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چکیده
ــز  ک یارتگاه هــا و مرا ــه یکــی از مهم تریــن ز ــم ایــن شــهر تبدیــل ب پــس از درگذشــت حضــرت معصومــه )ع( در ق
گردیــد. بــا رســمی شــدن مذهــب تشــیع در ایــران توســط شــاه اســماعیل اول صفــوی، ایــن شــهر و  شــیعی در ایــران 
کلیــه ی پادشــاهان  کــه پــس از شــاه عبــاس اّول،  گونــه ای  حــرم مطهــِر آن بیــش از پیــش مــورد توجــه قرارگرفــت. بــه 
کــه شــامل شــاه صفــی، شــاه عبــاس دّوم، شــاه ســلیمان و شــاه ســلطان حســین می باشــند، حــرم  مطهــر  صفــوی 
حضــرت معصومــه را بــه عنــوان مدفــن خــود برگزیدنــد. نظــر بــه بی حرمتــی ازبــکان بــه مقبــره ی شــاه  طهماســب 
اّول در مشــهد، از آن پــس ســعی می شــد محــل دفــن جنازه هــای شــاهان صفــوی در مناطــق مرکــزی  ایــران باشــد 
کاشــان  گفتــه ی اســکندربیگ ترکمــان، در طــی جریانــی  تــا از آســیب مصــون بمانــد، بــه طوری کــه بواســطه ی 
بــه عنــوان مدفــن شــاه عبــاس اّول معّیــن شــد. در هرصــورت، انتخــاب قــم و حــرم مّطهــر بــرای مدفــن چهــار شــاه 
گردیــد تــا جــدای از توجهــات سیاســی بــه ایــن شــهر، بناهــا و آثــار ارزشــمند  معمــاری نیــز بــر ســایر  مذکــور باعــث 
یخــی یکــی  کــه بررســی و شناســایی مقابــر شــخصّیت های مهــم تار گــردد. از آنجــا  مفاخــر موجــود در حــرم افــزوده 
یخــی به شــمار مــی رود، مقالــه  ی پیــش رو برآن اســت تــا بــا تکیــه و اســتفاده از منابــع ارزشــمند  از مباحــث مهــم تار

یخــی و تطبیــق آنهــا بــا مشــاهدات میدانــی، بــه شناســایی و بررســی مقابــر ســالطین صفویــه در قــم بپــردازد. تار

کتابخانــه ای و تطبیــق و تحلیــل منابــع موجــود، به خصــوص  روش تحقیــق در ایــن مقالــه بــه صــورت میدانــی و 
یخــی پــس از جمــع آوری اّطالعــات الزم، بــه ســازمان دهی اطالعــات  منابــع اصلــی بوده اســت. در ایــن تحقیــق تار

و تجزیــه و تحلیــل و ســرانجام اســتنتاج آنهــا پرداختــه شده اســت.

واژگان کلیدی: 
مقابر، پادشاهان، صفویه، قم، حرم حضرت معصومه.

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


23 یخ-شماره ۱ فصلنامه اختصاصی تار

مقدمه:
یــادی از علویــان و خانــدان آن حضــرت بــه جهــت  گــروه ز پــس از عزیمــت امــام هشــتم شــیعیان بــه خراســان 
ــراد حضــرت فاطمــه معصومــه )ع(، خواهــر حضــرت امــام  ــد. یکــی از ایــن اف گردیدن ــدار امــام عــازم خراســان  دی
رضــا)ع(، بــود. در جریــان ســفر، حضــرت معصومــه در قــم بیمــار شــده و در ســال 201 هجــری قمــری در ایــن شــهر 
یارتگاه هــای شــیعیان و مرکــز تجمــع آنــان  گذشــت زمــان مــزار مّطهــر ایشــان مبــّدل بــه یکــی از ز وفــات یافــت. بــا 

گردیــد. 

بــا رســمی شــدن مذهــب تشــّیع در ایــران عصــر صفــوی و توجــه بیــش از پیــش پادشــاهان ایــن سلســله بــه مراقــد   
ــد. شــهر قــم به واســطه ی وجــود حــرم  حضــرت  گردی کــز افــزوده  ــر اهمّیــت ایــن مرا ائمــه ی شــیعه و امــام زادگان، ب
گرفــت و در طــول حکمرانــی ایــن  کــه مــورد توجــه پادشــاهان صفویــه قــرار  کــزی بــود  معصومــه )ع( یکــی از ایــن مرا

گــون عمرانــی در حــرم مّطهــر صــورت پذیرفــت.  گونا سلســله اقدامــات 

کــه قــدرت خانــدان صفویــه از میــان خانقــاه شــیخ صفــی الدیــن اردبیلــی برخواســته  بــود و آنــان خــود  از آنجــا 
کامــل و رهبــر طریقــت صفویــه معرفــی می نمودنــد، در آن دوره خانقــاه و مقبــره ی خانــدان  را بــه عنــوان مرشــد 
کــه موســس ایــن سلســله،  کــن مقــدس بــه شــمار می رفــت. بــه طــوری  صفویــه به ماننــد یکــی از مهم تریــن اما
کــه می توانســت پیوســته ایــن   ک سپرده شــد. امــا خطــری  شــاه اســماعیل اّول، در ایــن مقبــره ی خاندانــی بــه خــا
ــا درگذشــت شــاه    ــود. ب ــی، ب ــوری عثمان ــان، امپرات کنــد، خطــر تهاجــم دشــمن اصلــی صفوی ــد  مجموعــه را تهدی
طهماســب اّول، پیکــر او بــه حــرم مّطهــر حضــرت امــام رضــا )ع(، در مشــهد، انتقــال داده شــد. امــا ایــن مــکان  نیــز 
کــه  در حملــه ی  تــا مدت هــا مــورد هجــوم و تعــّرض دشــمنان شــرقی صفویــان، ازبــکان، قــرار می گرفــت. به گونــه ای 
ــه حــرم مّطهــر امــام رضــا در ســال  ــان ب ــه خراســان و تعــّرض آن ــه فرماندهــی عبدالمؤمــن خــان ازبــک ب ازبک هــا ب
گرفــت )ترکمــان، 1382: ج2/ 527(.  ــرار  1004هجــری قمــری، مقبــره ی شــاه طهماســب نیــز مــورد بی حرمتــی ق
کــه ســایر ســالطین صفــوی،  مناطــق مرکــزی را بــرای  گردیــد  بــه ایــن واســطه خاطــره ی ایــن اّتفــاق بعدهــا باعــث 
محــل تدفیــن خــود تعییــن نماینــد. بــرای نمونــه، پــس از درگذشــت شــاه عبــاس اّول، بازمانــدگان او از بیــم هتــک 
کردنــد تــا هرکــدام را بــه یکــی از شــهرهای مقــدس بفرســتند  حرمــت بــه جنــازه ی او، شــش تــا دوازده تابــوت آمــاده 
کجــا دفــن مــی شــود  )شــاردن، 1372: ج2/ 531(.  کــه جنــازه ی او دقیقــا در  کســی مشــخص نباشــد  ــرای  ــا ب ت
کــه از نزدیــکان شــاه عبــاس به شــمار می رفــت، مشــخص  امــا به واســطه ی نوشــته های اســکندربیگ ترکمــان 
ــه یکــی از  ــا بعدهــا ب ــه امانت گذارده شــد ت کاشــان ب کــه جنــازه ی شــاه در امــام زاده حبیب بن موســی در  می گــردد 
کــه ایــن امــر نیــز محقــق نگردیــد )ترکمــان، 1382: ج3/ 1079(. پــس از شــاه عبــاس  مشــاهد مّتبرکــه انتقــال یابــد 
ــرت  ــرم حض ی، در ح ــس از و ــاهان پ ــه ی پادش کلی ــران  ــت ای ــم در مرکزّی ــهر ق ــری ش ــت قرارگی ــه موقعّی ــر ب اّول، نظ
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گرفتــن مقابــر پادشــاهان در حــرم حضــرت معصومــه، بناهــا و آثــار  گردیدنــد و به واســطه ی قــرار  معصومــه دفــن 
گردیــد. ارزشــمند دیگــری بــه مجموعــه ی حــرم مطهــر اضافــه  

یخــی و مشــاهدات میدانــی ســیر تّطــور و تغییــرات   مقالــه ی پیــش رو ســعی دارد بــا اســتفاده از منابــع تار
کان نوشــته ی ســید حســین مدرســی   ــا کتــاب تربــت پ ــد. پیــش از ایــن ســه  ــر مذکــور را بررســی نمای یخــی مقاب تار
گنجینــه آثــار قــم نوشــته ی عبــاس فیــض قمــی، چــاپ 1349  طباطبایــی، چــاپ 2535)1355 خورشــیدی( و 
یــخ قــم نوشــته ی محمــد حســین ناصرالشــریعه، چــاپ 1342، بــه توصیــف ظاهــری مقابــر مذکــور پرداختــه    و تار
ــه   یخــی ب ــع تار ــا مطالعــه ی مناب ــور ب ــر مزب ــا ضمــن بررســی وضعیــت فعلــی مقاب ــر آن اســت، ت ــه ب ــد. ایــن مقال بودن

پژوهشــی دقیق تــر از ســابقه ی شــکل گیری و تغییــرات مقابــر مذکــور بپــردازد.

مقبره ی شاه صفی
کــه نــواده ی شــاه عبــاس اّول و جانشــین او  ی،  شــاه صفــی ششــمین پادشــاه سلســله ی صفوّیــه اســت. و
کــه ازاصفهــان  می باشــد،   از ســال 1038 تــا ســال 1052 قمــری نزدیــک 15 ســال ســلطنت نمــود. او هنگامــی 
کاشــان بــر اثــر افــراط در شــرب خمــر در ســنه هــزار و پنجــاه  بــرای اســترداد قندهــار درحرکــت بــود، بــا رســیدن بــه 
ینــی، 1383: 306 ؛ پیرنیــا و اقبــال آشــتیانی، 1380: 694(. پــس از تصمیم گیــرِی  و دو درگذشــت. )وحیــد قزو
کــن مشــرفه نماینــد: یکــی بــه ســوی نجــف، دیگــری بــه ســمت مشــهد  ی، قــرار شــد ســه نعــش را نقــل اما امــرای و
کــه »نعــش   قــول مشــهور آن اســت   .)262 قــم نمودند)شــاملو، 1371: ج1/  یــک جنــازه ی دیگــر را روانــه ی  و 
ــون  ــدس  مدف ــد و »درآن ارض مق ــم بردن ــن ق ــه دارالمومنی ــی، 1383: 307( ب ین ــد قزو ــرت را«)وحی ــر آن حض مطه
ــراغ مهــام  گرفــت و »بعــد از ف ــور را در دســت  ــام ام کــه شــاه عبــاس دّوم زم گشــت.«)همان: 1383: 307( وقتــی 
کــرد و »ازگــرد راه بــه طــواف  قواعــد ملــک داری و فرمان روایی«)همــان: 1383: 338(، بــه ســمت قــم حرکــت 
ــّواب خاقــان رضــوان  ــّور ن آســتانه ی مقّدســه ی  معصومــه علیهــا و علــی ابائهــا الصلــوة و التحــیة و مضجــع من
ــرای اطعــام  گردیدند.«)همــان: 1383: 338( دراطــراف حــرم مّطهرکــه اتاق هــای مخصوصــی ب مکانــی مشــّرف 
رایــگان بــه مســکینان وغریبــان ایجادشــده،)کارری، 1348: 55( بنــا بــه فرمــان شــاه »ســه روز متوالــی االیــام و 
اللیالــی خوانســاالران در آســتانه ی مالیــک آشــیانه  ی معصومه-علیهاالف الف تحّیــه- بــه بســط بســاط نعــم بــی 
گرســنه چشــمان خــوان احســان را بــرآن موایــد بــّر و امتنــان میهمــان   ســازند و ثــواب آن انعــام عــام  پایــان پرداختــه، 
ینــی  ــه قزو کــه میهمــان آن روضــه ی قدس نشــان بودنــد فرمودند«)وال ــّواب خاقــان رضوان مــکان  ــر ن ــه روح مطّه را ب
کمــل باشــد، بــه جهــت پژوهــش احــوال  اصفهانــی، 1382: 539( و »بــه جهــت آنکــه خیــر اتــّم و قاعــده ی احســان ا
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کــه چــون  آن ملــک دل پذیــر، داروغ گــی آنجــا بــه حســین قلی بیــگ قورچــی شمشــیر تفویــض یافتــه، امــر فرمودنــد 
گریبــان ضعفــا و  ایــن ارض مّطهــر، مضجــع آن خاقــان عدالت پــرور اســت...ایادی اربــاب جوراعتســاف را از 
کشــیده دارد،  در امــور دادرســی و خداترســی دقیقــه ای فــوت و فروگذاشــت ننماید....«)وحیــد  کوتــاه و  ملهوفیــن 

ینــی، 1383: 343و344(. قزو

بــه ضریــح  کنــون در قســمت زنانــه می باشــد، در میــان دِر جنوبــِی ورودی  کــه هــم ا مقبــره ی شــاه صفــی 
ایــن مقبــره »از چهــار  واقــع در جهــت شــمال شــرقی مقبــره ی شــاه عبــاس دّوم اســت.  قــراردارد و در  مّطهــر  
ســودری   دارد، یکــی بــه مقبــره ی فاطمــه و یکــی بــه مقبــره ی شــاه عبــاس و دوتــای دیگــر هرکــدام بــه حجــره ای بــاز 
کــه بــه مقبــره ی حضــرت معصومــه بــاز می شــده، یــک در مّشــبک برنجــی  می شــود.«)کارری، 1348: 56(. دری 
گــوی دار بوده اســت. بعدهــا ایــن درب بــرای جلوگیــری از ازدحــام جمعّیــت از اینجــا برداشــته می شــود)فیض   و 
ــگ  ــی رن ــی ارغوان ــن روپوش ــت و همچنی ــه ی زرباف ــی از پارچ ــره دارای روپوش ــن مقب ــی، 1349: ج1/ 451(. ای قم
ــه  ک ــته  ــرار داش ــمین ق ــواری ابریش ــوش ن ــن روپ ــن ای پایی ــت. در ــه کاری شده بوده اس ــال ملیل ــای ط ــا تاره ــه ب ک ــوده  ب
گیره هــای طــال بــه قالــی متصل شــده، می گــذرد و قالــی و روپــوش را بــه هــم  مّتصــل  کــه بــا  ینــی  از »حلقه هــای زر
می کند.«)شــاردن، 1372: ج2/ 529و530( در آن دوره در مقابــل مقبــره، میــزی ســاخته شــده از چوب هــای 
ی طاقچه هایــی  کــه قابلّیــت بــاز و بســته شــدن وکوچــک و بــزرگ نمــودن، داشــت و بــر رو مّعطــر قــرار داده شــده بــود، 
کتاب هــای مذهبــی موجــود بوده اســت )شــاردن، 1372: ج2/ 530(. کــه بــا پارچه هــای زربفــت پوشــیده شــده، 

تصویر مقبره ی شاه صفی در  اطلس سفرنامه ی شاردن 
)450 :1811 ,VOYAGES, DU CHEVALIER CHARDIN (
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ونفایــس می باشــد... ســطح مخــازن،  تزیینــات  کــه مخصــوص نگهــداری  اتاقی ســت  »نزدیــک مدخــل، 
گرانبهاســت. امــا درآرامــگاه قالی هــای زرتــار ابریشــمین  داالن هــا، و بــارگاه همــه پوشــیده از قالــی هــای زیبــا و 
کــه بــا طــال و الجــورد آذیــن یافتــه،  گسترده شــده  ســت... قســمت های پاییــن بــارگاه بــا ســنگ های بــزرگ ســماق 
پوشــید  شده ســت... پاییــن بــارگاه بیســت و چهــار پنجــره در دو ردیــف تعبیــه شــده؛ بزرگ تریــن آنهــا رو بــه باغــی 
کوچک تــر، رو بــه بــارگاه دارد. همــه ی پنجره هــا بــا شیشــه های بلوریــن،  کــه  گشــوده می شــود و یکــی  خــوش منظــر 
کــه بــا طــال و الجــورد تزییــن یافتــه، در قاب هــای ســیمین توپــر جــا دارد.«)شــاردن، 1372: ج2/ 526و529( بنــا 
کار رفته بــوده ،کــه بیننــده تّصــور مــی نمــود همــه ی بنــا از زر و الجــورد  گفتــه ی شــاردن چنــدان طــال و الجــورد بــه  بــه  
ساخته شده است)شــاردن، 1372: ج2/ 526(. بعــد از مــرگ شــاه صفــی، شــاه عبــاس دّوم دســتور بــه ســاخت 
کــه قبــال صحــن زنانــه نامیــده می شــده و زنــان از اینجــا  یــک ایــوان و مدخــل ورودی بــه مقبــره ی شــاه صفــوی داد 
وارد حــرم مّطهــر می شــدند. بعــد از افتتــاح مــوزه ی آســتانه در ســال 1314 خورشــیدی نــام آن بــه صحــن مــوزه 
کــه راهرویــی بــه ســالن مــوزه داشــته، دارای کاشــی مّعــرق وکتیبــه ای بــه  خــط نســتعلیق زرد  تغییرکــرد. ایــن مدخــل 

کــه بخشــی ازآن آورده می شــود: ــرآن نوشــته شــده بوده  کــه دوازده بیــت ب بوده اســت 

خالدیــن فادخلوهــا  عــدن  جنــات  جــان»هــذه  برگــوش  رســد  در  ازصریــر  را  زائــران   

کروبیــانخشــت ایــوان بلنــدش غیــرت خورشــید و مــاه مهبــط  رفیعــش  ایــوان  صحــن 

صفــی معنــی  و  صــورت  پادشــاه  التفــات  خــانز  جمشــید  تولّیــت  مهــم  ســرافراز  شــد 

بنــا ایــن  شــاهی  اقبــال  معجــز  از  تمــام   تــا مگــر همچــون حرم گردد مطاف انس و جانشــد 

شــکوه کــز  بارگاهــی  اساســی  بنیــان  کامــرانکــرد  شــاهی  و  عمــر  از  ابــد  تــا  یــارب  بــاد 

قضــا معمــار  یــخ  تار پــی  از  زد  رقــم  صاحب قــران«ایــن  مرقــد  صفح الهــی  مهبــط   

                                                                                     

                                                                                                                                                                              »1077« )ناصرالشریعه، 1342: 94و109و110(

کــه ایــوان و مدخــل ویــران شــود بــه ســردر بقعــه ی شــاه ســلیمان وشــاه ســلطان   کتیبــه ی ذکرشــده پیــش ازآن 
کنــون نیــز در اینجــا  کتیبــه هــم ا حســین انتقــال داده می شــود )مدرســی طباطبایــی، 2535: ج1/ 115(. امــا ایــن 

کــه انجــام می شــده، ویــران شده اســت. موجــود نیســت واحتمــاال در حیــن تغییراتــی 

کــه متــن آن ســوره ی جمعــه بــه خــط ثلــث مّحمدرضــا امامــی  کتیبــه ای  در قســمت پاییــن بقعــه ی شــاه صفــی، 
کتیبــه ای جدیــد بــه  اصفهانــی بوده اســت. درســال 1318قمــری بــه دســتور میرزاعلــی اصغرخــان امین الســلطان، 
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جــای آن قــرار می دهنــد )مّدرســی طباطبایــی، 2535: ج1/ 113(. مقبــره ی شــاه صفــی ،در حیــن تعمیــرات حــرم 
کردنــد )ناصرالشــریعه، 1342: 109(.  مّطهــر، در زمــان فتحعلــی شــاه، از بیــن رفــت وآن را بــا ســطح زمیــن صــاف 
کــه در اطــراف آن آیاتــی ازســوره ی»یــس« بــه خــط ثلــث   مّحمدرضــا امامــی  ی مقبــره،  صنــدوِق منّبــت و خاتــِم رو
کنــون  ی آن برداشته شــد )مّدرســی طباطبایــی، 2535: ج1/ 113( و هــم ا اصفهانــی نوشته شده اســت، نیــز، از رو

در مــوزه ی آســتانه قــراردارد.

صندوق قبر شاه صفی در موزه ی آستانه
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روپوش صندوق قبر شاه صفی

مقبره ی شاه عباس دّوم
گردیــد. پــس از فــوت پــدرش در ســال  شــاه عبــاس دّوم، فرزنــد شــاه صفــی، در 18 جمــادی الثانــی1042 متولــد 
ی در اواخــر عمــرش بــه بیمــاری ســختی   مبتــال  ی شــد و تــا ســال 1077 قمــری ســلطنت نمــود. و 1052 جانشــین و
شــد )کمپفــر، 1350: 40و41(. او، پــس از آنکــه بیمــاری خــود را بــدون درمــان دیــد، از شــرب  مســکرات توبــه نمــود 
یــارت حــرم حضــرت رضــا )ع(  گرفــت از مازنــدران بــه خراســان بــه جهــت ز و هشــت روز قبــل از فوتــش تصمیــم 
گردیــده ،لهــذا از  عزیمــت نماید)شــاملو، 1374: ج2/ 16-18(. در نواحــی دامغــان »مــرض بــر  مــزاج او مســتولی 
گشــت و بعضــی وصایــا دایــر بــه بــذل خیــرات و   مبــّرات نمــوده. شــب سه شــنبه بیســت  خــوردن شــراب ، تائــب 
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گفــت« )اعتمادالســلطنه، 1367:  و پنجــم ربیــع االّول در منــزل خســروآباد دامغــان، داعــی حــق را لبیــك اجابــت 
ــّوره حضــرت  ــردای آن روز در بقعــه ی من ــد و ف ــم نمودن ــی داخــل ق ج2/ 971( و نعــش او را در ســیزدهم ربیع الّثان

معصومــه)س( بــه خــاك ســپردند )شــاملو، 1374: ج2/ 30(.

گــزارش ازآن شــاردن  اســت  بــرای توصیــف و ذکــر مقبــره و بقعــه ی شــاه صفــی و شــاه عبــاس دّوم، مفصل تریــن 
ی پــس از توصیــف  محوطــه و  کنــد. و ــادی اشــاره مــی  ی ــکات ز ــه ن کــه خــود شــخصا آنجــا را مشــاهده کرده و ب  ،
ــر  کوتاه ت ــه »ســردر ایــن دو  آرامــگاه  ک ــه دو ســاختمان اطــراف آن اشــاره می کنــد  ــارگاه حضــرت معصومــه)ع(، ب ب
ــر از مدخــل بــارگاه حضــرت فاطمــه اســت« )شــاردن، 1372: ج2/ 526(. درهــای آن از صفحــه هــای  وکم پهنات
ســیمین پوشیده شده بوده اســت. هــردو بنــا از نظــر وســعت برابــر بودنــد و هــر دو در آخــر داالنــی واقــع شــده بوده اند. 
کــه انجام شــده، ایــن چهــار  کنــون بواســطه ی تغییراتــی  کــه هــم ا ــوده  مــزار شــاه صفــی چهــار ضلعــی غیرمنظــم ب
ضلعــی از بیــن رفتــه و مــزار شــاه عبــاس دّوم دوازده ضلعــی غیرمنّظــم می باشــد اّمــا بقعــه و آرامــگاه هــردو از لحــاظ 

زیبایــی هماننــد یکدیگــر بوده اســت )همــان: 1372: ج2/ 526(.   

کــه می نویســد:» شــکوه و  قــرار می گیــرد  تاثیــر  ایــن مقابــر، چنــان تحــت  بــا دیــدن تزیینــات فاخــر  شــاردن 
عظمــت و زیبایــی ایــن دو بنــا در وصــف نمی گنجــد، و به راســتی بــی نظیــر اســت... طاق هــا و ســقف ها در 
کــه چشــم را خیــره  نهایــت زیبایــی و ظرافــت ســاخته، و چنــان بــا نقــوش طــال و الجــورد هنرمندانــه پرداخته شــده 
کلیــه ی ظــروف و وســایل و  ابــزار  و  بیننــده را حیــران می کنــد.« )همــان: 1372: ج2/ 526( در دوره ی صفوّیــه 
گالب دان، روغــن دان،  مــورد اســتفاده در ایــن مقابــر زریــن و ســیمین بوده اســت. وســایلی ماننــد شــمعدان ها، 
کــه بــرای انداختــن  ک انــداز مخصــوص بخــاری، مجمعه هــای بــزرگ طــال و یــا حتــی ظروفــی  آتــش دان، انبــر و خا

آب دهــان و زبالــه اســتفاده می شــد، همگــی از طــال و نقــره ساخته شــده بودند. )همــان: 1372: ج2/ 530(
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تصویر مقبره ی شاه عباس دّوم دراطلس سفرنامه ی شاردن 
)435 :1811 ,VOYAGES, DU CHEVALIER CHARDIN(

یــه ی جنــوب غربــی مقبــره ی شــاه صفــی و حرم)مســجد امــام خمینــی فعلــی(   مقبــره ی شــاه عبــاس دّوم در زاو
کمربنــدی بــه بلنــدی3/70  کــه ارتفــاع بقعــه 12 متــر و پهنــای آن 8 متــر اســت. »ازاره ی بقعــه تــا بــاالی  واقع شــده 
کــه در پایه ها)فواصــل صفه هــا( بــه شــکل ســتون حجــاری شــده و در صفههــا بــا  متــر قطعــات بــزرگ مرمــر اســت 
ــا همــان نقش هــای رنگیــن و زیبــا، دو  گل و بوتــه آراســته گردیده... و ب نقوشــی رنگیــن از طــال و الجــورد بــه شــکل 
کتیبــه ی ســوره ی  ینــت داده اســت.« )شــاردن، 1372: ج2/ 113و114(  راهــرو بقعــه بــه حــرم و رواق جنوبــی را نیــز ز
جمعــه بــه خــط ثلــث مّحمدرضــا امامــی در بــاالی ازاره بــر ســنگ مرمــر قــراردارد که در پایان، ســاِل »ســبع و ســبعین  
کنــون همچنــان در  کــه ا و الــف« )همــان: 1372: ج114/2( همــراه بــا نــام مّحمدرضــا امامــی نگاشــته شده اســت، 
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کتیبــه ای بــه خــط ثلــث طالیــی شــامل ســوره ی قیامــت و آیــه ی نــور  گــرد بقعــه  همــان مــکان باقــی مانــده و برگردا
ایجــاد شده اســت )همــان: 1372: ج114/2؛ ناصرالشــریعه، 1342: 95(. همچنیــن داالن آرامــگاه برجســتگی 
کــه ســراینده ی  کــه بــرآن اشــعاری بــه زر، در مــدح حضــرت علــی)ع( نوشته شده بوده اســت،  ســتون مانندی داشــته 
کــرم)ص( و شــش  کــه بنــد اول در ســتایش و نعــت پیامبرا آن حســن قاضــی اســت. ایــن شــعر هفــت بنــد داشــته 
کنــون  بنــد دیگــر در مــدح حضــرت علــی)ع( بوده اســت )شــاردن، 1372: ج2/ 529(. در قســمت باالتــر بقعــه، ا
گره چینــی مزّیــن بــه شیشــه های رنگــی قــرار دارد ،کــه بــا پنجره هــای ترســیم شــده در تصویــر  12 پنجــره ی چوبــی 
کــه شــامل طرح هــای  ی دیــوار ایــن بقعــه  ســفرنامه ی شــاردن تفــاوت دارد  و خوشــبختانه همچنــان تزیینــات رو
کوچــک و بــزرگ بــه  گیاه هــای  گل و  اســلیمی بــا رنگ هــای متفــاوت و متنــوع از جملــه زرد،  نارنجــی، قرمــز و 
گنبــد نیــز بــا   اشــکال هندســی رنگارنگــی چشــم بیننــده را بــه خــود  رنگهــای مختلف اســت، باقــی مانده اســت. 

معطــوف می کنــد. 

گنبد و دیوارهای مقبره ی شاه عباس دّوم
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کتیبه سوره ی مبارکه ی جمعه به خط ثلث مّحمدرضا امامی
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نقاشی های روی  سطوح  مرمر دیواره و سقف های مقبره ی شاه عباس دوم

کــه بــا تزیینــات خاتــم بــوده و اطــراف آن اشــعاری نگاشــته شــده، درســال 1351 هجــری شمســی  درهــای بقعــه 
بــه مــوزه آســتانه منتقــل می شــود و بــه جــای آن درهــای دیگــری در اطــراف بقعــه نصــب می شــود.

یکی از درهای مقبره ی شاه عباس دّوم متصل به مقبره ی  شاه صفی

بلنــدی قبــر شــاه عبــاس دّوم چهــار، و پهنایــش، چهــار و درازایــش هشــت پــا بــوده اســت. ســه قندیــل طــالی 
کاشــی هایی تزییــن  بــا  توپــر ســنگین بوســیله ی میله هــای ســیمین از ســقف آرامــگاه آویــزان می شــده. مــزار 
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گران بهایــی پوشــیده می شده اســت. »گران بهاتریــن روپــوش  ی آن بــا پارچه هــای زربفــت و بســیار  کــه رو یافتــه 
ی مقبــره تعبیــه شــده و پاییــن روپــوش بــزرگ، نوارهــای ابریشــمین زیبایــی دارد  مرقــد بــا منگوله هــای زریــن رو
کــه از حلقه هــای زریــنِ توپــِر متصــل بــه قالــی، می گــذرد و آن دو را بــه هــم می پیونــدد.« )شــاردن، 1372: ج2/ 
گفته شده اســت: »دو تختــه قالــی ویــژه ی فــرش  529( درتوصیــف قالی هــای مربــوط بــه بقعــه ی شــاه عبــاس دّوم 
گانــه ی آن  گنبــد و صفه هــای شــانزده  کــه چــون پهلــوی یکدیگــر بگســترانند تمــام ســطح  گنبــد شــاه عبــاس، 
ــد  ــای مرق ــه ج ک ــا  ــط آنه ــمت وس ــد و قس ــر می باش ــان 4/10 مت ــر و عرضش ــک 8/20 مت ــول هری ــانند. ط را می پوش
ــاخ و  ــن ش ــی، متضّم ــی و نارنج ــیه ی آب ــگ و حاش ــرم رن ک ــه ی  ــا، دارای زمین ــن قالی ه ــته اند. ای گذاش ــاز  ــت ب اس
یــاده نفیــس و ممتازنــد.« )فیــض قمــی، 1349: ج1/  کــه ز گل هــای متنــوع ســورمه ای  کاج و  بــرگ و اشــجار ســرو و 
کــه درگوشــه ها پهــن می شــده  650و651( تعــدادی از فرش هــا و قالی هــای اطــراف مقبــره ی شــاه عبــاس دّوم 
کنــون درمــوزه قــراردارد و قابــل مشــاهده اســت. امــا دو تختــه  کــه در حــدود ده تختــه می باشــند، هــم ا ا ســت 
کارهــای درخشــان  کــه از  کــه بــه صــورت دو نیــم دایــره و ابریشــمی و بــا ضخامــت 2میلی متــر  قالــی ذکرشــده، 
اســتاد نعمــت اهلل جوشــقانی در دوران صفــوی بــوده اســت، )یوســف زاده، 1387: 57(. تــا اوایــل قــرن14 هجــری 
کنــون در  کــه بعــدًا ازآنجــا برداشته شــد و هــم ا شمســی همچنــان براطــراف مقبــره ی شــاه عبــاس دّوم پهــن بــوده، 
مخــزن مــوزه ی آســتانه نگهــداری می شــود و قابــل دسترســی بــرای عمــوم نیســت.  روپــوش مقبــره نیــز بــه  صــورت 
ــه آراســته شده اســت. اســتاد  گل و بوت ــا نقــوش  گلدانــی ب گالبتــون و دارای طــرح  ــا الیــاف  قالیچــه ی ابریشــمی، ب
گالبتــون ابریشــمی اســت. وســط  نعمــت اهلل جوشــقانی روپــوش مزبــور را در ســال 1082 قمــر بافتــه و زمینــه ی آن، 
کــه بــه طــول 2/87 و عــرض  ایــن قالیچــه  یــک ترنــج چهارگلدانــی بــا شــاخه ی نســترن قــراردارد. قالیچــه ی مذکــور، 

کنــون در مــوزه ی آســتانه حضــرت معصومــه)ع( نگهــداری    می شــود. ــر مــی باشــد، ا 1/71 مت
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قطعه ای از فرش های ابریشمی بافته شده برای مقبره ی شاه عباس دّوم روپوش بسیار نفیس صندوق قبر  شاه عباس دّوم

پایــه ی ایــن صنــدوق ازســنگ مرمــر  صنــدوق مســیِن برفــراز قبــر، قبــال بــا صفحــات طالیــی آراســته و بخشــی از
ــت: ــات نگاشته شده بوده اس ــن ابی ــانتی متر، ای ــای ده س ــه پهن ــراف آن ب ــه اط ک ــت،  ــفید بوده اس س

اســالم شــاه  ز  اخــالص  بــه  انعــام»جمشــید  از  گرفــت  تولّیــت  منصــب  چــون 

شــد چــون  مشــرف  نیابتــش  تمــام طاهربــه  کــرد  را  مــزار  ایــن  راســتی  بــا 
.........

داد تحویلــش  خزانــه  زر  و  ســیم  تمــاماز  اوگشــت  ســرکاری  بــه  صنــدوق 

نــاس زبــده ی  آن  پــدر  ک  پــا مرقــد  اســاسبــر  ک  افــال ثانــی  صفــی  یعنــی 

ــت گف ــش  یخ ــل تار ــو ســاخت عق ــدوق چ عبــاس«صن عالــم  شــاه  مــزار  »صنــدوق 

                                                                                

                                                                                                                             )مّدرسی طباطبایی، 2535: ج1/ 114و115؛ ناصرالشریعه، 1342: 95(
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بنابرایــن شــخصی به نــام طاهــر بقعــه ی شــاه عبــاس دّوم در زمــان خــودش و صنــدوق مــزار او، در زمــان  صفــی  
یــخ ذکرشــده،  دّوم یــا همــان شــاه  ســلیمان  ســاخت و ســپس بــر مقبــره اش قــرارداد. همچنیــن به وســیله ی مــاده تار
کــه در ســال 1078 هجــری قمــری ســاخت صنــدوق شــاه عبــاس دّوم بــه پایــان  رسیده اســت.  مشــخص می گــردد 
کثیراالضــالع منّظــم و غیــر منّظــم بــا میخ هــای  طــال  کــه از مــس ساخته شــده و پارچه هــای فــوالد و  ایــن صنــدوق 
گــراور و یــک نقشــه،  کرده بودنــد )راهنمــای قــم بــا 64  کــی  کوبیده شــده و بــر آن نقش هــای زیبایــی حکا بــر آن 
کان تــا ســال 1355  شمســی در مــوزه ی  کتــاب تربــت پــا 1317شمســی: 64(. صنــدوق مذکــور بنــا بــه اّطالعــات 
آســتانه قــرار داشــته )مدرســی طباطبایــی، 2535: ج1/ 114( ولــی امــروزه اّطالعــی از موضــع قرارگیــری صنــدوق 
کــه در مطالــب  فــوق بــه آنهــا اشاره شــد،  کتیبــه دار صنــدوق مذکــور  قبــر شــاه عبــاس دّوم و پایه هــای مرمــر ســفید 

در دســت نمی باشــد.

کــه در مرکــز بقعــه قــرار  دارد،  کنــون صــاف شــده امــا مدفــن او  الزم بــه ذکــر اســت قبــر ایــن شــاه صفــوی نیــز، هــم ا
کــف بقعــه متمایــز  به وســیله ی یــک ســنگ مرمــِر بزرگتــر بــه رنــگ متمایــل بــه قهــوه ای و قرمــز، از ســایر ســنگ های 
کاشــی های  کــف آنجــا بــا   شــده و قابــل شناســایی اســت. پیــش از ســنگ فــرش نمــودن امــروزی ایــن بقعــه، 

گــراور و یــک نقشــه، 1317شمســی: 64(. خشــتی فیــروزه ای مفــروش شــده بوده اســت )راهنمــای قــم بــا 64 
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موضع قبر شاه عباس دّوم

کــه ناصرالدیــن شــاه بــرای دیــدن آثارنفیــس درقــم، بــه آنجــا ســفرکرده بود، متولی باشــی آســتان مقــدس   زمانــی 
حضــرت معصومــه، همــراه خــود »قرآن هــاى نفیــس وکتــب دیگــر زیبــا، شمشــیر، قمــه و خنجرهــاى دســته ی  
گران بهــا« )ناصرالدیــن  شــاه قاجــار، 1381: 159(  مرّصــع بــا نیام هــاى جواهرنشــان و انــواع زرى و پارچه هــاى 
آورده بــود: »درآن میــان، قالیچــه و ســراندازهاى مقبــره شــاه عبــاس جلوه گــرى می کــرد. متّولی باشــی بــه عــرض 
گفت:»نفایــس  کشــیده و   کــه دو تــن ارمنــی قالیچــه را بــه ســی هزارتومــان خریدارنــد. شــاه ابروهــا را درهــم  رســانید 
کوشــید.« )همــان: 1381:  یخــی را نبایــد بــه هیــچ قیمــت از دســت داد و بایــد در نــگاه دارى آنهــا از جــان و دل  تار
کــه ایــن بــار نیــز  159( پــس ازمّدتــی دوبــاره ارمنیــان خواســتارخرید قالیچــه بــا قیمــت شــصت هزارتومــان   شــدند 

کــرد )همــان: 1381: 159(. شــاه بــا عصبانّیــت ایــن خواســته را رد 

کــه بــه نوبــت، شــبانه روز قــرآن می خواندنــد. برســر قبــر شــاه  یــان متعــددی بودنــد  درحــرم حضــرت معصومــه قار
صفــی و شــاه عبــاس دّوم نیــز بــه ترتیــب دوازده و بیســت و پنــج نفــر قــاری بــه قرائــت قــرآن مشــغول بودنــد )شــاردن، 
1372: ج2/ 530(. بــرای رســیدگی به این گونــه امــور و خدمــات مربــوط بــه آرامگاه هــا ســاالنه مبالغــی  را خــرج 
کــه بــرای مقبــره ی شــاه صفــی هزارتومــان و بــرای مقبــره ی شــاه عبــاس دّوم هــزار و پانصــد تومــان در  می کردنــد 

نظرگرفته شــده بود )همــان: 1372: ج531/2(.
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مقبره ی شاه سلیمان
کــه    کنیــز چرکســی بــود، از آنجــا  شــاه صفــی دّوم ملقــب و مشــهور بــه ســلیمان، فرزنــد شــاه عبــاس دّوم و یــک 
کرده بــود و تجربــه ای از مملکــت داری  نداشــت،  ی از ابتــدای عمــرش بیشــتر زندگانــی خــود را در حرم ســرا طــی  و
گــوار  گرفتــار شــد و وقایــع نا بالفاصلــه پــس از تاج گــذاری اولیــه اش در ســال 1077 قمــری بــه بیمــاری ســختی 
گردید)تاورنیــه، 1389: 186و187(. از ایــن رو بــه توصیــه ی  کشــور پدیــدار  گرانــی و قحطــی در  دیگــری ماننــد 
ینــی،  منجمــان بــار دیگــر مراســم تاج گــذاری برقــرار نمــود و نــام خــود را از صفــی دّوم بــه شــاه ســلیمان تغییــر داد)قزو
ی درشــراب خواری، »امــراض مختلفــه برمــزاج]ش[«  یــاده رو ی در اواخــر ســلطنتش بــه علــت ز 1367: 75(. و
)حســینی فســایی، 1382: ج1/ 490( پدیــدار شــد و در حــرم خــود در روز پنجشــنبه پنجــم مــاه ذی حجه الحــرام 
گوینــد در هنــگام مــرگ،  ســال هــزار و صــد و پنــج هجــری در اصفهــان در ســن پنجــاه و ســه ســالگی درگذشــت 
کننــد  کفــن بــه او هدیــه  کــرد پارچــه ی ســفیدی بــه عنــوان  کــرد و درخواســت  برخــی نــّواب وآخوندهــا را جمــع 
کارری، 1348: 87و88؛ نوایــی، 1360:  تــا آن را تبــرکًا بــا خــود ببــرد )الحســینی خاتون آبــادی، 1352: 549؛ 
کردنــد، بعــد  از ســه روز نعــش او را بــا  230(. بعــد از این کــه شــاه را در بــاغ چهلســتون وگلدســته غســل وکفــن 
کردنــد. در هنــگام تشــییع او بســیاری از  مقامــات حکومتــی، علمــا و  احتــرام و مراســمی مفّصــل روانــه ی قــم 
کردنــد و در  نهایــت در نزدیــک حــرم مّطهرحضــرت  ســادات، زاهــدان، رعایــا و زنــان، جنــازه ی او را تــا قــم همراهــی 
معصومــه)ع( دفــن شــد. ســپس بــه دســتور حســین میــرزا، ولیعهــد شــاه ســلیمان، بــرای شــادی روح شــاِه درگذشــته 
بــه مــدت6 روز در مســاجد اصفهــان بــه فقــرا وعلمــاء وامــرا وشــرفا و... بشــقاب بزرگــی از پلــو یــا آش وآب می دادنــد 
)مســتوفی، 1375: 113و114؛ موسوی فندرســکی، 1388: 70-72؛ الحســینی خاتون آبــادی، 1352: 549و550؛ 

کارری، 1348: 88.(.

یــه ی جنــوب غربــی بقعــه ی شــاه عبــاس دّوم قــراردارد. ایــن بقعــه بــه عــرض5/10    بقعــه ی شــاه ســلیمان در زاو
گل و بوتــه  متــر و طــول 8/10 و ارتفــاع ازاره ی ســنگ مرمــر آن 1/30 متــر همــراه بــا نقــش و نگاره هایــی رنگیــن از 
کــه نوشــته ی  آراســته بوده و بــاالی آن پــس ازگچ بــرِی نقــش و نگار،کتیبــه ای سراســری ازســوره ی حشــر قــرار  داشــته 
و  ســاده  گچبــری  آن  ســقف  رســد.  مــی  اتمــام  بــه   1107 ســال  در  و  بــوده  ابوطالب الحســینی الخطیب القمی 
گل  کــه بــا طرح هــای  فاقــد تزییــن بوده اســت )مّدرســی طباطبایی، 2535: ج1/ 117(.  ایــن ازاره هــای مرمــر، 
ــه صــورت ازاره در بخش هایــی از دیواره هــای مــوزه ی حــرم  مّطهــر)در قســمت  کنــون ب ــه نقاشــی شــده اند، ا و بوت
کنــده کار شــده، بوده اســت.  گردیده انــد. ایــن مقبــره دارای صندوقــی چوبــی و  نمایــش قرآن هــای نفیــس( نصــب 

گــراور و یــک نقشــه، 1317 شمســی: 64(. ــا 64  )راهنمــای قــم ب
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ق به مقبره ی شاه سلیمان، در پس زمینه ی تصویر قرآن خطی قابل  مشاهده است.
ّ
ازاره های مرمر نقاشی شده  متعل

گنبــد شــاه   ــارگاه معصومــه)ع(، چــاپ 1971 میــالدی، علی رغــم این کــه  کتــاب ب ــر توصیفــات موجــود در  بناب
کامــِل مرّبــع مســتطیل خــارج می نمــود، بــا ایــن همــه تــا    ســلیمان بــه لحــاظ معمــاری، مســجد باالســر را از شــکل 
گچ بری هــا، ســاختمان   آن ســال ها به واســطه ی اهمّیــت معمــاری و تزیینــات فاخــر ایــن بنــا نظیــر حجاری هــا و 
کنــون  ویــران  بقعــه را حفــظ نموده بودنــد. )ســعادت، 1971میــالدی: ج1/ 50(. بقعــه و مقبــره ی شــاه ســلیمان هم ا
شــده و اثــری از آن نیســت. اّمــا خوشــبختانه موضــع قرارگیــری قبــر به واســطه ی مســتندات موجــود قابــل شناســایی 
یخــی موجــود و پــس از مشــاهده ی میدانــی و تطبیــق آن نقشــه بــا وضــع موجــود، از  مــی باشــد: بــر اســاس نقشــه ی تار
کنــون بــه صــورت دســت نخــورده، باقــی  مانــده اســت، مشــخص  کــه دیواره هــای مقبــره ی شــاه عبــاس دّوم تا آنجــا 
گرفتــه،  کــه مقبــره ی شــاه ســلطان حســین بــا انــدک فاصلــه ای بــه مــوازات مقبــره ی آیــت  اهلل بهجــت قــرار  می شــود 
کــه در ســمت راســِت)در جهــت شــرقی( مقبــره ی شــاه ســلطان حســین،  مقبــره ی آیــت اهلل منتظــری  بــه طــوری 
قــرار دارد. بــر اســاس همیــن مســتندات ذکــر شــده، در راســتای مقبــره ی شــاه ســلطان حســین و بــه فاصلــه ی چنــد 
کنــون پــس از تغییــرات ایجــاد  کــه ا گام در ســمت چــپ آن)در جهــت غربــی(، مقبــره ی شــاه ســلیمان قــرار داشــته 

گرفتــه   اســت. گفــت موضــع قبــرش در محوطــه ی مســجد باالســر قــرار  شــده، می تــوان 

ی  بــر رو کــه  کتیبــه ای  بــا  را  اطــراف آن  کــه  بــوده  قبــر شــاه ســلیمان صندوقــی ازصفحــات مســی  ی  بــر رو
صفحــه ای فــوالدی بــوده و خــط را مشــّبک می کــرد ه، تزییــن می شده اســت. در اطــراف ایــن صفحــات فــوالدی 
کــه در حیــن حملــه افغانــان بــه مقبــره، آنهــا غــارت شــده و فقــط صفحــات فــوالدی آن  صفحه هایــی از طــال بــود، 

ــت. ــده اس ــود ش ــون مفق کن ــز ا ــدوق نی ــن صن ــه ای ک ــریعه، 1342: 96و97(  ــده )ناصرالش ــی مان باق
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مقبره ی شاه سلطا ن حسین
ی، شــاه  کــه از ســال1105 تــا 1135 قمــری ســلطنت نمــود. پــدر و ــه بــود،  ی آخریــن پادشــاه سلســله ی صفوّی و
ــش  ــان افزای ــر خواه گ ــین میرزا و ا ــتید، حس ــش هس ــب آرام ــر طال گ ــود: ا کرده ب ــت  ــش وصی ــان مرگ ــلیمان، در زم س
ی بــا نظــر مریــم  بیگــم، عمــه ی شــاه  کنیــد. پــس از مــرگ و قــدرت ســلطنت هســتید، عباس میــرزا را انتخــاب 
ــاره ی او اشــتباه  ــه شــاهی انتخــاب شــد. امــا پیش بینــی شــاه ســلیمان درب ســلیمان، حســین میرزای 26 ســاله ب

ینــی، 1367: 78-76(. ی به وقــوع پیوســت )قزو بــود زیــرا حملــه ی افغانــان بــه ایــران در دوره ی و

گرفــت. بعــد از   ــه و مــرگ آخریــن شــاه صفــوی به واســطه ی حملــه ی افغان هــا بــه ایــران صــورت  ســقوط صفوّی
کارآمــدن اشــرف، عمــر شــاه مخلــوع نیــز بــه پایــان رســید و اشــرف »بــه رغــم ســوگندى  ی  مــرگ محمــود افغــان و رو
کــرده  کــه خورده بــود، دســتور داد تــا شــاه ســلطان  حســین  را بکشــند« )فلــور، 1367: 20( و ســرش را از تنــش جــدا 
ط افغان هــا و اوضــاع نامناســب 

ّ
کردنــد )فیــض قمــی، 1349: 612(. نظــر بــه تســل و بــدن بی ســرش را در قــم دفــن 

کشــور باعــث شــد، بــرای ایــن شــاه مراســمی برگــزار نشــود. مقبــره ی او در بقعــه ی پــدرش و دقیقــا در شــرق مدفــن 
ی قبــر او نیــز صندوقــی هماننــد صنــدوق شــاه ســلیمان قرارداشته اســت  شــاه ســلیمان قــراردارد. همچنیــن بــر رو
کنــون مقبــره ی ایــن شــاه صفــوی نیــز بــا ســطح زمیــن صــاف شــده و باتوّجــه بــه  )ناصرالشــریعه، 1342: 96(. ا
کنــار مقبــره ی آیــت اهلل بهجــت  کــه مدفــن او در نزدیکــی و  گفــت  کــه در اطــراف حــرم رخ داده، می تــوان  تغییراتــی 

و آیــت اهلل منتظــری قــرار دارد.

کنــار مقابــر شــاهان صفــوی افزوده شــد  پــس از مــرگ شــاه ســلطان حســین و دفــن او، یــک مقبــره ی دیگــری در 
کــه بــه دســتور محمــود افغــان بــه قتــل رســیدند، در آن قــرار داشــته    ،کــه جنــازۀ 31 نفــر از شــاهزادگان صفــوی 
اســت. بعــد از ایــن دوره، بعضــی از بازمانــدگان دودمــان صفــوی در ایــن مــزار دفــن شــدند از جملــه: همســر شــاه 

سلطان حســین و مــادر طهماســب دّوم )مدرســی طباطبایــی، 2535: ج1/ 25و26(.
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موضع قبر شاه سلطان حسین و شاه سلیمان صفوی

نقشه ی تاریخی حرم مطهر و موضع قرارگیری مقابر سالطین صفوی 
)راهنمای قم با 64 گراور و یک نقشه، 1317 شمسی(
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نتیجه
گرفتــه بــر مقابــر  یخــی صــورت  یخــی و تطبیــق آن بــا تغییــرات تار پــس از بررســی و مطالعــه ی اّطالعــات تار
کــه ایــن بخش هــا در  پادشــاهان دوره ی صفویــه در حــرم مّطهــر حضــرت معصومــه)س(، مشــّخص می شــود 
گردیدنــد. بــا توجــه بــه اهمّیــت موضــوع مــزارات در دانــش  یــِخ شــکل گیری خــود دچــار تغییــرات بســیاری  طــول تار

ــد. ــم می نمای ــروری و مه ــدگان ض ــرای آین ــرات ب ــن تغیی ــگاری ای ــتند ن ــط و مس ــت و ضب ــت ثب ــخ، اهمّی ی تار

یخــی و مشــاهدات میدانــی از وضعّیــت فعلــی مقابــر موجــود مشــخص  پــس از مطالعــه ی مســتندات تار
تغییــرات  دچــار  زمــان  گــذر  در  دّوم  عبــاس  شــاه  مقبــره ی   صفــوی،  پادشــاهان  مقابــر  میــان  در  می گرددکــه 
گردیــده و محــل دفــن او از طریــق ســنگ متمایــل بــه قرمــز و قهــوه ای قابــل تشــخیص  کمتــری  و آســیب های 
می باشــد، بــا ایــن   همــه، امــروزه صنــدوق و پایه هــای آن وضعیــت نامشــخصی دارنــد. مقبــره ی شــاه صفــی و 
کــه موضــع قبــر شــاه صفــی محــو  گردیــده. بــه طــوری  یــادی  تزیینــات صفــوِی آن نیــز بــه مــرور ایــام دچــار تغییــرات ز
گیــری قبــر قابل شناســایی  کــه ذکــر آن در مقالــه آمــد، موضــع قــرار  یخــی،  گردیده ســت. امــا بــر اســاس مســتندات تار
کنــون در قســمت زنانه اســت و خوشــبختانه صنــدوق فاخــر ایــن مقبــره در مــوزه ی آســتانه قــم  کــه هــم ا می باشــد ، 
گردیــده و تنهــا بــا اســتفاده از  کامــال محــو  محفــوظ مانده اســت. مقبــره ی شــاه ســلیمان و شــاه سلطان حســین نیــز 
کــه در ایــن مقالــه بــه آن اشــاره شــد. یخــی موضــع قرارگیــری قبــر آنهــا قابــل تشــخیص می باشــد،  قرائــن و شــواهد تار

کــه ایــن   کــه در ایــن مقالــه بــه آن پرداختــه شــد؛ از ایــن جهــت اســت  ضــرورت بررســی مقابــر شــاهان صفــوی 
کنــد و بنابرایــن    بخش هــا در طــول ایــام دچــار تغییــرات بســیاری شــده بود و ممکــن اســت در آینــده نیــز تغییــر 
تشــخیص محــل دقیــق مدافــن ایــن شــاهان ممکنســت در آینــده ســخت تر باشــد. حــال بــا دانســتن آن، بخشــی 
کــه  یــخ روشــن تر شــد تــا ایــن امــکان بــرای آنهــا فراهــم شــود  کــه تــا حــدی در ابهــام بــود، بــرای پژوهنــدگان تار یــخ  از تار

نســبت بــه ســایر موضوعــات در حــول همیــن مبحــث، دسترســی آســان تر داشته باشــند.
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منابع 

اعتمادالّســلطنه، محمدحســن خان)1367( تاریــخ منتظــم ناصــری، تصحیــح محمــد اســماعیل رضوانــی، 3جلــدی، تهــران، نشــر -   
کتــاب. دنیــای 

کتاب فروشی اسالمیه.-    الحسینی خاتون آبادی، سید عبدالحسین)1352( وقایع السنین و االعوام، تهران، 

پیرنیا، حسن و اقبال آشتیانی، عباس)1380( تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه، تهران، نشر خیام.-   

تاورنیه، ژان باتیست)1389( سفرنامه، ترجمه ی حمید ارباب شیرانی، تهران، نشر نیلوفر.-   

ترکمان، اسکندربیگ)1382( تاریخ عالم آرای عباسی، تصحیح ایرج افشار،3جلدی، تهران، نشر امیرکبیر.-   

حسینی فسایی، حاج میرزا حسن)1382( فارسنامه ناصری، تصحیح منصور رستگار فسایی،2جلدی ،تهران، نشر امیرکبیر.-   

گراور و یک نقشه، قم، دفتر آستانه ی قم، 1317 شمسی.-    راهنمای قم با 64 

سعادت، بیژن)1971میالدی( بارگاه معصومه)ع(، 3جلدی، فلورانس، نشر دانشگاه پهلوی شیراز.-   

شاردن، جان)1372( سفرنامه، ترجمه ی اقبال یغمایی، 5جلدی، تهران، نشر توس.-   

شــاملو، ولــی قلی بــن داود قلــی) 1371( قصص الخاقانــی، تصحیــح ســید حســن ســادات ناصری، 2 جلــدی، تهــران، وزارت فرهنــگ -   
و ارشــاد اســالمی.

ـــــــــــــــــــــــــــ)1374( قصص الخاقانی، تصحیح سید حسن سادات ناصری،2جلدی تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.-   

یلم)1367( اشرف افغان بر تخت گاه اصفهان، ترجمه ی ابوالقاسم سری، تهران، نشر توس.-    فلور، و

فیض قمی، عباس)1349( گنجینه آثار قم، 2جلدی، قم، چاپ خانه ی مهر استوار.-   

ینی، ابوالحسن)1367( فوائدالصفویه، تصحیح مریم میراحمدی، تهران، موسسه ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی.-    قزو

هنــر -    و  فرهنــگ  کل  اداره  تبریــز،  کارنــگ،  عبدالعلــی  و  نخجوانــی  عبــاس  ترجمــه ی  کارری،  ســفرنامه  جملــی)1348(  کارری، 
شــرقی. آذربایجــان 

کیکاووس جهانداری، تهران، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی.-    کمپفر، انگلبرت)1350( در دربار شاهنشاه ایران، ترجمه ی 

کان، 2جلدی، قم، چاپخانه مهر قم و انجمن آثار ملی.-    مّدرسی طباطبایی، سید حسین)2535 شاهنشاهی( تربت پا

یخــی موقوفــات -    گــودرزی، تهــران، مجموعــه انتشــارات ادبــی و تار کوشــش بهــروز  مســتوفی، محمدحســن)1375( زبــده التواریــخ، بــه 
دکتــر محمــود افشــار یــزدی.

ــه، مــوزه و مرکــز -    کتابخان ــار شــاه ســلطان حســین، تهــران،  موسوی فندرســکی، ســّید ابوطالــب)1388( تحفه العالــم در اوصــاف و اخب
اســناد مجلــس شــورای اســالمی.

ناصرالشریعه، شیخ محمد حسین)1342( تاریخ قم، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم.-   

ناصرالدین شاه قاجار)1381( سفرهای ناصرالدین شاه به قم، تصحیح فاطمه قاضیها، تهران، سازمان اسناد ملی ایران.-   

نوایی، عبدالحسین]گردآورنده[)1360( اسناد و مکاتبات سیاسی ایران، شاه صفی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.-   
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ینــی اصفهانــی، محمدیوســف)1382( ایــران در زمــان شــاه صفــی و شــاه عبــاس دّوم، بــه کوشــش محمدرضــا نصیــری، تهــران، -    والــه قزو
انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی.

کوشــش ســّید ســعید میرمّحمــد صــادق، تهــران، نشــر -    ــه  ینــی، میــرزا مّحمــد طاهــر)1383( تاریــخ جهــان آرای عباســی، ب وحیــد قزو
ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی. پژوهشــگاه عل

یوسف زاده، بهزاد)1387( راهنمای موزه ی آستانه مقدسه قم، قم، نشر زائر.-   

-   VOYAGES, DU CHEVALIER CHARDIN, EN PERSE, Paris, 1811.
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