
 

   در دوره صفویهسادات رضوي در مشهدجایگاه به نگاهی 

  1ابوالفضل حسن آبادي

  

  چکیده 

 قـدرت این پیامـدها   یکی از  . جامعه ایران آن زمان نهادرت صفویه تأثیر زیادي از لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ب        مکوح    

 مقـاطع   درکـه  اسـت  اي مـشروعیت دادن حکومـت    سادات به عنوان یکی از ابزارهـ        جمله روحانیون و     ازقات مذهبی   گیري طب 

  .هایی همراه بودف با شدت وضعیمختلف زمان

 در عرصـه مانند سادات اسـکویی   ی دارد که ظاهر شدن ساداتدر این دوره از آن رو اهمیت رضوي  ه سادات   عبررسی جام 

و  )ع( به علت انتساب به امام رضـا  اما سادات رضوي مشهد که و گذرا بوده استوقتیسیاسی، اجتماعی به صورت م  فعالیت هاي   

 از جایگاه اجتماعی برخوردار بودند توانستند با برخورداري از موقعیت اجتماعی و استفاده از ارتباطات خویشاوندي            موقعیت مذهبی 

 دست آورده و بـسیاري از مناصـب و پـستهاي   ه و سیاسی خود با دربار صفویه طی یک قرن نفوذ و سیطره اي در تاریخ مشهد ب                

ایـن  زمینه هـاي گونـاگون حـضور    مهیا بودن  .مهم را در اختیار بگیرند که میان جامعه سادات آن زمان منحصر به فرد می باشد         

 از کلیـه   این امکان را براي آنان فراهم ساخته بـود تـا بـا اسـتفاده    ؛اجتماعی و فرهنگی ، از لحاظ سیاسیدر جامعه مشهد  سادات  

اخلی خویشاوندي به عنوان نمونه اي موفق از حضور یـک جامعـه مـذهبی در عرصـه هـاي          ضمن انسجام پیوندهاي د    ،امکانات

  .مختلف محسوب گردند و ماندگاري آنان درطی قرنها در تاریخ مشهد دلیلی بر این مدعا می باشد

    صفویه سادات رضوي، دوره:ي موضوعیکلیدواژه ها

  

  مقدمه
 فرزندان حضرت علی و فاطمه زهـرا   و پیشوا که در ایران بهآقا، سرورکلمه سادات جمع کلمه سید به معنی        

.  مـی شـوند  سوي تقـسیم ، موی، حسینیو به شاخه هاي متعددي مانند سادات حسن     سالم اهللا اطالق می گردد    

 تا قـرن  و2این گروه در ایران به علت اتصال به خاندان نبوت از موقعیت اجتماعی و نفوذ معنوي برخوردار بودند          

 ارتباطـات  3داشتن نقیـب مجزا از جامعه زمان خود با   ه در ایران رسمیت یافت به عنوان یک طبقه          دهم که شیع  

  4.حکومتی نیز داشته و مورد توجه حکام و پادشاهان عصر بوده اند

                                                
   دانشجوي دوره دکتري تاریخ و سرپرست گروه اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي 1

، شوري آیـه  23، احزاب آیه 29ات نقل شده و حتی در قرآن سوره فاطر آیه  احادیث فراوانی در مورد لزوم تکریم ساد 2
 سـهم سـادات در احکـام    "ال اسئلکم علیه اجراً االلموده ذي القربی "آیه قل   .  نیز بر ضرورت دوستی سادات تأکید شده است        22

) س(زیدن به ذریه حضرت زهـرا شفاعت براي دوستداران اهل بیت، وجوب مهر ور       ) 1379باقریان موحد،   (زکات، خمس و صدقه     
از مـواردي کـه در   ) 1380بـانپور، (سرانجام عدم دوستی به سـادات و روگردانـی از آنهـا      ) 1343امامت کاشانی،   (و تکریم سادات    

  .موردتکریم سادات ذکر شده است که حتی برخی از این عقاید تا زمان حال باقی مانده است
این منصب توسط مستعین خلیفه عباسی . کسی که به حال گروه اشراف داشته باشد نقیب به معنی ساالر، مهتر و پیشوا و  3
انتخاب نقباء توسط حکام .  ـ ص9، 1علی اصغر فقیهی، تاریخ جامعه قم، انتشارات اسماعیلیان، قم، ج. به وجود آمد) 252 ـ 248(



 

و ایجاد حکومت مذهبی مبتنی بر تشیع سادات به عنـوان یکـی از   ) 1148 ـ  907(با روي کار آمدن صفویه      

 مـشروعیت  منـد شـاهان صـفوي بـراي تـداوم حکومـت نیاز     . دینی مورد توجه قـرار گرفتنـد  نمادهاي حکومت  

بخشیدن به سلطنت خود بودند و روحانیون و سادات یکی از مهمترین ارکان این هدف به شمار می آمدند کـه                    

 این مقالـه  در . نمایان شد6مالباشی و 5شیخ االسالم ، خاصه ،در عامه در قالب در اختیار گرفتن مناصبی مانند ص       

ایـن   سادات رضوي در دوره صـفویه بـه جوانـب گونـاگون     قدرت گیري  ضمن بررسی موضوع     تالش می شود  

  :شود و موارد ذیل تبیین و تشریح گرددپرداخته واقعه نیز 

    سادات رضويقدرت گیريارتباط بین پیشینه تاریخی با  •

    سادات رضويقدرت گیريهبی با ارتباط بین جایگاه مذ •

   سادات رضويقدرت گیريین جایگاه سیاسی با ارتباط ب •

   سادات رضويقدرت گیريارتباط بین تمکن مالی با  •

   سادات رضوي قدرت گیرياط بین آستان قدس با بارت •

  

   سادات رضويقدرت گیريارتباط بین پیشینه تاریخی با 

) 220 ـ  195 (فرزنـد دوم امـام جـواد   ) 296 ـ  215(ب به موسی المبرقع سسادات رضوي در ایران منت  

موسـی المبرقـع در   . می باشند که در شهرهاي مشهد، قـم، شـاهرود، شـیراز، همـدان و یـزد پراکنـده هـستند           

اول کس از سادات رضوي به قم آمـد ابـو جعفـر    « .7 گزیدیکناز کوفه به قم آمده و در این شهر س        ق259سال

                                                                                                                                       
اخل گروه سادات مانند قضاوت، بر عهده داشته خود دلیل محکمی بر ارتباط حکومت آنها بوده و اختیارات خاصی از امراء در د

  .اند
 چنگیز خان، از سادات به عنوان فرزندان علی بن ابیطالب نام برده و آنها در کنار گروههاي مورد احترام مانند پزشکان و  4

شهرهاي معتبري غازان خان نیز به سادات توجه زیادي داشت و در ). 292،ص1368پی نی رشیدو، .( دانشمندان قرار داده است
  )ق1358 ،فضل اهللا همدانی. (براي آنها دارالسیاده ساخت

براي اطالع بیشتر نگاه کنیـد بـه میـرزا    . (  شیخ السالم از مناصب مذهبی دوره صفویه بود که مسئول امور مذهبی در شهر بود   5

  )74،ص 1368سمیعا، 
میرزا سمیعا، (  .درت زیادي در دربار برخوردار گردیدمنصب مالباشی در مان شاه سلطان حسین صفوي بوجود آمد و از ق  6

  )72،ص 1368
آیت اهللا مرعشی به . قول دیگري نیز وجود دارد که قایل به ماندن موسی المبرقع در بغداد و برخی نیز در کوفه هستند 7

محمد بـن موسـی المبرقـع مـی     ماندن وي در بغداد تأکید دارد و گروهی از سادات بنوخشاب در بغداد هستند که نسل خود را به        

، 1372ابن طباطبـا علـوي اصـفهانی،   . (البته بسیاري از ناقالن محمد را بال عقب می دانند   ). 75 ق، ص    1409گیالنی،    . (رسانند

قایل به ماندن وي در کوفـه و آمـدن پـسرش    ) 194؛ شیخ بهایی در کشکول ، ص 332، ص 1331 ؛ عبدالجلیل قزوینی،     48ص

  ..قم هستندمحمد بن موسی به 



 

 کـرد و پیوسـته برقـع بـه روي      بـه قـم آمـد و بـه قـم مقـام         259موسی بن محمد بن علی است که به سال          

  . 8»گذاشتی

توانستند با زهد و پرهیزگاري و جلب نظر مردم و حکـام از جایگـاه خـوبی در میـان مـردم                 آنان  

 بـه  برآمـدن آنهـا  ی کـه  ان اولـین کـس  )خلخـالی ( .دنری اختیار گقم در برخوردار گردند و حتی نقابت سادات را در       

آمدن و سـرانجام آنهـا در دسـت نیـست     اهللا احمد هستند که ذکري از علت  فرزندان ابو عبد تصریح شده، مشهد

ت گیـري  رقـد . در اختیار می باشـد بـه قـرن نهـم برمـی گـردد        وسابقه ورود سادات به مشهد که ثبت شده         اما

مس اولـین فـرد شـ   .  شـده اسـت   رضـوي تیموریان در منطقه و تسامح مذهبی آنان احتماالً باعث جذب سادات 

بـه  ) 857 ـ  850(مـان شـاهرخ   رز و دمـی رسـد   )ع( نسل به امام رضا 16وي است که بعد از الدین محمد رضا

پسر وي غیاث الدین در زمره نقبـا سـادات بـه شـمار مـی      . ه استل شدشغو و به تدریس در شهر م    همشهد آمد 

   .9آمد

 اسـت   سادات رضوي که در قرن نهم به مشهد آمدند رضی الدین محمد بن علـی               از افراد دیگر خاندان   

پـسرش میـرزا    .10به مشهد آمد و بـه شـغل تـدریس پرداخـت    ) 911 ـ  873(که در زمان سلطان محمد بایقراء 

 و بـه همـراه پـسرش میـرزا مهـدي        11در زمره بزرگان و علماء شهر محسوب مـی شـد          ) 931(محسن رضوي   

شهد مـی   و نـسل وي تـاکنون در مـ   هرضوي به قم برگشت و فقط برادر میرزا محـسن در مـشهد بـاقی مانـد         

و سـادات   12بررسی پیشینه تاریخی سادات رضوي نشان می دهد کـه آنـان نـسبت بـه سـادات حـسینی          .دنباش

 دیرتر وارد مشهد شده اند به نحوي که برخی مشاغل مانند نقابت در اختیار این سادات بوده است اما             13موسوي

  قدرت حضور یابند بعد از ورود سادات رضوي به  مشهد  توانستند خیلی زود در مراکز اصلی 

   سادات رضويقدرت گیريارتباط بین جایگاه مذ هبی با 

ساختار سیاسی حکومت صفوي چنان با آمیزه هاي دین آمیخته بود که مذهب اهمیتی فراتر نـسبت بـه    

  توجه به مدارس دینی، آموزه هاي مذهبی مانند نماز جمعه، قدرت یافتن مناصـب مـذهبی ماننـد             .گذشته یافت 

 االسالم، اهمیت دینی و سیاسی آن را آشکار می سازد و سادات رضوي در این زمینـه از وضـعیت        و شیخ  صدور

  .خوبی برخوردار بودند

                                                
، ص 1361قمی، . (اولین کسی بود که نقابت سادات علویه، حسنیه، حسینیه، رضویه را بر عهده داشت) 372(محمد بن موسی   8

215(  
  )223، ص 4، ج1353خواندمیر،(غیاث الدین بن همام الدین حسینی معروف به خواندمیر   9

، ص 1375جعفریان، .( در منزل وي انجام داد878حثاتی در سال  میرزا محسن با ابی جمهور احسائی ارتباط داشت و مبا 10
776  .(  

  .اشعاري را از وي نقل کرده است) 1359قمی، (مؤلف خالصه التواریخ   11
  )113،ص1385حسن آبادي،(براي اطالع بیشتر در مورد سادات حسینی نگاه کنید به   12
   )38-33،ص1380سیدي، (براي اطالع بیشتر در مورد سادات موسوي نگاه کنید به  13



 

این دوره می توان به محمدجعفر رضـوي اشـاره نمـود کـه بـه                در   سادات رضوي     توجه از علماي مورد  

، مـنجم  (ه عباس دریافت نمودلحاظ پرهیزگاري مورد توجه همگان بوده و منصب مدرسی آستان قدس را از شا    

شـیخ  . )1355رضوي،مدرس  (وي از پایه علمی اجتهاد برخوردار بوده و امالکی را وقف فرزندانش نمود    . )1366

 در منتهـی االمـال از   )1372 (بهایی در ظهر کتاب مشرق الشمسین وي را به بزرگی ستوده و شیخ عباس قمی     

   او به نیکی یاد می کند

  )1سند شماره (

  
 ـ  999( محمد جعفر رضوي که تمایل به انزوا و گوشه نـشینی داشـت پـسرش محمـد زمـان      خالفبر

مؤلف فوائد الرضویه وي را فـردي فقیـه، فاضـل،     .در شمارعلماي  بزرگ و در صحنه به شمار می آمد   )1043ق

  محمـد زمـان در مناقـشات و درگیریهـاي کالمـی حـضور داشـت و از                  )1337قمـی،    (.متکلم معرفی می کند   

طرفداران سرسخت برگزاري نماز جماعت بوده و رساله اي به نام صحیفه االرشاد را در باب نماز جمعه نوشـته                    

به گفته بحرانی محمد زمان مودي برگزاري نمـاز جماعـت در مـشهد بـوده و از طرفـداران سـر سـخت          . است

از علمـاي دیگـر تقـی    ) 1379 جعفریان، (.اخباریگري و دشمن صوفیان بوده است و مطلبی در رد ابومسلم دارد       

هر چند وضعیت  مذهبی او تحت تأثیر جایگـاه سیاسـی اش قـرار    . ن محمد رضوي متولی آستان قدس بود    الدی

رضـوي،  مـدرس  ( .تگرفت، اما از نظر عقاید مذهبی مانند میرمحمد زمان قایل به وجوب  نماز جمعه بوده اسـ             



 

عالوه بر اینهـا از   .  مشهد مورد زیارت مردم بوده است       مقبره وي در گذشته ها در محله نوغان        )292،ص  1355

دو نفر به نامهاي محمد تقی رضوي در اواخر این دوره یاد می شود که محل رجـوع مـردم و توجـه پادشـاهان        

یکی از آنها میر محمد تقی رضوي مشهور به میرخدایی است که علت نامیده شدن وي به میرخـدایی               . بوده اند 

 از رفـتن  1118 دوري از خلق بوده است و خصوصاً در سفر شاه سلطان حسین بـه سـال             به خاطرپرهیزگاري و  

دیگري محمد تقی رضوي معروف به میر شاهی اسـت کـه مـشهور اسـت وي             .  استنکاف کرده است    شاه پیش

قبـر  . دعوت شاه سلیمان را پذیرفته و به این نام معروف شده و  مـشرب وي متمایـل بـه تـصوف بـوده اسـت              

 غیـاث الـدین محمـد رضـوي      .)382، ص1355رضوي،مدرس  (تدر قبرستان قتلگاه مشهد بوده اس میرخدایی  

نماز و داماد محمد زمان رضوي به گفته مؤلف قصص خاقانی شصت جلـد کتـاب از جملـه نوراللهویـه در       پیش

رسـاله  فقه به عربی و شرح صحیفه سجادیه به فارسی داشته و فرزندش میـرزا مهـدي نیـز تألیفـاتی از جملـه           

  ) 1374شاملو، ( تاعتقاد در معرفه اهللا، حاشیه بر معالم اصول نگاشته اس

  )4سند شماره (

  



 

  
از . سی کلی وجود مشارب متفاوت فکري در میان سادات رضوي این دوره جالب به نظر می رسد             در برر 

مـایی کـه داراي   یک طرف افراد متنفذ مذهبی سرمایه دار که حـضور پررنگـی در جامعـه دارنـد بـه همـراه عل          

هر فعالیـت   مدرسی هستند و یا علمایی که گوشه نشینی را بر  نمازي و   پیش ،مناصب مذهبی مانند امام جماعت    

  . نشان می دهدتنوع فکري و تفاوت بین سادات رضوي این دوره را دیگري ترجیح داده اند  که این امر 

   سادات رضويقدرت گیريارتباط بین جایگاه سیاسی با 

ها  توانـستند در زمـان   آن. ها به مشهد بودچنانچه ذکر گردید از زمان ورودآن      سادات رضوي    ريقدرت گی 

بررسـی وضـعیت   . ي به طور مشترك در اختیار بگیرنـد تیموریان منصب نقابت سادات را به همراه سادات موسو  

سادات رضوي در   و نقش    ویه، چگونگی تسلط آنان بر خراسان     سادات در این دوره متأثر از سیستم حکومت صف        

دوره اول از ابتـداي صـفویه تااوایـل زمـان شـاه      .  سه دوره تقسیم نمودبهآستان قدس بوده است که می توان        

دوره سوم تـا انتهـاي صـفویه        و )1007-1100( اواسط حکومت شاه سلیمان     دوره دوم تا   ،)907-1007(عباس  

   .می باشد  )1100-1148(

 ناامنی ایالت خراسان، عـدم تـسلط کامـل حکومـت مرکـزي،              از مشخصات کلی دوره اول می توان به       

در ایـن   . اشـاره نمـود    )998 عبدالمؤمن خان  - 935 عبداهللا خان  -915شیبک خان   (تصرف مشهد توسط ازبکان   



 

 در جامعه آن زمان دیده نمی شود و تنهـا در چنـد مـورد بـه عنـوان بزرگـان       این ساداتحضور چندانی از دوره  

به طور نمونه در حمله شـیبک خـان ازبـک    .  کاري نموده و یا مورد تفقد قرار گرفته اند  جامعه پا در میانی براي    

، محمد بن غیاث الدین بن شمس الدین رضوي که بزرگ نقباء مـشهد بـود بـه همـراه                  915به مشهد در سال     

در سـال  کـه    در فرمانی 14.و شهر را از قتل و عام نجات دادند      سایر سادات و کارکنان حرم به استقبال او رفته          

 در حمله عبیداهللا خان ازبک براي سادات و نقباي مشهد صادر شده، از وي نیزنام برده و تخفیـف مالیـاتی           932

میرزا ابوطالب رضـوي و نـوه   فرزندش . )2سندشماره ()65-67، ص 1355رضوي، مدرس ( به او داده شده است 

زمینه هاي گسترش قدرت سـادات   .ند داشته اناسبیاش  میرزا ابوالقاسم  از نظر مالی و نفوذ اجتماعی جایگاه م  

 القـاص میـرزا    مطلقـه زمانی که میرزا ابوالقاسم رضوي با زوجـه   . رضوي از زمان شاه طهماسب اول فراهم شد       

ازدواج و سنگ بناي ارتباط با دربار را در سادات رضوي بنا نهاد، این ارتباطات به تـدریج زیـاد شـده و در سـایر       

نیز بر استحکام ایـن روابـط    ازدواج میرزا محسن رضوي و میرزا ابوصالح صدر با دربار .رده شدزمینه ها نیز گست  

 ایـن گـروه را بـه عنـوان نماینـدگان         ،اعتقاد سالطین صفوي به استفاده از علماء مـذهبی و یـا سـادات              .زوداف

ت آوردند که نظیـر  دسه حکومت در مشهد مطرح نمود و در یک دوره آن چنان نفوذي در مشهد و حتی ایران ب       

خصوصاً این امر زمانی بیشتر نمایان گردیـد کـه اکثـر خـانواده هـاي اوالدي سـادات                 . آن بعدها تکرار نگردید   

رضوي بطور همزمان چند شغل  را در مشهد و ایران بر عهده داشتند و بیشتر مناصب به صـورت خـانوادگی در       

 میـرزا  .ی سادات رضوي در دوره صفویه می باشد  منصب صدر مهمترین پست حکومت     .میان آنان منتقل می شد    

حسینی (این منصب را در اختیار داشته باشد      سال   21ابوطالب رضوي فرزند محمد باقر رضوي توانست در مدت          

دارا بـود  ...  که با توجه به شرح وظائف صدر خاصه قدرت زیادي در نظارت بر موقوفات و              )1352 خاتون آبادي، 

نی بودن مدت صدارت وي نیز دال بر جایگاه محکم در دربار صفویه بوده و تـا هنگـام   طوال) 1385میرزا رفیعا، (

ابـو صـالح رضـوي      همزمان با میرزا ابوطالـب، میـرزا  ).1381فلور،  ( آن را در اختیار داشت1099مرگ در سال    

صـدور   و سادات رضوي در طی حدود دو دهـه  15ي نیز به صدارت عامه انتخاب گردید فرزند میرزا محسن رضو   

  صفوي را در اختیار داشتند که در نوع خود جالب توجه می باشد

در کنار این منصب رسمی سادات رضوي همواره مورد اعتماد شاهان صفوي بوده و طـرف مـشورت آن     

میرزا الغ رضوي از طرف شاه عباس اول مامور تعمیر بناي خواجـه ریبـع       .در امور مختلف قرار می گرفته اند      ها  
                                                

  نقباي روضه مطهر و سادات وخدام علم سبزي مهیا ساخته همچو علم اخضر اهل بیت، با عصا و شمشیر غـالف او   14

که سالهاسـت کـه از نفـایس مخزونـات روضـه      ... در پوالد گرفته و هیئت و صنعت  به غایت نفیس مصنوع ساخته و می نمودند    

  ).314، ص1355خنجی، .(ن پیشکش آوردند و در عرصه و استقبال و احترام نمودندمقدسه است و دیگر اساس پادشاها
مادرش فخرالنساء بیگم دختر شاه عباس .  میرزا ابو صالح رضوي فرزند میرزا محسن متولی از بزرگان و علماي خراسان بود 15
وي منصب تولیت شرعی حضرت .  کرد ساخته و مصلی مشهد را در بیرون از شهر بنا1087وي مدرسه نواب را به سال . بود

  )536، ص 1352حسینی خاتون آبادي، . (عبدالعظیم را نیز بر عهده داشت



 

 17مانی که الماس معروف دکنی فروخته شد بر هزینه کرد این پول در حرم مطهر نظـارت داشـت  و در ز    16شده

 پسرش  ).250،ص1355رضوي،مدرس  . ( شد 1017و متولی موقوفه چشمه گلسب از طرف شاه عباس در سال            

و وقفنامه معـروفش بـه مهـر        ) 249ص،  1378 رضوي،مدرس   (میرزا محسن رضوي نیز با در بار ارتباط داشت        

  ).1388حسن آبادي، ( اه عباس دوم ممهور شده استش

  3سند شماره 

  
  

   سادات رضويقدرت گیريارتباط بین تمکن مالی با 
  در مورد وضعیت مالی سادات رضوي در این دوره اطالعات زیادي وجود نـدارد امـا قطعـا آن گـروه از        

لی برخور دار بوده انـد و طبقـه سـادات    اسی بوده اند از تمکن ما     یسادات که داراي مشاغل حکومتی و ارتباط س       

 برخی از آنان نیز از آستان قدس کمک هاي مالی دریافـت  .رضوي از وضعیت مطلوب مالی برخوردار بوده است 

 براي میرزا محمد معافیت مالیاتی در نظـر گرقتـه شـده کـه     932در فرمان شیبک خان به سال       18.می کرده اند  

                                                
  : متن کتیبه که در گذشته بر سر در خواجه ربیع نصب بوده است  16

  بانی این عمارت رفیع الشأن فلک اساس و این بناي منیع البنیان عرش مساس اعلیحـضرت سـلطان سـالطین عـالم فرمـان                "

فرماي بنی آدم، حافظ بالد اهللا و ناصر عباداهللا، اهللا تواب عتبه سید المرسلین وکلب آستان امیرالمؤمنین مروج مذهب حـق ائمـه           

المعصومین السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن خاقان بن الخاقان، شاه عباس الحـسینی الموسـوي الـصفوي، تـاریخ      

  ".المان دعاگو الغ رضوي الخادم اتمام یافتهزارو سی و یک، بسعی کمترین غ
   مدیریت امور اسناد ومطبوعات1/53714سند شماره   17
  31840 و 31839سند شماره.این کمک ها به سادات در دوره صفویه در ذیل اسناد سادات می آمده است  18



 

 در ایـن    مؤلـف خالصـه التـواریخ       ). 169، ص   1359قمی، (ه است مشخص می شود وي در زمره متمکنین بود       

یا اسـکندر   )418،ص 1359قمی، (»میرزا ابوالقاسم رضوي به کثرت ملک از همگنان ممتاز بود «: مورد می آورد  

از زمره آن طبقه عالی مقدار میرزا ابوطالب رضوي و ولد ارجمند میـرزا ابوالقاسـم بغایـت بـزرگ                «: بیگ آورده   

میرزا ).  1377ترکمان،  (»لی شاهان و به کثرت مال و منال و رقبات و ضیاع و صنایع مرغوب ممتاز              منش و عا  

اي اموال بسیاري بودنـد کـه آن هـا را     میرزا ابراهیم رضوي و میرزا محسن رضوي هریک دار    ،ابوطالب رضوي 

اده هـا داراي  همچنـین برخـی از ایـن خـانو       ) 283-219، ص   1388بادي،  حسن آ ( وقف سادات رضوي نمودند   

  )5سند شماره( )1347سمسار،  (سیورغاالتی بودند که براي تامین امرار معاش خود از آن استفاده می کردند

  

   سادات رضوي قدرت گیريارتباط بین آستان قدس با 
بررسی جایگاه سادات رضوي در آستان قدس از اهمیت زیادي برخوردار می باشد به طوري که جایگـاه          

دوره صفویه ،زمان شکل گیري و گـسترش تـشکیالت   . هد جدا از این امر نمی توان بررسی نمود  آنان را در مش   

 و سادات رضوي بسیاري از مشاغل را به طـور مـوروثی از              )1382حسن آبادي،    (آستان قدس بوده است   اداري  

به امـر   توجه وي و حکومت رسیدن شاه عباس همزمان با به .دوره صفویه تا انتهاي قاجاریه بر عهده داشته اند    

ي در ایـن دوره مـشاغلی ماننـد    سـادات رضـو   ).1387حسن آبادي،  (ات زیادي بر آستانه وقف شد  فوقمو ،وقف

 را در آسـتانه بـه عهـده داشـته انـد      ...فراشـی و    ،خادمیماغالی مانند    و   خادمباشی  ،  سرکشیک نظارت، ، تولی

پرداخته خواهـد  در این مقاله اندکی تولیت شغل   که به خاطر اهمیت سیاسی اجتماعی به) 1385حسن آبادي،   (

  .شد

حاکم خراسان نیز مهمتـر  پست منصب تولیت آستانه در دوره صفویه به دالئل ذیل بسیار مهم بوده و از    

  :بوده است

  ؛با توجه به در اختیار داشتن اداره حرم مطهر: داشتن قدرت مذهبیـ 1

  ؛ امالك و موقوفاتدر اختیار داشتنبه دلیل : داشتن قدرت مالیـ 2

ـ          : داشتن قدرت سیاسی  ـ  3  االتردر برخی موارد وظائفی بر عهده تولیت بود که جایگاه آنها را به مراتب ب

م افـرادي کـه از جانـب او بـه     تقیسمـ وجود شاه به عنوان متولی آستان قدس و نیابـت           . از حاکم قرار می دهد    

آسـتان قـدس در دوره صـفویه مرکزیـت     . عنوان تولیت عهده دار امور بودند قدرت زیادي به متولیـان مـی داد          

حقـوق  بدانگونـه کـه   محـسوب مـی شـد،      نقطه ثقـل خراسـان       ،سیاسی داشته و به علت وجود متولیان مقتدر       

 بین حاکم و متولی به وجـود         زیادي را  کاكحر اصط این ام . قدس پرداخت می نمود   تفنگچیان منطقه را آستان     

انتخاب شـدند و بـین چنـد    مـشهد  از میان سـادات رضـوي   دوره دوم   اکثر متولیان  آستان قدس در       . آورده بود 



 

تمام این خانواده ها با دربار ارتباط نزدیکـی داشـته و   نکته اینکه   .  تولیت دست به دست می شد      ،خانواده سادات 

  . مذهبی و مشروعیت دینی و نفوذ مالی نیز برخوردار بودنددر عین حال از وجهه

  سادات رضويان ی متولمشخصات
فرزند میرزا الغ رضوي از جمله علما و رجـال بـزرگ سـادات رضـوي و                : میرزا محسن رضوي  ـ   1

ـ  و )1366اسـترآبادي،  (د شـاه ازدواج نمـو  وي با فخرالنساء بیگم دختـر       . افتخار دامادي شاه عباس را داشت      ه ب

احتمـاالً   وي . در زمان تولیت خود نفر اول در مشهد محسوب می شددلیل این خویشاوندي نزدیک با حکومت،     

.  متولی آسـتان قـدس بـوده اسـت    19)1055 ـ  1042(و ) 1362اعتماد السلطنه،  ( )1031 ـ  1026(بین سالهاي 

میـرزا  .  بـاقی مانـد   خـانواده اش وي اولین سیورغاالت سادات رضوي را دریافت نمود که بعدها به طور ارثی در  

  .ابوصالح رضوي صدر عامه فرزند وي بود

میـرزا ازدواج   القـاص   مطلقـه زوجـه  فرزند ابوالقاسم رضوي است که بـا : میرزا ابوطالب رضوي  ـ  2

 1035 ـ  1031بـین سـالهاي   . به نظر می رسد این ازدواج در قدرتگیري و نفوذ وي بی تأثیر نبـوده اسـت  . کرد

  ) 1383 قزوینی، حسینی عاملی (.بوده استمالزم رکاب شاه  قدس و متولی آستان

  )4سند شماره(

  
 فرزند تقی الدین محمد )1637ترکمان،  ، ص   ()1055 ـ  1074(میرزا محمد باقر رضوي ـ 3

در  سال تولیـت آسـتانه را تـا هنگـام مـرگ       19رضوي مدتی شیخ االسالمی قزوین را بر عهده داشت و حدود            

  ).1374شاملو،  (داشتاختیار

                                                
  . مدیریت امور اسناد و مطبوعات2/32653سند   19



 

در شمار بزرگـان عـصر خـود بـود و در ضـمن             فرزند میرزا ابوطالب رضوي    : میرزا بدیع رضوي  ـ  4

 موضوع کتاب تحفـه خـود را بـه او هدیـه کـرده       مدنی  را نیز بر عهده داشت و ضامن     20رتنکال منصب   ،تولیت

  21است

دات در دیانت و سیاسـت  فرزند محمد باقر رضوي از رجال بزرگ سا     : تقی الدین محمد رضوي   ـ  5

) 1093ـ1078( نماز جمعه بوده است بین سالهاي        باز نظر عقاید مذهبی مانند میرمحمدزمان قائل به وجو         .بود

  22متولی آستان قدس رضوي بود

متولی آستان قـدس  ) 1100 ـ  1094(نوه میرزا بدیع رضوي بین سالهاي  : میرزا ابراهیم رضويـ 6

  )120،ص1355رضوي،مدرس  (هر به ضرب چاقو کشته شد در حرم مط1100بود و در سال 

  )1135(شمس الدین محمد رضوي -7

  23 )1146 -1143(محمد تقی رضوي فرزند شمس الدین محمد رضوي -8

بعد از کشته شدن میرزا ابراهیم رضوي آخرین فرد مقتدر سادات رضوي از بین رفت و عمـال قـدرت از                

 نشان مـی دهـد کـه    1148-1100رسی جایگاه سادات بین سالهاي    بر .میات خانواده سادات رضوي بیرون آمد     

  .آنان در این سالها چهره شاخصی در شهر مشهد نداشته و فقط شماري از مشاغل آستانه را در اختیار داشته اند

  نتیجه گیري
رد زیرا سایر سادات از آن هـا   وجود ندای با قدرت گیري سادات رضوي ارتباط چندانی      بین پیشینه تاریخ  

 را در سـایر عوامـل جـستجو    قـدرت گیـري  ر وارد مشهد شده و مشاغل کلیدي را در اختیار داشتند و بایـد      زودت

سادات رضوي از علماي بزرگی در این دوره برخوردار بودند و با توجه به ماهیت مذهبی حکومت صـفویه          . نمود

 از  همچنـین آنـان  .برخوردار بودنـد  اي  جایگاه ویژهاین سادات از  که از مذهب به عنوان ابزار استفاده می نمود        

گاه سیاسی خود از    ی جا نهمان آغاز در سایه برقراري ارتباطات سیاسی با حکومت هاي وقت ضمن محکم کرد             

بـوده امـا   در جامعـه آن روزگـار    ثروت از عوامل نفـوذ سـادات        قابل ذکر است که   . نفوذ زیادي بر خوردار شدند    
                                                

کالنتر را شاه منصوب می . مقامات مهم شهري محسوب می شد که حالت گزینش داشتمنصب کالنتر در دوره صفویه از   20
  ).81، ص 1381فلور، . (کرد و به علت نظارت بر کارکرد اصناف اهمیت زیادي داشت

من هدیه کردم به او کتاب ... محمد بدیع بن ابوطالب میري بود صاحب ثروت و شهامت و رفعت و دیانت: قمی می آورد   21
تألیف عزالدین محمد بن تاج الدین فقیه حسینی، و این محمد بدیع والی امر بود در مشهدمقدم و بر او بود . و مواریثحقوق 
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 سـادات رضـوي   قـدرت گیـري  ارتباط بین آستان قـدس بـا    .بوده استاهمیت آن نسبت به سایر عوامل کمتر        

ها نه تنهـا در دوره صـفویه بلکـه در دوره    ن تاثیر را در اعتبار بخشی به آنارتباط مستقیمی بوده که قطعا بیشتری     

 امتیاز یعنـی ها سه این سادات در آستان قدس به تنهایی براي آن در واقع قدرت    .هاي تاریخی بعدتر داشته است    

ها امکان داده تا به عنوان یک طبقه شـاخص خـود را    مالی را به همراه داشته و به آن  اقتصادي و  ،قدرت سیاسی 

  .در مشهد مطرح نمایند

در طی یـک  توانستند آنها .  در دوره صفویه از اهمیت زیادي برخوردار بودند  رضوي   سادات  در مجموع  

 با در اختیار گرفتن مناصـب متفـاوت   سانده و حفظ نمایند و   ر را در باالترین حد ممکن در مشهد          خود قرن نفوذ 

ایـن  در کنـار    . تقویـت نماینـد    را   آن... نمازي، امام جماعت و    استان قدس، پیش  آمانند صدارت، تولیت، نظارت     

) ع( امـام رضـا     بـه   انتـساب  و اعتبار آنها بـود   کامل کننده   وي  صف خویشاوندي سادات رضوي با شاهان       عوامل،

بـه سـابقه ورود آنـان بـه مـشهد و      بـا توجـه   .  فراز و نشیب کمتري برخـوردار شـود  ن جایگاه از باعث شد تا ای   

ـ   شهرتی چنینتعدادشان که نسبت به سایر سادات کمتر بوده است           .  بـوده اسـت  ان مدیون زیرکی و ذکـاوت آن

الی و در عـین     چگونگی برقراري ارتباط با حکام مختلف از ازبکان گرفته تا سالطین صفوي، گرفتن امتیازات م              

نفوذ در میان مردم به همـراه تمکـن    . همین نکته می باشد مویدحال کثرت مشارب مختلف فکري در بین آنها   

طـول یـک سـده    که موفقیـت آنهـا را در   می باشـد  مالی، جایگاه مذهبی و استفاده از ارتباطات سیاسی عواملی          

  .تضمین کرده بود
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