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چکیده
توســل و طلــب امــداد فرمانروایــان ،عالمــان ،صوفیــان و ســایر اقشــار جامعــه بــه امامــان شــیعه  bو
ســایر بــزرگان دیــن ،ســنتی تاریخــی و متــداول بــود کــه در دورۀ ســلطنت فرمانروایــان صفــوی کــه دارای
تبــاری صوفیانــه و مدعــی انتســاب بــه ائمــه معصومیــن  bبودنــد ،بهنحــو برجســتهتری جریــان یافــت
کامل طریقــت صفویــه اعتقاد
زیــرا مریــدان و لشــکریان قزلبــاش نیــز بــا توجــه به ســنت صوفیانــۀ مرشــد ِ
راســخی بــه کرامــات بــزرگان دیــن داشــتند .بــه همیــن جهــت ،پژوهــش حاضــر درصــدد یافتن پاســخ به
ایــن پرســش اســت :پادشــاهان صفــوی چــه پیونــد معنوی بــا امــام رضا  gداشــتند؟ بــرای پاســخگویی،
بــا بررســی مقولههایــی ماننــد سـ ّنت توســل شــاهان صفــوی بــه کرامــات روحانــی بــزرگان دیــن از جملــه
امــام هشــتم شــیعیان ،بهویــژه بــه هنــگام رویاروییهــای نظامــی ،بــه ایــن بــرآورد میرســیم کــه شــرایط
متنوعــی چــون موقعیــت ویــژۀ مــزار امــام رضــا  gدر مســیر راههــای منتهــی بــه کشــورهای غالبــا
متخاصــم ازبــکان و گورکانیــان هنــد و همچنیــن عــدم دسترســی دائمــی و مســتقیم حکومــت صفــوی
بــه مرقدهــای ائمــه شــیعه  bدر عتبــات موجــب شــده بــود تــا بهفرمــان پادشــاه صفــوی ،نــذورات و
صدقــات فراوانــی بــرای اقدامهــای مذهبــی و عمرانــی متعــدد در قالــب «ســرکار فیــض آثــار» انجــام شــود
کــه کارویژههــای مذهبــی مختلفــی بــرای فرمانروایــان صفویــه ازجملــه برگــزاری دعــای ولینعمــت بــا
ـی تبعیدشــده و همچنین مناقشــات مذهبی با
حضــور عالمــان برجســته و شــخصیتهای سیاســی ـ نظامـ ِ
عالمــان ازبــک داشــت .پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از روش تحقیــق تاریخــی و شــیوۀ جمـعآوری دادههای
کتابخانـهای از منابــع دسـتاول تاریخــی ،پــس از توصیــف و طبقهبنــدی تحــوالت مرتبط با طلــب کرامات
روحانــی و اقدامهــای مذهبــی فرمانروایــان صفــوی در مرقــد امام هشــتم شــیعیان ،به تحلیل و تفســیر این
ویژگیهــا و تأثیرهــای آن بــر شــرایط سیاســی ـ نظامــی حکومــت صفــوی میپــردازد.
کلیدواژهها :پادشاهان صفوی ،امام رضا  ،gکرامات ،سرکار فیض آثار ،نذورات.
 .1استادیارگروه تاریخ دانشگاه جیرفتmehdi.dh82@yahoo.com :
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مقدمه
رهبــران طریقــت صفویــه در مواقــع بحرانــی و هجــوم دشــمنان طریقــت همــواره از کرامــات

و راهنماییهــای بــزرگان دیــن ،بهویــژه شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی ،بهرهمنــد میشــدند.

بــه همیــن جهــت ،بــه اهتمــام مرشــدان طریقــت صفویــه ،مــزار شــیخ صفیالدیــن و ســایر
صوفیــان وابســته بــه آرامــگاه وی ضمــن توســعه و رونــق بســزا ،بهعنــوان مکانــی امــن و

مقــدس بــرای اقامــت و تدریــس عالمــان صوفــی برجســته ،شــهرت یافــت .ایــن الگــو در دوره
حکومــت صفویــه در خصــوص مرقــد امــام رضــا  gتبلــور برجســتهای یافــت .در همیــن

خصــوص ،بهواســطۀ انتســاب پادشــاهان صفــوی و همچنیــن آمــوزۀ صوفیــان طریقــت بــه
امامــان معصــوم  ،bتوســل بــه کرامــات و همچنیــن توجــه بــه توســعۀ مقابــر بــزرگان صوفــی
کاهــش یافــت و در عــوض ســنت مذکــور بیشــتر متوجــه امامــان شــیعه  bو مقابــر آنــان

ـیع ،امامــان شــیعه  bبرتریــن
گردیــد زیــرا بنــا بــه گفتــۀ سیدحســین نصــر ،در نــگاه تشـ ّ
هادیــان هســتند (نصــر .)111 :1393 ،در ایــن میــان ،مرقــد امــام رضــا  gبهواســطه جایــگاه

برجســتۀ کرامــات روحانــی و عوامــل جغرافیــای سیاســی همچــون نبــود دسترســی مســتقیم
بــه مرقدهــای ائمــه شــیعه  bدر منطقــۀ عتبــات و موقعیــت مکانــی شــهر مشــهد کــه در
مســیر راههــای منتهــی بــه کشــورهای همســایه و غالبــا متخاصــم گورکانیــان هنــد و ازبــکان
قــرار داشــت ،موقعیــت ویــژهای بــرای زیــارت و توســل فرمانروایــان صفــوی و قزلباشــان ایجــاد

کــرده بــود .زمینههــای مذکــور موجــب شــد تــا در وهلــۀ نخســت ،بــا توجــه بهضــرورت

توســل فرمانروایــان صفــوی بــه تقویــت روحیــه و ایمــان شــخصی خــود و لشــکریان قزلبــاش

در مواجهــه بــا تهاجــم همســایگان ،توفیقــات سیاســی ـ نظامــی مهمــی حاصــل شــود .در وهلۀ
دوم نیــز پادشــاهان صفــوی بــرای تقدیــم نــذورات و صدقــات خــود بــا عنایــت ویــژهای کــه

بــه بــارگاه امــام رضــا  gدر قالــب ســرکار فیــض آثــار نشــان دادنــد ،مشــروعیت مذهبــی

نیرومنــدی در زمینههایــی ماننــد برگــزاری دعــای ولینعمــت بــا حضــور عالمــان برجســته و
شــخصیتهای سیاســی ـ نظامــی تبعیــدی و همچنیــن کانــون شــیعی نیرومنــدی در برابــر

عالمــان س ـ ّنیمذهب ماوراءالنهــر ایجــاد کننــد.
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تاکنــون پژوهشــی بــا رویکــرد مــورد بحــث نگاشــته نشــده اســت ولــی آثــار پژوهشــی

چنــدی دربــارۀ مقولــۀ زیــارت و وقــف در دورۀ صفــوی نگاشــته شــده اســت .بــرای نمونــه،

حســین ایــزدی در مقالــۀ «شــاهان صفــوی و زیــارت» معتقــد اســت کــه فرمانروایــان

صفــوی بــه مقولــۀ ســفرهای زیارتــی بهجهــت آنکــه تأثیــر بســزایی در تقویــت باورهــای
سیاســی ـ مذهبــی مــردم نســبت بــه سلســلۀ صفویــه داشــت ،توجــه ویــژهای نشــان

دادنــد زیــرا بهواســطه حضــور دائمــی ارواح مقــدس امامــان شــیعه  bتوســل و
طلــب شــفاعت زائــران اجابــت میشــد .بــا اینهمــه ،پژوهــش مــورد نظــر بهواســطه

گســتردگی مبحــث نتوانســته اســت بــه تأثیــر و پیونــد مقولــۀ زیــارت دربــارۀ تقویــت
کهــن فرمانروایــان
روحیــه و انســجام عمــل نظامــی لشــکریان ،تأثیــر آمــوزۀ صوفیانــۀ
ِ
صفــوی در توســل بــه کرامــات روحانــی و همچنیــن نقــش و اهمیــت سیاســی ـ نظامــی

تحصــن شــخصیتهای برجســته در شــهر مشــهد توســط پادشــاهان صفــوی
اقامــت و ّ
توجــه داشــته باشــد (ایــزدی 131 :1391 ،و « .)132احمــدی» در مقال ـهای بــا عنــوان
«تشــیع و وقــف در عصــر صفــوی» بــر اســاس آمــار وقفــی شــهرهای مشــهد ،اصفهــان

و کرمــان بیشــترین اقدامهــای عمرانــی در قالــب آثــار وقفــی دورۀ صفــوی را در رابطــه

بــا آســتان قــدس امــام رضــا  gاعــام کــرده اســت (احمــدی 44 :1384 ،و .)48

«طالیــی» نیــز در پژوهــش خــود بــا عنــوان «سياســت مذهبــي صفويــان و پيامــد آن بــر
توســعه موقوفــات حــرم امــام رضــا  »gمعتقــد اســت از نتایــج مهــم عملکــرد پادشــاهان
صفــوی و درباریــان در افزایــش موقوفــات حــرم امــام رضــا  ،gایجــاد مرکــزی بــرای

اشــاعۀ فرهنــگ شــیعه و نهادینــه کــردن آن بــوده اســت (طالیــی.)130-129 :1396 ،

میتــوان گفــت ،مرقــد امــام رضــا  gدر شــاخصههایی نظیــر کانــون علمــی ســرکار
فیــض آثــار ،اقامــت و تحصــن شــخصیتهای سیاســی ـ نظامــی و برگــزاری مراســم

دعــای ولینعمــت برجســتگی یافــت کــه افــزون بــر طلــب امــداد کرامــات روحانــی
فرمانروایــان صفــوی و لشــکریان قزلبــاش ،در تقویــت مشــروعیت و حاکمیــت آنــان نیــز
تأثیــر بســزایی داشــت .محورهــای مذکــور در ادامــه مطــرح میشــوند.
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 .1توسل پادشاهان صفوی به کرامات روحانی امام رضا g
شــاهان صوفــیزادۀ صفــوی اهمیــت فراوانــی بــرای کرامــات روحانــی قایــل بودنــد و

بدینجهــت افــزون بــر روحانیــت اجــداد صوفــی خــود ،بهویــژه شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی،
از ائمــه معصومیــن  bنیــز طلــب امــداد میکردنــد .بررســی منابــع تاریخــی دوره صفویــه

ـی نبردهــای ســهمگین خارجــی تبلــور
نشــان میدهــد کرامــات بــزرگان دیــن در مواقــع بحرانـ ِ

بیشــتری مییافــت .فرمانروایــان صفــوی در رویارویــی بــا تهاجــم لشــکریان عثمانــی ،بــا زیارت
مقبــره شــیخ صفیالدیــن و بههنــگام مقابلــه بــا حمــات ازبــکان و گورکانیــان هنــد بــا زیــارت
مرقــد امــام رضــا  gاز روحانیــت آنــان طلــب همــت و امــداد میکردنــد .منابــع تاریخــی دورۀ

صفــوی از زیارتهــای پیاپــی شــاهعباس اول از مرقــد شــیخ صفیالدیــن قبــل از انجــام هــر

عملیــات نظامــی بــا ســرداران لشــکر عثمانــی حکایــت دارد .در طــی ایــن زیارتها ،شــاهعباس
اول از ارواح شــیخ صفیالدیــن و ســایر اجــداد صوف ـیاش طلــب تبــرک و اســتمداد میکــرد.

«جنابــدی» نویســنده «روضــۀ الصفویــه» اعتقــاد و بــاور شــاهعباس اول بــه کرامــات روحانــی را

نشــانۀ درویشمســلکی و صوفیمنشــی وی بهعنــوان مرشــد کامــل طریقــت صفویــه دانســته
اســت (ترکمــان ،1382 ،ج447 :2؛ جنابــدی 865 ،738 :1378 ،و  .)897چنیــن اعتقــاد و

ـص تمامــی
بــاوری را میتــوان بــا توجــه بــه شــرایط سیاســی ـ نظامــی کشــور ،کموبیــش مختـ ّ
فرمانروایــان صفــوی دانســت.

شــاهان صفــوی از دورۀ ســلطنت شاهاســماعیل اول تــا دوره ســلطنت شــاهصفی ،پیوســته

شــاهد حمــات و چپاولگریهــای دســتجات مختلــف ازبک قــرار داشــتند .ازایـنرو ،فرمانروایان

همــواره خواهــان تقویــت روحیــه و ایمــان قلبــی خــود و لشــکریان قزلبــاش بــا توســل بــه مزار
ائمــه شــیعه  bو ســایر بــزرگان دیــن بودنــد .بــا اینهمــه ،بــه جهــت آنکــه بیشــتر مرقدهــای
ائمــه شــیعه  bدر منطقــۀ عتبــات قــرار داشــت ،شــاهان صفــوی تنهــا در صــورت تصــرف

ســرزمین عــراق میتوانســتند دسترســی مســتقیمی بــه مرقدهــای متبرکــه جهــت زیــارت و
توســل داشــته باشــند .واقعیــت مذکــور اهمیــت مرقــد امــام هشــتم شــیعیان در مشــهد را کــه

همــواره جزئــی از قلمــر ِو حکومــت صفــوی محســوب میشــد ،خاطرنشــان میکــرد و موجبــات

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هفتم ،شماره  ،28زمستان 1398

پیوند معنوی پادشاهان صفوی با امام رضا ( gدهقانی)

139

توســل و زیــارت روزافــزون مرقــد مطهــر را فراهــم مـیآورد .بههمیــن جهــت ،شــاهعباس اول

کــه خواهــان اســترداد ایالــت ازدس ـترفتۀ خراســان بــود همــواره از روح مقــدس امــام رضــا

 gطلــب همــت و اســتمداد میکــرد .بنــا بــه عقیــدۀ اســکندربیک منشــی نویســنده کتــاب
«تاریــخ عالــمآرای عباســی» بهســبب همیــن حســن نيــت و ارادۀ صادقانــه بــود کــه شــاه
توانســت بــه آرزوی خــود دســت یابــد و بــا رشــادت لشــکریان قزلبــاش ،ازبــکان مهاجــم را

متــواری نمایــد .در واقــع ،شــاهعباس اول و ســایر فرمانروایــان صفــوی از جملــه شــاه اســماعیل

اول و شــاهعباس دوم ،همــواره فتوحــات خــود را بهواســطۀ ارادت و غالمــى مخصوصشــان

نســبت بــه ائمــه شــیعه  bبهویــژه مجــاورت و خدمتگزاریشــان بــه مرقــد امــام هشــتم

شــیعیان میدانســتند .بــرای مثــال ،شــاهعباس دوم در فتحنامـهای کــه بــه مناســبت تصــرف
قندهــار منتشــر کــرد ،پیــروزی خــود را «بــه حســن توفيقــات الهــى و امــداد ارواح مقــدس

پیامبــر اســام و ائمــه معصوميــن» دانســت کــه بــا زیــارت مرقــد امــام رضــا  gبههمراهــی
لشــکریان قزلبــاش حاصلشــده بــود1(ترکمــان ،1382 ،ج 546 :2و 754؛ حســینی:1379 ،

49؛ وال ـ ه قزوینــی.)711 :1372 ،

افــزون بــر مــوارد فــوق ،از دالیــل مهــم دیگــری کــه موجــب توســل شــاهان صفــوی و

قزلباشــان بــه امــداد روحانــی امــام رضــا  gمیگردیــد ،نسـبنامۀ عرفانــی و مــراد و مریــدی

بنیانگــذار طریقــت صفــوی یعنــی شــیخ صفیالدیــن بــود .در ایــن رابطــه ،مورخــان دوره
ـرات و تقریبـاً بــه یکســان نسـبنامۀ شــیخ صفیالدیــن را از طریــق شــیخ زاهــد
صفــوی ،بهکـ ّ

گیالنــی بــه امــام رضــا  gرســانیدهاند .بــرای نمونــه ،والــۀ اصفهانــی و اســکندربیک منشــی،
نســبنامۀ مذکــور را چنیــن ذکــر کردهانــد:

شــيخ صفیالدیــن نســبت ارادت و خرقــه و ارشــاد ازو يافتــه و او از ســيدجمالالدین و او از

شــيخ شــهابالدین محمــود آمــرى و او بــه هفــت واســطه از ســيدالطايفه شــيخ جنيــد بغدادى
 .1نمونــۀ مشــابه :شاهاســماعیل اول قبــل از نبــرد بــا شــيبكخان ،فرمانــروای ازبــکان ،بــه زیــارت مرقــد امــام رضــا  gشــتافت
و دعــای فتــح و نصــرت مســألت کــرد .بنــا بــه گفتــۀ خورشــاهبنقباد حســینی نویســنده کتــاب «تاریــخ ایلچــی» ،فرمانــروای
ـت فِئَـ ًة َكثِيــر ًة ب ِـ ِإذْنِ َّ
اللِ» بــه گــوش صــدق شــنيد و در آينــۀ حکومــت
ـن فِئَـ ٍة قَلِي َلـ ٍة َغلَبَـ ْ
ـم ِمـ ْ
صفــوی «از هاتــف توفيــق مصدوقـه « َكـ ْ
َ
روزافــزون صــورت فتــح و ظفــر را معاينــه ديــده بــا دلــى قــوى و عــزم درســت از آن روضــه ج ّنتآســا بيــرون رفــت( ».حســینی،
.)49 :1379
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و او از ســرى ســقطى و او از معــروف كرخــى خــادم امــام رضــا (والــ ه قزوینــی35 :1372 ،؛
ترکمــان ،1382 ،ج.)13 :1

از آنجاکــه قزلباشــان و صوفیــان ،مریــد شــاهان صفــوی محســوب میشــدند ،چنیــن

امدادهــای روحانــی شــامل حــال لشــکریان نیــز میگردیــد و آنــان را در قالــب روح جمعــی
واحــدی بــرای اقــدام مشــترک علیــه دشــمن متجــاوز متحــد میکــرد .بــرای نمونــه ،میــرزا

بیــگ جنابــدی در «تاریــخ روضۀالصفویــه» نحــوۀ مواجهــه لشــکریان قزلبــاش بــا ازبــکان در
ســال 986ق را چنیــن روایــت میکنــد کــه مرتضیقلیخــان فرمانــدۀ لشــکریان قزلبــاش ،در

مواجهــه بــا جاللخانبــن ديــن محمدخــان ازبــک در ناحیــه فريمــان واليــت جــام ،پرچــم

امــام رضــا  gرا بــه جهــت تیمــن ،نصــب و از خداونــد طلــب پیــروزی نمــود .بههمیــن جهت

در جریــان نبــرد ،قزلباشــان بهواســطه كرامــت امــام هشــتم شــیعیان توانســتند مکتــب اخضــر

از فرماندهــان ازبــک و جاللخــان والــی مــرو را شکســت دهنــد و بــه قتــل برســانند (جنابــدی،

.)597 :1378

افــزون بــر آنَ ،علَمهــا و رایــات امــام رضــا  gدر هنــگام ورود فرمانــروا بــه مرقــد مطهــر یــا

در مراســم دینــی بــرای تبــرک بــه اهتــزاز درمیآمــد کــه نقــش مهمــی در تقویــت روحیــه
پادشــاه و لشــکریان قزلبــاش داشــت .بــرای نمونــه ،هنــگام زیــارت همایــون پادشــاه هنــد،
متولــی آســتان قــدس از وی خواســت در روز عیــد قربــانَ ،علَمــی را کــه شاهطهماســب اول

بــه او بخشــیده و در مرقــد امــام رضــا  gبســته شــده بــود ،تــا مصــای شــهر حمــل کنــد.

همایــون نیــز بــرای تقویــت روحیــۀ لشــکریان قزلبــاش خــود در بازپسگیــری تاجوتخــت

هنــد ،بــا طیــب خاطــر مراســم مذکــور را برگــزار کــرد .در همیــن خصــوص ،هنــگام ورود

شاهاســماعیل اول و لشــکریانش بــه مشــهد بــرای زیــارت و طلــب دعــای فتــح بــرای رویارویــی
بــا لشــکر شــیبکخان ازبــک ،ســادات و خدمتــکاران مرقــد مطهــرَ ،علَــم امــام رضــا  gرا
تقدیــم شــاه کردنــد تــا وی بههمــراه امــرای لشــکر ،آن را تــا مرقــد حمــل کنــد (نصیــری،

117 :1373؛ عالــمآرای شــاه اســماعیل.)346 :1384 ،

چنانکــه اشــاره شــد ،طلــب امــداد روحانــی بهویــژه در هنــگام زیــارت شــاهان صفــوی از
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مرقــد امــام رضــا  gتبلــور بیشــتری مییافــت .فرمانــروای صفــوی بــرای تدبیــر امــور جنگــی

خــود در مواجهــه بــا دشــمنان مــرزی همچــون ازبــکان و پــارهای از اوقــات بــا گورکانیــان هند،

ابتــدا بــه زیــارت مرقــد مطهــر میشــتافت تــا بتوانــد بــه تأمیــن قـ ّوت قلبــی خــود و تقویــت

روحیــۀ لشــکریان مبــادرت ورزد .بــرای نمونــه ،شــاهعباس دوم هنــگام عزیمــت بــرای تصــرف
قندهــار بهمیــزان دو فرســنگ راه را بــرای زيــارت مــزار مطهــر ،پیــاده رهســپار شــد .شــاه

صفــوی مــدت  54روز را اغلــب بــه زیــارت و طلــب دعــا و حاجــات و باقــی اوقــات را بــه تــدارك
امــور قلعهگشــايى و تهيــۀ اســباب و ادوات لشكركشــى و ســپهآرايى مصــروف داشــت( 1وال ـه
قزوینــی456-458 :1382 ،؛ وحیــد قزوینــی.)459 :1383 ،

بــا اینهمــه ،از دوره ســلطنت شاهســلیمان و ســپس شاهسلطانحســین بــا کاهــش

قــدرت ازبــکان و تیموریــان هنــد و همچنیــن عــدم تمایــل فرمانروایــان بــه امــور نظامــی،

جنگهــای مــرزی بزرگــی بــه وقــوع نپیوســت .بــه همیــن جهــت ،میــزان توســل پادشــاهان

صفــوی و لشــکریان قزلبــاش در بــارگاه امــام هشــتم شــیعیان بهمنظــور بســیج نظامــی و
طلــب کرامــات روحانــی کاهــش چشــمگیری یافــت بهطوریکــه طلــب اســتغاثه و ســفرهای

ن مثــال ،در ســال
زیارتــی فرمانروایــان نیــز بیشــتر جنبــۀ نمادیــن و شــخصی یافــت .بهعنــوا 

1118ق ،شاهسلطانحســین برخــاف فرمانروایــان پیشــین کــه همــواره بــا لشــکریان قزلبــاش
بــه زیــارت رهســپار میشــدند ،تنهــا بــا حرمســرا و درباریــان خــود وارد مشــهد مقــدس
گردیــد و فرمــان داد تــا داالنــی اختصاصــی و مســ ّقف بهمنظــور دسترســی اختصاصــی
درباریــان بــه مرقــد امــام رضــا  gو دور از انظــار مــردم احــداث شــود .در همیــن خصــوص،

شاهسلطانحســین برخــاف رویــه اجــداد خــود کــه بهمنظــور شــکرانۀ فتوحــات نظامــی و
پاسداشــت کرامــات روحانــی ائمــه  bشــخصاً رهســپار مشــهد مقــدس میشــدند ،فرمــان
داد تــا در غیــاب وی ،فتحنامــۀ بحریــن در مرقــد مطهــر قرائــت شــود و اهالــی از خداونــد

عمــان را نماینــد .درحالیکــه
متعــال و ائمــه معصومیــن  bدرخواســت اســتیصال خــوارج ّ
 .1نمونــه مشــابه :شــاهان صفــوی در مواجهــه بــا قشــون ازبــکان ،قبــل از لشکرکشــی و حتــی در صــورت شکســت در برابــر ازبــکان
نیــز بــرای طلــب امــداد و اســتمداد از کرامــات روحانــی امــام هشــتم شــیعیان ،بــه زیــارت مرقــد وی میشــتافتند کــه نمونــه آن
را میتــوان بههنــگام مواجهــۀ چندبــارۀ شاهطهماســب اول در برابــر لشــکریان عبیدخــان ازبــک مالحظــه کــرد(وحیــد قزوینــی،
44 :1383؛ ترکمــان ،ج610 :1382 ،2؛ نطنــزی.)13 :1373 ،
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پادشــاهانی همچــون شاهطهماســب اول یــا شــاهعباس اول در صــورت دریافــت کرامــات
روحانــی شــخصاً و حتــی گاهــی بهصــورت پیــاده بــه زیــارت مرقــد مطهــر میشــتافتند .از

نمونههــای ایــن مدعــا را میتــوان در ســال 939ق ،بــه توبــۀ معــروف شاهطهماســب اول

بعــد از مالحظــه کرامــات روحانــی حضــرت علــی  gدر عالــم رؤیــا و یــا شــفای شــاهعباس

اول از بســتر بیمــاری ذکــر کــرد( 1مســتوفی116 :1375 ،؛ نوایــی154 :1353 ،؛ بدلیســی،

 ،1377ج181 :2؛ ترکمــان ،1382 ،ج954 :3؛ وحیــد قزوینــی.)150 :1383 ،

اهمیــت روحانیــت امــام رضــا  gدر برقــراری انســجام اجتماعــی ایرانیــان و اتحــاد نظامــی

قزلباشــان موجــب میشــد تــا فرمانروایــان کشــورهای همســایه بــر پایــۀ مناســبات سیاســی ـ

ـی متنوعــی کــه بــا پادشــاهان صفــوی داشــتند ،عقایــد دوســتانه یــا خصمانـهای
مذهبیتاریخـ ِ
ابــراز کننــد .در ایــن رابطــه« ،امینــی هــروی» نویســندۀ کتــاب «فتوحــات شــاهی» از قــول

خواجــه کمــال محمــود ســاغرچی وزیــر محمــد شــيبانىخان ازبــک ،روایــت میکنــد کــه

فرمانــروای ازبــک خطــاب بــه وزیــرش در بــاب منهدمســاختن مرقــد امــام هشــتم شــیعیان

گفــت« :هرچــه بــر ســر مــا آورد ،او آورد .مــن همــان زمــان دانســتم كــه ايــن ّنيــت موجــب

انهــدام بنــاى حکومــت او گشــت( ».امینــی هــروی .)347 :1383 ،ایــن ســخنان نشــاندهندۀ
وحشــت فرمانــروا و دســتجات ازبــک از ایمــان قلبــی و انگیــزۀ بــاالی مذهبــی و نظامی ســواران

قزلبــاش دارد.

برخــاف محمدشــیبانیخان ازبــک ،فرمانروایــان گورکانــی و دکنــی شــبهقاره هنــد بهواســطه

پیشــینه ارادت تاریخــی بــه امــام هشــتم شــیعیان یــا وحــدت مذهبیشــان ،مناســبات مطلوب
سیاســی و همگرایــی فرهنگــی بیشــتری بــا فرمانروایــان صفــوی برقــرار میکردنــد .آنــان

احتــرام فراوانــی بــرای مرقــد امــام رضــا  gو جایــگاه برجســته اجتماعــی ـ سیاســی آن قایــل

بودنــد .بــرای مثــال ،همایــون پادشــاه گورکانــی ،هنگامیکــه بهواســطۀ تبعیــد از هنــد در

 .1نمونــه مشــابه :عــدم حضــور آخریــن فرمانــروای صفــوی در میادیــن نبــرد بــا دســتجات افغــان موجــب شــد تــا منابــع تاریخــی
بــا عــدول از نقــش ناجیانــۀ فرمانروایــان صفــوی ،گــزارش کرامــات روحانــی امــام همــام را بهنحــو دیگــری بازگــو کننــد .در همیــن
خصــوص« ،نــوری» در کتــاب خــود روایــت میکنــد :در ســال 1130ق ،افغانهــای هــرات بــه مــدت س ـیوپنج روز شــهر مشــهد
را محاصــره کردنــد کــه در عالــم رؤیــا بــا هشــدارهای روحانــی امــام رضــا  gمبتنــی بــر تــرک محاصــره ،بهتدریــج عقبنشــینی
کردنــد (نــوری1427 ،ق ،ج.)328 :1
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ایــران بــه ســر میبــرد ،بهمنظــور بهبــود روحیــه خــود و لشــکریان قزلباشــش در مواجهــه

بــا مدعیــان ســلطنت گورکانــی ،روزهــای متوالــی در مرقــد امــام رضــا  gبــه مراســم زيــارت
و عبــادت ،اوقــات خــود را مصــروف میداشــت تــا از روحانيــت امــام همــام طلــب اســتمداد

نمایــد .بــا کاهــش شــور مذهبــی و انگیزههــای نظامــی پادشــاهان در اواخــر حکومــت صفــوی،

اســتغاثۀ فرمانروایــان پناهنــده گورکانــی نیــز کاهــش یافــت بهطوریکــه شــاهزاده اکبــر فرزنــد
اورنگزیــب فرمانــروای گورکانــی کــه هماننــد همایــون بــرای درخواســت حمایــت نظامــی
لشــکریان قزلبــاش بــه دربــار شــاه ســلیمان آمــده بــود ،بــا اطــاع از سیاســت عــدممداخلــۀ

نظامــی حکومــت صفــوی ،در ایــران ســکونت اختیــار نمــود .وی برخــاف ســلف ،بهجــای طلب
دعــای فتــح و نصــرت در بــارگاه امــام رضــا  ،gپــس از وفــات ،در صحــن شاهطهماســب اول

دفــن گردیــد( 1قمــی ،1383 ،ج307 :1؛ قزوینــی .)75 :1367 ،زیارتهــای مــداوم شــاهان

صفــوی از مرقــد امــام هشــتم شــیعیان و طلــب استمدادشــان موجــب شــد تــا آنــان نــذورات

و صدقــات خــود را بــه بهبــود و تنظیــم «ســرکار فیــض آثــار» یــا همــان اداره متولــی مرقــد

مطهــر ،اختصــاص بدهنــد.

 .2نذورات پادشاهان صفوی در مرقد امام رضا g
شــاهان صفــوی توجــه ویــژهای بــه ارســال نــذورات و صدقــات خــود بــرای رونــق زیــارت

مرقدهــای مقــدس شــیعه در داخــل کشــور و همچنیــن در منطقــه عتبــات داشــتند .حکومــت

صفــوی بهواســطه مخالفــت مقامــات بلندپایــۀ عثمانــی در بیشــتر ایــام ســلطنت دسترســی

مســتقیمی بــه مراقــد ائمــه شــیعه  bدر عتبــات نداشــتند و ناگزیــر صدقــات ،نــذورات و

کمکهــای مالــی خــود را بــا همــکاری مقامــات عالیرتبــۀ عثمانــی ،بــه ادارهکننــدگان
مرقدهــای مطهــر اهــدا میکردنــد .همیــن روال موجــب توجــه بیشــتر آنــان بــه مرقــد امــام

هشــتم شــیعیان در مشــهد میشــد .بــرای نمونــه ،شاهاســماعیل اول بهواســطه چپــاول مــزار
 .1نمونــه مشــابه :حبشخــان فرســتاده نظــام شــاه والــى احمــد نگــر در منطقــه دکــن کــه شــیعهمذهب و بــا زبــان فارســی
آشــنایی کاملــی داشــت ،در مدتــی کــه در ایــران مقیــم بــود بــا کســب اجــازه از شــاهعباس اول ،بــه زیــارت مرقــد امــام رضــا g
شــتافت(ترکمــان ،1382 ،ج.)964 :3
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امــام رضــا  gتوســط ازبــکان ،فرمــان داد تــا قناديــل و شــمعدانهای طالیــی و نقــرهای بــه
ســرکار فیــض آثــار اختصــاص یابــد .در تــداوم همیــن رونــد ،شاهطهماســب اول نیــز نــذورات

فراوانــی در مشــهد انجــام داد بهطوریکــه افــزون بــر احــداث قلعــه مشــهد مقــدس بــرای

حفاظــت از شــهر در برابــر تهاجــم ازبــکان ،گنبــد مطــا و ســرطوق مرصــع ،شــرفه دوز ضريــح،
مرصــع نصــب کــرد 1.وی
شــمعدان باالســر و پاييــن پــاى مرقــد مطهــر و همچنیــن دربــی ّ

همچنیــن پــس از دســتیابی بــه یــک قطعــه المــاس گرانبهــا کــه از نــذورات ســرکار فیــض
آثــار و توســط عبدالمؤمنخــان ازبــک بــه چپــاول رفتــه بــود ،بــه قیمــت آن امــاک مرغوبــی

را وقــف مرقــد مطهــر نمــود (مســتوفی81 :1375 ،؛ عال ـمآرای شــاه اســماعیل347 :1384 ،؛

ترکمــان ،1382 ،ج.)610 :2

در میــان فعالیتهــای مذهبــی فرمانروایــان صفــوی ،اقدامهــای شــاهعباس اول بهواســطۀ

ذوق معمــاری و عمران ـیاش حایــز اهمیــت ویــژهای بــود .در ایــن میــان ،هجــوم ازبــکان بــه
خراســان در دورۀ ضعــف حکومــت صفــوی نیــز موجــب چپــاول شــهر مشــهد و از جملــه
مــزار مقــدس میشــد .در ایــن خصــوص ،لشــکریان عبدالمؤمنخــان فرمانــروای ازبــک امــوال

مرصــع طــا و نقــره ،شــمعدان ،مفروشــات ،ظــروف چينــى و كتابخانــه
مرقــد شــامل قناديــل ّ

بینظیــر ســركار فيــض آثــار را كــه حــاوی مصاحفــی بــه خطــوط مبــارک ائمــه شــیعه b

و دانشــمندان برجســتهای همچــون یاقــوت حمــوی بــود ،چپــاول کردنــد .ایــن اقــدام آنــان
ســبب شــد شــاهعباس اول بــه مط ّ
الکــردن مجــدد گنبــد امــام رضــا  gهمــت گمــارد و

بــرای جبــران خســارت وارده بــه کتابخانــه ســرکار فیــض آثــار ،كتابخانــه شــخصی خود شــامل

كتابهــای عربــى و علمــى در حوزههایــی ماننــد فقــه ،تفســير و حديــث را وقــف و نــذر

ســركار فیــض آثــار کنــد .شــاهعباس اول ســپس بــه توســعۀ صحــن حــرم پرداخــت چــرا کــه

تعــداد زائــران مشــهد افزایــش فراوانــی یافتــه بــود .بهفرمــان فرمانــروای صفــوی ،خيابانــى از

دروازۀ غربــى تــا شــرقى شــهر طــرح و اجــرا شــد تــا مــردم از هــر طــرف بتواننــد بــا گــذر از
 .1نمونــه مشــابه :شاهطهماســب اول ،پيوســته نــذورات و هدایــای فراوانــی بــرای ســرکار فیــض آثــار و زائــران بــه مشــهد
میفرســتاد .بــر پایــه گــزارش اســکندربیگ منشــی ،ميرمحمــد اشــرف از ســادات درازگيســوى اســترآباد ،بنــا بــر وفــور ديانــت،
صــاح و پرهيــزگارى مــورد اعتمــاد شاهطهماســب اول قــرار گرفــت و همــواره از جانــب وی بــه نيابــت شــرعى ،بــه زيــارت آســتانه
امــام رضــا  gرهســپار میشــد (قمــی ،1383 ،ج405 :1؛ والــ ه قزوینــی398 :1372 ،؛ ترکمــان ،1382،ج.)151 :1
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میــان ایوانهــا بــه صحــن حــرم راه یابنــد .در تــداوم اقدامهــای عمرانــی ،شــاه صفــوی فرمــان
داد بــرای رفــع کمبــود آب ســکنه مشــهد و زائــران حــرم ،از چشــمهها و قنــوات نواحــداث ،آب

بــه شــهر آوردنــد و کانــال آبــی در ميــان خيابــان و حوضــى بــزرگ در وســط صحــن حــرم
احــداث کننــد تــا آب بــا گــذر از حــوض بــه خيابــان شــرقى شــهر جــارى شــود(ترکمــان،

 ،1382ج  121 :1و ج 761 ،413 :2و .)854

مشــابه و بــه پیــروی از اقدامهــای مذهبــی پادشــاهان صفــوی ،شــاهزادگان و حـ ّکام ایــاالت

همجــوار خراســان نیــز نــذورات و صدقــات خــود را بــه مصــارف ســرکار فیــض آثــار اختصــاص

میدادنــد .در ایــن میــان ،شــاهزاده ســلطان مهينبانــو خواهــر کوچکتــر شاهطهماســب
اول جواهــرات و ظــروف چینــی خــود را نــذر مرقــد امــام رضــا  gنمــود .در همیــن رابطــه،

آقامحمــد حاکــم مازنــدران بــرای ســهولت تــردد زائــران مشــهد ،ربــاط و حوضــى عالــی در

مســیر راه مشــهد در موضــع چشــمه الهــاك احــداث نمــود تــا افــزون بــر زایــران ،بازرگانــان و
ســاير مســافران نیــز در آن راه بیآبوعلــف بــه ســهولت تــردد کننــد .افــزون بــر اقدامهــای

مذکــور ،بهفرمــان پادشــاهان صفــوی ،مالوجهــات مشــهد مقــدس ســيورغال ســركار فيــض
آثــار بــود کــه از طــرف وزیــر شــهر اداره میگردیــد (حســینی242 :1379 ،؛ قمــی ،1383،ج

 431 :1و ج .)1034 ،2

 .3عالمان و اداره سرکار فیض آثار بهفرمان پادشاه صفوی
بــر پایــۀ اقدامهــای وقفــی و نــذورات مذکــور ،عالمــان برجســتهای بــه نیــت مجــاورت مرقــد

امــام رضــا  gو گســترش علــوم بهویــژه فقــه شــیعه ،در شــهر مشــهد ســکونت اختیــار

ـی نیرومنــدی در شــهر مشــهد
کردنــد .ایــن رونــد حضــور عالمــان موجــب شــد تــا کانــون علمـ ِ
بــه محوریــت ســرکار فیــض آثــار شــکل بگیــرد .از ایــن عالمــان مشــهور میتــوان بــه موالنــا

عبــداهلل شوشــتری ،خواجــه افضلالديــن تركــه از قضــات مشــهور اصفهــان ،شــیخ حســن

داود اســترآبادی و شــیخ فض ـلاهلل عــرب ،پیشنمــاز مســجد جامــع مشــهد ،را نــام بــرد کــه

بهواســطۀ شــهرت پرهیــزکاری و درجــۀ واالی علمیشــان ،بهفرمــان پادشــاه صفــوی بــه
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مدرســی یــا خادمیگــری مرقــد مطهــر اشــتغال داشــتند .حضــور عالمــان برجســته در قالــب
مدرســان ســرکار فیــض آثــار ازجملــه حكيــم عمادالدیــن محمــود ،مالعلــی مذهــب و موالنــا

افضــل قاينــى موجــب شــد تــا افــزون بــر علــوم دینــی همچــون فقــه ،تفســیر و کالم ،علــوم

عقلــی از قبیــل فلســفه ،ریاضــی و پزشــکی نیــز گســترش یابــد و طالبــان علــم را از نواحــی

مختلــف جــذب کننــد؛ طالبانــی ماننــد موالنــا حســین قاینــی ،شــیخ بهاءالدیــن محمــد عاملی
و میــر محمدباقــر دامــاد در شــهر مشــهد بــه عالمــان و مدرســان مشــهوری تبدیــل شــدند و

توانســتند جایــگاه اجتماعــی مهمــی در دوره حکومــت صفــوی ازجملــه مدرســی ســرکار فیض

آثــار و حضــور در مجالــس علمــی ـ فقهــی فرمانروایان صفوی کســب کننــد( 1ترکمــان،1382 ،
ج 155-154 :1و  156 ،147و 158-157؛ والـ ه قزوینــی439 :1372 ،؛ سیســتانی184 :1383 ،

و .)460

توســعۀ روزافــزون ســرکار فیــض آثــار کــه بهواســطه توجــه روزافــزون عالمــان ،زائــران و

مقامــات عالیرتبــه حکومــت صفــوی صــورت پذیرفــت ،موجبــات ســکونت و حضــور عالمــان
شــیعه در مناصــب متعــدد مدرســی و خادمیگــری ســرکار گردیــد .بنــا بــه روایــت قمــی

نویســنده کتــاب «خالصۀالتواریــخ» ،شاهطهماســب اول بهواســطۀ دریافــت کرامــات روحانــی

از ائمــه  bکــه بــه توفیقــات سیاســی ـ نظامــی وی انجامیــده بــود ،تصمیــم به تنظیم ســرکار
فیــض آثــار ،ایجــاد کانــون فقــه شــیعه و پیراســتن شــهر مشــهد از منهیــات گرفــت .وی در

وهلــۀ نخســت بــرای پیشــبرد اقدامهایــش ،حســن ســلطان روملــو حاکــم خاطــی مشــهد را
عــزل کــرد .نگــرش مذکــور در دوره ســلطنت ســایر فرمانروایــان صفــوی نیــز تــداوم یافــت.

در ایــن رابطــه ،مهمتریــن منصــب ،تولیــت ســرکار فیــض آثــار بــود کــه معمــوال بهفرمــان
پادشــاه صفــوی بــه مقامهــای عالیرتبــۀ مذهبــی شــامل صــدور ،قضــات ،شیخاالســامها

 .1نمونــه مشــابه :افــزون بــر اقامــت عالمــان دینــی ،پزشــکان مشــهوری نیــز بهمنظــور تقــرب و تبــرک از مرقــد امــام رضــا  gدر
شــهر مشــهد ســکونت اختیــار و معالجــات خــود را نــذر امــام همــام میکردنــد .بــرای نمونــه ،حكيــم عمادالدیــن محمــود کــه بــه
دانشــورى مشــهور و رســاالت مهمــی در علــم طــب و معالجــه امــراض نوشــته بــود ،بــا حضــور در مشــهد عنــوان «طبیــب ســرکار
فیــض آثــار» یافــت .وی در ایــن جایــگاه بــه معالجــه بیمــاران و زائــران مشــغول بــود .در همیــن خصــوص ،میــرزا حس ـنبیک
کــه طبیبــی حــاذق و از اهالــی شــهر یــزد بــود ،بــه نیــت مجــاورت مرقــد امــام هشــتم شــیعیان ،بیستســال در مشــهد ســکونت
اختیــار کــرد و در ایــن مــدت بــه معالجــه امــراض مختلــف اشــتغال داشــت .در همیــن رابطــه ،درویشــان گوشهنشــین بســیاری از
جملــه ســیفای زرکــش در مشــهد بهســر میبردنــد .دیگــر آنکــه ،شــریف پاشــا از فرماندهــان اصفهانیاالصــل حکومــت عثمانــی،
بــا موافقــت شــاهعباس اول در شــهر مشــهد ســاکن و بهفرمــان شــاه صفــوی مواجــب ســاالنهای بــرای وی منظــور شــد (ترکمــان،
 ،1382ج168 :1؛ مســتوفی بافقــی ،1385 ،ج  418 :3و 510؛ نوایــی.)9 :1353 ،
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و مدرســان برجســته واگــذار میگردیــد .ایــن منصــب تنهــا بهواســطۀ فــوت متولــی یــا
ســوءِمدیریت وی بــه شــخص دیگــری انتقــال مییافــت .در ایــن رابطــه ،از میــان مدرســان

ســرکار ،ميــر ســيدعلىبن ميــر اســداهلل شوشــترى و شــيخ لطـفاهلل طيســى مدتــی عهــدهدار

ایــن منصــب بودنــد .امیــر ابوالمعالــی انجــوی شــیرازی از صــدور دوره ســلطنت شــاهعباس اول
نیــز مدتــی تولیــت ســرکار را عهــدهدار بــود ولــی در ســال 1015ق ،بهواســطه ســوءِمدیریت،

بهفرمــان شــاه برکنــار شــد و منصــب مذکــور بــه قاضیخــان از ســادات حســنی قزویــن و
از اقــوام قاضیجهــان ،وزیــر شاهطهماســب اول ،واگــذار شــد .ازجملــه اســتثناهای ایــن امــر،

تولیــت شــاهزاده ســلیمانمیرزا ،فرزنــد چهــارم شاهطهماســب اول ،بــود کــه از زمــان کودکــی

در مشــهد تحــت تربیــت شــاهولى ســلطان تاتــى اغلــى ذوالقــدر حاکم مشــهد قرار داشــت .وی

بهفرمــان پــدرش مدتــی بــه تولیــت و خادمباشـیگری مرقــد امــام رضــا  gمنصــوب شــد

1

(ترکمــان ،1382 ،ج 157 ،133 :1و 166؛ والــ ه قزوینــی 401 :1372 ،و 423؛ قمــی،1383 ،

ج.)380 :1

منصــب تولیــت ســرکار فیــض آثار همــواره به یک شــخص اختصــاص نداشــت و در پــارهای از

اوقــات تولیــت ســرکار فیــض آثــار بــه دو قســمت ســنتی و واجبــی تقســیم میشــد؛ چنانکــه

در دوره حکومــت شاهطهماســب اول تولیــت ســنتی بــه ميرکمالالدیــن محمــد اســترآبادی و

تولیــت واجبــی بــه ميــر ابوالقاســم اصفهانــى واگــذار شــد .بنــا بــه گفتــۀ اســکندربیگ منشــی

نویســنده کتــاب «تاریــخ عالمآرای عباســی»:

«غــرض از عبــارت ســنتى آن اســت كــه ســيورغاالت و آنچــه ســركار خاصــه شــريفه بــه

جهــت مصــارف الســركار از مصالــح شــيالن و وظايــف خــدام و مدرســان و اربــاب وظايــف
و ادارات ســادات و عمــاء و فضــاء و اربــاب اســتحقاق داده میشــد چــون اختيــار صــرف

حضــرت خاقــان جنــت آشــيان داشــتند آن را ســنتى مینامنــد و حاصــل اوقــات و نــذروات كه
مصــرف معيــن دارد بموجــب شــروط واقفيــن عمــل میبایــد كــرد ،آن را واجــب مىشــمارند»2

 .1نمونــه مشــابه :ميرزاباقــر رضــوى مشــهدى ،شیخاالســام قزويــن و میــرزا بدیــع کالنتــر مشــهد نیــز مدتــی تولیــت ســرکار
فیــض آثــار را بــه خــود اختصــاص دادنــد (وحیــد قزوینــی 436 :1383 ،و .)754
 .2نمونــه مشــابه :در ســال  974ق ،شاهطهماســب اول ،تولیــت واجبــی را بــه میــر ابوالولــی انجــو و تولیــت ســنتی را بــه میرعبــداهلل
بــدال واگــذار کــرد (قمــی ،1383 ،ج .)460 :1
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(خاتونآبــادی489 :1352 ،؛ ترکمــان ،1382 ،ج.)149 :1
در اواخــر دوره حکومــت صفــوی نیــز همچنــان اداره ســرکار فیــض آثــار میــان دو نفــر از عالمان

و بــزرگان شــهر مشــهد بــا عنــوان متولــی و ناظــر آســتان قــدس تقســیم شــده بــود بهطوریکــه
افــزون بــر تولیــت میــرزا داوود مســتوفی خاصــه و صاحــب نســقی میــرزا ابوالحســن در دوره

ســلطنت شاهسلطانحســین ،در ســال 1135ق ،در آســتانۀ فروپاشــی حکومــت صفــوی ،توليــت
آســتان قــدس بــه ميــرزا شــمسالدین محمــد از بــزرگان شــهر و صاحــب نســقى ســركار فيــض

آثــار بــه حســن ،مشــهور بــه نمككــش ،اختصــاص داشــت .شــخصیتهای مذکور نقــش مهمی

در تحــوالت سیاســی ـ نظامــی شــهر مشــهد داشــتند .بــا ایــن اوصــاف ،متولیــان گاهی اوقــات در

لشکرکشـیهای نظامــی و مذاکــرات سیاســی بهفرمــان پادشــاه صفــوی نیــز حضــور برجســتهای
داشــتند .بــرای مثــال ،در ســال 956ق ،میــر عبدالعظیــم متولــی آســتانۀ امــام رضــا  gاز جانب

شاهطهماســب اول مأمــور مذاکــره بــا بــرادر شورش ـیاش القاصمیــرزا شــد (مســتوفی:1375 ،

 120-119و 177-176؛ نصیــری218 :1377 ،؛ بدلیســی ،1377 ،ج.)202 :2

افــزون بــر تقابــل نظامــی پادشــاهان صفــوی بــا ازبــکان ،حضــور چشــمگیر عالمــان برجســته در

مشــهد و در جــوار مرقــد امــام رضــا  gموجــب شــد تــا کانــون علمی مهمی در این شــهر شــکل

بگیــرد کــه نقــش فراوانــی در مشــاجرات و مذاکــرات مذهبــی بــا ازبــکان ایفــا میکــرد .در ایــن

رابطــه ،میتــوان بــه مکتوبــات عالمــان ازبــک ماوراءالنهــر بــا عالمــان ســرکار فیض آثــار اشــاره کرد.

عالمــان مشــهد از جملــه موالنــا محمــد رشــکک رســتمداری ،تــاش داشــتند تــا بــا نامهنــگاری

و اعــام براهیــن شــرعی ازجملــه حرامبــودن نبــرد در مــاه رجــب و موقوفــه بــودن بســیاری از

اراضــی و باغــات شــهر ،مانــع تجــاوز ازبــکان بــه رهبــری عبداهللخــان ازبک شــوند کــه درنهایــت ،با
مخالفــت عالمــان ماوراءالنهــر مواجــه شــدند1(ترکمــان ،1382 ،ج.)392 :2

بــر پایــۀ ســنتی تاریخــی ،در مواقــع بحــران سیاســی ـ نظامــی شــهرها ،عالمــان و بــزرگان

دینــی نقــش پررنگــی در مــراودات و مذاکــرات سیاســی ایفــا میکردنــد .بــه همیــن جهــت،
ـی دیگــری کــه پــس از قتلعــام خونیــن مشــهد و عالمــان برجســتۀ آن توســط عبدالمؤمــن خــان فرزنــد
 . 1نمونــه مشــابه :مباحثــۀ دینـ ِ
عبــداهلل خــان فرمانــروای ازبــک صــورت پذیرفــت ،میــان عالــم مشــهور موالنــا عبــداهلل شوشــتری بــا عالمــان ازبــک ماوراءالنهــر بــود
(جنابــدی.)687 :1378 ،
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عالمــان و ســادات ســرکار فیــض آثــار نیــز در حفــظ و حراســت شــهر مشــهد و مرقــد امــام رضا

 gنقــش مهمــی داشــتند و در مناســبات سیاســی ـ نظامــی منطقـهای و مرزی با کشــورهای
همســایه ،نقــش برجســتهای را ایفــا میکردنــد .بــرای نمونــه ،در ســال 1135ق ،بههنــگام
محاصــره شــهر اصفهــان توســط محمــود افغــان ،بــزرگان مشــهد همچــون محمدامیــن آقــا و
محمدتقــی آقــای کالونــد و ميــرزا ابوالحســن صاحب نســق ســركار فيــض آثــار ،بــرای برقراری

نظــم و امنیــت در شــهر مشــهد و جلوگیــری از حملــه افغانهــا ،علیقلیخــان بیگلربیگــی
ســابق مشــهد را دوبــاره بــه حکومــت منصــوب کردنــد .اســتقبال از شــخصیتهای سیاســی

پناهنــده یــا مهمــان کشــورهای همســایه نیــز ســنتی متــداول در میــان متولیــان و عالمــان
ســرکار فیــض آثــار بــود بهگونـهای کــه افــزون بــر مهمــانداری آنــان از عبدالعزیزخــان ازبــک
حاکــم شــهر بخــارا در هنــگام زیــارت مرقــد امــام رضــا  ،gهنــگام ورود همایــون پادشــاه

گورکانــی بــه شــهر مشــهد نیــز بــه همراهــی شــاهقلی ســلطان اســتاجلو حاکــم شــهر بــه
اســتقبال وی شــتافتند و او را بــا همراهانــش وارد مشــهد کردنــد .همایونشــاه در تمــام مــدت

حضــورش در مشــهد ،مهمــان ســرکار فیــض آثــار بــود (مســتوفی175 :1375 ،؛ قمــی،1383 ،
ج 306 :1؛ نصیــری.)116 :1373 ،

 .4اقامت و تحصن مقامات بلندپایه سیاسی ـ نظامی حکومت صفوی در مرقد امام
رضا g
چنانکــه بیــان شــد ،پادشــاهان صفــوی تــا دوره ســلطنت شــاهعباس دوم ،همــواره بــرای

طلــب کرامــات روحانــی و ذکــر دعــا بــه زیــارت مرقــد مطهــر امــام رضــا  gمیشــتافتند .بــه
همیــن ســبب بــود کــه شــاهعباس اول در نامـهای خطــاب بــه ســلطان عثمانــی ،زیارتهــای

مــداوم و طلــب دعــا در بــارگاه امــام رضــا  gرا ســنت اجــداد خــود قلمــداد میکنــد کــه
ـری
توســط وی مراعــات و بهفرمانــش بــه «زهــاد و عبــاد مؤمنیــن در مســاجد و معابــد» تسـ ّ
یافتــه اســت .در ایــن خصــوص ،فرمــان شــاهعباس اول و ســایر فرمانروایــان صفــوی جنبــۀ

دیگــری نیــز داشــت بهطوریکــه جایــگاه برجســته مرقــد امــام هشــتم شــیعیان و حضــور
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عالمــان و دانشــمندان مشــهور در مشــهد ،موجــب ایجــاد مکانــی امــن بــرای بستنشــینی
یــا تبعیــد آبرومندانــۀ بســیاری از مقامــات بلندپایــۀ سیاســی ـ نظامــی بهویــژه حـ ّکام ایــاالت
مختلــف کشــور را فراهــم مـیآورد .شــاهان صفــوی معمــوال حاکمــان معــزول را بــرای ممانعت
از هــر اقــدام سیاســی ـ نظامــی مؤثــر و نیــز تأمیــن امنیتشــان بهســبب وجــود رقابتهــای

سیاســی محلــی ـ خاندانــی ،بــه جــوار مرقدهــای مقــدس ،بهویــژه مرقــد امــام رضــا  gدر

مشــهد ،اعــزام میکردنــد تــا در آنجــا بــه نیایــش و قرائــت دعــای ولینعمــت مشــغول شــوند.
بــرای نمونــه ،در ســال 958ق ،شاهطهماســب اول چــون میدانســت اميــر حســامالدین والــى
رشــت و خواهــرزادهاش الیــق حکومــت کــردن نیســت ،او را برای ســکونت دائمیاش به مشــهد
مقــدس فرســتاد و وجــه معيشــتى برایــش مقــرر کــرد .در همیــن رابطــه ،در ســال 1054ق،

شــاهعباس دوم بهواســطه شــکایت مشــایخ عــرب از ظلــم و ســتم ســید منصورخــان حکمــران
خوزســتان ،وی را معــزول و بهجــای وی ســید برکهخــان را منصوبکــرد .ســیدمنصورخان بــه
مشــهد فرســتاده شــد تــا بــا اســکان در جــوار مرقــد امــام رضــا  gبــرای تــداوم حکومــت

صفــوی دعــا کنــد (نوایــی215 :1353 ،؛ حســینی224 :1379 ،؛ والـ ه قزوینــی.)411 :1382 ،
تنهــا ظلــم و ســتم حـ ّکام موجــب نارضایتــی و فــوران شــورش ایــات و ســایر اقشــار جامعــه

نمیشــد بلکــه گاهی حســن ســلوک و بخشــش حکمــران نیــز موجب جســارت عشــایر منطقه
و در نتیجــه بیســامانی والیــت میشــد .شــاهعباس دوم بــه ســبب آنکــه حاکــم لرســتان بــا

ایــات منطقـ ه بــه نیکویــی ســلوك مىکــرد و موجــب جســارت آنــان شــده بــود ،ناچــار شــد

بــرای برقــراری آرامــش ،وی را عــزل کنــد .حکومــت لرســتان بــه عمــوی علیقلیخــان یعنــی
منوچهرخــان اختصــاص یافــت .شــاه فرمــان داد تــا خــان معــزول در مشــهد ســکونت گزینــد

و دعاگــوی حکومــت صفــوی باشــد .در همیــن دورۀ ســلطنت شــاهعباس دوم ،ســلیمانخان
والــی اردالن نیــز بهواســطه شــکایت حــ ّکام زیردســتش معــزول و بــرای دعاگویــی دوام
حکومــت صفــوی بــه مشــهد فرســتاده شــد .بهجــای وی فرزنــد بزرگــش کلبعلیخــان والــی

اردالن گردیــد .در مجمــوع ،بنــا بــه گفتــۀ محمدابراهیمبنزینالعابدیــن نصیــری نویســنده
کتــاب «دســتور شــهریاران» ،دعــای دوام حکومــت ولینعمــت از طــرف خادمباشــی مرقــد

مطهــر کــه نایبالزیــارۀ شــاه صفــوی محســوب میشــد ،روزهــا و ش ـبها بــا حضــور زائــران
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و خدمتگــزاران خوانــده میشــد (وحیــد قزوینــی 568 :1383 ،و 626؛ نصیــری.)117 :1373 ،
افــزون بــر ســکونت اجبــاری حـ ّکام معــزول ،گاهــی نیــز حـ ّکام و مأمــوران عالیرتبه ،شــخصاً

ـی محلــی و
و داوطلبانــه بــرای شــفاعت یــا جلوگیــری از آســیبدیدن از ســوی رقیبــان سیاسـ ِ
خاندانــی خــود بــه مرقــد امــام رضــا  gپناهنــده میشــدند .بــرای نمونــه ،در ســال 1021ق،

بهزادبيــك وزیــر ایالــت گیــان بــا اعــام عــدم التفــات شــاهعباس اول نســبت بــه خــودش،
زندانــی شــد .وی پــس از مدتــی موفــق شــد از زنــدان بگریــزد و بــه مــدت چهــار ســال در

مرقــد مطهــر متحصــن شــود .در همیــن خصــوص ،در ســال 1026ق ،میــرزای عالمیــان وزیــر

خراســان بهواســطۀ مخاصمــت و وحشــت از محرابخــان بیگلربیگــی ،بــه مرقــد پناهنــده
شــد .در پــارهای از اوقــات ،شــخصیتهای سیاســی کــه از جایــگاه متزلــزل خــود مطلــع بودنــد،
بهمنظــور جلوگیــری از ســوءِظن آتــی شــاه صفــوی نســبت بــه آنــان در پذیــرش ســخنان و
توطئههــای رقبــای سیاســی ،از شــاه اقامــت در شــهر مشــهد را تقاضــا میکردنــد .میتــوان از

درخواســت مقامــات برجســتهای همچــون ســاممیرزا بــرادر شاهطهماســب اول در ســال 975

ق و همچنیــن تقاضــای ملکشاهحســین از حــکام سیســتان یــاد کــرد کــه تقاضــای ســکونت

در مشــهد بهمنظــور عبــادت و دعاگويــى دوام حکومــت ابدپيونــد صفــوی را داشــتند .بــرای
مقامــات تبعیــدی معمــوال بهفرمــان شــاه صفــوی ،امــاک و اموالــی بــرای گــذران زندگــی در

حوالــی شــهر مشــهد اختصــاص مییافــت (گيالنــی ،1349 ،ج 213 :1؛ ترکمــان ،1382 ،ج:2

760؛ قمــی ،1383 ،ج 553 :1؛ سیســتانی.)498 :1383 ،

اقامــت و توســل پادشــاهان ،مقامــات حکومتــی و عالمــان برجســته ،موجــب میشــد تــا

بســیاری از آنــان در مرقــد امــام رضــا  gدفــن شــوند .در ایــن رابطــه ،جســد شــاهزاده

بهرامميــرزا کــه در زمــان حیــات پــدرش شاهطهماســب اول وفــات یافــت ،بهفرمــان شــاه و

همچنیــن جســد شــاهزاده ســلطانحيدرمیرزا ،فرزنــد دیگــر شاهطهماســب اول ،نیــز توســط
مــادرش در آنجــا دفــن شــد .شــخص شاهطهماســب اول نیــز پــس از وفــات در صحنــی

مخصــوص دفــن گردیــد .در همیــن خصــوص ،اجســاد امــرا ،عالمــان ،قضــات و صــدور مهمــی

همچــون قاضیجهــان و ميراســداهلل صــدر در مرقــد امــام هشــتم شــیعیان دفــن شــد .جســد

شــیخ بهاءالدیــن عاملــى نیــز در ســال 1031ق ،بنــا بــر وصیتــش ،در پائينپــاى مبــارك در
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منزلــى كــه در ايــام اقامتــش در مشــهد مقــدس ،مدرســه شــيخ محســوب میشــد ،مدفــون

گردیـد .ادارۀ مــزارات اشــخاص برجســتۀ مذکــور ،معمــوال برعهــدۀ اوقــاف خصوصیشــان قــرار
داشــت کــه از امــوال شــخصی آنــان تأمیــن میگشــت .بــرای مثــال ،بــا وفــات داوودبيــگ

ـی خــود اعــام کــرده بــود ،شــاه فرمــان داد تــا
مهتــر رکابخانــه کــه شــاهعباس دوم را وصـ ّ
او را در مرقــد امــام رضــا  gدفــن و مقــداری از امــوال داوودبیــگ را وقــف مــزارش کننــد .در

همیــن خصــوص ،زینتبیگــم دختــر کوچکتــر شاهطهماســب اول نیــز بــازاری در شــهر یــزد

را وقــف مــزار خــود در شــهر مشــهد کــرد (حســینی176 :1379 ،؛ ترکمــان ،1382 ،ج967 :3؛
غفــاری 1414 ،ق361 :؛ قمــی ،1383 ،ج  435 :1و 605؛ وحیــد قزوینــی 136 :1383 ،و 739؛

مســتوفی بافقــی ،1385 ،ج .)172 :1
نتیجهگیری

شــیعیان همــواره نقــش مهمــی بــرای زیــارت قایــل بودهانــد تــا از ایــن طریــق بتواننــد بــا

توســل بــه ارواح مقــدس امامــان شــیعه  bاز کرامــات روحانــی آنــان اســتمداد نماینــد .بــه

همیــن جهــت ،عــدهای از فرمانروایــان صفــوی بــه اعتبــار تبــار صوفیانــه و همچنین انتســاب به
ائمــه معصومیــن  bبــرای مقابلــه بــا حمــات ازبــکان و گورکانیــان هنــد ،بــا توســل و زیــارت
مرقــد امــام رضــا  gطلــب اســتمداد میکردنــد .ســنت توســل شــاهان صفــوی بــه زیــارت

در قالــب ذکــر دعــا و نیایــش بــرای دریافــت کرامــات روحانــی امــام هشــتم شــیعیان ،موجــب

میشــد تــا در وهلــۀ نخســت ،آنــان ســنت مذکــور را بــه عالمــان دینــی و شــخصیتهای
ـری بدهنــد و
سیاســی ـ نظامــی تبعیــدی کــه اکثــرا شــامل حـ ّکام معــزول ایــاالت بودنــد ،تسـ ّ
در قالــب ســرکار فیــض آثــار ،مراســم برگــزاری دعــای ولینعمــت و دوام حکومــت صفــوی را

برگــزار کننــد.

در وهلــۀ دوم نیــز فرمانروایــان صفــوی ،توجــه ویژهای بــه هزینۀ نــذورات و صدقات خــود برای

تنظیــم امــور مربــوط بــه مرقــد مطهــر در قالــب ســرکار فیــض آثــار انجــام دادنــد .اقدامهــای

مذکــور بهتدریــج مرکزیــت مذهبــی مهمــی بــه شــهر مشــهد داد بهطوریکــه اکثــر عالمــان
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مشــهور بهفرمــان پادشــاه صفــوی ،در قالــب ســرکار فیــض آثــار بــه تولیــت ،تدریــس یــا انجــام
مذاکــرات سیاســی ـ مذهبــی با مقامات محلــی ،منطقهای و حتی کشــورهای همســایه مبادرت
ورزیدنــد .جنبــۀ دیگــر اقامــت در جــوار مرقــد امــام رضــا  gشــامل دفــن شــخصیتهای

متحصــن میشــد .در مجمــوع ،میتــوان گفــت ،پیونــد معنــوی پادشــاهان
برجســته یــا
ّ
صفــوی بــا مرقــد امــام رضــا  ،gمشــروعیت مذهبــی نیرومنــدی بــرای آنــان ایجــاد کــرد.
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