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چکیده 
عالمـه سـیدتاج الدین ابوالفضـل محمـد آوی در کوفـه نشـو و نمـا یافت و در حـوزه این 
شـهر، نجـف اشـرف و بغـداد بـه تحصیـل پرداخـت. آوازه تالش هـای فکـری و فرهنگی 
او بـه دربـار الجایتـو رسـید و بـه مقـام نقیـب النقبـای سـادات عتبـات عـراق و ایـران 
منصـوب گردیـد. سـید آوی، موفـق شـد نـه تنهـا سـلطان محمد خدابنده را بـه مذهب 
اهل بیـت: راغـب کنـد، بلکـه مذهـب تشـیع را در تشـکیالت مغولـی، برای سـالیان 

متمادی رسـمی سـازد.
تاریخ نویسـان و شـرح حال نویسـان متعصـب و افراطـی، کوشـیده اند در آثارشـان علیـه 
ایـن سـید جلیل القـدر اتهاماتـی واهـی و ادعاهایـی کـذب را مطـرح کنند؛ اما شـواهد و 
مـدارک بي شـمار دیگـري که مورخـان منصف در آثارشـان درج کرده اند، خـالف اینها را 
بـه اثبـات می رسـاند. سـرانجام، سـیدابوالفضل محمد تاج الدیـن آوی با نقشـه کارگزاران 
مغولـی، کـه مذهـب دیگـری داشـتند و در رأس آنـان خواجـه رشـیدالدین، و همچنین 
حکـم قاضـی حنبلی هـا، در سـاحِل دجلـه حوالـی بغـداد، همـراه دو فرزنـدش بـه طرز 

فجیعـی بـه شـهادت رسـید. بـارگاه او در حفیـره، از توابع شـهر کوت عراق اسـت.

کلیدواژههـا: تاج الديـن آوی، عالمـه حلـی، سـلطان محمد خدابنـده، نجـف اشـرف، 
سـعدالدين آوی، بغـداد، آوه.

غالمرضا گلی زواره

عالمه سيدتاج الدين آوی در مقام 
رياست نقيبان عراق در قرن هشتم
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خاستگاه رويش، بوستان علما و علويان

آبـادی آوه يـا آبـه، حـدود پنجاه کيلومتـری غرب قم بر کرانـه رودخانه ای فصلـی به نام 
گاوماسـا، در کنار راه شوسـه جعفرآباد به قم واقع شـده اسـت. اين آبادي از نخسـتين مراکز 
تشـيع و کانون هـای اصلی مهاجرت سـادات حسـينی به شـمار مي آيـد )مرکـز دائرة المعـارف بزرگ 

اسالمی، 1368ش، ج2، ص247(.

در کتـاب »حدودالعالـم«، تأليف گرديـده به سـال 372 قمري آمده اسـت: »آوه، شـهرکی 
انبـوه، آبـادان، بانعمـت، بسـيار خـرم و برخـوردار از هوای درسـت می باشـد« )حدودالعالـم من 

المشـرق الی المغـرب، 1362ش، ص142(.

عبدالجليل رازی قزوينی، از مشاهير مورخان قرن ششم هجری، نوشته است:
امـا شـهر آبـه، اگرچـه شـهری اسـت بـه صـورت کوچـک ]امـا[، بـه حمـداهلل و منّـه بقعه 

بزرگـوار اسـت از شـعاِر مسـلمانی و آثـار شـريعت مصطفـوی و سـنِت علـوی در جامـع 

معمـور کبيـر و صغيـر بـا جمعـه و جماعـات و ترتيـب، عيديـن، غديـر و عاشـورا و برات 

و ختمـات قـرآن متواتـر و مدرسـه عّزالملکـی و عـرب شـاهی معمـور بـه آلـت و عّدت، 

مدرسـان بـاورع، مجالـس علم و وعـظ متواتر، مشـاهد امامزادگان منّور و مشـتهر، علمای 

رفتـه و مانـده همـه متبحـر و متديـن )رازی قزوینـی، 1390ش، ص215(.

رسول اکرم9 فرمود:

 لا ان ُعرَج بی إلی السمء مررُت بارٍض بيضاء كافوریة شممُت منها رائحًة طيبه فقلت: 

یـا جبئيل ما هـذه البقعه؟ فقال: هذه بقعه یقال لا: آبة عرضت عليها ولیتک فقيلت، 

فإن اهلل تعالی ليخلق منها رجال یتوّلونک و یتولون ذّریتک فبارک اهلل فيها و علی اهلها. 

)ابن بابویه رازی، 1366ش، ص100؛ مجلسی، 1403ق، ج57، ص228(

در شـب معـراج، نظـرم بـه بقعـه ای افتـاد کـه سـپيد و نورانـی بـود. رايحـه خوشـی از آن 

استشـمام کـردم. از جبرئيـل پرسـيدم کـه ايـن بقعـه چيسـت؟ گفـت: آن را آبـه گوينـد. 
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رسـالت تـو و واليـت اهل بيتت را بر آن عرضـه کردند، پذيرفت. خداونـد متعال، افرادی 

را از ايـن آبـادی بيافرينـد که در پيـروی از تو و ذريه ات پايدارند. مبـارک باد بر آن ناحيه 

و اهلـش، ايـن مـودت و واليت شـما خاندان. 

شـيخ صـدوق نيـز نقل کرده اسـت: »امـام هـادی7 فرموده اند: اهـل قم و آبـه، آمرزيده 
شـده اند و مـزار جـدم حضرت علی بن موسـی الرضا7 را ]در خراسـان[ زيـارت می کنند«. 

)مجلسـی، 1403ق، ج102، ص38؛ شـیخ صدوق، 1404ق، ج2، ص622، حّر عاملی، 1391ق، ص558(

آوه طـی قـرون چهـارم تـا هفتم هجـری، حدود چهـل پارچه آبادی داشـته اسـت؛ اما با 
تهاجـم خونيـن مغـوالن، دچار ويرانی، تاراج و کشـتاری موحش گرديد. پـس از اين ضايعه 
اسـف بار، آوه رونـق دوبـاره يافـت. مسـکوکاتی در برخـی نقاط ايران و عراق کشـف شـده 
کـه برخـی از آنهـا در نيمـه قرن هشـتم هجری در آبه ضـرب گرديده اسـت. )آشـپولر، ص135؛ 

مرکـز دائرةالمعارف بزرگ اسـالمی، 1368ش، ج2، ص247(

از آوه، رجـال، مشـاهير، علمـای نامـدار و کارگزارانـی عالی مقـام برخاسـته اند؛ ماننـد 
ابوسـعد منصـور بـن حسـين رازی آبـی، فقيـه، اديب و مـوّرخ اوايـل قرن پنجـم هجری، 
ملقـب بـه وزيرکبير وزيـن الکفاه که در ری بـه وزارت ابوطالب مجدالدوله ديلمی رسـيد؛ 
بـرادرش رضی الديـن آبـی )سـيد جليل القدر( کـه عديل و صديق سـيد بن طـاووس بوده 
اسـت؛ سـيد تاج الدين افسـطی از معاصـران عالمه حلی؛ شـيخ زين الدين ابومحمدحسـن، 
معـروف بـه فاضـل آوی، از فقهـای قـرن هفتـم هجـری و از شـاگردان محقـق حّلـی کـه 
کتـاب »کشـف الرموزِ« خـود را در شـرح »مختصرالنافِع« اسـتادش تأليف کـرد؛ نصيرالدين 
ابوالمحاسـن سـعدالملک آبـی، از کارگـزاران دربـار سـلجوقيان؛ قاضـی تاج الديـن علـی 
حسـينی آوی، از علمـای طـراز اول قـرن ششـم هجری کـه در منصب قضاوت بـه داوری 
و رسـيدگی بـه امـور شـرعی و حقوقـی شـيعيان ايـران و عراق مشـغول بـود؛ رضی الدين 
محمـد آوی )متوفـی 654ق(، از محدثـان و فقهـای شـيعه در قـرن هفتـم هجـری که پدر 
و نياکانـش، از مشـايخ نامـدار اجـازات فقهـی و روايـی بوده انـد؛ فرزنـدش کمال الديـن 
مرتضـی از علمـای نامـوری اسـت کـه محقـق حّلـی و خواجه نصيرالديـن طوسـی از وی 
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روايـت کرده انـد؛ سـعدالدين محمـد آوی کـه در دسـتگاه مغوالن بـه مقام وزارت رسـيد 
و در تعظيـم و تکريـم علما، سـادات و شـيعيان کوشـا بود. عالمه حلی، رسـاله سـعديه را 
برايـش تأليـف کرد و در مقدمـه اش، مقامات علمی و کماالتش را سـتود. موالنه نظام الدين 
محمـد بـن حسـين نيشـابوری قمـی نيز کتاب شـرح مجسـطی را بـه نامش نوشـت و در 
ديباچـه اش، او را امام المفسـرين و از متبحريـن در ادبيـات و معـارف دينـی خوانـد. )قمـی، 
1363ش، ص94؛ دائرةالمعـارف تشـیع، 1383ش، ج1، ص6 و 7؛ فیـض، 1349ش، ج1، ص365؛ مرکـز دائرةالمعـارف 

بـزرگ اسـالمی، 1368ش، ج1، ص71 و ج2، ص227؛  قمـی، 1374ش، ج1، ص55(

آوه تـا چنـدی قبـل، سـيمايی روسـتايی داشـت؛ امـا در تقسـيمات جديـد کشـوری، به 

عنـوان مرکـز دهسـتان بخـش مرکزی شهرسـتان سـاوه از توابع اسـتان مرکزی، بـه صورت 

کانونـی شـهری درآمـد و از سـال 1381شمسـي، توسـط شـهرداری اداره می شـود. اين ديار 

در 1395 شمسـي، 3906 نفر سـکنه داشـته است )دانشـنامه ويکی پديا، سايت ويکی شيعه، 

سـايت مرکـز آمـار ايـران(. برخـی مورخـان، آوه را بـا آوج از توابـع بوئين زهـرا در قزوين، 

گرفته اند. يکـی 

سلسله نسب و خاندان نامدار

نسـب سـيدمحمد آوی، معروف به تاج الدين، از طريق ذيل به حضرت امام سـجاد7 

 می رسـد: محمـد فرزنـد مجدالديـن حسـين فرزنـد علی فرزنـد زيـد فرزند داعـی فرزند 

 زيـد فرزنـد علـی فرزنـد حسـين فرزنـد حسـن التـج فرزنـد ابو الحسـن علـی فرزنـد 

ابو محمـد نقيب الرئيـس فرزنـد علـی فرزنـد علی الشـاعرـ  معـروف بـه حـوریـ  فرزنـد 

ابو الحسـن االفطـس فرزنـد علی اصغـر فرزنـد امام علـی بن الحسـين7 )ابـن عنبـه، 1417ق، 
ص312 و 313(.

 خانـدان ايـن سـيد جليل القـدر، بـه لحـاظ شـرافت نسـبی، منزلـت علمـی، فـداکاری و 

اهتمـام در ترويـج معـارف قـرآن و عتـرت، جايگاه وااليـی دارند. دانشـمندان پـرآوازه ای از 

ميـان آنـان برخاسـته اند و برخی از آنـان، افزون بر کمـاالت علمی و معنوی بـه مقام وزارت 
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نيـز رسـيده اند. عـده کثيـری از ايشـان، سـازمان نقابـت سـادات عتبـات عـراق را عهـده دار 
بوده انـد. )امینـی، بی تـا، ص117(

سرسلسـله ايـن خانـدان، علی اصغـر فرزنـد امـام سـجاد7 اسـت کـه رجال نـگاران و 
علمـای نسـابّه در آثـار خود از فضايل و مناقبش سـخن گفته اند. او که کنيه ابوالحسـن دارد، 
از طريـق پسـرش حسـن افطـس، صاحب اعقابـی گرديد. افطـس در قيامی کـه عليه منصور 
دوانيقـی صـورت گرفـت، از خـود دالوری تحسـين برانگيزي بـروز داد. )قمـی، 1387ش، ج2، 

ص158 و 159؛ بخـاری، 1381ق، ص77(

هجرتی بابرکت

علـی حـوری، منسـوب بـه آبـادی حـور اسـت و آن، ديـاری از توابـع دجيـل در عراق 
اسـت. دجيـل، مصغـر دجله و نهری اسـت که از دجله منشـعب مي شـود و منطقـه ای را که 
بين سـامرا و بغداد واقع شـده اسـت، مشـروب می کند. )برقعی قمی، 1384ش، ج1، ص219 و 270(
علـی حـوری، کـه از ذوق ادبـی، فصاحـت و بالغت برخـوردار بود، در سـرزمين عراق 
عليـه موسـی هـادی، خليفـه وقت عباسـی، قيام کـرد و ازآنجاکـه زورگويی هـای اين حاکم 
جفاگسـتر را برنتافـت، توسـط کارگـزاران حکومـت دسـتگير شـد و زيـر ضربـات تازيانـه 
مأمـوران امنيتـی، مجـروح و مضـروب گرديـد. اگرچـه او پـس از مدتـی سـالمت خـود را 
بازيافـت، سـال 171 هجـری، هارون الرشـيد وی را مسـموم کـرد و به شـهادت رسـانيد. در 
ايـن زمـان، همسـرش از ايـن امامزادة شـهيد به کودکی آبسـتن بود کـه وقتي به دنيـا آمد، به 
نـام والـدش، علـی ناميـده شـد. علی بن علـی حوری نيـز فرزندی بـه نام محمد داشـت که 
عـازم طبرسـتان شـد و بـه مؤسـس دولت علويـان در ايـن منطقه، که حسـن بن زيـد داعی 
کبيـر نـام داشـت، پيوسـت و سـرانجام، در همـان نواحـی بـه فيض شـهادت نايل آمـد. دو 
پسـرش ابراهيـم و علـی، شـبانه و مخفيانـه از آمل بيرون آمدنـد و راهی عـراق عجم )اراک( 
شـدند و در آبـه )آوه( سـکنا گزيدنـد کـه اوالد و احفادشـان تا قـرن يازدهم هجـری در اين 

آبـادی و قـم دارای آثـاری بوده انـد. )فیـض، 1330ش، ج2، ص390 – 391(
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روايت رويش
سـيدعلی، جـد سـيدمحمد آوی و همچنيـن پـدر او، سـيدمجدالدين حسـينی، مدتی در 
قـم و ری مشـغول فعاليت هـای آموزشـی و ارشـادی بودنـد؛ امـا هنگامی که نقابت سـادات 
و علويـان سـاکن در عتبـات عـراق را عهـده دار شـدند، بـه عـراق عـرب کوچ کردنـد و در 
کوفـه اقامـت گزيدند. سيدحسـين در نيمه قـرن هفتم هجری، صاحب فرزندی شـد که او را 
محمـد ناميـد، کنيه اش ابوالفضل بـود و چون بعدها در عرصه های فکـری، علمی و فرهنگی 
بـر افتخـارات جهـان تشـيع افزود، بـه تاج الدين موسـوم گرديد و چـون در معـارف قرآن و 

عتـرت توانايی هايـی بـه دسـت آورد، لقب عالمـه را به خود اختصـاص داد.
والـدش، بـه رغم اشـتغاالت گوناگون بـرای پرورش اين نهال نورسـته، گام هـای مفيد و 
مؤثـری برداشـت و زمينه هايـی را فراهـم سـاخت تا اين طفـل عزيزش، ضمـن روی آوردن 
بـه دانش انـدوزی، روزنه های دل و ذهن را به سـوی گلسـتان ارزش های معنـوی و اقتصادی 
بگشـايد و روح و روان خـود را از رايحـه باصفـای باورهـای اعتقـادی و خصال پسـنديده، 
بـا طـراوت سـازد. به ايـن ترتيب، سـيدمحمد از تعاليـم، مراقبت هـا و راهنمايی های مرشـد 
مشـفق و فرزانـه ای چـون سيدمجدالحسـين برخـوردار گرديـد. او در پرتـو چـراغ فروزانی 
کـه پـدرش فرارويـش نهـاد، مشـتاقانه می رفت تـا دورترين سـتاره اقبـال خاندانـش را زير 
قدم هـای سـمند تيزتـک همـت واالی خويـش قـرار دهـد. به ايـن ترتيـب، ابوالفضـِل آوی 
نشـو و نمايـی نورانـی و نويددهنـده را برای خـود رقـم زد )حافـظ ابـرو، 1350ش، ص102؛ فرهانی 

منفـرد، 1377ش، ص30؛ نعیمـی، 1358ش، ج2، ص145(.

صعود به سوی قله های کماالت

سـيدمحمِد نوجـوان، مقدمـات ادبی، دينی و اخالقی را در محضر پدر پارسـا و دانشـورش 
فراگرفـت و چـون خانـواده اش در کوفه سـاکن بودنـد، وی در حوزه اين شـهر پايه های علمی 
و فکری خويش را اسـتوار سـاخت. معارفی که سـيد آوی در مدارس دينی کوفه نزد مدرسـان 
وقـت آموخـت، يـا برگرفتـه از آموزه هـاي اهل بيـت عصمت و طهـارت: بود يـا به نحوی 
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تبيين کننـده مبانـی اعتقـادی تشـيع اثناعشـری به شـمار می رفت. وی پـس از دانش انـدوزی در 

ايـن حـوزه، به نجف اشـرف رفـت و در آنجا تحصيالتـش را در معارف منقـول، از جمله فقه، 

حديـث و رجـال پـی گرفت و بـرای تکميـل آموخته هايش راهي بغداد شـد.

هنگامـي کـه ايـن بزرگـوار بـه بغـداد رفـت، حـوزه ايـن شـهر بر اثـر تهاجـم مغوالن 

و خسـارت سـنگينی کـه متحمـل شـده بود، مشـغول بازسـازی، احيـا و دايرکـردن برخی 

کانون هـای آموزشـی و تربيتـی خـود بـود و اگرچـه اين حـوزه در عرصه حديـث، رجال 

و ديگـر معـارف منقـول شـيعه، اهميـت خـود را از دسـت داده و مکتـب فقهـی آن رو به 

افـول بـود، در علوم قرآنی، تفسـير و کالم اسـالمی، هسـته های پرجنب وجوشـی داشـت. 

سـيدابوالفضل آوی در محفـل اسـتادان حـوزه بغـداد، شـيوه های تفسـيری را آموخـت و 

در موضوعـات کالمـی نيـز بـا افـکار متکلمـان نامـدار تشـيع آشـنا شـد و در ايـن زمينه، 

مهارت هايـی بـه دسـت آورد. روش کالمـی در آن ايـام، اصـالح اسـتدالل های عقلـی 

متکلمـان پيشـين و روی آوردن بـه شـيوه هايی ميان اسـتدالل و توضيحـات متکی بر آيات 

و روايـاِت معتبـر بـوده اسـت. سـيدتاج الدين در همـان دوران تحصيل، هنـگام روبه رويي 

بـا اشـاعره و حنبلی هـا و همچنيـن در مناظره هـاي کالمـی بـا ديگر پيـرواِن فرق اسـالمی 

و موقـع وعـظ و خطابـه، ترکيبـی از مبانـی عقلـی و نقلی را بـه کار می گرفـت و بر جدال 

احسـن تأکيـد داشـت. )ملـک مـكان، 1389ش، ص133؛ سـّید کبـاری، 1378ش، ص198؛ کربـن، 1371ش، 

ص195 و 196(

اگرچـه مورخـان و شـرح حال نگاران، دربـاره اسـتادان سـيدمحمد آوی در حوزه هـای 

عـراِق عـرب سـکوت کرده انـد، قرائـن و شـواهدی هسـت کـه او در حـوزه بغـداد، از 

محضـر خواجه نصيـر طوسـی در حکمـت، کالم و اخالق بهره بـرده و از تجاربـش در امور 

کشـورداری، دبيری و ديوان رسـايل و انشـا اسـتفاده کـرده. در همين حـوزه، وی با بزرگانی 

چـون عالمـه حّلـی )648-726ق(، ابـن ميثـم بحرانی )متولـد 636ق(، قطب الدين شـيرازی 

)متوفـی 710ق(، سـيدرکن الدين اسـترآبادی )640-715ق(، کمال الدين ابـن فوطی بغدادی، 
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کـه از شـاگردان خواجـة طـوس بوده انـد، انـس و الفـت برقـرار کـرد. از بيـن اين بـزرگان، 
وی بـا فخرالمحققيـن فرزنـد عالمـه حلـی روابـط دوسـتانة افزون تـری داشـت و بعدها که 
در دسـتگاه مغـوالن نفـوذ و اعتبـاری به دسـت آورد، به کمـک اين دانشـمند بلندپاية جهان 
تشـيع، بـه تجديـد بنـای مذهب تشـيع و گسـترش فرهنـگ اهل بيـت: ميان تشـکيالت 
اداری امپراتـوری صحرانـوردان پرداخـت. همچنيـن سـيد آوی موفـق گرديد تا با سـيد ابن 
طـاووس آشـنا شـود و از توانايی های علمی و فکـری وی، در اداره امور سـادات بهره گيرد. 
وي در دانـش نسب شناسـی نيـز آگاهی هـای ايـن اسـتاد عزيـزش را چـراغ راه خويش قرار 
داد. )مدرسـی زنجانـی، 1363ش، ص40-46؛ مدرس رضـوی، 1354ش، ص239-261؛ صلواتـی، 1390ش، ص18-

19؛ الخلیلـی، 1407ق، ج7، ص52-53؛ بابایـی، 1376ش، ص163؛ گلـی زواره، 1376ش، ص166-165(

بر منبر وعظ و خطابه

سـيدمحمد آوی، پـس از آنکـه در معقـول و منقـول، و فروع و اصول به مدارجی دسـت 
يافـت و در فقـه، حديـث، کالم، حکمـت، تفسـير قـرآن و مبانـی اخـالق نظری تبّحـر پيدا 
کـرد، تصميـم گرفـت از طريق موعظه و سـخنرانی در سـنگر مسـجد و محراب، بـه دفاع از 
ارزش هـای الهـی، اعتقادات تشـيع، ارشـاد مؤمنـان و ترويـج فرهنگ اهل بيـت: بپردازد. 
نصايـح وی، آميختـه بـه نکته هـای حکمت آميـز بـود و در قـرآن و حديـث ريشـه داشـت. 
بياناتـش دل هـا و ذهن هـا را از خـواب غفلـت بيـدار می کـرد و شـنوندگان را تنبّـه مـی داد. 
از آنجـا کـه خطابه هـای ايـن عالـِم عابـد از پشـتوانه های علمی و معنـوی برخـوردار بود و 
مباحـث و موضوعـات اعتقـادی، اخالقـی و تاريخـی را با لسـانی رسـا و فصيح و شـيوه ای 
جـذاب مطـرح مي کـرد، بـه مخاطبانـش حـرارت ايمـان، گرمـی تقـوا و نشـاطی روحانـی 
مي بخشـيد. او کـه بـه مـوازات تحصيالت حـوزوی، فضايل و مـکارم اخالقـی را در وجود 
خويـش شـکوفا سـاخته بـود، اين مسـير تبليغـی و ارشـادی را با نوعـی فـداکاری برگزيد؛ 
زيـرا بـا وجـود آن مقامـات علمـی و نفـوذ اجتماعـی و اقتـداری که بر اثـر دانـش و تقوا به 
دسـت آورده بـود، احسـاس وظيفـه کرد که در سـنگر مسـجد و محـراب بر فـراز منبر برود 
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و از رهگـذر اندرزهايـی ارزنـده و آموزنـده، تحولـی در زندگی فـردی، روابـط اجتماعی و 
جـذب و دفع هـای مـردم پديـد آورد. ازايـن رو، در مـدارک و منابعـی کـه از اين شـخصيت 
شـيعی و سـيد واالمقـام يـاد کرده انـد، بـر ايـن واقعيت تأکيد شـده اسـت که سـيد آوی در 
آغـاز امر، واعظی فصيـح و خطيبی بليغ بود. )جاللی عزیزیـان، 1379ش، ص165؛ فیـض، ج2، ص397، 

گلـی زواره، 1396ش، ص113(

سـيدجمال الدين احمـد حسـينی، معروف بـه ابن عنبه )متوفـی 839ق( می نويسـد: »اين 
سـيد جليل القـدر، قبـل از آنکه بـه مقـام نقيب النقبايی در دسـتگاه مغوالن برسـد، روزگار را 

بـا مواعـظ نيکو و نصايـح آموزنده می گذرانيـد«. )ابـن عنبـه، 1417ق، ص313(

در مقام مناظره با پیروان فِرق

عرصـه ديگـری کـه سـيدابوالفضل محمـد آوی در آن خـوش درخشـيد و کارنامـه 
فرهنگـی و فکـری او را درخشـان سـاخت، مناظراتـی اسـت کـه وی بـا پيـروان فِـرق و 
مذاهـب اسـالمی و ديگـر نحله هـا داشـت. در ايـن گفت وگوهـای متکـی بـر جدال هـای 
نيکـو، منطـق و مسـتندات معتبـر، او به مدد تبحـر علمی، احاطـه بر منابع تفسـيری، روايی 
و کالمـی، موضوع شناسـی و اسـتدالل های قـوی، مخالفـان را متقاعـد می سـاخت و آنـان 
را بـه عقب نشـينی از مواضعـی کـه آميختـه بـه تعصب هـای جاهالنـه، خرافـات و برخـی 
پندارهـای موهـوم بـود، وامی داشـت. عـده ای کـه با تصـورات غلـط و برخـی تخيالت به 
محضـرش می آمدنـد، بـا ايشـان دربـاره مبانـی اعتقـادی شـيعيان و تعاليم نورانی و سـنت 
و سـيره اهل بيـت: بـه گفت وگـو مي پرداختنـد و مخالفت هـا، شـبهات و نقدهـای خود 
را بـا صراحـت و عـاری از هرگونـه واهمـه ای بيـان می کردنـد. آن عالـم فروتـن بـا نوعی 
وسـعت نظـر و سـعه صـدر، کـه با دل سـوزی و شـفقت توأم بـود، بـه گفته هـاي اين گونه 
افـراد بادقـت گـوش مـی داد و ايرادهـا و ابهاماتـی را کـه برای شـان مطـرح بـود، تجزيـه و 
تحليلـي موشـکافانه می کـرد و با تأسـی به ائمه هدی: آنـان را متوجه خطاهـا، انحرافات 
و بدعت هايـی کـه گرفتـارش شـده بودنـد، می سـاخت. آن گاه حقايـق پيراسـته از اوهـام 
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و تعصبـات افراطـی را دربـاره معـارف مذهـب اهل بيـت: برای شـان تبييـن می کـرد؛ 

به گونه ای کـه اگـر طـرف مناظـره بـه اعتقادهـا و باورهـای تشـيع تمايلـی نشـان نمـی داد، 

دسـت کم از لجاجـت و عنـادورزی دربـاره پيـروان اين مذهب دسـت برمی داشـت و از آن 

پـس، شـيوه ای ماليـم و معتـدل را در پيـش می گرفـت.

در منابـع رجالـی و تاريخـی، تصريـح شـده اسـت کـه سـيدمحمد آوی در مناظراتی که 

در حضـور ايلخانـان مغولـی ميـان علمای اهل سـنت و مشـاهير شـيعه صـورت می گرفت، 

چنـان از خـود تبحـر و توانايـی نشـان داد کـه مورد توجـه و عنايـت فرمانـروای وقت قرار 

گرفـت؛ تاجايـي کـه حاکـم، مقام اشـراف ممالـک تحت قلمـروش را به وی اعطا کـرد و او 

را از مقربـان مجلـس انس امپراتـوری مغولی برگزيـد. )دائرةالمعـارف تشـیع، ج1، ص6(

 اسـتواری ايـن سـيد عالی قـدر آوی در التـزام عملـی و نظـری بـه مبانـی اعتقـادی و 

شـرعی شـيعه کـه با نوعی پايداری و شـجاعت تـوأم بود، متأسـفانه نزد برخـی مورخان، به 

نوعـی تعصـب دربـاره مذهب اهل بيت: تعبير شـده اسـت. ايـن تصورات نادرسـت، در 

واقـع نوعـی جفـا در حـق اين عالـم پرهيزگار اسـت. ابن خلـدون می گويد: »سـلطان محمد 

خدابنـده، در اثـر مصاحبت برخی رافضيان )سـيدابوالفضل محمد آوی(، عقايد فاسـدی پيدا 

کرد«. )ابـن خلـدون، 1374ش، ج2، ص549(

دکتـر کامل مصطفی شـيبِی مصری، اگرچه در آثارش می کوشـد کـه از پيش داوری ها و نگرش های 

تعصب آلـود و افراطـی اجتنـاب ورزد، درباره اين عالم شـيعی، بی انصافی مي کند و می نويسـد: 
سـعدالدين آوِی وزيـر، سـيدمحمد آوی را در برابـر نظام الدين شـافعی کـه فقيهی متکلم 

بـود، َعلَـم کرد. اين سـيد که از منتقدان سياسـی و در عين حال يـک روحانی متعصب در 

تشـيع بـود، در حملـه بـه مذاهـب ديگر پافشـاری می کـرد؛ تا آنجـا که حتی امـرای مغول 

را بـه پذيـرش ايـن مذهـب مجبـور می کـرد و بـا ايـن کار، خشـم آنـان را برمی انگيخت. 

)شیبی، 1374ش، ص79-78(

چنيـن ادعاهايـی با واقعيت های تاريخ سـازگاري نـدارد. افزون بر اينکـه امپراتور مغولی 
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آن قـدر ضعيـف نبـود که با اجبـار روحانی شـيعه اي تغيير مذهـب بدهد. همچنيـن اين گونه 
اظهـار نظرهـا با سـيره عملـی و روش ترويجی اين دانشـمند مطابقت ندارد؛ بلکه اسـتواری 

منطـق و برهـان قـوی او بود که کارگر شـد.

نقابت نقبای عتبات عراق

دامنـه تالش هـای ارشـادی و کالمی سـيدابوالفضل آوی، به تشـکيالت اداری حکمرانان 
مغولـی گسـترش يافت و سـرانجام، وی با راهنمايی خواجه سـعدالدين  محمـد آویـ  وزير 
وقـت ايلخانـانـ  کـه کارگـزاری باکفايـت و دانشـور بـود، بـه دربـار الجايتو احضار شـد و 
بعـد از مذاکـرات الزم، نقابـت نقبـای سـادات عتبـات عـراق و برخی نقـاط ايـران، به عهدة 

باکفايت سـيد آوی تفويـض گرديد. )ابـن عنبـه، 1417ق، ص313،  قمـی، ج2، ص160(
بنابرايـن، ايـن بزرگـوار در مقـام نقيـب عـام واليـت و رئيس تمـام نقبـای نواحی تحت 
قلمـرو دولـت مقتـدر مغولـی، در رأس عالی ترين نهاد نقابـت قرار گرفت. اعطـای اين مقام 
بـه او، مبيّـن آن اسـت که سـيد آوی، افزون بـر مقام فقاهـت و اجتهـاد و توانايی های علمی 
و ادبـی، از دانـش انسـاب، منابـع، قواعـد و رمـوز آن آگاهی هـای کافی داشـت. همچنين از 
چگونگـی روابـط بـا کارگـزاران عالی رتبـه، مصالحـه، ميانجيگـری، محاسـبات و مانند آنها 
مطلـع بـود و در قضـاوت و داوری ميـان اقشـار گوناگـون، فنـون کشـف حقايق و مسـائل 
مربـوط بـه حقـوق افـراد از ديـدگاه فقـه اسـالمی، امـور حسـبيه و نظايـر آن، توانايی هـا و 
تجـارب الزم را بـه دسـت آورده بود و شـجاعت، صالبـت و اقتدار الزم را بـرای رؤيارويی 

بـا زورگويان، مجرمـان و خطاکاران داشـت.

پـس از آنکـه الجايتـو )سـلطان محمد خدابنـده( فرمـان نقابـت را دربـاره ايشـان صـادر 

کـرد، وی در قـدم نخسـت، نهـاد ديـوان نقابـت را سـامان بخشـيد، قائم مقامـی بـرای خود 

تعييـن کـرد، دسـتيارانی بـرای خويـش برگزيـد و واسـطه ای اميـن و مورد وثوق مشـخص 

کـرد تـا در انتقـال فرمان هـا، پيام هـا و ارتبـاط بـا نقبـای نواحی گوناگـون، در مقـام وکيل و 

نماينـده اش بـه درسـتی و بـا دقـت عمـل کند. سـيدمحمد کـه از اين پـس لقـب نقيب النقبا 
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را داشـت، حاجبانـی در اختيـار گرفـت کـه برنامه هـا، مالقات هـا، سـاعت های رفت وآمد و 

برنامه هـای روزانـه اش را برنامه ريـزی و تنظيـم می کردنـد. کاتبـش، امـور دبيـری، دفتـری، 

نـگارش و مکاتبـات و همچنيـن تحريـر احکام نقبـای نقاط گوناگـون را عهـده دار بود. وي 

بـرای حفاظـت، ثبـت و احياناً حواله کـردن دارايی های ديـوان نقابت، خازنـی را منصوب و 

مشـغول بـه کار کـرد. سـيد آوی، ناظـران و نمايندگانـی را موظف کرد تا به شـهرهای ديگر 

برونـد و رونـد فعاليت هـای نقبـای نواحی تحت قلمرو را ارزيابی و بررسـی کننـد و در اين 

بـاره بـه وی گزارش هـای جامـع و کاملی ارائـه دهند.

سـيدمحمد تاج الديـن در ايـن مقام، رابطه مسـتقيمی بـا فرمانروای وقـت مغولی و صدر 

اعظـم او داشـت و در مراسـم رسـمی، بـار و عام خـاص و مالقات های ويژه سـلطان محمد 

خدابنـده حضـور می يافـت. هنـگام مسـافرتش، اميـران و افـراد صاحب نفـوذ در دسـته های 

منظمـی بـه تکريمـش مبادرت می ورزيد. هر روز، صبح و شـام در منزل و محل اسـتقرارش، 

طبل هـا بـه صـدا درمی آمـد و چنـان حشـمت و عزتـی به دسـت آورد کـه همـراه اردوهای 

فرمانـروا حرکـت می کـرد. ايلخـان مغولـی، طـي حکمـی تصريـح و تأکيـد نمـود کـه تمام 

کارگـزاران دولـت در مرکـز و توابـع، الزم اسـت منزلت و حـدود اختيارات اين شـخصيت 

را مراعـات کنند.

تمرکـز قـدرت معنـوی، اجتماعـی و سياسـی علويـان عتبات عـراق و ديگـر نواحی در 

شـخص سـيدتاج الدين محمـد، در مقام نقيب تمـام نقبای سـادات، اقتدار، عزت و شـرافت 

خاصـی را بـرای وی، خانـدان و متعلقانـش بـه ارمغـان آورد و او از طريـق چنيـن منزلتـی، 

صالبـت فوق العـاده ای را بـرای خـود رقـم زد کـه جـز شـخص امپراتـور مغولـی و صـدر 

اعظمـش، هيـچ مقامـی يـارای برابری با موقعيـت و نفوذ سياسـی اجتماعی وی را نداشـت. 

البتـه ايـن علـو مقـام و منصـب عالی رتبـه، پيامدهـا، حواشـی و عوارضـی را به دنبـال آورد 

و شـعله های حسـادت تنگ نظـران خفاش صفـت را برافروخـت و ايـن رونـد آميختـه بـه 

سـعايت، عنـاد و خصومـت، رنج هـا و مصائـب فرسـاينده ای را بـر ايـن سـيد جليل القـدر 
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تحميـل کـرد. عـده ای با مطرح کـردن برخـی اتهامات واهی و شـايعات کذب و بی اسـاس، 
درصـدد بودنـد ايـن فروزندگی و درخشـندگی را دچـار ابرهای تيـره و توفان هـای مخّربی 
سـازند و سـرانجام، دشـمنان بعـد از تـرور شـخصيت او، تـا از ميـان بـردن وی، فرزندان و 
حاميانـش پيش رفتند. )ماوردی، بی تـا، ص96 – 97؛ کمونه حسـینی، 1388ق، ج1، ص11؛ بیهقـی، 1410ق، ج2، 
ص722 – 723؛ رضایـی، 1384ش، ص60 – 62؛ خالقـی، 1387ش، ص110 و 194؛ فیـض، 1330ش، ج2، ص397؛ 

دائرة المعـارف تشـیع، 1383ش، ج1، ص6(

تابش خورشید تشیع در دستگاه ايلخانان

سـيد آوی در سـمتی کـه بـر عهـده اش بود، افـزون بـر اينکه بر امـور خدماتـی، رفاهی، 

تربيتـی و فرهنگـی سـادات و علويـاِن عتبـات عـراق و قلمروهـای ديگـر نظارت داشـت و 

اوقـاف را در سـطحی وسـيع اداره می کـرد، بـه دفاع از حقـوق و منافع طالبيان و شـيعيان در 

تشـکيالت اداری و ديوانـی مي پرداخـت و ضمـن ايـن تالش هـا بـه فعاليت هـای ارشـادی 

ميـان کارگـزاران عالی رتبـه مغولـی اهتمـام می ورزيـد. الجايتـو، رفته رفته چنـان از ديدگاه ها 

و تعاليـم وی اثـر پذيرفـت کـه تصميم گرفت بر اسـاس موازيـن و مبانی اعتقادی و شـرعی 

مذهـب اهل بيـت:، تحوالتـی در نظـام اداری، مالـی، حقوقـی و قضايـی دولـت ايلخانی 

پديـد آورد. او حتـی حاضـر شـد برای عملـی سـاختن ديدگاه هاي سـيدتاج الدين حسـينی 

آوی و ديگـر علمـای شـيعه، لشکرکشـی هايی انجـام دهد و مخالفان شـيعه را کـه اهل عناد 

و نيرنـگ بودنـد، سـرکوب کنـد. سـرانجام، در تمـام نواحی تحت سـيطره مغـوالن، مذهب 

رسـمی، تشـيع اعـالم گرديـد و حتی خود سـلطان بـه اين مذهب تشـرف يافـت. تحوالت 

اميدوارکننـده جديـد، باعـث شـد سـيد آوي، حاميـان و کارگزارانش در فضای مسـاعدتر و 

امن تـری بـه ترويـج، تقويت و نشـر مذهـب اهل بيـت: بپردازنـد. )اشـپولر، ص246؛ فرهانی، 

1377ش، ص51؛ فیـض، 1330ش، ج2، ص403(
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ريشه های رشد

رشـد و گسـترش تشـيع در دسـتگاه مغولـی، آن هـم بـا ايـن سـرعت، بـه ماجرايـی بـر 

می گـردد کـه بـه اجمـال بـه آن اشـاره می شـود.

الجايتـو که سـنی مذهب بود، در يک مجلسـی همسـر مـورد عالقه اش را به سـه طالق، 

مطلقـه سـاخت؛ امـا پـس از مدتـی از ايـن تصميمـش پشـيمان شـد و در جسـت وجوی 

راهـکاري بـود تـا بتوانـد بـه زندگی مشـترک بـا او ادامـه بدهد. علمـای حنبلـی گفتند: 

رجـوع بـه همسـر مطلقـه ممکـن نخواهـد بـود، مگـر اينکـه آن زن بـه عقـد ازدواج 

محللـی درآيـد. پادشـاه بـه ايـن موضوع رضايـت نمی داد و با آشـفتگی خاطـر در پی 

يافتـن راهـی بـود. در ايـن هنگام، سـيد آوی از وضع پيش آمده ُحسـن اسـتفاده را برد 

و خطـاب بـه سـلطان محمد خدابنـده گفت که مذهب جعفری يا شـيعه اثناعشـری که 

در زمـره مذاهب اسـامی اسـت، انشـای سـه طـاق را در يک مجلْس مـردود و باطل 

می دانـد و بنابـر موازيـن حقوقـی و فقهـی ايـن مذهـب، شـما می توانيد بدون اسـتفاده 

از محلّـل، بـه همسـر خـود مراجعـه کنيـد و اصـوالً  آن طـاق، ملغـی و ملکـة مزبور، 

همچنان همسـرتان اسـت. خدابنده با شـنيدن اين سـخن، خرسند شـد و پرسيد علمای 

مذهـب اهل بيـت: کدام انـد و در کجا مسـتقرند؟ سـيد آوی گفـت: در حلّه عراق 

سـاکن اند. الجايتـو پـس از ايـن گفت وگـو، عامـه حلـی را بـه دربـار فراخوانـد تـا با 

فقهـای عامـه بـه مناظره بپـردازد. عامه حلی، ضمـن بحث هايی که با آنان داشـت، در 

حضـور الجايتـو گفـت: رهبر مذهب مـا حضرت علـی7، در زمان رسـول اکرم9 

می زيسـته اسـت و بنابراين، شـيعه در مقايسـه با مذاهب ديگر که در قرون بعد شـکل 

گرفته انـد، پيشـينه افزون تـري دارد. ما تعليمـات خود را از امير مؤمنان7 و جانشـينان 

آن حضـرت گرفته ايـم. به عـاوه، پيشـوای ما مورد وثـوق و وصی خاتم رسـوالن9 

اسـت. در ادامـة ايـن بحث هـا سـلطان مغولـی از عامـه حلـی موضـوع طـاق همسـر 

خـود را پرسـيد که اين دانشـمند پارسـا گفت: اگـر هنگام جاری کـردن صيغه طاق، 
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دو شـاهد عـادل حاضـر نبوده انـد، باطـل اسـت و چون فرمانـروای مغولی پاسـخ منفی 

داد، عامـه حلـی افـزود: بـا ايـن وصـف، طاق باطل اسـت و نبايـد بـه آن اعتنايی کرد.

در ادامـه، عالمـه حلـی بـا علمـای حاضـر در آن جلسـه، دربـاره حقانيت مذهب تشـيع 

بـه بحـث و مناظـره نشسـت و در نهايـت، بـا داليل اسـتوار و مسـتند، ايشـان را قانـع کرد؛ 

نمانـد. خواجه نظام الديـن  باقـی  ترديـد و شـبهه ای  بـرای حاضـران، جـای  به گونه اي کـه 

عبدالملـک مراغـه ای کـه بـه نمايندگـي علمـای عامـه با عالمـه حلـی وارد بحث شـده بود 

و فقيهـی منصـف و منطقـی بـه شـمار می رفت، گفت: اسـتحکام و اتقـان داليـل، در نهايِت 

روشـنی اسـت و نمی تـوان بـر ايـن حقيقـت سرپوشـی نهاد.

از آن پـس، الجايتـو تشـيع را مذهـب رسـمی دربـار  قلمـرو حکمرانی خـود اعالم کرد 

و بـرای انتشـار و ترويـج آن، اقداماتـی بـه عمل آورد. سـلطان فرمـان داد: به نـام دوازده امام 

خطبـه بخواننـد؛ سـر در مسـاجد و اماکـن مقـدْس بـه نـام ائمـة هـدی مزيـن گـردد؛ روی 

سـکه هايی که دسـتور ضـرب آنها را داد. در کنـار عبارت مقدس و متبـرک الاله اال اهلل، محمد 

رسـول اهلل، علـی ولـی اهلل، نـام مبارک امامان شـيعه نقش گرديـد. در مـدارس گوناگون تحت 

قلمـرو مغـوالن، فقـه تشـيع تدريـس می گرديـد. عالمه حلـی نيز به رسـم تحفـه، دو کتاب 

در عقايـد شـيعه تأليـف کـرد و بـه پيشـگاه سـلطان محمد خدابنـده آورد: يکـی »نهج الحـق 

وکشـف الصدق« و ديگـری »منهاج الکرامـة فـی بـاب االمامـة«. او و فرزنـدش فخرالديـن 

محمـد، مـورد تکريـم دولـت ايلخانی قـرار گرفتنـد و در اردوی دولتـی مقيم شـدند. )امین، 

1403ق، ج5، ص399؛ شوشـتری، 1354ش، ج1، ص571؛ عالمـه حلـی، 1404ق، ج1، ص136؛ رحیمـی، 1339ش، 

ص184-185؛ اقبـال آشـتیانی، 1376ش، ص316-317، فیـض، 1330ش، ج2، ص402-400(

از آن روزی که شـاه به منکوحه اش رجوع کرد، بر حشـمت و شـرافت سـيد آوی افزوده 

شـد؛ به طوري کـه بـا طبـل و َعَلم همـراه اردوی الجايتو حرکـت می کرد. دو فرزنـدش نيز به 

مقامـات بلنـدي رسـيدند. سيدشمس الدين حسـين، به کليـدداری روضه مرتضـوی در نجف 

اشـرف رسـيد و سيّدشرف الدين حسـين، بـه کليـدداری روضه حسـينی دسـت يافـت و هر 
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يـک، جداگانـه بـا رايـت و طبـل حرکـت می کردند و صبح و شـام جلـوي خانه آنـان نقاره 

می کوبيدند. )شوشـتری، 1354ش، ج1، ص518؛ فیـض، 1349ش، ج1، ص368-366(

سـيدمحمد آوی تصميـم گرفـت مقبـره ذی الکفـل را که بيـن کوفه و حله عـراق و دفن 

شـده و سـال های متمـادی در تصـرف يهوديـان بـود، از تصرفشـان بيـرون آورد؛ زيـرا آنها 

ايـن مقبـره را بـه پايگاهـی عليه مسـلمانان مبّدل کـرده بودنـد.  وی به همراه سـلطان محمد 

خدابنـده بـه ايـن ناحيـه آمـد و گفت: به حکـم عالمه حّلی، در سراسـر سـرزمين عـراق به 

مـردم اعالن شـود که در جمعة بعدي مسـلمانان بـرای اقامه جمعه و جماعـت در اين مکان 

گـرد آينـد. در زمان موعود، مشـهد مزبـور از تصرف يهوديان افراطـی و متعصب بيرون آمد. 

در بامـداد ايـن روز، سـيدابوالفضل محمد آوی منبری در آنجا قـرار داد و به اقامه نماز جمعه 

پرداخـت. ايـن موفقيـت، اگرچه بر اقتدار اين سـيد واالمقـام افزود، مخالفـان و معاندان او را 

آشـفته و عصبانی سـاخت. )ابـن عنبـه، 1363ش، ص189؛ امینی، بی تـا، ص131؛ قمـی، ج2، ص160، فیض، 
1330ش، ص404(

بسترهای فروزندگی
اينکـه سـيدمحمد آوی، نقيب النقبـای سـادات عـراق، موفـق شـد تشـيع را در قلمـرو 
حکومـت مغـوالن رسـمی کنـد و حتـی کارگـزاران عالی رتبـة اين دولـت را به ايـن مذهب 

راغـب سـازد، مسـبوق بـه سـوابق، بسـترها و زمينه هايـی بـه شـرح ذيل اسـت:
1. مغـوالن بـرای حفـظ حکومت خويش و ضبـط و ربط امور، از رجال نامدار، شايسـته 
و اليـق کمـک می گرفتنـد. بـه هميـن دليـل، هالکوخـان، خواجـه نصيـر طوسـی )595 – 
672ق( را بـه امـر وزارت خويـش برگزيـد. خان هـای مغولـی در پرتـو تعاليـم و افـکار او، 
بـه اسـالم گرايـش پيـدا کردنـد و حتـی بـرای ترويـج و ترقـی فرهنـگ و تمدن مسـلمانان 
کوشـيدند. خواجـه به منظور تقويت و رشـد تشـيع در تشـکيالت ايلخانـان و نواحی تحت 
حکومـت آنـان، علمايـی را از نقـاط گوناگـون فراخوانـد و اعتبـار علمـی و اجتماعـی ايـن 

فرزانـگان را در برابـر دسـتگاه حاکـم و مـردم ارتقا داد.
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مشـاهير مذکـور در دربـار مغولـی و نواحـی گوناگـون عراق و ايران، به توسـعه و نشـر 

تشـيع اقـدام کردنـد. بـا بازگردانيدن اوقاف شـيعه، که معاندان آنهـا را ضبط کـرده بود، توان 

مالـی و اقتصادی شـيعه تقويت گرديـد. )حمیـدی، 1366ش، ص14 – 17(

خواجه اصيل الديـن فرزنـد خواجه نصيرالديـن که عالمی نامدار بـود، در دولت غازان خان 

اعتبـاری ويـژه به دسـت آورد و به نمايندگي وی امور بغـداد را اداره می کرد. وی در پذيرش 

تشـييع ازسـوي جانشـينان غازان خـان، بی تأثيـر نبـود. به عـالوه، خواجـه و شـاگردانش بين 

حکمـت اسـالمی و کالم اسـالمی الفتی پديـد آوردند و از اين رهگـذر، بحث های کالمی را 

چنـان تقويـت کردند که بتواند عقايد شـيعه را به اثبات برسـاند، حقانيت موضـوع امامت را 

تبييـن کنـد، برتری ايـن اعتقادات را بـر آرای ديگر فِرق برشـمارد و شـعله های تعصب های 

افراطی را خاموش سـازد. )مدرس رضـوی، 1354ش، ص68؛ بیانی، 1386ش، ص238-240؛ اقبال آشـتیانی، 

1376ش، ص309؛ صفا، 1373ش، ج3،  ص128(

2. دسـتگاه خالفـت عباسـی که مقر آن در شـهر بغداد بود، در چهـارم صفرالمظفر656ق 

توسـط هالکوخـان برچيـده و بـه حکومت پانصدسـالة آنـان پايان داده شـد. تشـکيالتی که 

عامـل بازدارنـده در برابـر شـيعيان به شـمار مي رفـت و در سـرکوبی حرکت هـای مبارزاتی 

علويـان و سـادات، از خـود قسـاوت و شـقاوت نشـان مـی داد، ديگر در ميـان نبود. )مشـكور، 

1363ش، ص276؛ بیانـی، 1386ش، ص236(

3. خوارزمشـاهيان )490ـ 628ق( در اوايـل قـرن هفتـم هجـری در برابـر سـپاه مغوالن 

شکسـت خوردنـد و از صحنه هـای سياسـی حذف شـدند. به ايـن ترتيب، سلسـله ای که در 

امـور شـيعيان کارشـکنی می کردند و از دشـمنان آنـان حمايـت می نمودند، فرو پاشـيد. اين 

وضـع نيـز زمينه حضـور فعال تر شـيعيان را در عرصه های اداری اجتماعی پديـد آورد. )قفس 

اوغلـی، ص355 – 357(

4. در ايـن ايـام، افراطی گـرِی فرقـه اِی آميختـه بـه عصبيت هـای قومـی شـدت يافـت و 

ايـن رونـد ميـان کارگـزاران ايلخانی آثار سـوئي بر جـا گذاشـت. اين فضا که نشـئت گرفته 
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از منازعـات و جدال هـای مذهبـی نحله هـای گوناگـون بـود، زمينه هـای مسـاعدی را بـرای 

رشـد و توسـعه تشـيع ميـان مغـوالن فراهـم آورد. الجايتـو در ايـن اوضـاع و احـوال، بـه 

زمامـداری رسـيد. رشـيدالدين فضل اهلل همدانی بـرای از بين بردن نفوذ حنفی ها بر سـلطان، 

بـرای تصـدی امـور قضـاوت دسـتگاه مغولـی، نظام الديـن شـافعی را بـه وی توصيـه کرد. 

ايـن فقيـه متکلـم در مباحثـه بـا حنفی هـا بـر آنـان غلبـه يافـت. اين پيروزی سـبب شـد تا 

خواجه سـعدالدين آوی، وزيـر شـيعی الجايتـو، سـيدمحمد آوی را در برابر اين فقيه شـافعی 

َعَلـم کنـد که با اسـتيالی وی بـر نظام الدين شـافعي از طريق بحث های کالمی، در سـرزمين 

تحـت حکومـت مغولـی، تشـيْع مذهب رسـمی اعـالم گرديـد. )بویـل )گردآورنـده(، 1371ش، ج5، 

ص376 – 377؛ اقبـال آشـتیانی، 1376ش، ص314 – 315(

5. سـلطان محمد خدابنـده از نزاع هـای فرقـه ای، به شـدت آزرده شـده و ميـان اقـرار و 

انـکار، رغبـت و نفـرت، عـزم و فسـخ ايمـان بـه تعاليـم اسـالم، در حـال تکاپويی تـوأم با 

ترديـد بـود؛ زيـرا بازگشـت از ايـن آييـن برايش آسـان نبـود. در ايـن هنـگام، برايش علت 

گرايـش غازان خـان بـه مذهـب تشـيع را بازگـو کردنـد. سـيدمحمد آوی همـراه جمعـی از 

علمـای شـيعه بـه محضر پادشـاه رسـيد و همگـی متفقـاً او را به تشـيع تحريص و تشـويق 

کردنـد. اندکـی بعـد، گـذار سـلطان خدابنده به عتبات عـراق افتـاد. از آنجا به زيارت مشـهد 

اميـر مؤمنـان7 در نجـف اشـرف رفـت و در آنجـا طـی رويايـی راسـتين از هاتفـی غيبی، 

نکتـه ای بشـارت دهنده را دريافـت. اين مـژده غيبـی، او را از باتالق ترديـد و نگرانی رهانيد 

و بامـداد آن روز، مذهـب شـيعه را اختيـار کرد و گفـت: ای ياران و کارگزارانـم، هر کس از 

شـما در ايـن عقيـده بـا مـن موافقت کنـد، فبهـا و هر فردی کـه با ايـن نهج مخالفتـی دارد، 

بـر او اعتراضـی وارد نيسـت. عـده ای بـا وی در ايـن بـاره همراه شـدند؛ اما برخـی ديگر بر 

عقايـد آبـا و اجـدادی خويـش باقـی ماندنـد. اما شـاه فرمـان داد تـا در خطبه ها نـام مبارک 

رسـول اکـرم9 و ائمـه هـدی: را بر زبان بياورند. سـکه ها هـم به نـام دوازده امام ضرب 

گرديـد و در عـراق عـرب و ايـران، عبـارت »حـی علـی خيرالعمـل« را بـر اذان افزودنـد و 
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چـون مخالفـان کوشـيدند سـلطان را از ايـن گرايـش منصـرف کننـد و در هجـو و مّذمـت 

شـيعيان بـه تکاپـو افتادنـد. الجايتـو، جلسـه مذاکـره و مناظره بـا حضور علمای اهل سـنت 

و مشـاهير شـيعه تشـکيل داد، که فقهای شـيعه در اين نشسـت، به شـرح نقشـه های شـوم 

دولـت عباسـی پرداختنـد و افزودند خلفای اين سلسـله، محبّان خاندان عتـرت نبی اکرم9 

را رافضـی، غالـی و قرمطـی خواندنـد و آنان را نزد مسـلمانان خـوار و ذليل کردنـد، تا آنکه 

بـه سـزای اعمـال شـنيع خـود رسـيدند و برافتادنـد. سـلطان که شـاهد و ناظر ايـن بحث ها 

بـود، چـون گلـي بهاري شـکفت و از آن پـس، علمای شـيعه در دربارش حاضر مي شـدند. 

او پـس از پايـان ايـن مذاکـرات، فرمـان داد تـا مدارسـی سـيّار تأسـيس کننـد که بـا اردوی 

شـاهی بودنـد. در ايـن خيمه های آموزشـی، بزرگان شـيعه، معارف و علـوم اهل بيت: را 

بـه عالقه منـدان تعليـم می دادنـد. )قاشـانی، 1348ش، ص95 و 108؛ حافـظ ابـرو، 1350ش، ص115-123؛ 

مرتضـوی، 1358ش، ص246-247؛ حافـظ ابـرو، 1372ش، ص49-51؛ کاتـب، 1357ش، ص78(

6. در عـراِق عـرب، ايـران و آسـيای مرکـزی، حاکمانی سـر کار بودند که تکيـه گاه آنان 

بـه لحـاظ کالمی، سياسـی و اجتماعی، دسـتگاه خالفت عباسـی بود و چون اين تشـکيالت 

فـرو پاشـيد، آن قـدرت و قـوت قبلـی را از دسـت دادنـد و دچـار زوال و ضعـف شـدند و 

پيدايـش چنيـن وضعـي، علمايی چـون سـيد آوی را مصمم بـه ترويج تعاليـم اهل بيت: 

سـاخت. )صفـا، 1373ش، ج3، بخش سـوم، ص134(

7. آرمـان شـيعه بـه معتقداتـی تکيـه داشـت کـه قـادر بودنـد پيـرو اوضـاع پيش آمـده، 

حضـور فعال تـري در صحنه هـای فرهنگـی اجتماعی داشـته باشـد؛ زيرا اين آرمان، گذشـته 

از جنبه هـای اعتقـادی، داراي بـار سياسـی هـم بـود و ايـن آييـن، پيروانـش را مي داشـت تا 

اسـتقالل و عـزت خويـش را حفـظ کننـد و در برابر تهاجـم بيگانـگان پايـداری نمايند. در 

دوران مغـول، ميـدان آزمونـی بـرای عملـی سـاختن اين هـدف فراهم شـد و مفاخر شـيعه 

همچون عالمه حلی و سـيد آوی، شـرايط مقتضی را برای رسـيدن به چنين هدف مقدسـی 

مسـاعد ديدنـد و بيـش از هـر زمـان ديگـری، به رهايـی شـيعيان از گزند سـخت گيري هاي 
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معانـدان و مغرضـان فکـر می کردند. از ايـن موقع، مبـارزات فکری و عملـی صبغه ای ديگر 
بـه خـود گرفـت و از حالـت انفعالـی بيرون آمـد و با تحـرک، پويايی، خيزش و شـکوفايی 

توأم گرديـد. )بیانـی، 1386ش، ص237 – 238(
8. در قـرون هفتـم و هشـتم هجری، نه تنها تشـيع راه اعتال، اهتزار و ترقـی را می پيمود، 
بلکـه برخـی دانشـوران ديگـر مذاهـب اسـالمی نيـز بر اثر ضعفـی که بـه آموزه هايشـان راه 
يافتـه بـود و از سـوي ديگـر چون تعصب هـای افراطی و تعلقـات غيرمنطقی، ايـن تعاليم را 
دچـار آفت هايـی سـاخته بـود، کوشـيدند از مقـام و منزلت ائمـه هدی: سـخن بگويند و 
از آن فروغ هـای فـروزان حديـث روايـت کننـد؛ حال آنکه قبـل از اين وقايع، چنين مسـائلی 
مطـرح نبـود. از نمونه هـای تقريـب مذاهـب اسـالمی و نزديـک گرديـدن علمـای عامـه به 
معـارف و مبانـی تشـيع، نگاشـته های ابوالمفاخـر باخـرزی، دانشـمند و عـارف قرن هشـتم 
هجـری اسـت. او در 723ق کتـاب »اوراد االحبـاب و فصوص اآلداب« را نگاشـت و در آن، 

اذکار اوراد و ادعيـه ای را از امامـان اثناعشـری روايـت کرد.
شيخ االسـالم ابراهيـم بـن سـعدالدين محمـد جوينـی )644 – 722ق(، محـدث بزرگی 
اسـت که در 694 قمری غازان خان مغول به دسـت او اسـالم آورد. او با وجود سـنی بودن، 
نـزد خواجه نصيرالديـن طوسـی و عـده ای ديگـر از علمـای شـيعه درس خوانـد. جوينی در 
دسـتگاه مغـوالن نفـوذ فراوانـی داشـت. وی در کتـاب »فرائدالسـمطين فی مناقب الرسـول 
و البتـول و المرتضـی و السـبطين«، شـرح مفصـل و مسـتندی در فضايل و مـکارم حضرت 
علـی7، اوالد و خاندانـش نگاشـت و ايـن نکتـه، نه تنها تقرب تشـيع و تسـنن را در ذهن 
ايـن عالـم بـزرگ می رسـاند، بلکـه تصـور اعتقـادش بـه تشـيع را قـوت می بخشـد. )صفـا، 

1373ش، ج3، بخـش اول، ص134(

9. غازان خـان، پسـر ارغوخـان مغـول، بعـد از پذيـرش آييـن اسـالم سـکه هايی ضرب 
کـرد کـه برخـی آيـات قرآن، نام رسـول اکـرم9 و اسـامی دوازده امـام بر آنهـا منقوش بود 
و بـا اينکـه مذهـب اهل سـنت را برگزيـده بود، با حسـن نيت با شـيعيان روبه رو مي شـد و 
مقدسـات آنـان را ارج می نهـاد. او از ابتـدای فرمانروايـی، به خاندان عصمـت و طهارت: 
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ارادت می ورزيـد و چنديـن بار در مواقع حسـاس و مخاطره انگيز، برای اسـتمداد از سـاحت 

مقـدس ائمـه هـدی: به زيارت مشـاهد متبرکـه در عتبات عـراق رفت و اوقـاف فراوان و 

نـذورات بسـياری بـرای ايـن مراقد مطهـر، مجـاوران، خدمه و زائـران آنان مقرر داشـت. او 

دسـتور داد تـا نهـری حفر کننـد تا از طريـق آن، آب رودخانـه فرات به سـوی کربالی معال 

جـاری شـود، کـه بـه نهر غازانی موسـوم اسـت. به دنبـال حفر اين نهـر، کربـال و حوالی آن 

سرسـبز و خـرم شـد و باغـات و مـزارع نيز گسـترش يافتنـد. غازان خان برای سـادات مقيم 

کربـال مرسـولی از خوراکی هـا و ديگـر مايحتـاج زندگـی در نظـر گرفت که بـه بهبود وضع 

معيشـتی و رفاهـی آنـان کمک کرد. وی هنگام زيارت آسـتان حسـينی، پـرده زربفت، زيبا و 

مجللـی را کـه قباًل دسـتور بافتش را داده بود و به همراه داشـت، بـر ضريح مقدس حضرت 

امام حسـين7 افکند.

وی بـه سـاخت دارالسـياده هايی در عـراق و ايران اقدام کـرد. اين بناهـا دارای موقوفات 

و عوايـد کافـی بـرای يـاری رسـاندن بـه سـادات و علويـان در هـر ديـاری بـود و سـادات 

مسـافر، در ايـن مکان هـا اسـکان می يافتنـد و پذيرايـی می شـدند. دربارش محـل رفت وآمد 

علمـای شـيعه و نقبـای سـادات و بـزرگان علـوی گرديـد و آنـان از امتيـازات و احترامـات 

ويـژه ای برخوردار شـدند.

دوران حکومـت غازان خـان )694-703ق(، بـه انـدازه ای کوتـاه بـود کـه بزرگانـی 

چـون سـيدمحمد آوی، عالمـه حّلـی، فرزنـدان و شـاگردانش، مجالـی به دسـت نياوردند 

تـا موضـوع رسـمی شـدن تشـيع را در دسـتگاه مغولـی مطـرح کننـد و اين برنامـه مهم و 

فراگيـر، بـه زمـان جانشـين غازان خـان و بـرادرش يعنـی الجايتـو موکول شـد. بـه عالوه، 

پيـروان فِـرق اسـالمی کـه در ايـن بـاره احسـاس خطـر مي کردنـد، دسـت بـه مقاومت و 

واکنش  هـای شـديدی زدنـد. )سـاندرز، 1372ش، ص134-135؛ همدانـی، 1338ش، ص352-353؛ بیانـی، 

1386ش، ص262؛ اقبال آشـتیانی، 1376ش، ص294-294، قاشـانی، 1348ش، ص99؛ گروسه، 1368ش، ص617، 

صفـا، 1373ش، ج 3، بخـش اول، ص146(
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شـبانکاره ای، بـا وجـود گرايـش افراطـی به مذهـب عامـه، در کتابش که به سـال 733ق 
تأليف کرده، نوشـته اسـت: 

سـلطاِن عـادل، غازان خـان، در ديـن اسـام ثابت قدم و راسـخ رأی بود. ميان بغـداد و حلّه، 

نهـری حفـر کـرد و آب فـرات روان گردانيـد و چنـد پـاره ديه بر حـرم کعبـه و قبّه معطر 

رسـول اهلل وقـف کـرد و مقـداری ديه ها بـر مشـهد اميرالمؤمنين7 مرتضی وقـف کرد و 

در عـراق، تبريـز و اصفهان دارالسـياده فرمود و سـادات را عظيم، موقر و محترم داشـتی و 

تبجيل فرمودی. )شـبانكاره ای، 1363ش، ص269-268(

10. در گيـرودار ترديدهايـی کـه بـرای الجايتـو، درباره اختالفـات فرقـه ای پديد آمده 
بـود، برخـی اميـران مغولـی کـه بـه مذهـب اهل بيـت: تمايـل داشـتند، از موقعيـت 
پيش آمـده اسـتفاده کردنـد و مشـوق الجايتـو بـرای پذيرش تشـيع شـدند. از جملـه آنان، 
اميـری اسـت به نام طرمطـاز. وی از ايام کودکـی ميان مردمانی شـيعه مذهب پرورش يافته 
و بـا سـنت ها و آداب شـيعيان خـو گرفتـه بـود. در عصـر غازان خـان مغـول، موقعـی کـه 
بيـن برخـی فِـرق اسـالمی غوغايـی خونين پديد آمـد و موجب شـهادت يکـی از علويان 
گرديـد، وی بـا غازان خـان ديدار کـرد و معارف، اعتقادات و شـعائر شـيعه را در حد توان 
برايـش توضيـح داد و هميـن امـر، توجـه غازان خـان بـه مذهـب شـيعه و احيـا و عمـران 
مشـاهد مقـدس عتبات عـراق را در پي داشـت. هنگامی که الجايتو در منازعات شـافعی ها 
و حنبلی هـا افسـرده خاطر شـده بـود، طرمطـاز ايـن موقعيـت را مغتنم شـمرد و بـار ديگر 
بـرای دفـاع از ارزش هـای شـيعه در صحنه حضور يافـت و در اثنای تحيـر الجايتو، وی را 
دربـاره ارادت غازان خـان بـه شـيعيان توجـه داد، او را بـه پذيرش اين مذهـب توصيه کرد 
و چـون ايـن بسـتر فراهـم آمد، سـيد آوی با بيانات مسـتدل و مسـتندش، سـلطان مغولی 
را بـه تشـيع تحريـص و تشـويق کـرد و به کمـک عالم بـزرگ وقت، عالمه حلـی، در اين 
حرکت سـترگ موفـق گرديـد. )حافـظ ابـرو، 1372ش، ص110؛ مرتضـوی، 1358ش، ص247-249؛ اقبال 

آشـتیانی، 1376ش، ص316-315(

11. خواجه صدرالديـن احمـد خالـدی چاويانـی زنجانی که سـلطان غازان خـان او را به 
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عنـوان وزيـر و صاحـب ديـوان برگزيـده بـود، در 23 رجـب 697ق مـورد خشـم و غضب 

سـلطان قـرار گرفـت و بعـد از محاکمـه بـه قتـل رسـيد. در اواخـر هميـن سـال، هنگامـی 

کـه غازان خـان عـازم عتبـات عـراق گرديده بـود، در اوجـان از توابع شهرسـتان بسـتان آباد، 

خواجه سـعدالدين محمـد آوی مسـتوفی را کـه شـيعه مذهب بـود، بـه ِسـمت وزارت و 

صاحب ديوانـی منصـوب کـرد و نيابـت وزارت را بـه عهـدة خواجه رشـيدالدين فضـل اهلل 

طبيـب همدانـی واگـذار نمود و ايـن دو کارگـزار عالی رتبه، بـه اداره امور قلمـرو امپراتوری 

مغولـی مشـغول شـدند. )اقبـال آشـتیانی، 1376ش، ص247 – 252، 261 و 266(
خواجه سـعدالدين محمـد آوی قمـی، وزيـری باکفايـت، مديـر، مدبر، دانشـور و فاضل 
بود و در تعظيم و تکريم علمای شـيعه و سـادات و همچنين آبادانی آسـتان مقدس ائمه: 

در عتبات عراق، سـعی وافر داشـت. )شوشـتری، 1354ش، ج2، ص487؛ رحیمـی، 1339ش، ص182(

خواجه سـعدالدين زمينه هايـی فراهـم سـاخت تـا سـيد آوی در دسـتگاه الجايتو تقرب 

يابـد و بـه مقـام نقيـب نقبای عتبات عـراق و ايران منصـوب گردد. حتی اين وزير شـيعی، 

برخـی مسـئوليت های خـود را به وی تفويـض کرد. با توصيه سـيد آوی، سـيدصدرالدين 

حمـزه قمـی از اعقـاب حمزة بن موسـی الکاظم7 از قم فراخوانده شـد و دفتـردار ديوان 

دولـت ايلخانـی گرديـد. سـيدصدرالدين به گونـه ای اعتمـاد الجايتو را به خـود جلب کرد 

کـه هيـچ کاری بـدون موافقت او، در مقام رياسـت ديوان، صـورت نمي پذيرفت. همچنين 

بـا تالش سـعدالدين آوی و سـيدمحمد آوی، فرزندان سـيدابوطالب محمـد آوه ای قمی به 

اسـامی عزالديـن طالـب و عمادالديـن ناصر کـه از احفـاد علی اصغر امـام زين العابدين7 

بودند، به مرتبة امارت لشـکر رسـيدند. )شـبانكاره ای، 1363ش، ص270؛ فیض، 1330ش، ج2، ص398 

– 399؛ همـو، 1349ش، ص365 – 366(

آوِی  خواجه سـعدالدين  نـواب  از  آوی  محمـد  »سـيدابوالفضل  می گويـد:  خواندميـر 

وزيـر، بـود و کارگـزار مزبـور سررشـته اختيـارات اداری و ديوانـی را در اختيـارش نهـاد«. 

)خواندمیـر، 1333ش، ج8، ص4261( منابـع ديگـر هـم تصريح کرده اند که سـيدابوالفضل از مقربان 
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سـعدالدين آوی بـود و ايـن دو بزرگـوار در گرويـدن ايلخـان به مذهب تشـيع، نقش مهمی 

ايفـا کردنـد. )دائرة المعـارف تشـیع، 1383ش، ج1، ص65(

بـه دليـل سـعايت دشـمنان و نقشـه های حيله گرانـه رقيـب سـعدالدين آوی، يعنـی 

رشـيدالدين، رفته رفتـه ايـن وزيـر باکفايـت شـيعی آن ابهـت، اقتـدار و تقّربـی را کـه نـزد 

سـلطان داشـت از دسـت داد و سـرانجام، در بازجويـی و محاکمه ای صوری، بـا وجود آنکه 

جرمـی مرتکب نشـده بود، بـه قتل محکوم گرديد و به شـهادت رسـيد. )شـبانكاره ای، 1363ش، 
ص270 – 271؛ عقیلـی، 1364ش، ص283 – 284؛ آیتـی، 1372ش، ص192 و 255(

نشانه هايی از روشنايی

الجايتـو، معـروف بـه سـلطان محمد خدابنـده )703 – 716ق(، هشـتمين ايلخـان مغول، 

نـه تنهـا خـود مذهـب تشـيع را پذيرفـت، بلکه برای رسـمی کـردن ايـن مذهـب در عراق 

و ايـران، اهتمـام وافـری از خـود نشـان داد و ايـن موقعيـت مهـم، از نقـش ارزنـده و پايدار 

نقيـب نقبـای عتبـات عـراق يعنـی سـيدمحمد آوی و تـالش فکـری و علمـی عالمـه حلی 

حکايـت دارد. امـا برخـی منابـع تاريخی که مؤلفانی متعصـب و افراطی آنها را نگاشـته اند و 

متأسـفانه، پـاره ای نگاشـته ها کـه به دانشـنامه های اخيـر هم راه يافته اسـت، خواسـته اند اين 

پيـروزی بـزرگ را کم رنگ، زودگـذر و ناپايدار نشـان دهند. محمدعلی شـبانکاره ای، مورخ 

عصـر الجايتـو، ضمـن توضيحی درباره تالش سـيد آوی در راسـتای شـيعه نمـودن ايلخان 

مغولـی خدابنـده، در ادامـه مي کوشـد حقيقـت را به گونه ای ديگـر جلوه دهـد و در واقع، او 

گرايش هـای فرقـه ای آميختـه بـه تعصـب را در اين گـزارش دخالت داده اسـت:
سـيدتاج الدين محمـد آوی در حضـور پادشـاه، مذهب ائمه اثناعشـری تقرير کرد و شـاه 

را مايل به مذهب شـيعه علی7 گردانيد. بدان سـبب، دوسـه روزی سـلطاْن شـيعه مذهب 

شـد و فرمـود در سـکه نـام دوازده امـام نقـش کردنـد. چـون مذهبـی محـّدث ]نـو[ بـود، 

اهالـی بـاد از آن تمـّرد نمودنـد و قبـول نکردنـد. بيـم بـود کـه فتنـه ای بـزرگ برخيـزد. 

خواجه رشـيدالدين تقرير داد اگر شـاه شـيعه باشـد و رعايای او بر مذهب اهل سـنت، اين 
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کار راسـت نيايـد. سـلطان محمد خدابنـده از آن مذهـب بازگشـت و مذهـب اهـل سـنت 

پيش گرفـت. )شـبانكاره ای، 1363ش، ص272-271(

در دانشنامه ای هم آمده است: 
اميـر طرمطـاز )ترمتـاس( و سـيدتاج الدين محمـد آوی، دانشـمند شـيعی، الجايتـو را بـه 

مذهـب شـيعی ترغيـب کردنـد. او در سـال 709ق به بغداد رفت و رسـماً مذهب شـيعه را 

اختيـار کـرد و فرمـان داد به نام امامان شـيعه، سـکه و خطبه کنند؛ اما اهالـی والياتی چون 

بغـداد، آذربايجـان، اصفهان و شـيراز در برابر اين فرمان، سرسـختانه پايـداری کردند. دو 

سـال بعـد از آنکـه سـيد آوی و پسـرش بـه اتهـام همـکاری بـا خواجه سـعدالدين  وزيـر، 

بـه فرمـان الجايتـو کشـته شـدند، نفـوذ شـيعيان در دسـتگاه ايلخانـان رو به کاسـتی نهاد و 

شـاه در واپسـين روزهـای زندگـی مذهـب شـيعه را تـرک گفـت و به مذهب اهل سـنت 

بازگشـت و فرمـان داد بـه نام خلفای راشـدين، سـکه و خطبه کنند و نافرمان ها را سـخت 

بيـم داد. )دائرة المعـارف بـزرگ اسـالمی، 1368ش، ج10، ص450(

امـا برخـالف ايـن ادعاها کـه به نمونه هايـی از آنها اشـاره کرديم، شـواهد متعددی مؤيد 
آن اسـت کـه سـلطان محمد خدابنـده، تا آخريـن لحظات زندگـی اش به عقايد شـيعی پايبند 
بـوده و ايـن بـاور را در نظـام اداری و ديوانـی دولـت خـود و همچنيـن برنامه هـای عمرانی 

بروز می داده اسـت:

1. تزئينـات داخلـی بنـای گنبـد سـلطانيه از توابع زنجان، به گونه ای اسـت کـه در آن از 

شـعائر شـيعه اسـتفاده شـده؛ چنان که از نام حضـرت علی7 مکرر اسـتفاده گرديـده. کتيبه 

»علـی ولـی اهلل«، هنـوز روی ايـن گنبد موجود اسـت کـه به سـال 710 هجری بـر مي گردد. 

در قسـمت تحتانـی بنـا بـا خطوط کوفـی، کلمات  اهلل، محمـد و علی ديده می شـود. در بدنه 

مناره هـا هـم بـا ترکيبـی از معمـاری و جلوه هـای هنـر آجر و کاشـی، بـه شـيوه معقلی اين 

سـه نـام آمده اسـت. )دائرة المعـارف تشـیع، 1383ش، ج9، ص259؛ اصغریـان جـّدی، 1378ش، ص270 – 271؛ 

پژوهشـگاه فرهنـگ و هنر اسـالمی، 1378ش،  ص330 – 331(

2. در کتيبة محراب مسـجد جامع اصفهان که در زمان الجايتو و به سـال 710ق سـاخته 
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شـده اسـت، روايتـی از زبـان مبـارک رسـول اکـرم9 دربـاره ائمـة اثناعشـر همراه بـا ذکر 
نـام آن فروغ هـای فـروزان مشـاهده می شـود. )هنرفـر، 1344ش، ص120( آنـدره گدار فرانسـوی 
می نويسـد: »الجايتـو بعـد از آنکـه بـه مذهب شـيعه گرويد، به تعميـرات و تغييراتـی در اين 

مسـجد پرآوازه دسـت زد«. )گـدار و دیگـران، 1371ش، ج4، ص60(

3. در سـی کيلومتـری جنـوب اصفهـان در آبـادی پيربکـران، در بلـوک لنجـان، بقعـة 

شـيخ محمد بـن بکـران از مشـايخ، مدّرسـان و زهاد معاصر با سـلطان محمد خدابنده اسـت. 

در کتيبـه ای کـه در ضلـع شـرقی ايـن بنا ديـده می شـود، در پايين جـرز دوم، به خـط بنايی 

سـاده برجسـته، صلـوات بـر چهـارده معصـوم، گچ بری گرديـده کـه تاريخ آن سـال 712ق 

اسـت. )رفیعی مهرآبادی، 1352ش، ص849 – 850؛ هنرفر، 1344ش، ص257؛ مشـكوتی، 1349ش، ص33؛ گدار، 

1371ش، ج4، ص217؛ پژوهشـگاه فرهنـگ و هنـر اسـالمی، 1378ش، ص29(

4. در سـکه هايی کـه بـه فرمـان سـلطان محمد خدابنده بين سـال های 709 تـا 714ق در 

عـراق عـرب و ايران ضرب گرديده اسـت، نشـانه هايی از مذهب اثنا عشـری ديده می شـود. 

در سـکه ای کـه به سـال 714 هجری در آمل ضـرب گرديده، در ميانه اش عبـارت »الاله االاهلل 

الملـک الحـق المبيـن، محمـد رسـول اهلل، الصادق الوعـد االمين علـی ولـی اهلل اميرالمؤمنين« 

و در حاشـيه اش صلـوات کبيـر بـا يـاری از دوازده امـام ديـده می شـود. بـر سـکه هايی کـه 

طـی سـال های 709 و 710 هجـری در بصـره، بغـداد، اربيـل، اران و... بـه نام سـلطان محمد 

خدابنـده ضـرب گرديـده اسـت، نـام دوازده امـام به صـورت صلـوات کبير و جملـه »علی 

ولـی اهلل« ديده می شـود. )جعفریـان، 1387ش، ج10، ص401 – 402؛ نشـریه شـماره پنجم موزه آذربایجان شـرقی، 

1350ش، ص85 – 88(

5. شـيخ حسـن بـن يوسـف بـن مطهـر، معـروف بـه عالمه حلـی، چنديـن اثـر درباره 

اعتقـادات و مباحـث امامت نگاشـت و آنهـا را به الجايتو تقديم کرد. همچنين وی در پاسـخ 

بـه سـؤالی کـه اين حاکـم مغولی از ايشـان پرسـيد، رسـاله ای در بـاب حکمت نوشـت. در 

برخـی فهـارس، تصريـح گرديـده که عالمه حلـی، کتاب الفارق بيـن الصدق و الميـن را در 
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رمضـان المبـارک 712ق در کنـار سـلطان محمد خدابنـده تأليـف کرده اسـت. اين دانشـمند 

شـيعه در 713ق اجـازه ای بـرای قطب الدين رازی صـادر کرده که از مندرجـات آن برمی آيد 

او در دسـتگاه دولـت الجايتـو از موقعيـت بااليـی برخـوردار بـوده؛ حـال آنکـه اگر پادشـاه 

از تشـيع اعـراض کـرده بـود، ايـن متکلـم و فقيـه شـيعی در دربـارش فاقـد چنيـن اعتبار و 

عزتـی بـود و آثـار مزبور را هـم عالمه حلی به نـام وی نمی نوشـت. )اصفهانـی افنـدی، 1401ق، 

ج1، ص499؛ مجلسـی، 1403ق، ج107، ص148؛ آقابـزرگ تهرانـی، 1408ق، ج2، ص298 و ج22، ص351 و ج24، 

ص416؛ امانـی، 1373ش، ص109 – 111(

6. مالحسـن کاشـی، فاضلی عالـم، محقق، اديب و سـخنوری ماهر بـود. وی با الجايتو 

ارتبـاط برقـرار کـرد و در دسـتگاه دولـت ايلخانـی و نواحـی تحـت قلمـرو آن، بـه ترويج 

تشـيع اقـدام کـرد. بـه هميـن دليـل، افـراد متعصـب و اهـل عنـاد، بـا وی بـه مخالفـت و 

خصومـت ورزی پرداختنـد. وی بـه سـال 708ق، کتابـی به نـام »تاريخ محمدی« نوشـت و 

آن را بـه محمـد خدابنده اهدا کـرد. )افنـدی اصفهانـی، 1401ق، ج1، ص348 – 351؛ صفـا، 1373ش، ج2، 

بخـش سـوم، ص745 – 747(

کاتب در »تاريخ جديد يزد« نوشته است: 

چـون سـلطان محمد بـه مشـهد علوی درآمـد، شـخصی نمدپـوش را ديد که پشـت مرقد 

امـام ايسـتاده بـود. پرسـيد تو کيسـتی؟ آن شـخص که موالنا حسـن کاشـی بـود، گفت:

منم که می زنم از حّب آل حيدر الف        زجــان و دل شـده مــوالی آل عبـدمنــاف

منم که موی وجودم به گاه رزم سخن      شـود به کين خـوارج چو رمح زهره شکاف

و ايـن قصيـده را در بديهـه بـرای سـلطان بخوانـد و خدابنـده يـک طشـت طـال بـدو 

)کاتـب، ص74( بخشـيد. 

مرقـد حسـن کاشـی کـه سـال 738ق فـوت کـرد، در جانـب قبلـه سـلطانيه واقع شـده 

اسـت. )شوشـتری، 1354ش، ج2، ص640 – 641(

7. در ايـن بـاره، حتی برخـی مورخان که رفتارهای متعصبانه ای با اهل تشـيع داشـته اند، 
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بـه حقايـق جالبـی اعتـراف کرده اند. ابن کثير شـامی، نوشـته اسـت: »سـلطان محمد خدابنده 

در طـول حيـات خـود بـر مذهـب شـيعه پايبند بـود؛ تـا اينکـه در 27 رمضان المبارک سـال 

716ق درگذشـت«. )ابن کثیر، 1397ق، ج14، ص79(

8. در سـال های 715 و 716 قمـري، بيـن اميـران علـوی مکـة مکرمـه اختالفاتـی پديـد 

آمـد. سـلطان محمد خدابنـده در ايـن منازعات از افـرادی حمايت کرد که پيـرو عقايد اماميه 

بودنـد و حتـی وی قوايـی را بـرای حمايـت از آنـان به حجـاز روانه کـرد. )ابـن فهـد، 1404ق، 
ج3، ص80 – 81(

9. دلقنـدی از فرماندهـان الجايتـو اسـت کـه مذهـب تشـيع را برگزيـده بود. او کوشـيد 

تـا فرهنـگ اهل بيـت: را در حجـاز گسـترش دهـد؛ امـا وقتـی خدابنـده درگذشـت، 

کوشـش های او از سـال 716ق متوقـف گرديـد )ابـن کثیـر، 1397ق، ج14، ص80(، اشـميتکه، از 

محققـان اروپايـی، بـا توجـه بـه ايـن رويـداد می گويـد: »ايـن گـزارش، مبيـن آن اسـت که 

الجايتـو تـا پايـان عمر بـر مذهـب تشـيع باقـی مانـده اسـت«. )اشـمیتكه، 1388ش، ص42(

10. رسـاله ای اسـت بـا عنـوان »فوايد الجايتو« کـه در آن، سـلطان محمد خدابنده با دقت 

ويـژه ای از تحـوالت روحـی خـود که بـه پذيرش تشـيع توسـط وی انجاميده، سـخن گفته 

و بـا تعمـق در مطالبـش، ايـن واقعيـت بـه اثبات می رسـد کـه الجايتـو، به خوبـی از محضر 

علمـای شـيعه فيض بـرده و با نوعی بصيـرت و خردمندی، مدارک و منابع شـيعی را مطالعه 

و بررسـی کـرده و پـس از ايـن ارزيابی هـا، حقايقـی را بـه دسـت آورده اسـت. آغـاز آن بـا 

عباراتـی تنظيـم شـده که کاماًل صبغـه ای شـيعی دارد. الجايتو، نخسـت از آيين نيـاکان خود 

سـخن گفتـه و چگونگـی اسـالم آوردن خويـش را مطـرح کـرده و در ادامـه، از گرايـش به 

تشـيع گزارشـی آورده اسـت. او می کوشـد داليل حقانيـت حضرت علـی7 را مورد بحث 

قـرار دهـد و در فـرازی از اين مباحـث می گويد:

پـس بـه تحقيـق دانسـتيم بـا وجـود اميـر مؤمنـان7 کـه از همـه عالم تـر و کامل تـر و 

پسـرعمو و دامـاد پيامبـر بـود و فرزنـدان بـزرگ از دختـر پيغمبـر ]اکـرم[9 داشـت. ]بـا 
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ايـن وصـف[ روا نبـود ديگـری بـه جای او بنشـيند و خافت حـق او بود و بـر تمامی امت 

واجـب و الزم بـود کـه فرمـان او برند و آنچه فرمايـد، پيروی نمايند و به يقين دانسـتم هر 

کسـی مذهـب اهل بيـت اختيـار کنـد، ناجـی و رسـتگار باشـد. بدين سـبب، مـا اهل بيت 

]سـادات و علويـان[ را بعـد از آنکـه از دسـت ظالمـان سـر بـرون نمی توانسـتند آورنـد، 

سـرافراز گردانيديـم و هرچـه مناصب شـرعی بـود، حکم کرديـم هر علوی که دانشـمند 

بـود، در شـهر خـود حاکم ]نقيـب[ آنها او باشـد.

و يقين ما شـد که مذهب شـيعه بر ديگر مذاهب، غالب اسـت و در آن، شـک و شـبهه ای 

نيسـت. دانسـته و ]با[ تحقيق و يقين، اين مذهب اختيار کردم؛ تا ناجی و رسـتگار باشـم  و 

ديگـر مذاهـب ]را[ گذاشـتم ]رهـا کردم[؛ تا هالک و زيان کار نباشـم. اکنون اهل اسـام، 

نيکو انديشـه نماييد! مرا امروز سـلطنِت ممالک و شـوکتی اسـت از آب آمويه تا به مصر 

و شـام و از خويشـان و فرزنـدان اميرالمؤمنيـن علـی7 نيسـتم کـه بـرای ايشـان دروغـی 

بگويـم تـا مـردم مـرا بـزرگ داننـد و نيـز بـه لشـکر احتيـاج نـدارم که به اين سـبب شـيعه 

يـا سـادات مـدد مـن باشـند، ]تومـان مغولی[ بـه محبـت اميرالمؤمنيـن علی7 به سـادات 

می دهـم. هـر کـه عاقـل باشـد، يقيـن داند کـه در اين امـر، نظر ما در آن اسـت کـه مردم، 

مذهـب حـق اختيـار کننـد و بـه راه راسـت آينـد و دسـت در دامـن اهل بيـت: زنند و 

مـا را از ايـن جهـت، ثـواب حاصـل گـردد و هـر کـه نيکبخت باشـد، قبول کنـد و هر که 

نخواهـد، بـر وی حکمـی و زوری نيسـت. امـا خطبه و سـکه کـه حق من اسـت و می بايد 

بـه نـام من باشـد، ]پـس[ می فرمايم کـه نام مبـارک اميرالمؤمنيـن علی7 و فرزنـدان آن 

حضـرت کـه ائمـه معصومين انـد، بر نـام مـن مقـّدم داننـد. )الجایتـو، سـلطان محمد خدابنده، 

1352ش، ص151-140(

شـمس الدين محمـد بـن محمـود آملـی در کتابش که بين سـال های 736 تـا 742 قمري 
آن را نگاشـته، مطالبی از اين رسـاله نقل کرده اسـت. )آملی، 1377ش، ج2، ص259( شـمس الدين 
در زمـان الجايتـو، مـّدرس مدرسـه سـلطانيه بـوده و بـا قاضـی عضدالديـن ايجـی، همواره 

معارضـه داشـته و در تعارض بوده اسـت )طبـری، 1372ش، ص409(.
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11. يکـی از مخالفـان کـه مي کوشـيد سـلطان را از تشـيع بازگرداند، سـلطان ولد، فرزند 

مـال جالل الديـن رومـی اسـت. وی، حسـام الدين چلبـی را بـه همـراه عـده ای ديگـر بـه 

اردوی سـلطان محمد خدابنـده فرسـتاد تـا ايـن مأموريـت را انجـام دهنـد؛ امـا هنگامـی به 

مقـر حکومـت او رسـيدند کـه الجايتو درگذشـته بود. ايـن ماجرا نيز نشـان دهنده آن اسـت 

کـه سـلطان تا آخريـن لحظات زندگـی، مذهب تشـيع را رها نکرده اسـت. )شـمس الدین احمد، 

1362ش، ج2، ص75( بـه رغـم اين همه شـواهد مسـتند، عده ای از نويسـندگان معاصر همچون 

مرحـوم عبـاس زرياب خويی و خطيبی، مدعی شـده اند خدابنده از مذهب تشـيع برگشـت. 

)جعفریـان، 1387ش، ج10، ص400(

در وصف علما، مورخان و رجال نگاران

ميرزاعبداهلل اصفهانی از مشاهير عصر صفويه، نوشته است: 
سـيدمحمد تاج الديـن آوی، از دانشـورانی اسـت کـه افتخـار شـهادت نصيـب او گرديده 

اسـت. او فاضلـی بزرگـوار بـود، همتی عالی داشـت و قدرتـی به کمال نصيبـش گرديده 

بـود. براثـر کوشـش های او، سـلطان محمد الجايتـو بـه آييـن جعفـری گراييـد. آنـگاه 

سـلطان، وی را بـه دربـار خويـش فـرا خواند و ايشـان را از مقربان دربار خويـش قرار داد. 

)افنـدی اصفهانـی، 1401ق، ج7، ص26(

قاضی سيدنوراهلل شوشتری می نويسد: 
سـيد آوی، فاضلـی بزرگـوار، عالی همت و صاحب اقتدار بود. در وقتی که سـلطان محمد 

خدابنـده از مذهـب اهل سـنت بـه مذهب اهل بيت]:[ انتقال نمود، سـيد مشـاٌراليه را به 

خدمـت خـود طلبيـد و وی را از مقربان مجلس انس خـود گردانيد. )شوشـتری، 1354ش، 

ج1، ص518(

سيدجمال الدين احمد حسينی )ابن عنبه( می گويد: 
از اوالد زيـد بـن داعـی )نـوادة حسـن افطسـی(، يکـی سـيد بلندمرتبـه، بزرگوار و شـهيد 

سـيدابوالفضل محمـد آوی، فرزنـد سـيدمجدالدين حسـين اسـت کـه بـه وعـظ و خطابـه 
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روی آورد؛ تـا آنکـه محمـد الجايتـو بـه وی اعتقـاد پيـدا کرد و مقام رياسـت نقيبـان عام 

سـرزمين ها از عـراِق عـرب و ديگـر بـاد را بـه وی واگـذار نمـود. )ابـن عنبـه، 1417ق، 

ص195( همـو، 1363ش،  ص313؛ 

غياث الديـن، فرزنـد همام الديـن، مشـهور بـه خواندميـر، مـورخ قرن هشـتم هجـری، با 
وجـود اينکه کوشـيده اسـت اين سـيد جليل القـدر را به اتهـام دفاع از مذهـب اهل بيت: 

و رواج معـارف ائمـه ميـان مغـوالن، مورد مذمـت قرار دهـد، مي گويد: 
سـيدمحمد آوی در دسـتگاه سـلطان محمد خدابنـده، بـه قـدری نفوذ و اعتبار داشـت 

کـه نسـبت بـه وزيـر مقتدر وقـت الجايتـو، تفوق داشـت و فرمانش بـرای تمـام اميران 

و کارگـزاران دسـتگاه مغولـی، واجب التعظيـم بـوده اسـت. )میرخوانـد، 1380ش، ج3، 

ص193(

ميرخوانـد، اگرچـه با اين عالـم زاهد خصومـت دارد، اعتراف مي کند: »سـعدالدين آوی، 
طايفـه ای از نـواب خـود را بـر آن داشـت که به جمعـی از امرا تقرير کنند و سررشـتة اختيار 

در کف باکفايت سـيدمحمد آوی نهاد«. )همـو، ج8، ص2276(
حمـداهلل مسـتوفی يـادآور شـده اسـت: »سـيدمحمد تاج الديـن آوی، که پيشـتاز مذهب 

شـيعه بـود، الجايتـو سـلطان را بر مذهب شـيعه مّحـرض بـود«. )مسـتوفی، 1387ش، ص608(
ميرزاحسـين نـوری )محـدث نـوری(، از ايـن دانشـمند و کارگـزار شـيعی، بـا تجليل و 
تکريـم فـراوان يـاد کـرده و او را در زمـره علمای شـهيد معرفـی کرده اسـت. )نـوری، 1407ق، 

ج2، ص265( شـيخ عباس قمـی )محـدث قمـی( در معرفـی آوی نگاشـته اسـت: 

سـيدمحمد فرزنـد حسـين فرزنـد علی فرزند زيـد فرزند داعـی، تاج الدين ابوالفضل سـيد 

فاضـل، عظيم  المرتبـه، رفيع القـدر صاحـب همـت عاليـه، در مبـدأ امـر اشـتغال بـه وعظ و 

تذکيـر مردم داشـت. سـلطان الجايتـو را به او اعتقـاد تمامی بود. الجرم نقابـت نقبای تمام 

ممالـک را بـه وی تفويـض نمـود و ايـن سـيد جليـل با سـيد اجـل رضی الديـن محمد بن 

محمـد آوی کـه صديـق و رفيـق رضی الدين علی بن طاووس اسـت، بنی عم بـود. )قمی،، 

1387ش، ج2، ص815-814( 
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شـيخ آقابزرگ تهرانـی، وی را چنيـن معرفـی کـرده اسـت: »سـيدتاج الدين ابوالفضـل« 
فرزنـد مجدالديـن حسـين حسـينی بـه حسـن افطـس، نـوادة امام سـجاد7 نسـب می برد. 
اصـل او از آوه اسـت؛ امـا در کوفـه نشـو و نمـا يافـت و در نجـف تحصيـل کـرد«. )آقابـزرگ 

ص188-187( ج3،  1372ش،  تهرانـی، 

عالمه شيخ عبدالحسين امينی نگاشته است: 
خانـدان آوی در زمـرة سـادات علوی انـد کـه مشـاهير علمـی و رجـال سياسـی نامـداری 

از ميـان آنـان برخاسـتند. بنيـاد ايـن طايفه، بر پارسـايی و پرهيزکاری اسـت. غالـب مردان 

بـزرگ ايـن سلسـه، بـه مقام سرپرسـتی سـادات نجـف اشـرف رسـيده اند. سـيدتاج الدين 

محمـد آوی، از شـخصيت های برجسـته ايـن خانـدان اسـت. او انسـانی متديـن، پيشـوای 

و زعيـم شـيعيان محسـوب  مقتـدا  بـود. در عصـر خويـش،  دانشـور  اديبـی  و  مذهبـی 

می گرديـد و در منطقـه خويـش، احتـرام و اقتـدار کاملـی به دسـت آورده بـود. عاوه بر 

نسـب پـاک و وااليـش، علـوم متعددی را فـرا گرفـت ]و[ در دانش فقه اسـتاد گرديد. در 

زمينه هـای گوناگـون علمـی و ادبـی، راه ترقـی و تعالـی را پيـش گرفـت و مقام پيشـوايی 

و نقابـت را بـه دسـت آورد و پرهيـزکاری را بـر اين همـه افتخـارات افزود. سـرانجام، تاج 

باشـکوه و عظمـت شـهادت را بـر سـر نهـاد. )امینـی، بی تـا، ص126-125(

ابرهای سیاه از راه می رسند

بـه رغـم آنکـه منزلـت علمـی، معنـوی، نفـوذ سياسـیـ  اجتماعـی و خدمـات بـاارزش 
سـيدمحمد آوی، حتـی عـده ای از مخالفان را بـه تعظيم و تکريم وی واداشـته بود، برنامه های 
او در خصـوص گسـترش تشـيع ميـان اميران و دبيـران مغولی، بـر افرادی که دربـاره مذهب 
خـود تعصـب افراطـی داشـتند، گران آمـد و آنـان در برابـر اين گونه اقدامات ارشـادی سـيد 
آوی، واکنـش منفـی نشـان دادنـد و عليه ايشـان فضايی تيره و تار و مشـوش پديـد آوردند و 
تـا از ميـان برداشـتنش پيش رفتند. عوامل ذيل در به شـهادت رسـيدن او اثرگذار بوده اسـت:

1. جماعتی از کارگزاران طراز اول، با وجود رسـمی گرديدن تشـيع در دسـتگاه ايلخانی، 
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از مذهـب قبلـی خـود دسـت برنداشـته بودنـد. اينها از سـويي پيوسـته عواقب ناگـوار اين 

رونـد را بـه سـلطان گوشـزد می کردند و از سـوي ديگـر، تمّرد اهالـی برخی بـالد را درباره 

مذهـب اهل بيـت: بـه سـمع شـاه می رسـانيدند و می کوشـيدند فضـای آلـوده ای عليـه 

سـيد آوی بـه وجـود آورنـد. آنان برای رسـيدن به مقاصد شومشـان از انواع شـايعات، نشـر 

اکاذيـب و سـعايت ها کمک می گرفتنـد. )بیانـی، ص234(

در واقـع، ايـن اميران عالی رتبـه ، نارضايتی عده ای را در برخی شـهرها، اعتراضی عمومی 

و فراگيـر جلـوه می دادند. پـاره ای از مورخان و سـياحان نيز کوشـيدند واقعيت های تاريخی 

را بـه گونه ای ديگر گزارش کنند. شـبانکاره ای می نويسـد: 

سـيدمحمد تاج الديـن آوی، در حضـرت پادشـاه، مذهـب اثنا عشـری تقريـر کـرد و او را 

مايـل بـه مذهـب شـيعه گردانيـد؛ امـا اهالـی بـاد قبـول نکردنـد و در هـر شـهری غلـوی 

کردنـد. بيـم بـود که فتنه ای برخيـزد. اين معنا باز نمودنـد و خواجه رشـيدالدين تقرير داد: 

اگـر پادشـاه شـيعه مذهب باشـد و رعايـای او بـر مذهـب اهـل سـنت و جماعـت، اين کار 

راسـت نيايـد. سـلطان از آن مذهـب بازگشـت ]؟![ و سـيد آوی را بـه ياسـا رسـانيد ]او را 

کشـت[ و همـان مذهب راسـت که اهل سـنت بر آن هسـتند، پيـش گرفت. )شـبانكاره ای، 

ص272( 1363ش، 

ابن بطوطه، سياح مراکشی نيز مطالبی آميخته به افسانه های موهوم، آورده است: 

سـلطان محمد خدابنـده، تسـليم اسـتدالل علمـای شـيعه گرديـد و فرمـان داد مـردم را در 

همه جـا وادار بـه قبـول مذهـب تشـيع کننـد و به شـهرهای گوناگون عـراِق عـرب و ايران 

هـم مأمورينـی فرسـتاد تـا ايـن مهـم را عملـی سـازند. در بغـداد، افـراد حنبلی مذهـب از 

قبـول فرمـان امتنـاع ورزيدنـد. خطيـب کـه بنـا بـود اسـامی ائمه شـيعه را بـه زبان بيـاورد، 

از بلـوای عـام ترسـيد و بـه همـان نهـج مألـوف خطبـه خواندنـد. در اصفهان و شـيراز هم 

نظيـر آن اتفـاق افتـاد. سـلطان فرمـان داد تـا قاضيـان را احضـار کننـد. اوليـن آنهـا که نزد 

ايلخـان رسـيد، مجدالديـن، قاضی شـيراز بـود. الجايتو فرمـان داد تا او را پيش سـگ های 
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درنـده ای کـه بـه ايـن منظـور تربيت شـده بـود، بيندازنـد؛ اما سـگ ها از هجوم بـه قاضی 

مزبـور خـودداری کردنـد. سـلطان کـه ايـن وضـع را ديـد، در تکريـم او کوشـيد. آنـگاه 

 مذهـب تشـيع را رهـا کـرد و مقـرر نمـود طريقـة اهـل سـنت و جماعـت محفـوط بمانـد. 

)ابن بطوطه، 1370ش، ج1، ص253- 254(

معين الدين ابوالقاسـم جنيـد شـيرازی هـم به ايـن ماجرای مورد تأمـل، اشـاره دارد. )جنید 

شـیرازی، ص423 – 424( عالمـه قزوينـی کـه کتاب شـداالزارِ جنيد شـيرازی را تصحيح کرده، در 

پاورقی نوشـته است: 

راقـم سـطور گويـد: با فحـص بليـغ در جميع کتـب تواريخ متداولـه مانند تاريـخ وصاف 

و تاريـخ گزيـده کـه مؤلفيـن آنهـا معاصـر سـلطان مزبـور بوده انـد و ذيـل جامع التواريـخ 

حافظ ابرو، مجمل فصيح خوافی، تذکره دولتشـاه سـمرقندی روضةالصفا و حبيب السـير 

مطلقـاً و اصـًا ذکـری و اثـری از اين افسـانه مجهـول واهی کذب، صريح نيافتم و شـکی 

نـدارم کـه مريدهـای ايـن قاضی ثروتمند با نفوذ شـيرازی، اين افسـانه را سـاخته اند. )جنید 

شـیرازی، 1366ش، پاورقـی عالمـه قزوینی، ص425(

اما ميرزاعبداهلل اصفهانی عقيده دارد: 

سـيدمحمد تاج الديـن آوی، تمايـل شـديدی بـه مذهـب تشـيع داشـت و باعـث گرديد 

الجايتـو بـه آييـن اهل بيـت: گرايـش يابـد. ازايـن رو، عـده ای از اميـران و وزيـران 

دولـت ايلخـان مزبـور کـه ايـن رونـد را مخالـف اعتقـادات خـود می ديدند، کينه سـيد 

آوی را بـه دل گرفتنـد و همـواره در صـدد فرصـت بودند تـا از وی انتقـام بگيرند و اين 

آتـش، مـدام شـعله ور بـود تـا آنکـه الجايتـو از دنيـا رفـت. در ايـن موقـع، وزرا و امرای 

دولـت مغـول موقعيـت را غنيمت شـمردند و سـيد آوی را متهم نمودند بـا مخالفت اين 

دولـت ارتبـاط دارد و نقشـه نامناسـبی بـرای تشـکيات ايلخانـی در نظـر گرفتـه اسـت 

و سـرانجام، نيـت شـوم خـود را عملـی نمودنـد و او را بـه شـهادت رسـانيدند. )افنـدی 

اصفهانـی، 1401ق، ج7، ص26(
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قاضی احمد قمی، مورخ عصر صفوی نوشته است: 
برنامـه خدابنـده دربـاره ترويـج و نشـر مذهـب اماميـه در بعضـی شـهرها پيـش رفـت؛ اما 

اهالـی اصفهـان بـه قـدم ممانعت پيـش آمده و قبـول نمی کردند؛ تـا آنکه سـلطان در 710 

هجـری جمـع کثيـری از قـوای خـود را بـه آنجـا فرسـتاد تـا جماعـت متمـّردان را تأديب 

نمايـد و ازآن جملـه، موالنـا نظام الديـن ابواسـحاق را که از افراد متعصـب در مذهب عامه 

بـود، دسـتگير کـرده و وقتـی خواسـتند او را بـه مرکـز حکومت الجايتـو بياورند، پادشـاه 

مرحـوم گرديده بـود. )منشـی قمـی، 1363ش، ج1، ص64(

در مدارک ديگر می خوانيم: 
سـلطان محمد خدابنـده در 707 قمـري فرمـان داد سـکه و خطابـه بـه اسـامی دوازده امـام 

مزيّـن سـازند. در بسـيار جاهـا ايـن عقيده )گرايش به تشـيع( پيـش نرفت. از جملـه اهالی 

اصفهان، قبول نمی کردند شـيعه گردند. ناگزير در 710 قمري سـلطان بيسـت هزار سـوار 

بـدان صـوب گسـيل داشـت تـا افـراد متمـرد را ادب نماينـد. بعـد از زحمت بسـيار، مقدم 

ايشـان، ماابواسـحاق را گرفتنـد و بـه اردوی شـاهی آوردنـد. در ايـن حال، سرسـختی و 

مقاومـت اصفهانيـان کاهـش پيـدا کرد؛ امـا چنان که بايد بـه راه نيامدند. )رسـاله سـیرالنبی، 

مخطوط، بـرگ 612(

بنابرايـن، از موقعـی کـه الجايتـو بـا هدايـت و راهنمايـی سـيدمحمد آوی، تشـيع را در 
دولـت خـود رسـمی کـرد، صرفـاً عـده ای از اميـران ايـن دسـتگاه، بـا حرکـت سـيد بنـای 
مخالفـت نهادنـد و خواسـتند بـه سـلطان، اين گونـه بفهماننـد که قاطبـه اهالی تحـت قلمرو 
امپراتـوری ايلخـان در عـراق و ايـران، بـه اين گرايـش معتـرض بوده اند. ايـن واقعيت حتی 
در کتاب هـای تاريخـی موّرخـان متعصـب هـم آمده اسـت. البته واليـان و حاکمـان واليات 
و ايـاالت، مرموزانـه می کوشـيده اند اهالـی نواحـی گوناگـون عـراق و ايـران را عليـه چنين 
موضعـی تحريـک کننـد، که موفق نشـده اند و سـلطان تا واپسـين لحظات زندگـی از عقيده 
خـود و همچنيـن حمايـت از رسـميت تشـيع در دولت خويش دسـت برنداشـته تا مرگش 
فرارسـيده اسـت. کارگـزاران صاحـب نفـوذ هـم تـالش می کرده انـد عليه سـيد آوی فضای 
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مسـمومی پديـد آورنـد، کـه در اين مسـير، نقشـه آنـان عملـی می گردد.

2. خواجه سـعدالدين محمـد آوی، کارگـزاری دانشـور و شـيعی بـود کـه الجايتـو در 

امـور وزارت، خواجه رشـيدالدين طبيـب را بـا وی شـريک کـرده بـود. با وجـود آنکه عموم 

مـردم از نفحـات خيـرات و مبـّرات اين بزرگوار مسـتفيد و مسـتفيض بودند، عـده ای رجال 

ايلخانـی همچـون قاضـی صاين الديـن سـمنانی، شيخ المشـايخ  دربـاری و ارکان دولـت 

محمـود، سـيدقطب الدين و معين الديـن، عليـه او متفـق گرديدند و به کارشـکنی درباره مقام 

و موقعيتـش پرداختنـد و سـلطان مغـول را درباره ايشـان متغير نمودنـد و زمينه های قتل اين 

وزيـر خردمنـد، باکفايـت و نيکخـواه را همراه نايبانـش، از جمله سـيدمحمد تاج الدين آوی 

فراهم آوردنـد. )فیـض، 1349ش، ج1، ص365(

عبـداهلل بـن فضـل اهلل شـيرازی، معـروف بـه وصاف الحضـره، کـه معاصر سـلطان محمد 

خدابنـده بـوده، ايـن ماجـرا را بـه گونـه ای ديگر گـزارش کرده اسـت: 
در 705ق، جمعـی بـه سـعايت پرداختنـد و بـا دولـت مخدومـان بـزرگ، رشـيدالدين و 

سـعدالدين، آشـکارا مخالفـت کردنـد؛ لکـن سـوءنيت آنـان بـر پادشـاه معلـوم گرديد و 

فرمـان داد تـا برخـی مخالفـان را به قتل آوردنـد و آن دو وزير را به الطـاف خود بنواخت. 

ص214( 1338ش،  )وصاف الحضـره، 

منبع ديگری اين رويداد را به نحو ديگری بيان کرده است: 
بيـن دو وزير يعنی رشـيدالدين و سـعدالدين  آوی در ديدگاه هـا و چگونگی اداره دولت 

مغولـی، اختافاتـی بـه وجـود آمـد و خواجه رشـيدالدين، تصميم گرفـت مقبوليت رقيب 

و همـکار خـود  را نـزد الجايتـو مخـدوش نمايـد و سـعايت های مـداوم و مکـرر وی نـزد 

خدابنـده، باعـث گرديـد سـعدالدين مـورد خشـم و نفـرت ايلخـان مغـول قـرار گيـرد و 

سـرانجام، از ميان برداشـته شـود )اقبـال آشـتیانی، 1376ش، ص320-318(.

بـا قتـل وی در قريـه محـول بغـداد، تاج الديـن آوی هـم از صحنـه سياسـیـ  اجتماعی 
گرديد. حـذف 

3. تاج الديـن عليشـاه تبريـزی گيالنـی، از فضـل و سـواد بهـره ای نداشـت و حتـی 
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نمی توانسـت چيـزی بنويسـد؛ اما مرد زيرک، زرنـگ و حيله گری بـود و در ضمن معامالت 

تجـاری، بـا غالب اعيـان و اميران مغولی در رفت وآمـد بود و رفته رفته مـورد توجه اولجاتيو 

قـرار گرفـت. خواجه سـعدالدين آوی از نفوذ اين بـازرگان بوقلمون صفـت در درباره مغولی 

نگـران گرديـد و درصـدد برآمـد او را از خدمـت خدابنـده مغولـی دور سـازد و بـا چنيـن 

قصـدی، وی را روانـه بغـداد کـرد. عليشـاه در عـراق، مراکز توليد منسـوجات را سـامان داد 

و چـون شـاه بـه بغـداد آمـد، مقـداری از پارچه های نفيـس را به الجاتيـو هديه کـرد. از اين 

زمـان، عليشـاه مقـرب دربـار گرديـد و موقعی که اردوی شـاهی به سـلطانيه رسـيد، بازاری 

در ايـن شـهر سـاخت و در عمـران ابنيـه آن کوشـيد. خدابنده که بـه آبادانی ايـن ديار توجه 

داشـت، افزون تـر از گذشـته وی را مـورد نوازش قـرار داد.

خواجه سـعدالدين آوی قمـی، ظاهرگرايـی، رفتارهـای دوگانـه و حيله هـای عليشـاه را 

برنمی تابيـد و کوشـيد ايـن جرثومـه نيرنـگ و تزوير را تحقيـر و مخذول کنـد؛ اما برخالف 

وی، خواجه رشـيدالدين، عليشـاه را احتـرام می کـرد و در تکريمـش اهتمـام می ورزيـد و 

هميـن قضايـا اختـالف بيـن دو وزيـر را افزايـش داد و در ادامـه، رشـيدالدين موفـق گرديد 

رقيـب خـود و معاونـش سـيدتاج الدين  آوی را از ميـان بـردارد. با قتـِل وزيرآوی به اشـارة 

رشـيدالدين، عليشـاه بـه مقـام وزارت رسـيد و مقـّرر گرديـد معامـالت ديوانی توسـط اين 

مـرد محيـل صورت گيرد و مسـائل مشـورتی را خواجه رشـيدالدين انجام دهد و عليشـاه از 

وی پيـروی کنـد. به طـور مسـلم، رشـيدالدين طبيـب هـم نمی توانسـت چنين فـرد متظاهر، 

کم مايـه و محتـال را تحمـل کنـد. سـرانجام، منازعـات بيـن ايـن دو آشـکار شـد. بـا روی 

کار آمـدن ابوسـعيد بهادرخـان، پـس از مـرگ الجاتيـو، ايـن دو وزيـر در منصـب خـود ابقا 

شـدند؛ ولی مشـاجرات آنان شـدت يافت و در نهايت، درباريان خواجه رشـيدالديِن کاردان 

و سياسـت مدار را عـزل کردنـد و او را به قتل رسـانيدند. )مسـتوفی، 1387ش، ص608؛ شـبانكاره ای، 

1363ش، ص271؛ قاشـانی، 1348ش، ص165؛ حافظ ابرو، ص115 – 119، آیتی، 1372ش، ص255؛ اقبال آشـتیانی، 

1376ش، ص319؛ بیانـی، 1386ش، ص247 – 249(
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4. خواجه رشـيدالدين فضـل اهلل همدانـی از خانـواده ای يهـودی بـود. بـه هميـن دليل، 
رشـيدالدوله خوانـده می شـد و چـون اسـالم آورد، بـه رشـيدالدين معروف گشـت. با اين 
وجـود، از گرايش هـای يهوديگـری دسـت برنداشـت و مخفيانـه بـه حمايـت از يهوديان 
می پرداخـت و کارگـزاران يهودی در دسـتگاهش مشـغول کار بودند. قطب الدين شـيرازی 
وقتـی شـنيد رشـيدالدين بـه تفسـير قـرآن پرداختـه اسـت، گفت: چـه خوب اسـت که ما 
هـم تورات را تفسـير کنيم. رشـيدالدين، در مقـام وزيِر پيرو مذهب اهل سـنت، در وزارت 
بـا سـعدالدين آوِی شـيعه شـريک بـود و ايـن دو نمی توانسـتند بـا دو ديـدگاه متفـاوت، 
کنـار هـم بـه امـور کشـورداری بپردازند. بـه عـالوه، خواجـه سـعدالدين آوی در مواقعی 
گرايش هـای يهودی گـری رقيـب خـود را مطـرح می  کـرد و بـا ايـن حربـه، عليـه وی بـه 
افشـاگری مشـغول بـود. از سـوی ديگـر، رشـيدالدين به رغـم مقامـات علمـی و فکری و 
کفايـت سياسـی با چنيـن تعلقی به مرام و آداب يهوديان، وقتی شـنيد سـيدمحمدتاج الدين 
آوی يهوديـان را از رفتـن بـه مقبـره ذی الکفـل واقـع در حوالـی نجـف از راه حلـه، منـع 
کـرده و ايـن مـکان مـورد توجـه يهوديـان را بـه کانونـی بـرای عبـادت و ذکر مسـلمانان 
مبـّدل سـاخته اسـت، کينـه اين سـيد جليل القـدر را به دل گرفـت و به سـعايت از وی نزد 
سـلطان محمد خدابنـده پرداخـت و عـده ای را در ايـن طريـق با خود همـراه کرد. )ابـن عماد 
عكـری، 1399ق، ج6، ص44؛ قاشـانی، 1348ش، ص96 و 132؛ سـمرقندی، 1362ش، ص330؛ بیانـی، 1386ش، 

ص244 – 245(

ابن عنبه نوشته است: 
رشـيدالدين طبيـب، وزيـر الجايتـو بـه دشـمنی بـا سـيد بزرگـوار ابوالفضـل محمـد بـن 

مجدالديـن آوی رياسـت نقيبـان عـراق و ايـران، برخاسـت و سـببش ايـن بـود کـه مـزار 

ذی الکفـل نبـی در روسـتايی بـر سـاحل شـط ناجيـه ميان حلّـه و کوفـه اسـت و يهوديان، 

مکـّرر بـه آنجـا می رفتنـد. سـيد مذکـور، يهوديـان را از رفتـن بـه آن مـکان منـع کـرد. 

رشـيدالدين بـا وجـود آنکـه به ارجمنـدی مقامـش واقف بود، کينـه اش را بـه دل گرفت. 

)ابـن عنبـه، 1417ق، ص313؛ همـو، 1363ش، ص189(
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کامل مصطفی شيبی مصرَی محقق اهل سنت نيز می نويسد: 
سـيدتاج الدين محمـد آوی، کـه روحانـی متعصبـی در تشـيع بـود و امـرای مغـول را بـه 

پذيـرش ايـن مذهـب مجبـور می نمود، گذشـته از اين، يک مـکان مقدس يهوديـان را در 

عـراق عـرب گرفت و به مسـجد و محل وعظ و خطابه تبديل کرد؛ در نتيجه رشـيدالدين 

کـه معـروف بـود با يهوديـان رابطـه دارد، با وی بـه مخاصمت برخاسـت. در ايـن ميان به 

اختـاف رشـيدالدين و سـعدالدين آوی اوج گرفـت و بـا توطئـة او، اين وزير شـيعی و به 

دنبالش تاج الدين آوی کشـته شـدند. )شـیبی، 1374ش، ص79(

چگونگی شهادت

خواجه رشـيدالدين که از اقتدار معنوی و سياسـی سـيدمحمد آوی ميان کارگزاران دولت 
الجايتـو و همچنيـن نفـوذ اجتماعی وی ميان اقشـار گوناگون آگاه بـود، تصميم گرفت برای 
از ميان برداشـتن وی شـيوه ای را به کار گيرد که تشـنج آفرين نباشـد. ازاين رو، رشـيدالدين 
عـده ای از علويـان بغـداد و نجـف را فراخوانـد و شـکوه ها و اعتراضاتـی را عليه سـيد آوی 
بـه آنـان تلقيـن کـرد و ايشـان را تحريص و تشـويق نمود تا عليـه اين نقيب نقبای سـادات، 
فضـای سياسـی اجتماعـی را آشـفته و ملتهـب سـازند. رفته رفتـه نظـر پادشـاه را دربـاره او 
مشـوش سـاختند. در نتيجـه، سـلطان بـا رشـيدالدين، وزير خود کـه خود محـرک اين فتنه 
و خدعـه بـود، بـه مشـورت پرداخـت او هـم اظهار داشـت اگر سـيدتاج الدين محمـد را به 
دسـت علويـان عتبـات عراق نسـپاری، اوضـاع آشـفته ای عليه ايلخـان به وجـود می آيد که 
برطرف کردنـش ممکـن نخواهـد بـود؛ امـا اگر اجازه دهيـم آنـان وی را مجـازات کنند، اين 
فتنه هـا )کـه عمومـاً تصنعـی و سـاختگی بودنـد( کاهـش می يابـد و به طـور مسـلم، علويان 
بـه ايشـان صدمـات جانـی وارد نخواهند سـاخت. سـلطان محمد خدابنـده کـه از ورای اين 
نقشـه بی خبـر بـود، بـه ايـن پيشـنهاد رضايـت داد و چون رشـيدالدين موفق شـد شـاه را با 
ايـن برنامـه همراه سـازد، در انديشـه اجرای نقشـه خود بـرای قتل سـيد آوی و دو فرزندش 
برآمـد. پـس ميرزاطاهـر جالل الديـن را کـه از شـاکيان و متصـف بـه قسـاوت بـود، احضار 
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نمـود و موضـوع قتـل آنـان را بـا وی مطـرح سـاخت و وعـده داد که اگر اين سـه سـيد را 

در عـراِق عـرب بـه قتـل رسـاني، نقابت و قضاوت اين سـرزمين بـه تو اختصـاص می يابد. 

نامبـرده از ارتـکاب ايـن جنايـت خونيـن امتنـاع کـرد و گفـت: مـن هرگـز علوی نسـبی را 

نکشـته ام و اکنـون نيـز اين قسـاوت را مرتکب نخواهم شـد و از سـرای وزير بيـرون آمد و 

به حّلـه گريخت.

پـس از او رشـيدالديِن وزيـر، سـيدابی الفائز حائـری موسـوی را کـه در زمـره ناراضيـان 

از کارنامـه سيدشـمس الدين حسـين در عـراق بـود، به سـرايش طلبيـد و اين موضـوع را به 

طمـع نقابـت و صـدارت عـراق بـا وی مطـرح کـرد. او هـم بـه چنيـن کار شـومی رضايت 

نـداد و راهـی حّلـه شـد. آنـگاه خواجه رشـيدالدين، جالل الديـن ابراهيم را که بعـد از فوت 

پـدرش عميدالديـن مختـار، به خود نزديـک گردانيده و او را برای چنيـن روزی تربيت کرده 

بـود، فـرا خواند و اجرای چنين شـرارت و شـقاوتی را از وی خواسـتار شـد تـا در ازای اين 

سـّفاکی، نقابـت و قضـاوت عتبات عراق را بـه او واگذار کند. نامبرده هـم انجام اين جنايت 

خونيـن را برعهـده گرفـت. رشـيدالدين، سـيدمحمد تاج الديـن و دو پسـرش شـمس الدين 

حسـين و شـرف الدين علـی را تسـليم وی کـرد تـا آنـان را به کنـاره رودخانه دجلـه ببرد و 

خونشـان را بريـزد. قاضـی حنبلی هـا هم حکم قتل سـيد آوی و پسـرانش را صـادر کرد. در 

ايـن حکـم وی تهمت هايـی را عليه سـيدتاج الدين مطرح کـرده بود تا معترضـان را خاموش 

سـازد؛ از جملـه آنکـه آوی، اموالـی از مـردم را بـه نفـع خود مصـادره کرده و قصد سـوء به 

برخـی محـارم علويـان را داشـته و موجب اتـالف نفوس هم گرديده اسـت. حتی دشـمنان 

در نسـب و سـيادتش ترديـد به وجـود آوردند!

سـرانجام، سـيدابوالفضل محمد آوی و دو پسرش را در سـوم ذی قعده يا سوم ذی الحجه 

711 قمـري بـه سـاحل دجلـه بردنـد و با ضربـات متوالی شمشـير، نخسـت دو فرزندش و 

سـپس خودش را به طرز فجيعی به شـهادت رسـانيدند. بعد از قتل او، جهودان و ترسـايان 

و برخـی افـراد مسـلمان که در مذهب خود افـراط و تعصب می ورزيدند، شـادمان گرديدند. 
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طـرف داران فرقـه حنبلـی، حتی به اين وضع اسـف بار رضايـت ندادند و بدن سـيدتاج الدين 

را قطعه قطعـه کردنـد و مقـداری از گوشـت آن را به دندان کشـيدند و خوردند، موهای سـر 

و محاسـنش را کندنـد و بـه بهای گزافی به معانـدان او فروختند.

هنگامـی کـه سـلطان محمد خدابنده از اين وقايع موحش و خونين آگاه شـد، به شـدت 

خشـمگين گرديـد و دسـتور داد قاتالن را قصاص کنند؛ اما رشـيدالدين، ايـن بار نيز نيرنگ 

ديگـری را بـه کار گرفت و گفت: به قتل رسـانيدن سـيد آوی و پسـرانش، مسـتند به حکم 

شـرعی قاضی القضـات بـوده و عـده زيـادی بـرای اجـرای ايـن حکم مشـارکت داشـته اند 

و نمی تـوان قاتـل خاصـی را قصـاص کـرد. الجاتيـو درصـدد برآمـد قاضـی مزبـور را بـه 

قتـل برسـاند. رشـيدالدين، عـده ای از ارکان دولـت را نـزد الجايتو فرسـتاد تـا از اين قاضی 

شـفاعت کننـد. آنـان گفتنـد کشـتن قاضـی دسـتگاه ايلخانـی، روا نيسـت و برای سـلطانی 

عدالت پيشـه چـون محمـد خدابنـده، ريختـن خـون چنيـن شـخصی، فجايـع و عوارضـی 

ناگـوار را بـه بـار مـی آورد. بـه اين ترتيـب، سـلطان را قانع کردند کـه قاضی را نکشـد؛ اما 

شـاه وی را از مقام قضاوت خلع کرد و دسـتور داد او را بر درازگوشـی نشـانيده و در معابر 

اصلـی بغـداد بگرداننـد و تأکيـد ورزيـد در آينده، کسـی با ايـن تعصبات فرقه ای به شـغل 

نشـود. قضاوت گمارده 

ارادتمندان سـيد آوی، باقی ماندة پيکر خونين و متالشی شـدة او را با تشـريفات و عزت 

خاصـی در حفيـره، بيـن عزيزيـه و صويزه در مسـير کـوت به بغداد واقع در شـمال واسـط 

دفـن کردنـد و مرقـدی بـر مزارش سـاختند. اين مـکان زيارتی با حرم وسـيع، صحن جالب 

و گنبـدی فيـروزه ای بـه ارتفـاع دوازده متـر از زيارتگاه های مهم شـيعيان در عراق به شـمار 

مـی رود. )عوفـی، 1361ش، ج1، ص145؛ ابـن عنبـه، 1417ق، ص313 – 314؛ همو، 1363ش، ص189؛ مسـتوفی، 

1387ش، ص611، فیـض، 1330ش، ج2، ص406 – 407؛ امینـی، بی تا، ص120؛ سـایت ویكی شـیعه(

بعـد از شـهادت عالمه سـيدمحمد آوی، تمام مواريـث آن عالم به خون خفتـه را مخالفان 

تصاحـب کردنـد يـا نابود شـد. به هميـن دليل، بـه رغم تفّحص وافـر، اثری مکتـوب از اين 
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بزرگـوار بـه دسـت نيامد. لحـن کتاب هـای تاريخـی و رجالی که معمـوالً افـراد متعصب و 

مخالـف نگاشـته اند، دربـاره ايـن نقيب نقبای سـادات عـراق، توأم بـا بی انصافـی، آميخته به 

انـواع تهمت هـا و اهانت هـا به سـاحت مقدس اوسـت. عـده ای نيز اشـاعه دادنـد او به دليل 

خالف هـای مکـرر و جرم هـای سـنگين، محاکمـه و اين گونـه مجازات شـد؛ اما مسـتندات 

متعـددی ايـن دانشـمند به خون خفتـه را از لـوث هرگونـه خـالف و آلودگی منزه مـی دارد و 

صرفـاً اهتمام وی در گسـترش تشـيع و رسـميت بخشـيدن بـه اين مذهب در دربـار مغولی، 

باعـث ايـن خصومت هـا و عنادورزی هـا گرديـد و تـاج شـهادت را بـر سـرش نهـاد. او در 

زندگـی فـردی و اجتماعـی، اين گونـه بـود که در سـروده ای خودش ترسـيم نموده اسـت:
توحيـدش ذوق  كـه  خدايـی   در جهان خوش تر از شـــکر باشد بـه 
باشـــد كـه چـون مـن دور باشـم از در تـو تلخ تر  زهـــر  از   عيشـــم 
وفـا روی  ز  صاحب دلـی  تـو   بايـــدت اين ســـخن اثر باشـــد گـر 

)عوفی، 1361ش، ج1، ص145؛ جاللی عزیزیان، 1379ش، ص166(

غروب سپیده گشا

اميـران دسـتگاه مغولـی، بـه زعـم باطـل خويـش مي پنداشـتند بـا از ميـان برداشـتن 

خواجه سـعدالدين و سـيدمحمد تاج الديـن آوی، قـادر خواهنـد بـود در فضـای جديـد، 

بـدون هـراس از رقيبـی قدرتمنـد بـه مقاصـد پليـد و جاه طلبی هـای خويش ادامـه دهند؛ 

امـا گذشـت زمـان، خـالف آن را ثابت کـرد و چـون بيـن خواجه رشـيدالدين و تاج الدين 

عليشـاه خصومتی شـديد شـکل گرفت، الجايتو ناگزير شـد برای جلوگيری از تشـنجات 

ناشـی از اين کشـمکش کارگزاران مزبور، سـرزمين تحت سـيطره ايلخانی را به دو واحد 

اداری تقسـيم کنـد و هـر بخشـی را به يکـی از آن دو وزيـر واگذارد. الجايتو سـال 716ق 

درگذشـت و فرزنـد سيزده سـاله اش ابوسـعيد، زمـام امـور را بـه دسـت گرفـت. در دوران 

فرمانروايـی وی، دشـمنان خواجه رشـيدالدين بـرای حذف او دسـت به کار شـدند و او را 
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بـه مسـموم کـردن الجايتو متهم کردنـد و در هفدهم جمادی االول 718 قمـري بعد از آنکه 

فرزنـد شانزده سـاله اش را در مقابـل ديدگانـش کشـتند، پيکـر خـودش بـه دسـت جالدان 

مغولـی دو نيمـه گرديـد. )مشـكور، 1363ش، ص223 – 224؛ سـاندرز، 1372ش، ص141(

بعـد از ايـن حادثـه، تاج الدين عليشـاه، منحصـراً به منصب وزارت نشسـت؛ ولی شـش 

سـال بعد او نيز مرد. در اين حال، ابوسـعيد وزارت را به دو پسـرش سـپرد که ناسـازگاری 

بيـن آن دو، دولـت ايلخانی را در توفانی از آشـفتگی و پريشـانی فرو بـرد. ناگزير، اين دو از 

مقـام خـود معزول و اموالشـان مصـادره گرديد. در 13 ربيع الثانی 736ق، ابوسـعيد به دسـت 

بغدادخاتـون مسـموم گرديـد و بـا هالکتش، دوره سلسـله ايلخانـان مغولی 25 سـال بعد از 

شـهادت تاج الديـن آوی برچيـده شـد. )چ.آ. بویـل، 1371ش، ج5، ص380 – 381، مشـكور، 1363ش، 

ص236؛ دائرة المعـارف بـزرگ اسـالمی، 1368ش، ج14، ص218(

امـا درحالی کـه امپراتـوری مغولـی بـه سـوی انقـراض و فروپاشـی پيـش می رفـت، از 

سـوی ديگـر، سـپيده سـر زد و آرمان هـای عالـی شـهيد واالگهـر، سـيدمحمد آوی، رويش 

شـکوهمندی را آغـاز کـرد و بعـد از ايـن سـياهی ها و تباهی هـا برکاتـی بـه همـراه آورد: 

1. هرچنـد ايلخـان مغـول در امـور مسـلمانی، از فرقـه ای بـه فرقـه ديگـر می گراييـد و 

نبردهـای شـديد فرقـه ای برپـا بود، اين مسـئله نتوانسـت کار يهوديـان و مسـيحيان را رونق 

ببخشـد و شـيعه در ايـن اوضـاع و احـوال، مسـير ترقـی و تعالـی را می پيمود.

2. روابـط تشـکيالت ديوانـی و اداری مغولـی بـا اروپا به سـردی گراييـد. دول غربی در 

موقعيـت جديـد، حاضـر بـه اتحاد بـا ايلخانـان نبودنـد و اين روند برای شـکوفايی شـيعه، 

زمينه هـای مسـاعدی فراهـم کرد.

3. برخـی پيـروان فرقه هـای اسـالمی کـه راه تعصب افراطی، خشـونت و عنـادورزی را 

پيـش گرفتـه بودنـد و برای عملی گرديـدن مقاصد مغرضانـة خود ناامنی، آشـفتگی و تفرقه 

بـه وجـود می آوردنـد، بـه شـدت تضعيف شـدند و بـه گوشـه های عزلـت خزيدنـد. )بیانی، 

1386ش، ص234 – 235(
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4. مذهـب اهل بيـت: نـه تنهـا بـدون وقفـه روبـه گسـترش نهـاد، بلکـه در ميانه اين 
دوره، موفـق گرديـد بـا تشـکيل دولت هـای محلـی چـون سـربداران خراسـان و مرعشـيان 
مازنـدران و برخـی قيام های منطقـه ای، برای حکمرانان مغولی دردسـرهای جـّدی به وجود 
آورد و زمينـه را بـرای روی کار آمـدن تشـيع در دوره هـای بعـد مهيـا زد. حتـی يورش های 
وحشـيانه اميرتيمور گورکانی هم نتوانسـت در اين مسـير موانعی ايجاد کند. )یاحقی، 1383ش، 

ج2، ص6؛ صفـا، 1373ش، ج3، ص153-152(

بازماندگان

سـيدتاج الدين محمـد آوی بـا دختـر رضی الديـن محمـد آوی، کـه ملک شـرف خانم 

نـام داشـت، ازدواج کـرد. پدر همسـر او از بزرگان علمـا، فقها و محدثان و اعاظم مشـايخ 

اجـازات و شـيوخ روايـات و احاديـث در قـرن هفتـم هجری به شـمار می رود. نسـب او 

بـه امـام سـجاد7 می رسـد و نياکانـش از آوه برخاسـته اند؛ ولـی از چند نسـل قبـل از او 

در نجـف اشـرف سـکنا گزيـده  بودنـد. سـند اسـتخاره بـا تسـبيح بـه او منتهـی می گردد. 

)خوانسـاری، 1392ق، ج7، ص339 – 341؛ مـدرس تبریـزی، 1374، ج1، ص65؛ قمـی، 1374ش، ج1، ص55؛ امیـن، 

1403ق، ج9، ص405؛ حـّر عاملـی، 1362ش، ج2، ص298؛ دانشـنامه ایـران و اسـالم، 1354، ج1، ص12؛ یاقـوت 

حمـوی، 1362ش، ص17(

محصـول ايـن ازدواج، سـه فرزنـد بـه نام هـای شـمس  الدين حسـين، شـرف الدين علی 
و نصرت ملـک می باشـد. سيدشـمس الدين حسـين در زمـان حيـات پـدرش، متولی آسـتان 
مقـدس حضـرت اميرمؤمنـان علـی7 بـود. وی در ايـن سـمت از اقتـدار و عـزت ويژه ای 

برخـوردار بـود. )امینـی، بی تـا، ص122؛ فیـض، ج2، ص410(
ابن بطوطه در رحله خود نوشته است: 

نقيـب اشـراف در عـراق، از جانـب پادشـاه تعييـن می گردد و او نزد سـلطان، مقـام رفيعی 

دارد. در هنگام مسـافرت او، تشـريفات ويژه ای را که برای اميران بزرگ مرسـوم اسـت، 

در حقـش رعايـت می کننـد و َعلَم هـا و طبل ها با او بـه راه می اندازند و بـر در خانه اش هر 
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صبـح و شـام، طبـل می کوبنـد. حاکم شـهر جز او نيسـت و از مـردم مالياتی برای سـلطان 

يـا فـرد ديگـری گرفتـه نمی شـود. نقيـب اشـراف، هنگام مسـافرت مـن به نجف اشـرف، 

نظام الديـن حسـين فرزنـد تاج الدين آوی بـود. )ابـن بطوطـه، 1370ش، ج1، ص221 – 222(

سيدشـرف الدين علـی نيـز در عصر اقتدار والدش، متولی آسـتان مقدس امام حسـين7 

در کربـالی معـال بـود و مقام و منزلتش مـورد تکريم کارگزاران حکومتی و اقشـار گوناگون 

از جملـه علويـان، علمـا و فقهـا قـرار داشـت. اين دو سـيد بزرگـوار در برابر چشـمان پدر 

بعـد از محاکمـه ای فرمايشـی توسـط قاضـی حنبلـی، در کرانه دجلـه و در حوالـی بغداد به 

شـهادت رسيدند.

از سيدشـرف الدين علـی حسـينی آوی، فرزنـدی خردسـال بـه نـام رضی الديـن محمـد 

باقـی مانـد کـه بـا کمـک خويشـاوندش، مدتـی به حالـت اختفـا زيسـت. او بعد از کشـته 

شـدن خواجه رشـيدالدين فضل اهلل همدانی، درحالی که به رشـد و شـکوفايی رسـيده بود، در 

عرصه هـای فرهنگـی، اجتماعی حاضر شـد و به نيابت از سـيدقطب الدين ابی ذرعة شـيرازی 

بـه ِسـمت نقيـب سـادات نجف اشـرف منصـوب گرديـد و بعـد از درگذشـت وی، به طور 

مسـتقل و بـا اختيـارات کامـل ايـن مقـام را عهـده دار بـود و تـا آخر عمـر، به عنـوان نقيب 

علويـان مشـهد علـوی در زمينه هـای عمرانـی، رفاهی و فرهنگی مشـهد غروی و رسـيدگی 

به سـاکنان آن، به خصوص سـادات، منشـأ خدمات ارزشـمندی گرديد. از سـيدرضی الدين 

محمـد، چهار پسـر به اسـامی شـمس الدين حسـين، تاج الدين محمـد، مجدالديـن قاضی و 

سـليمان باقـی مانـد که به جـز فرزند آخـر، بقيـه دارای اعقابـی گرديدند.

امامـزاده عليرضـا که بقعه اش در شـرق مسـجد مقدس جمکـران واقع شـده، از نوادگان 

سـيدمحمد تاج الديـن آوی بـوده، نسـبش تا نيايـش چنين اسـت: عليرضا فرزنـد مجدالدين 

فرزنـد شـرف الدين علی فرزند عالمه شـهيد سـيدابوالفضل محمد تاج الديـن آوی. )ابـن عنبه، 

1417ق، ص314 – 315؛ فیـض، 1330ش، ج2، ص410(

ناصرالشـريعه در »تاريـخ قـم« که علی دوانـی آن را تصحيح کرده، امامـزاده عليرضا را از 
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نـوادگان حضـرت امـام کاظم7 معرفـی کرده؛ ولـی هنگام ذکر نسـب نامه اش، سلسـله اش 

را تا حسـن افطسـی آورده اسـت که بـه حضرت امام سـجاد7 منتهی می گـردد. در ضمن، 

وی هنـگام درج سلسله نسـب او، دقـت الزم را ننمـوده و برخـی واسـطه ها را از قلم انداخته 

اسـت. )ناصرالشـریعة، 1350ش، ص133( ايـن خطـا به کتـاب »قم شناسـی« )قم شناسـی، 1390ش، دفتر 

اول، ص137( و همچنيـن کتاب »افتخارآفرينان اسـتان مرکـزی« )نعیمـی، 1358ش، ج2، ص146( نيز 

راه يافته اسـت.

امامـزاده سـيدمعصوم کـه بقعـه و مـزارش در انتهـای خيابان توحيـد )نيـروگاه( قم واقع 

شـده، از احفـاد تاج الديـن محمـد آوی بـوده، نسـبش اين گونـه اسـت: سـيدمعصوم فرزنـد 

تاج الديـن محمـد فرزنـد شـرف الدين علـی فرزند سـيد آوی مذکـور. منابعی که بـه معرفی 

وی پرداخته انـد، او را از ذراری امـام زين العابديـن7 دانسـته اند. )فیـض، 1349ش، ج2، ص146؛ 
مدرسـی طباطبایـی، 1335ش، ج2، ص103(

ايـن خاندان، خويشـاوندانی هم داشـته اند؛ از جملة آنـان، علی العالم فرزند ابی الحسـين 

زين الديـن فخرالشـرف ابوعلـی خداشـاهی )خداشـاه از توابـع جويـن اسـت( کـه فرزندان 

و احفـادی هـم داشـته اسـت و همچنيـن اميـر جليل الديـن عزالديـن طالـب و بـرادرش 

عمادالديـن ناصـر، فرزنـدان رکن الديـن ابی طالـب محمـد بن محمـد، اين دو سـيد بزرگوار 

به غايـت معتبـر و صاحـب جـاه و امـارت بوده انـد و در دولـت سـلطان محمد خدابنـده، 
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اعقـاب ايـن خانـدان تا قرن يازدهـم هجری در عصـر صفويه، در عتبات عـراق، به ويژه 

در نجـف اشـرف سرشـناس بوده انـد. در مشـهد غروی علـوی و خزانه بـارگاه اميرالمؤمنين 

علـی7، بخشـی از موقوفـات ايـن طايفـه از سـادات حسـينی افطسـی آوی، نگاهـداری 

می شـود. )نعیمـی، 1358ش، ج2، ص141 – 146(
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