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چکیده
پایهگــذاری حکومــت صفــوی توســط شــاه اســماعیل در ســال  907قمــری حساســیت همســایگان
ن بیــن ازبــکان بــا داعیههــای مذهبــی و توســعه طلبیهــای
ســنی مذهــب را برانگیخــت .در ایــ 
ارضــی حمــات مختلفــی را بــه شــهرهای مختلــف خراســان از جملــه مشــهد تــدارک دیدنــد کــه در
ایــن تهاجمــات بــارگاه رضــوی نقــش مهمــی ایفــا کــرد .پژوهــش پیـشرو بــه روش توصیفــی تحلیلــی
مبتنــی بــر متــون کتابخانـهای درصــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه بــارگاه رضــوی در ایــن منازعات
چــه جایگاهــی داشــته اســت؟ یافتههــا حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه بــارگاه رضــوی ن ـه تنهــا از
رونــد ایــن منازعــات تأثیراتــی پذیرفتــه بلکــه بــر جریــان آنهــا نیــز اثــر گذاشــته اســت؛ بدیــن ترتیــب
کــه تهاجمــات ازبــکان بــه مشــهد موجــب دســتبردهای گوناگــون آنهــا بــه بــارگاه رضــوی شــد؛ امــا
همیــن تهاجمــات زمینـهای بــرای توجــه بیشــتر شــاهان صفــوی بــه مســئله زیــارت مشــهد و بازســازی
حــرم مطهــر را فراهــم کــرد .همچنیــن صفویــان توانســتند از ظرفیتهــای متعــدد بــارگاه رضــوی ب ـه
منظــور مقابلــه بــا ازبــکان اســتفاده کننــد.
کلیدواژهها :مشهد ،منازعات سیاسی مذهبی ،بارگاه رضوی ،ازبکان ،زیارت.
 .1دانشجوی دکترای تاریخ ایران دورۀ اسالمی دانشگاه شیرازderikvandyreza@gmail.com :
 .2دانشیار گروه تاریخ اسالم دانشگاه شیراز(نویسنده مسئول)khakrand66@yahoo.com :
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 .1مقدمه
در شــرایطی کــه صفویــان ســرگرم تثبیــت پایههــای قــدرت خویــش در برابــر بازمانــدگان
ترکمانــان و ســایر گردنکشــان محلــی بودنــد ،بــا دشــمنی نــو ظهــور در مرزهــای شمالشــرقی
قلمــرو خویــش یعنــی ازبــکان مواجــه شــدند .مناســبات میــان دو حکومــت از همــان ابتــدا شــکل
خصمان ـهای بــه خــود گرفــت .ازبــکان تــاش کردنــد از اختالفــات مذهبــی بــهعنــوان حرب ـهای
بــرای توســعهطلبیهای ارضــی خــود بهرهبــرداری کننــد؛ بنابرایــن سلســله حمالتــی را بــهمنظور
ً
تصــرف خراســان بــه ایــن ســرزمین تــدارک دیدنــد .آنهــا در بازههــای زمانــی مختلــف کــه معمــوال
مصــادف بــا ایــام ضعــف و آشــفتگی داخلــی حکومــت صفویــان بــود ،ســرزمین خراســان را هــدف
تاختوتازهــای خــود قــرار دادنــد.
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 میکرد ،قــرار گرفتــن بارگاه
رضــوی در ایــن شــهر بــود .بــه عبارتی اگر هــرات را پایگاه سیاســی صفویان در خراســان بهحســاب
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؛ بهگونـهای که
بــارگاه رضــوی در شــکلدهی بــه ایــن منازعــات و رونــد آنهــا نقشآفرینــی کــرده اســت.
پژوهــش پی ـشرو درصــدد پاســخ بــه ایــن مســئله اســت کــه بــارگاه رضــوی چــه جایگاهــی در
منازعــات سیاســی مذهبــی صفویــان و ازبــکان ایفــا کــرده اســت؟ پاســخ ابتدایــی کــه میتــوان در
برابــر ایــن ســؤال مطــرح کــرد بدین شــکل اســت کــه در منازعــات بیــن دو حکومــت ،بــارگاه رضوی
نقــش دوگانـهای ایفــا کــرده؛ یعنــی هــم از ایــن منازعــات تأثیــر پذیرفتــه کــه ایــن تأثیرپذیــری خود
در دو قالــب مثبــت و منفــی قابــل بررســی اســت و هــم دررونــد ایــن منازعــات بــه نفــع صفویــان اثــر
مثبت گذاشــته اســت.
 .1 - 1پیشینۀ پژوهش
تاکنــون هیچگونــه پژوهشــی بــا ایــن نــگاه بــه موضــوع پیـشرو نپرداختــه اســت ،منتهــا میتــوان
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از تحقیقاتــی نــام بــرد کــه بــه برخــی از جنبههــای تحقیــق حاضــر اشــاراتی داشــتهاند یــا از
منظــری دیگــر بدیــن موضــوع نــگاه کردهانــد .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 پژوهشهــا مقالــه امیرخانــی ( )1390بــا عنــوان «مکتوبــات سیاســی و
داعیههــای مذهبــی (بررســی نقــش مذهــب در روابــط ایــران و ماوراءالنهــر در قــرن  10و  11ق)»
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 خــال مباحــث خــود حــرم امــام رضــا gرا یکــی از
دالیــل نــزاع مذهبــی میــان دو طــرف ذکــر کــرده اســت.
در مقالــۀ دیگــری بــا عنــوان «نقــش و جایــگاه حــرم مطهــر رضــوی در شــکلگیری و تکامــل
حیــات شــهری مشــهدالرضا»(زارعی ،هاشــمی زوج آبــاد و مســعودی )1395 ،نگارنــدگان بیشــتر
بــه نقــش بــارگاه رضــوی در تکامــل حیــات شــهری مشــهد از شــهادت امــام رضــا gتــا دوره قاجار
پرداختــه و بـ ه صــورت کلــی بــه تأثیــر حمــات ازبــکان در ســاختن برخــی اســتحکامات دفاعــی
شــهر مشــهد اشــاره کردهانــد .همچنیــن در برخــی پژوهشهــای دیگــر از جملــه «شــاهان صفوی
و زیارت»(ایــزدی )1391 ،نیــز بـ ه طــور مشــروح بــه ســفرهای زیارتــی شــاهان صفــوی اشــاره و این
پیشفــرض مطــرح شــده کــه شــاهان صفــوی در خــال ســفرهای نظامــی خــود بــه زیــارت ائمــه
شــتافتهاند .از آنجــا 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.
 .2 - 1ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
قــرار گرفتــن بــارگاه ملکوتــی حضــرت رضــا gدر ســرزمین خراســان اهمیــت خاصــی بــه ایــن
منطقــه بخشــیده اســت .شــخصیت معنــوی ایــن امــام بزرگــوار موجــب شــده کــه بــارگاه رضــوی
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در تحــوالت سیاســی و اجتماعــی خراســان و البتــه سراســر ایــران نقشآفریــن باشــد .یکــی از
مصادیــق ایــن نقشآفرینــی را در مســئله منازعــات سیاســی و مذهبــی میــان صفویــان و ازبــکان
شــاهد هســتیم .جایــگاه مهــم و دوگان ـهای کــه بــارگاه رضــوی در ایــن منازعــات ایفــا کــرده بــر
اهمیــت و ضــرورت انجــام ایــن پژوهــش میافزایــد.

 .2نگاهی 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 اثناعشــری و در قالــب یــک تشــکیالت نــو ،دوران پــر فــراز و نشــیبی از
ســرزندگی اندیشــه سیاســی و دینی را شــروع کردند(صفـتگل .)133 :1381 ،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
در ایــران و صفآرایــی سیاســی و مذهبــی در مرزهــای شــرقی و غربــی آن بــه همــراه برقــراری
حاکمیتــی متمرکــز در درون مرزهــای ســنتی پــس از ســالیان متمــادی از مشــخصههای دوره
صفویــان اســت (حاجیانپــور .)5 - 4 :1376 ،ایــران هنــگام تشــکیل دولــت صفــوی نوعــی تجزیه
سیاســی را از ســر میگذرانــد .در شــرق آخریــن حکمرانــان دودمــان تیمــوری بــه مرکزیــت هــرات،
فرمانروایــی متزلــزل و منحطــی داشــتند .در غــرب خانــدان آققویونلــو در پایتخــت خــود تبریــز
درگیــر ضعــف سیاســی و انحطــاط اقتصــادی و اجتماعــی بودنــد و در پیرامــون آن ازبکان در شــرق
و عثمانیــان در غــرب بــهمثابــه دو النــۀ زنبــور بــه قلمــروی ایــران چشــم دوختــه بودنــد .افــزون بر آن
شــماری از خاندانهــای محلــی در والیــات مختلــف ایــران گونـهای اســتقالل داخلــی داشــتند و
میکوشــیدند در غیــاب یــک حکومــت متمرکــز اوضــاع والیــت خویــش را ســامان دهند(صفتگل،
.)35 :1388
در ایــن میــان آغــاز بازیگــری ازبــکان در منطقــه ماوراءالنهــر ،صفویــان را بــا چالــش بزرگــی
مواجــه نمود(امیرخانــی .)46 :1390 ،ازبــکان نیروهــای تازهنفســی از دشــتهای 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 .)142 :1393 ،کوشــش بــرای یافتن
دالیــل مذهبــی بهعنــوان بهانــه جنــگ و غــزا بــا ســرزمین کفــر و ادعاهــای تاریخــی و موروثــی
گویــای پیچیدگــی بحــران سیاســی مذهبــی در شــرق ایــران بود(حاجیانپــور .)7 :1376 ،یکــی
از مبانــی اختــاف میــان صفویــان و ازبــکان ناهمگونــی مذهبــی بــود .شــاه اســماعیل(907
 930ق) اســاس وحــدت سیاســی ایــران را بــر تشــیع و سیاســت خارجــی خــود را بــر مخالفــت بــاازبــکان و عثمانیهــا کــه هــر دو دســته ســنی مذهــب بودنــد ،قــرار داد و جنگهــا را بــهصــورت
کشــمکشهای مذهبــی درآورد(ســرافرازی و شــاطری .)79 :1393 ،ازبــکان نیــز کــه حنفیــان
متعصبــی بودند(امیرخانــی )47 :1390 ،آمادگــی الزم بــرای ورود بــه مناقشــات مذهبــی را دارا
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 تاختوتــاز بــه خراســان را که بیشــتر
بــا درونمایـ ه غارتگــری و زیادهخواهــی 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.)154- 153 :1393 ،
ســه عامــل در تشــدید منازعــات مذهبــی بیــن ازبــکان و صفویــان نقــش داشــت؛  .1نقــش
فضلاللــه بــن روزبهــان خنجــی و اقدامــات وی در زمینــه تحریــک ازبــکان بــه جنــگ بــا صفویــان
و مشروعیتبخشــی بــه آنهــا و تــاش در جهــت پیونــد دادن حکومــت ازبــکان بــا منصــب
خالفــت  .2تــاش دولــت عثمانــی بــرای تحریــک ازبــکان علیــه صفویــان و دادن عنــوان غــزا بــه
منازعــات آنهــا  .3مــزار امــام هشــتم شــیعیان و جایگاهــی کــه در مجادالت کالمــی و فرقـهای ایفا
نمود(همــان50 -48 :؛ ر.ک :امیرخانــی .)60- 44 :1390 ،یکــی دیگــر از مبانــی اختالف میان
صفویــان و ازبــکان توســعهطلبیهای ارضــی ازبــکان بــرای تصاحــب خراســان بــود .خراســان بــه
عنــوان دروازۀ ورود ازبکهــا بــه ایــران بــه لحــاظ دور بــودن از مرکــز حکومــت صفــوی از یکســو و
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ناتوانــی صفویــان در اجــرای یــک برنامــه دفاعــی پایــدار در برابــر تهاجمــات ازبــکان از ســوی دیگــر
در معــرض آســیبهای زیــادی قــرار گرفــت کــه در فراینــد کلــی حیــات اجتماعــی و اقتصــادی
ایــن منطقــه تأثیــرات ناگــواری را بــه جــا گذاشــت(متولی و دیگــران .)142 :1393،ازبــکان اصــرار
داشــتند کــه صفویــان میبایســت بــه عــراق و آذربایجــان اکتفــا و خراســان را بــه آنها واگــذار کنند،
چ وجــه حاضــر بــه
در مقابــل صفویــان خراســان را ملــک مــوروث خــود میدانســتند کــه ب ـ ه هی ـ 
چشمپوشــی از آن نبودند(ترکمــان ،1382 ،ج  453 - 452 :2و  .)566صفویــان توانســتند بعــد از
نبــرد مــرو در ســال  916قمــری خراســان را بــه تملــک خــود درآورنــد .بــا توجــه بــه واقــع شــدن حرم
حضــرت رضــا gدر مشــهد و ســادات متنفــذ ســاکن شــهر مشــهد ایــن شــهر یکــی از مراکــز مهم
ن حــال گرایــش غالــب در نــزد صفویــان حفــظ
دولــت صفــوی شد(ســیدی .)100 :1378 ،بــا ایـ 
مناســبات دوســتانه بــا همســایه شمالشــرقی خویــش بود(جنابــدی592 :1378 ،؛ ترکمــان،
 ،1382ج )566 :2؛ امــا تالشهــای صلحطلبانــه صفویــان نتوانســت جلــوی خــوی غارتگــر
ازبــکان را بگیــرد .شــرح یورشهــای متعــدد ازبــکان به ســرزمین پهنــاور خراســان حکایتــی دردآور
از سرگذشــت مردمانــی اســت کــه بــه جبــر طبیعــت در معــرض حمــات مهاجمانــی بودنــد کــه
ن بیــن
از شــرق و شــمال شــرق بــر ســرزمین ایــران میتاختند(امیرخانــی .)46 :1390 ،در ای ـ 
مشــهد نیــز در مــوارد مکــرر مــورد دســتبرد و غــارت مهاجمــان ازبــک قــرار گرفت(شــاملو:1371 ،
175؛ ترکمــان ،1382 ،ج 413 :2؛ جنابــدی685 – 684 :1378 ،؛ ر.ک :ســیدی-95 :1378 ،
ن حــال تــاش ازبــکان بــرای انضمــام قطعــی خراســان بــه ماوراءالنهــر بــا شکســت
 .)220بــا ای ـ 
مواجــه شــد و خــود آنهــا پــس از مدتــی بــه امکانناپذیــر بــودن ایــن امــر واقــف گشــتند(جنابدی،
.)408 :1378

 .3اثر پذیری بارگاه رضوی از منازعات سیاسی نظامی میان صفویان و ازبکان
 .1-3یورش 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 میتــوان در ذیــل اثر
پذیــری منفــی گنجانــد .ازبــکان در حمــات متعــدد خــود بــه مشــهد در برهههــای زمانــی مختلف
آن را اشــغال کردنــد .مشــهد شــهری راهبــردی در شــرق ایــران محســوب میشــد و بنــا بــه ماهیــت
زیارتگاه ـیاش ثروتهــای سرشــاری را در قالبهــای مختلــف در خــود جــای داده بود(بارتولــد،
)134 :1358؛ بنابرایــن تصــرف آن از نظــر سیاســی و اقتصــادی بــرای ازبــکان اهمیــت زیــادی
داشــت .یکــی از مهمتریــن دالیــل حمــات ازبــکان بــه ایــن شــهر دس ـتیابی بــه داراییهــای
متعلــق بــه بــارگاه رضــوی بــود .در ایــن دوره خــوی غارتگــری کــه از رســوم صحرانــوردان بــود هنــوز
ن جهــت اســت
در ســاختار نظامــی ســپاه ازبــک پــا بــر جــا بود(نوایــی ،1368 ،ج  .)290 :2از ایـ 
کــه کمپفــر ،ازبــکان را غارتگــران ایــران مینامد(کمپفــر .)95 :1360 ،بــرای آگاهــی از میــزان
ثروتهایــی کــه تنهــا بــه شــکل طــا و نقــره در مجموعــه بــارگاه بــه کار رفتــه بــود کافــی اســت
بــه ایــن روایــت نطنــزی اشــاره کنیــم کــه میگویــد طهماســب  80مــن طــا صــرف مطــا کــردن
گنبــد حــرم و میــل روی آن نمود(افوشــتهای نطنــزی .)15 -13 :1383 ،همچنیــن گزارشهــای
فراوانــی در دســت اســت کــه از اهــدای فــروش ،قنادیــل طــا 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 داراییهــای حــرم در یــک دوره طوالنــی اســت
ولــی میتوانــد در فهــم ایــن موضــوع بــه مــا کمــک کنــد .وی روایــت میکنــد در ســال 1126
قمــری بــهمنظــور تأمیــن هزینــه ســرکوب افاغنــه هــرات داراییهــای حــرم را ذوب کردنــد کــه
مجمــوع آنهــا  96مــن و  32اســتار طــا و ســه خــروار و  35مــن نقــره بود(1مســتوفی:1375 ،
119 -118؛ ر.ک :اشرفی(خوانســاری) (مترجــم)  ،بیتــا 107-106 :و.)110
عــاوه بــر ایــن مــی بایســت دارایــی هــای دیگــری کــه بــه شــکل فــرش ،ظــروف چینــی،
شــمعدانها ،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 داراییهــای حــرم در فاصلــه زمانــی  911تــا  1007قمــری چــه آنهایی کــه قبل از
 .1هــر مــن برابــر بــا  326گــرم ،اســتار برابــر بــا  15مثقــال و مثقــال خــود مســاوی بــا  4/6گــرم بــود؛ و هــر خــروار نیــز برابــر بــا 588/80
کیلوگــرم بــود .ر .ک :اشــرفی (خوانســاری) ،بــی تــا 107-106 :و .110
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ظهــور صفویــان در حــرم موجــود بــود و چــه آنهایــی کــه در این بــازه زمانی توســط شــاهان صفوی
بــه حــرم اهــدا شــد ،در جریــان یورشهــای 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 میگویــد عبیدخــان کــه «همیشــه در آرزوی ملــک خراســان  ...بــود
از بیــم شــعله شمشــیر عالمگیــر حضــرت خاقــان سلیمانشــأن [شــاه اســماعیل] و ظهــور واقعــه
شــیبک خــان در ملــک بخــارا خزیــده ،دم درکشــیده بــود بعــد از واقعــه نازِلــه خاقــان سلیمانشــأن
و حداثــت ســن حضــرت شــاه جنتمــکان [شــاه طهماســب] و اخبــار منازعــه امــرا خــودرأی
قزلبــاش بــه گمــان آنکــه ممالــک ایــران بیصاحــب و در دســت چنــد متغلــب اســت دنــدان طمــع
بملــک خراســان تیــز کــرده شــش مرتبــه بعــزم تســخیر لشــکر بخراســان کشــید»(ترکمان،1382 ،
ج  .)50 :1نخســتین تهاجــم ازبــکان بــه مشــهد در دهــۀ اول حکومــت صفــوی رخ داد .شــیبک
خــان رهبــر ایــن قــوم بــا بهرهگیــری از اشــتغال شــاه اســماعیل بــه مبــارزه بــا مخالفــان داخلــی
خویــش در ســال  911قمــری بــه خراســان هجــوم آورد .در جریــان ایــن حملــه «ازبــکان تمامــی
شــهر مقــدس مشــهد و روضــه رضیــه متبرکــه را تاخــت نمــوده ،برداشــته بــهجانــب هــرات روانــه
گردیدند»(عالـمآرای شــاه اســماعیل .)346 :1348 ،از ایــنرو زمانی که شــاه اســماعیل در ســال
 916قمــری وارد مشــهد شــد مشــاهده کــرد «کــه ازبــکان فــرش آســتان مالیــک آشــیان را تــاالن
نمودهانــد و قنادیــل طــا و نقــره را بــا قالــی و غیــره بردهاند»(عال ـمآرای صفــوی.)290 :1350 ،
در ســال  919قمــری و بــه دنبــال شکســت و قتــل امیرنجــم ثانــی در ماوراءالنهــر نیــز مشــهد بــه
مــدت ســه مــاه بــه تصــرف عبیدخــان ازبــک درآمــد تــا ایــن کــه بــا ورود شــاه اســماعیل به خراســان
وی از ایــن شــهر عقبنشــینی نمود(جنابــدی 271 :1378 ،و  .)273عبیدخــان یکبــار دیگــر
در ســال  934قمــری نیــز مشــهد را بعــد از یــک محاصــره طوالنــی تصــرف نمود(همــان.)389 :
بهرغــم 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 عبدالمؤمنخــان ازبــک بــه ایــن شــهر موجــود اســت .خــان ازبــک بعــد از یــک محاصــره
هفــت ماهه(همــان )685- 684 :شــهر را تصــرف کــرد .ازبــکان به مدت ســه روز مشــهد و ســاکنان
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آن را هــدف قتــل و غــارت قــرار دادنــد .اصــرار خــدام حــرم در جلوگیــری از ورود خــان ازبــک
بــه داخــل حــرم و ســوءقصدی نافرجــام بــه جــان وی موجــب خشــم عبدالمؤمنخــان و صــدور
دســتور غــارت بــارگاه و قتــل پناهنــدگان آن مکان مطهــر شــد(همان .)687 - 686 :شــاملو تعداد
ســاداتی را کــه در ایــن حادثــه کشــته شــدند چهــار هــزار نفــر ذکــر کــرده است(شــاملو:1371 ،
 .)175بــه دنبــال ایــن حملــه کــه ترکمــان آن را «ثانــی روز عاشــورا» نامیــده ،روضــه مقدســه بــه
بــاد غــارت رفــت و قنادیــل مرصــع طــا و نقــره و شــمعدانها کــه از حیــز تعــداد بیــرون بــود و
مفروشــات و ظــروف چینــی و «کتابخانــه ســرکار فیــض آثــار کــه در تمــام ایــام از اقصــی بالد اســام
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 بیتمییــز نــادان درآمــده آن ُد ّر گرانمایــه را چــون خــزف ریــزه بیبهــا بیکدیگــر
میفروختند»(ترکمــان ،1382 ،ج )413 :2؛ همچنیــن زنــان بســیاری نیــز توســط ازبــکان بــه
اســارت گرفتــه شــدند .ازبــکان بــه ایــن ثروتهــای بهدسـتآمده اکتفــا نکــرده و میرســید ولــی را
کــه متولــی آســتان بــود بــهمنظــور اخــذ دفینــه آنقــدر شــکنجه نمودنــد تــا درنتیجــه آن مصیبــت
بــه درجــه شــهادت رسید(شــاملو .)175 :1371 ،تبعــات اقتصــادی حمله ازبکان به شــهر مشــهد
بـ ه انــدازهای بــود کــه بنــا بــر گفتــه جنابــدی «از امــوال و جهــات در روی زمیــن و زیــر زمیــن یــک
دینــار نگذاشــتند»(جنابدی .)687 :1378 ،عبدالمؤمنخــان بعــد از تــرک مشــهد میــل طــای
گنبــد را نیــز کــه توســط شاهطهماســب ترتیــب داده شــده بــود بــه همــراه خــود برد(ترکمــان،
 ،1382ج .)414 :2
انگیزههــای مــادی ازبــکان در تهاجــم بــه مشــهد از آنجــا مشــخصتر میشــود کــه بــه
گفتــه ترکمــان در تهاجــم عبیدخــان ازبــک بــه ایــن شــهر در ســال  935قمــری «بســی از مــردم
یقینالتســنن را بطمــع مــال ببهانــه رفــض و تشــیع مقتــول ســاختند»(همان ،ج  .)58 :1ازبــکان
ی را نیــز بــه یغمــا بردند.
ســایر متعلقــات و موقوفههــای بــارگاه رضــوی از جملــه محصــوالت کشــاورز 
ترکمــان از نامــه علمــای مشــهد بــه عبداللهخــان ازبــک در ســال  997قمــری یــاد میکند کــه در آن
متذکــر شــده بودنــد کــه «متعــرض محصــوالت کــه اکثــر بســرکار فیضآثار متعلــق و معــاش جمعی
کثیــر از خدمــه آن روضــه مقدســه اســت نگردند»(همــان ،ج )390 :2؛ امــا ازبــکان بــه بهانــه آنکــه
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«ایــن دیــار ازجملــه دارالحــرب اســت» تصرف و مصــرف امالک وقفــی را جایز میدانستند(شــاملو،
 ،1371ج  .)144 :1بــا ایــن حــال در برخــی مواقــع بــزرگان مشــهد از طریــق مذاکــره و دادن هدایــا
و اموالــی مهاجمــان را راضــی بــه رفــع محاصــره مشــهد میکردند(همــان ،ج  .)411 :2یکــی از
اقدامــات ناپســندی کــه ازبــکان در هنــگام تصــرف مشــهد انجــام میدادنــد و حساســیت صفویــان
را برمیانگیخــت ،نبــش قبــور شــخصیت هــای برجســته ای بــود کــه در محــدوده حــرم دفــن شــده
بــود .میدانیــم کــه بنــا بــر یــک ســنت مذهبــی جنــازه شــاهان را در مشــاهد متبرکــه در ایــران و
بینالنهریــن دفــن میکردنــد .در دورۀ مــورد بحــث مــا حداقــل یــک جنــازه مهــم یعنــی پیکــر
طهماســب( 984 - 930ق) در کنــار مرقــد حضــرت رضــا gدفــن شــده بود(جنابــدی:1378 ،
587؛ روملــو .)630 :1357 ،عبدالمؤمــن خــان در ســال  1001قمــری قصــد داشــت جنــازه
طهماســب را بیــرون آورده و بــدان بیاحترامــی روا دارد امــا بــه دلیــل رعایــت جوانــب احتیاطــی از
جانــب صفویــان بــه هنــگام دفن جنــازه طهماســب ،بدین امــر موفــق نشــد(جنابدی525 :1378 ،
  .)527تهاجمــات ازبــکان بــه مشــهد بعد از شکســت آنهــا در ســال  1007قمــری در جنگ رباطپریــان بــه پایــان رســید و ســپس بــا قدرتنمایــی شــاهعباس اول آنهــا نتوانســتند ماننــد ســابق
خراســان را هــدف تاختوتــاز قــرار دهنــد .ازبــکان بهرغــم بیاحترامیهایــی کــه در نحــوۀ رفتــار
بــا ســاکنان شــهر مشــهد و بــارگاه رضــوی داشــتند ،تحــت تأثیــر شــخصیت معنــوی حضــرت رضــا
 gقــرار گرفتــه و ارادت خــود را بــه ایشــان اظهــار میکردنــد .بــر اســاس نوشــتههای فضلاللــه
بــن روزبهــان خنجــی مــورخ ســنیمذهب دربــار ازبــکان ،شــیبک خــان در ســال  911قمــری بــه
زیــارت حضــرت رضــا gشــتافت و آداب زیــارت را بــه جــای آورد(خنجــی .)339 :1355 ،خنجــی
ابیاتــی بــه وی نســبت میدهــد کــه بــه زبــان ترکــی و در ســتایش حضــرت رضــا gســروده شــده
اســت(1همان )341 :شــاملو نیــز روایــت میکنــد عبدالمؤمنخــان بعــد از تصــرف مشــهد در ســال
 998قمــری قصــد ورود بــه بــارگاه را داشــته ب ـ ه گون ـهای کــه چــون خــدام حــرم مانــع از ورود وی
میشــدند خــان فریــاد بــرآورد «بغیــر از ادراک شــرف زیارت مطلبــی دیگــر نداریم»(شــاملو،1371 ،
ج  .)174 :1خنجــی کــه نظریهپــرداز سیاســی و مذهبــی ازبــکان محســوب میشــود و مورخــی
صفــوی ســتیز بــه حســاب میآید(ســیدی )97 - 96 :1378 ،نیــز دربــاره بــارگاه حضــرت رضــاg
 .1ترجمــه 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» .بــهمنظــور آگاهــی از متــن کامــل ایــن غــزل بــه زبــان ترکــی ر .ک :خنجــی.341 :1355 ،
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چنیــن میگویــد« :معبدیســت از معابــد اســام هرگــز آن مرقــد عالــی از طاعــت نیازمنــدان خالــی
نیســت و چگونــه چنیــن باشــد و حــال آنکــه تربت حضــرت امامیســت که اوســت مظهر علــوم نبوی
و وارث صفــات مصطفــوی و امــام برحــق و رهنمــای مطلــق و صاحــب زمــان امامــت خــود و وارث
نبــوت بحــق اســتقامت خود»(خنجــی.)336 :1355 ،
 .2 -3توجه بیشتر شاهان صفوی به مسئله زیارت مشهد
نخســتین اثرگــذاری مثبــت منازعــات صفویــان و ازبــکان بــر بــارگاه رضــوی فراهــم شــدن
زمینــه حضــور بیشــتر شــاهان صفــوی در خراســان و توجــه بیشــتر آنهــا بــه زیــارت مشــهد بــود.
یورشهــای مکــرر ازبــکان بــه خراســان بــه خصــوص در فاصلــه زمانــی ســالهای  911تــا 1007
قمــری لــزوم حضــور شــاهان صفــوی در ایــن منطقــه بهمنظــور دفــع مهاجمــان را بیشــتر میکرد.
منابــع ایــن عصــر نیــز بــا در نظــر داشــتن ایــن واقعیــت دلیــل ســفرهای مکــرر شــاهان صفــوی بــه
خراســان در برهــه زمانــی فــوق را انگیزههــای سیاســی و ضــرورت مقابلــه آنهــا بــا مهاجمــان ازبک
ذکــر کردهاند(جنابــدی 218 :1378 ،و 418؛ خواندامیــر167 :1370 ،؛ ترکمــان ،1382 ،ج :1
58؛ خواندمیــر ،1380 ،ج  .)508 - 507 :4نگاهــی کوتــاه بــه زیارتهــای شــاهان صفــوی از
مشــهد در ایــن دوره نیــز خــود گــواه ایــن واقعیــت اســت کــه ضــرورت مقابلــه بــا ازبــکان بــر میــزان
حضــور آنهــا در خراســان تأثیرگــذار بــوده اســت .دو زیــارت شــاه اســماعیل از مشــهد در خــال
ســفرهای جنگــی وی در ســالهای  916و  919قمــری صــورت گرفت(جنابــدی 234 :1378 ،و
377؛ روملــو .)153 :1357 ،شــا ه طهماســب نیــز در خــال ســفرهای نظامــی خود در ســالهای
 940 ،936 ،935و  943قمــری چندیــن نوبــت بــه زیــارت حضــرت رضــا gرفتند(خواندامیــر،
314 :1370؛ جنابــدی394 :1378 ،؛ روملــو279 :1357 ،؛ ترکمــان ،1382 ،ج )58 :1؛ و
برخــی زیارتهــای شــاهعبــاس اول ( 1038 - 996ق) نیــز بــا ســفرهای نظامــی وی بــه خراســان
در ارتبــاط بود(جنابــدی678 :1378 ،؛ منجــم171 :1366 ،؛ ترکمــان ،1382 ،ج .)578 :2
بنابرایــن مشــخص اســت کــه لــزوم مقابلــه بــا ازبــکان در کمیــت زیــارت شــاهان صفوی از مشــهد
تأثیرگــذار بــوده اســت؛ امــا ایــن ســخن بدیــن معنــی نیســت کــه مســئله زیــارت مشــهد صرفــا بــا
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تهاجــم ازبــکان بــه خراســان پیونــد خــورده بــود؛ زیــرا شــاهان صفــوی شــیعیان مخلصــی بودنــد
کــه نـ ه تنهــا در خــال ســفرهای جنگــی بلکــه در مــوارد دیگــری صرفــا بنــا بــر اعتقــاد قلبــی کــه
بــه ائمــه هــدی bداشــتند بــه زیــارت مقابــر آنهــا در ایــران و بینالنهریــن میرفتنــد(ر.ک:
ایــزدی )151-131 : 1391 ،بــرای اثبــات ایــن مدعــا میتــوان بــه نمونههایــی از ســفر شــاهان
صفــوی بــه خراســان اشــاره کــرد کــه صرفــا بــه انگیــزه زیــارت مشــهد انجــام گرفــت .یکــی از ایــن
مــوارد ســفر معــروف ســال  1009قمــری شــا ه عبــاس بــود کــه بــا پــای پیاده(معصــوم:1351 ،
 )43و در عــرض  28روز انجــام گرفت(ترکمــان ،1382 ،ج  .)612- 611 :2جــدای از ایــن شــاهان
صفــوی در زیــارت مشــهد مراتــب ارادت و اخــاص خــود را بــه امــام رضــا gنشــان داده و هرگونــه
شــائبه مصلحتــی بــودن ایــن ســفرها را از اذهــان زدودهاند(ترکمــان ،1382 ،ج 612 :2؛ عالمآرای
صفــوی291 :1350 ،؛ عال ـمآرای شــاه اســماعیل.)347 :1348 ،
 .3-3توسعه 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 بــهعنــوان مدفــن امــام هشــتم شــیعیان پایــگاه مذهبــی
صفویــان در برابــر ازبــکان محســوب شــده و بــرای خانــدان صفــوی دارای اهمیــت فراوانــی بــود؛
بهگونـهای کــه از دســت رفتــن آن را مســاوی بــا از دســت رفتــن کل خراســان میدانســتند(منجم،
 .)59 :1366جایــگاه راهبــردی مشــهد در سیاسـتهای مذهبــی شــاهان صفــوی بــدان درجــه
بــود کــه شــاه اســماعیل در برابــر خواســتههای شــیبک خــان ازبــک مبنــی بــر فراهــم نمــودن
وســایل عبــور ســپاه ازبــک از عــراق بــرای زیــارت کعبــه ،مســئله زیــارت حضــرت رضــا gرا مطرح
کــرده و خطــاب بــه خــان ازبــک مینویســد« :مــا نیــز عــزم جــزم کردهایــم کــه جهــت طــواف
مالیــک مطــاف روضــه رضویــه علــی راقدهــا ألــف الســام و التحیــه  ...بــه صــوب خراســان توجــه
فرماییــم الیــق آنکــه در اســتقبال موکــب جــاه و جالل طریق اســتعجال مســلوک داشــته راه تکاهل
ننمایند»(جنابــدی.)230 :1378 ،
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جایگاه بارگاه رضوی در منازعات سیاسی مذهبی میان صفویان و ازبکان در( ...دریکوندی و همکار)

در طــی تهاجمــات ویرانگــر ازبــکان کــه موجــب «خرابــی خراســان و خراســانیان» گشــته
بود(همــان ،)296 :مشــهد نیــز بهعنــوان یکــی از مهمتریــن شــهرهای خراســان صدمــات فراوانــی
دیــد و مقــدار قابلتوجهــی از ســرمایههای انســانی و مــادی خــود را از دســت داد .همچنیــن در
جریــان ایــن تهاجمــات بــارگاه رضــوی نیــز بهکــرات 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( 985 – 906ق) اصالحــات عمدتــا جزئــی اســت .ویژگــی
اصلــی ایــن دوره تهاجمــات مکــرر ازبــکان اســت کــه بــا دســتبردهای خــود بــه بــارگاه مطهــر تأثیــر
اقدامــات عمرانــی شــاهان صفــوی را خنثــی میکردنــد؛ امــا در مرحلــه دوم اقدامــات عمرانــی
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 آنهــا بــه مشــهد بــه حداقــل رســید و اقدامــات عمرانــی شــاهعباس پایــدار مانــد.
در منابــع ایــن عصــر گزارشــی از اقدامــات عمرانــی بــه معنــای واقعــی که به دســت شــاه اســماعیل
صــورت گرفتــه باشــد ،دیــده نمیشــود؛ بلکــه گزارشهــا عمومــا بــه تأمیــن لــوازم ضــروری حــرم
مثــل شــمعدان ،فــرش و رســیدگی بــه امــور خــدام و ســادات مجــاور حــرم مربــوط میشــود .در
ســال  916قمــری شــاهاســماعیل دســتور داد کــه حــرم را مفــروش و قنادیــل و شــمعدانهای طال
و نقــره بــرای آن فراهــم کنند(عالـمآرای صفــوی291- 290 :1350 ،؛ عالـمآرای شــاه اســماعیل،
 .)347 -346 :1348وی در جریــان همیــن ســفر ســادات و مجــاوران حــرم را بــا دادن صدقــات
خوشــدل گرداند(جنابــدی234 :1378 ،؛ روملــو153 :1357 ،؛ ترکمــان ،1382 ،ج 37 :1؛
خواندمیــر ،1380 ،ج  .)508 :4اهــدای صدقــات بــه مجــاوران حــرم در ســفر ســال  919قمــری
شــاه اســماعیل بــه خراســان نیــز تکــرار شــد(جنابدی.)277 :1378 ،
شــا ه طهماســب اقدامــات عمرانــی بیشــتری نســب بــه پــدر خویــش در بــارگاه رضــوی و شــهر
مشــهد انجــام داد .وی عــاوه بــر آنکــه در ســفرهای متعــدد نظامــی خــود بــه خراســان ســادات
و خــدام حــرم را بــا اعطــای صــات خوشــوقت گردانید(همــان 420 ،394 :و  ،)459اقدامــات
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عمرانــی همچــون بــرآوردن بــاروی گــرد شــهر مشــهد(روملو635 :1357 ،؛ حســینی اســترآبادی،
ً
 )54 :1364کــه ظاهــرا بهجــای بــاروی کهنــه آن ســاخته شــده بــود ،مطــا کــردن گنبــد
مبارک(حســینی اســترآبادی54 :1364 ،؛ مســتوفی ،)81 :1375 ،نصــب میــل طــای ســر گنبد
مبــارک (حســینی اســترآبادی« ،)54 :1364 ،قلعــه مشــهد مقــدس ،ســر طوق مرصــع گنبد مطهر
مزبــور ... ،شــرفهدوز ضریــح مقــدس ،شــمعدان بــاالی ســر و پاییــن پــای مرقــد مطهــر ،درب مرصــع
روضــه رضویــه» را نیــز انجــام داد(مســتوفی .)81 :1375 ،در دوره مــورد بحــث مــا شــاهعبــاس
بیشــترین اقدامــات عمرانــی را در بــارگاه رضــوی انجــام داد .اســترآبادی بــا در نظــر داشــتن ایــن
واقعیــت میگویــد کــه شــاهعباس «در تعمیــر مشــاهد مقدســه و بقــاع آن حضــرات» ســعی جمیــل
داشــت(همان .)133 :بــهطورکلــی اقدامــات شــا ه عبــاس در جهــت توســعه و عمــران حــرم امــام
رضــا gدر چهــار ســطح انجــام گرفــت؛ نخســت سروســامان دادن بــه امــور مربــوط بــه خادمیــن
و کارکنــان حــرم ،دوم تأمیــن وســایل ضــروری آســتان همچــون ظــروفآالت و فرشهــا 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 صحنهــا و ایوانهــای جدیــدی صــورت گرفــت.
شایســته یــادآوری اســت کــه شــا ه عبــاس عــاوه بــر تعقیــب سیاسـتهای شــاهان پیشــین صفوی
در احیــای بــارگاه ضــوی در برابــر هجمههــای فرهنگــی و سیاســی ازبــکان هــدف دیگــری را نیــز
دنبــال میکــرد و آن ایجــاد زیرســاختهای مناســب در مشــهد و بــارگاه رضــوی بـ ه منظــور پذیرایــی
از زوار در مقیاســی گســترده بــود .در توضیــح ایــن امــر بایــد اضافــه کــرد کــه پــس از روی کار آمــدن
حکومــت صفویــه عــاوه بــر عوامــل اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و ژئوپولتیکــی ،وجــود مراکــز
عمــده تشــیع و قبــور متبرکــه امامــان شــیعه در عــراق همــواره موجــب بــروز اختــاف میــان آنهــا
بــا تــرکان عثمانــی میشــد(رحمانیان و شهســواری .)3 :1391 ،بــه عبارتــی س ـهنقطه برخــورد و
تعامــل دولــت عثمانــی بــا ایــران تجــارت ،جنــگ و حــج بود(قائــدان و دیگــران.)120 :1392 ،
گــروه کثیــری کــه هرســال بــه مکــه و مدینــه میرفتنــد بــرای مخــارج و صدقاتــی کــه میبایــد
بــه متولیــان اماکــن شــریفه بدهنــد و بــاج و خراجــی کــه ترکهــا و اعــراب از آنهــا میگرفتنــد
مبالغــی دوکای طــا بــا خــود بــه خــارج میبردند(تاورنیــه ،بیتــا .)515 :هــر ســال تعــداد
زیــادی از ایرانیــان بــرای زیــارت عتبــات عالیــات در شــهرهایی کــه پــس از عهدنامــه صلــح
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آماســیه( 962ق) از ایــران جــدا شــده بــود و همچنیــن زیــارت مکــه و مدینــه از خــاک عثمانــی
ت بودنــد
عبــور میکردند(ایــزدی .)142 :1391 ،شــهرهایی کــه زائــران زیــارت میکردنــد عبــار 
از کاظمیــن ،ســامرا ،کربــا و نجف(عیســوی .)197 :1362 ،از لحــاظ مســافت ایــن مســافرتها
دس ـتکم شــش مــاه بــه طــول میانجامیــد و زوار ایرانــی ب ـ ه ویــژه آنهایــی کــه بــه ســمت مکــه
میرفتنــد میبایــد بــهمنظــور پرداخــت عــوارض ،خریــد نیازمندیهــای طــول ســفر یــا پرداخــت
نــذورات خــود بــه حــرم نبــوی و مســجدالحرام و هزینــه گمــرک بــه مأمــوران عثمانــی از ســکههای
طــا اســتفاده کننــد ،بدیــن ترتیــب ســکههای طــا کــه از مهمتریــن عوامــل تــدارک و تجهیــز
ســپاهیان نــو بنیــاد شــاهعباس بــود از ایــران و قلمــرو صفــوی خــارج و موجــب تقویت مالــی قدرت
تــرکان عثمانــی و تجهیــز ســپاهیان آنهــا میشــد(همان .)142 :بــهعــاوه یکــی از عوامل بســیار
جالــب افزایــش تقاضــا و قیمــت طــا در دوره صفویــه زیــارت ســاالنه حــج و تا حــدی زیــارت اماکن
متبرکــه شــیعی در نجــف و کربــا بــود .بــا شــروع ایــام زیــارت آنهایــی کــه قصــد داشــتند ســفر
درازمــدت یکســاله بــه شــبهجزیره عربســتان انجــام دهنــد مقــدار زیــادی طــا میخریدنــد؛ زیــرا
تنهــا ایــن پــول بــود کــه بــرای حمــل بــه نقــاط دوردســت بســیار مناســب بــود و نتیجــه ایــن اقــدام
افزایــش قیمــت طــا بود(متــی .)74 :1387 ،در حقیقــت میتــوان گفــت کــه مراســم حــج فقــط
یــک مناســک دینــی نبــود بلکــه فراینــد اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی مهمــی در جهــان اســام
بود(قائــدان و دیگــران .)120 :1392 ،ایــن عوامــل منجــر بــه وارد آمــدن آســیبهایی بــر ســاختار
اقتصــادی حکومــت صفــوی شــد .بــهعــاوه بــد رفتــاری و اجحافاتی کــه در حــق زوار ایرانــی انجام
میگرفت(جعفریــان ،1373 ،ج  11 :3و  ،)12شــرافت و حیثیــت حکومــت صفــوی را زیــر ســؤال
میبــرد .بنابرایــن شــا ه عبــاس بــهمنظــور 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 خــال ســفرهای مختلــف خــود بــه مشــهد بــه نظــم و نســق امــور حرم
و اهــدای صــات و نــذورات بــه خــدام و مجــاوران آنجــا پرداخت(ترکمــان ،1382 ،ج 578 :2؛
جنابــدی ،)763 :1378 ،در ســال  996قمــری قنادیــل طــا و نقــره و فــروش زیــادی بــه حــرم
اهــدا کــرد و در زینــت ایــن مــکان کوشید(شــاملو ،1371 ،ج  .)164 :1ایــن 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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طــا و نقــره و شــمعدان و قالیهــای بتکلــف کرمانــی و جوشــقانی و اوانــی و ظــروف آنچــه ضروری
ســرکار فــی آنچــه ضــروری ســرکار فیضآثــار بــود ســرانجام یافت»(ترکمــان ،1382 ،ج .)578 :2
اساســیترین اصالحــات در ســاختار حــرم و شــهر مشــهد در ســال  1021قمــری صــورت
گرفــت .بــه گفتــه ترکمــان در ایــن ســال رأی شــاه بــر توســعه صحــن مبــارک قــرار گرفــت؛ زیــرا
صحــن ســابق در نظــر وی تنــگ و حقیــر مینمــود 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 بیتالمعمــور مشــتمل بــر
چهــار ایــوان بلنــدارکان بــوده باشــد»(همان ،ج  .)854 :2شــا ه عبــاس بــرای تســهیل در رفــت و
آمــد زوار «خیابانــی از دروازه غربــی شــهر تــا شــرقی طــرح فرمودنــد کــه از هــر دو طــرف بصحــن
مبــارک» میرســید و از میــان ایــوان میگذشــت .همچنیــن از آنجــاکــه «ســاکنان مشــهد
مقــدس معلــی و زوار روضــه متبرکــه از قلــت آب در عــذاب بودنــد آب از انهــار سرچشــمه جلســت
و قنــوات مجــدد احــداث کــرده آنحضــرت بشــهر درآورده نهــری در میــان خیابــان و حوضــی
بــزرگ در وســط صحــن موســع مذکــور احــداث فرمودنــد» در نتیجــۀ ایــن اقدامــات شــاهعبــاس،
مشــهد «معمورتریــن بــاد خراســان و رشــک روضــه رضــوان» گشــت(همان) .صنــدوق طــای
ً
امــام الجــن و االنــس ،درب طــای روضــه مقدســه مزبــوره ،ضریــح طــای ایضــا  ...عمــارت
دارالســیاده و دارالحفــاظ آســتانه مقدســه ،نقــره عتبــه و ضریــح فــوالدی روضــه مقدســه مزبــوره
از دیگــر اقدامــات عمرانــی شــا ه عبــاس در بــارگاه رضــوی است(مســتوفی .)102 :1375 ،در
نتیجــه ایــن اقدامــات و توجهــات شــاهان صفــوی نـ ه تنها بــارگاه رضــوی آبادتر و باشــکوهتر شــد،
بلکــه شــهر مشــهد نیــز پیشــرفتهای زیــادی کــرد .بــا ایجــاد بناهــای مختلــف و خیابانســازی
و فراهــم ســاختن امكانــات شــهری و کوچانــده شــدن طوایــف مختلــف بــه خراســان از جملــه بــه
مشــهد بــر جمعیــت آن نیــز افــزوده شــد و وســعت و رونــق مشــهد بیــشاز پیــش زمینــۀ بهتــری
را بــرای جلــب زوار و مســافران فراهــم ســاخت .در ایــن دوره بــهواســطۀ توجــه شــاهان و امــرای
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،31پاییـز 1399

جایگاه بارگاه رضوی در منازعات سیاسی مذهبی میان صفویان و ازبکان در( ...دریکوندی و همکار)

صفــوی و شــیعیان عالقهمنــد بــه توســعه اماکــن اطــراف حــرم مطهــر و احــداث ســاختمانها
و بناهــای مذهبــی از جملــه مســاجد و مــدارس توجــه شــایانی مبــذول و مســاجد و مــدارس
فراوانــی در مشــهد احــداث شــد؛ بهگونــهای کــه تعــداد بناهــای دورههــای قبــل بــا بناهــای
ســاخته شــده در عهــد صفویــه قابلمقایســه نبــود .از طــرف دیگــر بــا حضــور بیشــتر علمــای
برجســتۀ تشــیع ،حــوزۀ علمــی مشــهد بیــشاز پیــش فعــال شــد و مشــهد بــهعنــوان یكــی از
بزرگتریــن مراکــز علمــی مطــرح گردید(زارعــی و دیگــران.)111 :1395 ،

 .4اثر گذاری بارگاه رضوی بر منازعات بین صفویان و ازبکان
 .1 -4بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع بارگاه رضوی در مواجهه با ازبکان
اســتفادۀ صفویــان از ظرفیتهــای متنــوع بــارگاه رضــوی در آوردگاههــای نظامــی بــا ازبــکان،
نمــود عینــی اثرگــذاری حــرم مطهــر رضــوی و شــخصیت معنــوی حضــرت رضــا gدر جریــان
منازعــات بیــن دو حکومــت اســت .اعتقــاد شــاهان صفــوی و مریــدان مخلــص آنهــا مبنــی بــر
امدادهــای غیبــی ائمــه معصومیــن در میادیــن نبــرد کــه از طریــق رؤیــا و توســل نمود مییافــت ،از
مشــخصههای مهــم نظامــی عصــر صفــوی اســت .ایــن اعتقــاد در ســه جنبــه قابلبررســی اســت؛
در نخســتین شــیوه ائمــه معصومیــن بــهویــژه حضــرت علــی gدر قالــب رؤیــا در پیشــامدهای
مهــم مریــدان خــود را ارشــاد میکردنــد .در توضیــح ایــن موضــوع بایــد گفــت کــه بـ ه طــور کلــی در
تاریــخ ایــران رؤیاهــا اهمیتــی ویــژه داشــتهاســت .رؤیاهــا انواعــی داشــته و تفســیرهای مبتنــی بــر
آنهــا نیــز متفــاوت بــوده اســت .بعضــی از رؤیاهــا حالــت شــخصی داشــته و دایــرۀ آنهــا از رفتــار
خصوصــی فــرد تجــاوز نمیکــرد .بعضــی از آنهــا نوعــی الهــام درونــی تلقــی میشــد .گروهــی
دیگــر از رؤیاهــا جنبههــای الهیاتشناســی و علمــی داشــته؛ امــا مهمتریــن نــوع رؤیاهــا آنهایــی
هســتند کــه از آنهــا بــهعنــوان ابــزار سیاســی بــا ادعــای نوعــی رهبری بــهمنظــور انجــام فعالیتی
آشــکارا سیاســی اســتفاده میشــد(صفتگل.)135 :1381 ،
کارکردهــای رؤیــا در دوره صفــوی از نــوع ســوم یعنــی ابــزاری بــرای فعالیتهــای 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 میبردند(احمــدی 48 :1388 ،و  49و  62و  .)63ایــن امــر در دورۀ شــاه اســماعیل
و شــا ه طهماســب بیــش از دیگــر دورههــا رواج داشــت .برخــی تصمیمــات کالن سیاســی و نظامی
بــر اســاس رؤیاهــا اتخــاذ میشــد و در بســیاری از مواقــع رؤیــا دیــدن فرمانــده کل را از بــروز تنــش
بــا فرماندهــان و مشــاوران عالیرتبــه رهــا میکرد(رازنهــان و مشــفقیفر.)114 :1394 ،
ایــن امــر بهخوبــی در دیــدگاه ســران قزلبــاش دربــارۀ مقابلــه بــا شــیبک خــان قبــل و بعــد از
ماجــرای کســباجــازه شــاه اســماعیل از حضــرت رضــا gنمایــان اســت .ســران قزلبــاش کــه
حرکــت بــه ســمت مــرو را در آن شــرایط بــه مصلحــت نمیدیدنــد بعــد از آنکه شــاه اســماعیل ادعا
کــرد کــه از حضــرت رضــا gکســب 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 کـهای شــهریار توبــه کردیــم کــه دیگــر آنچــه مرشــد بگویــد و اراده کنــد مــا را حد آن
نباشــد کــه تجــاوز کنیم»(عالـمآرای صفــوی .)291- 293 :1350 ،شــاهان صفــوی از ایــن روش
کــه ریشــه در اعتقــادات و احساســات دینــی سربازانشــان داشــت بهــرۀ فراوانــی در عرصههــای
نظامــی میبردند(مشــفقیفر .)50 :1383 ،بــه نظــر میرســد چنیــن کوش ـشهایی از نیازهــای
ی شــدهای برخاســته اســت کــه شــاهان صفــوی بــرای مانــدگاری اقتــدار معنــوی خــود بــه
درون ـ 
امدادهــای نجاتبخشــانه آســمانی داشــتند(فرهانی منفــرد و خلیلــی .)95 :1389 ،گزارشهای
بســیاری دربــارۀ راهنمایــی ائمــه bبــه شــاهان صفــوی در قالــب رؤیــا در منابــع ایــن عصــر آمــده
اســت .بــه ادعــای کتــاب عالـمآرای شــاه اســماعیل ترفنــدی کــه اســماعیل بــرای بیــرون کشــیدن
شــیبک خــان از قلعــه مــرو در ســال  916قمــری اعمــال کــرد در نتیجــه راهنمایــی بــوده کــه
حضــرت امیــر gدر خــواب بــه وی کــرده بود(عالـمآرای شــاه اســماعیل.)361- 360 :1348 ،
راهنماییهــای حضــرت امیــر gبــه شــاه اســماعیل از طریــق رؤیــا در پیشــامدهای مهمــی
همچــون نبــرد بــا ســپاه الونــدمیــرزا ترکمــان و اعــام تشــیع بهعنــوان مذهــب رســمی حکومــت بــا
تعبیــر «ای فرزنــد دغدغــه بــه خاطر مرســان» نیــز خودنمایــی میکند(عالـمآرای صفــوی:1350 ،
 80و .)164
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جایگاه بارگاه رضوی در منازعات سیاسی مذهبی میان صفویان و ازبکان در( ...دریکوندی و همکار)

در شــیوۀ دوم شــاهان صفــوی بــا روشهایــی همچــون نوشــتن شـبنامه از امــام رضــا gدربارۀ
اتخــاذ یــک تصمیــم سیاســی و نظامــی مهــم کســب تکلیــف میکردنــد .زمانــی کــه قزلباشهــا
از خســتگی راه و الغــری ســتوران شــکوه میکردنــد و رفتــن بــه آوردگاه مــرو را در آن شــرایط بــه
مصلحــت نمیدیدنــد ،شــاه اســماعیل بــا بیــان اینکــه تدابیــر آنهــا خردمندانه اســت اظهــار کرد
کــه بیــن وی و حضــرت رضــا gارتبــاط خاصــی وجــود دارد و هــر کاری انجــام داد ه بــه رخصت او
بــوده و بــر شــما پوشــیده اســت .ســپس بــرای کســب اجــازه از حضــرت رضــا gشـبنامهای در
داخــل ضریــح انداختنــد و در ضریــح را قفــل نمودنــد ،صبــح بــا ایــن جــواب مواجــه میشــوند کــه
«رخصــت اســت برویــد کــه فتــح و ظفــر بــا شماســت»(همان.)291 - 293 :
در شــیوۀ ســوم کــه مرســومتر و معقولتــر نیــز بــود شــاهان صفــوی قبــل از رویدادهــای مهــم
نظامــی بــه زیــارت ائمــه bبــه خصــوص حضــرت رضــا gرفتــه و اســتمداد میطلبیدنــد .منابع
ایــن عصــر از اســتمداد شــاه اســماعیل از امــام رضــا gقبــل از رویارویــی بــا شــیبک خــان در
ســال  916قمــری یــاد میکنند(ترکمــان ،1382 ،ج 37 :1؛ خواندمیــر ،1380 ،ج 508 :4؛
خواندامیــر .)130 :1370 ،طهماســب قبــل از حضــور در آوردگاه جــام در ســال  935قمــری «از
ســر صــدق نیــت بــه روضــه طیبــه رضویــه» رفت(جنابــدی )395 :1378 ،و «از روح آن ســلطان
 ...اســتمداد همــت نموده»(ترکمــان ،1382 ،ج  )53 :1ســپس «از روی وثــوق تمــام متوجــه
حــرب ســاطین چنگیــزی گردید»(همــان .)395 :شــاهعبــاس نیــز قبــل از رویاروییهــای
نظامــی خــود بــا ازبــکان از روحانیــت حضــرت رضــا gکمــک میطلبید(همــان 678 :و .)738
خــود قزلباشهــا نیــز بــه کرامــت خانــدان صفــوی اعتقــاد داشــتند و جــدای از اعتقــاد و بــاوری
ی کــه
کــه بــه رؤیاهــای شــاهان صفــوی داشــتند ایــن اعتقــاد را بــه زبــان نیــز میآوردنــد بــهنحــو 
دانــه ســلطان یکــی از امــرای قزلبــاش در ایــنبــاره گفتــه بــود «از ایــن دودمــان خالفــت نشــان
چــه کرامتهــا و معجزههــا دیدهایم»(عال ـمآرای شــاه اســماعیل .)353 :1348 ،عــاوه بــر ایــن
واقــعشــدن بــارگاه رضــوی در مشــهد خــود بــه عامــل مهمــی در افزایــش روحیــه و تــوان دفاعــی
ســاکنان ایــن شــهر در برابــر مهاجمــان ازبــک تبدیــل گشــته بــود ،بـ ه گونـهای کــه در تهاجمــات
زیــادی کــه بــه ایــن شــهر صــورت میگرفــت و گاه تــا مــدت هفــت مــاه نیــز بــه طــول میانجامیــد،
انگیــزۀ مقاومــت مــردم و خادمــان حــرم در دفــاع از شــهر بیشــتر میشــد؛ و «وضیــع و شــریف»
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بــه دفــاع برمیخاســتند(عالمآرای شــا ه طهماســب .)64 :1370 ،ایــن مســئله بــ ه خوبــی در
نامــه ابراهیمخــان اســتاجلو بــه عبداللهخــان ازبــک نمــودار اســت؛ آنجــا کــه خــان اســتاجلو
مینویســد «هــرگاه متوجــه محاصــره قلعــه مشــهد مقــدس گردنــد اســتعداد قلعـهداری در مــردم
ایــن والیــت بیشــتر اســت و جهــت حفــظ و حراســت روضــه مقدســه حضــرت امــام الجــن و االنــس
در قلعـهداری زیــاده از مــردم هرات ســعی و کوشــش خواهنــد کرد»(ترکمــان ،1382 ،ج .)389 :2
ن حــال واقــعشــدن بــارگاه رضــوی در شــهر مشــهد موجــب شــده بــود که صفویــان بــه خاطر
بــا ایـ 
رعایــت احتــرام و حرمــت حضــرت و آســیب نرســیدن بــه بــارگاه در گشــودن آن از ســاحهای
آتشــین اســتفاده نکننــد .ترکمــان دربــاره علــت خــودداری شــا ه عبــاس از کاربــرد ســاح آتشــین
در فتــح مشــهد بــه ســال  1001قمــری میگویــد« :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 .)454 :2
صفویــان در مواقعــی کــه بــا تنگناهــای مالــی مواجــه میشــدند از داراییهــای متعلــق بــه بــارگاه
رضــوی بــ ه منظــور تجهیــز ســپاه و دفــع ازبــکان بهــره میبردند(افوشــتهای نطنــزی:1383 ،
 .)199امــری کــه در اواخــر دوره صفــوی بـ ه منظــور مقابلــه بــا شــورش افاغنــه هــرات نیــز تکــرار
شد(مســتوفی .)119 – 118 :1375 ،حمــل پرچــم مخصــوص بــارگاه رضــوی در میادیــن نبــرد
بــا ازبــکان از دیگــر ظرفیتهــای شــخصیت معنــوی حضــرت رضــا gبــود کــه صفویــان از آن
در مواجهــه بــا مخالفــان ازبــک خویــش بهــره میبردنــد .در مقیــاس کلــی در دورۀ صفــوی از
درفشهــای مذهبــی در جنگهــا اســتفاده میشــد .درفشهایــی کــه در ایــن جنگهــا بــه کار
گرفتــه میشــد بــا درفشهــای سیاســی و حکومتــی صفویــان متفــاوت بــود و از آنجــاکــه بیشــتر
جنگهــای ایــن دوره صبغــۀ مذهبــی و شــیعی داشــت ،درفشهــای نظامــی و جنگــی میبایــد
نشــاندهنــدۀ ایــن مبنــای اعتقــادی باشد(شــاطری .)167 :1395 ،جنابــدی بــه مــا اطــاع
میدهــد کــه در ســال  955قمــری بــه دنبــال حملــۀ جاللخــان بــن دینمحمدخــان حاکــم مــرو
بــه خراســان «مرتضیقلیخــان 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.)597 :1378 ،
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نتیجهگیری
نتایــج تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه دو عامــل اختالفــات مذهبــی و توســعهطلبیهای ارضــی
ازبــکان در شــکلگیری روابــط خصمانــه بیــن صفویــان و ازبــکان نقشآفرینــی کردهانــد .ازبــکان
از سیاسـتهای مذهبــی صفویــان ناراضــی بــوده و بــه دو صــورت نظــری و عملــی مخالفــت خــود
را بــا آن نشــان دادنــد .جنبــۀ نظــری ایــن مجــادالت در قالــب مکتوبــات سیاســی کــه بیــن دو
حکومــت رد و بــدل شــد ،نمــود یافــت و جنبــۀ عملــی آن در آوردگاههای نظامــی خود را نشــان داد.
ایــن تضــاد عقیدتــی و توســعهطلبی ارضــی زمینهســاز تهاجمــات گســتردهای از جانــب ازبــکان
بــه خراســان گشــت .در نتیجــۀ ایــن تهاجمــات ،ســرزمین خراســان در دفعــات مکــرر پایمــال ســم
ســتوران مهاجمــان ازبــک گشــت .در ایــنبیــن تســلط بــر مشــهد بـ ه عنــوان شــهری کــه پایــگاه
ایدئولــوژی صفویــان در شــرق محســوب میشــد و بنــا بــه ماهیــت زیارتگاه ـیاش داراییهــای
زیــادی را بــه اشــکال مختلــف در خــود جــای داده بــود ،بــرای آنهــا یــک پیــروزی بــزرگ بهحســاب
میآمــد .در نتیجــه حمــات مکــرری بــه ایــن شــهر انجــام دادنــد .در جریــان منازعــات بیــن دو
حکومــت بــارگاه رضــوی نقــش دوگانـهای ایفــا کــرد؛ یعنــی هــم از ایــن منازعــات تأثیــر پذیرفــت و
هــم بــر رونــد آنهــا اثــر گذاشــت.
دســتبردهای مکــرر ازبــکان بــه بــارگاه رضــوی و شــهر مشــهد و قتــل خــدام و مجــاوران حــرم
ن حــال لــزوم حضــور شــاهان صفــوی
اثرپذیــری منفــی بــارگاه رضــوی از ایــن منازعــات بــود .بــا ایـ 
در خراســان بـ ه منظــور دفــع مهاجمــان ازبــک موجــب رونــق زیارت مشــهد توســط شــاهان صفوی
شــد .همچنیــن آنهــا بــهمنظــور جبــران دســتبردهای ازبــکان بــه بــارگاه رضــوی و اهتمامــی کــه
بــه آبــاد کــردن مشــاهد مقدســه داشــتند بــه بازســازی و توســعه حــرم و گاه خــود شــهر مشــهد
نیــز پرداختنــد؛ و بدیــن ترتیــب اثــرات مثبــت ایــن منازعــات بــر بــارگاه رضــوی نمــودار شــد .بــارگاه
رضــوی در یــک مــورد مهــم نیــز بــر رونــد ایــن منازعــات اثــر گذاشــت و صفویــان توانســتند بــه
روشهــای مختلــف از شــخصیت معنــوی حضــرت رضــا gدر آوردگاههــای نظامــی بــهمنظــور
مقابلــه بــا مخالفــان ازبــک خویــش بهرهبــرداری کننــد.
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