـ خاتو قبول نموده او را نيگ. ع و منقاد سازديرا مط
رفتـه  ياتابك دوستانه پذ ياب رفته و از سويز نزد افراسين مظفر نيرشرف الديام. )96: 1ج /1342
هرآنچـه  « : خ آل مظفـر يصاحب تا يحت نموده و به قول محمود كتبين او را نصيشرف الد. شد

بر سخنان او اعتماد كرد و مصـاحب  اتابك . ار بود بگفتيآن د يايمصلحت اتابك و صالح رعا
 ».ت بر وفق مراد مراجعـت نمـود  ياو متوجه اردو شد و از آنجا به امثله و احكام و نوازش و ترب

  ).5: 1335، يكتب(
لخـان افـزوده   ين مظفر نزد ايش بر قدر و منزلت شرف الديش از پير، بين حسن تدبيبر اثر ا

لخـان  يق ا.هــ   694خـاتو در سـال   ياز مرگ گد كه بعد يرس ييشد و وجاهتش در دربار به جا
ها، طبـل،  ل خلعت ها، نشانياز قب ين مغول، همه عالئم امارت و بزرگيغازان بنا به مرسوم سالط

  ).36: 1326، يزديمعلم ( داشت ير را به او ارزانيعلم و شمش
  اميرمبارزالدين محمد و اتابك نورالورد

كـه   يبطـور . نماند يان با گذشت زمان پابرجا باقخاندان آل مظفر و اتابك يروابط دوستانه
د و چنانكه در ييگرا يرگين محمد و اتابك نورالورد به تين دو خاندان در عهد مبارزالديروابط ا
  .دينده گفته خواهد شد، منجر به مرگ اتابك لر گرديسطور آ
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 يجاع مظفرله شاه شياصفهان بوس 756در سال « : خ آل مظفر گفته شدهيآن گونه كه در تار
 ينجـو بـرا  يخ ابواسحاق ايران حاكم شهر متحصن شد و شيرميد جالل ميدر محاصره درآمد و س

 يمظفـر  يمقابـه بـا امـرا    يبـرا  يگرفتن كمك نزداتابك نورالورد به لـر بـزرگ رفـت و از و   
نجو از اتابك لر، اتابـك  ياستمداد ابواسحاق ا يدر پ). 46: 1335، يكتب(» درخواست كمك نمود

اسـتخالص   يان لـر، بـرا  يخ ابواسحاق به اتفاق او و سپاهيب داده و شاه شيترت يورد لشكرنورال
افت محاصره اصفهان را رها سـاخته و  ين امر اطالع ياز ا يشاه شجاع، وقت. اصفهان حركت كرد

ـ كمك از پدر به مقابله شتافت و چون به منـزل ف  يضمن تقاضا ن يرمبارزالـد يد، اميروزان رسـ ي
به صـالح   يفان قدرتمندين حريمبارزه و جنگ با چن. ديان خود به او ملحق گرديمحمد با لشكر

 به شوشتر رفت و الوار به لرسـتان برگشـتند   يريخ بدون درگين رو شاه شيمخالفان نبود و از هم
  ).496: 4 ج /1339رخواند، يم(

 ين لشـكر رايرميم ياريخ ابواسحاق به اصفهان آمده، به دستيق ش.هـ  757گر در سال يبار د
ـ    ن محمد هم باز به محاصرهيرمبارزالديام. مرتّب ساخته در آنجا مستقر شد  يشـهر پرداخـت ول

 ياصفهان را به خواهرزاده خود شاه سلطان واگذاشـته، خـود بـرا    د، محاصرهيچون زمستان رس
ـ غ). 950: 2 ج /1386، يخـواف  يحيفصـ ( اتابك لر به لرستان رفت يسركوب ن يالـد ر از جـالل ي

كـرد اتابـك   يم يوسته از شاه ابواسحاق جانبداريكه پ يگريران حاكم اصفهان، حكمران ديرميم
  .او افتاد يشه سركوبين در اندير مبارزالديجه اميدر نت. لرستان، نور الورد بود

ن مظفـر بـا اجـداد اتابـك     ين كه شـرف الـد  ين محمد به علّت ايرمبارزالدين حال، اميبا ا
ز از جهـت مواصـلت اتابـك نورالـورد بـا      يداشت و ن يادوستانه طهام گذشته رابينورالورد در ا
خواست بـا او مقابلـه    يداشت، نم يشيكرمان، با شاه شجاع و شاه محمود خو ييخاندان قراختا

خ ابواسحاق متّحد شد و لشكر به مدد او فرسـتاد، در  ير شيچون اتابك نورالورد با ام يزد وليبرخ
ر شد اما ين عمل سخت متغيل اين محمد به دليرمبارزالدينكه اميبا ا .نماند يامخالفت اتابك شبهه

ن ين حسـ يركمـال الـد  يو سـپس ام  ين خنجـ يبا پدران او ابتدا موالنا ناصرالد يدوست به واسطه
ـ ن عميو خواجه ركن الد يديرش را فرسـتاد تـا او را از    ين انـار يدالمك و خواجـه صـدرالد  ي
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  ن محمـد عـازم لرسـتان شـد    يرمبارزالـد يفتاد و اميرگر نحت آنان كاينص يمخالفت باز دارد ول
ن محمد و اتابك نورالـورد را  يرمبارزالديان اميخ آل مظفر جنگ ميمؤلّف تار). 51: 1335، يكتب(
  : دهد ين شرح ميچن

چنـد روز بعـد شـاه    ... ق عازم لرستان شد .هـ757ن محمد در اواخر محرم ير مبارزالديام«
ـ تغ يدند هوا به گرميمت جزم گشت، چون به مرحله بهبهان رسيشجاع به پدر ملحق شد، عز ر يي

ـ گر امرا و سرداران قريكرد و د يسيخ عيومرث با شيد كه كين خبر رسيا يدر اثنا. افتي يم ب ي
كـرد و   12يشـ ياسامين ير مبارزالـد يام. اده جمع كرده اند و جنگ را آماده شديده هزار سوار و پ

 يـي حيستاد و شاه يره را به شاه محمود و خود در قلب لشكر بايسمنه را به شاه شجاع داد و ميم
ـ اتفاق افتـاد كـه انگشـت تح    يدند، جنگين به هم رسيقيش خود بداشت تا فريرا پ ر در دهـان  ي

  ).51 -2: همان(» ومرث كشته شديعاقبت لشكر لر منهزم شد و ك. همگان بماند
ن ير مبارزالديبه سوسن پناه برد و امموسوم  ياپس از شكست عراق، اتابك نوالورد به قلعه

ن پشـنگ  يروز بعد، اتابك شمس الـد . مذكور فرستاد يپسر خود شاه شجاع را به محاصره قلعه
ـ از اكـابر لرسـتان در ا   يپسر ملك سلغرشاه كه پسر عم و داماد اتابك نورالورد بود با جماعت ج ي

ـ ظهار اطاعت نمود و در مقابـل، ام ن آمده، اير مبارزالديتخت اتابكان لر بزرگ به خدمت اميپا ر ي
اتابك  نورالورد  يرين محمد او را به حكومت لرستان منصوب كرد و او را مأمور دستگيمبارزالد
ن ير مبارزالدينا ساخت و امير كرده، نابيز پسر عم خود نورالورد را دستگياتابك پشنگ ن. ساخت
  ).52:همان( راز مراجعت نموديبه ش

  تابك پشنگشاه شجاع مظفري و ا
ار حسـنه  يبسـ  ياتابك پشنگ، روابط اتابكان لر بزرگ و خاندان مظفر يدر مدت زمامدار 
لر بزرگ منصوب شـده بـود و بـه     ين محمد به اتابكير مبارزالدياتابك پشنگ كه توسط ام. بود

ـ داشـت و در جر  يار خـوب يز روابط بسيون آل مظفر بود، با شاه شجاع نين كار مديا واسطه ان ي
كه سلطان احمـد   يهنگام يشاه منصور مظفر. ديبا شاه منصور از شاه شجاع كمك طلب يريگدر
ـ رفت و از جانب سـلطان جال  يز نشست به نزد وير بر تخت سلطنت تبريجال مـأمور فـتح    يري
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افت و همه دشمنان و مخالفان خـود را از سـر   يشاه منصور نه تنها بر شوشتر دست . شوشتر شد
د و به صورت مكرّر بر لرستان حمله يخوزستان مسلّط گرد يج بر تماميتدرراه برداشت بلكه به 

  ).98: 1335، يكتب( نمود يم
قادر به مقابله با شاه منصور نبود به شاه شـجاع   يياتابك پشنگ، حكمران لرستان كه به تنها

ـ مـت نما يحمله و تصرّف شوشتر اقدام و بدان سو عز يت نمود و از او خواست تا برايشكا   .دي
ـ ه بـود از ا يه عادل آقا حاكم سلطانير درصدد تنبيشاه شجاع كه به درخواست احمد جال يول ن ي

  ).599-4: 1339رخواند، يم( ه موكول نموديرو دفع شاه منصور را به بعد از مراجعت از سلطان
 يلكانيد ايزيرون آورد و به سلطان بايه را از تصرّف عادل آقا بيكه شاه شجاع، سلطان يزمان

عادل آقا از راه لر كوچك، جهت دفع شاه منصور عازم شوشتر شد و چـون بـه    يد، به همراهدا
ن حـاكم لـر كوچـك فرسـتاد و دختـر او را      ينزد ملك عزالـد  يد شخصيخرم آباد رس يحوال

اسـت،   يلكـان ين بهانه كه دخترش نامزد سـلطان احمـد ا  ين با ايملك عزالد. نمود يخواستگار
ر ين شده بـود فرمـان تسـخ   ين مسئله خشمگيشاه شجاع كه از ا. مودشاه شجاع را رد ن يتقاضا

ن اظهار اطاعـت نمـود و دختـرش را بـه عقـد او      ين حسيملك عزالد يقلعه خرم آباد را داد ول
  ).197: 1385ستوده، (درآورد 

. شاه شجاع پس از چهار روز اقامت در خرم آباد به طرف دزفول و شوشتر به حركت درآمد
ز بـا پانصـد، ششصـد سـوار از     يشاه منصور ن. ديم لر بزرگ به خدمت او رساتابك پشنگ حاك

 يت باقين وضعيك هفته در همين مدت يطرف. انش در آن طرف رودخانه شوشتر فرود آمديسپاه
 ب، مسـأله ين ترتيبه ا. ديماندند و چون امكان عبور از رودخانه فراهم نبود كار به مصالحه انجام

داد، شـاه شـجاع راه   ين رويپس از ا. ديمرو لر بزرگ حلّ و فصل گردحمالت شاه منصور به قل
  ). 101: 1335، يكتب( ذج شديا يز روانهيش گرفت و اتابك پشنگ نيراز را در پيش

در . م پرداخـت يبا اتابكان لرستان خواه يروابط خصمانه شاه منصور مظفر ياكنون به بررس
  .م ساختين خواهن گونه روابط را روشياز ا ينجا، مسائل چنديا
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  شاه منصور مظفري و اتابك پشنگ
شاه منصور با اتابك پشنگ همچنان  ، روابط خصمانهين مظفرين العابديدر زمان سلطنت ز

دخالـت   يرا بـرا  يگر فرصت مناسـب يكديبا  يمظفر يامرا يهادر واقع، كشمكش. ادامه داشت
  . آن مظفر فراهم نمود ياتابك پشنگ در امور داخل

ـ راز كـه در اخت ين به شـ ين العابديكه خبر تصرّف اصفهان توسط سلطان ز يهنگام ار شـاه  ي
نان از صحت آن خبر، دست به كـار  ياز مخالفان شاه منصور پس از اطم يد، برخيمنصور بود رس

در . نديراز به او مساعدت نماين وعده دادند كه در صورت حمله به شين العابديشده به سلطان ز
روانه نمود و از او خواست كـه   ييحينزد شاه  ين فرستادگانين العابديطان زدها، سلين نويا يپ

ن ين در موعد معيرفت و قرار شد كه طرفيپذ ييحيشاه . ندينما يه شاه منصور لشكركشيمتفقاً عل
االت آنـان همـراه   يگر اتابك پشنگ هم كه با خيد ياز سو. وندنديگر بپيكديراز به يش يدر حوال

نه با شاه منصور پسر خود اتابك هوشنگ را مأمور نمود تا با هفتصد يريت دبه سبب خصوم. بود
  ).425: 1336، يزدي(ن ملحق گردد ين العابديان سلطان زيسوار به سپاه
ن در يطرف. راز شديافت، عازم شينبرد آماده  يخود را برا يروهاين چون نيالعابدنيسلطان ز
شاه منصـور كـه از هـر جهـت     . و حمله نمودند دهيگر رسيكديبه ) رازيك شينزد( حدود پل نو

ن تحرك مدبرانه و سرعت يبر اثر ا. ر كرديعبور از پل، دشمنان خود را غافلگ يآماده بود، به جا
بازمانده  يالعملاز هر عكس كه را هوشنگ اتابك و نيالعابد نيز سلطان انيلشكر منصور، شاه عمل

: همان( ر به اصفهان بازگشتين ناگزين العابديلطان زبودند رو به فرار نهاده و متفرّق شدند و س
426- 425.(  

  
  شاه منصور مظفري و اتابك احمد بن پشنگ

نكه يبه علّت ا. ره بوديدر زمان حكومت اتابك احمد، روابط آل مظفر و اتابكان لر همچنان ت
 ملـك هوشـنگ بـرادر    -ديق به  حكومـت رسـ  .هـ 792كه در سال -در آغاز كار اتابك احمد 

ف لر اختالف افتـاد؛ لرسـتان در   يان طوايكشته شد و م يدر جنگ يه او برخاست وليكوچكتر عل
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ت ين وضـع يا). 171: 1343، يكاشان يغفار(دچار گشت  ياريبس ين زمان به ضعف و آشفتگيا
ار شاه منصور قرار داد تا بتواند ضمن انتقام گرفتن از اتابكان لر يآشفته، فرصت مناسب را در اخت

ب شاه منصور به لرسـتان  ين ترتيبد. ز گسترش دهديش را نياطر اتّفاقات گذشته، قلمرو خوبه خ
ـ ام يار نمود و بـه اردو يد و اتابك احمد كه تاب مقاومت نداشت فرار اختيلشكر كش مـور  ير تي

 راز برگشتيرا به حكومت لر بزرگ گماشت و خود به ش يس ناميز  ملك اويشاه منصور ن. رفت
  )119: 1335، يكتب(

ر فـارس  يتسـخ  يمور براير تيق كه ام.هـ  795ن اشاره شد، در سال يش از ايهمانطور كه پ
مـور او را پـس از فـتح    ير تيد و اميد، اتابك احمد در دزفول به خدمت او رسيبه خوزستان رس

ان دو ين ارتباط مين آخريدر واقع، ا). 50: 1366، ينظنر(راز به حكومت لرستان منصوب كرديش
ق بود كه خاندان آل مظفر توسط .هـ  795چون در سال. آل مظفر و اتابكان لر بزرگ بود خاندان

  .با ملوك همجوار خاتمه داده شد يمظفر يمناسبات امرا يجه به تماميمور بر افتاد، در نتير تيام
   
  نتيجه

ـ  يلخانيدولت ا يكه پس از فروپاش يين حكومت هايب ياسيروابط س  يبوجود آمدند به معن
ـ ك داشـتند  يدئولوژيا با هم اختالف اين حكومت ها ياكثر ا. كلمه، وجود نداشته است يعواق ا ي

تصـرف   طهيها به آنچه در حن حكومتيهر كدام از ا. گر دوخته بودنديكديچشم طمع به قلمرو 
گر را به يآنها همد ن رو، همهياز ا. ش را داشتنديقلمرو خو نبودند و قصد توسعه يآنان بود راض

افتند از تجاوز به ييم يهرگاه فرصت. داشتنديف هم گام برميستند و در تضعينگريب ميم رقچش
ن حكومـت هـا   يو كوتاه بودن عمر ا ين مسائل، مشكالت داخليدركنار ا. نداشتند ييگر ابايكدي
ـ . باشند يو حسن همجوار يز به آنان فرصت نداد به فكر گسترش روابط دوستين ن حـال،  يدر ع

فرستادند امـا   ينزد هم م يندگاني، نمايگريه ديا اتحاد عليها و  ياز همكار يپاره ا يبرا يگاه
  . ان آنان حاصل نشديآن باشند در م يكه ملزم به اجرا ياا موافقت نامهيچ گاه قرارداد يه

ـ م كـه در جر يمتذكر شـو  يستيروابط آل مظفر و اتابكان لر بزرگ با يرامون چگونگيپ ان ي
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ل آنكه اتابك نورالـورد حـاكم لـر    ينجو به دليخ ابواسحاق اين محمد و شيلدرمبارزايكشمكش ام
ـ . ل شـد يدشمنان آل مظفر تبد يبرا يبزرگ جانب ابواسحاق را گرفت، لرستان به پناهگاه ن يهم

د يرسـ  يبه نظر م يش بود كافين محمد كه درصدد گسترش قلمرو خويرمبارزالديام يمسئله برا
م در امور يومت بركنار كند و با انتخاب اتابك پشنگ به صورت مستقتا اتابك نورالورد را از حك

و اتابكان لر بزرگ در امور  يمظفر يمكرّر امرا ين دخالت هايا. دياتابكان لر دخالت نما يداخل
. افـت يز ادامه يگرفت، در دوران بعد ن يقلمرو صورت م گر كه بدون شك با هدف توسعهيكدي

، او توانست موجبات فرار اتابك احمـد را از لرسـتان   يور مظفركه در زمان شاه منص يبه طور
د كه با كشته شـدن  ينكش ياما طول. ن منطقه بگماردياز جانب خود بر ا ياندهيد و نمايفراهم نما

  .ن رفتيمور، دولت آل مظفر از بيرتيشاه منصور توسط ام
 يتبع آن برقراراست گسترش متصرفات آل مظفر و به ياست كه س ين مسئله ضروريذكر ا 

وسته مدنظر يان حكومت شاه شجاع پين سلسله تا پايس ايروابط با ملوك همجوار كه از بدو تأس
ن سلسله ادامـه  يا يانيدر نه سال پا يعنيآل مظفر  يسران آن حكومت بود، در دوران شاهان بعد

 يبـرا  يمظفر يان امرايمداوم م يها يريكسو درگين مسئله از يا يبدون شك علّت اصل. افتين
شـاهان   يبـرا  يگر فرصتيران ديمور گورگان به اير تيگر حمله اميد يكسب قدرت بود و از سو

ش يروابط با ملوك اطراف و گسترش متصـرّفات خـو   ينگذاشت تا به فكر برقرار يمظفر باقآل
  .باشند

  
  :يادداشت ها

انـد كـه در يـزد    چنانچـه آورده . لند قامـت بـود  غياث الدين به مكارم اخالق متحلّي و به غايت مردي قوي هيكل و ب - 1
قالبي نو ترتيب كردند و شمشير او به سنگ يزد سه مـن و نـيم   . شدكه به پاي او راست آيد يافت نمي) چكمه(اي -موزه
 .)281: ق.هـ  1404و غفاري،  27: 1326معلم يزدي ، (بود 

 .)19: 1326معلم يزدي، (كند حاجي را محمود ذكر ميمعلم يزدي ، در كتاب مواهب الهي نام پسر دوم غياث الدين  -2
  .)61: 1373اصطخري، (شهري در جوار يزد   - 3
  .)1386/949:2فصيحي خوافي، (ق ذكر مي كند .هـ  757مؤلّف مجمل فصيحي ، انقراض ملوك شبانكاره را در سال  - 4
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شهري است در انتهاي سرحد فارس . الي كوه استاهل فارس ابركوه مي نامند و به معني با. بعضي ابرقويه نوشته اند -5
 .)23: 1367و اعتماد السلطنه،  81:1ج/1380ياقوت حموي، (در سه يا چهار فرسنگي يزد واقع است 

ي كوه مشرقي شهر شيراز به مسافت نيم فرسخ چسبيده بـه  بر تيغه. اين قلعه كه برخي پهن دز و فهندز نيز نوشته اند - 6
البتـه   .)2/1622: 1367حسـيني فسـايي،   (سيصد ذرع يا كمتر، حصاري از گچ و سنگ كشيده اسـت   باغ دلگشا به بلندي

  .)53: 1343جعفري، (كند جعفري در تاريخ يزد نام قلعه اي كه شاه يحيي در آن محبوس بود را سربند شيراز ذكر مي
مسـتوفي،  ( »و سرحد عراق و فارس اسـت در ما قبل، قمشه را از ملك عراق شمرده اند « : حمدهللا مستوفي مي نويسد -7

1362 :148(.  
  .)593:4ج/1339ميرخواند، (ميرخواند تاريخ اين واقعه را هفتم رجب ذكر مي كند  - 8
در منطقه لر كوچك، دولت بني خورشيد معروف به اتابكان لرستان صغير، از قرن ششم تا اوايل قرن يـازدهم هجـري   - 9

ق توسط شجاع الدين خورشيد بنيان نهاده شده و در سال .هـ591ر درحوالي سال دولت مزبو. حكومت خود را حفظ كرد
 گـران، يبارتولـد و د (ق با استيالي صفويان در كلّيه سرزمينهاي لرستان صغير، دولت بني خورشيد منقـرض شـد   .هـ1005
 . )315-316:2ج  /1370

مال امير يعني  مقر امير يا خانـه اميـر كـه مفهـوم     . است» خانه« و » مقر«در مصطلح لرها به معني » مال«در بختياري  -10
  ).115: 1350غني، (ديگر پايتخت و كرسي نشين باشد 

جبل السماق، نام كوهي است عظيم از اعمال حلب غربي مشتمل بر شهرها و قريـه هـا و قـالع و مسـكن طوايـف       - 11
 .)64: 1324باور، (اسماعيليه بوده است 

 ).23689:15ج/1372دهخدا، (پاه كردن، منظم و مرتب داشتن سپاه سامان س: ياساميشي كردن -12
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