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شثه سسثت تمامثو دو د ثاد

دینی و سیاسی و چگودگی آن سز مسائو م م پژوهش سین دور باشه .در هر مقطع سز دور صثفویه ،بثه علثت تغییثرس
سیاسی و سجتماعی و چگودگی عملکرد شاهان سین تمامو ویژگی خاصی دسرد .در دور شا صفی که سز دظر سیاسی آغاز
دور سفول صفویه سست ،مسئله تمامو دین و سیاست وضع خاصی پیهس کرد .در سین بررسی ،با تامو در آثار به جا مادثه
سز علیدقی کمر سی تبیین سین رسبطه مه دظر سست .کمر سی سز عالمان متوسطی بود که تجربثه مناصثم مثیهبی رس دسشثته
سست؛ در عین حال با دگرش سدتقادی ،سز وضع حاکم در کلیت د اد سیاسی و میهبی ،به ویژ رسبطه شا با عالمان دینثی،
سخن گفته سست .محور دیهگا کمر سی سز وجود تنش در سین رسبطه حکایت دسرد و همین دکته ،یمنی چرسیی سین تنش و
چگودگی آن سز خالل آثار کمر سی ،مبنای سین بررسی سست.
واژههای کلیدی :شا صفی ،کمر سی ،دین ،دولت ،علما ،تمامو.
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سدمکاس یافت .در سیثن زمثان ،د ثاد دینثی وضثمیت

مقدمه
چگثثودگی تشثثکیو حکومثثت صثثفوی متمثثایز سز

خاصی دسشت :سز یک سو تحت تاثیر دور شا عباس

حکومتهای پیشین آن در سیثرسن بثود و همثین سمثر

سول بود که شا در رسس د اد دینی بود و بر ساختار

ویژگی خاصی به سین حکومت بخشثیه .صثفویان بثا

دینی تسلط دسشت؛ سز سوی دیگر ،د اد دینثی بثهون

تکیه بر طریقت صوفیاده و حمایت گسثترد مریثهسن

حمایت د اد سیاسی سمکان سسثتقالل عمثو دهسشثت.

خود و ب ر گیری سز گرسیش هثای مثیهبی جاممثه ،سز

بنابرسین ،تمامو دو د اد دینی و سیاسی در دور شثا

خادثهسن

صفی سز مسائو تامو برسدگیز دور صثفوی سسثت؛ بثه

صفوی ،به قهر

دست یافتنه .همین سمر وجه تمایز

ویژ سینکه با توجثه بثه کوتثاهی دور شثا صثفی و

و ویژگی متفاو

سین حکومت سز دیگر حکومثتهثا

تحت سلشماع دور شا عباس سول بثودن آن کمتثر در

جمله گرسیش به تشیع و تاکیثه بثر سثیاد

بود .پیشینه خادهسن صفوی و سیر تالشهای دینثی و
سیاسی آن ها که در تثا گثیسری شثا سسثماعیو سول
( ۷۰۹تا  ۷۱۱ق ۳۱۰۳/تا  ۳۱۱۷م) دت یجثه دسد ،پیودثه

کادون توجه پژوهشگرسن قرسر گرفته شه سست.
مقاله پیش رو بر مبنای سدهیشهها و آثثار علثیدقثی
کمر سی ،سز علمثای فمثال سمثا درجثه دوم دور شثا

میهم و سیاست رس سز همان سبتهس سیجاد کرد .به علت

صفی  ،تنظیم شه سست .محثور سصثلی مباحث

ضثثرور هثثای سیاسثثی و سجتمثثاعی ،در زمثثان شثثا

مقاله تحلیو سدهیشههای کمر سی سست کثه سز آثثار سو

سسماعیو سول و به ویژ شا ت ماسثم ،دیثاز حرثور

همادنه همم سلثوسقم ،مسارسلشثیمه ،جثامعسلصثفوی و

فماالده علما در عرصه سیاست کثه در سیثن زمثان بثا

رساله لزوم وجود مجت ه در عصر غیبت گرفنه شثه

میهم پیوده دسشت ،سحساس شه .سین موضوع بثرسی

سس ت .در سین پژوهش ،دویسنه درصهد پاسثخ گثویی

سز سثالهثا سدثزوس،

به سین سئوسل سست که بر مبنای آثار کمر سی ،تمامثو

علمای شیمه فرصتی بود تثا پث

بتوسدنه در جاممه و سیاست حرثور یابنثه و سهثهس
دینی خود رس ددبال کننه .در دور صثفوی ،بثه علثت

سیثن

دین و سیاست در ع ه شا صفی چگوده بود؟
برخی پژوهش ها مادنه کتاب مقهمهسی بر مناسثبا

ترویج تشیع و حمایت د اد سیاسی سز آن ،به تثهریج

دین و دولت در سیثرسن عصثر صثفوی تثالی

د اد دینی شیمی شکو خاصی به خود گرفت و دیازها

آقاجری و کتاب ساختار د اد و سدهیشه دینی در سیرسن

و ضرور های متقابو و تمامو و همکاری دو د اد رس

عصر صفوی سثر صفت گو ،مباحثی در زمینثه تمامثو

موجم شه.

دین و دولت دور صفویه مطرح کثرد سدثه( .رسثول

در دور صثثفویه بثثه علثثت تغییثثرس

سیاسثثی و

هاشثم

جمفریان در مقاله سی با عنوسن سدهیشههای یثک عثالم

سجتماعی که سیجاد شه ،تمامو دین و دولت متفثاو

شثیمی در دولثثت صثثفوی) و خثثالقی دیثثز در کتثثاب

سز دور های دیگر بود  .در عصر شا صفی که موضوع

سدهیشه سیاسی علثیدقثی کمثر سی و فاضثو هنثهی،

بررسی سین مقاله سسثت ،حکومثت صثفوی سز جنبثه

و بررسثی

سیاسی در مرحله سفول و سرسشیبی قرسر گرفت .شثا
صفی سقتهسر و قثهر

شثا عبثاس سول رس دهسشثت و

فردی مستبه و بیتهبیر بود که رفتار خشودتآمیثزی
دسشت .سین خصوصیا

سو در تمامو با د اد دینی دیز

دظریه هثای سیاسثی کمثر سی رس توصثی
کرد سده .هه

سین مقاله ،بررسی تمامو دین و دولت

در ع ه شا صفی با محوریت سدهیشه هثای کمثر سی
سست که با سستفاد سز آثار وی و دیگر منابع سین دور
و به روش توصیفی تحلیلی سدجام شه سست.

تمامو دین و دولت در دور شا صفی دموده پژوهشی علیدقی کمر سی ( ۷۱۱تا  ۳۰9۰ق ۳۱49/تا  ۳9۱۰م)۷۹/

دمیکرد .کمر سی در سثر م م خود هممسلثوسقثم ،بثه طثور

علینقی کمرهای عالم منتقد دوره شاه صفی
عزسلهین علیدقی بثن سبثیسلمثال محمثههاشثم طغثایی

مستقیم سشار میکنه« :بالفمو در دسرسلفرو و دسرسلملثم در

کمثر سی فرسهثادی کثه سو رس شثیرسزی و سصثف ادی دیثز

ع ه سین پادشا » فردی با دهسشتن شثرسیط الزم بثر مسثنه

مثیخوسدنثه ،در سثال  ۷۱۱ق ۳۱49/م در داحیثه کمثر

قراو

فرسهان به ددیا آمه .در منثابع وی رس فثردی فاضثو ،فقیثه،

در آثار کمثر سی ،منظثور سز دسرسلفرثو و دسرسلملثم شثیرسز

عابثه ،پارسثا ،متمصثم در دیثن و محثه

خوسدثه سدثه

(خوسدسثثاری۱99/4 :۳4۳۳ ،؛ حرعثثاملی1۰1 :۳۱۱1 ،؛
سفنثهی سصثف ادی .)۱99/4 :۳۱۹۱ ،در فارسثنامه داصثری
«قاضی قرا  ،ضابط سحکام شرعیه ،جامع دکا
و فرعیه» توصثی

سصثلیه

شثه سسثت (حسثینی فسثایی:۳۱9۹ ،

 .)۳۳4۹/1در منابع دربار زدثهگی سو سطالعثا

چنثهسدی

سست .پ

دشسته سست (هممسلثوسقم.)14 ،
به حتم ،در زمان دوشتن کتاب هممسلثوسقم که

حثهود سثال  ۳۰44ق ۳9۱۱/م بثود  ،وی در منصثم
قراو

دبود .به دظر میرسه همان طور که سمامقلیخثان،

حاکم فثارس ،سو رس بثه شثیرسز دعثو
قراو

کثرد و بثه مقثام

رساده ،به سحتمال با عزل و قتو سمامقلی به فرمان

شا صفی ،وی دیز سز سین منصم عزل شه.

دیسثت .تن ثا وی رس سز کمثر فرسهثان مثیدسدنثه کثه

کمر سی سز فق ای زمان خود بود و سز چنثه تثن سز علمثای

سمامقلیخان ،حاکم فارس ،در زمان سلطنت شا صثفی سو

بثثزرز زمثثان سجثثاز فتثثوس دسشثثت کثثه در پایثثان یکثثی سز

آدجثا رس بثه ع ثه سو

رسالههای خود ذکر کرد سست .سو سدعا کرد سسثت کثه سز

گیسشثت .در زمثان شثا عبثاس دوم بثه وسسثطه خلیفثه

پنج دفر سجاز و دستخط دسرد و دام سه تن رس آورد سسثت:

شثه و در سثال

سجثثاز و دوشثثته محمهحسثثن عثثاملی ،ماجثثه بثثن هاشثثم

سز عزل میرزس قاضی ،شثیخسالسثالم

سلحسینی بحرسدی و سجاز میرمحمهباقر دسماد (رسثاله لثزوم

کرد و قراو

رس به شیرسز دعو

سلطان ،وزیرسعظم شا  ،به سصف ان دعو
 ۳۰۱۱ق ۳94۱/م پ

سصف ان ،بثه منصثم شثیخسالسثالمی رسثیه .سو تثا پایثان

وجود مجت ه در عصر غیبت 41۷ ،و .)4۱۰

زدهگی ،یمنی سال  ۳۰9۰ق۳9۱۰ /م به مه پثنج سثال

علیدقی کمر سی ( ۷۱۱تا  ۳۰9۰ق ۳۱49/تثا  ۳9۱۰م) در

در سیثثن منصثثم بثثود (شثثاملو 1۷۱ :۳۱۹۳ ،و 1۷9؛

زمان حکومت سه دفثر سز سثالطین صثفوی ،یمنثی شثا

خوسدساری۱9۹/4 :۳4۳۳ ،؛ سفنهی ۱۱9/4 :۳۱۹۱ ،و .)۱۱۹

عبثاس سول ( ۷۷9تثا  ۳۰۱1ق ۳۱11/تثا  ۳91۷م) و شثا

توسثط کمثر سی بثه

صفی ( ۳۰۱1تا  ۳۰۱1ق ۳91۷/تا  ۳941م) و شا عبثاس

مه زمان تصهی منصثم قرثاو

طور دقیق روشثن دیسثت .کمثر سی در منصثم قرثاو

دوم ( ۳۰۱1تا  ۳۰۹۹ق ۳941/تا  ۳999م) زدهگی میکثرد.

برجستهتر سز منصم بمهی ،یمنثی شثیخسالسثالمی ،بثود؛

در دور شا عباس سول ،با وجود علمای برجسثتهسی کثه

چنانکه حرعاملی سشار میکنه وی قاضی شثیرسز بثود و

در دربار و ساختار دیوسدی سلطنت بود ،دامی سز وی برد

یافت (عاملی .)1۰1/1 :۳۱1۱ ،با

دشه و فمالیت برجستهسی دهسشته سست .کمر سی دوشثتن

توجه به آثار و دوشتههای کمر سی ،مملوم مثیشثود کثه سو

آثار خود رس سز سوسخر زمان شثا عبثاس سول شثروع کثرد.

مه کوتاهی در منصم قراو بود .بسیاری سز مطالثم

سولین سثثر خثود رس در سثال ۳۰۱9ق ۳91۹ /م ،در زمینثه

مالی و دخالثت

سل یا با عنوسن «سثبا سلوسجم» دوشثت .دقثش فرهنگثی و

دهسشتن سو در سمور سست .سو دربار وجود قاضیان داالیق و

سیاسی و میهبی سو در دور شا صثفی متمرکثز شثه و

داشایست در سمور مسلمادان هموسر به شا صفی سعترسض

تمام آثار خثود رس در سیثن دور دوشثت .سو در دور شثا

میکرد کثه سگثر خثودش قاضثی بثود چنثین سعترسضثی

عباس دوم ،پنج سال منصم شیخسالسالمی دسشت؛ سمثا در

در زمان حیا

سو وفا

آثار کمر سی دشان دهنه وضمیت ضمی
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سین دور  ،هیچ تالی

و رسالهسی سز وی وجود دهسرد و در

دیز ضمی

شه و روده همگرسیی و تمامو کمتر شه.

منابع ،سز دقش و فمالیثت سیاسثی و سجتمثاعی سو سثخنی

در دور شثثا عبثثاس سول ( ۷۷9تثثا  ۳۰۱1ق ۳۱11/تثثا

دیست .کمر سی آثار فرسوسدی در زمینه سل یا  ،فلسفه ،فقه و

 ۳91۷م) ،با قهر گرفتن و سو و سعثتالی دولثت ،دیثن

غیر دسرد که چنه سثر سو با عنوسن هممسلثوسقم ،مسارسلشیمه،

دیز به همان دسبت تقویت شه و گسترش یافثت .سثلطنت

جامعسلصفوی و رساله لزوم وجود مجت ه در عصثر غیبثت

صفوی مشروعیت میهبی چشمگیری پیثهس کثرد و سز سیثن

سهمیت خاصی دسرده .سین آثار در زمینه بررسثی تمامثو دو

طریق ،شا عباس سول در جایگا شا سیرسدی و متناسثم بثا

د اد سیاسی و دینی دور شا صثفی سطالعثا سرزدثه سی

تئوری ظوسل ی ،سز سقتهسر خاصی برخوردسر شه .در ضثمن،

شثا

شخصیت حقیقی و فثردی ویثژ سی کثه شثا عبثاس سول

دسرده .کمر سی در آثار خود ،دگا خاصی بثه وظثای

در قبال د اد دینی و جاممه شیمی دسشت و بیشتر دظریثا

دسشت ،حکومت متمرکز سستبهسدی و سدفرسدی بثیسثابقهسی

خود رس در قالم توصیههایی به شا بیان میکرد و به رسبطه

سیجاد کرد؛ به طوری که «شثا در رسس دو د ثاد سیاسثی و

متقابو شا و علما میپردسخت .سو مسائلی رس بیان مثیکثرد

دینی» قرسر گرفت و سطاعت سز سو وسجم شرعی تلقی شثه؛

که در رسبطه با سعرای د اد دینی و سیاسی زمثادش وجثود

بنابرسین ،د اد دینی و دماینهگان آن تحت سمر شا و وسبسثته

دسشت و در گستر دگا و تامو سو قرسر میگرفت و گا دیز
رس حو سرسئه میکرد.
نهاد سیاسی و مذهبی در دوره شاه صفی
صفویان سین فرض قهیم رس پییرفتنه که ثبثا و سسثاس
دولت وسبستگی عمیقی با مثیهم دسرد و آمثاد مقابلثه بثا
هرگوده سدحرس

سز میهم رسمی شثهده (لمبتثون:۳۱۹۷ ،

)۹4؛ بنابرسین سز همان سبتثهسی شثکوگیثری ،حکومثت بثا
میهم تشیع پیوده خورد و دین و سیاست بثرسی تثهسوم و
تقویثت خثود ،در همکثاری و تمامثو بثا دیگثری تثالش
میکردده .در وسقع ،ضثرور هثای تشثکیو د ثاد دینثی سز
همان سبتهس باع

شه بین سیثن دو د ثاد پیودثه و وسبسثتگی

سیجاد شود که سین پیوده با درجه ها و رتبه های متفثاو در
تمام دورسن صفویه سدسمثه دسشثت ( Jurdi abisaab, 2004:

 .)66زمان حکومت شا سسماعیو سول ،بثا سعثالم رسثمیت
تشیع ،همگرسیی دین و دولت و سدغام میهم در سیاسثت
آغاز شه .در دور شا ت ماسم ،با حرور و دقش پرردثگ
علمای شیمی در ساختار سیاسی و دینی ،سین تمامو شه
گرفت .در دورسن فتر بمه سز شا ت ماسم تا زمثان شثا
عباس سول ،به تناسم تزلزل حکومت ،ساختار د اد میهبی

به سو و منصوب سز سوی سو بوددثه (آقثاجری1۳۹ :۳۱1۷ ،
و  .)1۳1سز سین رو ،در عین تمامو و همگرسیی بین دیثن و
دولت ،د اد سیاسی بر د اد میهبی سلطه دسشت.
دور حکومت شا صفی سز دور هایی بود که بثه دظثر
برخی پژوهشگرسن ،سیام دشوسری مناسبا بثین سثلطنت و
علماست (جمفریان ،بیتثا .)۳۰۷ :ویژگثیهثای فثردی سو
همچون سستبهسد ،خشودت ،تربیثت در حرمسثرس و روحیثه
تساهو میهبی در سین تمامو موثر بود که سیثن دورسن رس سز
لحاظ عملکرد و تمامو با د اد میهبی میتوسن به دو دور
متفاو

تقسیم کرد :دور سول در حهود دو سال و سز سال

 ۳۰۱1تا  ۳۰4۰ق ۳91۷ /تا ۳9۱۳م و دور دوم سز سثال
۳۰4۰ق ۳9۱۳/م تا پایان سلطنت شا صثفی ،یمنثی سثال
 ۳۰۱1ق ۳941/م .در دور سول ،شثیو زمامثهسری شثا
صفی همادنه شاهان قبو سز خودش بود و بین د اد دینی
و سیاسی تمامو و هماهنگی برقرسر بثود و سثاختار دینثی
کماکثان جایگثثا رفیثع خثثود رس حفثد کثثرد .در مرسسثم
تا گیسری شا  ،سادس و علما و بزرگثان حرثور دسشثتنه
(سسکنهربیک منشی .)۹ :۳۱۳۹ ،چنانکثه میثرزس حبیثمسهلل،
فرزده میرسیهحسین کرکی ،شمشیر شثا سسثماعیو سول رس
به کمر شا صفی بسثت (حسثینی تفرشثی 1۳۹ :۳۱11 ،و

تمامو دین و دولت در دور شا صفی دموده پژوهشی علیدقی کمر سی ( ۷۱۱تا  ۳۰9۰ق ۳۱49/تا  ۳9۱۰م)۷۷/

 )1۳1و میردسماد در مسجه جامع سصف ان ،خطبه پادشثاهی

در تمامو و همگرسیی بین شا و علما ،میردسماد دیز کمثال

سو رس خوسده (شاملو1۰۷ :۳۱۹۳ ،؛ حسثینی تفرشثی:۳۱11 ،

همکثثاری و همرسهثثی رس دشثثان دسد؛ حتثثی منثثابع گثثزسرش

1۳۷؛ سوسدحدگار تفرشی.)۳۹ :۳۱11 ،

کرد سده که میردسماد در زمان کسالت ،شا صثفی رس وصثی

به گفته برخی منابع ،وی دو بار به تخثت دشسثت .بثار
سول توسط میرزس حبیمسهلل صثهر کثه روز بمثه بثا کمثک
میردسماد مرسسم تا گیسری رس سدجام دسد و در سولین جممثه،

خود کرد تا سموسلش رس به گودهسی که گفته بود ،تقسیم کنثه
(حسینی تفرشی.)1۱۹ :۳۱11 ،
شا صفی به سمور میهبی توجه جهی میکثرد .مورخثان

میردسمثثاد خطبثثه شثثاهی رس خوسدثثه (خثثوسجگی سصثثف ادی،

زمان سو دربار کارهای خیر و دیرهای سو گزسرش کرد و

 ۱1 :۳۱91و ۱۷؛ وسلثثه قزوینثثی سصثثف ادی ۱ :۳۱1۰ ،و  4و

سو رس فردی کامالً ممتقه و پایبنه به میهم و تشیع ممرفی

 .)۱حرور و دقش علمثا در مرسسثم تثا گثیسری شثا  ،سز

کرد سده .سو در سثال  ۳۰۱۷تثا  ۳۰4۰ق ۳9۱۰/تثا  ۳9۱۳م

جایگثثا رفیثثع سثثاختار دینثثی در دخسثثتین سثثالهثثای

در سفری به بغهسد ،بثه زیثار شث رهای مقثهس کثربال،

فرمادروسیی شا صفی دشان دسرد (صفتگثو.)۳19 :۳۱1۳ ،

دج  ،کاظمین و سامرس رفت (وسلثه قزوینثی 14 :۳۱1۰ ،و

در وسقع ،میتوسن گفت سین مسئله دشاده همگرسیی و تمامو

۷۱؛ حسثثینی تفرشثثی 1۱9 :۳۱11 ،و 1۱1؛ سثثوسدحدگثثار

د اد سیاسی و د اد دینی سست که در طول چنه سال سول

تفرشی4۷ :۳۱11 ،؛ خثوسجگی سصثف ادی .)۳۰9 :۳۱91 ،در

فرمادروسیی شا صثفی دمثود دسشثت؛ سلبتثه دظریثهسی هثم

سبتهسی جلوس ،همادنه بیشتر شثاهان صثفوی ،خثود رس بثه

وجود دسرد که سز زمثان شثا صثفی بثه بمثه ،مشثروعیت

شه

میهبی و مقیه به سحکثام دشثان دسد؛ چنثانکثه

بخشی و دسدن دمادهای سلطنت توسثط علمثا بثه شثاهان

دخستین حکمی که صادر کرد « رفع بهعت میخادثه و

صثثور گرفثثت کثثه دشثثان دهنثثه پیودثثه وسثثیعتثثر و

خریه و فروخت خمر» بود و شا کسادی رس که به آن

مستحکمتر د اد دینی و سیاسی سز سین زمان به بمثه سسثت

تظثثاهر دسشثثتنه ،بثثه سیاسثثت سخطثثار کثثرد (حسثثینی

(آقاجری.)۱9 :۳۱1۰ ،

تفرشی.)11۰ :۳۱11 ،

شا صثفی در سوسیثو رسبطثه خثوبی بثا علمثا ،بثه ویثژ

گزسرشهای بسیاری دربار توجه و رسیهگی به علمثا و

میردسمثثاد (متثثوفی  ۳۰4۰ق ۳9۱۳/م) دسشثثت؛ سز جملثثه

فرال و طالب در سوسیو سلطنت شا صثفوی وجثود دسرد.

پشت سر سو دماز عیه میخوسده و به خطبههثای سو گثوش

چنانکه شا پ

سز جلثوس مبثال بسثیاری بثین سثادس ،

میدسد ( 11و  .)1۱در سین زمان ،در سصف ان دماز جممه بثه

علمثثا ،دقبثثا و طثثالب مثثهسرس بثثیل و بخشثثش کثثرد

سمامت میردسماد خوسده میشه (خوسجگی سصثف ادی:۳۱91 ،

(سسکنهربیک منشی ۳1 :۳۱۳۹ ،و ۳۱؛ وسله قزوینثی:۳۱1۰،

 .)۷9میردسماد در همه جا همرس شا صثفی بثود؛ سز جملثه

۳۳؛ سثثثوسدحدگثثثار تفرشثثثی .)1۹ :۳۱11 ،همچنثثثین در

در سفر به بغهسد و جنگهایی که شا با عثمادیثان دسشثت.

مناسبتها و سعیاد ،به آدان مقرری و عطایثا دسد؛ چنادکثه در

میردسماد در سثال  ۳۰4۰ق ۳9۱۳/م و در یکثی سز سثفرها

سال ۳۰۱1ق ۳91۷ /م ،قبو سز سفر بثه بغثهسد و جنثگ بثا

دسر فثادی رس ودسع

عثمادیان ،در روز عیه غهیر سز محو درآمههای سمالکی کثه

گفت .شثا صثفی در مرسسثم تشثییع سو شثرکت کثرد و

کرد بود ،مبل هزسر تومان به علمثا و

به عتبثا عالیثا  ،در دزدیکثی دجث
عزسدسری کرد و سو رس در دج

شا عباس سول وق

به خاک سثررد (خثوسجگی

طالب بخشیه و برسی کسادی که مقرری دهسشثتنه ،مقثرری

سصف ادی۳۳۳ :۳۱91 ،؛ سثوسدحدگثار تفرشثی ۱۱ :۳۱11 ،و

تمیین کثرد (خثوسجگی سصثف ادی 9۱ :۳۱91 ،و  .)94شثا

۱9؛ حسینی تفرشی.)1۱۹ :۳۱11 ،

صفی به ساخت مهرسه و وق

حمام و کاروسدسرس دیز

 /۳۰۰پژوهشهای تاریخی ،سال پنجا و دوم ،دور جهیه ،سال هشتم ،شمار سوم (پیاپی  ،)۱۳پاییز ۳۱۷۱

توجه دسشت؛ چنان که سبوسلمفاخر حسینی تفرشی پ

۷9؛ شاملو 1۳1 :۳۱1۰ ،و  1۳۱؛ سولئثاریوس:۳۱9۷ ،

سز گزسرشی سز شا بیان می کنه « :و خثاطر مقثهس بثه

 ۹1۱/1تثثا ۹۱۱؛ خثثاتونآبثثادی ۱۳۰ :۳۱۱1 ،و ۱۳۱؛

رودق جمیع مهسرس و خادقا و تکایا و زوسیثا بسثیار

خوسجگی سصف ادی ۳1۱ :۳۱91 ،و ۳11 ،۳19و .)۳1۷

بسثثیار رسغثثم سسثثت» (سثثوسدحدگثثار تفرشثثی:۳۱11 ،

روسبط شا با علما کمتر شه و سز سین پ  ،سز حرور

 .) ۳۱۰زمادی که در سال  ۳۰4۰ق ۳9۱۳/م در عتبا

علما همرس شا در دربار یا جنگها و دیگثر مرسسثم

بود ،هزینثه سثاختن و تممیثر گنبثه مرقثه حرثر

خبری دبود  .تن ا میرزس حبیم سهلل صهر دزد شا جایگا

علی(ع) رس تقبثو کثرد و دسثتور دسد شثمبهسی سز آب
فرس

رس به دج

بیاورده (خوسجگی سصف ادی:۳۱19 ،

۳۱۰؛ سوسدحدگار تفرشی ۹1 :۳۱11 ،و  ۹۱و .)۹9

خوبی دسشت؛ مثال پث

سز میردسمثاد ،سو در سصثف ان

دماز بارسن می خوسده (سوسدحدگار تفرشی)91 :۳۱11 ،
و دز دیکی سو به شثا درخثور توجثه بثود .چنثانکثه

در دخستین سالهثای سثلطنت شثا صثفی ،مادنثه

تولیت حرم فاطمه ممصثومه(س) در قثم ،بثه فرزدثه

گیشته د اد سیاسی و د اد دینی بثا هثم همکثاری و

حبیمسهلل وسگیسر شه (سوسدحدگار تفرشثی91 :۳۱11 ،

همگرسیی دسشثتنه؛ سمثا در دور دوم سثلطنت سو ،بثه

و  . )9۷بخشی سز سدتقادهای کمر سی به سو برمیگردد؛

عللی سین همکاری و حرور کمردثگ شثه .در دور

سما به دظر مثی رسثه در سیثن دور  ،مادنثه زمثان شثا

شا صفی ،د اد دینثی آدچنثان قثوی دبثود و علمثای

عباس سول ،صهر به جای سینکه دماینه د ثاد مثیهبی

برجسته دور شا ت ماسم و شا عباس سول در قیثه

باشه کارگزسر میهبی حکومت بود (آقثاجری:۳۱1۷ ،

دبودده یا منزوی شه بودده که سز سین موقمیت

 .)۱۹۱به طور کلی ،شوسهه و عملکرد و سیاستهای

به دفع د اد دینی ب ر بردسری کننه .سز علمثای بثزرز

شا صفی دشان دهنه داهمسازگاری بثا د ثاد دینثی

آن زمثثثان ،میردسمثثثاد در سثثثال  ۳۰4۰ق ۳9۱۳/م و

سست؛ تثا جثایی کثه برخثی پژوهشثگرسن ممتقهدثه

میرفنهرسثثکی و مالصثثهرس هثثر دو در سثثال ۳۰۱۰

حمایت شا سز علما کم شه و وی کمتر مشتاق تبلی

حیا

ق ۳94۰/م وفا

یافتنه (خاتونآبادی.)۱۳4 :۳۱۱1 ،

تشیع بود و روسبثط و مماشثر

بثا فق ثای شثیمه رس

کرد و با سهو سثنت تسثاهو و مثهسرس کثرد و

علت دیگر متاثر سز دور شا عباس سول بود که خودِ

متوق

شا در رسس همثه سمثور ،حتثی سثاختار دینثی قثرسر

بثثثهین وسثثثیله ،دارضثثثایتی علمثثثا رس برسدگیخثثثت

گرفثثثت و دفثثثوذ روحادیثثثان در دربثثثار کثثثم شثثثه

(arjomand, 1984: 147-148؛ .)turner, 2000: 135

(میرسحمهی .)۱۹ :۳۱9۱ ،به عالو  ،چرخش سیاست

دستور ترجمه کتاب سحیثاءسلملثوم غزسلثی ،تشثویق و

دینی و شیو زمامهسری شا صفی سز عوسمو مثثثر در

ترفیع برخی سز علمای شیمهدما و مخال

تقلیو روسبط علما و شا بود.

دشهن تشیع در جاممه و برخی دمودثه هثای دیگثر سز

به دظثر مثیرسثه بمثه سز سثال  ۳۰4۰ق ۳9۱۳/م،
چرخشی در رفتار و عملکرد شا صفی سیجثاد شثه؛
به طوری که عزل و دصمهای متمهد و مکرر ،کشتن

تشیع ،تبلی

مصادیق فاصله گرفتن شا سز آرمانهای مثیهبی بثود
(هممسلثوسقم 111 ،و .)11۷
بنابرسین با توجه به منابع تاریخی سیثن دور  ،زمثان

و کور کثردن و دیثز سز صثحنه خثار کثردن عثه

شا صفی تا حهی دشادگر برخی تثنشهثا در تمامثو

بسیاری سز سطرسفیان و صاحم منصبان حکومتی دمود

دین و دولت سست .با مرسجمه به آثار کمثر سی ،ب تثر

یافت (سثوسدحدگثار تفرشثی 9۱ :۳۱11 ،و  ۷۱ ،94و

می توسن به سین تنش ها و در مجمثوع ،عملکثرد د ثاد

تمامو دین و دولت در دور شا صفی دموده پژوهشی علیدقی کمر سی ( ۷۱۱تا  ۳۰9۰ق ۳۱49/تا  ۳9۱۰م)۳۰۳/

سیاسی و دینی و تمامو آن ها در سین دور پثی بثرد.

سز دظر کمر سی ،وظیفه م م دیگر سلطان حفثد دیثن و

کمر سی برسی دشان دسدن تنش ها در سیثن تمامثو ،بثه

روس تشیع سثنیعشری سست که آن رس بر پادشثا وسجثم

سعرثثای د ثثاد دینثثی و

خوسدثه سسثت (همثمسلثوسقثم .)1۱1 ،روس شثمائر

توصثثیه و سدتقثثاد و توصثثی

میهم سثنیعشری توسط شثا رس «عثاد

سیاسی پردسخته سست.
رویكرد تعاملی در انتقادها و توصیههای کمررهای بره
شاه صفی
چنانکه در زمینه سمور سعتقادی و میهبی ،هر دوع سخثتالل
و سدحرس

قاعه جمیله» خوسده و در سین زمینه به شثا صثفی
تاکیه بسیاری کثرد و ممتقثه بثود سسثت ،تغییثر و
تبهیو سین عاد

کمر سی به پیوستگی بین دین و دولثت سعتقثاد دسشثت؛

حسثنه و

حسنه موجم تغییر و تبهیو عاد

سل ی در سفاضه رحمت و عنایت خهسودثه دسثبت بثه
مغیر و مبهل آن سست (هممسلثوسقم.) 1۱۰،

در سصول آن رس موجم بثروز فتنثه در دیثن و

سهتمام به سمثور مسثلمادان سز م ثمتثرین یثادآوریهثای

دولت میدسدست (هممسلثوسقم .)1۰۱ ،دربار پیوستگی و

کمر سی به شا و سطرسفیادش بود سسثت .کمثر سی در آثثار

رسبطه شا و رعیت سعتقاد دسشت ،رعیت یا مسترمفان در

خود ،سز جملثه در همثمسلثوسقثم و مسارسلشثیمه ،فصثلی

زمینه میهبی و دینثی سز شثا و دیوسدیثان و دربثار تقلیثه

دربار سهتمام به سمور مسلمادان دسرد که در آن رسیهگی و

میکننه (هممسلثوسقم .)11۷ ،وی موفقیت شا رس پیروزی

توجه به سمور دینثی و ددیثوی مسثلمادان رس توصثیه کثرد

رعیثت مثیدسدسثت

سست؛ چنانکه بیثان کثرد سسثت ...« :و سهتمثام بثه سمثور

رعیت و باع

حاصو شهن حاجا

دین و دولثت

دشأتین [ددیا و آخر ] مسثلمادان و رعایثت دفثع ددیثا و

رس در سین دور میشناخت ،سمی میکرد شثا رس بثه سمثور

آخر

سیشان بر هر قادر بر آن خصوص پادشا دین پنا

آگثثا کنثثه؛ بنثثابرسین در سبتثثهس بثثا رویکثثرد سدتقثثادی ،بثثه سو

دسعی و حامی سهو سیمان وسجم سست؛ چثون بثه مقترثاء

(مسارسلشیمه .)۳4۳ ،چون تا حهی مناسبا

توصیههایی کلی دربار مسائو دینی و سیاسی میکرد.

سحادی

خازدان علم خهسودثه رحمثان سهتمثام مثیکور و

سولین توصیه سو به شا صفی ،لزوم توجه به عثهل بثود.

رعایثثت مثثیکور سز لثثوسزم سسثثالم مسثثلمادان سسثثت»

کمر سی عهل رس الزمثه پادشثاهی و دوسم پادشثاهی رس بثه

(هممسلثوسقم .)1۷۰ ،در جثای دیگثر دیثز ممتقثه سسثت،

دوسم عهل میدسدست (هممسلثوسقم )1۱۰ ،و آن رس موجم

سهتمام به سمور دین و ددیثای مسثلمادان «سز لثوسزم سسثالم

سزدیاد عمر و تثبیت دولت و تهسوم قاهریثت شثا ممرفثی

حقیقی سست که مرسد

سیمان سسثت» (مسارسلشثیمه)۳1۰ ،

میکرد .سو حتی حرکت شثا در خثال ج ثت عثهل رس

و فریلتها و سحادی

فرسوسدی مربوط بثه سیثن موضثوع

باع

زوسل حکومت سو برمیشمرد و بر سین باور بود کثه

سمری حتمی سز سوی خهسوده سست (همثمسلثوسقثم.)۱۱9 ،
با توجه به سحادیثی که آورد  ،منظور سو سز عهل توجه شا
بثثه سمثثر بثثه ممثثرو

و د ثثی سز منکثثر بثثود سسثثت

بیان کرد سست.
وی آدچنان به سین سمثر تاکیثه کثرد کثه کثار سمثام رس در
جاممه مسثلمادان ،تصثر در سمثور دینثی و ددیثوی آدثان
دسدسته سست ،به ج ت سینکه آدان رس به صالح دزدیک کنثه

(هممسلثوسقم)۱۱۹،؛ همچنین عهسلت رس در جثاری کثردن

و سز شر و فساد و زشتیها دور دمایه (جثامعسلصثفوی۳۱ ،

سحکام شریمت مقهسه و بیعهسلتی رس در رسیهگی دکردن

و  .)۳4در سین زمینه ،سدتقادهای بسیاری به شا کرد سست.

به سمور دینی و به ویژ روس دهسدن تشیع میدسدسته سسثت

به سو هشهسر دسد سست که سختالل در سمور ددیا و آخثر

(هممسلثوسقم.)1۱۳ ،

مسلمادان باع

زوسل حکومت سو میشود؛ زیثرس خهسودثه
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در مقام سصالح سمور مسلمادان در میآیه و سگر صالح بثه

عملکرد شا در پیگیثری تمامثو دو د ثاد ،در درجثه سول

آن رس دباشثه ،سز سثوی خهسودثه «زوسل الزم مثیسفتثه»

سهمیت قرسر دسرد .علما دیز در رسس د اد دینی قرسر دسشثتنه

(هممسلثوسقم .)۱44 ،توصیههثا و سدتقادهثایی کثه بثه شثا

و در تمامو د اد دین با سیاست ،رفتار و آرس و سدهیشههای

کرد سست ،دشان دهنه وجود سیرسدها و دقصثانهثایی در

سیشان و عملکرد شا با آدان م م و درخور سرزیابی سسثت.

سین زمینه سست.

صفویان حکومتی بنیثاد گیسشثتنه کثه مثیهم رسثمی آن

کمر سی طبق حهیثی خود رس فرد منثادسیی خوسدثه کثه

شیمه بود و محیطی سمن و آرسم برسی علمثای شثیمه فثرسهم

درخوسست کمک به مردم رس دسشته و متثیکر شثه سسثت،

آوردده .سوضاع روز دوعی وسبسثتگی متقابثو بثین علمثا و

سگر هر فرد مسلمادی به سو جوسب دههه مسلمان دیست و

سلطنت سیجاد کرد بود .منافع شیمه و علما سقترا مثیکثرد

به شا صفی خطاب کرد سست کثه بثا شثنیهن دثهسی سو

که دولت صفویه قهرتمنه بماده؛ بنابرسین ،علما در حمایت

وسجم سست که خوسسته سو رس سجابت و به سمور مه دظر سو

سز شاهان صفوی میکوشنه و شاهان صفوی دیثز بثا تاکیثه

رسثیهگی کنثه (همثمسلثوسقثم .)۱4۱ ،کمثر سی در دگثا

بر تشیع و حمایت سز آن ،قهر خود رس وسبسته بثه تشثیع

سدتقادی که به شا صفی دسشته ،حتی زمان شثا صثفی رس

کرد بودده و به طبع سین مسئله ،آدثان رس بثه علمثا دیازمنثه

با دورسن قبو سز سو مقایسه کرد و به صرسحت بیان کثرد

میکرد .در طثول دور صثفوی ،سیثن دو دیثرو بثا هثم بثه

که دور شا صفی با دور هثای قبثو سز سو ،یمنثی زمثان

همکاری پردسختنه و به صور دو د اد موسزی بثه حیثا

شاهان پیشین صفوی ،متفاو

و سین تفاو

سز زمثین تثا

آسمان بود سست (هممسلثوسقم 11۷ ،و .)1۱۰

خود سدسمه دسدده.
علیدقی کمر سی سز شا به عنثوسن قثهرتی کثه هسثت و

سین مسئله حتی سگر سغرسق هم در آن باشه ،دشان دهنه

چار و گریزی سز آن دیست یاد کرد و دقثش علمثا رس بثه

بیسلتفاتی شا به سمثور دینثی و ددیثوی مسثلمادان سسثت.

عنوسن وسیلهسی برسی کنترل شا و درباریان در دظثر گرفتثه

کمر سی مسائو پیش آمثه در زمینثه فرهنگثی و مثیهبی

سست (جمفریان ،بیتا ۳۳9 :و  .)۳۳۹سو فق ا و مجت ثهسن رس

جاممه رس جزو سمثور دینثی دسدسثته و رسثیهگی و توجثه

وسرثان وسقمی پیامبرسن و حجج سل ی دسدسثته سسثت؛ سمثا بثا

دکردن به طالب و علمثا و فقثرسی شثیمه رس جثزو سمثور

توجه به سوضاع سیاسی و سجتماعی زمان ،سز دولت صفوی

ددیوی در کادون غفلت شثا برشثمرد و همثه سیثنهثا رس

حمایت کرد و حاکمیت آنها رس در سمور عرفثی سثلطنت

داشی سز ضم

سیاست میهبی شا صفی دسدسته سست.

به رسمیت شناخته سسثت .سو بثا تصثهی مقثامهثا و سرسئثه
رهنمودها و توصثیههثایی تثالش کثرد سسثت حکومثت

تعامل شاه و علما از دیدگاه کمرهای
در تمامو د اد دین و د اد سیاست ،شا و علما عناصثر
برجسته محسوب میشوده که دقثش سساسثی در آن سیفثا

صفوی رس به حکومت مطلوب دظر خثود دزدیثکتثر کنثه
(خالقی ۱1 :۳۱11 ،و .)۱۷
کمر سی به طور تقریبی در همثه آثثار خثود ،فصثلی یثا

میکننه .شا در رسس د اد سیاسثی قثرسر دسرد و در دظثام

بخشی رس به علما و فرو و شثر آنهثا سختصثاص دسد

سلطنتی سیرسن صفوی که بر محوریت شثا سسثتوسر بثود ،

سست .سو علما رس وسرثثان پیثامبرسن و پنثا سسثالم دسدسثته و

سیاستهای شا مستبهسده و منحصربه فرد بود و با وجثود

ممتقه بود سست که طبق حهی

دبوی ،قلم آدان بثر خثون

مناصم و مشاغو عرفی و شرعی ،خود شا تصمیم د ثایی

ش هس برتثر سسثت (همثمسلثوسقثم .)91 ،سو وجثود علمثا و

و قطمی رس میگرفت (سولئثاریوس .)۱94 :۳۱9۷ ،بنثابرسین

مجت هسن شیمه رس برسی سین میهم مایه شر و مباهثا و

تمامو دین و دولت در دور شا صفی دموده پژوهشی علیدقی کمر سی ( ۷۱۱تا  ۳۰9۰ق ۳۱49/تا  ۳9۱۰م)۳۰۱/

آن رس سز مزسیای سین میهم دسدسثته سسثت (همثمسلثوسقثم،

مسائو دینی روزگار خود رس منمک

 .)۳۰محبوبترین بنهگان رس دزد خهسودثه کسثادی دسدسثته

هم سدتقادها و توصیههای خود رس برساده .هر چنه وی در

سسثثت کثثه مالزمثثت و مصثثاحبت علمثثا و فق ثثا رس

سین زمینه داکام بود سست؛ زیرس در برخی آثار خثود بیثان

برگزیه سده (هممسلثوسقم )94 ،و همچنین ،همنشثینی

کرد که شا به آثثار قبلثی سو تثوج ی دکثرد یثا پاسثخ

ددیثا و آخثر » دسدسثته

شایسته و صله و جایز سی به سو دهسد سست .سلبتثه در سیثن

با عالم دینی رس مایه «شثر
سست (هممسلثوسقم.)9۱ ،

یا چار جویی کنه و

زمینه ،وی سطرسفیان شا و درباریثان و دیوسدیثان رس مقصثر

دوشتههای کمر سی روشن میکنه که شا صفی با علما

خوسده سست .سو مسارسلشیمه رس به یکثی سز سعرثای د ثاد

رسبطه خوبی دهسشته و سز آدثان فاصثله گرفتثه بثود و سیثن

سیاسی ،یمنی وزیرسعظم ،تقهیم کرد و کتاب بمهی خثود،

شیو به دور دوم حکومثت سو ،یمنثی سز سثال  ۳۰4۰ق/

یمنی هممسلثوسقم رس به خود شا تقهیم کرد به سمیه سینکه

سز درگیشثت میردسمثاد ،مربثوط

مشمول دریافت صله شود؛ سما به سحتمال بسیار ،آثثاری رس

 ۳9۱۳م به بمثه و پث

میشه .سز سدتقادها و شکایتهای کمر سی پیهسست که شا

که به د اد سیاسی سههس کرد و پیشثتر سز آدثان یثاد شثه ،بثا

صفی به علما بیتوجثه بثود و سز آدثان دوری مثیکثرد

بیسعتنایی موسجه شهده؛ چنانکه تا سثالهثا پث

سست .سما علما همچنان شا رس ملجأ خثود مثیدسدسثتنه و

صفی دیز شناخته شه دبودده و سفنهی و خوسدساری و حر

خوسهان سرتباط با د اد سیاست بودده؛ زیرس سینگوده هم بثه

عاملی ذکری سز سین آثار دکرد سده.

سمور ددیوی آنها ب تر رسیهگی میشه و هم بثه سهثهس

سز شثا

تمامو و همکاری بین شا صفی و علما یک جادبه بثود.

دینی خود میرسیهده .بنابرسین به هر دحو ،درصهد تثهسوم

سز سوی علما میو و گثرسیش بثه همکثاری و همگرسیثی

سرتباط یا سیجاد رسبطه بودده؛ چنانکه خود کمر سی کثه در

وجود دسشت؛ سما شا سز سین تمامو سثرباز مثیزدثه .سیثن

زمان دوشتن آثارش با محرومیت د اد سیاسی موسجه شثه

رفتار و گرسیش در آثار کمثر سی مشثاهه مثیشثود .وی

به ددبال برقرسری رسبطه بود .سو دربار دیثاز

مفاسه بسیاری رس که در جاممه روزگار سو سیجاد شه بود،

به سین رسبطه دوشته سست« :چون در مثثو سیثن زمثان کثه

داشی سز ترک مصاحبت شا با علمثا دسدسثته و سعتثرسض

آفتاب خالفت مصطفوی و سمامت مرترثوی در سثحاب

کرد به سینکه دزد شا عالمی آگثا وجثود دهسشثته سسثت

غیبت سست دظر به عاد سهو زمان سهو عرفان و سیقان سز

(هممسلثوسقم .)1۱۳ ،سو سز مفاسهی دثام بثرد کثه بیشثتر

حاجت بوجه ممیشت

فرهنگی و میهبی و مغایر با ترویج و تبلیث تشثیع بثود

بود ،به شه

علما و متملمان رس در حالت شه

و خلثت سیشثان منحصثر در

سست .دویسنه مسائو پیش آمه رس به دفثع تسثنن دسدسثته

رس دفع حاجت و ضرور

درگا پادشا شیمیان حامی سهو سیمان سست و سز غیر سین

سسثت و سسثتفاد و بردسشثتی رس کثه مخالفثان صثفویه سز

درگا دجاحپییر دیست» (هممسلثوسقم ۱۳1 ،و .)۱۳۷

عثمادیان و هنهیان سنی میهم دسشتنه ،یادآور شه سسثت

مسئله دیاز علما به د اد سیاسی ،بخشی سز سدگیز دوشتن

(هممسلثوسقم .)119 ،گویا در سیثن زمثان رقابثت فرهنگثی

آثار دینیسجتماعی کمر سی بود سست تثا سز سیثن طریثق،

جای جنگ و رقابت سیاسی رس گرفته بود؛ به علثت سینکثه

سعترسض خود رس به گوش د اد سیاسی و در رأس آن بثه

شا صفی به سعترسض علمای شیمه دربار رفتار با سثنیان و

شا برساده .وی چنهین بار تالش کرد سست بثا دوشثتن

سختگیری به آدان و سثرکوب کثردن آنهثا سعتنثا دکثرد و

کتابهثای تحفثه فثاخر  ،مسارسلشثیمه ،همثمسلثوسقثم و

علما بثه دوشثتن رسثاال جثهلی علیثه تسثنن پردسختنثه

جامعسلصفوی و سههسی آن به سعرای د ثاد سیاسثی ،هثم

(.)arjomand, 1984: 191

 /۳۰4پژوهشهای تاریخی ،سال پنجا و دوم ،دور جهیه ،سال هشتم ،شمار سوم (پیاپی  ،)۱۳پاییز ۳۱۷۱

در دور دوم حکومت شا صفی ،گویا دربثار و دیثوسن

در دور شا صفی بیتوج ی به علما تا جثایی بثود کثه

سو سز حرور علما تصفیه شه بود؛ چنانکه کمر سی دوشثته

مستمری برخی سز طالب و علمایی کثه سز دور هثای قبثو

سست ...« :علت آن ترک صحبت [شا بثا] علمثا عصثر سز

وجوهی دریافت می کردده قطع شه یا در موسقمی ،به

فق ا و محهثین مثمنین سست .چه بر تقهیر وجود سحثهی

آدان مبلغی کمتر سز دور های قبو می دسدده و با وجود

سز سیشان در درگا پادشا و مهخلیت سو در دیوسن ،منثافی

تالشی که علما برسی دریافت سیثن مسثتمری کرددثه،

دصر

و تقویت و حمایت دین مبین ...به ظ ور دمیآمه

و سین غراضت [خثوسری و ذلثت] دسثبت بثه ملثت رس

دتیجهسی دگرفتنه (هممسلثوسقم ۱۳1 ،و .)۱۳۷
کمر سی ضمن بیان سین دموده هثا ،سز شثا خوسسثته

دمییافت» (هممسلثوسقثم 1۱۳ ،و  .)1۱1وی دربثار تثرک

سست به فقرسی ،شیمه سز طالب و علما ،دیز رسثیهگی

مصاحبت با علما ،در آثار خود به شا صفی بسثیار خثرد

مسثتمری ،سز

گرفته سست ...« :پ

کنه و بر آن ها وجه مماشی به صثور

چگوده سست پادشا دیثن پنثا مظ ثر

سوی خودش ده با وسسطه دیوسدیثان ،قثرسر دهثه .وی

لطث سهلل سز دسثثو خیرسلبشثثر ...تثثرک دمثثود مصثثاحبت و

ممتقه بود سست شا سهو خیرس

سست؛ سما دیوسدیثان

مجالست علماء دیثن مبثین و فق ثا و محثهثین مثثمنین و

و سز جمله صهر که مسئو ل رسثیهگی بثه سیثن سمثور

مجت ثثهین و رسویثثان سئمثثه ممصثثومین علثثی مسلسثثالم رس»

سست ،کوتاهی کرد و کمثر سی خوسسثته سسثت سیثن

(هممسلثوسقم 99 ،و .)9۹

مسثثتمری مسثثتقیماً سز سثثثوی خثثود شثثا باشثثثه

در هممسلثوسقم فصلی رس دربار آثثار تثرک همنشثینی و

(هممسلثوسقم .) ۱1۹ ،وی سعزسز و سکرسم شیمیان رس بثه

مصاحبت دهسشتن شا با علما آورد و مفاسه دینثی رس کثه

طثثور عثثام و رسثثیهگی و سکثثرسم بثثه علمثثا و فق ثثا و

به علت دبود سین مسئله ،یمنثی حرثور دهسشثتن علمثا در

مجت هسن رس که «حجت حجهسهلل سلرحمنسده» به طثور

دربار و دیوسن ،در جاممه پیش آمثه تحلیثو و علثتیثابی

خاص سز شا خوسسته سست .سو سز شثا تقاضثا کثرد

کرد سست .وی برخی سز مسائو فرهنگی و دینی رس کثه در

سست که برآورد کردن حاجت آن ها رس بر همه سمثور

شیرسز به وجود آمه بود ،بثه طثور مفصثو بیثان و سز شثا

دیوسدی مقهم بهسرد و با سین سمر ،آدثان رس شثاد کنثه و

سدتقاد کثرد سسثت؛ سز جملثه سیثن مسثائو :ترجمثه کتثاب

حال سنیان رس که به علت محرومیت و سثختی حثال

سحیاءسلملوم غزسلی که به دستور شا بود؛ تفسیر قرآن فاضو

علمای شیمه شاد و مسثرور شثه سدثه و بثر شثیمیان

هنهی که سعجاز قثرآن رس زیثر سثئوسل بثرد بثود؛ تشثویق

«طغیان» میکننه ،بثه «حثزن و حرمثان» تبثهیو کنثه

دویسنه تفسیر قرآن بهون دقطه که در شیرسز و بثه تبمیثت

(هممسلثوسقم.)۱1۱ ،

سز فاضو هنهی دوشته بود ،سلبته وی دثام سیثن فثرد رس ذکثر

وی سین مسائو رس به گوده سی عنوسن کرد سست کثه

دکرد سسثت؛ حمایثت شثا سز سیثن مفسثر و دسدن حکثم

بیشتر باع

تحریک شا و رسیهگی به سمور علمثا و

تمکین به سو که یکی سز علمای شیمه رس تکفیر کرد بود .به

طالب شود و رسیهگی به علمثا رس سز سوجثم «سمثور

دظر کمر سی سیثن فثرد سثنی حنفثی بثود و شثا بثا سیثن

سهو بلهسن» دسدسته سست (مسارسلشیمه .)۳۱۷ ،بنابرسین

سقهسما  ،به تشثیع لطمثه زد و موجثم تقویثت تسثنن و

کمر سی تالش کرد سست که تمامو و روسبط کمردگ

مظنون به حمایت سز آن شه سسثت .کمثر سی علثت همثه

شا با علما رس سز طریق توصیه و سدتقاد ب بود ببخشه.

مسائو پیش آمه رس در ترک مصاحبت شا با علما دسدسثته

مسائو مالی برسی خود کمر سی و بقیه علما و طثالب

سست (هممسلثوسقم 111 ،و .)11۷

سهمیت بسیاری دسشثت و سو در آثثار خثود ،بثه سیثن

تمامو دین و دولت در دور شا صفی دموده پژوهشی علیدقی کمر سی ( ۷۱۱تا  ۳۰9۰ق ۳۱49/تا  ۳9۱۰م)۳۰۱/

مسائو تاکیه بسیاری کرد سست؛ سمثا وی بثه مسثائو

د مت همایون ما وسجم و الزمست ،عطیثه وی ...باشثه»؟

دینی و فرهنگی پثیش آمثه در جاممثه دیثز توصثیه

(مسارسلشثثیمه )۳۰۷ ،کثثه سگثثر شثثا سطثثالع دسشثثت چنثثین

فرسوسدی کرد و رس حو آنهثا رس در تمامثو بیشثتر و

مسئلهسی پیش دمیآمه .سو شا رس سهو خیثرس و صثهقا

حرور علما دزد شا دسدسته سست.

دسدسته سست؛ سما سعتقاد دسشثته سسثت کثه سطرسفیثان شثا سز
دربار و دیوسن ،مثادع رسثیهن سیثن خیثرس

بثه مسثتحقان

توصیف جایگاه اعضای نهاد سیاسری و دینری در آثرار

وسقمی میشوده .به عقیه سو ،وجود وسسطههثای دیثوسدی و

کمرهای

وجود دهسشتن عالم خیرخوس ممتمه در دربار ،ترییع حثق

کمثثر سی آثثثار خثثود رس سز دیثثهگا سدتقثثادی و بثثا هثثه
خاصثثی دوشثثته سسثثت .وی درصثثهد بثثود سسثثت مسثثائو

مستمنهسن و به ویژ سعرای پایین د اد دینی ،یمنی طثالب
رس باع

میشه سست (مسارسلشیمه.)۳۱1 ،

میهبیفرهنگی جاممه و وضمیت ممیشتی سکثثر مثردم ،بثه

کمر سی ممتقه بود سست برخی دیوسدیادی کثه کارشثکنی

ویژ علما و متملمان و سز جمله خودش رس به د اد سیاسثی

کرد و به خیال خود بثه دفثع دیثوسن شثا کثار مثیکننثه،

کنه تا آدادی که در رأس سمور قرسر دسشثتنه،

چیثزی

و دینی منمک

دوست پادشا دیستنه بلکه دمیخوسهنه سز آخثر

به سصالح وضمیت برردسزدثه .وی برخثی سز سعرثای د ثاد

دصیم شا شود و منع سز سحسان شا که منبع هر جثود و

سیاسی و دینی رس مقصر دسدسته و سز آدان سدتقاد کرد سسثت؛

سحسان سست ،عوسقم خوبی دثهسرد (همثمسلثوسقثم ۱9۰ ،و

سلبته با توصیه و پیشن اد دیز ،رس حثو سیثن مسثائو رس بیثان

 ۱99 ،۱9۳و  .)۱9۹سو در همثثه مسثثائو سز شثثا خوسسثثته

کرد سست .سو شا رس در رأس د اد سیاسی ،به عنوسن دقطثه

سست که خود به سمور و وظثای

و مسثتمری و عطیثههثا

ستکا و سرجاع همه مسائو و مشکال دیه و حتثی گثاهی

دظار کنه و حقوق و مزسیا رس مستقیم خود شثا برثردسزد؛

بثثثه سو مشثثثروعیت دسد سسثثثت .کمثثثر سی در کتثثثاب

زیثثرس در زمثثان کمثثر سی دیوسدیثثان و وسسثثطههثثا حقثثوق و

جامعسلصفوی که جوسب فتوسهای مفتی عثمادی سسثت و بثه

موسجم علما و طالب شیرسز رس قطع یا برخثی رس مشثمول

گودثثهسی جنبثثه مقابلثثه و رویثثارویی بثثا عثمادیثثان و مبثثادی

کسثثثر و دقصثثثان کثثثرد بوددثثثه (مسارسلشثثثیمه۳۳4 ،؛

عقیثثهتی آنهثثا رس دسرد ،سثثمی کثثرد سسثثت در مقابلثثه بثثا

هممسلثوسقم .)۱99 ،کمر سی م متثرین علثت پثیش آمثهن

خالفت عثمادی ،به حکومت صثفویه مشثروعیت ببخشثه:

سین وضمیت رس مصثاحبت دهسشثتن شثا بثا علمثا دسدسثته

«سلطان روم چون غیر قرشثی سسثت سثرکش و خثارجی

سست؛ چون شا در دربار و دیوسن علمثای آگثا و ممتمثه

میباشه و بر سثلطان سثیه قرشثی خثرو کثرد سسثت»

دهسشته و سین بزرزترین سدتقاد سو به شا صفی بود سسثت.

(جامعسلصفوی.)۳1 ،

سو پیشن اد دسد سست که بایه «هموسر در درگا پادشا دین

کمر سی در مشکالتی که در رسبطه با علمثا پثیش آمثه ،

پنا مثمنی عالم عار

حثریص در تحصثیو خیثر و دفثع

آدچنان شا رس مقصر دهیه سست؛ بلکه سو شا رس بثیسطثالع

پادشا که غرض سو منحصر در حصول دفع و خیر مثیکور

و مبرس سز تخلفاتی که رخ دسد  ،دسدسته سسثت (مسارسلشثیمه،

بود باشه ،یافت شود» (مسارسلشیمه ۳۱۹ ،و .)۳۱1

 .)۳۳۰سو ممتقه سست که شا در سین بار سطالعی دهسشته و

در بثثین سعرثثای د ثثاد سیاسثثی ،کمثثر سی گویثثا تن ثثا سز

حتی رسیهگی به آدان رس بر خود وسجم دسدسته سست« :کی

وزیرسعظم شا صفی رضایت دسشته و وی رس دیز بیسطثالع

توسده بود که پادشا دین پنا در مقامی که گویه رعایثت و

سز مسائو و مشکال

دسدسثته سسثت (مسارسلشثیمه.)۳۳۰ ،

مرسقبت سادس عالی درجا و علما و فرال بر ذمثت وسال

کمر سی در پی آن بود سست که وزیرسعظم رس آگثا کنثه و

 /۳۰9پژوهشهای تاریخی ،سال پنجا و دوم ،دور جهیه ،سال هشتم ،شمار سوم (پیاپی  ،)۱۳پاییز ۳۱۷۱

کتاب مسارسلشیمه رس دیز برسی سو دوشثته سسثت و سز طریثق

درآورد سست ،بثا سعمثال سو مختثو شثود (همثمسلثوسقثم،

دوشتن آن ،درخوسست کرد سست که وزیثرسعظم «در مقثام

 .)۱4۱سز حوز وسیع سختیارس سین فرد مملوم میشود کثه

رفع دسبت میکور درآیه» (مسارسلشیمه .)۳۳۳ ،همه جثا سو

وی بایه صهر بود باشه .همچنثین در جثای دیگثری

رس «خیّر موفق» خوسده و سو رس ملجأ شیمیان و علما دسدسثته

گفته سست :سمور وال  ،حکام ،قاضیان و شیخسالسثالمان

و بیان کرد سست «سهو عرفان و سیقان توقع دسرده که موفق

زمادی سصالح می شود که سمر آن ک

که عزل و دصم

مثیه خادم سمیرسلمثمنین علیثه سلصثلو و سلسثلم در وزسر

آن ها به ع ه سوست ،با عنایت و توجثه شثا سصثالح

عظمی که برکت سز آن یافتهسده ،سهتمام بثه سمثور مسثلمادان

شود و سین گوده سست که سمور دسرین مسلمادان سدتظثام

چون مرجع جمیع سست دسشته باشثنه و دفثع سیشثان رس بثه

مییابه (هممسلثوسقم ۱۱۰ ،و )۱۱۳؛ سز آدجایی که سمور

منزله دفع خویش و دفع و ضثرر سیشثان رس منزلثه ضثرر سز

سفرسدی که دام برد در دسثت صثهر سسثت ،منظثور سو

خویش گردسدنه و در هر حال مبارک یمنی دفثاع مسثلمادان

بایه میرزس حبیمسهلل صهر بود باشه .کمر سی به ویثژ

بود باشنه» (مسارسلشثیمه .)۳14 ،حتثی سز وزیثر خوسسثته

و

سست که سگر فاعو خیر دمیتوسده باشثه ،داللثت کننثه بثه
خیر باشه؛ یمنثی سو سز شثا بخوسهثه بثرسی ب بثود سمثور
سقهسمی کنه (مسارسلشیمه.)1۱ ،
کمر سی سز برخی دیوسدیان و رفتار آدان داخشثنود بثود و
به شا توصیه کرد سست که بثه سعمثال و رفتثار برخثی سز
دیوسدیان خود توجه کنه .سو ممتقثه بثود سسثت بثه علثت
دوری شا سز علما« ،غفلتی» روی دسد و شثا سمثر دیثن و
سمور مسلمادان رس به فردی وسگیسر کرد سست کثه سز ع ثه
آن بر دمیآیه (هممسلثوسقم .)۱۰1 ،وی ممتقه بثود سسثت
که سین فرد «سصالً و مطلقاً سهتمام به صالح دسریثن [ددیثا و
آخر ] مسلمین دهسرد و غرض سو منحصر در حطثام ددیثا
و ذخایر آن و حفد جا و ریاست سسثت» (همثمسلثوسقثم،
 .)۱41سو به طور دقیق مشخص دکرد سسثت منظثورش سز
«بمری دیوسدیان» چه کسثی سسثت و مصثرسده سیثن فثرد رس
مقصر خوسده و تاکیه کرد سست کثه پادشثا بثه سیثن سمثر
توجه کنه (هممسلثوسقم ۱4۷ ،و .)۱۱۰
وی در سین بار شا رس زیر سوسل بثرد کثه آیثا صثحیح
سست که «عامه م ام کلی سخروی کافه سدام» رس تحت سختیثار
«متحیری در هر سمر جزئی» وسگیسرد تا بثه ج ثت کارهثای
سو حقوق مسلمادان در هر سمری ترییع شود و سمور ددیثا و
آخر

مسلمادان که خهسوده آن رس تحثت والیثت پادشثا

زمثثادی کثثه دربثثار مسثثائو مثثالی و دسدن وجوهثثا
مستمری طالب و علما بح

کثرد  ،مقصثر سصثلی رس

میرزس حبیمسهلل و سطرسفیثادش دسدسثته سسثت کثه بثرسی
حفد «جا و منصم» خود و برسی «دفع دیوسن» حقوق
سین سفرسد رس کسر یا قطثع کثرد (همثمسلثوسقثم ۱41 ،و
 .) ۱99سلبته در جثای دیگثری ،سیثن فثرد رس «سز سرکثان
دولت پادشا » ممرفی کرد و سز طثر

سهثو عرفثان و

دسعیان و مخلصان شا بیان کرد سست که آدان «کسثی
رس کثثه در تکثیثثر عصثثیان خهسودثثه رحمثثان و ضثثرر
مسلمادان به وسیله دفثع دیثوسن مثیکوشثه چثون فثی
سلحقیقه آدک

دشمن دولثت پادشثا سسثت» دوسثت

دهسرده و سز شا خوسسته سست « در مقام تثهسرک آن در
بیایه» (هممسلثوسقم.)1۱1 ،
بنابرسین به دظر میرسثه ،فثرد مثیکور میثرزس حبیثمسهلل
صهر باشه؛ زیرس در برخی دمودههثای دیگثر سشثار سی بثه
صهر یا دوسب صهر شثه سسثت .در ضثمن سینکثه صثهر
مسثثئول رسثثیهگی بثثه سمثثور علمثثا و طثثالب و سثثادس و
وجوها

و مقرری سیشان بود سست .سما سینکه صثهر رس سز

دیوسدیان دسدسته سست ،دشان میدهثه کثه سگرچثه وظثای
صهر بیشتر در د اد میهبی بود و با سعرای د اد دینی سثر
و کار دسشته سست ،به علت مرتبط بودن با سمور مثالی مثثو
وق  ،وجوها  ،مقرریهثا و خیثرس سز سعرثای دیثوسن

تمامو دین و دولت در دور شا صفی دموده پژوهشی علیدقی کمر سی ( ۷۱۱تا  ۳۰9۰ق ۳۱49/تا  ۳9۱۰م)۳۰۹/

دولتی محسوب میشه سست .به عالو سینکثه طبثق دظثر

«قطمیت حرمت دصم قاضیان و شیخسالسالمان سین زمثان»

برخی سز پژوهشثگرسن سز زمثان شثا عبثاس سول بثه بمثه،

ممتقثثه بثثود سسثثت؛ زیثثرس بثثه دظثثر کمثثر سی ،قاضثثیان و

بیش سز آدکه دماینه د ثاد مثیهبی باشثه،

شیخسالسالمادی که صهر منصوب میکرد سست بثه درجثه

دماینه شا در رأس د اد میهبی دولت و کارگزسرسن دینثی

سجت ثثاد ممتبثثر بثثرسی فتثثوس دسدن و حکثثم کثثردن در میثثان

حکومت بود (آقاجری ۱۹1 :۳۱1۷ ،و .)۱۹۱

مسلمادان درسیه بودده .بنابرسین سدتصاب آدثان حثرسم بثود

منصم صهسر

سدتقادهایی که کمر سی سز صهر زمان خثود ،یمنثی میثرزس

سست (هممسلثوسقم.)۱۱1 ،

حبیمسهلل کرد بیشتر در زمینه وجو و مسثتمری و عطایثا

گویا سین سعترسض به گوش صثهر رسثیه بثود و پاسثخ

به سعرای د اد میهبی بود و روی آن تأکیه بسیاری کثرد

دسد بود ،غیر سز مجت ه عادل سمثامی جثامع شثرسیط کسثی

سست .به گفته سو حقثوق برخثی سز علمثا و طثالب کثه سز

دمیتوسده قاضی یا شیخسالسالم باشثه یثا فثردی غیرعثادل

دور های قبو جاری بود  ،سکنون قطع شه یا برخی شثامو

دمیتوسده متصهی وق

باشه؛ بنابرسین چون چنین سفثرسدی

کسر و دقصان شه سست و با وجود پیگیثریهثای بسثیار،

در سین زمان وجود دهسشت« ،بحسم شثرع سقثهس متمثیر

ب ادههای مختلفی برسی پردسخثت دکثردن آن مطثرح شثه

سست» و سشکالی دهسرد .سما کمر سی پاسخ دسد کثه در همثه

سست .کمر سی عامو سصلی مسائو پثیش آمثه رس صثهر و

ش رها ،سدتظام سمور شرعی مسلمادان بثا سدثهک توجثه شثا

سطرسفیان سو دسدسته سست که به ج ت دفع دیوسن و در سصثو

میسر میشه و در سین زمینثه ،رس حلثی بثه شثا پیشثن اد

خودشان ،چنین رفتاری در پیش گرفتهسدثه (همثمسلثوسقثم،

کرد سست :شا مجت هسن رس بایه بشناسه که در هر شث ر و

 ۱۳1و  ۱۳۷و  .)۱99سدتقثثاد دیگثثر سو سز صثثهر ،در زمینثثه

منطقهسی سز طریق عارفان و سهو سدصا میسر سسثت؛ پث

موقوفثثا و چگثثودگی تولیثثت آن بثثود سسثثت .کمثثر سی

سز شناخت آدان ،سمور شرعی هثر منطقثه رس بثه سو مفثوض

ممترض بود بر سینکه محاسثبا صثهر در موقوفثا هثر

کنه و به سو سختیار کامو «تمکین تام تمام فرماینه» تا «عثیر

وسقثع مثیشثه و در

و حجت سیشان که تمکن در روس و سدتظثام سمثور شثرعیه

دتیجه بر سساس موسفقت سولیه ،صهر در آن والیتثی دهسشثته

مسلمادان دمییابنه سز جادم سلطان منقطثع شثود» و سمثور

و گثثرفتن آن حثثرسم بثثود سسثثت .همچنثثین متولیثثان و

به سدتظام درآیه و آثار عهل شا موجم ثبا دولت و دوسم

متصهیادی که صهر بر موقوفثا دصثم مثیکثرد  ،چثون

سلطنت سو شود (هممسلثوسقم ۱۱4 ،و .)۱۱۱

محو ،سغلم بثرخال شثرط وقث

شرع بود

به سحتمال یکی سز سعترسضهثای علمثا و مجت ثهسن د ثاد

برخال

شرط وسق

سست (هممسلثوسقم ۱۱۳ ،و  .)۱۱1مملوم میشثود در سیثن

دینی سین بود سسثت کثه تحثت دظثر صثهر هسثتنه و در

گسترش چشمگیری یافته بود ،متولیان آنها

حوز خود ،سختیار کامو دهسرده و کمر سی سز شثا خوسسثته

و در رسس سیشان صهر ،یمنی مسئول سصلی سین سمور،

سست به آدان سستقالل کامو دهه که تحت دظر و رسثیهگی

سوءسستفاد هایی می کردده؛ همچنین سز دظر کمثر سی

صهر دباشنه .چنانکه دوشته سست« :و غیر رس کثه سز سثلک

سیورغال که صهر به عنوسن موسجم یا عطایا به د ثاد

سیشثثان خثثار سسثثت مسثثلط بثثر سیشثثان دگردسدنثثه»

سشکال

(هممسلثوسقم .)۱۱۱ ،سیثن مطلثم دشثان مثیدهثه سز دظثر

شثثرعی دسشثثته و پثثییرفتن آن حثثرسم بثثود سسثثت

کمر سی ،صهر دماینه و صاحم وجاهت سز داحیه علمثا و

(هممسلثوسقم .)۱۱1 ،سدتقاد دیگر کمر سی سز صهر ،دربار

د اد میهبی دبود سست .همچنین سو بیان کرد کثه در سکثثر

سدتصاب سعرای دینی به دستور وی بود کثه کمثر سی بثه

ش رهای بثزرز سیثرسن مادنثه سصثف ان ،کاشثان ،خرسسثان،

زمان که وق

بود  ،دصم آدان برخال

میهبی میدسد  ،همادنه دحو مصر

موقوفا
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عرسق عرب ،بحرین و شیرسز مجت هسن و محهثان بثا سیمثان
وجود دسشته سست (هممسلثوسقم.)۱۱۱ ،
کمر سی سز یکی دیگر سز سعرای د اد دینی دیثز دارسضثی

رسیه (سوسدحدگارتفرشی ،)94 :۳۱11 ،عزل شثه؛ بنثابرسین
عالو بر مسائلی که باع

سدتقاد وی سز صثهر و د ثاد

سیاسی شثه  ،مسثئ له عثزل سو سز منصثم قرثاو

و

بود سست .سو قاضثیان زمثان خثود رس دامشثروع و دثاممتبر

وضمیت به مالیسش تاثیرگیسر بود سسثت .سو خثود رس

میدسدسته سست .ممتقه بود در زمان سو «بالفمو» در شثیرسز،

ذی حق و سز مجت هسن عصر میدسدسته سسثت؛ زیثرس در

قاضی با وجود دهسشتن شرسیط ممتبر ،بر مسنه قرا و فتثوس

رسثاله لثزوم وجثود مجت ثه در عصثر غیبثت ،سجثثاز

دشسته سست (هممسلثوسقم .)1۱ ،وی با توجه بثه سحادیث

علمای بزرز دربار خثودش رس آورد سسثت (رسثاله

و روسیا  ،دوسزد شرط برسی قاضثی و حثاکم شثرع بیثان

لزوم وجود مجت ه در عصر غیبت 41۷ ،و .)4۱۰

کرد و عقیه دسشته سست ،هر فردی سین صثفا رس کامثو

سما به طور کلثی وی در عصثر شثا صثفی ،دغهغثه

دهسشته باشه ،دمیتوسده قاضی و حاکم شرع باشثه .سز دظثر

مسائو مختلفی سز قبیو تبلی تشیع و مسائو مثیهبی و

مرسجمه به کسی کثه قاضثی

فرهنگی ،تمامو با علما و رسیهگی و توجثه بثه سمثور

غیرشرعی سست به منزله رجوع به سوی طاغو و عثهول

آن ها و سهتمام به سمور مسلمادان رس دسشثته سسثت؛ هثر

سز سمر خهسوده سست .سو در همین جا عنثوسن کثرد سسثت،

چنه ممکن سست بثرسی سعتثرسض ،علثو شخصثی دیثز

چنین فردی بهون دسشتن شرسیط ،در سین زمان قاضی شثه

دسشته باشه .وی سز علمایی بود که در عین همکثاری

سست (هممسلثوسقم.)۳۷ ،

با د اد دیثن و گثا حمایثت و دفثاع سز آن در مقابثو

سو ،در منازعا

و مخاصما

سز دظر کمر سی ،قاضی شرعی مجت ه سمامی عادل جثامع

همسایگان سنی ،سز دولت و ساختار آن سدتقثاد شثهیه

جمیع شرسیط حکم و فتوسسثت و رجثوع بثه غیثر قاضثی

کرد سست .چنان ک ه وی با دوشتن کتاب جامعسلصفوی

شرعی حرسم سست و فتوسی صادر سو هم حرسم سست؛ سگثر

که در جوسب مفتی عثمادی بثود یثا رسثاله سالدعیثه و

چه صحیح و به حق بود باشه .چون به حکم طثاغو و

سالحرسز ...به در خوسست شثا صثفی ،وظیفثه مثیهبی

خال سمر خهسوده بود سست (رساله لزوم وجثود مجت ثه

خود رس در قبال حکومت شیمی و حمایت سز آن سدجام

در عصرغیبت4۳۳ ،؛ هممسلثوسقثم .)۳۹ ،سمثا حکثم کثردن

دسد سست.

قاضی غیرشرعی به جور و جبر ،موجم کفر قاضی سسثت
و کمر سی بالفاصله قاضیان و شیخسالسالمان زمان خثود رس

نتیجه

پیش کشیه سست که با سین حهی  ،د ایت بهی حال آدثان

دور چ ارد ساله فرمادروسیی شثا صثفی ،یمنثی سز

دمایان میشود .سو بیان کرد سست «مصهوقه آن مسثتغنی سز

سثثال  ۳۰۱1تثثا  ۳۰۱1ق ۳91۷/تثثا  ۳941م ،سز دظثثر

بیان بود ،فاعتبروس یا سولثی سالبصثار» (رسثاله لثزوم وجثود

سیاسی آغاز سفول صفویه بود .د اد میهبی مادنثه قبثو

مجت ثثه در عصثثر غیبثثت .)4۳۱ ،وی مصثثهسق سیثثن گودثثه

فمال و شکوفا دبود .تمامو و همکاری دو د اد دیثن و

قاضیان رس میشناخته ،سما دام آنها رس دبرد سست.

سیاست دیز تحت تأثیر ویژگیهای فردی شا صفی ،با

شایه یکی سز عللی که کمر سی سز قاضیان و صثهر سدتقثاد

دشوسریهایی روبهرو بود .ویژگی های فردی همچثون

شهیه کرد  ،سین بود سست که وی در سبتهسی سلطنت شثا

سستبهسد ،خشودت ،تربیت در حرمسرس و روحیه تساهو

صثثفی قاضثثی شثثیرسز بثثود و بثثه سحتمثثال در سثثال ۳۰44

میهبی سو در س ین تمامو موثر بود .سلبتثه طبثق گثزسرش

ق ۳9۱۱/م ،یمنی زمادی که حبیثمسهلل صثهر بثه صثهسر

منابع رسمی و مممول ،تمامو و همکثاری مادنثه قبثو

تمامو دین و دولت در دور شا صفی دموده پژوهشی علیدقی کمر سی ( ۷۱۱تا  ۳۰9۰ق ۳۱49/تا  ۳9۱۰م)۳۰۷/

جریان دسشت و حتی برخی منابع در سین تمامو دقثش

سست ،کسادی که بسته به وضع خود و دیازهای موجود

پرردگی سز شا دشان دسد سده .برخی سز پژوهشگرسن دیز

در چارچوب دظریه غالم ،در رسبطه با دو د اد سثخن

همین رس مه دظر گرفته و دتیجهگیری کرد سدثه .سمثا بثا

میگوینه؛ یمنی هم سز جایگا و مشثروعیت صثفویان

مرسجمه به آثار سدتقادی علیدقثی کمثر سی ،تمامثو بثه

می گوینثه و هثم بثه موقمیثت خثود در سیثن سثاختار

گوده دیگری دمایان می شثود .در سیثن تمامثو ،شثا و

میسدهیشنه.

ساختار سیاسی ،به جثز در دو سثال سول فرمثادروسیی،
روسبط دزدیکی با د اد دینی و علما دهسشتنه؛ سمثا علمثا

کتابنامه

به عنوسن دماینثه سثاختار دینثی همچنثان خوسسثتار

الف .کتاب های فارسی

تهسوم همگرسیی بودده و علما و به ویژ خود کمر سی،

 .سسکنهربیک منشی و محمهیوس

برسی سستمرسر سین پیوده تالش بسیاری میکردده.
م مترین مسئ له در سین تنش ،برخورد شثا صثفی و

مورخ ،)۳۱۳۹( ،ذیثو

تاریخ عالمآرسی عباسی ،تصثحیح سث یلی خوسدسثاری،
ت رسن :چاپخاده سسالمیه.

د اد سیاسی با تشیع و بیتوج ی سو یا ترویج دثهسدن و

 .سفنثثهیسصثثف ادی ،میرزسعبثثهسهلل ،)۳۱۹۱( ،ریثثاضسلملمثثا و

تقویت دکردن میهم رسمی بود؛ به گودهسی که برخی

حیثثاضسلفرثثالء ،ترجمثثه محمثثهباقر سثثاعهی،4 ،

شا صفی رس به گرسیش دسشتن به تسنن مت م کثرد سدثه

مش ه :بنیاد پژوهشهای سسالمی آستان قهس رضوی.

و کمثثر سی دمودثثههثثایی سز سقثثهسما
ترمی

سو رس کثثه باع ث

تشیع و تقویت تسنن میشه ،بیان کرد سست.

دوری شا صفی سز علما و حرثور دهسشثتن علمثا در
دربار و د ثاد سیاسثی دیثز سز مسثائو موضثوع بحث
کمر سی بود و سو آثار و دتثایج آن رس در بثروز برخثی
مسائو دشان دسد سست .دبود توجه و رسیهگی دکثردن
به سمور عامه مسلمادان و به طور خاص علما ،سز دیگثر
مسائو تنش زس در د اد سیاسی و دینی دور شا صثفی
بود که کمر سی در آثار خود به تحلیو و تشریح آنها
پردسخته سست.
آثار کمر سی در سین رسبطه سز دو منظر درخور توجثه

 .آقاجری ،هاشم ،)۳۱1۰( ،کنش دیثن و دولثت در سیثرسن
عصر صفوی ،ت رسن :مرکز بازشناسی سسالم و سیرسن.
 ،)۳۱11( ،---------- .مقهمهسی بثر مناسثبا

دیثن و

دولت در سیرسن عصر صفوی ،ت رسن :طرح دو.
 .سولئاریوس ،آدسم ،)۳۱9۷( ،سثفردامه سولئثاریوس ،ترجمثه
حسین کردبچه ،1 ،بیجا :کتاب برسی همه.
 .ت رسدثثی ،شثثیخ آقثثابزرز( ،بثثیتثثا) ،سلیریمثثه ۱ ،و ،1۱
بیرو  :دسرسالضوسء.
 .حرعثثاملی ،شثثیخ محمثثه بثثن سلحسثثن ۳۱1۱( ،ق)،
سمثثوسالمثثو ،تحقیثثق سثثیهسحمه سلحسثثینی ،بغثثهسد:
مکتبهسالدهل .

سست :سز سویی بیادگر دگا شخصثی سو و بیثادگر دیثاز

 .حسثثینی سسثثترسبادی ،سیهحسثثین بثثن مرترثثی،)۳۱94( ،

سوس ت که در مقاطمی سز مناصم حکومتی کنار گیسشته

تاریخ سلطادی سز شیخ صفی تا شا صفی ،بثه کوشثش

شه بود و سز سوی دیگر ،بیثادگر سیاسثتهثای کلثی

سحسان سشرسقی ،ت رسن :علمی.

سست که در دور شا صفی در تمامثو دو د ثاد رخنثه

 .حسینی سثوسدحدگثار تفرشثی ،سبوسلمفثاخر بثن فرثوسهلل،

کرد بود .در مجموع ،کمر سی رس به لحاظ وسع علمی

( ،)۳۱1۹تاریخ شا صثفی؛ تثاریخ تحثوال سیثرسن در

و جایگا سجتماعی بایه دماینه آن دسته سز روحادیثان

سالهای  ۳۰۱1-۳۰۱1ق) ،بثه سدرثمام مبثادی تثاریخ

متوسطسلحالی دسدست که منادی دیهگا سین گرو بود

زمان دوسب رضوسن مکان (شا صفی)؛ تاریخ تحثوال
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سیثثثرسن در سثثثالهثثثای  ۳۰4۳ -۳۰۱1ق ،تثثثالی
محمهحسین حسینی تفرشی ،مقهمه و تصحیح محسن
ب رسمدژسد ،ت رسن :میرس

مکتوب.

 .حسینی تفرشثی ،محمهحسثین ،)۳۱1۹( ،مبثادی تثاریخ
زمان دوسب رضوسن مکان (شا صفی)؛ تاریخ تحثوال
سیرسن در سالهای  ۳۰4۳-۳۰۱1ق ،بثه سدرثمام تثاریخ
شا صفی؛ تاریخ تحوال سیرسن در سثالهثای -۳۰۱1
 ۳۰۱1ق ،تثثالی

سبوسلمفثثاخر بثثن فرثثوسهلل حسثثینی

سوسدحدگار تفرشی ،مقهمه و تصحیح محسن ب رسمدژسد،
ت رسن :میرس

مکتوب.

 .حسینیزسد  ،سیهمحمهعلی( ،بیتثا) ،علمثا و مشثروعیت
دولت صفوی ،بیجا :سدجمن ممار سسالمی.
 .حسینی فسایی ،میرزس حسن ،)۳۱9۹( ،فارسنامه داصثری،
تصحیح منصور رستگار فسایی ،ت رسن :سمیرکبیر.
 .خاتونآبادی ،سیهعبهسلحسین ،)۳۱۱1( ،وقثایع سلسثنین و
سالعوسم ،تصحیح محمهباقر ب بودی ،ت رسن :کتابفروشثی

 ،----------- .هممسلثوسقم ،دسخه خطثی بثه شثمار
 ۳14۱کتابخاده مهرسه مط ری (سر ساالر).
 ،---------- .رساله در لزوم وجثود مجت ثه در عصثر
غیبثثت ،میثثرس سسثثالمی سیثثرسن ،بثثه کوشثثش رسثثول
جمفریان ،9 ،قم :کتابخاده آیتسهلل مرعشی دجفی.
 .لمبتثثون ،آن .ک .س ،)۳۱۹۷( ،دظریثثه دولثثت در سیثثرسن،
ت رسن :گیو.
 .میرسحمثثثهی ،مثثثریم ،)۳۱9۱( ،دیثثثن و مثثثههم در
عصرصفوی ،ت رسن :سمیرکبیر.
 .دصرآبادی ،محمهطاهر ،)۳۱۹۷( ،تیکر دصرآبادی ،بثه
کوشش سحمه موفق یزدی ،یزد :دسدشگا یزد.
 .وسلثثثه قزوینثثثی سصثثثف ادی ،محمهیوسث ث ،)۳۱1۰( ،
خلهبرین ،سیثرسن در زمثان شثا صثفی و شثا عبثاس دوم
( ۳۰۹۳-۳۰۱1ق) ،حهیقه ششم و هفتم سز روضثه هشثتم،
به کوشش محمهرضا دصیری ،ت رسن :سدجمن آثار و مفثاخر
فرهنگی.

سسالمیه.
 .خالقی ،علی ،)۳۱11( ،سدهیشه سیاسی علیدقی کمر سی و
فاضو هنهی ،قم :بوستان کتاب.
 .خثثثثثوسجگی سصثثثثثف ادی ،محمهممصثثثثثوم،)۳۱91( ،
خالصهسلسیر ،ت رسن :علمی.
 .خوسدساری ،محمثهباقر ،)۳4۳۳( ،روضثا سلجنثا فثی-
سحوسلسلملماءو سلسادس  ،4 ،بیرو  :دسرسالسالمیه.
 .شاملو ،ولیقلی بن دسودقلثی ،)۳۱1۰( ،قصثصسلخاقثادی،
تصثحیح سیهحسثن سثادس داصثری ،ت ثرسن :وزسر
فرهنگ و سرشاد سسالمی.
 .صفتگو ،منصور ،)۳۱1۳( ،ساختار د اد و سدهیشه دینثی
در سیرسن عصر صفوی ،ت رسن :رسا.
 .کمر سی ،علیدقی ،جامع سلصفوی ،دسخه خطی به شثمار
۳1۹م کتابخاده آستان قهس رضوی.
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