
 سادات در دوره مغول 

 ) ×(دكتر جواد عباسى 

. در جامعه اسـالمى بـود »  سادات«اى به نام  گیرى طبقه يكى از پیامدھاى اجتماعى ظھور اسالم، شكل
به  با گسترش اسالم در سرزمین شدند و  سادات از شـرق تـا غـرب عــالم اسـالمى پراكنـده  ھاى ديگر، 

كه سـادات در آن  ايران از جمله سرزمین. عنوان گروھى محترم و متنفذ مورد توجه قرار گرفتند  ھايى بـود 
بـا ايـن حـال، موقعیـت .  نفوذ و جايگاه قابل توجھى يافتند و روز به روز بر شھرت و اعتبار آنان افـزوده شـد 

ــذھبى دوره آن ــادى و م ــاعى، اقتص ــى، اجتم ــرايط سیاس ــا از ش ــر  ھ ــیز تاثی ــران ن ــاريخ اي ــف ت ــاى مختل ھ
 . در اين مقاله، وضع سادات در ايران عصر مغول بررسى شده است . پذيرفت  مى

 . سادات، مغول، ايلخانان، دارالسیاده، موقعیت اجتماعى : ھاى كلیدى واژه

ھــايى كــه در قــرآن و حــديث دربــاره  ھمــراه بــا سـفارش) ص(شخصــیت پیـامبر اســالم  عظمـت و قداســت
جب شـد تـا مسـلمانان از ھمـان اوان، ارزش و جايگـاه »  اھل بیـت«و »  اقربین« شده بـود، مو آن حضــرت 

تى . اى براى منتسبان ايشان قائل شوند  ويژه در اين بزرگداشت، تقريبا ھمه مسلمانان متفق بودنـد و ح
نام. ھاى بعدى تاثیر چندانى بر آن نگذاشـت  گرايى فرقه تدا بـه  كه در اب ، »  آل«ھايى از قبیـل  ايـن گـروه 

يت »  سادات«شدند، بعدھا به نام  خوانده مى»  اقربا«و »  عترت«، »  ذريه«، »  اھل« كه در عیـن حـال حكا
ايرانیان نیز، پس از گرويدن بـه اسـالم، . از سیادت و سرورى آنان در نظر مسلمانان داشت، نامیده شدند 

ضور تعـداد  ھايى از اين توجه را مـى نشانه. كردند  مى) ص(توجه خاصى به اوالد و احفاد پیامبر  تـوان در ح
ھاى متعدد شـیعى، و سـرانجام تاسـیس  قابل توجھى از اوالد و نوادگان امامان شیعه در ايران، وقوع قیام

ايجـاد خالفـت عباسـى ھـم كـه بـا . ديد ) از قبیل علويان طبرستان، آل بويه و صفويان(ھاى شیعى  دولت
یان بـه خانـدان  شعار حمايت از اھل بیت شان ديگـرى از ارادت گسـترده و خالصـانه ايران بر سر كـار آمــد، ن

به. بـود ) ص(پیـامبر  تدريج گذشـته از جن ھادن بـه سـادات بـه  نوان يـك ارزش  ھـاى سیاسـى، ارج ن بـه ع
سیارى از عالمـان، شـعرا، مورخـان و . اجتماعى، جزئى از فرھنگ ايرانى شد  از اين رو است كه در آثـار ب

عددى در ارج گـزارى بـه مقـام آن به چشـم  سیاست نامه نويسان و نصیحت نامه پردازان، اشـارات مت ھـا 
بزرگ و  ھـا و بزرگداشـت در نتیجـه ھمیـن حمايـت. خورد  مى كه حـتى در موقـع بـروز رويـدادھاى  ھـا بـود 

جود نیامـد  مصیبت سادات بـه و جوم و سـلطه . ھاى فراگیر نیز خلل چندانى در موقعیت و اعتبار  دوران ھ
 . ھاى تاريخى بود  مغوالن بر ايران يكى از اين برھه

حوالت محسوسـى  با حمله مغول، تركیب جمعیتى و ساخت و قشر بندى اجتماعى جامعه ايرانى دچار ت
ھاى اجتمـاعى از ھـم پاشـید و بعضـى  اى گروه به نحو چشمگیرى كاسته شد، پاره از میزان جمعیت; شد

در اين میان، سـادات . تر شدند  قشرھاى تازه، تحت تاثیر زندگى اجتماعى مھاجمان به وجود آمده يا فعال
 . توانستند ھويت و تشكل تاريخى خود را حفظ كنند 

: در توجیه علل مصون مانـدن نسـبى سـادات در جريـان ھجـوم مغـول، توجـه بـه دو عامـل ضـرورى اسـت
سادات ھم جزئـى  نخست آن كه مغوالن قصد در افتادن با معتقدات مردم مغلوب را، كه اكرام و بزرگداشت

قدات بـه ديـده احـترام  از آن بود، نداشتند و حتى بنا به خصلت ھاى فكرى و مصالح سیاسى بـه ايـن معت
ھاى  و خاندان او با انديشه) ص(ديگر آن كه توجه ايرانیان به سادات به عنوان نسل پیامبر . نگريستند  مى

 . ھاى بزرگ ھمخوانى داشت  خاندان مغوالن درباره پاس داشت نسل و قداست

ندان اين اھتمام براى حفظ نسب و قداست ین خا مان خانوادگى كـه در ب غول بـا  ھاى بـزرگ و فر روايـان م
سنت . شان داشت  به تالش سادات در حفظ شجره ترى وجود داشت، شباھت  شدت بیش گذشته از اين 

ضى خانـدان برده  ھـا تـا مقـام الوھیـت فراگیر، در میان مغوالن و در پرتو شرايط سیاسى ھر عصـر، بع بـاال 
ھا كه با ظھور چنگیزخان آغاز شد، ھر كـس كـه بـا  چنان كه در عصر جھانگیرى و جھاندارى آن. شدند  مى

شت، بلنــد مرتبـه و مقـدس تلقـى مـى ضوع را حـتى مـى. شـد  اجداد يا اوالد او پیونـد دا ين مو تـوان در  ا
ندان و نوادگـان او تدويـن  سرگذشت نامه اى كه خواجه رشیدالدين فضل هللا درباره آبا و اجداد چنگـیز و فرز
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سل آالن قـوا، جـده بـه قـول او . كرده است، به وضوح تمـام ديـد  صراحت از مغوالنـى كـه از ن جه بـه  خوا
تقريبـا ھمـه امــرا و . يـاد كـرده اسـت ) 1(»  شـجره منقـح و روشـن«اند، با عنـوان  پاكدامن چنگیزخان بوده

بردند نیز از سـابقه خـانوادگى و وابسـتگى آبـا و  بزرگان مغول كه در دربار چنگیز و جانشینانش به سر مى
 . بردند  اجدادى خود به چنگیز و پدرانش سود مى

شكارا از ھمسـان شه مغولـى دربـاره مقـام  در تاريخ اولجـايتو گزارشـى وجـود دارد كـه در آن آ انگـارى اندي
یامبر اسـالم  سـخن بـه ) ص(خاندان چنگیزخان با اعتقاد مسلمانان و به ويژه شیعیان دربـاره اھـل بیـت پ

شیعیان را بـه . میان آمده است  بنا به اين گزارش، آن گاه كه امیر ترمناس از امراى اولجـايتو خواسـت تـا 
 : ھا چنین گفت سلطان معرفى كند، ضمن اشاره به شھرت رافضى در مورد آن

ضى باشـد كـه در ياسـاق مغـول بعـد از چنگیزخـان اوروق او را قايـم اى پادشاه ، در دين اسالم كسى راف
 ) 2. (داند  داند و مذھب سنت اين كه امیرى را به جاى او سزاوار مى مقام او مى

 . ھاى اصلى گرويدن اولجايتو به آيین تشیع شد  ھمین توضیح از انگیزه

ــر آن ــه ذك ــانى و شــرايط مســاعدى ك ــو مب ــام و  در پرت ــران، مق ــر اي ــوالن ب ــت مغ ــت، در دوره حاكمی ھــا رف
گر زمینـه. ھاى زمانه در امان ماند  سادات تا حد زيادى از آسیب موقعیت ھـا  البته در اين مورد ھم ماننـد دي

به عنوان نمونه، اين اعتقاد خواجه رشـیدالدين كـه . نبايد نقش ديوان ساالران ايرانى را از نظر دور داشت 
از مروت وزراى كامكار و امراى نامدار دور است كه سادات عظام و اشراف گرام در زمان دولت ايشان بى «

بى برگـى پريشـان باشـند ضع گـیرى) 3(، » سامان و از  ست گـزارى بـه طـور قطـع در مو ھـاى  ھـا و سیا
 . حكومت مغول درباره سادات تاثیر داشت 

 وضع سادات در عصر فتوحات مغول 

حمالت نخستین مغوالن از چنان شدت و حدتى برخوردار بود كه بھترين سرنوشت ممكن براى يك فـرد يـا 
رفتار چنگیز بر اين اصل كلى مبتنى بود كه مردم شھرھاى ايران يا بايـد از در . گروه، اسارت يا آوارگى بود 

شوند  یب از .  اطاعت محض بیرون آيند و يا ھمگى طعمه شمشـیر  منـابع تـاريخى پـر از آمـار و ارقـام عج
تر ساكنان شـھرھايى  ھا را نپذيريم، در اين كه حكايت از نابودى بیش تعداد كشتگان است كه اگر ھمه آن

ضع، چنگیزخـان از . توان ترديد كرد  چون بخارا، مرو، سمرقند، ھرات و نیشابور دارد، نمى غم ايـن و على ر
با آن كه  ھاى ايـران، تحـت تـاثیر مسـلمانان  حات در مرز مان شـروع فتو شت و نیـز  ز ھـا حشـر و نشـر دا

مرا و ; سیاسى، به رعايت جانب سادات سـفارش ھـايى كـرده بـود مصلحت بود در عمـل ا كن  گرچـه مم
نه. سربازان مغول از اين قاعده و موارد مشابه آن تخطـى كننـد  اى از نخسـتین توجھـات چنگیزخـان و  نمو

تح شـھر در سـال . توان ديد  مغوالن به سادات را در جريان فتح بخارا مى قمـرى سـادات بـه  617پس از ف
تا حـد سـتوردارى تـنزل  ھمراه ائمه و مشايخ، علما و مجتھدان از مرگ نجات يافتند ھر چند كه مقام آنان 

 . اما به ھر حال جان سالم به در بردند ) 4(پیدا كرد، 

ھاى ايـن موضـوع را در  يكى از نمونه. به سادات، پس از چنگیزخان نیز در میان مغوالن وجود داشت  عنايت
مان. تـوان ديـد  مورد فاطمه توسى مـى فترت میـان فر مت غیــر  ايـن زن در  گوو در حكو روايـى اگتـاى و من

یز . رسمى توراكینا خاتون صاحب نفوذ و قدرت فراوانى شده بود  به طورى كه اشراف مغول و خاندان چنگ
بر . از اين مساله ناراضى و نگران شده بودند  آن چه در اين جا اھمیت دارد اين است كـه فاطمـه توسـى 

 . كرد  تاكید مى) 5(»  سالله سادات كبار است«اين موضوع كه از 

یت اى از لشكر كشى با رسیدن منگوقا آن به مقام خانى مغوالن، موج تازه سـلطه بـر ايـران و  ھا بـراى تثب
نوان مـامور فتوحـات . غرب آسیا شروع شد  او نیز به استناد عملكرد چنگیزخان، به شاھزادگانى كه به ع

على رغم حسن نظـرى ) 6. (معاف باشند »  زحمت مؤن«شدند سفارش كرد كه سادات بايد از  اعزام مى
تر پس از تاسیس دولت ايلخانان  ھا بیش شد، بھبود عملى وضع آن كه در عصر فتوحات به سادات ابراز مى

 . در ايران بود 
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 توسعه نفوذ و اقتدار سادات در دوره ايلخانان 

يران  حكومت رسمى مغوالن بر ايران با لشكركشى ھالكوخان كه منتھى به سلطه او بر نواحى مختلـف ا
شد مغـوالن، گروھـى از . و سقوط خالفت عباسى شد، برقرار گرديد  اكنون پس از حدود نیم قــرن آمـد و 

كه بـه ايـن . يافتند  ھا براى ماندن و حكمرانى، در ايران استقرار مى آن مغوالن نیز مانند ھمـه مھاجمـانى 
ھا در گرو ھمسويى با  سرزمین وارد شده بودند، به زودى با اين واقعیت رو به رو شدند كه ادامه حضور آن

ــراى ســلطه ســركوبگرانه اســت  ھــر چــه زمــان . شــرايط و مقتضــیات جامعــه ايرانــى و پرھــیز از تــالش ب
شدند  گذشت، بر وسعت اين ھمسازى افزوده مى مى شد، تا آن جا كه در پايان ايـن دوره مغوالنـى پیـدا 

تـوان در  ھمین سیر را مـى. شان غلبه داشت  ھا بر تربیت مغولى اسالمى شخصیت آن -كه صبغه ايرانى 
 . تحول زندگى و افزايش نفوذ و اقتدار سادات نیز مشاھده كرد 

سیدبن «در اين زمان . از جمله نخستین نمودھاى روابط سادات با ايلخانان مغول در فتح بغداد پديدار شد 
از عالمان بزرگ و متنفذ بغداد و از رؤساى سادات از جمله كسانى بود كه براى ھالكوخان نامـه »  طاووس

گرچه گرايش شیعى وى و تشخیص درست او از وضع نا به سـامان و ) 7. (نوشت و حاضر به تسلیم شد 
نان او را نماينــده  ناامید كننده دستگاه خالفت عباسى، عوامل اصلى در اين بـاره بودنـد، امـا ھالكـو ھمچ

ھـايى كـه بـه او شـده  ھالكوخان به ھمین دلیل و نیز بـه دلیـل سـفارش. آورد  طبقه سادات به شمار مى
نگ نمـود و  نوط بـه خـوددارى آنـان از ج بود، فرمان در امان بودن سادات بغداد را صادر كـرد و البتـه آن را م

صیرالدين توسـى در  پیروزى) . 8(چنین نیز شد  ھاى پى در پى ھالكو و حضور مؤثر كسانى چون خواجه ن
اى باال رفــت كـه در  جايگاه سادات تا مرتبه. كرد  كنار وى، زمینه الزم را براى بھبود وضع سادات فراھم مى

زمان حكومت عطاملك جوينى بر عراق از جانب ھالكوخان، سادات از جمله كسانى تعیین شدند كه تايید 
سادات فارس موقعیتى از اين ھم ) 9. (آمد  ھا، مالك اعتبار به حساب مى ھا به دست آن رسائل و نوشته

آنان را تھديدى براى فرمان روايـى ) ق628 - 658حكومت (به طورى كه اتابك ابوبكر بن سعد ; باالتر يافتند 
از آن جا كه دولت اتابكان در اين زمان تابع حكومت ايلخانى بود، اين تلقى بدون وجود . كرد  خود تلقى مى

ھـاى او دربـاره اوضـاع  وصاف كه گـزارش. معنا بود  به سادات بى حسن نیتى از سوى ايلخان مغول نسبت
مالك سـادات و عـزل  موال و ا صادره ا فارس در دوره ايلخانان كم نظیر است، ضمن اشاره بـه مــواردى از م

 : نويسد ھا از مناصبى مانند قضاوت درباره انگیزه اين عمل از زبان اتابك چنین مى آن

مال ; اند و تغلب و استیالى تمام دارند  بنابر آن كه طايفه سادات در شیراز قومى انبوه اگر حسب ثـروت و 
و فسحت امالك و منصب حكومت و قضا با شرف نسـب سـیادت ايشـان را جمـع شـود، سـوداى تملـك و 

 ) 10. (شیراز را از تصرف من استنزاع كنند  سلطنت در ضماير تمكن گیرد و مملكت

براى . بیـنى بـدون موافقـت و حمايـت ممكـن نبـود  تر اشاره شد، تحقق اين پیش چنان كه پیش بنـابراين، 
 . به سادات امرى مسلم بوده است  اتابك خوشبینى ايلخان مغول نسبت

یت و نفـوذ سـادات را بگـیرد  كه در سـال . با اين ھمه، اتابك نتوانست جلـو فعال قمـرى وقتــى  671چنـان 
قول وصـاف  سوغونجاق نويین از جانب دربار ايلخانى مامور فارس شد، سید عماد الدين ابويعلى را كه به 

بــه حاكمیــت مطلـق يكــى از بلــوك فـارس ) 11(، » در شــجاعت و مـروت حیـدر كــرار و حــاكم روزگـار بــود«
كه از . گماشت  در اين زمان كه اباقاخان جانشین ھالكوخان شـده بـود، ھمچنیـن سـیدفخرالدين حسـن 

دربـاره اسـترداد امـالك ) فرمـانى(شـاھزاده ارغـون يرلیغـى  بـا وسـاطت كبار سـادات شـیراز بـود، توانسـت
شین تـازه ) 12. (كرده بود، به دست آورد ) دولتى(ھا را ديوانى  اش كه اتابك ابوبكر آن موروثى در عھد جان

چنـان ; مرتبه سادات باز ھم فراتر رفت -) ق680 - 683حكومت (مسلمان اباقا يعنى سلطان احمد تكودار 
تر خبر حكومت او بر قسمتى از فارس ذكر شد، به سمت وزارت كـل  كه سید عمادالدين ابويعلى كه پیش

 ) 13. (سرزمین فارس منصوب شد 

سالم را مـردود  ارغون خان جانشین تكودار نیز با آن كه از نمايندگان تفكر قبیله اى مغول بود و گرايش بـه ا
در زمان او سید فخرالدين حسن سـرانجام . دانست، درباره سادات در مجموع رفتارى مناسب داشت  مى

ثى خـود در فـارس سـت به دارايى ين موفقیــت درگذشـت،  ھاى مورو جده روز پـس از ا چه ھ فت و اگـر  يا
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حتى زمانى كه ) . 14(» به تمشیت مصالح امالك و تحصیل اموال مشغول شد«پسرش سید قطب الدين 
سید عمادالدين ابويعلى وزير فارس در عھد تكودار، به ھمراه پسر عمويش سیدجمال الدين محمـد، طــى 
يك كشمكش با حكومت محلى مغوالن به قتل رسیدند، با انتصاب ابش خاتون به حكومت فارس قرار شـد 

ضـمن . شـود  پنجاه تومان مال به اوالد سید عماد الدين و بیست تومان به ايتام سید جمال الدين پرداخـت
فارس فرسـتاده شـد  صوص از دربـار ايلخـانى بـه  ) 15. (آن كه ، براى رسیدگى به اين موضوع ايلچى مخ

جه نشـان داد كـه  سادات تو شمس الدوله، نماينده سعدالدوله، وزير يھودى ارغون نیز آن اندازه به احوال 
وقتى پس از قتل سعدالدوله مدعى شد كه مسلمان بوده و شـعاير يھوديـت را بـه طــور مصـلحتى انجـام 

) 16. (» گفتنـد سادات و ائمه بر صدق مدعاى او گواھى دادند و در حضور و غیاب دعا و ثنا مى«داده،  مى
694(تا به حكومت رسیدن غـازان خـان ) ق690(منابع درباره وضع سادات در فاصله میان مرگ ارغون خان 

مى روايى كه طى آن گیخاتو و بايدو فرمان)  ق ند  ھايى مستعجل داشتند، اخبارى بـه دسـت ن امـا بـا . دھ
 . اى تازه در زندگى مردم ايران و از جمله سادات آغاز شد  خان دوره روى كار آمدن غازان

نوان  غازان به ع خانى را  كردن اسـالم در میـان مغـوالن سـاكن در ايـران، حكومـت ايل خان كه بـا رسـمى 
وى بالفاصـله پـس از اسـالم . گذاشـت  حكومتى مسلمان مطرح كرد، از ھمان ابتدا به سادات احترام مى

قررى(ھا ادرارات  آوردن به سادات محبـت كـرد و بـراى آن بـا ايـن ھمــه، ) 17. (و صـدقاتى تعییـن كـرد ) م
روايى او است كه در طى آن به دلیل شـدت ارادت  ھاى پايانى فرمان ترين توجه او به سادات در سال بیش

مانى دربـاره  702در سال . تا مرز شیعه شدن نیز پیش رفت ) ص(به اھل بیت پیامبر  تعظیـم و «قمرى فر
قد امـام حسـین ) 18. (سادات مكه و مدينه صادر كرد »  تفخیم در ھمین سال، زمانى كـه بـراى زيـارت مر

به كربال رفت، دستور داد از محل عايدات نھرغازانى كه براى رسانیدن آب به كربال ايجاد شده بود، ھر ) ع(
ھمچنیـن او بـا اسـتناد بـه حسـن ) 19. (روز سه ھزار من نان براى ارتزاق سادات مقیم آن جا تھیه شود 

ــان، كــه از اھــل بیــت ــا از آن توجــه چنگیزخــان بــه علوي ــد، دســتور داد ت قــالن و قوبچــور و اوالغ و «ھــا  بودن
ھـا مطـابق آن چـه  ھاى ايشان ايلچى فرود نیايد و مواجـب آن نگیرند و در خانه) ھا انواع مالیات(»  شوسون

ھمچنین علويان بــه عنـوان نـاظر در . شده سال به سال بدون ھیچ قصورى پرداخته شود  كه در دفاتر ثبت
بود  غازان) 20. (محاكم تعیین شدند  صدد ايجـاد مراكـز و تشـكیالت خـاص سـادات  بـه . خان ھمچنین در 

و حسـنین ) ع(را ھمـراه بـا علـى ) ص(هللا، پس از آن كه وى دو بار پیامبر  نوشته خواجه رشیدالدين فضل
كز و ) ماننـد فقھــا و متصـوفه(اى  در خواب ديد، با پیش كشیدن اين پرسش كه چرا براى ھر طايفـه) ع( مر

ھم  گر شـھرھاى م جايگاھى وجود دارد، اما براى سادات محل تجمعى نیسـت؟ دسـتور داد در تبريـز و دي
ھا  سپس موقوفاتى براى ھر كدام از آن. بسازند تا سادات در آن جا گرد آيند »  دارالسیاده«مراكزى به نام 

اى ديگـر روايـت كـرده  خان به اھل بیت و سادات را بـه گونـه كاشانى زمینه گرايش غازان) 21. (معین كرد 
جرم  702به نوشته او، در سال . است  لوى را بـه  قمرى در يك روز جمعه در مسجد جامع بغداد فـردى ع

سوزاندند  خود را ھـم خوانـده، كشـتند و جسـد او را  ماز  جمعـى از سـادات . آن كه بعـد از نمـاز جمعـه ن
مى ھاى سوخته او را ھمراه با دادخواستى به غازان استخوان سر  بـرد،  خان كه در اين وقت در عـراق بـه 

نان اوالد و . عرضه داشتند  غازان ضمن انتقاد از اعمال اختالف انگیز مسلمانان و اين كه چگونه است كه آ
سپس درباره وضع اھل بیت . اند، دستور داد تا مسببان اين واقعه را كشتند  ذريه پیامبر خود را چنین كرده

كه  خود مطـالبى جويـا شـد و پـس از آن اعـالم كـرد  مان  قصـد نصـرت آنـان و خـذالن «از صدر اسالم تـا ز
فات بـراى  درپى اين ماجرا بود كه فرمان تاسیس دارالسـیاده. را دارد » ھا دشمنان آن صاص موقو ھـا و اخت

 ) 22. (ھا را داد  آن

شیعه شـود، امــا جانشـین او سـلطان  خان مجال آن را نیافت تا در ادامه محبت گر چه غازان به اھل بیت، 
بر مبنـاى سیاسـت) خدابنده(محمد اولجايتو  شـیعى اداره  اين فرصت را يافت كه مدتى دولت ايلخـانى را 

شه ) ق709(تر آورديم محل استناد قرار دھیم، گرايش او به تشـیع  اگر روايت كاشانى را كه پیش. كند  ري
. (و خاندان چنگیزخان قداستى مشابه يافته بود ) ص(در اين موضوع داشت كه وى میان اھل بیت پیامبر 

به ھر حال، اين تحـول در . البته در اين میان نبايد نقش عالمانى چون عالمه حلى را نیز ناديده گرفت ) 23
به طورى كه حتى توانستند به ; سادات شد تر مقام و موقعیت نگرش مذھبى سلطان، موجب تعالى بیش

الــدين آوجــى از ايــن جملــه بــود كــه توانســت در دســتگاه وزارت  ســید تــاج. يابنــد  مناصــب بــااليى دســت
نوان . سعدالدين ساوجى صاحب نفوذ زيـادى شـود  به ع نمونـه ديگـر سـید افتخارالـدين بخـارى بـود كـه 

 ) 24. (فرستاده سلطان به شام و مصر رفت 
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ھت بیـش از دو سـال دوام  با اين كه اعتقاد اولجايتو به تشیع مبتنى بر اساسى محكم نبود و به ھمیــن ج
حتى زمانى كه قرار شد سید تاج . به معناى تنزل مقام سادات نبود  به مذھب اھل سنت نیاورد، بازگشت

الدين آوجى بنا به اتھامات مالى و سیاسى كشته شود، سلطان از اين كه فرمان قتل او را صادر كند، بـه 
شك دربـاره سـیادت او و نـیز واگـذار كـردن . كـرد  صرف سید بودنش، ابا مى سـرانجام مخالفـان بـا ايجـاد 

ین مـاجرا، سـید عمـاد ) 25. (مجازات وى به سادات، توانستند به ھدف خود در كشـتن او برسـند  در ھم
یل كشـیدن بـر چشـمان  الدين عمادالملك با آن كه به مرگ محكوم شده بود، سرانجام نجات يافت و به م

نان كـه  ظاھرا توجیه فوق براى به قتل رساندن سید تاج) 26. (وى اكتفا شد  الـدين آوجـى، سـلطان را چ
زيرا وقتى پس از قتل سید و پسرانش، حنابله بغداد بر اجسـاد ; سادات فارغ نكرد بايد از خیال ھتك حرمت

ھاى بسیار از  ھا را داد و تنھا با پا در میانى آنان اسب راندند، چنان خشمگین شد كه فرمان قتل قاضى آن
حالى كـه بـر پشـت او  غى بنشـانند و در  اين كار چشم پوشیده و دستور داد قاضى مذكور را عريان بر اال

 ) 27. (زنند وى را در بغداد بگردانند  شالق مى

قع، نتیجـه . سلطان ابوسعید نیز سادات ھمچنان اقتدار و جايگاه خود را حفظ كردنـد  در دوره حكومت در وا
بود  شكار شـده  ضمن برخـوردارى از رفـاه و  آن. خدمات غازان خان و اولجايتو به سادات در اين زمان آ ھـا 

اى از ايــن مطلـب  نمونه. ھاى سیاسى و اجتماعى نیز داراى قدرت و نفوذ فراوان بودند  آسايش، در عرصه
ساور(را در ھمكارى سادات در سركوب شورش شاھزاده يسـور  يسـور از شـاھزادگان . توان ديـد  مـى) ي

ھـايى از  تر به اولجايتو پناه برده و از سوى او بـه حكومـت قسـمت الوس جغتاى در ماوراءالنھر بود كه پیش
اما با مرگ اولجايتو به فكر تصرف خراسان افتاد و ; شرق و شمال شرقى قلمرو ايلخانان منصوب شده بود

ــد  ــركوبى او ش ــاده س ــعید آم ــلطان ابوس ــعید . س ــپاھیان ابوس ــدران از س ــه در مازن ــس از آن ك ــور پ يس
ستقبال اكـراه. خورد، در حین عزيمت وارد مشھد شـد  شكست با ا آمـیز سـادات كـه معتبرتـرين و بـا  امـا 

شكش. شھر بودند، رو به رو شد  نفوذترين جماعت با پی سادات بـه ناچـار  یب  ھـايى كـه  امیر بدرالدين نق
ذكر كرده، نزد يسور رفت و ايـن برخـورد موجـب خشـم شـاھزاده » مختصر«ھا را  عبدالرزاق سمرقندى آن

يسـور . ھا را چند ساعتى سرپا نگه داشـت  شد، به طورى كه جواب سالم امیر و ھمراھانش را نداد و آن
بـراى ايـن منظـور قـرار شـد كسـانى از سـپاھیان او . سرانجام خواھان تامین مايحتاج سپاھیان خود شد 

امیر بدرالدين نقیب . ھمراه بدرالدين به شھر بروند، اما در شھر فرستادگان يسور ھمگى به قتل رسیدند 
سب و سـالح مقتـوالن را بـه عنـوان  سادات كه ظاھرا مسبب گستردن اين دام براى آن ھا بود، بالفاصله ا

یت او واقـع شـد  مورد تحسـین و ترب ) 28. (ھديه براى امیر حسین فرمانده لشكريان ايلخـانى فرســتاد و 
به سـرعت سپاھیان امـیر حسـین  بـه  يسور ھم فرصت نیافت تا انتقام اين كشـتار را بگـیرد و بـا رسـیدن 

 . شرق گريخت و كمى بعد كشته شد  سمت

اگرچه . ھايى ديدند  با مرگ ابوسعید و بروز آشفتگى در ايران، سادات نیز مانند ديگر قشرھاى جامعه زيان
مشكالت آنان به اندازه ديگر مردم نبود، اما به دلیل جنگ قدرت، فقدان دولـت مـردان كـار آمـد و فرھیختـه 

ھاى پى درپى  ھاى حاكم، قتل و غارت ھاى مذھبى در سیاست مانند خاندان رشیدى، ضعیف شدن جنبه
 . ، انحطاط اقتصادى و غارت اوقاف، متحمل مشكالتى شدند 

 هللا و سادات  خواجه رشیدالدين فضل

خـان و اولجـايتو در  تر تصمیماتى كه به نام غــازان هللا، عالوه بر اين كه در اخذ بیش خواجه رشیدالدين فضل
. داد  شده، نقش اساسى داشت، به طور مستقیم نیز به سادات ارادت و توجه ويژه نشان مــى تاريخ ثبت

براى يكـى از پسـرانش  دختر سید بشیر از ملوك مكه را كه افتخار سیادت و اشرافیت، ھر دو را، داشت، 
كرده بـود كـه در روزھــاى )  29. (خواستگارى كرد ) به نام علیشاه( ھمچنین در وقفنامه ربع رشیدى مقرر 

در يك نامه اختصاصى نیز سفارش اكید دربـاره ) 30. (شود  عاشوراى ھر سال، مبالغى به سادات پرداخت
مان بـود، كـرد  سیدافضل گرچـه خواجـه چنیـن كـارى را بـراى . الدين كاشانى كه از جمله عالمـان بـزرگ ز

بان كاشـان  بسیارى از دانشمندان و فقیھان و صوفیان عصر خود مى كرد، اما در اين نامه كه خطاب بـه ناي
ھالى سـیواس از  ھمـو در نامــه) 31. (الـدين تاكیـد دارد  نوشته بیش از ھر چیز بـر سـیادت افضـل اى بـه ا

فات سـخن بـه  نرسیدن محصول اوقاف دارالسیاده آن جا به مصـرف اسـتحقاق آن و خرابـى در وضـع موقو
ھا، چھار قنـات و تعـدادى ابنیـه  ھا، دكان شود كه به فرزند خود دستور داده تا حمام میان آورده و يادآور مى
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 ) 32. (ديگر بسازد و ھمه را وقف دارالسیاده مذكور كند 

 : منابع

/ق1329لیـدن، مطبعـه بريـل، (جوينى، عطا ملك ، تاريخ جھانگشاى جوينى، به اھتمام محمد قزوينى،  -
 ) . م1911

مد  الدين خواند میر، غیاث - بن ھمام الدين حسینى، حبیب السیر فى اخبار افراد البشر، زير نظر سید مح
 ) . 1353تھران، چاپخانه گلشن، (دبیر سیاقى، 

سه (عبدالرزاق سمرقندى، مطلع سعدين و مجمع بحرين، به كوشش عبدالحسین نوايى،  - تھران، مؤس
 ) . 1372مطالعات و تحقیقات فرھنگى، 

لى،  ، ابوالقاسم عبدهللا)القاشانى(كاشانى  - به اھتمـام مھیــن ھمب تھـران، (بن محمد، تـاريخ اولجـايتو، 
 ) . 1348بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 

تھـران، ابـن (، )تاريخ وصـاف(بن عبدهللا شیرازى، تجزية االمصار و تزجیة االعصار،  هللا وصاف الحضره، فضل -
 ) . ق1338سینا و جعفرى تبريزى، 

سوى،  ھمدانى، رشیدالدين فضل - تھـران، الـبرز، (هللا، جامع التواريخ، تصحیح محمدروشن و مصـطفى مو
1375 . ( 

 ) . م1945/ق1364الھور، (، مكاتبات رشیدى، گردآورنده محمد ابرقوھى، به اھتمام محمد شفیع،  - -

 ) . تا نا، بى جا، بى بى(، وقفنامه ربع رشیدى، تصحیح ايرج افشار و مجتبى مینوى،  - -

 : ھا نوشت پى

 . دكترى تاريخ ايران اسالمى ) ×

  . 223هللا ھمدانى، جامع التواريخ، ص  رشیدالدين فضل . 1

  . 99، تاريخ اولجايتوص )القاشانى(ابوالقاسم عبدهللا بن محمد كاشانى  . 2

  . 19، ص 8هللا ھمدانى، مكاتبات رشیدى، مكتوب شماره  رشیدالدين فضل . 3

، ص 1، جـزء 3الدين حسینى خواندمیر ، حبیب السیر فى اخبــار افــراد البشـر، ج  غیاث الدين بن ھمام . 4
28 .  

  . 200، ص 1عطاملك جوينى، تاريخ جھانگشاى جوينى، ج  . 5

  . 77، ص 3ھمان، ج  . 6

36، ص 1، ج )تاريخ وصاف(بن عبدهللا شیرازى، وصاف الحضره، تجزية االمصار و تزجیة االعصار  هللا فضل . 7
 . 

  . 288، ص 3عطاملك جوينى، ھمان، ج  . 8
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حفر نھـرى  كند كه به مناسبت اى اشاره مى وصاف به رساله; 60 - 59، ص 1وصاف الحضره، ھمان، ج  . 9
شده بـود و  از فرات به سوى كوفه به قلم تاج لى بـن امــیر دلقنـدى تـالیف  مام رسـاله «الدين ع عد از ات ب

ــثرى  طايفــه ــه خــط خــود نظــم و ن ــق شــھادت در اواخــر آن ب ــه طري اى از ســادات و فضــال و اكــابر و بلغــا ب
 ) . جا ھمان(» .بنوشتند 

  . 163، ص 2ھمان، ج  . 10

  . 208ھمان، ص  . 11

  . 230ھمان، ص  . 12

  . 195ھمان، ص  . 13

  . 231 ھمان، ص . 14

  . 217 - 221ھمان، ص  . 15

  . 247 - 248ھمان، ص  . 16

  . 1255، ص 2هللا، جامع التواريخ، ج  رشیدالدين فضل . 17

  . 390 ، ص3وصاف الحضره، ھمان، ج  . 18

  . 1371و  1309، ص 2هللا، جامع التواريخ، ج  رشیدالدين فضل . 19

  . 1388 - 1389ھمان، ص  . 20

  . 1359ھمان، ص  . 21

  . 93 - 90كاشانى، ھمان، ص  . 22

  . 99ھمان، ص  . 23

  . 42ھمان، ص  . 24

  . 538، ص 4وصاف الحضره، ھمان، ج  . 25

 . ھمان  . 26

  . 133كاشانى، ھمان، ص  . 27

  . 80 - 79سمرقندى، عبدالرزاق، مطلع سعدين و مجمع بحرين، ص  . 28

  . 129، ص 23هللا، مكاتبات رشیدى، مكتوب شماره  رشیدالدين فضل . 29

  . 231 - 230هللا ھمدانى، وقفنامه ربع رشیدى، ص  رشید الدين فضل . 30
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  . 19، ص 8هللا، مكاتبات رشیدى، مكتوب شماره  رشیدالدين فضل . 31

  . 159 - 157، ص 28ھمان، مكتوب شماره  . 32
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