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  چكيده

بـراي   4در اوايل حكومت صفوي، زمينه مساعدي در زمينه ادعاي نيابـت امـام زمـان   

برخي از صفويه شناسان غربي، با اطالع از اين شرايط و . پادشاهان صفوي وجود داشته است

انـد كـه    اي مطرح كرده هاي پادشاهان صفوي براي تحقق استقرار مذهب تشيع، نظريه آرمان

بـا  . طبق آن، پادشاهان صفوي براي حكومت خود، ادعاي نيابت از جانب حضرت خواهند كرد

اند، نادرسـتي ايـن    تأثيرگذار بوده هاي اين پژوهشگران مختلفي كه بر استداللبررسي عوامل 

در اين پژوهش تالش شـده اسـت، تصـويري مناسـب و صـحيح از      . رسد نظريه به اثبات مي

اعتقادات و ادعاهاي پادشاهان صفوي در رابطه با موضوع مهـدويت و نـوع ارتبـاط حكومـت     

  . صفوي و حكومت مهدوي ترسيم گردد

  .، صفويه شناسان غربي، مهدويت4صفويه، نيابت امام زمان: گان كليديواژ
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    عضو هيأت علمي گروه تاريخ و سيره پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمي.  1

s.nagafinezhad@gmail.com 
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  مقدمه

، بحـث  اشـيعي در عصـر غيبـت كبـر    هـاي   مسائل مطرح در حكومـت ترين  يكي از مهم

براي اين نـوع   ،»4نيابت از امام زمانحكومت به «شعار . ها است اين حكومت »مشروعيت«

هـايي   خانـدان صـفوي، از جملـه حكومـت    . سـازد  مياي فراهم  ها حاشيه امنيت ويژه حكومت

در واقع با آغـاز دوره  . دانستند مرتبط مي 4اند كه حكومت خود را با حكومت امام زمان بوده

اين تفـاوت بـر   . اي جديد و متفاوت از قبل وارد شد صفوي، بحث مهدويت در ايران به مرحله

در ايـن  . فويان شكل گرفتـه بـود  ساختار فرهنگي ـ مذهبي جديدي مبتني بود كه با ظهور ص 

  .ساختار، تمامي امور به نوعي تحت تأثير ترويج مذهب تشيع دوازده امامي قرار داشت

تر قرار گرفت؛ بحث مهـدويت و   از جمله موضوعاتي كه در دوره صفويه مورد توجه بيش 

مباحث متبوع، نظير انتظار ظهور منجي، واليت فقيـه، نظريـه اتصـال حكومـت صـفوي بـه       

كومت مهدوي، نظام سلطاني شـيعه و حكومـت پادشـاهان صـفوي بـه نيابـت از حضـرت        ح

ومتي رسميت دارد كه مورد تأييد فقط حكاين زمينه آن بود كه نظريه رايج در  .بود 4مهدي

عبـارات،   نـوع  ايـن  محققـان از  همين موضوع سبب شده برخـي از . باشد 4حضرت مهدي

   . بكننداهان صفوي استنباط براي پادشرا  4امام زمان »نيابت«ادعاي 

پادشـاهان  كه اند  به صراحت به اين موضوع اشاره كرده ،تعدادي از صفويه شناسان غربي

اهميت بررسي اين موضوع، از اين لحاظ است  .اند را داشته 4صفوي ادعاي نيابت امام زمان

و حتـي نـوع    خاندان صـفوي  مورددر  هاي نادرست برداشتبسياري از  أمنشكه اين سخنان، 

در زمينه صدور چنين ديـدگاهي نكـات   . عقايد مذهبي مردم ايران در عصر صفوي شده است

عالوه بر شناسايي داليل مشتبه . اند خورد كه در اين پژوهش بررسي شده مبهمي به چشم مي

شدن موضوع بر پژوهشگران غربي، با ارائه شـواهدي مسـتدل، سـعي خواهـد شـد بـه درك       

  .دست يابيم 4ادعاهاي پادشاهان صفوي در زمينه نيابت امام زمانصحيحي از واقعيت 

تر  در باب ضرورت اين تحقيق بايد گفت كه ديدگاه غربيان در مواردي كه به مسائل جزئي

شود، شايد به تبيـين موضـوع چنـدان نيـاز      هاي شرقي مربوط مي تاريخي و فرهنگي سرزمين

مطـرح   4مهدويت و بحث جانشيني امام زمـان  اي هويتي، مانند نباشد؛ اما زماني كه مسئله

رسد؛ چرا كه در  غير اين صورت، موضوع، بـه   است، ارائه پاسخي مستدل ضروري به نظر مي

نظرات نادرسـت مربـوط بـه مسـائل مختلـف      منشأ  .شود اي بزرگ در جامعه تبديل مي شبهه
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باشـد و   :هاي معاندان اهل بيـت  وضعيت مذهب تشيع در ايران دوره صفوي، چه شيطنت

در بين  :چه اشتباهات صفويه شناسان غربي، مهم تبيين جايگاه مذهب تشيع و اهل بيت

  . مردم ايران و پادشاهان صفوي است كه بايد مستنداً و دور از تعصبات مذهبي صورت پذيرد

هاي قابل توجه در اين زمينه، تا كنون پژوهشي مسـتقل در ايـن موضـوع     رغم پژوهش به

در دوره  4؛ هر چند در محتواي برخي از آثار به موضوع نيابت امـام زمـان  انجام نشده است

رسـول جعفريـان    »مهديان دروغين«اي گذرا شده است؛ از جمله اين آثار، كتاب  صفوي اشاره

همچنـين  ). 132 – 127ص: 1391جعفريـان،  (است كه در اين باب مطالبي ذكر كرده است 

توسـط   4ي در مورد ادعـاي نيابـت حضـرت مهـدي    نقد نظر راجر سيور«اي با عنوان  مقاله

عـالوه بـر ايـن،    . پـردازد  ، تأليف عباس سرافرازي، به نقد ديدگاه سيوري مـي »شاهان صفوي

، نوشته نسيم خليلي و مهدي فرهـاني  »انديشه موعودگرايي در دوره صفوي«توان به مقاله  مي

تـأليف عبـاس    ،»هاي صفوي بر سكه 4مقايسه تطبيقي نام امام زمان«منفرد و نيز به مقاله 

نوشته  »نگرش به مهدويت در عصر صفويان«اي با عنوان  سرافرازي و همچنين به پايان نامه

  .محمدجواد صداقت اشاره كرد

كه، پژوهش حاضر،  اول اين: هاي مشابه متمايز است اين پژوهش، در سه محور با پژوهش

رار داده و در آن، به موضوعي خـاص  باوري نادرست در بين برخي از محققان را مورد توجه ق

در حيطه مسئله مهدويت در عصر صفوي پرداخته شده است؛ به اين معنا كه موضوع ادعـاي  

طور مشخص و معين بررسي شده و آراي مطرح شده از سوي پژوهشگران غربي به  نيابت، به

ين توجه مسـتقيم  بوته نقد گذاشته شده است؛ در حالي كه آثار ارزشمند ياد شده مشابه، فاقد ا

  .اند ها آراي مستشرقان غربي را نقد و بررسي نكرده كه آن به موضوع است؛ ضمن اين

مثالً در مقاله آقاي عباس سـرافرازي تنهـا   . باشد دومين تفاوت به گستره بحث مربوط مي

 »انديشـه موعـودگرايي در دوره صـفوي   «به نقد نظريه راجر سيوري پرداخته شده يا موضـوع  

بـه   »مهديان دروغين«نيز قسمت مربوط به ادعاي نيابت كه در كتاب . ي و عام استبسيار كل

اي شده، كم حجم است و جا داشت به لحاظ حساسيت موضوع، به تفصـيل   آن مختصر اشاره

  . مورد بحث قرار گيرد

اي  سومين نكته به انتقادي بودن اين نوشتار مربوط است و در واقع سعي شده است نظريه

رايج با استفاده از مستندات تاريخي و شواهد موجود، رد شود؛ در حالي كـه آثـار پـيش گفتـه     
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  . عموماً حاوي چنين رويكردي به طور خاص نيستند

  نظريه نيابت 

هـاي صـفويان بـراي رسـميت      عتقادات و انگيزههاي قابل تأمل در زمينه ا يكي از نظريه

از طـرف سـالطين صـفوي     4بخشيدن به  تشيع در ايران، نظريه ادعاي نيابت امام عصـر 

از محققـان  . است كه از سوي پژوهشگران غربي و برخي محققان داخلي مطرح شـده اسـت  

زنـدگاني  «توان به محمدكريم يوسف جمالي اشاره كرد كه در كتاب خود با عنـوان   داخلي مي

همچنـين عبـاس     ؛)247ص: 1376يوسـف جمـالي،   (به آن اشـاره كـرد    »شاه اسماعيل اول

: 1384قـدياني،  (به اين نكته پرداخته اسـت   »تاريخ، فرهنگ و تمدن ايران«قدياني در كتاب 

  ).167ص

برخي از محققان غربي حتي دامنـه ادعـا را فراتـر بـرده و ادعـاي مهـدويت را از سـوي        

بـا   .اند؛ سخني كه با هيچ كدام از شواهد تاريخي سازگاري ندارد مطرح كردهسالطين صفوي 

هـا بـا    رسـيم كـه برخـي از آن    مي برخي از اين پژوهشگران، به اين نتيجههاي  مطالعه نوشته

جهـانگردان غربـي و همچنـين    هـاي   سفرنامهبه ويژه سطحي از مطالب موجود هاي  برداشت

ادعـاي نيابـت    پادشـاهان صـفوي  كـه  انـد   نه اظهار كـرده بعضي از اشعار خطايي نامه، قاطعا

كـه آن را پـيش   انـد   در بعضي موارد به قدري بر صحت اين نظريه اطمينان داشـته  .اند داشته

   .اند قرار داده فرض مطالعات صفويه شناسي

 يكي از اين صفويه شناسان غربي به صراحت به اين موضوع اشاره كـرده  »هاينس هالم«

  : نويسد زمينه ميدر اين  او .ل ادعاي مهدويت داشته استكه شاه اسماعي

مهدي كسي بود كه در پايان اين قرن در شمال غـرب ايـران خـود را    ترين  اما موفق

شيعه هاي  يعني اسماعيل صفوي كه تبليغاتش نشان دهنده تمام ويژگي ؛معرفي كرد

با اشاره به بعضـي از اشـعار شـاه     وي .)150-149ص :1389هالم، (آن دوران است 

  .)153ص :همان(دانست  خود را مهدي موعود مي كه او كند مي اسماعيل، اظهار

شاه اسـماعيل مـدعي شـد كـه وي داراي     «دارد كه  نيز به صراحت اظهار مي »ديويد بلو«

  ).27ص: 1395بلو، ( »اي االهي به نمايندگي از امام غايب است نشانه

  : در مورد ادعاي پادشاهان صفوي، مدعي استنيز  »راجر سيوري«

، 4هــا در بــاب نيابــت امــام مهــدي ســومين عنصــر دعــوت صــفويان، داعيــه آن
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: همچنين سيوري اعتقـاد دارد ). 71ص: 1380سيوري، (دوازدهمين امام شيعيان بود 

غصـب كـرده    4ها را در نيابت امـام مهـدي   چون مجتهدان از اينكه شاه امتياز آن

بنياد اين نظريه كه : نويسد او در جايي ديگر مي) 77: همان(اطر بودند بود، رنجيده خ

هستند؛ اين مـدعا بـود    4و امام غايب يا مهدي 6شاهان صفوي نايبان محمد

: همـان (د نرسـان  ، نسـب مـي  7كه خاندان صفوي از پدر، بـه امـام موسـي كـاظم    

  ).137ص

  : نيز در اين زمينه چنين اعتقاد دارد »ديويد مورگان«

منزلت شاه صفوي به عنوان حاكمي كه مدعي بود از اخـالف ائمـه اسـت و خـود را     

و رسماً هم چنين تصوري از مقام او وجـود    -دانست  ها بر روي زمين مي نماينده آن

مورگـان،  (آمـد   به آساني با االهيات و فقه شيعه دوازده امامي جور در نمـي  –داشت 

  ).164ص: 1373

  : يه شناس غربي چنين ديدگاهي دارد، ديگر صفو»آندرو نيومن«

توصيف شاه اسماعيل با القاب خليفه الزمان، امام عادل، الوالي و السـلطان العـادل را   

: نيـومن (توان تالشي در تلفيق القاب امام غايب با امامت شاه اسـماعيل دانسـت    مي

  ).72 – 69ص: 1993

  :نيز مدعي است »رويمر«

شـواهدي مبنـي بـر ارتبـاط اسـماعيل جـوان و        ظاهراً در آغـاز اقـدامات اسـماعيل،   

افرادي هم بودند كه در وجود او، امام موعـود و يـا دسـت    . شد مي اعالم 4مهدي

   ).28ص: 1380رويمر، (ديدند  مي كم نائب امام را

مهدويت و جنبه هاي  و نشانه ؛شاه اسماعيل را مانند پيامبر وصف در مجموع، منابع غربي،

 سرفرازي، (اند  ديده و تعصب پيروانش را توجيه كرده اورسالت را در  اصالح گرانه مأموريت و

  . )17ص :1387

يابيم كه صفويه شناسان غربي، بنا به داليلـي، ادعـاي مهـدويت     بر اساس اين آرا، در مي

 »آمـورتي . اس. بي«سخنان . دانند پادشاهان صفوي را از جمله مسائل بديهي عصر صفوي مي

چنـين   »هاي تيمـوري و صـفوي   دين در دوره«اي با عنوان  و در مقالها. مؤيد اين مطلب است

دانند و داليلي از مهدويت و جنبه  منابع غربي، اسماعيل را پيشگامي جديد مي«: كند عنوان مي

  ).77، ص6ج : 1386آمورتي، ( »دهند اصالح گرايانه او و نيز تعصب پيروانش، به دست مي
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آنچـه موجـب   . در دسـترس، تناقضـي آشـكار دارنـد     هاي تاريخي اين عبارات با گزارش 

نويسـندگان  . شود عدم ذكر منبعي براي اين نـوع اظهـارات اسـت    تر شدن موضوع مي پيچيده

هـاي شخصـي،    غربي، بدون اشاره به هيچ منبعي و تنها بر اساس حدس و گمان و برداشـت 

در ادامـه،  . دكنن مطرح مي 4چنين آرايي در مورد بحث مهدويت و نيابت حضرت ولي عصر

شـود، پرداختـه    به طور مفصل به نقد اين آرا و ارائه داليلي كه موجب بطالن اين نظريه مـي 

 . خواهد شد

جانشين فـرد  «در اين پژوهش، مفهومي همانند  »نيابت«قابل به ذكر است كه مراد از واژه 

ورد ادعاي اين، همان مفهومي است كه پژوهشگران غربي بر اساس آن، در م. باشد مي »غائب

امام غايب در اين آرا، تلويحاً به معناي در اختيار دارنده . اند نيابت پادشاهان صفوي بحث كرده

تمام اموري است كه برخي از پادشاهان صفوي ادعا دارند موقتاً و بـه نيابـت از ايشـان، ايـن     

كـه دولتمـردان   ، همان قرائتي نيست »نايب«اما اين قرائت از واژه . اختيارات را در دست دارند

در ادامه، توضيح داده خواهـد شـد كـه    . اند صفوي و مردم ايران در عصر صفوي از آن داشته

نيابت مورد نظر در بين صفويان و عامه مردم ايران، بر حكومت خاندان صـفوي، بـه معنـاي    

جانشيناني بوده است كه در شرايط غيبت، زمينه ساز ظهور بوده و در زمان ظهور، حكومت را 

تأكيد اصلي در تاريخ نگـاري عصـر صـفوي نيـز بـر      . خواهند داد 4ويل حضرت مهديتح

مسئله اتصال حكومت صفوي به حكومت مهدوي بوده و از نائب، به معنـاي خـاص آن ذكـر    

نايب به معناي خاص، مترادف با كسي است كه از سوي امام غائب مأذون . چندان نشده است

  . كند بوده و به نيابت از ايشان حكومت مي

  هاي صدور نظريه ادعاي نيابت زمينه

توسط پادشاهان صفوي، بر توجه به ظواهر امـر و   4نظريه ادعاي نيابت حضرت مهدي

شود توجه به ظواهر، بايد كليه  وقتي گفته مي. عدم آگاهي كافي از شرايط موجود، مبتني است

شواهدي را در نظر گرفت كه پژوهشگر تاريخ صفوي را به صدور نظريه ادعاي نيابت توسـط  

با برداشت سطحي از برخي عبارات  اين محققان عمدتاً غربي،. كند پادشاهان صفوي قانع مي

توسـط   4اند كه حكايت از ادعاي نيابت امام دوازدهم اي نادرست ارائه كرده تاريخي، نظريه

  . پادشاهان صفوي دارد

اساسـاً   ،دهـد  مي نشان ،بررسي سير انديشه مهدويت در روزگار صفويقابل ذكر است كه 
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 ،رسـد  مي به نظر. از اين دست بوده استهايي  ساختار حاكميت صفويه، بسترساز رواج انديشه

فكـري اسـت كـه بـه رغـم تحـول در انديشـه        هـاي   بر اساس همين بسـترها و زيرسـاخت  

شيعي و مداخلـه علمـا در شـكل دادن بـه ايـن      هاي  گرايي و پر و بال دادن به انديشه مهدي

وه بـر  عـال  ،هاست و به ايـن ترتيـب   همچنان مستعد پرورش اين قبيل انگاره ،محيط ؛انديشه

از دعـاوي  هـايي   لحن و بيان مورخان كه مؤيد گرايش به تقدس محـوري اسـت، بـه نشـانه    

خوريم  مي ها در گوشه و كنار قلمرو حاكميت صفويه بر مهدويت از سوي رهبران برخي جنبش

  . )220ص :1392خليلي، (شوند  مي پسين تاريخ صفويه كشيدههاي  كه حتي تا دوره

هايي اسـت كـه    ه برداشت نامناسب پژوهشگران غربي از عبارتاما نكته مهم در اين مقول

هاي صدور نظريـه   ترديد زمينه بي. در اين فضاي آغشته به دعاوي مهدوي وجود داشته است

توسط پادشاهان صفوي را بايد در اذهان صفويه شناسـان غربـي    4ادعاي نيابت امام زمان

شـرايط، ايـن نظريـه نادرسـت را      نگري و عدم آگاهي كافي از جست وجو كرد كه با سطحي

دليل ديگر براي شكل گيري و پـرورش ايـن نظريـه در افكـار خاورشناسـان،      . اند كرده عنوان

اين . گمان آمادگي ذهني بخش قابل توجهي از جامعه ايران در آستانه ظهور صفويان است بي

اه اسـماعيل،  هـا شـ   آمادگي ذهني زمينه را براي اين باور كه پادشاهان صـفوي و در رأس آن 

  . داراي چنين قابليتي هستند، مهيا ساخته است

آگاهي محققان غربي از اين شرايط و در كنار آن، آشنايي با شخصيت خـاص پادشـاهان   

پيشين دوره صفوي، مانند شاه اسماعيل و شاه طهماسب، زماني كه با مطالعه برخي اظهارات 

ه در مدح پادشـاهان صـفوي سـروده    و رفتارهاي پادشاهان صفوي و همچنين برخي اشعار ك

  . اي مستعد كرده باشد ها را براي صدور چنين نظريه تواند آن شود؛ مي شده، آميخته مي

كه برخي از پژوهشگران غربي، اساس تحقيقات خود را در بحـث   آنچه مشخص است اين

اثر اين كه  ضمن اند؛ هاي محدود خود قرار داده هاي ناصحيح از يافته ادعاي نيابت، بر برداشت

وجود نـدارد كـه بـر     صفويها، سجع مهرها و آثار و بناهاي دوره  در شعارها، سكهاي  و نشانه

 :1387سـرافرازي،  (داشـته باشـد   داللت توسط پادشاهان صفوي  4ادعاي نيابت امام زمان

  .)17ص

  ها نقد ديدگاه

هـاي   از پايـه  4ادعاي پادشاهان صفوي را درباره نيابت حضرت مهدي ،محققان غربي
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را محققان غربي رواج داده و هـيچ يـك از منـابع     نظريهاما اين  ؛دانند مي بنيادين قدرت آنان

براي بررسي و نقد اين نظريات ). همان( استصفوي به اين ادعا اشاره نكرده مربوط به عصر 

و و مواردي كه موجب مشتبه شدن موضوع شده، الزم است ابعاد مختلف آن واكاوي و ادلـه  

بدين منظور، ايـن نقـدها در چنـد محـور اصـلي مطـرح       . شواهد كافي براي رد آن ارائه گردد

  :شود مي

  بيگانگي با اصل مهدويت و مسئله انتظار) الف

يكي از مشكالت اساسي محققان تاريخي غير بومي، نا آشـنايي بـا فرهنـگ و اعتقـادات     

ماننـد ايـران و مـذهبي ماننـد     اين موضوع زماني كه در مورد كشوري . مردم آن منطقه است

هاي خاص خود باشد، پژوهشگر غير شيعه را با مشـكالت   ها و ظرافت مذهب تشيع با ويژگي

چهره ظل الالهي  و مطلـق العنـان بـودن پادشـاه در ايـران و      منشأ  .سازد فراواني مواجه مي

؛ بـراي محققـان   اند نيـز  احترام زايدالوصفي كه ايرانيان در طول تاريخ براي سلطان قائل بوده

اند كه قدرتشـان   هاي حكومتي بر سركار بوده هاي خودشان همواره نظام غربي كه در سرزمين

اين اطاعت در . باشد شده است، قابل درك نمي ها و حتي مردم عادي محدود مي توسط فئودال

ادعاي سيادت پادشاهان صفوي و اظهار نزديك بـودن زمـان   . دوره صفوي به اوج خود رسيد

  .ساخت ، شرايط را براي افزايش اين حس اطاعت مهياتر مي4ر مهدي موعودظهو

اما پژوهشگران غربي، ظاهراً با مشاهده اخبار مربوط به اطاعت محض ايرانيـان در برابـر   

 7كـه اينـان از نسـل اميرالمـؤمنين     پادشاهان صفوي و ادعاي اين پادشاهان، مبني بر ايـن 

بـراي   4ورد حكومـت بـه نيابـت از امـام زمـان     ؛ در م)35ص: 1369عبدي بيگ، (هستند 

بيگانگي با مهدويت و مسئله انتظار نزد شيعيان، . اند هايي مطرح كرده پادشاهان صفوي ديدگاه

هاي اين  اين مأنوس نبودن با فرهنگ تشيع و مؤلفه. اي است يكي از داليل ابراز چنين عقيده

ن معنا كه برخي از پژوهشـگران غربـي در   گردد؛ به اي مذهب، در همان ابتدا كامالً نمايان مي

اند كه اين رويكرد با نگاه  مطالب خود، صحبت از نيابت براي پادشاهان صفوي به ميان آورده

البتـه هـواداران صـوفي مسـلك     . حتي خوش بينانه به خاندان صفوي چندان سازگاري ندارد

توجه به رابطه مريد و مـرادي   ها را با صفويان را بايد مستثنا دانست كه ادعاهاي فراتر از اين

هاي نادرسـت در ايـن زمينـه، در     بحث بيگانگي با موضوع مهدويت و صدور ديدگاه. اند داشته

   :باشد چند حوزه قابل نقد مي
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تاريخي بسياري از مـردم، خانـدان صـفوي را از اوالد امـام موسـي      هاي  طبق گزارش. 1

و در ) دوره معاصر مطرح شده استتشكيك در مورد نسب صفويان در (شمردند  مي 7كاظم

و در عالم   حاكميت دارندكه  :افراد منتسب به امامانها به عنوان  به آن ،سطحترين  نهايي

 4بـه نيابـت از امـام زمـان    آنان شد و از حكومت  مي ، نگاهمرتبط هستند 8غيب با ائمه

اين است كه پادشاهان صـفوي مـدعي    ،توان گفت مي حداكثر چيزي كه ؛سخني مطرح نبوده

نظـام   ،هر چنـد در دوره صـفويه   ؛دانستند مي تر از آن فقيهان نيابت نبودند و اين مقام را بيش

بسياري  از منظردر دوره شاه طهماسب به نحو قابل قبولي برقرار بود و ، به ويژه سلطاني شيعه

و صفويان به عنـوان نماينـده    »امامعلم «فقها به عنوان نماينده ) نا درستدرست يا (از مردم 

ام نيابـت را مخــتص  قـ حتـي برخــي م . كردنـد  مــي وظيفـه  اجـراي معصــوم  »شمشـير امـام  «

  : شاه طهماسب به محقق كركي در باب نيابت گفتچنان كه . دانستند مي »مجتهدالزمان«

 4امـام  نائـب  ايشـان  چرا كه است، )محقق كركي(ايشان  براي اصل در پادشاهي

 و اوامـر  مجـري  كـه  شـود  يمـ  محسـوب  او كـارگزاران  از يكـي  نيـز  شـاه  و هستند

  .)361ص، 4ج  :1391موسوي خوانساري، ( است شان نواهي

تركمـان،  ( :ن اهـل بيـت   احتي شاه اسماعيل دوم كه به خاطر منع لعن خلفا و معانـد 

شـيخ  تـرين آنـان اسـت؛     در بين پادشاهان صـفوي نـامحبوب   ؛)214 - 213ص، 1ج :1350

را نايـب امـام زمـان دانسـته     ) مرجع تقليد در دوره صفوي( »مجتهد الزمان« ،كركي عبدالعالي

  : گونه بيان كرد اين مطلب را اين ،او در روز به تخت نشيني. است

در روز جلوس همايون پادشاه ربع مسكون، جناب مجتهد الزماني شـيخ عبـدالعالي را   

حقيقتاً تعلـق بـه حضـرت امـام     با اكابر افاضل طلبيده، بر زبان آورد كه اين سلطنت 

دارد و شما نايب مناب آن حضرت و از جانـب او مأذونيـد بـه     مي 4صاحب الزمان

  ). 41ص: 1373اي نطنزي،  افوشته(رواج احكام اسالم و شريعه 

، فقيـه  4كه خود كركي از جنبه نظري بر اين باور بود كه در ايام غيبت امـام  ضمن اين

شـود، در حـال    كه از او به مجتهد در احكام شرعيه تعبيـر مـي  عادل امامي جامع شرايط فتوا، 

: 1396ابـي صـعب،   (باشـد   مـي  :غيبت در همه آنچه نيابت در آن دخيل است، نايب ائمه

  ). 44ص

ريزي شد، بـراي ادعـاي نيابـت     در مدلي از نظام سلطاني شيعه كه در عصر صفوي پي. 2
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باشد فردي را در دوره صفويه به عنوان  اگر قرار. توان متصور شد پادشاهان صفوي جايي نمي

تر از آنكه به پادشاهان صفوي متعلق باشد، به برخي  نايب امام، در نظر بگيريم، آن مقام بيش

به اعتقـاد برخـي از محققـان، ايـن نيابـت نـه بـر اسـاس         . از فقهاي اين دوره مختص است

نيابت عام، به معناي اجراي پيشگويي يا نيابت خاص، يعني ارتباط مستقيم، بلكه آن را نوعي 

  ).128ص: 1391جعفريان، (كردند  وظايف امام در دوره غيبت تلقي مي

) كه پژوهشـگران غربـي از آن شـناخت الزم را ندارنـد    (ها، مذهب تشيع  گذشته از اين. 3

قيد نسبت به احكام ديـن را بـه عنـوان نايـب امـام       توانست افرادي شرابخوار و بي هرگز نمي

تمامي پادشاهان صفوي، به جز شـاه طهماسـب و سـلطان حسـين بـه      . باشد پذيرا 4زمان

نـا،   بـي (هـايي   و آدم سوزي) 26، ص1379خورشاه، (ها  آدم خواري .اند شرابخواري مبتال بوده

كرد؛ هر چند به استقرار و تثبيت  كه شاه اسماعيل فرمان آن را صادر مي) 54 - 53ص: 1363

هـاي شـيعي    اين گونه امور به هيچ عنوان با آمـوزه   د؛سريع مذهب تشيع در ايران كمك كر

بنابراين، پادشاهان صـفوي، حتـي در صـورت تمايـل بـه ادعـاي نيابـت،        . همخواني نداشت

  . شود توانستند آن را به راحتي مطرح نمايند و لذا چنين ادعايي از سوي آنان، مالحظه نمي نمي

  صفوي  برداشت نادرست از مطالب موجود در منابع دوره )ب

رسد عدم مطالعه دقيق منابع مربوط بـه دوره صـفوي و بـه تبـع آن، برداشـت       به نظر مي

در منابع صفوي بحـث  . اي است ها از عوامل مؤثر بر صدور چنين نظريه ناصحيح از اين يافته

نيابت مطرح نشده اما مواردي مطرح شده است كه موضوع را براي پژوهشگران غربي مشتبه 

همين مشتبه شدن در نوع خود عجيب است، چرا كه ما اگر بپـذيريم مـواردي    البته. سازد مي

محاباي مذهب  در عالم رؤيا، ترويج بي :مانند ادعاي سيادت، ادعاي ارتباط با حضرات ائمه

تشيع اثناعشري، اطاعت محض مردم از پادشاهان صـفوي، تقـديس فـوق العـاده پادشـاهان      

توانند بـراي   مت صفوي براي حكومت مهدوي؛ ميساز بودن حكو صفوي و مطرح شدن زمينه

در اين صورت، بايد گفـت كـه    ،صفويه شناسان غربي، زمينه به اشتباه افتادن را فراهم سازند

از درون اين مباحث، رسـيدن بـه نظريـه ادعـاي     . اند ها در اين مورد توجه كافي را نداشته آن

در اين زمينه بايد به چند نكته . رسد نيابت پادشاهان صفوي، به هيچ وجه منطقي به نظر نمي

  : اساسي توجه شود

 .انـد  هي مورد تأكيـد قـرار داده  صفويه را به عنوان وعده اال هبعضاً تشكيل سلسل ،منابع. 1
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توجه خود را بايد به اين مسئله به اين نكته تاريخ نگاران صفوي هاي  به انگيزه پرداختنبدون 

ذكر اين موضوع باشد كـه حكومـت    دليلتواند  مين كه صرف چنين ادعاهايي ساختمعطوف 

بوده و به عنوان نايب آخرين حجت خـدا بـر    :تالي حكومت حضرات معصومين ،صفويان

كنيم تا  مي براي نمونه به چند مورد از اين اشارات مورخان توجه. كنند مي روي زمين حكومت

    :مشخص گرددتر  ها در تاريخ نگاري اين عصر بيش اين گونه نقلهاي  ويژگي

 بهشاه اسماعيل  دعوتنامه ارسال پيشنهاد در مورد »شاهي فتوحات« كتاب در هروي اميني

  : است داشته اشاره موضوع اين به، هواداران

 كه است شده معلوم چنان :معصوم ائمه انعامات و قيوم ملك الهامات از كه گفت

 در ايـن  از بعـد  است، رسيده ما به مرحوم يآبا از كه مكتومي سر كه است آن موعد

  .)88 - 87ص :1383 هروي، اميني( نماند خفا پرده

هايي در مورد پيوند حكومت فردي از  قبل از به قدرت رسيدن شاه اسماعيل نيز پيشگويي

 يكـي از ايـن روايـات را   . شد ذكر مي 4خاندان شيخ صفي الدين با حكومت حضرت مهدي

فـراوان  اي  اني كه ميرزا جهانشاه از رفت و آمد عـده زم در »عالم آراي صفوي«نويسنده كتاب 

منجمـان در  . كنـد  اش شده بود، نقل مـي  كرده و موجبات نگراني دريافت مي نزد جنيد اخباري

  :مورد اين نگراني به او گفتند

) حضـرت (مگر هنگام خروج صاحب االمر كه در ركاب آن  ،دولت ايشان زوالي نيابد

شمشير خواهند زد و پادشاهي را به مالزمان آن حضرت سپرده و خود حلقـه بنـدگي   

  ).27 - 26ص: 1363نا،  بي(آن سرور را در گوش خواهند كشيد 

هايي كه در اشعار برخي صوفيان و عرفـاي بـزرگ    تاريخ نگاران همچنين از پيشگويي. 2

جعفريـان، اشـعار   به اعتقاد . كردند مي منطبقصفويان ها را بر  اشت استفاده كرده و آنوجود د

ها از نظر انتساب به او نامشخص اسـت، حـاوي مضـامين     شاه نعمت اهللا ولي كه برخي از آن

  .)133ص :1391جعفريان، (صوفيانه و مهديانه، با اشارت پيشگويانه بود 

پايه گذار حكومتي خواهند  ،اين است كه صفويان تاريخي، سخن ازهاي  در اين پيشگويي

حكومت را به ايشان تحويـل   ،بوده و اين خاندان 4بود كه زمينه ساز ظهور حضرت مهدي

در تـاريخ  ها  بايد گفت اين پيشگوييها  اين پيشگويي صحت و سقم بررسيبدون . خواهند داد

زمان ظهـور در دوره  ك بودن موجب ترويج فرهنگ انتظار و باور به نزدي ،نگاري دوره صفوي
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واالّ بايـد در  . 4صفوي بوده است؛ نه تأكيدي بر حكومت صفويان به نيابـت از امـام زمـان   

هايي وجود داشته و اكنون خانـدان صـفوي، از    شد كه چنين پيشگويي منابع صفوي اشاره مي

  ! كنند ، با اذن ايشان به عنوان نايب، اجراي وظيفه مي4جانب امام زمان

از وجـود   متعـددي شـواهد  بعدي و مورخان  دوران شاه اسماعيل و شاه طهماسب مورخان

ولي حضرت يكي از اين دو پادشاه حكومت را به  كنند كه مردم معتقد بودند بيان مياين باور 

، عالم آراي عباسي، عالم آراي صفوي تکملة االخبارمانند، هايي  كتاب !خواهد سپرد 4عصر

ه منابع تاريخي اين دوره اسـت كـه بـه دفعـات بـه موضـوع رواج       از جمل ،و خالصه التواريخ

در بين مردم و طبقـه  و قريب الوقوع بودن اين موعد  4گسترده انتظار ظهور قائم آل محمد

سـخني مالحظـه    »نيابـت «اما در هيچ كـدام از منـابع دوره صـفوي، از     ؛كنند مي حاكم اشاره

  . شود نمي

خنجي و شيرواني هم كه از تاريخ نگـاران اهـل سـنت و    ظاهراً افرادي مانند روزبهان . 3

اي  اند، در آثارشـان بـه ادعـاي نيابـت صـفويان اشـاره       معاندان سرسخت خاندان صفوي بوده

ها به نفـع خـود    اي هم نكنند؛ چرا كه آن اند و  البته طبيعي است كه به اين نكته اشاره نكرده

و ابـاحي گـري را بـراي شـاه اسـماعيل و در      ديدند كه اتهاماتي مانند الحاد، ادعاي الوهيـت  

ها ادعاي خاندان صفوي را بـراي نيابـت    اگر آن. مواردي هم براي شاه طهماسب مطرح كنند

  . دادند ها را مورد تأييد قرار مي كردند، به نوعي آن مطرح مي 4امام زمان

را كمـر بسـته از طـرف حضـرت      شـاه اسـماعيل  بـه وضـوح    ،آثار دوره صفويبرخي . 4

خورد  مي در اين كتاب ها، گاه مطالبي به چشم. دانند مي دانسته و مرتبط با ايشان 4ديمه

توانـد   گونه مطالـب نيـز مـي    اين. كه جنبه رؤيايي داشته و با عالم واقعيت فاصله زيادي دارند

 . وجب پديد آمدن نظريه نيابت باشدم

بـه شـاه اسـماعيل     »يعالم آراي صفو«يكي از رؤياهايي كه توسط مؤلف ناشناخته كتاب 

وسيله شاه اسماعيل و بستن كمر او توسـط  ه ب 4ماجراي رؤيت امام زمان نسبت داده شده،

در تـاريخ نگـاري دوره صـفوي     در .)47ص :1363، نا بي(ايشان و اعطاي شمشير به او است 

بـه شـاه    4اعطاي شمشـير از طـرف امـام زمـان    هاي شاه اسماعيل،  جريان گزارش جنگ

  .اشاره شده استديگر، هاي  و كتاب) مورد 3(فعات در اين كتاب اسماعيل به د

همچنين خوابي از قول شاه طهماسب نقل شـده، مبنـي بـر ايـن كـه او بـا رؤيـت امـام         
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  :هاي مأخوذه را به اهالي مناطقي، بخشيده است و به دستور ايشان، بخشي از ماليات 4زمان

را در  -صلوات اهللا عليـه   - حضرت صاحب االمر) شاه طهماسب(بندگان نواب اعال 

عالم رؤيا ديده، صباح تتمه تمغاوات ممالك محروسه را كه در كل قريب سـي هـزار   

شـد، بخشـيده؛ ثـواب آن عطيـه را كـه هرگـز هـيچ يـك از          تومان اصالً و فرعاً مي

 :سالطين روي زمين ده يك آن مكرمت نكرده بودند؛ به ارواح حضرت ائمه هدا

ضرت االقدس االعال و خلد مكانه و سلطانه مادامـت االرض و  تقبل اهللا تعالي من ح

  ). 310ص: 1343غفاري قزويني، ( »... السماء 

 4اند در عالم رؤيا با امام زمـان  در هيچ كدام از مواردي كه پادشاهان صفوي ادعا كرده

  .اند از سوي ايشان نداشته »نايب«اند؛ ادعايي مبني بر دارا بودن سمت  مالقات داشته

االخبار وجود دارد كه در آن، موقعيت پادشاهان صفوي در نظام  تکملةعبارتي در كتاب . 5

كه عبدي بيـگ شـيرازي يكـي از     با توجه به اين. شود سياسي شيعه، به روشني مشخص مي

  . تواند در اين زمينه مسموع باشد شيعيان معتقد بوده است، سخنان او مي

  : شده استكتاب نوشته اين  يدر ابتدا

باشد و بعـد از او   ،الرحمن كه خالصه عالم امكان است يمنصب دارالسلطنه جهان نب

 غمبـر يباشد كه هم از جانب حضرت حـق و هـم از جانـب پ    نيرالمؤمنيمخصوص ام

منصـب   نيـ است و بعد از آن حضـرت، ا  قيكافه خال استيمخصوص به امامت و ر

هر كـس كـه در    ،شانيا ريد و غعشر تعلق دار احضرات ائمه اثن هب يالتوال يعل يعال

ـ صـلوات اهللا    هيعلـ جائر است و چون سلطان زمان صاحب امر   ،ديامر دخل نما نيا

 يشخصـ  ه،يـ فاطم هيعلو هيكه از سلسله عل ،الملك المنان غائب است حق آن است

  .)34 - 33ص :1369عبدي بيگ، ( »... امر داشته باشد نيا تيكه قابل

،، 4شود، پادشاه صفوي در زمان غيبـت حضـرت ولـي عصـر     ميطوركه مالحظه  همان

را  4گردد كه با در دست گرفتن قدرت، وظيفه اجراي احكام امام زمـان  فردي محسوب مي

  . كند كه به نيابت از ايشان حكومت مي بر عهده دارد نه اين

 شود كـه زمينـه   هايي براي پادشاهان صفوي مالحظه مي در منابع دوره صفوي، عبارت. 6

دور از . سـازند  ساز بودن حكومت اين پادشاهان را براي حكومت مهدوي به ذهن متبـادر مـي  

ثال، به عنوان م. منجر شود »نيابت«ذهن نيست كه چنين اظهاراتي، به برداشت ذهني ادعاي 

معرفي  »مقدمه الجيش صاحب الزّمان«حكومت شاه اسماعيل را  ،تکملةاالخبارعبدي بيگ در 
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  : نويسد مي كرده و

به صيقل شمشير جهانگيرخان كبير و جمشيد اسـكندر سـرير، سـليمان آخرالزمـان،     

پادشاه صاحبقران، مقدمه الجيش صاحب الزّمان، ابوالمظفّر سلطان شاه اسماعيل بـن  

  .)35ص ،همان... (سلطان شاه حيدر بن سلطان صدرالدين موسي بن 

نوشته  )گردد برمي 962يخ آن به سال كه تار( »خواجه شاه حسن«هم در بقعه اي  در كتيبه

  : شده است

 في ايام خالفت سـلطان سـالطين العصـر و االوان و مقدمـه الجـيش لصـاحب الزمـان       «

   .)388ص :1350هنرفر، ( »ابوالمظفر شاه طهماسب الحسيني

را بـه خواننـده القـا     »پيشرو بـودن «مفهوم  ،»مقدمه الجيش صاحب الزّمان«عباراتي مانند 

بـوده و   4ساز حكومـت حضـرت مهـدي    زمينه كه حكومت پادشاهان صفوي، ينكند و ا مي

معطوف است  4به متصل كردن اين حكومت شيعي به حكومت امام زمان ها هاي آن تالش

  .دار بودن منصبي نظير نيابت در بين نيست و صحبتي از عهده

در متون تـاريخي دوره صـفوي، داراي همـين     »پيشرو«نكته جالب توجه اين كه عبارت  

با تالشي هدفمند بـه دنبـال    ،رسد برخي از تاريخ نگاران مي به نظر. گردد مفهوم، مشاهده مي

به اين معنا كه صفويان از عهد شيخ صفي به اين  ؛بودن صفويان هستند »پيشرو«اثبات انگاره 

تـا در حركتـي    گـام نهادنـد  يز سپاه در راه تربيت شاگردان و تجه ،با هدف نجات شيعيان ،سو

وجه روشن اين تالش مورخان، . بپردازند 4پيشروانه، به مهياسازي شرايط قيام حضرت قائم

شود كه به صراحت به مقدمه و پيشرو بودن دولت صفويان اشاره  مي در ذكر اصطالحاتي ديده

پيشـرو مهـدي   « از حكومـت صـفويان بـا عبـارت     ،در جواهراالخبـار  »بوداق منشي« .اند كرده

  : كند مي ياد »آخرالزمان

حضرت سيادت و سـلطنت پنـاه، عظمـت و عـدالت      زيبنده به نام فرخنده انجام اعال

دستگاه، پادشاه جهان، فرمانفرماي دوران، سليمان زمان، اسكندر اوان، پيشرو مهدي 

  .)58ص :1378بوداق منشي، ...  (آخرالزمان، كسري معدلت، دارا مملكت 

ه اسماعيل يا شاه طهماسب يا فرزندش، اسماعيل دوم، پيشرو خوانده شوند، در اين كه شا

اين پيشرو بودن به معنـاي آن اسـت كـه دولـت صـفوي،      . خورد متون اين دوره به چشم مي

شود، نوعي  آنچه از اين عبارات برداشت مي). 129ص: 1391جعفريان، (مقدمه دولت يار است 
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باشد كـه مقدمـه بـودن ايـن      مي 4كومت امام زمانمقدمه بودن حكومت صفويان براي ح

از ايـن   االخبـار  تکملـة در كتاب  .شود حكومت نيز به وضوح در تاريخ نگاري صفوي ديده مي

  : است اصطالح استفاده شده

قشون قشون صوفيان و غازيان از اويماقات روملو و شاملو و ذوالقدر از بطـون روم و  

مدن كردند و پروانجات مشتمله بـر استحضـار   شام و متون مصر و دياربكر شروع درآ

به هر  ،حضرت كه مقدمه ظهور حضرت صاحب الزمان است منتظران ظهور آن اعال

  ). 38ص: 1369عبدي بيگ، (جانب رفت 

و ياري رساندن به ايشان  4سازي حكومت صاحب الزمان تأكيد بر زمينه بر اين اساس،

ناصر «كه اين ياري رساندن، با عبارت  چنان ؛بوده است تأكيداز جانب پادشاهان صفوي مورد 

   .)60ص همان،(براي شاه طهماسب مشخص گشته است  »صاحب الزمان

  »4نيابت امام زمان«و  »اتصال حكومت«يكسان انگاري مباحث  )ج

هـا پـيش از دوره    از مـدت  4دولت صفوي به حكومت صـاحب الزمـان   »اتصال نظريه«

 ،تاريخيهاي  بر اساس گزارش. به آن معتقد بودندو بسياري از مردم صفوي شكل گرفته بود 

 ،اعتقاد به اين امردر اين دوره، . استدر اوايل دوره صفوي بسيار رايج بوده  ويژه بهاين بحث 

بوده كه اين اي داشته و اعتقاد عمومي و حتي خواصي مانند درباريان بر  گستردهجنبه عمومي 

 ،مذهب تشيع اماميه را مورد حمايـت قـرار داده   ،ها ار و پس از مدتكه براي اولين ب يحكومت

و شرايط الزم را براي ظهور فـراهم خواهـد   است  4مقدمه تشكيل حكومت صاحب الزمان

  .آورد

تواند براي صفويه شناسان غربي در صدور نظريه نيابـت، از عوامـل    نظريه اتصال هم مي

ت كه بر اساس نظريه اتصال، حكومت صفوي بـه  گمراه كننده تلقي شود؛ اما واقعيت اين اس

كه پادشاهان صفوي در اين فرآيند اتصال، نقـش   حكومت علوي متصل خواهد گرديد، نه اين

  .نايب داشته باشند

مطرح شدن بحث اتصال حكومت، پيامدهاي مثبت فراواني براي صفويان داشت و باعـث  

   .تقويت باورهايي در مورد حكومت وخاندان صفوي گرديد

هـا در مقـام    چرا كه آن ؛از پادشاهان صفوي بود محض، لزوم اطاعت پيامدهايكي از اين 

كه اين اطاعت رنـگ و   اما ايندهند؛  تحويل مي 4فردي بودند كه حكومت را به امام زمان
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كنـد،   واگذار مـي  4بوي اطاعت از شخصي را داشته باشد كه حكومت را به حضرت مهدي

  .باشد عيل و مخصوصاً شاه طهماسب مربوط ميتر به دوران شاه اسما بيش

نـه بـه    ،حكايت از وجود روحيه انتظـار منجـي   ،تاريخي مربوط به اين دورههاي  گزارش 

جدي و عملي براي استقبال از ظهور حضـرت مهـدي    مادين،   بلكه به صورت كامالًشكل ن

المر كه در ادامـه  اين انتظار با رواج نظريه اتصال حكومت صفوي به حكومت صاحب ا. دارند

در دوره شاه طهماسب، فرهنگ انتظـار در   ويژه به نيست؛ارتباط  ، بيبه آن پرداخته خواهد شد

 . دانستند را قريب الوقوع مي 4ظهور حضرت مهدي ،حد بااليي رواج داشت و مردم

اصلي بخش قابـل تـوجهي از داليـل اشـارات تـاريخ نگـاران دوره       منشأ  رسد مي به نظر

عهـده  (ئله اتصال حكومت در دوره شاه طهماسب، به پيشگويي امير سيدشريف صفوي به مس

مؤلـف  . شـود  مربوط ميدر زمان تولد شاه طهماسب ) دار مقام صدر در حكومت شاه اسماعيل

  : دهد مي اين قضيه را به اين صورت توضيح ،تاريخ ايلچي نظام شاه

مالحظه كدخدا  ،كندهنظر بر تأسيس طالع ارجمندش اف ،سيدشريف به موجب فرمان

از امارت طالع مسعودش ظاهر و مبـرهن شـد   . و هيالج و ساير داليل و شواهد نمود

عليه التحيه و الدعا ـ ايام دولت همايونش تا زمان ظهور حضرت صاحب االمر   ...كه 

    ).64ص: 1379خورشاه، (ممتد خواهد شد ـ 

را بـه دوران حكومـت شـاه     4عبدي بيگ با اميدواري زيادي، زمان ظهور امـام زمـان  

  :سدينو مي در مدح شاه طهماسب ارشاز اشع يكيدر  طهماسب مربوط دانسته و

  بصاحب الزمان وصل ميابي    اصل  يدولت شاه موسو در

  .)4ص :1979 گ،يب يعبد(

هـا توجـه    مالحظاتي وجود دارد كـه بايـد بـه آن    ،در مورد يكسان انگاري اين دو موضوع

   :داشت

 با دولت صـفوي تأكيـد زيـادي    »دولتنا في آخرالزمان«در اين دوره، بر مطابقت روايت . 1

 ،)489ص :1362 صـدوق،  شيخ(كه در روايتي آمده بود  »دولتنا في آخرالزمان«عبارت . شد مي

اين موضوع تبديل شده بود كه دولت صفوي به دولـت آخرالزمـان    يبه مستمسكي براي القا

كه در روايات به آن اشاره شده، متصل خواهد شد و پادشاهان صفوي دولت را تقديم مهـدي  

در مورد اتصال حكومت شاه طهماسـب و   ،مؤلف تاريخ جهان آرا. خواهند كرد 6آل محمد



  

 

85 

رس
بر

 ي
ظر

د ن
 نق

و
ين هي

ت
اب

 
فو

ص
ن 

ها
شا

اد
پ

 ي
… 

  : نويسد مي »دولتنا في آخرالزمان«روايت  
ظاهر ايـن عبـارت وافـي بشـارت     . و دولتنا في آخر الزمان ةدوللكل قوم  :اند هفرمود«

 مصرح است كه اين دولت كه صاحبش خلد ملكه از روي نسبت بدان حضرت انتمـا 

 در طريق راه حق بديشان اقتدا دارد آخـر دول سـالطين صـوري اسـت كـه منتهـي      

 :1343غفاري قزوينـي،  (ـ   صلوات اهللا و سالم عليهـ ظهور صاحب االمر  ه شود ب مي

   .)281ص

  : شود در پاسخ شاه اسماعيل به نامه شيبك خان ازبك هم ديده مي »دولتنا في آخر الزمان «عبارت 
از چمـن دلگشـاي خانـدان     ودولـة  ين وال به موجب لكلّ انـاس  بحمداهللا چون در ا

خورشـاه،  ( نبوت و واليت، نهال بلند برومند وجود اين جانب سر به سرافرازي كشـيد 

  ). 41ص: 1379

در دوره صـفوي   »شرح حديث دولتنا فـي آخـر الزمـان   «اي هم كه با عنوان  در متن رساله

نوشته شده است؛ در مورد اتصال اين حكومت به حكومت امام زمان، سـخن بـه ميـان آمـده     

     ).62ص: 1391جعفريان، (است 

را  4رت مهـدي عبدي بيگ شيرازي هم نظريه اتصال دولت صفوي به حكومـت حضـ  

  : دهد مي گونه با حروف ابجد و تاريخ آغاز سلطنت شاه طهماسب ارتباط اين
 سلطنت آخرالزمان به آن اعـال  ؛است خيبه حساب جمل موافق تار ،چون آخر الزمان

در زمـان   يعشـر  او رونق مذهب اثنـ  يمحمد نيحضرت مخصوص است و رواج د

ن مستعد آن شد كه صاحب األمـر  كه زما ديرساي  حضرت به مرتبه عالسلطنت آن ا

   .)60ص: 1369 گ،يب يعبد(ظهور برافرازد  يلوا

 ديعقاهم  »االخبار ةتکمل«در  او. كند مي مطلب اشاره نيبه ا زين اشعار خوددر عبدي بيگ 

به كار گرفتـه   عيبه طور وس يصفو خيمختلف تار عيوقا نييرا در تب يريو تبش انهيموعود گرا

   .)253ص: 1386آرام، (است 

 در مـورد اتصـال حكومـت صـفويان     »عـالم آراي عباسـي  «اسكندر بيگ تركمان هـم در  

  : نويسد مي

واثق است كه از ميمنت اين نيت خير امنيت در دنيا به منتهي مقاصـد عاليـه فـايز     يرجا

عليـه صـلوات    –ظهور حضرت صاحب العصر و الزمان ه گشته، زمان دولت سعادت قرينش ب

  .)145ص ،1ج: 1350 تركمان،( اتصال يابد –اهللا الملك المنان 
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 )شاه اسماعيل دوم(پادشاهان صفوي گونه اتصال حكومت  اين برخي هم در عصر صفوي،

   :اند كردهآرزورا  4به حكومت حضرت مهدي

  كه مهدي هادي نمايد ظهور    قصور بي بود دولتش تا دم

  .)239ص: 1378بوداق منشي، (

  مهدي كشد رقبه اعتبار به    اميدست اين دولت پايدار

  ).  175ص: 1383اميني هروي، (

، هـيچ ترديـدي   4برخي هم در اتصال حكومت شاه طهماسب به حكومت صاحب عصر

  : ورزيدند نداشته و با قاطعيت بر آن تأكيد مي
دمانند كافه خاليق در سايه دولت اين پادشاه كامران در مهاد امن و امان آسوده و شا

 و الشك اطناب خيمه زرين طناب اين دولت ارجمند به اوتاد سراپرده ظهـور مظهـر  

   . )64ص: 1379خورشاه، (موعود متصل و مربوط خواهد بود 

علماي تراز اول ايـن  برخي از نكته قابل تأمل در اين مورد، دعا براي اين اتصال از طرف 

   :نويسد مي »لوامع صاحبقراني«محمدتقي مجلسي در . دوره است
مجمالً به بركت ايشان رواج شرع شد و بعد از آن ترك نشد و اميـد اسـت كـه ايـن     

شـود و   –صلوات اهللا عليـه   –دولت ابد پيوند متصل به ظهور حضرت صاحب األمر 

مجلسـي،  (بجاه محمـد و عترتـه االقدسـين     ،هميشه شعاير اسالم و ايمان برپا باشد

   ).514ص: 1376

در بين بخشي از مردم قرن دهـم  رايج كه تصور عاميانه  كته توجه داشتاما بايد به اين ن

گيري تنها دولت مسـتقل شـيعي دوازده    شكل هجري و با 1000آن بود كه در سال  ،هجري

مهم شكل خواهد گرفت و آن حادثـه احتمـاالً ظهـور آخـرين     اي  امامي در طول تاريخ، حادثه

مان به اتصال حكومت و نزديك بودن ز ،از اين سالبعد از عبور  ولي ؛هي خواهد بودذخيره اال

  . شود مي ديدهاي  اشارهتر در منابع دوره صفوي  ظهور، كم

حاوي هيچ نوع ادعاي مهـدويت   4انتظار اتصال دولت صفوي به دولت صاحب الزمان. 2

خصوص اگر سمت و سـوي تعيـين    اي است، به نيست؛ اما به هر رو، در امر مهدويت، پديده تازه

توانـد   اين موضوع نشانگر ادعاي نيابـت نيـز نمـي   ). 131ص: 1391جعفريان، (ت داشته باشد وق

صورت بايستي از سوي پادشاهان صفوي براي اين نيابت تصريحي صورت  باشد؛ چرا كه در اين
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شود و در جاهايي كه پاي اين موضوع بـه   گرفت؛ در حالي كه چنين نقلي در منابع ديده نمي مي

. موالً بر نزديك بودن زمان ظهور تأكيد شده است و بحثي از نيابت در بين نيستميان آمده، مع

شود در دوره صفويه دولت و مردم اعتقاد داشتند كه حكومت صفويان در نهايـت   كه گفته مي اين

هـا از جانـب امـام     متصل خواهد شد؛ دليلي بـر نايـب بـودن آن    4به حكومت حضرت مهدي

  .جا صرفاً بحث اتصال مطرح است، نه نيابت باشد و در اين دوازدهم نمي

توسـط   4به هر حال، بحث مربوط به اتصال، موجب تقويت نظريه ادعاي نيابت امـام زمـان  

برخي از صفويه شناسان غربي بر ايـن تصـور هسـتند كـه نظريـه      . پادشاهان صفوي گرديده است

  . اتصال حكومت شاه اسماعيل به حكومت امام دوازدهم، در ادامه همان مسير ادعاي نيابت است

  ها اظهارات و رفتارهاي پادشاهان صفوي و هواداران آن) د

تواند  صادر شده است كه ميپادشاهان صفوي هايي از اي اوقات، سخنان و يا رفتار در پاره

به عنوان سندي براي ادعاي نيابت از جانب اين پادشاهان، مورد اسـتناد پژوهشـگران غربـي    

  . تواند به روشني نمايانگر چنين ادعايي باشد اما هيچ كدام از اين اقوال و اعمال نمي قرار گيرد؛

امام است؛ و هوادارانشان داراي تقدس خاصي كه براي صفويان  7در كنار اميرالمؤمنين

صفويان بايد براي  :روشن است نيزدليل آن . دارداي  نيز در اين دعاوي جايگاه ويژه 4زمان

ي مشخص كننـد تـا تعارضـي در ايـن     يتحكومت خود در ساختار سياسي تشيع اماميه مشروع

، از سـويي  حكومت به يكديگراي اتصال اين دو دعاها برااين  ،از اين رو. ميان مشاهده نگردد

روشـن بـراي   اي  نويد بخـش آينـده   ،مشروعيت بخش حكومت صفوي بوده و از سويي ديگر

  .كنند مي مردمي كه زير سايه اين حاكمان روزگار سپري

گونـه   ايـن منشـأ   توانـد  مـي  نيـز  مؤسس سلسـله صـفويه  فرابشري براي هاي  ذكر انگيزه

يك مرتبه الحاح كـرد كـه هنـوز    «: نويسد مي ن موردمثالً عبدي بيگ در اي. اظهارنظرها باشد

چه . چندان توقف فرماي تا اين ماه به چهارده رسد. اول طلوع هالل اين دولت ابد پيوند است

آن دين پناه جواب فرمود كه از عالم باال مأمورم و . حضرت شروع در سيزده كرد سن آن اعال

در اين باب نيز انتقـاداتي بـر نظرايـات    . )36ص: 1369عبدي بيگ، ( »در اين نهضت معذورم

  : توان مطرح كرد غربيان مي

بايد گفت كـه   ،اسماعيل را داشته باشيمشاه كه قصد نفي يا اثبات اين سخن  بدون اين. 1

بـراي   :اسماعيل خود را تنها مأموري از سوي ائمـه شاه اين موضوع نشانگر اين است كه 
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باشد كه او ادعـاي نيابـت    بدان معناه لزوماً اين حرف ك نه اين ؛دانسته مي ترويج مذهب تشيع

فـردي برگزيـده   اين موضوع كه شاه اسماعيل خود را بـه عنـوان   . داشته است 4امام زمان

باشـد  نكتـه  تواند دليل براي اين  نمي دست او گسترش داده شود،ه دانست كه بايد تشيع ب مي

در هيچ كدام از منابع صفوي . استه بود 4امام زمان از سوياين امر  واگذاريكه او مدعي 

  .نشده است اشاره به اين ادعاي نيز

در دوره شاه طهماسب كه مباحث مهدويت به اوج خود رسيد، باز هم ادعاي نيـابتي در  . 2

سـازد كـه    بازشناسي شخصيت مذهبي شاه طهماسب نيز مـا را مطمـئن مـي   . كار نبوده است

كـرد؛ بـه هـيچ وجـه      به احكام دين رجوع مـي  ترين امور گرا كه در كوچك فردي چنين سنت

هـاي   توانست چنين ادعاي گراني داشته باشد؛ ادعايي كه در صورت وجود، بايد در كتـاب  نمي

تـذكره شـاه   «در كتـاب  . شـد  هاي اين دوره ديده مـي  ها و كتيبه تاريخي عصر صفوي و سكه

يي مشـاهده  كه به قلم خود شاه طهماسـب نوشـته شـده اسـت نيـز چنـين ادعـا        »طهماسب

شاه طهماسب حتي با ادعاهايي هم كه در باب مهدويت از سوي برخي از صوفيان . گردد نمي

  : خاست شد، به مبارزه جدي بر مي مي
شـاه  (در اين سال جمعي از قلندران بد اعتقاد به هم رسيده، نواب خاقان جنت مكان 

 عصـر را به حضـرت صـاحب العصـر و الزمـان مخاطـب كردنـد و امـام        ) طهماسب

همگي اظهار عقيدت و . نواب خاقان ايشان را طلب كرده، سوال فرمودند. خواندند مي

اخالص نمودند و اسناد مهدويت به آن حضرت دادند و سر ارادت بـر خـاك قـدم او    

نواب خاقان به داليل عقلي و برهان نقلي خاطر نشان نتوانسـت نمـود و از   . گذاشتند

حسـيني  (ه سر ايشان را بـه تخمـاق خُـرد كردنـد     باالخر. اين عقيده فاسد بازنگشتند

  ).80ص: 1364استرآبادي، 

  : نويسد صفويه شناس مشهور، در مورد شاه طهماسب مي »اندرو نيومن«كه  جالب توجه اين
تر درباره مقام برتر، موعودگرايانه و تلويحاً االهي طهماسـب   هاي عمومي بيش اعالن

هاي رسمي تاجيك نوشت؛ در دوران  ع نگاريافزون بر موارد متعدد نقل شده در وقاي

  ). 61ص: 1392نيومن، (هاي داخلي و پس از آن مجال بروز يافت  جنگ

اما ذكر همين اقدام شاه طهماسب، به تنهايي كافي است تا چنين ادعاهـايي را از اسـاس   

  .پايه بدانيم بي

اي كـه   را براي خود در در سكه »4غالم امام مهدي«خود شاه طهماسب هم عبارت . 3
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  : ضرب كرده، برگزيده است

السلطان العادل ابـوالمظفر پادشـاه طهماسـب الصـفوي ـ خلّـداهللا        4غالم امام مهدي«

با وجود اين، شاه طهماسب به اين موضوع باور داشـته كـه   ). 116ص: 1388قائيني،  )»ـ ملكه

ود و اقدامات عملـي او نشـان از   در دوره حكومت او خواهد ب 6زمان ظهور قائم آل محمد

يكي از سفرنامه نويسان كه از نزديك شاه طهماسب را ديده  به عنوان نمونه،. اين اعتقاد دارد

   :نويسد اش مي است، در سفرنامه
خواسـت بـه    نمـي  داشت و مي شاه طهماسب خواهري داشت كه او را در اندرون نگه

 اوهمچنـين  . بدهـد  4زني مهـدي چون قصد داشت او را به  ؛در آورد ازدواج كسي

آماده بوده و هيچ كـس سـوار ايـن     4اسب سفيدي داشته كه هميشه براي مهدي

   ). 217ص: 1393، ...تطيلي و (شد  نمي اسب

   :همچنين گفته شده است
را اعزاز و احترام زياده از حـد و مقـام   ) اسماعيل ميرزا(شاه عالميان شاهزاده جهانيان 

عليـه   -اهزاده را نذر حضرت صاحب الزمان خليفه الرحمن نموده، چه شاه جم جاه ش

 فرمـوده بودنـد و سـلوك بـا ايشـان از روي آن بـه ادب      -صلوات اهللا الملك المنان 

  . )386ص :1359قاضي احمد قمي، (پدر فرزندي و پادشاهي منظور نبود  ،فرموده مي

هماسـب ذكـر شـده    ويژه شاه اسماعيل و شـاه ط  رؤياهايي كه از پادشاهان صفوي و به. 4

توانسته كمك كند؛ اما بحث اصلي اين رؤياها وجـود   گيري نظريه نيابت مي است نيز به شكل

  .در عالم غيب است :ارتباط سالطين صفوي با ائمه

 4در مورد شاه عباس هم، اشعاري در مورد ارتباط حكومت او با حكومت حضرت قـائم 

جنگنامـه  «نمونه اشعاري كـه در  : به عنوان مثال. باشد وجود دارد كه حاوي ادعاي نيابت نمي

  :آمده است »كشم و جرون

ــان  ــود مهــر شــاهي صــاحب زم   در انگشــت عبــاس شــاه جهــان         ب

  دهــــد رونــــق كشــــور روزگــــار    بفرمـــان مهـــدي شـــه كامكـــار 

  :نويسد مي در جايي ديگر

  بسته از بهر صاحب زمانكمر   بتسخير اقليم روي جهان

  ).149ص:  1391جعفريان، (



 

 

90 

م
ده

ج
 ه

ل
سا

 /
ه 

ار
شم

60
 /

ر 
ها

ب
13

97
  

  . از اين نوع اشعار نيز مفهوم نيابتي قابل استخراج نيست

  گيري نتيجه

طور كلي در موضوع مهدويت و به طور مشـخص در مـورد     گران غربي بهپژوهشبرخي از 

چنـد  . انـد  هاي نادرستي ابراز كرده توسط پادشاهان صفوي ديدگاه 4ادعاي نيابت امام زمان

توان بـه مـوارد    اند؛ از جمله اين عوامل مي عامل در فرآيند صدور اين آراي نادرست مؤثر بوده

  : ذيل اشاره كرد

تـر آن، نظيـر    عدم آشنايي كافي صفويه شناسان غربي با موضوع مهدويت و مسائل جزئي

ام معصوم، نداشتن آگاهي الزم از جايگاه پادشاه در بين مردم ايران و نيابت در عصر غيبت ام

، برداشـت  4ها، يكسان انگاري مباحث اتصال حكومت و نيابت امام زمـان  نوع تعامالت آن

اطالعاتي به مطالب موجود در اعتماد ناصحيح از مطالب موجود در تاريخ نگاري عصر صفوي، 

هاي فارسي و عدم برداشت صـحيح   هاي اروپاييان، آشنا نبودن با زبان شعر و استعاره سفرنامه

  . از برخي از اظهارات و رفتارهاي پادشاهان صفوي

به دليل ناآگاهي و عدم استنباط صـحيح صـورت    4نظريه ادعاي نيابت حضرت مهدي

توانند  ست؛ هر چند بعدها معاندان مذهب تشيع اثناعشري ميپذيرفته و تعمدي در بين نبوده ا

از اين عقيده نادرست، در جهت زير سوال بردن پيشينه مذهبي ايرانيان و عقايد مذهبي فعلي 

  . ها سوء استفاده بكنند آن

هر جا كه بين حكومت صفوي و حكومت علوي ارتباط بوده است، مسـائلي ماننـد زمينـه    

و به طور كلـي اتصـال ايـن دو     4راي آغاز قيام حضرت ولي عصرساز بودن اين حكومت ب

 »دولتنا في آخر الزمان«و  »شيالج ةمقدم«عباراتي مانند. حكومت به يكديگر مطرح شده است

پيشـرو  «كه در اين دوره بر اساس يك حديث، مورد تأكيد جدي قرار گرفته بود و القابي مانند 

؛ همگي حكايـت از برپـايي حكـومتي دارنـد كـه      »ناصر صاحب الزمان«و  »مهدي آخر الزمان

سردمداران آن، داعيه ترويج مذهب تشيع اثناعشري دارند و براي مهيا سـاختن زمينـه بـراي    

  .كنند تالش مي 4ظهور حضرت مهدي

سـازي   نياز صفويان به مشروعيت بخشي به خود در جامعه ايران، با همان ادعـاي زمينـه  

به ادعاي نيابت و يا ادعاي مهدويت كـه پـذيرش آن    شد و مرتفع مي 4حكومت امام زمان

كه خود پادشاهان  نمود؛ نيازي نبوده است؛ ضمن آن براي جامعه مذهبي ايران بسيار دشوار مي



  

 

91 

رس
بر

 ي
ظر

د ن
 نق

و
ين هي

ت
اب

 
فو

ص
ن 

ها
شا

اد
پ

 ي
… 

اند و اصـوالً ادعـاي نيابـت در انديشـه      ها حركت نكرده صفوي هرگز به سمت و سو اين ادعا

صـفوي بـر ايـن رويكـرد مهـم در       سياسي صفوي جايگاهي نداشته است؛ چرا كه پادشاهان

  .حكومت خود تصريح ندارند

عالوه بر اين، اگر قرار بود پادشاهان صفوي ادعاي نيابتي داشته باشند، هرگـز از فقهـاي   

كردند تا آنان در صدر امور مذهبي كشور قرار گرفته و در ايـن زمينـه امـر و     شيعه دعوت نمي

با توجه به حس اطاعت پذيري مردم از صفويان،  تر اين بود كه نهي داشته باشند، بلكه طبيعي

چه در ايران و چه در مناطقي مانند آناتولي و عراق و شام، به طـور خودكامـه عمـل كـرده و     

مسـلماً  . توانستند رقيبي براي آنان باشـند، از صـحنه حكومـت براننـد     علماي شيعه را كه مي

و خود پادشاهان صفوي نيز خواستار  رفتند فقهاي شيعه زير بار اين ادعاي نيابت صفويان نمي

  .  در جامعه شناخته شود 4اين بودند كه مجتهدالزمان هر عصر، به عنوان نايب امام زمان
   



 

 

92 

م
ده

ج
 ه

ل
سا

 /
ه 

ار
شم

60
 /

ر 
ها

ب
13

97
  

  منابع

 .اميركبير انتشاراتتهران،  ،صفوي عصر نگاري تاريخ انديشه .)1386( محمدباقر آرام، .1

تيمور قـادري،  : ، ترجمه)نويسندگانگروهي از (تاريخ ايران كمبريج ). 1387( اس. آمورتي، بي .2

 .تهران، نشر مهتاب

منصـور صـفت گـل، تهـران،      :، ترجمهتغيير مذهب در ايران). 1396(والجردي يابي صعب، ر .3

 .انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي

، بـه اهتمـام   االثـار فـي ذكـر االخيـار     ةنقـاو  ).1373(محمود بن هدايت اهللا  ،نطنزياي  افوشته .4

  .اشراقي، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي احسان

محمدرضـا نصـيري،    :، تصـحيح فتوحات شـاهي  ).1383( اميني هروي، امير صدرالدين ابراهيم .5

  .تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

خسـرو   :، ترجمـه رحمي كه به اسطوره مبـدل گشـت   شاه عباس؛ پادشاه بي ).1395(بلو، ديويد  .6

  .خواجه نوري، تهران، اميركبير

  .اطالعات انتشاراتتهران،  شكري، يداهللا كوشش به ،صفوي آراي عالم ).1363( نا بي .7

  .اميركبير انتشارات تهران، ،عباسي آراي عالم تاريخ ).1350( بيگ اسكندر تركمان، .8

 :، ترجمـه و تحقيـق  سـفرنامه سه  ).1393(تزرو، آنتونيو و ممبره، ميكائيل  ،تطيلي، رابي بنيامين .9

  .حسن جوادي و ويلم فلور، تهران، انتشارات دكتر محمود افشار

  .علم انتشارات تهران، ،دروغين مهديانالف،  ).1391( رسول جعفريان، .10

تهـران،  ، نظريه اتصال دولـت صـفويه بـا دولـت صـاحب الزمـان      . ب ).1391( ــــــــــــــ .11

  .انتشارات علم

 احسان: تحقيق ،صفي شاه تا صفي شيخ از ).1364( مرتضي بن حسن سيد استرآبادي، حسيني .12

  .علمي انتشارات تهران، اشراقي،

 و علمـي  انتشـارات  تهـران،  ،صفوي عصر ايران در بخشي نجات گفتمان ).1392( نسيم خليلي، .13

  .فرهنگي

 تهـران،  آژنـد،  يعقـوب  :ترجمـه ، صـفويان  دوره ايـران  تـاريخ  ).1380( رويمر، هانس روبرت .14

  .جامي انتشارات

 انتشـارات  قم،، خاورشناسان و تشيع المللي بين همايش آثار گزيده). 1387(سرافرازي، عباس  .15

  .خاكريز

 . انتشارات مولي، تهران، يعقوب آژند :، ترجمهصفويان ).1380(سيوري، راجر  .16

 . رمضان علي روح اللهي، تهران، نشر مركز: ، ترجمهدر باب صفويانـــــــــــــــــــ  .17

  . ، ترجمه كمره اي، تهران، كتابخانه اسالميهامالي). 1362(صدوق، محمد بن علي  .18



  

 

93 

رس
بر

 ي
ظر

د ن
 نق

و
ين هي

ت
اب

 
فو

ص
ن 

ها
شا

اد
پ

 ي
… 

 نـوائي،  عبدالحسـين  :تصـحيح  ،االخبار تكملة ).1369(علي العابدين زين شيرازي، بيگ عبدي .19

  .نشرني تهران،

 انتشـارات  مسـكو،  ،االوراق زينة االثمار، جنة ).م1979( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .20

  .دانش

  .، تهران، نشر كتابفروشي حافظتاريخ جهان آرا ).1343(غفاري قزويني، قاضي احمد  .21

 .، تهران، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي پازينههاي دوره صفويه سكه ).1388(قائيني، فرزانه  .22

 كـوئيچي  و نصيري محمدرضا :تصحيح ،شاه نظام ايلچي تاريخ ).1379( خورشاه ،قبادالحسيني .23

 .فرهنگي مفاخر و آثار انجمنتهران،  دا، هانه

  .، تهران، فرهنگ مكتوبتاريخ، فرهنگ و تمدن ايران). 1384(قدياني، عباس  .24

  .تهران دانشگاه انتشارات تهران، ،التواريخ خالصه ).1359( احمد قاضي ،قمي .25

  .، قم، نشر اسماعيليان)مشهور به شرح الفقيه(لوامع صاحبقراني  ).1376(مجلسي، محمدتقي  .26

  .، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر طرح نوايران در قرون وسطي ).1373(مورگان، ديويد  .27

 قـم،  ،السـادات  و العلمـا  احوال في الجنات روضات ).ق1391( باقر محمد خوانساري، موسوي .28

  .اسماعيليان مكتبه نشر

 ميـراث  نشـر  تهران، نژاد، بهرام محسن :تصحيح ،االخبار جواهر ).1378( بوداق ،قزويني منشي .29

   .مكتوب

 كريمـي،  بهـزاد  :ترجمـه  ،ايـران  امپراتـوري  نوزايي صفوي؛ عصر ايران .)1392( اندرو نيومن، .30

  .افكار نقد نشر تهران،

  .اديان نشر، قم اكبري، محمدتقي: ترجمه تشيع، ).1389( هاينس هالم، .31

 .نا ، بياصفهان ،اصفهان تاريخي آثار گنجينه ).1350( اهللا لطف هنرفر، .32

 . ، كاشان، انتشارات محتشمزندگاني شاه اسماعيل اول .)1376(جمالي، محمدكريم يوسف  .33

34. , A, Newman, (1993) The Myth of the Clerical Migration to safavid Iran,، 

p66-112 


