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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 
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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, 



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

113 

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 

 

Keywords: Pilgrimage to Mashhad, Shah Abbas I, Al-Atabat, 

Economy, Religious Policies  
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  مشهد ارتيعبا  اول و زشاه یاقت اد استيس
                                                                                                                    

 1 (نویسنده مسئولرتا دريکوندی) 

 کتر محمدعلی رنجبرد                                                                                                                            

 چکيده

ی ار ایرانزوّ ،ان بودهایی که شهرهای مههبی عرا  در تصرف صفویدر دوره  
ر طول سف ه درکهایی که شیعه بروند و هزینهتوانستند با آسودگی به زیارت مشاهد متبرّمی
ها نیکه عثما هاییاما در برهه؛ شدنصیب والیان صفوی می تیدرنهانیز  شدندمتحمّل میم

نی ایرار اهای گزافی از زوّهای مختلف هزینهشدند به بهانهبر این شهرها  یره می
رج خحج  گرفتند. این امر به همراه مبالغ کثیری که توسأ حجاج در زیارت ساالنهمی
ضر شد. پژوهش حاموجب خروج حجم عظیمی از نقدینگی از قلمرو صفویان می ،شدمی

ر ببتنی متحلیلی  –عباس با این مسئله به روش توصیفی مواجهه شاه ۀبررسی نحو باهدف
عباس برای و درصدد پاسخ به این سؤال است که شاه گرفتهانجامای متون کتابخانه

 تایجن ساسبر اجلوگیری از خروج سرمایه از قلمرو خود  ه سیاستی در پیش گرفته است؟ 
شت و ار و حجاج گهامالی سنگینی برای زوّ هایشرططرف یکازعباس شاه شده،حاصل

د را به کانون های عمرانی مشهو فعالیت از جانب دیگر تالش نمود تا با اقدامات تبلیغی
 نخست زیارتی شیعیان تبدیل کند.
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 مهمقدّ.1
شدند  پردهساز زمانی که ائمه شیعه در شهرهای نجف، کربال، کاظمین و سامرا به خا  

 ند. اینیمت کنزیارت مرقد امامان خود به عرا  عزمند بودند برای شیعیان همواره عالقه
د ان بوف حاکمان ایرهای تاریخی که شهرهای مقدس در عرا  در تصرّموضوع در دوره
 وآمدترفآمدن حکومت صفویه عتبات عالیات و کارکرد. پس از رویمشکلی ایجاد نمی

 دا کرد.ی پیت بیشترهای زیارتی به آن نواحی به دو علت نزد حاکمان ایران اهمیکاروان
 سیاری بهب قهمههب رسمی ایرانیان شناخته شد و پیروان مههب شیعه عال تشیّعنخست اینکه 
شیعه  سلمانانمدوم  عتبات عالیات قبله درواقعکه امامان شیعه خود پیدا کردند و مشاهد متبرّ

 و ویشناخته شد؛ دوم اینکه پس از یک دوره طوالنی درگیری و جنگ میان دولت صف
این نابرعثمانی شهرهای مقدس از قلمرو ایران جدا شده و بخشی از خا  عثمانی شد ب

یدا رتباط پاسی اهای زیارتی ایران به عتبات عالیات به نحوی با مسائل سیوآمد کاروانرفت
و حکومت اختالفات سیاسی میان د (.30: 1395رازنهان، دهقانی و بیاتی، ر. : کرد )

حرمین  ویات ار و حجاج ایرانی به عتبات عالوآمد زوّمانی در رفتموجب شد تا ترکان عث
دند )ن. کرد میار ایرانی برخوربا زوّادب  دورازبهها همچنین شریفین کارشکنی کنند. آن

ها ا بر آنرهای زیادی های مختلف هزینهبهانه ( و به11و  12 /3: 1373 : جعفریان، 
ز وگیری ارای جلتا دولت ایران به دنبال یافتن راهی بکردند. این امر موجب شد تحمیل می
د لمرو خواز ق ار ایرانی و جلوگیری از خروج نقدینگیها از زوّمالی عثمانی سوءاستفاده
 بیفتد.
 . شرح و بيان مسئله1 – 1

رو وبهکه در آغاز حکومت خویش با مشکالت زیادی ر  ( 1038 – 996)ح عباس اول شاه
های خواهیکه داشت تالش نمود تا در برابر زیاده ایگراییعمل بود با توجه به شمّ

مواره ود هعباس در طول دوره سلطنت خم موران عثمانی راهکار مناسبی اتخاذ کند. شاه
اسی و کند تا از مههب به نفع منافع سیبود که شخصی است که تالش میکردهثابت

ر بمههبی  هاییکرد وی در قبال اقلیتکه رویاگونهبه ؛برداری کنداقتصادی خود بهره
که  ثمانیعمالی ترکان  سوءاستفادهاساس منفعت اقتصادی و مصلحت سیاسی استوار بود. 

وجب موجب خروج مقادیر عظیمی نقدینگی به شکل طال از قلمرو صفویان شده بود م
ر ی را دیارهاعباس به خاطر کمیاب بودن این فلز باارزش در داخل ایران راهکگشت تا شاه

ریفین شرمین حی اینکه پول خود را در عتبات عالیات و جابهار ایرانی پیش بگیرد که زوّ
وده و رج نمخها بود خرج کنند، در طی سفرهای زیارتی داخل ایران أ عثمانیکه در تسلّ

ه بد تا بنابراین تالش نمو؛ بدین ترتیب تبعات اقتصادی زیارت خارجی را کاهش دهد
 ف مشهد را به کانون زیارتی نخست شیعیان تبدیل کند.های مختلشیوه
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 . پيشينه پژوهش2 -1
خته رو نپردامستقل و عمیق به بررسی موضوع پیش صورتبه پژوهشگریتاکنون هیچ 

هش پراکنده به بعضی از مباحث این پژو صورتبهولی در برخی از تحقیقات جدید 
 )متی، یاست خارجی عصر صفویاقتصاد و ساست. در کتاب شدههای مختصری اشاره
هان شا»است. مقاله شده اشارهمسئله زیارت  ۀدربار عباسشاههای پولی ( به سیاست1387

ی به ( ضمن تحلیل میزان توجه پادشاهان مختلف صفو1392)ایزدی، « صفوی و زیارت
قاله مدر . ندااختهها در احیا و بازسازی قبور ائمه پردمسئله زیارت به اقدامات عمرانی آن

نی در عثما بررسی جایگاه اقتصادی عتبات عالیات در روابأ ایران و»دیگری تحت عنوان 
ار ایرانی در وّز( به بررسی سه مقوله زیارت 1395)رازنهان، دهقانی و بیاتی، « صفوی ۀدور

راکز مدر  عتبات، موقوفات صفویان در عرا  و مسائل مالی ناشی از دفن اموات ایرانی
قش همه ننی و های اقتصادی این امور برای سرزمین عرا  و امپراتوری عثمارفهمههبی و ص

 است. سیاسی بین دو حکومت اشاره شده این عوامل رد روابأ
ا بای الهر مقدعباس به زیارت مشهد توجه مستشرقین را نیز به خود جلب کرده اهتمام شاه

تنها جزئیات « shah abbas and the pilgrimage to mashad( »Melville, 1996) عنوان
است. ته  مورد بررسی قرار گرف 1010عباس به مشهد در سال سفر مشهور و پیاده شاه

 گیری فضاهایآبی و شکل ۀنقش وقف در توسع»پژوهش دیگری با عنوان  تیدرنها
از مردم  ( به اقدامات عمرانی واقفان اعم1394)شهیدی، « شهری مشهد در دوره صفویه

 راف و سالطین صفوی در ساخت مراکز خدماتی و رفاهی همچون مدرسه،عادی، اش
ته رداخت وقف پآفرینی سنّ حمام، کاروانسرا و توسعه فضای شهری مشهد از منظر نقش

ر دوره هم بدین سبب که تالش نموده زیارت مشهد د بنابراین پژوهش حاضر؛ استشده
از زیارت عتبات و حج  را با توجه به مباحث اقتصادی ناشی عباسشاهحکومت 
حث مبا وی قرار دهد و هم ازین جهت که تالش دارد بین مقوله زیارت مشهد موردبررس

 اقتصادی پیوندی برقرار کند دارای نوآوری است.
 . ترورت و اهميت پژوهش3 -1

وره دسائل مترین ار شیعه به عتبات عالیات و حرمین شریفین یکی از مهموآمد زوّرفت
 ی کهار و حجم پولدای از بعد سیاسی این مسئله اهمیت اقتصادی زوّصفوی است. ج

ین اهمیت اشد بر جا میهسفرهای سالیانه حج و سفرهای زیارتی به عتبات جاب ۀواسطبه
ج ز خرواجلوگیری  منظوربهعباس افزاید. این امر به همراه راهکارهای شاهموضوع می

 کند.می  ند برابررو را پژوهش پیش  سرمایه از قلمرو حکومت صفوی ضرورت انجام
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 . بحث و بررسی2
 عبا مرهبی شاه . سياست1 -2  

ین فرمانروایان حکومت صفوی محسوب شده؛ تربزرگیکی از  عباسشاه 
(Aydogmusuglu, 2011: 1330)  و در اینکه شایسته لقب کبیر است، حرفی نیست

ا شایسته این دارای خصایلی بود که او ر زیرا ؛(72: 1362؛ شرلی، 2/442: 1335)شاردن، 
ت یافت ولی ر شهر، دلیر و متکبّجهان دار(. وی به صفات 99: 1372کرد )سیوری، لقب می

رثمر و پنا، بیش از این القاب تیزهوش و نوآور بود. به گواهی کارهایش سیاستمداری دا
کرد یراموش نمها سود خود را فگیریبود که به اقتضای وقت در تصمیم اندیشمآل

می و نمادهای اسال (. مشابهای او به دلیل قبول غیرمسلمانان و رعایت53: 1379)درهوهانیان، 
 .(Matthee, 1998: 484)یش بود موردستاایجاد امنیت در جامه 

ه صفوی ب یکی از معتقدترین سالطین عباسشاهتوان گفت که می جرئتبهعقیدتی  ازنظر
وارد مم و در که بسیاری از مناسک این آیین را با شکوه تمایاگونهبه ؛بود تشیّعمههب 

ارت قبور ائمه و در مواقع بسیاری به زی ؛ و(1099 /3: 1350داد )ترکمان، متعدد انجام می
و  611-610 /3: 1350؛ ترکمان، 232و  195: 1366م، رفت )منجّ فه میمشایخ و متصوّ

های دینی عباس با اقلیترباره نحوه تعامل شاه(. د134و  225-224: 1364؛ استرآبادی، 999
ن آای که عدهایگونهاست بهساکن در قلمرو حکومت صفوی اظهارنظرهای متناقضی شده

، لیارشی اوزون برداری از مههب به نفع سیاست دانسته )های سیاسی و بهرهرا صرفای بازی
عباس را ای مههبی شاهه( و گروهی دیگر سیاست3/73: 1347؛ فلسفی، 2/253: 1370

ن است که در اما واقعیت آ؛ (87: 1393اند )رویمر، خواهی وی عنوان کردهنشانه آزادی
هم وامل مزیست مههب عامل برتر و اثرگهار در جهان و از ععباس میای که شاهزمانه

تعامل  رونیازا ؛(571: 1388آمد )پارسادوست، می حساببهدوستی و دشمنی بین کشورها 
طرف را بر ای باشد که منافع این حکومتگونهبایست بههای دینی میعباس با اقلیتشاه
 کند.
ها عبارت های مههبی دوره صفوی جدای از تعداد قلیلی از هندیی اقلیتطورکلبه 

کرد عباس تالش می(. شاه100: 1363بودند از مسیحیان، زردشتیان و یهودیان )میراحمدی، 
از  ،(2/408: 1354سیحیان ساکن ایران نهایت استفاده را کرده )راوندی، تا از دوستی با م

ها را به جنگ های اروپایی پرداخته و آناین طریق به تعامالت سیاسی و اقتصادی با دولت
ایران را  رفتهازدستهای ایالت ( تا بتواند3/67: 1347ها برانگیزاند )فلسفی، بر ضد عثمانی

(. گهشته از این دلیل دیگر تعامل دوستانه 570: 1388رسادوست، ها پس بگیرد )پااز آن
و  هامنیدادن اروی با مسیحیان کسب منفعت اقتصادی بود. این منفعت هم از طریق کوچ

مراوده با ممالک عیسوی  خصوصبهد و مهارت این قوم در تجارت گیری از تخصّ بهره
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ش حجم مبادالت اقتصادی میان صفویان شد و هم در افزای( حاصل می405تا: )تاورنیه، بی
بنابراین وی ؛ (2/441: 1335داد )شاردن، های مسیحی اروپا خود را نشان میو دولت

او  هامنیتعامالت بسیار خوبی با مسیحیان برقرار نمود. این تعامل حسنه موجب شده که ار
زردشتیان و یهودیان (. 58: 1379درهوهانیان، دهند )یسان خود قرار را در ردیف یکی از قدّ
ها مجبور بودند عالوه بر شدند. آنهای بیشتری میها د ار سختینسبت به دیگر اقلیت

 ازنظر(. 101- 100: 1363جزیه، مالیات شغل و مالیات تجارت نیز بدهند )میراحمدی، 
ن رسد که جمعیت یهودیان زیاد نبوده و ازنظر معیشت نیز از زردشتیان  نداتعداد به نظر می
ها از وضعیتی در حد متوسأ برخوردار بودند اند و فقأ تعداد بسیار کمی از آنبهتر نبوده
 (. 16: 1383آبادی، )علی
ذیت اار و رغم اینکه در بیشتر دوران حکومت صفوی یهودیان و زردشتیان مورد آزعلی
 ؛ندها وضعیت بهتری داشتعباس این اقلیتدر زمان حکومت شاه ،گرفتندقرار می

 ر گرفتهر نظدها که در انجام مناسک خود آزاد بودند و تسهیالت زیادی برای آنایگونهبه
ه جزی عنوانبههر یک از زردشتیان در سال به میزان یک مثقال طال  حالنیبااشد. می
د شته میگرف دادند و از تجار زردشتی موقع واردات و صادرات کاالها ده درصد مالیاتمی

 (. 315: 1372پرداختند )تاجبخش، سلمانان پنج درصد میم کهیدرصورت
را به  هاآن مخصوصایکرد و ها اعالم برائت میاز یهودی علنای عباس در برخی مواقع شاه

وه زیرا بدین شی؛ (101: 1362کرد )شرلی، ت میدلیل قتل حضرت عیسی )ع( مهمّ
د تا شعباس تالش ر دوره شاههای اروپایی را بیشتر جلب کند. دتوانست اعتماد دولتمی
ه کفهمید  ه شاهزمانی ک ها را به تغییر کیش خویش وادارند اماتطمیع یهودیان آن ۀلیوسبه

هب ه در مهکه داد ها اجازاند به آنها قلبی نبوده و از ترس و اجبار مسلمان شدهایمان آن
 (.409تا: خود آزاد باشند )تاورنیه، بی

رسم قدیم صفویه را مرعی داشت. وی از شیعیان پشتیبانی  سیاسی ازلحا عباس شاه 
داد زیرا اینان را هواخواه عثمانی یا خوانین ازبک یان را مورد تعقیب قرار مینمود و سنّ

دلیل تخریب موطن  الصفویهروضه(. مؤلف 524: 1354دانست )پیگلوسکایا و دیگران، می
اهل نخجوان تعصب اعانت جنود »اند که دعباس ناشی از آن مییان نخجوان توسأ شاهسنّ

جاه قزلباش نموده دانستند و دانسته تعهد مخالفت و محاربه سپاه ستارهروم بر خود الزم می
عباس در بسیاری از موارد بین (. شاه772: 1378)جنابدی، « پنداشتندآن را جهاد اعظم می
که شرط دادن بخشی از اموال یاگونهشد. بهی خود نیز تبعیض قائل میرعایای شیعه و سنّ
: 1364فاطمه و نیز سایر فقرا را شیعه بودن آنان عنوان کرد )استرآبادی، وقفی به سادات بنی

های مالیاتی وی نیز (. همچنین بخشش429: 1366؛ منجم، 190: 1371؛ شاملو، 136-135
توان راین میبناب؛ (895 /2: 1350تنها به رعایای شیعه اختصاص داشت )ن.  : ترکمان، 
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عباس در راستای مصلحت سیاسی و منفعت اقتصادی گفت که سیاست مههبی شاه
 حکومت صفوی بوده است.

 . پيامدهای اقت ادی زيارت عتبات و حج بر ساختار حکومت صفوی2 -2
اد اقتص هیچ تحول سیاسی و تاریخی نیست که یکی از عوامل انشاء آن عامل اصوالی 

 باستانیود )یخی و سیاسی هم نیست که منش  یک تحول اقتصادی نشنباشد و هیچ پدیده تار
قتصادی، اآمدن صفویه عالوه بر عوامل اجتماعی، کار(. پس از روی19: 1357پاریزی، 

اره را  همودر ع و قبور متبرکه امامان شیعه تشیّعسیاسی و ژئوپولتیکی، وجود مراکز عمده 
ه عبارتی (. ب3: 1391مانیان و شهسواری،شد )رحموجب بروز اختالف میان دو کشور می

 ودان برخورد و تعامل دولت عثمانی با ایران تجارت، جنگ و حج بود )قائ نقطهسه
ای تجار، اماکن مقدس عرا  منبع مهم اقتصادی و کسب درآمد بر (.120: 1392دیگران، 

ی و صادتاق ازنظرکسبه و مردم عرا  بود، در کنار شیعیان عرا  و شهرهای مههبی که 
 صفوی وکامل به دولت صفوی وابسته شده بودند؛ حکومت عثمانی  طوربهمایحتاج خود 
ه  نانک ؛ردندآوأ بر عتبات عالیات منافع اقتصادی  شمگیری به دست مینیز از طریق تسلّ
ت ه عتبابتوانستند از عبور تجار شر  و غرب و همچنین حرکت زوار ها میاین حکومت

روش فازار ببخشیدن به  بارونقتوانستند از سوی دیگر می .افت کنندحق گمرکی خوبی دری
ال و کرب کاالهای کشاورزی و تزئینی خود عتبات و همچنین فروش مهر و تسبیح از خا 
 بیاتی، نی ودفن اموات در شهرهای زیارتی منافع سرشاری به دست آورند )رازنهان، دهقا

1395 :38 .) 
ان برای زیارت عتبات عالیات در شهرهایی که پس از تعداد زیادی از ایرانی هرسال

بود و همچنین زیارت مکه و مدینه از  جداشده ( از ایران  962آماسیه ) عهدنامه صلح
کردند (. شهرهایی که زائرین زیارت می142: 1391کردند )ایزدی، خا  عثمانی عبور می

مسافت این  ازلحا ( 197: 1362بودند از کاظمین، سامرا کربال و نجف )عیسوی،  عبارت
یی که به هاآنیژه وبهانجامید؛ و زوار ایرانی و شش ماه به طول می کمدستها مسافرت

های طول سفر و پرداخت عوارض، خرید نیازمندی منظوربهبایست رفتند میسمت مکه می
انی یا پرداخت نهورات خود به حرم نبوی و مسجدالحرام و هزینه گمر  به م موران عثم

بخش  .(526 /1: 1388؛ پارسادوست، 142: 1391های طال استفاده کنند )ایزدی، از سکه
توسأ  ،شدهای طالی صفویان که از طریق صدور ابریشم حاصل میاعظم دیگری از سکه

(. زیارت سالیانه حج و عتبات 114: 1380شد )فوران، بازارهای هندوستان و هلند بلعیده می
به مکه و  هرسالکرد. گروه کثیری که ال از قلمرو صفوی خارج مینیز مقداری زیادی ط

بایستی به متولیان اماکن شریفه بدهند و باج و یمرفتند برای مخارج و صدقاتی که مدینه می
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گرفتند مبالغی دوکای طال با خود به خارج ها میو اعراب از آن هاخراجی که تر 
 (. 515تا: بردند )تاورنیه، بیمی
یارت ویه زتقاضا و قیمت طال در دوره صف یکی از عوامل بسیار جالب افزایش الوهعبه

یام وع اساالنه حج و تا حدی زیارت اماکن متبرکه شیعی در نجف و کربال بود با شر
هند نجام داجزیره عربستان ساله به شبهیی که قصد داشتند سفر درازمدت یکهاآنزیارت 

ار دست بسیط دوریرا تنها این پول بود که برای حمل به نقاز ،خریدندمقدار زیادی طال می
توان حقیقت می(. در74: 1387یمت طال بود )متی، مناسب بود و نتیجه این اقدام افزایش ق

نگی فره گفت که مراسم حج فقأ یک مناسک دینی نبود بلکه فرایند اقتصادی، سیاسی و
ل منجر به وارد (. این عوام120: 1392 مهمی در جهان اسالم بود )قائدان، امامی و دوغان،

ی جحافاتو ا بدرفتاری عالوهبههایی بر ساختار اقتصادی حکومت صفوی شد. آمدن آسیب
( شرافت و 11و  12 /3: 1373گرفت؛ )ن.  : جعفریان، انجام می که در حق زوار ایرانی

 برد.حیثیت حکومت صفوی را زیر سؤال می
ت ممانعت از خروج سرمايه از قلمرو حکومت در جه عبا شاه. تمهيدات 3 -2

 صفوی
 های مالی برای زائرين عتبات و حجاج. وتع محدوديت1 -3 -2

این  طلبید.می عباسشاهمجموع عواملی که بدان اشاره شد اقدامات عاجلی را از طرف 
ایت و های داخلی با دری که حکومت صفوی پس از اختالالت و آشفتگیدرزمانمسئله 

ادی اقتص وبه ثبات نسبی رسیده بود و برای بازآفرینی توان نظامی  عباسشاه خردمندی
 عباسشاه عالوهبهکرد. اهمیت بیشتری پیدا می ،خود نیاز به سرمایه فراوانی داشت

یک درجهدانست که زیارت عتبات و مکه و مدینه منجر به قدرتمندتر شدن دشمن می
 حل این مشکل تمهیداتی اندیشید.  بنابراین برای؛ خاندان صفوی خواهد شد
 نیان بهر ایراهای اقتصادی ناشی از سفجهت مقابله با زیان عباسشاهیکی از راهکارهای 

ضع بود، وها موجب آن شدههای عثمانیخواهیعتبات و حرمین شریفین که زیاده
ش ملکتر مداین بود که پول و نقدینگی  عباسشاه های مالی بود. مقصود عمدهمحدودیت

(. به همین 515تا: و جلوی خروج آن به خارج از کشور گرفته شود )تاورنیه، بی ماندهیباق
ه ارت کعبی زیدلیل بنا را بر این گهاشتند که زر از کشور بیرون نرود و هر کس که آرزو

سکی، روسینگرفت )ککرد و از وی اجازه میداشت باید مبلغ گزافی به پادشاه پیشکش می
1363 :25). 
باید  ،فرمان ممنوعیت کامل زیارت عتبات را صادر نکرد عباسشاهاینکه  را  ۀدربار 

هایی در دست داریم که بیانگر ترسید. گزارشگفت که وی از واکنش رعایای خویش می
ین اقدام بعدازاای که گونههای سفر حج و عتبات است بهناراحتی شیعیان از محدودیت
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ا و عجزه بالد اسالم روز و شب دعای بد و نفرین به جان مستطیعان و ضعف» عباسشاه
طرف به خاطر یکاز(. این اعتراضات جاهمان)« کردندپادشاه عصر و حکام زمان خود می

و عالقه ایرانیان به زیارت این اماکن بود و  های سفر حج و عتباتی هزینهدو برابرافزایش 
نشان  عباسشاهعقیدتی به این اقدام  ازنظرا هاز جانب دیگر به دلیل نگرش منفی بود که آن

اهم »زیرا عالوه بر اهمیت بسیار باالی زیارت عتبات در نزد شیعیان، حج از ؛ اندداده
تار  آن از خیل نصاری »شد و محسوب می« تکالیف الهیه و اصعب عبادات بدنیه
 (. 703: 1371بود )نراقی، « محسوب و از بهشت برین محجوب

ی در طورکلبهعباس نیز باید گفت که ش روحانیون شیعه به این اقدام شاهواکن ۀدربار
وع یک ن نهاد دینی در برابر نهاد حکومت قرار نگرفت بلکه شاهد گاهچیهدوره صفوی 

کاری و د همدرآمیختگی نسبی میان این دو نهاد هستیم. گهشته از این میان این دو نها
نهاد  نزوایتقابل میان نهاد دین و حکومت یا ادر  متقابل وجود داشت و ما موردی از 
ن  یید بیری و تبا همکا تومم شدهرفتهیپه کارمیتقسدینی از نهاد سیاسی نیستیم بلکه نوعی 

 .(112: 1391خورد )زارعیان، می شمعالمان و فقیهان با شاه به
ت ر مخالفتنی ببگزارشی در منابع این عصر م کهییازآنجاداشتن این واقعیت و  در نظربا  

کومت حو با رسد که نهاد دینی همسعباس وجود ندارد به نظر میعلما با این تصمیم شاه
ام های شاهان صفوی در برابر مخالفان سیاسی و دینی خود احترصفوی به سیاست

عباس متضرر طبیعتای سردمداران حکومت عثمانی از این اقدام شاه حالنیباااند. گهاشته
، وکاربکسد بازار، ایجا بارونقا ورود زوار شیعه ایرانی به سرزمین عرا  زیر ،شدندمی

ر  ام تشد و حکگسترش تجارت، رونق کاروانسراها و راهداری و رفع بیکاری منتج می
 (.157 – 156: 1384خواستار قطع رابطه با صفویان نبودند )لیتوا ،  وجهچیهبه
 نخست زيارتی شيعيان. تالش برای تبديل مشهد به کانون 2 -3 -2

 . زيارت مکرر آستانه امام رتا )ع(1 -2 -3 -2 

واقعیتی اصیل و دینی دارای سه رکن است. زائر، یعنی شخصی که میل و  عنوانبهزیارت 
ی اوست و سوبهگرایش به  یزی یا کسی دارد؛ مزور یعنی شخصی یا  یزی که میل 

م و تعظیم و انس گرفتن با مزور همراه ای نفسانی به نام گرایش قلبی که با تکریخصیصه
(. هدف غایی زائر در زیارت تقرب به ساحت الوهی 19و  21: 1385است )جوادی، 
 باخدایک تجربه بسیار شخصی در ارتباط  عنوانبه(. زیارت 76 -75خداست )همان: 

رزش در نزد مسلمانان یک ا تنهانهای دارد این عمل محسوب شده و در اسالم جایگاه ویژه
گهارد )دولتشاهی و مثبتی بر روحیات و هیجانات زائر نیز می هایشود بلکه اثرمحسوب می
است )نراقی، « افضل طاعات و اقرب قربات»این آیین در نزد شیعیان  (.348: 1384پهلوانی، 
 مویژه زیارت مرقد اما( و به7: 1356قولویه، (. زیارت قبر پیامبر و عتبات )ابن703: 1371
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یث و روایات احادی در اگونهبه ،)ع( از اهمیت واالیی در نزد شیعیان برخوردار بوده حسین
 /3 :  1419طاووس، است )ن.  : ابنزیارت خدا تعبیر شده مانندبهشیعی زیارت این امام 

(. در دوره صفوی زیارت به دو دلیل نزد حاکمان ایران اهمیت پیدا کرد. اول رسمی 64
پیروان این آیین به زیارت قبور ائمه و دوم جدا شدن شهرهای مقدس شدن شیعه و عالقه 

داد )رحمانیان و جنبه سیاسی می وآمدهارفتعرا  از ایران و پیوستن به عثمانی که این 
بار فرار سرمایه که با یانزیقای برای جلوگیری از ت ثیر دق عباسشاه(. 3: 1391شهسواری، 

حترام به امام رضا )ع( و زیارت آرامگاهش را در گرفت ازیارت ساالنه حج صورت می
تا: ؛ تاورنیه، بی25: 1363؛ کروسینسکی، 76: 1387کرد )متی، مشهد مقدس تشویق می

های زیارتی عتبات را به سمت خراسان و زیارت امام رضا )ع( تغییر مسیر کاروان و (515
 مههبیعیششمنی میان صفویان (. عالوه بر این د31: 1395داد )رازنهان، دهقانی و بیاتی، 

عباس و عثمانی طرفدار اهل سنت نیز نقش بسیار مهمی در اتخاذ این تصمیم توسأ شاه
  (.syikes, 1951: 181)داشت 
گرفته اما در این دانیم که زیارت مشهد توسأ سایر سالطین صفوی نیز صورت میمی

 ه در این راه صورت گرفت قابلبرهه زمانی میزان توجه به این امر و تبلیغات فراوانی ک
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 

اول برخالف سایر  عباسشاه(. 138و  143: 1389رنجبر، ) استعباس اول صورت گرفته
پادشاهان صفوی که در جریان سفر نظامی یا گشت و شکار به شهرهای مههبی و زیارتی 

زیارت از پایتخت خود  قصدبهبارها  و دانسترفتند زیارت اماکن مقدس را الزم میمی
(. وی با رفتن به زیارت مشهد که درباریان نیز با او 138: 1391اصفهان خارج شد )ایزدی، 

ی جابهدادن کرامات و معجزات مردم را به زیارت امام رضا  رتباشهشدند و می نواهم
ترین این سفرها در (. یکی از مهم515تا: کرد )تاورنیه، بیترغیب رفتن به مکه و عتبات 

پریان صورت گرفت. در این سفر   و پس از شکست دادن ازبکان در نبرد رباط 1007سال 
: 1350می حرم پرداخت )ن.  : ترکمان، عباس به مدت یک ماه شخصای به امور خادشاه
  نیز به زیارت مشهد رفت  1009و  1008های همچنین در سال عباسشاه(. 576 /2

 1010در سال  عباسشاهترین سفر زیارتی (. معروف167و  169و  170: 1364)استرآبادی، 
کی از نهر ی اگر ه .(805: 1378ادای نهری صورت گرفت )جنابدی،  منظوربهبود که   

 :  1390گشت )طوسی، اعمال مههبی محسوب شده و خود به اقسام و عناوینی تقسیم می
کرد تا هم این داد سعی میبا نهوراتی که انجام می عباسشاهولی در این زمان  ،(50-45 /4

فرهنگ را بیشتر در بین مردم نهادینه کند و هم اینکه بر اهمیت زیارت امام رضا )ع( بیفزاید 
 28پس از  عباسشاه(. در سفر اخیر 610-611 /2: 1350؛ ترکمان، 805: 1378دی، )جناب
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( به مشهد رسید و به انجام 43: 1351؛ معصوم، 172: 1364استرآبادی، ) یماییراهپروز 
 /2: 1350های رجب و شعبان و رمضان پرداخت )ترکمان، دادن امور خادمی حرم در ماه

612 .) 
را  عباساهشتوانست ای پیاده و انجام دادن امور خادمی میرفتن به زیارت مشهد با پ

یارت یت زبتواند از این طریق اهم ،به اهداف تبلیغی خود بسیار کمک نموده دنیدررس
و  1015ی هابه رعایای خویش تفهیم کند. این پادشاه صفوی در سال شیازپشیبمشهد را 
یارت دیگر شاملو به ز همچنین (؛201: 1364سفر کرد )استرآبادی،    نیز به مشهد 1021
کلی ۀ قایس(. یک م203: 1371کند )شاملو،   اشاره می 1030از مشهد در سال  عباسشاه

ز ابهتری  ه فهمبتواند ما را میان میزان توجه سایر سالطین صفوی نسبت به زیارت مشهد می
ی پادشاه دوره ر طولدر این رابطه برساند. شاه اسماعیل اول د عباسشاههای تبلیغی سیاست

ی، نی قمدر خالل مقابله با ازبکان به زیارت مشهد رفت )حسی همآنبار خویش فقأ یک
 هار مرتبه  طهماسبشاه(. 291: 1350آرای صفوی، ؛ عالم116: 1342؛ روملو، 109: 1359
به برای   به زیارت مشهد رفت که هر  هار مرت 916و  934و  935و  939های در سال
)ع(  مام رضااارت با ازبکان به این والیت سفر کرده بود و در ضمن این سفرها به زی مقابله
شاه صفی  (.15-14: 1350ای نطنزی: ؛ افوشته213و  245: 1342ف شد )روملو، نیز مشرّ

به  ندهاربرای تصرف ق همآنبار دوم فقأ یک عباسشاههیچ سفر زیارتی به مشهد نداشت. 
به مشهد  صفی هرگز مانندبه(. شاه سلیمان هم 105: 1329ینی، مشهد سفر کرد )وحیدقزو
رت، الکهابار به زیارت امام رضا )ع( رفت )حسین نیز فقأ یکسفر نکرد و شاه سلطان

ل ه یا در خالتعداد سفرهای زیارتی ک ازنظر عباسشاهبنابراین واضح است که ؛ (55: 1344
یک از یچها شهد مدنظر بوده قابل قیاس بزیارت م صرفایجنگ با ازبکان بوده یا اینکه 

 پادشاهان صفوی نیست.
 . توسعه و بازسازی حرم امام رتا )ع( و ساخت کاروانسراها2 -2 -3 -2

ممانعت از خروج  منظوربهرواج زیارت داخلی  در جهت عباسشاهاز دیگر اقدامات 
(. این 515تا: ورنیه، بیسرمایه از کشور توسعه و بازسازی حرم امام رضا )ع( بود )ن.  : تا

که در یج و در طی سفرهای مختلف وی به مشهد صورت گرفت. گهشته از آنتدربهامر 
احادیث و روایات شیعی برای ساخت و مرمت آرامگاه ائمه )ع( فضیلت بسیاری در نظر 

 عباسشاهاین امر به همراه ارادت قلبی  قطعای و (704: 1371است )ن.  : نراقی،  شدهگرفته
توانست با عباس میاما شاه ،به امامان شیعه در توجه او به مقابر و مشاهد شیعه نقش داشته

راهی به اهداف نمودن امکانات رفاهی بینتوسعه و بازسازی حرم امام رضا )ع( و فراهم
به تنظیم امور حرم پرداخت    1007در جریان زیارت مشهد در سال  عباسشاهخود برسد. 
هر  ه بهتر آن خادمین و مدرسان و سایر عمله و خدمتکاران را ساماندهی و برای اداره 
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ها و سپس هر  یزی که برای حرم ضروری بود از قالی و ظروف گرفته تا شمعدان ،کرد
   1010همچنین در سال  ؛(576 /2: 1350قنادیل طال و نقره به حرم بخشیده شد )ترکمان، 

شد.  کاربهدستبرای رفع مشکل کمبود آب حرم روی معروف خود به مشهد بعد از پیاده
آب  شمه کلت را از صاحبان آن خرید و مقرر شد که این آب را با آب »شاه عباس

رودخانه طوس به آستانه مقدسه بیاورند که این امر انجام شد و آب به داخل حرم آورده 
 (.328: 1366)منجم، « شد و درختانی نیز در آنجا کاشته شد

رد و وجه کبه گسترش فضای داخلی آستانه امام رضا )ع( نیز ت عباسشاهین عالوه بر ا
اختمانی حرم س(. عملیات 201: 1364هایی بدان اضافه نمود )استرآبادی، ها و صحنایوان

صواب بان بلده خیا»سال که در این یاگونهبه ؛  نیز تجدید شد 1021 امام رضا )ع( در سال
کنان کار» امام رضا )ع( توسأ« تانه مقدسه منوره متبرکهمشهد مقدس و عمارت آس نییآ

  (.198- 197: 1371احداث شد )شاملو، « به آیین شایسته« »دولت روزافزون
ح هار سطتوسعه و عمران حرم اما رضا )ع( در   در جهت عباسشاهی اقدامات طورکلبه

 مورد ایل مین وسنخست سروسامان دادن به خادمین و کارکنان حرم، دوم ت :انجام گرفت
اکنین سیاز دنمورها و غیره، سوم ت مین آب آالت و فرشیاز این مکان مقدس مانند ظروفن

با  رم کهحداخلی  و بهبود فضای سبز محوطه حرم و  هارم توسعه و گسترش فضای ارو زوّ
گ های جدیدی صورت گرفت. اگر ه اسکندربیها و ایوانتغییرات و افزودن صحن

از  که ...متبرّ ۀار روضساکنان مشهد مقدس و زوّ»اقدامات به دلیل این بود که گوید این می
« دنموواال تنگ و حقیر میصحن سابق در نظر همت»و « ت آب در عهاب بودندقلّ

ن رای انجام ایبعالوه بر در نظر داشتن مسائل فو   عباسشاهولی  ،(2/854: 1350)ترکمان، 
مام ان حرم کرددنبال آن بود که با توسعه و آبادوی به ی داشت. آری تربزرگکار اهداف 

هدف  این رضا آن را برای ورود خیل عظیم رعایای شیعه خویش آماده کند. در پی تحقق
وضه معمورترین بالد خراسان و رشک ر»بود که مشهد  عباسشاهیجه توجهات درنتو 

 (.جاهمانشد )« رضوان
و آسایش زوار به هنگام سفر به مشهد اقدام به عباس همچنین برای ت مین مایحتاج شاه 

ی در دوره صفوی در کنار عواملی همچون طورکلبهت کاروانسراهایی نمود. ت سیس و مرمّ
ها، امنیت و منظم راهۀ اقتدار و ثبات سیاسی، شکوفایی اقتصاد، تجارت و بازرگانی، شبک

یکی دیگر از عوامل مهم  ز( دین و مههب نی52تا  39: 1394انتظام )شانواز و خاقانی، 
توسأ شاه اسماعیل اول نوعی  تشیّعیافتن مههب تگسترش کاروانسراها بود. رسمیّ

و اهتمام شاهان  تشیّعت با حاکمیّ .مههبی در جهان اسالم به وجود آورد –رنسانس دینی 
 فه سفرهای زیارتی رو به افزایش رفت در همین راستاصفوی به زیارت مقابر ائمه و متصوّ

کاروانسرا در مسیر حرکت زائران به شهرهای  ۀها و ساخت و توسعت در راهایجاد امنیّ 
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شهرها  گونهنیاسازی و ایجاد کاروانسراها در اقدامات راه رونیازا ؛مههبی ضروری بود
عباس (. اهتمام شاه56در خراسان، قم، سامرا، کربال و نجف انجام گرفت )همان:  خصوصب

ی بوده که ساخت بیشترین کاروانسراهای این دوره را به ااندازهبهاها به ساختن کاروانسر
  خود به مشهد  1016عباس در سفر سال ( شاه27م:  1949دهند )ماکسیم، وی نسبت می

مقرر کرد که همه همراهانش مایحتاجشان در کاروانسراهای بین راه آماده است وی در 
دید که برای سکونت مفید بود بنابراین دستور داد  یی راکاروانسرامیان راه عبور از دامغان 

پنجاه غالم و  بعدازآنای درآمد و دهکده صورتبهتا قناتی در آنجا حفر کنند و کاروانسرا 
کنیز هندی را خریداری و به عقد هم درآورد سپس مقرر کرد که در آن دهکده بمانند و 

از پرداخت مالیات معاف کرد و  عباس این غالمان راکار کشاورزی و معدنی کنند. شاه
 (. 328 – 326: 1366م، منجّر. : دهکده را وقف زوار نمود )

ها نقف آوجدای از شاهان صفوی بزرگان دربار نیز اقدام به ساخت کاروانسراهایی و 
عباس شاهه ککاروانسراهایی  ازجمله(. 1/431: 1359کردند )حسینی قمی، ار میبرای زوّ
ستون، سرای بیتوان به کاروانمی ،عباسی معروف هستندکاروانسرای شاهو امروزه به  ساخت

 ...و سمنان()آباد، نطنز، یزدخواست، مزینان، آهوان آباد، اصفهان، فرحالسجرد، جمال
از کاروانسراها  برخی نیز خاندان سلطنتی(. 203 – 197: 1394اشاره کرد )شانواز و خاقانی، 

ی کاروانسرا توان بهها میآن ۀازجملکه  ندبودکردهرم و وقف زوار و حساخته  را مشهد
اها عالوه بر این کاروانسر .(107: 1394نمود )شهیدی،  اشارهسلطانم در داخل مشهد خان

 عباسشاه .ن کنندتوانستند مایحتاج زوار را نیز ت میکردند مینقشی که در تجارت ایفا می
 یهامرانهر عد در مسیرهای منتهی به این شهمچنین برای عبور و مرور راحت زوار به مشه

نطنز  ی شهرکند که در وروددیگر ایجاد کرده بود. فیگوئروا به مسجد بزرگی اشاره می
 (.282: 1363اسکان زوار ساخته شده بود )فیگوئروا،  منظوربه
. تخ يص بخشی از درآمد اموال وقفی خويش برای تأمين مخارج حرم امام  3 – 3 – 2

 رتا )ع(

رعایای  شیازپشیبنمودن در جهت متوجه عباسشاهیکی دیگر از راهکارهای تبلیغی 
کردن این مکان برای پهیرایی از زوار اختصاص دادن خویش برای زیارت مشهد و آماده

بود. صفویان  آنجاهای حرم و زوار بخشی از درآمد اموال وقفی خود برای ت مین هزینه
ساخت مساجد،  ازجملهی اسالمهای تقویونلوها برخی از سنّوارث تیموریان و آ  عنوانبه

ها آن .(Arjomand, 1985: 171) قرار دادند مدنظرت سیس مدارس و احیای اوقاف را 
یژه بقاع متبرکه شیعه و آستانه اما رضا )ع( در مشهد وبهاموال زیادی را وقف مقاصد خیریه 
بیش از هر دوره دیگری به  عباسشاه ۀور(. در د293: 1392کردند )نوائی و غفاری فرد، 

تمامی اموال و اسباب »این پادشاه صفوی  (.223: 1362امال  موقوفه اضافه شد )لمبتون، 
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تولیت این اوقاف را به عهده  شخصایخود را وقف ائمه )ع( کرده بود و « و امال  و مکنت
شد که تومان می هزارصداین اموال وقفی  ۀ(. درآمد ساالن135: 1364ی، استرآبادگرفت )
ه را به یکی از  هارده معصوم ه تقسیم کرده و هر حصّآن را به  هارده حصّ  عباسشاه

 (. 761 /2: 1350اختصاص داده بود )ترکمان، 
وسش یکمین سال جلووقفی خود را که در بیست اموالکه مصارف یهنگام عباسشاه

ت وقت و مصلحه التولیه بوضع حقبعد از »دستور داد که  ،شمردبرمی ،وقف کرده بود
 درواقع شود. «ار صرفروزگار در مصارف هر سه کار وجه خدم و مجاورین و زوّ یاقتضا

 (. جاهمانمصرف شود )« دین و دولت»وی اصرار داشت که درآمد اموال وقفی در راه 
ها ه اینهم با ؛بود تردر این دوره موقوفات آستانه مشهد و آستانه اردبیل از سایر نقاط مهم

ک ی(. 75: 1385 ها و بقاع متبرکه نیز موقوفات خاصی داشتند )ثواقب،بسیاری از امامزاده
ده که ، کرمان و مشهد نشان دااصفهانبر روی مصارف وقف در سه شهر  بررسی موردی

 مامان وار ااول وقف بر مز ۀبیشترین اوقاف در جهت تبلیغات مههبی قرار داشت. در وهل
وقف  ازآنسپمورد بیشترین این موقوفات را به خود اختصاص داده و  60ن با زادگاامام

موقوفات  ترین نوعمهم ازآنپسمورد  36ت بناهای مههبی با جهت روشنایی، فرش و مرمّ
مورد  12ا مورد و وقف بر مساجد ب 14داری و زوار هر یک با است. سپس وقف بر تعزیه

عداد و ت زنظراکه با دیگر موقوفات یطوربه ؛رار دارداهداف تبلیغ مههبی ق نهیدرزمهمگی 
 (. 47-48: 1384ارزش موقوفه قابل قیاس نیستند )احمدی، 

فاهی ر، ایجاد تسهیالت وسازساختسعی کرد با  عباسشاهبدین ترتیب باید گفت که 
ا تد کند ایجا ی، ایجاد امنیت، سفرهای مکرر و پیاده رفتن به زیارت، وضعیتیرسانآبمثل 
ال های طهیژه سکوبهخود  ۀی رفتن به مکه و مدینه روانه مشهد شوند و سرمایجابهایرانیان 

یژه عباس اول وبهزیرا شاهان شیعی صفوی و ؛ (142: 1391را در داخل هزینه کنند )ایزدی، 
 گاه حاضریچهسیاستمدارانی بزرگ بودند که  ،ب باشندبیش از آنکه یک شیعی متعصّ 

ند ب کنسیاسی و نظامی و نیز منافع ملی و میهنی کشور را فدای مهه نبودند اهداف
 (. 38: 1395)رازنهان، دهقانی و بیاتی، 

ار عتبات داشته رساندن میزان زوّحداقلنقش بسیار مهمی در به عباساین اقدامات شاه
)ن.  :  نداشتندار وضع مالی  ندان خوبی که اکثریت این زوّییازآنجازیرا ؛ است
توانستند هزینه یک سفر زیارتی خارجی را فراهم می زحمتبهو  (25: 1363سینسکی، کرو

بایست در طول سفر های گزافی که میعالوه هزینهکنند؛ پرداخت وجه زیادی به شاه به
پهیر بود. گهشته از این معدود زائران ثروتمند به عتبات نیز ی امکانسختبهخود خرج کنند 

رفتن به عرا  را نداشتند )رازنهان، دهقانی و  جرئتتوسأ ترکان  به علت ترس از اسارت
منجم  ار ایرانی متوجه مشهد شدند.(. به همین دلیل در این دوره سیل زو32ّ: 1395بیاتی، 
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   1010کند و در ذیل حوادث سال غیرمستقیم به این واقعیت اشاره می صورتبه
و نهایت گهشته بود و صحن آستانه ار از حد  ون در هر وقفه جمعیت زوّ»گوید: می

نمای کلب آستان علی اقتضا نمود که بیوتات رمی صواب ،گنجایش آن جمعیت نداشت
کردن با تبدیل عباسشاه( 218: 1366م، )منجّ « صحن و بازار را داخل صحن کنند هصلمتّ

کرد  مشهد به یک مرکز عمده زیارتی شیعه، از خروج مقدار زیادی پول از ایران جلوگیری
در دیگر اماکن مقدس شیعه در کربال، نجف، کاظمین و  احتماالی که در غیر این صورت 

ف (. تنها بعد از تصر97ّ: 1372النهرین بودند )سیوری، شد؛ که همه در بینسامرا خرج می
ار فراوانی به همراه سپاه های حکومت صفوی زوّ  بود که با تشویق 1032بغداد در سال 

 منظوربهنیز  عباسشاه( و 998 – 2/999: 1350عتبات رفتند )ترکمان، صفوی به زیارت 
رونق بخشیدن به وضع اقتصادی شهرهای عتبات و شیعیان عرا  و بازگرداندن رونق 

کرد )رازنهان، دهقانی به شهرهای مقدس زائران را به زیارت عتبات تشویق می وکارکسب
 (.32: 1395و بیاتی، 
 
 گيری. نتيجه 3
مت حکو ۀار و حجاج ایرانی به عتبات عالیات و حرمین شریفین در دوروآمد زوّرفت  
اتوری حکومت صفوی و امپر نیمابیفهای مهم در مناسبات عباس به یکی از  الششاه

 فویانصبود. ترکان عثمانی که ازنظر سیاسی و ایدئولوژی مخالف  شدهلیتبدعثمانی 
ن و همچنی رفتندالنهرین میزیارت ائمه شیعه در بینمههب بودند از ایرانیانی که به شیعی

ی های گزافکردند تحت عناوین مختلف هزینهحجاجی که به سرزمین حجاز سفر می
فر خود های سهبایست برای هزیناج ایرانی میار و حجّزوّ کهییازآنجاکردند. دریافت می
به  مر منجرااین  لها ،میاب بودکردند و طال در قلمرو صفویان کهای طال استفاده میاز سکه

صادی ار اقتهایی بر ساختآمدن آسیبخروج مقادیر زیادی طال از قلمرو صفویان و وارد
من دانست این پول موجب قدرتمندتر شدن دشعباس که میشد. شاهحکومت صفوی می

ای سفره شود تالش نمود ترتیب دهد که زوار و حجاج ایرانی پول خود را خرجخود می
 ارتی داخلی کنند.زی

های مههبی بود و در تعامالت خود با اقلیت گراعملعباس که شخصی زیر  و شاه
این بار نیز تالش  ،دادهمواره مصلحت و منفعت حکومت صفوی را در اولویت قرار می

ها وجود اختالفات سیاسی و ایدئولوژیکی که میان صفویان و عثمانی برهیتککرد تا با 
برای کسانی که قصد رفتن  تنهانهبنابراین ؛ ن را به زیارت مشهد ترغیب نمایدایرانیا ،داشت

ای اقدامات تبلیغی گسترده ،های مالی گهاشتبه عتبات و حج را داشتند محدودیت
های طوالنی، انجام امور خادمی حرم و وقف اموال رویهای مکرر، پیادههمچون زیارت
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ها برای امام رضا و ه از درآمد آندن یک حصّداخویش برای  هارده معصوم و اختصاص
و مراکز خدماتی و رفاهی منتهی به مشهد  ار وی، به توسعه و بازسازی حرم امام رضا )ع(زوّ

همچون کاروانسراها و مساجد پرداخت تا هم ایرانیان را ترغیب به زیارت مشهد کند و هم 
از  عباسشاهنتیجه این اقدامات ار کند. دراین مکان مقدس را آماده پهیرایی از خیل زوّ

میزان زیارت سالیانه عتبات و حج ولو با نارضایتی نسبی ایرانیان کاسته شد و تا زمان فتح 
 موقت به مقصد نخست زیارتی ایرانیان تبدیل شد. طوربه (، مشهد  1049بغداد )

 
 نامهکتاب

 و عربی الف. منابع فارسی

سید  ۀم. ترجالزياراتکامل(. 1356بن جعفر. ) القاسم جعفربن محمدقولویه، ابوابن -
 ذهنی تهرانی. نجف: نشر مرتضوی. محمدجواد

. المحقق االعمالاعقاب (.  1419جعفر. ) بن یموسالدین علی بن طاووس، سید رضیابن -
 المی.عالم االسکتب االتابع لالثالث. قم: مرکز النشر الالثانیه، المجلدجواد القیومی االصفهانی. الطبعه

رگ متاريخ عثمانی )از فتح استانبول تا (. 1370لی، اسماعیل حقی. )اوزون  ارشی -
 ی.، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگ3ترجمه وهاب ولی. ج  .سليمان قانونی(

کده مجلة علمی پژوهشی دانش «.و وقف در عصر صفوی تشیّع(. »1384احمدی، نزهت. ) -
 .62 -41، صد 40دوره دوم، شماره ، ادبيات دانشگاه اصفهان

اه شتاريخ سلطانی از شيخ صفی تا (. 1364استرآبادی، سیدحسین بن مرتضی حسینی. ) -
 . به کوشش احسان اشراقی. تهران: علمی.صفی
. به کوشش باراآلثار فی  کراالخنقاوة(. 1350اهلل. )ای نطنزی، محمود بن هدایتافوشته -

 ه ترجمه و نشر کتاب.احسان اشراقی. تهران: بنگا
، هیپژوف لنامة علمی پژوهشی شيعه «.شاهان صفوی و زیارت(. »1391ایزدی، حسین. ) -

 .152 -131، صد 39سال دهم، شماره 
هران: ، ت2. چ سياست و اقت اد در ع ر صفوی(. 1357باستانی پاریزی، محمدابراهیم. ) -
 شاه.علیصفی

استان تا پايان تاريخ ايران از دوران ب(. 1354گران. )پیگلوسکایا، آ. یو. یاکوبوسکی و دی -
 ، تهران: پیام.4. چ سده هجدهم ميالدی

 کبیر.. تهران: امیر2و  3. ج آرای عباسیتاريخ عالم(. 1350ترکمان، اسکندربیگ. ) -
تصحیح  ر کلی و. ترجمه ابوتراب نوری. با تجدیدنظسفرنامهتا(. تاورنیه، ژان باتیست. )بی -

 ی ت یید اصفهان.فروشکتابی و ی. تهران: کتابخانه سنا2یرانی. چ حمید ش

 رعشی نجفی.اهلل م، قم: کتابخانه آیت3. ج ميراث اسالمی ايران(. 1373جعفریان، رسول. ) -
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ن: بنیاد . به کوشش غالمرضا طباطبایی. تهراال فويهروتة(. 1378جنابدی، میرزابیگ ) -
 موقوفات دکتر افشار.

 . چ سوم. قم: اسراء.فلسفه زيارت و آيين آن(. 1385ضی. )جوادی، مرت-

اشراقی.  تصحیح احسان .التواريخخالصة(. 1359الدین. )حسینی قمی، قاضی احمد بن شرف -
 تهران: دانشگاه تهران.

ن و م. ع. لئون گ. میناسیا ۀ، ترجمتاريخ جلفای اصفهان(. 1379درهوهانیان، هاروتون. ) -
 رود با مشارکت نقش خورشید.ان: انتشارات زندهموسوی فریدنی. اصفه

«. مت روانی فردبررسی نقش زیارت دینی در سال(. »1384پهلوانی، هاجر. ) ؛دولتشاهی، بهروز -
 .1و  2، سال دهم، شماره نقد و نظر ةف لنام
عتبات عالیات  اقتصادی بررسی جایگاه(. »1395رازنهان، حسن، دهقانی، رضا و هادی بیاتی. ) -
ره جدید، ، دو52، سال های تاريخیف لنامة پژوهش «.ر روابأ ایران و عثمانی در دوره صفوید

 .40 -25(، صد 31)پیاپی 3، شماره 8سال 
اسبات ایران و جایگاه عتبات عالیات در من(. »1391رحمانیان، داریوش و شهسواری، ثریا. ) -

مه ژوهشنا، پطالعات تاريخ فرهنگیم «.زوار و حمل جنائز»عثمانی عصر قاجار مطالعه موردی: 
 .20 -1، صد 13، شماره 4انجمن ایرانی تاریخ، سال 

 .کوشا مهر. شیراز: مراسم مرهبی در ايران ع ر صفوی(. 1389رنجبر، محمدعلی. ) -
 ان: انتشارات. به سعی و تصحیح نارمن سیدن. تهرالتواريخاحسن (.1342بیگ. )روملو، حسن -

 کتابخانه صدر.
شناسی ه جامعهف لنام «.مناسبات روحانیان با دولت در عصر صفوی»(. 1391یان، مریم. )زارع -

 .116 – 87، صد 2، شماره 4، دوره تاريخی
 ۀترجم های کوچک ميان راه.کاروانسراهای ايران و ساختمانم(.  1949سیرو، ماکسیم. ) -

 شناسی قاهره.عیسی بهنام. قاهره: انجمن فرانسوی شر 
ناصری.  . تصحیح سید حسن ساداتالخاقانیق ص(. 1371قلی بن داوودقلی. )ولیشاملو،  -

 تهران: سازمان  اّ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 ه.. تهران: پازینکاروانسراهای ايران(. 1394شانواز، بالل و خاقانی، راضیه. ) -
 ران: امیرکبیر.محمد عباسی. ته ۀترجم نامه.ياحتس(. 1335شاردن، ژان. ) -
 ران: نگاه.آوانس. به کوشش علی دهباشی. ته ۀ. ترجمسفرنامه (.1362شرلی، سر رابرت. ) - 
شهد در گیری فضاهای شهری می و شکلآبنقش وقف در توسعه (. »1394شهیدی، حمیده. ) -

 .120 – 95، صد 25، شماره 7، سال مطالعات تاريخ اسالم «.دوره صفوی
 تره.یعقوب آژند. تهران: گس ۀ. ترجمتاريخ اقت ادی ايران(. 1362عیسوی،  ارلز. ) -
 (. به کوشش یداهلل شکری. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.1350) .آرای صفویعالم -
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زمان . تهران: سا2. چ سياست خارجی ايران در دوره صفويه(. 1342فلسفی، نصراهلل. ) -
 های جیبی.کتاب
ا نده: تاريخ تحوالت اجتماعی ايران از صفويه تمقاومت شکن(. 1380فوران، جان. ) -
 ا.. ترجمه احمد تدین. چ سوم. تهران: خدمات فرهنگی رسهای پس از انقالب اسالمیسال
 .نشر نوان: . ترجمه غالمرضا سمیعی. تهرسفرنامه(. 1363فیگوئروا، دن گارسیا دسیلوا. ) -
 ان.دانشگاه تهر . تهران:2. چ 3. ج ا عبزندگانی شاه(. 1347.)فیگوئروا، دن گارسیا دسیلوا -
. های کشيش لهستانی ع ر صفوی(سفرنامه )يادداشت(. 1363کروسینسکی، تادیوز. ) -
 س.عبدالرزا  دنبلی. با مقدمه و تصحیح و حواشی مریم میراحمدی. تهران: تو ۀترجم
خوندی. . التصحیح شیخ محمد اآلاالستب ار (.  1390طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن. ) -

 المجلد الرابع. تهران: دارالکتب االسالمیه.
سبات ایران و جایگاه حج در منا(. »1392قائدان، اصغر، امامی، محمدتقی و اسرا دوغان. ) -

 .117-142، صد 17، شماره 5، سال مطالعات تاريخ اسالم «.عثمانی در عصر قاجار
ران: بنگاه اسماعیل دولتشاهی. ته ۀ. ترجمصفويه ةانقراض سلسل(. 1344الکهارت، الرنس. ) -
 و نشر کتاب. ترجمه
. تهران: 3منو هر امیری. چ  ۀ. ترجممالک و زارع در ايران(. 1362لمبتون، ا.  . س. ) -
 ی.فرهنگ یعلم
 1205های الشناختی علمای نجف و کربال در خالل سبررسی جمعیت»(. 1384لیتوا ، میر. ) -
 – 137د ، ترجمه نصراهلل صالحی، سال سوم، شماره ده، صشناسیف لنامه شيعه «.ه.   1232
185. 
عابدی.  . به سعی و اهتمام امیرحسینتاريخ سالطين صفويه(. 1351معصوم، میرزامحمد. ) -

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

اهلل فبه کوشش سی روزنامه مالجالل(.) یعباستاريخ (. 1366الدین. )م، مال جاللمنجّ -
 ن: وحید.وحیدنیا. تهرا

 . ترجمه حسن زندیه،.اقت اد و سياست خارجی ع ر صفوی(. 1387متی، رودلف. ّ. ) -
 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 . تهران: امیرکبیر.دين و مرهب در ع ر صفوی(. 1363میراحمدی، مریم. ) -

 ن:. تهراصفويه ةروابم سياسی و اقت ادی ايران در دور(. 1377نوائی، عبدالحسین. ) -
 سمت.

ماعی، تاريخ تحوالت سياسی، اجت(. 1392. )فرد یغفاری، عبدالحسین و عباسقلی ینوا -
 . تهران: سمت.9. چ اقت ادی و فرهنگی ايران در دوران صفويه

 نا.جا: بیبی .السعادةمعراج(. 1371نراقی، احمد. ) -
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ثانی  عبا اهشساله  22نامه )شرح زندگانی عبا (. 1329وحید قزوینی، محمدطاهر. ) -
سی فردوارا  )ی داوودی فروشکتاب. تصحیح و تحشیه ابراهیم دهگان. ارا : (1073-1052

 سابق(.
 ۀرجمت .پژوهش در دانشگاه کمبریج/صفويان( ةدور) يراناتاريخ (. 1393ه. ر، رویمر. ) -

 . تهران: جامی.6یعقوب آژند. چ 
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