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چكیده
نقابت ،سازمانی در نظام دیوانساالری جهان اسالم بود که برای نخستین بتار خلفتای
عباسی به دالیلی آن را پدید آوردند و پت از ستقوخ خال تت نان تان مانتد .نقنبتان
شخصنتنای مطرح سادات بودند که بر اثر انانت وظایفشتان ،پنوستیه در زمن تهنای
گوناگون تأثنر میگذاردند .پ از حاله مغوالن به جهان اسالم ،شتاید انیظتار میر تت
که ای نهاد راموش شود و نقش تاریخیاش را از دست بدنتد ،امتا مهاجاتان بتهرغم
ای که مسلاان نبودند ،بهسرعت جایگاه مهم و نقش و اعیبار سادات را دریا ی د و به احنا
و تقویت نهاد نقابت نات گااشی د .ای رویکترد بتنش از گذشتیه بتهویژه در روزگتار
ایلخانان مسلاان ننروم دتر شد .مغوالن برای توجه به ای دسیگاه و تقویت آن دالیت
راوانی داشی د که برخی از آنها در گذشیه مطرح نبودند .از ستوی دیگتر ،ایت توجته و
تقویت ،پیآمدنای راوانی داشت که شاید ننچیک از آنها به انانتت گستیرش تشتن
امامی در ایران و رامرزنای آن نبوده نباشد .ای پژونش ا زون بر ای که بته چگتونگی
احنا و ماندگاری حنتات ایت نهتاد و زنتدگی شتاار راوانتی از نقنبتان عصتر ایلختانی
میپردازد ،به دالی عام و خاص ای رویکرد ننز توجه میک د و پیآمدنایش را بهویژه
در زمن ه گسیرش تشن امامی توضنح میدند.
نقابت ،نقنب ،سادات ،ایلخانان ،مغوالن ،دیوانساالری.
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال اول ،شمـاره یكـم ،بهار 1390
صفحات 157 - 137

جهان اسالم پس از درگذشت پیامبر اکرم (ص) و مطرح شدن مسئله جانشینی
در سقیفه ،به عصر جدیدی گام نهاد .بحث قرابت و خویشاوندی با پیـامبر (ص)
از همان هنگام پایه و معیار تشخیص حق از باطل بود و سرانجام قریش با استناد
به همین نكته و نقل روایتی از پیـامبر (ص) در اینبـاره ،خالفـت را از نن خـود
کرد ،اما شیوخ قریش در تمسک به قرابت تا جایی پیش رفتند که بتوانند انصار را
از خالفت و فراچنگ نوردنش دور کننـد .هنگـامی کـه برخـی از ننـان موضـو
نزدیكی بیشتر علی ( ) را با پیامبر (ص) پیش نوردند ،شیوخ قـریش بـه جعـل
روایتی دیگر دست زدند و شاهدهای فراوان این موضـو را ماننـد واقعـه دـدیر
نادیده و حكومت خود را پی گرفتند .باری ،گذشت زمان موجب فراموش شـدن
موضو «قرابت» نشد تا اینكه داعیان عباسی توانستند با استناد بـه همـین اصـل،
قیام بزرگی را سامان دهند و در برانداختن سلسله بنیامیه توفیق یابند.
با نداز حكومت بنیعباس ،کسان بسیاری امیدوار بودنـد کـه نوادگـان عبـاس
عموی پیامبر (صاحبان مُلک) ،عدالت نبوی را احیا کنند و به روزگار حرمان پایان
سال اول ،شماره یكم ،بهار 1390

دهند ،اما زمانی گذشت تا اینكه مردم امیدشان را تحقق نایافته دیدند .اگرچه ننان
از عباسیان ناامید شدند ،چشم به راه خویشان دیگری از خـانواده پیـامبر (ص) و
این بار فرزندان علی ( ) بودند .از اینرو ،مسلمانان نوادگان علی ( ) را پیوسـته
پاس میداشتند .فرزندان و نوادگان ننان در روزگار خلفای سهگانه (ثالثـه) ،علـی
( ) و خلفای اموی و عباسی ،از چشم حاکمان ،نیـروی تهدیدکننـده و از چشـم
مردم ،موجب امیدواری بودند .این دو نگرش ،خود به برجسـته و شـناخته شـدن
ننان انجامید .با حمله مغوالن نامسلمان به ایـران و عـراو و برافتـادن بنیعبـاس،
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شاید پیشبینی میشد توجه به سادات یا تهدید ننان دیگر موضو مهمی نباشـد،
اما بهردم این پیشبینی ،مغوالن به سادات توجه و لطف داشتند .بیگمـان چنـین
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مقدمه

چگونگی این توجه در خور بررسی اسـت کـه ایـن مقالـه میکوشـد افـزون بـر
پرداختن به ننها ،پینمدهایش را نیز بازگو کند.
پیشینه نقابت

نقابت و نقیب از دید لغتشناسی ،از ریشه «نَقب» به معنای شكافتن و سوراخ
کردن ،را ه گشودن و کاویدن ژرفای چیزها و گردش و جستوجو گرفتـه شـده
(خالقی ،1387 ،ص ،)25اما در اصطالح ،تعریفها و معناهای گوناگونی برای نن
نمده است .کسانی نقیب و نقبا را در معنای رئیس و رؤسای شـیعیان در سـازمان
روحانی ـ اداری کشور به کار برده (بیانی ،1371 ،ج 2ص )645و کسانی نقیب را
به معنای مفهوم ساالر و رئیس دانستهاند (خواجـه رشـیدالدین ف ـل ا ،1373 ،
ج ،1ص .)351هر قوم و صنف و طبقهای به ایـن معنـا نقیبـی داشـته اسـت کـه
سادات نیز از ننها به شمار میرونـد یعنـی سـادات هـر منطقـه ،پیوسـته نقیبـی
داشتهاند که وی به احوال و نثارشان نگاه بوده و بر ننان سروری میکـرده اسـت.
دیگــری ماننــد سیدالســادات (ابــن بــزاز ،1376 ،ص ،)323جنــان نقابــت پنــاه
(نخجــوانی ،1971 ،ص )19 - 14و ســید النقبــا (ابــن بــزاز ،1376 ،ص)1122
میخواندند.
نقابت در قالب مقام و منصب دیوانی ،نخستین بار در روزگار خلیفـه مسـتعین
عباسی (252 - 248و) و به فرمان وی تأسیس شد .گفتهاند دلیل چنـین فرمـانی،
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نقیبان خود نیز ساالری به نام «نقیب النقبـا» داشـتند کـه گـاهی او را بـه نامهـای

پاسداشت حرمـت سـادات بـوده اسـت زیـرا ترکـان نن زمـان کـه بسـیاری از
منصبهای دیوانی و کشوری را در دست داشتند ،بر اثر درور فراوانشان ،سادات
را حرمت نمینهادند و سادات نیز برای گـرفتن حقـوو خـود ،نـاگزیر در برابـر
توهینها و تحقیرهای ترکان تـان مینوردنـد .از ایـنرو ،مسـتعین بـه پیشنهـاد
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توجهی با ننچـه در گذشـته صـورت میگرفـت ،بسـیار متفـاوت بـود .دالیـل و

الحسین( ) ،وی را در جایگاه نقابـت نشـاند و فرمـان داد کـه از نن پـس ،همـه
سادات بهانگیزه برخورداری از هر حقی از حقوو دیوانی و ،...تنها نـزد او برونـد
(طبری ،1997 ،ج ،9ص .)150شاید فرمان تأسیس ایـن دیـوان از نن روی بـوده
باشد که سادات علوی ،رقیبان سیاسی خاندان عباسی به شمار میرفتند و خالفت
عباسی پیوسته از ننان بیمناک بود .مستعین ،خلیفه عباسی با تأسـیس ایـن دیـوان
علویان را در حكومت شریک کرد و ایـن شـیوه ،راهـی بـرای بـه دسـت نوردن
مشروعیت بیشتر برای حكومت خود مینمود که تا اندازهای موجـب خرسـندی
علویان شد .این دعوی با توجه بدین روایت پذیرفتنیتر میشـود کـه ابوالحسـن
یحیی ،عموی نقیب پیشگفته در دوران همان خلیفه در کوفـه در برابـر خالفـت
عباسی شورید (ابوالفرج اصفهانی ،1405 ،ص .)507اگرچه قیـام وی بـه سـختی
سرکون و صاحب نن نیز کشته شد ،خود زنگ خطری برای خالفت عباسی بود.
این دیوان در دورههای بعد نیز وجود داشـت و حاکمـان و پادشـاهان هـر دوره،
حتی پس از سقوط عباسیان ( 656و) ،رؤسای نن را به نام نقیـب و نقیـب النقبـا
سال اول ،شماره یكم ،بهار 1390

میخواندند و ننان را پاس میداشتند.
ماوردی در کتان خود ،هدف برپایی این دیوان را نگاهبـانی از حـریم سـادات
دانسته زیرا وظیفه نقیب در این دیـوان جلـوگیری از چیرگـی دیـر سـادات بـر
سادات بوده است (ماوردی ،1978 ،ص .)96نقیب در برابر سـادات منطقـه خـود
مسئول و موظف بود که به مشكالت مـالی ،سیاسـی ،اجتمـاعی و ق ـایی ننـان
رسیدگی کند .نخستین وظیفه او صیانت از جامعه سادات بود و از ایـنرو ،کسـی
نمیتوانست خود را به دروغ از ننان بشمرَد .این کار موجب چیرگی وی بـر کـار
رجال و سلسله انسان سادات میشد .همچنین اداره »دارالسـیاده» از وظیفـههای
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ننان بود (نخجوانی ،1976 ،ص .)205 - 204با توجه بـه اینكـه نقیبـان بـه دلیـل
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ابوعبــدا حســین بــن احمــد بنعمــر بنیحیــی بنحســین بنزیــد بنعلــی بــن

وسوسه انگیز بوده است زیـرا صـاحبان نن بیشتـر سرپرسـت اوقـاف بودنـد و
یکدهم (عشر) درنمد اوقاف به ننان میرسید (همان ،ص.)207
ساختار و جایگاه سازمان نقابت در دوره ایلخانان

با حمله چنگیز به ایران ( 616و) و پیوستگی فتوحات وی و امیرانش ،اوضـا
ایران به هم ریخت .همه افراد و دیوانها ،زمانی اعتبار و امنیت خود را از دسـت
دادند .از اینرو ،شـاید همـه مـردم (شـریف و وضـیع) طعمـه تی هـای مغـوالن
میشدند .این روند با تندی و کُندی ،تا دوران منگوقانن پیش رفت ،امـا پـیش از
حكومت منگوقانن ،ننان هنگام فتح جایگاه سادات بهویژه نقیبان ننان را کمـابیش
در نظر مینوردند .برای نمونه ،با اینكه ننان بیشتر مردم بخارا را کشتند ،سـادات
و نقیبانشان از مرگ نجات یافتنـد (خوانـدمیر ،1353 ،ج ،3ص .)28همچنـین در
دوران منگوقانن به خواست او ،امیران و فرماندهان مغول در برخورد با سادات و
نقیبانشان ،به رفاه حال ننان توجه میکردند (جوینی ،1911 ،ج ،1ص .)200منگو
ص.)844
هالکو به فرمان وی برای رسیدن به هدفهای معینی به ایران سـفر کـرد .او از
نداز نمدنش به ایران ،با شیعیان امامی به نرمی و دوستانه رفتار میکرد و با توجـه
به حرمت و اعتبار فراوان سادات نزد شیعیان ،رویکرد هالکو درباره سادات نیـز
نیكــو شــد .وی پــس از فــتح بغــداد ایــن مقــام را بــه علــی بنطــاووس ســدرد
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همچنین سادات را از پرداخت مالیات برکنـار داشـت (رشـیدالدین ،1373 ،ج ،2

(ابنطـاووس ،1364 ،ص .)234 - 233وی از عالمــان بـزرگ و شــهیر شــیعه در
زمان خود بود .اوج توجه مغوالن را به سادات ،از این رویداد میتوان فهمید کـه
نن عالم برجسته شیعه این منصب را پـذیرفت زیـرا در دوران مستنصـر عباسـی
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نقابت خود از وضع مناسب اقتصادی برخوردار میشدند ،این پیشه بیگمان بسیار

اینكه درخواست هالکو را برای پذیرش این مقام پاسخ گفت.
هالکو در نصب نقیبان دیگـر منطقـهها نیـز خـودش مسـتقیم برایشـان حكـم
میفرستاد .برای نمونه ،وی عالم و سیدی دیگر را به نام محمد بنسـید عزالـدین
به نقابت فراتیه (جزیـره) منصـون کـرد (مدرسـی ،1373 ،ج ،5ص .)187شـمار
نقیبانی که هالکو ننان را به نقابت در جاهای گوناگون برمیگزید ،اندک نیست .با
توجه به اینكه هالکو و همه جانشینانش تا دازانخان (جز احمـد تكـودار) کـافر
بودند ،این نصبها و پذیرش حكمها ،پرسشهای را به دنبال مینورد :نیا ننـان بـه
دلیل حجتـی شـرعی حكمهـا را میپذیرفتنـد؟ ایـن پرسـش بـهویژه دربـاره سـید
بنطاووس که منصب نقابت را از هالکو گرفت ،بیشتر رخ مینماید.
روایت ابنطقطقی برای پاسخگویی به این پرسش سودمند است .او مینویسد:
هالکو پس از گرفتن بغداد از علمای شیعه خواست تا در مستنصـریه گـرد نینـد
سدس از ننان خواست که به این پرسش پاسخ دهند« :نیا سلطان کافر عادل برتـر
است یا سلطان مسلمان ظالم؟» علما سكوت کردنـد تـا اینكـه رضـیالدین علـی
سال اول ،شماره یكم ،بهار 1390

بنطاووس سكوت را شكست و نظرش را درباره برتری سلطان کـافر عـادل بـر
سلطان مسلمان ستمکار نوشت و دیگران نیز پس از او بر پایـه همـین رأی عمـل
کردند (ابنطقطقی ،1367 ،ص.)19
این دیدگاه بدین دلیل مهم است که یكی از محققان کنونی ،رفتن شیعیان را به
دربار ایلخانـان نامسـلمان بـا همـین فتـوا توجیـه میکنـد (ترکمنـی نرر،1383 ،
ص ،)257اما تقیه کردن را نیز از دالیل این فتوا دانستهاند (ر.ک :کریمـی،1386 ،
ص .)106 - 105دلیل مهم دیگری که درباره این فتوا وجود داشته ،نظر قـدیم و
رایج در ادبیات دینی شیعه بوده است یعنـی شـیخ مفیـد ،شـیخ طوسـی و سـید
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مرت ی (علم الهدی) و دیگـران ،ورود علمـا را بـه دسـتگاه سـلطان سـتمگر بـا
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بارها از او خواسته بودند که مقام نقابت را بدذیرد ،امـا او نن را ندذیرفتـه بـود تـا

به دست نوردن این پیشهها و منصـبها در دسـتگاه جـور ،در حقیقـت پـذیرش
والیت امام عصر(عج) است نه حاکم جائر (همان).
بیگمان ایرانیانی مانند خواجه نصیرالدین طوسـی و عطاملـک جـوینی و ...در
باال رفتن اعتبار و جایگاه سادات در دید ایلخانان بسیار تأثیر گذاردنـد .حكومـت
بغداد در پارهای از دوران هالکو به عطاملک جوینی واگذار شد و سادات در ایـن
زمان در بغـداد چنـان منزلتـی یافتنـد کـه دستنوشـته ننـان از اعتبـاری قـانونی
برخوردار شد (وصاف الح ره ،1338 ،ج ،1ص.)60- 59
بســیاری از ســادات ایــن دوره ،از دیــوان مقــرری میگرفتنــد و نقیــب النقبــا
سرپرست توزیع مقرری میان ننان بود (نخجوانی ،1964 ،ص .)22 - 17بیگمان،
پولهای فراوانی را که نقیـب النقبـا میـان سـادات پخـش میکـرد ،برانگیزنـده و
وسوسهکننده بود .این خود از دالیل یکپارچگی و اتحاد سادات و نقیب النقبا بـا
یکدیگر به شمار میرفت و موجب قدرت بیشتر ننان در جامعه میشد.
همه ایلخانان کمابیش اهمیت جایگاه سادات را نزد مسلمانان میدانسـتند و از
سادات در روزگار اباقا نیز توجه و از حقوو ننان دفـا میشـد و حتـی چنانچـه
حقی از سیدی پایمال میکردند ،اباقا به گـرفتن نن حـق فرمـان مـیداد (وصـاف
الح ره ،1338 ،ج ،1ص .)230او در گماردن افراد شایسته به نقابت بیاعتنا نبود
چنانکه نجمالدین علی بنموسوی را در  672هجری به نقابت در سـامرا گمـارد
(عزاوی ،1383 ،ج ،1ص.)282

نقابت و نقیبان در ایران عصر ایلخانی

اینرو ،در گماردن افراد مناسب به منصب نقابت سادات کوتاهی نمیکردنـد .بـه

پس از مرگ اباقا تا روی کـار نمـدن دازانخـان ،چنـدین ایلخـان بـه قـدرت
رسیدند که عمـر سیاسـی کوتـاهی داشـتند و در میـان ننـان اردـون ،گیخـاتو و
بایــدو ،مســلمان نبودنــد ،امــا پشــتیبانی خــود را از ســادات و نقیبانشــان دری ـ
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شروطی نه تنها جایز دانسته ،بلكه گاهی بدین کار سفارش کردهاند .ننان میگفتند

مســلمان بــیش از دیگــران در حفــ حــریم و پاسداشــت نقیبــان و تقویــت
ننان میکوشیدند .برای نمونه ،دازانخان پس از پذیرفتن اسالم ،به سادات بیشتر
توجه میکرد:
و از نن تاریخ باز دوستی او با اهلبیت نبوت (علیهم السالم) زیادت شـد و
همواره جهت سبیل الحاج مددها میفرماید و مزار خاندان را زیارت کنـد و
نذرها پذیرد و فرستد و سادات را عزیز و محترم دارد و صدقات و ادرارات
در حق ایشان فرماید . ...فرمود تا در تبریز و دیگر والیات چون اصـفهان و
شـیراز و بغـداد و املالهمــا ،دارالسـیاده سـازند( ....رشــیدالدین ،1373 ،ج،2
ص.)1538

جایگاه نقیب در نظر دازان به اندازهای بود که وی گاهی فرمانهـای نقابـت را
به دست خود به نقیبان میسدرد .برای نمونه ،سید طاهر فرمان نقابت خـود را بـر
مشهد از دست خود دازانخان گرفت (نـورا شوشـتری ،1365 ،ج ،1ص.)165
اولجایتو نیز همچون نیای خود ،در توجه به سادات و نقیبان همـت میگماشـت.
برای نمونه ،هنگامی که سید بدرالدین ساروی ،نقیب مشهد با وی دیدار کـرد ،او
سال اول ،شماره یكم ،بهار 1390

با دست خود کاسه نش را نگاه داشت تا بدرالدین از نن بخورد (فصیحی خوافی،
 ،1339ص.)17
نقیبـــان دردوره ابوســـعید نیـــز از حرمـــت و اعتبـــار فراوانـــی برخـــوردار
بودند .ابنبطوطه مینویسد :هنگامی که سلطان ابوسعید سفر میکـرد ،حاجیـان و
نقیبــان پیشــاپیش او حرکــت میکردنــد (ابنبطوطــه ،1337 ،ص.)167 - 166
ابوسعید ،خود ننان را بسیار پاس میداشت و ننان نیز میکوشیدند او را در برابـر
دشمنانش یاری دهند .میان امیر بدرالدین ،نقیب مشـهد و نن شـاه مغـول چنـین
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نمیکردنــد (وصــاف الح ــره ،1338 ،ج ،1ص 231و  .)248 - 247ایلخانــان

نقابت در قالب دستگاهی رسمی در دیوانساالری ،قرنها پیش از حمله مغـول
پدید نمد و پس از حمله مغول به ایران ،دوباره کارش را نداز کرد .گمان مـیرود
ساختار مدیریتی این دیوان از ساختاری هرمی پیروی کرده باشد چنانکه ابنعنبه
مینویسد :اولجایتو ایلخان مسلمان مغول ،سید تاجالدین نوجی را به نقیبی همـه
مملكت منصون کرد (ابنعنبه ،1390 ،ص .)271 - 270گویی برای هـر منطقـه،
نقیبالنقبائی معین میکردند که او نیز نقیب هر شهر را برمیگزید .هر نقیب ،خود
نائبانی به نام «نائبالنقبا» داشت .ابنالفوطی از نائبی به نام علی بنسـعد الشـرف
بنحسین بنعلی بنطاووس سخن گفته که در  704هجری همراه با نقیبش ،طاهر
رضیالدین علی بنطاووس در اردوی اولجایتو بوده است (ابنفوطی ،1374 ،ج،4
ص.)197
وظیفههای نقیبان

نقیبان وظیفههای فراوانی بـر عهـده داشـتند کـه نخسـتین ننهـا ،تأییـد یـا ردّ
دعویهای نَسَبی افراد درباره سیادتشان بود (نخجـوانی ،1976 ،ص.)205 - 204
نیرومندی برخوردار بوده باشند .بنابراین ،نقیب میبایست نسبنامه افراد را تأیید
میکرد یا چنانچه سیدی نسبنامه نداشت یا نن را به هر علتی از دست داده بـود
و میخواست نسبنامهای مستقل داشته باشد ،نقیبان کـار او را سـامان میدادنـد.
ابنفوطی در  716هجری با فردی به نام فخرالدین ابوعبدا حسـین بـن شـجا
الدین ابیطالب بنمحمد بن ابیحرن حسنی راوندی دیدار کرد که نسـبنامهای

نقابت و نقیبان در ایران عصر ایلخانی

بیگمان ،تنها ساداتی شایستگی مقام نقابت را داشتند که از حافظه نَسَبشناسـانه

به خط نقیبان کاشان در دست داشت (ابنفوطی ،1374 ،ج ،3ص.)11
از دیگر وظیفههای ننان ،برپایی و گرداندن دارالسیادهها در منطقه مأموریتشـان
بود (نخجوانی ،1976 ،ص .)205 - 204دارالسیادهها مكانهایی بودند که پیش از
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ساختار دیوان نقابت

به شمار مینمدند و سادات برای دریافت مقرری یا گـرفتن هـر کمـک دیگـری،
بدانجا میرفتند .افراد و عواملی در این محل کار میکردند که حقوقشان از وقف
یا دیوان تأمین میشد .دازان برای مقبره خود ،به برپا کردن مجموعه شنب دازان
فرمان داد که یكی از جاهای پیوسته به این مجموعه ،دارالسیاده بود .در وقفنامه
این مجموعه درباره دارالسیاده مطالبی نمده است که هدف بنیادگذاری نن مكان و
پیشه افرادش را روشن میکند:
مرَتِّب که به مهمات دارالسیاده قیام نماید و خدمت سادات به موجب شـرط
واقف به جای نورد [کاالهای نن] فرش و طـرح و بهـای شـمع و مـذان و
عطر [و افراد برخوردار از نن] سادات از نقیب که مقیم ننجا باشد و سادات
نینده و رونده [و کارکنان مزدگیر نن] از خادم و مطبخی و دیگر کارکنان که
ننجا باشند (رشیدالدین ،1373 ،ج ،2ص.)1378

گمان میرود شرط پرداخت مقـرری بـه سـادات هـر شـهر و منطقـه ،وجـود
دارالسیاده در ننجا بوده باشد« :وظیفهای که به نام سادات در دورالسیاده ممالـک
سال اول ،شماره یكم ،بهار 1390

 ....مجری و مقررست بر سادات هر والیت که دارالسیاده ننجا مبنی باشـد مقـرر
دارد» (نخجوانی ،1976 ،ص.)206
نقیبان گاهی منصبهای سیاسی یا مـالی داشـتند .بـرای نمونـه ،نقیـب نجـف
هنگامی که ابنبطوطه از ننجا دیدن میکرد در کارهای مالیـاتی شـهر مسـئولیتی
داشت (ابنبطوطه ،1337 ،ص .)168 - 167برخـی از ننـان ماننـد نقیـب شـیراز،
گاهی در محل نقابت خود منصب رسمی ق ـاوت را نیـز بـر عهـده میگرفتنـد
(وصاف الح رة ،1338 ،ج ،2ص .)163گاهی نقیب شـهر ،نقشـی سیاسـی نیـز
داشت .برای نمونه ،هنگامی که شاهزاده یسور ،از شاهزادگان جغتـای بـه مشـهد
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ایلخانان پدید نمدند و در دوره ننان ،جایی بسیار مهم برای نقیبان و دفتر کار ننان

ابوسعید را بسیار خرسند و شاد کرد (سمرقندی ،1372 ،ص.)80 - 79
پنــاه دادن بــه ســادات ســتمدیده و شــفاعت کــردن بــرای ننــان نــزد حــاکم و
فرمانروای مغولی ،از وظیفههای نانوشته نقیبان بود .گاهی نقیب نمیتوانسـت از
راههای قانونی حق مظلوم را بستانَد و از اینرو ،خود را به برانگیختن مردم برای
ساماندهی این کار مكلف میدید .برای نمونه ،گروهی از عربان ،سیدی را به نـام
عبدالكریم بنمحمد در نزدیكی فرات شكنجه کردند و کشتند (نیمه نخست سـده
هشتم هجری) ،و نقیب شمسالدین نوی مردم را به خونخواهی وی برانگیخـت
(قمی ،1376 ،ج ،2ص.)461
علتهای رویکرد ایلخانان به زنده کردن نقابت

مغوالن ،خاندانهای بزرگ را مهم میشـمردند و از ایـن روی کـه سـادات از
خاندان پیامبر (ص) بودند ،نزد مغوالن بزرگ مینمودند .ننـان بـه گفتـه خواجـه
رشیدالدین ف ل ا همدانی ،نسل و نسب چنگیـز را مهـم و معتبـر میدانسـتند
اصالت نسبی ،در اعتبار یافتن سادات در دیدگاه ننان مؤثر بود .بنابراین ،القاشـانی
برای برانگیختن الجایتو به پذیرش تشیع ،از این دلیل نیز بهره گرفتـه اسـت« :ای
پادشاه در دین اسالم کسی راف ی باشد که دریاسـاو مغـول بعـد از چنگیزخـان
اوروو او را قائم مقام او میداند و مذهب سنت اینكه امیری را به جای او سزاوار
می داند» (القاشانی ،1348 ،ص .)99این نمونه بر اهمیـت موضـو سـادات نـزد

نقابت و نقیبان در ایران عصر ایلخانی

(رشیدالدین ف ل ا همدانی ،1373 ،ج ،1ص )223و بیگمان ،ایـن نگـرش بـه

ایلخان مغول گواهی میدهد.
دیگر علت این رویکرد را در دلبستگی ایرانیانی باید جست که توانسته بودند
منصــبهای مهمــی را در دســتگاه حكــومتی مغــول فراچنــگ نورنــد .خواجــه
نصیرالدین طوسی ،خاندان جوینی و بسیاری دیگر از ایرانیـان کـه در سـطحهای
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نمایندگان او را دافلگیر کند و مانع نمدنشان به شهر شـود .ایـن کـار بدرالـدین،

بودند یا بدان میگراییدند ،چنین رویکردی به سادات داشتند .برای نمونه ،هالکو
پس از فتح بغداد ،نقابت سادات عراو را بیگمان به راهنمایی خواجه نصیرالدین
طوسی ،به سید بنطاووس سدرد .حتی ایرانیان اهلسنت که به منصبهای مهمـی
در دستگاه دیوانی دست یافتند ،در احیا و تقویت نقابـت بسـیار تـأثیر گذاردنـد.
خواجه رشیدالدین ف ل ا که سالها وزیر مقتدر ایلخانان بـود ،هنگـام برپـایی
«ربع رشیدی» فرمان داد که در کنار نن دارالسیادهای نیز بسازند .اگرچـه محققـی
تأسیس این مجموعه را تقلیدی از دازان در بنیادگذاری شنب دازان دانسته است،
گمان نمیرود که سخنش دقیق باشد (بیانی ،1371 ،ج ،2ص.)494
رویکرد سیاسی ملبت مغوالن به تشیع امامی ،در احیای نقابت و توجه ویژه به
سادات مؤثر بوده چنانکه پژوهشگری ،سـیادت و تشـیع را کمـابیش یکسـان
انگاشته و درباره دارالسیادهها نوشته است« :بهتـر اسـت نن را تجمعگـاه شـیعیان
بدانیم» (بیانی ،1371 ،ج ،2ص .)537او در جای دیگری مینویسد« :بـه رؤسـای
شیعیان در سازمان روحانی ـ اداری مملكت ،اصطالحاً نقیب گفته میشد و رئیس
سال اول ،شماره یكم ،بهار 1390

کل شیعیان را نقیب النقبا میخواندند» (بیـانی ،1371 ،ج ،2ص .)645شـاید ایـن
سخن بسیار دقیق نباشد ،اما از ارتباط نزدیـک روانـی شـیعیان بـا سـیادت خبـر
میدهد و درباره خاندانی مانند ابنطاووس بسیار دقیق مینماید .مغوالن به چنـد
دلیل به تشیع امامی از دید ملبت مینگریستند:
 .1ننان در نخستین کار نظامی خود در قلمروهای اسـالمی ،بـه حكومتهـای
اهلسنت برخوردند
 .2منگوقانن ،هالکو را به براندازی خالفت عباسی فرمـان داد و ایـن کـار نـزد
جامعه اهلسنت پسندیده نبود
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گوناگون حكومتی جایگاهها بلندی داشتند ،از این دستهاند .ننان بر اثر اینكه شیعه

میکوشید در دشمنی با اهلسنت ،از شیعیان امامی پیشی گیرد
 .5مغوالن برای گرداندن جامعه ایـران ،بـه گروهـی معتمَـدتر نیـاز داشـتند و
شیعیان از دید سیاسی بیش از دیگران این نیاز را برمینوردند.
برخی از نقیبان مهم

نقیبان و نقیبالنقباهای فراوانی در دوره ایلخانی در سراسر ایران میزیستند که
فهرست نام همه ننان و شرح حالشان از چارچون این نوشتار فراتـر مـیرود .از
اینرو ،تنها نام و نسب شماری از نقیبان مهم یاد میشود:
احمد بن حسن بن موسی بن طاووس ،نقیب بالد فراتیه (جزیره) بود (افنـدی،
1403و ،ج 1ص.)108
اسماعیل بنحسن بنعلی مختار معروف به علمالدین که از  652هجری نقیـب
نجف بود (ابنفوطی ،1374 ،ج ،4ص 508ابنفوطی ،1381 ،ص)137
امیر بدرالدین ساروی که در  708هجری نقیب مشهد بـود (فصـیحی خـوافی،
جعفر بـن ابـراهیم بنحسـین کـه نقیبالنقبـای فـارس در همـین دوران بـود
(زرکون شیرازی ،1350 ،ص)205
حسن مختار ،معروف به تاج الدین که از  645تا  652هجری نقابت سادات را
در نجــف بــر عهــده داشــت (ابنفــوطی ،1374 ،ج 4ص 508ابنفــوطی،1381 ،
ص)137

نقابت و نقیبان در ایران عصر ایلخانی

 ،1339ج ،2ص 17حاف ابرو ،1317 ،ص 102و )152

حسین بن تاجالدین نوی .هنگـامی کـه ابنبطوطـه از نجـف بازدیـد کـرد ،او
منصب نقابت را به عهده داشت (ابنبطوطه ،1359 ،ص)187
حسین بنحسـین علـی کـه نقیـب بغـداد بـود و در  645هجـری درگذشـت
(ابنکلیر ،1966 ،ص؟)

151

Downloaded from journal.isihistory.ir at 12:04 +0330 on Wednesday February 20th 2019

 .4اسماعیلیه کـه از فرقـههای مهـم تشـیع بـه شـمار مـیرود ،در نن روزگـار

جایش نشست (ابنعنبه ،1390 ،ص)271 - 270
سید تاجالدین نوجی که اولجایتو نقابت همه کشور را به او واگذارد (ابنعنبـه،
 ،1390ص)271 - 270
سید طاهر که نقیب مشهد در دوران دازان خان بود (نورا شوشـتری،1365 ،
ج ،1ص)165
سید مهدی جاللالـدین کـه نقیبالنقبـای نرربایجـان بـود و در  704هجـری
درگذشت (القاشانی ،1348 ،ص)42
شمسالدین علی بنمختار .او تا  654هجری نقابت مداین را در دست داشـت
(ابنفوطی  ،1374ج ،1ص)296
عبدالكریم بن احمد بنطاووس که منصب نقابت را در عراو بر عهده داشت و
در  693هجری از دنیا رفت (مدرسی ،1332 ،ج ،6ص)59
عبــدالمطلب بنمختــار کــه از نقبــای همــین عصــر بــود و در  707هجــری
درگذشت .شاید وی از نقبای منطقهای عراو بوده باشـد (ابنفـوطی ،1374 ،ج،2
سال اول ،شماره یكم ،بهار 1390

ص)228
عزالدین عربشاه بن قطبالدین مرت ی ابرقوئی ،نقیب ابرقو که ابنفوطی او را
از نزدیک دیده بود (ابنفوطی ،1374 ،ج ،1ص)250
عقیل بن شهانالدین که فقیه و نقیب شوشتر در نیمه دوم قرن هفـتم هجـری
بود (ابنفوطی ،1374 ،ج ،1ص)412
علی بن احمد بنعمر اشتری که در  681هجری زاده شد و نقیـب کوفـه بـود
(ابنفوطی ،1374 ،ج ،4ص)464
علی بن جمالالدین احمد مداینی که در  674هجری نقابت مشهد را به عهـده
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رضیالدین محمد که نوه سید تاجالدین یاد شده بـود و پـس از مـرگ وی بـر

علویان را در عراو به عهده داشت (تهرانی ،1972 ،ص)107
علی بن موسی بنجعفر طاووس که در  664هجری در جایگاه نقیـب النقبـایی
عراو نشست (ابنعنبه  ،1390ص)156
علی بنمحمـد بنرم ـان کـه در  667هجـری نقابـت علویـان را در نجـف،
کربال و حلّه به عهـده داشـت و در  672درگذشـت (ابنفـوطی ،1381 ،ص215
و )216
قاســم بنحســین بنقاســم کــه در  776هجــری درگذشــت (تهرانــی،1972 ،
ص)164
محمد بن عبدالحمید بنعبدا که نقیب نجف و کوفه بـود و در  666هجـری
درگذشت (ابنعنبه ،1390 ،ص)222
محمد بن علمالدین بن اسماعیل .او نقابت مداین را از  654هجری بـه عهـده
داشت (ابنفوطی ،1374 ،ج ،1ص)296
محمد بن علی بنمحمد رم ان که از نقبای عراو بود و در موصل درگذشـت
محمد بنعلی بن موسی بنطاووس .او از  664هجری نقیبالتقبای عراو شـد
(ابنفوطی ،1381 ،ص)212
نظامالدین حسین بن تاج اآلوی که نقیـب نجـف در روزگـار ابنبطوطـه بـود
(ابنبطوطه ،1359 ،ص)167
نقیب عمید که نقیب سیستان بود و در  661هجـری درگذشـت (بینـا ،1381

نقابت و نقیبان در ایران عصر ایلخانی

(قمی ،1376 ،ج ،1ص)337

ص)455
هبة ا بـن فخرالـدین یحیـی کـه نقیـب ظاهریـه بـود و در  701هجـری
درگذشت (ابنعنبه ،1390 ،ص.)225
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علی بن علی بنجعفر طاووس .او در  647هجری متولد شد و در  680نقابـت

الف) سیاسی

بیگمان ،توجه ایلخانان به نقابت پینمدهایی سیاسی به دنبال داشت که شـاید
برخورداری از پذیرش نسبی نزد مردم ،از پینمدهای این توجه بوده باشـد زیـرا
سادات نزد مسلمانان اعتبـار ویـژهای داشـتند .پـذیرش منصـب نقابـت حتـی در
کارنامه عالمی برجسته از نسل پیـامبر (ص) ماننـد سـید بنطـاووس و دریافـت
فرمان نقابت از دست مغولی نامسلمان ،بر تحملپذیری مغوالن در اینباره داللت
میکند و افزون بر این ،وجود زمینهای را برای ورود بیشتر مسلمانان به دسـتگاه
سیاسی و اداری مغول نشان میدهد.
ب) اجتماعی و فرهنگی

اینكه ابنطاووس منصب نقابت را پذیرفت ،بر مهم بودن رسالت نقابت گواهی
میدهد .شاید خدمت رساندن به سادات و افزون بر ایـن ،بهرهگیـری از فرصـت
پیش نمده برای گسترش تشیع امامی ،از دالیل دیگر این پـذیرش باشـد .برپـایی
مدرسههای علمیـه شـیعی ،عهـدهداری مقـام قاضـی الق ـاتی (وصـاف،1338 ،
سال اول ،شماره یكم ،بهار 1390

ص )163و کمک به برپایی عدل میان مسلمین به پشتوانه این مقام ،بهرهگیـری از
این جایگاه برای ستمستیزی و جلـوگیری از ظلـم بـر مـردم (نخجـوانی،1964 ،
ص )450- 449و استفاده از جایگاه رسمی و دیر رسمی خود ،از سـودمندیهای
این منصب بوده است .فزونی گرفتن شمار سادات و ح ور ننان در همه شـهرها
و حتی روستاهای ایران در دوره ایلخانان مغول ،از علل گسترش چشمگیر تشـیع
امامی در نن روزگار بود .توجه حكومت به دسـتگاه نقابـت و تظـاهر فـراوان بـه
پاسداشت سادات با برپایی این دستگاه ،نه تنها موجب توانمندی ایـن قشـر در
جامعه میشد که خواه نـاخواه بـر دلبسـتگی مـردم عـادی جامعـه بـه اهلبیـت
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پیآمدهای احیای نقابت و توجه ویژه مغوالن به سادات و نقیبان

رایج که صفویه گسـتراننده تشـیع امـامی در ایـران بـود ،دوره مهـم ایلخـانی در
گسترش این مكتب بسیار تأثیر گـذارد و از ایـنرو ،اهمیـت بیشتـری از عصـر
صفوی دارد .سالهای بلند حاکمیت نظام تسنن بر جهان اسالم ،شیعیان را به الک
تقیه فرو برده بود و سقوط عباسیان فرصـت مناسـبی بـرای رخ نمـودن شـیعیان
فراهم نورد .عواملی مانند ارتقای شخصیتهای برجسته علمی و سیاسی تشیع در
نظام مدیریتی نن روزگار و کمکهای گوناگون ننان به روند تشیعپذیری جامعـه،
کوشش بیشتر علمای شیعه در حلّة عراو و توجه ویژه به جامعه سادات و احیـا
و تقویت نقابت ،به گسترش این مكتب کمک کردند .فزونی گرفتن شمار سادات
و ح ور ننان در همه بخشهای کشور نیز به گسترش تشیع بسـیار کمـک کـرد.
سادات ،قشری از جامعه اسالمی و از نوادگان پیامبر بودند که نه تنها نزد شیعیان،
بلكه نزد اهلسنت نیز پذیرفته و محبون بودند .این دیدگاه ملبت و فراگیر ،زمینه
گسترش تشیع را فراهم مینورد .نمود این تأثیرگذاری را حتی در دربار اولجـایتو
میتوان دید .سید تاجالدین نوجی با مباحلهها ومناظرههایش با علمای اهلسـنت
تشیع گرایید (القاشانی ،1348 ،ص.)99
نتیجه

حمله مغوالن به قلمروهای اسالمی ،نه تنها به زندگی دستگاه نقابت پایان نداد،
بلكه به علل گوناگونی بیش از پیش به تقویت نن انجامیـد .دالیـل فراوانـی ایـن

نقابت و نقیبان در ایران عصر ایلخانی

در مح ر ایلخان ،توانست در اولجایتو تأثیر بگـذارد چنانکـه وی سـرانجام بـه

دعوی را اثبات میکنند .شمار فراوان نقیبان و نقیبالنقباهای سراسر ایـران در نن
روزگار که نامهایشان در منابع تاریخی نمده است ،این دعـوی را تأییـد میکنـد.
ایلخانان مغول به برپایی دارالسیادهها در سراسر منطقههای زیر فرمان خود همـت
میگماردند .همه این دارالسیادهها را نقیبان یا نائبان ننان میگرداندند و ایلخانـان،
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گسترش تشیع ،در میان پینمدهای پیشگفته مهمترین است .بهردم این تصور

نشاندهنده دلبستگی ننان به سادات بوده است.
بهگمان ،نقیبان بیش از گذشته در پی استمرار و حف سلسله نوادگـان و نسـل
پیامبر (ص) بوده و از اینرو ،وظیفههای ویـژهای در اینبـاره داشـتهاند .دفـا از
حقوو سادات در برابر هر ستمگری نیز از وظـایف ننـان بـود .گـاهی نقیبـان در
منطقههای مأموریت خود ،مسـئولیتهایی مـالی و ق ـایی و سیاسـی بـه عهـده
میگرفتند .گرفتن حقوو سادات هم از وظایف بسیار مهم ننان به شمار میرفـت.
حتی ننان هنگامی که در گرفتن حقوو سادات مظلوم از راههای قانونی به جـایی
راه نمیبردند ،مردم را به شورش در برابر ستمگری برمیانگیختند .وظیفـه نقیبـان
در توزیع مقرری میان سادات نیز موجـب نفـور بیشترشـان در جامعـه سـادات
میشد و این خود بیش از پیش بر اعتبار و اقتدار ننان میافزود.
افزایش شمار سادات نیز زمینه را برای رفتارهـای سـازمان یافتـه ننـان فـراهم
میکرد .بر اثر اینكه بیشتر سادات شیعه در میـان دیگـر مسـلمانان پراکنـده و از
محبوبیت بیشتری برخوردار بودند ،تشیع امـامی گسـترش چشـمگیری داشـت.
سال اول ،شماره یكم ،بهار 1390
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بنابراین ،سادات و رهبران ننان (نقیبان) را از عوامل مهم گسترش تشیع امـامی در
دوره ایلخانان باید شمرد.
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مالهای منقول و نامنقول بیشماری بـرای ننهـا وقـف میکردنـد کـه ایـن خـود

نقابت و نقیبان در ایران عصر ایلخانی

،)1329
 .1ابنبزاز ،درويش وكلشا اردبي ش
صفكة الصفا ،وصحيح غالمرضا مجد طباطباي ،
وهران ،زرياب.
شد( ،)1359
شر الدين ابكعبيش
 .2ابنبطكط ش  ،فش
مكحشد،
سفرنام ابنبطكط  ،ورجم محمدع
وهران ،بنگاه ورجم و نشر لتاب.
 ،)1364لشف الحج
بنمكس
 .3ابنطاووس ،ع
شد( مبششر ،
لثمرة المهج  ،ورجم دلتر اسش
وهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالم .
شر ،
شاريف فيش
شد  ،)1367وش
 .4ابنطقطق ش  ،محمش
ورجم محمدوحيد گ پايگان  ،وهران ،ع مش
و فرهنگ .
،)1390
داود حسن
 .5ابنعنب  ،احمد بنع
عمدة الطالب ف انسشاب ل اب طالشب ،بش
شة
شروم ،دارالم تبش
شزار ،بيش
شر نش
لكف ش دلتش
الحيام.
 .6ابنفكط  ،لما الشدين عبشدالرزا فشيبان
 ،)1374مجمع اآلداب ف معجم االلقاب ،بش
شگ و ارفشاد
لكف محمد لاظم ،وهران ،فرهنش
اسالم .
 .7شششش  ،)1381حششكادا الجامعشش  ،ورجمشش
عبدالمحمد ليت  ،وهشران ،انجمشن لرشار و
مفاخر فرهنگ .
،)1966
 .8ابنلثيشششر ،ابكالفشششدا حشششاف
البدايششة و النهايششة ،بيششروم ،م تبششة
المعار .
شك
شين امش
شفهان  ،ع ش بنحسش
شكالفرا اصش
 .9ابش
 ،)1405مقاوا الطالبين ،وحقيش
اصفهان
احمد صقر ،قم ،دارالشريف الرض .
شار
شاريف ديش
 ،)1356وش
شكب ر طهرانش
 .10ابش
ب ري  ،وصحيح نجاو اوغا و فارو سكمر،
وهران ،کتابيان طهكری.
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کتابنامه

سال اول ،شماره یكم ،بهار 1390

158

Downloaded from journal.isihistory.ir at 12:04 +0330 on Wednesday February 20th 2019

 .11افند اصشفهان  ،عبشد(،
الع ما و حيا الفضشال  ،قشم ،لتابيانش
ليت( مرعش نجف .
 .12بيان  ،فيرين  ،)1371ديشن و دولشت در
ايششران عهششد م ششك  ،وهششران ،مرلششز نشششر
دانشگاه .
شحيح
شتان ،وصش
شاريف سيسش
شا  ،)1381وش
 .13ب نش
م كالشششعرا بهششار ،بشش لكفشش ع اصشش ر
عبدال ه  ،وهران ،دنيا کتاب.
 .14ورلمنشش ل،ر ،وششروين  ،)1383وششاريف
سياس فيعيان ارناعششر در ايشران ،قشم،
مؤسس فيع فناس .
ششكار
 ،)1972االنش
ششابزر
شش  ،لقش
 .15وهرانش
الساطعة ف المائشة السشابعة ،بش لكفش
ع نق منزو  ،قم ،مؤسس اسماعي يان.
 .16جكين  ،عطام ك  ،)1911واريف جهانگشا
جكين  ،ب اهتمام محمشد قزوينش  ،ليشدن،
مطبع بريا.
 ،)1387ديكان نقابت،
 .17خالق  ،محمدهاد
قم ،وژوهشگاه ع كم و فرهنگ اسالم .
،)1353
شين
شدين حسش
شدمير ،غيااالش
 .18خكانش
حبيب السير ف اخبشار افرادالبششر ،زيشر
نظششر سششيد محمششد دبيششر سششياق  ،وهششران،
چاويان گ شن.
 .19زرلكب فشيراز  ،ابكالعبشاس معينالشدين
 ،)1350فبرازنام  ،اسماعيا واع جكاد ،
وهران ،بنياد فرهنگ ايران.
 ،)1372مط ششع
 .20سششمرقندی ،عبششدالرزا
سعدين و مجمع بحرين ،ب کكف عبدالحسشين
نكائ  ،وهران ،مؤسس مطالعام و وحقيقشام
فرهنگ .

 ،)1403ريشا

متف ران و ع ما فيع
از اي يانان وا صشفكي

با ح كمشت و قشدرم
رسشال

دلتشر )،
نقابت و نقیبان در ایران عصر ایلخانی

دانشگاه وبريز.
بنمحمشد ،)1978
 .28ماورد  ،ابكالحسن ع
االح ششام السشش طاني  ،بيششروم ،دارال تششب
الع مي .
 ،)1373ريحانة
 .29مدرس وبريز  ،محمدع
االدب ف وراجم معروفين بال نية و ال قب،
وهران ،لتابفروف خيام.
،)1976
 .30نيجششكان  ،محمششد بنهندوفششاه
دستكر ال اوب فش وعيشين المراوشب ج شد
دوم) ،وصششحيح عبششدال ريم ع شش اوغ شش
ع يزاده ،انتشارام دان  ،مس ك.
 .31شش  ،)1964دسشتكر ال اوشب فش وعيشين
المراوب ج شد نيسشت ،بيش او ) ،وصشحيح
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 .21فكفتر  ،نكر(  ،)1365مجالس المؤمنين،
شران،
شاف  ،وهش
شد منش
شد عبش
شيد احمش
شحيح سش
وصش
لتابفروف اسالمي .
 .22طبر  ،محمد بنجرير  ،)1997واريف االمم
و الم كك ،وحقي محمد ابكالفضا ابراهيم،
بيروم ،االع م .
 .23عزاو  ،عباس  ،)1383واريف العرا بين
االحتاللين ،قم ،الم تب الحيدري .
 .24فصيح خكاه  ،احمد بن جال الشدين محمشد
 ،)1339مجما فصيح يا مجمشا التشكاريف،
ب وصحيح محمكد فشر ،،مششهد ،لتابفروفش
باستان.
 .25القافششان  ،ابكالقاسششم عبششد( بنمحمششد
 ،)1348واريف اولجايتك ،ب اهتمام مهين
همب  ،وهران ،بنگاه ورجم و نشر کتاب.
 .26قم  ،عباس  ،) 1376ال ن و االلقشاب،
نجف ،مطبع حيدري .
 .27لريمششش  ،ع يرضشششا  ،)1386مناسشششبام

عبدال ريم ع ش
انتشارام دان .
 .32شش  ،)1971دسشتكر ال اوشب فش وعيشين
المراوب ج شد نيسشت ،بيش دوم) ،وصشحيح
ع يزاده ،انتششارام
اوغ
عبدال ريم ع
دان  ،مس ك.
شيراز
شد( فش
شا( بنعبش
شره ،فضش
شا الحضش
 .33وصش
 ،)1338وجزية االمصشار و وزجيشة االعصشار
واريف وصا ) ،وهران ،ابنسشينا و جعفشر
وبريز .
 .34همدان  ،رفيدالدين فضا (  ،)1373جامع
شطف
شن و مصش
شد روفش
شحيح محمش
شكاريف ،وصش
التش
مكسكی ،وهران ،البرز.
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اوغ ش

ع يشزاده ،مسش ك،

