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 امیر نظام الدین عبدالباقی از مقامات عصر شاه اسماعیل اول صفوی

 *0دکتر رامین یلفانی

 چکیده 

ی امیرنظام الدین عبدالباقی از ب رگان طریقت نعمت اللهی همانند بسیاری از ر ال صوف

اوایل عصر صفوی و دوران شاه اسماعیل اول به دربار  ذب شده و البته این موضوع 

امیر عبدالباقیبه مناصا عالی . یکی از سیاست های حکومت صفوی نی  بوده است

البته او در . همچون مقام صدر و وکالت نفس نفیس همایون و امیراالمرایی رسیدزیادی

اه اسماعیل برای تجدید قدرت امرای ترک زمانی به این مقامات دست یافت که ش

شاه اسماعیل این سیاست را . ق لباا و کاه  خطر تهدید آنها، تا یکان را برتری می داد

ا مذکور را طی سالهای صاز نیمه دوم زمان سلطنت  پیاده نمود و امیر عبدالباقی نی  منا

نی  پس از قدرت  ( . هر 321-303)  به عهده گرفت و برای یك سال. هر 321تا  306

ای بهدر این مقاله سعی شده است تا اشاره. شاه، نیرومندترین شخش مملکت گردید

 ایگاه این شخصیت تقریباً گمنام دوران شاه اسماعیل اول گردد و زندگی سیاسی او 

 . بررسی شود

وکیل نفس نفیس  ،صدر  ،شاه اسماعیل اول  ،امیر عبدالباقی : واژگان کلیدی

 الدران چ ،همایون 
                                                 

 .رانی، ای، شهر ری، دانشگاه آزاد اسالم(ره)خمینیادگار امام یخ، واحد یگروه تار .1

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی امیر نظام الدین عبدالباقی از مقامات عصر شاه اسماعیل اول صفوی است که با حمایت 

 .ه انجام رسیده است، شهر ری ب(ره)مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام 

rayalfani@yahoo. Com مسئول مکاتبه:  

 3/3/32: رایپذ خیتار   5/1/32: ورود خیتار

 مسکويه ی فصلنامه

 1991زمستان 19ی شماره 6سال 
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 مقدمه 

قدرت رسیدن شاه اسماعیل و صوفیان صفوی، ایجاد چند مقام اداری و بعد از به

این مقامات . تنها به قوام دولت صفوی کمك کرد بلکه  نبه حیاتی داشتتشکیالتی نه

که نظارت بر اشاعه تشیع و ریاست بر ساختار مذهبی  "صدر "عبارت بودند از مقام 

که در واقع نایا شخش شاه و  "وکیل نفس نفیس همایون "ت و کشور را بر عهده داش

شاه اسماعیل به علت خصیصه . قدرتمندترین فرد بعد از شاه در امور سیاسی و نظامی بود

قدرت طلبی امرای ترک ق لباا، از آنها بیمناک شده، پس از ش  سال تصدی مقام 

هلل، مقام مذکور را به  وکالت توس  یکی از معروفترین سرداران ق لباا، حسین بیك

موفق در کار خود، امیر عبدالباقی بود و این شخش، در واقع  "وکیل"سومین . ایرانیان داد

همچنین نشان . در حاکمیت بود( شاخه نعمت اللهی)نماینده  امعه نیرومند صوفیان شیعه

ی دهنده رویکرد شاه اسماعیل و حکومت او به وارد کردننمایندگان بر سته طریقت ها

به عبارت دیگر هنوز مبانی انقالب صفویه . صوفی در دستگاه دولت نی  محسوب می شد

یعنی کوش  برای ادغام تشکیالت صوفیانه در نظام ا رایی کشور، در حال پیاده شدن 

بود و بهترین نمونه آن اقبال و ورود افراد صوفی مسلك مانند امیر عبدالباقی از فرقه های 

روا بکار گرفته شده . کومت و استقبال دولت از این امر بودمهم تصوف به دستگاه ح

در این مقاله، کتابخانه ای است و قلت منابع و یکسان بودن مطالا آنها درباره موضوع 

 . مورد بح  از مشکالت و چال  های این موضوع بوده است

امیر نظام الدین عبدالباقی حسینی از  مله ب رگان و ارکان اوایل حکومت شاه 

اسماعیل اول به شمار می رفت که البته عمر و خدمات او زیاد در دربار و درگاه نیایید و 

در حدود ده سال حضور در ن دیك شاه اسماعیل، باالترین مناصا و مقامات را درک 

بود و مانند (  . هر 680-381)او از نوادگان شاه نعمت اهلل ولی کرمانی، عارف نامی. نمود

 رگ سالله نعمت اللهی وارد خاندان و دستگاه صفوی شده از برخی از احفاد آن ب

 (. 201؛  0861فرزام، )شوکت و اقتدار صوری و اعتبار معنوی بسیار برخوردار شد
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 امع کماالت ": صاحا خلدبرین درباره شخصیت امیر عبدالباقی می نویسد که

از ابنای زمان می  انفسی و آفاقی بود و در انشاء و حسن نگارا نثر، گوی تفو  و ر حان

و چون از خاندان شاه نعمت اهلل ولی بود، مرید و ( 801: 0862و اله اصفهانی، )". ربود

 (. 2/603: 0811وزیری، )معتقد بسیار داشت

(  . ه 301رمضان )امیر عبدالباقی بایستی در هنگام فتح هرات توس  شاه اسماعیل 

به هر (. 152: 0811 هانگشای خاقان، )شدبرای اولین بار به دربارآن پادشاه راه یافته با

های صوفی و عرفانی شیعه با به قدرت رسیدن صوفیان صفوی،  ایگاه حال چون طریقت

و شانی عالی یافتند طبعاً مشایخ آنها به دربار و شخش شاه و مقامات بلند مرتبه آن 

انی مهم البته متقابالً حکومت صفوی نی  سعی در  ذب فر  صوفی و عرف. ن دیك شدند

به داخل تشکیالت خود داشت و چنین به نظر می رسد که حکومت شاه اسماعیل، حضور 

یکی از اوالد عارف ب رگ سلسله نعمت اللهی را در کنار خود الزم داشت، بعالوه امیر 

عبدالباقی چون از نوادگان شاه نعمت اهلل ولی و از ب رگان آن طریقت به شمار می آمد و 

رید و معتقد بسیاری در کرمان بود، و ود او در در ن د شاه به معنی دارای  ایگاه و م

قرابت امیر عبدالباقی با شاه چنان بود . تسل  حکومت بر منطقه کرمان محسوب می شد

و دست آخر  ان خود  (1/512؛ 0838امینی هروی، )که گاهی با او به شطرنج می نشست

 . دشمنان خار ی فدا نمود را مخلصانه در راه شاه و حکومت او در نبرد با

 

 مقام صدارت امیر عبدالباقی 

در . یکی از مهم ترین مناصا مملکت به امیر عبدالباقی تفویع شد  . هر 306به سال

ذیحجه سال مذکور امیر سید شریف شیرازی که منصا صدارت را در اختیار داشت، به 

و رخصت زیارت با ا( وکیل نفس نفیس همایون)دلیل مخالفت و خصومت نجم ثانی

؛ 0/006: 0838قمی، )داده شدعتبات عالیات را گرفته، در نتیجه آن مقام به میر عبدالباقی

(. 026: 0832سیوری، تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی، : 200؛ 0862واله اصفهانی، 

 . بنابراین وکیل نفوذ بسیار زیادی در گ ین  صدر داشته است
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ابداعات دوران تیموریان بوده است عبارت بود از تعیین وظایف مقام صدر که گویا از 

حکام شرع و مباشرین اوقاف و ری  سفیدان سادات و علما و شیخ االسالمان و پی  

نمازان و قضات و متولیان و حفاظ و سایر خدمه م ارات و مدارس و مسا د و وزرای 

بعدها شغل صدارت (. 2: 0832میرزا سمیعا، )اوقاف و عمله موقوفات و غساالن و حفاران

نکته مهم آنکه . به صدر خاصه و عامه تقسیم شد و وظایف فو  بین آنها تقسیم گردید

منصا صدر باع  گردید تا میر نظام الدین عبدالباقی به امور نظامی و قشون وارد شود 

زیرا قدرت رئیس نماد مذهبی از تشکیالت سیاسی نشات می گرفت و چون تمام مقامات 

مذهبی صفویان در بدو آن سلسله، من  سیاهیگری داشتند بنابراین مقام صدر  حکومتی و

ی، رسیو)هم مانند دیگر مناصا، هم در امور نظامی و هم در امور سیاسی دخیل بود

 (. 021: تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی

 

 مقام وکالت نفس نفیس همایون امیر عبدالباقی 

اسماعیل اول با آن موا ه بود، و ود خصومت سنتی بین مساله داخلی پیچیده ای که شاه 

نظامیگری و مقامات آن خاص رهبران . عناصر تا یك یا ایرانی و نیروهای ایلی ترک بود

قبایل ترکمان و امور کشورداری و مذهبی از آن اشرافیت محلی یعنی ایرانیان 

 "مقام  دیدی به نام او برای ترکیا این دو عنصر نامتجانس، (. 11: 0831کمبریج، )بود

نایا )صاحا این مقام به عنوان نایا شاه. ایجاد کرد "وکیل نفس نفیس همایون 

به عبارت . عمل می کرد و ضمناً مانند شاه نی  مقام مرشدی برای مریدان داشت( السلطنه

، همان وظیفه وزیر اعظم یا نظارت دیوان "وکالت نفس نفیس همایون  "دیگر منصا 

به هر حال این مقام به ویژه در دوران شاه اسماعیل اول، نماینده شاه . می شداعلی نامیده 

و در ( 22؛ 0833فلور، )شددر امور روحانی و من لت معنوی و دنیوی وی محسوب می

وکیل نفس  "همچنین در عصر صفویان متقدم، . امور سیاسی نی  نق  بر سته ای داشت

احکام را داشت، امری که در دوران صفویان حق تایید و ممهور نمودن  "نفیس همایون 

 . متاخر دیگر دیده نشد چون مقام وکیل اهمیت خود را از دست داد
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 308تا  316حسین بیو هلل شاملو از اهل اختصاص وهلل سابق شاه اسماعیل از حدود 

  این منصا را عهده دار بود و شاه پس از ع ل او، نجم الدین مسعود گیالنی را بدان . هر

امیر نجم الدین، زرگری از اشراف رشت بود (. 30: 0813میرزا سمیعا، )قام منصوب کردم

و گ ین  یك ایرانی، حاوی دغدغه ای بود که اسماعیل از ق لباشها داشت و هدف او 

 . تحدید قدرت رو به ت اید آنها نی  بود

خدمات   امیر نجم الدین که در کارا بسیار موفق بود و توانست . هر 305در سال 

زیادی به شاه اسماعیل نماید درگذشت و شاه، امیر یار احمد خوزانی اصفهانی را با لقا 

اسماعیل اختیارات وسیع کشوری و مالی در اختیار او . نجم ثانی به مقام وکالت رسانید

. گذاشت و نجم ثانی هم که کاردان و صاحا تدبیر و بلند همت بود با عدالت رفتار کرد

تبدیل و در واقع  "وکیل"به عبارت  "وکیل نفس نفیس همایون"ارت از زمان او عب

همچنین (. 001و  001: 0832سیوری، تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی)خالصه شد

منصا امیراالمیرایی یا مقام فرماندهی کل نی  در اختیار او قرار گرفت و این انتصاب 

مرای ترک توس  شاه اسماعیل بایستی در ادامه همان سیاست تحدید قدرت تعمدی ا

 (. 13و  16: 0831کمبریج، )بوده باشد

به نظر می آید امیران ترک ق لباا از تصدی مقام بسیار مهم وکالت توس  ایرانیان 

  که نجم ثانی، داوطلبانه در مقام فرمانده سیاه . هر 303ناراضی بوده اند چنانکه در سال 

هر رفت، برخورد میان او و امرای ق لباا صورت برای رویارویی با ازبکان به ماوراءالن

در این سفر، امیر نظام الدین عبدالباقی نعمت اللهی که در مقام . عملی به خود گرفت

صدر بود به سمت نیابت امیر نجم ثانی تعیین شد و کلیه اختیارات وکیل به او تفویع 

طرف امیر نجم ثانی بوده  برخی محققین بر این اعتقادند که انتخاب عبدالباقی، از. گردید

نه از طرف شاه اسماعیل و این امر نشان دهنده اقتدار آن امیر و تسل  او بر کلیه امور 

 کشور و در عین حال بی عالقگی شاه به دخالت در تصمیم گیری ها، حتی در مهم ترین

ی اما باید گفت چنین نیست و چنین به نظر م(. 108؛ 0865پارسا دوست، )آنها بوده است

انتخاب )رسد که شخش شاه نگران رقابت بین ب رگان ترک و تا یك بوده و چنین امری
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بایستی حتماً به تایید و صحه او ( امیر عبدالباقی به سمت وکالت و  انشینی امیر نجم ثانی

البته نفوذ (. 006: 0832سیوری، تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی، )انجام شده باشد

 . تی بسیار تاثیرگذار بوده باشدامیر نجم نی  بایس

  که از . هر 303در  "وانغجد"با کشته شدن امیر نجم ثانی توس  ازبکان در نبرد 

علل اصلی آن فرار سران ق لباا از میدان  نو و بی انگی گی آنان بود، شاه اسماعیل، 

یر عبدالباقی در واقع ام. وکالت را به امیر عبدالباقی واگذار کرد و به او اختیار تام داد

نعمت اللهی مناصا صدر و وکالت را هم مان دارا گشته، پس از شاه قدرتمندترین 

متاسفانه آگاهی های زیادی درباره شخصیت و اقدامات او . شخش مملکت محسوب شد

در منابع مو ود نیست اما با تو ه به اطالعات باقی مانده، چنین به نظر می رسد که امیر 

 . وتاه وکالت خود کاردانی هایی نشان داده استعبدالباقی در مدت ک

امیر عبدالباقی پس از آنکه به عنوان وکیل منصوب شد کوشید تا نماینده خود قاضی 

شیخ کبیر اردبیلی را به مقام صدر نصا نماید و بدین ترتیا از نام دی امیر  مال الدین 

به آن مقام بود استرآبادی که در زمان صدارت سید شریف شیرازی در صدد رسیدن 

بعد از کشته شدن امیر نجم ثانی، سید شریف شیرازی که از دشمنی او .  لوگیری کرد

آسوده شده بود از بغداد به ایران بازگشته، به توصیه امیر عبدالباقی به منصا گذشته خود، 

ضمناً با یکی از دختران امیرعبدالباقی نی  ( 0/025: 0838قمی، )صدارت، تعیین شده

باهم هم( امیر عبدالباقی و صدر سید شریف شیرازی)با این ازدواج، آن دو. کرد ازدواج

پیمان شدند و برای رسوایی امیر  مال الدین استرآبادی که هنوز در آرزوی صدارت بود 

سرانجام امیر  مال الدین استرآبادی دست از مبارزه کشید و . توطئه ای تشکیل دادند

 (. 025: همان)زی باقی ماندصدارت در دستان سید شریف شیرا

گفته شده است که میر عبدالباقی مانند دو امیر نجم قبل از خود به امور کشاورزی و 

بازرگانی تو ه خاصی داشت و در مدت کوتاه وکالت خود کوشید در تامین رفاه 

  برای حمایت از روستائیان ناحیه . هر 321محرم  5او در . رعایای روستایی گام بردارد

غربی دریاچه وان فرمانی صادر کرد و در آن فرمان کلیه روسای ق لباا و دیگر  شمال
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مقامات دولت صفوی و مالزمان آنان را مکلف کرد که چون روستائیان والیات اخالط و 

عادلجواز به علت لشکرکشی ها از هستی ساق  شده اند، مجاز به هی  گونه تعدی به آنان 

بعالوه امیر (. 108: 0865پارسا دوست، )به زراعت بیردازند نمی باشند تا زمین ها آباد شده

عبدالباقی در زمان حضور ن د شاه، از اقداماتی از قبیل ساختن آثاری چون صفه صفا در 

(. 083ص : 0832نوربخ ، )خانقاه  دا شاه نعمت اهلل ولی در تفت ی د نی  غافل نماند

دستی داشته و دارای قریحه قوی و  همچنین امیر عبدالباقی در سرودن شعر و خوشنویسی

؛ 013: 0866آذر بیگدلی، )قدرت قلم و هنر بوده است و آثاری از او هنوز باقی است

 (. 1/0150: 0818؛ بیانی، 228: 0813مدرس تبری ی، 

  به خراسان که برای . هر 303امیر عبدالباقی در سفر  نگی شاه اسماعیل در سال 

در این سفر بود که . ن انجام شد کفایت ها از خود نشان دادانتقام خون امیر نجم از ازبکا

منصبی که (. 0/025: 0838قمی، )شاه اسماعیل منصا امیر االمرایی را در ری به او داد

سیوری، )نفوذ شایان تو هی در مسایل اداری داشت و امرای ق لباا مطیع این مقام بودند

، هر چند که از تصدی آن توس  غیر (021: 0832تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی، 

 . ترکان تنفر داشتند

شاه اسماعیل پس از سرکوبی ازبکان و در زمان مرا عت خبر یافت که سلطان محمد 

میرزا از نوادگان سلطان حسین بایقرا در حدود ابیورد و نسا دعوی سلطنت به راه انداخته 

ن حدود مامور ساخت و آنها نی  است که امیر عبدالباقی را به اتفا  چایان سلطان به آ

: 0811استرآبادی، )سلطان محمد میرزا را متواری ساختند و در اصفهان به شاه ملحق شدند

 (. 0/026: 0838؛ قمی، 13و  16

 

 امیر عبدالباقی و جنگ چالدران 

ظهور قدرت شاه اسماعیل و ق لباشان شیعه مذها باع  نگرانی امیراتوری عثمانی 

که شیعیان آناطولی نی  از پیروان  دی و پرحرارت صوفیان صفوی گردیدبه خصوص آن

  او . ه 303با روی کارآمدن سلطان سلیم در . بوده و به هواداری از آنان برخاسته بودند
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دو هدف عمده در دنیای اسالم داشت که عبارت بودند از نابودی شاه اسماعیل و تسل  

 . برکل  هان اسالم تحت عنوان خالفت مسلمین

  با سیاه عظیمی به سوی ایران حرکت کرده و پس از . ه 303سلطان سلیم در زمستان 

سرکوبی و قتل عام بسیاری از شیعیان و صوفیان طرفدار صفویه در مناطق شرقی آناطولی 

قبل از . و تسخیر ایالت دیاربکر که   و حکومت صفوی بود به آذربایجان وارد گردید

زن  و تهدید و تحقیر خطاب به شاه اسماعیل برای ا و این نی  چندین نامه حاوی سر

 . ارسال نموده بود

حکومت خود، به    دیو سلطان ( امرا و حکام و ب رگان)شاه اسماعیل با تمام ارکان

روملو، زینل خان شاملو و امیر سلطان موصلو که در مرزهای شرقی برای تحت نظر داشتن 

ا پیشروی سلطان عثمانی، سلیم اول رفت و در دشت ازبکان باقی مانده بودند، به مقابله ب

 . چالدران دو سیاه مقابل یکدیگر قرار گرفتند

دورمی  خان شاملو و خلیل سلطان ذوالقدر و : آرای  سیاه ایران بدین گونه بود

حسین بیك هلل و نور علی خلیفه روملو بر میمنه و خان محمد استا لو و چایان سلطان 

سید محمد کمونه و امیر عبدالباقی و سید شریف شیرازی بر قلا سیاه استا لو بر میسره و 

محافظان سبك اسلحه قشون صفوی نی  (. 218: 0862واله اصفهانی، )راندندفرمان می

 (. 213: 0813میرزا سمیعا، )تحت فرمان ساروبیره قورچی باشی قرار گرفتند

ان را در  نو رقم زد دو اشتباه غیر قابل  بران شاه اسماعیل که علل شکست ایر

عبارت بودند از انتخاب دشت چالدران به عنوان محل  نو، چرا که عثمانی ها در آن 

دیگر آنکه به . دشت گسترده می توانستند از همه نیروهای خود به خوبی استفاده کنند

و نورعلی خلیفه که آشنایی کافی از شیوه ( حاکم دیاربکر)پیشنهاد محمد خان استا لو

در شورایی در مرکا از . ی سیاه عثمانی داشتند بی اعتنایی و حتی مخالفت کردهای  نگ

امرا که شاه اسماعیل بر آن نظارت داشت، محمدخان استا لو و نورعلی خلیفه تاکید 

اما . کردند که قبل از آنکه عثمانی ها به تکمیل ترتیبات خود بیردازند بر آنها حمله شود

خان استا لو گفته بود کدخدای دیاربکر نبایستی در این خان گستاخانه به محمددورمی 
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امر دخالت کند و سیس پیشنهاد کرد شجاعت در آن است که  نو را زمانی شروع 

شاه اسماعیل نی  نظر دورمی  خان . کنند که عثمانی ها هم با همه توان خود آماده باشند

سیوری، )و ریشه دوانیده بودشاید واقعاً باور شکست ناپذیری در ذهن و فکر ا. را پذیرفت

 (. 011و  33: 0832تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی، 

اوت  28/  . هر 321ر ا  2شاه اسماعیل و سیاه ایران در  نو چالدران که در روز 

، در گرفت، به عللی که ذکر آن رفت، به عالوه برتری تعداد سیاه عثمانی و 0501

. گرم که ایرانیان فاقد آن بودند شکست سختی خورددسترسی آنها به توپخانه و اسلحه 

بیشتر امرا و ب رگان حکومت صفوی به خاک افتادند که مهمترین آنها عبارت بودند از 

خان محمد استا لو، حسین بیو هلل، سید محمد کمونه، سید شریف شیرازی، ساروبیره 

شاه ایران با (. 013: 0863اسیناقچی پاشازاده، )قورچی باشی و امیر نظام الدین عبدالباقی

مملکت و حکومت صفوی . تعداد قلیلی از یاران و سیاه  به طرف تبری  ه یمت کرد

اثرات منفی این شکست تاثیری شگرف . ه ینه سنگینی برای این شکست متحمل گردید

در دوران شاه طهماسا هر زمان ذکری از  نو . در تاریخ ایران به  ا گذاشته است

سیوری، تحقیقاتی در تاریخ )شاه به دورمی  خان لعنت می فرستاد چالدران می آمد،

 (. 33: 0832ایران عصر صفوی، 

منصبی . گردید "وکالت"کشته شدن امیر عبدالباقی موقتاً باع  خالی ماندن منصا 

بعد از واقعه . رفتکه بعد از مقام شاه، مهم ترین رکن ا رایی مملکت به شمار می

با اینکه شواهد مو ود، متناقع و . در مقام م بور به و ود آمد چالدران، تغییری اساسی

مبهم است اما چنین به نظر می رسد که از این پس منصا وکیل دو قسمت شده امور 

و دیگر میرزا ( چایان سلطان)دیوانی را مشترکاً اداره می کردند، یکی محمد بیك استا لو

ه او بکار برده شده و به نظر می آید دربار "وکیل السلطنه"شاه حسین اصفهانی که لقا 

 "لقا وکیل السطنه به زودی تبدیل به . مقام او از چایان سلطان رفیع تر بوده است

میرزا سمیعا، )گردید و تا اواخر عصر صفوی لقا اصلی وزیر اعظم بود "اعتمادالدوله 

 (. 15: 0863؛ سیوری، ایران عصر صفوی، 25: ؛ فلور، 30: 0813
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رعبدالباقی با اینکه چند پسر و از  مله شاه نعیم الدین که معروفترین و پس از امی

فاضل ترین آنها بود باقی ماندند اما دارای مصدر و منصا حکومتی نبوده و تنها به ارشاد 

 . و هدایت مریدان طریقه نعمت اللهی می پرداختند

 

 نتیجه گیری 

فوی به تدریج به روا از همان دوران حکومت شاه اسماعیل اول، من  تصوف ص

اعالم تشیع به عنوان مذها رسمی، احتیاج . روحانی تشیع در حال چرخ  بود –سیاسی 

به اشاعه عقاید شیعی داشت و دعوت از علمای  بل عامل، ساختار طبقه روحانیت شیعه 

اما هنوز تفکرات صوفیانه و و ود افراد مهم این طبقه در درون . را منظم و منسجم کرد

. شاه اسماعیل بسیار نیرومند بود و مقامات نطامی و سیاسی را در دست داشتندحکومت 

امیر نظام الدین عبدالباقی از نوادگان شاه نعمت اهلل ولی نمونه ای از این افراد بود که وارد 

دستگاه حکومت صفوی شده و عالوه بر اینکه بعد از  د خود به عنوان  انشین او و 

شناخته می شد، بعلت داشتن مریدان زیاد در کل کشور و به  رئیس طریقه نعمت اللهیه

در مدتی بسیار اندک، . خصوص کرمان، از رهبران بسیار نیرومند صوفی به شمار می رفت

نردبان ترقی را به سوی باالترین منصا های نظامی و سیاسی طی کرده، البته  دال ترک 

امیر عبدالباقی نماینده صوفیان  ترقی و  ایگاه. و تا یك نی  به این موضوع کمك کرد

تا یك در دربار صفوی نشان داد که شاه تکیه زیادی بر عناصر تا یك در مسایل اداری 

های شاخش اوایل حکومت صفویان بوده به هر حال امیر عبدالباقی از چهره. داشته است

ر امری که د. و سه شخصیت عارف مسلك، اهل شمشیر و اهل قلم را هم مان دارا بود

 . آن مو ود بوده استدوران صفوی کمتر مورد مشابهی از
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