
  

  سفرھاى زيارتى پادشاھان صفوى

1دكتر محمدعلى رنجبر 

صفوى  با رسمیت يافتن مذھب شیعه در دوره صفوى بـه ) ق 1135 - 907(ى  توجـه و اھتمـام شـاھان 
شیخ صفى، شیخ زاھــد و شــیخ : ھم چون(زادگان، و برخى از بزرگان تصوف  ، امام)ع(زيارت مقابر و ائمه

ھاى موجود، به سفرھاى زيـارتى در  در اين نوشتار، بر اساس آگاھى. افزايش يافت) الدين اھرى شھاب
ھداف سیاسـى و اقتصـادى  ى صفوى، چگونگى انجام سفر و اعمالى كه به جا مى طول دوره آوردنـد و ا

 .احتمالى كه در نظر داشتند اشاره شده است
ى ديگرى كه در اين نوشتار مورد بررسى، قرار گرفته است روند انجام سفرھاى زيارتى است كه از  نكته

 .ى عباس اول، روز به روز، افزايش و پس از آن كاھش يافت آغاز حكومت صفوى تا دوره
 .السالم ، عتبات عالیات، مشھد، اردبیل، صوفیان صفويان، زيارت، ائمه علیھم: ھاى كلیدى واژه

  مقدمه

رو  ھا و بزرگان تصوف روبه علیه السالم، امام زاده ھاى ائمه در طول حكومت صفوى با توجه پادشاھان صفوى به مقابر و آرامگاه
نمايد، اما به جز ارادت و  دارى صفويان بديھى مى ى دين در نگرش نخست، اين امر به لحاظ رسمیت تشیع و جنبه. ھستیم

 .اعتقاد، شايد بتوان پیامد سیاسى و اقتصادى نیز در اين عمل به ويژه در دوره عباس اول ديد
ى جايگاه رھبرى  حكومت صفوى پس از رسمیت يافتن تشیع به خصوص بعد از مھاجرت و حضور عالمان دينى و ترويج و توسعه

دينى عالمان، در ساختار سیاسى خود ناخواسته در مواجھه با حفظ حدود و موقعیت نھاد سیاسى در برابر نھاد دينى قرار 
در اين شرايط، شاه صفوى ھر چه بیشتر به شأن دينى خود تأكید كرد تا از اين طريق چالش پنھان رھبرى سیاسى با . گرفت

الدين اردبیلى و به  در آغاز حكومت صفوى، جايگاه تصوفى فرزندان شیخ صفى. رھبرى دينى عالمان را به سود خود پیش ببرد
اى بود كه بدون دغدغه، موقعیت قدرتمندى در اختیار داشت و با نگرشى تصوفى و به عنوان  ويژه شاه اسماعیل، در مرتبه

علیه السالم  ى شیعى نايب امام غايب مؤسس حكومت شیعه مذھب صفوى و در خأل سازمان روحانیت شیعه، از وجھه
ى طھماسب، مھاجرت  در اين میان و در دوره. در دوران پس از اسماعیل تا عباس اول نیز اين وضع تداوم داشت. مند گرديد بھره

دار و متواضع  ى مؤسسات مذھبى و آموزش رسمى دينى آغاز شده بود اما طبع دين ريزى گسترده عالمان عرب و پى
طھماسب در برابر عالمان دينى، به ويژه محقق كركى، نشانى از بروز تنش در رابطه نھاد سیاسى و نھاد دينى باقى 

 .نگذاشت
ى عباسى اول كه حكومت صفوى به ساختار سنتى كشوردارى ايرانى نايل شده بود و از سوى ديگر، روحانیت  اما از دوره

شیعه به جايگاه مستحكم سازمانى، اقتصادى و ھدايت اعتقادى برآمده بود، احتمال بروز چالش در مشروعیت پادشاھى 
شود، به ناچار  از آن ياد مى» اصالحات«ى اقداماتى كه تحت عنوان  سیاست تمركزگراى عباس اول در كنار كلیه. وجود داشت

 -بر اين اساس، سفرھاى زيارتى . ى دينى شاه نیز توجه كند و فراتر از باور شخصى، به آن تظاھر نمايد بايست به وجھه مى
ى صفوى، مقصد  در بررسى سفرھاى زيارتى شاھان در دوره. رسد در اين دوره به اوج مى -به عنوان يكى از اعمال مذھبى 

گذشته از محدوديت شاھان صفوى در زيارت عتبات عالیات در . مشھد و زيارت آرامگاه امام رضاعلیه السالم در اولويت قرار دارد
ً در قلمرو حكومت سنى مذھب عثمانى قرار داشت، بايد به اين نكته نیز توجه كرد كه سیاست اقتصادى اين  عراق، كه عمدتا

شواھدى بر اين امر وجود دارد كه حكومت . توانست مدنظر باشد دوران و تالش براى محدودسازى خروج پول از كشور مى
 .صفوى حساسیت قابل توجھى در اين مورد داشت

علیه السالم در مواقعى  علیه السالم و امام حسین شاه صفوى به جز مشھد، به عتبات عالیات و زيارت آرامگاه حضرت على
چنین شیخ  الدين اردبیلى و ھم عالوه بر اين دو مقصد، به زيارت خانقاه و آرامگاه شیخ صفى. رفت كه ممكن بود، مى

 .الدين اھرى، در شمال شرق تبريز، و نیز مقابر امام زادگان اشاره رفته است شھاب

*** 

محمد خان شیبانى ازبك، . زيارتى را شاه اسماعیل صفوى به عتبات عالیات و مشھد مقدس داشت -نخستین سفر نظامى 
شاه اسماعیل، . ى تاخت و تاز خود را تا نواحى كرمان توسعه داد قمرى با حمله به خراسان و تصرف آنجا، حوزه 913در سال 

جالب اين است كه، اين درگیرى . ى خارج از قلمرو تیموريان سابق بازگردد با اعزام نمايندگانى، از او خواست كه به منطقه
سرى به اطالع شاه صفوى رساند  فرمانرواى ازبك با سبك. ى درگیرى مذھبى به خود گرفت نظامى به زودى چھره -سیاسى 

ساز و میزبان وفادارى براى وى، به منظور عبور از قلمرو صفوى براى  كه خیال سفر حج در سر دارد و از او خواست كه زمینه
به . اسماعیل نیز متقابالً اعالم كرد كه قصد زيارت مشھد مقدس و آرامگاه امام رضاعلیه السالم را دارد. اين سفر زيارتى باشد

ھر حال، آنچه اتفاق افتاد شكست ازبكان و به جاى آوردن زيارت امام رضاعلیه السالم از سوى شاه صفوى بود كه در مشھد 
ان آن عتبه و سادات و مجاور] به جاى آورد... [آشیان سلطان خراسان نھاده، لوازم دعا و زيارت جبھه نیاز بر آن آستان مالئك«

 2.»مرتبه را به نوازشات ارجمند مخصوص گردانید و از روح مقدس آن سلطان سرير واليت و امامت استمداد كرد كعبه
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در . ى عراق عرب صورت گرفت قمرى و پس از تصرف منطقه 914زيارتى اسماعیل به عتبات عالیات، در سال  -سفر نظامى 
كه از ناتوانى سلطان مراد عثمانى سود جسته و بر امور مسلط  -بیگ از امراى تركمان  اين مسافرت كه با شكست باريك

ھمو در مسجد جامع . ھمراه بود شاه اسماعیل سیدمحمد كمونه را كه از سادات نجف بود به مرتبه عالى رساند -شده بود 
 :شاه اسماعیل خواند و معزز و محترم گرديد» خطبه اثنى عشر به القاب ھمايون«
عبداللَّه الحسین و شھداى دشت  روى نیاز و اخالص به خاك پاك كربال آورده به شرف زيارت مرقد منور ابى]  شاه اسماعیل[«

جا احرام طواف  كربال مشرف شده به زيب و زينت آن روضه بھشت احترام، و انعام مجاوران توجه تام مرعى داشتند و از آن
از حله به نجف اشرف رفتند و به آن سعادت عظمى فايز شده، دست دريا نوال به بذل و احسان ... روضه جنت شاه واليت پناه

به ... گشادند و تولیت نجف اشرف با بعضى محال عراق عرب به سید محمد كمونه شفقت شده... ى آن آستان خدمه
دارالسالم عود نموده به شرف زيارت مراقد متبركه ائمه واالنژاد ابى ابراھیم موسى الكاظم و محمد التقى الجوادعلیه السالم 

».رسانیدند جا عزم سامره نمودند؛ در آن اماكن شريفه رسم دعا و زيارت و انعام و احسان به تقديم مى مشرف گشتند و از آن
3 

او از سويى تقدم عالمان را در امور دينى . پادشاھى متعصب در امور مذھبى قلمداد شده است) 930-984(طھماسب صفوى 
او » ھاى توبه«در اين میان . كوشید كرد و از سويى ديگر، در رواج ھنجارھا و رفتارھاى متناسب با احكام شرع مى رعايت مى

ترى در انجام سفرھاى زيارتى داشت و در  اش، به ظاھر فرصت و قصد كم رغم حكومت طوالنى وى على. معروف است
 939و  934ھاى  دو سفر زيارتى او به مشھد در سال. مقايسه با عباس اول، در اين مورد خبرھاى اندكى از او رسیده است
 .قمرى به دنبال ضرورت لشكركشى به آن منطقه و نبرد با ازبكان بود

در جريان درگیرى دو . قمرى عبیدخان ازبك به خراسان حمله و مردم آن ديار را دچار زحمت و سختى كرده بود 934در سال 
با تعداد معدودى از » شاه دين پناه«در آن حالت بود كه . در لشكر صفوى روى داد» تفرقى«سپاه، طبق روايت محمد نطنزى، 

جبین ضراعت و ابتھال بر خاك پاى نھاده، با رقّت «اى راند و روى توجه به جانب مشھد مقدس كرده،  امیران بر باالى پشته
قلب و زبان نیاز، از كريم كارساز استیصال مخالفان و استقالل غازيان و موافقان از حضرت شاه خراسان استشفاع نموده و بعد 

ى  از زمانى دير كه آثار اجابت و شفاعت به ظھور رسید، سر از زمین برداشته به حاضران گفت كه نوعى كنید كه سپاه پراكنده
» شرف طواف«و پس از اين پیروزى به  4».سلطنت به ما داد -علیه التحیة و الثناء  -ما مجتمع گردند كه حضرت امام رضا 

قمرى نیز، پس از يك سرى  939طھماسب در سال  5.نمود» استمداد ھمت«بارگاه امام رضاعلیه السالم نايل شد و از او 
لشكركشى در مناطق شمال شرقى، به سمت خراسان رفت تا ازبكان را كه آن خطّه را مورد تاخت و تاز قرار داده بودند عقب 

ً اين لشكركشى با عقب. براند نشینى و فرار ازبكان، بدون درگیرى به پايان آمد و شاه فرصتى پیدا كرد كه به زيارت  ظاھرا
 6.مشھد مقدس برود

قمرى ذكر شده است كه طھماسب از قزوين  953در سال » زاده واجب التعظیم عبدالعظیم امام«به جز آنچه آمد، خبر زيارت 
در اين زمان شاه صفوى درگیر سركشى برادرش القاص میرزا بود و در  7.به قصد زيارت به رى رفت و از آنجا راھى تبريز شد
 .مسیر اين حركت نظامى، زيارت رى صورت گرفت

سنت زيارت، به ويژه زيارت مشھد مقدس، تا اين زمان در میان درباريان رواج يافته بود كه به دنبال آن كمك به بارگاه و برقرارى 
با ديگر اسباب و ... ھاى مرصع پنجره طال و قبه«يكى از زنان دربار طھماسب در سفر به مشھد . گرفت وقف مناسب صورت مى

رعايت مساوات علما و فضال و «كرد و تمام اوقات، به » ھا جا را رعايت جمیع سادات و علما و فضالى آن«ھمراه برد و » قناديل
عجزه و رعايا مصروف داشته، ھیچ كسى از تاجیك و ترك و خرد و بزرگ و ادانى و اقاصى و مطیع و عاصى نبود كه از مراحم 

ھاى كلى، وقف بر حضرات عالیات چھارده معصوم  مبلغ«عالوه بر اين، ھر ساله . محروم شود» ھاى بالنھايت غايت و رعايت بى
و بیوگان قرار » سادات فاطمى و اثنى عشرى كه سیورغال نداشته باشند«و مصرف آن را خاص » فرمود -صلوات اللَّه علیھم  -

ّر صفوى . داد .چنین امام رضاعلیه السالم كرد و ھم) عج(الزمان خودش را نیز نذر حضرت صاحب» جواھر و نفايس«اين بانوى خی
8 

اين زيارت نیز . الدين در اردبیل را نیز كه معمول شاھان صفوى بود، به جاى آورد طھماسب زيارت خانقاه و آرامگاه شیخ صفى
پادشاھان ... . طواف مرقد منور سلطان االولیاء و مشايخ كرام صفويه كه«پس از اردوى نظامى صورت گرفت شاه صفوى به 

ى  كند و مالقاتى تازه با سادات شیخاوند كه فرزندزادگان شیخ زاھد گیالنى بودند و وظیفه قیام مى» اند عالم معنى بوده
سلسله پیر مريدى را به اين خانواده رفیعه به «خدمت در آرامگاه بزرگان صفوى در اردبیل را داشتند صورت داد و به اين ترتیب 

 9.دھند مى» تازه استحكام
قمرى است كه با  1010ترين آنھا سفر سال  گیرد و معروف بیشترين سفرھاى زيارتى به مشھد، در زمان عباس اول صورت مى

قمرى يعنى در آغاز پادشاھى اوست كه  997 - 996نخستین سفر عباس اول به مشھد در سال . شود پاى پیاده انجام مى
در مشھد توقف كرد و اوقات خود را » جھت تفحص حاالت خراسان و قضاى حاجت خراسانیان«مدتى » زيارت و طواف«عالوه بر 

و اكابر و ... مقام سادات رفیع الدرجات و خدام عالى«در ورود شاه صفوى به مشھد  10.نمود» خدمت روضه مقدسه«صرف 
ھاى  پیشكش«و » بوس مشرف گرديدند به سعادت سجده و شرف پاى«به استقبال آمدند و » اشراف و عموم اھالى و اصناف

 11.»عدالت پیشه فرمود«انداخت و » نظر مرحمت بر ترضیه حال رعايا«تقديم كردند و شاه نیز » اليق
جھان جھان اخالص و «شود؛ چنان كه شاه صفوى كه با  قمرى به دنبال يورش ازبكان به خراسان آغاز مى 1007سفر سال 

ى  شود كه آستانه ى مطھر رسیده، بعد از دعا و زيارت متوجه مى به روضه» عالم عالم نیازمندى برھنه پاى و گشاده پیشانى
براى سروسامان دادن به امور، يوسف خان ولد اُغالن  12.است» قناديل طال و نقره خالى«و » سامان به غايت بى«مقدسه 

به حكومت مشھد مقدس سرافراز ساختند و نسق آستانه نموده ... به منصب خدمت امام رضاعلیه السالم«بداغ چگنى را 
و غازى » داران مقرر فرمودند خانه و مطبخ و غیره تعیین نمودند و ارباب مناصب از خادمان و فراشان و تحويل بیوتات از شربت

در جريان  13.تعیین كردند» مدرس«و میرمحمد جعفر و مالمحمد كاظم را » متولى آستانه امام ھشتم«سلطان تربتى را 
كند كه  اللَّه بیك از سرداران صفوى، به اين نكته اشاره مى روح» خادم باشیگرى«ھمین سفر، اسكندر بیك منشى در توضیح 

 14».اختصاص دارد]  عباس اول[ى مقدس به ذات اقدس ھمايون  آن روضه«اين امر در 
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.روز به زيارت مشغول بودند 65صورت گرفته بود، به مدت » استطالع احوال ماوراءالنھر و اوزبكیه«كه جھت  1008در سفر سال 
15 

آورد كه شاه عباس چون از كودكى در  ھاى زيارتى متعدد عباس اول به مشھد مى نصراللَّه فلسفى در توجیه مسافرت
جا فراھم كرده و در شھر مشھد بر تخت سلطنت نشسته بود، خود را  روايى را در آن خراسان نشو و نما يافته و مقدمات فرمان

افزون براين،  16.داد ى خاص نشان مى پنداشت و بدان حضرت ارادت و عالقه علیه السالم مى در پادشاھى مرھون امام ھشتم
از سوى غرب، عثمانى و از . در آغاز سلطنت عباس اول، به لحاظ ناتوانى حكومت، كشور دچار آشوب و تھاجم خارجى بود

عباس اول، پس از استقرار، در مسائل خارجى اولويت را به درگیرى با ازبكان . شرق، ازبكان مناطقى را به تصرف درآورده بودند
 .ى نظامى داشت ترى نسبت به عثمانى داشتند؛ از اين رو، برخى از سفرھاى او به مشھد جنبه داد كه توان نظامى كم

ً جنبه 1010سفر سال  وى روز . ى زيارتى داشت و به دنبال نذرى صورت گرفت كه پیش از اين نیت شده بود قمرى صرفا
روز اول از شھر تا مسجد طوقچى كه . شنبه پانزدھم ماه جمادى االول از كاخ سلطنتى نقش جھان اصفھان به راه افتاد پنج

در اين سفر ھمراھان شاه آزاد بودند كه پیاده يا سواره حركت كنند و تنھا سه نفر از ھمراھان . ى شھر بود رفت بیرون دروازه
تمام راه را پیاده پیمودند كه آنھا نیز، در تمام راه، مسافت ھر منزل را با طنابى كه پنجاه ذرع اصفھان و ھشتاد ذرع شرعى 

كردند، تا معلوم شود كه از اصفھان تا مشھد  گرفتند و ھر فرسنگ شرعى را ھزار و دويست ذرع حساب مى بود، اندازه مى
شاه عباس ھر . داشت الدين محمد يزدى، منجم مخصوص شاه، حساب آن را نگاه مى چند فرسنگ شرعى است؛ و مالجالل

. رفت اردوى سلطنتى، با لوازم سفر، قسمتى پیش و قسمتى از دنبال وى مى. رفت روز در حدود شش فرسنگ راه مى
ى اصفھان تا مشھد از راه طبس، كه به حساب مال جالل منجم، نود و نه فرسنگ و ھشتاد و يك طناب و بیست و پنج  فاصله

الثانى آن سال به مشھد  ذرع شرعى بود، در مدت بیست و ھشت روز طى شد و شاه عباس اول روز چھاردھم جمادى
رفت و مانند  ى رضوى مى روزھا به آستانه. ھاى رجب و شعبان و رمضان را در آن جا به طاعت و عبادت گذرانید شاه ماه. رسید

در اين مدت، . گرفت ھا را مى پرداخت و گاه با مقراض سرشمع گاه به جاروكشى مى. شد خدام به خدمت مشغول مى
اين سفر از سويى موجب توجه به  17.بھا براى آرامگاه ساخت تعمیرات اساسى انجام داد و بنابر نذرى كه داشت، درى گران

ى  آبادانى مشھد و افزايش نفوذ دينى و قدرت سیاسى حكومت صفوى در خراسان شد و از سوى ديگر بر توجه و عالقه
 .ھا، جايگاه دينى شاه صفوى را ترفیع داد شیعیان به زيارت مشھد افزود و، افزون بر اين

دوازده روز به زيارت و . صورت گرفت، با استقبال حاكم ترشیز ھمراه بود) كوير(قمرى كه از راه بیابانك  1011در سفر سال 
در اين سفر دو سه روز  18.طاعت و عبادت پرداختند و رخصت رفتن به جانب آذربايجان از امام رضاعلیه السالم طلب كردند

و خود به خدمت مشغول  19نمودند» نسق سركار آستانه و انجاح ملتمسات سادات و خدام و ارباب وظايف«اوقات را صرف 
 20.كردند ھا را جمع مى شدند و ھمراه شیخ بھاءالدين محمد عاملى، ته شمع

فتوحات «جا كه  گذراند، از آن ى حكومت مى قمرى كه عباس اول دوران ثبات و استقرار را پس از ھرج و مرج اولیه 1016در سال 
 21.دانست، تصمیم به زيارت گرفت آستان امام رضاعلیه السالم مى» خود را از پرتو حسن ارادت و صفاى عقیدت و غالمى

اطعمه و اشربه «ى منازل حاضر باشد و از  در ھمه» مايحتاجش«شاه صفوى در اين سفر مقرر كرد كه ھركس ھمراه او باشد 
ھاى  سپردند و در وقت مراجعت اسب اش مى دادند و اسب مانده ماند عوض مى و جو و كاه و زاد و راحله، و ھر كه را اسب مى

 22.سپردند مى» مانده توانا شده به صاحبان
را جھت حفر » جويى صاحب وقوف چاه«اى را مناسب سكونت ديد و دستور دادند  در میان راه، پس از عبور از دامغان شاه دره

اى برپا شد و پنجاه غالم و كنیز  دھكده. قنات آوردند و در بازگشت از سفر بود كه آب مناسب كشت و زرع جارى شده بود
ھندى خريدند و به ھم عقد كردند و مقرر داشتند كه در قلعه بمانند و زراعت كنند و در ايام فراغت نیز در معدن مسى كه در 

آن راه نمودند و » زوار و مرددين«را وقف » محال«آنھا را از مال و خراج معاف كرد و آن . آن حوالى بود كار كنند و اجرت بگیرند
از علما ... رعايت و مراقبت كوچك و بزرگ، از خدمه و ساكنان«ى مقدسه نیز در  در آستانه. ثوابش را نثار شاه طھماسب كردند

ى صحن آستانه را تغییر دادند و  دو دروازه. »و فضال كوشیدند و آن جمع را با مقامات وافر و خلعت فاخر سرافراز و ممتاز ساختند
 23.اى در نزديكى حرم را خريدند و به آستانه جارى كردند آب چشمه

» دعا و زيارت و خدمات روضه مطھر«روز در مشھد ماند و در اين مدت به  9قمرى شاه عباس به مدت  1021در سفر سال 
 24.ساختند» مطالب و مقاصد ارباب حاجات را توسط ديوانیان به انجاح مقرون«پرداختند و 

بعضى مصالح ملكى و تدابیر «قمرى نیز قصد زيارت كردند و تا حدود سمنان و دامغان ھم رفتند، اما به دلیل  1029در سال 
ً انصراف از سفر پس از . گرفت اين سفر به خاطر نذرى بود كه براى بھبودى از بیمارى صورت مى 25.بازگشتند» دارى ملك ظاھرا

ى فلسفى نشان داد كه عباس اول عالوه بر ارادت و اعتقاد، در  آگاھى از تحريكات عثمانى در غرب صورت گرفت و به گفته
 26.ھاى زيارتى به جھات سیاسى نیز توجه داشت مسافرت

ھاى صلح ايران و عثمانى، در قلمرو اين كشور قرار داشت و  ى عباس اول، عراق عرب و عتبات عالیات، طبق عھدنامه در دوره
 .از اين رو، امكان سفر به اين اماكن محدود بود

نوروز اين سال را عباس اول در كربال گذراند و به . قمرى از سفر به عتبات عالیات سخن زيادى رفته است 1033در اخبار سال 
ضروريات مشاھد مقدسه از «و » مراقد منوره مطھره لب تشنگان باديه كرب و بال مشرف گشته... شرف زيارت«

ّن زرتارى و غیر ذلك ھاى ديبا و زربفت و فرش پوش صندوق جمیع خدمه روضات مقدسه و صلحا و «را فراھم كرد و » ھاى ملو
ّقات مسرور و شادكام گردانیدند ً به انعامات و تصد ً و اناثا و به » اتقیا، بل كافه سكنه و مستحقّین آن خطه را ذكورا

 27.نجف نیز موفق گرديدند» بوسى خاك«
قمرى كه خبر تصرف مشھد  997در سال . شاه عباس، عالوه بر مشھد و عتبات، يك بار نیز به زيارت شاه عبدالعظیم رفت

در . توسط عبدالمؤمن ازبك را دريافت كرد به سبب بیمارى و كسالت و ناتوانى در اقدام نظامى، دچار پريشانى و ناراحتى شد
آمد و چند روز در آن آستان به دعا و زيارت مشغول » قصبه شريفه طیبه عبدالعظیم«بود به » طھران«اين زمان كه شاه در 

 28.شد
ھاى نظامى عباس اول با ازبكان در شمال شرق، موجب مراجعات مكرر او به خراسان و فراھم شدن  ھمان طور كه درگیرى
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ھايى كه با عثمانى در اين خطه داشت،  ى رضويه شده بود، سفرھاى نظامى او به شمال غرب و درگیرى فرصت زيارت آستانه
ً به دنبال  منظور اين نیست كه ھمه. موجب زيارت مقابر مشايخ صفوى در اردبیل شد ى سفرھاى زيارتى عباس اول صرفا

اسكندر بیك منشى . ھاى او ھم زمان با فعالیت نظامى بود گرفت، بلكه تعداد قابل توجھى از زيارت اھداف نظامى صورت مى
 :نويسد در اين باره مى

دفع معاندان و استرداد بالد خراسان بود و بدين علت امكان زيارت آرامگاه «شاه تا سال يك ھزار قمرى متوجه » خاطر مبارك«
، از »فترت آذربايجان«عالوه بر اين، حضور سپاھیان عثمانى در مناطق شمال غرب و . مشايخ صفوى در اردبیل را پیدا نكرده بود

به اين ترتیب، در اسفند ماه سال ھزار، براى اولین بار، فرصت زيارت اردبیل دست داد و . ديگر علل به تعويق افتادن اين امر بود
ارواح مقدسه آن كاشفان دقايق ملكوتى استمداد «كرده و از » سكنه آن عتبه علیه را به صالت و صدقات نوازش«شاه صفوى 

 29.»ھمت كرد
 30.داراالرشاد اردبیل رفت«در سال يك ھزار و پنج نیز، پس از سیر و شكار در گیالن، به زيارت 

بودن » داراالمان«در اين سفر بود كه عباس اول  31.ى قلعه گنجه به زيارت اردبیل آمد قمرى در جريان محاصره 1014در سال 
 :كند مال جالل منجم، واقعه را چنین گزارش مى. ى شیخ صفى را بار ديگر تأكید كرد آستانه

ّى داشت و  گفت، توسط قورچى صفوى دستگیر شد و به اردوى  مى» ھاى ناپسنديده سخن«قزوينى صحاف كه در تسنن غلو
اين جمع . حدود شماسى او را از قید رھا كردند و قورچى نیز كتك خورد» كدخدايان«ى راه  شد كه در میانه شاھى آورده مى

ى قطب العارفین و  چله خانه«آنھا عذر اين گستاخى را خواستند و يادآور شدند كه اردبیل . نافرمان را حضور شاه صفوى آوردند
عباس اول نیز از جرايم آن گذشت و حتى آنھا را خلعت . »ى امان است قدوة السالكین شاه صفى علیه الرحمه است و خانه

 :داد و حكم شد كه
چون از زمان پادشاه مغفور امیر تیمور، اين محل داراالمان بوده، به دستور باشد و كسى را به كسى دستى نباشد، مگر 

 32.آن ھم به مدارا و مواسا احقاق حق كنند. كسى را كه حق شرعى پیش كسى داشته باشد
ھاى وقف خانقاه  ى كلخواران كه مدفن سلطان جبرئیل، جد شیخ صفى، و يكى از قريه در جريان اين سفر، عباس اول به قريه

الدين اھرى در شمال  پس از آن به زيارت آرامگاه شیخ شھاب. و آرامگاه شیخ صفى بود رفت و امور آنجا را رفع و رجوع نمود
ى ھفتم ھجرى بود كه پس از تحصیل  از بزرگان تصوف در سده) 625 - 695 / 98(الدين  شیخ شھاب 33.شرق تبريز روى آوردند

ى تصوف رسید و خرقه از دست شیخ ركن الدين سجاسى پوشید و مأمور ارشاد مردم  علوم دينى در تبريز به مراتب عالیه
خوانده » ى وحدتیه ى شھابیه شجره«ى اين طريقت تصوفى كه به نام  فرقه. قراجه داغ گرديد و در شھر اھر سكونت گزيد

الدين  الدين تبريزى به شیخ زاھد گیالنى و سپس شیخ صفى ى شیخ جمال شود، در يكى از طرايق انشعابى، به واسطه مى
الدين اھرى و ھم چنین  رسد؛ بنابراين، در سفرھاى زيارتى شاھان صفوى به اردبیل، معموالً مدفن شیخ شھاب اردبیلى مى

 .شد شیخ زاھد گیالنى در الھیجان نیز زيارت مى
ى ايران و عثمانى و ھم  قمرى شاه عباس پس از انتظام امور شیروان و داغستان، كه معموالً محل مناقشه 1016در سال 

سه روز در . الدين شد جويانه ھمراه بود، به اردبیل رفت و سپس راھى اھر و مدفن شیخ شھاب ھاى استقالل چنین با حركت
شاه صفوى از اردبیل به قزوين و . ى او و آوردن آب و ساختن باغ و بیوتات الزم داد آستانه» نظم و نسق«جا ماند و فرمان به  آن

 34.ى حضرت معصومه مشغول بود سپس قم رفت و سه روز نیز به زيارت آستانه
جا آمد و مدت بیست و چھار روز  قمرى اتفاق افتاد كه از راه آذربايجان به آن 1018چھارمین سفر عباس اول به اردبیل در سال 

مشغول شد و » نسق آستانه و غوررسى عجزه و مساكین«شیخ صفى، به » قطب العارفین«توقف كرد و عالوه بر زيارت 
 35.نمود» نسق آب و آش«سپس راھى الھیجان و زيارت آرامگاه شیخ زاھد گرديد و 

الدين  ى صفى در جريان زيارت بقعه. قمرى عباس اول زيارت ھر سه مكان اردبیل، الھیجان و اھر را به جاى آورد 1020در سال 
خانه بود، چون به  آورد، وقتى شاه مشغول بازديد از مطبخ است كه مال جالل منجم از كرامات شاه صفوى سخن به میان مى

ِ ديگ ) ، عربى از مكه آورده و وقف اين مكان كرده بود712ديگ عرب قزقانى كه آن را در سال (نزديك ديگ بزرگ عرب  رسید در
ى شكر شاه  اين اتفاق باعث سجده. قريب يك وجب از ديگ برخاست و فرود آمد چنان كه ھمه صداى آن را در مطبخ شنیدند

در اين سفر، فرمان نواختن نقاره و سرنا . شد زد گشوده مى ى بازديد، عباس اول دست به ھر قفلى مى در ادامه. صفوى شد
الدين اھرى و سپس  زيارت مزار شیخ شھاب 36.ى آنجا شد خانه ى سابق داده و چینى آالت زيادى وقف چینى و كرنا به شیوه

تصدق بسیار فرمودند به شرط آن كه به «در مورد اخیر، شاه صفوى . ى ديگر اين سفر بود زيارت شیخ زاھد گیالنى برنامه
 37.بسیار نسبت به اھل سنت شد» لعن«و فرصتى پیش آمد كه » سنى ندھند

بخش سفرھاى  قمرى به اردبیل و اھر پايان 1026و  1023، 1022ھاى  بر اساس آنچه در منابع آمده است، سه سفر سال
 38.ھاى تصوفى و خاندان صفوى بود زيارتى عباس اول به آرامگاه چھره

ى  ھاى نظامى، انگیزه رسد با كاھش فعالیت به نظر مى. تر ياد شده است از سفرھاى زيارتى جانشینان عباس اول كم
از سوى ديگر، سستى و رخوتى كه در پادشاھان صفوى، به . سفرھاى زيارتى، به ويژه به مشھد و اردبیل كم شده باشد

سرا، جاى تكاپوھاى سیاسى و نظامى را  ھاى دربار و حرم شود، سرگرمى ويژه شاه سلیمان و شاه سلطان حسین ديده مى
 .كند ى سفرھاى زيارتى را كم مى گیرد و میل و انگیزه مى

متوجه زيارت عتبات عالیات گرديده از «: قمرى به عتبات ياد شده است 1040از شاه صفى، جانشین عباس اول، سفر سال 
ى اھر به طواف  قمرى در قصبه 1045ھمو در سال  39».گشا نزول اجالل واقع شد آب شط عبور نمودند و در ساحل آن مكان دل

 40.شیخ شھاب الدين اھرى رفت و سپس به زيارت شیخ صفى الدين نايل گرديد
قمرى به سفر مشھد آمد و از طرق در دو فرسخى آرامگاه امام رضاعلیه السالم به  1057عباس دوم، جانشین صفى در سال 

 :گويد میرزا محمد طاھر وحید در اين باره مى. پاى پیاده طى مكان كرد
 چو سوى طرق راه لشكر فتاد

 نمايان شد از شھر مشھد سواد
  ى نور فام درخشان شده قبه
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  چو اندر شب قدر، ماه تمام
 جو به عزم زيارت شه كام

 پیاده سوى شھر بنھاد رو
  كجا حاجت اوھم و اشھب است

  جا كه بال ملك مركب است در آن
 

ى مشھد مقدس رحل  ى طیبه چند روزى به جھت بعض اغراضات در بلده«دادند و » عطیات كثیر البركات به خدام«پس از زيارت 
چه مسائلى است، اما مشخص است كه » اغراض«روشن نیست كه منظور از  41».اقامت انداخته، به عشرت مشغول شدند

در حالى . شود توجه و اھتمام عباس اول در به جاى آوردن زيارت در اماكن مذھبى، در رفتار شاه صفى و عباس دوم ديده نمى
چون خادمان به امور مربوطه عمل  كوشید و يا ھم ى بارگاه مى كه عباس اول در مدت اقامت در مشھد به امور تعمیر و توسعه

كرد، شاه صفى در راه زيارت عتبات، كه گزارش مبسوطى از آن در دست نیست، به ساحل دجله توجه دارد و عباس دوم  مى
 .گذراند مى» در مشھد به عشرت«نیز، 

  نتیجه

در اين میان زيارت آرامگاه امام رضاعلیه السالم و سپس . با توجه به آنچه آمد، اوج سفرھاى زيارتى در زمان عباس اول بود
داد، سفر به عتبات عالیات مورد توجه جدى آن پادشاه  جا كه شرايط سیاسى اجازه مى ى شیخ صفى در اردبیل و، تا آن بقعه

طھماسب نیز، . از اسماعیل اول جز سفرى كه ھمراه با درگیرى نظامى با ازبكان بود، موردى گزارش نشده است. بود
رسد انجام اين  به نظر مى. چون عباس اول سفرھاى زيارتى را به جاى آورد رغم تمايالت مذھبى شديد نتوانست ھم على

ھاى نظامى و سیاسى در شمال شرق و شمال غرب ايران پیوند داشت و از سوى ديگر، به  ھا از يك سو با فعالیت مسافرت
پیش  -ى اول حكومت صفوى  دوره. گشت كه ھر دو مورد در زمان عباس اول بیشتر بود فرصت و فراغت شاھان صفوى باز مى

ھاى داخلى امكان و مجال زيادى براى فراغت توأم با اطمینان براى فرمانروايان صفوى  ھا و نابسامانى درگیرى -از عباس اول 
ھا وجود  ى دوم و پس از حكومت عباس اول نیز، در مقطع صفى و عباس دوم، كم و بیش اين مسافرت در دوره. فراھم نكرد

ً از میزان آن كاسته شد داشت اما از دوره ى اين دو پادشاه صفوى معرف  داورى منابع درباره. ى شاه سلیمان، ظاھرا
ھاى مختلف  تر فعالیت مھمى در بخش ھايى ناتوان و سست است كه فارغ از شرايط اجتماعى، سیاسى و نظامى، كم چھره

 .از خود نشان دادند
مذھب احیا و ترويج كرد و به  ى شیعه توجه عباس اول به سفرھاى زيارتى، به ويژه مشھد، از يك سو سنت زيارت را در جامعه

ھاى محدودى از مردم را كه توان و فراغت الزم را داشتند فراھم  سراھا امكان مسافرت براى گروه ھا و كاروان ى ايجاد راه وسیله
نشینى و خدمت در بارگاه امام رضاعلیه السالم  ھاى سیاسى و نظامى به گوشه ساخت و حتى موجب گرايش برخى چھره

به جز عمران و . و، از سوى ديگر، موجب توسعه و تجھیز بارگاه امام رضاعلیه السالم و به طور كلى، خراسان گرديد 42شد
.چنین آثار فرھنگى، چون كتاب، افزايش يافت ھا و ھم اند، وقف اموال و دارايى آبادى آرامگاه كه منابع از آن سخن به میان آورده

عالوه بر موضوع وقف مذھبى كه در . اين توجھات، خراسان را از قلمروى مرزى كه ثبات و ثروت در خورى نداشت رھانید 43
روايان  چنین مستمندان و مساكین از مواردى بود كه فرمان شد، توجه به علما و سادات و ھم زمان سفرھاى زيارتى بیشتر مى

 .صفوى در حین انجام سفر اھتمام زيادى به آن داشتند
در پايان اين بخش مناسب است به بازتاب اھمیت بارگاه امام رضاعلیه السالم و زيارت آن مكان در اشعار محتشم كاشانى 

 :داند توجه شود كه آن را برابر با سفر حج مى
  اگر يكى مانع نباشد گويم اين بیت الحرام

  نیست در حرمت سرمويى كم از بیت الحرام
  گر به قدر اجر بخشى دوستان را منزلت
 44 باشد از يك تن سراسر روضه دارالسالم

*** 

  آن كه سايند از براى رخصت طوق درش
  سروران برخاك پاى حاجبان او، جبین

  آن كه بوسند از شرف تا دامن آخر زمان
 45 پاشاھان، آستان روبان او را آستین

*** 

  جان فداى مشھد پاكت كه پندارى به آن
  كرده است آب و ھوا از روضه خلد انتقال

  ھم فضايش يار با نزھت ز فرط خرمى
 46 ھم ھوايش دال بر صحت زعین اعتدال
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*** 

  سنگ رحمت در ترازوى شفاعت چون نھى
  تر، كوه عصیان ھمه آيد از كاھى سبك

  كارم آن گه راست كن شاھا، كه از بار گناه
  پشت طاقت خم كند شاھین میزان ھمه

 بر قد آن مرقد پر نور خواھم جان فشاند
  اى فداى مرقدت جان من و جان ھمه

 سازد نثار ھر كه جان خويش در راه تو مى
 47تا ابد باقى به مھر توست با جانش چه كار

 :ھا نوشت پى

 .استاديار دانشگاه يزد. 1
؛ ولــى قلـى بـن داود 59 - 57، ص 1اسكندر بیگ منشى، تاريخ عالم آراى عباسى، تصحیح دكـتر رضـوانى، ج . 2

مذھب نـیز زيـارت آرامگـاه امـام  روايان تیمورى سنى ، قابل ذكر است كه فرمان42- 41قلى، قصص خاقانى، ص 
از ھرات عازم زيارت مشھد  820چنان كه شاھرخ تیمورى در اواسط سال . آوردند رضاعلیه السالم را به جاى مى

شرايط زيارت به جاى آورده، قنديلى از سه ھزار مثقال به وزن طال كـه بـه حسـن رضـا و ارادت سـاخته و «. شد
جانب طــرح  ى آن پرداخته بود فرمود كه در سر مرقد مطھر آن آويختند و چھارباغ و سرايى در جانب شرقى روضه

 .82 - 81، ص 2شرف خان بدلیسى، شرفنامه، تصحیح والديمیر زرنوف، ج : ك.ر. شد» انداخته
 .59 - 57، ص 1اسكندر بیگ منشى، ھمان، ج . 3
 .13محمود بن ھدايت اللَّه نطنزى، نقاوة اآلثار فى ذكر االخیار، به اھتمام احسان اشراقى، ص . 4
 .89 - 88اسكندر بیگ منشى، ھمان، ص . 5
 .287آرا، تصحیح مجتبى مینوى، ص  قاضى احمد غفارى قزوينى، تاريخ جھان. 6
 .296ھمان، ص . 7
 .431 - 430، ص 1قاضى احمد قمى، خالصة التواريخ، ج . 8
 .27 - 26، محمود بن ھدايت اللَّه نطنزى، ھمان، ص 73ولى قلى بن داود قلى، قصص خاقانى، ص . 9

 .627، ص 2اسكندر بیگ منشى، ھمان، ج . 10
 .313محمود بن ھدايت اللَّه نطنزى، ھمان، ص . 11
 .912 - 911اسكندر بیگ منشى، ھمان، ص . 12
 .185 - 171ى مال جالل، به كوشش سیف اللَّه وحیدنیا، ص  مال جالل الدين منجم، تاريخ عباسى يا روزنامه. 13
 .962اسكندر بیگ منشى، ھمان، ص . 14
نیز شده كه از راه سنا و  1009اشاره به سفر سال . 194و مال جالل الدين منجم، ھمان، ص  949ھمان، ص . 15

، اين سفر ھمان سفر معروف با پـاى پیـاده 975اسكندر بیگ منشى، ھمان، ص : ك.ر. ابیورد صورت گرفته است
 .184 - 183ولى قلى بن داود قلى، قصص خاقانى، ص : ك.ر. نیز دانسته شده است

 .859، ص 3نصراللَّه فلسفى، زندگانى شاه عباس اول، ج . 16
و اســكندر بیــگ  864 - 863، نصــراللَّه فلســفى، ھمــان، ص 207 - 206مــال جــالل الــدين منجــم، ھمــان، ص . 17

 .984 - 983منشى، ھمان، ص 
 .239 - 238مال جالل الدين منجم، ھمان، ص . 18
 .1017اسكندر بیگ منشى، ھمان، ص . 19
 .232مال جالل الدين منجم، ھمان، ص . 20
 .1409 - 1408اسكندر بیگ منشى، ھمان، ص . 21
 .327 - 326مال جالل الدين منجم، ھمان، ص . 22
 .328ھمان، ص . 23
 .1409 - 1408اسكندر بیگ منشى، ھمان، ص . 24
 .1579 - 1578، ص 3ھمان، ج . 25
 .865نصراللَّه فلسفى، ھمان، ص . 26
 .نیز اشاره شده است 1012، به كوتاھى به سفر سال 1679، ص 3اسكندر بیگ منشى، ھمان، ج . 27
 .645، ص 2ھمان، ج . 28
 .397و محمود بن ھدايت اللَّه نطنزى، ھمان، ص  698 - 679ھمان، ص . 29
 .822، ص 2ھمان، ج . 30
 .1157ھمان، ص . 31
 .301مال جالل الدين منجم، ھمان، ص . 32
 .1158، ص 2اسكندر بیگ منشى، ھمان، ج . 33
 .326و مال جالل الدين منجم، ھمان، ص  1246 - 1244و  1237ھمان، ص . 34
 .368 - 367مال جالل الدين منجم، ھمان، ص . 35
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 .424 - 423ھمان، ص . 36
 .ھمان. 37
 .1520، ص 3و ج  1435و  1399اسكندر بیگ منشى، ھمان، ص . 38
 .106محمد معصوم خواجگى، خالصة السیر، ص . 39
 .234 - 233ھمان، ص . 40
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