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دریافت: 1397/1/20  پذیرش: 1397/3/12
حمیدرضا مطهری1، سعید نجفی نژاد2  

چکیده 

ــادی  ــران، تحــوالت فرهنگــی زی ــان و به دنبــال آن رسمی ســازی مذهــب تشــّیع در ای ظهــور صفوی
ــه امــروز نیــز باقــی اســت. پادشــاهان صفــوی در ایــن راه از ابزارهــای  ــا ب ــار آن ت ــد آورد کــه آث پدی
متعــددی اســتفاده کردنــد کــه توســعه اماکــن مذهبــی شــیعی، یکــی از آنهــا بــود. بی گمــان مهم ترین 
ــی الرضا  ــارگاه علی بن موس ــود. ب ــام( ب ــا )علیه الس ــام رض ــر ام ــرم مطه ــران، ح ــی در ای ــکان مذهب م
ــوده و صفویــان نیــز خــود  ــه اینکــه در درون مرزهــای قلمــروِ صفــوی ب ــا توجــه ب )علیهماالســام( ب
ــه  ــه آن حضــرت می دانســتند، نســبت ب ــام موســی کاظــم )علیه الســام( منســوب ب ــق ام را از طری
ــن رو، پادشــاهان  ــوده اســت. از ای ــور ســایر ائمــه )علیهم الســام( از موقعیــت خاصــی برخــوردار ب قب
ــج  ــرای تروی ــن آســتانۀ مقــدس داشــته و از ظرفیت هــای آن مــکان ب ــه ای ــژه ای ب صفــوی توجــه وی
ــد. ایــن پژوهــش ســعی دارد ضمــن تبییــن جایــگاه حــرم مطهــر رضــوی  تشــیع بهره بــرداری کردن
در درون سیاســت مذهبــی صفویــان بــرای ترویــج تشــّیع، به صــورت مــوردی نگاهــی بــه کارکردهــای 
ایــن مــکان در امــر توســعۀ تشــّیع داشــته باشــد. در ایــن نوشــتار بــرای رســیدن بــه درک مناســبی از 
ایــن موضــوع، جایــگاه ایــن مــکان در تاریخ نــگاری عصــر صفــوی بررســی خواهــد شــد.. گزارش هــای 
ــارت، توســل،  ــارگاه مطهــر دارد و زی ــن ب ــه ای ــاد پادشــاهان صفــوی ب ــت از توجــه زی تاریخــی حکای
عبــادت و اعتــکاف و دفــن در حــرم و... از مــواردی هســتند کــه مــورد توجــه مورخــان قــرار گرفته انــد.
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1. مقدمه

یکــی از مراکــزی کــه به شــدت در جریــان تحــوالت مذهبــی عصــر صفویــه مــورد اســتفاده 
پادشــاهان صفــوی قــرار گرفــت، بــارگاه مطهــر رضــوی بــوده اســت. حــرم مطهــر امــام رضــا 
ــرداری از  ــا شناســایی و بهره ب ــدان صفــوی ب ــوده کــه خان ــی ب )علیه الســام( دارای ویژگی های
ایــن ویژگی هــا بــه رونــد ترویــج تشــّیع ســرعت بخشــیدند. سیاســت مذهبــی صفویــان ایجــاب 
ــدی  ــد. عاقه من ــّیع ببرن ــترش تش ــری را در راه گس ــتفادۀ حداکث ــکان اس ــن م ــرد از ای می ک
پادشــاهان صفــوی و شــخصیت های حکومتــی ایــن دوره بــه زیــارت آســتان مقــدس 
ثامن االئمــه )علیه الســام( و توســل و اســتمداد از ایشــان، موجــب گردیــده بــود تــا مورخــان 
ایــن دوره هماننــد دوره هــای پیشــین تاریــخ ایــران دوره اســامی کــه تقریبــاً تمامــی توجــه 
آنهــا بــه تاریــخ سیاســی و گــزارش زندگانــی پادشــاهان بــوده اســت، بــه ذکــر ایــن تعامل هــا 
ــه  ــراد نســبت ب ــن اف ــار ارادت از طــرف ای ــه و اظه ــراز عاق ــا اب ــه ب ــی ک ــد؛ تعامل های بپردازن

ــوده اســت.  ــارگاه امــام رضــا )علیه الســام( همــراه ب ب

اهمیــت ایــن موضــوع عــاوه بر آشــنایی بــا پیشــینۀ تاریخی جایــگاه آســتانه مقدســه رضوی 
و میــزان توجــه بــه آن مــکان در ادوار مختلــف تاریخــی، از ایــن حیــث نیــز قابــل توجــه اســت 
کــه نقــش ایــن مــکان مقــدس را در گســترش تشــّیع در ایــن دوره نشــان می دهــد. همچنیــن، 
ایــن پژوهــش می توانــد نشــانگر ابــراز ارادت هــای صفویــان بــه امــام هشــتم و بــارگاه مطهــر 

ــان باشد.  ایش

 در ایــن تحقیــق ســعی خواهــد شــد بــا پرداختــن بــه نقــش بــارگاه مطهــر رضــوی در رونــد 
گســترش تشــیع توســط پادشــاهان صفــوی، تصویــری منطقــی و روشــن از ایــن موضــوع ارائــه 
شــود. همچنیــن بــا تکیــه کامــل بــر تاریــخ نــگاری عصر صفــوی، نقــش و جایــگاه حــرم مطهر 
رضــوی در جریــان گســترش تشــّیع در ایــران بررســی و سیاســت های مذهبــی صفویــان بــا 

تکیــه بــر نقــش و جایــگاه ایــن مــکان واکاوی خواهــد شــد.  

ــارۀ پیشــینۀ ایــن تحقیــق، مشــخص شــد پژوهشــی کــه  پــس از بررســی های مفصــل درب
مســتقل بــه ایــن موضــوع پرداختــه باشــد، تاکنــون انجــام نشــده و حتــی موضوعــات نزدیــک 
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بــه ایــن بحــث نیــز یافــت نشــد. در نهایــت، ســه مقالــه بــا عنوان هــای »درآمــدی بــر شــناخت 
کتیبه هــای دوره صفــوی حــرم امــام رضا )علیه الســام(« )حســینی،1380(، »سیاســت مذهبی 
صفویــان و پیامــد آن بــر توســعه موقوفــات حــرم امــام رضــا )علیه الســام(« )طایــی،1397( و 
همچنیــن یــک پایان نامــه بــا عنــوان »رشــد و گســترش تشــیع در شــمال خراســان از آغــاز تــا 
پایــان دوره صفویــه« )ولــی زاده، 1382( یافــت شــد. چنان کــه از عنوان هــای ایــن پژوهش هــا 
نیــز مشــخص اســت، ارتبــاط موضوعــی اندکــی بــا نوشــتار حاضــر دارنــد. امــا به هــر حــال، از 
درون ایــن تحقیق هــا مطالبــی هــر چنــد انــدک می تــوان یافــت کــه بــا ایــن پژوهــش مرتبــط 

ست.  ا

جایگاه حرم مطهر رضوی در بین شیعیان ایران قبل از صفوی

پــس از شــهادت امــام رضــا )علیه الســام( آرامــگاه مطهــر ایشــان همــواره به عنــوان یــک 
ــس از  ــی پ ــه یک ــّنی مذهب ک ــای س ــود دولت ه ــد. باوج ــناخته می ش ــدس ش ــکان مق م
ــن  ــه حکومــت می رســیدند، فضــای سیاســی مذهبی اجــازه نمــی داد ای ــران ب دیگــری در ای
ــوی از  ــر رض ــارگاه مطه ــد. ب ــعه یاب ــل، توس ــات مح ــر و  امکان ــداد زائ ــاظ تع ــکان به لح م
خرابی هــای دوران پیــش از صفویــه نیــز در امــان نمانــد و چنــد نوبــت بــه دالیــل تعصبــات 
ــد  ــب گنب ــه از آن، تخری ــک نمون ــد. ی ــب ش ــی، تخری ــای سیاس ــی و زیاده خواهی ه مذهب
حــرم امــام رضــا )علیه الســام( توســط ســبکتکین بــود کــه البتــه توســط پســرش ســلطان 
محمــود غزنــوی دوبــاره تعمیــر شــد )فاضــل بســطامی، 1393: 79 و80(. همچنیــن در دوره 
ســلجوقی و ســال 548 هجــری هــم بــا حملــه تــرکان غــز، آســیبی بــه حــرم مطهر وارد شــد 
کــه چنــد ســال بعــد و در دورۀ ســلطان ســنجر ترمیــم شــد. بنــا بــه نوشــته ابــن  ابی الحدیــد، 
ــام( و  ــی الرضا )علیهماالس ــه علی بن موس ــهدی را ک ــا مش ــوالن، آنه ــه مغ ــان حمل در جری
ــد  ــد، 1390، ج 8: 241(؛ هرچن ــن ابی الحدی ــد )اب ــای کندن ــد، از ج ــا بودن ــارون در آنج ه
عطاملــک جوینــی در ذکــر حملــه مغــوالن بــه آن منطقــه چیــزی از تخریــب ایــن مــکان 

ــی، 1367: 115( ــد )جوین ــل نمی کن نق
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 امــا بــا تشــکیل دولــت صفــوی و سیاســت مذهبــی کــه آنهــا در پیــش گرفتنــد، ایــن مــکان 
به ســرعت توســعه یافــت و زائــران فراوانــی بــرای زیــارت ایــن مــکان وارد آنجــا می شــدند. در 
دوره صفویــه، بــارگاه مطهــر امــام رضــا )علیه الســام( به قــدری توســعه یافــت کــه به هیچ وجــه 

قابــل مقایســه بــا ادوار قبــل از خــود نبــود. 

جایگاه معنوی حرم رضوی در منابع تاریخی دورۀ صفویه 

در دورۀ صفویــه جایــگاه حــرم مطهــر رضــوی نــه به عنــوان مرقــد مطهــر حضــرت 
ــّیع  ــب تش ــغ مذه ــرای تبلی ــی ب ــۀ مکان ــه به مثاب ــام( بلک ــی الرضا )علیهما الس علی بن موس
اثناعشــری، مــورد توجــه بــود زیــرا اســاس حرکــت صفویــان بــه ســمت ترویــج تشــیع، بــر پایۀ 
تبییــن هرچــه بیشــتر جایــگاه واالی ائمــه )علیهم الســام( و جلــب محبــت روزافــزون مــردم 

ــود.  ــتوار ب ــان، اس ــوی ایش به س

ــرار داده و آن را  ــود ق ــت اول خ ــّیع را اولوی ــب تش ــج مذه ــوی تروی ــاهان دورۀ صف پادش
مهم تریــن وظیفــۀ خــود تلقــی می کردنــد. آنهــا بــرای ترویــج تشــّیع و تبییــن جایــگاه اهــل 
بیــت )علیهم الســام( بــرای مــردم، بــا شناســایی راه هــای مقبــول و منطقــی بــرای رســیدن بــه 
ایــن هــدف، عوامــل حکومتــی، فقهــای شــیعه، تاریخ نــگاران و عامــه مــردم را ترغیــب می کردند 

تــا در ایــن راه مــددکار آنــان باشــند. 

ــا  ــام رض ــام( ام ــت )علیهم الس ــل بی ــگاه اه ــن جای ــان تبیی ــت، در جری ــر اس ــایان ذک ش
ــن  ــب ای ــل موج ــه دلی ــت. س ــوده اس ــن دوره  ب ــژه ای در ای ــگاه وی ــام( دارای جای )علیه الس
منحصــر به فــرد بــودن شــده بــود. نخســت، مرقــد مطهــر امــام رضــا )علیه الســام( در درون 
مرزهــای قلمــروِ صفویــان واقــع و دسترســی بــه آن آســان تر بــوده و مــردم بــه لحــاظ ارتبــاط 
فیزیکــی و معنــوی بــا ایــن مــکان می توانســتند علقه هــای بیشــتری داشــته باشــند. افــزون بــر 
ایــن، ذکــر کرامــات و معجزاتــی کــه در حــرم مطهــر صــورت می گرفــت و حاجت هایــی کــه 
در آن جــا اجابــت می شــد نیــز موضــوع مناســبی بــرای ترغیــب مــردم بــه ســوی ایــن مــکان 
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بــوده اســت. دوم، صفویــان خــود را از اوالد امــام موســی کاظــم )علیه الســام( می دانســتند و 
ایــن امــر مــورد پذیــرش مــردم نیــز بــود )تشــکیک دربــارۀ ســیادت صفویــان در دوره معاصــر 
انجــام شــده اســت(. از ایــن حیــث نیــز قطعــاً توجــه ویــژۀ پادشــاهان صفــوی جهــت اعتــای 
جایــگاه ایــن مــکان می توانســت بــه جریــان رو بــه رشــد تشــّیع کمــک کنــد. نکتــه ســوم 
نیــز مربــوط بــه مدفــون نمــودن تعــداد زیــادی از افــراد سرشــناس سیاســی و مذهبــی ایــن 
دوره در ایــن مــکان مقــدس اســت کــه متعاقبــاً از ایــن لحــاظ کــه دفن شــدن در حــرم امــام 
معصــوم بــه لحــاظ ارزشــی، به تنهایــی، مؤیــد جایــگاه واالی ائمــه )علیهم الســام( در مذهــب 
ــه در روز  ــده ای ک ــان های برگزی ــوان انس ــرات به عن ــن حض ــه ای ــه ب ــای توج ــّیع و ارتق تش
ــگ  ــج فرهن ــود، می توانســت در تروی ــد ب ــش خواهن ــان خوی جــزاء شــفیع شــیعیان و محب

شــیعی بســیار مؤثــر باشــد. 

ــب  ــام رضــا )علیه الســام( مورخــان دورۀ صفــوی مطال ــارگاه ام ــان ارزش و عظمــت ب در بی
ــه چنــد مــورد از آنهــا و از جملــه حدیثــی کــه  ــد کــه در اینجــا تنهــا ب زیــادی ذکــر کرده ان
ــم  ــه نظ ــه ب ــد ـ ک ــکان فرموده ان ــن م ــارت ای ــارۀ ارزش زی ــه( درب ــر )صلی اهلل علیه وآل پیامب
ــود. ــاره می ش ــده ـ اش ــر گردی ــن دوره ذک ــی ای ــای تاریخ ــی کتاب ه ــده و در برخ درآورده ش

یک طواف درش از قول رسول مدنی                                   تا به هفتاد حج نافله یکسان آمد             

    )حسینی قمی،1359، ج 1: 108 ؛ ترکمان، 1387، ج 2: 611(  

ــدح  ــات را در م ــن ابی ــه« ای ــاب »شاه اســماعیل نام ــز در کت ــادی نی قاســمی حســینی گناب
آســتانۀ مقدســه ذکــر کــرده اســت: 

تمنّا کند کعبه از آستان                                                       که خود را کند فرش آن راستان

)حسینی گنابادی، 1387: 322( 

ایــن ارزش و اعتبــار بــارگاه امــام رضــا )علیه الســام( در دوره صفــوی کــه در آثــار تاریخ نــگاران 
ایــن دوره هویداســت، مــورد تأییــد جهانگــردان اروپایــی ـ کــه در آن ســال ها در ایــران حضــور 
ــت.  ــوده اس ــز ب ــد ـ نی ــر کرده ان ــفرنامه هایی ذک ــب س ــود را در قال ــاهدات خ ــته و مش داش
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»انگلبــرت کمپفــر« یکــی از ایــن افــراد اســت کــه در ایــن ارتبــاط می نویســد: 

»برجســته ترین، بزرگ تریــن و زیباتریــن مقابــر متبــّرک ایــران بــدون تردیــد اینهــا هســتند؛ 
ــام رضــا )علیه الســام( در مشــهد؛ دوم حــرم خواهــرش  ــام هشــتم حضــرت ام اول حــرم ام
حضــرت معصومــه )س( در قــم و در مرحلــۀ ســوم بقعــۀ شــیخ صفــی در اردبیــل« )کمپفــر، 

.)136 :1360

جالب تــر از نظرهــای تاریخ نــگاران وابســته بــه حکومــت صفــوی و سفرنامه نویســان 
بی طــرف، ســخن »روزبهــان خنجــی« نویســندۀ اهــل ســنت دورۀ صفویــه اســت کــه در کتــاب 

ــام( دارد:  ــا )علیه الس ــام رض ــر ام ــرم مطه ــم از ح ــدی عظی ــارا« تمجی ــه بخ »مهمان نام

»روزبهــان خنجــی« در بخشــی مســتقل بــا عنــوان »ذکــر فضیلت زیــارت امام علی بن موســی 
ســام اهلل علیــه و تحیــۀ و رضوانــه« می نویســد: »زیــارت قبــر مکــرم و مرقــد معظــم حضــرت 
امــام ائمــه الهــدی ســلطان االنــس و الجــن امــام علی بــن موســی الرضا... موجــب حیــات دل و 
جانســت مــرادات همــه عالــم از آن درگاه بــا بــرکات حاصــل و فی الواقــع ربــع میمونــش تــوان 

گفــت کــه از اشــرف منــازل اســت« )روزبهــان خنجــی، 1341: 336(.

ــه  ــا ب ــراوان آنه ــوی توجــه ف ــی پادشــاهان صف ــم در سیاســت مذهب ــکات مه یکــی از ن
آســتانۀ مقدســۀ امــام رضــا )علیه الســام( اســت. از همیــن روســت کــه شــاه طهماســب 
ــاک  ــی پ ــار مناه ــدس را از غب ــای مق ــه و مکان ه ــاهد مبارک ــد مش ــه می خواه ــی ک زمان
ــف  ــد. مؤل ــرار می ده ــام( ق ــا )علیه الس ــام رض ــدس ام ــهد مق ــر مش ــت را ب ــازد اولوی س
ــه  ــدام این گون ــن اق ــرای ای ــب را ب ــاه  طهماس ــم ش ــزه و تصمی ــخ« انگی ــۀ التواری »خاص
نقــل می کنــد: »خلــوص عقیــدت و والی آن شــاه مؤمنان پنــاه اقتضــا نمــود کــه ســاحت 
مشــاهد مقدســات بــل حواشــی عتبــات عالیــات ســدره مرتبــات کــه مطــرح انــوار فتوحــات 
عالــم بــاال و قبلــه گاه کروبیــان مــأ اعلــی اســت، خصوصــٌا روضــه منــوره و مشــهد معطــر 
حضــرت امــام مفترض الطاعــه واجب العصمــه ســلطان االولیــاء و برهــان االتقیــا اقضــی مــن 
قضــی بعــد جــده المصطفــی و ابیــه علــی المرتضــی صاحــب الصبــر و التســلیم و الرضــا امام 
الجــن و االنــس ســلطان علــی بــن موســی الرضــا علیهمــا التحیــه و الثنــاء از غبــار منهیــات 
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و آالیــش مکروهــات منــزه و مصفــا باشــد.« )حســینی قمــی، 1359، ج 1: 380(.

سیاست مذهبی پادشاهان صفوی و حرم مطهر رضوی

پادشــاهان صفــوی بــرای دســتیابی بــه هــدف اصلــی خــود، یعنــی ترویــج تشــّیع، حســاب 
ویــژه ای روی معنویــت حاکــم بــر حــرم امــام رضــا )علیه الســام( و جاذبــه ای کــه می توانســت 
در گــردآوری شــیعیان و تحکیــم پایه هــای اعتقــادی داشــته باشــند، بــاز کــرده بودنــد. جهــش 
ــای  ــن دوره، بازتاب ه ــج تشــّیع در ای ــکان و اســتفاده از آن در تروی ــن م ــه ای ــارۀ توجــه ب یکب
زیــادی داشــته اســت کــه می تــوان آن را به صــورت ملمــوس و گاه آمــاری نیــز مــورد ســنجش 

و مقایســه بــا ادوار قبــل از خــود قــرار داد. 

اگــر بخواهیــم به طــور خاصــه، عوامــل ارتقــای جایــگاه حــرم مطهــر رضــوی در دورۀ صفویــه 
را بررســی کنیــم، بایــد از مهم تریــن عامــل ایــن ترقــی، یعنــی سیاســت مذهبــی پادشــاهان 
ــز را در دورۀ صفــوی به نوعــی تحت الشــعاع  ــم کــه همــه چی ــان آوری ــه می صفــوی، ســخن ب

خــود قــرار داده بــود.

شــواهدی در اختیــار داریــم کــه مــا را بــه ایــن  موضــوع رهنمــون می ســازند که شاه اســماعیل 
از مدت هــا پیــش از فتــح نقــاط مختلــف ایــران، تمایــل زیــادی بــرای رهایــی مشــهد مقــدس از 
دســت بیگانــگان داشــته اســت. عــاوه بــر تمایــات مذهبــی او بــرای تــاش در ایــن راه، آنچــه 
بــه بحــث اصلــی مــا مربــوط می شــود ایــن اســت کــه او به خوبــی درک کــرده بــود کــه بــدون 
دســتیابی بــه چنیــن مکانــی کــه مــورد توجــه شــیعیان ایــران اســت، اقدام هــای فرهنگــی او 

کارایــی مــورد انتظــار را نخواهنــد داشــت. 

زیارت امام رضا )علیه السالم( 

یکــی از کارآمدتریــن و زودبازده تریــن موضوعــات در جریــان ترویــج تشــّیع در عصــر صفــوی، 
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زیــارت اماکــن مقــدس شــیعی بــود. صفویــان بــا جدیــت فــراوان فرهنــگ زیــارت را ترویــج 
ــته  ــه را داش ــش از صفوی ــور در دورۀ پی ــن ام ــق ای ــی رون ــه قصــد نف ــدون اینک ــد. ب می کردن
باشــیم، بایــد گفــت در ایــن دوره، ایــن مهــم، جنبــۀ عمومــی بــه خــود گرفتــه و بــه لحــاظ 
ــور و  ــی کش ــور مذهب ــۀ ام ــه صحن ــا ب ــا ورود علم ــت و ب ــاده ای یاف ــترش فوق الع ــی گس کّم
قدرت گیــری آنهــا در ایــن دوره و در کنــار آنهــا، مداحــان و تبرائیــان، زمینــه را بــرای آشــنایی 
ــا ایــن امــور فراهــم ســاختند و نتیجــه آن شــد کــه اماکنــی ماننــد مشــهد  بیشــتر مــردم ب
ــوأم  ــه ت ــت. توجهــی ک ــرار گرف ــزون ق ــورد توجــه روزاف ــام رضــا )علیه الســام( م مقــدس ام
بــا اخاص ورزی هــای فراوانــی بــوده اســت. گزارش هــای تاریخــی مؤیــد اعتقــاد همگانــی بــه 
مقــام واالی حضــرت علی بــن موســی الرضا )علیه الســام( اســت کــه در احتــرام ورزیدن هــای 

ــه ایــن آســتان مقــدس، جلوه گــری می کــرد. مــردم و مقامــات حکومتــی ب

ــماعیل  ــه شاه اس ــوط ب ــاهی، مرب ــوت پادش ــوی در کس ــدان صف ــارت خان ــن زی ــراً اولی ظاه
ــدوداً از  ــت. ح ــوده اس ــد، ب ــاده می ش ــک آم ــیبک خان ازب ــا ش ــرد ب ــرای نب ــه ب ــی ک و زمان
ــن  ــی بی ــا و تحقیرهای ــا تهدیده ــراه ب ــد هم ــی تن ــگ، نامه های ــاز جن ــل از آغ ــک ســال قب ی
شاه اســماعیل و خــان ازبــک رّد و بــدل می شــد. اســکندربیگ ترکمــان بــا ذکــر محتــوای ایــن 

نامــه هــا، شــرایط قبــل از رویارویــی را چنیــن بیــان می کنــد:

»خاقــان ســلیمان شــأن دو ســه مرتبــه رســوالن ســخندان ســیما شــیخ زاده الهیجــی را که از 
مشــاهیر مســتعدان روزگار بــود، بــه رســالت فرســتاده، بــه تــرک فتنــه و ســتیز داللــت نمودند. 
او از بخت برگشــتگی در جــواب، ســخنان خشــونت آمیز نوشــته، الف هــای گــزاف زد و اظهــار 
نمــوده بــود کــه گــزاردن حــج اســام در دل رســوخ دارد آیــا وعــده ماقــات در کــدام محــل 
خواهــد بــود. خاقــان ســلیمان شــأن نیــز جــواب مکتــوب بــر نهــج مرغــوب نوشــته فرســتادند 
کــه مــا را نیــز طــواف مرقــد منــور حضــرت امــام الجــن و االنــس در دل رســوخ دارد. ان شــاءاهلل 
وعــده ماقــات در مشــهد مقــدس معلــی اســت.« )ترکمــان، 1387، ج 1: 37(. مؤلــف کتــاب 
»مــرآت واردات« نیــز ایــن وقایــع را از زاویــه ای دیگــر نگریســته و هــدف اصلــی شــاه اســماعیل 

را زیــارت مضجــع شــریف امــام هشــتم بیــان کــرده می نویســد:
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»جهــت زیــارت جــّد بزرگــوار ... اعنــی حضــرت علی بــن موســی الرضا علــی التحیــه و الثنــا 
اراده ایــن احقرالعبــاد تصمیــم پذیرفتــه از آنجــا کــه مشــهد مقــدس طــوس در ضلعــه توابعــات 
ــه  ــد وادیــد، حرکــت از مستقرالســلطنه هــرات ب قلمــرو ایشــان اســت یقیــن کــه جهــت دی

صــوب مقــام نــزول اینجانــب باتــرد خواهنــد فرمــود.« )طهرانــی، 1383: 82 و 83( 

شاه طهماســب نیــز بــا توجــه بــه روحیــات مذهبــی و عاقــه فوق العــاده ای کــه بــه خانــدان 
ــدس  ــتان مق ــن آس ــارت ای ــه زی ــات ب ــه دفع ــت، ب ــام( داش ــارت )علیهم الس ــت و طه عصم
ــب از  ــد: »شاه طهماس ــب می نویس ــاه طهماس ــن ش ــارت رفت ــارۀ زی ــگ درب ــتافت. عبدی بی ش
جــام بــه مشــهد مقــدس رضــوی آمــده بــه دولــت زیــارت عتبــه علیــه و ســده ســدره مرتبــه 
رضیــه رضویــه علــی مــن حــّل فیهــا الــف صلــوۀ و تحیــۀ کل آٍن و حیــن مــن اهلل و المائکــه و 
النــاس اجمعیــن مشــرف گشــته چنــد روز در آن آســتان فلــک آشــیان قیــام فرمــود« )عبــدی 

ــگ، 1369: 88( بی

 در دوران حکومــت شاه طهماســب، عــاوه بــر خــود او یــک مقــام عالی رتبــه دیگــر، یعنــی 
همایــون، پادشــاه هنــد نیــز بــه زیــارت امــام رضــا )علیه الســام( رفــت کــه تاریــخ نــگاران ایــن 
دوره در کتاب هایشــان بــه آن اشــاره داشــته اند. قاضــی احمــد قمــی شــرح ایــن زیــارت را بــه 

ایــن صــورت بــه نــگارش درآورده اســت: 

ــام  ــت ام ــه عــرش منزل ــارت عتب ــد( ... متوجــه زی ــون پادشــاه هن »حضــرت پادشــاه )همای
مفتــرض الطاعــه واجــب العصمــه ثامــن االئمــه االطهــار و ســابع قبلــه االبــرار اقضــی بعــد جده 
المصطفــی و ابیــه المرتضــی امــام الجــن و االنــس ســلطان ابوالحســن علــی بــن موســی الرضــا 
گردیــده و چــون نظــر اطهــرش بــر مرقــد خلــف خیرالبشــر فتــاد، روی اخــاص بــر آن آســتان 
قبلــه اربــاب اختصــاص نهــاده، قطــرات اشــک از فــواره دیــده روان گردانیــد.« )حســینی قمــی، 

1359،ج 1: 306 و 307(

زیــارت مشــهد رضــوی بــه دلیــل توجــه شاه اســماعیل و شاه طهماســب و اقدام هــای آنهــا در 
توســعه، نوســازی و تأمیــن مایحتــاج زوار، به ویــژه در زمانــی کــه آرامــش در خراســان برقــرار 
و قــوای ازبــک عقــب رانــده شــده بودنــد، بــه شــکل یــک ســنت مذهبــی مهــم، مــورد توجــه 
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مــردم و ســایر درباریــان قــرار گرفــت )ایــزدی، 1395: 196 و  197(. ایــن سنت شــدن، تأثیــر 
زیــادی در گرایــش عمــوم مــردم بــه زیــارت ایــن مــکان مقــدس داشــته اســت. مــردم ایــران 
ــا حمایــت و دلگرمــی پادشــاهان  کــه دلباختــۀ خانــدان پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( بودنــد، ب
ــارگاه مطهــر رضــوی تــاش  ــه ب صفــوی بیــش از پیــش در گــرم نگاه داشــتن تنــور توجــه ب
می کردنــد. همیــن حضــور در ایــن محــل، تبلیغــی عملــی بــرای مذهــب تشــّیع و آمــوزۀ تولـّـی 

کــه از ارکان تشــیع اســت، شــمرده می شــد. 

ــرح و  ــی مط ــّد و نقیض ــخنان ض ــی او س ــد مذهب ــارۀ عقای ــه درب ــز ک ــماعیل دوم نی شاه اس
حداقــل بــرای مــا مســّجل اســت کــه بــا تبرائیــان برخــورده کــرده و جلــِو اقدام هــای آنهــا را 
گرفتــه اســت )ترکمــان، 1387، ج 1: 213 و 214( در دوران قبــل از رســیدن بــه پادشــاهی بــه 

ــوده اســت.  ــه ب ــن موســی الرضا )علیهما الســام( رفت ــر حضــرت علی ب ــارت حــرم مطه زی

»پیــاده از آنجــا احــرام طــواف آســتان ملــک مطــاف بســته، از روی ســکینه و وقــار و تکــرار 
صلــوات و اذکار بــدان مــکان شــریف و مشــهد منیــف داخــل شــدند. بعــد از مراســم زیــارت و 

لــوازم طاعــت و عبــادت مضمــون ایــن مقــال ادا فرمــود: 

ندارم جز طواف کوی تو چون مقصد دیگر              نبندم جز خیال روضه ات نقش دگر در دل«

)حسینی قمی، 1359، ج 1: 384(                                                                                                                                             
                                                                                                                                                   

همچنیــن، از زیــارت معــروف شــاه عباس اول کــه بــا پــای پیــاده از اصفهــان تــا مشــهد صورت 
ــگاران  ــِی توجــه تاریخ ن ــون اصل ــع کان ــه در واق ــده اســت ک ــان آم ــه می ــت ب ــت، حکای پذیرف
صفــوی بــه موضــوع زیــارت امــام رضــا )علیه الســام( اســت. در ســال 1010 ق، شــاه عباس از 
اصفهــان پیــاده بــه مشــهد مقــدس رفــت )حســینی تفرشــی، 1388: 39(. او »در عرض بیســت 
و هشــت روز آن مســافت بعیــده را قطــع فرمــوده هم عنــان مراحــل توفیــق داخل شــهر مشــهد 
مقــدس معلــی و روضــه مطهــر مزکــی شــده بــادراک ســعادت طــواف و زیــارت آن مرقــد منــور 

و مشــهد معطــر فایــز گشــته.« )ترکمــان، 1387، ج 2: 611(.
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زیــارت بــارگاه مطهــر علی بــن موســی الرضا )علیهما الســام( توســط شــاه عباس دوم )1053 
- 1077 هجــری( و نیــز توقــف پنجــاه روزه او در مشــهد در تاریخ نــگاری عصــر صفــوی منعکس 

شــده اســت. وحیــد قزوینــی در »عباس نامــه« ایــن ســفر را این گونــه شــرح می دهــد: 

»قــرب پنجــاه روز کــه مشــهد مقــدس مقــر رایــات دولــت و اعــام اقبــال بــود اکثــر اوقــات به 
زیــارت آســتانه مقدســه کــه بــر ذمــت اعتقــاد فــرض بــود اقــدام می نمودنــد« )وحیــد قزوینــی، 
ــدت  ــد: »در م ــورد می نویس ــن م ــز در ای ــی« نی ــی اصفهان ــه قزوین 1329: 104 و 105(. »وال
پنجــاه و چهــار روز کــه آن ارض مقــدس محــل نــزول خســرو جهانگشــای بــود اغلــب اوقــات به 
دریافــت موهبــت زیــارت و طــواف آن روضــه مایــک مطــاف و دعــا و طلــب حاجــات قیــام و 

اقــدام می نمودنــد.«  )والــه قزوینــی اصفهانــی، 1382: 458(. 

مؤلــف »زبده التواریــخ« هــم اخبــاری از زائــر حــرم رضــوی شــدن ســلطان حســین )1135 
- 1105 هجــری( بــه ایــن نحــو گــزارش می دهــد: »در ســنۀ 1118 هجــری موکــب همایــون 
بــه عــزم زیــارت وارد مشــهد مقــدس گردیــده، مــدت چهــار مــاه در مشــهد مقــدس توقــف 

نمــوده...« )مســتوفی، 1375: 116(.

 استمداد از امام رضا )علیه السالم( در انجام امور مهم

بــارگاه مطهــر امــام رضــا )علیه الســام( مهم تریــن و ارزشــمندترین مکانــی بــود کــه یــک فرد 
شــیعه در داخــل ایــران می توانســت بــرای رفــع حاجــات خــود دســت نیــاز بــه دامــن صاحــب 
روضــه متبرکــه دراز کنــد. در هیــچ دوره ای از تاریــخ ایــران اســامی تــا عصــر صفویــه، بــارگاه 
مطهــر رضــوی بــه انــدازه دوره حاکمیــت صفویــان رونــق نداشــته اســت. رونــق یادشــده همراه 
بــا حضــور مردمــی کــه تحقــق آمــال خــود را بــه دســت امــام رضــا )علیه الســام( می دیدنــد، 
ــور  ــّیع و به ط ــج گســتردۀ تش ــود موجــب تروی ــۀ خ ــر به نوب ــن ام ــد. همی چشــم نوازتر می ش

مشــخص، فرهنــگ زیــارت قبــور ائمــه )علیهم الســام( و توســل بــه ایشــان می شــد. 

ــل از  ــان قب ــی از ایش ــام( و مددجوی ــا )علیه الس ــام رض ــه درگاه ام ــماعیل ب ــّرع شاه اس تض
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ــم  ــه قل ــه ب ــه خورشــاه بن قبادالحســینی آن را این گون ــوارد اســت ک ــن م ــگ، یکــی از ای جن
آورده اســت: »بــه شــرایط زیــارت مشــهد مقــدس و مرقــد منّور ســلطان االولیــاء، امــام االنس و 
الجــن، علی بــن موســی الرضا علیــه التحّیــه و الدعــا اقــدام نمــوده، در آن مــکان متبــرک دســت 
تضــرع و ابتهــال بــه دعــا برداشــته و از حضــرت ذوالجــال فتــح و نصــرت مســئلت فرمــود و... 
بعــد از تقبیــل آســتان بــه ســوی خصــم روان شــد.« )خورشــاه بــن قبادالحســینی، 1379: 49(.

از  شاه اســماعیل  اســتمدادهای  ایــن  از  نمونــه ای  هــم  »لّب التواریــخ«  مؤلــف 
ــی  ــرت اعل ــد: »حض ــرح می ده ــورت ش ــن ص ــه ای ــام( را ب ــی  الرضا )علیهماالس علی بن موس
بــا جمیــع امــرا و عســاکر بعــد از تشــرف بــه شــرف زیــارت حضــرت امــام علــی بــن موســی 
الرضــا صلــوات اهلل و ســامه علیــه و علــی آبائــه الکــرام اســتمداد همــت از آن آســتان مائــک 

ــی، 1314: 251(.  ــنی قزوین ــود.« )حس ــیان نم آش

در کتــاب »خاصه التواریــخ« نیــز در ایــن ارتبــاط از شاه طهماســب ســخنی بــه میــان آمــده 
اســت. »خســرو فریدون فــر بــه مشــهد مقــدس معلــی مزکــی خــود را رســانیده، احــرام زیــارت 
ــد منــور امــام مفتــرض الطاعــه واجــب العصمــه، صاحــب التســلیم و الصبــر و  و طــواف مرق
الرضــاء امــام الجــن و االنــس ابوالحســن علــی بــن موســی الرضــا صلــوات اهلل و ســامه علیهمــا.

هفتاد حج نافله یک طوف مرقدش                                    بهتر ز خلد، روضه پاکش هزار بار

ــاء( و  ــت آن حضــرت )علیه التحیه والثن ــرافراز گشــتند و از روحانی ــعادت س ــدان س بســته، ب
حضــرات ائمــه هــدی )علیهم ســام اهلل الملــک االعلــی( اســتمداد همــت نمــوده ...«)حســینی 

ــی، 1359، ج 1: 178 و 179(.  قم

تاریخ نــگاران دورۀ صفــوی عــاوه بــر پادشــاهان، از دعــا و توســل ســرداران و بــزرگان حکومت 
ــار  ــد. توســل و اظه ــان آورده ان ــز ســخن به می ــام رضــا )علیه الســام( نی ــه درگاه ام ــوی ب صف
ارادت حســام بیگ، ســردار شاه اســماعیل بــه جانــب امــام رضــا )علیه الســام( نمونــه ای از ایــن 

ــت. توسل هاس

»چــون حســام بیگ از قلعــه بیــرون آمــد، روی کــرد بــه جانــب مشــهد مقــدس حضــرت امــام 
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رضــا  )علیه الســام( و بــه مناجــات درآمــد و گفــت: یــا امــام غریــب! مــا غریبیــم و مازمــان تــو 
غریب نوازنــد. یــا حضــرت! مــدد و معاونــی نداریــم بــه غیــر از حضــرت تــو.« )مؤلــف ناشــناخته، 

 .)397 :1363

ذکر کرامات و امور فرامادی 

معجــزات و کرامــات نقل شــده از ائمــه )علیهم الســام( اغلــب موجــب ارتقــای ایمــان شــیعیان 
بــه حقانیــت ایــن مذهــب و جایــگاه فرابشــری امامــان می شــود. خاســتگاه صوفیانــه پادشــاهان 
صفــوی و رونــق ذکــر کرامــات و امــور فرامــادی در دورۀ صفــوی در بیــن مردم کــه از دوره حملۀ 
مغــول بــه بعــد در ایــران گســترش یافتــه بــود، از عوامــل مؤثــر در پذیــرش آســان تر ایــن امــور 

از ســوی مــردم بــود.  

آنچــه بــه بحــث مــا مربوط می شــود، ســهم تأثیــر نقــل این نــوع مســائل در گســترش مذهب 
تشــّیع و جایــگاه حــرم مطهــر رضــوی اســت. مســلماً مــردم بــا دیــدن معجــزات و شــنیدن 
ــایرین  ــه س ــا و مکاشــفاتی ک ــکان و رؤیاه ــن م ــای رخ داده در ای ــه کرامت ه ــوط ب ــار مرب اخب
داشــته اند، به طــور طبیعــی بــه مذهــب تشــّیع کــه در درون خــود چنیــن قدرت هــای فــوق 
بشــری را دارد کــه بــا توســل بــه امــام، مشــکات بــزرگ از طــرق غیرمــادی حــل می شــوند، 
گرایــش بیشــتری می یافتنــد. بخــش قابــل توجهــی از ذکــر امــور فرامــادی در دورۀ صفویــه، 
مربــوط بــه ارتبــاط پادشــاهان صفــوی بــا امــام  رضــا )علیه الســام( در وجــوه مختلفــی اســت 
کــه وجــه غالــب آن بــا تکیــه بــر مضجــع شــریف حضــرت و مرکزیــت حــرم مطهــر رضــوی 
در ایــن نــوع امــور اســت. از جملــۀ ایــن مــوارد، اظهــار حضــور امــام رضــا )علیه الســام( بــرای 

یــاری ســپاهیان اســت کــه توســط شاه اســماعیل ذکــر شــده اســت:

»چــون شــهریار جــم قــدر دیــد کــه جوانــان دســت راســت و دســت چــپ در میــان ســپاه 
ازبــک غوطــه خوردنــد، آن حضــرت دیــد کــه از طــرف مشــهد مقدس معلــی گردی برخاســت. 
روی کــرد بــه مــردم قلــب کــه الحمــدهلل و المنــه کــه حضــرات علیهم الســام تشــریف آوردنــد 
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و آن شــهریار ســجده کــرد و شمشــیر جهانگشــای را قبضــه گرفــت و...« )مؤلــف ناشــناخته، 
 .)443 :1363

ماجــرای ســیدمختارعالم اهــل جبــل عامــل کــه بــرای تبلیــغ تشــّیع در دوران ایلخانــان بــه 
ایــران آمــده بــود نیــز جریــان قابــل تأملــی اســت کــه در تاریخ نــگاری عصــر صفــوی منعکــس 
شــده اســت. اصــل ماجــرا از زبــان ســیدمختار نقــل شــده اســت: »مــردم گفتنــد: ای حضــرت 
خطیــب )ســیدمختار( در چــه اراده ای؟ گفــت: خطبــه می خوانــم. پرســیدندکه: چــه خطبــه؟ 
گفــت: خطبــه ائمــه اثنــی عشــر؛ هنــوز عشــر را تمــام نکــرده بــود کــه ریختنــد و او را ار منبــر 
بــه زیــر آوردنــد و از مشــت و لگــد او را هــاک کردنــد و ســلطان روی کــرد بــه میرعلیشــیر که 
چــه کنــم بــا مــردم هــرات؟ او از روی تعصــب گفــت: اگــر خواهــی کــه پادشــاهی را از دســت 
بــه در نکنــی، مــی بایــد بــه ایــن فکــر نیفتــی و االّ بگــذار تــا ببینیــم چــون می شــود و ایــن 
کار از پیــش نرفــت. ســیدمختار چــون آن ســخن شــنید، از بســیاری غــم و انــدوه بــر خــود 
بلرزیــد و نــا امیــد شــد و بــا خــود گفــت: مــن ایــن همــه راه را از جبــل عامــل آمــده ام بــه امیــد 
رواج مذهــب و حــال دیگــر روی آن نــدارم بــروم. چــه کنــم؟ و روی کــرد بــه جانــب مشــهد 
مقــدس و گفــت: یــا امــام! راهــی پیــش مــن بگــذار کــه چــه کنــم و بــه کجــا روم؟ چــون شــب 
شــد، در خــواب نــور پــاک حضــرت امــام رضــا )علیه الســام( را دیــد و آن حضــرت گفــت: ای 
ــن ملــک  ــا هفده ســال دیگــر در ای ــر کــن کــه ت ــاش ... صب ــوده ب ســیدمختار! در ســبزه وار ب

خطبــه مــا را خواهــی شــنید.« )مؤلــف ناشــناخته، 1363: 287 و 288(. 

 همچنیــن ماجرایــی از اســتمداد شاه اســماعیل از امــام رضــا )علیه الســام( و مکاشــفه ای کــه 
رخ داده نیــز ذکــر شــده اســت کــه پــس از فتــح مشــهد، شاه اســماعیل خواســت بــه جانــب 
هــرات لشکرکشــی کنــد، امــا امــرای قزلبــاش از او خواســتند بــرای مدتــی در ایــن شــهر بمانــد 
و ســپس بــرای جنــگ بــه هــرات بــرود کــه شاه اســماعیل در جــواب گفــت: »حضــرت فرمــود 
عریضــه ای بنویســیم و رخصــت ایــن جنــگ در آن عریضــه طلــب نمایــم و در حضــور شــما 
همــراه نوشــته را ببریــم و در بــاالی صنــدوق فیــض آثــار حضــرت امــام )علیه الســام( بگذاریــم 
ــردا در حضــور شــما  ــرا. ف ــام ام ــا تم ــد ب ــوده شــماها کشــیک بداری ــل نم و درِ روضــه را قف
برویــم بــر ســر عریضــه؛ اگــر حضــرت رخصــت داده باشــند دیگــر چــه بــه از ایــن و اگــر جــواب 
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نــداده باشــند، برگردیــم برویــم بــه جانــب عــراق. امــرا تمــام دعــای شــاه را به جــای آوردنــد 
و نوشــتند آن عریضــه را بــه همیــن مضمــون کــه: »عرضــه داشــت غامــان بــه اخــاص ایــن 
درگاه اســماعیل و قزلبــاش ـ  کلهــم اجمعیــنـ  بــه عــرض بنــدگان درگاه می رســانند کــه ارادۀ 
جنــگ شــاهی بیگ داریــم. امــر حضــرت اســت کــه در ایــن زودی برویــم بــر ســر شــاهی بیگ 
یــا صبــر کنیــم تــا وقــت دیگــر، امــر امــام چیســت؟ امــر اعلــی. و چــون عریضــه را نوشــتند، 
شــاه بــا امــرا آمدنــد بــه روضــه مطهــر مقــدس و آن عریضــه را در بــاالی صنــدوق آن حضــرت 
گذاشــتند و طــواف آن مرقــد مطهــر نمــوده بیــرون آمدنــد و هــر دو در را بســتند و قفــل کردند 
و در را مهــر زدنــد تــا صبــاح در آن روضــه انــور بــه زیــارت و نمــاز و دعــا مشــغول بودنــد. چــون 
آفتــاب ســر زد، آن شــهریار عالی مقــدار در را گشــوده، بــا امــرا آمدنــد و عریضــه را برداشــتند و 
دیدنــد کــه در ظهــر آن عریضــه بــه خــط ســبز نوشــته کــه: »رخصــت اســت. برویــد کــه فتــح 

و نصــرت بــا شماســت« )مؤلــف ناشــناخته، 1363: 292 و 293(.   

همچنیــن از جملــه کرامــات مطرح شــده در ایــن دوره، ارتبــاط و دیــدار افــراد بــا امــام رضــا 
)علیه الســام( در عالــم رؤیاســت. از جملــه آنهــا مطلبــی اســت کــه در کتــاب »خاصه التواریخ« 
آمــده اســت: »در آن حیــن شــخصی از مؤمنیــن در آن روضــۀ عرش منزلــت، آن حضــرت را ـ 
ســام اهلل علیه ـ بــه خــواب دیــده کــه متوجــه والیــت جــام شــده. آن شــخص از آن حضــرت 
)علیه الســام( ســؤال کــرده کــه بــا حضــرت بــه کجــا می رویــد؟ در جــواب فرموده انــد کــه بــه 

مــدد طهماســب مــی روم.« )حســینی قمــی، 1359: 183 و 184(.

ــد  ــه می خواه ــرد ک ــه ســخنان ســیده ای اشــاره ک ــوان ب ــر معجــرات نقل شــده می ت از دیگ
معجــزه ای از حضــرت تشــریح کنــد تــا بــرای خادمــان بــارگاه مطهــر رضــوی نشــانه ای آشــکار 
باشــد و بــه قــول خــود او:  »بــر خادمــان عالی شــأن بــا نــام، نشــان آن روض مقــدس، صــورت 

احــوال معّیــن و مبّیــن گــردد«.

در کتــاب »شــرفنامه« و در قســمت متفرقــات، در نامــه ای بــا عنــوان »در تبصــره ضعیفــه ای 
ــه  ــه ب ــا )علیه الســام( ک ــام رض ــزات ام ــی از معج ــارۀ یک ــارات درب ــن عب ــته« ای ــیده نوش س

ــده می شــود.  ــوده، دی ــوی ب ــه دوره شاه طهماســب صف ــوط ب ــاد مرب احتمــال زی
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»ایــن ضعیفــۀ ســیده را ضعــف دیــده پدیــد آمــده و بــه نابینایــی کشــیده و مدتــی مدیــد از 
نــور دیــده محــروم گردیــده و اطّبــا و کّحــاالن در بی عاجــی متفــق اللفــظ و الکلمــه بودنــد، تــا 
شــبی حضــرت ســلطان االولیــا و برهــان االصفیــا، نــور دیــده انــس و جان، جــان جهــان، جهان 
جــان، پنــاه هــر بینــا و عمیــا، شــاه روضــه رضــا، امــام کامــل عالــم، علی بــن موســی الکاظم  
ـ علیهــم الصلــوات و الســام و التحیــه و االکــرام ـ  را بــه خــواب دیــد کــه دســت مبــارک بــر 
چشــمم مالیــد و فی الفــور روشــن شــدم. اکنــون اســتدعا دارم کــه هــر کــس خصوصــاً اطبــا و 
کحــاالن کــه مــرا نابینــا دیــده بودنــد و بــر صــورت حالــم اطــاع حاصــل نمــوده، بــه مقتضــای 
)وال تکتمــوا الشــهادۀ( شــهادت خــود را در ایــن صفحــه مرقــوم گردانیــده تــا اربــاب یقیــن و 
ــام، نشــان آن روض  ــا ن ــر خادمــان عالی شــأن ب اصحــاب شــک را تبصــره و تذکــره باشــد و ب

مقــدس، صــورت احــوال معّیــن و مبّیــن گــردد«. )الری شــیرازی، 1389: 389 و 390(. 

 توبه و اعتکاف در آستان مقدس رضوی

ظاهــراً در دورۀ صفــوی بــارگاه مطهــر امــام رضــا )علیه الســام( محلــی بــرای اعتــکاف و توبــه 
و بسط نشــینی ها بــوده اســت. اگــر فــرد اول حکومتــی در مکانــی مقــدس اعتــکاف چنــدروزه 
و گاه چندماهــه داشــته باشــد، بی گفتگــو مشــخص اســت کــه در رواج ایــن موضــوع تــا چــه 
ــدت  ــور طوالنی م ــا حض ــوی ب ــاهان صف ــد. پادش ــته باش ــد داش ــت می توان ــر مثب ــدازه تأثی ان
در حــرم امــام رضــا )علیه الســام( عــاوه بــر آنکــه نشــان می دادنــد خــود عامــل بــه چنیــن 
امــوری هســتند، راه را بــرای منکــران چنیــن امــوری می بســتند و از حاضــران در ایــن مــکان و 

معتکفــان آنجــا حمایــت روحــی و معنــوی می کردنــد. 

ایــن نــوع ارتباطــات بــا مهم تریــن مــکان مقــدس شــیعی در ایــران، موجــب مــی شــد کــه 
ــار  ــد در اختی ــری قدرتمن ــوان عناص ــا را به عن ــر و دع ــود ذک ــه در دل خ ــّیع ک ــب تش مذه
دارد، تقویــت شــود. اصــوالً فرهنــگ شــیعی آمیختــه بــا ارتبــاط معنــوی بیــن شــیعه و امامــان 
خــود اســت کــه در عصــر غیبــت بــا توجــه بــه ســفارش های ائمــه )علیهم الســام( بــه انابــه 
و برقــراری رابطــه از طریــق ادعیــۀ موجــود، ایــن نــوع تعامــات مــورد تأکیــد بیشــتری قــرار 
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می گیرنــد. حکومــت صفــوی بــا بهره گیــری از ایــن مقولــه، تاشــی هدفمنــد بــرای ترویــج هــر 
چــه بیشــتر تشــّیع انجــام دادنــد. توبــه و اعتــکاف ســاطین صفــوی و دیگــران در تاریــخ نگاری 
ــب  ــۀ شاه طهماس ــه توب ــوان ب ــا می ت ــۀ آنه ــت. از جمل ــده اس ــان ش ــی نمای ــن دوره به خوب ای
اشــاره کــرد. او در اوان جوانــی توبــه ای کــرد کــه آثــار مثبــت بســیاری بــرای مــردم ایــران در 
دوره صفــوی و حتــی پــس از آن در پــی داشــت. محــل ایــن توبــۀ معــروف در حــرم رضــوی و 
در کنــار مضجــع شــریف بــوده اســت. ســبزواری در »روضه االنــوار عباســی« شــرحی از شــرایط 

ایــن توبــه را بــه ایــن نحــو ارائــه می دهــد. 

»اتفاقــاً، در آن شــب جذبــه ای از جذبــات الهــی بــر دل آگاهــی و خاطــر خیرخــواه آن پادشــاه 
َُّصوًحــا( را از تــه دل  ــوا تُوبـُـوا إِلـَـی اهللِ تَْوبـَـًۀ ن َِّذیــَن آَمنُ عالم پنــاه رســید ... خطــاِب )یَــا أَیَُّهــا ال
جــواب لّبیــک گفتــه، بــه جهــت ندامــت و پشــیمانی بــر ایـّـام ماضــی از ســر عجــز و تضــّرع و 
ــاری آورده، صیغــۀ  ــه درگاه حضــرت ب ــه و بی قــراری، در آن روضــۀ شــریفه روی ب زاری و گری
ــه را ادا نمــود و حضــرت امــام )علیه الســام( را گــواه ســاخت.« )ســبزواری، 1377: 168(. توب

امــا خــود شاه طهماســب در تذکــره اش جریــان توبــه در کنــار مضجــع شــریف امــام هشــتم 
)علیه الســام( را این گونــه توضیــح می دهــد کــه: »همــان شــب در واقعــه دیــدم کــه در بیــرون 
پنجــره پاییــن پــای حضــرت، امــام الضامــن امــام رضــا ـ علیــه الــف الــف التحیــه و الثنــاء ـ 
ــه  ــی توب ــع مناه ــا و جمی ــراب و زن ــه، از ش ــب را گرفت ــای محتس ــیادت پناه میره ــت س دس

ــوی، 1363: 29 و 30(.   ــب صف ــردم.« )شاه طهماس ک

تاریخ نــگاران عصــر صفــوی از معتکفانــی خبــر می دهنــد کــه ایــن آســتانۀ مقدســه را مکانــی 
بــرای راز و نیــاز انتخــاب می کردنــد و مــدت مدیــدی در آنجــا ســکونت می گزیدند. یکــی از این 
افــراد، امیــر معزالدیــن اصفهانــی، عالــم معــروف عصــر صفــوی، بــود. مؤلــف »احســن التواریخ« 
دربــارۀ اعتــکاف او در بــارگاه رضــوی می نویســد: »در روضــۀ عــرش مرتبــه رضویــه، معتکــف 
گشــته اوقــات خــود را صــرف افــادۀ علــوم دینیــه و طاعــات و عبــادات می فرمــود.« )روملــو، 

1357: 405 و 406(.



26

سال هفتم، شماره 26، تابستان 1398فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

وقف، نذر و تجهیز بارگاه مطهر

پادشــاهان صفــوی کــه پیشــگامان گســترش فرهنگ شــیعی در جامعــه بودنــد، از بزرگ ترین 
واقفــان محســوب می شــدند. همیــن امــر موجــب تشــویق امــرای محلــی دورۀ صفــوی نیــز 

ــه اســت. ــی در دوره صفوی ــان محل ــن حاکم ــام همی ــا به ن ــد. بســیاری از وقف نامه ه می ش

بــا رســمیت یافتن آییــن تشــّیع، نهــاد وقــف در ایــران در خدمــت ایــن آییــن قــرار گرفــت و 
کاری را کــه قزلباشــان بــرای اشــاعه تشــّیع در جامعــه آغــاز کــرده بودنــد، بــا شــیوه ای دیگــر 
ــات  ــت تبلیغ ــات در جه ــن دوره، بیشــترین موقوف ــرد )احمــدی، 1390: 48(. در ای ــال ک دنب
ــزادگان،  ــام( و امام ــان )علیهم الس ــزار امام ــر م ــف ب ــۀ اول وق ــت. در وهل ــرار داش ــی ق مذهب

ــی، 1395: 81(.  ــی و طباطبای ــود )عقیل ــات را به خــود اختصــاص داده ب بیشــترین موقوف

مرقــد مطهــر امــام رضــا )علیه الســام( در مشــهد، مکانــی بــود کــه بیشــترین میــزان وقــف 
ــه شــاه عباس  ــی اســت ک ــا موقوفات ــۀ آنه ــود. از جمل ــه خــود اختصــاص داده ب ــران ب را در ای
بــه ایــن مــکان مقــدس اختصــاص داده اســت. شــاه عباس در یکــی از ســفرهایش بــه مشــهد 
ــه  ــا آب رودخان ــه آب چشــمه ب ــرر شــد ک ــد و مق ــان خریدن ــت را از صاحب »آب چشــمه کل
طــوس بــه آســتانه مقدســه آورنــد و بــه تغییــر دو دروازه بــه نهــری مســتقیم از صحــن آســتانه 
بگذراننــد. چنانچــه در صحــن ایســتاده دو دروازه در نظــر باشــد و ایــن آب را وقــف حضــرت 
ــاه عباس  ــن ش ــن نجــم، 1366: 328(. همچنی ــد.« )ماجــال الدی ــام )علیه الســام( نمودن ام
نــذر کــرده بــود کــه پیــاده از اصفهــان بــه زیــارت بــارگاه رضــوی بــرود. اســکندربیگ ترکمــان 

در ایــن مــورد می نویســد: 

»چــون حضــرت اعلــی شــاهی ظلّ اللهــی نــذر فرمــوده بودنــد کــه یک مرتبــه از دارالســلطنۀ 
اصفهــان پیــاده بــه زیــارت روضــۀ مقــدس مطهــر حضــرت امــام الجــن و االنــس رونــد، در ایــن 
ســال ارادۀ خاطــر اشــرف بــه آن متعلــق گشــت کــه آن نــذر را به وفــا رســانیده بــدان ســعادت 

عظمــی فایــز گردنــد.« )ترکمــان، 1387، ج 2: 610(.  

ــز و  ــه تجهی ــز ب ــددی نی ــوارد متع ــر رضــوی، در م ــر حــرم مطه ــذر ب ــف و ن ــر وق ــاوه ب ع
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ــد کــه از جملــه آنهــا  ــزرگان دوره صفــوی اشــاره کرده ان مرمــت حــرم توســط پادشــاهان و ب
ــر  ــی ب ــه دســتور شاه اســماعیل مبن ــوی« ب ــم آرای صف ــاب »عال ــف ناشــناختۀ کت اشــاره مؤل
مفروش کــردن و قــراردادن شــمعدان ها و قنادیــل طــا در روضــۀ مبارکــه اســت کــه پــس از 

ــود.  ــات تهــی گشــته ب ــن ملزوم ــا، از ای ــارت ازبک ه غ

»دانســت کــه ازبــکان فــرش آســتان مائک آشــیان را تــاالن نموده انــد و قنادیــل طــا و نقــره 
را بــا قالــی و غیــره برده انــد و روی کــرد بــه نجــم ثانــی کــه: بــرو امشــب آســتانه را فرش هــای 
الــوان بگســتر و بفرمــا قنادیــل بســیار زرگــران امشــب بــا صفــاران بســازند و شــمعدان های مــا 
را تمــام روشــن کــن کــه فــردا بــه زیــارت جــّد بزرگــوار مشــرف می شــوم و نمی توانــم کــه آن 

آســتانه را بی ســامان ببینــم.« )مؤلــف ناشــناخته، 1363: 290 و 291(.       

شاه طهماســب نیــز خدمــات عمرانــی زیــادی بــرای آســتانۀ مقدســه امــام رضــا )علیه الســام( 
انجــام داد. از جملــه اینکــه، گنبــد مبــارک امــام رضــا )علیه الســام( را مطــّا کــرد )حســینی 

اســترآبادی، 1364: 54( و بــاروی مشــهد مقــدس رضویــه را ســاخت )روملــو، 1357: 635(.    

ــه مــدت ســه ماه خــادم حــرم امام رضــا )علیه الســام(  ــر ب همچنیــن خــود شــاه عباس کبی
بــوده اســت کــه ایــن اقــدام او مؤلــف »عالــم آرای عباســی« را بــه نــگارش ایــن ســطور راغــب 
ســاخته اســت: »مــاه رجــب و شــعبان و رمضــان را کــه اشــهر حــرم و ایــام و لیالــی متبرکــه 
بــود در آن روضــه مقــدس بطاعــت و عبــادت گذرانیــده، در لیالــی جمعــه و شــبهای مبعــث 
و اســتفتاح و بــرات و لیله القــدر کــه افضــل ایــام و اشــرف لیالــی مشــهور متبرکــه اســت، در 
روضــه منــور معطــر احیــا داشــته از اول شــام تــا طلــوع آفتــاب بخدمــت خادمــی و ســر شــموع 
گرفتــن پرداختــه، دقیقــه از دقایــق خدمتــکاری فروگذاشــت نمی کردنــد» )ترکمــان، 1387، 

ج 2: 612(. 

ــارگاه مطهــر  ــران و مجــاوران ب ــی کــه در حــق زائ قاضــی احمــد قمــی از احســان و خیرات
رضــوی توســط محمدخــان تکلــو خبــر داده، می نویســد: »چــون خــان عالی شــأن )محمدخــان 
تکلــو شــرف الدیــن اغلــی( عشــره وقفــه ذی حجــه را در آن روضــۀ مطهــره ســدره مرتبــه بــه 
زیــارت و عبــادت و احیــای لیالــی متبرکــه گذرانیدنــد، ترتیــب مدفــن شــریف و مضجــع منیف 
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خــود در گنبــد میرعلیشــیر داده، ســادات و خــّدام و عملــه و فعلــه آن ســرکار موهبــت آثــار را 
بــا مدرســین و طلبــه و فقــرا و زّوار از تفقــدات و انعامــات و تصدقــات محظــوظ و بهــره منــد 
گردانیــده، طعــام بیشــتر از وســع قــدرت و حیــاض واقعــه در صحــن آن آســتانه را پر از شــربت 

قنــد کــرده، بــذل آن جماعــت نمــود.« )حســینی قمــی، 1359، ج 1: 391(.

ــر و  ــته اند: »از جواه ــز نوش ــب نی ــر شاه طهماس ــلطانم خواه ــاهزاده س ــذورات ش ــورد ن در م
نفایــس و چینــی آالت هــر چــه داشــتند بعضــی را نــذر حضــرت صاحــب الزمــان و خلیفــه 
الرحمــنـ  علیــه صلــوات مــن اهلل الرحمــنـ  و پــاره ای را نــذر حضــرت امــام همــام ضامــن ثامن 
مفتــرض الطاعــه واجــب العصمــه علیــه و آبائــه الصلــواه و الســام و التحیــه فرمــوده، به مشــهد 

مقــدس و روضــه اقــدس فرســتادند.« )همــان: 431(.  

محمدحســن مســتوفی هــم کــه در دوره ســلطان حســین می زیســته و مســتوفی ســرکار 
فیــض آثــار )یکــی از نام هــای تشــکیات آســتان امــام رضــا )علیــه الســام(( بــوده )مســتوفی، 
1375: 14( دربــارۀ بــذل و بخشــش های ســلطان حســین بــه خــّدام آســتانۀ مقدســه حســین 
می نویســد: »وظایــف و معانــی و ســیورغال بســیار زیــاد از حــد بــه علمــا و فضــا و ســادات و 
خدمــه روضــات مقدســات خصوصــاً خــدام آســتانه مشــهد مقــدس رضــوی و ســایر مــردم داده 

...« )مســتوفی، 1375: 116(.

عــاوه بــر اینهــا در مــورد بیــرم خــان بهارلــو نیــز آمــده اســت کــه »در ایــن ســال مرحومــی 
بیــرم خــان بهارلــو فــوت شــد. بیــرام خــان مــرد شــیعه موالــی بــود ... پیوســته نــذورات بــه 
ســرکار حضــرت امــام الهمــام مفتــرض الطاعــه واجــب العصمــه ثامــن ضامــن ســام اهلل علیــه 
و ســادات و خــدام و حفــاظ و زّوار و طلبــه آن آســتانه فرســتادی« )حســینی قمــی، 1359، ج 

  )405 :1

الزم بــه ذکراســت، غنــی تریــن کتابخانــه ایــران در عصــر صفــوی، کتابخانــه حــرم مطهــر امام 
ــای  ــراً دارای کتاب ه ــه ظاه ــا،ج3: 232( ک ــی ت ــری ،ب ــت )صف ــوده اس ــام( ب ــا )علیه الس رض
فراوانــی از علمــا و مؤلفــان شــیعی بــوده کــه شــهر مشــهد را به عنــوان یــک پایــگاه علمــی برای 
مذهــب تشــیع مطــرح ســاخته بــود. در مجمــوع، موقوفــات و نذوراتــی کــه پادشــاهان صفــوی 



29
جایگاه حرم مطهر رضوی در سیاست مذهبی صفویان

فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال هفتم، شماره 26، تابستان 1398

بــرای اماکــن مقــدس شــیعی و در رأس آنهــا حــرم مطهــر رضــوی داشــتند، ســهمی بســزا در 
توســعه فرهنــگ وقــف بــه ایــن نــوع اماکــن و به طــور کلــی اشــاعه فرهنــگ وقــف در جامعــه 

داشت. 

 دفن مشاهیر دوره صفوی در بارگاه رضوی 

یکــی از نشــانه های گســترش مذهــب تشــیع در دوره صفــوی تقاضــای فراوانــی بــود کــه برای 
مدفــون شــدن در اماکــن شــیعی مقدســی ماننــد حــرم مطهــر امــام رضــا )علیه الســام( و حرم 
امامــزادگان به وجــود آمــده بــود. بــارگاه مطهــر رضــوی بیشــترین و باالتریــن خواســته ها را در 
ایــن مــورد بــه خــود اختصــاص مــی داد. مدفــون شــدن افــراد مهــم، اعــم از ســران حکومتــی یا 
علمــای مشــهور، به نوبــۀ خــود موجــب افزایــش آمدوشــد بــه ایــن مــکان مقــدس می گشــت و 
تأثیــر زیــادی در اشــاعۀ فرهنــگ زیــارت داشــت. به عنــوان نمونــه، بــه چندتــن از مقامــات کــه 

در ایــن موضــع شــریف دفــن شــدند، اشــاره می شــود.

ــرای تصاحــب  ــب شــاه اســماعیل دوم ب ــه رقی ــرزا ک ــدر می ــن حی ــارۀ مراســم کفن ودف درب
ــز غســل داده  ــدر را نی ــده اســت: »شــاهزاده ســلطان حی ــود، آم تاج وتخــت شاه طهماســب ب
چهــار نفــر از بیــل داران برداشــته بــه در آســتانۀ مقدســه منــوره ســدره مرتبــه امامزاده حســین 
ـ علیــه و آبائــه الســام ـ بردنــد کــه ســادات آن جــا هــر جــا کــه خواهنــد وی را دفــن کننــد. 
ســادات او را در آســتانه بــر ســر راه دفــن کردنــد و بعــد از دو ســال والــدۀ معظمــه وی نبــش 
جســد مطهــر او نمــوده بــه آســتان مائــک آشــیان امــام الجــن و االنــس ســلطان ابوالحســن 

ــی، 1359، ج 1: 606(. ــینی قم ــود.« )حس ــل فرم ــام ـ نق ــی الرضا ـ علیه الس ــن موس علی ب

»پهلــوان قلی ســلطان و حاجــم ســلطان ازبــک ناگهــان از جانــب خــوارزم بــه حوالی اســفراین 
آمدنــد. مجنــون ســلطان شــاملو کــه حاکــم آن دیــار بــود، بــا ایشــان محاربــه کــرده بــه قتــل 
آمــد. در جنــگ گاه ســر مجنــون ســلطان را از بــدن جــدا کــرده، بردنــد. بعــد از آن جثــه وی 
را نقــل مشــهد مقــدس معلــی مزکــی نمــود. در صحــن آســتانه مقدســه منــوره ســدره مرتبــه 
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مدفــون ســاختند. بــر لــوح مــزارش ایــن بیــت نقــش شــده: 

تنم را وقت رفتن آستان دوست منزل شد                بحمداهلل اگر سر رفت خوش سرمنزلی دارم«

)همان: 361(

منابــع از دفــن افــراد دیگــری چــون بهرام میــرزا پســر شاه طهماســب )بــوداق منشــی قزوینی، 
1378: 205(، شــاه قلی خلیفــه مهــردار )حســینی قمــی، 1359، ج 1: 394(، میرشــمس الدین 
ــا  ــه شــاه میر )عبدی بیــگ شــیرازی، 1369: 110(، موالن اســداهلل شوشــتری صــدر مشــهور ب
نظام الدیــن شــاه محمــود زریــن قلــم نیشــابوری )حســینی قمــی، 1359، ج 1: 450( در حــرم 

مطهــر رضــوی خبــر می دهند.        

ــد.  ــت دارن ــن در آن مــکان شــریف حکای ــرای دف ــراد ب ــز از وصیــت اف برخــی گزارش هــا نی
رســتم میرزا پســر ســام میرزا: »وصیــت نمــوده بــود کــه نعــش او را بــه مشــهد مقــدس معلــی 
مزکــی فرســتند کــه در زمیــن موســوم بــه غســلگاه کــه حضــرت امــام همــام ـ علیه الصلــواه 
والســامـ  از اجــرت کتابــت کام ملــک عــام آن را خریــده بــود، وقــف مقابــر مؤمنیــن نمــوده 

او را دفــن نماینــد.« )همــان: 551(.

سادات و آستانه مقدسه علی بن موسی الرضا )علیهماالسالم( 

سیاســت مذهبــی و مهم تــر از آن، باورهــای مذهبــی صفویــان این گونــه ایجــاب می کــرد کــه 
آنهــا تاشــی هدفمنــد بــرای ارتقــای جایــگاه ســادات کــه خــود نیــز از جملــه آنــان محســوب 
می شــدند، آغــاز کننــد. در دورۀ صفویــه ســادات از موقعیــت اجتماعــی باالیــی برخــوردار بودند. 
دلیــل ایــن امــر احتــرام پادشــاهان صفــوی و اطرافیــان آنهــا بــه ســادات بــود. در ایــن دوره، 
ــکان  ــن م ــر رضــوی در شــهر مشــهد، موجــب جــذب ســادات حــول ای ــارگاه مطه وجــود ب

مقــدس بــوده اســت. 

ــری  ــه رهب ــا ب ــه ازبک ه ــی ک ــل و غارت های ــته قت ــک رش ــس از ی ــه پ ــده ک ــه ش گفت
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عبداهلل خــان ازبــک انجــام دادنــد، یکــی از فضــای مشــهد طــی نامــه ای کــه بــه دربــار ازبــکان 
نوشــته، ایــن کار آنهــا را تقبیــح کــرده و در خــال ایــن نامــه مطالبــی را ذکــر کــرده کــه تجمع 
ســادات در شــهر مشــهد از آن قابــل اســتخراج و در تاریخ نــگاری آن دوره نمایــان اســت. مؤلــف 

»قصص الخاقانــی« محتــوای ایــن نامــه را در کتــاب خــود ذکــر کــرده اســت.

»جنــاب خــان و لشــکریان ایشــان، بــه چــه دلیــل و برهــان محاصــره بلــده مشــهد مقــدس 
و اســتیصال مــردم او را کــه اکثــراً ذریــه حضــرت رســول انــد، بــه خــود حــال ســاخته اند و 
دســت نهیــب و تــاراج و قتــل بــر حــال و امــوال و مــزارع مــردم و اوقــاف ســرکار فیــض آثــار 

ــاملو، 1371، ج 1: 140(. ــاده اند؟« )ش گش

ــاک ســّفاک تیغ هــای ســتم را از غــاف خــاف  ــی ب ــکان ب همچنیــن او نوشــته کــه: »اوزب
کشــیده در یــک طرفه العیــن چهــار هــزار ســید صحیح النســب را بــه درجــۀ شــهادت مقــرون 

ســاختند.« )همــان: 175(.

ــاالی برخــی از ســادات مشــهد مقــدس اشــاره  ــه موقعیــت ب ــز ب اســکندربیگ ترکمــان نی
ــه  ــی رفیع ــدس معل ــهد مق ــی در مش ــوی جمع ــوی و موس ــام رض ــادات عظ ــد: »از س می کن
ــر مســند عــزت و اعتبــار تمکــن داشــتند امــا زمــره آن طبقــه عالیقــدر  روضــه مقدســه و ب
میــرزا ابوطالــب رضــوی ولــد ارجمنــدش میــرزا ابوالقاســم بغایــت بــزرگ منــش و عالی شــأن 
و به کثــرت مــال و منــال و رقبــات و صنایــع مرغوبــه منفــرد و ممتــاز و اجلــه ســادات خراســان 
ــّو شــأن و بزرگــی آن جنــاب و خلــف موفورالشــرف او  خصوصــاً مشــهد مقــدس معلــی به عل
معتــرف بودنــد.« )ترکمــان، 1387، ج 1: 151(. عــاوه بــر ایــن، او ضمــن ذکــر جریــان زیــارت 
شاه اســماعیل، بــه اظهــار محبــت او بــه ســادات »عتبــه کعبــه مرتبــه« نیــز اشــاره می کنــد 
ــا دلــی آســوده و خاطــری از فــزع دور بــه  کــه »خاقــان ســلیمان شــأن، مبتهــج و مســرور ب
مشــهد مقــدس معلــی درآمــده جبهــه نیــاز بــر آن آســتان مائک آشــیان ســلطان خراســان 
نهــاده بــه لــوازم دعــا و زیــارت پرداختنــد و ســادات و مجــاوران آن عتبــه کعبــه مرتبــه را بــه 

نوازشــات ارجمنــد مخصــوص گردانیــد...« )همــان: 37(.
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نتیجه

سیاســت مذهبــی صفویــان مبتنــی بــر اســتفاده حداکثــری از تمامــی ظرفیت هــا و امکانــات 
ــوده اســت. یکــی از اقدام هــای  ــه ب ــغ فرهنــگ تشــّیع در جامع ــج و تبلی ــرای تروی موجــود ب
فرهنگــی مهــّم صفویــان بــرای اســتقرار و تثبیــت مذهــب تشــّیع، بزرگداشــت اماکــن شــیعی 

بــود. در ایــن میــان، حــرم مطهــر رضــوی از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار بــوده اســت. 

ــراز عاقــۀ مشــهود و قابــل رؤیــت  آنچــه اکنــون بــرای مــا مشــخص شــده تفــاوت زیــاد اب
مــردم در دوره صفویــه نســبت بــه ســایر ادوار اســت. ایــن اختــاف بــا اســتفاده از قراینــی مانند 
میــزان موقوفــات و نــذورات اختصــاص داده شــده بــرای ایــن محــل کــه در منابــع تاریخــی ثبت 
گردیده انــد، افزایــش فــراوان دفــن افــراد مشــهور در ایــن مــکان مقــدس، گزارش هــای مربــوط 
ــه در  ــه در دورۀ صفوی ــادی ک ــی زی ــات عمران ــا و اســتمدادها، عملی ــا و اعتکاف ه ــه زیارت ه ب
ایــن مــکان انجــام شــده و گزارش هایــی کــه از توجــه بــه ســادات مقیــم ایــن مــکان و حتــی 
به طــور عــام مقیــم شــهر مشــهد مقــدس حکایــت دارنــد و چنــد مــورد دیگــر، قابــل ســنجش 
و مطابقــت اســت. همــۀ مــواردی کــه ذکــر شــد به نوعــی تحــت تأثیــر ارادۀ پادشــاهان صفــوی 
بــرای اســتفاده از ایــن مــکان بــرای ترویــج تشــّیع بــوده اســت. عاقــۀ قلبــی ســاطین صفــوی 
ــام رضــا )علیه الســام(  ــر ام ــا در حــرم مطه ــه آنه ــی ک ــت )علیهم الســام( زمان ــه اهــل بی ب
حضــور می یافتنــد کامــاً هویــدا بــوده اســت. عاقــه ای کــه بــا سیاســت مذهبــی آنهــا کامــًا 
در توافــق بــوده اســت و همیــن امــر موجــب گشــت کــه ایــن مــکان ســرآمد همــه مکان هــای 
مقــدس در ایــران عصــر صفــوی شــود و شــرایط را بــرای مرکزیــت معنــوی ایــن مــکان و شــهر 

مشــهد فراهــم ســازد. 

نکتــه قابــل تأمــل در ایــن بیــن، تأثیــر زیــاد ایــن اظهــار خاکســاری ها و عــرض ارادت هــای 
فــراوان پادشــاهان صفــوی نســبت بــه امــام رضــا )علیه الســام( و آرامــگاه شــریف ایشــان در 
بیــن مــردم بــوده اســت. بــارگاه مطهــر رضــوی بیشــترین حجــم گــزارش زیارت هــا را در منابــع 
ــه خــود اختصــاص  دورۀ صفــوی در میــان کل زیارت هــای گزارش شــدۀ پادشــاهان صفــوی ب

داده اســت. 
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توبــۀ معــروف شــاه طهماســب کــه در مســیر مشــروعیت بخشــی بــه خانــدان صفــوی یــک 
ــام رضــا )علیه الســام( صــورت  ــار مضجــع شــریف ام ــی رود، در کن ــه مهــم به شــمار م حادث
ــادی  ــوی فرام ــگ و ب ــده، رن ــل ش ــول شاه طهماســب نق ــه از ق ــفه ای ک ــا مکاش ــه و ب پذیرفت
ویــژه ای بــه آن داده شــده کــه نقطــه عطفــی بــرای توجــه بــه بــارگاه رضــوی در دورۀ صفــوی 

شــمرده می شــود.

ــرای خواننــدۀ امــروزی  ــا پــای پیــاده شــاه عباس اول از اصفهــان تــا مشــهد نیــز ب زیــارت ب
بــه رؤیــا شــباهت دارد امــا ایــن پیــاده روی توســط شــخص اول مملکــِت ایــراِن قدرتمنــِد عصــر 
صفــوی کــه شــرابخوار و در عیــن حــال بــا عایق شــیعی بســیار عمیــق بــوده، صــورت پذیرفته 
و ایــن پادشــاه بــا اقــدام خــود موجــب توجــه بیشــتر مردم بــه بزرگداشــت شــأن و منزلــت امام 

رضــا )علیه الســام( و بــارگاه مطهــر رضــوی شــده اســت.  

در مجمــوع بایــد گفــت، در دورۀ صفــوی بــارگاه مطهــر رضــوی به لحــاظ معنــوی و فیزیکــی 
کانــون توجــه پادشــاهان صفــوی بــرای ترویــج و تثبیــت مذهــب تشــّیع اثناعشــری بــوده و از 

نقشــی بی بدیــل برخــوردار بــوده اســت. 
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ـ عقیلی، سیداحمد؛ طباطبایی، سیدمصطفی. )1395(. »پیوستگی وقف و تشیّع و تأثیرات اجتماعی اقتصادی آن در 
ایران عصر صفوی«. وقف میراث جاویدان. ش96 و 95، صص: 77ـ  92. 

ـ فاضل بسطامی، نوروز علی بن محمدباقر. )1393(. فردوس التواریخ. چاپ اول. مشهد: بنیاد پژوهش های اسامی.
ـ قاسمی حسینی گنابادی. )1387(. شاه اسماعیل نامه. تصحیح: جعفر شجاع کیهانی. چاپ اول. تهران: فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی. 
ـ قزوینی، بوداق منشی. )1378(. جواهر االخبار. تصحیح محسن بهرام نژاد. چاپ اول. بی نا.

ـ کمپفر، انگلبرت. )1360(. سفرنامه کمپفر. مترجم: کیکاووس جهانداری. چاپ دوم. تهران: خوارزمی.
ـ گروهی از نویسندگان. )1388(. تاریخ نگاری در ایران. ترجمه و تألیف: یعقوب آژند. چاپ دوم. تهران: گستره.

ـ الری شیرازی، روح اهلل )متخلص به فتوحی(. )1389(. شرفنامه. تصحیح: محمدباقر وثوقی. تهران: مجلس شورای 
اسامی.

ـ مستوفی، محمدحسن. )1375(. زبده التواریخ. به کوشش: بهروز گودرزی. چاپ اول. تهران: موقوفات دکتر محمود 
افشار یزدی.

ـ منجم، ماجال الدین. )1366(. تاریخ عباسی یا روزنامه ما جال. به کوشش: سیف اهلل وحیدنیا. چاپ اول. تهران: 
وحید.

ـ مؤلف ناشناخته. )1363(. عالم آرای صفوی. به کوشش یداهلل شکری. چاپ دوم. تهران: اطاعات.
ـ واله قزوینی اصفهانی، محمدیوسف. )1382(. ایران در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم )حدیقه ششم و هفتم از 

روضه هشتم خلد برین(. تصحیح: محمدرضا نصیری. چاپ دوم. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ـ وحید قزوینی، محمدطاهر. )1329(. عباسنامه. تصحیح: ابراهیم دهگان. اراک: کتابفروشی داوودی.

ـ ولی زاده، حمیدرضا.)1382( . »رشد و گسترش تشیع در شمال خراسان از آغاز تا پایان دوره صفویه« .پایان نامه 
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.


