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 چکیده

 ل نوپایی حکومتین شاه سلسله صفویه، به دلیطهامسب، دومشاه

ن راستا ان بود. در اییعین شیش در بیگاه معنوی خویت جایتثبازمند ین

در  )ع(عی ازجمله حرم حرضت رضایتوجه به منادها و اماکن مقدس ش

ن پژوهش دربرگیرنده یای برخوردار بود. اژهیت ویاست او از اهمیس

طهامسب به در دوره شاه یت حرم رضو یاست که با محور یتحوالت

 یباشد که حرم رضو ین پرسش میبه اوست و درصدد پاسخ یوقوع پ

برخوردار بود؟  یو مذهب یگاه معنو یطهامسب از چه جادر دوره شاه

ارت، توسل، نذورات، موقوفات و یهایی همچون زمؤلفه یبا بررس

و  یجایگاه معنو توان نسبت بهی، مین بزرگان در جوار حرم رضو یتدف

آگاهی  طهامسبع این مکان در دوران حکومت شاهیرف یمذهب

 ، به سببیو معنو  یمذهب یهارسد عالوه بر جنبهییافت. به نظر م

موجود در قلمرو  )ع(نیتنها حرم امئه معصوم یآنکه حرم رضو 

ن شاه داشته یا یهااستیدر س یاژهیطهامسب بود، اعتبار وشاه

ات اثب یمختلف در پ یهاوهیان با استفاده از شیاست. شاه و دربار

ن پژوهش بر آن است تا به یاند. امرقد مطهر بوده نیارادت خود به ا

، موقوفات و )ع(رضاارت و توسل به امام یگاه زیل جایاز قب یموارد

 انیدر م یگاه حرم رضو ی، جایخین مقطع تاریدر ا ینذورات حرم رضو 

امت یدر تصم یه، نقش حرم رضو یهای همساحکومت

، بپردازد. روش ین در جوار حرم رضو یطهامسب و درنهایت مدفونشاه

 یااطالعات به روش كتابخانه یآور و جمع یلیتحل-پژوهش، توصیفی

 یخیمنابع تار یهان پژوهش دادهیا یانجام شده است. ابزار اصل

ع مناب حاصل از یهاافتهیۀ یباشد و درنهایت بر پایم یعرص صفو 

 عمل آمده است.ل به ین و تحلییاستنتاج، تب

، یان، مشهد، حرم رضو یاول، صفو طهامسب: شاهیدیواژگان کل

 یآستان قدس رضو 

 

 

Abstract 

Shah Tahmaseb, the second Safavid king, due to the 

infancy of this government, needed to establish his 

spiritual position among the Shiites. The Razavi shrine 

had a prominent spiritual status among Muslims, 

especially Shiites. This study includes the developments 

and the changes taken place with the focus on the Razavi 

shrine in the period of Shah Tahmaseb. It seeks to 

answer the following question: How is it possible to 

describe and explain the spiritual and religious status of 

the Razavi shrine during this period? By examining 

components such as; Pilgrimage, recourse, vows, 

endowments, and burial of elders near the Razavi shrine 

it can better understand the high spiritual and religious 

status Of shrine  during the reign of Shah Tahmaseb. In 

addition to religious and spiritual aspects And since 

Razavi shrine was the only shrine of the Imams in the 

realm of Shah Tahmaseb, it had a special validity in the 

policies of this king. The Shah and the courtiers have 

tried to prove their devotion to this holy shrine by 

resorting to various methods. This study aims to address 

the following issues: the place of pilgrimage and 

recourse to Imam Reza, endowments and vows of the 

Razavi shrine in this historical period, the position of the 

Razavi shrine among neighboring governments, the role 

of the Razavi shrine in the decisions of Shah Tahmaseb 

and Finally, the buried near the Razavi shrine. Research 

methodology is historical - analytical using library 

method to gather the data. Research materials are based 

on the historical sources of the Safavid era through the 

findings of sources of inference, explanation and 

analysis. 

Keywords: Razavi shrine, Holy Mashhad, Shah 

Tahmaseb, Safavids, Astan Quds Razavi 
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 مقدمه

رش افکار و یمستعد جهت پذ ینیرباز رسزمیخراسان از د

رت شین امر در دو قرن اول هجری بیان بود که ایعیاعتقادات ش

خصه ن مشیای که اگونهاز مرکز خالفت بود، به یبه سبب دور 

. دادیمخالفان منع و آسان خلفا را به یرس یامکان دسرتس

 یخالفت )چه امو  یو جد یعنوان مخالفان اصلان بهیعیش

ت خلفا و یدر امان ماندن از آزار و اذ یبرا( یو چه عباس

ام بر ضد دستگاه خالفت، به مناطق یق ین ساماندهیهمچن

به  ()عدوردست ازجمله خراسان سفر کردند. با ورود امام رضا

 )ع(بیتطرفداران اهلان و یعیاز ش یشرت یخراسان، موج ب

شان یمرقد ا ()عروانه خراسان شدند. پس از شهادت امام رضا

ان مسلامنان و خصوصاً یمهم در م یارتگاهیل به زیتبد

 مورد ()عرضا مرقد امام یخیان شد. در ادوار مختلف تاریعیش

داشت.  عه( قراریرشیعه و چه غیاحرتام حاکامن )چه ش

 یدر توسعه حرم رضو  یکه اهتامم جد ین حکومتینخست

ن یدر ا مذهب بود.ق( شیعه233-444ۀ )یبوداشت، آل

داشت. در  یشرت یز رواج بین یارت حرم رضو یظاهراً ز ،دوره

ان و یان، سلجوقیمذهب غزنو یهای سندوره حکومت

ها از توجه به حرم ن سلسلهین ایز سالطیان نیخوارزمشاه

حمله مغوالن با ن حرم در دوره یغافل نبودند. ظاهراً ا یرضو 

(. 4/322: 4444الحدید، ابیمواجه شد )ابن یب جدیآس

 مذهب یهای سنر حکومتیشرت از سایان بیموریحکومت ت

 تالش داشتند یش از خود، در توسعه و توجه به حرم رضو یپ

( به همت او و 448-424 ای که در زمان شاهرخ )حکگونهبه

رم اضافه شد به مجموعه ح یادیهمرسش گوهرشادآغا آثار ز

 و رواق دارِالُحّفاظها مسجد جامع گوهرشاد، ترین آنکه مهم

(. 23: 4244باشند )مولوی و همکاران، می ادهیدارالس  

مسجد جامع گوهرشاد از شاهکارهای معامری آن دوره بود 

که ساخت آن تقریباً دوازده سال به طول انجامید 

و در زمان  ن سلسلهی(. در اواخر ا424: 4248)میرجعفری، 

به همت وزیرش  ق(482-243 قرا )حکیحسین با سلطان

هامن: ) 1دیق بنا گردیاز صحن عت یامیر علیشیر نوایی بخش

                                                             

در حرم و آستان قدس  یشرت در مورد تحوالت معامر یاطالع ب ی. برا 1

 (.23-42: 4244و همکاران،  یان، ر.ک: )مولو یصفوش از یپ

، ی، ر.ک: )نقدیشرت در مورد سادات موسو یاطالع ب ی. برا 2

4224 :434-442.) 

ان یکار آمدن صفو یقبل از رو  یت حرم رضو یتول. (424

بان بود که از سادات و علام یعهده نق شرت بریب

(. در دوره سامانیان اداره 4/434: 4238، یبودند)سجاد

واگذار گردید و آنان تا اواخر  2ضوی به سادات موسویحرم ر 

حکومت تیموریان اداره حرم و نقابت سادات را بر عهده 

های خاندان (. از دیگر442-444: 4224داشتند )نقدی، 

بودند که در اواخر  3مهم سادات در مشهد، سادات رضوی

دار و از اواخر دوره تیموریان نقابت سادات را در مشهد عهده

طهامسب نیز تولیت آستان قدس را بر عهده گرفتند هشا

مذهب، ان شیعهی(. ظهور صفو23: 4248آبادی، )حسن

برخوردار و توجه  یاژهیت ویاز اهم ید حرم رضو یسبب گرد

هم به  ید، زیرا حرم رضو یش حاکامن را جلب منایش از پیب

ج یجهت اشاعه و تروو هم یبخشتیسبب جنبه مرشوع

ن یت داشت. بنابرایان اهمیصفو یع برایمذهب تش

در  )ع(بیتمنودند متام ارادت خود را به اهل یان سعیصفو

ان شاهان ینشان دهند. در م یقالب توجه به حرم رضو 

 تیت در تثبیل موفقیطهامسب اول به دل، شاهیصفو 

از  ،ین مدت پادشاهیترین طوالنیان و همچنیحکومت صفو

ن یدتریعنوان مقدر منابع بهبرخوردار بود. او  یاژهیگاه ویجا

ن پادشاه یشده است. ا یمعرف یان در امور مذهبیشاه صفو

از او امرا و  یرو یو به پ داشت یبه حرم رضو  یاژهیتوجه و

ن یداشتند. ا یاهتامم جد یز در توجه به حرم رضو یبزرگان ن

در دوره  ین پرسش که حرم رضو یپاسخ به ا یپژوهش در پ

برخوردار  یو مذهب یگاه معنو یطهامسب اول از چه جاشاه

د: باشنیز مطرح مین یگر ین راستا سؤاالت دیبود؟ که در ا

 یدر چه اقدامات یان نسبت به حرم رضو یتوجه شاه و دربار

ارت، استمداد، نذورات و موقوفات در یتبلوریافته است؟ ز

نکه در دوره یبود؟ و ا یاوهیطهامسب به چه شدوره شاه

ان امرا و یدر م یگاهیچه جا یطهامسب، حرم رضو شاه

 ه داشت؟یهای همساشاهزادگان حکومت

، یآباد، ر.ک: )حسنیشرت در مورد سادات رضو یاطالع ب یبرا.  3

4244 :44-4.) 



 

 ۱۹شماره   ۹۹۱۱ زمستان 

 ۹ 

ی
ضو

م ر
حر

ی 
نو

مع
ه 

گا
جاي

... 

 پیشینه پژوهش

آن در دوره  یو مذهب یگاه معنو یو جا یمورد حرم رضو  در

طهامسب تاکنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته است شاه

 یطهر مباشد، چنانکه یه میرنده کل دوره صفویو عموماً دربرگ

 یمطهر رضو  گاه حرمیجا تحت عنوان یانژاد در مقالهیو نجف

در کل  یجایگاه حرم رضو به انیصفو یاست مذهبیدر س

اند و به مواردی از اهمیت جایگاه حرم ه پرداختهیدوره صفو

اند، اما به دلیل طهامسب اشاره داشتهرضوی در دوره شاه

ت رضوی در سیاسآنکه نویسندگان در پی بررسی جایگاه حرم 

 اند، به طبعمذهبی صفویان در متام این دوره تاریخی بوده

صورت گذرا و به طهامسب خالصهموارد مربوط به دوره شاه

 یبررس نیز با عناویها اشاره شده است. دو مقاله نبه آن

ر د یمرصف موقوفات آستان قدس رضو  یهاجنبه یلیتحل

ان یصفو یمذهباست یس و یآبادپژوهش حسن هیدوره صفو

 پژوهش طالیی )ع(رضاامد آن بر توسعه موقوفات حرم امام یو پ

است که مسئله موقوفات درمجموع دوره  دهیبه انجام رس

همچنین  مقاله دهقانی با عنوان  .انده را مدنظر داشتهیصفو

کل دوره  )ع(رضابا امام  یپادشاهان صفو  یوند معنو یپ

ح یرضگیرد. عالوه بر این، جاللی در ه را در برمییصفو

ت یاز وضع یرصفاً به ارائه گزارش و بررس طهامسبشاه

به آن یطهامسب و دو کتدر دوره شاه یرضو ح حرمیرض

 پرداخته است.

 روش پژوهش

ن است که در آ  یلیتحل-یخین پژوهش، تاریق در ایروش تحق

بر آن است که حقایق گذشته را از طریق »تالش محّقق 

ت و سقم این ری اطالعات، ارزشیابی و بررسی صحآو جمع

ها، اطالعات، ترکیب دالیل مستدل و تجزیه و تحلیل آن

)نادری و سیف نراقی، « م و عینی ارائه کندصورتی منظبه 

منظم در  (. به واقع این روش، تالشی منسجم و33: 4242

تاریخِی مرتبط با موضوع و سوال محقق بوده  مدارك و منابع

که اساسا رویکردی رو به گذشته دارد و به طور اخص متکی 

ق ین تحقیاطالعات در ا یآور باشد. جمعبه منابع تاریخی می

کی بر مت انجامو از آغاز تا انجام گرفته  یای كتابخانهبه شیوه

 نیا ی. ابزار و مواد اصلاسته بودای های کتابخانهیافته

که همزمان با  یعرص صفو  یخیمنابع تار یهاپژوهش، داده

دوران حکومت شاه طهامسب و یا با فاصله زمانی کمرتی از 

اگر مورخ بدون آگاهی و  باشد.اند، میآن دوره نگاشته شده

 اثری تاریخی )بهقصد نگارش  دست اول، منابعاز استفاده 

را داشته باشد دچار اشتباهاتی  ب(صورت مقاله یا کتا

 تاریخی دست یابد حفایقنخواهد توانست به  و خواهد شد

کمرت محققی و تحقیق را از اعتبار علمی ساقط خواهد منود. 

به اندازه مورخ برای دستیابی به حقیقت به منابعش محدود 

منابع های نوشتهدقت منود که باید  با این وجود است.

در این تحقیق مواردی که . ندحقیقت نیست ۀهم دست اول

ود ها وجشواهد و دالیل معتربی برای پی بردن به درستی آن

-اند و سعی شده است دادهداشته مورد استفاده قرار گرفته

های تاریخی در تضاد هایی که به زعم محقق با واقعیت

هستند، مورد نقد قرار گیرند. در این راستا ضمن بهره بردن از 

ع تحقیقاتی، سعی شده از قوه تعقل و منطق نیز استفاده مناب

هر مورخ فعال باید استلزامات داده های خود را تا حد »شود 

(. 24: 4284)مکاال، « امکان به صورت عقالنی بررسی کند

ن و ییحاصل از  منابع استنتاج، تب یهاافتهیۀ یت بر پایدرنها

 .عمل آمده استل به یتحل

 های آنمؤلفهمعنویت و 

باشد که سبب ایجاد معنویات یکی از نیازهای مهم برش می

شود. تعاریف زیادی از نوعی از آرامش در وجود انسان می

معنویت توسط محققان صورت گرفته است. ترول معنویت 

 داند که بیانگر رابطهای از حیات فردی و جمعی میرا جنبه

مر متعالی دارد )ترول، ای است که فرد در ارتباط با اآگاهانه

ای از حیات فردی و (. برزنونی معنویت را جنبه432: 4284

دأ ای با مبداند که خودآگاه یا ناخودآگاه ارتباط ویژهجمعی می

(. 44: 4244کند )برزنونی، هستی و روح حیات برقرار می

 اند تعریفیعبدلی سلطان احمدی و همکاران نیز سعی کرده

معنویت یعنی داشنت ارتباط »ئه منایند: جامع از معنویت ارا

باوجود متعالی، باور به رشد و بالندگی انسان در راستای 

های زندگی و تنظیم زندگی شخصی بر گذشنت از پیچ و خم

مبنای ارتباط باوجود متعالی و درک حضور دامئی در هستی 

دار الوهی. این بعد وجودی یافته و جهتمعنادار، سازمان

و ذاتی است و با توجه به رشد و بالندگی  انسان، فطری

انسان درنتیجه اجرای مناسک دینی و نیز برخی رفتارها 

یابد موجد آثار فردی و اجتامعی شود و ارتقا میمتحول می

)عبدلی سلطان احمدی و همکاران، « شودفراوانی می
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-(. به هر روی معنویت یکی از نیازهای برش می42: 4223

ند: ابندی منودهنیاز را در سه گروه طبقهباشد که برخی این 

تواند شامل نیاز به درک . نیاز به باورهای مذهبی که می4

. نیازهای رفتار 3حضور خداوند، هدف و معنا باشد. 

مذهبی شامل نیاز به دعا و نیایش، انجام مناسک و عبادت 

. نیازهای حامیت 2و نیاز به رشکت در مراسم مذهبی. 

نت به معابد و منازهای جامعت، نیاز به اجتامعی شامل رف

(. عالوه بر این، 24: 4243مالقات رهربان مذهبی )شجاعی، 

دوستی غیرمرشوط و انسان خود را همواره نیازمند یک نوع

داند. دو مورد اخیر گرچه همچنین نیازمند سپاسگزار بودن می

رسد باشد اما به نظر میها صادق میدرباره همه انسان

ع کنند. درواقه این دو مورد احساس نیاز بیشرتی میشاهان ب

ها نوعی دوستی آنمتام افرادی که در خدمت شاه هستند به

غیرمرشوط نبوده و ناشی از ترس و یا به امید پاداش بوده اما 

ارتباط گرفنت با نیروی ماورایی برای شاهی که همه با دالیلی 

-حسی رضایت تواندمنایند، میخاص به او ابراز دوستی می

بخش باشد. همچنین در موردنیاز به حس سپاسگزار بودن 

باید عنوان منود که شاه اساساً خود را نیازمند و ملزم به 

داند و در واقع اعامل سپاسگزاری از افراد زیردست خود منی

 بنابراین باشد؛وظیفه میها از نظر شاه در راستای انجامآن

را با سپاسگزاری از خداوند شاه حس نیاز به سپاسگزار بودن 

کرد. و امئه معصومین و حضور در اماکن مقدس برآورده می

ب طهامستوان به زیارت حرم رضوی توسط شاهبرای منونه می

اصفهانی، )خوزانی به شکرانه پیروزی در نربد جام اشاره منود

4224 :3/28.) 

ه کنندبه هر روی عقیده دینی مبنی بر آنکه خداوند تأمین

باشد و باورهای خاص شیعی مبنی بر ازهای انسان مینی

میان خداوند و انسان، سبب  )ع(واسطه بودن امئه معصومین

ها )در تحقیق حارض شیعیان( برای تأمین شده تا انسان

های میان خداوند و خویش نیازهای معنوی خویش به واسطه

مراجعه کنند. زیارت مشاهد متربکه که همراه با دعا، توسل 

اهدای موقوفات و نذورات بوده، در راستای تأمین نیازهای و 

 ای خاصمعنوی و روحی بوده و این امر مختص گروه و یا طبقه

عنوان رأس نبوده و حتی شاه )در دوره تاریخی موردبحث( به

ترین منود. مهمهرم جامعه در این امر سعی بلیغ می

لهی، اند از: اعتقاد به حکمت اهای معنوی عبارتمؤلفه

اعتقاد به خیرخواهی خداوند برای بنده، تأثیر عمل خوب و 

های ها )مانند تأثیر توبهها و ناکامیبد بر کامیابی

های وی از نظر شاه(، طهامسب بر روند موفقیتشاه

مانند به خاک سپردن مردگان در جوار حرم )گرایی آخرت

 (،عنوان توشه آخرترضوی و یا اهدای نذورات و موقوفات به

توکل و توسل، امید یعنی امیدواری به یاری خداوند در 

های حساس و مشکل)مانند امیدواری موقعیت

های معنوی امام هشتم در طهامسب اول به کمکشاه

نربدها به خصوص در موقعیت دشوار نربد جام و یا امید 

یری گبرای بازپس )ع(داشنت هامیون گورکانی به یاری امام رضا

(. به هر روی معنویت و امور معنوی ناظر بر تاج و تخت هند

درون بوده و نوعی رضایتمندی بوده که باعث شادی درونی 

 شود.می

جهت  )ع(، توسل و استمداد از امام رضایارت حرم رضو یز

 ش در اموریگشا

 یدهنده برانیتواند هم جنبه تسکیارت اماکن مقدس میز

نسبت به مکان ت افراد یدهنده خلوص نزائران و هم نشان

، حرم انیران قبل از صفویخ ایارت داشته باشد. در تاریمورد ز

مر ن ایارت بوده و ایز یبرا یان همواره مکانیعیامام هشتم ش

مه ه یبرا یارتگاهیان نبوده و آنجا زیعیرصفاً مختص به ش

، امرا، حاکامن و یمسلامنان بوده است. عالوه بر مردم عاد

 اند کهداشته یمقدس ارادت خاصن مکان یز به ایبزرگان ن

ارت آنجا توسط حاکامن یاز ز یتوان موارد متعددیم

ربه ارت مقیتوان به زیطور منونه مرا عنوان منود. به یعیرشیغ

توسط سلطان محمد خوارزمشاه در هنگام حمله )ع( امام رضا

ارت بارگاه یا توجه و زیو ( 44: 4243، یانیران )بیمغوالن به ا

ر، یاشاره منود )خواندم یمور یت یتوسط امرا( )عامام رضا

کار آمدن  ی(. با رو 34: 4248، یرجعفر ی؛ م2/343: 4244

رقد ارت میران، زیع در ایافنت مذهب تشیت یان و رسمیصفو

 به خود یتر نسبت به گذشته شکل متفاوت)ع( امام رضا

رم ارت حیبارها اقدام به ز ین روزگار شاهان صفو یگرفت. در ا

کرار ز تیه توسط امرا و بزرگان کشور نین رویکردند و ا یرضو 

عالوه بر  یارت حرم رضو یاز ز یشد. هدف شاهان صفو یم

ز یع نیج و اشاعه مذهب تشی، ترویمسائل اعتقاد

ق( مؤسس 248-224توانست باشد. شاه اسامعیل )یم

ه باشد که اقدام بیان مین شاه از سلسله صفویان اولیصفو
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 ؛4/28: 4243ق( منود )ترکامن، 242) یارت حرم رضو یز

 (.43-42: 4242، یطهران

عنوان به یان حاکامن صفو یکه در م یطهامسب صفو شاه

ع یمتعصب در مذهب تش یو حت یمذهب یشاه

و  ینسبت به حرم رضو  یشده، ارادت خاصشناخته

ن ارادت را به یهای مکرر اداشتند. او با زیارت )ع(هشتمامام 

، یدن به مقام شاهیطهامسب قبل از رسش گذاشت.یمنا

 نید ایار داشت و شایپدر حکومت خراسان را در اخت یاز سو 

ز مؤثر بوده است. ین )ع(رضا به امام یشرت و یامر در ارادت ب

ش همواره یات خویان حیحکومت تا پا ین روزهایاز آغاز یو 

ق که 222اهتامم داشتند. در  )ع(هشتمارت امام ینسبت به ز

ل یگذشت، به دلطهامسب میل از حکومت شاهپنج سا

خراسان شد که  یراه یران و یا یهجوم ازبکان به مناطق رشق

و  یصفو  یروهایان نین سفر منجر به جنگ میدرنهایت ا

مقدس  مت به جام در مشهدیازبک گردید. شاه قبل از عز

پرداختند )روملو،  ()عهشتمارت امام یمتوقف شد و به ز

، ینیدقزویوح ؛444: 4282، ینیقبادالحس ؛382: 4228

؛ خوزانی 484/ 4: 4242، یقمینیحس ؛42-44: 4242

ارت در دوران ین زین، اولی(. ا3/44: 4224اصفهانی، 

پادشاهی شاه طهامسب بود که در منابع ثبت شده است. 

ق به 223طهامسب در التواریخ آمده است که شاهدر افضل

(، 3/444: 4224صفهانی، زیارت حرم رضوی رفت )خوزانی ا

اما این زیارت در سایر منابع این دوره بازتابی نداشته است. 

گر جهت مقابله با ازبکان یکبار دیق 222طهامسب در شاه

گ روملو و یربیخان شاملو، امنیخراسان شد. او حس یراه

-فیق( برادرش را به جنگ با محمد س228 رزا )میمالقاس

و خود در مشهد مانده و امللوک در غرجستان فرستاد 

، ینیقزویغفار  ؛434: 4284، یارت شد )جنابدیمشغول ز

: 4282، ینی؛ قبادالحس33: 4242صفوی،  ؛348: 4242

طهامسب در شاه (.3/424: 4224اصفهانی، خوزانی ؛444

الثامن و من بطواف حرضت امام» سد:ینویتذکره خود م

 «سالم رفتهالهیالرضا علبن موسی یالضامن ابوالحسن عل

کبار یق  242طهامسب در (. شاه33-32: 4242)صفوی، 

 نیرشق شد و در ضمن ا یگر جهت مقابله با ازبکان راهید

پرداختند )ناشناس، )ع( ارت حرم امام رضایبه ز یسفر جنگ

ن سفر بود ی(. در ادامه هم422: 4284، یجنابد ؛48: 4284

 یراهق( 284 رزا )میمبه شورش سام یدگیکه جهت رس

ارت ی، مجدداً متوجه زیروز یقندهار شده و پس از پ

ام یان قیچند روز در آن آستان فلک آشت» گشته و یرضو حرم

 «ها فرمودهفرموده به عبادت، معتکفان آن آستانه را نوازش

 (.44: 4232، یراز یگ شیبی)عبد

 و یطهامسب به حرم رضو به تبعیت از توجهات مکرر شاه

ز توجه ین یصفو  یشاهزادگان و امرا ،یهای متعدد و زیارت

ل به یتبد )ع(منودند و حرم امام رضا یبه حرم رضو  یخاص

عهد  یصفو  یشاهزادگان و امرا یبرا یدامئ یارتگاهیز

ق( برادر 223 رزا )میمارت بهرامیطهامسب شده بود. زشاه

 زیبر عبدالعز یروز یق، پس از پ243طهامسب در وفادار شاه

توسط  یارت حرم رضو یز (.38 :4284ازبک)ناشناس، 

ق 223طهامسب در خواهر شاه( ق232 خانم )م سلطانم

گر یرزا دیمن سامیهمچن( 442: 4232، یراز یگ شیبی)عبد

ارت حرضت ثامن مفرتض الطاعه یبه ز» ق234برادر شاه در 

« ف آوردندیعلیه ترشاللهواجب العصمه سالم

ند که هست ی( از موارد4/242: 4242،یقمینی)حس

اند. پرداخته یارت حرم رضو یخواهران و برادران شاه به ز

توسط فرزندان  یارت حرم رضو یاز ز ین موارد متعددیهمچن

-ارت حرمین نوبت زیطهامسب وجود دارد، ازجمله چندشاه

( در یخدابنده آت رزا )سلطان محمدیتوسط محمدم یرضو 

فرزند ق( 244 رزا )میممی(. ابراه244-4/242ق )هامن: 234

ز ازجمله یشاه حاکم مشهد شده بود ن یرزا که از سو یمبهرام

پرداخت. یم یارت حرم رضو یبود که همواره به ز یشاهزادگان

-ین میرزا چنیممیارت ابراهین زیدرباره اول یقم ینیحس

شامر به در آن یل لشکر بیشاهزاده کامکار با خ»سد: ینو

که در جنب  یآستان و روضه جنان آمده متوجه حامم شاه

ارت یواقع است رفته و غسل ز )ع(قدمگاه حرضت امام رضا

ف اده از آنجا احرام طوایده، پیپوش یزه مناز یفرموده لباس پاک

نه و وقار و تکرار یسک یآستان ملک مطاف بسته، از رو 

ف داخل یف و مشهد منیصلوات و اذکار بدان مکان رش

 (.244-242/ 4ارت مشغول شدند)هامن: یو به ز« شدند

 تیفرار از مسئول یبرا یابهانه)ع( رضا ارت امامیز یدر موارد

طهامسب او دچار قبل از مرگ شاه یبود. مدت یا امر یو 

دو مرتبه مرض اشتداد  یامر یب یدر اثنا»شد که  یامر یب

( 4/442: 4243)ترکامن، « دندیحال گرد افت مرشف بر اینی
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ه قدرت رساندن ب یهای مختلف براگروه یضیدر زمان مر

 یرافه استاجلو بیشاهزاده موردنظر خود به تکاپو افتادند. طا

ق( فرزند 244 رزا )میدرمیبه قدرت رساندن ح

 شاه بهبود یکردند. بعد از مدت یادیطهامسب، تالش زشاه

ف خطاکار را به مجازات برساند، یرفت طوایافت و انتظار می

صورت به یانجام نداد ول یز یاما شاه برخورد قهرآم

تخت یاقدام به دور منودن رسان استاجلو از پا یامحرتمانه

گ یب یر یر قلعه کجور و پیمرادخان را به تسخ»منود ازجمله: 

: 4233، یاسرتآبادینی)حس« امر فرمودند یرا به حکومت ر 

ق( 284-243 )حک ین اوان سلطان سلیم عثامنی( در هم23

 یجای و ق( به243-4442 مراد )حکا رفته و سلطانیاز دن

ن از بزرگا یوزباشیگ یبنیطهامسب، حسجلوس منود. شاه

رفته و مرگ سلطان را  یاستاجلو را مأمور منود که به عثامن

 یمراد. ایک گوید را تربیکار آمدن سلطان جد یت و رو یتسل

ت شاه آگاه بودند، عذر رفنت یگ که از نیبنیو حس استاجلو

ذات مبارک ارشف نذر جهت صحت »آورده و عنوان منود 

ارت امام ثامن مبشهد مقدس روم و چون بر عمر یام که بزکرده

دارند  یارت ارزانیدوارم که رخصت زیست امین یاعتامد

ر ین بهانه در رفنت معذرت خواست نواب ارشف عذر پذیبد

گ یبنی( و جالب آنکه حس4/434: 4243)ترکامن، « گشته

آن داشت در نبودش د و ترس یدیک میکه مرگ شاه را نزد

ارت نشد و البته یز یشاهزاده موردنظر به قدرت نرسد، راه

ن امر نشان نداد یز واکنش خاصی به ایطهامسب نشاه

طهامسب های مکرر شاهزیارت ی(. به هر رو 4/434)هامن: 

گوناگون حائز  یهاتوانست از جنبهیم یو شاهزادگان صفو 

ج یترو-ع یتش یج و اشاعه شعائر مذهبیت باشد: ترویاهم

نسبت به مذهب و امامان  یت حاکامن صفو یخلوص ن

ل یبه دل)ع( رضا ارت امئه و خصوصاً امامیرونق ز-ه یعه امامیش

 -(ن ملوکهمید یالناس علن امر )یبه ا یاسیتوجه رهربان س

 ی، فرهنگیاقتصاد یهات شهر مشهد از جنبهیبهبود وضع

و غیره. توسل جسنت و استمداد خواسنت از مقابر مقدس 

ن یباشد. ایت در امور میش و موفقیها جهت گشااز راه یکی

بوده که  یک نوع توسل و استمداد درونیتواند یامر م

و  نداشته باشند یز از آن آگاهین افراد به شخص نیترکینزد

سب، طهامصورت آشکار باشد. در دوره شاهتواند بهیا می

 یاند که شاه و بزرگان دربار صفو ان منودهیرا ب یمنابع موارد

. اندمتوسل شده)ع( رضا خاص به امام یت در امر یموفق یبرا

توان ادعا منود که توسل جسنت آشکار توسط شاه ینوعی مبه

ز داشته و از ین یتوانست جنبه اشاعه شعائر مذهبیو امرا م

اشد عه تأکید شده بیامئه شت ینوعی هم بر حقانق بهین طریا

 عه بوده باشد.یج دعا و توسل به امامان شیو هم ترو

، به یاهداف نظام یکه برا یطهامسب معموالً مواقعشاه

ت در برابر دشمنان به امام یرفتند، جهت موفقیمشهد م

طهامسب از شدند. منابع از استمداد شاهیمتوسل م )ع(رضا

 نین بیاند که در اکر کردهذ  یدر نربدها مطالب)ع( امام رضا

ه ن نربد بیباشد. این مطالب مختص جنگ جام میشرتیب

طهامسب ن نربد مهم دوران حکومت شاهیسبب آنکه اول

در  یروز یا پیبرخوردار بود. شکست و  یاژهیت ویبوده از اهم

طهامسب را شاه یاسینده سیتوانست آین جنگ میا

در  یروز یاینکه بعد از پ ا مورد خدشه قرار دهد کامین و یتضم

در نزد ( )باوجود آنکه هنوز نوجوان بود گاه شاهین نربد، جایا

بود  یعیبن طید. بنابرایت گردیو قزلباشان تثب یصفو  یامرا

که  یز یطهامسب از هر چن نربد، شاهیت ایبه سبب اهم

د. یمنا یار یشود، طلب  یت و یتوانست سبب موفقیم

 عیمدافع تش یروهایان نیم ین جنگ نربد مهمیضمن آنکه ا

و مدافع تسنن )ازبکان(  یمدع یروهایان( و نی)صفو

طهامسب قبل از جنگ جام، حرم شد. شاهیمحسوب م

ن یا روزی منود.یطلب فتح و پ)ع( ارت و از امام رضایرضوی را ز

اکرثیت منابع  در ()عهشتمطهامسب از امام استمداد شاه

؛ ترکامن، 444: 4282، ینیبازتاب داشته است )قبادالحس

، یجنابد ؛4/482: 4242،یقمینیحس ؛4/22: 4243

مؤلف  یتأمل ادعااما نکته جالب و قابل (،224: 4284

به  )ع(رضا رساندن امامخ در مورد یارییالتوارخالصه

در مشهد مقدسه » باشد،یطهامسب در جنگ جام مشاه

ثقات  یه از بعضیراقدها الف الف سالم و تح یه علیرضو

از مؤمنین در آن روضه  ین شخصیاستامع رفت که در آن ح

دیده که علیه به خواباللهعرش منزلت آن حرضت را سالم

السالم هیت جام شده، آن شخص از آن حرضت علیمتوجه وال

ند اد. در جواب فرمودهیرویا حرضت به کجا میسؤال کرده که 

: 4242، یقمینی)حس« رومیکه به مدد طهامسب م

ده یکه آن خواب را د ی(. مؤلف مشخص نکرده شخص4/442

و  یعاد یا شخصیمنصب و بوده است؟ صاحب یچه کس
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استفاده کرده است. « از مؤمنین یشخص»رصفاً از عبارت 

طهامسب توسط که در دوره شاه ید عنوان منود امر یبا

ن یطهامسب چندز در تذکره شاهیج بوده و خود او نیمورخان را

ا یها و رؤیاهایی بوده که شاه و بار بر آن تأکید منوده، خواب

ا یای بوده و گونهها بهن خوابیدند. ایدیک به او میافراد نزد

 حالن راهنام و کمکیاند که معموالً امئه معصومر شدهیتعب

گر از رؤیاهای ید یاند )در ادامه به برخطهامسب بودهشاه

خته خواهد شد(. ظاهراً ق پردایمرتبط با موضوع تحق

مرشوع جلوه دادن  یبرا یو  یغیطهامسب و دستگاه تبلشاه

ت بودن شاه توسط یتحت حام ین القایاقدامات او و همچن

اند. نهایتاً متوسل شده یاوهین شین، به چنیامئه معصوم

زدن به قلب  یطهامسب براافنت شاهیجرات  یقمینیحس

 ز شدین یصفو  یروهاین یینها یروز یدشمن که منجر به پ

 یدر حال شکست بودند( را ناش یصفو  یروهایکه ن)درحالی

 )ع(ن و خصوصاً امام رضایاز الهامات و القائات امئه معصوم

برجسته بودن نقش  یداند. به هر رو یطهامسب مبه شاه

، یان جنگ جام توسط منابع صفو یدر جر )ع(هشتمامام 

ک به حرم ینزد یایاز وقوع جنگ در جغراف یطبیعتاً ناش

بوده است. بنا بر روایت خوزانی، پس از پیروزی  یرضو 

طهامسب در نربد جام به شکرانه این فتح و طلب شاه

های بیشرت، شاه مجدداً به زیارت حرم رضوی رفتند پیروزی

به  یلچیخ ای(. در تار3/28: 4224اصفهانی، )خوزانی

ه و غلبه بر مقابل یبرا )ع(طهامسب از امام رضااستمداد شاه

: 4282، ینیق اشاره شده است )قبادالحس222ازبکان در 

 در یروز یر از مسائل مربوط به جنگ و طلب پی(. به غ444

 )ع(هشتماز امام یار یگر از استمداد و طلب ید یجنگ، موارد

ازجمله در هنگام  ده است.یطهامسب به ثبت رستوسط شاه

متوسل شده  )ع(رضا مشهد مقدس به امام ین حاکم براییتع

-ینیه منصوب کند )حسیدرخور به آن ناح یکه بتواند حاکم

 (.244-4/244: 4242، یقم

ز همواره از امام یطهامسب نعهد شاه یشاهزادگان و امرا

شربد اهداف، طلب استمداد یدر امور جهت پ)ع( رضا

از حمالت ازبکان به مشهد که در آنجا  یکیمنودند. در یم

د از تعدا یز ازبک وقتیکرد، عبدالعزیمرزا حکومت یمبهرام

ر یرزا را اسیمم گرفت بهرامیشاهزاده آگاه شد، تصم یروهاین

الت خراسان به ازبکان یا یواگذار  یکرده و سپس او را در ازا

رزا یمن خرب به بهرامیطهامسب معاوضه کند. چون ابا شاه

ان آن حرضت یجانب گنبد ملک آشتبه یشاهزاده رو » دیرس

ا حرضت مدد از یکرده استمداد همت طلب منوده و گفت 

ن ازبک بدنژاد را زنده به دست آورم و به یخواهم که ایتو م

که  یا(. نکته484: 4284)ناشناس، « خدمت برادرم برم

 ز ازبکیرزا به بدنژاد بودن عبدالعزیموجود دارد اشاره بهرام

 ینشان دادن برتر  یتانوعی در راستواند بهیباشد که میم

 ( بر)ع(ل انتساب به امام موسی کاظمیخود )به دل ینسب

نربد با شکست ازبکان و از قضا  یز باشد. به هر رو یعبدالعز

ز نور ن که ایقین فتح یو ا»د یان رسیز به پایاسارت عبدالعز

 زد و یز چنان الفیپاک حرضت امام بود که ناپاک عبدالعز

خان (. قزاق482)هامن: « آمد ششیآنچه که در دلش بود پ

ران بود که همواره با یا یدر مناطق رشق یصفو  یاز امرا یکی

از امام  یخطر حمله ازبکان مواجه بود. دو مورد از استمداد و 

غلبه بر ازبکان ثبت شده است. مورد اول در  یبرا)ع( رضا

خان ازبک به خراسان بود که ظاهراً ازبکان حمله عبادالله

 د شده بود کهیناام یروز یاند. قزاق از پا داشتهدست باال ر 

: 4284)ناشناس، « دینال)ع( رضا را خواند و به امام یخدا»

خان خامته قزاق یروهاین یروز ی( که نهایتاً جنگ با پ223

ان ت خراسیافت. مورد دوم به حمله گسرتده ازبکان به والی

 یار ک رمال دو ماه حصیخان با مشورت گردد که قزاقیبازم

شب از خان در یکه هامن شخص قزاقیشد و سپس با توص

رون رفته و به ازبکان حمله منود اما پس از آغاز جنگ، یحصار ب

د یبه خاطر خان رس»قزاق در حال شکست بودند که  یروهاین

 یرمال امروز، ما را مفت به کشنت داد و رو  یدیو گفت آن ک

د و گفت یدل نال یدایجانب مشهد مقدس کرده و از سوبه

ان یعیکه کار ش یبنام یتیک والی)ع( بان امام رضایبا امام غر

ن وقت از جانب بلخ گرد یکه در ا ده است؛یجای بد رسبه

 دنیان آن گرد قشن سوار مستعد منودار شد و از دیشد و از م

د آمده دانست که از یدر دلش پد یآن جامعت خان را فرج

ز ین نربد نی(. ا288-284)هامن: « معجز حرضت امام است

 د.یان رسینهایتاً با شکست ازبکان به پا

 طهامسبشاه یهادر توبه یگاه حرم رضو یجا

به  یبندیل توبه از گناهان و پایبه دل یطهامسب صفو شاه

شاخص بوده و توبۀ او  یان شاهان صفو یش در میتوبه خو

بازتاب داشته  یدر منابع عرص صفو  یاصورت گسرتدهبه
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ع خ وقویداده و درباره تاررخ )ع(رضا ن توبه در حرم امامیاست. ا

-4/333: 4242،یقمینیق )حس222منابع سال  یآن برخ

 ؛4242:44،ینیدقزوی؛ وح3/444: 4288،یسی؛ بدل332

اند ق را عنوان منوده244ز ین ی( و برخ4/432: 4243ترکامن،

: 4288، یسبزوار ؛ محقق448: 4282، ینی)قبادالحس

ذکر  یسالگ 34طهامسب در تذکره سال توبه را در (. شاه434

ق 242(. با توجه به آنکه او در 24: 4242کرده است )صفوی، 

ق بوده و به 222اش مصادف با سالگیدنیا آمده بیست به

ز در حرم یباشد. مکان توبه نیح میق صح222رسد ینظر م

نجا ی( بوده است. در ا4/332: 4242، یقمینی)حس یرضو 

به نقل از خود شاه  یطهامسب در حرم رضو توبه شاه به رشح

د ارت مشهیکه از هرات كوچ كرده بزوقتی»شود: یپرداخته م

-شیمحمد پ ر سیدیرفتم، میالسالم مهیرضا علمقدس امام

ه یعل اللهیصل -محمد نه مبارك حرضت رسالت پناهیمناز مد

 بگذر د كه از مناهىیفرمایدم كه مبن میرا در خواب د -و اله

ا كه ر و امر یك وزیكه ترا فتوحات خواهد شد در صبح باحمد ب

ند شان گفتیان كردم بعىض از این خواب را بیحارض بودند ا

ه گر مثل رشاب كیم و از بعض دیات بگذریكه از بعىض منه

توان گذشت و هر كس حرىف رضورى سلطنت است منى

 تین نیفرمود آخر من گفتم كه امشب بدین باب میدر ا

د بدان عمل خواهم كرد و ینامیق كه میخوابم، بهر طریم

ه و آله و سلم فرمودند یعل اللهیصل یپناهحرضت رسالت

نقطع یها املومن الصالح و قال مل یریالروبا الصالحه 

رون پنجره یدم كه در بیاملبرشات باز هامن شب در واقعه د

ه یه الف الف التحیرضا علحرضت امام ضامن امام ین پاییپا

رهاى محتسب را گرفته از رشاب یادت پناه میو الثنا دست س

عه ز بجامین خواب را نیع مناهى توبه كردم صباح ایو زنا و جم

ق یرجل شانه بهامن ط یق حرضت بار یان کردم بقدرت و توفیب

د مذکور یدیده بودم در هامن موضع سکه در خواب

توبه كردم و در  یع مناهیدستش را گرفته از جم حارضشده

)صفوی، « ب شدین سعادت نصیی اسالگستیبسن 

4242 :24.) 

دن یطهامسب در توبه را خواب دمؤلف رشفنامه محرک شاه

داند یم یو قبل از حضور در حرم رضو  )ع(یعلامام 

ه نین زمیدر ا یسی( که البته بدل3/444: 4288، یسی)بدل

تباه گرفته گر اشید یک ماجرایدچار خطا شده و آن را با 

طهامسب چند نکته نهفته است. در خواب و توبه شاه

عنوان راهنام و نه بهیمناز شهر مدشیاست: اول انتخاب پ

 )ص(امربیه پیطهامسب، دوم توصتوبه شاه یکننده براتوصیه

عه به توبه، سوم حضور سادات محتسب یامامان ش یکیو نه 

 به عدم توبه ازه بزرگان یطهامسب، چهارم توصشاه یایدر رو

ن یمرصف مرشوبات، پنجم درنهایت اتفاق افتادن همه ا

رسد ی. به نظر م)ع(ع در مشهد مقدس و حرم امام رضایوقا

فرستادن  ین عمل او در پیشاه، ا یفارغ از اعتقادات شخص

ز بوده است. یمذهب ن یگان سنیهمسا یهایی براپیام

ان یعیان و شیفوده بودند که صین عقیها بر ایازبکان و عثامن

کردن مذهب  یها در رسماند و اقدام آنشدهن خارجیاز د

ن مقطع ین اسالم بوده است. در ایبدعت در د یع نوعیتش

ان وجود یکه در قلمرو صفو یعیق( تنها مرکز مهم ش222)

شنامز یبود. حضور پ )ع(رضا داشت مشهد مقدس و حرم امام

در مشهد مقدس  )ص(امرب اسالمینه و در شب بعد پیمد

ن امر یوند مسئله امامت و نبوت و ابالغ اینوعی تأکید بر پبه

بر  ندارد و یبا نبوت تفاوت( )عهشتمت امامیباشد که والیم

دهنده امامت ز ادامهین یصفو  یهمین اساس پادشاه

در اسالم به وجود  یها بدعتامامان معصوم بوده و آن

ن رؤیا به همراه یز در ایاند. در واقع حضور سادات ناوردهین

 به سادات و )ص(امربیتوان نشانگر عالقه پیرا م ()صامربیپ

 ینوعی تأییدکننده حکومت صفو ها دانست که بهوند با آنیپ

ن یباشد. همچنمی)ص( امربیعنوان حکومت نوادگان پبه

را یدن مسکرات زیه وزرا و امرا به عدم توبه شاه از نوشیتوص

طهامسب دانستند و مخالفت شاهیم یآن را الزمه پادشاه

د یبا ینیانگر آن است که احکام دینوعی بز بهیه نین توصیبا ا

. ت شوندیگاه افراد و در همه امور رعایبدون در نظر گرفنت جا

 ینوعی طعنه به حاکامن ازبک و عثامنتواند بهیکه م یامر 

ن را از این نکته( بوده باشد که صفویت ایل عدم رعای)به دل

بند ین توبه پایطهامسب به ادانستند. شاهیشده من خارجید

 خ تا حاله هذهیاز آن تار» سد:ینویم یلچیخ ایبود مؤلف تار

را در بالد  یچ احدیاست ه یک هجر یکه نهصد و هفتاد و 

از امور نامرشوع  یست که به امر یآن ن یارایعجم، زهره و 

شاه به شدت (. 444: 4282، ینی)قبادالحس« دیارتکاب منا

ن مسئله بخصوص در شهر مقدس مشهد ارصار یت ایبر رعا

کردن حاکامن  یل آنچه که کوتاهیق به دل233داشت. در 
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ان شده بود، یاز گناهان در آن خطه ب یر یمشهد در جلوگ

سلطان روملو حاکم مشهد مقدس عزل شد  حسن

 (.4/244: 4242، یقمینی)حس

 هیو شاهزادگان همسا یحرم رضو 

مسلامنان شناخته  یمقدس برا یعنوان مکانبه یو حرم رض

ن مکان یا یان، اهل تسنن برایعیر از شیشود که به غیم

ز یقائل هستند. در منابع اهل سنت ن یادیت زیاهم

اره اش رضا)ع( ارت حرم امامیز یهالتیصورت گسرتده به فضبه

؛ 424 تا444: 4444،ینیمنونه، ر.ک: جو یشده است )برا

رشق و  یگی(. در همسا223-224: 4242، یخنجروزبهان

 ان هند وجودیران دو حکومت ازبکان و گورکانیرشقی ا جنوب

رو مذهب تسنن بودند. در طول حکومت یداشتند که هر دو پ

ن دو یطهامسب شاهد حضور حاکامن و شاهزادگان اشاه

ل وجود حرم امام یم. به دلیران هستین ایحکومت در رسزم

که  یین شهرهایاز اول یکی، یرشق یهادر مرز  )ع(هشتم

ن یگذاشتند مشهد مقدس بود. ایشاهزادگان به آن قدم م

ن مکان مقدس یا یبرا یشاهزادگان و حاکامن حرمت خاص

 رفتند.یم یارت حرم رضو یقائل بوده و به ز

-248ون )حک یان، هامیخ صفویتار یترین مهامن خارجمهم

ون در یهند بود. هامان یق(، شاه گورکان233-232 ق و228

شکست خورد  یرخان سور یق در مواجه با شورش ش248

: 4244، یمهدو ؛ هوشنگ342-4/324: 4242)مبارک، 

: 4242د بر علت شد )مبارک، ی(. مخالفت برادران او مز23

( 434: 4243فرد، یو غفار  یی؛ نوا3: 4243ات، ی؛ ب4/324

ا نداشت و مقاومت در برابر مخالفان ر  یارایو متعاقباً او 

طهامسب پناهنده شود. شاه م گرفت به دربار شاهیتصم

ها تأکید منوده که در نوشته و به آن یبه حکام مرز  ییهانامه

-34: 4224، ییند )نوایون رفتار منایک پادشاه با هامیخور 

رزا یون بعد از ورود به هرات مورد استقبال محمدمی(. هام22

 یاقامت راه یاز مدت طهامسب قرار گرفت و پسفرزند شاه

ورود  یقمینی(. حس4/244: 4242مشهد شد )مبارک، 

ق آورده 224ل حوادث یون به مشهد را در ذیهام

(، اما اکربنامه آن را در 4/243: 4242، یقمینیاست)حس

ک مشهد مقدس نزول اقبال یچون نزد» ق آورده:224سال 

 -الت آن حدود داشتیکه ا-سلطان استاجلو  یشد، شاهقل

ا اکابر سادات به دولت استقبال مرشف شد و آداب ب

ک به یجای آورد. پانزدهم محرم نهصد و پنجاه و خدمت به

( 242-4/234: 4242مبارک، )« دهیمشهد رس

اصفهانی نیز احتامالً به تبعیت از نظر مؤلف اکربنامه خوزانی

اصفهانی، داند )خوزانیق را سال وقوع این امر می224

 یارت به حرم رضو یز یون سپس برایهام(. 3/348: 4224

به  ونینسبت به مسافرت هام یکرد منابع هندیرفتند. رو

رص به صورت مختنبوده و اکرث منابع به یلیران چندان تفصیا

 یز اصوالً برخین )ع(هشتم ارت امامیاند. در مورد زآن پرداخته

ز رصفاً به ذکر ین ینکرده و برخ یابدان اشاره یمنابع هند

ون بسنده یتوسط هام )ع(رضا ارت و طواف حرم امامیجمله ز

؛ 2: 4243ات، ی؛ ب3/43: 4244، یاند )اسرتآبادکرده

اند کرده یسع یرانیاما منابع ا (،4/234: 4242مبارک، 

ن واقعه را موردبررسی قرار دهند. در یتر امفصل

ارت یخ تقریباً رشحی مفصل از حضور و زیالتوارخالصه

: 4242، یقمینیآمده است )حس یحرم رضو ون در یهام

4/248-243.) 

ر ون دیکه هام سد تا زمانیینویز میه نیالصفومؤلف روضه

 یارت حرم رضو یمشهد بود اکرث اوقات شب و روز به ز

-یم یدار زندهها را در آنجا شبشب یمشغول بوده و برخ

به »منوده و یکرده و از امام هشتم طلب استمداد م

دند و جمهور سدنه آن آستان یگردیدعا مطمنئ ماستجابت 

مکان را به صالبت نذورات منهج و مرسور  یقدس

در مورد کرثت و ( 424: 4284، ی)جنابد« دندیگردانیم

ون باوجود یتوسط هام )ع(هشتمارت حرم امام یمداومت در ز

گونه که عنوان را ذکر منود. هامن یلیتوان دالیبودن م یسن

ن یارت ایز بوده و زیورد احرتام اهل تسنن نم یشد حرم رضو 

ن یباشد در همیان منیعیمکان مقدس رصفاً مختص ش

اظهار ارادت منوده است.  )ع(هشتم ز به امامیون نیراستا هام

که مقربه  یران در هرمکانیر حرکت به ایون در مسیظاهراً هام

شد ازجمله یارت مشغول میبزرگان بوده توقف منوده به ز

ل یپق( در هرات و ژنده444 )م یعبدالله انصار  خواجهارت یز

( گرچه 4/242: 4242ق( در جام )مبارک، 223 احمدجام )م

ها بوده است. گر مکانیتر از دمفصل یارت حرم رضو یز

 نوعیتوان بهیرا م )ع(هشتم مکرر به امام یهاتوسل جسنت

 و یون در مبارزه با مخالفان داخلیهام یهااز شکست یناش

دانست. به نظر  یمعنو  یرو یک نیت یاز به حامیاحساس ن
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دانه بوده و یشکسته و ناامدل یون در حالتیرسد هامیم

کننده سلطان محمد ینوعی تداعاو به یو روان یحاالت روح

خورده و زخان مغول شکستیباشد که از چنگیخوارزمشاه م

 متوسل شده )ع(خود و استمداد به حرم امام رضا یتسال  یبرا

 یان و تعصبات مذهبیبودن حکومت صفو یعیبود. آوازه ش

ده بود و یز رسیون نیطهامسب، طبیعتاً به گوش هامشاه

ر راه توسط افراد یدر مس یدانست رشح حضور و یقطعاً م

د بتوان عنوان ید. شایخواهد رس یطهامسب به گوش و شاه

جلب  ین مسائل و برایاز ا یه جهت آگاهون بیمنود هام

طهامسب جهت کمک رساندن به او، در امر ت شاهیرضا

ون بعدها یمبالغت منوده کام اینکه هام یارادت به حرم رضو 

وخ یارت قرب شیز یطهامسب، برات شاهیجهت جلب رضا

-؛ خوزانی444: 4228ل شد )روملو، یاردب یراه یصفو 

: 4243فرد، یو غفار  یی؛ نوا3/333: 4224اصفهانی، 

ون که ظاهراً یاز همراهان هام یکیخان رامی(. ب424

اهدا  یرا به حرم رضو  یادیمذهب هم بوده، نذورات زشیعه

ه را ین سنت و رویبعدها که به هند رفت ا یمنودند و حت

منودند ینذوراتی را ارسال م یحرم رضو  یادامه داده و برا

ون به یز بازگشت هام(. بعد ا4/442: 4242، یقمینی)حس

. ش، بر او غلبه کردیرزا برادر خویمبا کامران یو  یر یهند و درگ

ران یگرفته و به سمت اوه برادر را در پیشیز شیرزا نیمکامران

حرم  ارتیز مانند برادر به مشهد رفته و به زیحرکت منود. او ن

 یاما و  (،233: 4284مشغول شدند )ناشناس،  )ع(رضاامام 

نتوانست کمک طهامسب را جلب کرده و به مکه رفته و در 

 ا رفت.یآنجا از دن

ان، بودند که برخالف یصفو یۀ رشقیگر همسایازبکان د

داشتند ان نیبا صفو یروی رابطه مناسبهیچان هند بهیگورکان

از شاهزادگان  یطهامسب تعدادوجود در دوران شاهبااین

ر، ین مسیو در ا ان پناهنده شدندین سلسله به صفویا

رفتند و ابراز خلوص یز مین یارت حرم رضو یپناهندگان به ز

از بزرگان خوارزم در « محمد سلطانن یت»کردند. یت مین

در درون روضه مقدسه عرش » ق در مشهد مقدس و222

پناهنده شد  یطهامسب صفو به شاه« منزلت

ده »ق 234ن در ی(. همچن4/333: 4242، یقمینی)حس

 یخان و برادران و ونسیزخان مغول، یفر از احفاد چنگپانزده ن

ن خوارزم بودند یکه از سالط« خانسلطان و حاجم یپهلوان قل

ه ران پناهندیکه در آن منطقه خوردند به ا یل شکستیبه دل

ن یدارالسلطنه قزو یراه یارت حرم رضو یشدند و بعد از ز

بلخ به  یرمحمدخان والیق پ284(. در 4/223شدند)هامن: 

د و قصد حمله مشهد را داشت یاطراف مشهد لشکر کش

 نیرا از ا یدار او رفتند تا و یاز سادات مشهد به د یاکه عده

منرصف کنند که  یب رساندن به مزارع کشاورز یکار و آس

 ییهاز خلعتیسادات ن یرفت و برایز پذیرمحمدخان نیپ

اخالص نذر بدان آستانه مقدسه  یو از رو » فرستاده

 یکیز ی(. سلطان محمودخان ن4/443)هامن: « رستادهف

ن نوبت به نشانه یماوراءالنهر بود که در چند یگر از امراید

ل طال و شمعدان بزرگ طال را به حرم یارادت و اخالص قناد

باوجود آنکه  ی(. به هر رو 4/442اهدا منودند )هامن:  یرضو 

م مشهد و حر  یبرا یدیامرا و حاکامن ازبک همواره تهد

ه ین قضیشدند، اما موارد عکس امحسوب می یرضو 

ها از آن یاز امرا یار یز صادق بوده و بسیگونه که آمد، نهامن

عه بودن )در مورد ید به سبب شیا شایاخالص و  یرو 

شان یو حرم ا )ع(رضا محمودخان( ارادت خود را نسبت به امام

 دادند.ینذورات نشان م یبا اهدا

 یآراسنت حرم رضو نذورات، موقوفات و 

شاه و امرا موقوفات و  یطهامسب از سو در دوره شاه

طهامسب شد. شخص شاه یوقف حرم رضو  یادینذورات ز

و اقدامات مؤثری در »ده یورز ین امر اهتامم جدیبه ا

گسرتش حرم و اداره امور آستان قدس انجام داد. اقداماتی 

 آستانهای دولتی، کنرتل درآمدهای مانند اختصاص بودجه

کرد آن، ایجاد سازمان اداری آستان قدس قدس و شیوه هزینه

و گسرتش آن و کنرتل مستقیم امور اداری آن در جایگاه شاه و 

تولیت و نیز با انجام سفرهای زیارتی و نذرهایی برای حرم امام 

، های مرتبط با آنو تعمیر و گسرتش حرم و سایر مکان )ع(رضا

ی، )طالی« ینه ثبات بخشیدسیاست صفویان را در این زم

طهامسب اداره موقوفات سلطنتی را از (. شاه424: 4228

دیگر موقوفات آستان قدس تفکیک منوده و به همین منظور 

ت غرض از عبار »تولیت واجبی و تولیت سنتی را ایجاد منود 

ه فیورغاالت و آنچه رسكار خاصه رشیسنتى آنست كه س

ف خدام و ین و وظاال یبجهت مصارف الرسكار از مصالح ش

ف و ادارات سادات و عمالء و فضالء یمدرسان و ارباب وظا

ار رصف حرضت یشد چون اختیو ارباب استحقاق داده م
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نامند و حاصل یرا سنتى م ان داشتند آنیخاقان جنت آش

ن دارد مبوجب رشوط یاوقات و نذروات كه مرصف مع

ن، )ترکام« شامرندد كرد آنرا واجب مىیباین عمل میواقف

اتخاذ چنین تصمیامتی فارغ از درستی یا  .(4/442: 4243

نادرستی آن، نشان از درک اهمیت مسئله موقوفات توسط 

طهامسب و عزم وی برای سامان بخشیدن به موقوفات شاه

 باشد.حرم رضوی می

 یرضو طهامسب در حرممنابع از نذورات و صدقات شاه

 یق در پ242ق و 222 اند ازجمله دران آوردهیمکرراً سخن به م

اقدام به دادن نذورات و صدقات منود  یارت حرم رضو یز

، 422: 4284، ی؛ جنابد224: 4283، یاصفهانینی)قزو

آورده است که  ی(. نطنز 4/432: 4243؛ ترکامن، 434

ه ک»ق در امر توبه نذر منود یطهامسب به شکرانه توفشاه

 یعل والجن،مرقد منور و مضجع مطهر حرضت امام االنس 

هامست مطال سازد یالله و سالمه عل الرضا صلواتیبن موس

ام یقاء نذر قیبا یر خالفت و جهاندار ین بر رسیو بعد از متک

منوده مقدار شصت و سه من طال بجهت گنبد و هفده من 

: 4282، ینطنز یا)افوشته« ل گنبد رصف منودیجهت م

هامسب در طشاه یک اقدام مهم و اساسین کار ی(. ا42-44

بوده است. برخی این اقدام را مناد  یز حرم رضو یجهت تجه

طهامسب بر دشمنان داخلی و خارجی و تحکیم پیروزی شاه

های سلطنت و در راستای نشان دادن پیوستگی میان پایه

 :Farhat, 2014اند )خاندان صفوی و امامان شیعه دانسته

ه ی، تهیطهامسب در حرم رضو گر اقدامات شاهی(. از د206

رقد م ین پاییح مقدس، شمعدان باالرس و پایدوز رضرشفه»

، یباشد )مستوفیم« هیمطهر، درب مرصع روضه رضو

4282 :44.) 

 دیطهامسب باتوسط شاه )ع(رضا ح امامیدر مورد نصب رض

شد که بایح موجود میمتعلق به رض ییهابهیذکر منود که کت

ها اساس آنکنند و بر یح را مشخص میخ نصب رضیتار

، یاند )جاللشدهق نصب228ق ساخته و در 242ح در یرض

شده ن نوشتهیها چنبهین کتیاز ا یکی(. در 442: 4242

و  یدات حرضت رسالت پناهییو تا یق الهیبتوف» است:

ن طهامسب بن یهم اجمعین صلوات الله علیامئه معصوم

ن محجر طال در موضع یبوضع ا یالصفو  ینیل الحسیاسمع

ها بهیدر کت« 228 سنه دهیاعتال موفق و مؤید گردعرش 

د انن شدهیخوبی تزئکاربرده شده و بهبه یظرافت خاص

طهامسب این (. به نظر فرحت، احتامالً شاه433)هامن: 

میرزا در جوار مرقد امام رضیح را به مناسبت دفن بهرام

 ,Farhat، به حرم رضوی اهدا منوده است ))ع(هشتم

ن اقدامات یرسد ایحال، به نظر مااین(. ب208 :2014

 یبرا یرسآغاز و رسمشق یطهامسب در حرم رضو شاه

 رانیا یبعد یهاسلسله یو حت یشاهان صفو  یاقدامات آت

قدم بوده است. شینه پین زمینوعی طهامسب در ابوده و به

 یش به موضوع آراسنت و طالکار یطهامسب در تذکره خوشاه

حرضت  یکند شبیکرده و ادعا ماشاره یگنبد حرم رضو 

دیده که به او سه سفارش منوده، سفارش را در خواب )ع(یعل

به طهامسب درباره ساخنت گنبد  )ع(یعلدوم تأکید امام 

: 4242بوده است )صفوی،  )ع(رضا شان مانند گنبد امامیا

اشاره شده است  یلچیخ این خواب در تاری(. به ا43

 (.443: 4282، ینی)قبادالحس

و سادات ساکن در  یطهامسب به خادمان حرم رضو شاه

داشت و همواره صدقات و  یاژهیز نگاه ویمشهد مقدس ن

 یگرفت. شاه هرسال مقدار یها در نظر مآن ینذورات را برا

 یزر نقد به مناسبت تولد هرکدام از چهارده معصوم برا

، یقمینیمنود )حسیل مسادات مشهد مقدس ارسا

، یاصفهانینی؛ قزو4/432: 4243؛ ترکامن، 4/224: 4242

ز شاهزاده ین یخاندان سلطنت ی(. از اعضا222-224: 4283

ترین دخرت شاه اسامعیل همواره بانو( کوچکنیسلطانم )مه

آالت هر چه ینیس و چیاز جواهر و نفا» یادینذورات ز

 ی( را به حرم رضو 4/424: 4242، یقمینی)حس« داشتند

کتاب  32کردند. همچنین این شاهزاده خانم یارسال م

مذهبی و یک کاروانرسا که خود ساخته بود را وقف حرم امام 

نه ین زمی(. او در ا423: 4228منودند )طالیی،  )ع(هشتم

بزرگان و  ین از سو یظاهراً رسآمد آن دوران بوده است. همچن

مرصف در موارد مختلف  یراب یافراد صاحب مکنت موقوفات

ها اشاره ر به آنیطهامسب صورت گرفته که در زدر دوره شاه

شود.یم
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 (131: 1331، یی؛ طال11: 1331، یآبادحسنطهامسب )در دوره شاه ی: موقوفات حرم رضو 4جدول 

 نوع موقوفات و نوع مرصف آن هدف وقف وقف سال واقف فیرد

1 
 -یل طوسیاسامع ملک بن احمد بن یعل

 (یمنش یعلقیعت)خواجه 
 ق331

 ،امرانین؛ درمان بیفقرا و مساک ،نیصادر و نیاطعام وارد

 حرم، خدام، حفاظ، غربا؛ متام مرتزقه آستانه ییروشنا

مزرعه، حامم، 

 باغ، قنات

 ق333 یحاج نیخواجه عالءالد 2

ه ک یو خرج مسافران اسکان مسافران یبنا کردن رباط برا

 ییروشنا ،فرشمت طواف روضه منوره داشته باشند، یعز

 حرم مطهر رباط مذکور و یبرا حفاظو 

 مزرعه

 روستا - ق339 نیالدحسام 3

 ق341 ینیحسشاه فیلط دیس 4
 یمرشوط به دعا برا )ع(ل زوار حرضت رضایالسبزوار و ابن

 اد عمر دولت پادشاه اسالمیازد
 روستا

 - نیل و مستحقیالسبزوار و ابن ق351 محمد نیالدجالل دیس ریام 5

 مزرعه ار آستان قدسیه در اختیو بق زوار ،مصالح آستان قدس ق351 )شاعر( ینیالحس یابوالفتح عل 6

1 
 یاالصفهان ینیالله الحسامیر فضل

 یالشهرستان
 امالک متعدد هیروضه مقدسه رضو ق363

 مزرعه --- ق391 سادات عظام خراسان 9

از موقوفاتی که شاه و اعضای خاندان سلطنتی، وقف حرم 

توان استنباط منود که دغدغه اند، چنین میرضوی منوده

شاه و خاندان سلطنتی، توجه ویژه به حرم رضوی و توسعه آن 

تواند با اهداف خاصی صورت گرفته که این امر می بوده

ساخنت حرم رضوی و ایجاد یک نوع شکیل : باشد، ازجمله

شکوه و عظمت که در خور مرقد امامان شیعه باشد، ایجاد 

تقویت -پیوند میان خاندان صفوی و امئه معصومین 

طهامسب در انظار عمومی، منادهای شیعی توسط شاه

تأکید بر حامیت ویژه شاه صفوی از مذهب تشیع، جلب زائر 

در راستای  هم در راستای ترویج مذهب تشیع و هم

رسد موقوفاتی که توسط افراد درآمدزایی و غیره به نظر می

ر گرفته بیشرت بخارج از خانواده سلطنتی در این دوره، انجام

 رسانی به زوار متمرکز بوده است.روی خدمت

 طهامسبدر دوره شاه ین حرم رضو یمدفون

ت یان رعایعیان شی در مشرتیکه ب یمذهب یهااز سنت یکی

ن مردگان در جوار حرم و مقربه امامان، یشود، تدفیم

ت یاز اهم)ع( باشد. حرم امام رضاین میامامزادگان و بزرگان د

سد: ینویه میای که تاورنگونهان برخوردار بود بهیرانینزد ا ییباال

ان است یرانیمورد احرتام ا )ص(امربین قرب مانند قرب پیا

د ین شاردن از احرتام شدی(. همچن444: 4223ه، ی)تاورن

شه ینامش را هم» سد:ینویان به آنجا یاد کرده است و میرانیا

کس در کنار ن باورند هر آنیو بر ا در دل و بر زبان دارند

ارتگاه مردمان است به خاک سپرده شود یمرقدش که ز

از  ی(. اطالع چندان2/4334: 4283)شاردن، « ده گرددیآمرز

ست، اما یدر دست ن یدر جوار حرم رضو  ین عادیفونمد

دفن  )ع(رضااند و در جوار حرم امام که فوت کرده یبزرگان

-در دوره شاه اند.اند توسط منابع ثبت و ضبط شدهشده

از بزرگان در آنجا به خاک سپرده شدند که  یار یطهامسب بس

اصفهانی، ها بود )خوزانیترین آنطهامسب مهمخود شاه

: 4288، یسی؛ بدل4/432: 4243؛ ترکامن، 3/233: 4224

: 4233، یاسرتآبادینی؛ حس44: 4282، ی؛ مستوف3/322

ن پادشاه ین و آخریطهامسب اولرسد شاهی(. به نظر م22

د و یق( بود که در مشهد مقدس دفن گرد4422)تا  یصفو 
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 ن شاه به امامیژه ایاز ارادت و یتواند حاکیز مین مسئله نیا

از شاهزادگان  باشد. یگر شاهان صفو یبه نسبت د )ع(ارض

-توان به بهرامیدفن شدند م یکه در جوار حرم رضو  یصفو 

 ،یراز یگ شیبیطهامسب اشاره منود )عبدرزا برادر شاهیم

، یقمینی؛ حس82: 4233، یاسرتآبادینی؛ حس442: 4232

رزا یم(. رستم322: 4242، ینیقزوی؛ غفار 4/244: 4242

ش یخو تیبود که بنا بر وص یز از شاهزادگانیرزا نیمسامپرس 

ت یچون شاهزاده آگاه وص» د:یدفن گرد یدر جوار حرم رضو 

 یمزک یمنوده بود که نعش او را به مشهد مقدس معل

ن موسوم به غسلگاه که حرضت امام هامم یفرستند که در زم

الصلواه والسالم از اجرت کتاب کالم ملک عالم آنرا هیعل

ند... در آن یده وقف مقابر مؤمنین منوده او را دفن منایخر

« ن است دفن منودندین که رشک بهشت بریزم

ز در ین یادی(. امرا و بزرگان ز4/224: 4242، یقمینی)حس

دفن  یطهامسب در جوار حرم رضو دوران سلطنت شاه

طهامسب که منابع در دوران شاه ین کسیشدند. اول

: 4284، یق بود )جنابد223خان در شیاند دورمکردهاشاره

ز به سبب یه نیشاهزادگان همسا ی. ظاهراً برخ1(284-284

-شان دفن شدند. مغلیدر جوار حرم ا )ع(رضا ارادت به امام

ارت امام یبه ز» ازبک بو دکه یهاخانم از شاهزاده خانم

ارت ید به رشف زیمرشف شد و چون به مشهد مقدس رس

 استدعا )ع(حرضت امام ین پاییحرضت امام مرشف شد در پا

رس شود که چون وفات کنم یمرا م یمنود که اگر امام برحق

ها دفن کنند ]...[ بعد از هفت روز جان ین حوالینعشم را در ا

م کرد او را به آداب متام بردند و در آستانه حرضت یحق تسلبه

(. در علت 248: 4284)ناشناس، « دفن کردند )ع(امام

 ن در مشهد مقدس،ین، امرا و بزرگان به تدفش شاهزادگایگرا

 ع()ان به امام هشتمیرانیژه ایرسد عالوه بر ارادت ویبه نظر م

ن یطوالنی ب یهاو جنگ یران و عثامنیان ایروابط پرتنش م

ن روابط یرا ایطهامسب، مؤثر بوده است، زها در زمان شاهآن

 ن مردگان به خصوص افراد مشهور دریخصامنه امکان تدف

کرد.یعتبات را کمرت م

 ق(331-394) ین در جوار حرم رضو یترین مدفونمهم: 3جدول 

 گاه و منصبیجا فوت سال یمتوف فیرد

 انین شاه صفویدوم ق394 طهامسبشاه 1

 طهامسبو برادر شاه لیشاه اسامع پرس ق356 رزایمبهرام 2

 رزا و نوه شاه اسامعیلیمپرس سام ق361 رزایمرستم 3

 طهامسبرزا و زن شاهیممیمادر ابراه ق319 سلطان نبیز 4

 انیان برجسته صفویطهامسب و از نظامپرسعمه شاه ق332 خان شاملوشیدورم 5

 نیحاکم اسفرا ق343 سلطان مجنون 6

 وکیل و وزیر اعظم ق361 قاضی جهان 1

                                                             

ق 242ن در یسلطان حاکم اسفرا . موارد مشابه همچون مجنون 1

ق از دنیا رفت 234(. قاضی جهان در 4/234: 4242،یقمینی)حس

و قرار بر آن شد که در کربال دفن شود، اما به دلیل طاعونی که در آنجا 

ق در مشهد مقدس به 234داده بود، این عمل میرس نگردید و در رخ

که مقام  یاسدالله شوشرت  (. امیر233خاک سپرده شد )هامن: 

؛ 444: 4232، یراز یگ شیبیق )عبد232صدر را داشت در 

(. 242: 4242، ینیقزوی؛ غفار  4/243: 4242، یقمینیحس

 232(. در 4/224: 4242، یقمینیق )حس234محمدخان تکلو در 

راز در نربد قندهار کشته یذوالقدر حاکم ش یاغلیسلطان تات علی

(. 223-4/228شد و جسد او را به مشهد آورده دفن منودند )هامن: 

 یاز امرا به دفع و  یترکامن برخ یشورش ابا یدر پ در هامن سال

ه ت قم کیفه ذوالقدر، مهردار حاکم والیخلیپرداختند ازجمله شاهقل

واسطه مالزمان او به»ا رفت یاز دن یب اباین حمله و تعقیدر ح

او  هاینتوانستند باالخره استخوان یشدت گرما جسد او را نقل محل

آورده در آن آستان  یمقدس معل را از گوشت جدا کرده به مشهد

گ یب(. سوندک4/224)هامن: « نشان مدفون ساختند یمعل

در  ین بغدادیالدق، موالنا قطب232در   یباشیافشار قورچ

 ق و زینب282قلم در ن یمحمود زر ن شاهیالدق، موالنا نظام284

ق )هامن: 284طهامسب در رزا و زن شاهیممیسلطان مادر ابراه

( و شاعری به نام میلی مشهدی که ابتدا 422، 444، 424، 4/284

میرزا بود و به هند مهاجرت کرد و در هامنجابه سال  از مالزمان ابراهیم

بر وصیتش او را به مشهد آوردند و در  ق از دنیا رفت، ولی بنا242

 (.434: 4284آنجا دفن منودند )سیدی، 
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 صدر ق363 یاسدالله شوشرت  امیر 9

 طهامسبفرزند شاهرزا یللـه محمدم ق364 محمدخان تکلو 3

 رازیحاکم ش ق365 ذوالقدر یاغلیسلطان تات علی 11

 ت قمیمهردار حاکم وال ق365 فه ذوالقدریخلیشاهقل 11

 یباشیقورچ ق363 گ افشاریبسوندک 12

 شیمشهور زمان خو یاز علام ق311 ین بغدادیالدموالنا قطب 13

 االسالم مشهدخیو ش یحرم رضو  یمتول ق311 فه اسداللهیخل 14

 سیخوشنو ق313 قلم محمود زرینن شاه یالدموالنا نظام 15

 مشهد مقدس یاز نقبا ق314 یرشیف موسو  میر 16

 مشهد مقدس یاز نقبا ق314 یرزا ابوالقاسم رضو یم 11

 شاعر ق393 میلی مشهدی 19

 خانم ازبکشاهزاده - خانممغل 13

 گیرینتیجه

تا زمان  حکمرانی ین روزهایاز آغاز یصفو اول  طهامسبشاه

حفظ  )ع(هشتم و امام یخود را به حرم رضو  ارادتوفات، 

 یمدفون در حرم رضو  یعنوان تنها شاه صفو منود و به

طهامسب در زمان حکومت به شناخته شده است. شاه

و  ارت آنجاین نوبت به زیچند ینشانه ارادت به حرم رضو 

 یترین رخداد معنو از آن امام پرداخت. مهم یروز یاستمداد پ

ز در حرم ین امر نیتوبه او بود که ا ،طهامسبشاه یزندگ

ن ین نخستیطهامسب همچندوره شاهدر رخ داد.  یرضو 

 د.یتوسط شاه انجام گرد یز در حرم رضو یاقدامات مهم تجه

 یمذهبج و اشاعه شعائر ینوعی در تروبه ذکرشدههمه موارد 

 یه برایعه امامیخصوصاً آنکه مذهب ش ،عه مؤثر بودیش

 .متمرکز و قدرمتند شده بود ین بار صاحب حکومتیاول

سبب سو از یک ذکرشدهطهامسب به مسائل کرد شاهیرو

ن ین عامه مردم به انجام چنیش امرا و بزرگان دربار و همچنیگرا

ش یپش از یب یسبب ارتقا گرید یشد و از سو  هاییفعالیت

ران و یان مردم ایهم در م یرضو حرم یو معنو  یگاه مذهبیجا

 شین اقدامات در افزایجه اینت د.یگان گردین همسایهم در ب

 و انیاقشار مختلف تابع صفو ینذورات و موقوفات از سو 

ن یشرت مردم به تدفیل بین متایهمچنو  هیاتباع همسا یحت

توجه  افت.یمکان مقدس، بازتاب  مردگان در آن

در  یرضو حرم یو مذهب یجایگاه معنو  طهامسب بهشاه

ه گایجا یباشد. ارتقایدا میوۀ اداره آنجا و شهر مشهد هویش

ک شاهزاده بلندمرتبه و یقزلباش به  یحاکم مشهد از شخص

طراز قرار دادن مشهد و هرات نشانگر درک درست هم

باشد. یآنجا م یاسیو س یت مذهبیطهامسب از موقعشاه

 یشاه در نحوه حکومت بر مشهد و حرم رضو ت یحساس

افته است. ظاهراً یها و دستورات او انعکاس خوبی در نامهبه

االت و یکدام از ازان از دقت و مترکز در مورد هیچین میا

شده یان اعامل منیت صفویگر تحت تابعید یشهرها

 یفیسطح ک یارتقا یتواند هم در راستاین امر میاست. ا

و هم در جهت جذب اتباع  یجوار حرم رضو مردمان هم یزندگ

مهم  یاز شهرها یکیمذهب( به  یه )عمدتاً سنیهمسا

ن یگان بوده باشد. همچنیف همسایان و درنتیجه تضعیعیش

و  انیقلمرو صفو یترین شهر مذهبعنوان مهمحفظ مشهد به

 یاز حمالت و دستربدها یرضو داشنت حرمدر امان نگه

دقت نظر شاه درباره اداره آنجا  یبرا یگر یدل یازبکان، دل

د تا حاکامن مشهد و ین موارد سبب گردیباشد. همه ایم

ان افراد مورد وثوق شاه انتخاب و آن افراد یان حرم از میمتول

ز ین یتیشوند و در مباحث امن یاژهیاعتبار و یز نزد شاه داراین

 یاسیت سیعنوان معتمدان شاه، در جهت بهبود وضعبه

 تالش منایند.
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