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1. Introduction

The establishment of the Safavid dynasty with its Shia religion in
906 A.H brought about excitation and anger in its powerful and
Sunnite Ottoman Empire. This Ottoman Turks were eager to conquer
Muslim world, so they considered this new Safavid dynasty as an
impediment in realization of their favorable purpose. In addition to
religious differences which existed between these two dynasties,
territorial expansion policies which were adopted by those Turks
caused sanguineous confrontations between these two countries.
These confrontations were continued until overthrow of Safavid
dynasty. These political and ideological differences wasted military
and economic resources of these two countries and gave direction to
their internal and external policy, as well.
2Methodology
This study has been done by historical method, by which historical
texts and new relevant studies are investigated by reference to libraries
and database necessary evidence are gathered for conducting this

*Date received: 11/10/2018
Date accepted: 24/10/2019
Email:
derikvandyreza@gmail.com
1. PhD Student of Iran History in Shiraz University (Responsible Author),
2. Associate Professor of History Department in Shiraz
ranjbar@shirazu.ac.ir

University,

... سیاست اقتصادی شاهعباس اول و/ 112
study. The next step is allocated to critical analysis of those
documents which are organized with descriptive-analytic and used for
the final version of the research.
3.Discussion
The Turks conquered the religious centers of Iraq; so, they benefit it
for resisting against their rival. These Turks abused hearty devotion of
Persian pilgrims for making the pilgrimages in these religious centers
of the Mesopotamia region by taking considerable amount of money
from those pilgrims with different pretexts .They also treated them
with a manner that hurt the dignity of Shiites and Iranians. Since
Persian pilgrims must pay the expenses and the shares of Ottoman
officers with golden coins, which were scarce in the territories of the
Safavid dynasty; so, this event would greatly affect the local market
and foreign trade and the harmful economic outcomes which were
caused by these pilgrimages became more severe afterwards. On the
other hand, these financial resources which were achieved by those
Turks reinforced economic and military potency of the Turks and it
was not a pleasant matter for the Safavid dynasty, as well. Actually
they witnessed the transition of the large amount of gold from the
Safavid territory to the Ottoman Empire that weakened economical
potency of the Safavids, and these resources were achieved by their
competitor and used for the improvement and development of their
economic and military potency.
However, there was not any practical measure for confronting these
proceedings until the coronation of Shāh Abbās the Great, who
changed these conditions. Shāh Abbās was a great and mighty king of
the Safavid dynasty with a religious characteristic, though this king
took different measures regarding religion and the religious policy.
Shāh Abbās considered political and economic interests of the
Safavids in his relations with religious minorities. Thus, because of
this characteristic and despite of his great respect to the twelve imams,
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this great king took an appropriate measure to resolve the transitional
issues of Persian pilgrimages, as well as its economic outcomes in the
religious cities of the Mesopotamia region. This mighty king
considered restrictive regulations for the Persian pilgrims in their visit
to those shrines in Mesopotamia region. According to these rules, the
pilgrimages that were eager to go to this region must have payed an
amount to the Safavid court for issuing a permission, in addition to the
expenses and prices which were received by the Ottoman Turks. As
the majorities of pilgrims had financial problems and were not able to
pay the court’s expense, which was an additional payment besides the
huge expense and price of the pilgrimage itself, there was a
considerable reduction in this kind of pilgrimage. However, this
circumstance brought about dissatisfaction in the pilgrims who
considered the cruel politics of the kings as the barriers of their desire
and wish. On the other hand, there was no reaction from the clergies
against these acts of the kings, since there was a settlement between
them and government.
Furthermore, Shāh Abbās motivated the peasantries to visit Imam
Reza's shrine in Mashhad with his publicities and construction affairs.
So, this mighty king made two essential proceedings in order to
realize this purpose. The first was the construction of Imam Reza's
shrine as well as the centers for the welfares and the services in a route
that lead to Mashhad. On the other hand, this mighty king made some
publicity affairs such as his several visits to Mashhad and consecrated
an amount from his own properties to the development, improvement
and rebuilding of this shrine and livelihood of its servants, as well. So,
these proceedings developed the infrastructures both for the shrine and
the city of Mashhad that were advantageous for reception of those
Shia pilgrims and the importance of the pilgrimage visits to Mashhad
were understood by the peasants with those publicities in turn. This
mighty king has done several proceedings in constructions and
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development of this shrine and its infrastructure as well as the centers
for the welfares and the services. In his several pilgrimages to
Mashhad, he made the attempts to improve this shrine from its
unorganized situation which was caused by Uzbek’s invasion so it was
prepared for the visits of those pilgrims. According to this context, his
proceedings can be studied in four different levels.
The first was the organization of the staff and servants of the
shrine, the second was providing the required tools and instruments
for this sacred place such as utensils and carpet, the third was
providing water for the residents and the pilgrims as well as the
improvement and expansion of the green spaces on the shrine’s site,
and the forth was the extension and development of the inner space
which was accomplished with the changes as well as the new aprons
and porches. In addition to these improvements and development, he
made some other developments in the infrstructure of Mashhad in
order to facilitate the travel of the pilgrims in different regions and
areas. One of these changes was the construction of a street that
guided the pilgrims to shrine. This mighty and powerful king gave a
considerable attention to the construction of the caravanserais in the
route of the pilgrims to Mashhad as well as security and the centers
for the services and the welfares such as the mosques, so there were
more facilities for the travel of those pilgrims in Mashhad afterwards.
In addition to those constructions, the publicities had a considerable
role in the development of those aforementioned policies by this
mighty king. This mighty king made several visits to Khorasan both in
time of the wars or in his pilgrimage visits while he had done the
affairs such as a long trek as well as the services in the shrine. These
matters showed his sincerity to the Twelve Imams and inspired his
own peasants, as well. In addition to consecration of property to this
shrine that secured the expenses of the servants in this shrine, the
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importance for pilgrimage of this shrine increased among his peasants
afterwards.
4.Conclusion
These proceedings which were realized by this mighty king were
accompanied with some favorable results afterward and he fulfilled
his purposes partially in this context. In other words, these two
essential proceedings made by this king for the reduction of economic
loss accrued to the pilgrims in their visits to the Atabat Al-Aliya,t
such as the restrictive laws, the constructions and publicities caused a
reduction in the visits of the pilgrims to the religious cities which were
located in Mesopotamia before conquering Baghdad by the Safavids
in 1032 A.H. Afterwards, those proceedings which were legislated by
this king could not be performed anymore since Baghdad became a
part of Safavid dynasty as a center of Shia
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چکيده

در دورههایی که شهرهای مههبی عرا در تصرف صفویان بود ،زوّار ایرانی
میتوانستند با آسودگی به زیارت مشاهد متبرّکه شیعه بروند و هزینههایی که در طول سفر
ممتحمّل میشدند نیز درنهایت نصیب والیان صفوی میشد؛ اما در برهههایی که عثمانیها
بر این شهرها یره میشدند به بهانههای مختلف هزینههای گزافی از زوّار ایرانی
می گرفتند .این امر به همراه مبالغ کثیری که توسأ حجاج در زیارت ساالنه حج خرج
میشد ،موجب خروج حجم عظیمی از نقدینگی از قلمرو صفویان میشد .پژوهش حاضر
باهدف بررسی نحوۀ مواجهه شاهعباس با این مسئله به روش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر
متون کتابخانهای انجامگرفته و درصدد پاسخ به این سؤال است که شاهعباس برای
جلوگیری از خروج سرمایه از قلمرو خود ه سیاستی در پیش گرفته است؟ بر اساس نتایج
حاصلشده ،شاهعباس ازیکطرف شرطهای مالی سنگینی برای زوّار و حجاج گهاشت و
از جانب دیگر تالش نمود تا با اقدامات تبلیغی و فعالیتهای عمرانی مشهد را به کانون
نخست زیارتی شیعیان تبدیل کند.
واژههای کليدی :زیارت مشهد ،شاهعباس اول ،عتبات ،اقتصاد ،سیاستهای مههبی.
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.1مقدّمه
از زمانی که ائمه شیعه در شهرهای نجف ،کربال ،کاظمین و سامرا به خا سپرده شدند
شیعیان همواره عالقهمند بودند برای زیارت مرقد امامان خود به عرا عزیمت کنند .این
موضوع در دورههای تاریخی که شهرهای مقدس در عرا در تصرّف حاکمان ایران بود
مشکلی ایجاد نمیکرد .پس از رویکارآمدن حکومت صفویه عتبات عالیات و رفتوآمد
کاروانهای زیارتی به آن نواحی به دو علت نزد حاکمان ایران اهمیت بیشتری پیدا کرد.
نخست اینکه تشیّع مههب رسمی ایرانیان شناخته شد و پیروان مههب شیعه عالقه بسیاری به
مشاهد متبرّکه امامان شیعه خود پیدا کردند و درواقع عتبات عالیات قبله دوم مسلمانان شیعه
شناخته شد؛ دوم اینکه پس از یک دوره طوالنی درگیری و جنگ میان دولت صفوی و
عثمانی شهرهای مقدس از قلمرو ایران جدا شده و بخشی از خا عثمانی شد بنابراین
رفتوآمد کاروان های زیارتی ایران به عتبات عالیات به نحوی با مسائل سیاسی ارتباط پیدا
کرد (ر : .رازنهان ،دهقانی و بیاتی .)30 :1395 ،اختالفات سیاسی میان دو حکومت
موجب شد تا ترکان عثمانی در رفتوآمد زوّار و حجاج ایرانی به عتبات عالیات و حرمین
شریفین کارشکنی کنند .آنها همچنین بهدوراز ادب با زوّار ایرانی برخورد میکردند (ن.
 :جعفریان 12 /3 :1373 ،و  )11و به بهانههای مختلف هزینههای زیادی را بر آنها
تحمیل میکردند .این امر موجب شد تا دولت ایران به دنبال یافتن راهی برای جلوگیری از
سوءاستفاده مالی عثمانیها از زوّار ایرانی و جلوگیری از خروج نقدینگی از قلمرو خود
بیفتد.
 .1 – 1شرح و بيان مسئله

شاهعباس اول (ح  ) 1038 – 996که در آغاز حکومت خویش با مشکالت زیادی روبهرو
بود با توجه به شمّ عملگراییای که داشت تالش نمود تا در برابر زیادهخواهیهای
م موران عثمانی راهکار مناسبی اتخاذ کند .شاهعباس در طول دوره سلطنت خود همواره
ثابتکردهبود که شخصی است که تالش میکند تا از مههب به نفع منافع سیاسی و
اقتصادی خود بهرهبرداری کند؛ بهگونهایکه رویکرد وی در قبال اقلیتهای مههبی بر
اساس منفعت اقتصادی و مصلحت سیاسی استوار بود .سوءاستفاده مالی ترکان عثمانی که
موجب خروج مقادیر عظیمی نقدینگی به شکل طال از قلمرو صفویان شده بود موجب
گشت تا شاهعباس به خاطر کمیاب بودن این فلز باارزش در داخل ایران راهکارهایی را در
پیش بگیرد که زوّار ایرانی بهجای اینکه پول خود را در عتبات عالیات و حرمین شریفین
که در تسلّأ عثمانیها بود خرج کنند ،در طی سفرهای زیارتی داخل ایران خرج نموده و
بدین ترتیب تبعات اقتصادی زیارت خارجی را کاهش دهد؛ بنابراین تالش نمود تا به
شیوههای مختلف مشهد را به کانون زیارتی نخست شیعیان تبدیل کند.

 / 122سیاست اقتصادی شاهعباس اول و...
 .2 -1پيشينه پژوهش

تاکنون هیچ پژوهشگری بهصورت مستقل و عمیق به بررسی موضوع پیشرو نپرداخته
ولی در برخی از تحقیقات جدید بهصورت پراکنده به بعضی از مباحث این پژوهش
اشارههای مختصری شدهاست .در کتاب اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی (متی،
 )1387به سیاستهای پولی شاهعباس دربارۀ مسئله زیارت اشاره شدهاست .مقاله «شاهان
صفوی و زیارت» (ایزدی )1392 ،ضمن تحلیل میزان توجه پادشاهان مختلف صفوی به
مسئله زیارت به اقدامات عمرانی آنها در احیا و بازسازی قبور ائمه پرداختهاند .در مقاله
دیگری تحت عنوان «بررسی جایگاه اقتصادی عتبات عالیات در روابأ ایران و عثمانی در
دورۀ صفوی» (رازنهان ،دهقانی و بیاتی )1395 ،به بررسی سه مقوله زیارت زوّار ایرانی در
عتبات ،موقوفات صفویان در عرا و مسائل مالی ناشی از دفن اموات ایرانی در مراکز
مههبی و صرفههای اقتصادی این امور برای سرزمین عرا و امپراتوری عثمانی و نقش همه
این عوامل رد روابأ سیاسی بین دو حکومت اشاره شده است.
اهتمام شاه عباس به زیارت مشهد توجه مستشرقین را نیز به خود جلب کرده در مقالهای با
عنوان ( »shah abbas and the pilgrimage to mashad« )Melville, 1996تنها جزئیات
سفر مشهور و پیاده شاهعباس به مشهد در سال  1010مورد بررسی قرار گرفتهاست.
درنهایت پژوهش دیگری با عنوان «نقش وقف در توسعۀ آبی و شکلگیری فضاهای
شهری مشهد در دوره صفویه» (شهیدی )1394 ،به اقدامات عمرانی واقفان اعم از مردم
عادی ،اش راف و سالطین صفوی در ساخت مراکز خدماتی و رفاهی همچون مدرسه،
حمام ،کاروانسرا و توسعه فضای شهری مشهد از منظر نقشآفرینی س ّنت وقف پرداخته
شدهاست؛ بنابراین پژوهش حاضر هم بدین سبب که تالش نموده زیارت مشهد در دوره
حکومت شاهعباس را با توجه به مباحث اقتصادی ناشی از زیارت عتبات و حج
موردبررس ی قرار دهد و هم ازین جهت که تالش دارد بین مقوله زیارت مشهد و مباحث
اقتصادی پیوندی برقرار کند دارای نوآوری است.
 .3 -1ترورت و اهميت پژوهش

رفتوآمد زوّار شیعه به عتبات عالیات و حرمین شریفین یکی از مهمترین مسائل دوره
صفوی است .جدای از بعد سیاسی این مسئله اهمیت اقتصادی زوّار و حجم پولی که
بهواسطۀ سفرهای سالیانه حج و سفرهای زیارتی به عتبات جابهجا میشد بر اهمیت این
موضوع میافزاید .این امر به همراه راهکارهای شاهعباس بهمنظور جلوگیری از خروج
سرمایه از قلمرو حکومت صفوی ضرورت انجام پژوهش پیش رو را ند برابر میکند.
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 .2بحث و بررسی
 .1 -2سياست مرهبی شاهعبا

شاهعباس یکی از بزرگترین فرمانروایان حکومت صفوی محسوب شده؛
( )Aydogmusuglu, 2011: 1330و در اینکه شایسته لقب کبیر است ،حرفی نیست
(شاردن442/2 :1335 ،؛ شرلی)72 :1362 ،؛ زیرا دارای خصایلی بود که او را شایسته این
لقب میکرد (سیوری .)99 :1372 ،وی به صفات جهان دار ،دلیر و متکبّر شهرت یافت ولی
بیش از این القاب تیزهوش و نوآور بود .به گواهی کارهایش سیاستمداری دانا ،پرثمر و
مآلاندیش بود که به اقتضای وقت در تصمیمگیریها سود خود را فراموش نمیکرد
(درهوهانیان .)53 :1379 ،مشابهای او به دلیل قبول غیرمسلمانان و رعایت نمادهای اسالمی و
ایجاد امنیت در جامه موردستایش بود ).(Matthee, 1998: 484
ازنظر عقیدتی بهجرئت میتوان گفت که شاهعباس یکی از معتقدترین سالطین صفوی به
مههب تشیّع بود؛ بهگونهای که بسیاری از مناسک این آیین را با شکوه تمام و در موارد
متعدد انجام میداد (ترکمان)1099 /3 :1350 ،؛ و در مواقع بسیاری به زیارت قبور ائمه و
جم 195 :1366 ،و 232؛ ترکمان 610-611 /3 :1350 ،و
مشایخ و متصوّفه میرفت (من ّ
999؛ استرآبادی 225-224 :1364 ،و  .)134درباره نحوه تعامل شاهعباس با اقلیتهای دینی
ساکن در قلمرو حکومت صفوی اظهارنظرهای متناقضی شدهاست بهگونهایکه عدهای آن
را صرفای بازیهای سیاسی و بهرهبرداری از مههب به نفع سیاست دانسته (اوزون ارشیلی،
253/2 :1370؛ فلسفی )73/3 :1347 ،و گروهی دیگر سیاستهای مههبی شاهعباس را
نشانه آزادیخواهی وی عنوان کردهاند (رویمر)87 :1393 ،؛ اما واقعیت آن است که در
زمانهای که شاهعباس میزیست مههب عامل برتر و اثرگهار در جهان و از عوامل مهم
دوستی و دشمنی بین کشورها بهحساب میآمد (پارسادوست)571 :1388 ،؛ ازاینرو تعامل
شاهعباس با اقلیتهای دینی میبایست بهگونهای باشد که منافع این حکومت را برطرف
کند.
بهطورکلی اقلیتهای مههبی دوره صفوی جدای از تعداد قلیلی از هندیها عبارت
بودند از مسیحیان ،زردشتیان و یهودیان (میراحمدی .)100 :1363 ،شاهعباس تالش میکرد
تا از دوستی با مسیحیان ساکن ایران نهایت استفاده را کرده (راوندی ،)408/2 :1354 ،از
این طریق به تعامالت سیاسی و اقتصادی با دولتهای اروپایی پرداخته و آنها را به جنگ
بر ضد عثمانیها برانگیزاند (فلسفی )67/3 :1347 ،تا بتواند ایالتهای ازدسترفته ایران را
از آنها پس بگیرد (پارسادوست .)570 :1388 ،گهشته از این دلیل دیگر تعامل دوستانه
وی با مسیحیان کسب منفعت اقتصادی بود .این منفعت هم از طریق کوچدادن ارمنیها و
صد و مهارت این قوم در تجارت بهخصوص مراوده با ممالک عیسوی
بهرهگیری از تخ ّ
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(تاورنیه ،بیتا )405 :حاصل میشد و هم در افزایش حجم مبادالت اقتصادی میان صفویان
و دولتهای مسیحی اروپا خود را نشان میداد (شاردن)441/2 :1335 ،؛ بنابراین وی
تعامالت بسیار خوبی با مسیحیان برقرار نمود .این تعامل حسنه موجب شده که ارمنیها او
را در ردیف یکی از قدّیسان خود قرار دهند (درهوهانیان .)58 :1379 ،زردشتیان و یهودیان
نسبت به دیگر اقلیتها د ار سختیهای بیشتری میشدند .آنها مجبور بودند عالوه بر
جزیه ،مالیات شغل و مالیات تجارت نیز بدهند (میراحمدی .)101- 100 :1363 ،ازنظر
تعداد به نظر میرسد که جمعیت یهودیان زیاد نبوده و ازنظر معیشت نیز از زردشتیان ندان
بهتر نبودهاند و فقأ تعداد بسیار کمی از آنها از وضعیتی در حد متوسأ برخوردار بودند
(علیآبادی.)16 :1383 ،
علیرغم اینکه در بیشتر دوران حکومت صفوی یهودیان و زردشتیان مورد آزار و اذیت
قرار میگرفتند ،در زمان حکومت شاهعباس این اقلیتها وضعیت بهتری داشتند؛
بهگونهای که در انجام مناسک خود آزاد بودند و تسهیالت زیادی برای آنها در نظر گرفته
میشد .بااینحال هر یک از زردشتیان در سال به میزان یک مثقال طال بهعنوان جزیه
میدادند و از تجار زردشتی موقع واردات و صادرات کاالها ده درصد مالیات گرفته میشد
درصورتیکه مسلمانان پنج درصد میپرداختند (تاجبخش.)315 :1372 ،
شاهعباس در برخی مواقع علن یا از یهودیها اعالم برائت میکرد و مخصوصای آنها را به
دلیل قتل حضرت عیسی (ع) مهمّت میکرد (شرلی)101 :1362 ،؛ زیرا بدین شیوه
میتوانست اعتماد دولتهای اروپایی را بیشتر جلب کند .در دوره شاهعباس تالش شد تا
بهوسیلۀ تطمیع یهودیان آنها را به تغییر کیش خویش وادارند اما زمانی که شاه فهمید که
ایمان آنها قلبی نبوده و از ترس و اجبار مسلمان شدهاند به آنها اجازه داد که در مههب
خود آزاد باشند (تاورنیه ،بیتا.)409 :
شاهعباس ازلحا سیاسی رسم قدیم صفویه را مرعی داشت .وی از شیعیان پشتیبانی
نمود و سنّیان را مورد تعقیب قرار میداد زیرا اینان را هواخواه عثمانی یا خوانین ازبک
میدانست (پیگلوسکایا و دیگران .)524 :1354 ،مؤلف روضهالصفویه دلیل تخریب موطن
سنّیان نخجوان توسأ شاهعباس ناشی از آن میداند که «اهل نخجوان تعصب اعانت جنود
روم بر خود الزم میدانستند و دانسته تعهد مخالفت و محاربه سپاه ستارهجاه قزلباش نموده
آن را جهاد اعظم میپنداشتند» (جنابدی .)772 :1378 ،شاهعباس در بسیاری از موارد بین
رعایای شیعه و سنّی خود نیز تبعیض قائل میشد .بهگونهایکه شرط دادن بخشی از اموال
وقفی به سادات بنیفاطمه و نیز سایر فقرا را شیعه بودن آنان عنوان کرد (استرآبادی:1364 ،
136-135؛ شاملو190 :1371 ،؛ منجم .)429 :1366 ،همچنین بخششهای مالیاتی وی نیز
تنها به رعایای شیعه اختصاص داشت (ن : .ترکمان)895 /2 :1350 ،؛ بنابراین میتوان
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گفت که سیاست مههبی شاهعباس در راستای مصلحت سیاسی و منفعت اقتصادی
حکومت صفوی بوده است.
 .2 -2پيامدهای اقت ادی زيارت عتبات و حج بر ساختار حکومت صفوی

اصوالی هیچ تحول سیاسی و تاریخی نیست که یکی از عوامل انشاء آن عامل اقتصاد
نباشد و هیچ پدیده تاریخی و سیاسی هم نیست که منش یک تحول اقتصادی نشود (باستانی
پاریزی .)19 :1357 ،پس از رویکارآمدن صفویه عالوه بر عوامل اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و ژئوپولتیکی ،وجود مراکز عمده تشیّع و قبور متبرکه امامان شیعه در عرا همواره
موجب بروز اختالف میان دو کشور میشد (رحمانیان و شهسواری .)3 :1391،به عبارتی
سهنقطه برخورد و تعامل دولت عثمانی با ایران تجارت ،جنگ و حج بود (قائدان و
دیگران .)120 :1392 ،اماکن مقدس عرا منبع مهم اقتصادی و کسب درآمد برای تجار،
کسبه و مردم عرا بود ،در کنار شیعیان عرا و شهرهای مههبی که ازنظر اقتصادی و
مایحتاج خود بهطور کامل به دولت صفوی وابسته شده بودند؛ حکومت عثمانی و صفوی
نیز از طریق تسلّ أ بر عتبات عالیات منافع اقتصادی شمگیری به دست میآوردند؛ نانکه
این حکومتها می توانستند از عبور تجار شر و غرب و همچنین حرکت زوار به عتبات
حق گمرکی خوبی دریافت کنند .از سوی دیگر میتوانستند بارونق بخشیدن به بازار فروش
کاالهای کشاورزی و تزئینی خود عتبات و همچنین فروش مهر و تسبیح از خا کربال و
دفن اموات در شهرهای زیارتی منافع سرشاری به دست آورند (رازنهان ،دهقانی و بیاتی،
.)38 :1395
هرسال تعداد زیادی از ایرانیان برای زیارت عتبات عالیات در شهرهایی که پس از
عهدنامه صلح آماسیه ( ) 962از ایران جداشده بود و همچنین زیارت مکه و مدینه از
خا عثمانی عبور میکردند (ایزدی .)142 :1391 ،شهرهایی که زائرین زیارت میکردند
عبارت بودند از کاظمین ،سامرا کربال و نجف (عیسوی )197 :1362 ،ازلحا مسافت این
مسافرتها دستکم شش ماه به طول میانجامید؛ و زوار ایرانی و بهویژه آنهایی که به
سمت مکه میرفتند میبایست بهمنظور پرداخت عوارض ،خرید نیازمندیهای طول سفر و
یا پرداخت نهورات خود به حرم نبوی و مسجدالحرام و هزینه گمر به م موران عثمانی
از سکههای طال استفاده کنند (ایزدی142 :1391 ،؛ پارسادوست .)526 /1 :1388 ،بخش
اعظم دیگری از سکههای طالی صفویان که از طریق صدور ابریشم حاصل میشد ،توسأ
بازارهای هندوستان و هلند بلعیده میشد (فوران .)114 :1380 ،زیارت سالیانه حج و عتبات
نیز مقداری زیادی طال از قلمرو صفوی خارج میکرد .گروه کثیری که هرسال به مکه و
مدینه میرفتند برای مخارج و صدقاتی که میبایستی به متولیان اماکن شریفه بدهند و باج و
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خراجی که تر ها و اعراب از آنها میگرفتند مبالغی دوکای طال با خود به خارج
میبردند (تاورنیه ،بیتا.)515 :
بهعالوه یکی از عوامل بسیار جالب افزایش تقاضا و قیمت طال در دوره صفویه زیارت
ساالنه حج و تا حدی زیارت اماکن متبرکه شیعی در نجف و کربال بود با شروع ایام
زیارت آنهایی که قصد داشتند سفر درازمدت یکساله به شبهجزیره عربستان انجام دهند
مقدار زیادی طال میخریدند ،زیرا تنها این پول بود که برای حمل به نقاط دوردست بسیار
مناسب بود و نتیجه این اقدام افزایش قیمت طال بود (متی .)74 :1387 ،درحقیقت میتوان
گفت که مراسم حج فقأ یک مناسک دینی نبود بلکه فرایند اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
مهمی در جهان اسالم بود (قائدان ،امامی و دوغان .)120 :1392 ،این عوامل منجر به وارد
آمدن آسیبهایی بر ساختار اقتصادی حکومت صفوی شد .بهعالوه بدرفتاری و اجحافاتی
که در حق زوار ایرانی انجام میگرفت؛ (ن : .جعفریان 12 /3 :1373 ،و  )11شرافت و
حیثیت حکومت صفوی را زیر سؤال میبرد.
 .3 -2تمهيدات شاهعبا
صفوی

در جهت ممانعت از خروج سرمايه از قلمرو حکومت

 .1 -3 -2وتع محدوديتهای مالی برای زائرين عتبات و حجاج

مجموع عواملی که بدان اشاره شد اقدامات عاجلی را از طرف شاهعباس میطلبید .این
مسئله درزمانی که حکومت صفوی پس از اختالالت و آشفتگیهای داخلی با درایت و
خردمندی شاهعباس به ثبات نسبی رسیده بود و برای بازآفرینی توان نظامی و اقتصادی
خود نیاز به سرمایه فراوانی داشت ،اهمیت بیشتری پیدا میکرد .بهعالوه شاهعباس
می دانست که زیارت عتبات و مکه و مدینه منجر به قدرتمندتر شدن دشمن درجهیک
خاندان صفوی خواهد شد؛ بنابراین برای حل این مشکل تمهیداتی اندیشید.
یکی از راهکارهای شاهعباس جهت مقابله با زیانهای اقتصادی ناشی از سفر ایرانیان به
عتبات و حرمین شریفین که زیادهخواهیهای عثمانیها موجب آن شدهبود ،وضع
محدودیتهای مالی بود .مقصود عمده شاهعباس این بود که پول و نقدینگی در مملکتش
باقیمانده و جلوی خروج آن به خارج از کشور گرفته شود (تاورنیه ،بیتا .)515 :به همین
دلیل بنا را بر این گهاشتند که زر از کشور بیرون نرود و هر کس که آرزوی زیارت کعبه
داشت باید مبلغ گزافی به پادشاه پیشکش میکرد و از وی اجازه میگرفت (کروسینسکی،
.)25 :1363
دربارۀ اینکه را شاهعباس فرمان ممنوعیت کامل زیارت عتبات را صادر نکرد ،باید
گفت که وی از واکنش رعایای خویش میترسید .گزارشهایی در دست داریم که بیانگر
ناراحتی شیعیان از محدودیتهای سفر حج و عتبات است بهگونهای که بعدازاین اقدام
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شاهعباس «مستطیعان و ضعف ا و عجزه بالد اسالم روز و شب دعای بد و نفرین به جان
پادشاه عصر و حکام زمان خود میکردند» (همانجا) .این اعتراضات ازیکطرف به خاطر
افزایش دو برابری هزینههای سفر حج و عتبات و عالقه ایرانیان به زیارت این اماکن بود و
از جانب دیگر به دلیل نگرش منفی بود که آنها ازنظر عقیدتی به این اقدام شاهعباس نشان
دادهاند؛ زیرا عالوه بر اهمیت بسیار باالی زیارت عتبات در نزد شیعیان ،حج از «اهم
تکالیف الهیه و اصعب عبادات بدنیه» محسوب میشد و «تار آن از خیل نصاری
محسوب و از بهشت برین محجوب» بود (نراقی.)703 :1371 ،
دربارۀ واکنش روحانیون شیعه به این اقدام شاهعباس نیز باید گفت که بهطورکلی در
دوره صفوی هیچگاه نهاد دینی در برابر نهاد حکومت قرار نگرفت بلکه شاهد یک نوع
درآمیختگی نسبی میان این دو نهاد هستیم .گهشته از این میان این دو نهاد همکاری و
در متقابل وجود داشت و ما موردی از تقابل میان نهاد دین و حکومت یا انزوای نهاد
دینی از نهاد سیاسی نیستیم بلکه نوعی تقسیمکار پهیرفتهشده تومم با همکاری و ت یید بین
عالمان و فقیهان با شاه به شممیخورد (زارعیان.)112 :1391 ،
با در نظر داشتن این واقعیت و ازآنجاییکه گزارشی در منابع این عصر مبتنی بر مخالفت
علما با این تصمیم شاهعباس وجود ندارد به نظر میرسد که نهاد دینی همسو با حکومت
صفوی به سیاستهای شاهان صفوی در برابر مخالفان سیاسی و دینی خود احترام
گهاشتهاند .بااینحال طبیعتای سردمداران حکومت عثمانی از این اقدام شاهعباس متضرر
میشدند ،زیرا ورود زوار شیعه ایرانی به سرزمین عرا بارونق بازار ،ایجاد کسبوکار،
گسترش تجارت ،رونق کاروانسراها و راهداری و رفع بیکاری منتج میشد و حکام تر
بههیچوجه خواستار قطع رابطه با صفویان نبودند (لیتوا .)157 – 156 :1384 ،
 .2 -3 -2تالش برای تبديل مشهد به کانون نخست زيارتی شيعيان
 .1 -2 -3 -2زيارت مکرر آستانه امام رتا (ع)

زیارت بهعنوان واقعیتی اصیل و دینی دارای سه رکن است .زائر ،یعنی شخصی که میل و
گرایش به یزی یا کسی دارد؛ مزور یعنی شخصی یا یزی که میل بهسوی اوست و
خصیصهای نفسانی به نام گرایش قلبی که با تکریم و تعظیم و انس گرفتن با مزور همراه
است (جوادی 21 :1385 ،و  .)19هدف غایی زائر در زیارت تقرب به ساحت الوهی
خداست (همان .)76 -75 :زیارت بهعنوان یک تجربه بسیار شخصی در ارتباط باخدا
محسوب شده و در اسالم جایگاه ویژهای دارد این عمل نهتنها در نزد مسلمانان یک ارزش
محسوب میشود بلکه اثرهای مثبتی بر روحیات و هیجانات زائر نیز میگهارد (دولتشاهی و
پهلوانی .)348 :1384 ،این آیین در نزد شیعیان «افضل طاعات و اقرب قربات» است (نراقی،
 .)703 :1371زیارت قبر پیامبر و عتبات (ابنقولویه )7 :1356 ،و بهویژه زیارت مرقد امام
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حسین (ع) از اهمیت واالیی در نزد شیعیان برخوردار بوده ،بهگونهای در احادیث و روایات
شیعی زیارت این امام بهمانند زیارت خدا تعبیر شدهاست (ن : .ابنطاووس/3 : 1419 ،
 .) 64در دوره صفوی زیارت به دو دلیل نزد حاکمان ایران اهمیت پیدا کرد .اول رسمی
شدن شیعه و عالقه پیروان این آیین به زیارت قبور ائمه و دوم جدا شدن شهرهای مقدس
عرا از ایران و پیوستن به عثمانی که این رفتوآمدها جنبه سیاسی میداد (رحمانیان و
شهسواری .)3 :1391 ،شاهعباس دقیقای برای جلوگیری از ت ثیر زیانبار فرار سرمایه که با
زیارت ساالنه حج صورت میگرفت احترام به امام رضا (ع) و زیارت آرامگاهش را در
مشهد مقدس تشویق میکرد (متی76 :1387 ،؛ کروسینسکی25 :1363 ،؛ تاورنیه ،بیتا:
 )515و مسیر کاروانهای زیارتی عتبات را به سمت خراسان و زیارت امام رضا (ع) تغییر
داد (رازنهان ،دهقانی و بیاتی .)31 :1395 ،عالوه بر این دشمنی میان صفویان شیعیمههب
و عثمانی طرفدار اهل سنت نیز نقش بسیار مهمی در اتخاذ این تصمیم توسأ شاهعباس
داشت (.)syikes, 1951: 181
می دانیم که زیارت مشهد توسأ سایر سالطین صفوی نیز صورت میگرفته اما در این
برهه زمانی میزان توجه به این امر و تبلیغات فراوانی که در این راه صورت گرفت قابل
توجه است .در بررسی از سفرهای زیارتی شاهان صفوی ،مشهد مقدس و زیارت آرامگاه
امام رضا (ع) در اولویت قرار دارد .همچنین بیشترین سفرهای زیارتی به مشهد در دوره
عباس اول صورت گرفتهاست (رنجبر 143 :1389 ،و  .)138شاهعباس اول برخالف سایر
پادشاهان صفوی که در جریان سفر نظامی یا گشت و شکار به شهرهای مههبی و زیارتی
میرفتند زیارت اماکن مقدس را الزم میدانست و بارها بهقصد زیارت از پایتخت خود
اصفهان خارج شد (ایزدی .)138 :1391 ،وی با رفتن به زیارت مشهد که درباریان نیز با او
همنوا میشدند و باشهرت دادن کرامات و معجزات مردم را به زیارت امام رضا بهجای
رفتن به مکه و عتبات ترغیب کرد (تاورنیه ،بیتا .)515 :یکی از مهمترین این سفرها در
سال  1007و پس از شکست دادن ازبکان در نبرد رباطپریان صورت گرفت .در این سفر
شاهعباس به مدت یک ماه شخصای به امور خادمی حرم پرداخت (ن : .ترکمان:1350 ،
 .)576 /2شاهعباس همچنین در سالهای  1008و  1009نیز به زیارت مشهد رفت
(استرآبادی 170 :1364 ،و  169و  .)167معروفترین سفر زیارتی شاهعباس در سال 1010
بود که بهمنظور ادای نهری صورت گرفت (جنابدی .)805 :1378 ،اگر ه نهر یکی از
اعمال مههبی محسوب شده و خود به اقسام و عناوینی تقسیم میگشت (طوسی: 1390 ،
 ،)50-45 /4ولی در این زمان شاهعباس با نهوراتی که انجام میداد سعی میکرد تا هم این
فرهنگ را بیشتر در بین مردم نهادینه کند و هم اینکه بر اهمیت زیارت امام رضا (ع) بیفزاید
(جنابدی805 :1378 ،؛ ترکمان .)610-611 /2 :1350 ،در سفر اخیر شاهعباس پس از 28
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روز راهپیمایی (استرآبادی172 :1364 ،؛ معصوم )43 :1351 ،به مشهد رسید و به انجام
دادن امور خادمی حرم در ماههای رجب و شعبان و رمضان پرداخت (ترکمان/2 :1350 ،
.)612
رفتن به زیارت مشهد با پای پیاده و انجام دادن امور خادمی میتوانست شاهعباس را
دررسیدن به اهداف تبلیغی خود بسیار کمک نموده ،بتواند از این طریق اهمیت زیارت
مشهد را بیشازپیش به رعایای خویش تفهیم کند .این پادشاه صفوی در سالهای  1015و
 1021نیز به مشهد سفر کرد (استرآبادی)201 :1364 ،؛ همچنین شاملو به زیارت دیگر
شاهعباس از مشهد در سال  1030اشاره میکند (شاملو .)203 :1371 ،یک مقایسۀ کلی
میان میزان توجه سایر سالطین صفوی نسبت به زیارت مشهد میتواند ما را به فهم بهتری از
سیاستهای تبلیغی شاهعباس در این رابطه برساند .شاه اسماعیل اول در طول دوره پادشاهی
خویش فقأ یکبار آنهم در خالل مقابله با ازبکان به زیارت مشهد رفت (حسینی قمی،
109 :1359؛ روملو116 :1342 ،؛ عالمآرای صفوی .)291 :1350 ،شاهطهماسب هار مرتبه
در سالهای  939و  935و  934و  916به زیارت مشهد رفت که هر هار مرتبه برای
مقابله با ازبکان به این والیت سفر کرده بود و در ضمن این سفرها به زیارت امام رضا (ع)
نیز مشرّف شد (روملو 245 :1342 ،و 213؛ افوشتهای نطنزی .)15-14 :1350 :شاه صفی
هیچ سفر زیارتی به مشهد نداشت .شاهعباس دوم فقأ یکبار آنهم برای تصرف قندهار به
مشهد سفر کرد (وحیدقزوینی .)105 :1329 ،شاه سلیمان هم بهمانند صفی هرگز به مشهد
سفر نکرد و شاه سلطانحسین نیز فقأ یکبار به زیارت امام رضا (ع) رفت (الکهارت،
)55 :1344؛ بنابراین واضح است که شاهعباس ازنظر تعداد سفرهای زیارتی که یا در خالل
جنگ با ازبکان بوده یا اینکه صرفای زیارت مشهد مدنظر بوده قابل قیاس با هیچیک از
پادشاهان صفوی نیست.
 .2 -2 -3 -2توسعه و بازسازی حرم امام رتا (ع) و ساخت کاروانسراها

از دیگر اقدامات شاهعباس در جهت رواج زیارت داخلی بهمنظور ممانعت از خروج
سرمایه از کشور توسعه و بازسازی حرم امام رضا (ع) بود (ن : .تاورنیه ،بیتا .)515 :این
امر بهتدر یج و در طی سفرهای مختلف وی به مشهد صورت گرفت .گهشته از آنکه در
احادیث و روایات شیعی برای ساخت و مرمت آرامگاه ائمه (ع) فضیلت بسیاری در نظر
گرفتهشده است (ن : .نراقی )704 :1371 ،و قطعای این امر به همراه ارادت قلبی شاهعباس
به امامان شیعه در توجه او به مقابر و مشاهد شیعه نقش داشته ،اما شاهعباس میتوانست با
توسعه و بازسازی حرم امام رضا (ع) و فراهمنمودن امکانات رفاهی بینراهی به اهداف
خود برسد .شاهعباس در جریان زیارت مشهد در سال  1007به تنظیم امور حرم پرداخت
و برای اداره هر ه بهتر آن خادمین و مدرسان و سایر عمله و خدمتکاران را ساماندهی
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کرد ،سپس هر یزی که برای حرم ضروری بود از قالی و ظروف گرفته تا شمعدانها و
قنادیل طال و نقره به حرم بخشیده شد (ترکمان)576 /2 :1350 ،؛ همچنین در سال 1010
بعد از پیادهروی معروف خود به مشهد برای رفع مشکل کمبود آب حرم دستبهکار شد.
شاه عباس«آب شمه کلت را از صاحبان آن خرید و مقرر شد که این آب را با آب
رودخانه طوس به آستانه مقدسه بیاورند که این امر انجام شد و آب به داخل حرم آورده
شد و درختانی نیز در آنجا کاشته شد» (منجم.)328 :1366 ،
عالوه بر این شاهعباس به گسترش فضای داخلی آستانه امام رضا (ع) نیز توجه کرد و
ایوانها و صحنهایی بدان اضافه نمود (استرآبادی .)201 :1364 ،عملیات ساختمانی حرم
امام رضا (ع) در سال  1021نیز تجدید شد؛ بهگونهایکه در این سال «خیابان بلده صواب
آیین مشهد مقدس و عمارت آستانه مقدسه منوره متبرکه» امام رضا (ع) توسأ «کارکنان
دولت روزافزون» «به آیین شایسته» احداث شد (شاملو.)198- 197 :1371 ،
بهطورکلی اقدامات شاهعباس در جهت توسعه و عمران حرم اما رضا (ع) در هار سطح
انجام گرفت :نخست سروسامان دادن به خادمین و کارکنان حرم ،دوم ت مین وسایل مورد
نیاز این مکان مقدس مانند ظروفآالت و فرشها و غیره ،سوم ت مین آب موردنیاز ساکنین
و زوّار و بهبود فضای سبز محوطه حرم و هارم توسعه و گسترش فضای داخلی حرم که با
تغییرات و افزودن صحنها و ایوانهای جدیدی صورت گرفت .اگر ه اسکندربیگ
میگوید این اقدامات به دلیل این بود که «ساکنان مشهد مقدس و زوّار روضۀ متبرّکه  ...از
قلّت آب در عهاب بودند» و «صحن سابق در نظر همتواال تنگ و حقیر مینمود»
(ترکمان ،)854/2 :1350 ،ولی شاهعباس عالوه بر در نظر داشتن مسائل فو برای انجام این
کار اهداف بزرگتری داشت .آری وی به دنبال آن بود که با توسعه و آبادکردن حرم امام
رضا آن را برای ورود خیل عظیم رعایای شیعه خویش آماده کند .در پی تحقق این هدف
و درنتیجه توجهات شاهعباس بود که مشهد «معمورترین بالد خراسان و رشک روضه
رضوان» شد (همانجا).
شاهعباس همچنین برای ت مین مایحتاج و آسایش زوار به هنگام سفر به مشهد اقدام به
ت سیس و مرمّت کاروانسراهایی نمود .بهطورکلی در دوره صفوی در کنار عواملی همچون
اقتدار و ثبات سیاسی ،شکوفایی اقتصاد ،تجارت و بازرگانی ،شبکۀ منظم راهها ،امنیت و
انتظام (شانواز و خاقانی 39 :1394 ،تا  )52دین و مههب نیز یکی دیگر از عوامل مهم
گسترش کاروانسراها بود .رسمیّتیافتن مههب تشیّع توسأ شاه اسماعیل اول نوعی
رنسانس دینی – مههبی در جهان اسالم به وجود آورد .با حاکمیّت تشیّع و اهتمام شاهان
صفوی به زیارت مقابر ائمه و متصوّفه سفرهای زیارتی رو به افزایش رفت در همین راستا
ایجاد امن ّیت در راهها و ساخت و توسعۀ کاروانسرا در مسیر حرکت زائران به شهرهای
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مههبی ضروری بود؛ ازاینرو اقدامات راهسازی و ایجاد کاروانسراها در اینگونه شهرها
بخصوص در خراسان ،قم ،سامرا ،کربال و نجف انجام گرفت (همان .)56 :اهتمام شاهعباس
به ساختن کاروانسراها بهاندازهای بوده که ساخت بیشترین کاروانسراهای این دوره را به
وی نسبت میدهند (ماکسیم 1949 ،م )27 :شاهعباس در سفر سال  1016خود به مشهد
مقرر کرد که همه همراهانش مایحتاجشان در کاروانسراهای بین راه آماده است وی در
میان راه عبور از دامغان کاروانسرایی را دید که برای سکونت مفید بود بنابراین دستور داد
تا قناتی در آنجا حفر کنند و کاروانسرا بهصورت دهکدهای درآمد و بعدازآن پنجاه غالم و
کنیز هندی را خریداری و به عقد هم درآورد سپس مقرر کرد که در آن دهکده بمانند و
کار کشاورزی و معدنی کنند .شاهعباس این غالمان را از پرداخت مالیات معاف کرد و
دهکده را وقف زوار نمود (ر : .منجّم.)328 – 326 :1366 ،
جدای از شاهان صفوی بزرگان دربار نیز اقدام به ساخت کاروانسراهایی و وقف آنها
برای زوّار میکردند (حسینی قمی .)431/1 :1359 ،ازجمله کاروانسراهایی که شاهعباس
ساخت و امروزه به کاروانسرای شاهعباسی معروف هستند ،میتوان به کاروانسرای بیستون،
السجرد ،جمالآباد ،اصفهان ،فرحآباد ،نطنز ،یزدخواست ،مزینان ،آهوان (سمنان) و...
اشاره کرد (شانواز و خاقانی .)203 – 197 :1394 ،خاندان سلطنتی نیز برخی از کاروانسراها
مشهد را ساخته و وقف زوار و حرم کردهبودند که ازجملۀ آنها میتوان به کاروانسرای
خانسلطانم در داخل مشهد اشاره نمود (شهیدی .)107 :1394 ،این کاروانسراها عالوه بر
نقشی که در تجارت ایفا میکردند میتوانستند مایحتاج زوار را نیز ت مین کنند .شاهعباس
همچنین برای عبور و مرور راحت زوار به مشهد در مسیرهای منتهی به این شهر عمرانهای
دیگر ایجاد کرده بود .فیگوئروا به مسجد بزرگی اشاره میکند که در ورودی شهر نطنز
بهمنظور اسکان زوار ساخته شده بود (فیگوئروا.)282 :1363 ،
 . 3 – 3 – 2تخ يص بخشی از درآمد اموال وقفی خويش برای تأمين مخارج حرم امام
رتا (ع)

یکی دیگر از راهکارهای تبلیغی شاهعباس در جهت متوجهنمودن بیشازپیش رعایای
خویش برای زیارت مشهد و آمادهکردن این مکان برای پهیرایی از زوار اختصاص دادن
بخشی از درآمد اموال وقفی خود برای ت مین هزینههای حرم و زوار آنجا بود .صفویان
بهعنوان وارث تیموریان و آ قویونلوها برخی از سنّتهای اسالمی ازجمله ساخت مساجد،
ت سیس مدارس و احیای اوقاف را مدنظر قرار دادند) . (Arjomand, 1985: 171آنها
اموال زیادی را وقف مقاصد خیریه بهو یژه بقاع متبرکه شیعه و آستانه اما رضا (ع) در مشهد
کردند (نوائی و غفاری فرد .)293 :1392 ،در دورۀ شاهعباس بیش از هر دوره دیگری به
امال موقوفه اضافه شد (لمبتون .)223 :1362 ،این پادشاه صفوی «تمامی اموال و اسباب
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و امال و مکنت» خود را وقف ائمه (ع) کرده بود و شخصای تولیت این اوقاف را به عهده
گرفت (استرآبادی .)135 :1364 ،درآمد ساالنۀ این اموال وقفی صدهزار تومان میشد که
صه تقسیم کرده و هر حصّه را به یکی از هارده معصوم
شاهعباس آن را به هارده ح ّ
اختصاص داده بود (ترکمان.)761 /2 :1350 ،
شاهعباس هنگامیکه مصارف اموال وقفی خود را که در بیستویکمین سال جلوسش
وقف کرده بود ،برمیشمرد ،دستور داد که «بعد از وضع حقالتولیه به مصلحت وقت و
اقتضای روزگار در مصارف هر سه کار وجه خدم و مجاورین و زوّار صرف» شود .درواقع
وی اصرار داشت که درآمد اموال وقفی در راه «دین و دولت» مصرف شود (همانجا).
در این دوره موقوفات آستانه مشهد و آستانه اردبیل از سایر نقاط مهمتر بود؛ با همه اینها
بسیاری از امامزادهها و بقاع متبرکه نیز موقوفات خاصی داشتند (ثواقب .)75 :1385 ،یک
بررسی موردی بر روی مصارف وقف در سه شهر اصفهان ،کرمان و مشهد نشان داده که
بیشترین اوقاف در جهت تبلیغات مههبی قرار داشت .در وهلۀ اول وقف بر مزار امامان و
امامزادگان با  60مورد بیشترین این موقوفات را به خود اختصاص داده و پسازآن وقف
جهت روشنایی ،فرش و مرمّت بناهای مههبی با  36مورد پسازآن مهمترین نوع موقوفات
است .سپس وقف بر تعزیهداری و زوار هر یک با  14مورد و وقف بر مساجد با  12مورد
همگی درزمینه اهداف تبلیغ مههبی قرار دارد؛ بهطوریکه با دیگر موقوفات ازنظر تعداد و
ارزش موقوفه قابل قیاس نیستند (احمدی.)47-48 :1384 ،
بدین ترتیب باید گفت که شاهعباس سعی کرد با ساختوساز ،ایجاد تسهیالت رفاهی
مثل آبرسانی ،ایجاد امنیت ،سفرهای مکرر و پیاده رفتن به زیارت ،وضعیتی ایجاد کند تا
ایرانیان بهجای رفتن به مکه و مدینه روانه مشهد شوند و سرمایۀ خود بهویژه سکههای طال
را در داخل هزینه کنند (ایزدی)142 :1391 ،؛ زیرا شاهان شیعی صفوی و بهویژه عباس اول
صب باشند ،سیاستمدارانی بزرگ بودند که هیچگاه حاضر
بیش از آنکه یک شیعی متع ّ
نبودند اهداف سیاسی و نظامی و نیز منافع ملی و میهنی کشور را فدای مههب کنند
(رازنهان ،دهقانی و بیاتی.)38 :1395 ،
این اقدامات شاهعباس نقش بسیار مهمی در بهحداقلرساندن میزان زوّار عتبات داشته
است؛ زیرا ازآنجاییکه اکثریت این زوّار وضع مالی ندان خوبی نداشتند (ن: .
کروسینسکی )25 :1363 ،و بهزحمت میتوانستند هزینه یک سفر زیارتی خارجی را فراهم
کنند؛ پرداخت وجه زیادی به شاه بهعالوه هزینههای گزافی که میبایست در طول سفر
خود خرج کنند بهسختی امکان پهیر بود .گهشته از این معدود زائران ثروتمند به عتبات نیز
به علت ترس از اسارت توسأ ترکان جرئت رفتن به عرا را نداشتند (رازنهان ،دهقانی و
بیاتی .)32 :1395 ،به همین دلیل در این دوره سیل زوّار ایرانی متوجه مشهد شدند .منجم
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بهصورت غیرمستقیم به این واقعیت اشاره میکند و در ذیل حوادث سال 1010
میگوید « :ون در هر وقفه جمعیت زوّار از حد و نهایت گهشته بود و صحن آستانه
گنجایش آن جمعیت نداشت ،رمی صوابنمای کلب آستان علی اقتضا نمود که بیوتات
جم )218 :1366 ،شاهعباس با تبدیلکردن
متّصله صحن و بازار را داخل صحن کنند» (من ّ
مشهد به یک مرکز عمده زیارتی شیعه ،از خروج مقدار زیادی پول از ایران جلوگیری کرد
ال در دیگر اماکن مقدس شیعه در کربال ،نجف ،کاظمین و
که در غیر این صورت احتما ی
سامرا خرج میشد؛ که همه در بینالنهرین بودند (سیوری .)97 :1372 ،تنها بعد از تصرّف
بغداد در سال  1032بود که با تشویقهای حکومت صفوی زوّار فراوانی به همراه سپاه
صفوی به زیارت عتبات رفتند (ترکمان )998 – 999/2 :1350 ،و شاهعباس نیز بهمنظور
رونق بخشیدن به وضع اقتصادی شهرهای عتبات و شیعیان عرا و بازگرداندن رونق
کسبوکار به شهرهای مقدس زائران را به زیارت عتبات تشویق میکرد (رازنهان ،دهقانی
و بیاتی.)32 :1395 ،
 . 3نتيجهگيری
رفتوآمد زوّار و حجاج ایرانی به عتبات عالیات و حرمین شریفین در دورۀ حکومت
شاهعباس به یکی از الشهای مهم در مناسبات فیمابین حکومت صفوی و امپراتوری
عثمانی تبدیلشده بود .ترکان عثمانی که ازنظر سیاسی و ایدئولوژی مخالف صفویان
شیعیمههب بودند از ایرانیانی که به زیارت ائمه شیعه در بینالنهرین میرفتند و همچنین
حجاجی که به سرزمین حجاز سفر میکردند تحت عناوین مختلف هزینههای گزافی
دریافت میکردند .ازآنجاییکه زوّار و حجّاج ایرانی میبایست برای هزینههای سفر خود
از سکههای طال استفاده میکردند و طال در قلمرو صفویان کمیاب بود ،لها این امر منجر به
خروج مقادیر زیادی طال از قلمرو صفویان و واردآمدن آسیبهایی بر ساختار اقتصادی
حکومت صفوی میشد .شاهعباس که میدانست این پول موجب قدرتمندتر شدن دشمن
خود میشود تالش نمود ترتیب دهد که زوار و حجاج ایرانی پول خود را خرج سفرهای
زیارتی داخلی کنند.
شاهعباس که شخصی زیر و عملگرا بود و در تعامالت خود با اقلیتهای مههبی
همواره مصلحت و منفعت حکومت صفوی را در اولویت قرار میداد ،این بار نیز تالش
کرد تا با تکیهبر اختالفات سیاسی و ایدئولوژیکی که میان صفویان و عثمانیها وجود
داشت ،ایرانیان را به زیارت مشهد ترغیب نماید؛ بنابراین نهتنها برای کسانی که قصد رفتن
به عتبات و حج را داشتند محدودیتهای مالی گهاشت ،اقدامات تبلیغی گستردهای
همچون زیارتهای مکرر ،پیادهرویهای طوالنی ،انجام امور خادمی حرم و وقف اموال
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خویش برای هارده معصوم و اختصاصدادن یک حصّه از درآمد آنها برای امام رضا و
زوّار وی ،به توسعه و بازسازی حرم امام رضا (ع) و مراکز خدماتی و رفاهی منتهی به مشهد
همچون کاروانسراها و مساجد پرداخت تا هم ایرانیان را ترغیب به زیارت مشهد کند و هم
این مکان مقدس را آماده پهیرایی از خیل زوّار کند .درنتیجه این اقدامات شاهعباس از
میزان زیارت سالیانه عتبات و حج ولو با نارضایتی نسبی ایرانیان کاسته شد و تا زمان فتح
بغداد ( ،) 1049مشهد بهطور موقت به مقصد نخست زیارتی ایرانیان تبدیل شد.
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