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 درنگارگری صفوی دینی شاخص بانصصاحب من
 )وظایف و علمکرد ها(

 

گری بود و مضامین مختلف علمی، اجتماعی، هنر نگارگری از بدو پیدایش آمیخته با مقولۀ روایت

درخشان این هنر، دورۀ حکومت صفویه سیاسی و اقتصادی را ترسیم کرده است. یکی از ادوار 

ه.ق( بوده است. در این دوره با حمایت حکومت و دیگر بزرگان جامعه و ایجاد 907-1136)

های سلطنتی این هنر به اوج شکوفایی رسید. در این میان، با توجه به رویکرد مذهبی کارگاه

ای که اینجا . مسئلهحکومت صفوی، مضامین مذهبی و سیاسی تبدیل به موضوعات نگارگری شد

منصبان شاخص دوره صفوی در هنر توان مطرح کرد، چگونگی انعکاس جایگاه و نقش صاحبمی

های منابع نگارگری این دوره است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 دینی مناصبهای پژوهش حاکی از این است که در این دوره، ای انجام شده است. یافتهکتابخانه

 بر امر این آن، تبع به و گذاشتند جای به خود از سیاسی و فرهنگی تحوالت در مهمی نقش

 سیاسی بعد در مهمی نقش دینی مناصب. داشت ایالعادهفوق فرهنگی ثیرتأ نیز مردمی هایتوده

در آثار نگارگری برجای مانده از این دوره نیز قابل این تحول . دادند نشان خود از اجتماعی و

 مشاهده است.

 اهداف پژوهش

استمرار این  درها نفوی و نقش آمذهبی در دوره ص منصبانماهیت شغل صاحب تبیین. 1
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 عملکردها( و وظایف)  صفوی نگارگری در دینی شاخص منصبان صاحب

  اسالمی ، سهرابیخسرو الهامی، حسین باقرزینالی، علی محمد 

 

 مقدمه

گذاری کرد که نقش مهمی در تحوالت سیاسی، نهضتی پایه ،عنوان سرسلسله صفویهالدین اردبیلی بهشیخ صفی

تدریج رنگ باخت و به ،های تصوف که در این خاندان آغاز شده بودآموزه .اجتماعی و فرهنگی ایران به جای گذاشت

سیس یکی از مقتدرترین أتا اینکه شاه اسماعیل صفوی به ت در سیر تاریخی خود به سوی تشیع گرایش یافت تصوف

نهادهای  ،طبیعی است که برای این تحول .های تشیع جایگزین تصوف شدتدریج آموزهبهر ایران پرداخت و ها دسلسله

له ادهای دینی در این سلسههای نپایه ،اداری و دینی الزم بود و با ایجاد منصب صدر که اولین نهاد دینی بود

اعظم تالقی صوفیانه و فقیهانه بود و هر دو گروه در این مورد اشتراک کامل د مرش ،گذاری شد. البته در این میانپایه

های در دوره .صدر عامه و خاصه از این تقسیمات بود، فرودهای خاصی پیدا کرد تدریج فراز وبهاین نهادها . داشتند

ادهای اداری دینی بودند که هرکدام نقش هوکیل حاللیات و غیره از ن االسالم، مالباشی،بعد مناصبی همچون شیخ

شاه طهماسب دست علما را در کارهای حکومت  .مهمی در استحکام و استمرار صفویه از خود بر جای گذاشتند

 ،اضی، قاضی عسگراز جمله صدر، شیخ االسالم، ق ؛داد س مناصب حکومتی قرارأبرخی از آنان را در رو  بازگذاشت

رفتند و آنان نقش مهمی که جزو نهادهای مذهبی به شمار میوکیل حاللیات و غیره بود  ،های بعدیمالباشی و دوره

این تحول مذهبی و سیاسی در آثار هنر این دوره نیز منعکس شده است. یکی  .کارهای جاری مردم داشتند در حل

بنابراین بررسی این موضوع در نگارگری این ؛ ی خود رسیداز این هنرها، نگارگری است که در این دوره به اوج شکوفای

 تواند نکات مهمی را آشکار سازد.دوره می

حال آثار اینبادرخصوص پیشینه پژوهش باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است. 

تحوالت »ای با عنوان ( در مقاله1386کریمیان و جایز ) اند.های این دوره پرداختهمتعددی به بررسی مضمونی نگاره

به بررسی بازتاب تحوالت این دوره در هنر نگارگری و نقش روابط خارجی « ایران عصر صفوی و نمود آن در نگارگری

گری بررسی نگارگری دوره صفوی و مقایسه با نگار»ای با عنوان ( در مقاله1396اند. کرجانی )در این موضوع پرداخته

اند. در حقیقت در که نگارگران این دوره به مباحث عرفانی و حکمت اسالمی پرداخته اندبیان کرده« های دیگردوره

ای ( در مقاله1389طلب )نوروزیافروغ و  این دوره نگارگری تبدیل به ابزاری برای نمایش باورها و اعتقادات بوده است.

که در زمان دودمان صفوی به اند پرداختهبه این مسئله « عصر صفوی مفاهیم مذهبی در هنر نگارگری»با عنوان 

لحاظ ایدئولوژی حاکم بر جامعه، هنر نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. انعکاس موضوعاتی مربوط به پیامبر، ائمه، آیات 

منصبان ها به صاحبهشو احادیث در نگارگری این دوره نمودی آشکار از این تأثیرگذاری است. با این حال، در این پژو

های منابع لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده ؛مذهبی دوره صفوی اشاره نشده است

 ای درصدد واکاوی نقش و جایگاه صاحب منصبان مذهبی در دوره صفوی است.کتابخانه

 یصفو دوره در ینگارگر .1

سزایی داشت ین امر در رونق این شهر تأثیر بها .پایتخت برگزیده شدبا پیروزی شاه اسماعیل شهر تبریز به عنوان 

کاران و دیگر استادان تذهیببسیاری از هنرمندان، خطاطان، »طوری که هنرمندان از مراکز دیگر وارد این شهر شدند 
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 (عملکردها و وظایف)  صفوی نگارگری در دینی شاخص منصبان صاحب

  اسالمی سهراب،  خسروی حسین، الهامی علی، باقرزینالی محمد   

 

 

در »داشت که  (. وی به حدی به هنرمندان توجه46 :1384فر، )شایسته« از هرات برای کار به آنجا مهاجرت کردند

شاه محمد نیشابوری را در  ،وی بهزاد و خطاط محبوبش 1514/920ها، در سال زمان جنگ چالدران علیه عثمانی

بهزاد توسط شاه  1522/929ها به دست ترکان بیفتد. در سال غاری به دور از صدمات جنگی پنهان کرد تا مبادا آن

نشانِ حمایت  ،(. کاری که شاه اسماعیل انجام دادMustafa ،1926 ،179« )اسماعیل به ریاست کتابخانه منصوب شد

های اولیه حکومت شاه هایی در تبریز در سالنگاره»از هنرمندان است که ارزش و اعتبار خاصی پیدا کرده بودند 

( 77، 1381اسماعیل نقاشی شدند. نسخه خطی شعر خیالی جمیل و جالل نوشته آصفی در کتابخانه آپساال )کنبای، 

تدریج هنر در این حکومت توسعه خاصی به .نمونه آن هستند. حال این توصیف فقط مربوط به اوایل صفویه هست

پس از آن هم مکتب اصفهان به پیدایش  .شودالدین بهزاد اوج آن محسوب میمکتب هرات و کمال ،کندپیدا می

 های خاصی دارند.ها برای ما پیامنگارگری ،رسدمی

های رشد هنر مهیا شد طوری که آثار این دوران زمینهدر  .اسماعیل پسرش طهماسب به قدرت رسیدپس از شاه 

ی که در خدمت شاه طهماسب هنرمنداندر میان بسیاری از » استمانده نشان از پیشرفت هنری عصر طهماسب باقی

بر عهده داشت  1522/929ه را در سال توان به بهزاد اشاره کرد که ریاست کتابخانبه خلق آثار هنری مشغول بودند، می

و در عین حال دوست و همراه شاه بود. شاه همچنین سلطان محمد و آقا میرک را به خدمت گمارد. مظفر علی، پسر 

 :1384فر، )شایسته« که با شاه غرابت داشت است ترین هنرمندانیآقا میرک از نقاشان برجسته صفوی و در شمار مهم

« مانندی بود که در کتابخانه شاه طهماسب مشغول به کار بودا نظیری اهل شهر قم، نقاش بیموالن»(. همچنین 48

بلکه بیشتر اوقات، در  ؛شدطهماسب نه تنها پشتیبان و حامی بزرگ هنر قلمداد می(. »185 :1959 قاضی احمد،)

ل و تزئین صفحه عناوین کتب ها، صفحات کاماو در تذهیب سرلوحه .دوران جوانی خود به تحصیل نقاشی مشغول بود

عالقه  ،پادشاه کشورعنوان بهویژگی خاص شاه طهماسب بود که  (. این48 :1384فر، )شایسته« به مهارت رسیدخطی 

 .چنین هنرهایی داشتند ،طبیعی است که برخی علما که در آن دوران ذوالفنون بودند .خاصی به هنر و هنرمندان داشت

االسالم پایتخت در معماری و دیگر علوم از تبحر خاصی عنوان شیخبههایی نام برد که بشیخ از توان نمونه آن می

 برخوردار بود. 

مرگ شاه اسماعیل دوم ضربه مهلکی بر پیکر نگارخانه »که ، طوریداشت زیادی نقاشی در دوران صفویه فراز و فرود

ن ر سر راه وی برای درک آثار تصویری و نیز نگارگراای بمحمد خدابنده مانع عمده سلطانزیرا نابینایی  ؛سلطنتی بود

 ؛عدم درک سلطان محمد خدابنده عاملی شد که نگارگری رو به افول نهد !(. آری93 :1379)پاکباز، « آمدبه شمار می

حکومت صفویه از سال »یی خاصی داشتند. آشناشد و مردم با آن ولی با این همه نگاری همچنان آموزش داده می

دار این حرکت تحت نظر شاه طهماسب آغاز و در خالل تحولی ریشه .ساختار هنری ایران را دگرگون کرد 1540/974

حت مدیریت ها را تشهرستان ،و اساسی توسط شاه عباس تکمیل شد. نظم و ترتیب جدیدی که به وجود آمده بود

 .نگ پایتخت در سراسر امپراطوری گسترش یافتدرنتیجه فره ؛طور منسجم به هم پیوند دادقابل اعتماد سلطنت، به

وین نزدیک شانزدهم/ دهم به مکتب قز ۀسداین مسئله موجب شد که حتی مکتب معموالً مستقل شیراز در اواخر 

با  ،ستاعنوان هنر شاخص صفویه به(. این مطلب نشان از آن دارد که نگارگری که 135 :1384فر، )شایسته« شود
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 1400آذر، 43 ۀشمار، 18 ۀدور
268 - 287  

ما شاهد شکوفایی بیشتری  ،کردتمدنی همچنان ادامه پیدا می ۀشاخاگر این  برسد.کامل خود شاه عباس به اوج و ت

عنوان هنر بهبه هر صورت نگارگری  .از این هنر بودیم و منابع موجود از آن دوران به حد قابل توجهی در دسترس بود

برای ما به یادگار  ،شاخص دینی بودکه مناصب را بزرگان سیاسی و دینی  و های مردمیتصاویری از توده ،خاص

در این  .بریمالی متون تاریخی به آن شواهد پی میولی از البه ؛هر چند که از آن آثار مقدار کمی باقی مانده .گذاشته

 میان از نگارگری مناصب دینی منابع قلیلی به دستمان رسیده است.

 انعکاس آن در نگارگری این دورهصفوی و دورۀ منصبان مذهبی لکرد صاحبموظایف و ع .2

 مرشد اعظم :شاه اسماعیل .2.1

گذاری سیاسی صفویه با شاه اسماعیل آغاز شد، کسی که در نزد مریدان از عظمت و اهمیت خاصی برخوردار بود پایه

 فوق انسانیاش از دالیل ماهیت نظامیکامیابی » ها بود.او در جنگ و این اعتقاد عجیب مریدان یکی از عوامل پیروزی

اش یل که یاران معنوی و نظامیع(. در حقیقت مریدان شاه اسما316: 1380)امورتی، «شدبرشمرده می او سالتر

 ،و اجدادی ءف آباوبرای او ارزشی فراتر از یک انسان معمولی یا شاهنشاه قائل بودند و با توجه به پیشینۀ تص ،بودند

ه از طرف خداوند و اهل بیت)ع( شدیاریو های او را مافوق طبیعی قدرتو ند دشاو قائل می رایبص تبرک و تقدس خا

 که جان را فداطوری .بودند محضیل به حدی بود که همه در مقابل فرمان او تسلیم عاعتقاد به شاه اسما .دانستندمی

ری را بر ایلچی معلوم شاه عالم پناه خواست که اعتقاد لشک ،در وقتی از والی روم در مراغه ایلچی آمده». کردندیم

ینی لعا فۀدر طر .از منار خود را بیندازد ،داردمیکه هرکس پادشاه را دوست  دی ندا کردمنا .مناری در مراغه بود .سازد

هایی رگهتوان اما می ؛هرچند این واقعه با اغراق بیان شده (.17: م1999، )بوداق قزوینی «تا صد کس خود را انداخت

پیامی برای ایلچی عثمانی  ،باشد هاگر با سطح نازلی هم اتفاق افتاد به هر صورت این امر .کرد پیدااز واقعیت در آن 

کنند و در کسانی که جان را فدای رهبرشان می. خواهند شدگیر یبانگربود که به آنان گوشزد کند با چنین افرادی 

های مهدویت هم اشاره اندیشهف باید به والبته برای این عقیده در کنار تص .خاطری ندارند ۀدغدغجان دادن هیچ 

(. با توجه به 28 :1380)رویمر، «دیدندیا دست کم نایب امام را میعود افرادی بودند که در وجود او امام مو» کرد.

عیانی که سالیان متمادی شی موعود در تشیع و انتظار طوالنی، شاه اسماعیل در آن دوران خودی نشان داد. اندیشه

بدین خاطر به او پیوستند و  یافته دیدندتجلیقسمتی از اوصاف موعود را در شاه اسماعیل  ،در انتظار منجی شان بودند

های تشیع را تبیین و تدریج که عالمان آموزهبه .عقیده پایداری و استقامت الزم را از خود نشان دادند ه،رااین و در 

خواهد زمینه را با یا به عبارت دیگر کسی است که مییل نایب عکه شاه اسما نداین حقیقت پی برد به ،دندکرتفسیر 

حال این واقعیت دینی و عقیدتی در این دوره بدین صورت تجلی سیاسی هربه .تشکیل حکومت برای ظهور آماده کند

واقع در(. 260: 1386، رامآ) «کردمی مقام مرشد اعظم طلب»ف و مریدان صوفی در وو اجتماعی یافت و در تفکر تص

برساند و قدرت تشیع ظهور  ۀمنصای را به العادههایی توانست کارهای خارقیل با استفاده از چنین پشتوانهعشاه اسما

 د.طور عملی تجلی سازرا به
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ایران سیاسی را در آن های صوفیانۀ اجدادش توانست با استفاده از آموزهه ه صفویلشاه اسماعیل صفوی بنیانگذار سلس

انش برای او مرید ،شدان به عنوان مرشد اعظم شناخته میفردی که در بین مرید .د نمایدحدوران بحرانی باهم مت

ناپذیری او زبانزد عام و خاص بود تا اینکه شکست جنگ که شکستطوری ؛های خاصی قائل بودندها و قابلیتتوانایی

این  تواند شکست بخورد.ان پی بردند که صوفی اعظم نیز میتدریج صوفیبه ت وکاس شچالدران کمی از این اعتبار

د را در رهای مردم رسوخ و نفوذ کرده و به باور رسیده بود که سیاحان غربی آن موامسائل چنان در میان توده

شاه اسماعیل اول  هایخصایص و ویژگی شرق از که غربیان با ذهنیت متفاوتطوری انعکاس دادند. های خودسفرنامه

این ». شوده صفوی پدیدار میلبانی سلس بارۀرنگرش اجتماعی د ،هانهایشان نوشتند و امروز با مطالعه آرا در کتاب

دانم در چشم نمی هبا رفتاری شاهان .منظر بودسخت نیک ،گذشتسیزده سال از عمرش می ،این هنگام جوان که در

داد که روزی پادشاه بزرگی خواهد ن میاتافت و آشکارا نشیرگ منشی از آن مو جیبن چه داشت، هرچه داشت نور بز

)کاترینو  «شد. آن نوجوان نبوغی سرشار و افکاری بلند داشت که دیدنش در آن نوسالی و تازه جوانی باورکردنی نبود

ولی در کنار  .استنشان از قابلیت فردی وی  ،توصیفی که این سیاح از شاه اسماعیل صفوی دارد (.246 :1360زنو، 

در برد و توانست از آن حوادث جان سالم به نمی ،و اجدادی را به همراه نداشت ءشینیه تاریخی آباپآن باید گفت اگر 

گذاری قدرت به هر حال در این پایه .گذاری کند که توان همسرایی با عثمانی داشته باشدبتواند قدرت عظیمی پایه

خصوص نگرش مریدان جان بر کف برای این صوفی ههای فردی و اجتماعی را لحاظ کنیم، بمایهصفوی باید بن عظیم

های ند دینی مطرح نماییم که با آموزهعنوان اولین فرد قدرتمپس باید مراد صوفیان را به اعظم درخور توجه است؛

شاه اسماعیل در آغاز جوانی وارد نبردهای  اخت.ادهای مذهبی پردهتصوف رشد و نموّ یافت سپس به تاسیس دیگر ن

تنها او در آن نه .نان بودعپیروزی با اقدام متهورانۀ اسماعیل هم». و در همه آن نبردها پیروز میدان بود عظیمی شد

بلکه حتی توانست خان مقتدر ازبک  ؛شهرهای تبریز، شیراز و بغداد را تصرف کردد و ش واحد هم بر الوند و مراد پیروز

ای مقدس به پادشاهی نیرومند مبدّل گشت. وسیله وب کند. بدین ترتیب شیخ زادهکترکستان غربی را مقهور و من

یش از صفویه هواداری پها بودند که از مدت یهای مخلص و صمیمها یا صوفیآن درویش ،رسیدن او به قدرت

زادگی بود قدرت صوفیانه و شیخدارد میگیری قدرت بیان نچه این سیاح در شکل(. آ24 :1360)کمپفر،  «کردندمی

 .تر اداره شهرها بودنکته مهم کند.اصلی را متصرف  که توانست شهرهایکرد که او را صاحب چنان توان عظیمی 

مل أولی این سخن قابل تا انجام داده ر همه این کارها ،هرچند که برخی ادعا دارند که شاه اسماعیل به قدرت شمشیر

دیگری که  ۀنکت .تواند فقط تصرف کند ولی نگهداری بدون کارهای فرهنگی غیرقابل قبول استاست چون قدرت می

او نیز خود را  دانند.همه خود را فرزندان امام می»فوی این بود که پادشاهان ص ،باید در پذیرش اجتماعی مطرح کرد

 ،شاه به عنوان فرزند پیغمبر دانند.داماد و پسر عموی پیغمبر)ص( می ،(مرتضی علی)عخواند و از اوالد پسر امام می

از  شود و اگر در امور مذهبیرند شاه به عذاب دوزخ گرفتار نمیایرانیان عقیده دا باشد.مذهب مملکت نیز می یسئر

 شخص اول مملکت بارۀ(. این گزارش در36 :1346، )سانسون «قرار گیرد بازخواست مورد تواندنمی ،زند او خالفی سر

این امر چنان در بین مردم نمود و ظهور یافته بود که  و دکنیم بازگو بافت ذهنی و فکری طبقات اجتماعی را

صوفی  هآن را بازتاب نگرش مردم نسبت بتوان میامروزه  . به طوری کهاندگران خارجی آن موارد را ذکر کردهگزارش
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د که صفویه در وهایی بان پشتوانهچنکه با  کرداعظم مطرح کرد و در کنار آن اعتقاد و حمایت مردمی را نیز بیان 

 ها مقاومت و ایستادگی کردند.مقابل عثمانی

 ،قرص او بودندپاپرومرشد کامل در میان قزلباشان که مریدان »عنوان نایب امام زمان و بهاعتقاد به شاه اسماعیل  !آری

لذا آنان به خاطر شاه حاضر به هر نوع فداکاری بودند و حتی  ؛به صورت یک قدرت سیاسی مشروع پذیرفته شده بود

(. در این امر باید گفت که شاه اسماعیل نقطه 36 :1388، )جعفریان «نددشبدون سالح در معرکه جنگ حاضر می

و این داشتند که هر دو گروه بدون تعصب شاه صفوی را قبول طوری ،های فقیهانه بودگری و گرایشیفتعامل صو

الجنان پیروزی شاه الجنان و جناتروضاتاحب افزود. صمیاقتدار شاه  ومشروعیت در میان یاران بر قدرت حکومت 

در  (.204 :1349، )ابن کربالیی «ا... بوده استداند که موید ِمن عندمی ائمهدر سیزده سالگی را یاری » اسماعیل

ها از دوران گرفت. اگر سیر تاریخی این اندیشهسال به کمک عقاید تصوف صورت وسنکمحقیقت پیروزی اسماعیل 

. ها شودتوانست صاحب چنان پیروزیمیگونه سال چوسنکمپدران او یعنی شیخ صفی الدین وجود نداشت، این بچه 

های تصوف و تفقه در شاه اسماعیل به هر حال آرمان .کندمیها را نیز مطرح آنو  ،  ائمهابن کربالیی کمک خداوند

 «دیدندیا دست کم نایب امام را میدر وجود او امام موعود » اعتقاد به این جوان در حدی بود که .کردتجلی 

گرایی در میان تمام طبقات اجتماعی وجود دهای موعوزمزمه ،(. در آن دوران متالطم و پرآشوب28 :1380)رویمر،

 ،خصوص در میان شیعیان که در تنگنا و فشار قرار داشتندانتظار بودند بهها مردم چشمامری که در طول قرن .داشت

د مردم شاه اسماعیل را نما ،بر اثر حوادث ناگوار آن دوران .ق نیز چنین تصوری وجود داشترَتدریج در ذهن دیگر فِبه

ر مقابل د .عینی پیدا کرده بود وجود هامیان تودهین نگرشی در دانستند و چنقدرت مهدی موعود یا نایب او می

کردند د اعظم و نایب امام زمان تلقی میصوفی اعظم خود را نماد مرش هاصوفیان هم در کنار تأثیرپذیری از عقاید توده

 کردند.ار جان خود را در مقابلش نثار میو با این افک

پادشاه امر کرد که شروانی  ،ون فتح شروان پیش آمدچ» ای بود کهمحض از شاه جوان صفوی به اندازه اطاعت

 ریختند و مرا از خزان ،دم را بوددر آب ریزند. از اسب و شتر و رخوت آنچه مرو بدمذهبند و مال ایشان نجس است 

چند مرتبه به  .دانم که قیمت کلی داشتمی نر آن را دو جا مهر کرده یقیدست آمده بود و س هجواهری ب کیسه

باز گفتم سخن مرشد را رد کردن  .پشیمان شدم ،خاطرم رسید که جواهر را به آب انداختن نهایت سفاهت است

اگر اغراق هم  ،کندچه این نویسنده عصر صفوی بیان میآن (.17: م1999)قزوینی، «عاقبت به خیر نیست انداختم

چگونه  .داردی وامیگفتمرند که هر کسی را به شاچنان مطیع اوباشد نشانی از اعتقاد مریدان به مرشد اعظم بود که 

چنین  ،این فکر و اعتقاد در این صوفیان رزمنده ایجاد شده که با یک فرمان دل از غنایم بردارند و برای اجرای فرمان

شه داشت که حال قدرت جنگی و رزمنده بودن نیروهای شاه اسماعیل در بعد معنوی ریهربه .کاری را اطاعت نمایند

 ۀنکت .تحکم و پایدار نمایندسسیس و مأتجهیزاتی بتوانند این سلسله را تتوانست در آغاز با کمبود امکانات مادی و 

ان ردانند اگر در جنگ چالدمیید من عندا... و کافه عرفا او را مرشد کامل مؤعموم علما شاه اسماعیل را » مهم اینکه

(. شکست جنگ چالدران اهمیت 6391و  8 :1380)هدایت، «او غلو کردندی ۀمرتبنیافتنی عامه لشکریانش در شکست

ناپذیری شکستۀافسانهتدریج صوفیان و طبقات مردم به این حقیقت پی بردند که به و ریخت و مقام معنوی او را فرو
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این  ۀنتیج ،و بدین صورتشکست بخورد دیگر فرمانروایان تواند همانند میاو نیز  .شاه اسماعیل محلی از اعراب ندارد

 جنگ غلوگری مریدان را کاهش داد.

 بزرگ صوفیان  الخلفاءفةیخلعملکرد . 2.2

 .بودندصفویه با استفاده از قدرت صوفیان شکل گرفت، مریدانی که برای صوفی اعظم ابهت و عظمت خاصی قائل 

های صوفیگری بزرگی همچون صفویه اندیشهراطوری تدریج شاه اسماعیل به این نتیجه رسید که برای ادارۀ امپبه

تدریج صوفیان بهلذا  ؛نظر قرار بگیرد و برای ایجاد نظم و نظام در جامعه احتیاج به قانون خاصی وجود داردمدتواند نمی

های اد خارج از آموزههاین ن .به امور آنان رسیدگی کرد الخلفاءفةیخلبه عنون  سندیمحترمانه کنار زده شدند و م

 ،یادگار علی سلطان خلفاء» الخلفاء فةیخلکرد. اولین گری میرنگی جلوهدیگر به شکل کمتشیع بود و در کنار مناصب 

 ،و الرضوان الرحمةاست که در زمان خاقان سلیمان شأن شاه اسماعیل علیه و  الخلفاءفةیخلوی از قبیله تالش و اوالد 

منتظم و به منصب خلفایی  ظاملک امرای عر سارالیه دشو م لقب یافته بود الخلفاءفةیخلکم داراالسالم بغداد بود و حا

 ؛منصب هرچند در ظاهر عنوان و القاب خاصی به خود گرفته بوداین صاحب .(107 /2 :1350)ترکمان، «بودسرافراز 

واقع خاص کارهای مریدان مشمار و حکومت بود و در بیوی حلقه اتصالی صوفیان  .ولی در عمل قدرت خاصی نداشت

که ترکمان بیان همانطور .توانست با صوفی اعظم ارتباط داشته باشدمیاد صوفیه معنوان نو به درسانبه سامان می را

توانست در نمیولی امیری که قدرت شاخص نداشت به عبارت دیگر عنوان توخالی بود و  ؛امرای بزرگ بود وجز ،کرده

تشکیالت اوایل سلطنت صفویه که بسیار  از آثار» ها قد علم کند. در حقیقت این شغلسالماالشیخمقابل صدرها و 

 اولیاء امور مذهبی و اجتماعی عملیات خود را که تحت ، حزبی استیکهای استبدادی شبیه به سازمان حکومت

ی ایجاد شده و دارای قدرت بیلالدین اردیعنی تشکیالتی که به دست شیخ صفیاطرافیان و اعضای فرقه صوفیه نظارت 

حزبی تکتشبیه آن به مقام  ،یف مینورسکی از این مقامصتو (.103 :1368، )مینورسکی «دادندمیانجام  ،العاده بودفوق

 رفت.شمار می صوفیه به ۀسلسلافکار  مههر چند که این مقام یادگار پدران شاه اسماعیل بود و در واقع ادا ،در اروپا بود

مردم نیز  .کردندافکار اجتماعی و دینی حکمرانی میطبیعی است که در آن دوران فقط حزب صوفیه بودند که بر 

خواندند. می الخلفاءةفیخلتمام صوفیان را رهبر صوفیان هر طایفه را خلیفه و رئیس » تابع احکام خاص آن گروه بودند.

ابتدا  ،دادمی الخلفاءةفیخله مرشد کامل به دستورهایی ک و دانستندیار یا نماینده شخص مرشد کامل میوی را دست

شد و مرشد کامل به سنت دیرین صوفیگری از ه ابالغ میاز طرف آن بزرگ خلیفه به خلیفگان و سپس به هر طایف

سنگدل و  جمزاآتشینحیدر آن مرشد سختگیر  داشت.یا کالن توقع فرمانبرداری محض میخرد  ،همه کس پیر یا برنا

 «دانستندهان سخن مرشد کامل را سخن خدا میکالسرخای رساند که صوفیان و این انضباط محض را به درجه

بلکه رسوخ  ؛ل نیستگیری مرشد کامسختنماید، گری میه در این اطالعت محض جلوه(. آنچ140 :1349، )طاهری

ود نه انضباط سخت که ناشی از قدرت مادی های معنوی رهبر صوفیان هست که اطاعت از باب تکلیف بافکار و اندیشه

وجودشان همچنان منصب نمادین برای صوفیان بود که به آنان دلگرمی داده شود که  الخلفاءةفیخلحقیقت این در .باشد
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به عبارت دیگر کارکرد  ،که چنین نبود و قدرت جنگی آنان در مقابل نظام اداری و ارزشی نداشتحالیدرنیاز است 

ای برای بخشش و طلب آمرزش طبقهگاه نیز بزرگان و اعیان و سایر مردم از هر » های خاص بودآموزهاین فرد ترویج 

چند ضربت بر  ،شتزدند و او نیز با تکبر خاصی با عصایی که در دست دارفتند. پیش او زانو میمی ءالخلفاةفیخلنزد 

 /1-2 :1375)فلسفی، «گفتندبخشید و این عمل را اعتراف میمیترتیب گناهانشان را بدین. زدشانه و پشتشان می

صوفیان از قدرت افتادند و در ساختار سیاسی و اجتماعی تدریج فقاهت رشد خاصی پیدا کرد و بهدر این دوران  (.240

ها بود هدایت آن افکار به سوی توده ،هیهای فقنکته مهم اینکه با رشد آموزه .دهای خود را از دست دادنهم پایگاه

 .کرداد جامعه بدان سو گرایش پیدا نمیکه صوفیان در بین مردم ارزش و مقام خود را از دست دادند و دیار کسی از افر

اند ولی در این بودهصوفیان در گذشته بسیار مورد احترام »: نویسدیمعه آشکار بود که سانسون ماین امر طوری در جا

فری که توانست این جع(. به هر صورت مکتب فقه 57 :1346)سانسون، «برندقارت به سر میها در منتهای حروز

ین آموزها اطبیعی است در مقابل  ،ای ماندگار نقش خود را پایدار نمایداندیشهها را عقب زند و بتواند به عنوان آموزه

 پناه جوید. خانقاهنج کنشینی کند و در ناچار باید عقببههمسرایی کند و افکار صوفیان نتواند 

 

 .صفوی، موزه کاخ گلستان ۀدور، 1046 -1014 /1636 -1605، مرقع گلشن محضر پیر،در  :1تصویر

از  ،شدهایی که در نقاط گوناگون کشور اجرا میصفویه و یکپارچگی کشور موجب شد نقاشی ۀدوروحدت سیاسی 

ها شکوه و عظمت صفویه را به تصویر این نقاشیظر سبک و سیاق به هم نزدیک شوند. یکدیگر تأثیر گرفته و از ن

البته در این وحدت باید شیخ االسالم و نهادهای دینی را حائز اهمیت شمرد  .کشید که برای آیندگان باقی بماندمی

مکتب تبریز سلطان  ۀنمایندین آورترنامد. )نها را با هم همفکر کنرنگی دینی تمام تودهکه توانستند با اتحاد و یک

رغم بهدر همین دوره و مکتب است که (. »53و  48 :1391)گودرزی، « د شاه طهماسب بودمحمد است وی استا
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رای نقاشان قرار های شاهزادگان و درباریان و بزرگان غالبًا موضوع عمده بادامه روند نگارگری؛ نقاشی از صورت

توان نقش سیاسی و اجتماعی و دینی آنان را در ر این نگارگری علما هم بودند که می(. د56 )همان:« گرفتمی

های الزم است بدین نکته نیز اشاره شود هنر نقاشی و نگارگری در این دوران خود شامل شاخه»نگارگری مشاهده کرد. 

یش مکاتب گوناگون نشان از (. پیدا248 :1389)محمدی، « اندلف نمود یافتهکه در قالب مکاتب مخت استمختلفی 

که یبانی به توسعه آن پرداختند طوریاعتبار و اهمیت هنر در میان حاکمان و بقیه سیاسیون دارد که با حمایت و پشت

های آنان که بیشتر شخصیتطوریشد به هسازی نیز پرداختر قرن دهم هجری به کار صورت نگاره و شبیهدر اواخ»

هنر پیشرفته آن دوران است و ها نماد ( این نقاشی25 :1386)طاووسی، « داندمیان تشکیل را دراویش و مدرس

 رود.ها نماد قدرت هنری به شمار مینگاریچهره

 و عملکرد صدرهاوظایف . .32

شاه اسماعیل اول برای ». دادندسامان میوسریل کارهای دینی را صدرها از بزرگان دینی بودند که در دورۀ شاه اسماع

به یک نهاد اساسی با کارکرد  ،ادهای سیاسی و مذهبی منصب صدر که میراثی از دوران قبل بودهایجاد پیوند میان ن

شاه واقع این اقدام در(. 29 :1369)سیوری،  «کردویژه در راستای تکمیل و تقویت ساخت دین ساالرانه مبدل 

اد اداری است که کارهای حکومتی هی نیازمند نچون هر حکومت ؛های حکومت بوداسماعیل در جهت پایداری پایه

شاه اسماعیل این کار را انجام داد. در این  ،چون از آغاز صفویه چنین سازمانی وجود نداشت .سامان پیدا کندسرو

 «عنوان روحانی عالی مقام، ریاست دیوان روحانی را بر عهده داشت و به صدر موقوفات ملقب بودبهصدر »زمان 

ترین عنوان عالیبهانتخاب صدر  .کرد شاه اسماعیل نهاد دینی را از سیاسی جدا ،(. با این کار63 :1369ی، احمد)میر

های سیاسی و همقام دینی به ریاست روحانیون برگزیده شد. بدین صورت علمای دینی با مردم مرتبط شدند تا آموز

توانست با انتقال مباحث گوناگون ای بود که میاسطهدینی را به مردم انتقال دهند و این حلقه ارتباطی بهترین و

هیچ حکومتی مستحکم  ،سیاسی و دینی مردم را نسبت به حکومت معتقد و پشتیبان نماید چون بدون حمایت مردم

 بارۀنکته مهم در .کرده حکومت از طریق روحانیون کسب میکسب مشروعیت بود ک ،نکته دیگر .و پابرجا نخواهد بود

این یکپارچگی . (79 :1380)سیوری، «بود ی یکپارچگی عقیدتی از طریق هدایت و تبلیغ آیین شیعهبرقرار» صدرها

کانال ارتباطی  .ترین کارهای علما بود که توانستند به این کار مبادرت ورزند و موفق هم شوندعقیدتی از مشکل

ه های غالی و دیگر عقاید پرورش یافتآموزه ها باآن هم در میان مردمی که سال ،چهره بودبهچهرهمساجد و تبلیغات 

در که  انداده از شمشیر و زور را مطرح کردهای استفهر چند عده .ها کار آسانی نبودبودند. دگرگون کردن این اندیشه

های بعدی توانست تعمق یابد و در نسلمقطعی بود و نمی ،ها از طریق قدرت جنگی بودجواب باید گفت اگر این آموزه

فراخوانی علمای شیعی بحرین و جبل عامل لبنان به ایران در دوران سلطنت »برای این کار  .شدچار اضمحالل مید

 .(347 :1380)قصص العلما،  «شاه اسماعیل آغاز شد

ای از نسخه سفرنامه که نگاره»آید برای مثال دست میه های متفاوتی ببرداشتهای دوره صفوی با دقت در نگاره

توان صدر را های خاصی وجود دارد که میها و رنگبا لباس یافراد .(104 :1387)پاکباز، « استه شکار تبریز صحن
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ها به روش خاصی تزئین شده که قدرت هنری نگارگران را برای ها و چهرهدر آن نگارگری رنگ .هم در آن صحنه دید

 کند. ما روشن می

ل و از وزاری پیشین او بود معلم شاه اسماعی، الدین گیالنیموالنا شمس»عنوان صدر انتخاب شد بهاولین فردی که 

(. وقتی که وی این منصب 123 :1372)واله اصفهانی، «عنوان اولین صدر شاه اسماعیل و از وزرای پیشین او بودکه به

به گسترش دین پرداخت. های تشیع در بین مردم مهیا کرد و های الزم را برای گسترش آموزهزمینه ،دار شدرا عهده

(. این صدرها 221 :1375الصفویه، ةروض) «دیگر کسی متصدی منصب صدارت نشد به غیر از سادات،»ای هم دوره رد

کسانی بودند آنان  .نقش مهمی در کسب مشروعیت حکومت صفوی داشتند ،منصبان دینی بودندصاحبعنوان که به

و مردم را به سوی ها را تبیین و تفسیر ها آموزهآن .و همگام حاکمان شد کردند که باید همراهکه به مردم گوشزد می

از اموز زشت و ناپسند جلوگیری و انجام فرایض »که عد اجتماعی صدرها کسانی بودند در بُ .کردندمییقت هدایت حق

باید گفت که صدرها نقش کلیدی  بارهدر این (.249 : 1357)روملو،  «مذهبی چون نماز جمعه و روزه را تشویق کند

های تبلیغی توانستند به اتحاد و یکپارچگی ایران سیاسی کمک قابل توجهی ز صفویه داشتند و با ایجاد زمینهدر آغا

که نقش آنان در تاریخ صفویه برجستگی اداری بیش از پیش زیاد کرد طوری این امر قدرت آنان را در نهاد .بکنند

 خاصی دارد.

ترین عضو ساختار عنوان برجستهواقع او بهدرتنوع و متعدد بود. های نخست حاکمیت صفویان مدر سال روظایف صد

شرع و رسیدگی به اوضاع دینی و  ۀحوزدادرسی در  ،مسائل گوناگون ۀباردرصدور احکام شرعی  ،امر قضاوت دینی،

دامنه  ،دیوانی دولت صفویه گسترده شدرفته هرچه ساختار رفتهاما  ؛مسئولیت نظم اجتماعی را بر عهده داشت

تر گشت و بخشی از این وظایف وظایف صدر هم محدود و تر شدظایف هر یک از مناصب دیوانی مشخصاختیارات و و

های واقع صدرها یکی از شاخصهدر (.428 :1389)صفت گل،  «قرار گرفت هااالسالمشیخدر حوزه اقتدار قاضیان و 

را  هاتوده وفردی اختالفات را حل رفتارهای اجتماعی و  ۀحوزدر اعی بودند و با دادرسی سطح اجتم آفرینی درنظم

به هر حال نهاد  .شدمینظم اجتماعی عاملی برای اقتدار و مشروعیت حکومت  به تبع آن کردند.میحامی حکومت 

امپراطوری خود را به مسیر  ،آنهای قدرت شرعی و اسالمی بود که شاه اسماعیل صفوی با ایجاد لفهؤدینی صدر از م

 هدایت و ارشاد سوق داد.

شاردن که یکی از سیاحان فرانسوی بود و با اقامت طوالنی در ایران از آداب فرهنگی و اجتماعی ایران آگاهی کامل 

کلمه عربی و به معنی باالتنه، این  .شودمیآیت ا... یا مجتهد اعظم صدر نامیده » :دهدصدر گزارش می بارۀدر ،داشت

مسند است که اصطالحاً صدرنشین اما مجازاً  به معنی عالی جاه  ؛گوییمآن قسمت از بدن است که ماسینه میخاصه 

فرد ترین عالمنگاه شاردن به صدر نشان از  (.1334 /4 :1374)شاردن، «یعنی نشسته در باالی مجلس، گویندمی

ر عالمان تابع و مطیع به حقیقت دیگدرای هم هست و صاحب رتبه علمی برجسته سی است کهمذهبی در نهاد سیا

های اجتماعی را به انجام برسانند. از دیگر سیاحان اروپایی که مربوط به تودهی یرااجروند که باید کارهای شمار می

: نویسدمقام صدر می بارۀدر پس از توصیف اوضاع و احوال کشور ،اهل آلمان بود و در زمان شاه صفی به ایران آمد
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شود و باید نسبت گزیده میوسیله شاه و قضات برهب که هاستمانند پاپ نزد کاتولیکو صدر باالترین مقام روحانیت »

تنها نهزیرا  ؛آشنا باشد کامالً  ،شودکه از آن استخراج می یافضل و اعلم به محتوای قران مجید و قوانین ،به دیگران

 .نظر باشدها صاحبنشیند و باید در این زمینهه موضوعات دنیوی نیز به داوری میبلکه راجع ب ؛شرعیدرباره مسائل 

کند و ت حکم را مهر میپشنویسد و بعضی از احکام را شخصا می .کندم خود را صادر میحک ،صدر بعد از قضاوت

 این رای .کندنویسد و به مهر خود مهمور میندن حکم زیر آن جمله زیرین را میشاه بعد از خوا .فرستدبرای شاه می

 (. 327 :1363)الئاریوس، «کنیماز صدر است و ما آن را تنفیذ می

هرچند که در امور  .گیرداین دوره صبغۀ قضاوتی به خود می گزارش این جهانگرد نشان از آن دارد که مقام صدر در

وری و مشورتی داشت و یکی از ترین مقام مذهبی داصدر عالی ،حال در دورۀ شاه صفیهربه بود.گذار ثیرأدنیوی هم ت

های ت عالی او نقش مهمی در ثبات پایهکه اقتدار و مدیریرفت طوریحاکمیت صفوی به شمار میهای اصلی در مهره

 ،ودقدرت صفویه داشت و رضایت مردم از این مقام عاملی حیاتی برای حکومت بود. سیاح دیگری هم که اهل ایتالیا ب

صدر پیشوای عالی شیعیان »: نویسدمی . ویاس اول به ایران سفر کرده بوددر دورۀ شاه عب کهپیتردالواله نام داشت 

 / 2 :1380)دالواله،  «و باالترین مرجع رسیدگی به امور دینی و صدور فتاوی و همطراز یک اسقف مسیحی است

تشیع جلوه خاصی به  ،نگاه خاصی داشت و در آن بند این سیاح برخالف دیگر سیاحان به این نهاد دینی (.949

تا بدین طریق اقتدار و عظمت این  کردهبخشیده است و قدرت مرجعیت در این نهاد را با نهادهای دینی خود مقایسه 

 ریاست امور، ب یا صدروّان»: نویسدصدر چنین می بارۀدر ،ری نام داشتایتالیایی دیگری که کار نهاد را نشان دهد.

ها یا مجموعهزیرری فقط در سطح کلی بود و اشاره خاصی به ر(. نگاه کا169 :تا)کارری، بی «عهده دارد ینی را برد

نویسان به قدرت و اعتبار و نقش این نهاد دینی پی برده به هر حال همه این سفرنامه ولی ؛کارکردهای آن وجود ندارد

و اهمیت صدر را نشان ها اقتدار وجه اشتراک آن .اندهقضیه پرداختفکر خاص خود به بودند و هر کدام با سبک و ت

 س قدرت دینی قرار داشت.أها صدر همچنان در ردوره ۀهمدر  کهطوری ،دهدمی

 االسالمی های شیخکارکرد .2.4

از علمای  ،ندشدکسانی که به این مقام برگزیده می .االسالمی از دیگر مناصب مهم دینی در عصر صفویه بودشیخ

ها االسالمی پایتخت از شهرستاندر سازمان دینی صفویه شیخ که عظام و دارای مقامات عالی علمی و عرفانی بودند

انتخاب این فرد از طرف شاه یا از طرف  .االسالم پایتخت بودندوده و همۀ آن افراد تحت قدرت شیخو والیات برتر ب

یع سادات و سفید جمرع و مباشرین اوقاف تفویضی و ریشکام شالزمه منصب مطلق صدارت تعیین ح» صدر بود

از میان  .ندشد( که انتخاب می2 :1378زا سمیعا، میر) «نمازان و قضات و...االسالمان و پیشعلماء و مدرسان و شیخ

مدت ده »که توان محقق کرکی را نام برد می ،ای در ایران عصر صفوی داشتندالعادهثیرگذاری فوقأاین عالمان که ت

 «عهده داشت بر القضاتی اصفهان و مملکت ایران رااالسالمی و قاضیصب شیخمن مریق 940تا  930سال از سال 

قق ثانی و نورالدین علی بن حسین عبدالعال کرکی مشهور به مح»(. این عالم برجسته 459 :1352آبادی، خاتون)

االسالمی اصفهان منصب شیخ»به  بد و در زمان شاه طهماس( بو368 .4تا: بی الجنات،)روضات «خاتم المجتهدین
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تصوف بود و این های فقهی به جای نقش مهم او جایگزینی آموزه .(28، 1849)رسائل المحقق الکرکی،  «دست یافت

 گذاری کرد که تا امروز نیز ادامه دارد.امر را طوری پایه

 
 موزه متروپولین. .عثمانی ۀدور دعبداهلل باکی،مدیوان مح دینی،االسالم با دیگر متکلمان مذاکره شیخ :2ر تصوی

 

ران نماید که در طول دوچنین می وظیفه وی رسیدگی به امور و مسائل شرعی، نظارت بر اموال غائبین و یتیمان بود.»

، )ورهرام «استی مشابهت داشته االسالم با نوساناتی همراه بود و گاه وظایف وی با قاضصفوی اهمیت و مقام شیخ

شد که در پایتخت و اکثر شهرهای بزرگ وجود سالم به عنوان حاکم شرع شمرده میاال(. در حقیقت شیخ193 :1368

از  با این کار مردم را .کرد و نقش مهمی در تسهیل امور جاری مردم داشتکارهای دادرسی مردم را اداره می ،داشت

. با روی کار آمدن دادمیمستحکمی برای این سلسله پرورش را پشتوانه های مردمی حکومت راضی نگه داشته و توده

ها به این آن ۀنوادخایا اعضای شوند میهای گذشته در منصب خود ابقاء های حکومتاالسالمبسیاری از شیخ»فویه ص

کنار بر ،مخالفت داشتندصفویان هایی که با رسمیت یافتن تشیع در قلمرو االسالماگرچه شیخ .شوندمقام منصوب می

مناطق با  ۀاالسالمی ادارشیخی ثابت شده بود که بدون (. این امر بر حکومت صفو93 :1343)غفاری،  «شوندمی

سامان دهند. سروا ها رشد تا کاران قبلی هم استفاده میبدین خاطر با فتوحات از عالم .رو خواهد شدهمشکالتی روب

(. آنچه 207 :1367، )بوسه «شدهای عالی رتبه اطالق میبه قاضی عصر صفوی تنهادر »االسالم در هر حال شیخ

کند چون در دورۀ شاه طهماسب عالم بزرگواری به نام محقق تنها قسمتی از قضیه را حل می ،کندوسه مطرح میب

پرداز علمای دینی نظریهعنوان به . ویمذهبی در ید اختیار او بود االسالم اعظم بود که تمام امور دینی وشیخ ،کرکی

االسالم به پس شیخ .ستا نقش مهمی در طول تاریخ صفویه داشت و آثار آن تا زمان حال باقی کهشد شمرده می
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شد که نقش مهمی در ساختار سیاسی و دینی داشتند و نقش آنان مهم و ان مقتدر و مومن، فقیه، اطالق میعالم

 ارزشمند بود.

ه در تمام شهرهای عمده مملکت دو نفر ب» :اندهایی داشتهسیاحان اروپایی اشاره ،االسالمیکارکردهای شیخ بارۀدر

( همچنین 259 :1382)تاورونیه،  «نمایندامورات مذهبی و قانونی رسیدگی میاالسالم و قاضی هستند که به اسم شیخ

یم نشینانی دارد که به اتفاق جانشینان صدر به تنظاالسالم نیز در تمام کشور جاشیخ»: کندسانسون گزارش می

کند که این یقت سانسون با این توصیف بیان می(. در حق42 :1346)سانسون، «پردازندها مینامهقراردادها و اجاره

م های اجتماعی به انجات که کارهای مربوطه را برای تودهاالختیاری داشتمام شهرهای ایران نمایندگان تاممقام در 

کرد. درواقع تسهیالت امور جاری زندگی نقش ر تسهیل امور زندگی مردم ایفا میرساندند و این امر نقش مهمی دمی

ن غافل نبوده و به آن اشاره نویسان از آامری که سفرنامه ،آوردوجود میه ستحکام و پایداری صفویه بمهمی در ا

مسائل  بارۀشیخ االسالم در»: گویدمی بارهدر این ،سیاح در ایران بودهای گلبرت آلمانی که از اولین آلمانیاند. انکرده

مشخص باره (. با دقت در این124 :1360)کمپفر،  «دهدفقه حکم می دینی و همچنین دعاوی حقوق مدنی بر مبنای

این  ۀهم .است کردهاالسالم داشت و تفکر فقهی شیعه را در آن شاخص شیخوی نگاه دینی به قضیۀ  که شودمی

گذاری رثیأه این علمای دینی افراد شاخص و تنشان از آن دارد ک ،ها که ظاهری متفاوت و معانی یکسانی دارندگزارش

االسالم در امور شرعی با قاضی شیخ» شدنگاه سیاحان در آن مورد غفلت نمیبودند و نمود آنان طوری بود که از 

 «کردنده امور مذهبی و قانونی رسیدگی میوجود داشتند که باالسالم و قاضی دو نفر به اسم شیخ .شریک بود

که با همکاری االسالمی مطرح کرده و طوریر شیخعد دادرسی عمومی را دبُ (. این سیاح هم558 :1369تاورونیه، )

 کردند.را نسبت به حکومت صفویه دلگرم میرساندند و با اجرای عدالت مردم کارهای دادگستری را به انجام می قضات

 عملکرد مقام مالباشی .2.5

 مالباشی یکی از مقامات دینی مهم در اواخر عصر صفویه بود که نقش مهمی در پایداری و ثبات جامعه صفویان داشت

ترین مقام روحانی عالیدر این دوره مالباشی . مقام صدر در زمان شاه سلطان حسین به مقام مالباشی تغییر یافت»

کرد ایفا مینقش مهمی عد فرهنگ دینی و سیاسی (. این مقام در ب63ُ :1369، )میراحمدی «تشکیالت صفوی است

مشارالیه رأس و رئیس و افضل و اعلم عموم علما و جمهور فقهای عصر بود که پادشاه تحقق دینی و دقایق علمی از »

ل فکری شاه و (. این مطلب تعامل و تباد173 :1385)میرزا رفیعا، «گردیدو مخاطب به خطاب مالباشی می کردوی 

نظر  دهد، درواقع رئیس نهاد دینی در قبال پادشاه مسئول بود که در ابعاد علمی و فقهی دقتمالباشی را نشان می

های حاکم صفویه را جامه عمل بپوشاند و با این تعامل نهاد سیاسی و دینی پیوستگی و داشته باشد تا بتواند خواست

 های دیگری هم وجود داشتلفهؤم ،ن دوره برای رسیدن به این مقامدر آ .شدها حاصل  میجتماعی در تودهاتحاد ا

در اواخر زمان شاه سلطان حسین میر محمد باقر نام فاضلی، با آنکه در فضلیت از آقا جمال هم عصر خود کمتر بود »

 .خود مدرس مدرسه مذکور گردید و غ را بنا گذاشتهچهاربا ۀمدرسو بتقریب مصاحبت،  به مرتبه مالباشیگری سرافراز

 «فرستاد که به مستحقین برساندنمود و وجوه برّ و تصدقات را پادشاه نزد او میمیستد وجوهات حالل را نیز وداد
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 باقر فاضلی هرچند برتر نبود ولی برتر شد و این امر نشان از آن دارد که بعد علمی(. محمد2 :1368)میرزا سمیعا، 

توان مطرح را هم میها جذابیتاجتماعی و دیگر  تنها مالک رسیدن به این مرحله نبود و در کنار آن نفوذ سیاسی و

ر این بایست به وظایف خود عمل کند و امور مربوط را سروسامان دهد تا بتواند دمقام میصاحبحال فرد هربه .کرد

دار آن و فرد دیگری عهدهشد میعزل  ،که باید و شاید انجام دهد توانست کارها را آنطوراگر نمی .مقام باقی بماند

 شد.منصب می

در روز یکشنبه  1324الثانی سنه ربیعدر اواخر ماه »: دهداین منصب چنین گزارش می بارۀدر یکی از منابع قدیمی

 مسالالثانی، نواب اشرف همایون اعلی دستور فرمودند که عالی حضرت مجتهدالزمانی امیر محمد باقر سلخ شهر ربیع

الزمان مجتهدکل علما و اشراف و عظما باشند و در مجلس همایون هیچ کس را یارای تقدم بر آن  اهلل تعالی و رئیس بر

کس همهمقدم داند بر  کس آن عالمه العلماء رامههدر نشستن و ایستادن و عرض مطلب را مشارالیه بخواند و  ،نباشد

آبادی خاتونباقر شفقت و عنایت فرمودند. خانه محمدو در هجدهم شهر جمادی االولی خلع فاخر به آن مجتهدالزمان 

مورد هجوم اوباش قرار گرفت و وی اندکی بعد در همان  ،طی رخدادهایی که در پایتخت اتفاق افتاد 1127سال  در

عنوان امام بهفرزند دیگرش  .طور رسمی مدرس مدرسه سلطانی شدبهسال درگذشت و با درگذشت وی پسرش 

م شیخ االسال ،. میرزا سید محمدفرزند میرزا محمد امین که قاضی اصفهان بوددشجماعت مسجد جامع اصفهان تعیین 

(. مطالب 569 :1352، آبادیخاتون) «بود به سمت مالباشی نصب گردید االسالمتبریزی که شیخ شد و محمد حسین

بود که با بزرگان سیاسی قرابت خاصی ترین فرد عالمدهد که مالباشی در بین فرهیختگان علوم اسالمی فوق نشان می

 .علما تابع او بودند ۀهمو کردند میکه او را مجتهد اعظم خطاب طوری ،داشت و برای پادشاه نیز درخور توجه بود

چند که هر دو با هم تعامل و ارتباط تنگاتنگی هر .بعد از مالباشی قرار داشت ۀمرتباالسالم در شیخمهم اینکه  ۀکتن

کردند و در آن دوره منصب مالباشی از آن دو نفر و سیاسی نهاد مذهبی را هدایت می داشتند و در یک مدارای علمی

: های بعدی انتقال یافت. کارکردهای این منصب به شرح زیر استاین سلسله این نهاد دینی به دورهبود و با انقراض 

جلوگیری از ستم بر مظلومین و درخواست وجوهات  .2 .درخواست حقوق برای طالب علوم دینی و مستحقین .1»

های جنبهدرحقیقت وظایف فوق  (.411 :1381)صفت گل،  «.به نیازمندان هوجود برّ ارسالی پادشاحالل رساندن 

حدی مطمئن و مورد اعتماد بود که بهمنصب این مقام صاحب .دهدسی و فرهنگی این مقام را نشان میمالی، دادر

ز اکه به دادرسی ستاندن داد مظلوم سپارد تا در جای خود مصرف نماید و در جنپادشاه مبالغ هنگفتی را به او می

در بعد  .توانست به اجرای احکام هم بپردازدمیکه صاحب قدرت اجرائی بود و شد و طوریمیدیگر وظایف شمرده 

که علما این وظایف را ز اهمیت خاصی برخوردار بود، طوریها اشیعی برای توده های دینی وآموزه فرهنگی نیز تعلیم

ردیف مناصب  حال این مقام درهربه .کردندینی و ادعیه را تبیین و تشریح میبرای مردم مباحث ددار بودند و عهده

توان گفت برتر از بقیه بود چون نیروهای این نهاد مذهبی ت میأجربهای برخوردار بود و دهالعاسیاسی از اعتبار فوق

بت به حکومت دلگرم و حامی همگامی با مردم آنان را نسها و همراهی و آموزهمستقیم با مردم مرتبط بودند و با بیان 

ایجاد » کرد.ود و برای آن توجه خاصی ابراز میتوجه پادشاه ب مورداد مذهبی هدر هر صورت نقش این ن .آوردندبار می

بستری بوده تا از طریق آن مقامات عالی مذهبی از طریق پیوستن به نظام  کردنسمت جدید مالباشی برای فراهم 
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ای برای کنترل نهاد . در حقیقت ایجاد این منصب وسیله(246 :1368)کاظمی موسوی،  «نظارت درآینداداری تحت 

تا کارها د شوهمچنین تعامل خاصی با گروه اداری ایجاد  .دینی بود که با پیوستن به نظام اداری قابل کنترل باشد

ی با اقتدار و دینی به شکل اداری بود که علمای دینتعامل نهاد سیاسی  ۀنقط سروسامان بهتری یابد و این مسند

 وجود آمد.ه ها بد و بستر مناسبی برای آموزش تودههای دینی پرداختنخاصی به تبیین آموزه

وری شاهان صفوی از نفوذ روحانیون و بهرههای اداری و سیاسی میان دربار اصفهان و استانبول که از یک سو رقابت»

ای انگیزهسو  از دیگر و اد سیاسی کشور به شکل احترام گذاشتن و ارج نمودن به علمای شیعهها نها بهمراه ساختن آن

باید  باره(. در این274 :1385)ساکت،  «اساسی در ساخت و پرداخت منصبی جدید تحت عنوان مالباشی بوده است

انی با ساختارهای دینی و اداری عثمهای اصفهان و استانبول ربطی به ایجاد این مقام ندارد چون رقابت گفت که

ادی دانست تا هشیعی به شکل ن های دینی ون ایجاد این منصب را ترویج آموزهتوامی ،صفوی تفاوت ماهوی داشت

 ها هموار شود و طبقات اجتماعی بتوانند به درک و فهم الزم از آن اندیشه ها برسند.مسیر تحقق آن آموزه

 نذورات و موقوفاتمنصبان .صاحب2.6

سپس در جهان اسالم  ،رسدمیآن در ایران به دوران باستان  ۀریشهای معنوی زندگی بشر است که وقف یکی از جنبه

 بودعلمی و فرهنگی در صفویه  ۀتوسعشود و عامل مهمی برای میو در دوران صفویه از برجستگی خاصی برخوردار 

های وقفی در دوران زمین ند.خدمات فرهنگی عظیمی را به وجود آورد ،و عالمان دینی با استفاده از این وجوهات

های داد. واقفان دارایییه اختصاص میدرآمد این اراضی را به مقاصد دینی و خیر ،واقف»صفویه حائز اهمیت بودند 

(. 223 :1362، )لمتون «کردندخانه و آب را نیز وقف میه، قهوهسرا، حمام، کتابخانمانند کاروان دیگری به غیر از زمین

های عمومی جایگاهخصوص این مراکز از هب ،دینی و فرهنگی بود ۀتوسعها عامل مهمی برای درآمد حاصل از این وقف

ۀ نمایندیافت و عالمان دینی که ین میان فرهنگ وقفی نیز توسعه میدر ا .بودند که مردم با آن سروکار داشتند

اصیل  های ناب وآموزهکردند، در کنار این کارها را طبق وصیت واقفان صرف میحاصله درآمد  ،االسالم بودندشیخ

 دادند.تشیع را هم بسط و گسترش می

به عبارت دیگر انقالب  .اجتماعی و اقتصادی شد ی،سیاس ،فرهنگی ،مدن صفویان ایران دچار انقالب دینیآکاررویبا 

نصیب نماند و اوقاف بیدر این میان اوقاف هم از این انقالب  .شدهای زندگی را شامل میتمام جنبه اجتماعی شد که

مداران و مردم به شکل وقف دهای مقدس از طرف حکومت و سری به خود گرفت و تمام آستانعایران رنگ و بوی شی

 .شتحساب رسمی مالی خاصی وجود دا ،این امکان گسترده که در اکثر نقاط کشور وجود داشتند ۀاداردرآمد و برای 

وقف  ۀکلمدفتر موقوفات نام دارد که از  ،کندآوری و حسابرسی میجمعوقوفات را دیوانی که درآمدهای حاصل از م»

نظر  امور موقوفات زیر ۀجملگرفته شده است.  ،شوده به اماکن مقدس و امور خیریه میک شمعنی هدیه و بخش هب

مستوفی  است،در نیز و بازرِس موقوفات که معاون ص یس موقوفات هم اوستئشود. به دیگر سخن رمیصدر اداره 

 شدموقوفات با صدر و مستوفی انجام می ۀادارپس . (4: 1342)شاردن،  «دشومیوی شاه انتخاب شود و از سنامیده می
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و هر دو در بستر مناسبی به اداره امالک مدنظر می پردازند و نقش مهمی در تسهیل امورات مربوط به کل اوقاف 

صدر وقف آن است که عواید حاصل از موقوفات  ۀادارفعالیت  ۀعمدقسمت دهد کمپفر هم چنین گزارش می .دارند

 ،همچون متولیان، کارکنان ؛او برحسب تشخیص خود حقوق اشخاص روحانی .دینی را به مصرف صحیح خود برساند

ایداری کسی که نقش مهمی در پ .موقوفات بود ۀادارپس صدر اولین فرد شاخص در . کندیا زیاد میخدام و غیره را کم 

گسترده را در  کرد و وجوهاتها آشنا میموزهآمردم را با  ،کرد چون او با کارهای فرهنگیو استمرار صفویه ایفا می

وزیر موقوفات  ،معموالً پادشاهان صفوی ایران پس از مرگ صدر»کرد. همچنین پس از مرگ صدر این زمینه مصرف می

کنند و  تملکمتصدی را شخصا بالشود عواید این شغل ترتیب بتوانند تا میبدینرند که گمامیرا به کفایت آن کار 

این نکته  ،(. آنچه در این قسمت ذکر شد122-121: 1360)کمپفر، «ضمناً مردمی هم باشد که کارها را اداره کند

ا هم به سروسامان بهرچند سه نفر  .شدمیوفی و وزیر موقوفات اداره مست اوقاف توسط صدر و ۀادارمهم است که 

زمانی امور وقفی  ۀبازپس از مرگ صدر بود تا در آن  برای ایذخیرهپرداختند ولی در این میان وزیر دادن امور می

واقع اداره موقوفات در در داد.ر منصوبی شاه سروسامان میکارها را وزی ،بدون متصدی نماند و تا انتخاب صدر جدید

با این تفاوت همه متصدیان و کارکنان آن عالمان دینی بودند که امور خیریه  ،های دولتی بودسازمانطول اداره دیگر 

کرد چون بدون این وجوهات دینی مدها بار مالی حکومت را کم میآدادند و این درمیرا با کارهای فرهنگی انجام 

 ،ها در کنار مسائل دینی و فرهنگیپس این وقف؛ شدمی پدیداران دینی کمبود بودجه برای تعداد کثیری از کارکن

. رفت و این وجوه عظیم مالی در طول تاریخ صفویه نقش مهمی ایفا کردهم به شمار میک مالی کمبرای حکومت 

 ،رفت و با این همدلییش میپکارکرد مهم دیگر بُعد فرهنگی بود که همراه و همگام با صفویه و در مسیر حکومت 

پس وقف را باید در صفویه مهم تلقی کرد که نقش مهمی در  .نددشدل و همگام میهمت به حکومت بمردم هم نس

 استمرار آن داشته است.

 خراجمنصبان صاحبفقها:  .2.7

شد، می واگذاره از طرف دولت برای مردم هایی کزمیندرآمد حاصله از  .های اسالمی بودخراج یکی از منابع دولت

ها گرفت که با غیبت معصوم این خراج در میان عالمان شیعی در دوران صفویه بحث دائمی شکل .خراج نام داشت

توان میقطیفی و موافقان شیخ کرکی را  در میان مخالفان .ای دیگر مخالف بودندبرخی موافق و عده .چه حکمی دارد

اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج نوشت و در این رساله به سؤاالت مربوط به خراج عنوان قاطعه ای بهکرکی رساله .نام برد

 هاییآن بوده است که شاه اسماعیل زمینیک مسئله مهم »در آن دوران  .پاسخ کامل داد ،که در آن زمان مطرح بود

ینکه آیا تصرف . بحث در اها بحث باال گرفته استاین زمینداده و درباره مشروعیت را با اقطاع به علما و سادات می

های شاه اسماعیل برای رونق علوم دینی زمین .(233 :1388، )جعفریان «ها درست است یا نهدولت در این زمین

پس از این در میان علما بحث داغ مشروعیت یا عدم مشروعیت شکل گرفت  .در نظر گرفت دینزیادی را برای علمای 

ها کردند و این بحث در میان مردم رسوخ کرد ها و استداللشروع به بیان دیدگاه ،ای موافق و عدهای مخالفهکه عد
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بدین  ؛های زیادی هم نوشته شدخراجیه ،لبته به غیر از این رسالها .و این دوگانگی را با نوشتن آن رساله حل کرد

این . صیب صفویه شدمدهای هنگفتی نآصورت مسئله خراج در بُعد شرعی و اجتماعی حل شد و از این طریق در

 ها یکی از عوامل پایداری و توسعه اقتصادی و سیاسی صفویه بود.خراج

 وکالت حاللیات .2.8

این کار ناشی از  .دار بودنددوران صفویه این مسؤلیت را عهده هایی بود که علما دروکالت حاللیات یکی از شغل

خور و موجّه در بین عامه نشان خواستند خود را افرادی حالله مینمایی برخی پادشاهان صفوی بود کزهدوسواس یا 

این کار نظارت  ادند و فقیهی بردبا قیمتی پایین به مردم اجاره میها را بدین خاطر برخی از امالک و مغازه .دهند

وسواس داشت طوری  و کردند و شاه طهماسب بانی این کار بودمعاش میامرارسیاسی از این طریق بزرگان  .کردمی

خوری شود شاید حاللاست تا بدین طریق  صورت نگرفته بارهکه مطمئن شود هیچ ظلم و اجحافی به مردم در این

که این کارها صوری بود و مردم از کارها حالیدرتاز بدانند یکهعد معنوی که مردم به سوی او جلب شوند و او را در بُ

خوری او را یا زیر سؤال حالل بدین صورت .بردنداش پی میشخصیاعی او به ماهیت و رفتارهای فردی و اجتم

جمله سید مظفرالدین از ،را بر عهده داشتند آن لیتئومسکردند. برای این کار عالمان بزرگی بردند یا تأیید میمی

همچنین محمدعلی  و ( بود267 :1340)افندی،  «وکیل حاللیات اختصاصی شاه»علی بن شاه محمود انجوی شیرازی 

الدین محمد ترکه نیز منصب همچنین افضل .(441 :1388، )واله «وکیل سرکار حاللیات خاصه شریفه بود»تبریزی 

میر محمدباقر خاتون  ،توان شیخ علی منشار، شیخ بهاییاز دیگر علما می .کرداداره می را حاللیات طهماسب اول

االسالمی و یا مالباشی را هم زمان برعهده داشتند از کسانی بودند که مقام شیخ ین عالمانآبادی و دیگران را نام برد. ا

العمل مردم از این منصب در منابع در مورد عکس .پرداختندنگین آن مشاغل به این کار نیز میو در کنار مسؤلیت س

مطلب خاصی وجود ندارد تا نگاه مردم را به این کار مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم  ،خصوص سفرنامه هاهتاریخی ب

طبقات پایین جامعه  چه به صورت حقیقی یا مجازی باشد نوعی فرصت برای ،خوری شاهانهحاللبه هر حال این اما 

 امرارمعاش نمایند. ای شاه را به صورت نازلی کرایه کنند و از این طریقهراجاها و اماکن بود که مغازه

 فقها و بازار. 2.9

های سلسلهدر طول . بازار یکی از مراکز مهمی بود که در طول تاریخ تأثیر عظیمی بر سیاست و اقتصاد بر جای گذاشته

های دورهدر  .تقابل و تعامل زیادی بین حکومت و بازاریان وجود داشت ،گوناگونی که در ایران اسالمی وجود داشت

یا جوانمردان کسانی بودند که از صنف بازار تشکیل شدند و نوعی پایداری و مقاومت در مقابل  فتیانگروه  گذشته

بازار تعامل خاصی داشتند و در متون هم اد روحانیت و هدر دوران صفویه هم ن .ندکردظلم و ستم را در مردم نهادینه 

این تعامل یکی از عوامل اقتدار روحانیون بود چون آنان در کنار حاکمان  .کمتر تقابلی گزارش شده ،دوره صفویه

شجاعت خاصی در مقابل سیاسی از پشتوانه مالی عظیم بازار برخوردار بودند و این اقتدار مالی به آنان نوعی جسارت و 

پس س و گرفتندل فقهی را یاد میزاریان اول مسائتعامل بازاریان و فقها به حدی بود که اکثر با .دادها میخواهیزیاده
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بیع اسالمی  خصوصهبمسائل فقهی  دربارۀبه عبارت دیگر برخی از بازاریان اطالعات خاصی  .وارد بازار می شدند

با حمایت بازاریان و تعامل گسترده با آنان بود که  .و رونق بازار در این دوره بود هاداشتند و این امر یکی از شکوفایی

قدرت روحانیت  یانی مردمبساخت و از نظر سیاسی نیز ممیاقتصادی و مالی روحانیت مستقل را فراهم  بازار مبانی»

ها روحانیت نیز در مواقع ضروری حامی بازاریان در فایدهدر برابر حکومت و عمال دیوانی بود. در برابر این خدمات و 

توانه طبقات اجتماعی را ش(. در حقیقت پیوند بازار و روحانیت پ111 :1359 )اشرف،« برابر تعدیات عمال دیوانی بود

هر چند علما در کارهای دیگر هم با مردم ارتباط داشتند ولی در بازار این تعامل و ارتباط از عمق  .به همراه داشت

بل با عمال سیاسی در تقا ،بدین خاطر بود که آنان از پشتوانه عظیم مردمی برخوردار بودند ،بیشتری برخوردار بود

 ،سویه بوددواین نمایندگی آنان  .ددنشمیدادند و به عنوان نماینده بازاریان و مردم محسوب میقدرت خود را نشان 

آنان هم محسوب  ۀنمایندان رسمی کشور بودند و از طرف دیگر به خاطر ارتباط با مردم صبمناز یک طرف صاحب

اقتدار  ،قدرت سیاسی و هم مردمی بودند و این نکته در مقابل دیگر سیاسیونصاحب هم با این امر آنان  .شدندمی

های عظیمی شدند و این امر رشد و توسعه ونق تجاری، بازاریان صاحب سرمایهتوجه به ر داد. بامیعلما را نشان 

)سیوری،  «ا فراهم کردقدرت یافتن سومین نیروی جامعه ایرانی یعنی بازاریان در فرایند تمدنی دولت صفویه ر»تجارت 

در این رونق خود را نشان داد و  ،تعامل با فقها و یادگیری دروس مربوط به بیع ،پس افزایش سرمایه (8 :1369

 ظهور رساند. ۀمنصتأثیرگذاری خود را به 

 گیرینتیجه

بهتر،  رو برای درکایناز ؛های مناصب دینی شاخص در عصر صفوی استموضوع این پژوهش نگاهی به عملکرد

عنوان مرشد اعظم شاه اسماعیل که به است. شدهاعظم تا وکیل حاللیات بررسی  عملکردهای این مناصب از مرشد

از  . ویوجود آورده زمینه را برای حذف تصوف رویکرد به تشیع را مهیا کرد و به تبع آن مناصب دینی خاصی ب ،بود

بانیان این  مناصب با توجه به نیازهای کشور پدیدار شد. تدریج دیگربهو اولین مناصب صدر در زمان خودش بود 

حکام های استم زمینهدکسانی که در تمام ایران نفوذ داشتند و تعامل و همکاری آنان با مر ؛مناصب دینی علما بودند

نقش  سطح اجتماعی بر عهده داشتند و منصبان دینی کارهای دادرسی را درکرد. صاحبو پایداری صفویه را مهیا می

دعاوی حقوق که االختیاری داشتند نین آنان نمایندگان تامچهم .کردنددر تسهیل امور جاری مردم ایفا میمهمی 

طریق این افراد در جامعه صورت نکته مهم اینکه مشروعیت صفویه از  .کردندمدنی را بر پایه فقه فقیری حل می

همچنین آنان با  .داشتو حمایت مردم را به همراه ن گرفتهمی که بدون آن پایداری صورت نمیامر م، گرفتمی

های تبلیغاتی توانستند به اتحاد و یکپارچگی ایران سیاسی کمک شایان توجهی بکنند و در کنار آن هویت ایجاد زمینه

 انست.صفویه د دورهتوان از فواید ایجاد مناصب مذهبی در این موارد را می ۀهم .مستحکم شود ایرانی و شیعی پایدار و

کردند، نشان خصوص علمایی که مناصب شاخص دینی را در دست داشتند و نهاد دین را اداره میهنگارگری علما ب

چند هردهد که آنان در سطح اجتماعی و دینی و سیاسی در رأس بودند و بعد از شاه در ردیف دوم قرار داشتند می

 ولی آن قلیل هم دلیل بر اعتبار و اهمیت این مناصب دارد. ؛های کمی از آن دانشمندان باقی ماندهنگاره
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مرکز انتشارات علمی  تهران: چهارم،چاپ ، منوچهر امیری ترجمۀ، رانیمالک و زارع در ا(. 1362) .لمتون، ان.ک. اس

  .و فرهنگی

 .انتشارات امیرکبیرتهران: ، یمذهب در عصر صفو و نید(. 1369. )مریم میراحمدی،

تصحیح آبادی با کوشش و علی کرد ترجمۀ، اعیرف رزایدستورالملوک م(. 1385. )، محمدرفیع بن حسنفیعامیرزا ر

  .انتشارات وزارت امور خارجهمرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، تهران:  مارچینوفسکی،محمد اسماعیل 

 ناشر فارسیران. تهران: ، یرانیا ینقاش و ینگارگر یشناسسبک و خیتار(. 1389محمدی، رامونا. )

نیا، به کوشش دکتر سید محمد مسعود رجب ترجمۀ ،الملوکۀتذکر (.1368) .سنسمیعا، محمداسماعیل بن حمیرزا

 .چاپخانه سپهرتهران: دبیر سیاقی، 

 .انتشارات خوارزمیتهران: منوچهر امیری،  ترجمۀ، شش سفرنامه .(1360). نیزیان در ایرانو

وفات مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقتهران: ، ، میرهاشم محدثنیلدبرخ(. 1372. )، محمدیوسفاصفهانیواله 

 .محمود افشار یزدیدکتر 

 گی.سسه مطالعات و تحقیقات فرهنتهران: مؤ، یاسالم ۀدوردر  رانیا حکومتنظم  (.1368ورهرام، غالمرضا. )

تهران:  فر،تصحیح جمشید کیان ،افشاریان و ن، صفویا8ج ،ناصری یالصفاةروض(. 1380. )خانهدایت، رضا قلی

 .نشراساطیر

 تمقاال

 .29 ۀشمارنامه، ، ایران«حق اقتدار و فرهنگ سیاسی در تشیع(. »1368). سید احمد کاظمی موسوی، 
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