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بررسی جایگاه نقابت مشهد در عصر تیموری1
دریافت: 1398/8/2  پذیرش: 1398/11/8

علی اصغر چاهیان بروجنی2، محمدعلی چلونگر3  

چکیده 

در تاریــخ میانــۀ ایــران در نقاطــی کــه ســادات حضــور داشــتند منصــب نقیــب بــر امــور مربــوط به ســادات 
ــای  ــاg گروه ه ــام رض ــهادت ام ــس از ش ــه پ ــت ک ــی اس ــی از نقاط ــهد یک ــهر مش ــرد. ش ــارت می ک نظ
مختلفــی از ســادات اقامــت کردنــد. متعاقبــًا نقیبــی نیــز بــرای نظــارت بــر امــور آن هــا وجــود داشــت. از 
دوران ایلخانــی و بــه ویــژه دورۀ غــازان)703-694ق( 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 
آزادنه تــر شــیعیان تــا شــکل گیری دورۀ صفــوی فراهــم شــد ســادات و نقبــا در مشــهد از نقــش و کارکــرد 
گســترده تری 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 کتابخانــه ای، نقــش نقیبــان را در گســترش فرهنــگ رضوی، وظایــف و پیامدهای عملکــرد آن ها 

را در دورۀ مــد نظــر بررســی و واکاوی کنــد. 

یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد کــه نقیبــان ضمــن آنکــه وظایــف پیشــین خــود همچــون ادارۀ حــرم 
امــام رضــاg و سرپرســتی ســادات مجــاور مرقــد امــام رضاg و 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 آن هــا، شــرایط ترویــج فرهنــگ زیــارت امــام رضــاg را عــالوه بــر گســترش 
تشــیع فراهــم می کردنــد و بــا ایفــای نقــش در ادارۀ حــرم امــام رضــاg، باعــث پیشــرفت حــرم مطهــر، 

ترویــج فرهنــگ رضــوی و همچنیــن توســعۀ شــهر مقــدس مشــهد می شــدند.
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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 
ائمــهb و امامــزادگان و بســیاری از امــکان مقدســه در اختیارآن هــا قــرار گرفــت. »ســناباد« واقــع 
در نوقــان و از توابــع تــوس، محلــی بــود کــه بــه خاطــر وجــود مرقــد امــام رضــاg ســادات در آنجــا 
اقامــت می گزیدنــد. آن دوران کــه همزمــان بــا حکومت هــای ســنی مذهــب غزنویــان و ســلجوقیان 
بــود، منصــب نقیــب نیز سرپرســتی ســادات مشــهد را بــه عهــده داشــت. از دیگر ســو وظیفــۀ اداره 
حــرم مطهــر امــام رضــاg نیــز غالبــًا در دســت نقیــب ســادات آنجــا قــرار داشت)حســن آبادی و 
یحیایــی، 1393: 312(. از زمــان ورود مغــوالن بــه ایــران ســیطرۀ حاکمــان ســنی مذهــب بــه پایان 
رســید و متعاقبــًا بــه خاطــر سیاســت دینــی و تســامح مذهبــی ایلخانــان، مذهــب تشــیع مجالــی 
بــرای بالندگــی و تعالــی خــود یافــت. در ایــن میــان نقیبــان نیــز بــر خــالف دوران قبل کــه در مقابل 
ــه  حاکمیــت ســنی مذهــب تنهــا از حقــوق ســادات پاســداری می کردنــد، حــال می توانســتند ب

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
g و زیــارت مرقــد وی در جامعــه جایــگاه عمیق تــری پیــدا کــرد. از ســوی دیگــر، توســعۀ شــهر 
مشــهد نســبت بــه دوران قبــل شــدت بیشــتری یافــت. در ایــن میــان نقیبــان کــه عــالوه بــر ادارۀ 
حــرم و سرپرســتی ســادات، ادارۀ شــهر مشــهد را بــر عهــده داشــتند می توانســتند بــا اســتفاده از 
جایــگاه خــود و نحــوۀ تعامــل با پادشــاهان تیمــوری و اقدامــات مختلف، نقــش تأثیرگذاری داشــته 
 gباشــند؛گرچه بــا برپایــی دولــت فراگیــر شــیعی صفــوی، حــرم مطهــر و آییــن زیــارت امــام رضا
در اوج توجهــات قــرار گرفــت. ولــی بایــد زمینه هــای گســترش آییــن و ســنت های نهادینــه شــده 
رضــوی و زیــارت امــام رضــاg را در دوران قبــل از آن و بــه ویــژه همــان دوران تیمــوری جســت وجو 
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 شــکل گیری نهــاد نقابت، عملکــرد ایــن نهــاد در دورۀ تیموری 
بررســی و واکاوی شــود و تأثیــرات نقبــای مشــهد در ترویــج زیــارت امــام رضاg و گســترش تشــیع 
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ــورد  ــوی م ــر رض ــرم مطه ــهد و ح ــترش مش ــظ و گس ــی حف ــا در چگونگ ــش آن ه ــن نق و همچنی
ــی قرارگیرد. بررس

ایــن مقالــه دربــارۀ ایــن ســواالت شــکل گرفتــه کــه نقبــای مشــهد بــا توجــه بــه جایــگاه خــود در 
ــا در اداره و  ــد؟ نقب ــال می کردن ــت دنب ــال حاکمی ــتی را در قب ــه و سیاس ــه روی ــوری چ ــر تیم عص
توســعۀ شــهر مشــهد و حــرم مطهــر چــه نقشــی را ایفــا می کردنــد؟ عملکــرد نقیبــان در مشــهد چه 

تأثیراتــی درگســترش تشــیع و آیین هــای رضــوی بــه دنبــال داشــت؟

در ایــن حــوزه تاکنــون پژوهــش مســتقلی صــورت نگرفتــه اســت. فصــل نخســت کتــاب »آســتان 
قــدس رضــوی: متولیــان و نایــب التولیه هــا« تنهــا بــه بــر شــمردن ســادات و متولیان آســتان قدس 
قبــل از ظهــور صفویــه می پــردازد و تحلیــل و بررســی دربــارۀ مناســبات متولیــان و نقبــا بــا حاکمان 
تیمــوری و پیامدهــای آن ارائه نشــده است)ســوهانیان و نقدی، 1397: 11-18(. فصل نخســتین 
ــه پیشــینۀ تاریخــی  ــا پایــان قاجاریــه« نیــز گرچــه ب کتــاب »ســادات رضــوی در مشــهد از آغــاز ت
ســادات رضــوی پرداختــه، ولــی بــا توجــه بــه حجــم ایــن فصــل، اطالعــات جامعــی از عملکــرد و 
کنــش نقبــا و ســادات رضــوی بــا حاکمیــت تیمــوری ارائــه نمی شود)حســن آبادی، 1387: 21-
33(. »نقابــت و نقیبــان در ایــران عصــر ایلخانــی«، بــه صــورت کلــی بــه چگونگــی عملکــرد دیــوان 
نقابــت و وظایــف آن در عصــر ایلخانــی می پــردازد و رویکــرد مقالــه بــه گونــه ای اســت کــه مجالــی 
ــره  ــی از دائ ــی، 1390(. مدخل های ــی نمی ماند)کریم ــهد باق ــت در مش ــه نقاب ــن ب ــرای پرداخت ب
المعــارف آســتان قــدس رضــوی همچــون »ســادات رضــوی«، »ســادات موســوی«،  »تولیــت«، 
»خواجــه عتیــق منشــی«، »غیــاث الدیــن عزیــز رضــوی«، و... بــه معرفــی و ســاداتی و نقیبانــی 
ــان  ــران؛ خراس ــادات ای ــی س ــس تاریخ ــاب اطل ــد. »کت ــته پرداخته ان ــور داش ــهد حض ــه در مش ک
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 عباســی اســت کــه از ســوی خلیفــه و از میــان 
بلندپایــگان علــوی تعییــن می شــد تــا بــه تمامــی امــور متعلــق بــه ســادات رســیدگی کنــد. ایجــاد 
ایــن منصــب مهــار جنبش هــای علویــان را در عصــر خالفــت عباســی بــه همــراه داشــت. چــرا کــه 
از طریــق تکریــم و احتــرام بــه نوعــی آرام می شدند)مدرســی طباطبایــی، 1358: 6-755(. دربارۀ 
ایجــاد دیــوان نقابــت تاریــخ دقیقــی وجــود نــدارد گاهــی دورۀ خالفــت مســتعین)252-248ق( را 
زمــان ایجــاد دیــوان نقابــت می داننــد به رغــم آنکــه شــواهدی دربــارۀ وجــود نقابــت طالبیــان در 
پیــش از زمــان مســتعین وجــود دارد)خالقــی، 1387: 5-94( بــا ایــن حــال بــه تدریــج نهــاد نقابت 

در کل جهــان اســالم گســترش یافــت.

ــه  ــوی ب ــادات موس ــا س ــد ت ــث ش ــوس باع ــع ط ــناباد از تواب ــاg در س ــام رض ــد ام ــود مرق وج
ــم ــی الکاظ ــم بن حمزه بن امام موس ــه قاس ــادات ب ــروه از س ــن گ ــب ای ــد. نس ــرت کنن ــا مهاج آنج
g می رسید)شوشــتری، 1377، ج1: 145(. قبــل از آن هــا 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، 1397: 178(. بــا ایــن حــال اولیــن کســی کــه نقابــت مشــهد را بــه عهده 
ــلطان  ــوی س ــه از س ــت ک ــق اس ــاره بیه ــینی زب ــادات حس ــی از س ــت ابوجعفرمحمد بن عل داش
مســعود غزنوی)حــک: 431-421ق(، بــه ایــن مهــم دســت یافت)ابن فنــدق، 1361: 55( بعــد از 
او بــه نظــر می رســد نقابــت در ســادات موســوی تــداوم یافتــه اســت و  ظاهــرًا احمداالســود اولیــن 
کســی اســت کــه نقابــت تــوس و ادارۀ حــرم را به عهده داشــته اســت. بقیــه نقبای توس هم از نســل 
وی بوده انــد کــه تــا قبــل از دورۀ تیمــوری و حــوزۀ بررســی ایــن پژوهــش اطالعــات اندکــی دربــارۀ 
آن هــا وجــود دارد. از جملــه نقبــای ســادات مشــهد و ســاکن در اطــراف حــرم می تــوان ابوابراهیــم 
ــن  ــدش عمادالّدی ــن علــی)م.522ق( و ســپس فرزن ــرادرش کمال الّدی ــن موســی و ب جمــال الدی
یحیــی موســوی)م.558ق( اشــاره کــرد کــه نقابــت ســادات مشــهد را بــه عهــده داشــتند)بیهقی، 
1385، ج2: 6-595؛ ن.ک: رضایــی برجکــی، 1397: 218(. موســی بــن احمــد موســوی نیــز 
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از نقبــا و ســادات مشــهد محســوب می شــود کــه قبــل از ســال 565قمــری درگذشــت و قبــر وی 
در مشــهد بــوده اســت)همان: 594(. ایــن نقبــا بــا توجــه بــه شــرایط خویــش، معــدود اقداماتــی را 
در جهــت توســعه حــرم دنبــال می کردنــد از جملــه در دورۀ خوارزمشــاهی ســنگابی ســاخته شــده 
و آن طــور کــه از کتیبــۀ آن بــر می آیــد محمدبن حیــدر موســوی در ایجــاد ایــن بنــا نقــش داشــته 
ــی، 1382: 53؛ بینــش، 1347: 75(. در مجمــوع از  اســت)جاللی، 1394: 168؛ ن.ک:کفیل
ایــن اطالعــات پراکنــده بــر می آیــد کــه تــا قبــل از دورۀ ایلخانــی، عمــدۀ وظایــف نقبــای مشــهد 
شــامل نقابــت ســادات مشــهد و ادارۀ حــرم می شــده اســت؛ امــا نکتــۀ مهــم نشــانگر ســطحی از 
رونــق و آبادانی در مشــهد اســت کــه دارای نقیبی شــده اســت)رضایی برجکــی، 1397: 218( که 

می تــوان 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 
ــی  ــگاه علی بن موس ــوس و آرام ــری ت ــال 617قم ــد و در س ــان نمانن ــه در ام ــار حمل ــان از آث خراس
ــاکن در  ــادات س ــداد، س ــن رخ ــد از ای ــود)ابن اثیر، 1371، ج32: 203(. بع ــران ش ــاg وی الرض
جــوار حــرم مطهــر تــالش خــود را بــرای حفظ و گســترش حــرم ادامــه دادنــد. در این بیــن می توان 
بــه تالش هــای ســیده فاطمــه کــه نســب خــود را از علویــان می دانســت اشــاره کرد)شــبانکاره ای، 
1381،ج2: 253(. وی 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، 1348: 391(. 

ــهد  ــادات مش ــان و س ــزرگان خراس ــا ب ــد ت ــث ش ــوالن باع ــتگاه مغ ــه در دس ــیده فاطم ــوذ س نف
ــی، 1385، ج1:  ــوذ وی برآیند)جوین ــتفاده از نف ــا وی و اس ــاط ب ــراری ارتب ــعی در برق ــدس س مق
ــیده  ــگاه س ــتفاده از جای ــور اس ــه منظ ــهد ب ــادات مش ــت س ــن حرک ــد ای ــر می رس ــه نظ 200(. ب
فاطمــه بــرای حفــظ حرمــت مشــهد مقــدس و حــرم مطهــر امــام رضــاg صــورت 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 ارغون آقــا بــا حمایــت وی بــه حکومــت خراســان رســیدند. بعــد از 
آنکــه کورکــوز حاکــم خراســان)41-637ق( بــه یاســا رســید ارغون آقــا)54-641ق( بــه حکومــت 
خراســان و تــوس دســت یافت)بناکتــی، 1348: 2-391؛ جوینــی، 1385، ج2: 244(. از نتایــج 
حمایــت ســیده فاطمــه از ارغون آقــا و حضــور وی در خراســان، تجدیــد و نوســازی تــوس و حــرم 
مطهــر امــام رضــاg و تــداوم فعالیت هــای عمرانــی کورکــوز اســت)جوینی، 1385،ج2: 238(. 
از دیگــر نتایــج حضــور وی در خراســان، برکنــاری ســرداران مغــول همچــون جورماغــون و بایجــو در 
عــراق و آذربایجــان و پایــان رفتــار وحشــیانه آن هــا بــا مــردم و انتصــاب افــراد متعادل تــر بــه جــای 

ــت)همان: 244(. آن هاس

در عصــر ایلخانــی و بــه ویــژه از دورۀ غــازان)703-694ق( ســادات مشــهد همگرایــی عمیق تــری 
را بــا ایلخانــان در پیــش گرفتنــد. از علت هــا و زمینه هــای شــکل گیری ایــن همگرایــی، عــالوه بــر 
سیاســت مذهبــی کــه غــازان در پیــش گرفــت، حضــور غــازان از ســال های قبــل از ایلخانــی، در 
خراســان، عــالوه بــر آنکــه تربیــت و کســب تجــارب حکومتــی در آن منطقــه را بــه همــراه داشــت، 
می توانســت زمینه ســاز برقــراری مناســباتی بیــن وی و گروه هــای مختلــف ســاکن در خراســان از 
جملــه ســادات باشــد. بعــد از آنکــه غــازان بــه ایلخانــی رســید تــا قبــل از گرایــش بــه اســالم بنــا بــر 
ســنن و رســوم مغولــی بــه آرامگاه هــای مقــدس و متبرکــه چنــدان توجــه نمی شــد و مقابــر ایلخانان 
و مغــوالن در مکان هــای نامشــخص قــرار داشــت ولــی بــا گرایــش غــازان بــه اســالم اماکــن مقــدس 
شــیعیان مــورد توجــه قرارگرفــت. وی در همــان اوایــل بــه زیــارت مشــهد مقــدس رفت)همدانــی، 

1373،ج2: 1375(. 

ســادات مشــهد و مرقــد امــام رضــاg مــورد توجــه خــاص وی قــرار داشــتند. بــر اثر شــورش های 
مخالفــان غــازان و وقایعــی کــه در خراســان در دورۀ وی اتفــاق افتــاد مشــهد هــدف غــارت قــرار 

ــه یارغــو کشــانیدند پــس از شــکنجه دادن  ــوری مغــول، فاطمــه را ب ــه امپرات 1. در ســال 644 قمــری پــس از انتخــاب گیــوک ب
منافــذ او را دوختنــد در نمــدی پیچیــده و در آب انداختنــد اقــوام و وابســتگان وی را نیــز کشــتند)همدانی، 1373، ج2: 3-802؛ 

ــی، 1385، ج1: 1-200(. ــی، 1348: 393؛ جوین بناکت
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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 می کنــد که بــر اثــر آن وقایع دچــار زحمــت بســیار شــده بودند)همان: 
1231(. ایــن رخدادهــا توجــه بیشــتر غــازان بــه مرقــد امــام رضــاg را بــه همــراه داشــت، چنانکه 
ــف  ــر وق ــرم مطه ــر ح ــرای را ب ــف س ــادان و مخال ــرد، فره ــق فرهادج ــری مناط ــال 699قم در س
کرد)فصیحــی خوافــی، 1386، ج2: 869( کــه تــا دوران فعلــی هــم وقــف آســتان قــدس اســت.

ــر ایــن، توجــه خــاص غــازان بــه ســادات مشــهد، سیاســت مذهبــی و گرایــش وی بــه  عــالوه ب
اســالم و دوســتی و توجهــش بــه اهــل بیــت b باعــث شــد تــا بــر ترویــج زیــارت مــزار خانــدان اهل 
بیــت b و ارســال نــذورات بــرای آن هــا 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 دارالســیاده ها در همیــن راســتا صــورت گرفت)همدانــی، 1373، ج2: 1358(. طبیعتــًا 

ســادات مشــهد نیــز از ایــن توجهــات غــازان دور نماندنــد. 

 gدر زمــان غــازان ســید طاهــر از ســادات موســوی کــه همــواره نقابــت حــرم مطهــر امــام رضــا
ــه ســمت  ــن از عموهایــش ب ــن و چندت ــرادرش ســید عالءالدی ــه همــراه ب ــه عهــده داشــتند ب را ب
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 می شــود. ایــن نقابــت 
در میــان ســادات موســوی تــا اواخــر دوره تیمــوری تــداوم یافت)شوشــتری، 1377،ج1: 6-145؛ 

ــی، 1409ق: 77(. کیاءگیالن

در عصــر ســطان محمــد خدابنــده الجایتــو)716-703ق( 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 می شــود کــه نقابــت ســادات مشــهد را بــه عهــده داشــته اســت)فصیحی 
خوافــی، 1386، ج2: 885( کــه بــه نظــر می رســد بدرالدیــن همــان ســید طاهــر باشــد. چراکــه 
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ابن بطوطــه کــه در ســال 734قمــری بــه مشــهد آمــده، از مالقــات خــود بــا »طاهــر محمــد شــاه« 
نقیب ســادات شــهر مشــهد یــاد می کند)ابن بطوطــه، 1376، ج1: 470؛ ن.ک:ســیدی، 1378: 
49(. اطــالق عنــوان شــاه بــه نقیب مشــهد از ســوی ایــن ســیاح، گذشــته از آنکه می تواند نشــانگر 
زعیــم بــودن وی در مشــهد عــالوه بــر سرپرســتی ســادات باشــد، از ســوی دیگــر ایــن مســئله را 
می تــوان ناشــی از تحــول جایــگاه نقیــب مشــهد از دوران حکومــت غــازان تــا پایــان ایلخانــی تلقــی 
کــرد. در واقــع نقیــب مشــهد عــالوه بــر ادارۀ حــرم، در اداره شــهر مشــهد نیــز بــه گونــه ای مســتقل 
عمــل می کنــد و والیــت، اداره بســیاری از امــور شــهر مشــهد را بــه عهــده دارد. چنانچــه ســیفی 
هــروی بــرای بدرالدیــن عــالوه بــر عناویــن مرتضــی اعظم، ســلطان نقبــاء العــرب و العجــم از عنوان 

»ولــی مشــهد« اســتفاده می کند)ســیفی هــروی، 1383: 566(. 

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 
ــو  ــا الجایت بخــورد )فصیحــی خوافــی، 1386، ج2: 885 - 1112(. مالقــات و همنشــینی وی ب
بــه همــراه دیگــر علمــای شــیعی از جملــه عالمــه حلــی ســبب تأثیرگــذاری بــر گرایــش الجایتــو 
بــه تشــیع شــد)اقبال، 1384: 317(. در واقــع ســادات و بدرالدیــن نقیــب مشــهد ســعی داشــتند 
بــا اســتفاده از همگرایــی بــا ایلخانــان عــالوه بــر رونــق تشــیع، جایــگاه و موقعیــت حــرم مقــدس 
ــا جلــب حمایــت سیاســی اســباب رونــق فرهنگــی رضــوی را در  رضــوی را تحکیــم بخشــیده و ب

جامعــه فراهــم کننــد.

ــز همچــون دورۀ غــازان مــورد توجــه  ــو نی ــا مشــهد در دورۀ الجایت همیــن مســئله باعــث شــد ت
قرارگیــرد و اقدامــات عمرانــی در حــرم انجــام شود)ســجادی، 1374، ج1: 341(. در همین ارتباط 
بعــد از آنکــه الجایتــو امیــر غیاث الدیــن فرزنــد خواجــه رشــیدالدین فضل اللــه را بــرای نظــارت و 
ســاماندهی ظلم هــا و سوءاســتفاده های عامــالن ایلخانــان بــه خراســان اعــزام کــرد. خواجــه در 
نامــه ای بــه او می نویســد »نفــوس ســاکنان طــوس را از مصایــد افتقــار و محبــس اضطــرار خــالص 
بخشــی و مشــهد امــام معصــوم و مرقــد ســید مظلــوم علیــه ]الســالم[ را در کنــف و رعایــت گیــری 
ــه  ــا گرچ ــی، 1358: 133( در این ج ــان بیندازی«)همدان ــوع خافی ــوف در رب ــب و خ ــش رع و آت
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ــهد  ــوس و مش ــه ط ــادات در منطق ــراوان س ــور ف ــه حض ــه ب ــا توج ــی ب ــده ول ــتقیم نش ــاره مس اش
ــه ســادات را  ــز رســیدگی ب ــه رشــیدالدین نی ــه نظــر می رســد خواج ــی الرضــا g ب علی بن موس

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 عــالوه بــر گســترش تشــیع، حفــظ حیات سیاســی، 
امنیــت و توســعه حــرم مطهــر و شــهر مشــهد می توانــد از اولویت هــای ســادات و نقیــب بدرالدیــن 
ــور  ــه یس ــد از آنک ــو، بع ــت الجایت ــد از درگذش ــری و بع ــال 719قم ــد. در س ــبات باش در آن مناس
جغتائــی در خراســان شــروع بــه غارتگــری کــرد. پیــش از آنکــه دســت بــه غارت مشــهد بزنــد نقیب 
ــهد ممانعــت  ــه مش ــه وی ب ــکش هایی از حمل ــم پیش ــا تقدی ــتقبال وی رفــت و ب ــه اس ــن ب بدرالدی
بــه عمــل آورد. بعــد از دور شــدن یســور از مشــهد )بــه ســمت جــام(، محصــالن وی کــه بــه قصــد 
جمــع آوری آذوقــه در مشــهد مانــده بودنــد توســط بدرالدیــن غافلگیــر و بــه قتــل رســیدند. امیــر 
حســین کــه از ســوی ایلخانــان یســور را تعقیــب می کــرد بدرالدیــن را بــه خاطــر ایــن اقــدام بســیار 
تحســین کرد)ســمرقندی، 1383، ج1: 78-80(. ایــن اقــدام نظامــی بدرالدیــن عــالوه بــر آنکــه 
نشــانگر تســلط سیاســی نقبــا در مشــهد اســت)رضایی برجکــی، 1397: 220( بــا ایــن حرکــت نه 
تنهــا حیــات شــهر مشــهد را حفــظ کــرد؛ بلکــه اجــازه نــداد بــا بــردن ایــن حجــم آذوقــه1 بــه نوعــی 
ســطح زندگــی ســادات ســاکن در مشــهد دچــار مضیقــه شــود. از ســوی دیگــر بیانگــر زمینه هــای 
همگرایــی میــان ایلخانــان و نقیبــان مشــهد اســت کــه در دورۀ تیمــوری وســعت بیشــتری یافــت و 
منجــر بــه افزایــش اختیــارات نقیــب مشــهد می گردیــد از ســوی دیگــر اتخــاذ ایــن قبیــل اقدامــات 
ــهر  ــعه ش ــد و توس ــای رش ــت در زمینه ه ــهد می توانس ــادات مش ــن و س ــب بدرالدی ــوی نقی از س

مشــهد موثــر باشــد.

جایگاه مشهد در عصر تیموری

ــه مغــول در مشــهد امــام رضــاg حضــور یافتنــد، خرابی هــای  ــداران اولی ــی کــه فرمان از زمان

1. شامل 500 رأس گوسفند، 300 خروار آرد و 500 خروار جو)سمرقندی، 1383، ج1: 80-78(.
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حاصــل از هجــوم مغــول در آنجــا مرمــت شــد. مرقــد و مشــهد امــام رضــاg کــه در ســناباد قــرار 
ــهر  ــه ش ــل ب ــت تبدی ــته اس ــری نوش ــال 740قم ــتوفی در س ــه مس ــه حمدالل ــور ک ــت آن ط داش
شد)مســتوفی، 1362: 151(. ابن بطوطــه نیــز کــه در نیمــۀ اول قــرن هشــتم هجــری)734ق( 
ــا  ــت، ب ــر جمعی ــزرگ و پ ــهری ب ــهد ش ــده، از مش ــهد آم ــه مش ــان ب ــکل گیری تیموری ــل از ش و قب
ــان  ــه نش ــه، 1376، ج1: 470( ک ــاد می کند)ابن بطوط ــراوان ی ــیاب های ف ــا و آس ــا، آب ه میوه ه
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 می یافت)ســیدی، 1378: 60(. نزدیکــی مشــهد بــه هــرات 
و ســمرقند کــه از کانون هــای سیاســی تیموریــان تلقــی می شــد، می توانــد از دیگــر دالیــل رشــد 
ایــن شــهر در ایــن دوره باشــد. از اتفاقــات مهــم در دورۀ تیمــور، یاغیگری هــای امیــر حــاج بیــک در 
خراســان بــود؛ گرچــه ایــن یاغیگری هــا 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. 
بعــد از ایــن قضیــه ســادات  مشــهد مــورد توجــه و دلجویــی قــرار گرفتند)حافــظ ابــرو، 1380، ج2: 
713( امــا ایــن حادثــه باعــث شــد شــهر مشــهد در والیــت تــوس توســعه یابــد و مرکــز آن والیــت 

گردد)ســیدی، 1378: 58(.

شــهر مشــهد عــالوه بر جایــگاه ارتباطــی و زیارتی، نزدیکــی با هــرات و کانون سیاســی تیموریان، 
باعــث می شــد بــرای پادشــاهان و حاکمــان تیمــوری جاذبــۀ دیگــری همچــون شــکار و تفریــح نیــز 
داشــت کــه وقتــی بــه منظــور شــکار بــه مرغــزار رادکان می رفتنــد در بــاغ ســفید مشــهد اقامــت 
می کردند)فصیحــی خوافــی، 1386، ج3: 1103، 1105و...؛ حافــظ ابــرو، 1380، ج4: 868(. 
عــالوه بــر ایــن از مشــهد و حــرم مطهــر امــام رضاg بــرای رفــع چالش های سیاســی نیز اســتفاده 
می شــد. در ســال 860قمــری بعــد از آنکــه میــرزا بابــر بــه مشــهد مقــدس آمــد و مدتی آنجــا اقامت 
 gکــرد بیــن وی و ابوســعید آشــتی ایجــاد  گردیــد کــه ایــن خــود جایــگاه مشــهد و مرقد امــام رضا
ــد  ــه رش ــل ب ــن عوام ــۀ ای ــر، 1380، ج4: 56(. هم ــان می دهد)خواندمی ــان نش را در دورۀ تیموری
جایــگاه مشــهد در دورۀ تیمــوری کمــک کــرد. ســادات نیــز از ایــن موقعیــت اســتفاده می کردنــد و 
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ــهر  ــی ش ــم واقع ــهد حاک ــای مش ــادات و نقب ــع س ــه در واق ــرا ک ــد؛ چ ــتر ش ــان بیش ــا تیموری ب
ــل توجــه  ــان قاب ــا تیموری بودند)ســیدی، 1378: 60(. از همیــن رو مناســبات ســادات مشــهد ب

ــت.  ــود گرف ــه خ ــی ب ــکل اساس ــاهرخ)850-807ق(  ش ــه از دورۀ ش ــباتی ک ــت. مناس اس

ــا شــاهرخ در حــد فاصــل ســال های  اهمیــت و جایــگاه زیارتــی شــهر مشــهد باعــث می شــد ت
809 تــا 842قمــری بــرای زیــارت بــه طــوس و مشــهد مقــدس حرکــت کند)فصیحــی خوافــی، 
1386، ج3: 1032، 1060، 1087، 1102، 1142؛ حافــظ ابــرو، 1380، ج3: 200؛ ج4: 692 
و 798(. گذشــته از اهدافــی کــه ایــن ســفرهای زیارتــی بــه آن منظــور انجــام می شــد، اهالی شــهر 
مشــهد و ســاکنان در جــوار مرقــد مطهــر امــام رضــاg مــورد توجــه خــاص شــاهرخ تیمــوری قــرار 
ــرو،  ــظ اب ــداری نموده«)حاف ــت و دل ــار را رعای ــی آن دی ــرو »اهال ــظ اب ــول حاف ــه ق ــد و ب می گرفتن
1380، ج3: 7-456(. شــاهرخ نســبت بــه ســادات مشــهد در عیــن آنکــه سیاســت تســامح را در 
پیــش می گرفــت و آن هــا را از »ســب شــیخین« نهــی می کرد)ســمرقندی، 1383، ج3: 479( امــا 

همــواره آن هــا را مــورد توجــه خــاص خــود قــرار مــی داد.

جایــگاه ســادات مشــهد باعــث می شــد تــا شــاهرخ تیمــوری بعــد از انجــام مراســم زیــارت، »در 
احتــرام و توقیــر و اکــرام ســادات معظــم و اوالد مکــرم او هیــچ دقیقــه نامرعــی نگذاشــت«)همان: 
ــوم و  ــری مرس ــارت ام ــم زی ــد از مراس ــادات بع ــان و س ــا نقیب ــدار ب ــد دی ــر می رس ــه نظ 118(. ب
ــتافتند و  ــدار وی می ش ــه دی ــف ب ــاط مختل ــان از نق ــه نقیب ــه ای ک ــه گون ــود. ب ــته ب ــج گش رای
ــرار می گرفــت.  ــا شــاهان تیمــوری ق مشــهد محــل مالقــات و تعامــل دیگــر نقبــای خراســان ب
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 پیشــکش هایی نیــز از جانــب شــاهرخ بــه وی اعطــا شــد. عــالوه بــر 
ســیدعزالدین، امیــر ســید علــی از شــهر ســاری و امیــر حســن کیــا از فیروزکــوه نیــز بــه اســتقبال 
ــن  ــرو، 1380، ج3: 457(. ای ــظ اب ــی، 1386، ج3: 1060؛ حاف ــتافتند)فصیحی خواف وی ش
مســئله عــالوه بــر آنکــه مشــارکت ســادات و نقیبــان را در ادارۀ جامعــه نشــان می دهــد، از 
ســوی دیگــر، جایــگاه مرقــد امــام رضــاg را نــزد تیموریــان ترســیم می کنــد کــه از ایــن مــکان 
ــتفاده  ــا اس ــن آن ه ــود بی ــی موج ــق همگرای ــداوم و تعم ــان و ت ــادات و نقیب ــا س ــدار ب ــرای دی ب
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می کردند)حافــظ ابــرو، 1380، ج3: 456(. 

ایــن ســفرهای زیارتــی و مناســبات بــا نقیبان، توســعۀ حــرم مطهر امــام رضاg و 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 طــال ســاخته شــده بــود بــر قبــۀ حضــرت آویختنــد، 
همچنیــن مســجد جامعــی کــه پیشــتر بــه خواســت همســرش گوهرشــادآغا در کنــار مرقــد امــام 
رضــاg شــروع بــه ســاختن کــرده بودنــد، عمــدۀ کار آن بــه پایــان رســید. دکان هــای وقفــی نیز به 
عنــوان منبــع مالــی در کنــار آن ایجــاد شــد کــه در رشــد و توســعه و اســتقالل مالــی حــرم موثــر بود. 
ضمنــًا شــاهرخ دســتور داد تــا باغــی ایجــاد شــود کــه هنــگام مســافرت بــه مشــهد مقــدس در آنجا 
اقامــت کند)فصیحــی خوافــی، 1386، ج3: 1087؛ حافــظ ابــرو، 1380، ج4: 3-692(. ایجــاد 

ایــن بــاغ جایــگاه مشــهد را در بینــش و سیاســت مذهبــی تیموریــان نشــان می دهــد.  

از نقیبــان برجســته و منتســب بــه ســادات موســوی در دورۀ شــاهرخ نظام الدیــن عبدالحــی بــن 
طاهــر)م.829ق( اســت)فصیحی خوافــی، 1386، ج3: 3-1112(.  جایــگاه 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 خشــتی1 بــر روی مــزار وی ســاخته شــده اســت)جاللی، 1392: 149؛ 
میــری و همــکاران، 1380: 160(. جایــگاه نظام الدیــن عبدالحــی تــا آنجــا بــود کــه نــوه اش موالنــا 
ــوب  ــه منص ــرزا عالءالدول ــنقر و می ــرزا بایس ــدارت می ــه ص ــال ها ب ــان س ــن عبدالرحم جالل الدی
شــود)خواندمیر، 1380، ج4: 326(. عالءالدیــن بــن عبدالمطلــب)م.836ق( نیــز بعــد از آن هــا 
ــید  ــن س ــی، 1386، ج3: 1126(. همچنی ــی خواف ــت )فصیح ــده داش ــه عه ــهد را ب ــت مش نقاب
رضی الدیــن عبدالمطلــب)ت831ق( فرزنــد ســلطان علی اکبــر)ت807ق( در زمــرۀ نقبــای 
مشــهد قــرار داشــته  اســت)همان: 1043، 1116(. نظام الدیــن عبدالحــی فرزنــد عبدالمطلــب 
نیــز در دســتگاه حکومتی ابوســعید تیمــوری )861-873ق( حضور داشــت و در ســال 873قمری 
ــتاده  ــو فرس ــلطان آق قویونل ــزد س ــی ن ــت سیاس ــه مأموری ــو ب ــن آق قویونل ــا اوزون حس ــرد ب در نب

1. مــزار ســلطان محمــد معــروف بــه گنبــد خشــتی در فاصلــه 500 متــری شــمال شــرقی حــرم مطهــر در کوچــه گنبــد خشــتی واقــع 
در ابتــدای خیابــان طبرســی شــهر مشــهد مقــدس قــرار دارد. ایــن مــزار کــه بــه نام هــای ســلطان محمــد، ســید محمــد و گاه شــاهزاده 
ــری و  ــت)جاللی، 1392: 149؛ می ــوی اس ــر موس ــن طاه ــد ب ــن محم ــاث الدی ــلطان غی ــر س ــن امی ــود، مدف ــده می ش ــد خوان محم

ــکاران، 1380: 151(.   هم
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شد)ســمرقندی، 1383، ج4: 989(کــه حاکــی از افزایــش همگرایــی نقیبــان و تیموریــان و رشــد 
سیاســی آن هــا در دوران پادشــاهان تیمــوری اســت؛ تــا جایــی کــه در مأموریت هــای سیاســی نیــز 

ــه کار گرفتــه می شــوند. ب

امــا نکتــه قابــل توجــه در ایــن زمــان، ورود ســادات رضــوی بــه مشــهد اســت. تســامح و تســاهل 
ــه  ــم ب ــوی از ق ــادات رض ــروه اول س ــرت گ ــاز مهاج ــاهرخ زمینه س ــدش ش ــور و فرزن ــی تیم مذهب
مشــهد شــد.1 ایــن گــروه ســادات خانــوادۀ شــمس الدین محمــد رضــوی بودند)الرضــوی، 1352: 

62؛ ســوهانیان حقیقــی و نقــدی، 1397: 15(.

در دورۀ ســلطان حســین بایقــرا)912-875ق( 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 اخــالق اســت« و 
در ادامــه دربــارۀ ســادات آمــده: »و عنــان ارادت ارجمنــد بجانــب اعــالء شــان ســادات کــه ذوات 
عالــی شــان فهرســت جریــده محاســن اعــراق اســت مصــروف داشته«)اســفزاری، 1012ق: 45(. 

ــوان  ــه عن ــه ب ــرات ک ــهر ه ــه ش ــران ب ــف ای ــاط مختل ــادات از نق ــیاری از س ــن دوران بس در ای
دارالســلطنه یــاد می شــد و دیگــر شــهرهای خراســان نیــز همچــون نیشــابور، ســبزوار، بلــخ و ... 
مهاجــرت می کردنــد 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 
آن هــا می داند.»مقــدم ایــن طبقــه عالی شــان و اشــرف ایــن طایفــه معالــی مــکان ســادات عظــام و 
نقبــاء گــرام روضــه مقدســه رضویه انــد«) خواندمیــر، 1380، ج4: 333(. در 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 
عــالوه بــر علمــا، ســادات را مــورد نظــر و حمایــت خویــش قــرار می داد)همــان: 343(.  چنانکــه 

1. نخســتین مهاجــرت ســادات رضــوی ســاکن قــم بــه خراســان در قــرن چهــارم هجــری رخ داد؛ امــا بــا یــک وقفــه طوالنــی روبــه رو شــد 
و در دورۀ حکومــت شــاهرخ تیمــوری از ســرگرفته شــد. تعــدادی از آن هــا از نســل احمــد بــن ابوالحســن موســی نقیــب بــن ابــی عبداللــه 

نقیــب بودنــد)ن.ک: رضایــی برجکــی، 1397: 232(. 
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نقیبــان در دورانــی کــه تیموریــان دچــار چالــش سیاســی می شــدند بــا دادن مشــورت ســعی در 
حفــظ حیــات سیاســی تیموریــان داشــتند)همان:241( کــه پیامدهــای ایــن همگرایــی می توانــد 

توســعه حــرم مطهــر و اقدامــات امیــر علیشــیر در آنجــا باشــد.

ــه  ــرت ب ــداوم مهاج ــرای ت ــه را ب ــرا، زمین ــین بایق ــلطان حس ــده در دورۀ س ــاد ش ــرایط ایج ش
مشــهد فراهــم می کــرد. گــروه دوم ســادات رضــوی کــه شــامل خانــوادۀ رضی الدیــن محمــد 
ــینی، 1388، ج2: 29(.  ــدند)کمونه حس ــهد ش ــان وارد مش ــن زم ــدند در ای ــی می ش ــن عل ب
ــه  ــه کار گرفت ــت ب ــاد نقاب ــوی در نه ــادات موس ــون س ــج همچ ــه تدری ــز ب ــوی نی ــادات رض س
شــدند. ســادات رضــوی و موســوی بــا همــکاری و مشــارکت یکدیگــر ســعی در حفــظ آســتان 
ــاره  ــتر اش ــه پیش ــی)م.905ق( ک ــن عبدالح ــر نظام الدی ــتند. امی ــعه آن داش ــدس و توس مق
ــر  ــوی)ابن طقطقی، 1418ق: 180( و امی ــادات موس ــك از س ــر عالءالمل ــرادرش امی ــد و ب ش
ــت  ــب نقاب ــوی منص ــادات رض ــوی( از س ــد رض ــمس الدین محم ــد ش ــن عزیز)فرزن غیاث الدی
مشــهد را در دســت داشــتند)نقدی، 1393: 507(. ایــن جایــگاه ویــژۀ آن هــا باعــث می شــد تا 
اقــدام بــر تعمیــر و توســعۀ قبــۀ مطهــر امــام رضــاg کننــد. چنانچــه خواندمیــر دربــارۀ آن هــا 
ــوی  ــوی و رض ــادات موس ــاء س ــایر نقب ــب از س ــب الترحی ــب  واج ــه نقی ــن س ــد: »ای می نویس
ــه  ــم عالی ــواره هم ــتند و هم ــام داش ــاز تم ــوی امتی ــوری و معن ــعادت ص ــباب س ــاع اس باجتم
ــتند«)خواندمیر،  ــادر و وارد می گماش ــت ص ــار و ضیاف ــدس آث ــزار ق ــر آن م ــج و تعمی ــر تروی ب
1380، ج4: 333؛  جاللــی، 1386، ج3: 112( جایــگاه ایــن ســه نقیــب، دودمــان و نســب و 
برتــری آن هــا نســبت بــه ســایر بــزرگان ســادات باعــث شــد تــا در ذهــن هیــچ کــدام از ســادات 
ــا نقابــت شــکل نگیرد)خواندمیــر، 1380، ج4: 333(. در میــان ایــن ســه نقیــب  مشــارکت ب
ــناخته  ــره ای ش ــن چه ــید غیاث الدی ــد س ــر می رس ــه نظ ــرا ب ــین بایق ــلطان حس ــر س در عص
ــد  ــرزاده محم ــرش امی ــد بزرگ ت ــه فرزن ــت ب ــد از وی نقاب ــه بع ــوده، ک ــته تر ب ــده تر و برجس ش

ــی، 1363، ج1: 470(. ــیر نوای ــر علیش ــید)همان: 614؛ امی رس

در دوران بعــد از ســلطان حســین بایقــرا نیــز مشــهد همچنــان مــورد توجــه خــاص تیموریــان قرار 
داشــت. از نــکات قابــل توجــه ضعــف تدریجــی تیموریــان اســت. طبیعتــًا در ایــن دوران ســادات 
ــبات  ــه مناس ــع ب ــه در مناب ــتند گرچ ــت داش ــر را در دس ــرم مطه ــهد و ح ــت مش ــه نقاب ــوی ک رض
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ــد.  ــداوم می دادن ــود ت ــای خ ــه تکاپوه ــا ب ــی آن ه ــت، ول ــده اس ــاره نش ــان اش ــا تیموری ــادات ب س
ضعــف تدریجــی تیموریــان حمــالت ازبــکان را بــه خراســان و مشــهد مقدس در پی داشــت. ســنی 
بــودن ازبــکان می توانســت مشــهد و حــرم مطهــر را بــا خطــر مواجــه ســازد و حتــی آســیب هایی را 

ــار آورد و هــدف غــارت قــرار گرفت )خواندمیــر، 1380، ج4: 389(.  ــه ب بــرای شــهر مشــهد ب

در محــرم ســال 915قمــری محمدخــان شــیبانی ازبــک و ســپاهش از مــرو بــه ســمت مشــهد 
ــه اســتقبال وی  ــزرگان آن شــهر در دره کالت ب ــه همــراه اشــراف و ب ــد. ســادات مشــهد ب می آمدن
شــتافتند. محمدخــان ازبــک از آن هــا درخواســت کــرد تا زمینــۀ حضور موکب پادشــاه را در مشــهد 
فراهــم کننــد. »در دامــن عقبــه کالت نقبــا و أشــراف مشــهد مقــدس رضــوی علــی ســاکنه التحّیــه 
و الرضــوان عــّز اســتقبال یافتــه بالتثــام قوایــم ســریر خالفــت مشــّرف شــدند و بوظایــف ســالم و 
پیشــکش چنانچــه شایســته قــدر آن أشــراف عظــام و ســادات کــرام باشــد اقــدام نمودنــد. لطــف 
اکابــر نــواز حضــرت اعلــی خاقانــی مراســم اعظــام و اجــالل و قیام بلــوازم احســان و افضال نســبت 
بــا آن اکابــر صاحــب کمــال بظهــور رســانید و از آن منــزل دســتور یافتــه جهــة تهیــه اســباب نــزول 
موکــب همایــون بجانــب مشــهد معــاودت نمودند«)خنجــی، 1384: 328( اقدام به موقع ســادات 
کــه غیــاث الدیــن عزیــز هــم احتمــااًل در میــان آن ها حضــور داشــته باعث حفــظ مشــهد و ممانعت 
از حــوادث احتمالــی گردیــد. نظام الدیــن علیشــاه  کــه از نســل ســادات موســوی بــود چنانکــه از 
ســنگ قبــر وی موســوم بــه قبــر ســبز1 بــر می آیــد در همیــن ســال و احتمــااًل در جنــگ بــا ازبــکان 
کشــته شــده باشــد)جاللی، 1392: 162(. بــه همیــن منظــور ســادات راه مماشــات بــا ازبــکان را 

ــر دیدند. ناگزی

بــا ایــن حــال آخریــن گــزارش از غیاث الدیــن در ســال 932قمری اســت و بعــد از آن از سرنوشــت 
ــان  ــه خ ــال عبیدالل ــن س ــدی، 1393: 507(. در ای ــت )ن.ک: نق ــت نیس ــی در دس وی اطالع
ــالک  ــادات از ام ــن از س ــد ت ــالک چن ــی ام ــی حکم ــود، ط ــرده ب ــرف ک ــهد را تص ــه مش ــك ک ازب
جملــه غیاث الّدیــن را از پرداخــت مالیــات معــاف کــرد. در ایــن حکــم از او بــا عنــوان غیاث الّدیــن 
ــدام  ــن اق ــی، 1363: 96(. ای ــیر نوای ــت)الرضوی، 1352: 64؛ امیرعلیش ــده اس ــح یادش ابوصال

1. این مقبره در قبرستان قتلگاه در شمال حرم مطهر رضوی قرار دارد که سال ها 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 شــکل گیری دولــت شــیعی صفــوی در ایــران بــود. در ســال 
916قمــری در دوران شــاه اســماعیل اول)حــک:30-907ق( و ورود وی بــه خراســان بــرای جنگ 
بــا ازبــکان، پایــان عصــر نقابــت ســادات در مشــهد اســت. تولیــت مشــهد بــه خواجــه عتیــق علــی 
ــاه  ــیدی، 1393: 391(. در دوران ش ــژاد، 1388: 39؛ ن.ک: س ــد )انزابی ن ــپرده ش ــی س منش
ــرار  ــز کــه حــرم مــورد توجــه بشــتری ق طهماســب صفــوی اول صفوی)حــک: 984-930ق( نی
گرفــت، تولیــت حــرم بــه وزیــران و برخــی عالمــان واگــذار می گردیــد کــه بــه منزلــۀ پایــان نقابــت 
ســادات رضــوی و بــه ویژه موســوی در مشــهد اســت)ن.ک: ســوهانیان حقیقــی و نقــدی، 1397: 
20؛ ســجادی، 1374: 349(. 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 آن هــا اتــکا کننــد)ن.ک: 
حســن آبادی، 1387: 129-215(. از ســوی دیگــر ایــن مســئله را می تــوان از پیامدهــای جایــگاه 
و عملکــرد نقابــت و ســادات در عصــر تیمــوری دانســت کــه باعــث شــده در دورۀ صفــوی نیــز به رغم 
حــذف نهــاد نقابــت، ســادات رضــوی همچنــان در ادارۀ حــرم امــام رضــاg بــه کار گرفتــه شــوند.

نقیبان و مناصب اداری مشهد

نقیبــان و مرتضــی اعظم هــا در دوره تیمــوری مناصــب مختلفــی را بــه عهــده داشــتند و تیموریان 
را در ادارۀ جامعــه یــاری می کردنــد. همــان طــور کــه پیشــتر آمــد از نقیــب مشــهد بــه عنــوان ولــی 
مشــهد یــاد می شد)ســیفی هــروی، 1383: 566( 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«)اســفزاری، 1012ق: 48( تمامــی اهالــی و ســاکنان بایــد وی را والــی و حاکــم خــود 

می دانســتند  و اوامــر و احــکام او را همچــون دســتوری تلقــی می کردند)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 شــکل گیری نقابــت 
مشــهد و گســترش ایــن شــهر، امــور مربــوط بــه قضــاوت نوقــان1 تحــت لــوای قاضــی طــوس قــرار 
داشــت. قاضــی والیــت طــوس نیــز عمدتــًا چنــدان پیونــدی بــا ســادات و نقبــا نداشــت)جوینی، 
1384: 32،65(. رشــد جایــگاه ســادات و شــهر مشــهد و تــوان فقهــی آن هــا باعث شــد تــا قضاوت 
ــد امیــر تاج الدیــن علــی کــه در زمــرۀ  مشــهد در اختیــار ســادات قــرار بگیــرد. امیــر محمــد فرزن
ــود  ــه محاســن آداب و مــکارم اخــالق موصــوف ب ــه شــمار می آمــد و ب نقیبــان برجســتۀ مشــهد ب
ــید  ــد س ــل فرزن ــید افض ــر، 1380، ج4: 614(. س ــت )خواندمی ــار داش ــب را در اختی ــن منص ای
ــز یکــی دیگــر از ســادات مشــهد اســت کــه در  ــن ســلطانعلی الموســوی)م.921ق( نی نظام الدی
زمــان ســلطان حســین بایقــرا »مدتــی همــت بــر پرســش یرغــو میگماشــت«)خواندمیر، 1380، 

.)353 ج4: 

ــرار  ــا ق ــادات و نقب ــت س ــه در دس ــت ک ــی اس ــر از مناصب ــی دیگ ــالمی یک ــب شیخ االس منص
غیاث الدیــن  ســید  از  می تــوان  جملــه  از   .)305 ج2:  یوســف اهل، 1358،  داشــت)ن.ک: 
افضل بن سیدحســن یــاد کــرد کــه بــه دلیــل تــوان علمــی و فقهــی اش منصــب شــیخ االســالمی 
ــی »وی را از  ــوان علم ــت)خواندمیر، 1385، ج11: 5941(. ت ــرار داش ــار وی ق ــهد در اختی مش
اکثــر ســادات مشــهد مقدســه ممتــاز و مســتثنی می نمــود« و ســال های فــراوان در والیــت مشــهد 
ــر،  ــت) خواندمی ــرعی می پرداخ ــای ش ــل قضای ــل و فص ــالمی و ح ــیخ االس ــور ش ــه ام ــوس ب و ط

 .)334 ج4:   ،1380

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 عمدتــًا در اختیار ســادات و نقیبان مشــهد قرار داشــت. 
ــای  ــادات و علم ــر از س ــی دیگ ــهدی( یک ــم مش ــر ابراهی ــرادر امی ــل )ب ــر عبدالجلی ــه امی از جمل
شــناخته زمــان شــده مشــهد اســت کــه در زمــان ســلطان حســین بایقــرا و محمدخــان شــیبانی 

1. روستای سناباد که مدفن امام رضاg در 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 نظام الدیــن عبدالقــادر قاضــی و ســید نســاب شــهر مشــهد 

ــوده اســت)کیاءگیالنی، 1409ق: 144(. ب

بــا ایــن حــال، بــه نظــر می رســد 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 50 ســال در اختیــار پــدرش ســعدالدین مســعود قــرار داشــته صــادر می کند)نظامــی 

باخــرزی، 1357: 77-80( 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 کتابخانه هــا شــکل گرفــت. وجــود مرکزیت سیاســی تیموریــان در خراســان و ماوراءالنهر 
و توجــه آن هــا بــه مراکــز فرهنگــی باعث شــد تــا مــدارس در شــهرهای مختلف خراســان گســترش 
بیابنــد. ســالطین، خواتیــن و گروه هــای دیگــر هــم چــون وزیــران، بــزرگان و توانگــران بــا 
انگیزه هــای مختلــف همچــون مشــروعیت طلبــی و یــا اعتقــادات مذهبــی و عالیــق شــخصی در 
ایــن امــر مشــارکت می یافتند)الهیــاری و همــکاران، 1394: 22(. عــالوه 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: 

ــلطان زاده، 1364: 189، 192؛ 211، 214(. ــن، 1386: 7-53؛ س اوکی

ــر ائمــه و امامــزادگان، فعالیت هــای علمــی  ــا گســترش تشــیع و رشــد جایــگاه مقاب همزمــان ب
ــه دســتور ســلطان حســین بایقــرا،  ــه ب ســادات نیــز در جــوار آن هــا گســترش می یافــت. از جمل
موالنــا خواجــه ناصرالدیــن ضیاءالملــک الجامــی ترمــذی بــرای تصــدی و تدریــس در جــوار مــزار 
علی بن ابی طالــب در شــهر بلــخ منصــوب گردید)نظامــی باخــرزی، 1357: 1-130( کــه نشــانۀ 
اهمیــت و جایــگاه مــزار ائمــه و امامــزادگان اســت کــه بــه تدریــج عــالوه بــر جایــگاه زیارتــی بــرای 
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ترویــج علــوم نیــز مــورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد. طبیعتــًا رشــد همــه جانبــۀ حــرم مطهــر امــام 
رضــاg تنهــا منــوط بــه بنــای آن نبــود بلکــه نقبــای مشــهد در زوایــای علمــی و فرهنگــی نیــز 
ــران ســفر  ــه ای ــد. ابن بطوطــه کــه در اواخــر عصــر ایلخانــی ب زمینــه توســعه حــرم را فراهــم آوردن
کــرده از وجــود مدرســه ای در کنــار قبــر امــام رضــاg خبــر می دهد)ابن بطوطــه، 1376، ج1: 
470(. گرچــه دربــارۀ مدرســه و نحــوۀ ادارۀ آن و دروس تدریــس شــده در آنجــا اطالعاتی در دســت 
نیســت، امــا بــه نظــر می رســد ایــن وظیفــه بــه عهــدۀ نقیبــان بــوده کــه بــا اســتفاده از تــوان علمــی 

ــر عــالوه بــر عهــده داشــته اند)میبدی، 1376: 235(.  خویــش ایــن امــور را ب

در دورۀ تیمــوری بــا گســترش بیشــتر تشــیع و سیاســت تســامح تیموریــان، تدریــس در مجــاورت 
مرقــد امــام رضــاg از پشــتوانه بیشــتری برخــوردار شــد. مدارســی همچــون »باالســر«، »دو در« 
ــد.  ــات بودن ــن دوران در مجــاورت حــرم ایجــاد شــدند کــه هــر ســه دارای موقوف ــزاد« در ای و »پری
در مدرســۀ باالســر 20 نفــر و مدرســۀ پریــزاد 20 تــا 30 نفــر تحصیــل می کردند)اعتمادالســلطنه، 
1302ق، ج2: 28؛ خراســانی، 1388: 667؛ ســلطان زاده، 1364: 205(. در مطالعات معماری 
ــان مــدارس عصــر   ــه همــراه مدرســه غیاثیــه خرگــرد در می ــور ب عصــر تیمــوری ســه مدرســه مزب
تیمــوری بــه دلیــل تزیینــات و هنــر بــه کار گرفتــه شــده جایــگاه خاصــی نســبت بــه ســایر مــدارس 
ــن  عصــر تیمــوری دارند)ن.ک:خزایــی، 1388: 59(. مدرســه »دو در« توســط امیــر غیــاث الدی
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 

ــی، 1388: 65-63(. ــاری و همــکاران، 1394: 24؛ خزای شــد )ن.ک: الهی

ــج  ــرد. تروی ــا می ک ــد را اقتض ــی توانمن ــور عالمان ــا حض ــدارس و ادارۀ آن ه ــن م ــس در ای تدری
مــدارس و گســترش علــوم نیــز در اختیــار نقابــت قــرار داشت)اســفزاری، 1012ق: 48(. در دورۀ 
ســلطان حســین بایقــرا در چارچــوب منشــوری، مجــوز ســیدافضل الدین محمد موســوی از نقبای 
برجســته بــا لقــب »مرتضــی اعظــم اعلــم« بــرای تدریــس در مدرســۀ آســتان قــدس رضــوی صــادر 
می شــود کــه احتمــااًل 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 می دهــد و آگاه می کنــد کــه وی بــرای »ترویــج امــور آن قبــه بهشــت آییــن« و تدریــس علــم 
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شــریف حدیــث بــه کار گرفتــه شــود و طــالب 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 
ــه تأییــد وی نرســد قضــات والیــت طــوس نبایســتی  ــی کــه ب ــا زمان ــه تاییــد وی برســد و ت ــد ب بای
بــر طبــق آن هــا عمــل کنند)نظامــی باخــرزی، 1357: 3-131(. 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 می کنــد کــه اطالعاتــی دربــارۀآن در دســت 
نیســت؛ امــا بــا توجــه بــه تعصــب واصفــی در مذهــب تســنن و اقامــت وی در آن مدرســه بــه نظــر 
می رســد ایــن مدرســه از دســترس نقبــای مشــهد بیــرون بــوده یــا آنکــه فعالیــت چندانــی در آنجــا 
نداشــته اند)واصفی، 1349: 223؛ خواندمیــر، 1380، ج4: 217؛ ن.ک: ســلطان زاده، 1364: 

.)209

ــه مشــهد  ــه تدریــح در حــال مهاجــرت ب ســادات رضــوی کــه در دورۀ ســلطان حســین بایقــرا ب
ــر ادارۀ حــرم و شــهر مشــهد در تدریــس و فعالیت هــای علمــی نیــز بیــن آن هــا و  بودنــد عــالوه ب
ــن علــی کــه پیشــتر  ــه رضی الدیــن محمــد ب ســادات موســوی مشــارکت وجــود داشــت. از جمل
ــرای  ــه مشــهد، ب ــه وی اشــاره شــد، بعــد از مهاجــرت در زمــان ســلطان حســین بایقــرا از قــم ب ب
تدریــس و ترویــج علــوم در مشــهد بــه کار گرفتــه شــد. پســرش میــرزا محســن رضــوی)م.931ق( 
نیــز کــه در زمــرۀ نقبــای طــوس و مشــهد بــه شــمار می رفــت، فعالیت هــای علمــی پــدرش را در 
مشــهد ادامــه داد. وی بــا کمــک ابی جمهــور احســایی مناظراتــی را در شــهر مشــهد بــر پــا کــرد. 
همچنیــن در ســال 878قمــری از ســوی میــرزا محســن اجــازۀ نقــل حدیــث بــرای وی صــادر شــد. 
ــینی، 1388، ج2: 29؛  ــت)کمونه حس ــافر نوش ــاب زادالمس ــر کت ــز ب ــرحی نی ــن ش ــرزا محس می
ــراف  ــی و اش ــی علم ــانگر توانای ــه نش ــوی، 1352: 4-41( ک ــتری، 1377، ج1: 518؛ رض شوش
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 فعالیت هــای علمــی ســادات رضــوی در مشــهد مقــدس تــا اواخــر دورۀ صفــوی ادامــه 

یافــت)ن.ک: حســن آبادی، 1387: 32(.
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فعالیت هــای علمــی ســادات مشــهد محــدود بــه آن شــهر نبــود و در مراکــز علمــی ســایر شــهرها 
ــای  ــی از علم ــهدی)م.919ق( یک ــم مش ــن ابراهی ــر صدرالدی ــدند. امی ــه می ش ــه کار گرفت ــز ب نی
بــزرگ و ســادات اهــل علــم مشــهد اســت. وی و دو پســرش در زمــان ســلطان حســین بایقــرا در 
مــدارس هــرات تدریــس می کردند)خواندمیــر، 1380، ج4: 352(. همــان طــور کــه از اســمش 
پیداســت اهــل مشــهد بــوده و انتســاب پســوند مشــهدی بــه ایشــان نشــانی رونــق و بزرگــی شــهر 
ــا ســلطان  اســت کــه پســوند مشــهدی بــرای وی بــه کار بــرده شــده اســت. عــالوه بــر وی، موالن
علــی مشــهدی)م.919ق( بــه خاطــر مهارتــش در کتابــت، به نســخ و تعلیق نوشــته های مدرســین 
و علمــای مــدارس هــرات می پرداخــت و بــه درخواســت ســلطان حســین بایقــرا و امیرعلیشــیر بــه 

ــان: 351-2(.  ــریفه« می پرداخت)هم ــخ ش ــت »نس کتاب

نقیبان و توسعه حرم 

تــا قبــل از دورۀ ایلخانــی و شــکل گیری نقابــت مشــهد اقدامــات چندانــی در جهــت توســعه حرم 
انجــام نگرفــت)ن.ک: بســطامی، 1393: 63-71( امــا در دورۀ مــورد بررســی مــا، حــرم عــالوه بــر 
شــهر مشــهد رو بــه توســعه نهــاد. کالویخــو از مســجدی بــزرگ و تابوتــی از طــال و نقــره یــاد می کند 
ــان  ــی تیموری ــات عمران ــت)کالویخو، 1374: 192(. اقدام ــون اس ــاg در آن مدف ــام رض ــه ام ک
در حــرم عــالوه بــر مــدارس مذکــور، شــامل دارالحفــاظ، دارالســیاده، مســجد گوهرشــاد، مســجد 
ــانی، 1388:  ــلطنه، 1302ق، ج2: 96و229؛ خراس ــق و... است)اعتمادالس ــن عتی ــاه، صح ش
657، 661(. در دورۀ امیر علیشــیرنوایی از گلدســته زمان غزنویان الگو گرفته شــد و ســر در ایجاد 
گردیــد. صحــن عتیــق )صحــن انقــالب 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 
ــال  ــوان ط ــد)عطاردی، 1371، ج1: 270(. ای ــی می ش ــرم منته ــی درب ح ــع جنوب ــابق و ضل س
توســط وی در همــان حــرم ایجــاد شــد و آبراهــی از چشــمه ای در تــوس تــا اطــراف حــرم رســانده 

شــد. دارالحفــاظ نیــز از دیگــر بناهــای وی در حــرم اســت)اوکین، 1386: 535(.
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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 آن هــا تحــت شــرایط وقف نامــه ایجــاد می شــدند)همدانی، 1373، ج2: 1358( 
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 می کردنــد. 

ــذورات  ــا ســیر ن ــگاه حــرم و مرقــد مطهــر امــام رضــاg باعــث می شــد ت ــن، جای ــر ای عــالوه ب
ــیمین از  ــن و س ــمعدان های زری ــی، ش ــای قیمت ــالت، فرش ه ــا، تجم ــواع زینت ه ــون ان همچ
ســمت گروه هــای مختلــف روانــه حــرم  شــود و در بقعــه جمــع شــود بــه حــدی کــه قابــل مقایســه 
بــا نــذورات و هدایــای دیگــر بقعه هــا نبــوده اســت. در ایــن میــان نقیبــان نیــز وظیفــۀ جمــع آوری 
و طبیعتــًا اســتفاده از آن هــا 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 آن هــا از ســوی نقبــا و ســادات وجــود دارد)اســفزاری، 

1338، 1ج: 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، 1380: 158(. بــه نظــر می رســد ایــن مســجد در اوایــل 
ــه مرمــت آن  ــه مرمــت شــده اســت. نقیــب عبدالحــی)م.829ق( نیــز اقــدام ب ســدۀ نهــم نیــاز ب
کــرده اســت. از آثــار باقــی مانــده ایــن مرمــت دری1 متعلــق بــه دورۀ تیمــوری اســت. ایــن در کــه 
تاریــخ ســاخت آن بــه اوایــل قــرن نهــم بــر می گــردد بــا توجــه بــه کتیبــه موجــود بــه ســفارش نقیــب 
ــجد  ــرای مس ــی، 1386، ج3: 1112( ب ــی خواف ــن عبدالحی)م.829ق()فصیح ــید نظام الدی س
باالســر ســاخته شــده اســت. در قــاب کتیبــۀ پیشــانی2 ایــن در آمــده اســت: »هــذه امــر بتجدیــد 

1. این در از چوب شمشاد به ابعاد 179×345سانتی مترساخته شده است.
2. در ابعــاد 14×145ســانتی متر و در کتیبــۀ دوم در دو قــاب بــه ابعــاد 17×41 ســانتی متر بــه خــط ثلــث بــر زمینــه ای مشــبک و مزیــن 

بــه نقــوش اســلیمی بــه ایــن مضمــون اســت: »جهانــت بــه کام و فلــک یــار بــاد جهــان آفرینــت نگهــدار باد«)کفیلــی، 1378: 11(.
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العمــاره للمســجد الشــریف المرتضــی االعظــم االعلــم الســلطان النقباءفــی العالم امیــر عبدالحی 
ابــن امیــر طاهــر الموســوی«)کفیلی، 1378: 11-10(.

ایــن در منبــت کاری شــده و مشــبک شــده بــا گره هــای چینــی تــا ســال 1376 قابــل اســتفاده 
ــش  ــه نمای ــرم ب ــی ح ــای قدیم ــر دره ه ــار دیگ ــرم در کن ــزی ح ــوزه مرک ــه م ــت ب ــه در نهای ــود ک ب
گذاشــته شــد. کاربــرد طوالنــی ایــن در بــه مــدت چنــد قــرن می توانــد حاکــی از تدبیــر نقیــب در 
نــوع و کیفیــت ســفارش باشــد؛ چــرا کــه ایــن اثــر بــا توجــه بــه آســیب زیــادی کــه در گذر ســال های 
متمــادی دیــده هنــوز یــک اثــر هنــری بی نظیــر بــه شــمار می آید)همــان: 9-10(. از کتیبه هــای 
ــا تجدیــد و تعمیــر بنــای مســجد باالســر1 در  ایــن در برداشــت می شــود کــه ایــن در هــم زمــان ب
ــر و  ــا تغیی محــدودۀ حــرم مطهــر حضــرت رضــاg ســاخته شــده و طــی ســال های متمــادی ب
تحوالتــی کــه در معمــاری مجموعــه حــرم علی بن موســی الرضــاg صــورت 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 می یافــت. نقیبــان بــرای توســعۀ حــرم نیازمنــد منابــع مالــی بودنــد. یکــی از 
ایــن منابــع مالــی می توانســت وقفیــات باشــند؛ گرچــه بیشــتر وقفیــات حــرم از زمــان صفویــه بــه 
بعــد انجــام گرفتــه است)ســجادی، 1374، ج1: 348؛ ن.ک:عطــاردی، 1371، ج1: 553( امــا 
ــه  ــان بیشــتری از وقفیــات و خیــرات نیــز ب ــه دوران پیشــین، جری در دورۀ تیمــوری نیــز نســبت ب
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 

ــینی، 1342: 358(.   ــده اند)تربتی حس ش

از چالش هــای جامعــه و واقفیــن در تاریــخ میانــه ایــران ادارۀ وقفیــات و حفاظــت از آن هــا بــوده 

1. مسجد باالسر در سمت مغرب حرم مطهر، اولین ساخت و سازهای جانبی بارگاه مطهر است)کفیلی، 1378: 16-14(. 
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تــا از تعدی هــای احتمالــی دور بمانــد. در ایــن میــان در بســیاری از مــوارد نقیبــان و ســادات بــه 
ــارکت  ــی مش ــدس و مذهب ــز مق ــات مراک ــش در ادارۀ موقوف ــی خوی ــی و فقه ــوان علم ــتوانه ت پش
ــرا  ــین بایق ــلطان حس ــوی س ــی از س ــه در فرمان ــد. از جمل ــده می گرفتن ــر عه ــا ب ــد ی می نمودن
تولیــت مــزار امامــزاده عبداللــه کهــن دژ هــرات بــه نــام ســید عالءالدیــن علــی و ســید عمی الدیــن 
ــار و  عمادالملــک از ســادات موســوی واگــذار شــده اســت و منصــب شــیخی آن مــزار مقــدس آث
ــار ســادات قــرار  ــح و ادوات آن بقعــه خیــر« در اختی تولیــت موقوفــات و »تحقیــق و ترتیــب مصال
گرفته اســت)نظامی باخرزی، 1357: 5-144(. 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 خــالف شــرط وقــف در 
خانقاه هــا، مــدارس و ســایر بقــاع خیــر عمــل نمــوده، اخــراج کننــد و اوقــاف را بــه متولــی شــرعی 
ســپارند. ســلطان وی را متصــدی ایــن شــغل خطیــر می دانســت و می خواســت 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(.

طبیعتــًا نقیبــان و ســادات عــالوه بــر نقشــی کــه در ادارۀ حــرم مطهر امام رضاg و شــهر مشــهد 
داشــتند، بــه نظــر می رســد در ادارۀ وقفیــات حــرم مطهــر امــام رضــاg نیــز مشــارکت داشــته اند. 
ــازکاوی  ــی و ب ــا بررس ــوای وقف نامه ه ــد محت ــات بای ــان در ادارۀ وقفی ــش نقیب ــی نق ــرای بررس ب
ــه  ــق ب ــاد1 متعل ــه گوهرش ــود، وقف نام ــه موج ــن وقف نام ــفانه قدیمی تری ــود. متاس ــی ش محتوای
ســال 829قمــری اســت کــه عمــدۀ مصــارف ایــن وقفیــات بــه مســجد گوهرشــاد اختصــاص داده 
شــده اســت. اصــل ایــن وقف نامــه در دســترس نیســت؛ ولــی هــر چنــد ســال یک بــار بــاز نویســی 

ــژاد، 1388: 11(.  ــلطنه، 1302ق: 153؛ انزابی ن ــده است)اعتمادالس ش

ــه عنــوان متولــی  ــا حمیــد علــوی مشــهدی الرضــوی ب ــر اســاس متــن اولیــه وقف نامــه موالن ب
اوقــاف مذکــور تعییــن و مشــخص شــده اســت. بــه گونــه ای کــه بعــد از وی در میــان اوالدش تولیت 

ــهر،  ــای ش ــه ه ــر محل ــر در دیگ ــای دیگ ــاد، و دکان ه ــجد گوهرش ــه مس ــل ب ــور متص ــد دکان معم ــامل 61 دربن ــات ش ــن موقوف 1. ای
گوســفند و گاومیش هــای 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 

ــت)انزابی نژاد، 1388: 12-11(. ــده اس ــاد ش ــجد گوهرش ــر مس ب
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ــام دارد؛  ــارات ت ــه خاطــر شــرایط وقف نامــه اختی ــی ب ــژاد، 1388: 23(. متول ــداوم یابد)انزابی ن ت
چــرا کــه واقــف در وقف نامــه خــود تمــام مناصــب سیاســی را از دخالــت در امــور تولیــت باز مــی دارد 
و تمامــی عــزل و نصب هــا بــه عهــده متولــی اســت)همان: 24(. بازنویســی ایــن وقف نامــه نیــز بــه 
عهــدۀ ســادات متولــی بــوده و در ســال های مختلــف، بــه مراتــب بازنویســی و توســط ســادات مهــر 
ــگاه  ــن شــرایط وقف نامــه در واقــع باعــث ارتقــای جای و امضــا شــده اســت1)همان: 26-31(. ای
ــد. براســاس دیگــر شــرایط ایــن وقف نامــه چنانچــه نســل  نقیبــان و ســادات در مشــهد می گردی
انــاث و ذکــور متولــی مقطــوع می گردیــد یکــی از »صلحــاء ســادات عظــام مشــهد مقــدس رضوی« 
بایــد متولــی می گردید)اعتمادالســلطنه، 1302ق: 155( کــه ایــن خــود بــه معنــای تــداوم تولیــت 

موقوفــات در میــان ســادات اســت.

ــا  ــر ب ــد براب ــق همیــن موقوفــات تعییــن می گردی ــز از طری ــی نی حقــوق و مقــرری ســادات متول
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 می توانســت در ارتقــای ســطح زندگــی ســادات در مشــهد و متعاقبــًا افزایــش جایــگاه 
آن هــا در مشــهد، ادارۀ حــرم مطهــر و نهایتــًا 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 
رضــاg تعلــق داشــت تــا حقــوق و مواجــب آن هــا از ایــن طریــق تأمیــن گردد)همــان: 4-23(. بــا 
توجــه بــه آنکــه اغلــب کارکنــان حــرم مطهــر از ســادات رضــوی و موســوی بودند، ایــن امــر می تواند 
نوعــی حمایــت از ســادات مقیــم مشــهد تلقــی شــود تــا به واســطه عوایــد اوقــاف و خدمات شــان به 

حــرم مطهــر رضــوی ســطح زندگی شــان بهبــود یابــد. 

بنــد گلســتان که بر روی رودخانه گلســتان بــرای ذخیره آب ایجــاد شــده)لمبتون، 1362: 388( 
موقوفــه دیگــری اســت کــه تیموریــان وقف آســتان قدس و مســجد گوهرشــاد شــده اســت)مولوی، 
1343: 38-41(. ایــن موقوفــه نیــز در دســت ســادات بــوده و همیــن مســئله باعــث می شــود تــا 
ســطان ابوســعید میــرزا تیمــوری کــه قصــد بســتن آن بــه منظــور ســیراب کــردن مــزارع را داشــت، 

1. ساداتی همچون محمد رضوی، عبدالمومن موسوی متولی، فتح الله بن مبارکشاه الموسوی، عبده الراجی سید محمد الرضوی و...
این وقف نامه را امضا کرده  یا بر آن گواهی می داده اند.
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در فرمانــی ســادات و دیگــر گروه هــای ســاکن مشــهد را در جریــان قــرار دهــد تــا ایــن راســتا بــا وی 
همکاری کنند)عبدالحســین نوایــی، 2536: 313(.

عــالوه بــر گوهرشــاد در بیــن دیگــر امــرا و بــزرگان تیمــوری همچــون امیــر شــاه ملــك 
بهــادر)م.855ق( عــالوه بــر مشــهد در قلمــرو تیموریــان بقــاع خیــر شــامل مــدارس، خانقاه هــا، 
ــرو، 1380، ج4:  ــظ اب ــف می نمود)حاف ــر آن وق ــوب ب ــتغالت مرغ ــا و مس ــاد و دیه ه ــا ایج رباط ه
898(. میــرزا ســلطان ابوســعید تیمــوری نیــز بعــد از آنکه مســجد جمعۀ مشــهد مقدس را ســاخت 
ــه دلیــل فقــدان  ــر آن بقــاع وقــف کرد)خواندمیــر، 1380، ج4: 68(. ب امــالک و مســتغالتی را ب
وقف نامه هــای بــرای ایــن موقوفــات دربــارۀ نحــوۀ اداره و و تولیــت جایــگاه ســادات در ادارۀ آن هــا 
اطالعاتــی موجــودت نیســت ولــی بــا توجــه بــه جایــگاه نقیبان در شــهر مشــهد بــه احتمال فــراوان 

تولیــت و ادارۀ آن هــا توســط ســادات و نقیبــان انجــام می گرفتــه اســت.

gسادات و گشترش آیین زیارت امام رضا

ــه  ــترش یافت ــه گس ــدس از دورۀ صفوی ــهد مق ــارت مش ــه زی ــود ک ــور می ش ــه تص ــالف آنچ برخ
اســت، ایــن مهــم پیشــینۀ دیریــن دارد. در عصــر تیمــوری زیــارت مشــهد مقــدس ترویــج بیشــتری 
یافــت. عــالوه بــر منطقــۀ خراســان از اقصــی نقــاط جهــان اســالم نســبت بــه امــام رضــاg ارادت 
ــم روی ارادة  ــالد عال ــی ب ــف اوالد آدم از اقاص ــد: »طوای ــفزاری می نویس ــه اس ــد چنانک می ورزیدن
ــد از  ــئله می توان ــن مس ــفزاری، 1338، ج1: 183( ای ــاز دارند.«)اس ــّز و ن ــه ع ــدان کعب ــاز ب و نی
پیامدهــای مهاجــرت ســادات بــه منطقــۀ خراســان در عصــر تیمــوری و گســترش تشــیع باشــد. 
ــعی  ــیع، س ــترش تش ــر گس ــالوه ب ــتند ع ــده داش ــه عه ــر را ب ــرم مطه ــتی ح ــه سرپرس ــان ک نقیب
ــافرت  ــهیل مس ــای تس ــی زمینه ه ــات رفاه ــاد امکان ــف و ایج ــر مختل ــاد تدابی ــا ایج ــد ب می کردن
ــادر و وارد  ــت ص ــد »ضیاف ــتر آم ــه پیش ــور ک ــان ط ــد و هم ــم کنن ــران فراه ــرای زائ ــهد را ب ــه مش ب
 gمیگماشــتند«)خواندمیر، 1380، ج4: 333( و در نتیجــۀ فرهنــگ زیــارت مشــهد امــام رضــا
 gدر الیه هــای اجتماعــی تعمیــق بیشــتری یافــت. متعاقبــًا زوار بیشــتری بــرای زیــارت امــام رضا
روانــه می شــدند چنانکــه اســفزاری در جــای دیگــر می نویســد: »از طایفــان و عاکفان در آن آســتان 
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ــفزاری، 1338، ج1: 183(. ــتغنی است« )اس ــرح مس ــه از ش ــت ک ــی اس ــیان ازدحام ــی آش کروب

ــو در  ــد، کالویخ ــاد می ش ــان ی ــلطان خراس ــوان س ــه عن ــاg ب ــام رض ــه از ام ــن دوران ک در ای
ســفرنامه اش مشــهد را مهم تریــن شــهر زیارتــی خراســان می دانــد کــه ســاالنه گــروه بی شــماری 
بــه زیــارت آنجــا می رونــد. هــر زائــری کــه بــه آنجــا می رفــت هنــگام بازگشــت مــورد اســتقبال قــرار 
ــران  ــف ای ــاط مختل ــو در نق ــه کالویخ ــی ک ــد. مادام ــیده می ش ــای وی بوس ــۀ قب ــت و لب می گرف
ــارگاه امــام  ــارت مرقــد و ب ــه خاطــر فیــض زی ــا وجــود آنکــه مســلمان نبــود ب مســافرت می کــرد ب
ــو، 1374:  ــه می زدند)کالویخ ــش را بوس ــۀ قبای ــد و لب ــتقبالش می آمدن ــه اس ــردم ب ــاg، م رض
3-192(. اســتقبال از یــک زائــر غیــر مســلمان قبــل از تاســیس دولــت شــیعی صفــوی و رســمی 
ــای  ــن بخش ه ــاg را در بی ــام رض ــارت ام ــگ زی ــدن فرهن ــه ش ــیع، نهادین ــب تش ــدن مذه ش
مختلــف جامعــه نشــان می دهــد کــه در ایــن بــاره نیــز نقــش نقیبــان در گســترش فرهنــگ زیــارت 
و فراهــم کــردن زمینه هــای بــه جــای آوردن آداب زیــارت و تســهیل مراســم زیــارت را نبایــد نادیــده 

گرفــت.

نقیبــان در دورۀ مــورد بررســی بــا شــیوه های مختلــف عــالوه بــر ادارۀ و گســترش شــهر مشــهد 
و مرقــد مطهــر، ســعی داشــتند تــا زمینه هــای ترویــج و تســهیل زیــارت امــام رضــاg را فراهــم 
کننــد. آن هــا امکانــات رفاهــی الزم و شــرایط زیــارت زائــران را فراهم می کردنــد. موقوفــات و خیرات 
ــی  ــاس یک ــر اس ــرد. ب ــاری می ک ــتا ی ــن راس ــان را در ای ــه نقیب ــود ک ــی ب ــی از منابع ــبیل یک ابن س
ــود. متولــی  ــه ســادات واگــذار نمــوده ب از شــرایط وقف نامــه گوهرشــاد کــه تولیــت موقوفــات را ب
اوقــاف مزبــور بایــد بخشــی از درآمدهــای اوقــاف را بــه زوار مرقــد امــام رضــاg و مســافرانی کــه بــه 
مشــهد می آمدنــد اختصــاص مــی داد و صــرف رفــاه آن هــا می کــرد. طبیعتــًا متولــی اوقــاف دربــارۀ 
چگونگــی اختصــاص ایــن عوایــد بــه مســافران تصمیــم گیــری می کرد)انزابی نــژاد، 1388: 24(. 
ســادات نیــز از هیــچ گونــه خدمت رســانی بــه زائــران دریــغ نمی کردنــد تــا جایــی کــه خانه شــان بــه 
عنــوان محــل اقامــت زوار اســتفاده می شــد. 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 

آن هــا قــرار می گیــرد و در خانــۀ آن هــا اقامــت می گزیند)ملــک شــاه حســین، 1383: 514(.
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نقیبــان کــه بــرای گســترش تشــیع، ترویــج فرهنــگ رضــوی و زیــارت امــام رضــاg را دنبــال 
ــا  ــدند از آن ه ــهد وارد می ش ــه مش ــان ب ــرا و اعی ــاهان و ام ــزرگان، ش ــه ب ــی ک ــد، مادام می کردن
ــتقبال  ــورد اس ــارت م ــهد و زی ــه مش ــگام ورود ب ــه هن ــه ابن بطوط ــد. از جمل ــتقبال می کردن اس
ــا انجــام  طاهــر محمــد شــاه قــرار می گیرد)ابن بطوطــه، 1376، ج1: 470(. نقیبــان و ســادات ب
ایــن اســتقبال و تکریــم زائــر بــه نوعــی ترویــج فرهنــگ رضــوی و اســباب آســایش زائــر را فراهــم 
می کردنــد. غیاث الدیــن)729-707ق( حاکــم کــرت کــه در مســیر حرکــت خــود بــه زیــارت تربــت 
مرقــد امــام رضــاg آمــد. 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« غیاث الدیــن نیــز متقابــاًل ضمــن ابــراز ارادت 
نســبت بــه خانــدان بدرالدیــن، از وی درخواســت یاری کرد. ورای سیاســت و بینشــی کــه در حرکت 
غیاث الدیــن وجــود داشــته اســت، بدرالدیــن در جایگاه ولی و نقیب مشــهد شــرایط اســتقبال را در 
هنــگام زیــارت برگــزار می نمــود تــا آییــن رضــوی و زیــارت امــام رضــاg بــا شــکوه بیشــتری برگــزار 

شود)ســیفی هــروی، 1383: 566-7(. 

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 می آمدنــد. از جملــه شــاهرخ تیمــوری 
کــه پیشــتر اشــاره شــد بارهــا بــه قصــد زیــارت می آمــد و »شــرایط تعظیــم و تبجیــل و آنچــه از ایــن 
ــوده  ــت نم ــتمداد هم ــوت اس ــبط نب ــر آن س ــانیده از روح مطه ــم رس ــه تقدی ــود، ب ــد ب ــل توان قبی
اقتبــاس فیــض کرد«)حافــظ ابــرو، 1380، ج3: 200(. طــواف یکــی از آدابــی بــود پادشــاهان در 
برنامــه زیارتــی خویــش بــه جــای می آوردنــد. ســلطان حســین بایقــرا نیــز وقتــی بــه مشــهد مقدس 
آمــد »آداب طــواف آن قبــه عــرش مطــاف بجــای آورده نضــارت ریــاض دولــت را از بــارگاه واهــب 
العطایــا مســألت کرده «)خواندمیــر، 1380، ج4: 144(. امیــر نظام الدیــن علیشــیر نوایــی نیــز کــه 
»بطــواف روضــه مقدســه رضویــه  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 رضــاg در موقــع زیارت پادشــاهان رســم خاصی 
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داشــتند و آن بیــرون آوردن علــم و شمشــیر امــام رضــاg از خزایــن حــرم بود و به عنوان پیشــکش 
عرضــه می کردنــد. 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 
مــی آورد. 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، 1384: 346(. ایــن حرکــت محمــد خــان شــیبانی را می تــوان یکــی 
ــراری  ــق برق ــیع از طری ــترش تش ــعی در گس ــه س ــرد ک ــی ک ــادات تلق ــات س ــای اقدام از پیامده
ــا اســتقبال ســادات از  ــا پادشــاهان داشــتند و همــان طــور کــه پیشــتر اشــاره شــد ب مناســبات ب

محمدخــان شــیبانی از حملــۀ وی بــه مشــهد ممانعــت بــه عمــل آمــد.

دادن نــذورات یکــی از آیینــی بــود کــه در موقــع زیــارت امــام رضــاg انجــام می گرفــت. چنانکــه 
پیشــتر آمــد پادشــاهان تیمــوری همچــون الغ بیــک در ســفر خــود بــه مشــهد مقــدس، عــالوه بــر 
تکریمــی کــه نســبت بــه ســادات داشــتند شــرایط زیــارت را به جــا می آوردنــد بعــد از نمــاز، نذرهای 
خویــش را بــه جــای می آوردنــد. »نــذورات بمجــاوران آن عتبــه کعبــه مرتبــه رســانیده« )خواندمیر، 
1380، ج4: 28( ســادات نیــز کــه همــواره مــورد تکریــم تیموریــان قــرار داشــتند یکــی از اهــداف 
ــان وقتــی وارد حــرم شــد  ــه تبعیــت از تیموری ــز ب ــد. محمدخــان شــیبانی نی ــذورات آن هــا بودن ن
عــالوه بــر تمامــی نقیبــان، ســادات، اشــراف، فقــرا و ضعفــا را بــا نــذورات و صدقــات مــورد نــوازش 
قــرار داد)خنجــی، 1384: 346(. میــرزا ابوالقاســم بابــر نیــز وقتــی بــه آنجا آمــده »و ســده آن عتبه 
کعبــه مرتبــه را بــه صــالت و نــذورات نــوازش کــرد و در بــاب انتظــام مهــام رعایــا و غوررســی ضعفــا و 
فقــرا شــرایط ســعی و اهتمــام بجــای آورد« )خواندمیــر، 1380، ج4: 56(. میــرزا یــادگار محمــد نیز 
در ســال 874ق»مشــهد مقدســه را محــل نــزول همایــون ســاخت و لــوازم طــواف مرقــد عطرســا و 
روضــه جنت آســاء امــام علــی  بــن  موســی  الرضــاg علیهمــا التحیــه و الدعــا بجــای آورده خــدام و 
مجــاوران  آن ســده ســنیه را بصــالت و انعامــات بنواخت «)همــان:139(.  بــا توجــه بــه آنکــه اغلــب 
ــت.  ــرار می گرف ــادات ق ــت س ــذورات در دس ــن ن ــب ای ــد اغل ــادات بودن ــاوران از س ــان و مج خادم
ایــن نــذورات می توانســتند در اداره و توســعۀ حــرم رضــوی موثــر باشــند و متقابــاًل 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 رضاg باعث 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، ج1: 186(. تــا درگذشــتگان خویــش را در آنجــا دفــن کننــد 
یــا اینکــه بــرای محــل دفــن خویــش جایــی را در نظــر گرفتــه باشــند. جایــگاه حــرم مطهــر رضــوی 
عــالوه بــر آنکــه باعــث همگرایــی بیــن نقیبــان مشــهد و ســایر شــهرها می گردیــد از ســوی دیگــر 
بــرای مدفــن ســادات دیگــر شــهرها مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت. شــرف الّدین محّمــد فرزنــد 
ناصرالّدیــن احمــد از ســادات  بنی مختــار ســبزوار کــه ســال ها نقیــب النقبــای علویــان آن شــهر را 
بــه عهــده داشــت در صّفــه مســجد کبیــر بــه خــاك ســپرده شــد)کیاءگیالنی، 1409ق: 7-126؛ 
ــام  ــه مق ــتر ب ــه پیش ــهدی)م.919ق( ک ــی مش ــلطان عل ــا س ــی، 1386، ج1: 239(. موالن جالل
علمــی وی اشــاره شــد بعــد از درگذشــت در مشــهد در آن بقعــه متبرکــه مدفــون گشــت)خواندمیر، 
1380، ج4: 2-351(. تعــدادی دیگــر از ســادات و نقبــا نیــز احتمــاال در حــرم بــه خــاک ســپرده 
شــده اند کــه از آن هــا اطالعــی در دســت نیســت)ن.ک: جاللــی، 1386؛ همــان: 1389(. 
ــزرگان و پادشــاهان تیمــوری از  ــان باعــث  شــد کــه بســیاری از ب گســترش تشــیع و ارادت تیموری
جملــه مــادر میــرزا خلیــل ســلطان تیمــوری امیــر شــاه ملــك بهــادر)م.855ق( و میــرزا ابوالقاســم 
بابــر)م.861ق( در حــرم بــه خاک ســپرده شــوند)خواندمیر، 1380، ج3: 587؛ همــان، ج4: 57؛ 
حافــظ ابــرو، 1380، ج4: 898(. در ایــن مســئله نیــز تأثیرپذیــری تیموریان از ارتباط متقابل شــان 

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 عمیق تــری 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 
ــوند و  ــوردار ش ــهرها برخ ــری در ش ــگاه واالت ــا از جای ــی اعظم ه ــان مرتض ــا هم ــان ی ــا نقیب ــد ت ش
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 متعالی تــر 
شــد بلکــه نقابــت مشــهد نیــز از ســوی تیموریــان بــا اقبــال بیشــتری روبــه رو و مناســبات مابیــن 

ســادات و نقیبــان و تیموریــان عمیق تــر 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 می کــرد. 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. عــالوه بــر ایــن نقیبــان در حــرم مقــدس رضــوی بــه فعالیت هایــی 
همچــون گســترش علــم در حــرم مطهــر و در مــدارس واقــع در دیگــر شــهرهای قلمــرو تیمــوری 
ــم  ــاg را فراه ــام رض ــارت ام ــزاری زی ــترش و برگ ــای گس ــو زمینه ه ــر س ــد و از دیگ می پرداختن
ــوی گســترش فرهنــگ رضــوی و تعالیــم شــیعه در  ــق در تکاپ ــن طری ــت از ای ــد. در نهای می کردن
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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