شاه عباس

اول*

چگونه درگذشت
نصراهلل فلسفی

چگونه چندين بار از مرگ نجات يافت؟
شاه عباس اول در شب دوشنبة اول ماه رمضان ساال  978هجاي مراي
( 27ژانوية  1571ميالد ) در شاري هايا( (مي اك متوماا اياساان در دوران
صفو ) از اييالنسابيگم زن سلطان محردمييزا ،پسي باكر

شااه رراساب اول

دومين پادشاه ااندان صفويه به وجود آمد ،و پس از پنجاه و نه سال و هشا ماه
و بيسا و سه روز زندگاني در شب پنجشنبة بيسا و سوم جرااد االولي ساال
 1038هجي مري در شري اشيف مازندران (برشري نوني) درگذشا.
در دوران ميا( چندين بار دشرنانش به شتن و بيااستند و بارها نياك
در ميدان نبيد يا به سبب بيراريرا گونااگون جاانش باه دام ماي

ا،تااد ،ولاي

مقاصد شوم بداواهان را به نييو دليي و سياسا باطل سااا و به دساتيار
پكشتان دانشرند ماذق نيك ا پنجاه و نه سالگي با بيراريرا جانتاه مبارزه يد.
نخستين سي ه به شتن و بيااسا ،عرش شااه اساراعيل دوم باود.
شاه عباس از سال  980هجي مري  ،هنگامي ه يك سال و نيم بايش نداشاا،
از جانب جدش شاه رراسب اول به مقام مييزاياي هايا( و متوماا اياساان
منصوب شده بود و شاهملي سلطان استاجلو با مقام اميياالميايي اياسان به عنوان

* .يغرا ،سال بيسا و چرارم ،شرارة يازدهم ،بررن  ،1350صص  641ا .652
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لَلِه از او سيپيستي و نگاهدار مي يد.
سيزمين پرناور اياسان از ساال  916هجاي مراي  ،پاس از آنتاه شااه
اسراعيل اول در نكديتي شري ميو محرداان شيباني ،معيوف به شيبكاان ،اان
ازبك را شتساا داد و شاا ،باه صايف پادشااه صافو درآماد و اريرة
متصي،ا( آن دولا گشا .از آن پس پادشاهان صفو به مقتضا سياسا يتاي
از پساايان يااا باايادران اااود را بااا عنااوان متومااا اياسااان بااه شااري هاايا(
مي،يستادند ،و يك ن از سيان بكر

مكلباش را نيك به عناوان لَلِاه و سيپيساا

هرياه و مي يدند ،و متوما اياسان درمقيقا با آن سيدار بود.
شاه عباس اول نيك چنان ه گفتيم ،از سال  980هجي مراي باه دساتور
جد اود شاه رراسب بدين مقام منصوب شد و ا سال  996ه به سلطنا اييان
رسيد ،هرچنان در اياسان بهسي ميبيد .پس از مي

شاه رراساب اول (در مااه

صفي سال  984هجي مري ) گيوهي از سيان مكلباش ،محردمييزا پسي بكر

او

و پدر شاه عباس را به برانة اينته به علا نابينايي نري واند جانشين پادر گايدد،
از پادشاهي محيوم سااتند و اساراعيل ميايزا ،يزناد دوم شااه رراساب را باه
سلطنا بيداشتند .شاه اسراعيل دوم ه جواني سفاك و سنگدل بود ،باه شايمي
ه در اريخ زندگاني و بايد ديد( )1از آغاز پادشاهي به شتن مدعيان سالطنا
هرا گراشا و در انادك زماان بسايار از بايادران و بيادرزادگاان و بساتگان
نكديك و مخالفان اود را هالك يد ،و چون در سال  985هجي دارا پساي
شد ،درصدد بيآمد ه بيادر بكر

اود محرادمييزا را هام اه در شايياز بهساي

ميبيد ،با هرة ،يزندان و از ميان بيدارد .پاس يتاي از سايان مكلبااش باه ناام
عليقلياان شاملو را به متوما هيا( و اميياالميايي اياسان گراشا ،و باه او
دستور داد ه چون به هيا( رسيد ،عباسمييزا را نابود سازد.
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تصوير شاه عباس اول كار يكي از نقاشان اروپايي زمان او
نقل از تابي ه در سال  1808ميالد در شري لندن چاپ شده اسا

عليقلياان از مكوين به هيا( ر،ا ،ولي پيش از آنته او مأمورياا ااود
را به انجام رساند ،شاه اسراعيل دوم را به حييك اواهيش پييخان اانم شتند
و چون ابي مي

و به هيا( رسيد ،سيدار شاملو از شتن عبااسمييزا چشام

پوشيد ،و اود را لَلِه و سيپيسا آن شاهكاده معي،ي ايد ،و بيدرنا

اس باه

پايتخا صفو ،يستاد ا مژدة سالما او را به پدر و مادر بيساند.
پس از شته شدن شاه اسراعيل دوم (روز يتشنبه سايكدهم رمضاان 985
هجي مري ) سلطان محرد ادابنده پدر شاه عباس اول ه به ،يمان پدرش شاه
رراسب با پسي بكر

اود مركهمييزا در شيياز بهسي ميبيد ،به مكوين ر،اا و

به جا بيادر بي خا سلطنا نشسا .ولي چون نابينا و ناا وان باود ادارة اماور
شور را به زن اود مردعليا سپيد و مركه ميايزا را باه نياباا سالطنا ،ياا باه
اصطالح زمان به و الا ديوان اعلي منصوب يد .سپس به سبب آنته در سايان
مكلباش آثار اودسي و نفاق مشرود بود ،شاه و ملته از بيم آنته مبادا گيوهي از
سيداران نارا ي به مصد سيپيچي از امتام شاه و مخالفا باا امياياي اه باه او
نكديك بودند ،عباس مييزا را سلطنا دادند وبادين براناه ،تناها بيپاا نناد ،از
عليقلياان شاملو اواستند ه شاهكاده را از هيا( به ماكوين رواناه ساازد .اماا
عليقلياان و بسيار از سيداران مكلباش و متام نوامي مختلا
بيشتي از طواي
سيان سايي طواي

اياساان ،اه

استاجلو و شاملو بودند ،بيا اينته در بيابي مدر(نرايي و نفوذ
مانند ي ران و تهلو ،در دربار مكوين ،ميبها داشته باشند،
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با ،يستادن عباس مييزا باه پايتخاا مخالفاا يدناد ،و چراار ساال بعاد از آن
عليقلياان شاملو با دستيار ميشدملياان استاجلو متريان ااواف و بااايز،
در پشا ملعة نيشابور بساط سلطنا بيپاا ساااا و عبااس ميايزا را اه در آن
اريخ يازده سال داشا ،بي خا شاهي نشاند و پادشاه اياساان اواناد( .ربيا
االول سال  989هجي مري ).
سه سال پس از آن ميان امييان شاملو و استاجلو بي سي متوما اياساان
ااتالف ا،تاد و به مصد مدر(نرايي با يتديگي به جن

بيااساتند ،و در نبايد

ه ميان عليقلياان و ميشدملياان در ميية سو سفيد از مايا يشايك درگي،اا
يي بي اسب شاه عباس اورد ه او را از اسب به زيي ا،تند ،ولي آسيبي نديد و
ميشدملياان استاجلو را هرياه اود به شري مشردش بيد.
عليقلياان شاملو ه ا آن زمان به نام شاه عباس باي اياساان متوماا
مي يد ،چون شاهكاده را در دسا ميي

ديد ،چندان متأثي و اشرگين شد اه

گيوهي از سواران اود را مأمور باازگي،تن ياا شاتن و ساااا .اماا يتاي از
سيداران او پيش از ديگيان اود را به شاه عباس رسانيد و از مصد سواران ااان
شاملو آگاهش يد ،و هرين اه ايشاان دررسايدند و شااه را نشاانة ياي فنا
سااتند ،اويشتن را در ميانه ا،تند و هدف يي سااا و جاان شااه را از ماي
نجا( داد.
شاه عباس پس از آن هم ه درمااه ذيقعادة ساال  996هجاي مراي از
اياسان به مكوين مرله بيد و به جا پدر بي خا سلطنا اييان نشسا ،باز ا
پايان عري چندين بار به سبب سو مصد دشرنان جانش با مي
آنجرله در سال  1014هجي مري

نكدياك شاد .از

ه سنان پاشا سيدار عثرااني ،معايوف باه
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چغالاوغلي ،را در نكديتي شري بييك شتسا داد ،شب هنگام باي پاه ا ،ايود
آمد و به شاد آن پييوز به باده گسار و راشا اسييان و سايها

شاتگان

پيدااا .در آن مجلس يتي از سيبازان طايفة استاجلو ،ه و اهمد و الغي باود،
ميد مو هيتل و درشااستخوان را ه به اسيي گي،ته بود ،پيش شاه بيد .شاه
از آن ميد پيسيد ه از دام مبيله اساا .در جاواب گفاا اه از مبايال متاي
يدستانم .ولي جرعي از بكرگان طايفة متاي
نشنااتند ،و يتي از ايشان ه رستمبي

اه در مضاور شااه بودناد او را

نام داشاا ،گفاا مياان طايفاة ماا و او

دشرني و ااتالف اسا .شاه عباس دستور داد اسيي را به رستمبي
او هيچه اواهد بتند .رستمبي

سپارند اا باا

از گي،تن و امتناع يد و به طعناه گفاا ناذر

يده ام ه از دشرن در مال عجك و بيچارگي انتقام نگييم .گفتار او شاه را اوش
نيامد و ،يمان داد ه اسيي را يتشند .ميد اسيي از شنيدن اين ،يماان باه چااال ي
انجي از ري سيدار

ه نكديك و ايستاده بود ،بييون شيد و به سو شاه ه

بي زمين نشسته بود ،دويد .شاه عباس بيآنته بيراي باه ااود راه دهاد ،باه ياك
جستن دسا او را با انجي گي،ا و در زيي زانو گذاشاا و باا و درآويخاا،
ما يان مجلس نيك با شرشييها

شيده به مصد نجا( شاه پيش دويدند ولي از

ثي( ايشان نور مشعلرا ،يو نشسا ،و در آن آشفتگي ،و اريتي شنااتن شاه از
اسيي دشوار گشا ،چنان ه هيچ س جيأ( شرشيي زدن نري يد .سيانجام شااه
عباس انجي از دسا آن ميد بدر آورد و غالمانش او را به گوشاها

شايدند و

پاره پاره يدند.
شاه عباس با آنته پيدل و دليي بود ،از بيم سو مصد بداواهان هنگام شب
آسوده نريافا ،و اوابگاه شبانة اويش را معين نري يد .باه دساتور و هاي
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شب در اطامرا يا ايگاهرا شاهي ،از هشا ا ده بستي مختل

گستيده ميشاد

و او به ميل اويش در يتي از آنرا ميافا .گاه نيك در ميانة شب از بساتي باه
بستي ديگي مير،ا.
يك بار نيك هنگامي ه با چغال اوغلي سيدار يك در نبيد باود ،دو ان از
امييان مكلباش به نام محرداان ماكاق و شااهي اان ا،شاار باه مصاد شاتن او
طعامش را به زهي آلوده يدند ،ولي اين بار نيك با اوردن پادزهي از مي

رهاايي

يا،ا ،و از آنپس در سفيها بيشتي دستور ميداد ه طعام را پيش چشم ااودش
پخته و آماده نند ،و گاه اود بدان ار ميپيدااا.
در سال  999هجي مري نياك ،هنگاامي اه در ميادان شاري شايياز باه
چوگانباز سيگيم بود ،از اسب بي زمين ا،تاد و پايش شتسا .چنان ه بيش از
يك ماه از اانه بييون نيامد و پس از آن نيك مد ي با عصا و به يار ادمتگكاران
وپيستاران مي ا مي يد ،و بهطور

ه ماال جاللالادين محراد ياكد مانجم

مخصوصش در اريخ عباسي نقل يده اسا ،بيا عالج اين بيرار باه دساتور
پكشتان مخصوص اويش پنجاه و هفا روز پياپي يياك اورد ،و چون برباود
يا،ا بيدرن

از اوردن يياك اوددار

يد.

بيماريهاي او
شاه عباس در دوران پادشاهي اويش چندين بار گي،تار بيراريرا سخا
شد و جانش در اطاي ا،تااد .از آنجرلاه در  997هجاي مراي  ،دوماين ساال
پادشاهي او ،چون در مكوين ابي يا،ا ه عبدالرؤمناان پسي عباداهاان امياي
ازبك ،به ،يمان پدر به اياسان ااته و شري مشرد را محاصيه يده اسا ،بايا
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بييون راندن او از ااك اييان به سو اياسان لشتي شيد ،ولي در شاري رايان
به سختي بيرار شد و ناگكيي از پيشي،ا باز ايستاد و بيرار او چرال و ساه روز
دوام يا،ا .يتي از موراان زمان دربارة اين بيراار و عاالج آن چناين نوشاته
اسا:
« ...در آن اوان ه بلدة ريان مخيم سيادما( جاه و جالل بود ،روز يتشنبة
بيسا و دوم شوال  ،997شاه عباس مييض شد و اب محايق باي او عاار
گشا .متيم علي اشاني مشرور به متايم وچاك طاار شادن آن ماي
صعب را به اورانيدن سم أويال نراود و باه معالجاه مشاغول شاد و ،يماود
اايرها از نرد ي يب دادند و در بيايون آن ايراه ديگراا باكر

باي باار

گذاشته آب را بغايا گيم يدند و در ميان آن ايره مو ي عبياه نراود و از
سق

آن سورا در محاذ آن مو

مو

به مدارا ميريختند ،و نواب اشيف به دولا در نار مو

ميگي،تند ا از ميار وام عيق مي

مايار داد ،اه از آنجاا آب گايم در آن
آنقادر آرام

يدند)2(»...

جاللالدين محرد يكد مانجم مخصوصاش نياك در ااريخ ايان بيراار
اشعار سااته و در تاب اريخ عباسي اود چنين نوشته اسا:
« ...در سهشنبه پانكدهم ذيقعده ناكول اجاالل در رايان واما شاد ،و روز
ديگي بيرار شدند ،و چرل روز اين بيرار

شيد ،و اين ابياا( ااريخ صاحا

شد:
بي،ياش ع

افا

پادشاااه اااميان عباسشاااه

چندروز

عامبا از مو( بخاا جاوان

وز گريهااا دعااا اياام ساافا

سختي دادش ادا ذوالرنن

گيد اندوه و الام ز آ،ااق ر،اا
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هرچو گل در بوستان اينا(

غنچة دلرا مساتينان شاتفا

از پااي اااريخ پيااي روزگااار

صحت شاه جوان عباس ،گفا
997

شاه عباس به هرين سبب از ريان آن زمان متنفاي باود و هيگاك در آنجاا
وم

نري يد ،و هيگاه مجبور به وم

ميشاد باه محال شااهكاده عبادالع يم

مير،ا ،و به گفتة يتي از جرانگيدان اروپايي( )3شاري رايان را لعناا ايده و
هي س را ه بدان جا مير،ا ميامكاده مياواناد .بيااي از نكديتاانش معتقاد
بودند ه چون ميدم ريان هيچگاه از او چنان ه مايل بود ،پذييايي نتيدهاناد از
آنجا بيكار اسا.
پس از آن نيك متير بيراريرا

ب و ليز و نوبه (ماالريا) و ب رب ( )4شاه

عباس را در شريها سرنان (در 1008ها  .ق ).و ،يحآباد (درسال 1028ها  .ق).
و ،ييوز وه (در سال  1029ها  .ق ).و مكوين (درسال  1037ها  .ق ).و شريها
ديگي نا وان و بستي سااا .پييتيو دالواله( )5جرانگيد ايتاليايي ،در بيان ومااي
سال  1031هجي مري ( 1620ميالد ) به بيراريرا و اشاره ايده و چناين
نوشته اسا:
« ...پياوار و آميكش بسيار با زنان سالما او را متكلكل ايده ،و شاد(
بيرار ناپل( )6هم ه چندين بار بدان مبتال گشته ،وجودش را نا وان ساااته و
مو سيش را ريخته اسا»...

بيرار ناپل در اصطالح زمان به مي

و،ا يا آبله ،ينگي اه آن را دا

اال،ينج نيك ميگفتهاند ،اطالق ميشد ،ه هران بيرار سفيليس اسا .اين بيرار
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در سالرا  1491و  1494ميالد از امييتا مي ك به سيزمين اسپاني سايايا
يد و از آنجا به ،يانسه و ايتاليا راه يا،ا و موجب لفا( بسيار گيديد ،و ظاهياً
چون از بندر ايتاليايي ناپل (ناپولي) به وسيلة مالمان آن شور به سايي شورها
جران انتقال يا،ا ،آن را «بيرار ناپل» اواندهاند.

()7

شاه عباس ،چنان ه نويسندگان معاصاي او اشااره يدهاناد ،در ساي و دو
سالگي به بيرار نقيس نيك دچار گشته و بدين سبب چند آهساته و باا عصاا
مي ا مي يده اسا.
پزشكان مخصوص او
از پكشتان ااص و نامي شاه عباس يتي متيم عنايااه يكد باود ،اه
شاه او را از ديگي پكشتان اويش عكيك ي ميداشا .زن و نيك در ميم شاهي به
ار طبابا و درمان زنان و نيك ان شاه ميپيدااا .اين پكشاك در ساال 1029
هجي مري درگذشا.
پكشك ديگي او متيم سي الدين م في اشي ناام داشاا اه گذشاته از
شخص شاه درمان بسيار از بكرگان و درباريان نيك به عردة و بود ،و در ساال
 1036هجي مري و،ا( يا،ا و پس از مي

او پسيش متيم شرسا ه طبيب

دارالشفا بود ،جانشين و گيديد.
ديگي متيم جبيييل پسي متيم محردبامي بييك باود اه از ايايان باه
هندوستان مراجي( يد.
شاااه عباااس در سااال  1018هجااي مرااي ( 1609ماايالد ) از آنتونيااو
دوگوهآ

()8

شيش اسپانيولي ،ه در سال  1011از جانب پادشاه اسپاني بيا

بليغ
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دين عيسي ،با هيئتي از رومانيان مسيحي به اييان آمده بود ،اواسا ه در سافي
ديگي اود به اييان يك پكشك ،ينگي هرياه بياورد ،زييا« :ديگي جيأ( آن نادارد
ه جان اويش را به اطبا مسلران بسپارد!».
مرگ شاه عباس
شاه عباس نوروز سال  1037هجي مري را در شري اشايف مازنادران و
عرارا( سلطنتي عباسآباد گذرانيد ،و چون هوا اند ي گيم شد از مازنادران باه
مكوين ر،ا .ولي در راه بيرار گشا و ب رب بار ديگاي او را بساتي ساااا.
پس از آنته باز با آنته بيرار بود عكم سفي مازنادران ايد ،و چاون پكشاتان باه
سبب رطوبا هوا مازندران از آن سفي منعش يدناد ،بناا

اار باي اساتخاره

گذاشا ،و استخاره بد آمد .اما باز پس از چند روز بار ديگي استخاره يد و چون
اين بار در استخاره نري صييح نيامد ،به سو مازندران متوجاه شاد ،و باا آنتاه
پكشتانش گفته بودند آهسته طي مسا،ا ند و دوازده ميملة سفي را در بيسا و
چرار روز بپيرايد ،در سفي شتاب يد و آن راه دراز را نه روزه پيرود و در پاياان
روز نرم به شري اشيف رسيد .در راه نيك هرچنان بيرار بود و چند روز ياك باار
ب و نوبه جديد ميشد .سيانجام چون به مي

مطعي ااويش پاي بايده باود،

درصدد بيآمد ه ناوادة ااود ساام ميايزا را از اصافران بيااورد و باه وليعراد
بيگكيند .پس از موالنا مياد مازندراني ،ه از علرا نامي آن ديار بود اواسا ه
در آن باره استخاره ند ،و از استخارة آن ميد چنين استنباط شد ه به وليعراد
بيگكيدن سام مييزا نيتو و مبارك اسا ،ولي در انتقال و از اصفران به مازندران
شتاب نبايد يد.
شاه عباس در مد( شصا سال زندگاني (از  978ا  1038هجي مري )
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دارا پنج پسي شد ،ه اسامي ايشان به ي يب ولد ازاين ميار اسا:
 -1محرد بامي مييزا مشرور به صفيمييزا 2ـ مسن مييزا 3ا سلطان محرد
مييزا 4ا اسراعيل مييزا  5ا امامقلي مييزا
از اين پنج پسي به شيمي ه در اريخ زندگاني شاه عبااس باياد دياد()9
صفيمييزا به ،يمان پدر شته شد .مسن مييزا و اسراعيل مييزا هام در اود ي
درگذشتند .محرد مييزا و امامقلي مييزا را نيك به دستور شاه عباس اور يدناد.
شاه عباس چون پسي بكر

اود صفيمييزا را بيسبب سي بييده و دو پسي ديگي

را به عللي ه در اريخ سلطنا و بايد ديد ،ور يده بود ،هرين ه مي

اود

را نكديك ديد مصرم شاد يگاناه ،يزناد را اه از صافي ميايزا ،پساي بيگنااه
مقتولش ،بامي مانده بود و سام مييزا نام داشا ،به وليعرد بيگكيند .پاس چاون
امساس مي

يد چند ن از نكديتتيين سيداران ،مانند عيسياان مورچيباشي

و زينلاان وشرال و يروربي
پس از مي

ايواوغلي را امضار يد و از ايشان اواسا ه

او نوادهاش سام مييزا را به سلطنا بيدارند و از او بخواهند ه اود

را به نام پدر مقتول اويش شاه صفي بخواند .منجران شاه به او گفته بودناد اه
سام مييزا هشا ماه بيشتي سلطنا نخواهد يد ،ولي او در جواب گفته باود اه:
« ...هيمدر مي واند سلطنا ند هيچند ه سه روز باشد .من نرا به پادشااهي او
مايلم و آرزو دارم اجي ه مق پدر بيگناهش بود بي سي او نراده شود»...
چون پكشتان گران داشتند ه شاه را مسروم يدهاند ،باه دساتور متايم
يوس

طبيب مخصوصش هشا روز مراام گي،اا و چراار روز باا شايي گااو

شستشو يد .اما اين معالجا( هم اثي نبخشيد و شاه چون مي

اود را مسالم

ديد مد،ن اويش را نيك معين يد ،اما به گفتة دو ن از جرانگيدان اروپاايي اه
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در زمان شاه صفي جانشين شاه عباس به اييان آمدهاند( ،)10دستور داد بيا آنته
ميدم به محل آرامگاه مقيقياش پي نبيند شييفا( د،ن او را در سه محل اردبيل
و مشرد و نج

باهم انجام دهند و او را در محلي به ااك بسپارند ه باي هراه

س مجرول براند.
شاه عباس سيانجام در شب پنجشانبة بيساا و ساوم جرااد االول ساال
 1038هجي مري در شري اشيف مازندران درگذشا .هنگام مي

پنجاه و ناه

سال و هشا ماه و بيسا و سه روز از عريش گذشته باود و دوران پادشااهيش
در اياسان و عياق  49سال و در عياق  43سال بود.
پس از مي

شاه عباس سيداران و،ادارش بيا اينته بنيان وليعرد نوادة

او سام مييزا را استوار ي سازند ،به دستور اود شاه مايگش را چناد روز پنرااني
داشتند ،و وصيانامها از جانب شاه عباس ،و با مري و صديق سيداران بكرگاي
مانند عيسياان مورچيباشي و زينلاان شاملو وشرالباشي و امييان ديگاي باه
وسيلة محبعليبي

لَله غالمان شاهي ه از ريشسفيدان ومعتردان دربار صافو

بود ،بيا سام مييزا به اصفران ،يستادند .محبعليبي

مسا،ا اشيف ا اصافران

را هشا روزه پيرود ،و به شيمي ه در اريخ صفويه باياد دياد باا گيوهاي از
منسوبان شاه و درباريان و سيان سپاه لوازم اجگذار به نام مييزا را در آن شاري
،ياهم سااا ،و آن شاهكاده اه آن زماان هجاده ساال داشاا ،در روز چراارم
جراد الثاني  1038هجي مري در اصفران به جا جد اود شاه عباس اول بي
خا سلطنا نشسا و شرشيي شاه اسراعيل اول سيسلسلة دودمان صفو را بي
ري بسا.
به گفتة يتي از جرانگيدان اروپايي( )11سيداران و نكديتان شاه عباس بيا
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اينته ا سام مييزا بي خا شاهي ننشسته اسا ،سي از مي
دستور او جسدش را هره روز در هراان ااالر

و آگاه نشود ،به

اه معراوالً باه ،يماانيوايي و

دادرسي مينشسا ،با چشران گشاده بي خا مينشاندند ،و پشتش را به ساو
پيدها ميار ميدادند ،ه يوس آما رييس اواجهسيايان در پس آن ميار داشا و
او از آنجا دسا شاه را به وسيلة ريسراني ناازك و ابييشارين مي اا مايداد و
بدين ميله بدانچه يروربي

ايواوغلي يساول از جانب ساني اه در آن ساو

االر ايستاده بودند ،اظرار مي يد ،از طيف شاه جواب ميگفاا .بادين صاور(
ما يان گران ميبيدند ه شاه هنوز زنده اسا و ماي

او بايش از شاش هفتاه

پنران ماند! ولي اين روايا در هيچيك از واريخ ايياناي اه در دساا نگارناده
اسا ،ديده نريشود.
بهطور

ه موراان ايياني زمان نوشتهاند ،سيانجام جسد شاه عباس را از

شري اشيف مازندران باه ساو اصافران بيدناد و در نكديتاي اشاان در جاوار
امامكاده مبيب بن موسي در محلة پشا مشرد به امانا گذاشتند و مرديقليبي
پسي محرداان زياداوغلي ماجار را به وليا آنجا عيين يدند و در ايان مياسام
زينببيگم عرة شاه با گيوهي از بستگان و و سلطانالعلرا اليفه سلطان وزيي
او و جرعي از درباريان و سيان شور و لشتي نيك شي ا داشتند.
يتي از جرانگيدان بيگانه

()12

ه در زمان شااه صافي باه ايايان آماده ماي

نويسد عروم ميدم اييان معتقد بودند ه جسد شاه عبااس را باه نجا
زييا او هنگامي ه به بغداد سفي يد گفته بود ه نج

بيدهاناد،

را بسيار دوسا مايدارد

و آرزويش اين اسا ه در جوار علي(ع) به ااك سپيده شاود .جراانگيد ديگاي
مينويسد ه ملب او را به اردبيل و جسادش را باه مام ياا باه ماولي باه نجا
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بيدهاند.

()13

گويندة نامعلومي هم ه در زمان شاه سلطان مساين صافو ميزيساته و
اشعار به نام اريخ من وم شاه عباس( )14سيوده ،دربارة آايين بيرار و ماي
و به ااك سپيدن جسد شاهعباس چنين گفته اسا:
ز سنگيني معاده اب شاد شاديد

به ع

پس از هيضه اسرال هم شد عياان

راايج پدياادار شااد آن زمااان

شاااب پنجشااانبه دم صااابح باااود

ازجرانسو جنا نرود

هرو

مو

ار آااي شايد

ه آن روز را بود بي بيساا وچاار

،كوني در اول جراد شارار(!)

وانااد شااد از لفاا زالغغ عيااان

هطاي شد آنمه چهسال ازجنان

1038

*
به اشان چاو باا نعاش ناامآوران

رسيدند شد شور محشاي عياان

نرادنااد آن نعااش جنااا نصاايب

امانااا بااه پاايش مااكار مبيااب

ز اوالد امجاااااد هفااااتم امااااام

عليهالصاالوة و عليااه السااالم

دو و ده ز مفاااش شااد انتخاااب

ااه آنجااا نراينااد اااتم تاااب

*
پس از چناد روز آماد از اصافران

رمم از صفي شاه ر وان متاان

ه در طوس ياا ايبال ياا نجا

شااود مبااي جاادم باايا شاايف

اه باشاد نراان

ه شد در جا مبي گيتاي ساتان

وليتن به نحاو

سه محرال نرودناد در افياه باار

ه هييك رود جانب يك ديار..
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