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مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/5/29     پذیرش: 1397/8/12
مهدی دهقانی1  

چکیده 

توســل و طلــب امــداد فرمانروایــان، عالمــان، صوفیــان و ســایر اقشــار جامعــه بــه امامــان شــیعه b و 
ســایر بــزرگان دیــن، ســنتی تاریخــی و متــداول بــود کــه در دورۀ ســلطنت فرمانروایــان صفــوی کــه دارای 
تبــاری صوفیانــه و مدعــی انتســاب بــه ائمــه معصومیــن b بودنــد، به نحــو برجســته تری جریــان یافــت 
زیــرا مریــدان و لشــکریان قزلبــاش نیــز بــا توجــه به ســنت صوفیانــۀ مرشــد کامِل طریقــت صفویــه اعتقاد 
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 g داشــتند؟ بــرای پاســخگویی، 
بــا بررســی مقوله هایــی ماننــد ســّنت توســل شــاهان صفــوی بــه کرامــات روحانــی بــزرگان دیــن از جملــه 
امــام هشــتم شــیعیان، به ویــژه بــه هنــگام رویارویی هــای نظامــی، بــه ایــن بــرآورد می رســیم کــه شــرایط 
ــه کشــورهای غالبــا  متنوعــی چــون موقعیــت ویــژۀ مــزار امــام رضــا g در مســیر راه هــای منتهــی ب
متخاصــم ازبــکان و گورکانیــان هنــد و همچنیــن عــدم دسترســی دائمــی و مســتقیم حکومــت صفــوی 
بــه مرقدهــای ائمــه شــیعه b در عتبــات موجــب شــده بــود تــا به فرمــان پادشــاه صفــوی، نــذورات و 
صدقــات فراوانــی بــرای اقدام هــای مذهبــی و عمرانــی متعــدد در قالــب »ســرکار فیــض آثــار« انجــام شــود 
کــه کارویژه هــای مذهبــی مختلفــی بــرای فرمانروایــان صفویــه ازجملــه برگــزاری دعــای ولی نعمــت بــا 
ـ نظامــِی تبعیدشــده و همچنین مناقشــات مذهبی با  حضــور عالمــان برجســته و شــخصیت های سیاســی 
عالمــان ازبــک داشــت. پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از روش تحقیــق تاریخــی و شــیوۀ جمــع آوری داده های 
کتابخانــه ای از منابــع دســت اول تاریخــی، پــس از توصیــف و طبقه بنــدی تحــوالت مرتبط با طلــب کرامات 
روحانــی و اقدام هــای مذهبــی فرمانروایــان صفــوی در مرقــد امام هشــتم شــیعیان، به تحلیل و تفســیر این 

ـ نظامــی حکومــت صفــوی می پــردازد. ویژگی هــا و تأثیرهــای آن بــر شــرایط سیاســی 
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مقدمه

رهبــران طریقــت صفویــه در مواقــع بحرانــی و هجــوم دشــمنان طریقــت همــواره از کرامــات 
ــدند.  ــد می ش ــی، بهره من ــن اردبیل ــیخ صفی الدی ــژه ش ــن، به وی ــزرگان دی ــای ب و راهنمایی ه
بــه همیــن جهــت، بــه اهتمــام مرشــدان طریقــت صفویــه، مــزار شــیخ صفی الدیــن و ســایر 
ــن و  ــی ام ــوان مکان ــزا، به عن ــق بس ــعه و رون ــن توس ــگاه وی ضم ــه آرام ــته ب ــان وابس صوفی
مقــدس بــرای اقامــت و تدریــس عالمــان صوفــی برجســته، شــهرت یافــت. ایــن الگــو در دوره 
ــن  ــت. در همی ــور برجســته ای یاف ــام رضــا g تبل ــد ام ــه در خصــوص مرق حکومــت صفوی
ــه  ــان طریقــت ب ــوزۀ صوفی ــن آم خصــوص، به واســطۀ انتســاب پادشــاهان صفــوی و همچنی
امامــان معصــوم b، توســل بــه کرامــات و همچنیــن توجــه بــه توســعۀ مقابــر بــزرگان صوفــی 
کاهــش یافــت و در عــوض ســنت مذکــور بیشــتر متوجــه امامــان شــیعه b و مقابــر آنــان 
گردیــد زیــرا بنــا بــه گفتــۀ سیدحســین نصــر، در نــگاه تشــّیع، امامــان شــیعه b برتریــن 
هادیــان هســتند )نصــر، 1393: 111(. در ایــن میــان، مرقــد امــام رضــا g به واســطه جایــگاه 
برجســتۀ کرامــات روحانــی و عوامــل جغرافیــای سیاســی همچــون نبــود دسترســی مســتقیم 
بــه مرقدهــای ائمــه شــیعه b در منطقــۀ عتبــات و موقعیــت مکانــی شــهر مشــهد کــه در 
مســیر راه هــای منتهــی بــه کشــورهای همســایه و غالبــا متخاصــم گورکانیــان هنــد و ازبــکان 
قــرار داشــت، موقعیــت ویــژه ای بــرای زیــارت و توســل فرمانروایــان صفــوی و قزلباشــان ایجــاد 
ــرورت  ــه به ض ــا توج ــت، ب ــۀ نخس ــا در وهل ــد ت ــب ش ــور موج ــای مذک ــود. زمینه ه ــرده ب ک
توســل فرمانروایــان صفــوی بــه تقویــت روحیــه و ایمــان شــخصی خــود و لشــکریان قزلبــاش 
در مواجهــه بــا تهاجــم همســایگان، توفیقــات سیاســیـ  نظامــی مهمــی حاصــل شــود. در وهلۀ 
دوم نیــز پادشــاهان صفــوی بــرای تقدیــم نــذورات و صدقــات خــود بــا عنایــت ویــژه ای کــه 
ــارگاه امــام رضــا g در قالــب ســرکار فیــض آثــار نشــان دادنــد، مشــروعیت مذهبــی  ــه ب ب
نیرومنــدی در زمینه هایــی ماننــد برگــزاری دعــای ولی نعمــت بــا حضــور عالمــان برجســته و 
شــخصیت های سیاســی ـ نظامــی تبعیــدی و همچنیــن کانــون شــیعی نیرومنــدی در برابــر 

عالمــان ســّنی مذهب 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، 
ــان  ــه فرمانروای ــد اســت ک ــارت« معتق ــوی و زی ــۀ »شــاهان صف ــزدی در مقال حســین ای
صفــوی بــه مقولــۀ ســفرهای زیارتــی به جهــت آنکــه تأثیــر بســزایی در تقویــت باورهــای 
ــژه ای نشــان  ــه وی ــه داشــت، توج ــه سلســلۀ صفوی ــردم نســبت ب ــی م سیاســی ـ مذهب
دادنــد زیــرا به واســطه حضــور دائمــی ارواح مقــدس امامــان شــیعه b توســل و 
ــطه  ــر به واس ــورد نظ ــش م ــه، پژوه ــا این هم ــد. ب ــت می ش ــران اجاب ــفاعت زائ ــب ش طل
ــت  ــارۀ تقوی ــارت درب ــۀ زی ــد مقول ــر و پیون ــه تأثی گســتردگی مبحــث نتوانســته اســت ب
ــان  ــِن فرمانروای ــۀ که ــوزۀ صوفیان ــر آم ــی لشــکریان، تأثی ــه و انســجام عمــل نظام روحی
صفــوی در توســل بــه کرامــات روحانــی و همچنیــن نقــش و اهمیــت سیاســی ـ نظامــی 
ــوی  ــاهان صف ــهر مشــهد توســط پادش ــن شــخصیت های برجســته در ش ــت و تحّص اقام
ــا عنــوان  ــه ای ب توجــه داشــته باشــد )ایــزدی، 1391: 131 و 132(. »احمــدی« در مقال
ــر اســاس آمــار وقفــی شــهرهای مشــهد، اصفهــان  »تشــیع و وقــف در عصــر صفــوی« ب
و کرمــان بیشــترین اقدام هــای عمرانــی در قالــب آثــار وقفــی دورۀ صفــوی را در رابطــه 
ــدی، 1384: 44 و 48(.  ــت )احم ــرده اس ــالم ک ــا g اع ــام رض ــدس ام ــتان ق ــا آس ب
»طالیــی« نیــز در پژوهــش خــود بــا عنــوان »سیاســت مذهبــي صفویــان و پیامــد آن بــر 
توســعه موقوفــات حــرم امــام رضــا g« معتقــد اســت از نتایــج مهــم عملکــرد پادشــاهان 
ــرای  ــات حــرم امــام رضــا g، ایجــاد مرکــزی ب ــان در افزایــش موقوف صفــوی و درباری
اشــاعۀ فرهنــگ شــیعه و نهادینــه کــردن آن بــوده اســت )طالیــی، 1396: 130-129(. 
ــرکار  ــی س ــون علم ــر کان ــاخصه هایی نظی ــا g در ش ــام رض ــد ام ــت، مرق ــوان گف می ت
ــم  ــزاری مراس ــی و برگ ــی ـ نظام ــخصیت های سیاس ــن ش ــت و تحص ــار، اقام ــض آث فی
ــی  ــات روحان ــداد کرام ــب ام ــر طل ــزون ب ــه اف ــت ک ــتگی یاف ــت برجس ــای ولی نعم دع
فرمانروایــان صفــوی و لشــکریان قزلبــاش، در تقویــت مشــروعیت و حاکمیــت آنــان نیــز 

ــوند. ــه مطــرح می ش ــور در ادام ــای مذک ــر بســزایی داشــت. محوره تأثی
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g 1. توسل پادشاهان صفوی به کرامات روحانی امام رضا

ــد و  ــل بودن ــی قای ــات روحان ــرای کرام ــی ب ــت فراوان ــوی اهمی ــی زادۀ صف ــاهان صوف ش
بدین جهــت افــزون بــر روحانیــت اجــداد صوفــی خــود، به ویــژه شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی، 
ــه  ــع تاریخــی دوره صفوی ــد. بررســی مناب از ائمــه معصومیــن b نیــز طلــب امــداد می کردن
نشــان می دهــد کرامــات بــزرگان دیــن در مواقــع بحرانــِی نبردهــای ســهمگین خارجــی تبلــور 
بیشــتری می یافــت. فرمانروایــان صفــوی در رویارویــی بــا تهاجــم لشــکریان عثمانــی، بــا زیارت 
مقبــره شــیخ صفی الدیــن و به هنــگام مقابلــه بــا حمــالت ازبــکان و گورکانیــان هنــد بــا زیــارت 
مرقــد امــام رضــا g از روحانیــت آنــان طلــب همــت و امــداد می کردنــد. منابــع تاریخــی دورۀ 
صفــوی از زیارت هــای پیاپــی شــاه عباس اول از مرقــد شــیخ صفی الدیــن قبــل از انجــام هــر 
عملیــات نظامــی بــا ســرداران لشــکر عثمانــی حکایــت دارد. در طــی ایــن زیارت ها، شــاه عباس 
اول از ارواح شــیخ صفی الدیــن و ســایر اجــداد صوفــی اش طلــب تبــرک و اســتمداد می کــرد. 
»جنابــدی« نویســنده »روضــة الصفويــه« اعتقــاد و بــاور شــاه عباس اول بــه کرامــات روحانــی را 
نشــانۀ درویش مســلکی و صوفی منشــی وی به عنــوان مرشــد کامــل طریقــت صفویــه دانســته 
ــاد و  ــن اعتق ــدی، 1378: 738، 865 و 897(. چنی ــان، 1382، ج 2: 447؛ جناب ــت )ترکم اس
بــاوری را می تــوان بــا توجــه بــه شــرایط سیاســیـ  نظامــی کشــور، کم وبیــش مختــّص تمامــی 

فرمانروایــان صفــوی دانســت.

ــا دوره ســلطنت شــاه صفی، پیوســته  شــاهان صفــوی از دورۀ ســلطنت شاه اســماعیل اول ت
شــاهد حمــالت و چپاولگری هــای دســتجات مختلــف ازبک قــرار داشــتند. ازایــن رو، فرمانروایان 
همــواره خواهــان تقویــت روحیــه و ایمــان قلبــی خــود و لشــکریان قزلبــاش بــا توســل بــه مزار 
ائمــه شــیعه b و ســایر بــزرگان دیــن بودنــد. بــا این همــه، بــه جهــت آنکــه بیشــتر مرقدهــای 
ائمــه شــیعه b در منطقــۀ عتبــات قــرار داشــت، شــاهان صفــوی تنهــا در صــورت تصــرف 
ســرزمین عــراق می توانســتند 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 قلمــروِ حکومــت صفــوی محســوب می شــد، خاطرنشــان می کــرد و موجبــات 
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توســل و زیــارت روزافــزون مرقــد مطهــر را فراهــم مــی آورد. به همیــن جهــت، شــاه عباس اول 
کــه خواهــان اســترداد ایالــت ازدســت رفتۀ خراســان بــود همــواره از روح مقــدس امــام رضــا 
g طلــب همــت و اســتمداد می کــرد. بنــا بــه عقیــدۀ اســکندربیک منشــی نویســنده کتــاب 
ــاه  ــه ش ــود ک ــه ب ــت و ارادۀ صادقان ــن حســن نی ــم آرای عباســی« به ســبب همی ــخ عال »تاری
ــکان مهاجــم را  ــا رشــادت لشــکریان قزلبــاش، ازب ــد و ب ــه آرزوی خــود دســت یاب توانســت ب
متــواری نمایــد. در واقــع، شــاه عباس اول و ســایر فرمانروایــان صفــوی از جملــه شــاه اســماعیل 
ــان  ــی مخصوص ش ــطۀ ارادت و غالم ــود را به واس ــات خ ــواره فتوح ــاه عباس دوم، هم اول و ش
ــام هشــتم  ــد ام ــه مرق ــژه مجــاورت و خدمتگزاری شــان ب ــه ائمــه شــیعه b به وی نســبت ب
شــیعیان می دانســتند. بــرای مثــال، شــاه عباس دوم در فتح نامــه ای کــه بــه مناســبت تصــرف 
قندهــار منتشــر کــرد، پیــروزی خــود را »بــه حســن توفیقــات الهــی و امــداد ارواح مقــدس 
پیامبــر اســالم و ائمــه معصومیــن« دانســت کــه بــا زیــارت مرقــد امــام رضــا g به همراهــی 
ــان، 1382، ج2: 546 و 754؛ حســینی، 1379:  ــود1  )ترکم ــاش حاصل شــده ب لشــکریان قزلب

49؛ والــه  قزوینــی، 1372: 711(.

ــوی و  ــاهان صف ــل ش ــب توس ــه موج ــری ک ــم دیگ ــل مه ــوق، از دالی ــوارد ف ــر م ــزون ب اف
قزلباشــان بــه امــداد روحانــی امــام رضــا g می گردیــد، نســب نامۀ عرفانــی و مــراد و مریــدی 
ــن رابطــه، مورخــان دوره  ــود. در ای ــن ب ــی شــیخ صفی الدی ــوی یعن ــت صف ــذار طریق بنیان گ
صفــوی، به کــّرات و تقریبــاً بــه یکســان نســب نامۀ شــیخ صفی الدیــن را از طریــق شــیخ زاهــد 
گیالنــی بــه امــام رضــا g رســانیده اند. بــرای نمونــه، والــۀ اصفهانــی و اســکندربیک منشــی، 

ــد: ــر کرده ان ــن ذک ــور را چنی ــب نامۀ مذک نس

 شــیخ صفی الدیــن نســبت ارادت و خرقــه و ارشــاد ازو یافتــه و او از ســیدجمال الدین و او از 
شــیخ شــهاب الدین محمــود آمــری و او بــه هفــت واســطه از ســیدالطایفه شــیخ جنیــد بغدادی 

1. نمونــۀ مشــابه: شاه اســماعیل اول قبــل از نبــرد بــا شــیبک خان، فرمانــروای ازبــکان، بــه زیــارت مرقــد امــام رضــا g شــتافت 
ــروای  ــخ ایلچــی«، فرمان ــاب »تاری ــاه بن قباد حســینی نویســنده کت ــۀ خورش ــه گفت ــا ب ــرد. بن ــح و نصــرت مســألت ک ــای فت و دع
ِ« بــه گــوش صــدق شــنید و در آینــۀ حکومــت  صفــوی »از هاتــف توفیــق مصدوقــه  »َكــْم ِمــْن فِئـَـٍة قَلِيَلــٍة َغَلبـَـْت فِئـَـًة َكثِيــَرًة بـِـِإْذِن اهللَّ
روزافــزون صــورت فتــح و ظفــر را معاینــه دیــده بــا دلــی قــوی و عــزم درســت از آن روضــه جّنت آســا بیــرون رفــت.« )حســینی، 

.)49 :1379
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ــی، 1372: 35؛  ــه  قزوین ــا )وال ــام رض ــادم ام ــروف کرخــی خ و او از ســری ســقطی و او از مع
ترکمــان، 1382، ج1: 13(.

ــن  ــدند، چنی ــوب می ش ــوی محس ــاهان صف ــد ش ــان، مری ــان و صوفی ــه قزلباش از آنجاک
ــان را در قالــب روح جمعــی  امدادهــای روحانــی شــامل حــال لشــکریان نیــز می گردیــد و آن
واحــدی بــرای اقــدام مشــترک علیــه دشــمن متجــاوز متحــد می کــرد. بــرای نمونــه، میــرزا 
بیــگ جنابــدی در »تاريــخ روضة الصفويــه« نحــوۀ مواجهــه لشــکریان قزلبــاش بــا ازبــکان در 
ســال 986ق را چنیــن روایــت می کنــد کــه مرتضی قلی خــان فرمانــدۀ لشــکریان قزلبــاش، در 
ــا جالل خان بــن دیــن محمدخــان ازبــک در ناحیــه فریمــان والیــت جــام، پرچــم  مواجهــه ب
امــام رضــا g را بــه جهــت تیمــن، نصــب و از خداونــد طلــب پیــروزی نمــود. به همیــن جهت 
در جریــان نبــرد، قزلباشــان به واســطه کرامــت امــام هشــتم شــیعیان توانســتند مکتــب اخضــر 
از فرماندهــان ازبــک و جالل خــان والــی مــرو را شکســت دهنــد و بــه قتــل برســانند )جنابــدی، 

.)597 :1378

افــزون بــر آن، َعلَم هــا و رایــات امــام رضــا g در هنــگام ورود فرمانــروا بــه مرقــد مطهــر یــا 
در مراســم دینــی بــرای تبــرک بــه اهتــزاز درمی آمــد کــه نقــش مهمــی در تقویــت روحیــه 
ــون پادشــاه هنــد،  ــارت همای ــگام زی ــه، هن ــرای نمون پادشــاه و لشــکریان قزلبــاش داشــت. ب
ــان، َعلَمــی را کــه شاه طهماســب اول  متولــی آســتان قــدس از وی خواســت در روز عیــد قرب
بــه او بخشــیده و در مرقــد امــام رضــا g بســته شــده بــود، تــا مصــالی شــهر حمــل کنــد. 
ــری تاج وتخــت  ــود در بازپس گی ــاش خ ــۀ لشــکریان قزلب ــت روحی ــرای تقوی ــز ب ــون نی همای
ــگام ورود  ــن خصــوص، هن ــرد. در همی ــزار ک ــور را برگ ــب خاطــر مراســم مذک ــا طی ــد، ب هن
شاه اســماعیل اول و لشــکریانش بــه مشــهد بــرای زیــارت و طلــب دعــای فتــح بــرای رویارویــی 
ــم امــام رضــا g را  ــا لشــکر شــیبک خان ازبــک، ســادات و خدمتــکاران مرقــد مطهــر، َعلَ ب
ــا مرقــد حمــل کنــد )نصیــری،  ــا وی به همــراه امــرای لشــکر، آن را ت ــد ت تقدیــم شــاه کردن

ــاه اســماعیل، 1384: 346(. ــم آرای ش 1373: 117؛ عال

ــارت شــاهان صفــوی از  ــژه در هنــگام زی ــی به وی چنان کــه اشــاره شــد، طلــب امــداد روحان
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مرقــد امــام رضــا g تبلــور بیشــتری می یافــت. فرمانــروای صفــوی بــرای تدبیــر امــور جنگــی 
خــود در مواجهــه بــا دشــمنان مــرزی همچــون ازبــکان و پــاره ای از اوقــات بــا گورکانیــان هند، 
ابتــدا بــه زیــارت مرقــد مطهــر می شــتافت تــا بتوانــد بــه تأمیــن قــّوت قلبــی خــود و تقویــت 
روحیــۀ لشــکریان مبــادرت ورزد. بــرای نمونــه، شــاه عباس دوم هنــگام عزیمــت بــرای تصــرف 
ــاده رهســپار شــد. شــاه  ــر، پی ــزار مطه ــارت م ــرای زی ــزان دو فرســنگ راه را ب ــار به می قنده
صفــوی مــدت 54 روز را اغلــب بــه زیــارت و طلــب دعــا و حاجــات و باقــی اوقــات را بــه تــدارک 
امــور قلعه گشــایی و تهیــۀ اســباب و ادوات لشکرکشــی و ســپه آرایی مصــروف داشــت1 )والــه  

قزوینــی، 1382: 458-456؛ وحیــد قزوینــی، 1383: 459(.

بــا این همــه، از دوره ســلطنت شاه ســلیمان و ســپس شاه سلطان حســین بــا کاهــش 
ــی،  ــور نظام ــه ام ــان ب ــل فرمانروای ــدم تمای ــن ع ــد و همچنی ــان هن ــکان و تیموری ــدرت ازب ق
جنگ هــای مــرزی بزرگــی بــه وقــوع نپیوســت. بــه همیــن جهــت، میــزان توســل پادشــاهان 
ــی و  ــور بســیج نظام ــیعیان به منظ ــام هشــتم ش ــارگاه ام ــاش در ب ــوی و لشــکریان قزلب صف
طلــب کرامــات روحانــی کاهــش چشــمگیری یافــت به طوری کــه طلــب اســتغاثه و ســفرهای 
زیارتــی فرمانروایــان نیــز بیشــتر جنبــۀ نمادیــن و شــخصی یافــت. به عنــوان  مثــال، در ســال 
1118ق، شاه سلطان حســین برخــالف فرمانروایــان پیشــین کــه همــواره بــا لشــکریان قزلبــاش 
ــدس  ــهد مق ــود وارد مش ــان خ ــرا و درباری ــا حرمس ــا ب ــدند، تنه ــپار می ش ــارت رهس ــه زی ب
ــی  ــی اختصاص ــور دسترس ــّقف به منظ ــی و مس ــی اختصاص ــا داالن ــان داد ت ــد و فرم گردی
درباریــان بــه مرقــد امــام رضــا g و دور از انظــار مــردم احــداث شــود. در همیــن خصــوص، 
ــی و  ــه به منظــور شــکرانۀ فتوحــات نظام ــه اجــداد خــود ک شاه سلطان حســین برخــالف روی
پاسداشــت کرامــات روحانــی ائمــه b شــخصاً رهســپار مشــهد مقــدس می شــدند، فرمــان 
ــد  ــی از خداون ــود و اهال ــت ش ــر قرائ ــد مطه ــن در مرق ــۀ بحری ــاب وی، فتح نام ــا در غی داد ت
ــان را نماینــد. درحالی کــه  متعــال و ائمــه معصومیــن b درخواســت اســتیصال خــوارج عّم

1. نمونــه 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 می شــتافتند کــه نمونــه آن 
ــارۀ شاه طهماســب اول در برابــر لشــکریان عبیدخــان ازبــک مالحظــه کــرد  )وحیــد قزوینــی،  را می تــوان به هنــگام مواجهــۀ چندب

1383: 44؛ ترکمــان، ج 2، 1382: 610؛ نطنــزی، 1373: 13(.
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ــات  ــت کرام ــورت دریاف ــاه عباس اول در ص ــا ش ــب اول ی ــون شاه طهماس ــاهانی همچ پادش
روحانــی شــخصاً و حتــی گاهــی به صــورت پیــاده بــه زیــارت مرقــد مطهــر می شــتافتند. از 
ــب اول  ــروف شاه طهماس ــۀ مع ــه توب ــال 939ق، ب ــوان در س ــا را می ت ــن مدع ــای ای نمونه ه
بعــد از مالحظــه کرامــات روحانــی حضــرت علــی g در عالــم رؤیــا و یــا شــفای شــاه عباس 
اول از بســتر بیمــاری ذکــر کــرد1 )مســتوفی، 1375: 116؛ نوایــی، 1353: 154؛ بدلیســی، 

ــی، 1383: 150(. ــد قزوین ــان، 1382، ج3: 954؛ وحی 1377، ج2: 181؛ ترکم

اهمیــت روحانیــت امــام رضــا g در برقــراری انســجام اجتماعــی ایرانیــان و اتحــاد نظامــی 
قزلباشــان موجــب می شــد تــا فرمانروایــان کشــورهای همســایه بــر پایــۀ مناســبات سیاســیـ  
مذهبی تاریخــِی متنوعــی کــه بــا پادشــاهان صفــوی داشــتند، عقایــد دوســتانه یــا خصمانــه ای 
ابــراز کننــد. در ایــن رابطــه، »امینــی هــروی« نویســندۀ کتــاب »فتوحــات شــاهی« از قــول 
ــه  ــد ک ــت می کن ــک، روای ــر محمــد شــیبانی خان ازب خواجــه کمــال محمــود ســاغرچی وزی
فرمانــروای ازبــک خطــاب بــه وزیــرش در بــاب منهدم ســاختن مرقــد امــام هشــتم شــیعیان 
گفــت: »هرچــه بــر ســر مــا آورد، او آورد. مــن همــان زمــان دانســتم کــه ایــن نّیــت موجــب 
انهــدام بنــای حکومــت او گشــت.« )امینــی هــروی، 1383: 347(. ایــن ســخنان نشــان دهندۀ 
وحشــت فرمانــروا و دســتجات ازبــک از ایمــان قلبــی و انگیــزۀ بــاالی مذهبــی و نظامی ســواران 

قزلبــاش دارد.

برخــالف محمدشــیبانی خان ازبــک، فرمانروایــان گورکانــی و دکنــی شــبه قاره هنــد به واســطه 
پیشــینه ارادت تاریخــی بــه امــام هشــتم شــیعیان یــا وحــدت مذهبی شــان، مناســبات مطلوب 
ــان  ــد. آن ــرار می کردن ــوی برق ــان صف ــا فرمانروای ــتری ب ــی بیش ــی فرهنگ ــی و همگرای سیاس
احتــرام فراوانــی بــرای مرقــد امــام رضــا g و جایــگاه برجســته اجتماعــیـ  سیاســی آن قایــل 
ــد در  ــد از هن ــطۀ تبعی ــه به واس ــی، هنگامی ک ــاه گورکان ــون پادش ــال، همای ــرای مث ــد. ب بودن

1. نمونــه 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 به نحــو دیگــری بازگــو کننــد. در همیــن 
خصــوص، »نــوری« در کتــاب خــود روایــت می کنــد: در ســال 1130ق، افغان هــای هــرات بــه مــدت ســی وپنج روز شــهر مشــهد 
را محاصــره کردنــد کــه در عالــم رؤیــا بــا هشــدارهای روحانــی امــام رضــا g مبتنــی بــر تــرک محاصــره، به تدریــج عقب نشــینی 

کردنــد )نــوری، 1427ق، ج1: 328(.
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ــه خــود و لشــکریان قزلباشــش در مواجهــه  ــود روحی ــرد، به منظــور بهب ــه ســر می ب ــران ب ای
بــا مدعیــان ســلطنت گورکانــی، روزهــای متوالــی در مرقــد امــام رضــا g بــه مراســم زیــارت 
ــا از روحانیــت امــام همــام طلــب اســتمداد  و عبــادت، اوقــات خــود را مصــروف می داشــت ت
نمایــد. بــا کاهــش شــور مذهبــی و انگیزه هــای نظامــی پادشــاهان در اواخــر حکومــت صفــوی، 
اســتغاثۀ فرمانروایــان پناهنــده گورکانــی نیــز کاهــش یافــت به طوری کــه شــاهزاده اکبــر فرزنــد 
ــی  ــت نظام ــرای درخواســت حمای ــون ب ــد همای ــی کــه همانن ــروای گورکان ــب فرمان اورنگ زی
لشــکریان قزلبــاش بــه دربــار شــاه ســلیمان آمــده بــود، بــا اطــالع از سیاســت عــدم  مداخلــۀ 
نظامــی حکومــت صفــوی، در ایــران ســکونت اختیــار نمــود. وی برخــالف ســلف، به جــای طلب 
دعــای فتــح و نصــرت در بــارگاه امــام رضــا g، پــس از وفــات، در صحــن شاه طهماســب اول 
ــاهان  ــداوم ش ــای م ــی، 1367: 75(. زیارت ه ــی، 1383، ج 1: 307؛ قزوین ــد1 )قم ــن گردی دف
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.

g 2. نذورات پادشاهان صفوی در مرقد امام رضا

ــارت  ــق زی ــرای رون ــات خــود ب ــذورات و صدق ــه ارســال ن ــژه ای ب شــاهان صفــوی توجــه وی
مرقدهــای مقــدس شــیعه در داخــل کشــور و همچنیــن در منطقــه عتبــات داشــتند. حکومــت 
صفــوی به واســطه مخالفــت مقامــات بلندپایــۀ عثمانــی در بیشــتر ایــام ســلطنت دسترســی 
ــذورات و  ــات، ن ــر صدق ــات نداشــتند و ناگزی ــد ائمــه شــیعه b در عتب ــه مراق مســتقیمی ب
ــدگان  ــه اداره کنن ــی، ب ــۀ عثمان ــات عالی رتب ــکاری مقام ــا هم ــود را ب ــی خ ــای مال کمک ه
مرقدهــای مطهــر اهــدا می کردنــد. همیــن روال موجــب توجــه بیشــتر آنــان بــه مرقــد امــام 
هشــتم شــیعیان در مشــهد می شــد. بــرای نمونــه، شاه اســماعیل اول به واســطه چپــاول مــزار 

ــی  ــان فارس ــا زب ــیعه مذهب و ب ــه ش ــن ک ــه دک ــر در منطق ــد نگ ــی احم ــاه وال ــام ش ــتاده نظ ــان فرس ــابه: حبش خ ــه مش 1. نمون
 g آشــنایی کاملــی داشــت، در مدتــی کــه در ایــران مقیــم بــود بــا کســب اجــازه از شــاه عباس اول، بــه زیــارت مرقــد امــام رضــا

ــان، 1382، ج3: 964(. شــتافت   )ترکم
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امــام رضــا g توســط ازبــکان، فرمــان داد تــا قنادیــل و شــمعدان های طالیــی و نقــره ای بــه 
ســرکار فیــض آثــار اختصــاص یابــد. در تــداوم همیــن رونــد، شاه طهماســب اول نیــز نــذورات 
ــرای  ــدس ب ــه مشــهد مق ــر احــداث قلع ــزون ب ــه اف ــی در مشــهد انجــام داد به طوری ک فراوان
حفاظــت از شــهر در برابــر تهاجــم ازبــکان، گنبــد مطــال و ســرطوق مرصــع، شــرفه دوز ضریــح، 
ــی مرّصــع نصــب کــرد.1 وی  شــمعدان باالســر و پاییــن پــای مرقــد مطهــر و همچنیــن درب
همچنیــن پــس از دســتیابی بــه یــک قطعــه المــاس گرانبهــا کــه از نــذورات ســرکار فیــض 
آثــار و توســط عبدالمؤمن خــان ازبــک بــه چپــاول رفتــه بــود، بــه قیمــت آن امــالک مرغوبــی 
را وقــف مرقــد مطهــر نمــود )مســتوفی، 1375: 81؛ عالــم آرای شــاه اســماعیل، 1384: 347؛ 

ــان، 1382، ج2: 610(. ترکم

ــطۀ  ــاه عباس اول به واس ــای ش ــوی، اقدام ه ــان صف ــی فرمانروای ــای مذهب ــان فعالیت ه در می
ذوق معمــاری و عمرانــی اش حایــز اهمیــت ویــژه ای بــود. در ایــن میــان، هجــوم ازبــکان بــه 
ــه  ــهد و از جمل ــهر مش ــاول ش ــب چپ ــز موج ــوی نی ــت صف ــف حکوم ــان در دورۀ ضع خراس
مــزار مقــدس می شــد. در ایــن خصــوص، لشــکریان عبدالمؤمن خــان فرمانــروای ازبــک امــوال 
مرقــد شــامل قنادیــل مرّصــع طــال و نقــره، شــمعدان، مفروشــات، ظــروف چینــی و کتابخانــه 
 b بی نظیــر ســرکار فیــض آثــار را کــه حــاوی مصاحفــی بــه خطــوط مبــارک ائمــه شــیعه
ــان  ــد. ایــن اقــدام آن ــود، چپــاول کردن و دانشــمندان برجســته ای همچــون یاقــوت حمــوی ب
ــام رضــا g همــت گمــارد و  ــد ام ــه مطاّلکــردن مجــدد گنب ســبب شــد شــاه عباس اول ب
بــرای جبــران خســارت وارده بــه کتابخانــه ســرکار فیــض آثــار، کتابخانــه شــخصی خود شــامل 
ــذر  ــف و ن ــث را وق ــیر و حدی ــه، تفس ــد فق ــی مانن ــی در حوزه های ــی و علم ــای عرب کتاب ه
ســرکار فیــض آثــار کنــد. شــاه عباس اول ســپس بــه توســعۀ صحــن حــرم پرداخــت چــرا کــه 
تعــداد زائــران مشــهد افزایــش فراوانــی یافتــه بــود. به فرمــان فرمانــروای صفــوی، خیابانــی از 
دروازۀ غربــی تــا شــرقی شــهر طــرح و اجــرا شــد تــا مــردم از هــر طــرف بتواننــد بــا گــذر از 

ــهد  ــه مش ــران ب ــار و زائ ــض آث ــرکار فی ــرای س ــی ب ــای فراوان ــذورات و هدای ــته ن ــب اول، پیوس ــابه: شاه طهماس ــه مش 1. نمون
ــر وفــور دیانــت،  ــه گــزارش اســکندربیگ منشــی، میرمحمــد اشــرف از ســادات درازگیســوی اســترآباد، بنــا ب ــر پای می فرســتاد. ب
صــالح و پرهیــزگاری مــورد اعتمــاد شاه طهماســب اول قــرار گرفــت و همــواره از جانــب وی بــه نیابــت شــرعی، بــه زیــارت آســتانه 

ــان،1382، ج 1: 151(. ــی، 1372: 398؛ ترکم ــه  قزوین ــی، 1383، ج1: 405؛ وال ــد )قم ــپار می ش ــا g رهس ــام رض ام
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میــان ایوان هــا بــه صحــن حــرم راه یابنــد. در تــداوم اقدام هــای عمرانــی، شــاه صفــوی فرمــان 
داد بــرای رفــع کمبــود آب ســکنه مشــهد و زائــران حــرم، از چشــمه ها و قنــوات نواحــداث، آب 
بــه شــهر آوردنــد و کانــال آبــی در میــان خیابــان و حوضــی بــزرگ در وســط صحــن حــرم 
ــا گــذر از حــوض بــه خیابــان شــرقی شــهر جــاری شــود   )ترکمــان،  احــداث کننــد تــا آب ب

1382، ج 1: 121 و ج 2: 413، 761 و 854(.

مشــابه و بــه پیــروی از اقدام هــای مذهبــی پادشــاهان صفــوی، شــاهزادگان و حــّکام ایــاالت 
همجــوار خراســان نیــز نــذورات و صدقــات خــود را بــه مصــارف ســرکار فیــض آثــار اختصــاص 
ــب  ــر شاه طهماس ــر کوچک ت ــو خواه ــلطان مهین بان ــاهزاده س ــان، ش ــن می ــد. در ای می دادن
اول جواهــرات و ظــروف چینــی خــود را نــذر مرقــد امــام رضــا g نمــود. در همیــن رابطــه، 
ــاط و حوضــی عالــی در  ــران مشــهد، رب ــرای ســهولت تــردد زائ ــدران ب آقامحمــد حاکــم مازن
مســیر راه مشــهد در موضــع چشــمه الهــاک  احــداث نمــود تــا افــزون بــر زایــران، بازرگانــان و 
ــر اقدام هــای  ســایر مســافران نیــز در آن راه بی آب وعلــف بــه ســهولت تــردد کننــد. افــزون ب
مذکــور، به فرمــان پادشــاهان صفــوی، مالوجهــات مشــهد مقــدس ســیورغال ســرکار فیــض 
آثــار بــود کــه از طــرف وزیــر شــهر اداره می گردیــد )حســینی، 1379: 242؛ قمــی،1383، ج 

1: 431 و ج 2، 1034(.

3. عالمان و اداره سرکار فیض آثار به فرمان پادشاه صفوی

بــر پایــۀ اقدام هــای وقفــی و نــذورات مذکــور، عالمــان برجســته ای بــه نیــت مجــاورت مرقــد 
ــار  ــکونت اختی ــهد س ــهر مش ــیعه، در ش ــه ش ــژه فق ــوم به وی ــترش عل ــا g و گس ــام رض ام
کردنــد. ایــن رونــد حضــور عالمــان موجــب شــد تــا کانــون علمــِی نیرومنــدی در شــهر مشــهد 
بــه محوریــت ســرکار فیــض آثــار شــکل بگیــرد. از ایــن عالمــان مشــهور می تــوان بــه موالنــا 
ــیخ حســن  ــان، ش ــه از قضــات مشــهور اصفه ــن ترک ــه افضل الدی ــتری، خواج ــداهلل شوش عب
داود اســترآبادی و شــیخ فضــل اهلل عــرب، پیش نمــاز مســجد جامــع مشــهد، را نــام بــرد کــه 
ــه  ــوی ب ــاه صف ــان پادش ــان، به فرم ــۀ واالی علمی ش ــزکاری و درج ــهرت پرهی ــطۀ ش به واس
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مدرســی یــا خادمی گــری مرقــد مطهــر اشــتغال داشــتند. حضــور عالمــان برجســته در قالــب 
مدرســان ســرکار فیــض آثــار ازجملــه حکیــم عمادالدیــن محمــود، مالعلــی مذهــب و موالنــا 
افضــل قاینــی 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 علمــیـ  فقهــی فرمانروایان صفوی کســب کننــد1 )ترکمــان، 1382، 
ج 1: 154-155 و 147، 156 و 157-158؛ والــه  قزوینــی، 1372: 439؛ سیســتانی، 1383: 184 

و 460(.

ــران و  ــان، زائ ــزون عالم ــه به واســطه توجــه روزاف ــار ک ــض آث ــزون ســرکار فی توســعۀ روزاف
مقامــات عالی رتبــه حکومــت صفــوی صــورت پذیرفــت، موجبــات ســکونت و حضــور عالمــان 
ــت قمــی  ــه روای ــا ب ــد. بن ــری ســرکار گردی ــدد مدرســی و خادمی گ شــیعه در مناصــب متع
نویســنده کتــاب »خلصة التواريــخ«، شاه طهماســب اول به واســطۀ دریافــت کرامــات روحانــی 
از ائمــه b کــه بــه توفیقــات سیاســیـ  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 اقدام هایــش، حســن ســلطان روملــو حاکــم خاطــی مشــهد را 
عــزل کــرد. نگــرش مذکــور در دوره ســلطنت ســایر فرمانروایــان صفــوی نیــز تــداوم یافــت. 
ــود کــه معمــوال به فرمــان  ــار ب ــن رابطــه، مهم تریــن منصــب، تولیــت ســرکار فیــض آث در ای
ــالم ها  ــات، شیخ االس ــدور، قض ــامل ص ــی ش ــۀ مذهب ــای عالی رتب ــه مقام ه ــوی ب ــاه صف پادش
1. نمونــه مشــابه: افــزون بــر اقامــت عالمــان دینــی، پزشــکان مشــهوری نیــز به منظــور تقــرب و تبــرک از مرقــد امــام رضــا g در 
شــهر مشــهد ســکونت اختیــار و معالجــات خــود را نــذر امــام همــام می کردنــد. بــرای نمونــه، حکیــم عمادالدیــن محمــود کــه بــه 
دانشــوری مشــهور و رســاالت مهمــی در علــم طــب و معالجــه امــراض نوشــته بــود، بــا حضــور در مشــهد عنــوان »طبیــب ســرکار 
ــرزا حســن بیک  ــود. در همیــن خصــوص، می ــران مشــغول ب ــه معالجــه بیمــاران و زائ ــگاه ب ــن جای ــت. وی در ای ــار« یاف فیــض آث
کــه طبیبــی حــاذق و از اهالــی شــهر یــزد بــود، بــه نیــت مجــاورت مرقــد امــام هشــتم شــیعیان، بیست ســال در مشــهد ســکونت 
اختیــار کــرد و در ایــن مــدت بــه معالجــه امــراض مختلــف اشــتغال داشــت. در همیــن رابطــه، درویشــان گوشه نشــین بســیاری از 
جملــه ســیفای زرکــش در مشــهد به ســر می بردنــد. دیگــر آنکــه، شــریف پاشــا از فرماندهــان اصفهانی االصــل حکومــت عثمانــی، 
بــا موافقــت شــاه عباس اول در شــهر مشــهد ســاکن و به فرمــان شــاه صفــوی مواجــب ســاالنه ای بــرای وی منظــور شــد )ترکمــان، 

1382، ج 1: 168؛ مســتوفی بافقــی، 1385، ج 3: 418 و 510؛ نوایــی، 1353: 9(.
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ــا  ــی ی ــوت متول ــطۀ ف ــا به واس ــب تنه ــن منص ــد. ای ــذار می گردی ــته واگ ــان برجس و مدرس
ــان مدرســان  ــن رابطــه، از می ــه شــخص دیگــری انتقــال می یافــت. در ای ســوءِمدیریت وی ب
ســرکار، میــر ســیدعلی بن میــر اســداهلل شوشــتری و شــیخ لطــف اهلل طیســی مدتــی عهــده دار 
ایــن منصــب بودنــد. امیــر ابوالمعالــی انجــوی شــیرازی از صــدور دوره ســلطنت شــاه عباس اول 
نیــز مدتــی تولیــت ســرکار را عهــده دار بــود ولــی در ســال 1015ق، به واســطه ســوءِمدیریت، 
ــن و  ــه قاضی خــان از ســادات حســنی قزوی ــور ب ــار شــد و منصــب مذک ــان شــاه برکن به فرم
از اقــوام قاضی جهــان، وزیــر شاه طهماســب اول، واگــذار شــد. ازجملــه اســتثناهای ایــن امــر، 
تولیــت شــاهزاده ســلیمان میرزا، فرزنــد چهــارم شاه طهماســب اول، بــود کــه از زمــان کودکــی 
در مشــهد تحــت تربیــت شــاهولی ســلطان تاتــی اغلــی ذوالقــدر حاکم مشــهد قرار داشــت. وی 
به فرمــان پــدرش مدتــی بــه تولیــت و خادم باشــی گری مرقــد امــام رضــا g منصــوب شــد1 
ــی، 1383،  ــی، 1372: 401 و 423؛ قم ــه  قزوین ــان، 1382، ج 1: 133، 157 و 166؛ وال )ترکم

ج 1: 380(.

منصــب تولیــت ســرکار فیــض آثار همــواره به یک شــخص اختصــاص نداشــت و در پــاره ای از 
اوقــات تولیــت ســرکار فیــض آثــار بــه دو قســمت ســنتی و واجبــی تقســیم می شــد؛ چنان کــه 
در دوره حکومــت شاه طهماســب اول تولیــت ســنتی بــه میرکمال الدیــن محمــد اســترآبادی و 
تولیــت واجبــی بــه میــر ابوالقاســم اصفهانــی واگــذار شــد. بنــا بــه گفتــۀ اســکندربیگ منشــی 

نویســنده کتــاب »تاریــخ عالم آرای عباســی«:

ــه   »غــرض از عبــارت ســنتی آن اســت کــه ســیورغاالت و آنچــه ســرکار خاصــه شــریفه ب
ــف  ــاب وظای ــف خــدام و مدرســان و ارب ــح شــیالن و وظای ــت مصــارف الســرکار از مصال جه
ــرف  ــار ص ــون اختی ــد چ ــتحقاق داده می ش ــاب اس ــالء و ارب ــالء و فض ــادات و عم و ادارات س
حضــرت خاقــان جنــت آشــیان داشــتند آن را ســنتی می نامنــد و حاصــل اوقــات و نــذروات که 
مصــرف معیــن دارد بموجــب شــروط واقفیــن عمــل می بایــد کــرد، آن را واجــب می شــمارند«2   

ــت ســرکار  ــی تولی ــز مدت ــر مشــهد نی ــع کالنت ــرزا بدی ــن و می ــر رضــوی مشــهدی، شیخ االســالم قزوی ــه مشــابه: میرزاباق 1. نمون
ــی، 1383: 436 و 754(. ــد قزوین ــد )وحی ــه خــود اختصــاص دادن ــار را ب فیــض آث

2. نمونــه مشــابه: در ســال 974 ق، شاه طهماســب اول، تولیــت واجبــی را بــه میــر ابوالولــی انجــو و تولیــت ســنتی را بــه میرعبــداهلل 
بــدال واگــذار کــرد )قمــی، 1383، ج 1: 460(.
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)خاتون آبــادی، 1352: 489؛ ترکمــان، 1382، ج 1: 149(.

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 به طوری کــه 
ــرزا ابوالحســن در دوره  ــرزا داوود مســتوفی خاصــه و صاحــب نســقی می ــر تولیــت می ــزون ب اف
ســلطنت شاه سلطان حســین، در ســال 1135ق، در آســتانۀ فروپاشــی حکومــت صفــوی، تولیــت 
آســتان قــدس بــه میــرزا شــمس الدین محمــد از بــزرگان شــهر و صاحــب نســقی ســرکار فیــض 
آثــار بــه حســن، مشــهور بــه نمک کــش، اختصــاص داشــت. شــخصیت های مذکور نقــش مهمی 
در تحــوالت سیاســیـ  نظامــی شــهر مشــهد داشــتند. بــا ایــن اوصــاف، متولیــان گاهی اوقــات در 
لشکرکشــی های نظامــی و مذاکــرات سیاســی به فرمــان پادشــاه صفــوی نیــز حضــور برجســته ای 
داشــتند. بــرای مثــال، در ســال 956ق، میــر عبدالعظیــم متولــی آســتانۀ امــام رضــا g از جانب 
ــا بــرادر شورشــی اش القاص میــرزا شــد )مســتوفی، 1375:  شاه طهماســب اول مأمــور مذاکــره ب

119-120 و 176-177؛ نصیــری، 1377: 218؛ بدلیســی، 1377، ج 2: 202(.

افــزون بــر تقابــل نظامــی پادشــاهان صفــوی بــا ازبــکان، حضــور چشــمگیر عالمــان برجســته در 
مشــهد و در جــوار مرقــد امــام رضــا g موجــب شــد تــا کانــون علمی مهمی در این شــهر شــکل 
بگیــرد کــه نقــش فراوانــی در مشــاجرات و مذاکــرات مذهبــی بــا ازبــکان ایفــا می کــرد. در ایــن 
رابطــه، می تــوان بــه مکتوبــات عالمــان ازبــک ماوراءالنهــر بــا عالمــان ســرکار فیض آثــار اشــاره کرد. 
عالمــان مشــهد از جملــه موالنــا محمــد رشــکک رســتمداری، تــالش داشــتند تــا بــا نامه نــگاری 
ــودن بســیاری از  ــه ب ــاه رجــب و موقوف ــودن نبــرد در م ــه حرام ب و اعــالم براهیــن شــرعی ازجمل
اراضــی و باغــات شــهر، مانــع تجــاوز ازبــکان بــه رهبــری عبداهلل خــان ازبک شــوند کــه درنهایــت، با 

مخالفــت عالمــان ماوراءالنهــر مواجــه شــدند1   )ترکمــان، 1382، ج 2: 392(.

بــر پایــۀ ســنتی تاریخــی، در مواقــع بحــران سیاســی ـ نظامــی شــهرها، عالمــان و بــزرگان 
دینــی نقــش پررنگــی در مــراودات و مذاکــرات سیاســی ایفــا می کردنــد. بــه همیــن جهــت، 

1 . نمونــه مشــابه: مباحثــۀ دینــِی دیگــری کــه پــس از قتل عــام خونیــن مشــهد و عالمــان برجســتۀ آن توســط عبدالمؤمــن خــان فرزنــد 
عبــداهلل خــان فرمانــروای ازبــک صــورت پذیرفــت، میــان عالــم مشــهور موالنــا عبــداهلل شوشــتری بــا عالمــان ازبــک ماوراءالنهــر بــود 

)جنابــدی، 1378: 687(.
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عالمــان و ســادات ســرکار فیــض آثــار نیــز در حفــظ و حراســت شــهر مشــهد و مرقــد امــام رضا 
g نقــش مهمــی داشــتند و در مناســبات سیاســیـ  نظامــی منطقــه ای و مرزی با کشــورهای 
ــگام  ــال 1135ق، به هن ــه، در س ــرای نمون ــد. ب ــا می کردن ــته ای را ایف ــش برجس ــایه، نق همس
محاصــره شــهر اصفهــان توســط محمــود افغــان، بــزرگان مشــهد همچــون محمدامیــن آقــا و 
محمدتقــی آقــای کالونــد و میــرزا ابوالحســن صاحب نســق ســرکار فیــض آثــار، بــرای برقراری 
ــا، علی قلی خــان بیگلربیگــی  ــه افغان ه ــری از حمل ــت در شــهر مشــهد و جلوگی نظــم و امنی
ســابق مشــهد را دوبــاره بــه حکومــت منصــوب کردنــد. اســتقبال از شــخصیت های سیاســی 
پناهنــده یــا مهمــان کشــورهای همســایه نیــز ســنتی متــداول در میــان متولیــان و عالمــان 
ســرکار فیــض آثــار بــود به گونــه ای کــه افــزون بــر مهمــان داری آنــان از عبدالعزیزخــان ازبــک 
حاکــم شــهر بخــارا در هنــگام زیــارت مرقــد امــام رضــا g، هنــگام ورود همایــون پادشــاه 
ــه  ــه همراهــی شــاه قلی ســلطان اســتاجلو حاکــم شــهر ب ــه شــهر مشــهد نیــز ب ــی ب گورکان
اســتقبال وی شــتافتند و او را بــا همراهانــش وارد مشــهد کردنــد. همایون شــاه در تمــام مــدت 
حضــورش در مشــهد، مهمــان ســرکار فیــض آثــار بــود )مســتوفی، 1375: 175؛ قمــی، 1383، 

ــری، 1373: 116(. ج 1: 306؛ نصی

4. اقامت و تحصن مقامات بلندپایه سیاسی ـ نظامی حکومت صفوی در مرقد امام 
g رضا

ــرای  ــا دوره ســلطنت شــاه عباس دوم، همــواره ب چنان کــه بیــان شــد، پادشــاهان صفــوی ت
طلــب کرامــات روحانــی و ذکــر دعــا بــه زیــارت مرقــد مطهــر امــام رضــا g می شــتافتند. بــه 
همیــن ســبب بــود کــه شــاه عباس اول در نامــه ای خطــاب بــه ســلطان عثمانــی، زیارت هــای 
ــارگاه امــام رضــا g را ســنت اجــداد خــود قلمــداد می کنــد کــه  مــداوم و طلــب دعــا در ب
توســط وی مراعــات و به فرمانــش بــه »زهــاد و عبــاد مؤمنیــن در مســاجد و معابــد« تســّری 
ــۀ  ــان صفــوی جنب ــان شــاه عباس اول و ســایر فرمانروای ــن خصــوص، فرم ــه اســت. در ای یافت
ــام هشــتم شــیعیان و حضــور  ــد ام ــگاه برجســته مرق ــز داشــت به طوری کــه جای دیگــری نی
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ــرای بست نشــینی  ــی امــن ب عالمــان و دانشــمندان مشــهور در مشــهد، موجــب ایجــاد مکان
یــا تبعیــد آبرومندانــۀ بســیاری از مقامــات بلندپایــۀ سیاســی ـ نظامــی به ویــژه حــّکام ایــاالت 
مختلــف کشــور را فراهــم مــی آورد. شــاهان صفــوی معمــوال حاکمــان معــزول را بــرای ممانعت 
از هــر اقــدام سیاســی ـ نظامــی مؤثــر و نیــز تأمیــن امنیت شــان به ســبب وجــود رقابت هــای 
سیاســی محلــی ـ خاندانــی، بــه جــوار مرقدهــای مقــدس، به ویــژه مرقــد امــام رضــا g در 
مشــهد، اعــزام می کردنــد تــا در آن جــا بــه نیایــش و قرائــت دعــای ولی نعمــت مشــغول شــوند. 
بــرای نمونــه، در ســال 958ق، شاه طهماســب اول چــون می دانســت امیــر حســام الدین والــی 
رشــت و خواهــرزاده اش الیــق حکومــت کــردن نیســت، او را برای ســکونت دائمی اش به مشــهد 
مقــدس فرســتاد و وجــه معیشــتی برایــش مقــرر کــرد. در همیــن رابطــه، در ســال 1054ق، 
شــاه عباس دوم به واســطه شــکایت مشــایخ عــرب از ظلــم و ســتم ســید منصورخــان حکمــران 
خوزســتان، وی را معــزول و به جــای وی ســید برکه خــان را منصوبکــرد. ســیدمنصورخان بــه 
مشــهد فرســتاده شــد تــا بــا اســکان در جــوار مرقــد امــام رضــا g بــرای تــداوم حکومــت 
صفــوی دعــا کنــد )نوایــی، 1353: 215؛ حســینی، 1379: 224؛ والــه  قزوینــی، 1382: 411(.   

تنهــا ظلــم و ســتم حــّکام موجــب نارضایتــی و فــوران شــورش ایــالت و ســایر اقشــار جامعــه 
نمی شــد بلکــه گاهی حســن ســلوک و بخشــش حکمــران نیــز موجب جســارت عشــایر منطقه 
و در نتیجــه بی ســامانی والیــت می شــد. شــاه عباس دوم بــه ســبب آنکــه حاکــم لرســتان بــا 
ایــالت منطقــه  بــه نیکویــی ســلوک می کــرد و موجــب جســارت آنــان شــده بــود، ناچــار شــد 
بــرای برقــراری آرامــش، وی را عــزل کنــد. حکومــت لرســتان بــه عمــوی علی قلی خــان یعنــی 
منوچهرخــان اختصــاص یافــت. شــاه فرمــان داد تــا خــان معــزول در مشــهد ســکونت گزینــد 
و دعاگــوی حکومــت صفــوی باشــد. در همیــن دورۀ ســلطنت شــاه عباس دوم، ســلیمان خان 
ــی دوام  ــرای دعاگوی ــزول و ب ــتش مع ــّکام زیردس ــکایت ح ــطه ش ــز به واس ــی اردالن نی وال
حکومــت صفــوی بــه مشــهد فرســتاده شــد. به جــای وی فرزنــد بزرگــش کلبعلی خــان والــی 
ــنده  ــری نویس ــن نصی ــۀ محمدابراهیم بن زین العابدی ــه گفت ــا ب ــوع، بن ــد. در مجم اردالن گردی
ــد  ــت ولی نعمــت از طــرف خادم باشــی مرق ــای دوام حکوم ــاب »دســتور شــهریاران«، دع کت
مطهــر کــه نایب الزیــارۀ شــاه صفــوی محســوب می شــد، روزهــا و شــب ها بــا حضــور زائــران 
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و خدمتگــزاران خوانــده می شــد )وحیــد قزوینــی، 1383: 568 و 626؛ نصیــری، 1373: 117(.

افــزون بــر ســکونت اجبــاری حــّکام معــزول، گاهــی نیــز حــّکام و مأمــوران عالی رتبه، شــخصاً 
و داوطلبانــه بــرای شــفاعت یــا جلوگیــری از آســیب دیدن از ســوی رقیبــان سیاســِی محلــی و 
خاندانــی خــود بــه مرقــد امــام رضــا g پناهنــده می شــدند. بــرای نمونــه، در ســال 1021ق، 
بهزادبیــک وزیــر ایالــت گیــالن بــا اعــالم عــدم التفــات شــاه عباس اول نســبت بــه خــودش، 
ــه مــدت چهــار ســال در  ــدان بگریــزد و ب زندانــی شــد. وی پــس از مدتــی موفــق شــد از زن
مرقــد مطهــر متحصــن شــود. در همیــن خصــوص، در ســال 1026ق، میــرزای عالمیــان وزیــر 
ــده  ــد پناهن ــه مرق ــی، ب ــان بیگلربیگ ــت از محراب خ ــت و وحش ــطۀ مخاصم ــان به واس خراس
شــد. در پــاره ای از اوقــات، شــخصیت های سیاســی کــه از جایــگاه متزلــزل خــود مطلــع بودنــد، 
به منظــور جلوگیــری از ســوءِظن آتــی شــاه صفــوی نســبت بــه آنــان در پذیــرش ســخنان و 
توطئه هــای رقبــای سیاســی، از شــاه اقامــت در شــهر مشــهد را تقاضــا می کردنــد. می تــوان از 
درخواســت مقامــات برجســته ای همچــون ســام میرزا بــرادر شاه طهماســب اول در ســال 975 
ق و همچنیــن تقاضــای ملک شاه حســین از حــکام سیســتان یــاد کــرد کــه تقاضــای ســکونت 
ــرای  ــد صفــوی را داشــتند. ب در مشــهد به منظــور عبــادت و دعاگویــی دوام حکومــت ابدپیون
مقامــات تبعیــدی معمــوال به فرمــان شــاه صفــوی، امــالک و اموالــی بــرای گــذران زندگــی در 
حوالــی شــهر مشــهد اختصــاص می یافــت )گیالنــی، 1349، ج 1: 213؛ ترکمــان، 1382، ج 2: 

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

ــا  ــد ت ــان برجســته، موجــب می ش ــی و عالم ــات حکومت ــاهان، مقام ــت و توســل پادش اقام
ــاهزاده  ــد ش ــه، جس ــن رابط ــوند. در ای ــن ش ــا g دف ــام رض ــد ام ــان در مرق ــیاری از آن بس
ــان شــاه و  ــت، به فرم ــات یاف ــدرش شاه طهماســب اول وف ــات پ ــان حی ــرزا کــه در زم بهرام می
همچنیــن جســد شــاهزاده ســلطان حیدرمیرزا، فرزنــد دیگــر شاه طهماســب اول، نیــز توســط 
ــی  ــات در صحن ــس از وف ــز پ ــب اول نی ــخص شاه طهماس ــد. ش ــن ش ــا دف ــادرش در آن ج م
مخصــوص دفــن گردیــد. در همیــن خصــوص، اجســاد امــرا، عالمــان، قضــات و صــدور مهمــی 
همچــون قاضی جهــان و میراســداهلل صــدر در مرقــد امــام هشــتم شــیعیان دفــن شــد. جســد 
شــیخ بهاءالدیــن عاملــی نیــز در ســال 1031ق، بنــا بــر وصیتــش، در پائین پــای مبــارک در 
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منزلــی کــه در ایــام اقامتــش در مشــهد مقــدس، مدرســه شــیخ محســوب می شــد، مدفــون 
گردیــد . ادارۀ مــزارات اشــخاص برجســتۀ مذکــور، معمــوال بر عهــدۀ اوقــاف خصوصی شــان قــرار 
ــات داوودبیــگ  ــا وف ــال، ب ــرای مث ــن می گشــت. ب ــان تأمی ــوال شــخصی آن ــه از ام داشــت ک
مهتــر رکاب خانــه کــه شــاه عباس دوم را وصــّی خــود اعــالم کــرده بــود، شــاه فرمــان داد تــا 
او را در مرقــد امــام رضــا g دفــن و مقــداری از امــوال داوودبیــگ را وقــف مــزارش کننــد. در 
همیــن خصــوص، زینت بیگــم دختــر کوچک تــر شاه طهماســب اول نیــز بــازاری در شــهر یــزد 
را وقــف مــزار خــود در شــهر مشــهد کــرد    )حســینی، 1379: 176؛ ترکمــان، 1382، ج 3: 967؛ 
غفــاری، 1414 ق: 361؛ قمــی، 1383، ج 1: 435 و 605؛ وحیــد قزوینــی، 1383: 136 و 739؛ 

مســتوفی بافقــی، 1385، ج 1: 172(.

نتیجه گیری

شــیعیان همــواره نقــش مهمــی بــرای زیــارت قایــل بوده انــد تــا از ایــن طریــق بتواننــد بــا 
توســل بــه ارواح مقــدس امامــان شــیعه b از کرامــات روحانــی آنــان اســتمداد نماینــد. بــه 
همیــن جهــت، عــده ای از فرمانروایــان صفــوی بــه اعتبــار تبــار صوفیانــه و همچنین انتســاب به 
ائمــه معصومیــن b بــرای مقابلــه بــا حمــالت ازبــکان و گورکانیــان هنــد، بــا توســل و زیــارت 
مرقــد امــام رضــا g طلــب اســتمداد می کردنــد. ســنت توســل شــاهان صفــوی بــه زیــارت 
در قالــب ذکــر دعــا و نیایــش بــرای دریافــت کرامــات روحانــی امــام هشــتم شــیعیان، موجــب 
ــی و شــخصیت های  ــان دین ــه عالم ــور را ب ــان ســنت مذک ــۀ نخســت، آن ــا در وهل می شــد ت
سیاســیـ  نظامــی تبعیــدی کــه اکثــرا شــامل حــّکام معــزول ایــاالت بودنــد، تســّری بدهنــد و 
در قالــب ســرکار فیــض آثــار، مراســم برگــزاری دعــای ولی نعمــت و دوام حکومــت صفــوی را 

برگــزار کننــد.

در وهلــۀ دوم نیــز فرمانروایــان صفــوی، توجــه ویژه ای بــه هزینۀ نــذورات و صدقات خــود برای 
تنظیــم امــور مربــوط بــه مرقــد مطهــر در قالــب ســرکار فیــض آثــار انجــام دادنــد. اقدام هــای 
مذکــور به تدریــج مرکزیــت مذهبــی مهمــی بــه شــهر مشــهد داد به طوری کــه اکثــر عالمــان 
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مشــهور به فرمــان پادشــاه صفــوی، در قالــب ســرکار فیــض آثــار بــه تولیــت، تدریــس یــا انجــام 
مذاکــرات سیاســیـ  مذهبــی با مقامات محلــی، منطقه ای و حتی کشــورهای همســایه مبادرت 
ــد. جنبــۀ دیگــر اقامــت در جــوار مرقــد امــام رضــا g شــامل دفــن شــخصیت های  ورزیدن
ــاهان  ــوی پادش ــد معن ــت، پیون ــوان گف ــوع، می ت ــد. در مجم ــن می ش ــا متحّص ــته ی برجس
صفــوی بــا مرقــد امــام رضــا g، مشــروعیت مذهبــی نیرومنــدی بــرای آنــان ایجــاد کــرد.
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