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چکیده 

پایه گــذاری حکومــت صفــوی توســط شــاه اســماعیل در ســال 907 قمــری حساســیت همســایگان 
ــای  ــعه طلبی ه ــی و توس ــای مذهب ــا داعیه ه ــکان ب ــن ازب ــن  بی ــت. در ای ــب را برانگیخ ــنی مذه س
ارضــی حمــالت مختلفــی را بــه شــهرهای مختلــف خراســان از جملــه مشــهد تــدارک دیدنــد کــه در 
ایــن تهاجمــات بــارگاه رضــوی نقــش مهمــی ایفــا کــرد. پژوهــش پیــش رو بــه روش توصیفــی تحلیلــی 
مبتنــی بــر متــون کتابخانــه ای درصــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه بــارگاه رضــوی در ایــن منازعات 
چــه جایگاهــی داشــته اســت؟ یافته هــا حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه بــارگاه رضــوی نــه  تنهــا از 
رونــد ایــن منازعــات تأثیراتــی پذیرفتــه بلکــه بــر جریــان آن هــا نیــز اثــر گذاشــته اســت؛ بدیــن ترتیــب 
کــه تهاجمــات ازبــکان بــه مشــهد موجــب دســتبردهای گوناگــون آن هــا بــه بــارگاه رضــوی شــد؛ امــا 
همیــن تهاجمــات زمینــه ای بــرای توجــه بیشــتر شــاهان صفــوی بــه مســئله زیــارت مشــهد و بازســازی 
حــرم مطهــر را فراهــم کــرد. همچنیــن صفویــان توانســتند از ظرفیت هــای متعــدد بــارگاه رضــوی بــه  

منظــور مقابلــه بــا ازبــکان اســتفاده کننــد.
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1.  مقدمه

در شــرایطی کــه صفویــان ســرگرم تثبیــت پایه هــای قــدرت خویــش در برابــر بازمانــدگان 
ــو ظهــور در مرزهــای شمال شــرقی  ــا دشــمنی ن ــد، ب ــان و ســایر گردن کشــان محلــی بودن ترکمان
قلمــرو خویــش یعنــی ازبــکان مواجــه شــدند. مناســبات میــان دو حکومــت از همــان ابتــدا شــکل 
خصمانــه ای بــه خــود گرفــت. ازبــکان تــالش کردنــد از اختالفــات مذهبــی بــه  عنــوان حربــه ای 
بــرای توســعه طلبی های ارضــی خــود بهره بــرداری کننــد؛ بنابرایــن سلســله حمالتــی را بــه  منظور 
تصــرف خراســان بــه ایــن ســرزمین تــدارک دیدنــد. آن هــا در بازه هــای زمانــی مختلــف کــه معمــواًل 
مصــادف بــا ایــام ضعــف و آشــفتگی داخلــی حکومــت صفویــان بــود، ســرزمین خراســان را هــدف 

ــد.  ــرار دادن ــود ق ــای خ تاخت وتازه

در ایــن تهاجمــات مشــهد نیــز مانند دیگر شــهرهای خراســان هــدف تهاجــم ازبکان قــرار گرفت. 
آنچــه مشــهد را در ایــن تهاجمــات از دیگــر شــهرهای خراســان متمایــز می کرد، قــرار گرفتــن بارگاه 
رضــوی در ایــن شــهر بــود. بــه عبارتی اگر هــرات را پایگاه سیاســی صفویان در خراســان به  حســاب 
آوریــم مشــهد را بایــد پایــگاه مذهبــی و فرهنگــی ایــن دودمــان در شــرق ایــران دانســت. در رونــد 
منازعــات میــان صفویــان و ازبــکان، بــارگاه رضــوی اهمیت و جایــگاه باالیی داشــته؛ به گونــه ای که 

بــارگاه رضــوی در شــکل دهی بــه ایــن منازعــات و رونــد آن هــا نقش آفرینــی کــرده اســت.

 پژوهــش پیــش رو درصــدد پاســخ بــه ایــن مســئله اســت کــه بــارگاه رضــوی چــه جایگاهــی در 
منازعــات سیاســی مذهبــی صفویــان و ازبــکان ایفــا کــرده اســت؟ پاســخ ابتدایــی کــه می تــوان در 
برابــر ایــن ســؤال مطــرح کــرد بدین شــکل اســت کــه در منازعــات بیــن دو حکومــت، بــارگاه رضوی 
نقــش دوگانــه ای ایفــا کــرده؛ یعنــی هــم از ایــن منازعــات تأثیــر پذیرفتــه کــه ایــن تأثیرپذیــری خود 
در دو قالــب مثبــت و منفــی قابــل بررســی اســت و هــم در رونــد ایــن منازعــات بــه نفــع صفویــان اثــر 

مثبت گذاشــته اســت.

1-  1.  پیشینۀ پژوهش

تاکنــون هیچ گونــه پژوهشــی بــا ایــن نــگاه بــه موضــوع پیــش رو نپرداختــه اســت، منتهــا می تــوان 
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ــا از  ــته اند ی ــاراتی داش ــر اش ــق حاض ــای تحقی ــی از جنبه ه ــه برخ ــه ب ــرد ک ــام ب ــی ن از تحقیقات
منظــری دیگــر بدیــن موضــوع نــگاه کرده انــد. بخشــی از کتــاب »تاریــخ شــهر مشــهد )از آغــاز تــا 
مشــروطه(« )ســیدی، 1378( بــه وضعیــت ایــن شــهر و بــارگاه رضــوی در دوره صفــوی اختصــاص 
یافتــه اســت. در ایــن اثــر بــه صــورت مشــروح بــه جزئیــات حــوادث و رخدادهایــی کــه در نتیجــه 
منازعــات بیــن صفویــان و ازبــکان بــر شــهر مشــهد و حــرم رضــوی گذشــته، پرداختــه شــده اســت. 
یکــی دیگــر از ایــن گونــه پژوهش هــا مقالــه امیرخانــی )1390( بــا عنــوان »مکتوبــات سیاســی و 
داعیه هــای مذهبــی )بررســی نقــش مذهــب در روابــط ایــران و ماوراءالنهــر در قــرن 10 و 11 ق(« 
اســت کــه نگارنــده تنهــا بــه بررســی و تحلیــل نقــش مذهــب در روابــط صفویــان و ازبــکان بــا تکیــه 
 بــر مکتوبــات سیاســی آن عصــر پرداختــه و در خــالل مباحــث خــود حــرم امــام رضــاg را یکــی از 

دالیــل نــزاع مذهبــی میــان دو طــرف ذکــر کــرده اســت.

ــگاه حــرم مطهــر رضــوی در شــکل گیری و تکامــل  ــوان »نقــش و جای ــا عن ــۀ دیگــری ب  در مقال
حیــات شــهری مشــهدالرضا«)زارعی، هاشــمی زوج آبــاد و مســعودی، 1395( نگارنــدگان بیشــتر 
بــه نقــش بــارگاه رضــوی در تکامــل حیــات شــهری مشــهد از شــهادت امــام رضــاg تــا دوره قاجار 
پرداختــه و بــه  صــورت کلــی بــه تأثیــر حمــالت ازبــکان در ســاختن برخــی اســتحکامات دفاعــی 
شــهر مشــهد اشــاره کرده انــد. همچنیــن در برخــی پژوهش هــای دیگــر از جملــه »شــاهان صفوی 
و زیارت«)ایــزدی، 1391( نیــز بــه  طــور مشــروح بــه ســفرهای زیارتــی شــاهان صفــوی اشــاره و این 
پیش فــرض مطــرح شــده کــه شــاهان صفــوی در خــالل ســفرهای نظامــی خــود بــه زیــارت ائمــه 
شــتافته اند. از آن جــا کــه پژوهــش حاضــر درصــدد اســت تــا جایــگاه بــارگاه رضــوی در منازعــات 
میــان صفویــان و ازبــکان را بــه صــورت تحلیلــی مــورد بررســی قــرار دهــد، دارای جنبــه نوآورانــه 

بــوده و بــا تحقیقــات پیشــینیان متفــاوت اســت.

1-  2. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

قــرار گرفتــن بــارگاه ملکوتــی حضــرت رضــاg در ســرزمین خراســان اهمیــت خاصــی بــه ایــن 
منطقــه بخشــیده اســت. شــخصیت معنــوی ایــن امــام بزرگــوار موجــب شــده کــه بــارگاه رضــوی 
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ــی از  ــد. یک ــن باش ــران نقش آفری ــر ای ــه سراس ــان و البت ــی خراس ــی و اجتماع ــوالت سیاس در تح
مصادیــق ایــن نقش آفرینــی را در مســئله منازعــات سیاســی و مذهبــی میــان صفویــان و ازبــکان 
ــر  ــن منازعــات ایفــا کــرده ب ــارگاه رضــوی در ای ــه ای کــه ب ــگاه مهــم و دوگان شــاهد هســتیم. جای

ــد. ــش می افزای ــن پژوه ــام ای ــرورت انج ــت و ض اهمی

2. نگاهی به منازعات سیاسی مذهبی صفویان و ازبکان

آغــاز ســده دهــم قمــری شــروع دوران جدیــدی در حیــات عملــی و رفتــار سیاســی شــیعیان بــود 
کــه ایــن بــار بــر گونــه آییــن اثنا عشــری و در قالــب یــک تشــکیالت نــو، دوران پــر فــراز و نشــیبی از 
ســرزندگی اندیشــه سیاســی و دینی را شــروع کردند)صفــت گل، 1381: 133(. صفویــان از جمله 
صوفیانــی بودنــد کــه بــه تدریــج تعلیمــات شــیعه را اخــذ کردنــد و بــه دســتیاری برخــی علمــای 
دینــی شــیعه در برابــر تهاجمــات فرهنگــی و سیاســی دو همســایه غربــی و شــمال شــرقی یعنــی 
عثمانیــان و ازبــکان بــه مقابلــه برخاســتند و اســتقالل ایــران را حفــظ کردنــد. دگرگونــی مذهبــی 
ــراری  ــراه برق ــه هم ــی آن ب ــرقی و غرب ــای ش ــی در مرزه ــی و مذهب ــی سیاس ــران و صف آرای در ای
ــخصه های دوره  ــادی از مش ــالیان متم ــس از س ــنتی پ ــای س ــز در درون مرزه ــی متمرک حاکمیت
صفویــان اســت )حاجیان پــور، 1376: 4 - 5(. ایــران هنــگام تشــکیل دولــت صفــوی نوعــی تجزیه 
سیاســی را از ســر می گذرانــد. در شــرق آخریــن حکمرانــان دودمــان تیمــوری بــه مرکزیــت هــرات، 
فرمانروایــی متزلــزل و منحطــی داشــتند. در غــرب خانــدان آق قویونلــو در پایتخــت خــود تبریــز 
درگیــر ضعــف سیاســی و انحطــاط اقتصــادی و اجتماعــی بودنــد و در پیرامــون آن ازبکان در شــرق 
و عثمانیــان در غــرب بــه  مثابــه دو النــۀ زنبــور بــه قلمــروی ایــران چشــم دوختــه بودنــد. افــزون بر آن 
شــماری از خاندان هــای محلــی در والیــات مختلــف ایــران گونــه ای اســتقالل داخلــی داشــتند و 
می کوشــیدند در غیــاب یــک حکومــت متمرکــز اوضــاع والیــت خویــش را ســامان دهند)صفت گل، 

 .)35 :1388

ــی  ــش بزرگ ــا چال ــان را ب ــر، صفوی ــه ماوراءالنه ــکان در منطق ــری ازب ــاز بازیگ ــان آغ ــن می در ای
مواجــه نمود)امیرخانــی، 1390: 46(. ازبــکان نیروهــای تازه نفســی از دشــت های آســیای 
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مرکــزی بودنــد کــه بــر مبنــای الگــوی ســنتی تاریــخ چنــد قــرن گذشــته ایــران آمادگــی الزم را برای 
درنوردیــدن خــاک ایــران پیــدا کــرده بودند)متولی و دیگــران، 1393: 142(. کوشــش بــرای یافتن 
ــی  ــا ســرزمین کفــر و ادعاهــای تاریخــی و موروث ــه جنــگ و غــزا ب ــوان بهان ــل مذهبــی به عن دالی
گویــای پیچیدگــی بحــران سیاســی مذهبــی در شــرق ایــران بود)حاجیان پــور، 1376: 7(. یکــی 
ــماعیل)907  ــاه اس ــود. ش ــی ب ــی مذهب ــکان ناهمگون ــان و ازب ــان صفوی ــالف می ــی اخت از مبان
-930 ق( اســاس وحــدت سیاســی ایــران را بــر تشــیع و سیاســت خارجــی خــود را بــر مخالفــت بــا 
ازبــکان و عثمانی هــا کــه هــر دو دســته ســنی مذهــب بودنــد، قــرار داد و جنگ هــا را بــه  صــورت 
ــان  ــه حنفی ــز ک ــکان نی ــاطری، 1393: 79(. ازب ــرافرازی و ش ــی درآورد)س ــمکش های مذهب کش
ــه مناقشــات مذهبــی را دارا  ــرای ورود ب متعصبــی بودند)امیرخانــی، 1390: 47( آمادگــی الزم ب
بودنــد. رویکــرد تبلیغــی صفویــان در جهــت اشــاعه تشــیع در خراســان و افــراط برخــی از مریــدان 
شــاه اســماعیل در ایــن زمینــه دامنــۀ اختالفــات مذهبــی را بــا ازبــکان افــزون ســاخت. شــعارهای 
آغازیــن صفویــان در لعــن خلفــا نیــز دســتاویز محکمــی را فــراروی ازبــکان قــرار داد تــا بــا جدیــت 
بیشــتری علیــه شــیعیان فتــوا صــادر کننــد؛ بنابرایــن ازبــکان تاخت وتــاز بــه خراســان را که بیشــتر 
بــا درون مایــه  غارتگــری و زیاده خواهــی همــراه بــود در پوشــش جهــاد علیــه بدعــت و رفــض قــرار 
دادنــد و مبتنــی بــر همیــن شــیوه هرگونــه رفتــاری را علیه شــیعیان مبــاح شــمردند. از ســوی دیگر 
تحریکاتــی کــه برخــی علمــای ماوراءالنهــر علیــه مذهــب صفویــان بــه راه انداختــه بودنــد، زمینــه 

هرگونــه مماشــات را منتفــی ســاخته بود)متولــی و دیگــران، 1393: 153 -154(.

ــش  ــت؛ 1. نق ــش داش ــان نق ــکان و صفوی ــن ازب ــی بی ــات مذهب ــدید منازع ــل در تش ــه عام  س
فضل اللــه بــن روزبهــان خنجــی و اقدامــات وی در زمینــه تحریــک ازبــکان بــه جنــگ بــا صفویــان 
و مشروعیت بخشــی بــه آن هــا و تــالش در جهــت پیونــد دادن حکومــت ازبــکان بــا منصــب 
خالفــت 2. تــالش دولــت عثمانــی بــرای تحریــک ازبــکان علیــه صفویــان و دادن عنــوان غــزا بــه 
منازعــات آن هــا 3. مــزار امــام هشــتم شــیعیان و جایگاهــی کــه در مجادالت کالمــی و فرقــه ای ایفا 
نمود)همــان: 48- 50؛ ر.ک: امیرخانــی، 1390: 44 -60(. یکــی دیگــر از مبانــی اختالف میان 
صفویــان و ازبــکان توســعه طلبی های ارضــی ازبــکان بــرای تصاحــب خراســان بــود. خراســان بــه 
 عنــوان دروازۀ ورود ازبک هــا بــه ایــران بــه لحــاظ دور بــودن از مرکــز حکومــت صفــوی از یک ســو و 
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ناتوانــی صفویــان در اجــرای یــک برنامــه دفاعــی پایــدار در برابــر تهاجمــات ازبــکان از ســوی دیگــر 
ــادی قــرار گرفــت کــه در فراینــد کلــی حیــات اجتماعــی و اقتصــادی  در معــرض آســیب های زی
ایــن منطقــه تأثیــرات ناگــواری را بــه جــا گذاشــت)متولی و دیگــران،1393: 142(. ازبــکان اصــرار 
داشــتند کــه صفویــان می بایســت بــه عــراق و آذربایجــان اکتفــا و خراســان را بــه آن ها واگــذار کنند، 
ــه  هیــچ  وجــه حاضــر بــه  در مقابــل صفویــان خراســان را ملــک مــوروث خــود می دانســتند کــه ب
چشم پوشــی از آن نبودند)ترکمــان، 1382، ج 2: 452 - 453 و 566(. صفویــان توانســتند بعــد از 
نبــرد مــرو در ســال 916 قمــری خراســان را بــه تملــک خــود درآورنــد. بــا توجــه بــه واقــع شــدن حرم 
حضــرت رضــاg در مشــهد و ســادات متنفــذ ســاکن شــهر مشــهد ایــن شــهر یکــی از مراکــز مهم 
دولــت صفــوی شد)ســیدی، 1378: 100(. بــا ایــن  حــال گرایــش غالــب در نــزد صفویــان حفــظ 
ــان،  ــدی، 1378: 592؛ ترکم ــش بود)جناب ــرقی خوی ــایه شمال ش ــا همس ــتانه ب ــبات دوس مناس
ــر  ــوی غارتگ ــوی خ ــت جل ــان نتوانس ــه صفوی ــای صلح طلبان ــا تالش ه 1382، ج 2: 566(؛ ام
ازبــکان را بگیــرد. شــرح یورش هــای متعــدد ازبــکان به ســرزمین پهنــاور خراســان حکایتــی دردآور 
از سرگذشــت مردمانــی اســت کــه بــه جبــر طبیعــت در معــرض حمــالت مهاجمانــی بودنــد کــه 
ــن  ــن  بی ــی، 1390: 46(. در ای ــران می تاختند)امیرخان ــرزمین ای ــر س ــرق ب ــمال ش ــرق و ش از ش
مشــهد نیــز در مــوارد مکــرر مــورد دســتبرد و غــارت مهاجمــان ازبــک قــرار گرفت)شــاملو، 1371: 
175؛ ترکمــان، 1382، ج 2: 413؛ جنابــدی، 1378: 684 – 685؛ ر.ک: ســیدی، 1378: 95-
220(. بــا ایــن  حــال تــالش ازبــکان بــرای انضمــام قطعــی خراســان بــه ماوراءالنهــر بــا شکســت 
مواجــه شــد و خــود آن هــا پــس از مدتــی بــه امکان ناپذیــر بــودن ایــن امــر واقــف گشــتند)جنابدی، 

.)408 :1378

 3. اثر پذیری بارگاه رضوی از منازعات سیاسی نظامی میان صفویان و ازبکان

 3-1. یورش ازبکان به مشهد و دستبرد به بارگاه رضوی

اثــر پذیــری بــارگاه رضــوی از منازعــات بیــن صفویــان و ازبــکان در دو قالــب اثرپذیــری مثبــت و 
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منفــی قابــل بررســی اســت. دســتبردهای متعــدد ازبــکان به بــارگاه رضــوی را می تــوان در ذیــل اثر 
پذیــری منفــی گنجانــد. ازبــکان در حمــالت متعــدد خــود بــه مشــهد در برهه هــای زمانــی مختلف 
آن را اشــغال کردنــد. مشــهد شــهری راهبــردی در شــرق ایــران محســوب می شــد و بنــا بــه ماهیــت 
زیارتگاهــی اش ثروت هــای سرشــاری را در قالب هــای مختلــف در خــود جــای داده بود)بارتولــد، 
1358: 134(؛ بنابرایــن تصــرف آن از نظــر سیاســی و اقتصــادی بــرای ازبــکان اهمیــت زیــادی 
ــای  ــه دارایی ه ــت یابی ب ــهر دس ــن ش ــه ای ــکان ب ــالت ازب ــل حم ــن دالی ــی از مهم تری ــت. یک داش
متعلــق بــه بــارگاه رضــوی بــود. در ایــن دوره خــوی غارتگــری کــه از رســوم صحرانــوردان بــود هنــوز 
در ســاختار نظامــی ســپاه ازبــک پــا بــر جــا بود)نوایــی، 1368، ج 2: 290(. از ایــن  جهــت اســت 
ــزان  ــی از می ــرای آگاه ــر، 1360: 95(. ب ــران می نامد)کمپف ــران ای ــکان را غارتگ ــر، ازب ــه کمپف ک
ــود کافــی اســت  ــه کار رفتــه ب ــارگاه ب ــه شــکل طــال و نقــره در مجموعــه ب ثروت هایــی کــه تنهــا ب
بــه ایــن روایــت نطنــزی اشــاره کنیــم کــه می گویــد طهماســب 80 مــن طــال صــرف مطــال کــردن 
گنبــد حــرم و میــل روی آن نمود)افوشــته ای نطنــزی، 1383: 13- 15(. همچنیــن گزارش هــای 
فراوانــی در دســت اســت کــه از اهــدای فــروش، قنادیــل طــال و نقــره و امــوال دیگــری توســط دیگر 
شــاهان صفــوی بــه حــرم حکایــت دارد. گزارشــی دیگــر از مســتوفی در دســت داریــم کــه اگرچــه 
مربــوط بــه اواخــر عصــر صفــوی و حاصــل انباشــت دارایی هــای حــرم در یــک دوره طوالنــی اســت 
ــال 1126  ــد در س ــت می کن ــد. وی روای ــک کن ــا کم ــه م ــوع ب ــن موض ــم ای ــد در فه ــی می توان ول
ــه  ــد ک ــرم را ذوب کردن ــای ح ــرات دارایی ه ــه ه ــرکوب افاغن ــه س ــن هزین ــور تأمی ــه  منظ ــری ب قم
مجمــوع آن هــا 96 مــن و 32 اســتار طــال و ســه خــروار و 35 مــن نقــره بود1)مســتوفی، 1375: 

ــا: 106-107 و110(. ــم( ، بی ت ــاری( )مترج 118- 119؛ ر.ک: اشرفی)خوانس

ــی،  ــروف چین ــرش، ظ ــکل ف ــه ش ــه ب ــری ک ــای دیگ ــی ه ــت دارای ــی بایس ــن م ــر ای ــالوه ب ع
شــمعدان ها، نســخ خطــی گرانبهــا، کشــاورزی هــای وقفــی مربــوط بــه حــرم و ســایر امــوال عــوام 
النــاس را بــر ثــروت ایــن شــهر و میــزان جاذبــه آن بــرای مهاجمــان ازبــک افــزود. درخــور یــادآوری 
اســت کــه اکثــر دارایی هــای حــرم در فاصلــه زمانــی 911 تــا 1007 قمــری چــه آن هایی کــه قبل از 

1.  هــر مــن برابــر بــا 326 گــرم، اســتار برابــر بــا 15 مثقــال و مثقــال خــود مســاوی بــا 4/6 گــرم بــود؛ و هــر خــروار نیــز برابــر بــا 588/80 
کیلوگــرم بــود. ر. ک: اشــرفی )خوانســاری(، بــی تــا: 106-107 و 110. 
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ظهــور صفویــان در حــرم موجــود بــود و چــه آن هایــی کــه در این بــازه زمانی توســط شــاهان صفوی 
بــه حــرم اهــدا شــد، در جریــان یورش هــای مکــرر ازبــکان بــه مشــهد بــه یغمــا رفــت. تهاجمــات 
ازبــکان بــه خراســان پیونــد مســتقیمی بــا آشــفتگی اوضــاع حکومــت صفــوی داشــت. ترکمــان بــا 
در نظــر داشــتن ایــن واقعیــت می گویــد عبیدخــان کــه »همیشــه در آرزوی ملــک خراســان ... بــود 
از بیــم شــعله شمشــیر عالم گیــر حضــرت خاقــان سلیمان شــأن ]شــاه اســماعیل[ و ظهــور واقعــه 
شــیبک خــان در ملــک بخــارا خزیــده، دم درکشــیده بــود بعــد از واقعــه نازِلــه خاقــان سلیمان شــأن 
ــودرأی  ــرا خ ــه ام ــار منازع ــب[ و اخب ــاه طهماس ــکان ]ش ــاه جنت م ــرت ش ــن حض ــت س و حداث
قزلبــاش بــه گمــان آنکــه ممالــک ایــران بی صاحــب و در دســت چنــد متغلــب اســت دنــدان طمــع 
بملــک خراســان تیــز کــرده شــش مرتبــه بعــزم تســخیر لشــکر بخراســان کشــید«)ترکمان، 1382، 
ج 1: 50(.  نخســتین تهاجــم ازبــکان بــه مشــهد در دهــۀ اول حکومــت صفــوی رخ داد. شــیبک 
خــان رهبــر ایــن قــوم بــا بهره گیــری از اشــتغال شــاه اســماعیل بــه مبــارزه بــا مخالفــان داخلــی 
خویــش در ســال 911 قمــری بــه خراســان هجــوم آورد. در جریــان ایــن حملــه »ازبــکان تمامــی 
شــهر مقــدس مشــهد و روضــه رضیــه متبرکــه را تاخــت نمــوده، برداشــته بــه  جانــب هــرات روانــه 
گردیدند«)عالــم آرای شــاه اســماعیل، 1348:  346(. از ایــن  رو زمانی که شــاه اســماعیل در ســال 
916 قمــری وارد مشــهد شــد مشــاهده کــرد »کــه ازبــکان فــرش آســتان مالیــک آشــیان را تــاالن 
نموده انــد و قنادیــل طــال و نقــره را بــا قالــی و غیــره برده اند«)عالــم آرای صفــوی، 1350: 290(. 
در ســال 919 قمــری و بــه دنبــال شکســت و قتــل امیرنجــم ثانــی در ماوراءالنهــر نیــز مشــهد بــه 
مــدت ســه مــاه بــه تصــرف عبید خــان ازبــک درآمــد تــا ایــن کــه بــا ورود شــاه اســماعیل به خراســان 
ــر  ــار دیگ ــان یک ب ــدی، 1378: 271 و 273(. عبید خ ــینی نمود)جناب ــهر عقب نش ــن ش وی از ای
در ســال 934 قمــری نیــز مشــهد را بعــد از یــک محاصــره طوالنــی تصــرف نمود)همــان: 389(.

 به رغــم اشــاره نکــردن منابــع بــه نحــوۀ رفتــار ازبــکان بــا ســاکنان مشــهد و بــارگاه رضــوی قطعــا 
در ایــن مــدت نیــز بــه روال ســابق شــهر مشــهد و بــارگاه هــدف دســتبرد مهاجمان قــرار گرفتــه بود. 
گــزارش کاملــی از غــارت بــارگاه رضــوی و قتــل و غــارت مشــهد و ســاکنان آن در حملــه ســال 998 
قمــری عبدالمؤمن خــان ازبــک بــه ایــن شــهر موجــود اســت. خــان ازبــک بعــد از یــک محاصــره 
هفــت ماهه)همــان: 684 -685( شــهر را تصــرف کــرد. ازبــکان به مدت ســه روز مشــهد و ســاکنان 
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ــک  ــان ازب ــری از ورود خ ــرم در جلوگی ــدام ح ــرار خ ــد. اص ــرار دادن ــارت ق ــل و غ ــدف قت آن را ه
ــه جــان وی موجــب خشــم عبدالمؤمن خــان و صــدور  ــه داخــل حــرم و ســوءقصدی نافرجــام ب ب
دســتور غــارت بــارگاه و قتــل پناهنــدگان آن مکان مطهــر شــد)همان: 686 - 687(. شــاملو تعداد 
ســاداتی را کــه در ایــن حادثــه کشــته شــدند چهــار هــزار نفــر ذکــر کــرده است)شــاملو، 1371: 
175(. بــه دنبــال ایــن حملــه کــه ترکمــان آن را »ثانــی روز عاشــورا« نامیــده، روضــه مقدســه بــه 
ــود و  ــرون ب ــداد بی ــز تع ــه از حی ــمعدان ها ک ــره و ش ــال و نق ــع ط ــل مرص ــت و قنادی ــارت رف ــاد غ ب
مفروشــات و ظــروف چینــی و »کتابخانــه ســرکار فیــض آثــار کــه در تمــام ایــام از اقصــی بالد اســالم 
جمــع شــده بــود از مصحــف بخطــوط شــریف حضــرات ائمــه معصومیــن و اســتادان ماتقــدم مثــل 
یاقــوت مســتعصمی و اســتادان ســته و دیگــر کتــاب علمــی و فارســی کــه از حیــز احصا بیــرون بود 
بدســت اوزبــکان بی تمییــز نــادان درآمــده آن ُدّر گرانمایــه را چــون خــزف ریــزه بی بهــا بیکدیگــر 
ــه  ــکان ب ــط ازب ــز توس ــیاری نی ــان بس ــن زن ــان، 1382، ج 2: 413(؛ همچنی میفروختند«)ترکم
اســارت گرفتــه شــدند. ازبــکان بــه ایــن ثروت هــای به دســت آمده اکتفــا نکــرده و میر ســید ولــی را 
کــه متولــی آســتان بــود بــه  منظــور اخــذ دفینــه آن  قــدر شــکنجه نمودنــد تــا درنتیجــه آن مصیبــت 
بــه درجــه شــهادت رسید)شــاملو، 1371: 175(. تبعــات اقتصــادی حمله ازبکان به شــهر مشــهد 
بــه  انــدازه ای بــود کــه بنــا بــر گفتــه جنابــدی »از امــوال و جهــات در روی زمیــن و زیــر زمیــن یــک 
دینــار نگذاشــتند«)جنابدی، 1378: 687(. عبدالمؤمن خــان بعــد از تــرک مشــهد میــل طــالی 
ــان،  ــود برد)ترکم ــراه خ ــه هم ــود ب ــده ب ــب داده ش ــب ترتی ــط شاه طهماس ــه توس ــز ک ــد را نی گنب

1382، ج 2: 414(. 

انگیزه هــای مــادی ازبــکان در تهاجــم بــه مشــهد از آن جــا مشــخص تر می شــود کــه بــه 
ــه ایــن شــهر در ســال 935 قمــری »بســی از مــردم  گفتــه ترکمــان در تهاجــم عبید خــان ازبــک ب
یقین التســنن را بطمــع مــال ببهانــه رفــض و تشــیع مقتــول ســاختند«)همان، ج 1: 58(. ازبــکان 
ســایر متعلقــات و موقوفه هــای بــارگاه رضــوی از جملــه محصــوالت کشــاورزی  را نیــز بــه یغمــا بردند. 
ترکمــان از نامــه علمــای مشــهد بــه عبدالله خــان ازبــک در ســال 997 قمــری یــاد می کند کــه در آن 
متذکــر شــده بودنــد کــه »متعــرض محصــوالت کــه اکثــر بســرکار فیض آثار متعلــق و معــاش جمعی 
کثیــر از خدمــه آن روضــه مقدســه اســت نگردند«)همــان، ج 2: 390(؛ امــا ازبــکان بــه بهانــه آنکــه 



40

سال هشتم، شماره 31، پاییـز 1399فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

»ایــن دیــار ازجملــه دارالحــرب اســت« تصرف و مصــرف امالک وقفــی را جایز می دانستند)شــاملو، 
1371، ج 1: 144(. بــا ایــن حــال در برخــی مواقــع بــزرگان مشــهد از طریــق مذاکــره و دادن هدایــا 
ــه رفــع محاصــره مشــهد می کردند)همــان، ج 2: 411(. یکــی از  ــی مهاجمــان را راضــی ب و اموال
اقدامــات ناپســندی کــه ازبــکان در هنــگام تصــرف مشــهد انجــام می دادنــد و حساســیت صفویــان 
را برمی انگیخــت، نبــش قبــور شــخصیت هــای برجســته ای بــود کــه در محــدوده حــرم دفــن شــده 
بــود. می دانیــم کــه بنــا بــر یــک ســنت مذهبــی جنــازه شــاهان را در مشــاهد متبرکــه در ایــران و 
ــر  ــی پیک ــم یعن ــازه مه ــک جن ــل ی ــا حداق ــث م ــورد بح ــد. در دورۀ م ــن می کردن ــن دف بین النهری
طهماســب)930 - 984 ق( در کنــار مرقــد حضــرت رضــاg دفــن شــده بود)جنابــدی، 1378: 
ــازه  ــت جن ــد داش ــری قص ــال 1001 قم ــان در س ــن خ ــو، 1357: 630(. عبدالمؤم 587؛ رومل
طهماســب را بیــرون آورده و بــدان بی احترامــی روا دارد امــا بــه دلیــل رعایــت جوانــب احتیاطــی از 
جانــب صفویــان بــه هنــگام دفن جنــازه طهماســب، بدین امــر موفــق نشــد)جنابدی، 1378: 525 
- 527(. تهاجمــات ازبــکان بــه مشــهد بعد از شکســت آن هــا در ســال 1007 قمــری در جنگ رباط 
پریــان بــه پایــان رســید و ســپس بــا قدرت نمایــی شــاه عباس اول آن هــا نتوانســتند ماننــد ســابق 
ــار  ــکان به رغــم بی احترامی هایــی کــه در نحــوۀ رفت ــاز قــرار دهنــد. ازب خراســان را هــدف تاخت وت
بــا ســاکنان شــهر مشــهد و بــارگاه رضــوی داشــتند، تحــت تأثیــر شــخصیت معنــوی حضــرت رضــا
g قــرار گرفتــه و ارادت خــود را بــه ایشــان اظهــار می کردنــد. بــر اســاس نوشــته های فضل اللــه 
بــن روزبهــان خنجــی مــورخ ســنی مذهب دربــار ازبــکان، شــیبک خــان در ســال 911 قمــری بــه 
زیــارت حضــرت رضــاg شــتافت و آداب زیــارت را بــه جــای آورد)خنجــی، 1355: 339(. خنجــی 
ابیاتــی بــه وی نســبت می دهــد کــه بــه زبــان ترکــی و در ســتایش حضــرت رضــاg ســروده شــده 
اســت1)همان: 341( شــاملو نیــز روایــت می کنــد عبدالمؤمن خــان بعــد از تصــرف مشــهد در ســال 
ــارگاه را داشــته بــه  گونــه ای کــه چــون خــدام حــرم مانــع از ورود وی  ــه ب 998 قمــری قصــد ورود ب
می شــدند خــان فریــاد بــرآورد »بغیــر از ادراک شــرف زیارت مطلبــی دیگــر نداریم«)شــاملو، 1371، 
ــکان محســوب می شــود و مورخــی  ــرداز سیاســی و مذهبــی ازب ج 1: 174(. خنجــی کــه نظریه پ
 gصفــوی ســتیز بــه حســاب می آید)ســیدی، 1378: 96 - 97( نیــز دربــاره بــارگاه حضــرت رضــا

1.  ترجمــه یکــی از ایــن ابیــات چنیــن اســت: »اگــر ســر بــر ایــن آســتان بگــذارم و اشــک روان بــر چهــره جــاری کنــم دیگــر در میــان ایــن 
آســتان پــاک غمــی از مــرگ نخواهــم داشــت«. بــه  منظــور آگاهــی از متــن کامــل ایــن غــزل بــه زبــان ترکــی ر. ک: خنجــی، 1355: 341.
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تهاجــم ازبــکان بــه خراســان پیونــد خــورده بــود؛ زیــرا شــاهان صفــوی شــیعیان مخلصــی بودنــد 
کــه نــه  تنهــا در خــالل ســفرهای جنگــی بلکــه در مــوارد دیگــری صرفــا بنــا بــر اعتقــاد قلبــی کــه 
ــد)ر.ک:  ــن می رفتن ــران و بین النهری ــا در ای ــر آن ه ــارت مقاب ــه زی ــتند ب ــدیb داش ــه ه ــه ائم ب
ایــزدی، 1391 : 131-151( بــرای اثبــات ایــن مدعــا می تــوان بــه نمونه هایــی از ســفر شــاهان 
صفــوی بــه خراســان اشــاره کــرد کــه صرفــا بــه انگیــزه زیــارت مشــهد انجــام گرفــت. یکــی از ایــن 
مــوارد ســفر معــروف ســال 1009 قمــری شــاه  عبــاس بــود کــه بــا پــای پیاده)معصــوم، 1351: 
43( و در عــرض 28 روز انجــام گرفت)ترکمــان، 1382، ج 2: 611 -612(. جــدای از ایــن شــاهان 
صفــوی در زیــارت مشــهد مراتــب ارادت و اخــالص خــود را بــه امــام رضــاg نشــان داده و هرگونــه 
شــائبه مصلحتــی بــودن ایــن ســفرها را از اذهــان زدوده اند)ترکمــان، 1382، ج 2: 612؛ عالم آرای 

صفــوی، 1350: 291؛ عالــم آرای شــاه اســماعیل، 1348: 347(.

3-3. توسعه و بازسازی بارگاه رضوی و شهر مشهد

دومیــن اثــر پذیــری مثبــت بــارگاه رضــوی از منازعــات بیــن صفویــان و ازبــکان را بایــد در فراهــم 
شــدن بســتری بــرای اهتمــام بیشــتر شــاهان صفــوی بــه توســعۀ آســتان مقــدس رضــوی و توجــه 
بیشــتر بــه شــهر مشــهد دانســت. مشــهد بــه  عنــوان مدفــن امــام هشــتم شــیعیان پایــگاه مذهبــی 
صفویــان در برابــر ازبــکان محســوب شــده و بــرای خانــدان صفــوی دارای اهمیــت فراوانــی بــود؛ 
به گونــه ای کــه از دســت رفتــن آن را مســاوی بــا از دســت رفتــن کل خراســان می دانســتند)منجم، 
1366: 59(. جایــگاه راهبــردی مشــهد در سیاســت های مذهبــی شــاهان صفــوی بــدان درجــه 
ــر فراهــم نمــودن  ــر خواســته های شــیبک خــان ازبــک مبنــی ب ــود کــه شــاه اســماعیل در براب ب
وســایل عبــور ســپاه ازبــک از عــراق بــرای زیــارت کعبــه، مســئله زیــارت حضــرت رضــاg را مطرح 
ــواف  ــت ط ــه جه ــم ک ــزم کرده ای ــزم ج ــز ع ــا نی ــد: »م ــک می نویس ــان ازب ــه خ ــاب ب ــرده و خط ک
مالیــک مطــاف روضــه رضویــه علــی راقدهــا ألــف الســالم و التحیــه ... بــه صــوب خراســان توجــه 
فرماییــم الیــق آنکــه در اســتقبال موکــب جــاه و جالل طریق اســتعجال مســلوک داشــته راه تکاهل 

ننمایند«)جنابــدی، 1378: 230(. 
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در طــی تهاجمــات ویرانگــر ازبــکان کــه موجــب »خرابــی خراســان و خراســانیان« گشــته 
بود)همــان: 296(، مشــهد نیــز به عنــوان یکــی از مهم تریــن شــهرهای خراســان صدمــات فراوانــی 
دیــد و مقــدار قابل توجهــی از ســرمایه های انســانی و مــادی خــود را از دســت داد. همچنیــن در 
جریــان ایــن تهاجمــات بــارگاه رضــوی نیــز به کــرات هــدف غــارت ازبکان قــرار گرفــت. لــزوم جبران 
ایــن خســارات در کنــار عالقــه و اهتمــام شــاهان صفــوی به آبــاد کردن مشــاهد متبرکه و شــهرهای 
مذهبــی موجــب گشــت کــه اقدامــات عمرانــی در خــود بــارگاه و شــهر مشــهد انجــام بگیــرد. ایــن 
اقدامــات در دو بعــد جزئــی و کلــی و در چنــد مرحلــه صــورت پذیرفــت. در مرحلــه اول که مقــارن با 
ســلطنت اســماعیل و طهماســب اســت)906 – 985 ق( اصالحــات عمدتــا جزئــی اســت. ویژگــی 
اصلــی ایــن دوره تهاجمــات مکــرر ازبــکان اســت کــه بــا دســتبردهای خــود بــه بــارگاه مطهــر تأثیــر 
ــی  ــه دوم اقدامــات عمران ــد؛ امــا در مرحل ــی شــاهان صفــوی را خنثــی می کردن اقدامــات عمران
اساســی و پایــداری در ســاختار بــارگاه و شــهر مشــهد صــورت گرفــت. در ایــن مرحلــه بــه دلیــل 
تثبیــت قــدرت صفویــان در خراســان و تضعیــف دودمــان ازبــک کــه بعــد از نبــرد ربــاط پریــان آغــاز 
شــد، تهاجمــات آن هــا بــه مشــهد بــه حداقــل رســید و اقدامــات عمرانــی شــاه عباس پایــدار مانــد. 
در منابــع ایــن عصــر گزارشــی از اقدامــات عمرانــی بــه معنــای واقعــی که به دســت شــاه اســماعیل 
صــورت گرفتــه باشــد، دیــده نمی شــود؛ بلکــه گزارش هــا عمومــا بــه تأمیــن لــوازم ضــروری حــرم 
مثــل شــمعدان، فــرش و رســیدگی بــه امــور خــدام و ســادات مجــاور حــرم مربــوط می شــود. در 
ســال 916 قمــری شــاه  اســماعیل دســتور داد کــه حــرم را مفــروش و قنادیــل و شــمعدان های طال 
و نقــره بــرای آن فراهــم کنند)عالــم آرای صفــوی، 1350: 290 -291؛ عالــم آرای شــاه اســماعیل، 
1348: 346- 347(. وی در جریــان همیــن ســفر ســادات و مجــاوران حــرم را بــا دادن صدقــات 
خوشــدل گرداند)جنابــدی، 1378: 234؛ روملــو، 1357: 153؛ ترکمــان، 1382، ج 1: 37؛ 
خواندمیــر، 1380، ج 4: 508(. اهــدای صدقــات بــه مجــاوران حــرم در ســفر ســال 919 قمــری 

شــاه اســماعیل بــه خراســان نیــز تکــرار شــد)جنابدی، 1378: 277(. 

ــارگاه رضــوی و شــهر  ــه پــدر خویــش در ب شــاه  طهماســب اقدامــات عمرانــی بیشــتری نســب ب
مشــهد انجــام داد. وی عــالوه بــر آن کــه در ســفرهای متعــدد نظامــی خــود بــه خراســان ســادات 
ــات  ــان: 394، 420 و 459(، اقدام ــوقت گردانید)هم ــالت خوش ــای ص ــا اعط ــرم را ب ــدام ح و خ



44

سال هشتم، شماره 31، پاییـز 1399فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

عمرانــی همچــون بــرآوردن بــاروی گــرد شــهر مشــهد)روملو، 1357: 635؛ حســینی اســترآبادی، 
1364: 54( کــه ظاهــرًا به جــای بــاروی کهنــه آن ســاخته شــده بــود، مطــال کــردن گنبــد 
مبارک)حســینی اســترآبادی، 1364: 54؛ مســتوفی، 1375: 81(، نصــب میــل طــالی ســر گنبد 
مبــارک )حســینی اســترآبادی، 1364: 54(، »قلعــه مشــهد مقــدس، ســر طوق مرصــع گنبد مطهر 
مزبــور، ... شــرفه دوز ضریــح مقــدس، شــمعدان بــاالی ســر و پاییــن پــای مرقــد مطهــر، درب مرصــع 
ــاس  ــاه  عب ــا ش ــث م ــورد بح ــتوفی، 1375: 81(. در دوره م ــام داد)مس ــز انج ــه« را نی ــه رضوی روض
بیشــترین اقدامــات عمرانــی را در بــارگاه رضــوی انجــام داد. اســترآبادی بــا در نظــر داشــتن ایــن 
واقعیــت می گویــد کــه شــاه عباس »در تعمیــر مشــاهد مقدســه و بقــاع آن حضــرات« ســعی جمیــل 
داشــت)همان: 133(.  بــه  طورکلــی اقدامــات شــاه  عبــاس در جهــت توســعه و عمــران حــرم امــام 
رضــاg در چهــار ســطح انجــام گرفــت؛ نخســت سروســامان دادن بــه امــور مربــوط بــه خادمیــن 
و کارکنــان حــرم، دوم تأمیــن وســایل ضــروری آســتان همچــون ظــروف آالت و فرش هــا و ...، ســوم 
تأمیــن آب موردنیــاز ســاکنان و زوار و بهبــود فضــای ســبز محوطــه حــرم و چهارم توســعه و گســترش 
فضــای داخلــی حــرم کــه بــا تغییــرات و افــزودن صحن هــا و ایوان هــای جدیــدی صــورت گرفــت. 
شایســته یــادآوری اســت کــه شــاه  عبــاس عــالوه بــر تعقیــب سیاســت های شــاهان پیشــین صفوی 
در احیــای بــارگاه ضــوی در برابــر هجمه هــای فرهنگــی و سیاســی ازبــکان هــدف دیگــری را نیــز 
دنبــال می کــرد و آن ایجــاد زیرســاخت های مناســب در مشــهد و بــارگاه رضــوی بــه  منظــور پذیرایــی 
از زوار در مقیاســی گســترده بــود. در توضیــح ایــن امــر بایــد اضافــه کــرد کــه پــس از روی کار آمــدن 
حکومــت صفویــه عــالوه بــر عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و ژئوپولتیکــی، وجــود مراکــز 
عمــده تشــیع و قبــور متبرکــه امامــان شــیعه در عــراق همــواره موجــب بــروز اختــالف میــان آن هــا 
بــا تــرکان عثمانــی می شــد)رحمانیان و شهســواری، 1391: 3(. بــه عبارتــی ســه نقطه برخــورد و 

تعامــل دولــت عثمانــی بــا ایــران تجــارت، جنــگ و حــج بود)قائــدان و دیگــران، 1392: 120(.

 گــروه کثیــری کــه هرســال بــه مکــه و مدینــه می رفتنــد بــرای مخــارج و صدقاتــی کــه می بایــد 
ــد  ــاج و خراجــی کــه ترک هــا و اعــراب از آن هــا می گرفتن ــد و ب ــان اماکــن شــریفه بدهن ــه متولی ب
مبالغــی دوکای طــال بــا خــود بــه خــارج می بردند)تاورنیــه، بی تــا: 515(. هــر ســال تعــداد 
زیــادی از ایرانیــان بــرای زیــارت عتبــات عالیــات در شــهرهایی کــه پــس از عهدنامــه صلــح  
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ــی  ــارت مکــه و مدینــه از خــاک عثمان ــود و همچنیــن زی ــران جــدا شــده ب آماســیه)962 ق( از ای
عبــور می کردند)ایــزدی، 1391: 142(. شــهرهایی کــه زائــران زیــارت می کردنــد عبــارت  بودنــد 
از کاظمیــن، ســامرا، کربــال و نجف)عیســوی، 1362: 197(. از لحــاظ مســافت ایــن مســافرت ها 
دســت کم شــش مــاه بــه طــول می انجامیــد و زوار ایرانــی بــه  ویــژه آن هایــی کــه بــه ســمت مکــه 
می رفتنــد می بایــد بــه  منظــور پرداخــت عــوارض، خریــد نیازمندی هــای طــول ســفر یــا پرداخــت 
نــذورات خــود بــه حــرم نبــوی و مســجدالحرام و هزینــه گمــرک بــه مأمــوران عثمانــی از ســکه های 
ــز  ــدارک و تجهی ــن عوامــل ت ــن ترتیــب ســکه های طــال کــه از مهم تری ــد، بدی طــال اســتفاده کنن
ســپاهیان نــو بنیــاد شــاه عباس بــود از ایــران و قلمــرو صفــوی خــارج و موجــب تقویت مالــی قدرت 
تــرکان عثمانــی و تجهیــز ســپاهیان آن هــا می شــد)همان: 142(. بــه  عــالوه یکــی از عوامل بســیار 
جالــب افزایــش تقاضــا و قیمــت طــال در دوره صفویــه زیــارت ســاالنه حــج و تا حــدی زیــارت اماکن 
متبرکــه شــیعی در نجــف و کربــال بــود. بــا شــروع ایــام زیــارت آن هایــی کــه قصــد داشــتند ســفر 
درازمــدت یک ســاله بــه شــبه جزیره عربســتان انجــام دهنــد مقــدار زیــادی طــال می خریدنــد؛ زیــرا 
تنهــا ایــن پــول بــود کــه بــرای حمــل بــه نقــاط دوردســت بســیار مناســب بــود و نتیجــه ایــن اقــدام 
افزایــش قیمــت طــال بود)متــی، 1387: 74(. در حقیقــت می تــوان گفــت کــه مراســم حــج فقــط 
یــک مناســک دینــی نبــود بلکــه فراینــد اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی مهمــی در جهــان اســالم 
بود)قائــدان و دیگــران، 1392: 120(. ایــن عوامــل منجــر بــه وارد آمــدن آســیب هایی بــر ســاختار 
اقتصــادی حکومــت صفــوی شــد. بــه  عــالوه بــد رفتــاری و اجحافاتی کــه در حــق زوار ایرانــی انجام 
می گرفت)جعفریــان، 1373، ج 3: 11 و 12(، شــرافت و حیثیــت حکومــت صفــوی را زیــر ســؤال 
می بــرد. بنابرایــن شــاه  عبــاس بــه  منظــور جلوگیــری از ایــن زیــان بــزرگ مالــی درصــدد برآمــد تــا با 
آبــاد کــردن بــارگاه رضــوی و مشــهد ایــن شــهر را بــه کانــون نخســت زیارتــی رعایــای خویــش تبدیل 
کنــد. وی جــدای از آنکــه در خــالل ســفرهای مختلــف خــود بــه مشــهد بــه نظــم و نســق امــور حرم 
ــان، 1382، ج 2: 578؛  ــا پرداخت)ترکم ــاوران آن ج ــدام و مج ــه خ ــذورات ب ــالت و ن ــدای ص و اه
ــه حــرم  ــادی ب جنابــدی، 1378: 763(، در ســال 996 قمــری قنادیــل طــال و نقــره و فــروش زی
اهــدا کــرد و در زینــت ایــن مــکان کوشید)شــاملو، 1371، ج 1: 164(. ایــن امــر در ســال 1007 
قمــری کــه حــرم هــدف دســتبرد ازبــکان قــرار گرفتــه بــود نیــز تکــرار شــد و »از قنادیــل مرصــع و 
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طــال و نقــره و شــمعدان و قالی هــای بتکلــف کرمانــی و جوشــقانی و اوانــی و ظــروف آنچــه ضروری 
ســرکار فــی آنچــه ضــروری ســرکار فیض آثــار بــود ســرانجام یافت«)ترکمــان، 1382، ج 2: 578(.

ــورت  ــری ص ــال 1021 قم ــهد در س ــهر مش ــرم و ش ــاختار ح ــات در س ــی ترین اصالح  اساس
گرفــت. بــه گفتــه ترکمــان در ایــن ســال رأی شــاه بــر توســعه صحــن مبــارک قــرار گرفــت؛ زیــرا 
صحــن ســابق در نظــر وی تنــگ و حقیــر می نمــود و ایــوان میرعلــی شــیر بــدان خاطــر کــه در 
یــک گوشــه صحــن افتــاده بــود بــه غایــت بدنمــا بــود، بــه همیــن دلیــل »طبــع ســلیم و دانــش 
مســتقیم آن حضــرت ... اقتضــای آن کــرد کــه عمارت ســابق جانب شــرقی را که انهــدام پذیرفته 
بــود برداشــته اضافــه صحــن نماینــد بنوعــی کــه ایــوان مذکــور در وســط حقیقــی واقــع شــود و 
ایــوان دیگــر در مقابــل آن کــه جانــب شــمالی صحــن و روی بجنــوب داشــته باشــد و دو ایــوان 
دیگــر در طــرف شــرقی و غربــی عمــارت کشــند کــه آن ثانــی صحــن بیت المعمــور مشــتمل بــر 
چهــار ایــوان بلنــدارکان بــوده باشــد«)همان، ج 2: 854(. شــاه  عبــاس بــرای تســهیل در رفــت و 
آمــد زوار »خیابانــی از دروازه غربــی شــهر تــا شــرقی طــرح فرمودنــد کــه از هــر دو طــرف بصحــن 
ــهد  ــاکنان مش ــه »س ــا  ک ــن از آن ج ــت. همچنی ــوان می گذش ــان ای ــید و از می ــارک« می رس مب
مقــدس معلــی و زوار روضــه متبرکــه از قلــت آب در عــذاب بودنــد آب از انهــار سرچشــمه جلســت 
ــی  ــان و حوض ــان خیاب ــری در می ــهر درآورده نه ــرت بش ــرده آنحض ــداث ک ــدد اح ــوات مج و قن
بــزرگ در وســط صحــن موســع مذکــور احــداث فرمودنــد« در نتیجــۀ ایــن اقدامــات شــاه  عبــاس، 
مشــهد »معمورتریــن بــالد خراســان و رشــک روضــه رضــوان« گشــت)همان(. صنــدوق طــالی 
ــارت  ــًا ... عم ــالی ایض ــح ط ــوره، ضری ــه مزب ــه مقدس ــالی روض ــس، درب ط ــن و االن ــام الج ام
دارالســیاده و دارالحفــاظ آســتانه مقدســه، نقــره عتبــه و ضریــح فــوالدی روضــه مقدســه مزبــوره 
از دیگــر اقدامــات عمرانــی شــاه  عبــاس در بــارگاه رضــوی است)مســتوفی، 1375: 102(. در 
نتیجــه ایــن اقدامــات و توجهــات شــاهان صفــوی نــه  تنها بــارگاه رضــوی آبادتر و باشــکوه تر شــد، 
بلکــه شــهر مشــهد نیــز پیشــرفت های زیــادی کــرد. بــا ایجــاد بناهــای مختلــف و خیابان ســازی 
و فراهــم ســاختن امکانــات شــهری و کوچانــده شــدن طوایــف مختلــف بــه خراســان از جملــه بــه 
مشــهد بــر جمعیــت آن نیــز افــزوده شــد و وســعت و رونــق مشــهد بیــش  از پیــش زمینــۀ بهتــری 
را بــرای جلــب زوار و مســافران فراهــم ســاخت. در ایــن دوره بــه  واســطۀ توجــه شــاهان و امــرای 
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صفــوی و شــیعیان عالقه منــد بــه توســعه اماکــن اطــراف حــرم مطهــر و احــداث ســاختمان ها 
ــدارس  ــاجد و م ــذول و مس ــایانی مب ــه ش ــدارس توج ــاجد و م ــه مس ــی از جمل ــای مذهب و بناه
ــای  ــا بناه ــل ب ــای قب ــای دوره ه ــداد بناه ــه تع ــه ای ک ــد؛ به گون ــداث ش ــهد اح ــی در مش فراوان
ــا حضــور بیشــتر علمــای  ــه قابل مقایســه نبــود. از طــرف دیگــر ب ســاخته شــده در عهــد صفوی
برجســتۀ تشــیع، حــوزۀ علمــی مشــهد بیــش  از پیــش فعــال شــد و مشــهد بــه  عنــوان یکــی از 

ــن مراکــز علمــی مطــرح گردید)زارعــی و دیگــران، 1395: 111(. بزرگ تری

4. اثر گذاری بارگاه رضوی بر منازعات بین صفویان و ازبکان

4- 1. بهره گیری از ظرفیت های متنوع بارگاه رضوی در مواجهه با ازبکان

ــا ازبــکان،  ــارگاه رضــوی در آوردگاه هــای نظامــی ب ــان از ظرفیت هــای متنــوع ب اســتفادۀ صفوی
نمــود عینــی اثرگــذاری حــرم مطهــر رضــوی و شــخصیت معنــوی حضــرت رضــاg در جریــان 
منازعــات بیــن دو حکومــت اســت. اعتقــاد شــاهان صفــوی و مریــدان مخلــص آن هــا مبنــی بــر 
امدادهــای غیبــی ائمــه معصومیــن در میادیــن نبــرد کــه از طریــق رؤیــا و توســل نمود می یافــت، از 
مشــخصه های مهــم نظامــی عصــر صفــوی اســت. ایــن اعتقــاد در ســه جنبــه قابل  بررســی اســت؛ 
در نخســتین شــیوه ائمــه معصومیــن بــه  ویــژه حضــرت علــیg در قالــب رؤیــا در پیشــامدهای 
مهــم مریــدان خــود را ارشــاد می کردنــد. در توضیــح ایــن موضــوع بایــد گفــت کــه بــه  طــور کلــی در 
تاریــخ ایــران رؤیاهــا اهمیتــی ویــژه داشــته  اســت. رؤیاهــا انواعــی داشــته و تفســیرهای مبتنــی بــر 
آن هــا نیــز متفــاوت بــوده اســت. بعضــی از رؤیاهــا حالــت شــخصی داشــته و دایــرۀ آن هــا از رفتــار 
خصوصــی فــرد تجــاوز نمی کــرد. بعضــی از آن هــا نوعــی الهــام درونــی تلقــی می شــد. گروهــی 
دیگــر از رؤیاهــا جنبه هــای الهیات شناســی و علمــی داشــته؛ امــا مهم تریــن نــوع رؤیاهــا آن هایــی 
هســتند کــه از آن هــا بــه  عنــوان ابــزار سیاســی بــا ادعــای نوعــی رهبری بــه  منظــور انجــام فعالیتی 

آشــکارا سیاســی اســتفاده می شــد)صفت گل، 1381: 135(.

کارکردهــای رؤیــا در دوره صفــوی از نــوع ســوم یعنــی ابــزاری بــرای فعالیت هــای سیاســی بــود. 
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صفویــان در مــوارد مختلفــی همچــون تقویــت روحیــۀ ســربازان، اتخــاذ راهبــرد مناســب جنــگ بــا 
دشــمن، ســرپوش نهــادن بــه تــرک مخاصمــات، رهایــی نیروهای خــودی از محاصــرۀ دشــمن و ... 
از رؤیاهــا بهــره می بردند)احمــدی، 1388: 48 و 49 و 62 و 63(. ایــن امــر در دورۀ شــاه اســماعیل 
و شــاه  طهماســب بیــش از دیگــر دوره هــا رواج داشــت. برخــی تصمیمــات کالن سیاســی و نظامی 
بــر اســاس رؤیاهــا اتخــاذ می شــد و در بســیاری از مواقــع رؤیــا دیــدن فرمانــده کل را از بــروز تنــش 

بــا فرماندهــان و مشــاوران عالی رتبــه رهــا می کرد)رازنهــان و مشــفقی فر، 1394: 114(. 

ــا شــیبک خــان قبــل و بعــد از  ــه ب ــارۀ مقابل ــدگاه ســران قزلبــاش درب ــی در دی ــر به خوب ــن ام ای
ماجــرای کســب  اجــازه شــاه اســماعیل از حضــرت رضــاg نمایــان اســت. ســران قزلبــاش کــه 
حرکــت بــه ســمت مــرو  را در آن شــرایط بــه مصلحــت نمی دیدنــد بعــد از آن که شــاه اســماعیل ادعا 
کــرد کــه از حضــرت رضــاg کســب اجــازه نمــوده بــه ســجده افتادنــد و »روی خــود را بــر خــاک 
آن روضــۀ مقدســه نهــاده گریــه بســیار کردنــد و بعــد از آن خنــدان و شــکفته و خاطرجمــع بــه جــد 
گرفتنــد شــاه را کــه ای شــهریار توبــه کردیــم کــه دیگــر آنچــه مرشــد بگویــد و اراده کنــد مــا را حد آن 
نباشــد کــه تجــاوز کنیم«)عالــم آرای صفــوی، 1350: 293 -291(. شــاهان صفــوی از ایــن روش 
کــه ریشــه در اعتقــادات و احساســات دینــی سربازان شــان داشــت بهــرۀ فراوانــی در عرصه هــای 
نظامــی می بردند)مشــفقی فر، 1383: 50(. بــه نظــر می رســد چنیــن کوشــش هایی از نیازهــای 
درونــی  شــده ای برخاســته اســت کــه شــاهان صفــوی بــرای مانــدگاری اقتــدار معنــوی خــود بــه 
امدادهــای نجات بخشــانه آســمانی داشــتند)فرهانی منفــرد و خلیلــی، 1389: 95(. گزارش های 
بســیاری دربــارۀ راهنمایــی ائمــهb بــه شــاهان صفــوی در قالــب رؤیــا در منابــع ایــن عصــر آمــده 
اســت. بــه ادعــای کتــاب عالــم آرای شــاه اســماعیل ترفنــدی کــه اســماعیل بــرای بیــرون کشــیدن 
ــه  ــوده ک ــی ب ــه راهنمای ــرد در نتیج ــال ک ــری اعم ــال 916 قم ــرو در س ــه م ــان از قلع ــیبک خ ش
حضــرت امیــرg در خــواب بــه وی کــرده بود)عالــم آرای شــاه اســماعیل، 1348: 360 -361(. 
ــی  ــامدهای مهم ــا در پیش ــق رؤی ــماعیل از طری ــاه اس ــه ش ــرg ب ــرت امی ــای حض راهنمایی ه
همچــون نبــرد بــا ســپاه الونــد  میــرزا ترکمــان و اعــالم تشــیع به عنــوان مذهــب رســمی حکومــت بــا 
تعبیــر »ای فرزنــد دغدغــه بــه خاطر مرســان« نیــز خودنمایــی می کند)عالــم آرای صفــوی، 1350: 

80 و 164(. 
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در شــیوۀ دوم شــاهان صفــوی بــا روش هایــی همچــون نوشــتن شــب نامه از امــام رضــاg دربارۀ 
اتخــاذ یــک تصمیــم سیاســی و نظامــی مهــم کســب تکلیــف می کردنــد. زمانــی کــه قزلباش هــا 
ــه  ــه آوردگاه مــرو را در آن شــرایط ب ــد و رفتــن ب از خســتگی راه و الغــری ســتوران شــکوه می کردن
مصلحــت نمی دیدنــد، شــاه اســماعیل بــا بیــان این کــه تدابیــر آن هــا خردمندانه اســت اظهــار کرد 
کــه بیــن وی و حضــرت رضــاg ارتبــاط خاصــی وجــود دارد و هــر کاری انجــام داده  بــه رخصت او 
بــوده و بــر شــما پوشــیده اســت. ســپس بــرای کســب اجــازه از حضــرت رضــاg شــب نامه ای در 
داخــل ضریــح انداختنــد و در ضریــح را قفــل نمودنــد، صبــح بــا ایــن جــواب مواجــه می شــوند کــه 

»رخصــت اســت برویــد کــه فتــح و ظفــر بــا شماســت«)همان: 293 - 291(.

ــود شــاهان صفــوی قبــل از رویدادهــای مهــم  ــر نیــز ب  در شــیوۀ ســوم کــه مرســوم تر و معقول ت
نظامــی بــه زیــارت ائمــهb بــه خصــوص حضــرت رضــاg رفتــه و اســتمداد می طلبیدنــد. منابع 
ــا شــیبک خــان در  ایــن عصــر از اســتمداد شــاه اســماعیل از امــام رضــاg قبــل از رویارویــی ب
ســال 916 قمــری یــاد می کنند)ترکمــان، 1382، ج 1: 37؛ خواندمیــر، 1380، ج 4: 508؛ 
خواندامیــر، 1370: 130(. طهماســب قبــل از حضــور در آوردگاه جــام در ســال 935 قمــری »از 
ســر صــدق نیــت بــه روضــه طیبــه رضویــه« رفت)جنابــدی، 1378: 395( و »از روح آن ســلطان 
ــه  ــام متوج ــوق تم ــپس »از روی وث ــان، 1382، ج 1: 53( س ــت نموده«)ترکم ــتمداد هم ... اس
ــای  ــل از رویارویی ه ــز قب ــاس نی ــاه  عب ــان: 395(. ش ــزی گردید«)هم ــالطین چنگی ــرب س ح
نظامــی خــود بــا ازبــکان از روحانیــت حضــرت رضــاg کمــک می طلبید)همــان: 678 و 738(. 
خــود قزلباش هــا نیــز بــه کرامــت خانــدان صفــوی اعتقــاد داشــتند و جــدای از اعتقــاد و بــاوری 
کــه بــه رؤیاهــای شــاهان صفــوی داشــتند ایــن اعتقــاد را بــه زبــان نیــز می آوردنــد بــه  نحــوی  کــه 
دانــه ســلطان یکــی از امــرای قزلبــاش در ایــن  بــاره گفتــه بــود »از ایــن دودمــان خالفــت نشــان 
چــه کرامت هــا و معجزه هــا دیده ایم«)عالــم آرای شــاه اســماعیل، 1348: 353(. عــالوه بــر ایــن 
واقــع  شــدن بــارگاه رضــوی در مشــهد خــود بــه عامــل مهمــی در افزایــش روحیــه و تــوان دفاعــی 
ســاکنان ایــن شــهر در برابــر مهاجمــان ازبــک تبدیــل گشــته بــود، بــه  گونــه ای کــه در تهاجمــات 
زیــادی کــه بــه ایــن شــهر صــورت می گرفــت و گاه تــا مــدت هفــت مــاه نیــز بــه طــول می انجامیــد، 
انگیــزۀ مقاومــت مــردم و خادمــان حــرم در دفــاع از شــهر بیشــتر می شــد؛ و »وضیــع و شــریف« 
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ــی در  ــه  خوب ــئله ب ــن مس ــب، 1370: 64(. ای ــاه  طهماس ــتند)عالم آرای ش ــاع برمی خاس ــه دف ب
ــتاجلو  ــان اس ــه خ ــا ک ــت؛ آن ج ــودار اس ــک نم ــان ازب ــه عبدالله خ ــتاجلو ب ــان اس ــه ابراهیم خ نام
می نویســد »هــرگاه متوجــه محاصــره قلعــه مشــهد مقــدس گردنــد اســتعداد قلعــه داری در مــردم 
ایــن والیــت بیشــتر اســت و جهــت حفــظ و حراســت روضــه مقدســه حضــرت امــام الجــن و االنــس 
در قلعــه داری زیــاده از مــردم هرات ســعی و کوشــش خواهنــد کرد«)ترکمــان، 1382، ج 2: 389(. 
بــا ایــن  حــال واقــع  شــدن بــارگاه رضــوی در شــهر مشــهد موجــب شــده بــود که صفویــان بــه خاطر 
ــالح های  ــودن آن از س ــارگاه در گش ــه ب ــیدن ب ــیب نرس ــرت و آس ــت حض ــرام و حرم ــت احت رعای
آتشــین اســتفاده نکننــد. ترکمــان دربــاره علــت خــودداری شــاه  عبــاس از کاربــرد ســالح آتشــین 
در فتــح مشــهد بــه ســال 1001 قمــری می گویــد: »آن بقعــه شــریف را دارالحــرب ســاختن و تــوپ 
و تفنــگ بجانــب شــهر کــه روضــه مطهــر حضــرت امــام همــام ثامــن اســت و چنــد طــرف بــر باطــل 

باشــد انداختــن مکــروه طبــع اشــرف اعلــی بود«)همــان، ج 2: 454(. 

صفویــان در مواقعــی کــه بــا تنگناهــای مالــی مواجــه می شــدند از دارایی هــای متعلــق بــه بــارگاه 
ــزی، 1383:  ــته ای نطن ــره می بردند)افوش ــکان به ــع ازب ــپاه و دف ــز س ــور تجهی ــه  منظ ــوی ب رض
199(. امــری کــه در اواخــر دوره صفــوی بــه  منظــور مقابلــه بــا شــورش افاغنــه هــرات نیــز تکــرار 
ــن نبــرد  ــارگاه رضــوی در میادی شد)مســتوفی، 1375: 118 – 119(. حمــل پرچــم مخصــوص ب
ــان از آن  ــود کــه صفوی ــکان از دیگــر ظرفیت هــای شــخصیت معنــوی حضــرت رضــاg ب ــا ازب ب
ــوی از  ــی در دورۀ صف ــاس کل ــد. در مقی ــره می بردن ــش به ــک خوی ــان ازب ــا مخالف ــه ب در مواجه
ــه کار  درفش هــای مذهبــی در جنگ هــا اســتفاده می شــد. درفش هایــی کــه در ایــن جنگ هــا ب
گرفتــه می شــد بــا درفش هــای سیاســی و حکومتــی صفویــان متفــاوت بــود و از آن جــا  کــه بیشــتر 
جنگ هــای ایــن دوره صبغــۀ مذهبــی و شــیعی داشــت، درفش هــای نظامــی و جنگــی می بایــد 
ــالع  ــا اط ــه م ــدی ب ــاطری، 1395: 167(. جناب ــادی باشد)ش ــای اعتق ــن مبن ــدۀ ای ــان  دهن نش
می دهــد کــه در ســال 955 قمــری بــه دنبــال حملــۀ جالل خــان بــن دین محمدخــان حاکــم مــرو 
بــه خراســان »مرتضی قلی خــان رایــت میمنــت آیــت امــام همــام بــه دســت خویــش ارتفــاع داده 
فوجــی از آن مبــارزان نامــی قزلبــاش در ظــل آن رایــت میمنــت آیــت بــر بادپایــان بــرق رفتــار ... بــه 

اســتقبال حملــه ایشــان مهمیــز ســتیز بــر مراکــب افشــردند«)جنابدی، 1378: 597(.
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نتیجه گیری

 نتایــج تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه دو عامــل اختالفــات مذهبــی و توســعه طلبی های ارضــی 
ازبــکان در شــکل گیری روابــط خصمانــه بیــن صفویــان و ازبــکان نقش آفرینــی کرده انــد. ازبــکان 
از سیاســت های مذهبــی صفویــان ناراضــی بــوده و بــه دو صــورت نظــری و عملــی مخالفــت خــود 
ــن دو  ــه بی ــی ک ــات سیاس ــب مکتوب ــادالت در قال ــن مج ــری ای ــۀ نظ ــد. جنب ــان دادن ــا آن نش را ب
حکومــت رد و بــدل شــد، نمــود یافــت و جنبــۀ عملــی آن در آوردگاه های نظامــی خود را نشــان داد. 
ایــن تضــاد عقیدتــی و توســعه طلبی ارضــی زمینه ســاز تهاجمــات گســترده ای از جانــب ازبــکان 
بــه خراســان گشــت. در نتیجــۀ ایــن تهاجمــات، ســرزمین خراســان در دفعــات مکــرر پایمــال ســم 
ســتوران مهاجمــان ازبــک گشــت. در ایــن  بیــن تســلط بــر مشــهد بــه  عنــوان شــهری کــه پایــگاه 
ــه ماهیــت زیارتگاهــی اش دارایی هــای  ــا ب ــان در شــرق محســوب می شــد و بن ــوژی صفوی ایدئول
زیــادی را بــه اشــکال مختلــف در خــود جــای داده بــود، بــرای آن هــا یــک پیــروزی بــزرگ به  حســاب 
می آمــد. در نتیجــه حمــالت مکــرری بــه ایــن شــهر انجــام دادنــد. در جریــان منازعــات بیــن دو 
حکومــت بــارگاه رضــوی نقــش دوگانــه ای ایفــا کــرد؛ یعنــی هــم از ایــن منازعــات تأثیــر پذیرفــت و 

هــم بــر رونــد آن هــا اثــر گذاشــت. 

ــارگاه رضــوی و شــهر مشــهد و قتــل خــدام و مجــاوران حــرم  ــه ب ــکان ب دســتبردهای مکــرر ازب
اثرپذیــری منفــی بــارگاه رضــوی از ایــن منازعــات بــود. بــا ایــن  حــال لــزوم حضــور شــاهان صفــوی 
در خراســان بــه  منظــور دفــع مهاجمــان ازبــک موجــب رونــق زیارت مشــهد توســط شــاهان صفوی 
شــد. همچنیــن آن هــا بــه  منظــور جبــران دســتبردهای ازبــکان بــه بــارگاه رضــوی و اهتمامــی کــه 
ــه بازســازی و توســعه حــرم و گاه خــود شــهر مشــهد  ــاد کــردن مشــاهد مقدســه داشــتند ب ــه آب ب
نیــز پرداختنــد؛ و بدیــن ترتیــب اثــرات مثبــت ایــن منازعــات بــر بــارگاه رضــوی نمــودار شــد. بــارگاه 
ــه  ــان توانســتند ب ــر گذاشــت و صفوی ــن منازعــات اث ــد ای ــر رون ــز ب رضــوی در یــک مــورد مهــم نی
روش هــای مختلــف از شــخصیت معنــوی حضــرت رضــاg در آوردگاه هــای نظامــی بــه  منظــور 

مقابلــه بــا مخالفــان ازبــک خویــش بهره بــرداری کننــد.
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