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تأثير عوامل ديني در كـاركرد حـوزة    هدف اصلي اين مقاله بررسي و تحليل نقش و  :چكيده

هـاي عوامـل   دهد كه توانمنديهاي پژوهش حاضر نشان مييافته .نظامي ايران عصر صفوي است

هـم بـا نقـش    قاضي فعليت يافت و ،نظامي صاحبان مناصب ديني نظير صدر كرد هم با كار ديني،

هـا  مالحظات دينـي صـفوي   .كرد هاي نظامي خارج از چارچوب حكومتي عالمان دين بروز پيدا

همچنـين   .ديـن در كـاركرد حـوزة نظـامي بـود      گـذار هاي تـأثير صلح از جمله مؤلفه در جنگ و

هاي ديني در فعـل و انفعـاالت   ها و مشاركت شخصيتشعائر مذهبي در جنگ گيري آنان از بهره

حتي فرماندهي برخي  عالمان دين در عرصة برخي نبردها و .بود اين تأثير نظامي بخش ديگري از

گيـران نظـامي دولـت    تصـميم  مواقعي كه حاكمـان و  در. ها نقش آفريدندها و دفاع از شهرجنگ

 اما به تقويت بنية نظامي دولت صفوي انجاميد، معموالً توان به درستي بهره گرفتند، اين صفوي از

هـايي را  داشت، ناكـامي  اعتنايي نسبت به اين نيروي بالقوه وجود بي يا و تدبيرمواردي كه سوء در

  .  پي داشت هاي نظامي درعرصه در
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Abstract: The main objective of this paper is to analyze the impact of the religious 

factors in Iran’s Safavid military efficiency. The findings of this study suggest that the 

military efficiency was positively affected by some religious figures like “Sadr” and 

“judge” as well as clergy men even in some informal activities. Safavid religious concerns 

in war and peace had a great impact on military efficiency. The effective use of religious 

symbols in wars as well as the participation of clergies and leading the battles by religious 

scholars was among the religious efficiency factors in military. Whenever Safavid were 

aware of this powerful potential and put it forward, the military morale was in the zenith. 

Otherwise in case of negligence or underestimating the religious figures, they were doomed 

to the failure.  
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  مقدمه

هاي دينـي در   گيري از عوامل و توانمندي به پشتوانة بهره. م1501./ق907حكومت صفوي در سال

اين پشتوانه و پيوند ميـان ديـن و دولـت، نقـش     . ايران مستقر گرديد و بيش از دو سدة تداوم يافت

حضور و تأثير دين، عوامل و عناصر ديني در . نظامي اين دوره ايفا كردها و مسائل  مهمي در عرصه

. سازمان و ساختار، مديريت، ابعاد روحي و رواني و رويدادهاي نظامي عصر صفوي نمايـان اسـت  

كه چنين نقش و حضوري چه ابعاد و كيفياتي داشت و چنين نقشي عامل قوت نيروي نظامي و  اين

در مورد اين پرسـش چنـد   . ف آن پرسش اصلي اين تحقيق استحكومت صفوي بود يا عامل ضع

بخشـي در نيـروي نظـامي     فرضية نخست اين است كه عوامل ديني نقش توان. فرضيه مطرح است

اند و ايجاد ارتباط  گري دو مقولة متفاوت و جدا از هم عصر صفوي نداشته است؛ زيرا دين و نظامي

كه عوامل ديني موجـب توانمنـدي    فرض دوم اين. بود زا خواهد ميان آن دو به حوزة نظامي آسيب

نيروي نظامي ايران عصر صفوي بوده است؛ زيرا حكومت و جامعة ايران عصر صفوي با مـذهب  

ويـژه نيـروي نظـامي انكارناپذيراسـت و ايـن       ها بـه  درهم تنيده بود و تأثير دين در تمام اركان آن

ي نيز عامل ضـعف در عملكـرد بخـش نظـامي     اي عامل قوت و در موارد تركيب در موارد عديده

ـيه مزبـور   . حكومت صفوي بوده است اما يافتن پاسخ دقيق چنين پرسشي و اثبات يكي از دو فرض

هـاي عوامـل    موجب گرديد كه از زواياي متعدد موضوع شكافته شود و هم استعدادها و ظرفيـت 

ـ  ديني در عرصه موردتوجـه   ...ر صـدر و هاي نظامي وهم نقش و كاركرد مناصب رسمي ديني نظي

همچنين عملكردهـاي نظـامي علمـاي ديـن خـارج از چـارچوب وظـايف و سـاختار         . قرار گيرد

طور مستقل توسط پژوهشـگران   گفتني است اين مسئله و موضوع به. حكومت مدنظر قرار گيرد

ثـار  اي در آ طور پراكنده اشارات و نكات ارزنده عصر صفويه موردتوجه قرار نگرفته است، اما به

لـذا بـه   . استفاده شده است  ها شود كه در نوشتار حاضر از آن شناسان در اين مورد يافت مي صفويه

تر تـأثير عامـل ديـن در مسـائل      رسد نوشتن مقالة حاضر آغازي براي بررسي جامع و دقيق نظر مي

  .عصر صفوي است

  هاي نظامي عامل دين در عصر صفوي ظرفيت

حقيق الزم است توان بالقوة عامل ديـن در بعـد نظـامي عصـر صـفوي      براي نيل به نتايج علمي اين ت

؟ و فعليت يافتن  شناخته شود و پاسخ اين سؤال داده شود كه اين توان چگونه به فعليت درآمده است
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  يا نيافتن آن به تقويت نيروي نظامي انجاميده يا ضعف آن را در برداشته است؟ 

، طراحان و فرمانـدهان   ند جهت براي گردانندگانهاي نظامي از چ عامل دين در عرصه ورود

يكي از اين جهت كه در جامعه ديني آن عصر دين . بخش باشد توانست توان جنگجويان صفوي مي

ها با حاكمان همگام و همراه ساز دو در تحمـل بـار مـادي و      توانست عامة مردم را در جنگ مي

هـاي   توانست براي نيروي انسـاني سـازمان   نيز مي. حكومت و ارتش را كمك نمايد  ها معنوي آن

. تحمـل كنـد   هاي جنگ را براي همه قابـل  نظامي انگيزه و توان روحي و معنوي ببخشد و سختي

  .يا كم اثر سازد اثر توانست سالح ديني دشمنان را بي هاي مزبور مي كه مؤلفه مضافاً بر اين

جايگـاه   ...و نجات ستمديدگان و در متون ديني اسالم و تشيع جنگ، جهاد و دفاع از سرزمين

مهمي دارد و آيات و روايات فراواني در اين موارد وجود دارد، و در عصر صفوي مبلغان اين تعاليم 

و احكام يعني علماي شيعه، هم در ساختار حكومت و هـم در جامعـه از جايگـاه و نفـوذ قابـل      

حال بايد ديد . دبنابراين همه اسباب براي فعليت يافتن اين توان مهيا بو. اي برخوردار بودند مالحظه

و مدارك معتبر،گردانندگان سياسـي و نظـامي دولـت     اسناد هاي منابع تاريخي و براساس گزارش

  گيري از اين توان چگونه عمل كردند؟ صفوي در بهره

هـا دينـي جلـوه داده شـده، در       دهند كه در عصر صفوي ماهيـت جنـگ   ها نشان مي گزارش

هـاي نظـامي    سـازي  بوده، از خواب و رؤيا در تصميمها مالحظات ديني در ميان  ها و صلح جنگ

ـين نهادهـا و صـاحبان    .  اشته اسـت  هاي نبرد كاربرد د استفاده شده، شعارهاي ديني در ميدان همچن

همـه ايـن شـواهد    . اند هاي نظامي نقش و حضور جدي داشته مناصب ديني و عالمان دين در عرصه

ف آنان به توان اين عامل دارد، البته در مواقعي نشان از هوشمندي گردانندگان دولت صفوي و وقو

ـتند و دقيـق مـورد      ها و اقدامات به آفريني بنابراين الزم است اين نقش. گيري شد كه بهره طـور مس

  .واكاوي قرار گيرند

ـيعي و    - هاي فكري  اين دولت با مايه. عامل دين همزاد دولت صفوي است فرهنگي اسـالم ش

شـان در كشـورداري و ابعـاد     ها تا آخر حاكميت كل گرفت و صفوياش ش هم به شكل غاليانه آن

.مـدعي تبعيـت از آئـين تشـيع امـامي بودنـد       ...مختلف اجتماعي و اقتصـادي و  
1

آنچـه در متـون    

________________________________________________________________ 

شد، با آنچه در عمل تحقق يافـت   هاي تشيع امامي عرضه مي چارچوب انديشه البته فعالٌ كاري نداريم به اينكه آنچه در بعد نظري در   1

البته ممكن است . اي با ظواهر و صبغة فرهنگي شيعي بود در عمل آنچه اتفاق افتاد حكومتي و جامعه. دو مقولة  متفاوتي به نظر رسند

 .ي فرهنگي آن درخور تأمل باشندها ها و مايه ها و ميزان اصالت اين انديشه ها و اهداف اجرايي آن انگيزه
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كشورداري، سياسي و تاريخي اين عصر در مقوالت نظامي نمود و تجلي دارد، بخشـي برگرفتـه از   

وسـو دادن بـه تصـميمات و     هـاي فكـري در سـمت    ن مايهاي. متون ديني و فقهي شيعه اماميه است

آنچه در عمـل اتفـاق افتـاد دينـي جلـوه دادن      . ها مؤثر بوده است رفتارها و اقدامات نظامي صفوي

گيري از شعارها و نمادهاي دينـي و اتخـاذ برخـي تصـميمات جنگـي بـر اسـاس         ها، بهره جنگ

  .تدستورات ائمه و بزرگان دين در خواب و رؤيا بوده اس

رهبران صفوي در عصر تأسيس حكومت يعني جنيد، حيدر و اسماعيل در تكاپوهـاي نظـامي   

گيـري از   اهداف و اغراض آشكار و نهان سياسي در اين بهره. اند خود از عوامل مذهبي سود جسته

هـاي نظـامي    هاي دينـي در عرصـه   هاي مؤلفه آنان از مقدورات و توانمندي. مذهب وجود داشت

افكار عامه و كسب مشروعيت براي حكومت و تقويت آن و همچنين براي تهييج  منظور جلب به

گري گـره   و دين را با نظامي  اند هاي رزم استفاده كرده و تقويت روحي و معنوي نظاميان در ميدان

ـيف شـده و بـه ايـن     » جهـاد «و » غـزا «هاي سالطين صفوي  در منابع تاريخي، جنگ.  اند زده توص

.شده است  هاي ديني داده گيزهها ماهيت و ان جنگ
1

در بيـان گـزارش    السير تاريخ حبيبنويسنده  

غازيان نصـرت قـرين و مجاهـدان ميـدان     «جنگ شرور، از مريدان جنگجوي اسماعيل به عنوان 

ـيف  » لبان ميدان جهاد و سياحان بحر اجتهـاد  تشنه«و در گزارش جنگ همدان آنان را » دين توص

 .كرده است
2

را در مورد آنـان بـه كـار بـرده     » مجاهدان موكب همايون«نيز در جاي ديگر واژة  

 .است
3

» جهاد با اهل فسـاد «و » غزاي كافران«هاي اسماعيل اول را  قاضي احمدقمي، ماهيت جنگ 

» غازيان و شيعيان و تبرائيان«و سربازان او را » پناه شاه دين«طهماسب را  توصيف كرده است و شاه

.ستناميده ا
4

ـتناد    191طهماسب در اتخاذ راهبرد دفاعي در مقابل عثماني به آية شاه  سورة بقـره اس

نماييد، خود را به ] مي[دركالم شريف فرموده كه در جهاد و غزا كه با كفار «: كرده و گفته است

________________________________________________________________ 

نشـين   به اتفاق علماي دين و زاهدان گوشه] شيروانشاه[«: نويسد روزبهان خنجي در بيان جنگ حيدر با شيروانشاهان مي اهللا فضل   1

ان از اولياء و متقين قريب صد هزار تن از لشكر شيروان و اهالي آن مكان عزم جهاد شيخ كردند، قاصدي بـه صـوب قلعـة  گلسـت    

ـالم   ، )1379(خنجـي  روزبهان اهللا ابن فضل. (»جهاد شيخ فالن روزاست... روان كردند، با كتابتي لشكرها جمع گشته موعد  ـاريخ ع ت

  ).309نشر خانواده، ص: ، به كوشش مسعود شرقي، تهرانآراي اميني

انتشـارات  : ، تهـران 4دبيـر سـياقي، ج  ، به كوشش محمـد  تاريخ حبيب السير، )1362(خواندمير الدين  غياث بن الدين همام   2

 .470 ،465 صص خيام،

 .479همان، ص   3

، 49انتشارات دانشگاه تهـران، صـص  :  ، تهران1تصحيح احسان اشراقي، ج  التواريخ، صةخال ، )1389(احمدحسيني قمي   4

214 ،230. 
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.»تهلكه ميندازيد و ال تلقوا بايديكم الي التهلكه
1

كـار    در مورد عباس اول نيز چنين توصـيفاتي بـه   

سياقي نظام در فتوحات همايوني وقتي ماجراي سفر جنگي شاه عباس برضد ازبكـان را  . رفته است

پادشاه «دهد، ضمن اينكه شاه عباس را  گزارش مي. م 1598./ق1007و اوايل  1006در اواخر سال 

ايع شود در عشر ش خطبه اثني«: آورد نامد در بيتي از اشعارش مي مي» حامي دين«و » )پناه(دين و دنيا

.»رسد تا شكنت تا حدود كاشغر بانك تبرا مي
2

ـلطان بـا داد و   «اسكندر بيك منشي نيـز، او را    س

»دين
3

هـا ابعـاد روانـي،      بديهي است در آن عصر نيز بخشي از واقعيات جنگ. معرفي كرده است 

ـتا  گرفـت و در ايـن    منظور جلب افكار عامه نسبت به اين اتفاقات صـورت مـي   تبليغاتي و به راس

هاي  هايي با صبغه كاربرد واژه. اي، آثار وقايع نگاشتي و تواريخ بوده است بخشي از ابزارهاي رسانه

هـاي دينـي در    ها و تواريخ رسمي بيانگر اثربخشي و اهميـت شـعارها و انگيـزه    نامه ديني در وقايع

  .اند تفاده را كردهنهايت اس  ها هاي نظامي است كه سالطين صفوي و كارگزاران تبليغاتي آن عرصه

هر . طهماسب و عباس يكم باعثماني نيز سايه انداخته است هاي شاه مالحظات ديني در جنگ

پادشاهان صفوي در مواردي، جنـگ  . اند ها چنين مالحظاتي داشته دو طرف درگير در اين جنگ

هايي كه   وجود تنشبا كفار ارج نهاده و با » جهاد«و » غزا«ها را به عنوان  سالطين عثماني با فرنگي

شدند و از بابت عدم تعرض و درگيري بـه آن دولـت اطمينـان     با آنان داشتند، عجالتاً متعرض نمي

ـين    . دادند البته هرچند ممكن است عوامل ديگري نظير مشكالت داخلي در تن دادن آنـان بـه چن

طرف مقابل با كفار  تأثير نباشد اما آنچه در عمل رخ داد عنوان كردن درگيري هاي صلحي بي پيمان

و جنگ و . م1531./ق938خود در بيان حوادث سال  تذكرةچنانكه شاه طهماسب در . بوده است

  :گريزهايش با قواي عثماني، در مقابل پيشنهاد مشاورينش چنين گفته است

حضرت خواندگار به غزا به جانب فرنگ رفته، ما كه به الكاء او رويم، كار ما پيش ! ياران«

فت و اگر چنانچه او برادر و فرزند مرا كشته باشد، چون به غزاي كفار رفته، به الكـاء  نخواهد ر

.»فروشيم رويم و دين را به دنيا نمي او نمي
4

  

در بخشـي از نامـه وي بـه    . نظير چنين رفتاري را شاه عباس با سلطان عثماني در پيش گرفـت 

________________________________________________________________ 

  .80، صانتشارات مطبوعات ديني: به كوشش كريم فيضي، قم تذكرة شاه طهماسب،، )1383  ( صفوي اسماعيل ابن تهماسب   1

 .26، 24، صص2و1ستاد بزرگ ارتشتاران، ش : ، تهرانهاي تاريخي مجلة بررسي، »فتوحات همايون«، )1352(سياقي نظام   2

دنيـاي  : تهـران  ، 2جبه تصحيح محمـد اسـماعيل رضـواني،    ، تاريخ عالم آراي عباسي )1377(تركمان منشي اسكندربيك   3

 .823، صكتاب

 .218، ص1ج، ؛ منشي قمي، همان68، صهمان،  تهماسب شاه   4
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خته بيك، سفير وي به دربار عثماني، الدين ت آمده است كه كمال.) م1629./ق1029(سلطان عثماني 

ـبيله [برحسب آيه كريمة و جاهدوا في سبيل اهللا «تقرير كرد كه سلطان  بـه قصـد احـراز    ] في س

 ...مثوبات اخروي و معاونت دين مبين احمدي و ترويج ملت متين محمدي صلي اهللا عليـه و آلـه   

.»اند دينان ضاللت شعار شده متوجه دفع و رفع كفار و قلع و قمع بي
1

افزايد كه او هم  و در ادامه مي 

  .مثل اجدادش دعاگوي سلطان عثماني خواهد بود

هاي  هايي كه با يكديگر داشتند اهداف و انگيزه هردو طرف ايران و عثماني در جريان جنگ

ها و  ها، هزينه كردها، خرابي هاي ديني پنهان كردند تا تالش طلبانه خود را در پوشش انگيزه توسعه

ـتاويز     ات ناشي از حركتتلف هاي نظامي را مشروعيت ديني داده و براي جلب افكار عامـه بـه دس

شود سالطين عثماني از عهد سليم و تدارك جنگ چالـدران تـا    گفته مي. عقيدتي متمسك شدند

» كفر«و جنگ برضد » غزا«هاي جنگي خود را در مرزهاي ايران به عنوان  زمان نادرشاه حركت

داد كرده و هر بار فتوايي مورد اتفاق از مفتيان و علماي كشـور خـود مناسـب ايـن     قلم» ارتداد«و 

.كردند دستاويز تحصيل مي
2

  

هاي كارزار با دشمنان نيز در منابع صفوي گزارش شده  گيري از شعارهاي ديني در عرصه بهره

.جنگيدند با دشمن مي» شاه، اهللا«و » اهللا اهللا«ها با نداي   قزلباش. است
3

ها هم با شـعار    چري ه ينيالبت 

.دادنـد  سـر مـي  » اهللا اهللا«جنگيدند و به نوشتة اسپناقچي آنـان نيـز در جنـگ نـداي      مشابهي مي
4

 

اهللا، اهللا«جنگجويان عثماني و صفوي هردو در نبردها نداي 
5

عالوه بر شـعارها، بـه   . دادند سر مي» 

شد، چنانكه برخي فرماندهان شاه عباس پايداري در مقابـل   تماميت جنگ نيز صبغة ديني داده مي

» چشيدن شـربت شـهادت  «و كشته شدن در اين راه را » در راه دين و دولت«ها را پايداري  ازبك

________________________________________________________________ 

: ، تهـران 3، ج مجموعه اسناد و مكاتبات تاريخي همراه با يادداشـتهاي تفضـيلي  ، شاه عباس، )1367( عبدالحسين نوايي   1

   .215 - 214انتشارات زرين، صص

دانشـگاه  : ، مشـهد مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انسـاني ، »ماسيهجستاري در جوانب صلح آ«لو؛  يوسف رحيم: بنگريد به   2

. ها به دستاويزهاي مذهبي متوسـل شـدند   ها هم در جنگ با صفوي گفتني است ازبك. 720ص 27، س4فردوسي، ش 

ر خنجي كه بعد از شروع سلطنت شاه اسماعيل به ماوراءالنهر گريخت و در خدمت سالطين ازبك قرا روزبهان ابن اهللا فضل

، )1362( خنجـي  روزبهان ابن اهللا فضل) . ناميد» كافران قزل برك«ها را  و قزلباش» غزا با كفار«گرفت، جنگ با قزلباش را 

 ).21، صانتشارات خوارزمي: تهران ،الملوكسلوك

 .1140، ص3، جآراي عباسي تاريخ عالماسكندربيگ منشي،    3

انتشـارات  : تهـران  ،به اهتمام رسول جعفريانالعوام،  و الخواص بين االسالم انقالب، )1379(محمد عارف اسپناقچي پاشازاده   4

 .109صدليل، 

 .1031، ص 3منشي، همان، ج اسكندربيگ   5
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.اند توصيف كرده
1

بـاس در مقابـل   هاي نظـامي ارتـش شـاه ع    يكي از وقايعنگاران صفوي پيروزي 

توفيق ايزدي، امداد روح ائمـة معصـومين و كرامـت    «ناشي از . م1617./ق1027عثماني را در سال 

.دانسته است» الدين شيخ صفي
2

  

شان نيز نمود ديگري از نقش عوامـل   تأثير خواب ديدن پادشاهان صفوي در تصميمات جنگي

ـ . هاي نظامي بوده است ديني در عرصه ه سـربازان، چگـونگي جنـگ بـا     آنان براي تقويت روحي

از  ...دشمن، سرپوش نهادن به ترك مخاصمات، خالصي نيروهـاي خـودي از محاصـره دشـمن و    

.ها بردند  رؤياها بهره
3

هـا رواج    اين امر در دوران اسماعيل اول و شاه طهماسب بيش از ديگر دوره 

ـين  . شـد  خـاذ مـي  هـا ات  داشت و برخي تصميمات كالن سياسي و نظامي نيز براساس آن خواب چن

ـنش بـا فرمانـدهان و مشـاوران        خواب ديدن هايي در بسياري از مواقع فرمانده كـل را از بـروز ت

گرديد كه شاه بدون اظهار نظرات مخالف تصميمي را عملي  كرد و موجب مي اش رها مي  رتبه عالي

ان بـه  از ارزنجـ  .م1499/.ق 905خواندمير در بيان حركـت اسـماعيل در سـال     محمود امير. سازد

  : نويسد جنگ شيروانشاه مي

هر يك از . با امراي مستشار و سرداران تجربه كار در اين باب قرعة مشورت در ميان آورد«

آن حضرت ملتمسات همه را رد كـرده، گفـت كـه مـن     . رسيد معروض داشتند ايشان را آنچه مي

ه، بهر جانب كـه مـرا   السالم استمداد نمود امشب استخاره كرده از روحانيت حضرات ائمه عليهم

.»ارشاد فرمايند، بدان صوب توجه خواهيم نمود
4

   

از ارواح طيبـة ايشـان بـه    «گفـت ديشـب     ها اسماعيل فرداي آن روز امرا را خواست و به آن

گوش من رسيد كه مناسب آن است كه به جانب شيروان رفته، دست اختيار شيروان شاه بـه تيـغ   

»...سازي دريغ كوتاه بي
5

توانست در ميان مريـدان و سـربازان شـاه بـر      ها مي حال اين خواببا اين  

معموالً در خواب، ائمه اطهـار . افزايد وجهه و اعتبار وي بي
)ع(

هـا يـا    بـر سـالطين مزبـور فرمـان     

خان بود و قزلباش مردد و  اسماعيل اول وقتي عازم جنگ با شيبك. اند هاي نظامي ارائه داده حل راه
________________________________________________________________ 

 .730، ص2 همان، ج   1

بنياد موقوفات دكترمحمودافشار، : ، به كوشش غالمرضاطباطبايي مجد، تهرانالصفويه روضة، )1378(ميرزابيگ جنابدي   2

  .872ص

 .63 - 62، 49- 48نشر تاريخ ايران، صص: ، تهرانرؤيا و سياست درعصرصفوي، )1388)(صراف(نزهت احمدي   3

 .جا همان   4

، تصحيح و تحشـيه  ذيل تاريخ حبيب السير، تاريخ شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوي، )1370(مير امير محمود خواند   5

 .51-  50صصنشر گستر، : محمدعلي جراحي، تهران
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رضا متزلزل بودند با امام
)ع(

مكاتبه كرده و از او جوابي مبني بر رخصت و اجازه جنگ با ازبكان  

.گرفته است
1

چنانكـه عـزم نهـايي    . اين سنت حتي در زمان جانشينان عباس اول نيز ادامه داشـت  

عباس دوم بر سفر قندهار نتيجه خوابي بود كه در اثناي شكار جرگه در تون اصفهان ديد و ضـمن  

آن حضرت امير مؤمنان
)ع(

.»برو قندهار را بگير«: فرمود 
2

        

، هـم بـا    هـا  تأثير عوامل ديني در امور نظامي را در نحوة رفتار سالطين صـفوي و نظاميـان آن  

هاي نظامي قواي صـفوي   ها وهم با مردماني كه درآوردگاه شان در جنگ دشمنان شكست خوردة

هاي متناقضي وجود دارد و  اين مورد گزارشدر . توان مورد بررسي و تحليل قرارداد قرار داشتند، مي

مثالً به گزارش زنو تـاجر  . شود ها رفتارهاي مطابق با موازين ديني آنان ديده مي در برخي گزارش

كرد به مردانش كه از كمبود آذوقه  ونيزي، وقتي شاه اسماعيل با اردويش از خاك عثماني عبور مي

مشتي كاه بـدون پرداخـت وجهـي در قبـال آن از      در خطر مرگ بودند دستور داد حتي به اندازة

.مردم سر راه نستانند
3

وجـود دارد  .) ق1038 - 996(هاي متعددي نيز از عصـرعباس يكـم    گزارش 

،»صيانت احوال عجزه و رعايا«مبني بر اهتمام و اقدام شاه در 
4

»...رضاجويي عجـزه و رعايـا   « 
5

و  

ـيب ديـده بودنـد    هـاي   امـا گـزارش  . معاف كردن مردماني كه در اثر لشكركشي قواي عثماني آس

شود كه اگر اين موارد بخشي از عمليات رواني كـارگزاران تبليغـاتي دولـت     ديگري نيز يافت مي

ـين    صفوي برضد دشمنانشان نباشد، مداركي دال بر رفتارهاي مغاير با موازين دينـي بـوده   انـد و چن

داري بودند،  توانست هم به حيثيت ارتش و هم به اعتبار دولت صفوي كه مدعي دين ارهايي ميرفت

. م1500./ق906مثالً به دستور اسـماعيل اول بعـد از غلبـه بـر شروانشـاهان در سـال       . لطمه بزند

سرهاي قتيالن را جمع آورده منارها برافراختند و اجساد ايشان را همچنان گذاشته، طعمه كالب «

.»ذباب ساختندو 
6

شـاه  «همچنين بعد از شكست سلطان احمد ساروي و محمد كره حاكم ابرقوه  

و در » كيا در قفس آهنين به بدترين حـالي محبـوس سـاختند    پناه فرمود تا كره را مانند حسين دين

________________________________________________________________ 

 . 292انتشارات علمي و فرهنگي، ص: ،  به كوشش اصغر منتظر صاحب، تهران)1384(عالم آراي شاه اسماعيل   1

دانشـگاه  : ، تبريـز نشرية دانشكده علوم انساني و اجتمـاعي ، »خواب ديدن در سنت و سياست صفويان«لو؛  يوسف رحيم   2

  .121تبريز، ص

3  Willem Floor,2006, A Fiscal History of Iranin the Safavid and Qajar periods 15001925ـ�, Biblitheca, 

persicapress, New York   - Neman: p.211. 

  .1356، ص3اسكندربيگ منشي، همان، ج    4

 .1360همان، ص   5

 .459، ص4، ج السير تاريخ حبيبخواندمير،    6
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.پرداختنـد » ...كيا و محمد كره و متابعـانش   احراق جسد حسين«جريان حضور ايلچي عثماني به 
1

 

ـير  «در جريان فتح عراق عرب . م1507./ق913ر سال نيز د بسياري از مخالفان در آن ديار از شمش

.گذشتند، به نحوي كه در دجله به جاي آب خون جـاري شـد  » آبدار غازيان ظفر آثار
2

در سـال   

.نيز مردم با دغيس به دستور شاه قتل عام شدند. م 1513./ق919
3

مشابه چنين رفتارهايي از سربازان  

به نوشته حسن روملو بعد از تصرف قلعة ارجيش پوست سر  .طهماسب نيز گزارش شده استشاه 

.شدگان را كندند تسليم
4

آميز سربازان عباس يكم با مردمـان   هايي از رفتارهاي قساوت نيز گزارش 

كـه  » شيخ احمدآقا از امراء غضب درگاه فلك انتبـاه «دهد  گزارشي نشان مي. شورشي وجود دارد

وقتي وارد گيالن شد بـه هـر موضـع كـه آوازة      «احمد به گيالن فرستاده شد،  خان بي براي سركو

زن و مرد آنجا مستولي گرديد كه مكنون يـوم ترونهـا   اي بر  سياست او رسيد ترس و بيم به مثابه

تذهل كل مرضعه عما ارضعت و تضع كل ذات حمل حملها و تري الناس سكاري
5

 به فعل آمـد و  

ها را به در آورده و بر سر نيزه كرد  اين حالت واقع شد، شكم ايشان شكافته بچهبعضي زنان را كه 

و در بعضي قرا و مواضعي كه نسبت به آن جماعت داشت در قتل و خونريزي بـه نـوعي مبالغـه    

.»نمود كه در آن ديار ديار نگذاشت
6

نـه بـا    مـوازين شـرعي اسـالمي و    چنين رفتارهـايي نـه بـا    

 احكام ديـن و  مغاير با با نگاهي به متون ديني اسالم چنين اعمالي را. بق داردمعيارهاي انساني تطا

چنانكه در مورد نحوة رفتار نظاميان با مردم و دشـمن در  . رسد مي هاي بزرگان دين به نظر توصيه

ـبت بـه      البالغه نهجو  قرآنويژه در  متون و منابع اسالمي به به پرهيز از خشـونت و بـدرفتاري نس

ـتار،     ...شدگان و  بقاياي افراد دشمن و اسرا و اجساد كشته سفارشاتي شده اسـت و از شـكنجه، كش

.اند مثله كردن وبدرفتاري منع كرده
7

به هرحال در صورت صحت چنين اعمالي، مايه ضعف قواي  

________________________________________________________________ 

عام مردمان برخي شهرها و قالع مشابه آنچه در جريان فتح قلعة گلخندان گفته  قتل. فرمان داد .480- 479همان، صص   1

 ). 476همان، ص(. »به قتل عام فرمان فرمود و تمامي صغير و كبير و برنا و پير عرضه تيغ تيز گرديد... پادشاه «شده كه 

  .405، ص  ياد و گوياانتشارات بن: ، تهرانلب التواريخ،  )1363(عبدالطيف قزويني   2

  .181انتشارات بابك، ص: ، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهراناحسن التواريخروملو،    3

 .476همان، ص   4

 .2سورة حج، آية    5

انتشـارات علمـي و   : ، تصحيح احسان اشراقي، تهرانذكراالخيار في اآلثار ةنقاو) 1373(نطنزي اي افوشته اهللا هدايت بن محمود   6

هـاي خـود را    ، مضمون آيه به شدت عذاب قيامت اشاره دارد و اينكه مادرهـا بچـه  2؛  سورة حج، آية 545فرهنگي، ص

  .كنند فراموش مي

علي   7
)ع(

با آنان مجنگيد مگر به جنگ دسـت  «: پيش از رويارويي سپاهيانش در جنگ صفين با دشمن تذكراتي به آنان داد و فرمود 

ـاع از خـود نتوانـد آسـيب     اگر به خواست خد... يازند  ا شكست خوردند و گريختند، آن را كه پشت كرده مكشيد و كسي را كه دف

← 
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ـين   عملكـرد ارتـش صـفوي محسـوب     نظامي در دراز مدت گرديده و از صفحات تاريك وننگ

  .شود مي

  كاركردهاي نظامي مقامات رسمي ديني

انـد و ايـن نقـش     هـاي نظـامي نيـز نقـش ايفـا كـرده       منصبان ديني عصر صفويه در عرصه صاحب

ـته اسـت   كننده كننده و گاه تضعيف بازخوردهاي عمدتاً تقويت منصـب    .اي براي بخش نظامي داش

در ميان صدرهاي عصر اسماعيل يكـم و طهماسـب   . اشتدر رأس مناصب ديني قرار د» صدارت«

صـدرهايي نيـز   . انـد  اول افرادي بودند كه با حفظ سمت، در كسوت فرمانده نظامي نيز عمل كرده

هـاي دينـي در    شخصيت. هاي رزم نقش آفريدند بودند كه صرفاً از جايگاه منصب خود در عرصه

عنوان نمايندة دستگاه سياسي حـاكم و گـاه     تحوالت و فعل و انفعاالت نظامي عصر صفوي گاه به

  .اند صورت فردي و مستقل نقش داشته به

ـبغة      منصب صدارت كه زير مجموعة حوزه سياسي محسوب مي شد و با توجـه بـه غلبـة ص

گري در نيمه نخست عصر صفوي بر جامعه، صدرها و ديگر اعضاي طبقات مذهبي نيز يـا   نظامي

تـر در دوره   د يا حداقل در كسوت نظامي بودند، كما اينكه پـيش فرماندهي نظامي را برعهده داشتن

تر اعضاي طبقـات مـذهبي در جنـگ     در دوران سلطنت اسماعيل اول بيش. تيموري نيز چنين بود

ـيرازي صـدر و اميـر      .) م1514 ./ق920(چالدران  در قلب سپاه قرار داشتند و حتـي سيدشـريف ش

.عبدالباقي صدر نيز در اين جنگ كشته شدند
1

زمان  خوريم كه هم در اين دوره به صدرهايي برمي 

با منصب صدر، منصب امارت را هم به عهده داشتند و در واقع در دو موقعيت ديني و نظامي قرار 

در كنـار  . م1516./ ق922الدين محمد بود كه در سال  ترين نمونة آن امير غياث برجسته. اند گرفته

.در خراسان منصوب شـد شاهزاده طهماسب ميرزا به عنوان صدر 
2

او نفـوذ زيـادي بـر اميرخـان      

ضمن صدارت . م1518./ ق924به دست آورد و در سال ) لَلة طهماسب و حاكم خراسان(تركمان 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

» ...زنان را با زدن بر ميانگيزانيد هرچند آبروي شما را بريزند يا اميرانتان را دشـنام گوينـد  . خورده را از پا در مياوريد مرسانيد و زخم

  ).280، ص16انتشارات علمي و فرهنگي، نامة   :هران، ترجمة سيدجعفر شهيدي، ت)1377(البالغه نهج(

 ).534همان، ص(به مقام صدر منصوب شد 919اميرعبدالباقي در سال . 547، ص4، ج السير تاريخ حبيب، خواندمير   1

انجمـن  : هانه دا، تهـران   ، به اهتمام  محمدرضا نصيري وكوييچيتاريخ ايلچي نظام شاه، )1379( الحسيني قباد بن خورشاه   2

  .71آثار و مفاخر فرهنگي، ص
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.به امارت خراسان نيز منصوب شد
1

عبيـدخان  . م1521مي  22./ ق927الثاني  جمادي 14وقتي در  

الدين صدر دو نقش خود  ورد امير غياثازبك به خراسان حمله كرد و هرات را به محاصره درآ

ـته  . ها را سازمان داد و ديگر عمالً جنگيد يكي مقاومت در مقابل ازبك. را ايفا كرد عـالم  به نوش

سپاه  ...اين قدر جنگ كردند كه «در اين جنگ كه مردم شهر نيز داد مردانگي داده  آراي صفوي

.»را از كنار دروازه به عقب نشانيدند ...ازبك
2

جنگيـد   ها مي الدين محمد در حالي با ازبك غياث 

كه اميرخان موصلّو حاكم هرات برضد وي توطئه كرده و درصدد ضايع كردن او برآمد، لـذا بـه   

هــا برآمــد و بعــد او را بــه اتهــام مزبــور  سندســازي بــراي خيانــت و همدســتي وي بــا ازبــك

.).م1521ژوئن 13./ق927رجب7(كشت
3

حمد به امارت تأكيدي بود بـه  الدين م تعيين امير غياث 

حـداقل طـي   . گيـر بـود   اهميت نظامي صدارت كه در اوايل دورة صفويه در اين مقام خيلي چشم

اميـر  . دوران سلطنت شاه اسماعيل يكم و شاه طهماسب بـه معنـي يـك انتصـاب افتخـاري نبـود      

.دمجهز بو) طبل و علم و خلعت و غيره(الدين محمد به لوازم يك امير معظم  غياث
4

  

نظامي قرار گرفتند و  ها بارها در وضعيت شبه در دوران سلطنت شاه طهماسب صدرها و قاضي

در سـال  . در صورت لزوم فرماندهي قواي نظامي را به عهده داشتند و يـا از شـهرها دفـاع كردنـد    

قاضي حسن در عمليات دفاع از هرات در مقابل عبيـدخان ازبـك نقـش    . م1535- 1536./ق942

ها قـرار گرفتنـد و در ايـن     رد و با خضر چلبي و اميرحسن سه ماه در محاصره ازبكمهمي ايفا ك

قاضي حسن در اين ايام فرمانـدهي دروازة عـراق را   . ها جنگيدند مدت از صبح تا غروب با ازبك

.برعهده داشت و نيروهاي روملو را هدايت كرد
5

آفريني صـدر در عمليـات    نمونه ديگري از نقش 

الدين اسداهللا علي در دفاع از دزفول در  شمس سراغ داريم كه مير. م1548./ق955نظامي را در سال 

ـته قاضـي احمـد قمـي      . مقابل شورش القـاص ميـرزا فرزنـد دوم شـاه اسـماعيل جنگيـد       بـه نوش

هاي اميراسداهللا صدر خصوصاً ميرسيدعلي و ميرعبدالوهاب كـه مرجـع و مـĤب آن     مخدومزاده«

به زخم شمشير آبدار غبار آن فتنه را نشاندند و به هر جـا كـه آن    ديار بودند از شهر بيرون آمده

________________________________________________________________ 

  .74همان، ص   1

عبداللطيف قزويني نام آن صدر را ميرمحمد . 613، صعالم آراي شاه اسماعيل؛ 581-  580، صص4خواندمير، همان، ج   2

 ).420، صالتواريخ ، لبقزويني. (يوسف آورده است

 . 614، صعالم آراي شاه اسماعيل   3

  .74خورشاه، همان، ص   4

 .352ص احسن التواريخ،، )1357(حسن روملو   5
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.»شتافتند وار به مدافعه مي آوردند ايشان فدايي جماعت هجوم مي
1

هـا   نكته جالـب ايـن گـزارش     

آفرينـي افـراد غيرنظـامي     اينكه صدرهاي مزبور با توجه به اينكه از عالمان ديـن بودنـد در نقـش   

بنابراين عمدة شواهد . قع شده و در دفع تهاجمات از آنان بهره گرفتندشهرهاي مورد تهاجم مؤثر وا

دهد كه ايفاي نقش نظامي توسط صدرها  در دوران سلطنت اسماعيل يكم و شاه طهماسب نشان مي

  .كمك كار نيروهاي نظامي و دافع تهديدات بوده است

ـتند و آن         حضـور در  مقامات مذهبي دولـت صـفوي كـاركرد ديگـري در امـور نظـامي داش

شد كه بـراي اعـزام نيروهـاي     ها شامل سان و رژه و مراسمي مي اين مراسم. هاي نظامي بود مراسم

هـاي سـان و رژه در    مقامات مذهبي و علمـا در مراسـم  . يافت هاي رزم ترتيب مي   نظامي به ميدان

.قويونلوهـا جـاري بـود    گرفتند و ايـن سـنت از عصـر آق    صفوف نخست سپاه جاي مي
2

 براسـاس  

سادات و نقبا و علما و فضـال و  «: بعد از واحدهاي نظامي. م1530./ق936گزارشي در مراسم سان 

االحترام از مشاهد مقدسات آمده بودند قريب بـه چهـارهزار نفـس     مشايخ و قضات و خدام ذوي

انفس مجتمع بودند، حكم قضا نفاذ عزاصدار يافت كه آن جماعت همراه صـدور عظـام بـر همـه     

.»شندكس مقدم با
3

با توجه به اينكه عرض سپاه در آن عصر نمادي از سازمان رزمي ارتش نيز بود  

ها رقـم   شدند، حضورعوامل مذهبي نيز در جنگ و در صورت نياز با اين سازمان وارد جنگ مي

ـتند  مي . خورد كه نمونه بارز آن جنگ چالدران بود كه صدر و مقامات روحاني نيز شركت داش

هاي بعـد از مراسـم    اين دوره نهادينه نشد چنانكه در جنگ در سازمان نظامي اما چنين جايگاهي 

  .   شوند ها و عثماني، اين گروه در سازمان ارتش ديده نمي سان مزبور در مقابل ازبك

هـاي رزم نيـز    هاي سان و عرض در مراسم اعزام نيروهاي نظـامي بـه ميـدان    عالوه بر مراسم

يافتند و در اجراي مراسم خاصي نقش  ويژه صدرها حضور مي هاي مذهبي حكومت صفوي به مقام
________________________________________________________________ 

هردو فرزند اسداهللا صدر از مقامات نهاد ديني  .435حسن روملو، همان، ص. 335، ص 1، جالتواريخ خالصةمنشي قمي،    1

حسـن روملـو،   . (به صدارت واليت خراسان و آذربايجان و شـروان منصـوب شـد   . ق970بودند و مير سيد علي در سال 

  ). 438،  142همان، صص

بعد از واحدهاي نظامي نخستين گروه حاضر در صفوف رژه روندگان . ق881آنان در مراسم عرض سلطان خليل در سال    2

پژوهشي دربـاره امـور   «والديمير مينورسكي، (. حضور داشت» موالنا«با لقب » صدر، در رأس تشكيالت ايالتي«بودند و 

در ايـن مراسـم   ). 212، ص 1 ، ش4، سهـاي تـاريخي   مجلة بررسي، ترجمة حسن جوادي، »نظامي و غيرنظامي فارس

چيـان و سـپس    ها خلفاء كبيريه و مرشديه و قراء و مؤذنان و عملداران و نقاره نخست سادات و علما و ائمه و پس از آن«

بـا   عرض سـپاه شـاه طهماسـب و مقايسـه آن    «، )1353شهريور(احسان اشراقي. (كردند» درويشان از برابر سلطان عبور

 ).128، ص9، س3، ش هاي تاريخي مجلة بررسي» عرض سپاه اوزون حسن

  .135، ص»...عرض سپاه شاه طهماسب «؛ اشراقي، 202، ص1، ج التواريخ خالصةمنشي قمي،    3
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ـتة سـوانح   . كردند ايفا مي نگـار تفرشـي وقتـي نيروهـاي ارتـش شـاه صـفي در مـاه صـفر          به نوش

شدند، در دولتخانه مباركه علماي اعالم چـون محمـد بـاقر    عازم ميدان رزم مي. م1628./ق1038

بـه خوانـدن آيـات اعجـاز     «حسيني عاملي صـدر   اهللاداماد، مرتضي ممالك ايمان و ميرزا حبيب

بينات، نصرت و فيروزمندي، غلغله در طبقات سماوات افكنده و ساير امـرا و سـالطين بـه جـان     

.»افشاني سرگرم بودند
1

شبيه چنين گزارشي از واپسين ايام عمر دولت صفوي نيز وجـود دارد كـه    

شـدند،  آبـاد آمـاده رزم مـي   ر جنگ گلونها د  دهد وقتي نيروهاي صفوي در مقابل افغاننشان مي

علماي اصفهان در حضور پادشاه اجتماع كرده، نسخة ادعيه فتحيه و مجريـات علميـه بياوردنـد،    «

.»جوشن صغير و كبير تعويذ بازوي شاه كشورگير نمودند
2

 
هرچند اين اقدامات جزو تشريفات به 

نظاميـاني كـه از اعتقـادات دينـي     حال در تقويـت روحـي و روانـي     افتادند، اما درعين حساب مي

ـتند،    ويژه در جنگ برخوردار بودند و نظر به مشروعيت ديني اقدامات نظامي حكومت، به ها داش

.آمد مؤثر بود و به مثابه مهر تأييد ديني به اقدامات و تصميمات  نظامي به حساب مي
    

  نقش عالمان دين در امور نظامي

هاي نظـامي نقـش    داشتند و از جايگاه حكومتي در عرصه علماي دين عالوه بر مناصب رسمي كه

هـاي   اين نقش در دوران جنـگ . اند طور غيررسمي نيز در اين زمينه تأثيرگذار بوده ايفا كردند، به

نيز . هاي فكري، فرهنگي و تبليغاتي آنان نمود داشت ها با عثماني و ازبك عمدتاً در حمايت صفوي

هـا، ممانعـت از تهـاجم دشـمن بـه       و سركوبي برخي شورش ها ارائة مجوز شرعي به لشكركشي

دهي مردم برخي شهرها براي مقابله بـا تهـاجم دشـمنان     ، ترغيب و سازمان ها شهرها و ساكنان آن

خارجي، حفاظت و مراقبت از زنان حرم در اردوكشي و باالخره در اواخر عصر صـفوي مقابلـة   

  .ت بوده استعلما با صوفيان از كاركردهاي آنان در اين جه

شـان از   قبل از اينكه به قدرت و حكومت دست يابنـد در تكاپوهـاي نظـامي     رهبران صفوي

ـيخ حيـدر كـه از     . هاي ديني بهره بردند مستمسك ورود شخصيتي معنوي همانند شيخ جنيـد و ش

گيري آنـان از   هاي سياسي و نظامي خود گواه متقني بر بهره اقطاب صوفيه صفوي بودند، به عرصه

________________________________________________________________ 

- 1038هـاي  تاريخ تحـوالت ايـران در سـال   ( صفي شاه تاريخ، )1388 )(نگار تفرشيسوانح (الحسيني اهللافضل ابوالمفاخربن   1

  .31ص. نشر ميراث مكتوب: نژاد، تهران ، مقدمه، تصحيح و تعليقات محسن بهرام)ق. ه 1052

 .6149انتشارات اساطير، ص: فر، تهران ، به اهتمام جمشيد كيان12ج،الصفاي ناصريروضة، )1380(هدايت خان رضاقلي   2
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. كردنـد  مطرح مـي » جهاد«هاي نظامي خود را در قالب  آنان حركت. هاي عامل دين است فيتظر

.ريزي ارتش قزلباش سود جست شيخ حيدر حتي از نمادهاي ديني در شالوده
1

شبيه همـين كـار را    

هاي وافر  ها از علماي دين بهره  دادند، چنانكه شيروانشاهان در مقابله با صفوي دشمنانشان انجام مي

شيروانشـاه  . م1488./ق 893وقتي شيخ حيدر صفوي در سال  آراي اميني تاريخ عالمبه نوشته . بردند

به اتفاق علماي ديـن و زاهـدان   «را در قلعة گلستان محاصره كرد، مقدم امراي ايشان گيچي بيك 

يخ نشين از اولياء متقين قريب صد هزار نفر از لشگر شروان و اهالي آن مكان عزم جهاد شـ  گوشه

.»كردند
2

  

گيري از توان عامل مذهب در امور نظـامي   ها به قدرت، كماكان بهره يابي صفوي بعد از دست

هـاي   در جريـان چـالش  . تري نيز پيدا كرد يافته تر و سازمان نه تنها ادامه يافت، بلكه ابعاد گسترده

دينـي بهـره    نظامي ايران و عثماني در عصر اسماعيل يكم هـردو طـرف از تمهيـدات و ابزارهـاي    

هاي مذهبي در ترغيب افكار عامه و تحريك و تهييج نيروهاي نظامي بسيار كارساز  مؤلفه. جستند

ند به نحوي كه اهداف سياسي و  هاي كافي و وافي برد بودند و دو طرف درگير از اين امكانات بهره

ـليم در    در جنگ چالدران . گرديد  طلبانة آنان در لفافه عوامل ديني مستتر مي توسعه ـلطان س كـه س

ـيعه       . موضع تهاجمي قرار داشت از علماي دين بهره برد اين امر بـا توجـه بـه حضـور سـربازان ش

ـيعه مـذهب     مذهب در سپاه عثماني و اعتراض آنان به لشكركشي و جنگ وي با ايرانـي  هـاي ش

شـاه   نمود، زيرا سلطان سليم به علماي اهل سنت متوسل شد و فتواي ارتـداد و تكفيـر   ضروري مي

.اسماعيل را به سربازانش رساند
3

سليم برخي اقدامات اوليه را هم براي متقاعد كردن آنان به عمل  

آورد نظير اقدامي كه قبل از شروع جنگ صورت داد و قاضي چلبي را به نزد شاه اسماعيل اعـزام  

. ابراز داشت كرد و نسبت به اقدام وي در اهانت به قبر ابوحنيفه در بغداد مراتب اعتراض خود را

.ويژه شيخ علي عرب بهره برد شاه اسماعيل نيز در بحث و محاجه با قاضي چلبي از وجود علما به
4

 

ـتند    شـاه اسـماعيل   . در جريان نبرد چالدران در سازمان رزمي ارتش صفوي هم علمـا حضـور داش

________________________________________________________________ 

انتشـارات خـوارزمي،   : كيكاووس جهانداري، تهران، ترجمة تشكيل دولت ملي در ايران، )1362(هينتس والتر: بنگريد به   1
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» لم نصـر مـن اهللا  االسالم و علما را در قلب به پاي ع سلطان ابراهيم ميرزا را با نواب صدر و شيخ«

.گذاشت
1

السلطنه يا وزيـر اعظـم،    الدين مير عبدالباقي وكيل تر به حضور نظام هاي دقيق در گزارش 

ـته     الدين صدر قاضي عسكر و سيدمحمد ميرسيدشريف  اي از  كمونه؛ نقيب االشـراف نجـف بـا دس

.سواران در زير لواي شاهي در قلب لشكر، اشاره شده است
2

اني هم علمـايي  در سازمان ارتش عثم 

كردند و اعتراضات سربازاني كه جنـگ بـا    مي حضور داشتند كه براي صدور فتواي جنگ اقدام

  .دانستند، با فتاواي صادره از سوي آنان فرونشست هاي مسلمان را روا نمي ايراني

گـري بـر اسـاس تغييـر      رابطة دين با نظـامي .) ق 984- 931(در دوران سلطنت شاه طهماسب 

آمد،  مشي جديد حكومت كه چرخشي از طريقت به شريعت به حساب مي اتخاذ خطسياست و 

گفتني است از دو ركن نهضت . تر شد تر و وسيع مراتب بيش دستخوش تحوالتي شد و اين رابطه به

سو محور اصلي تصوف و صوفيان  از زمان جنيد به اين) تصوف و تشيع، طريقت و شريعت(صفوي 

هاي عيني تحقق  رفت، اما با تشكيل سلطنت صفوي زمينه عار فراتر نميبودند و تشيع از حد يك ش

گيري نهادي روحاني، طبقه  ويژه كه مهاجرت علما و شكل تدريج فراهم شد، به تشيع و شريعت به

اين امرا كه در دهه آخر سلطنت شاه اسماعيل . جديدي در كنار امراي صوفي و قزلباش ايجاد نمود

هاي قدرت و ثروت بدون  انيده بودند، پس از مرگ او تحت تأثير جاذبهقدرت فراواني به هم رس

هاي مريد و مرادي در ارتباط با مرشد كامل ده سال جنگ خانگي و  ترين عنايتي به سنت كوچك

ـلطنت صـفوي و شـاه خردسـال آن تحميـل نمودنـد       صف . بندي و توطئه بر ضد يكديگر را بر س

امراي قزلباش شده بود، بنا به مالحظات كلي ملكي طهماسب كه قدرتش بازيچه جنگ و جدال 

در تحكيم و تثبيت سلطنت صفوي و هم براي ايجاد قدرتي در برابر قدرت غيرقابل اعتماد قزلباشان 

به . رو به سوي فقيهان و عالمان شيعي آورد و در جهت بسط و گسترش نفوذ و قدرت آنان كوشيد

ار نظامي از شرق و غرب، با محاصـره مـذهبي در   عالوه سياست شاه طهماسب عالوه برتحمل فش

.داد درون و بيرون نيز مواجه بود و ناگزير از هر جهت خود را با شريعت موافق نشان مي
3

آثار و  

عواقب اين چرخش در گسترش و تقويت نقش نظامي علماي شيعه از جهات مختلفي جلب توجه 

يف تبعيت نظاميان از علما، حضور روحـانيون  از جمله تأثير توبه او در وظايف امرا، تكل. كند مي

________________________________________________________________ 

  .521همان، ص   1

 .416ص لب التواريخ،عبداللطيف قزويني،    2

 .108انتشارات طرح نو، ص: ، تهراناي بر مناسبات دين و دولت در ايران عصر صفوي مقدمه، )1389 ( سيدهاشم آقاجري   3
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آويز مذهبي در جنگ با عثماني  هايي به گرجستان به قصد غزا و دست در مراسم عرض، اردوكشي

.م1532./ق 939هاي  شاه طهماسب در سال. بودند ...ها و  و ازبك
1

دو بار توبه . م1555./ق 963و  

توبه دوم. ر داشتهاي حكومتي او تأثي ها در سياست كرد و اين توبه
2

او كه تجديد و تأكيدي بـر   

.شد توبه اولش بود شامل همه امرا و بزرگان كشور نيز مي
3

شاه طهماسب در مسير غلبه بر امـراي   

اي داد و بـه تبـع ايـن     قزلباش، سادات، علمـا و طبقـات مـذهبي را در حكومـت موقعيـت ويـژه      

. م1529./ق 936در سال . يافتند تري مي هاي نظامي هم ميدان فعاليت بيش امراصحاب دين درعرصه

هاي سركش قزلباش توسط شاه مهار شوند، در جريان عرض سپاه و سان  يعني پيش از آنكه قدرت

.در رديف بالفصل پس از امرا و طوايف قزلباش قرار گرفتنـد » سادات و علما«ديدن از لشكريان، 
4

 

امي نمودهاي ديگري نيز داشـت، از جملـه   اما ترفيع جايگاه علماي شيعه در اين دوره در حوزة نظ

شاه طهماسب با دو . عبدالعال كركي بود بن اعطاي اختياراتي هرچند نمادين به علمايي نظير شيخ علي

براي او صادركرد، دست وي را در بسياري از امـور  . ق 939و  936هاي  رقم و فرماني كه در سال

  : نويسد مي وقايع السنينخاتون آبادي در . از جمله امور نظامي بازگذاشت

در اين سال رقم مقتداي انام نايب امام شيخ علي كركي مروج مذهب از شاه طهماسـب عليـه   «

و از جمله مطالب آن رقم اين كه تمام حكام و متصديان شرعيات و  ...الرحمه و الغفران صادر شد

عساكر منصوره به عزل او معزول و به نصب او منصوب و به امر او مـأمور و بـه نهـي او منهـي     

.»باشد
5

   

شاه طهماسب در اين . درج كرده است العلما رياضرا صاحب ) فرمان دوم(ها متن يكي از فرمان

را بـه اختيـار   » يان امور شرعيه ممالك محروسه و عسـاكر منصـوره  متصد«فرمان، عزل و نصب 

.كركي گذاشته است
6

  

________________________________________________________________ 

 .323ص احسن التواريخ،؛ روملو، 81،  صتذكره شاه طهماسبشاه تهماسب،  : ك.در مورد توبه اول وي ر   1

  .509 -  508صص ، روملو، همان   2

فرمودند كـه امـرا و اعيـان كـل ممالـك      ... شاه«قاضي احمدقمي  به نوشته. 386، ص1ج التواريخ، خالصةمنشي قمي،    3

مؤكد به قسم سازند و احكام و پروانجات مطاعه در اين باب عزاصدار يافته به تمامي محروسه از جميع مناهي توبه كرده 

  .»بالد و امصار فرستادند

 .202 ، ص1قمي، همان، ج  منشي   4

ه  ب ، ري ج ه 1195  ال ا س ت  ت ق ل خ  داي ت از اب  ه ان ي ال س  اي ه زارش گ : وام وقايع السنين و االع، ]تا بي[آبادي عبدالحسين حسيني خاتون   5

 .461، ص]نا بي: [، تهران ودي ب ه ر ب اق دب م ح م  ح ي ح ص ت

اهللا  آيـت مکتبة : الحسيني، قم احمد ، تحقيق السيدرياض العلما و حياض الفضالء، )ق1401( االصفهاني افندي عبداهللا الميرزا    6

 .460- 455المرعشي، صص



 1394 زمستان، 27سال هفتم، شمارة ، مطالعات تاريخ اسالم  124

نمود ديگري از نقش علما در مسائل نظامي عصر شاه طهماسـب در ارائـة مجـوز شـرعي بـه      

طهماسب طبق نوشته قاضي احمدقمي در هيچ امري . ها بود ها و سركوبي برخي شورش لشكركشي

ـيد  كرد و در هر كار ابتدا حكم شـرعي آن را از علمـا مـي    بدون فتوا و مسئله عمل نمي او در . پرس

ـيان را   . م1573 ./ق 981مورد سركوبي شورش تبريز به سال  متوسل به علما شد و فتواي قتـل شورش

.گرفت
1

و  958، 953، 947هاي  گونه اطالعي از مجاز شمردن تهاجمات وي در سال اما منابع هيچ 

نوان غزاي با كفار و جهاد در راه تقويت دين قلمـداد شـده، توسـط    به گرجستان كه به ع. ق 961

.دهند اند، نمي فقيهان شيعي كه در اطراف طهماسب بوده
2

  

هاي عصـر شـاه    هاي نظامي در گزارش نقش ديگري كه از علما و سادات در جريان اردوكشي

در  ايلچي نظام شـاه تاريخ به نوشتة . طهماسب وجود دارد حفاظت و مراقبت از زنان حرم شاه بود

كمونـه كـه بـه     بيـك  سيد بن جهان شرف ميرزا«. م1548./ق 955جريان محاصرة قلعة ارجيش در 

محافظت مخدرات عاليات موكل بودند و سادات و اشراف اصفهان سيما فرزندان شـاه معزالـدين   

.»هاي مردانه كردند و مخالفان را اصالً به نزديك شهر نگذاشتند جنگ ... محمد
3

  

و قتل و غارت آنان نيـز    ها داشتن تهاجم دشمنان به شهرها و ساكنان آن ش علماي دين در بازنق

ازبـك بـه مشـهد مقـدس      خان وقتي نيروهاي عبداهللا. م 1588./ق 997در سال . خورد به چشم مي

ـلحا و نقبـاي مشـهد مقـدس عريضـة      »نهب و غارت و خرابي آن پرداختند«حمله كرده و به  ، ص

يرون فرستادند كه شايد به آن وسيله دست از خرابي باز داشته متعـرض محصـوالت   آميز ب موعظه

كه اكثر به سركار فيض آثار متعلق و مدار و معاش جمعي كثير از خدمه آن روضة مقدسه است 

.نگردند
4

البته در جواب آن، علما و فضالي اوزبكيه نيز عريضه مكتوبي به نقبـاء مشـهد مقـدس     

.ك منشي هر دو نامه را درج كرده استاسكندر بي. فرستادند
5

به هر حال اين قسـم تجويزهـا يـا     

  .ها تعيين كننده بود عدم تجويزها در شروع، ادامه يا توقف جنگ

________________________________________________________________ 
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 .»وان اهل كفر و خارج از اسالم و نابودي و چپاول زراعات و امارات و باغات آنان را جايز دانستندعن
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  دين  و ساختار نظامي

خورد تأثير  هاي نظامي به چشم مي نكته حائز اهميتي كه مرتبط با ايفاي نقش دين و علما درعرصه

در كنار نيروهاي هاي از عصر صفوي  در برهه. اين عوامل در ساختار ارتش صفوي و عثماني است

يي چنين نيروها. كردند هاي نبرد نقش ايفا مي رسمي صفوي از واحدهايي نام برده شده كه درعرصه

.سيل سپرها .غازيان صوفي ج .تبرائيان ب .الف: اند بودند از عبارت
1

   

هاي داخلي و در اوايل عصر صفوي به نيروهاي نظامي رسمي كمـك   تبرائيان عمدتاً در بحران

ـته      دهد كه تبرائيان جزئي از ارتش صـفوي بـوده   شواهد نشان مي. كردند مي انـد چنانكـه بـه نوش

دار به سرپرستي كبكي سبزواري  تبرائيان دين«. م1529./ق 936م سان سال در مراس التواريخ ��خال

اشـاره   »غازيان، شيعيان و تبرائيان«حضور داشتند و در حوادث همين سال نيز به نقش » نفر 400با 

.شده است
2

از نيروي ديگري تحت عنوان غازيان صوفي در دوران سلطنت عباس دوم نام برده شده  

ـيالن    . م1661./ق 1072ها در سال  وقتي قزاقسنامه عبابه نوشته . است به سـواحل مازنـدران و گ

اندازي كرده و به چپاول و غارت پرداختند، عالوه بر استقرار تفنگچيان و غالمان شاهي در  دست

ها  هاي قزاق نيز حضور يافته و در دفع تهاجم» )غازيان صوفي(جهادگران صوفي«مناطق تهديد شده، 

.كوشيدند
3

رسد اينان همان نيروهاي قزلباش ماقبل تغييرات ساختاري عباس اول بودنـد   ظر ميبه ن 

شدند و چنانكه از نامشان  هاي بعد در حاشيه بودند و در موارد ضروري وارد عمل مي كه در دوره

همچنين . يافتند هاي رزم حضورمي پيداست اينان يا با انگيزة غزا و جهاد و يا در لفافه آن درعرصه

اينـان هـواداران اعتقـادي    . ها نام برده شـده اسـت    ها يعني پاكروب» سيل سپر«ابع صفوي از در من

شدند كه در واليـت روم بـه    اي تشكيل مي ها در قلمرو عثماني بودند و از اويماقات متفرقه صفوي

.اند نهب و غارت مشغول بوده
4
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  .1049، ص2اسكندربيك منشي، همان، ج   1
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مقدمه، تصحيح و تعليقات، محمد سعيد محمد  تاريخ جهان آراي عباسي، عباسنامه،، )1383(محمدطاهر وحيد قزويني   3

؛ ميرحسـين شـيرواني بـه اتفـاق مـين باشـيان و       729صپژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي،   : صادق، تهران

 . تفنگچيان نور و كجور و الريجاني و هزار جريبي و غالمان خاصه شريفه به اين مأموريت گماشته شدند

در قضية تسخير آذربايجان، قريب به دو هزار خانوار شـاهي سـيون روي اميـد بـه     «كم، در سال هفدهم جلوس عباس ي   4

انـد، بـر طبـق نـام خـود پـاك بـه جـاروب حـوادث           يافته هنگام عبور از واليات روم هر چه مي. درگاه جهان پناه نهادند

نـوازش سـرافراز گشـته و در     اند و ريش سفيدان ايشان در پاي قلعة  ايروان به شرف سجده اشرف به ترتيـب و  رفته مي

جمعـي از ايشـان در سـلك    . واليات ري و ساوه و خوار و فيروزكوه جهت طايفه مذكور قشالق و ييالق تعيـين نمودنـد  

← 
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هـا حضـور     هاي مذهبي در جنـگ  انگيزهكرد كه با  ارتش عثماني هم از نيروهايي استفاده مي

هـا يـا نيروهـاي     چـري  البته ساختار سپاه سلطان سليم در جنگ چالدران متشكل از يني. يافتند مي

هـاي   هاي ديگري از جنـگ  اما در برهه. اي نشده است رسمي بود و به وجود نيروي ديگري اشاره

در جريان تعرض نظامي ارتـش  . كند ايران و عثماني استفاده از نيروهاي غيررسمي جلب توجه مي

نيروهـاي  «هـا تنهـا    چري ها در حمايت از القاص ميرزا، به جاي يني عثماني به داخل قلمرو صفوي

»غيررسمي
1

كـه  . م1585تـا  1570./ق 993تـا   987هاي  نيز در طي سال. به همراه او روانه شدند 

اند،  هايي داشته قواي صفوي جنگ تعرض كرده و با) دربند و شروان(ارتش عثماني به منطقه قفقاز 

»عساكر خلقي«به نيروهايي موسوم به 
2

اشاره شده است، كه احتماالً نيروهـاي غيررسـمي ارتـش     

هاي مذهبي نيـز بـه خـدمات     هاي مادي با محرك چنين نيروهايي عالوه بر انگيزه. عثماني باشند

ي شركت در جهاد در بين نيروهـاي  ها يعني برخي از چنين نيروهايي با انگيزه. پرداختند نظامي مي

  .يابند تا يكي از تكاليف ديني خود را انجام دهند رسمي حضور مي

  دار مناطق  مورد هجوم مهاجمان خارجي نقش نظامي ساكنان دين

هـا در شـرق و عثمـاني در غـرب كشـور،        از دوران سلطنت طهماسب در مقابل تهاجمات ازبك

بديهي است اينان در . مناطق در دفع مهاجمان نقش ايفا كردند عالوه پرنيروهاي نظامي، مردمان اين

هاي دينـي، چنانكـه در شـرق     اي داشتند و هم انگيزه  دوستانه اي هم اهداف وطن آفريني چنين نقش

. م1554./ق 933كشور در جريان حملـه نيروهـاي عبيـداهللا خـان ازبـك بـه هـرات در سـال         

كوچه و محلـه را بـه تلفيقـي از نيروهـاي رسـمي       خان شاملو فرمانده نيروهاي صفوي هر حسين

.قزلباش و مردم مورد اعتماد آن محله سپرد
3

خـان ميـزان مقاومـت در مقابـل      ايـن اقـدام حسـين    

حاكم قزلباش هرات براي دفع تهـاجم بيـرام   . م1562./ق 941نيز در سال . ها را بيشتر كرد ازبك

ـنهاد اميرابـراهيم،    گيري از اعيان و اهالي شهر  اوغالن ازبك ضمن بهره براي مقابله با دشـمن، پيش

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

، 2اسكندر بيـك منشـي، همـان، ج    ».قورچيان عظام انتظام يافته تتمه به مالزمت خليل سلطان سيل سپر مأمور شدند

 .1050- 1049صص

1  Rosemarie Quiring Zoche (1980), Isfahan im ١٥ und ١٦, Jahrhundert, Fin Betrag Zar persischen Stad 

Egeschicht, Klaus Schwarz Verlag, Freibarg,P 67.  

، )ق996- 993(شرح يورش عثماني به قفقاز و آذربايجان و تصرف تبريز در(، تاريخ عثمان پاشا، )1387(عبداهللا  ابن ابوبكر   2

  . 97انتشارات طهوري، ص: به كوشش يونس زيرك، ترجمة نصراهللا صالحي، تهران

 .140، صالسير ذيل تاريخ حبيبخواندمير،    3
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.اند با دشمن عملي گرديـد  مبني بر جنگيدن هر يك از اهالي شهر هرات كه داراي اسب و سالح
1

 

چون مردمان شهر اين «وقتي قواي عبيدخان ازبك به مشهد يورش بردند،  942/1563نيز در سال 

ـتيابي بـه     ازبك» ...تند و خبر شنيدند، وضيع و شريف همت بر محافظت قلعه گماش هـا را در دس

ـين در جريـان حـوادث سـال     . شهر با مشكالتي مواجه كردنـد  در كنـار  . م 1582./ق 990همچن

دار فراهم آمده از  از تعداد پنج هزار پياده و بيلدار و كلنگ) مالزمان و قورچيان(نيروهاي رسمي 

.بلوكات اطراف هرات استفاده شده است
2

   

بـا  . غيردولتي و غيررسمي در مناطق غربي كشور نيز حائز اهميـت بـوده اسـت   نقش نيروهاي 

توجه به اينكه شاه طهماسب در مقابل ارتش قدرتمند عثماني عمدتاً استراتژي تـدافعي را در پـيش   

تر در معرض تهاجمات بودند، بنابراين قهراً مردم اين واليات در  گرفته بود واليات غربي ايران بيش

مـردم تبريـز در   . م1548./ق 955الثـاني   ربيع 24بار در  يك. به ايفاي نقش پرداختندمقابل دشمن 

ـبيخون زدن بـه آن   هنگام عقب كردنـد و    هـا  نشيني نيروهاي اشغالگر عثماني، اقدام به جنگ و ش

.وان را تسريع كردنـد  نشيني و فرار آنان به كردستان و قلعه  عقب
3

كـه  . ق956همچنـين در سـال    

مشغول عمليات نظامي در ارزنجان و ايروان و قراباغ بود، القاص ميرزا بار ديگـر بـا   طهماسب  شاه

سپس به قم، . پشتيباني سلطان عثماني از راه عراق عرب و همدان به داخل ايران تعرض نظامي كرد

گرفت كـه نيروهـاي نظـامي     اين اقدام در حالي صورت مي. اصفهان، فارس و بهبهان حركت كرد

تر ايـن شـهرها سـاكنان غيرنظـامي بـه       جم مهاجمين حضور نداشتند، بنابراين در بيشبراي دفع تها

.پرداختند مقابله و جنگ 
4

كه قـواي عثمـاني بـه    . م 1582- 1575./ق 993 - 986هاي  در طي سال 

فرماندهي عثمان پاشا، فرهاد پاشا و سنان پاشا به گرجستان، شيروان و دربند تعرض كردند، قـواي  

مردمـان عاصـي و سـركش    «در اين ميان به نوشتة منابع عثماني . ه با آنان پرداختندصفوي به مقابل

»بسيار
5

هايي به ارتش عثماني وارد كردند ازجمله آنـان طوايـف قيتـاق و     وجود داشتند كه آسيب 

. انـد  بـوده » محب قزلباش و شيعه مـذهب «گورل بودند كه در نزديكي طبرسران سكني داشتند و 

________________________________________________________________ 

 .164 ، صالسير ذيل حبيبخواندمير،    1

 .742، ص2، جالتواريخ خالصة، )1383( قمي منشي   2

تـاريخ  ، )1367(؛ هامرپورگشـتال 69، صطهماسـب  شـاه  ةتـذكر ؛ شـاه تهماسـب،   430، صالتـواريخ  احسـن  روملو، حسن   3

 .1188فر، انتشارات زرين، ص  آبادي، به اهتمام جمشيد كيان  ، ترجمة ميرزا زكي عليامپراطوري عثماني

 .63-  60؛ شاه تهماسب، همان، صص435- 432، صصاحسن التواريخروملو،    4

انتشـارات طهـوري،   : يونس زيرك، ترجمة نصراهللا صالحي، تهران ، به كوششتاريخ عثمان پاشا، )1387( عبداهللا بن ابوبكر   5

 .77ص
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كردند، در سر راهشان ظاهرشده  ها مي كه قواي عثماني اقدام به تهيه آذوقه از قريهاينان در مواقعي 

.پرداختنـد   به كشتن و لخت كردن آنان مـي 
1

 993در ادامـه تعـرض قـواي عثمـاني در اول شـوال       

.تبريز نيز به تصرف ارتش عثماني درآمد. م1585./ق
2

وگريزهـاي   مردم تبريز در جريـان جنـگ   

هايي عثمان پاشـا فرمانـده    در قبال چنين مقاومت. قواي عثماني نقش ايفا كردند نيروهاي قزلباش با

.قواي اشغالگر فرمان به تخريب شهر و كشتار مردم را داد
3

گيـري   شواهد موجود حاكي از بهـره  

چهـارم   ./ق 1029براساس گزارش سال . هاي رزم بود عباس يكم از نيروهاي غيررسمي در عرصه

ه عباس به قرچقاي خان فرمان داده مراقب احوال مردمي كه از اردبيل خـارج  شا. م 1619سپتامبر 

توانند سالح برگيرند در صورت تمايل با او در اردبيل بمانند و بقيه  شوند، باشد و كساني كه مي مي

.توانند از شهر خارج شوند مي
4

ـتند   بديهي است مردماني كه چنين همكاري   هايي با ارتش صـفوي داش

داري داشتند زيرا اردبيل خاستگاه حكومت شيعي  پرستي بودند و هم حس دين حس وطنهم داراي 

  .صفوي بود

هـا نيـز در برخـي منـابع      نقش نيروهاي غيردولتي در شهرهاي مختلف كشور در مقابل افغـان 

بـه  . ها اشاراتي وجـود دارد  به مقاومت مردم بهبهان در مقابل افغان بدايع االخباردر . انعكاس دارد

و  شته عبدالنبي منشي، محمود افغان در پنج مرحله به بهبهان يورش برد كه بـا مقاومـت مـردم    نو

.طباطبايي بهبهاني كالنتر شهر در رهبري مردم نقش داشت اهللا ميرزا حبيب. رو شد شهر روبه
5

  

  عالمان دين با صوفيان  آثار نظامي مقابله

هاي صاحب نفوذي كه در عصر شاه سلطان حسين در اركان قـدرت   ها و شخصيت از جمله گروه

ويـژه   ها و مقامات روحـاني بـه   اي يافتند، شخصيت العاده ويژه در شخص شاه نفوذ و تأثير فوق و به

ـ  اين نفوذ به. مجلسي بود محمدباقر ه طور غيرمستقيم و حتي مستقيم در ابعاد نظامي نيز انعكاس يافت

ـليمان چنـد سـال پـيش از       محمدباقر. است مجلسي يكي از مجتهدان و فقهاي شيعه بود كه شـاه س

________________________________________________________________ 

 .86همان، ص،  عبداهللا بن ابوبكر   1

 . 110 همان، ص   2

 .170، صاآلثار نقاوةاي نطنزي،  جا؛ افوشته همان   3

 .311 همان، ص   4

دربـاره حملـه افغـان اصـفهان و     به انضـمام شـش گـزارش    ، بدايع االخبار، )1389( شيخ االسالم بهبهاني ميرزاعبدالنبي   5
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 .45، 37، 34 - 33صص
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گويا شاه سلطان حسـين هنگـام مراسـم    . االسالم تعيين كرده بود مرگ خود، وي را به سمت شيخ

رسم معمول شمشير سلطنت را زيب پيكر وي سـازد   گذاري اجازه نداد كه كسي از صوفيان به تاج

.االســالم خواســت انجــام آن را از شــيخ و در عــوض
1

ــه . م1686./ق 1098مجلســي در ســال   ب

دار ايـن   االسالمي اصفهان منصوب گرديد و تا پايان عمر يعني در عهد شاه سلطان حسين عهده شيخ

.منصب بود
2

جايگاه واالي مجلسي و نهاد دين در حكومت، او را در مسائل نظامي نيز تأثيرگـذار   

ان شواهد اندكي كه ترسيم كنندة رابطة اين عالم با نفوذ با نظاميـان و تـأثير او در   در مي. كرده بود 

ــه  ــة  عرصــة نظــامي باشــد قرين ــر نقــش اندرزگران ــن مــورد اســت وياي دال ب چنانكــه . در اي

  :نويسد مي.) م1739./ق 1152 متوفاي(كاشاني  رضوي عبدالحي

از  ...خـان مشـهور بـه سپهسـاالر بـود، در آن مجلـس        در مجلس رستم ...] عالمه مجلسي[«

آيا تو در هنگامي كه مشغول ايجاد نظم در صفوف سپاهيان هستي و يا زمـاني  : پرسد خان مي رستم

كنـي   شود احساس رياست و تكبـر در وجـودت مـي    كه صداي كرنا و دهل براي سپاه نواخته مي

كنيد  خان پاسخ داد عجب از شماست كه گمان مي د؟ رستماي كه از طاعت خدا خارج شو گونه به

آنگاه مجلسي ساكت شد و ! گونه امور است اما در نماز و اذان و اقامه نيست عجب و تكبر در اين

.»جوابي نداد
3

  

تواند به  اي توأم با اندك تقابلي بين علما و نظاميان نيز مي اين سؤال و جواب نشان دهندة رابطه

  .حساب آيد

  هاي نظامي عثماني و ازبك در اواخر عهد صفوي عالمان دين در مقابله با تهاجمنقش 

بخـش اعظـم   . هاي عمر دولت صفويه، دوگانه است نقش علماي دين در عرصة نظامي واپسين سال

هـاي متـأثر از سـاختار     اند كه طبعـاً در مشـكالت و نارسـايي    سو با حاكميت آنان در كنار و هم

برخي از آنان نظير استيري و حزين در مقابل تهديدها و مخاطرات احساس اما . اند حكومت سهيم

استيري يا نيشـابوري بـراي مقابلـه بـا تهـاجم       الدين شيخ بهاء. مسئوليت نموده، تالش و تقال كردند

________________________________________________________________ 

 Abbe Martin Goudereau,Relation de la Mort de Schah بـه نقـل از  ( .44، ص انقراض سلسله صـفوي لكهارت،    1

Solaiman Roy de Perse et du Couronnement de Sultan Ussain son fils.Paris 1696, pp47_49.   (  شـاه در

 . را اجابت كرد... نوشي و جنگ طوايف و كبوتربازي و  قبال اين عمل درخواست و انتظار وي كه صدور فرمان منع باده

  . 508، صوقايع السنينعبدالحسين حسيني،    2
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نيروهاي دولتي به فرماندهي . م1716./ق 1129چنانكه وقتي در سال . ها به خراسان كوشيد ازبك

ـياري از منـاطق        ران قاجار از ازبكصفي قليخان و سردا ها شكسـت خـورده و قـواي ازبـك بس

مرعشي . خراسان را تصرف كرده و تا نيشابور پيشروي كردند، نقش دلسوزانه اما ناموفقي ايفا كرد

  :نويسد در اين مورد مي

خـان بـه    الدين نام در سال سابق كه شير غازي شيخ بهاء ...شخصي از اعاظم و مشايخ خراسان «

نهايت نموده بود از غايت درد دين به اصفهان رفته تظلـم بسـيار پـيش     اسان آمده قتل و اسير بيخر

آور و واعظ پيشه بود، بعضي از  سوختگي چون مردي حراف و زبان امراء نموده بود و از نهايت دل

از عالم  افزا به پادشاه و امرا و علما و جميع شيعيان بر زبان آورده بود، انگيز عبرت سخنان وحشت

آنكه جهاد امري است واجب و احاديث و آيات متكاثره متظافره در تحـريض و تأكيـد آن وارد   

شده و آنكه پادشاهي عبارت از ترحم و اشفاق و غيرت و حميت دين است و پادشاه و امرا همـه  

ـته     پروري و راحت در اين زمان به سبب تن انـد و هميشـه    طلبي دست از فضـيلت ايـن امـر برداش

خبري از احوال رعايا و زيردستان را شيوه و شـعار   اند و بي غول به فسق و فجور و شنايع و قبايحمش

خان اوزبك ملعون از بالد خراسان شصـت هـزار كـس از     اند، چنانكه مثل شيرغازي خود نموده

ز كـس را ا  اناث و ذكور فرقة شيعيان از صلحا و عباد و مؤمنين و زهاد و سادات اسير نموده و هيچ

شاه و امرا و سپاه در دين وغيرت پيرامون خاطر نگذشت كه اين نفوس محتـرم را از دسـت ايـن    

دين ظالم خالص نمايند و علما نيز مهر سكوت بر لب گذاشته مطلب در مجلـس   فرقة نواصب بي

پادشاه و امرا سخناني كه موجب تنبيه و آگاهي ايشان باشد هرگز بر زبـان نياوردنـد، ايـن معنـي     

.»شود؟ با دينداري و ايمان جمع مي چگونه
1

   

از ايـن  «: نويسـد  الدين مي مرعشي در مورد واكنش علما و امراي دربار به اين گزارش شيخ بهاء

سخنان حق اكثري از علما مكدر شده آن عزيز را متهم به تصوف و الحاد نموده حكم به اخراج او 

.»كردندكردند چنانكه او را از اصفهان به اهانت تمام بيرون 
2

اما وي از پاي ننشست و وقتـي بـه    

رسيد بعد از اداي نماز جماعت و امامت در بين وعظ، مـردم را   خراسان رفت به هرجايي كه مي

اند و مردم  نمود كه در اين زمان پادشاه و امرا و تمام مردم دست از دفاع و جهاد برداشته ارشاد مي

________________________________________________________________ 

، به تصـحيح عبـاس   ق.. ه1207التواريخ در انقراض صفويه و وقايع بعد تا سال  مجمع ،)1362(صفوي مرعشي محمدخليل   1

 .25كتابخانة سنايي و طهوري، ص: اقبال، تهران

  .جا همان   2



 131  توان نظامي حكومت صفوي هاي ديني درارزيابي نقش مؤلفه

انتظار حمايت پادشاه بايد كشيده بر هر كـس   را به دست دشمن حواله نموده چه ضرور است كه

نفسه واجب است كه براي حفظ عرض و ناموس و مال و جان خود به موجب حكم خـدا و   في

.رسول دفع شر دشمن نمايد
1

  

مردم از روي غيرت و حميـت ديـن بـه قصـد     «: نويسد مرعشي در مورد تأثير فعاليت شيخ مي

دند چنانكه به روايتي به قدر چهار پنج هزار از اين جهاد جمعيت عظيم نموده رفيق آن مرد گردي

.»جماعت متنوعه جمع شدند
2

هـاي وي نشـانگر عمـق     اما رفتار مقامات نظامي با شيخ و فعاليـت  

فهمي آنان از اوضاع سياسي و تشخيص ندادن دوسـت از دشـمن    نشناسي و كج تدبيري و موقعيت بي

الدين، صفي قليخان به خراسان وارد شـد   دام شيخ بهاءبود، چنانكه به نوشته مرعشي در اثناي اين اق

و از شنيدن جمعيت اين مردم برآشفت و حمل بر شورش كرد و شيخ را متهم بـه بغـي و طغيـان    

ـتوجب     . نموده نزد خود خواست چون آن مرد گمان تقصيري به خود نداشـت بلكـه خـود را مس

دانست، تحسين مي
3

بـاك از   آن سـفاك بـي  «ن رفت و اما خا مالحظه به مالقات صفي قلي لذا بي 

فرط طيش و غضب به محض ديدن، حكم به فراشان نمود كه او را گرفته انداختند و بـه ضـرب   

.»كوب سر آن عزيز را خرد نمودند ميخ
4

  

هـاي   الدين نيشابوري يا استيري به نام شيخ محمد زكي در ايام آشـفتگي  از اوالد همين شيخ بهاء

اي اقـدام نظـامي در    گونـه  هاي سلطنت شاه سلطان حسين نيز بـه  خراسان و مشهد در واپسين سال

مـرآت واردات گزارش اين اقدام در . مقابل تهاجم حاكم اورگنج به خراسان به عمل آمد
5

ارائـه   

در بلـده  «طبق اين گزارش شيخ در مقابل اورگنجيان به تبليغ و تهييج مردم پرداخـت و  . ه استشد

طيبة نيشابور از راه دينداري مردم را به نصايح بليغه تكليف استخالص اسيران آن سگ تازي كـه  

.»نمود به اورگنج برده بود مي
6

عـوام  «: نويسد آميزي مي طور اهانت طهراني در ادامة اين حوادث به 

كاالنعام از استماع اين سخن اجتماع پذيرفته با شيخ محمد زكي كه در حقيقت از عقل عاقبت بـين  

كمتر بهره داشتند، رو در عالم احتفاد انجمن آراي اين مشورت گشتند كه از نيشـابور بـه اورگـنج    
________________________________________________________________ 

 .جا همان ،صفوي مرعشي محمدخليل   1

 .جا همان   2

 .ساالر از روي درد دين بجنگند مواجب و علوفه جمع كرده بود تا در ركاب سپه زيرا چهار پنج هزار نفر را بي   3

  .جا همان   4
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ـيخ  نيشابورياني كه  ...، بدون كارفرمايي سرداري كه عساكر محكوم حكم او باشند ]رفته[ گرد ش

.»زكي را گرفته بودند، سرانجام توانستند او را به بسيج برضد اورگنجيان راضي كنند
1

ترتيـب   بدين 

. اي در نزديك شهر تجمـع كردنـد   شيخ همراه با شماري از نيشابوريان از نيشابور خارج و در قريه

ـ   ام خـود  اما شيخ محمد زكي در روستاي مزبور بر تخت سلطنت نشست و سكه و خطبه را بـه ن

گردانيد و با صوابديد اهل مشورت، به قرية بارودمنجان از توابع معدن فيروز رفت، رآيت خروج 

.و علم طغيان برافراشت و سكه و خطبه را به نام خود گردانيد
2

  

ـيج و سـازمان   دهـي   نقش علماي دين در عرصه نظامي در اقدامات شيخ محمدعلي حزين در بس

براي مقابله بـا تهـاجم   . ق 1135م فروپاشي دولت صفوي در سال مردم واليات غربي كشور در ايا

ها سقوط   بعد از اينكه اصفهان به دنبال چند ماه محاصره توسط افغان. قواي عثماني نيز نمود داشت

نيروهاي . غربي ايران را مورد حمله قرار دادند زمان قواي عثماني نيز واليات غربي و شمال كرد، هم

ها درهم شكسته شده  هايي در مقابل مهاجمين داشتند اما اين مقاومت مقاومت ها و نظامي درگيري

ژوئن  29./ق 1136شوال  17(و قواي عثماني به سرعت گرجستان و شروان و آذربايجان و همدان 

.را اشغال كردند.) م1724
3

گسيختگي شيرازه امور سياسي و نظـامي در   هرحال با توجه به ازهم به 

. كننده و ساير لوازم دافع تهاجمات وجود نداشـت  دهي مطمئن و نيروي پشتيبانيمركز، نظام فرمان

ها نشد، اما هم  هايي نظير آنچه شيخ محمدعلي حزين انجام داد مانع از اشغال سرزمين بنابراين تالش

نيروي مهاجم را به وجود توان رزمي غيررسمي و نامحسوسي متوجـه كـرد و آن را بـه احتيـاط     

االمكان در صورت تعرض  و هم براي مردمان مناطق اشغالي آموزنده بود كه حتي تر واداشت بيش

  . دهي و مقاومت بپردازند تر به آنان به سازمان هاي بيش و آسيب

ها بود، اما نسبت به علمـاي   شيخ محمدعلي حزين هر چند از علماي طرفدار و منتسب صفوي

________________________________________________________________ 

شيخ محمد زكي افسون آن خامكاران شد كه مكرر بر شيخ زكـي كـه اسـم معـدوم المسـمي بـود،       «: گويد طهراني مي   1

 .»دميدند، شيخ كه از حب جاه نظر تعمق بر عواقب امور تنخواه، سررضا مانند بزاخفش اما اين لحن جانبداران است

هنگامي كـه شـيخ مجبـور را بـه مشـهد در پـيش منصـورخان حاضـر سـاختند،          «: ويسدن در ادامه مي .511همان، ص   2

مأموران . از خورد ساختن سرآدمي به گرز آهنين است، فرمود] عبارت[منصورخان جهت عبرت ديگران حكم تخماق كه 

شيخ  «: طهرانيبه نوشتة  » .سنگ آهن خورد نمودند همان روز سر شيخ مظلوم را كه هواي سروري داشت، به گرز گران

.»...بيچاره با قشون ابله فريب چندي از شياطين االنس به ريسمان خويش به چاه افتاد 
 

ادامـه گـزارش طهرانـي نشـان     

چنانكه بيات حاكم نيشـابور ابتـدا   . اند دهد كه مقامات دولتي با اين اقدام به مانند يك شورش رفتاري قهرآميز داشته مي

از علما بود، او را از اين كار و راه منصرف كند، اما اين امر نتيجه نداد و او گزارش رويداد را كوشيد تا به دليل اينكه شيخ 

  .به منصورخان حاكم مشهد نوشت و او سرانجام شيخ را دستگير كرد

  .314 - 293صص، افاغنه استيالي و صفويه ، انقراضلكهارت   :ك.ر   3
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ـاني  وي در. هايي داشت درباري و آلوده به مفاسد تفاوت  ايام اشغال بخشي از كشور توسط ارتش عثم

ـان    شهر به شهر مي ـا آن گشت و در صورت لزوم و امكان در تشويق و تحريك مردم براي مقابله ب

ـا    او در برخي از شهرهاي غربي ايران از جمله خرم. كرد اقدام مي ـاني ب آباد براي مقابله با ارتش عثم

  :گويد باره مي او خود دراين. ماتي پرداختاستفاده از ساكنين شهرهاي مزبور به اقدا

ـتعال يافتـه و گـاهي تاخـت       مجمالً در خرم« آباد بودم كه آتش فتنه روميه در آن حـدود اش

را به خاطر رسيد كه چون  ...خان اميراالمرا  عليمردان. رسيد لشكريان ايشان به نواحي آن بلده مي

الح حال اينكه به طرفـي از آن مملكـت   محاربه با روميان در اين وقت كاري بزرگ است به ص

آباد و نواحي آن را كـه قريـب بـه     المسالك است با جمعيتي انبوه رفته، بلدة خرم كه جبال صعب

است خالي و خراب افكند و با اين عزيمت، با سپاه و متعلقان حركـت  ] عثماني[لشكرگاه روميه 

كرده، به اقصاي آن مملكت رفت و اميرحسين بيك سيلورزي
1

بـود در   ...را كه از امراي آن قوم  

.»شهر گذاشت كه عامه را كوچانيده، شهر و قلعه را خراب كرده به او بپيوندند
2

   

سكنه شهر در اضطراب افتادند و اكثر ايشان را طاقت حركت نبود «: افزايد حزين در ادامه مي

بيك مذكور به منزل اميرحسين . و از دهشت روميه اطمينان هم نداشتند و فزع قيامت برخاست

من حركت مردم را . من آمد و مردم شهر نيز جمع آمدند و از هرگونه گفتگوي در ميان گذشت

ـيم را       ـتان ارم بـود و خلقـي عظ بيرون از قدرت ايشان ديدم و خرابي آن شهر را كه رشـك گلس

دن خراب از آن به دست خود نمود و عجزه و اطفال و عيال ايشان را سر بـه صـحراي هـالك دا   

نپسنديدم و امير مذكور را اشارت به ماندن و حراست خود و مردم را داللت و تحريص به اتفاق 

.»و سامان يراق و پاس حزم و مردانگي نمودم
3

طرح پيشنهادي حزين مؤثر و مقبول همه افتاد و با  

هم عهد و پيمان كرده، هر كس سالح و يراق حرب برخودار است و در آن كوشش تمـام نمـود،   

عابر را بر دشمن بسته و حصار و منافذ شهر و قلعه را مستحكم كردند و در تشجيع و تحريص و م

يافته و آمادة مقابله  زودي در استفاده از اسلحه مهارت آموزش مردم كوشيدند به نحوي كه آنان به

كثـر  شيخ حـزين نيـز ا  . با دشمن شدند و در نتيجه مردم آرام گرفتند و شهر رو به آباداني گذاشت

________________________________________________________________ 

امـروز  . گوينـد  انـد و بـه فارسـي سـالورزي مـي      يل والي پشتكوه ايالم، بودهاي از كردان سيله ورز از فام سيلورزي طايفه   1
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.ها با مردم به پاسداري و در روزها به سواركاري پرداخت شب
1

حزين اين اقدامات را در بيمناك  

.كردن قواي اشغالگر و بازداشتن آنان از اقدامات تجاوزگرانه مؤثردانسته است
2

به هرحال نقش و  

ها و   وانمنديگر وجود ت تأثير علمايي چون استيري و حزين در فعل وانفعاالت نظامي اين دوره بيان

هايي سواي نيروهاي رسمي نظامي در جامعه بود كه در صـورت همـاهنگي بـا نيروهـاي      ظرفيت

  .توانست كارساز و ثمربخش باشد موقع  از آن مي گيري درست و به رسمي و بهره

  گيري نتيجه

توان گفت بررسي اجمالي نقش عوامل ديني در كاركرد حوزه نظامي دولت  بندي مي در يك جمع

گري دو مقوله متفـاوت و غيـر مـرتبط     رغم آنكه دين و نظامي فويه حاكي از آن است كه عليص

ـته اسـت زيـرا در        نمايند، عوامل ديني تأثير قابـل مالحظـه   مي اي در تقويـت نيـروي نظـامي داش

پذيري و برانگيختگي و تقويت  سازي اقدامات و تصميمات فرماندهان عالي صفوي و اطاعت موجه

هاي ملي نقـش ايفـا كـرده و نيـروي نظـامي صـفوي را در مقابـل         ن و بسيج تواناييروحي سربازا

اسـماعيل يكـم،   . ويژه عثماني و ازبك كشور و حكومت را سرپا نگه داشت هاي رقيب، به ارتش

آنان با استفاده از . ويژه عباس يكم زيركانه از اين عامل توانمندساز بهره گرفتند طهماسب يكم و به

هاي نظامي و سياسي حكومت را مخفـي كـرده و يـا كـاهش      ها و نارسايي  ي ضعفاين عامل برخ

حصـول  . البته اين عامل در موارد معدودي نيز عامل ضعف در عملكرد اين بخش بوده اسـت . دادند

ها و مناصب ديني بـه عنـوان بخشـي از سـاختار اداري       واسطه آن بود كه نهاد اين نتايج از طرفي به

االسالم و قاضـي عسـگر    منصباني نظير صدر، شيخ ند و به همين جهت صاحبصفويان شناخته شد

عثماني و ازبـك عمـدتاً در    - هاي صفوي  اين نقش در دوران جنگ. با حوزه نظامي ارتباط يافتند

همچنين ممانعت از تهاجم دشمن . هاي فكري، فرهنگي و تبليغاتي آنان نمود و بروز داشت حمايت

دهي مردم برخي شهرها براي مقابله بـا دشـمنان خـارجي     ، ترغيب سازمانها و ساكنان آن  به شهر

________________________________________________________________ 

 . جا همان ،حزين الهيجي بن عليمحمد   1

چون از استعداد مردم واقف شدند و نام كثرت الوس فعلـي و صـعوبت   ] عثماني[جماعت روميه «: نويسد او مي .جا همان   2

آور مذكور در ميان ايشان بلند آوازگي داشت، انديشناك شدند و  مسالك آن مملكت و بودن حاكمي مثل اميراالمراي نام

المراي مذكور چون ديد كه مـردم شـهر بـه جـاي خـود      اميرا. ديگر متعرض آن حدود نگشته، به ساير اطراف پرداختند

بعد از شش ماه كه در كوهستان محنت بسـياري كشـيده،   . ماندند مكرر ايشان را تحذير كرد و كسي بدان التفات ننمود

  .»خود نيز به شهر آمد و آن رأي را مستحسن شمرد
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و عثماني انجام شـد از كاركردهـاي علمـا در ايـن     ها   در اواخر صفويه در مقابل ازبكنظير آنچه 

هاي ديني نيز در ساية مديريتي ضعيف، يا ناديده  همچنين در اواخر عصر صفويه توانمندي. راستا بود

بخشي . ار منفي و مخربي برجاي گذاشت و در سقوط دولت صفويه سهيم گرديدگرفته شد و يا آث

اي در  هـاي عديـده   از عملكرد ارتش صفوي در چارچوب قواعد ديني داراي شبهاتي است گزارش

منابع وجود دارد كه اگر اين موارد بخشي از عمليات رواني كـارگزاران تبليغـاتي دولـت صـفوي     

ي دال بر رفتارهاي مغاير با مـوازين دينـي بـا شورشـيان و دشـمنان      برضد دشمنانشان نباشد، مدارك

توانست  ها، هم به حيثيت ارتش و هم به اعتبار دولت صفوي مي داخلي شكست خورده در جنگ

هاي  هاي اين تحقيق دين و مؤلفه ها و يافته توان با استناد به اسناد و گواهي درمجموع مي. لطمه بزند

  .بخش نظامي دولت صفوي ارزيابي كردديني را عامل توانمندي 
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