چاهیان بروجنی ،علیاصغر؛ چلونگر ،محمدعلی ( .)1399بررسی جایگاه
نقابت مشهد در عصر تیموری .فصلنامه علمی فرهنگ رضوی.119-85 .)4( 8 .
1 0 . 2 2 0 3 4 / F A R Z V. 2 0 2 1 . 1 2 5 7 5 6

مقاله پژوهشی

85

DOI:

بررسی جایگاه نقابت مشهد در عصر تیموری

1

دریافت 1398/8/2 :پذیرش1398/11/8 :
علیاصغر چاهیان بروجنی ،2محمدعلی چلونگر

3

چکیده
در تاریــخ میانــۀ ایــران در نقاطــی کــه ســادات حضــور داشــتند منصــب نقیــب بــر امــور مربــوط به ســادات
نظــارت میکــرد .شــهر مشــهد یکــی از نقاطــی اســت کــه پــس از شــهادت امــام رضــا gگروههــای
ً
مختلفــی از ســادات اقامــت کردنــد .متعاقبــا نقیبــی نیــز بــرای نظــارت بــر امــور آنهــا وجــود داشــت .از
دوران ایلخانــی و بــه ویــژه دورۀ غــازان(694-703ق) نقیــب ســادات تبدیــل بــه نقیــب مشــهد گردیــد .در
دورۀ تیمــوری از یــک ســو شــهر مشــهد رو بــه گســترش نهــاد و از ســوی دیگــر بــا فضایی کــه بــرای عملکرد
آزادنهتــر شــیعیان تــا شــکلگیری دورۀ صفــوی فراهــم شــد ســادات و نقبــا در مشــهد از نقــش و کارکــرد
گســتردهتری برخــوردار شــدند .بنابرایــن نقــش نقیبــان در ایــن دوره در ادارۀ شــهر مشــهد و حــرم مطهــر
قابــل توجــه اســت .ایــن پژوهــش ســعی دارد بــه روش توصیفــی تحلیلــی و رویکــردی تاریخــی بــا تکیــه بــر
مطالعــات کتابخانـهای ،نقــش نقیبــان را در گســترش فرهنــگ رضوی ،وظایــف و پیامدهای عملکــرد آنها
را در دورۀ مــد نظــر بررســی و واکاوی کنــد.
یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه نقیبــان ضمــن آنکــه وظایــف پیشــین خــود همچــون ادارۀ حــرم
امــام رضــا gو سرپرســتی ســادات مجــاور مرقــد امــام رضا gو ســاکن در شــهر را حفــظ کردنــد ،زعامت
شــهر مشــهد را نیــز در دســت داشــتند .نقیبــان بــا برقــراری مناســبات و همگرایــی بــا حاکمــان سیاســی
زمانــۀ خــود و جلــب حمایــت آنهــا ،شــرایط ترویــج فرهنــگ زیــارت امــام رضــا gرا عــاوه بــر گســترش
تشــیع فراهــم میکردنــد و بــا ایفــای نقــش در ادارۀ حــرم امــام رضــا ،gباعــث پیشــرفت حــرم مطهــر،
ترویــج فرهنــگ رضــوی و همچنیــن توســعۀ شــهر مقــدس مشــهد میشــدند.
کلیدواژهها :تیموریان ،نقابت ،سادات ،مشهد ،حرم مطهر امام رضا.g
 .1این مقاله برگرفته از طرح پسا دکتری در دانشگاه اصفهان با عنوان «بررسی تحلیلی نهاد نقابت از دورۀ آلبویه تا آغاز دورۀ صفویه» است.
 .2پژوهشگر پسادکتری دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایرانaliasghar.chahian@yahoo.com :
 .3استاد گروه تاریخ ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران(نویسنده مسئول)m.chelongar@yahoo.com :
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مقدمه
نهــاد نقابــت کــه بــه منظــور حفــظ حقــوق ســادات از قرون ســوم هجــری شــکل گرفت ،بــه تدریج
در حــوزۀ اختیــارات و کارکــرد رو بــه گســترش نهــاد .بــه تدریــج ادارۀ مراکــز دینــی و بــه ویــژه آرامگاه
ائمــه bو امامــزادگان و بســیاری از امــکان مقدســه در اختیارآنهــا قــرار گرفــت« .ســناباد» واقــع
در نوقــان و از توابــع تــوس ،محلــی بــود کــه بــه خاطــر وجــود مرقــد امــام رضــا gســادات در آنجــا
اقامــت میگزیدنــد .آن دوران کــه همزمــان بــا حکومتهــای ســنی مذهــب غزنویــان و ســلجوقیان
بــود ،منصــب نقیــب نیز سرپرســتی ســادات مشــهد را بــه عهــده داشــت .از دیگر ســو وظیفــۀ اداره
ً
حــرم مطهــر امــام رضــا gنیــز غالبــا در دســت نقیــب ســادات آنجــا قــرار داشت(حسـنآبادی و
یحیایــی .)312 :1393 ،از زمــان ورود مغــوالن بــه ایــران ســیطرۀ حاکمــان ســنی مذهــب بــه پایان
ً
رســید و متعاقبــا بــه خاطــر سیاســت دینــی و تســامح مذهبــی ایلخانــان ،مذهــب تشــیع مجالــی
بــرای بالندگــی و تعالــی خــود یافــت .در ایــن میــان نقیبــان نیــز بــر خــاف دوران قبل کــه در مقابل
حاکمیــت ســنی مذهــب تنهــا از حقــوق ســادات پاســداری میکردنــد ،حــال میتوانســتند بــه
ترویــج تشــیع بپردازنــد و حتــی در رویکردهــای مذهبــی ایلخانــان نیــز مؤثر باشــند.
در عصــر تیمــوری تشــیع در جامعــه ترویــج بیشــتری یافــت و متعاقــب آن حــرم مطهــر امــام رضــا
 gو زیــارت مرقــد وی در جامعــه جایــگاه عمیقتــری پیــدا کــرد .از ســوی دیگــر ،توســعۀ شــهر
مشــهد نســبت بــه دوران قبــل شــدت بیشــتری یافــت .در ایــن میــان نقیبــان کــه عــاوه بــر ادارۀ
حــرم و سرپرســتی ســادات ،ادارۀ شــهر مشــهد را بــر عهــده داشــتند میتوانســتند بــا اســتفاده از
جایــگاه خــود و نحــوۀ تعامــل با پادشــاهان تیمــوری و اقدامــات مختلف ،نقــش تأثیرگذاری داشــته
باشــند؛گرچه بــا برپایــی دولــت فراگیــر شــیعی صفــوی ،حــرم مطهــر و آییــن زیــارت امــام رضاg
در اوج توجهــات قــرار گرفــت .ولــی بایــد زمینههــای گســترش آییــن و ســنتهای نهادینــه شــده
رضــوی و زیــارت امــام رضــا gرا در دوران قبــل از آن و بــه ویــژه همــان دوران تیمــوری جسـتوجو
کــرد؛ البتــه در ایــن میــان هــم نقــش نهاد نقابــت و ســادات را نبایــد از نظــر دور داشــت .از همین رو
الزم اســت ضمــن بررســی چگونگی شــکلگیری نهــاد نقابت ،عملکــرد ایــن نهــاد در دورۀ تیموری
بررســی و واکاوی شــود و تأثیــرات نقبــای مشــهد در ترویــج زیــارت امــام رضا gو گســترش تشــیع
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و همچنیــن نقــش آنهــا در چگونگــی حفــظ و گســترش مشــهد و حــرم مطهــر رضــوی مــورد
بررســی قرارگیرد.
ایــن مقالــه دربــارۀ ایــن ســواالت شــکل گرفتــه کــه نقبــای مشــهد بــا توجــه بــه جایــگاه خــود در
عصــر تیمــوری چــه رویــه و سیاســتی را در قبــال حاکمیــت دنبــال میکردنــد؟ نقبــا در اداره و
توســعۀ شــهر مشــهد و حــرم مطهــر چــه نقشــی را ایفــا میکردنــد؟ عملکــرد نقیبــان در مشــهد چه
تأثیراتــی درگســترش تشــیع و آیینهــای رضــوی بــه دنبــال داشــت؟
در ایــن حــوزه تاکنــون پژوهــش مســتقلی صــورت نگرفتــه اســت .فصــل نخســت کتــاب «آســتان
قــدس رضــوی :متولیــان و نایــب التولیههــا» تنهــا بــه بــر شــمردن ســادات و متولیان آســتان قدس
قبــل از ظهــور صفویــه میپــردازد و تحلیــل و بررســی دربــارۀ مناســبات متولیــان و نقبــا بــا حاکمان
تیمــوری و پیامدهــای آن ارائه نشــده است(ســوهانیان و نقدی .)18-11 :1397 ،فصل نخســتین
کتــاب «ســادات رضــوی در مشــهد از آغــاز تــا پایــان قاجاریــه» نیــز گرچــه بــه پیشــینۀ تاریخــی
ســادات رضــوی پرداختــه ،ولــی بــا توجــه بــه حجــم ایــن فصــل ،اطالعــات جامعــی از عملکــرد و
کنــش نقبــا و ســادات رضــوی بــا حاکمیــت تیمــوری ارائــه نمیشود(حس ـنآبادی-21 :1387 ،
« .)33نقابــت و نقیبــان در ایــران عصــر ایلخانــی» ،بــه صــورت کلــی بــه چگونگــی عملکــرد دیــوان
نقابــت و وظایــف آن در عصــر ایلخانــی میپــردازد و رویکــرد مقالــه بــه گونـهای اســت کــه مجالــی
بــرای پرداختــن بــه نقابــت در مشــهد باقــی نمیماند(کریمــی .)1390 ،مدخلهایــی از دائــره
المعــارف آســتان قــدس رضــوی همچــون «ســادات رضــوی»« ،ســادات موســوی»« ،تولیــت»،
«خواجــه عتیــق منشــی»« ،غیــاث الدیــن عزیــز رضــوی» ،و ...بــه معرفــی و ســاداتی و نقیبانــی
کــه در مشــهد حضــور داشــته پرداختهانــد« .کتــاب اطلــس تاریخــی ســادات ایــران؛ خراســان
بزرگ»(رضایــی برجکــی )1397 ،نیــز پژوهــش جدیــدی اســت کــه قســمتی از آن بــه ســادات و
نقبــای مشــهد اختصــاص دارد .در مقالــه «گنبد خشــتی مشــهد»(میری و همــکاران .)1380 ،نیز
در بررســی کــه در نســب غیــاث الدیــن محمــد صــورت گرفتــه اطالعــات ارزشــمندی دربــارۀ نقبــا و
ســادات دورۀ تیمــوری ارائــه شــده اســت.
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پیشینۀ حضور نقیبان و سادات در مشهد
نقابــت از مناصــب ایجــاد شــده در دورۀ خالفــت عباســى اســت کــه از ســوى خلیفــه و از میــان
بلندپایــگان علــوى تعییــن مىشــد تــا بــه تمامــى امــور متعلــق بــه ســادات رســیدگی کنــد .ایجــاد
ایــن منصــب مهــار جنبشهــای علویــان را در عصــر خالفــت عباســی بــه همــراه داشــت .چــرا کــه
از طریــق تکریــم و احتــرام بــه نوعــی آرام میشدند(مدرســی طباطبایــی .)755-6 :1358 ،دربارۀ
ایجــاد دیــوان نقابــت تاریــخ دقیقــی وجــود نــدارد گاهــی دورۀ خالفــت مســتعین(248-252ق) را
زمــان ایجــاد دیــوان نقابــت میداننــد بهرغــم آنکــه شــواهدی دربــارۀ وجــود نقابــت طالبیــان در
پیــش از زمــان مســتعین وجــود دارد(خالقــی )94-5 :1387 ،بــا ایــن حــال بــه تدریــج نهــاد نقابت
در کل جهــان اســام گســترش یافــت.
وجــود مرقــد امــام رضــا gدر ســناباد از توابــع طــوس باعــث شــد تــا ســادات موســوی بــه
آنجــا مهاجــرت کننــد .نســب ایــن گــروه از ســادات بــه قاس ـمبنحمزهبنامام موســی الکاظــم
 gمیرسید(شوشــتری ،1377 ،ج .)145 :1قبــل از آنهــا نیــز ســادات حســینی کــه در
نیمــۀ اول قــرن پنجــم بــه ســمت خراســان مهاجــرت کــرده بودنــد چــون مشــهد دارای جمعیــت و
موقعیــت قابــل توجــه اقتصــادی نبــود؛ بنابرایــن بیشــتر خانــدان زباری حســینی در بیهق ســاکن
شــدند(رضایی برجکــی .)178 :1397 ،بــا ایــن حــال اولیــن کســی کــه نقابــت مشــهد را بــه عهده
داشــت ابوجعفرمحمدبنعلــی از ســادات حســینی زبــاره بیهــق اســت کــه از ســوی ســلطان
مســعود غزنوی(حــک421-431 :ق) ،بــه ایــن مهــم دســت یافت(ابنفنــدق )55 :1361 ،بعــد از
ً
او بــه نظــر میرســد نقابــت در ســادات موســوی تــداوم یافتــه اســت و ظاهــرا احمداالســود اولیــن
کســی اســت کــه نقابــت تــوس و ادارۀ حــرم را به عهده داشــته اســت .بقیــه نقبای توس هم از نســل
وی بودهانــد کــه تــا قبــل از دورۀ تیمــوری و حــوزۀ بررســی ایــن پژوهــش اطالعــات اندکــی دربــارۀ
آنهــا وجــود دارد .از جملــه نقبــای ســادات مشــهد و ســاکن در اطــراف حــرم میتــوان ابوابراهیــم
ّ
جمــال الدیــن موســی و بــرادرش كمال ّ
عمادالدیــن
الدیــن علــى(م522.ق) و ســپس فرزنــدش
یحیــى موســوی(م558.ق) اشــاره کــرد کــه نقابــت ســادات مشــهد را بــه عهــده داشــتند(بیهقی،
 ،1385ج595-6 :2؛ ن.ک :رضایــی برجکــی .)218 :1397 ،موســى بــن احمــد موســوی نیــز
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از نقبــا و ســادات مشــهد محســوب میشــود کــه قبــل از ســال 565قمــری درگذشــت و قبــر وى
در مشــهد بــوده اســت(همان .)594 :ایــن نقبــا بــا توجــه بــه شــرایط خویــش ،معــدود اقداماتــی را
در جهــت توســعه حــرم دنبــال میکردنــد از جملــه در دورۀ خوارزمشــاهی ســنگابی ســاخته شــده
و آن طــور کــه از کتیبــۀ آن بــر میآیــد محمدبنحیــدر موســوی در ایجــاد ایــن بنــا نقــش داشــته
اســت(جاللی168 :1394 ،؛ ن.ک:کفیلــی53 :1382 ،؛ بینــش .)75 :1347 ،در مجمــوع از
ایــن اطالعــات پراکنــده بــر میآیــد کــه تــا قبــل از دورۀ ایلخانــی ،عمــدۀ وظایــف نقبــای مشــهد
شــامل نقابــت ســادات مشــهد و ادارۀ حــرم میشــده اســت؛ امــا نکتــۀ مهــم نشــانگر ســطحی از
رونــق و آبادانی در مشــهد اســت کــه دارای نقیبی شــده اســت(رضایی برجکــی )218 :1397 ،که
میتــوان از پیامدهــای مهاجــرت ســادات بــه آنجــا تلقــی نمــود.

مناسبات سادات مشهد و مغوالن
حملــۀ مغــوالن بــه ایــران باعــث شــد تــا شــهر توس و مشــهد مقــدس ماننــد بســیاری از شــهرهای
خراســان از آثــار حملــه در امــان نماننــد و در ســال 617قمــری تــوس و آرامــگاه علیبنموســی
الرضــا gویــران شــود(ابناثیر ،1371 ،ج .)203 :32بعــد از ایــن رخــداد ،ســادات ســاکن در
جــوار حــرم مطهــر تــاش خــود را بــرای حفظ و گســترش حــرم ادامــه دادنــد .در این بیــن میتوان
بــه تالشهــای ســیده فاطمــه کــه نســب خــود را از علویــان میدانســت اشــاره کرد(شــبانکارهای،
،1381ج .)253 :2وی کــه بــر اثــر حملــه مغــوالن بــه اســارت درآمــد ،بــرای کنیــزی به مغولســتان
بــرده شــد ،در آنجــا توانســت بــه تدریــج بــه توراکیناخاتــون نزدیک شــود و حاجبــی وی را در دســت
گیرد(بناکتی.)391 :1348 ،
نفــوذ ســیده فاطمــه در دســتگاه مغــوالن باعــث شــد تــا بــزرگان خراســان و ســادات مشــهد
مقــدس ســعی در برقــراری ارتبــاط بــا وی و اســتفاده از نفــوذ وی برآیند(جوینــی ،1385 ،ج:1
 .)200بــه نظــر میرســد ایــن حرکــت ســادات مشــهد بــه منظــور اســتفاده از جایــگاه ســیده
فاطمــه بــرای حفــظ حرمــت مشــهد مقــدس و حــرم مطهــر امــام رضــا gصــورت گرفتــه اســت.
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اگرچــه عمــر ســیده فاطمــه بــه درازا نکشــید 1،ولــی در زمــان حضــور کوتــاه مدتــش در دســتگاه
مغــوالن ،توانســت بــا اســتفاده از نفــوذش خراســان و مشــهد مقــدس را تحــت حمایــت خــود قــرار
داد .برخــی امــرا همچــون امیــر ارغونآقــا بــا حمایــت وی بــه حکومــت خراســان رســیدند .بعــد از
آنکــه کورکــوز حاکــم خراســان(637-41ق) بــه یاســا رســید ارغونآقــا(641-54ق) بــه حکومــت
خراســان و تــوس دســت یافت(بناکتــی391-2 :1348 ،؛ جوینــی ،1385 ،ج .)244 :2از نتایــج
حمایــت ســیده فاطمــه از ارغونآقــا و حضــور وی در خراســان ،تجدیــد و نوســازی تــوس و حــرم
مطهــر امــام رضــا gو تــداوم فعالیتهــای عمرانــی کورکــوز اســت(جوینی،1385 ،ج.)238 :2
از دیگــر نتایــج حضــور وی در خراســان ،برکنــاری ســرداران مغــول همچــون جورماغــون و بایجــو در
عــراق و آذربایجــان و پایــان رفتــار وحشــیانه آنهــا بــا مــردم و انتصــاب افــراد متعادلتــر بــه جــای
آنهاســت(همان.)244 :
در عصــر ایلخانــی و بــه ویــژه از دورۀ غــازان(694-703ق) ســادات مشــهد همگرایــی عمیقتــری
را بــا ایلخانــان در پیــش گرفتنــد .از علتهــا و زمینههــای شــکلگیری ایــن همگرایــی ،عــاوه بــر
سیاســت مذهبــی کــه غــازان در پیــش گرفــت ،حضــور غــازان از ســالهای قبــل از ایلخانــی ،در
خراســان ،عــاوه بــر آنکــه تربیــت و کســب تجــارب حکومتــی در آن منطقــه را بــه همــراه داشــت،
میتوانســت زمینهســاز برقــراری مناســباتی بیــن وی و گروههــای مختلــف ســاکن در خراســان از
جملــه ســادات باشــد .بعــد از آنکــه غــازان بــه ایلخانــی رســید تــا قبــل از گرایــش بــه اســام بنــا بــر
ســنن و رســوم مغولــی بــه آرامگاههــای مقــدس و متبرکــه چنــدان توجــه نمیشــد و مقابــر ایلخانان
و مغــوالن در مکانهــای نامشــخص قــرار داشــت ولــی بــا گرایــش غــازان بــه اســام اماکــن مقــدس
شــیعیان مــورد توجــه قرارگرفــت .وی در همــان اوایــل بــه زیــارت مشــهد مقــدس رفت(همدانــی،
،1373ج.)1375 :2
ســادات مشــهد و مرقــد امــام رضــا gمــورد توجــه خــاص وی قــرار داشــتند .بــر اثر شــورشهای
مخالفــان غــازان و وقایعــی کــه در خراســان در دورۀ وی اتفــاق افتــاد مشــهد هــدف غــارت قــرار
 .1در ســال  644قمــری پــس از انتخــاب گیــوک بــه امپراتــوری مغــول ،فاطمــه را بــه یارغــو کشــانیدند پــس از شــکنجه دادن
منافــذ او را دوختنــد در نمــدی پیچیــده و در آب انداختنــد اقــوام و وابســتگان وی را نیــز کشــتند(همدانی ،1373 ،ج802-3 :2؛
بناکتــی393 :1348 ،؛ جوینــی ،1385 ،ج.)1-200 :1
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گرفــت و چهــار ترنــج نقــره کــه بــر بــاالی ضریــح قــرار داشــت بــه ســرقت رفت(همــان.)1229 :
خواجــه رشــیدالدین در جریــان لشکرکشــی غــازان در ســال 690قمــری بــه خراســان از جماعــت
ســادات مشــهد طــوس یــاد میکنــد که بــر اثــر آن وقایع دچــار زحمــت بســیار شــده بودند(همان:
 .)1231ایــن رخدادهــا توجــه بیشــتر غــازان بــه مرقــد امــام رضــا gرا بــه همــراه داشــت ،چنانکه
در ســال 699قمــری مناطــق فرهادجــرد ،فرهــادان و مخالــف ســرای را بــر حــرم مطهــر وقــف
کرد(فصیحــی خوافــی ،1386 ،ج )869 :2کــه تــا دوران فعلــی هــم وقــف آســتان قــدس اســت.
عــاوه بــر ایــن ،توجــه خــاص غــازان بــه ســادات مشــهد ،سیاســت مذهبــی و گرایــش وی بــه
اســام و دوســتی و توجهــش بــه اهــل بیــت  bباعــث شــد تــا بــر ترویــج زیــارت مــزار خانــدان اهل
بیــت  bو ارســال نــذورات بــرای آنهــا تأکیــد کنــد .همچنیــن دســتور داد تــا ســادات را عزیــز و
محتــرم بدارنــد و صدقــات و ادرارات در «حــق ایشــان فرماینــد» .غــازان معتقــد بــود که ســادات هم
ماننــد اهــل تصــوف و فقهــا کــه دارای خانقــاه و اوقــاف بودند ،باید امتیازی مشــابه داشــته باشــند.
ً
ســاخت دارالســیادهها در همیــن راســتا صــورت گرفت(همدانــی ،1373 ،ج .)1358 :2طبیعتــا
ســادات مشــهد نیــز از ایــن توجهــات غــازان دور نماندنــد.
در زمــان غــازان ســید طاهــر از ســادات موســوی کــه همــواره نقابــت حــرم مطهــر امــام رضــاg
را بــه عهــده داشــتند بــه همــراه بــرادرش ســید عالءالدیــن و چندتــن از عموهایــش بــه ســمت
تبریــز مرکــز سیاســی ایلخانــان حرکــت کــرد؛ امــا عالءالدیــن در راه بــه قتــل رســید .ســید طاهــر از
غــازان خــان نشــان نقابــت مشــهد را دریافــت کــرد .در واقــع وی اولیــن کســی اســت کــه از میــان
ســادات و بــه ویــژه ســادات موســوی بــه نقابــت مشــهد مقــدس منصــوب میشــود .ایــن نقابــت
در میــان ســادات موســوی تــا اواخــر دوره تیمــوری تــداوم یافت(شوشــتری،1377 ،ج145-6 :1؛
کیاءگیالنــی1409 ،ق.)77 :
در عصــر ســطان محمــد خدابنــده الجایتــو(703-716ق) نیــز کــه بعــد از غــازان بــه حکومــت
ایلخانــی رســید همگرایــی بیــن نقابــت ســادات مشــهد و ایلخانــان تــداوم یافــت .در ایــن زمــان
از ســید بدرالدیــن یــاد میشــود کــه نقابــت ســادات مشــهد را بــه عهــده داشــته اســت(فصیحی
خوافــی ،1386 ،ج )885 :2کــه بــه نظــر میرســد بدرالدیــن همــان ســید طاهــر باشــد .چراکــه
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ابنبطوطــه کــه در ســال 734قمــری بــه مشــهد آمــده ،از مالقــات خــود بــا «طاهــر محمــد شــاه»
نقیب ســادات شــهر مشــهد یــاد میکند(ابنبطوطــه ،1376 ،ج470 :1؛ ن.ک:ســیدی:1378 ،
 .)49اطــاق عنــوان شــاه بــه نقیب مشــهد از ســوی ایــن ســیاح ،گذشــته از آنکه میتواند نشــانگر
زعیــم بــودن وی در مشــهد عــاوه بــر سرپرســتی ســادات باشــد ،از ســوی دیگــر ایــن مســئله را
میتــوان ناشــی از تحــول جایــگاه نقیــب مشــهد از دوران حکومــت غــازان تــا پایــان ایلخانــی تلقــی
کــرد .در واقــع نقیــب مشــهد عــاوه بــر ادارۀ حــرم ،در اداره شــهر مشــهد نیــز بــه گونـهای مســتقل
عمــل میکنــد و والیــت ،اداره بســیاری از امــور شــهر مشــهد را بــه عهــده دارد .چنانچــه ســیفی
هــروی بــرای بدرالدیــن عــاوه بــر عناویــن مرتضــی اعظم ،ســلطان نقبــاء العــرب و العجــم از عنوان
«ولــی مشــهد» اســتفاده میکند(ســیفی هــروی.)566 :1383 ،
نقیــب بدرالدیــن در دورۀ الجایتــو نزدیکــی خاصــی بــا ســلطان پیــدا کــرد .در مالقاتــی کــه وی
در ســال 708قمــری بــا الجایتــو داشــت ،ســلطان او را تعظیــم و تکریــم بســیار کــرد .چنانکــه بــه
روایــت فصیحــی خوافــی کاســۀ آشــی را بــر دســت خــود نــگاه داشــت تــا ســید بدرالدیــن از آن آش
بخــورد (فصیحــی خوافــی ،1386 ،ج .)1112 - 885 :2مالقــات و همنشــینی وی بــا الجایتــو
بــه همــراه دیگــر علمــای شــیعی از جملــه عالمــه حلــی ســبب تأثیرگــذاری بــر گرایــش الجایتــو
بــه تشــیع شــد(اقبال .)317 :1384 ،در واقــع ســادات و بدرالدیــن نقیــب مشــهد ســعی داشــتند
بــا اســتفاده از همگرایــی بــا ایلخانــان عــاوه بــر رونــق تشــیع ،جایــگاه و موقعیــت حــرم مقــدس
رضــوی را تحکیــم بخشــیده و بــا جلــب حمایــت سیاســی اســباب رونــق فرهنگــی رضــوی را در
جامعــه فراهــم کننــد.
همیــن مســئله باعــث شــد تــا مشــهد در دورۀ الجایتــو نیــز همچــون دورۀ غــازان مــورد توجــه
قرارگیــرد و اقدامــات عمرانــی در حــرم انجــام شود(ســجادی ،1374 ،ج .)341 :1در همین ارتباط
بعــد از آنکــه الجایتــو امیــر غیاثالدیــن فرزنــد خواجــه رشــیدالدین فضلاللــه را بــرای نظــارت و
ســاماندهی ظلمهــا و سوءاســتفادههای عامــان ایلخانــان بــه خراســان اعــزام کــرد .خواجــه در
نامـهای بــه او مینویســد «نفــوس ســاکنان طــوس را از مصایــد افتقــار و محبــس اضطــرار خــاص
بخشــی و مشــهد امــام معصــوم و مرقــد ســید مظلــوم علیــه [الســام] را در کنــف و رعایــت گیــری
و آتــش رعــب و خــوف در ربــوع خافیــان بیندازی»(همدانــی )133 :1358 ،در اینجــا گرچــه
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،32زمستان 1399

بررسی جایگاه نقابت مشهد در عصر تیموری (چاهیان بروجنی و همکار)

93

اشــاره مســتقیم نشــده ولــی بــا توجــه بــه حضــور فــراوان ســادات در منطقــه طــوس و مشــهد
علیبنموســی الرضــا  gبــه نظــر میرســد خواجــه رشــیدالدین نیــز رســیدگی بــه ســادات را
مدنظــر داشــته اســت.
گرچــه از مناســبات نقیبــان و ســادات بــا ایلخانــان بــه ویــژه در دورۀ الجایتــو و ابوســعید اطالعات
چندانــی در دســت نیســت؛ ولــی در مجمــوع عــاوه بــر گســترش تشــیع ،حفــظ حیات سیاســی،
امنیــت و توســعه حــرم مطهــر و شــهر مشــهد میتوانــد از اولویتهــای ســادات و نقیــب بدرالدیــن
در آن مناســبات باشــد .در ســال 719قمــری و بعــد از درگذشــت الجایتــو ،بعــد از آنکــه یســور
جغتائــی در خراســان شــروع بــه غارتگــری کــرد .پیــش از آنکــه دســت بــه غارت مشــهد بزنــد نقیب
بدرالدیــن بــه اســتقبال وی رفــت و بــا تقدیــم پیشــکشهایی از حملــه وی بــه مشــهد ممانعــت
بــه عمــل آورد .بعــد از دور شــدن یســور از مشــهد (بــه ســمت جــام) ،محصــان وی کــه بــه قصــد
جم ـعآوری آذوقــه در مشــهد مانــده بودنــد توســط بدرالدیــن غافلگیــر و بــه قتــل رســیدند .امیــر
حســین کــه از ســوی ایلخانــان یســور را تعقیــب میکــرد بدرالدیــن را بــه خاطــر ایــن اقــدام بســیار
تحســین کرد(ســمرقندی ،1383 ،ج .)80-78 :1ایــن اقــدام نظامــی بدرالدیــن عــاوه بــر آنکــه
نشــانگر تســلط سیاســی نقبــا در مشــهد اســت(رضایی برجکــی )220 :1397 ،بــا ایــن حرکــت نه
تنهــا حیــات شــهر مشــهد را حفــظ کــرد؛ بلکــه اجــازه نــداد بــا بــردن ایــن حجــم آذوقــه 1بــه نوعــی
ســطح زندگــی ســادات ســاکن در مشــهد دچــار مضیقــه شــود .از ســوی دیگــر بیانگــر زمینههــای
همگرایــی میــان ایلخانــان و نقیبــان مشــهد اســت کــه در دورۀ تیمــوری وســعت بیشــتری یافــت و
منجــر بــه افزایــش اختیــارات نقیــب مشــهد میگردیــد از ســوی دیگــر اتخــاذ ایــن قبیــل اقدامــات
از ســوی نقیــب بدرالدیــن و ســادات مشــهد میتوانســت در زمینههــای رشــد و توســعه شــهر
مشــهد موثــر باشــد.

جایگاه مشهد در عصر تیموری
از زمانــی کــه فرمانــداران اولیــه مغــول در مشــهد امــام رضــا gحضــور یافتنــد ،خرابیهــای
 .1شامل  500رأس گوسفند 300 ،خروار آرد و  500خروار جو(سمرقندی ،1383 ،ج.)80-78 :1
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حاصــل از هجــوم مغــول در آنجــا مرمــت شــد .مرقــد و مشــهد امــام رضــا gکــه در ســناباد قــرار
داشــت آن طــور کــه حمداللــه مســتوفی در ســال 740قمــری نوشــته اســت تبدیــل بــه شــهر
شد(مســتوفی .)151 :1362 ،ابنبطوطــه نیــز کــه در نیمــۀ اول قــرن هشــتم هجــری(734ق)
و قبــل از شــکلگیری تیموریــان بــه مشــهد آمــده ،از مشــهد شــهرى بــزرگ و پــر جمعیــت ،بــا
میوههــا ،آبهــا و آســیابهاى فــراوان یــاد میکند(ابنبطوطــه ،1376 ،ج )470 :1کــه نشــان
دهنــدۀ تــداوم گســترش و ادارۀ شــهر مشــهد در نبــود قــدرت سیاســی فراگیــر در خراســان ،تحــت
تصــدی نقیبــان و ســادات اســت.
در عصــر تیمــوری نیز شــهر مشــهد بیشــتر مــورد توجــه واقع شــد .مشــهد و تــوس از مراکــزی بود
کــه حاکــم تیمــوری در آنجــا اســتقرار مییافت(ســیدی .)60 :1378 ،نزدیکــی مشــهد بــه هــرات
و ســمرقند کــه از کانونهــای سیاســی تیموریــان تلقــی میشــد ،میتوانــد از دیگــر دالیــل رشــد
ایــن شــهر در ایــن دوره باشــد .از اتفاقــات مهــم در دورۀ تیمــور ،یاغیگریهــای امیــر حــاج بیــک در
خراســان بــود؛ گرچــه ایــن یاغیگریهــا ســال 791قمــری ســرکوب شــد؛ امــا خســارت فراوانــی بــه
بــار آورد کــه در ایــن میــان شــهر تــوس نیــز از پیامدهــای آن دور نمانــد و عــدۀ زیادی کشــته شــدند.
ت مشــهد مــورد توجــه و دلجویــى قــرار گرفتند(حافــظ ابــرو ،1380 ،ج:2
بعــد از ایــن قضیــه ســادا 
 )713امــا ایــن حادثــه باعــث شــد شــهر مشــهد در والیــت تــوس توســعه یابــد و مرکــز آن والیــت
گردد(ســیدی.)58 :1378 ،
شــهر مشــهد عــاوه بر جایــگاه ارتباطــی و زیارتی ،نزدیکــی با هــرات و کانون سیاســی تیموریان،
باعــث میشــد بــرای پادشــاهان و حاکمــان تیمــوری جاذبــۀ دیگــری همچــون شــکار و تفریــح نیــز
داشــت کــه وقتــی بــه منظــور شــکار بــه مرغــزار رادکان میرفتنــد در بــاغ ســفید مشــهد اقامــت
میکردند(فصیحــی خوافــی ،1386 ،ج1105 ،1103 :3و...؛ حافــظ ابــرو ،1380 ،ج.)868 :4
عــاوه بــر ایــن از مشــهد و حــرم مطهــر امــام رضا gبــرای رفــع چالشهای سیاســی نیز اســتفاده
میشــد .در ســال 860قمــری بعــد از آنکــه میــرزا بابــر بــه مشــهد مقــدس آمــد و مدتی آنجــا اقامت
کــرد بیــن وی و ابوســعید آشــتی ایجــادگردیــد کــه ایــن خــود جایــگاه مشــهد و مرقد امــام رضاg
را در دورۀ تیموریــان نشــان میدهد(خواندمیــر ،1380 ،ج .)56 :4همــۀ ایــن عوامــل بــه رشــد
جایــگاه مشــهد در دورۀ تیمــوری کمــک کــرد .ســادات نیــز از ایــن موقعیــت اســتفاده میکردنــد و
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ســعی در جلــب پادشــاهان تیمــوری در حمایــت از مرقــد امــام رضــا gداشــتند.

مناسبات سادات و نقیبان مشهد و تیموریان
در عصــر تیموریــان دالیــل مختلفــی همچــون گســترش تشــیع و افزایــش مهاجــرت ســادات بــه
ســمت خراســان باعــث شــد تــا جایــگاه ســادات و نقیبــان متحــول شــود .سیاســت مذهبــی تیمور
نیــز اقتضــا میکــرد کــه ســادات را هــم ردیــف بــا علمــا ،مــورد تکریــم و احتــرام قــرار دهد (حســینی
تربتــی  194-6 ،176 ،164 :1342 ،و .)...فضــای تســامح مذهبــی در دوران جانشــینان تیمــور
و افزایــش گرایــش بــه تشــیع باعــث شــد تــا شــیعیان در جامعــه آزادانهتــر عمــل کننــد و جایــگاه
ســادات نیــز در جامعــه متعالیتــر گردد(منشــی43-4 :1356 ،و .)66بــه همیــن خاطــر نقیبــان
عــاوه بــر تــداوم وظایــف پیشــین همچــون حفاظــت از نســب ســادات و تشــخیص اصالت ســادات
واقعی(اســفزاری1012 ،ق )47 :از میــزان تأثیرگــذاری بیشــتری برخــوردار شــدند .ســادات در
دســتگاه سیاســی تیموریــان جایــگاه خاصــی یافتنــد و مناصبــی را در دســت گرفتنــد .در متــون
تاریخــی ایــن دوره ،عنــوان مرتضــی اعظــم و مرتضــی ممالــک االســام(همان )302 :بســیار
پرکاربــرد شــده اســت .بســیاری از مزارهــا و آرامگاههــای بــزرگان ،عرفــا و علویــان کــه در حیطــه
خراســان قــرار داشــت ،بعــد از آنکــه مــورد بازســازی و عمــران قــرار میگرفتنــد ،تولیــت آنهــا و
اوقافشــان در اختیــار ســادات و نقیبــان یــا همــان مرتضــی اعظمهــا قــرار میگرفت(نظامــی
باخــرزی .)141 :1357 ،در میــان عرفــا میتــوان بــه تولیــت موقوفــات ابواســمعیل خواجــه
عبداللــه انصاری(همــان )137 :مرقــد ابوالمناقــب ســلطان محمــد حنفیه(همــان )140 :اشــاره
کــرد .همچنیــن ادارۀ اوقــاف مرقــد ابوالحســن علیبنابیطالــب gدر بلــخ 1بــه قوامالدیــن
ابوالقاســم ســپرده شــد تــا شــرایط وقفیــات آنجا را بــه درســتی جــاری کند(همــان .)278 :مرتضی
اعظــم ســید ناصرالدیــن ابراهیــم نیــز کــه از بــزرگان ســادات هــرات بــود بــه تولیــت موقوفــات و
نــذورات امــام زادهای در قصبــۀ ســاوی از اعمــال خبیــص کرمــان منصــوب شــد(همان.)75 :
در ایــن میــان ،نقیبــان و ســادات مشــهد جایــگاه ویــژهای داشــتند و قرابــت و همگرایــی آنهــا
 .1اکنون به نام مزار شریف شناخته میشود .سلطان حسین بایقرا سعی در توسعه آن داشت.
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بــا تیموریــان بیشــتر شــد؛ چــرا کــه در واقــع ســادات و نقبــای مشــهد حاکــم واقعــی شــهر
بودند(ســیدی .)60 :1378 ،از همیــن رو مناســبات ســادات مشــهد بــا تیموریــان قابــل توجــه
اســت .مناســباتی کــه از دورۀ شــاهرخ(807-850ق) شــکل اساســی بــه خــود گرفــت.
اهمیــت و جایــگاه زیارتــی شــهر مشــهد باعــث میشــد تــا شــاهرخ در حــد فاصــل ســالهای
 809تــا 842قمــری بــرای زیــارت بــه طــوس و مشــهد مقــدس حرکــت کند(فصیحــی خوافــی،
 ،1386ج1142 ،1102 ،1087 ،1060 ،1032 :3؛ حافــظ ابــرو ،1380 ،ج200 :3؛ ج692 :4
و  .)798گذشــته از اهدافــی کــه ایــن ســفرهای زیارتــی بــه آن منظــور انجــام میشــد ،اهالی شــهر
مشــهد و ســاکنان در جــوار مرقــد مطهــر امــام رضــا gمــورد توجــه خــاص شــاهرخ تیمــوری قــرار
میگرفتنــد و بــه قــول حافــظ ابــرو «اهالــى آن دیــار را رعایــت و دلــدارى نموده»(حافــظ ابــرو،
 ،1380ج .)456-7 :3شــاهرخ نســبت بــه ســادات مشــهد در عیــن آنکــه سیاســت تســامح را در
پیــش میگرفــت و آنهــا را از «ســب شــیخین» نهــی میکرد(ســمرقندی ،1383 ،ج )479 :3امــا
همــواره آنهــا را مــورد توجــه خــاص خــود قــرار مـیداد.
جایــگاه ســادات مشــهد باعــث میشــد تــا شــاهرخ تیمــوری بعــد از انجــام مراســم زیــارت« ،در
احتــرام و توقیــر و اكــرام ســادات معظــم و اوالد مكــرم او هیــچ دقیقــه نامرعــى نگذاشــت»(همان:
 .)118بــه نظــر میرســد دیــدار بــا نقیبــان و ســادات بعــد از مراســم زیــارت امــری مرســوم و
رایــج گشــته بــود .بــه گونــهای کــه نقیبــان از نقــاط مختلــف بــه دیــدار وی میشــتافتند و
مشــهد محــل مالقــات و تعامــل دیگــر نقبــای خراســان بــا شــاهان تیمــوری قــرار میگرفــت.
چنانکــه در ســفر ســال 814قمــری مرتضــی اعظــم امیرســیدعزالدین حاکــم قومــس بــه طــوس
و مشــهد مقــدس رضــوی بــرای دیــدار بــا شــاهرخ تیمــوری آمــد و همــراه دیگــر ســادات مــورد
اســتقبال وی قرارگرفــت و پیشــکشهایی نیــز از جانــب شــاهرخ بــه وی اعطــا شــد .عــاوه بــر
ســیدعزالدین ،امیــر ســید علــى از شــهر ســارى و امیــر حســن كیــا از فیروزكــوه نیــز بــه اســتقبال
وی شــتافتند(فصیحی خوافــی ،1386 ،ج1060 :3؛ حافــظ ابــرو ،1380 ،ج .)457 :3ایــن
مســئله عــاوه بــر آنکــه مشــارکت ســادات و نقیبــان را در ادارۀ جامعــه نشــان میدهــد ،از
ســوی دیگــر ،جایــگاه مرقــد امــام رضــا gرا نــزد تیموریــان ترســیم میکنــد کــه از ایــن مــکان
بــرای دیــدار بــا ســادات و نقیبــان و تــداوم و تعمــق همگرایــی موجــود بیــن آنهــا اســتفاده
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میکردند(حافــظ ابــرو ،1380 ،ج.)456 :3
ایــن ســفرهای زیارتــی و مناســبات بــا نقیبان ،توســعۀ حــرم مطهر امــام رضا gو مشــهد مقدس
را در پــی داشــت .چنانچــه در مســافرت شــاهرخ تیمــوری (بــه مشــهد) در ســال 821قمــری عالوه
بــر آنکــه قندیلــی کــه بــا ســه هــزار مثقــال طــا ســاخته شــده بــود بــر قبــۀ حضــرت آویختنــد،
همچنیــن مســجد جامعــی کــه پیشــتر بــه خواســت همســرش گوهرشــادآغا در کنــار مرقــد امــام
رضــا gشــروع بــه ســاختن کــرده بودنــد ،عمــدۀ کار آن بــه پایــان رســید .دکانهــای وقفــی نیز به
عنــوان منبــع مالــی در کنــار آن ایجــاد شــد کــه در رشــد و توســعه و اســتقالل مالــی حــرم موثــر بود.
ً
ضمنــا شــاهرخ دســتور داد تــا باغــی ایجــاد شــود کــه هنــگام مســافرت بــه مشــهد مقــدس در آنجا
اقامــت کند(فصیحــی خوافــی ،1386 ،ج1087 :3؛ حافــظ ابــرو ،1380 ،ج .)692-3 :4ایجــاد
ایــن بــاغ جایــگاه مشــهد را در بینــش و سیاســت مذهبــی تیموریــان نشــان میدهــد.
از نقیبــان برجســته و منتســب بــه ســادات موســوی در دورۀ شــاهرخ نظامالدیــن عبدالحــی بــن
طاهــر(م829.ق) اســت(فصیحی خوافــی ،1386 ،ج .)1112-3 :3جایــگاه وی باعــث شــد تــا
بعــد از وی ،بــرادرش امیــر ســلطان غیــاث الدیــن محمــد بــن طاهــر(م )832.بــه نقابــت برســد کــه
بقعــۀ موســوم بــه گنبــد خشــتی 1بــر روی مــزار وی ســاخته شــده اســت(جاللی149 :1392 ،؛
میــری و همــکاران .)160 :1380 ،جایــگاه نظامالدیــن عبدالحــی تــا آنجــا بــود کــه نــوهاش موالنــا
جاللالدیــن عبدالرحمــان ســالها بــه صــدارت میــرزا بایســنقر و میــرزا عالءالدولــه منصــوب
شــود(خواندمیر ،1380 ،ج .)326 :4عالءالدیــن بــن عبدالمطلــب(م836.ق) نیــز بعــد از آنهــا
نقابــت مشــهد را بــه عهــده داشــت (فصیحــی خوافــی ،1386 ،ج .)1126 :3همچنیــن ســید
رضیالدیــن عبدالمطلــب(ت831ق) فرزنــد ســلطان علیاکبــر(ت807ق) در زمــرۀ نقبــای
مشــهد قــرار داشــت ه اســت(همان .)1116 ،1043 :نظامالدیــن عبدالحــی فرزنــد عبدالمطلــب
نیــز در دســتگاه حکومتی ابوســعید تیمــوری (873-861ق) حضور داشــت و در ســال 873قمری
در نبــرد بــا اوزون حســن آق قویونلــو بــه مأموریــت سیاســی نــزد ســلطان آق قویونلــو فرســتاده
 .1مــزار ســلطان محمــد معــروف بــه گنبــد خشــتی در فاصلــه  500متــری شــمال شــرقی حــرم مطهــر در کوچــه گنبــد خشــتی واقــع
در ابتــدای خیابــان طبرســی شــهر مشــهد مقــدس قــرار دارد .ایــن مــزار کــه بــه نامهــای ســلطان محمــد ،ســید محمــد و گاه شــاهزاده
محمــد خوانــده میشــود ،مدفــن امیــر ســلطان غیــاث الدیــن محمــد بــن طاهــر موســوی اســت(جاللی149 :1392 ،؛ میــری و
همــکاران.)151 :1380 ،
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شد(ســمرقندی ،1383 ،ج)989 :4کــه حاکــی از افزایــش همگرایــی نقیبــان و تیموریــان و رشــد
سیاســی آنهــا در دوران پادشــاهان تیمــوری اســت؛ تــا جایــی کــه در مأموریتهــای سیاســی نیــز
بــه کار گرفتــه میشــوند.
امــا نکتــه قابــل توجــه در ایــن زمــان ،ورود ســادات رضــوی بــه مشــهد اســت .تســامح و تســاهل
مذهبــی تیمــور و فرزنــدش شــاهرخ زمینهســاز مهاجــرت گــروه اول ســادات رضــوی از قــم بــه
مشــهد شــد 1.ایــن گــروه ســادات خانــوادۀ شــمسالدین محمــد رضــوی بودند(الرضــوی:1352 ،
62؛ ســوهانیان حقیقــی و نقــدی.)15 :1397 ،
در دورۀ ســلطان حســین بایقــرا(875-912ق) نیــز ســادات و نقبــا از جایگاهــی واالیــی برخوردار
بودنــد .چنانکــه در فرمــان نقابــت شــمس الدیــن محمــد آمــده« :همــواره دواعــی همــت بلنــد بــر
اعــزاز و احتــرام نقبــاء عظــام کــه نفــوس ملــک احتشــام ایشــان مجموعــۀ مــکارم اخــاق اســت» و
در ادامــه دربــارۀ ســادات آمــده« :و عنــان ارادت ارجمنــد بجانــب اعــاء شــان ســادات کــه ذوات
عالــی شــان فهرســت جریــده محاســن اعــراق اســت مصــروف داشته»(اســفزاری1012 ،ق.)45 :
در ایــن دوران بســیاری از ســادات از نقــاط مختلــف ایــران بــه شــهر هــرات کــه بــه عنــوان
دارالســلطنه یــاد میشــد و دیگــر شــهرهای خراســان نیــز همچــون نیشــابور ،ســبزوار ،بلــخ و ...
مهاجــرت میکردنــد ولــی بــه دلیــل جایــگاه حــرم مطهــر رضــوی ،ســاداتی کــه در شــهر مشــهد
حضــور داشــتند یــا بــه آنجا مهاجــرت کــرده بودنــد از جایگاه خاصــی در میــان تیموریان برخــوردار
شــدند .چنانکــه خواندمیــر ســادات مشــهد و حرم مقــدس رضویــه را مقدم طبقه ســادات و اشــرف
آنهــا میداند«.مقــدم ایــن طبقــه عالىشــان و اشــرف ایــن طایفــه معالــى مــكان ســادات عظــام و
نقبــاء گــرام روضــه مقدســه رضویهانــد»( خواندمیــر ،1380 ،ج .)333 :4در دوره ســلطان حســین
بایقــرا همــکاری و همگرایــی نقیبــان مشــهد مقــدس و حاکمیــت سیاســی تیموریــان بــه اوج خــود
رســید .بــه ویــژه وزیــر وی امیــر علیشــیر نوایــی ،در تمامــی وقفیــات و خیــرات فرهنگــی خویــش
عــاوه بــر علمــا ،ســادات را مــورد نظــر و حمایــت خویــش قــرار میداد(همــان .)343 :چنانکــه
 .1نخســتین مهاجــرت ســادات رضــوی ســاکن قــم بــه خراســان در قــرن چهــارم هجــری رخ داد؛ امــا بــا یــک وقفــه طوالنــی روبـهرو شــد
و در دورۀ حکومــت شــاهرخ تیمــوری از ســرگرفته شــد .تعــدادی از آنهــا از نســل احمــد بــن ابوالحســن موســی نقیــب بــن ابــی عبداللــه
نقیــب بودنــد(ن.ک :رضایــی برجکــی.)232 :1397 ،
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نقیبــان در دورانــی کــه تیموریــان دچــار چالــش سیاســی میشــدند بــا دادن مشــورت ســعی در
حفــظ حیــات سیاســی تیموریــان داشــتند(همان )241:کــه پیامدهــای ایــن همگرایــی میتوانــد
توســعه حــرم مطهــر و اقدامــات امیــر علیشــیر در آنجــا باشــد.
شــرایط ایجــاد شــده در دورۀ ســلطان حســین بایقــرا ،زمینــه را بــرای تــداوم مهاجــرت بــه
مشــهد فراهــم میکــرد .گــروه دوم ســادات رضــوی کــه شــامل خانــوادۀ رضیالدیــن محمــد
بــن علــی میشــدند در ایــن زمــان وارد مشــهد شــدند(کمونه حســینی ،1388 ،ج.)29 :2
ســادات رضــوی نیــز بــه تدریــج همچــون ســادات موســوی در نهــاد نقابــت بــه کار گرفتــه
شــدند .ســادات رضــوی و موســوی بــا همــکاری و مشــارکت یکدیگــر ســعی در حفــظ آســتان
مقــدس و توســعه آن داشــتند .امیــر نظامالدیــن عبدالحــى(م905.ق) کــه پیشــتر اشــاره
شــد و بــرادرش امیــر عالءالملــك از ســادات موســوی(ابنطقطقی1418 ،ق )180 :و امیــر
غیاثالدیــن عزیز(فرزنــد شــمسالدین محمــد رضــوی) از ســادات رضــوی منصــب نقابــت
مشــهد را در دســت داشــتند(نقدی .)507 :1393 ،ایــن جایــگاه ویــژۀ آنهــا باعــث میشــد تا
اقــدام بــر تعمیــر و توســعۀ قبــۀ مطهــر امــام رضــا gکننــد .چنانچــه خواندمیــر دربــارۀ آنهــا
ب واجــب الترحیــب از ســایر نقبــاء ســادات موســوى و رضــوى
مینویســد« :ایــن ســه نقیــ 
باجتمــاع اســباب ســعادت صــورى و معنــوى امتیــاز تمــام داشــتند و همــواره همــم عالیــه
بــر ترویــج و تعمیــر آن مــزار قــدس آثــار و ضیافــت صــادر و وارد میگماشــتند»(خواندمیر،
 ،1380ج333 :4؛جاللــی ،1386 ،ج )112 :3جایــگاه ایــن ســه نقیــب ،دودمــان و نســب و
برتــری آنهــا نســبت بــه ســایر بــزرگان ســادات باعــث شــد تــا در ذهــن هیــچ کــدام از ســادات
مشــارکت بــا نقابــت شــکل نگیرد(خواندمیــر ،1380 ،ج .)333 :4در میــان ایــن ســه نقیــب
در عصــر ســلطان حســین بایقــرا بــه نظــر میرســد ســید غیاثالدیــن چهــرهای شــناخته
شــدهتر و برجســتهتر بــوده ،کــه بعــد از وی نقابــت بــه فرزنــد بزرگتــرش امیــرزاده محمــد
رســید(همان614 :؛ امیــر علیشــیر نوایــی ،1363 ،ج.)470 :1
در دوران بعــد از ســلطان حســین بایقــرا نیــز مشــهد همچنــان مــورد توجــه خــاص تیموریــان قرار
ً
داشــت .از نــکات قابــل توجــه ضعــف تدریجــی تیموریــان اســت .طبیعتــا در ایــن دوران ســادات
رضــوی کــه نقابــت مشــهد و حــرم مطهــر را در دســت داشــتند گرچــه در منابــع بــه مناســبات
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ســادات بــا تیموریــان اشــاره نشــده اســت ،ولــی آنهــا بــه تکاپوهــای خــود تــداوم میدادنــد.
ضعــف تدریجــی تیموریــان حمــات ازبــکان را بــه خراســان و مشــهد مقدس در پی داشــت .ســنی
بــودن ازبــکان میتوانســت مشــهد و حــرم مطهــر را بــا خطــر مواجــه ســازد و حتــی آســیبهایی را
بــرای شــهر مشــهد بــه بــار آورد و هــدف غــارت قــرار گرفت(خواندمیــر ،1380 ،ج.)389 :4
در محــرم ســال 915قمــری محمدخــان شــیبانی ازبــک و ســپاهش از مــرو بــه ســمت مشــهد
میآمدنــد .ســادات مشــهد بــه همــراه اشــراف و بــزرگان آن شــهر در دره کالت بــه اســتقبال وی
شــتافتند .محمدخــان ازبــک از آنهــا درخواســت کــرد تا زمینــۀ حضور موکب پادشــاه را در مشــهد
ّ
التحیــه
فراهــم کننــد« .در دامــن عقبــه كالت نقبــا و أشــراف مشــهد مقــدس رضــوى علــى ســاكنه
و الرضــوان عـ ّـز اســتقبال یافتــه بالتثــام قوایــم ســریر خالفــت مشـ ّـرف شــدند و بوظایــف ســام و
پیشــكش چنانچــه شایســته قــدر آن أشــراف عظــام و ســادات كــرام باشــد اقــدام نمودنــد .لطــف
اكابــر نــواز حضــرت اعلــى خاقانــى مراســم اعظــام و اجــال و قیام بلــوازم احســان و افضال نســبت
بــا آن اكابــر صاحــب كمــال بظهــور رســانید و از آن منــزل دســتور یافتــه جهــة تهیــه اســباب نــزول
موكــب همایــون بجانــب مشــهد معــاودت نمودند»(خنجــی )328 :1384 ،اقدام به موقع ســادات
ً
کــه غیــاث الدیــن عزیــز هــم احتمــاال در میــان آنها حضــور داشــته باعث حفــظ مشــهد و ممانعت
از حــوادث احتمالــی گردیــد .نظامالدیــن علیشــاه کــه از نســل ســادات موســوی بــود چنانکــه از
ً
ســنگ قبــر وی موســوم بــه قبــر ســبز 1بــر میآیــد در همیــن ســال و احتمــاال در جنــگ بــا ازبــکان
کشــته شــده باشــد(جاللی .)162 :1392 ،بــه همیــن منظــور ســادات راه مماشــات بــا ازبــکان را
ناگزیــر دیدند.
بــا ایــن حــال آخریــن گــزارش از غیاثالدیــن در ســال 932قمری اســت و بعــد از آن از سرنوشــت
وی اطالعــی در دســت نیســت (ن.ک :نقــدی .)507 :1393 ،در ایــن ســال عبیداللــه خــان
ازبــك کــه مشــهد را تصــرف کــرده بــود ،طــى حكمــى امــاک چنــد تــن از ســادات از امــاک
الدیــن را از پرداخــت مالیــات معــاف کــرد .در ایــن حكــم از او بــا عنــوان غیاث ّ
جملــه غیاث ّ
الدیــن
ابوصالــح یادشــده اســت(الرضوی64 :1352 ،؛ امیرعلیشــیر نوایــی .)96 :1363 ،ایــن اقــدام
 .1این مقبره در قبرستان قتلگاه در شمال حرم مطهر رضوی قرار دارد که سالها با عنوان حرم مطهر رضوی زیارتگاه عموم بود.
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عبیداللــه خــان گرچــه ســبب احیــای نقابــت مشــهد مقــدس نگردیــد و اختیــار شــهر مشــهد در
دســت صفویــان قــرار گرفــت ،بــا ایــن حــال نشــان دهنــدۀ جایــگاه پیشــینه نهــاد نقابــت در شــهر
مشــهد اســت .ایــن دوران همزمــان بــا شــکلگیری دولــت شــیعی صفــوی در ایــران بــود .در ســال
916قمــری در دوران شــاه اســماعیل اول(حــک907-30:ق) و ورود وی بــه خراســان بــرای جنگ
بــا ازبــکان ،پایــان عصــر نقابــت ســادات در مشــهد اســت .تولیــت مشــهد بــه خواجــه عتیــق علــی
منشــی ســپرده شــد (انزابینــژاد39 :1388 ،؛ ن.ک :ســیدی .)391 :1393 ،در دوران شــاه
طهماســب صفــوی اول صفوی(حــک930-984 :ق) نیــز کــه حــرم مــورد توجــه بشــتری قــرار
گرفــت ،تولیــت حــرم بــه وزیــران و برخــی عالمــان واگــذار میگردیــد کــه بــه منزلــۀ پایــان نقابــت
ســادات رضــوی و بــه ویژه موســوی در مشــهد اســت(ن.ک :ســوهانیان حقیقــی و نقــدی:1397 ،
20؛ ســجادی .)349 :1374 ،بــا این حال بعضی مشــاغل در آســتان قــدس در دورۀ صفوی مانند
تولیــت ،نظــارت و سرکشــیکی حــرم در دســت ســادات رضــوی باقــی مانــد کــه نشــانگر جایــگاه
ســادات و نقیبــان مشــهد اســت کــه باعــث شــد صفویــان همچنــان بــه آنهــا اتــکا کننــد(ن.ک:
حسـنآبادی .)215-129 :1387 ،از ســوی دیگــر ایــن مســئله را میتــوان از پیامدهــای جایــگاه
و عملکــرد نقابــت و ســادات در عصــر تیمــوری دانســت کــه باعــث شــده در دورۀ صفــوی نیــز بهرغم
حــذف نهــاد نقابــت ،ســادات رضــوی همچنــان در ادارۀ حــرم امــام رضــا gبــه کار گرفتــه شــوند.

نقیبان و مناصب اداری مشهد
نقیبــان و مرتضــی اعظمهــا در دوره تیمــوری مناصــب مختلفــی را بــه عهــده داشــتند و تیموریان
را در ادارۀ جامعــه یــاری میکردنــد .همــان طــور کــه پیشــتر آمــد از نقیــب مشــهد بــه عنــوان ولــی
مشــهد یــاد میشد(ســیفی هــروی )566 :1383 ،کــه در عمــل ادارۀ مشــهد را از جملــه در امــور
دینــی در دســت داشــت« .در تمشــیت امــور دینــی و رواج و رونــق اوامــر شــریعت نبــوی و تعمیــر و
ترویــج مــدارس و مســاجد و تزییــن و تنظیــف خوانــق و معابــد و ســایر بقــاع خیــر و ابــواب بــر مجد و
مجتهــد بوده»(اســفزاری1012 ،ق )48 :تمامــی اهالــی و ســاکنان بایــد وی را والــی و حاکــم خــود
میدانســتند و اوامــر و احــکام او را همچــون دســتوری تلقــی میکردند(همــان.)49 :
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دیگــر ســادات و نقیبــان نیــز بــه تدریــج اختیــارات فراوانــی را بــه عهــده گرفتنــد .از جملــه منصب
قضــاوت والیــت طــوس و نوقــان کــه در اختیــار آنــان قــرار داشــت تــا پیــش از شــکلگیری نقابــت
مشــهد و گســترش ایــن شــهر ،امــور مربــوط بــه قضــاوت نوقــان 1تحــت لــوای قاضــی طــوس قــرار
ً
داشــت .قاضــی والیــت طــوس نیــز عمدتــا چنــدان پیونــدی بــا ســادات و نقبــا نداشــت(جوینی،
 .)32،65 :1384رشــد جایــگاه ســادات و شــهر مشــهد و تــوان فقهــی آنهــا باعث شــد تــا قضاوت
مشــهد در اختیــار ســادات قــرار بگیــرد .امیــر محمــد فرزنــد امیــر تاجالدیــن علــى كــه در زمــرۀ
نقیبــان برجســتۀ مشــهد بــه شــمار میآمــد و بــه محاســن آداب و مــكارم اخــاق موصــوف بــود
ایــن منصــب را در اختیــار داشــت (خواندمیــر ،1380 ،ج .)614 :4ســید افضــل فرزنــد ســید
نظامالدیــن ســلطانعلى الموســوى(م921.ق) نیــز یکــی دیگــر از ســادات مشــهد اســت کــه در
زمــان ســلطان حســین بایقــرا «مدتــی همــت بــر پرســش یرغــو میگماشــت»(خواندمیر،1380 ،
ج.)353 :4
منصــب شیخاالســامی یکــی دیگــر از مناصبــی اســت کــه در دســت ســادات و نقبــا قــرار
داشــت(ن.ک :یوســفاهل ،1358 ،ج .)305 :2از جملــه میتــوان از ســید غیاثالدیــن
افضلبنسیدحســن یــاد کــرد کــه بــه دلیــل تــوان علمــی و فقه ـیاش منصــب شــیخ االســامی
مشــهد در اختیــار وی قــرار داشــت(خواندمیر ،1385 ،ج .)5941 :11تــوان علمــی «وی را از
اكثــر ســادات مشــهد مقدســه ممتــاز و مســتثنى مینمــود» و ســالهاى فــراوان در والیــت مشــهد
و طــوس بــه امــور شــیخ االســامی و حــل و فصــل قضایــای شــرعی میپرداخــت( خواندمیــر،
 ،1380ج.)334 :4
نهــاد حســبه و احتســابیه نیــز منصــب دیگــری اســت کــه بــه دلیــل ارتبــاط و نظــارت بــر امــور
شــرعی الزم بــود تــا در اختیــار افــراد آگاه بــه امــور شــرعی قــرار بگیــرد .بــه دلیــل آشــنایی بــه امــور
ً
شــرعی در دورۀ تیمــوری ایــن منصــب نیــز عمدتــا در اختیار ســادات و نقیبان مشــهد قرار داشــت.
از جملــه امیــر عبدالجلیــل (بــرادر امیــر ابراهیــم مشــهدی) یکــی دیگــر از ســادات و علمــای
شــناخته زمــان شــده مشــهد اســت کــه در زمــان ســلطان حســین بایقــرا و محمدخــان شــیبانى
 .1روستای سناباد که مدفن امام رضا gدر آنجا قرار دارد از توابع نوقان بوده است.
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چنــد ســال بــه امــر احتســاب اشــتغال داشــت(همان .)352:امیــر مهنــا یکــی دیگــر از محتســبان
شــهر مشــهد اســت کــه بــرادرش امیــر نظامالدیــن عبدالقــادر قاضــی و ســید نســاب شــهر مشــهد
بــوده اســت(کیاءگیالنی1409 ،ق.)144 :
بــا ایــن حــال ،بــه نظــر میرســد منصب موذنــی حــرم مطهــر چنــدان در اختیار نقبــا قرار نداشــته
اســت .ســلطان حســین بایقــرا در فرمانــی منصــب موذنــی در حــرم را بــه نــام ضیاءالدیــن مقــری
کــه مــدت  50ســال در اختیــار پــدرش ســعدالدین مســعود قــرار داشــته صــادر میکند(نظامــی
باخــرزی )80-77 :1357 ،تــا بعــد از فــوت پــدرش در اختیــار وی باقــی بمانــد.

نقش علمی نقیبان و سادات مشهد
بعــد از درگذشــت تیمــور توســط جانشــینان وی دوران جدیــدی از ایجــاد مراکــز علمــی ماننــد
مــدارس و کتابخانههــا شــکل گرفــت .وجــود مرکزیت سیاســی تیموریــان در خراســان و ماوراءالنهر
و توجــه آنهــا بــه مراکــز فرهنگــی باعث شــد تــا مــدارس در شــهرهای مختلف خراســان گســترش
بیابنــد .ســاطین ،خواتیــن و گروههــای دیگــر هــم چــون وزیــران ،بــزرگان و توانگــران بــا
انگیزههــای مختلــف همچــون مشــروعیت طلبــی و یــا اعتقــادات مذهبــی و عالیــق شــخصی در
ایــن امــر مشــارکت مییافتند(الهیــاری و همــکاران .)22 :1394 ،عــاوه بــر مدارس امیر علیشــیر
نوایــی ،مدارســی همچــون گوهرشــاد بیگــم ،بیگمیــه ،اخالصیــه ،بدیعیــه و ...در هــرات ،الغ بیگ
در ســمرقند ،مدرســه غیاثیــه خرگــرد در خــواف و مدارســی نیــز در شــهر یــزد ایجــاد شــدند(ن.ک:
اوکیــن53-7 :1386 ،؛ ســلطانزاده192 ،189 :1364 ،؛ .)214 ،211
همزمــان بــا گســترش تشــیع و رشــد جایــگاه مقابــر ائمــه و امامــزادگان ،فعالیتهــای علمــی
ســادات نیــز در جــوار آنهــا گســترش مییافــت .از جملــه بــه دســتور ســلطان حســین بایقــرا،
موالنــا خواجــه ناصرالدیــن ضیاءالملــک الجامــی ترمــذی بــرای تصــدی و تدریــس در جــوار مــزار
علیبنابیطالــب در شــهر بلــخ منصــوب گردید(نظامــی باخــرزی )130-1 :1357 ،کــه نشــانۀ
اهمیــت و جایــگاه مــزار ائمــه و امامــزادگان اســت کــه بــه تدریــج عــاوه بــر جایــگاه زیارتــی بــرای
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ً
ترویــج علــوم نیــز مــورد اســتفاده قــرار میگرفتنــد .طبیعتــا رشــد همــه جانبــۀ حــرم مطهــر امــام
رضــا gتنهــا منــوط بــه بنــای آن نبــود بلکــه نقبــای مشــهد در زوایــای علمــی و فرهنگــی نیــز
زمینــه توســعه حــرم را فراهــم آوردنــد .ابنبطوطــه کــه در اواخــر عصــر ایلخانــی بــه ایــران ســفر
کــرده از وجــود مدرس ـهای در کنــار قبــر امــام رضــا gخبــر میدهد(ابنبطوطــه ،1376 ،ج:1
 .)470گرچــه دربــارۀ مدرســه و نحــوۀ ادارۀ آن و دروس تدریــس شــده در آنجــا اطالعاتی در دســت
نیســت ،امــا بــه نظــر میرســد ایــن وظیفــه بــه عهــدۀ نقیبــان بــوده کــه بــا اســتفاده از تــوان علمــی
خویــش ایــن امــور را بــر عــاوه بــر عهــده داشــتهاند(میبدی.)235 :1376 ،
در دورۀ تیمــوری بــا گســترش بیشــتر تشــیع و سیاســت تســامح تیموریــان ،تدریــس در مجــاورت
مرقــد امــام رضــا gاز پشــتوانه بیشــتری برخــوردار شــد .مدارســی همچــون «باالســر»« ،دو در»
و «پریــزاد» در ایــن دوران در مجــاورت حــرم ایجــاد شــدند کــه هــر ســه دارای موقوفــات بودنــد.
در مدرســۀ باالســر  20نفــر و مدرســۀ پریــزاد  20تــا  30نفــر تحصیــل میکردند(اعتمادالســلطنه،
1302ق ،ج28 :2؛ خراســانی667 :1388 ،؛ ســلطانزاده .)205 :1364 ،در مطالعات معماری
عصــر تیمــوری ســه مدرســه مزبــور بــه همــراه مدرســه غیاثیــه خرگــرد در میــان مــدارس عصــر
تیمــوری بــه دلیــل تزیینــات و هنــر بــه کار گرفتــه شــده جایــگاه خاصــی نســبت بــه ســایر مــدارس
عصــر تیمــوری دارند(ن.ک:خزایــی .)59 :1388 ،مدرســه «دو در» توســط امیــر غیــاث الدیــن
یوســف خواجــه بهــادر در ســال 843قمــری احــداث گردیــد .مدرســه «پریــزاد» نیــز توســط پریــزاد
خاتــون ندیمــه گوهرشــاد در زاویــۀ جنــوب غربــی حــرم مطهــر و در مقابــل مدرســه دو در ســاخته
شــد (ن.ک :الهیــاری و همــکاران24 :1394 ،؛ خزایــی.)65-63 :1388 ،
تدریــس در ایــن مــدارس و ادارۀ آنهــا حضــور عالمانــی توانمنــد را اقتضــا میکــرد .ترویــج
مــدارس و گســترش علــوم نیــز در اختیــار نقابــت قــرار داشت(اســفزاری1012 ،ق .)48 :در دورۀ
ســلطان حســین بایقــرا در چارچــوب منشــوری ،مجــوز ســیدافضلالدین محمد موســوی از نقبای
برجســته بــا لقــب «مرتضــی اعظــم اعلــم» بــرای تدریــس در مدرســۀ آســتان قــدس رضــوی صــادر
ً
میشــود کــه احتمــاال یکــی از ایــن مــدارس مزبــور بــوده اســت .ســلطان حســین در ایــن فرمــان
تمامــی نقبــا ،قضــات ،علمــای مشــهور ســاکن در والیــت تــوس و مشــهد مقــدس را مــورد خطــاب
قــرار میدهــد و آگاه میکنــد کــه وی بــرای «ترویــج امــور آن قبــه بهشــت آییــن» و تدریــس علــم
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شــریف حدیــث بــه کار گرفتــه شــود و طــاب نیــز از طریــق تعالیــم وی بایســتی شــریعت خــود را
تقویــت نماینــد .نکتــه قابــل توجــه دیگــر در ایــن فرمــان اتــکای ســلطان حســین بایقــرا بــه تــوان
فقهــی وی اســت چــرا کــه در فرمــان آورده تمامــی اســناد و فتواهــای شــرعی مربــوط بــه آن منطقه
بایــد بــه تاییــد وی برســد و تــا زمانــی کــه بــه تأییــد وی نرســد قضــات والیــت طــوس نبایســتی
بــر طبــق آنهــا عمــل کنند(نظامــی باخــرزی .)131-3 :1357 ،مدرســه امیــر ســیدی مدرســه
دیگــری واقــع در مشــهد و ســاخته شــده در زمــان شــاهرخ میرزاســت .محمــود واصفــی نیــز از ایــن
مدرســه و اقامــت امیــر محمــد ولــی بیــک در آن یــاد میکنــد کــه اطالعاتــی دربــارۀآن در دســت
نیســت؛ امــا بــا توجــه بــه تعصــب واصفــی در مذهــب تســنن و اقامــت وی در آن مدرســه بــه نظــر
میرســد ایــن مدرســه از دســترس نقبــای مشــهد بیــرون بــوده یــا آنکــه فعالیــت چندانــی در آنجــا
نداشــتهاند(واصفی223 :1349 ،؛ خواندمیــر ،1380 ،ج217 :4؛ ن.ک :ســلطانزاده:1364 ،
.)209
ســادات رضــوی کــه در دورۀ ســلطان حســین بایقــرا بــه تدریــح در حــال مهاجــرت بــه مشــهد
بودنــد عــاوه بــر ادارۀ حــرم و شــهر مشــهد در تدریــس و فعالیتهــای علمــی نیــز بیــن آنهــا و
ســادات موســوی مشــارکت وجــود داشــت .از جملــه رضیالدیــن محمــد بــن علــی کــه پیشــتر
بــه وی اشــاره شــد ،بعــد از مهاجــرت در زمــان ســلطان حســین بایقــرا از قــم بــه مشــهد ،بــرای
تدریــس و ترویــج علــوم در مشــهد بــه کار گرفتــه شــد .پســرش میــرزا محســن رضــوی(م931.ق)
نیــز کــه در زمــرۀ نقبــای طــوس و مشــهد بــه شــمار میرفــت ،فعالیتهــای علمــی پــدرش را در
مشــهد ادامــه داد .وی بــا کمــک ابیجمهــور احســایی مناظراتــی را در شــهر مشــهد بــر پــا کــرد.
همچنیــن در ســال 878قمــری از ســوی میــرزا محســن اجــازۀ نقــل حدیــث بــرای وی صــادر شــد.
میــرزا محســن شــرحی نیــز بــر کتــاب زادالمســافر نوشــت(کمونه حســینی ،1388 ،ج29 :2؛
شوشــتری ،1377 ،ج518 :1؛ رضــوی )41-4 :1352 ،کــه نشــانگر توانایــی علمــی و اشــراف
وی بــر علــم فلســفه اســت تــا جایــی کــه باعــث شــد بــرای تدریــس در مدرســۀ مشــهد بــه کار گرفته
شــود .گرچــه میــرزا محســن بــر اثــر هــرج و مــرج اواخــر دورۀ تیمــوری مجبــور بــه بازگشــت بــه قــم
شــد؛ امــا فعالیتهــای علمــی ســادات رضــوی در مشــهد مقــدس تــا اواخــر دورۀ صفــوی ادامــه
یافــت(ن.ک :حســنآبادی.)32 :1387 ،
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فعالیتهــای علمــی ســادات مشــهد محــدود بــه آن شــهر نبــود و در مراکــز علمــی ســایر شــهرها
نیــز بــه کار گرفتــه میشــدند .امیــر صدرالدیــن ابراهیــم مشــهدى(م919.ق) یکــی از علمــای
بــزرگ و ســادات اهــل علــم مشــهد اســت .وی و دو پســرش در زمــان ســلطان حســین بایقــرا در
مــدارس هــرات تدریــس میکردند(خواندمیــر ،1380 ،ج .)352 :4همــان طــور کــه از اســمش
پیداســت اهــل مشــهد بــوده و انتســاب پســوند مشــهدی بــه ایشــان نشــانی رونــق و بزرگــی شــهر
اســت کــه پســوند مشــهدی بــرای وی بــه کار بــرده شــده اســت .عــاوه بــر وی ،موالنــا ســلطان
علــى مشــهدى(م919.ق) بــه خاطــر مهارتــش در کتابــت ،به نســخ و تعلیق نوشــتههای مدرســین
و علمــای مــدارس هــرات میپرداخــت و بــه درخواســت ســلطان حســین بایقــرا و امیرعلیشــیر بــه
كتابــت «نســخ شــریفه» میپرداخت(همــان.)351-2 :

نقیبان و توسعه حرم
تــا قبــل از دورۀ ایلخانــی و شــکلگیری نقابــت مشــهد اقدامــات چندانــی در جهــت توســعه حرم
انجــام نگرفــت(ن.ک :بســطامی )71-63 :1393 ،امــا در دورۀ مــورد بررســی مــا ،حــرم عــاوه بــر
شــهر مشــهد رو بــه توســعه نهــاد .کالویخــو از مســجدی بــزرگ و تابوتــی از طــا و نقــره یــاد میکند
کــه امــام رضــا gدر آن مدفــون اســت(کالویخو .)192 :1374 ،اقدامــات عمرانــی تیموریــان
در حــرم عــاوه بــر مــدارس مذکــور ،شــامل دارالحفــاظ ،دارالســیاده ،مســجد گوهرشــاد ،مســجد
شــاه ،صحــن عتیــق و ...است(اعتمادالســلطنه1302 ،ق ،ج96 :2و229؛ خراســانی:1388 ،
 .)661 ،657در دورۀ امیر علیشــیرنوایی از گلدســته زمان غزنویان الگو گرفته شــد و ســر در ایجاد
گردیــد .صحــن عتیــق (صحــن انقــاب فعلــی) نیــز توســط وی ایجاد گشــت حــدود صحــن عتیق
از یــک طــرف آن نزدیــک پنجــره فــوالد شــرق و ضلع شــمالی نزدیــک ســقاخانه و ضلع غربــی تا در
بــازار آن نزدیــک پنجــره فــوالد شــرق و ضلــع شــمالی آن نزدیــک ســقاخانه و ضلع غربــی تــا در بازار
ســابق و ضلــع جنوبــی درب حــرم منتهــی میشــد(عطاردی ،1371 ،ج .)270 :1ایــوان طــا
توســط وی در همــان حــرم ایجــاد شــد و آبراهــی از چشــمهای در تــوس تــا اطــراف حــرم رســانده
شــد .دارالحفــاظ نیــز از دیگــر بناهــای وی در حــرم اســت(اوکین.)535 :1386 ،
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گرچــه در ایجــاد ایــن بناهــا نقــش نقیبــان و ســادات مشــخص نیســت ولــی در بیــن بناهــا ایجــاد
دارالســیاده قابــل توجــه اســت .دارالســیاده بناهایــی بــود کــه از در دورۀ ایلخانــی بــرای حمایــت از
ســادات و اقامــت آنهــا تحــت شــرایط وقفنامــه ایجــاد میشــدند(همدانی ،1373 ،ج)1358 :2
امــا ایجــاد ایــن نهــاد در عصــر تیمــوری و توســط گوهرشــاد نشــان دهنــده جایــگاه ســادات در نــزد
تیموریــان اســت بــه ویــژه ســاداتی کــه بــرای انجــام زیــارت بــه مشــهد مســافرت میکردنــد.
عــاوه بــر ایــن ،جایــگاه حــرم و مرقــد مطهــر امــام رضــا gباعــث میشــد تــا ســیر نــذورات
همچــون انــواع زینتهــا ،تجمــات ،فرشهــای قیمتــی ،شــمعدانهای زریــن و ســیمین از
ســمت گروههــای مختلــف روانــه حــرمشــود و در بقعــه جمــع شــود بــه حــدی کــه قابــل مقایســه
بــا نــذورات و هدایــای دیگــر بقعههــا نبــوده اســت .در ایــن میــان نقیبــان نیــز وظیفــۀ جمـعآوری
ً
و طبیعتــا اســتفاده از آنهــا در جهــت توســعه و ادارۀ حــرم را بــه عهــده داشــتند .ایــن نــذورات بــه
قــدری فــراوان بــوده و رونــدی رو بــه افزایــش داشــته که اســفزاری در روضــات الجنات مدعی اســت
خطــر احتمــال ســوء اســتفاده و دســتبرد بــه آنهــا از ســوی نقبــا و ســادات وجــود دارد(اســفزاری،
1 ،1338ج.)183 :
از بناهــای ســادات موســوی در حــرم ،مســجد باالســر اســت کــه در قســمت بــاالی ســر حضــرت
قــرار داشــته و در زمــان ایلخانــان ایجــاد شــده اســت .بــا توجــه بــه محــراب باقــی مانــده بــه تاریــخ
712قمــری ،احتمــال دارد کــه ایــن مســجد بــا اهتمــام ســید بدرالدیــن در زمــان نقابــت مشــهد
ســاخته شــده باشــد(میری و همــکاران .)158 :1380 ،بــه نظــر میرســد ایــن مســجد در اوایــل
ســدۀ نهــم نیــاز بــه مرمــت شــده اســت .نقیــب عبدالحــی(م829.ق) نیــز اقــدام بــه مرمــت آن
کــرده اســت .از آثــار باقــی مانــده ایــن مرمــت دری 1متعلــق بــه دورۀ تیمــوری اســت .ایــن در کــه
تاریــخ ســاخت آن بــه اوایــل قــرن نهــم بــر میگــردد بــا توجــه بــه کتیبــه موجــود بــه ســفارش نقیــب
ســید نظامالدیــن عبدالحی(م829.ق)(فصیحــی خوافــی ،1386 ،ج )1112 :3بــرای مســجد
باالســر ســاخته شــده اســت .در قــاب کتیبــۀ پیشــانی 2ایــن در آمــده اســت« :هــذه امــر بتجدیــد
 .1این در از چوب شمشاد به ابعاد 345×179سانتیمترساخته شده است.
 .2در ابعــاد 145×14ســانتیمتر و در کتیبــۀ دوم در دو قــاب بــه ابعــاد  41×17ســانتیمتر بــه خــط ثلــث بــر زمینـهای مشــبک و مزیــن
بــه نقــوش اســلیمی بــه ایــن مضمــون اســت« :جهانــت بــه کام و فلــک یــار بــاد جهــان آفرینــت نگهــدار باد»(کفیلــی.)11 :1378 ،
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العمــاره للمســجد الشــریف المرتضــی االعظــم االعلــم الســلطان النقباءفــی العالم امیــر عبدالحی
ابــن امیــر طاهــر الموســوی»(کفیلی.)11-10 :1378 ،
ایــن در منبــت کاری شــده و مشــبک شــده بــا گرههــای چینــی تــا ســال  1376قابــل اســتفاده
بــود کــه در نهایــت بــه مــوزه مرکــزی حــرم در کنــار دیگــر درههــای قدیمــی حــرم بــه نمایــش
گذاشــته شــد .کاربــرد طوالنــی ایــن در بــه مــدت چنــد قــرن میتوانــد حاکــی از تدبیــر نقیــب در
نــوع و کیفیــت ســفارش باشــد؛ چــرا کــه ایــن اثــر بــا توجــه بــه آســیب زیــادی کــه در گذر ســالهای
متمــادی دیــده هنــوز یــک اثــر هنــری بینظیــر بــه شــمار میآید(همــان .)10-9 :از کتیبههــای
ایــن در برداشــت میشــود کــه ایــن در هــم زمــان بــا تجدیــد و تعمیــر بنــای مســجد باالســر 1در
محــدودۀ حــرم مطهــر حضــرت رضــا gســاخته شــده و طــی ســالهای متمــادی بــا تغییــر و
تحوالتــی کــه در معمــاری مجموعــه حــرم علیبنموســی الرضــا gصــورت گرفتــه جــا بــه جــا
شــده اســت(همان.)14 :

نقیبان و اوقاف و خیرات مشهد
از قــرن هشــتم و دورۀ ایلخانــی بــه بعــد همزمــان بــا رونــد رو بــه رشــد شــهر مشــهد ،حــرم مطهــر
رضــوی نیــز توســعه مییافــت .نقیبــان بــرای توســعۀ حــرم نیازمنــد منابــع مالــی بودنــد .یکــی از
ایــن منابــع مالــی میتوانســت وقفیــات باشــند؛ گرچــه بیشــتر وقفیــات حــرم از زمــان صفویــه بــه
بعــد انجــام گرفتــه است(ســجادی ،1374 ،ج348 :1؛ ن.ک:عطــاردی ،1371 ،ج )553 :1امــا
در دورۀ تیمــوری نیــز نســبت بــه دوران پیشــین ،جریــان بیشــتری از وقفیــات و خیــرات نیــز بــه
ســوی شــهر مشــهد و حــرم مطهــر ســرازیر گردیــد .چنانکــه اولیــن نمونــۀ وقــف متعلــق بــه دورۀ
تیمــور اســت کــه ناحیــۀ کتــه بســت (کنه بیســت فعلــی) و محــال شــهر طوس وقــف آســتان قدس
شــدهاند(تربتی حســینی.)358 :1342 ،
از چالشهــای جامعــه و واقفیــن در تاریــخ میانــه ایــران ادارۀ وقفیــات و حفاظــت از آنهــا بــوده
 .1مسجد باالسر در سمت مغرب حرم مطهر ،اولین ساخت و سازهای جانبی بارگاه مطهر است(کفیلی.)16-14 :1378 ،
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تــا از تعدیهــای احتمالــی دور بمانــد .در ایــن میــان در بســیاری از مــوارد نقیبــان و ســادات بــه
پشــتوانه تــوان علمــی و فقهــی خویــش در ادارۀ موقوفــات مراکــز مقــدس و مذهبــی مشــارکت
مینمودنــد یــا بــر عهــده میگرفتنــد .از جملــه در فرمانــی از ســوی ســلطان حســین بایقــرا
تولیــت مــزار امامــزاده عبداللــه کهــن دژ هــرات بــه نــام ســید عالءالدیــن علــی و ســید عمیالدیــن
عمادالملــک از ســادات موســوی واگــذار شــده اســت و منصــب شــیخی آن مــزار مقــدس آثــار و
تولیــت موقوفــات و «تحقیــق و ترتیــب مصالــح و ادوات آن بقعــه خیــر» در اختیــار ســادات قــرار
گرفته اســت(نظامی باخرزی .)144-5 :1357 ،ســلطان بایقرا در منشــوری از ســاکنان خراســان
عمومــا و اهالــی مشــهد خصوصــا درخواســت کــرد تــا محتســبان انجــام امــور شــرعی را بــه داروغــه
والیــت مرتضــی اعظــم شــیخ حســین بســپارند؛ همچنیــن کســی را کــه خــاف شــرط وقــف در
خانقاههــا ،مــدارس و ســایر بقــاع خیــر عمــل نمــوده ،اخــراج کننــد و اوقــاف را بــه متولــی شــرعی
ســپارند .ســلطان وی را متصــدی ایــن شــغل خطیــر میدانســت و میخواســت تــا شــرایط تعظیــم
و توفیــر او را بــه جــای آورنــد و محتســبان ،نوکــران ،ایلچیــان و ...بــا وی همــکاری کننــد و از انجــام
اقداماتــش ممانعــت نکنند(همــان.)106-7 :
ً
طبیعتــا نقیبــان و ســادات عــاوه بــر نقشــی کــه در ادارۀ حــرم مطهر امام رضا gو شــهر مشــهد
داشــتند ،بــه نظــر میرســد در ادارۀ وقفیــات حــرم مطهــر امــام رضــا gنیــز مشــارکت داشــتهاند.
بــرای بررســی نقــش نقیبــان در ادارۀ وقفیــات بایــد محتــوای وقفنامههــا بررســی و بــازکاوی
محتوایــی شــود .متاســفانه قدیمیتریــن وقفنامــه موجــود ،وقفنامــه گوهرشــاد 1متعلــق بــه
ســال 829قمــری اســت کــه عمــدۀ مصــارف ایــن وقفیــات بــه مســجد گوهرشــاد اختصــاص داده
شــده اســت .اصــل ایــن وقفنامــه در دســترس نیســت؛ ولــی هــر چنــد ســال یکبــار بــاز نویســی
شــده است(اعتمادالســلطنه1302 ،ق153 :؛ انزابینــژاد.)11 :1388 ،
بــر اســاس متــن اولیــه وقفنامــه موالنــا حمیــد علــوی مشــهدی الرضــوی بــه عنــوان متولــی
اوقــاف مذکــور تعییــن و مشــخص شــده اســت .بــه گونـهای کــه بعــد از وی در میــان اوالدش تولیت
 .1ایــن موقوفــات شــامل  61دربنــد دکان معمــور متصــل بــه مســجد گوهرشــاد ،و دکانهــای دیگــر در دیگــر محلــه هــای شــهر،
گوســفند و گاومیشهــای فــراوان ،تمامــی مــزارع ســعدآباد ،و ســرده و بلــوک مشــهد ،و بخشــی از چنــد مزرعــه دیگــر ،از جملــه مزرعــه
قوزغــان بلــوک تبــادکان ،مزرعــه فیانــی بلــوک شــاندیز ،مزرعــه مرغانــان بلــوک تبــادکان ،و برخــی مــزارع و قنــوات در بلــوک جــام وقــف
بــر مســجد گوهرشــاد شــده اســت(انزابینژاد.)12-11 :1388 ،
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تــداوم یابد(انزابینــژاد .)23 :1388 ،متولــی بــه خاطــر شــرایط وقفنامــه اختیــارات تــام دارد؛
چــرا کــه واقــف در وقفنامــه خــود تمــام مناصــب سیاســی را از دخالــت در امــور تولیــت باز مـیدارد
و تمامــی عــزل و نصبهــا بــه عهــده متولــی اســت(همان .)24 :بازنویســی ایــن وقفنامــه نیــز بــه
عهــدۀ ســادات متولــی بــوده و در ســالهای مختلــف ،بــه مراتــب بازنویســی و توســط ســادات مهــر
و امضــا شــده اســت(1همان .)31-26 :ایــن شــرایط وقفنامــه در واقــع باعــث ارتقــای جایــگاه
نقیبــان و ســادات در مشــهد میگردیــد .براســاس دیگــر شــرایط ایــن وقفنامــه چنانچــه نســل
انــاث و ذکــور متولــی مقطــوع میگردیــد یکــی از «صلحــاء ســادات عظــام مشــهد مقــدس رضوی»
بایــد متولــی میگردید(اعتمادالســلطنه1302 ،ق )155 :کــه ایــن خــود بــه معنــای تــداوم تولیــت
موقوفــات در میــان ســادات اســت.
حقــوق و مقــرری ســادات متولــی نیــز از طریــق همیــن موقوفــات تعییــن میگردیــد برابــر بــا
یــک دهــم (عشــر) درآمــد موقوفــات بــه عنــوان حــق التولیه بــه متولــی تعلــق داشــت(همان.)23 :
گذشــته از آنکــه دربــارۀ نحــوۀ مصــرف مبلــغ حــق التولیــه اطالعــی در دســت نیســت ولــی حجــم
ً
ایــن مبلــغ میتوانســت در ارتقــای ســطح زندگــی ســادات در مشــهد و متعاقبــا افزایــش جایــگاه
ً
آنهــا در مشــهد ،ادارۀ حــرم مطهــر و نهایتــا ترویــج تشــیع و توســعه حــرم موثــر واقــع شــود .جالــب
آنکــه عشــر(یک دهــم) دیگــر از عوایــد موقوفات بــه کارکنــان ،عامالن ،ضابطــان و معمار بقعــه امام
رضــا gتعلــق داشــت تــا حقــوق و مواجــب آنهــا از ایــن طریــق تأمیــن گردد(همــان .)23-4 :بــا
توجــه بــه آنکــه اغلــب کارکنــان حــرم مطهــر از ســادات رضــوی و موســوی بودند ،ایــن امــر میتواند
نوعــی حمایــت از ســادات مقیــم مشــهد تلقــی شــود تــا به واســطه عوایــد اوقــاف و خدماتشــان به
حــرم مطهــر رضــوی ســطح زندگیشــان بهبــود یابــد.
بنــد گلســتان که بر روی رودخانه گلســتان بــرای ذخیره آب ایجــاد شــده(لمبتون)388 :1362 ،
موقوفــه دیگــری اســت کــه تیموریــان وقف آســتان قدس و مســجد گوهرشــاد شــده اســت(مولوی،
 .)41-38 :1343ایــن موقوفــه نیــز در دســت ســادات بــوده و همیــن مســئله باعــث میشــود تــا
ســطان ابوســعید میــرزا تیمــوری کــه قصــد بســتن آن بــه منظــور ســیراب کــردن مــزارع را داشــت،
 .1ساداتی همچون محمد رضوی ،عبدالمومن موسوی متولی ،فتحالله بن مبارکشاه الموسوی ،عبدهالراجی سید محمد الرضوی و...
این وقفنامه را امضا کرده یا بر آن گواهی میدادهاند.
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،32زمستان 1399

بررسی جایگاه نقابت مشهد در عصر تیموری (چاهیان بروجنی و همکار)

111

در فرمانــی ســادات و دیگــر گروههــای ســاکن مشــهد را در جریــان قــرار دهــد تــا ایــن راســتا بــا وی
همکاری کنند(عبدالحســین نوایــی.)313 :2536 ،
عــاوه بــر گوهرشــاد در بیــن دیگــر امــرا و بــزرگان تیمــوری همچــون امیــر شــاه ملــك
بهــادر(م855.ق) عــاوه بــر مشــهد در قلمــرو تیموریــان بقــاع خیــر شــامل مــدارس ،خانقاههــا،
رباطهــا ایجــاد و دیههــا و مســتغالت مرغــوب بــر آن وقــف مینمود(حافــظ ابــرو ،1380 ،ج:4
 .)898میــرزا ســلطان ابوســعید تیمــوری نیــز بعــد از آنکه مســجد جمعۀ مشــهد مقدس را ســاخت
امــاک و مســتغالتی را بــر آن بقــاع وقــف کرد(خواندمیــر ،1380 ،ج .)68 :4بــه دلیــل فقــدان
وقفنامههــای بــرای ایــن موقوفــات دربــارۀ نحــوۀ اداره و و تولیــت جایــگاه ســادات در ادارۀ آنهــا
اطالعاتــی موجــودت نیســت ولــی بــا توجــه بــه جایــگاه نقیبان در شــهر مشــهد بــه احتمال فــراوان
تولیــت و ادارۀ آنهــا توســط ســادات و نقیبــان انجــام میگرفتــه اســت.

سادات و گشترش آیین زیارت امام رضاg
برخــاف آنچــه تصــور میشــود کــه زیــارت مشــهد مقــدس از دورۀ صفویــه گســترش یافتــه
اســت ،ایــن مهــم پیشــینۀ دیریــن دارد .در عصــر تیمــوری زیــارت مشــهد مقــدس ترویــج بیشــتری
یافــت .عــاوه بــر منطقــۀ خراســان از اقصــی نقــاط جهــان اســام نســبت بــه امــام رضــا gارادت
میورزیدنــد چنانکــه اســفزاری مینویســد« :طوایــف اوالد آدم از اقاصــى بــاد عالــم روى ارادة
و نیــاز بــدان كعبــه ّ
عــز و نــاز دارند(».اســفزاری ،1338 ،ج )183 :1ایــن مســئله میتوانــد از
پیامدهــای مهاجــرت ســادات بــه منطقــۀ خراســان در عصــر تیمــوری و گســترش تشــیع باشــد.
نقیبــان کــه سرپرســتی حــرم مطهــر را بــه عهــده داشــتند عــاوه بــر گســترش تشــیع ،ســعی
میکردنــد بــا ایجــاد تدابیــر مختلــف و ایجــاد امکانــات رفاهــی زمینههــای تســهیل مســافرت
بــه مشــهد را بــرای زائــران فراهــم کننــد و همــان طــور کــه پیشــتر آمــد «ضیافــت صــادر و وارد
میگماشــتند»(خواندمیر ،1380 ،ج )333 :4و در نتیجــۀ فرهنــگ زیــارت مشــهد امــام رضــاg
ً
در الیههــای اجتماعــی تعمیــق بیشــتری یافــت .متعاقبــا زوار بیشــتری بــرای زیــارت امــام رضاg
روانــه میشــدند چنانکــه اســفزاری در جــای دیگــر مینویســد« :از طایفــان و عاكفان در آن آســتان
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كروبــى آشــیان ازدحامــى اســت كــه از شــرح مســتغنى است»(اســفزاری ،1338 ،ج.)183 :1
در ایــن دوران کــه از امــام رضــا gبــه عنــوان ســلطان خراســان یــاد میشــد ،کالویخــو در
ســفرنامهاش مشــهد را مهمتریــن شــهر زیارتــی خراســان میدانــد کــه ســاالنه گــروه بیشــماری
بــه زیــارت آنجــا میرونــد .هــر زائــری کــه بــه آنجــا میرفــت هنــگام بازگشــت مــورد اســتقبال قــرار
میگرفــت و لبــۀ قبــای وی بوســیده میشــد .مادامــی کــه کالویخــو در نقــاط مختلــف ایــران
مســافرت میکــرد بــا وجــود آنکــه مســلمان نبــود بــه خاطــر فیــض زیــارت مرقــد و بــارگاه امــام
رضــا ،gمــردم بــه اســتقبالش میآمدنــد و لبــۀ قبایــش را بوســه میزدند(کالویخــو:1374 ،
 .)192-3اســتقبال از یــک زائــر غیــر مســلمان قبــل از تاســیس دولــت شــیعی صفــوی و رســمی
شــدن مذهــب تشــیع ،نهادینــه شــدن فرهنــگ زیــارت امــام رضــا gرا در بیــن بخشهــای
مختلــف جامعــه نشــان میدهــد کــه در ایــن بــاره نیــز نقــش نقیبــان در گســترش فرهنــگ زیــارت
و فراهــم کــردن زمینههــای بــه جــای آوردن آداب زیــارت و تســهیل مراســم زیــارت را نبایــد نادیــده
گرفــت.
نقیبــان در دورۀ مــورد بررســی بــا شــیوههای مختلــف عــاوه بــر ادارۀ و گســترش شــهر مشــهد
و مرقــد مطهــر ،ســعی داشــتند تــا زمینههــای ترویــج و تســهیل زیــارت امــام رضــا gرا فراهــم
کننــد .آنهــا امکانــات رفاهــی الزم و شــرایط زیــارت زائــران را فراهم میکردنــد .موقوفــات و خیرات
ابنســبیل یکــی از منابعــی بــود کــه نقیبــان را در ایــن راســتا یــاری میکــرد .بــر اســاس یکــی
از شــرایط وقفنامــه گوهرشــاد کــه تولیــت موقوفــات را بــه ســادات واگــذار نمــوده بــود .متولــی
اوقــاف مزبــور بایــد بخشــی از درآمدهــای اوقــاف را بــه زوار مرقــد امــام رضــا gو مســافرانی کــه بــه
ً
مشــهد میآمدنــد اختصــاص مـیداد و صــرف رفــاه آنهــا میکــرد .طبیعتــا متولــی اوقــاف دربــارۀ
چگونگــی اختصــاص ایــن عوایــد بــه مســافران تصمیــم گیــری میکرد(انزابینــژاد.)24 :1388 ،
ســادات نیــز از هیــچ گونــه خدمترســانی بــه زائــران دریــغ نمیکردنــد تــا جایــی کــه خانهشــان بــه
عنــوان محــل اقامــت زوار اســتفاده میشــد .ملک شــاه حســین از بازمانــدگان دودمان صفــاری در
ســفری کــه بــه مشــهد دارد بعــد از دیــدار بــا چنــد تــن از ســادات برجســته مشــهد ،مورد اســتقبال
آنهــا قــرار میگیــرد و در خانــۀ آنهــا اقامــت میگزیند(ملــک شــاه حســین.)514 :1383 ،
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نقیبــان کــه بــرای گســترش تشــیع ،ترویــج فرهنــگ رضــوی و زیــارت امــام رضــا gرا دنبــال
میکردنــد ،مادامــی کــه بــزرگان ،شــاهان و امــرا و اعیــان بــه مشــهد وارد میشــدند از آنهــا
اســتقبال میکردنــد .از جملــه ابنبطوطــه هنــگام ورود بــه مشــهد و زیــارت مــورد اســتقبال
طاهــر محمــد شــاه قــرار میگیرد(ابنبطوطــه ،1376 ،ج .)470 :1نقیبــان و ســادات بــا انجــام
ایــن اســتقبال و تکریــم زائــر بــه نوعــی ترویــج فرهنــگ رضــوی و اســباب آســایش زائــر را فراهــم
میکردنــد .غیاثالدیــن(707-729ق) حاکــم کــرت کــه در مســیر حرکــت خــود بــه زیــارت تربــت
مرقــد امــام رضــا gآمــد .مــورد اســتقبال بدرالدیــن قــرار گرفــت و «در حــق ملــک تربیــت و تکریم
بــه جــای آورد» و گفــت «ای ملــک نیــک رای ســتوده ذات عالــی صفــات ،خواطــر ســادات ایــن
بقعــۀ خیــر و قلــوب مجــاوران ایــن روضــۀ منــوره ملتفــت حــال توانــد و دعــا و ثنــاء صبــاح و مســاء
ً
ایشــان بدرقــۀ راه و مصاحبــت بامــداد و شــبانگاه تــو» غیاثالدیــن نیــز متقابــا ضمــن ابــراز ارادت
نســبت بــه خانــدان بدرالدیــن ،از وی درخواســت یاری کرد .ورای سیاســت و بینشــی کــه در حرکت
غیاثالدیــن وجــود داشــته اســت ،بدرالدیــن در جایگاه ولی و نقیب مشــهد شــرایط اســتقبال را در
هنــگام زیــارت برگــزار مینمــود تــا آییــن رضــوی و زیــارت امــام رضــا gبــا شــکوه بیشــتری برگــزار
شود(ســیفی هــروی.)566-7 :1383 ،
بــا توجــه بــه جایــگاه ارتباطــی مشــهد و طــوس در مســیر شــرق بــه غــرب ،شــاهان و امرا بســیاری
بــه قصــد مســافرت یــا زیــارت بــه مشــهد و مرقــد مطهــر میآمدنــد .از جملــه شــاهرخ تیمــوری
کــه پیشــتر اشــاره شــد بارهــا بــه قصــد زیــارت میآمــد و «شــرایط تعظیــم و تبجیــل و آنچــه از ایــن
قبیــل توانــد بــود ،بــه تقدیــم رســانیده از روح مطهــر آن ســبط نبــوت اســتمداد همــت نمــوده
اقتبــاس فیــض كرد»(حافــظ ابــرو ،1380 ،ج .)200 :3طــواف یکــی از آدابــی بــود پادشــاهان در
برنامــه زیارتــی خویــش بــه جــای میآوردنــد .ســلطان حســین بایقــرا نیــز وقتــی بــه مشــهد مقدس
آمــد «آداب طــواف آن قبــه عــرش مطــاف بجــاى آورده نضــارت ریــاض دولــت را از بــارگاه واهــب
العطایــا مســألت كرده»(خواندمیــر ،1380 ،ج .)144 :4امیــر نظامالدیــن علیشــیر نوایــی نیــز كــه
«بطــواف روضــه مقدســه رضویـ ه رفتــه بــود بشــهر رســید و از اســتماع آن خبــر محنــت اثــر در بحــر
اضطــراب افتــاده ســیالب خــون از جویبــار دیــده روان گردانید»(همــان.)215 :
نقیبــان ،ســادات و خادمــان حــرم مطهــر امــام رضــا gدر موقــع زیارت پادشــاهان رســم خاصی
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داشــتند و آن بیــرون آوردن علــم و شمشــیر امــام رضــا gاز خزایــن حــرم بود و به عنوان پیشــکش
عرضــه میکردنــد .وقتــی علــم و شمشــیر را پیــش محمدخــان شــیبانی ازبــک آوردنــد وی به رســم
رعایــت ادب ،رســومی را کــه همــواره مختــص پادشــاهان در گرفتــن علــم و شمشــیر بــود بــه جــای
مـیآورد .وی بــا وجــود پایبنــدی بــه مذهــب اهــل ســنت ،تمامــی شــرایط احتــرام و تعظیم نســبت
بــه اهــل بیــت را بــه جــای آورد .چنانکــه بــر همــگان محبــت و مــواالت وی نســبت بــه اهــل بیــت
مشــخص گردید(خنجــی .)346 :1384 ،ایــن حرکــت محمــد خــان شــیبانی را میتــوان یکــی
از پیامدهــای اقدامــات ســادات تلقــی کــرد کــه ســعی در گســترش تشــیع از طریــق برقــراری
مناســبات بــا پادشــاهان داشــتند و همــان طــور کــه پیشــتر اشــاره شــد بــا اســتقبال ســادات از
محمدخــان شــیبانی از حملــۀ وی بــه مشــهد ممانعــت بــه عمــل آمــد.
دادن نــذورات یکــی از آیینــی بــود کــه در موقــع زیــارت امــام رضــا gانجــام میگرفــت .چنانکــه
پیشــتر آمــد پادشــاهان تیمــوری همچــون الغبیــک در ســفر خــود بــه مشــهد مقــدس ،عــاوه بــر
تکریمــی کــه نســبت بــه ســادات داشــتند شــرایط زیــارت را به جــا میآوردنــد بعــد از نمــاز ،نذرهای
خویــش را بــه جــای میآوردنــد« .نــذورات بمجــاوران آن عتبــه كعبــه مرتبــه رســانیده»(خواندمیر،
 ،1380ج )28 :4ســادات نیــز کــه همــواره مــورد تکریــم تیموریــان قــرار داشــتند یکــی از اهــداف
نــذورات آنهــا بودنــد .محمدخــان شــیبانی نیــز بــه تبعیــت از تیموریــان وقتــی وارد حــرم شــد
عــاوه بــر تمامــی نقیبــان ،ســادات ،اشــراف ،فقــرا و ضعفــا را بــا نــذورات و صدقــات مــورد نــوازش
قــرار داد(خنجــی .)346 :1384 ،میــرزا ابوالقاســم بابــر نیــز وقتــی بــه آنجا آمــده «و ســده آن عتبه
كعبــه مرتبــه را بــه صــات و نــذورات نــوازش كــرد و در بــاب انتظــام مهــام رعایــا و غوررســى ضعفــا و
فقــرا شــرایط ســعى و اهتمــام بجــاى آورد»(خواندمیــر ،1380 ،ج .)56 :4میــرزا یــادگار محمــد نیز
در ســال 874ق«مشــهد مقدســه را محــل نــزول همایــون ســاخت و لــوازم طــواف مرقــد عطرســا و
ن موســى الرضــا gعلیهمــا التحیــه و الدعــا بجــاى آورده خــدام و
روضــه جنتآســاء امــام علــى بـ 
ن آن ســده ســنیه را بصــات و انعامــات بنواخت»(همــان )139: .بــا توجــه بــه آنکــه اغلــب
مجــاورا 
خادمــان و مجــاوران از ســادات بودنــد اغلــب ایــن نــذورات در دســت ســادات قــرار میگرفــت.
ً
ایــن نــذورات میتوانســتند در اداره و توســعۀ حــرم رضــوی موثــر باشــند و متقابــا ســادات نیــز بــا
اســتفاده از جایــگاه خــود در میــان تیموریــان ســعی در گســترش فرهنــگ و آییــن زیارت داشــتند.
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مقابر حرم و مشهد مقدس
در عصــر تیموریــان گســترش بیشــتر تشــیع و ارادت به امام رضا gباعث شــد تا این رشــد شــهر
مشــهد نســبت بــه دوران قبــل شــدت بیشــتری یابــد و جمعیــت بیشــتری در اطــراف مرقــد مطهــر
متمرکــز شــود .بــه همیــن خاطــر بســیاری از متمــوالن و بــزرگان در اطــراف حــرم مشــاهد ،مقابــر
و مراقــد ساختند(اســفزاری ،1338 ،ج .)186 :1تــا درگذشــتگان خویــش را در آنجــا دفــن کننــد
یــا اینکــه بــرای محــل دفــن خویــش جایــی را در نظــر گرفتــه باشــند .جایــگاه حــرم مطهــر رضــوی
عــاوه بــر آنکــه باعــث همگرایــی بیــن نقیبــان مشــهد و ســایر شــهرها میگردیــد از ســوی دیگــر
بــرای مدفــن ســادات دیگــر شــهرها مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت .شــرف ّ
الدین ّ
محمــد فرزنــد
ّ
ت بنىمختــار ســبزوار كــه ســالها نقیــب النقبــای علویــان آن شــهر را
ناصرالدیــن احمــد از ســادا 
ّ
بــه عهــده داشــت در صفــه مســجد كبیــر بــه خــاك ســپرده شــد(کیاءگیالنی1409 ،ق126-7 :؛
جاللــی ،1386 ،ج .)239 :1موالنــا ســلطان علــی مشــهدی(م919.ق) کــه پیشــتر بــه مقــام
علمــی وی اشــاره شــد بعــد از درگذشــت در مشــهد در آن بقعــه متبركــه مدفــون گشــت(خواندمیر،
 ،1380ج .)351-2 :4تعــدادی دیگــر از ســادات و نقبــا نیــز احتمــاال در حــرم بــه خــاک ســپرده
شــدهاند کــه از آنهــا اطالعــی در دســت نیســت(ن.ک :جاللــی1386 ،؛ همــان.)1389 :
گســترش تشــیع و ارادت تیموریــان باعــثشــد کــه بســیاری از بــزرگان و پادشــاهان تیمــوری از
جملــه مــادر میــرزا خلیــل ســلطان تیمــوری امیــر شــاه ملــك بهــادر(م855.ق) و میــرزا ابوالقاســم
بابــر(م861.ق) در حــرم بــه خاک ســپرده شــوند(خواندمیر ،1380 ،ج587 :3؛ همــان ،ج57 :4؛
حافــظ ابــرو ،1380 ،ج .)898 :4در ایــن مســئله نیــز تأثیرپذیــری تیموریان از ارتباط متقابلشــان
بــا ســادات و نقبــای مشــهد را نبایــد نادیــده گرفــت.

نتیجه گیری
ســادات از دورۀ ایلخانــی بــه دلیــل آنکــه فضایــی بهتــری بــرای فعالیــت یافتنــد شــروع بــه ترویــج
مذهــب تشــیع کردنــد و نقابــت ســادات مشــهد کــه تــا پیــش این فقــط امــور ســادات و تولیــت حرم
را بــه عهــده داشــتند ،بــا ارتقــای جایــگاه نقیــب حــرم بــه نقابــت مشــهد باعــث شــدند تــا از دورۀ
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غــازان تــا زمــان شــکل گیــری دولــت صفــوی زعامــت شــهر مشــهد در اختیــار نقیــب شــهر قــرار
گیــرد .در عصــر تیمــوری بــا توجــه بــه شــرایط و تحوالتــی کــه در جامعــه شــکل گرفــت ،مذهــب
تشــیع جایــگاه عمیقتــری در جامعــه یافــت از دیگــر ســو حضــور تیموریــان در خراســان ،مهاجرت
ســادات را بــه خراســان و مشــهد بــه دنبــال داشــت .مهاجــرت ســادات و گســترش تشــیع باعــث
شــد تــا نقیبــان یــا همــان مرتضــی اعظمهــا از جایــگاه واالتــری در شــهرها برخــوردار شــوند و
تولیــت بســیاری از اماکــن مقــدس و تصــدی مناصــب مرتبــط بــا امــور شــرعی را در دســت گیرنــد.
از همیــن رو نــه تنهــا جایــگاه شــهر مشــهد در دورۀ تیمــوری بــه عنــوان شــهری مقــدس متعالیتــر
شــد بلکــه نقابــت مشــهد نیــز از ســوی تیموریــان بــا اقبــال بیشــتری روب ـهرو و مناســبات مابیــن
ســادات و نقیبــان و تیموریــان عمیقتــر شــد.
شــهر مشــهد رونــد رو بــه رشــدی را کــه از دورۀ ایلخانــی آغــاز کــرده بــود در دورۀ تیموری با شــدت
بیشــتری ادامــه داد .رشــد شــهر خــود نیــز اهمیــت نقیبــان شــهر مشــهد را بیشــتر میکــرد .بــه
ایــن ترتیــب جایــگاه نقیبــان شــهر مشــهد باعــث شــد تــا بــا اســتفاده از جایــگاه خــود ســعی در
جلــب کمــک سیاســی ،مالــی ،هدایــا و خیــرات تیموریــان برآینــد و از ایــن مناســبات بــرای ادارۀ و
گســترش حــرم اســتفاده کننــد .عــاوه بــر ایــن نقیبــان در حــرم مقــدس رضــوی بــه فعالیتهایــی
همچــون گســترش علــم در حــرم مطهــر و در مــدارس واقــع در دیگــر شــهرهای قلمــرو تیمــوری
میپرداختنــد و از دیگــر ســو زمینههــای گســترش و برگــزاری زیــارت امــام رضــا gرا فراهــم
میکردنــد .در نهایــت از ایــن طریــق در تکاپــوی گســترش فرهنــگ رضــوی و تعالیــم شــیعه در
جامعــه بودنــد .در مجمــوع نقیبــان و ســادات نقــش تأثیرگذاری در عرصــه فرهنگی و سیاســی و در
مناســبات بــا تیموریــان و بــا اســتفاده از جایــگاه خــود در جامعــه ایفــا کردنــد.
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ـ کریمی ،علیرضا« .)1390(.نقابت نقیبان در ایران عصر ایلخانی» .پژوهشنام ه تاریخ اسالم .سال اول .ش  .1صص.157-137:
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ـ کفیلی ،حشمت«.)1378(.معرفی دری نفیس از موزۀ آستان قدس» .خراسان پژوهی .پهار وتابستان  .78سال دوم .ش اول.
پیاپی .3صص.16-9:
ـ ــــــــــــــــ«.)1382(.سنگاب خوارزمشاهی» .وقف میراث جاویدان .بهار و تابستان .82ش .41-2صص.60-53:
ـ کالویخو ،گونسالس د.روی .)1374(.سفرنامه کالویخو .ترجمه :مسعود رجب نیا .چاپ چهارم .تهران :انتشارات علمی و
فرهنگی.
ـ کمونه حسینی ،عبدالرزاق .)1388(.موارد االتحاف فی نقباء االشراف .نجف :مطبعه اآلداب.
ـ کیاءگیالنی احمد بن محمد1409(.ق).سراج االنساب .محقق :مهدی رجایی .قم :کتابخانه عمومی حضرت آیتالله العظمی
مرعشینجفی.
ـ لمبتون ،ا.ک.س .)1362(.مالک و زارع در ایران .ترجمه :منوچهر امیری .چاپ سوم .تهران :علمی و فرهنگی.
ـ مدرسی طباطبایی ،سید حسین«.)1358(.سخنی چند دربارۀ نقابت سادات و برنامۀ کار نقیب» .مجلۀ آینده .ش 10و و11و.12
صص.765-754:
ـ مستوفی ،حمدالله .)1362(.نزهه القلوب .به اهتمام :گای لیسترانج .تهران :دنیای کتاب.
ـ ملک شاه حسین بن ملک غیاثالدین .محمد بن شاه محمود سیستانی .)1383(.احیاءالملوک .تصحیح :منوچهر ستوده .چاپ
دوم .تهران :علمی و فرهنگی.
ـ منشی ،محمد بن علی بن جمال االسالم .)1356(.همایون نامه .به اهتمام :رکن الدین همایونفرخ .شیراز :دانشگاه ملی ایران.
ـ مولوی ،عبدالحمید« .)1343(.بند گلستان» .نامه آستان قدس .مرداد .43ش .18صص.37-45:
ـ میبدی ،حسن بن معینالدین .)1376(.منشآت میبدی .مصحح :نصرالله فروهر .تهران :میراث مکتوب.
ـ میری ،مهدی؛ سیدی ،مهدی؛ دانشدوست ،یعقوب؛ نبک جو ،سوسن«.)۱۳۸۰(.گنبد خشتی مشهد(مقبره امیر سلطان غیاث
الدین محمد بن ...موسی بن جعفر .»gوقف میراث جاویدان .پاییز و زمستان .80ش36و .35صص.149-62:
ـ نظامی باخرزی ،نظامالدین عبدالواسع .)1357(.منشأاالنشاء .به کوشش :رکنالدین همایونفرخ .تهران :دانشگاه ملی ایران.
ـ نقدی ،رضا«.)1393(.رضوی ،غیاثالدین عزیز» .دائرةالمعارف آستان قدس رضوی .ج .1مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان
قدس رضوی.
ـ ــــــــــ«.)1393(.سادات موسوی» .دائرةالمعارف آستان قدس رضوی .ج .1مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
ـ نوایی ،امیر علیشیر .)1363(.تذکره مجالس النفائس .به اهتمام علیاصغر حکمت .تهران :منوچهری.
ـ نوایی ،عبدالحسین .)2536(.اسناد و مکاتبات تاریخی ایران از تیمور تا شاه اسماعیل .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ـ واصفی ،زینالدین محمود .)1349(.بدایع الوقایع .تصحیح :الکساندر بلدروف .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
ـ همدانی ،رشیدالدین فضل الله .)1358(.سوانح االفکار رشیدی .بکوشش :محمد تقی دانش پژوه .تهران :دانشگاه تهران.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ .)1373(.جامع التواریخ .تصحیح :محمد روشن و مصطفی موسوی .تهران :البرز.
ـ یوسفاهل ،جاللالدین .)1358(.فرائد غیاثی .به کوشش :حشمت مؤید .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
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