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 چکیده 

هاي درخشان ايران است .  اين دوران از چند جهت اهميت دارد اول  دوران صفويه يکي از دوران

اي ايران زمان ساساني تشکيل شد و به اينکه بعد از قرن ها مجددا يک دولت واحدي بر سرزمين ه

تعبير ديگر مليت ايراني شکل گرفت و دوم اينکه از جهت مذهبي ، شيعه در اين سرزمين رسميت 

يافت که اين رسميت تاکنون ادامه دارد . اما از جهت ديگر رشد و آباداني اقتصادي و فرهنگي و 

ن حکومت در برابر عده اي شورشي افغان سر اجتماعي و علمي در اين دوره را شاهد هستيم . اما همي

هاي مختلف اجتماعي و سياسي در  نمود . در اواخر دوره صفويه آسيبتسليم فرود آورد و سقوط 

هاي شکست و اضمحالل حکومت صفويه را فراهم نمود . برخي  قلمرو صفويه وجود داشت که زمينه

الت اجتماعي و سياسي صفويه آثاري را در  از دانشمندان و متفکران در آن روزگار با توجه به تحو

هايي ارايه  ها راه حل هاي اجتماعي آن دوران به رشته تحرير در آوردند و براي  حل آن آسيب آسيب

هاي مختلفي را در  ه( از جمله اين افراد است که رسال 1171-1111داده بودند . قطب الدين نيريزي)

حل هايي را نيز براي اصالح جامعه پيشنهاد کرده است .  نقد اوضاع صفويه نگارش نموده است و راه

قطب الدين نيريزي علت اصلي آسيب هاي اجتماعي را در ساختار حاکميت صفويه مي داند .و حل 

 مسائل اجتماعي و آسيب هاي اجتماعي را در اصالح ساختار حکومت مي داند . 

 يه، قطب الدين نيريزي ، کنش اجتماعي آسيب هاي اجتماعي، ساختار اجتماعي ، صفوواژگان كلیدی: 
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 مقدمه و طرح مساله 
.. به تدريج به دامنه .غربي همانند  پرتقال و انگلستان و حتي فرانسه وهاي  در ايامي که دولت

افزودند در قرن دهم هجري حکومت صفويه در ايران سرکار بود  مي جغرافياي خودهاي  قلمرو

ز جهت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با ثبات  و پايدار که توانسته بود اوضاع ايران را ا

مختاف هاي  بعدي حکومت صفويه دستخوش  آسيبهاي  اما اين ثبات   اجتماعي در دهه .نمايد

  .زوال  حکومت صفويه را فراهم نمودهاي  اجتماعي زمينههاي  اجتماعي شد و همين آسيب

هرمي بود هر تغيير و تحولي که در راس هرم از آنجا که ساختار حاکميت صفويه به صورت 

اگر راس هرم به مسائل  .نمود مي داد  قاعده هرم را دستخوش تغيير و تحوالت مختلف مي روي

اجتماعي و سياسي و توجه به قواعد و ساختارهاي اجتماعي هاي  حکومتي و رعايت ارزش

اگر راس هرم به اين مسائل توجه وفادار باشد به تبع نيز قاعده هرم نيز بدان توجه دارند اما 

اجتماعي و ساختارهاي  قوام بخش  هاي  ننمايد به تدريج قاعده هرم نيز از توجهش به ارزش

در دوره صفويه شاهد  اين هستيم که هنگامي که فساد اعم از فساد اداري و  .کاهد مي اجتماعي

بقه کشورداران آلوده به کند و مديران و ط مي اجتماعي در راس هرم قدرت صفويه رواج پيدا

همين رواج    .کند مي شوند به همان ميزان هم فساد در جامعه رواج پيدا مي مفاسد اخالقي

کند و  مي فراهمها  اجتماعي زمينه را براي شکست صفويه از افغانهاي  مفاسد اجتماعي و آسيب

  .باعث زوال اين دولت شد

و بيماريهاي اجتماعي جامعه دوران خود را ا ه يکي از متفکران  اواخر دوره صفويه که آسيب

ها  ارائه راهکار براي درمان آن آسيببه خوبي مشاهده و درک نمود و در پي کشف علل آنها و 

قطب الدين نيريزي  در رساله طب الممالک  .و بيماريهاي اجتماعي بود قطب الدين نيريزي بود

عي و سياسي روزگار خود  اشاره نموده و بيماريهاي اجتماها  و فصل الخطاب به تشريح آسيب

 .اجتماعي علل آنها را نيز بيان کندها  است و تالش کرده  ضمن  بيان آسيب

ما در اين پژوهش  با مراجعه به اسناد تاريخي و آثار قطب الدين نيريزي و با تصيف و 

ي روزگار اجتماعهاي  باشيم که آسيب مي تحليل محتواي آثار گوناگون در صدد کشف اين نکته

صفويه از منظر قطب الدين چه مسائلي بوده است و قطب الدين براي برون رفت از وضعيت 

  .بيمارگونه جامعه خود چه راهکاري را ارائه داده است



  
 
 
 
 
 

 027  هاي اجتماعی و سياسی دوره صفويه ...  ر ساختار حكومت بر آسيبتأثي
 

 

 پیشینه تحقیق 
تا آنجا که نگارنده اين سطور پژوهش نموده است اثار مختلفي درباره زوال دولت صفوي توسط 

 اثاري مانند :  .غير ايراني که نگارش يافته است محققان مختلف ايراني و

 ايران در بحران )زوال صفويه و سقوط اصفهان ( نوشته روي مَتي ترجمه  حسن افشار، 

 نشر مرکز 

 نشر  ،سقوط اصفهان به روايت کروسينسکي  ترجمه و بازنويسي سيد جواد طباطبايي

 نگاه معاصر 

 ن دو سرسو ترجمه ولي اهلل شادان علل سقوط شاه سلطان حسين نوشته ژان آنتوا

 انتشارات کتاب سرا 

 اما هيچ يک از اين آثار  از موضع آسيب شناسي يک متفکر مسلمان که در آن دوران

به همين دليل در اين مقاله تالش  .دولت صفويه نپرداخته استهاي  زيسته است به آسيب مي

  .ين نيريزي پرداخته شوداجتماعي به آثار قطب الدهاي  شده است که از منظر آسيب

 چهارچوب مفهومی 

مفهوم جديدي است که از علوم زيستي اخذ شده است و مبتني بر  1شناسي اجتماعي   آسيب

ده و بيماريهاي شباهتي است که دانشمندان بين بيماريهاي زيستي و عضوي موجودات زن

جديد بسياري از در واقع با رشد علوم  زيست شناسي در قرون  .اند اجتماعي قائل شده

اجتماعي بکار رفت که يکي از آن اصطالحها اسيب هاي  اصطالحهاي آن علوم براي بيان فراينده

 2تشابه بين علوم زيستي و علوم اجتماعي  مبتني بر نظريه اندام وارگي  .شناسي اجتماعي است

شود و  مي تهدر اين نظريه جامعه بشري همانند موجود زنده در نظر گرف .در جامعه شناسي است

در واقع  .گيرد مي تبيين کارکردهاي اجتماعي از طريق قياسهاي زيست شناختي صورت

دانند که  همانطور که موجود زنده از  مي طرفداران اين نظريه جامعه را همانند موجود زنده

 و اعضاي مختلف تشکيل شده است و هر عضوي کارکرد و وظيفه خاص خود را انجامها  اندام

مختلفي تشکيل شده است که هر بخشي کارکرد خود را هاي  جامعه نيز از اعضا و اندام.دهد مي

                                                           
1
  Social Pathology 

2
  Organicism  
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هنگامي که در يک عضو موجود زنده بيماري و يا ناراحتي روي دهد اين بيماري و  .دارد

هنگامي که  .در جامعه نيز اينگونه است .نهد مي ناراحتي بر ديگر اعضاي موجود زنده تاثير

کلي جامعه روي دهد و يا اعضاي يک جامعه کاري بر خالف روند چيزي بر خالف رونده 

  .جامعه انجام دهند براي آن جامعه بيماري روي داده است

 .تشبيه جامعه به موجود زنده نظريه اي است که از گذشته مورد توجه متفکران بوده است

مامداران و اداره دانست و آن را به سه بخش سر ) ز مي چنانچه  افالطون جامعه را همچون بدن

قلب ) سپاهيان و قواي نظامي ( و شکم ) افرادي که نيازمنديهاي مردم را  ،کنندگان جامعه (

تشبيه جامعه به بدن موجود زنده در دوره جديد مورد توجه .آوردند ( تقسيم کرده بود مي فراهم

د زنده اي تلقي نمود اسپنسر جامعه را به مثابه موجو .افرادي مانند اسپنسر و دورکيم قرار گرفت

شود و هر يک از اين اجزا داراي  مي .. تشکيل.قلب ها، اندام ،که از اجزاي به هم پيوسته مانند سر

دورکيم نيز جامعه بشري را همانند  .کارکردي هستند که نتيجه مثبتي براي کل موجود زنده دارند

 1 .کرد مي اظآورد و آن را داراي وجدان جمعي لح مي يک  موجود زنده به حساب

بر اين اساس همانگونه که بدن موجود زنده از اعضاي مختلف بهره مند است و اين اعضا 

جامعه نيز از از اعضاي و  .ممکن است دچار بيماري شوند و نتوانند کار خود را انجام دهند 

مختلف تشکيل شده است و ممکن است دچار بيماري و آسيب شود و نتواند کارکرد هاي  اندام

حال همانگونه  که اطبا به تحقيق و پزوهش پيرامون بيماريها و علل آنها و   .ود را انجام دهدخ

پردازند آسيب شناسي اجتماعي نيز به مطالعه و شناخت  مي ارائه راه حل براي درمان آن بيماريها

 نظران به همين دليل  صاحب .پردازد مي در جامعهها  و آسيب ها  نظمي بي ،ريشه بيماريها

(  11 ،1171 ،ستوده«  ) هاي اجتماعي نظمي مطالعه و ريشه يابي بي» شناسي اجتماعي را  آسيب

  .اند تعريف کرده

اجتماعي و علل و هاي  شناسي اجتماعي اوال ؛ به مطالعه و شناخت آسيب در واقع آسيب

نخستين شرط درمان  ،چرا که تشخيص درست دردها.پردازد مي پيدايي آنهاهاي  انگيزه

؛ آسيب شناسي اجتماعي درصدد پيشگيري از وقع ناهنجاري اجتماعي و وقوع بيماري دوما.ستا

شناسي اجتماعي  سوم اينکه؛ در آسيب.و به تعبير ديگر  جرم و انحراف اجتماعي در جامعه است
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اجتماعي را با روش علمي و مناسب درمان نمايند و چهارم هاي  درصدد اين هستند که آسيب

شود تا انحراف  و آسيب اجتماعي مجددا  مي اجتماعي پرداختههاي  ان مدام آسيباينکه به درم

بنابراين در جامعه اي انحراف و ناهنجاري اجتماعي که بر خالف ارزشهاي  .به جامعه باز نگردد

پذيرفته اجتماعي باشد روي دهد و آن آسيب درمان نگردد ممکن است همانگونه که بيماري 

  .جامعه نيز به سقوط اجتماعي و زوال برسد ،به مرگ و نابودي بينجامدبدن اگر درمان نشود 

 چارچوب نظری 

متناسب با عقايد و باورها و شرايط اجتماعي آن جامعه مناسبات  و الگوهاي اي  در هر جامعه

فردي که خود را با الگوهاي رفتاري و هنجارهاي اجتماعي آن جامعه  .رفتاري وجود دارد

اما در جوامع افرادي هستند که از  .فردي بهنجار استشناسي  اصطالح جامعه سازگار نمايد در

يا گاهي رفتارهايي از برخي افراد  .پذيرفته شده جامعه پيروي نمي کنندهاي  الگوها و ارزش

 شود که سالمت جامعه را به چالش مي شود که به يک مساله عمومي اجتماعي تبديل مي ديده

يابد که سالمت اجتماعي جامعه ؛که در گرو  مي ق گاهي چنان رواجمانند اينکه طال .کشد مي

يا روسپيگري که با سالمت خانواده و اجتماع   .کند مي را با خطر مواجه ،سالمت خانواده است 

پيوند که کليت جامعه را با  مي و يا گاهي بين مديران جامعه تخلفاتي به وقوع .در تعارض است

طور کلي در درباره چرايي وقوع آ سيب اجتماعي چهار نظريه  به .کند مي آسيب جدي مواجه

  .کنيم مي مطرح شده است که به اختصار به آنها اشاره

  1نظریه فشار اجتماعی  -1

 اجتماعي را نتيجه فشارهاي اجتماعهاي  نظريه فشار اجتماعي  رفتارهاي انحرافي و آسيب

در نظر او  اين جامعه است .جتماعي استرابرت مرتُن يکي از طرفدراران نظريه فشار ا.داند مي

کج رفتاري حاصل فشارهاي  ،به تعبير ديگر .که فرد را به انحراف و کج رفتاري وا ي دارد

 ،1161 ،کشاند ) صديق سروستاني مي اجتماعي خاصي است که افراد را به  انحراف اجتماعي

 (  96 ،1111 ،ممتاز  11
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1نظریه انتقال فرهنگی  -2
 

فرهنگي بر اين نکته تاکيد دارد که رفتار انحرافي يا آسيب اجتماعي از طريق نظريه انتقال 

او بر اين باور .سادرلند يکي از نظريه پردازان است .شود مي معاشرت با دوستان ناباب آموخته

است که رفتار انحرافي از طريق معاشرت با اغيار يا پيوند افتراقي  يعني داشتن روابط اجتماعي 

در نظر وي آسيب اجتماعي ياد گرفتني  .شود مي صي از مردم مانند جنايتکاران آموختهبا انواع خا

او همانند مرتن بر اين باور است که کج رفتاري .شود مي است  يعني با تعامل ديگران اکتساب

رويدادي طبيعي در جامعه است در حالي که مرتن در سطح ساختار اجتماعي نشان داد که کج 

) .توان پاسخي عادي به شرايط اجتماعي غير عادي دانست مي اجتماعي را رفتاري و انحراف

 (  111 ،1171 ،ستوده 

2نظریه تضاد   -3
 

شود که  مي قائالن به نظريه تضاد معتقد هستند که توزيع افتراقي قدرت در جوامع متکثر موجب

ب کنند و به بر خي گروههايي که  سهم کافي از قدرت دارند بتوانند قوانين و مقرراتي تصوي

به   .اجرا در آورند که به ضرر و زان منافع گروههاي رقيب و در خدمت منافع خودشان باشد

 که تضادهاي اجتماعي و فرهنگي موجب پيدايش جرماند  تعبير ديگر تضاد گرايان معتقد

نين است بر اين باوراند که طبقه سرمايه دار قواها  اين ديدگاه که مورد توجه مارکسيست .شود مي

کند که منافع خود را حفظ کند و به هر کسي که مغاير با منافع  مي تنظيماي  و مقررات را به گونه

باعث محروميت اي  نهد همچنين انباشت ثروت و قدرت در دست عده مي او باشد کج رفتار نام

  .آورد مي ناهنجاري اجتماعي را پديدهاي  شود که خود همين زمينه مي عده ديگر

3ر چسب نظریه  ب -4
 

يعني گروهي در  ،داند مي اين نظريه آسيب اجتماعي و کج رفتاري را مفهومي ساخته جامعه

 مفهوم کج رفتاري را ،شود مي جامعه با تصويب قوانيني که تخطي از آنها کج رفتاري محسوب

ويژگي رفتاري که انجام شده نيست بلکه نتيجه  ،آسيب اجتماعي ،در اين صورت.سازند مي

                                                           
1 Cultural- Transmission Theory  
2
  Conflict Theory  

3 Labeling Theory  
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به تعبير  .انين و مجازتهايي مربوط در مورد فردي است که آن رفتار را انجام داده استاعمال قو

کنند چه رفتاري و تحت چه شرايطي بايد  مي اجتماعي هستند که مشخصهاي  ديگر اين گروه

فردي که آنرا زير پا گذارد به عنوان فردي که نمي تواند  ،وقتي قانوني وضع گرديد .انجام شود

 در نظر گرفته شده و کج رفتار يا ناسازگار خوانده ،قوانين گروه سازگار گرداندخود را با 

  .شود مي

 سئواالت پژوهش 
اجتماعي روزگار خود را هاي  سئوال اصلي اين پژوهش آن است که قطب الدين نيريزي آسيب

يست اجتماعي دوره صفوي از منظر قطب الدين نيرزي چهاي  داند ؟ به تعبير ديگر آسيب مي چه

اجتماعي از منظر هاي  ؟ از آنجا که اين پژوهش اکتشافي است و ما در صدد آن هستيم که آسيب

اما به هر صورت  .قطب الدين را کشف نمائيم.  بنابراين نمي توان از فرضيه تحقيق سخن گفتند

نگارنده مقاله با رجوع به اثار اجتماعي قطب الدين نيريزي و رجوع به آثار تاريخي دوران 

اجتماعي هاي  تواند اثبات نمايد که از نظز نيريزي آسيب مي نيريزي و با تحليل محتوا اين يافته را

 مفاسد اخالقي و قضائي و در سوء فهم از منابع ديني باز ،اداريهاي  آن دوران در آسيب

قطب الدين علل  به وجود آمدن  .و راه حل آنها چيستها  اما اينکه علل آن اسيب .گردد مي

اسد اجتماعي دوران خود را وجود شاه و مديران ناسالم و فاسد و از طرفي وجود علماي مف

 داند.   مي قدرت طلب با فهم ناقص از دين

ما در اين جا براي روش نمودن اين ديدگاه در ابتدا با بررسي ساختار حکومت صفوي و 

قطب الدين نيريزي هاي  گاهبيان انواع  مفاسد اجتماعي در دوره مورد بحث به بيان و تشريح ديد

به نظر نگارنده  نمي توان به صراحت ديدگاه قطب الدين را در يکي از چهار  .خواهيم پرداخت

 .نظريه فوق گنجانيده چرا که قطب الدين به مسائل اجتماعي صرفا نگاه مادي و محسوس ندارد

دولت صفوي را پديد ي ها و بيماريها  اما شايد بتوان گفت که از منظر قطب الدين آنچه آسيب

آورد وجود ساختار غلط اجتماعي بود که زمينه را براي به حاکميت رسيدن افراد فاسد فراهم 

نمود که فساد آن افراد باعث تسري مفاسد اجتماعي در جامعه و در نهايت سقوط و زوال دولت 

  .صفوي شد
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 ساختار حکومت صفویه 
هاي  گويند که ميان افراد يا گروه مي ثابت و پايدار ساختار اجتماعي به روابط و مناسبات نسبتا

 ،اجتماعي يک جامعه که تحت مجموعه مشترکي از ارزشها  و هنجارهاي فرهنگي گرد آمده اند

گروهها  ،در واقع ساختار اجتماعي مجموعه روابط و پيوندهايي است که ميان افراد .برقرار باشد

ادها و رفتارهاي اجتماعي يا فرهنگي در آن جامعه و طبقات مختاف يک جامعه برقرار است و نه

در روزگار اقتدار دولت صفوي جامعه صفوي هرمي  .يابد مي بر اساس اين روابط ترتيب و تنظيم

در قاعده هرم مردم عادي قرار داشتند که شامل  .شکل بود که در راس هرم شاه قرارداشت

 ،بين مردم و شاه .ار کوچک شهرها بودندو کارمندان و تج ،صعتگران ،دهقانان مناطق روستايي

از مقامات روحاني در سطوح مختلف و با  وظايف متفاوت اي  اشراف لشکري و کشوري و توده

  .قرارداشتند

تظلم خواهي از مقام سلطنت بود که افرادي که مورد ظلم  ،شيوه کنترل اجتماعي حکام تابعه

يازند زيرا هيچ کسي در ايران  نمي تواند مانع  توانند به آن دست مي هميشه ،آنان واقع شده اند

رسيد مطمئن  مي توسل جستن به اين رويه باشد ؛ هنگامي که فردي براي تظلم خواهي به دربار

در واقع اين حق سنتي رعاياي ايران بود که در صورت ظلم  .شد مي بود که به حالش رسيدگي

 1به آنها به دربار رجوع کنند 

هيچ کشوري وجود ندارد که در آن وظايف پادشاه » نوشته است  سيوري  در اين باره

 و ،اشتغااللتش با پايتخت تفاوتي ندارد ،.. هنگامي که او در اردوگاه است.بيشتر از ايران باشد

توان گفت که هر روز بيش از شش تا هفت ساعت  در ميان عموم است که طي آن افراد  مي

غير ممکن است .او بلکه تماس با او نيز هستند زيادي از همه درجات نه تنها به ديدن

ساز از شرايط آنها بي  مي پادشاهي که آداب و سوم او را تا اين حد ملزم به آميزش با رعايايش

اطالع باشد ؛ و اين اطالع بايد منجر  به پيشبرد رفاه حال آنان شود مگر آنکه شاه ذاتا بسيار 

اين اساس شاه  از وضعيت رعايا خود اطالع بر .( 179 ،1116 ،سيوري« ) .بي خرد باشد

کرد و از شرايط آنها  مي مبدل به مراکز مختلف تجمع مردم رجوعهاي  داشت گاهي با لباس

 شد و به اين صورت ميزان صداقت و فرمانبري زير دستان  و کشوريان را جويا مي مطلع

                                                           
1
 ( 111،  1116ک ) سيوري ، ر.   
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يدن لباس مبدل براي با پوشها  گشت چنانچه نقل شده است که شاه عباس در يکي از شب مي

فرداي آن روز  .خريد از قصر خارج شد و مقداري گوشت و نان خريد و با خود به قصر آورد

در جمع لشگريان خود آن نان و گوشت را وزن نمود و از مقدار وزني کم تري برخوردار بود 

ابنيه و که لشگريان و کشوريان به سختي توانستند شاه را از اعدام رئيس اند  مورخين نوشته

فرماندار اصفهان به دليل عدم نظارت منصرف کنند و نهايتا شاه به اين رضايت داد که نانوا را 

  .در تنور اندازند و قصاب را به سخ کشند

 .شد مي در دوره اقتدار صفوي مناصب دولتي و کشوري متناسب با شايستگي افراد تفويض

نگ امرز بايستي فضيلت ساالر ناميد ؛ اين جامعه صفوي را در فره» چنانچه سيوري نوشته است 

اگر چه عناصر قدرتمند اشراف ساالر  ،جامعه به طور قطع يک نظام حکومتي اشراف ساالر نبود

.. صاحب منصبان .امکان ناميدن آن به عنوان يک اليگارشي باز هم کمتر است ،هم در آن بودند

به همين دليل آنان با .شدند مي وببر اساس ارزش و شايستگي شان و نه بر اساس نسبشان منص

دانستند که اين تنها راه ترقي تا باالترين مدارج  مي انداختند زيرا مي شادماني جان خود را به خطر

راست است که پسران اشراف بعد از مرگ .مقام در ايران موروثي يا فروشي نبودند.است

براي تصدي شغل  ،ور صفويپدرانشان به نشانه احترام به خدمات شايسته پدرانشان به کش

«) .اما اين جانشيني تنها براي شايستگي و خدمات خودشان بود ،پدران در نظر گرفته شدند

 ( 111 ،1116 ،سيوري

در واقع در دوره اقتدار حکومت صفوي هنگامي که شاه با قاطعيت با تخلفات زيردستان 

اجتماعي در هاي  ماعي و آسيبنمود اين حرکت او منانع از رشد انحرافات اجت مي خود برخورد

که از ساختار هرمي برخوردار اي  اجتماعي در يک جامعههاي  چرا که آسيب .شد مي سطح جامعه

هنگاي که انواع مفاسد  .شود مي است از باال به پائين يعني از راس هرم به قاعده هرم سرازير

در سطح جامعه هم آن  کنيم که مي اخالقي و اداري  در راس هرم خود را نشان دهد مشاهده

اين ساختار حکومت و رسيدگي راس هرم به مسائل کشوري ..مفاسد رواج خواهد يافت

مختلف اجتماعي و هاي  ولشگري در دوره قطب الدين نيريزي با چالش مواجه شد و آسيب

ي و بيماريهاها  در ادامه ما به انواع اسيب .سياسي را رقم زد که مورد انتقاد نيريزي قرار گرفت

 .دروه صفوي و شيوه بر خورد قطب الدين به آنها خواهيم پرداخت
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 اجتماعی دوره قطب الدین نیریزی های  آسیب
 اجتماعي که امروزه در جوامع مدرن ديدههاي  ترديد در دوره صفوي بسياري از آسيب بي

ني نبود طالق و غيره و اگر هم بود به ميزا ،مانند اعتيادهاي  مشاهده نمي شد آسيب ،شود مي

در اواخر دوره صفوي يعني روزگار قطب الدين  .که جامعه را با بحران عمومي مواجه نمايد

به  .نيريزي اتفاقاتي در جامعه ايران افتاد که زمينه را براي فروپاشي دولت صفوي فراهم نمود

فساد  ،اقتصادي و اداريهاي  اجتماعي همچون آسيبهاي  تدريج بين مردم انواع آسيب

 ،رشوه و خريد و فروش مشاغل دولتي ،ناهنجاري همانند سرقت هاي  ي و رواج پديدهاخالق

است که قطب الدين اينگونه نگاشته اي  .. اين گستردگي بيماريهاي اجتماعي به گونه.تفرقه 

 عاجز درمانش از پزشکان که چنان آن گشته، بيمار دردها انواع به کشور سرتاسر» است 

 که چنان آن افتاده؛ در سرگشتگى و اختالف به درمانش در عاقالن و انزيرک آراى و اند مانده

( البته قطب  1،1116ج ،1176 ،قطب الدين نيريزي «)يابند  نمى درمانى کشنده درد اين براى

اجتماعي نپرداخته است و صرفا بيان نموده است که هاي  الدين به تفصيل به بيان اين  آسيب

اجتماعي در آن دوران چه هاي  براي اينکه روشن شود که آسيبجامعه را بيماري گرفته است 

ما در اينجا به اختصار  .بايست به آثار تاريخي  مربوط به آن دوران رجوع نمود مي بوده است

کنيم آنگاه تحليل قطب الدين نيريزي را نسب به علل و داليل  مي اشارهها  به انواع اين آسيب

  .بيان خواهيم نمودها  اين آسيب

 اخالقی های  آسیب

در اين اند  چنانچه مورخان دوره صفوي باالخص دوره سلطنت شاه سلطان حسين نگاشته

. غالب 1دوره فساد اخالق جنسي در بين مردم و باالخص لشگريان رواج فراوان پيدا کرد 

                                                           
1
ناظم رساله مکافات نامه که خود در اواخر دوره صفوي شاهد حوادث روزگار شاه سلطان حسين بوده است   

 چنين آورده است .

 گير رشوه و طامع و لوطى همه  رـريـش و تـنادرس و احمق همه

  گى ليوه جزـب ارىـک دـردنـکـن   گى شيوه زن افتاده خوش ايشان به

 شان پيشه پس، فکر بجز نبودى   شان انديشه بود زن چو آمد وشخ

  زاوارشانـس ظـفـل اقـسـرمـق   انـفتارشـگ بود زن حشـف مهـه
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شاه که خود در راس حکومت بود بيش از  .مديران مشغول لذات و تمتعات دنيوي بودند

. علت  مشغول شدن شاه سلطان حسين به لذات دنيوي 1اين امور غرق شده بود ديگران در

نفوذ حرم سرايان در راس قدرت و تصميم سازي براي شاه بودند. حرم سرايان در دوره 

قدرت شاه عباس بزرگ از قدرت خاصي بهره مند نبودند اما به تدريج از دروه شاه سليمان به 

در دوران شاه سلطان حسين از مهمترين تاثيرگذاران بر قدرت قدرت آنها افزوده شد تا اينکه 

 2 .و  عزل و نصب مديران بودند

خواجگان هميشه در حرم سرا به صورت نميه زنداني بودند و معموال  ،در زمان شاه عباس

.. انتخاب شوند تا در ايران .شد که خواجگان از مناطق دوردست مانند حبشه و چين و مي سعي

. اما در دوره سلطان حسين از بين 1داشته باشند و هميشه وفادار به شاه باشند کس و کاري ن

چنانچه تاورنيه در سفرنامه خود آورده است که  .شدند مي ايرانيان نيز براي حرم سرا انتخاب

گذشته است برادر يکي از همين  مي از آنجا 1996هنگامي که او در سال  ،فرماندار شهر الر

چون برادر خود را سالخورده و  ،تاوِرنيه اضافه کرده که فرماندار الر .وده استخواجگان ايراني ب

خواست او را براي  مي چون ،پسر چهارم خود را اخته کرد ،ديده است مي نزديگ به مرگ

کند و جز خجلت  مي جانشيني شغل برادر به دربار بفرستد  اما آن پسر پس از چند روزي فوت

دهد که بر خالف  مي (در واقع اين نشان 161 ،1112 ،) تاورنيه  1.ماندچيزي براي پدر باقي نمي 

شدند از زمان پادشاهي سلطان حسين  مي دروان گذشته که حرم سرايان در بيرون دربار تحقير

                                                                                                                                           
 وطـل ومـق مذهب پيرو همه  وطـهب احمد دين از کرده همه

  فعول ولـعـف فعول ولـعـف   فصول آن نصاب از داشتند بر ز

 کردارشان عــطيـتق يلمفاع   ارشانـفتـگ وزن هـمـه اربـتق

 دگر کار کردند سجده در که  برـخ بى نانـچ آن نماز در دهـش

 شود برپا فتنه صد کوچه هر به  شود خودآرا امرد که رىـهـش به
1
 ( 111- 116،  1112ر.ک ) محمد هاشم اصف ،    

2
گير شد وي دستورات خود به دليل اينکه شاه سليمان در دو سال آخر عمر دچار بيماري شد و در قصر زمين     

را از طريق خواجگان ابالغ مي کرد و پس از بهبود حاصل کردن شوراي خواجگان در قصر ترتيب داد و از نظر 

 (12- 16،  1161حرم سرايان براي ادراه کشور استفاده مي کرد .ر. ک: )دوسرسو ، 
1
 ( 1112،  1، ج 1172ر.ک : ) شاردن ،   

1
 ( 11 ، 1161ر. ک : )دوسرسو ،   
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گرفت و  مي گذر آنها در شهر باشکوه بسيار صورت .وضع خواجگان به کلي دگرگون گرديد

کردند و ديگر کسي حق توهين و تمسخر آنها را  مي حرکت هميشه همراهان زيادي در دنبال آها

علت اين قدرت يابي حرم سرايان آن  .شدند به آنها احترام بگذارند مي بلکه مردم وادار.نداشت

بود که شاه سلطان حسين همه اختيارات ذولتي را به وزيران و خواجگان خود سپرده بود و آنها 

 ،ه که شکايات مردم از وزيران را  به وزيران سپرده بودديگر مطمئن بودند که در برابر پادشا

بدون هيچ ترسي بر اريکه قدرت نشستند و تمام قوانين و  ..جايي براي احساس ترس نداشتند

اجتماعي از هاي  و همين يکي از عواملي شد که آسيب .رتق و فتق امور مردم را در دست داشتند

که خود شاه غرق در لذات شود و وزيران هم  هنگامي .هرم قدرت به سطح جامعه کشيده شد

و ها  شود به ارزش مي جامعه که باعث قوام يک جامعههاي  در اين امور مشغول شوند ارزش

 1 .شود که خود زوال صفوييه را پي داشت مي ديگري ختمهاي  هنجار

 اداری و قضایی های  آسیب

براي رواج بي بند باري در جامعه رواج سرايان  در دولت صفوي نه تنها مسير را  يابي حرم قدرت

در اين روزگار رشوه  .داد بلکه باعث قدرت يابي افراد نااليق بر مناصب دولتي و لشگري شد

شود  مي گيري و پرداخت پول براي مناصب دولتي به عنوان يک امر معمول اجتماعي تبديل

تا شايد با آن کاخ  ،کندهر حکمراني عجله داشت که جيب اش را پر » کروسينسکي نوشته است 

همه  ،ترسيد ظلم هايش به دنبال بياورد از خود دور کند مي يا با آن مجازاتي را که ،ديگري بخرد

..مردم از .رفت مي سرشان کاله ،در اين تغييرات مکرر ،به هزينه مردم تنگ دستي که از هر نظر

و کارشان بيشتر  ،ديدند مي ربچاي  دست  حاکمان به ستوه آمده بودند که مقامشان را فقط لقمه

 و اين کار را با احتياط و ترديد کمتري  انجام ،غارت شهرها و واليات بود تا اداره ي امور

 ( 216 ،1161 ،دوسرسو«)  .دانستند که مصونيت دارند مي دادند زيرا مي

. 2گردد  مي علت اين فساد اقتصادي و فقر اقتصادي مردم به قدرت گرفتن حرم سرايان باز 

 ،در واقع هنگامي که  حرم سرايان به قدرت رسيدند چون افرادي بي خانواده و بي وارث بودند

                                                           
1
 ( 161،  7، ج 1112ر.ک : )راوندي ،   

2
همان شوراي خواجگان که زمان شاه سليمان تشکيل شده بود در زمان شاه سلطان حسين هم ادامه داشت . در   

اين شورا تصميمات بزرگ دولتي مانند جنگ و صلح ، بستن قراردادهاي با کشورهاي خارجي ، گزينش فرمانداران 
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دولتي هاي  فروشنده همه پست ،هنگفت خود را به کسي منتقل کنندهاي  و نمي دانستند ثروت

هر گونه مقام ارزشمند اداري به بهاي طال و آن هم حراج گونه و در برابر ديدگان همه  .گرديدند

بلکه بهاي گران تر شرط اصلي  ،البته در اينجا ديگر شايستگي شرط نبود .شد مي خريد و فروش

نخست آنکه همچشمي و هماوردي  .اين هرج و مرج زيان بار نتايج بسيار بدي به بار آورد ،بود

براي تحصيل دانش و کارداني از ميان رفت و کسي به خود رنج در پيشرفت معنوي نمي داد و 

چون ديگر اين خصايص وسيله پيشرفت در  ،شد مي استعداد و هوش ذاتي بي ارزش شکوفايي

بايست هر چه زودتر و به هر راهي که  مي دوم آنکه با خريدن مشاغل اداري .زندگي نمي بود

بلکه براي نگهداري آن پول  ،ممکن بود نه تنها بهاي مقام پرداخت شده را از نو به دست آورد

کردند از هر گونه غارت و چپاول  مي خواجگان که به نام شاه فرمان روايي 1 .بيشتري فراهم کرد

 2.فروختند مي کوتاهي نمي کردند و براي به دست آوردن پول و ثروت بيشتر دائما مناصب را

                                                                                                                                           
رهاي مانند آن ، در دست همين شوراي خواجگان بود . در همان زمان شاه سلطان حسين غرق و واليان و ديگر کا

هاي حرمسرا بود و کوچک ترين دخالت موثري نمي کرد . البته همه فرمان ها به نام شاه  در خوشي ها و لذت
 (12،  1161،  شد . ر.ک : ) دوسرسوصادر مي گرديد و اين فرمان ها در همه جا و براي همه کس اجرا مي 

 صاحب مکافات نامه در اين باره سروده است :
  است بتـکـن و دهـنـگ انـشـولـبـقـم که  است رتـنف را هـخام «سرا خواجه» ز

 پيچد مى بسيار صدا مغزى بى ز گنبد در که زاهد عمامه از فضل فريب زاهد مخور

  نــف سـليـاب انـاسـنـاشـن داـخ  زن هـن و ردـم نه صانـاقـن نـاي هـچ

 دـگـل از يرـغ هـب ارىــک تهـسـدانـن دد سـنـج از هـن نسانـا وعـن از هـن

 باد نه و خاک نه آتش نه و آب نه داد نه و دين نه و فهم نه و عقل نه

 راـس در رود اـت را هـواجـخ وـگــب فرمانروا شتـگ «سرا هـواجـخ» وـچ

 اــرب از و وهــرش از و امـعــان ز داــگ و اهـش ز اـزره دـنـتـرفـگ

  ربــع و روم به اـزره دـدادن هـب  بـحـتـسـم ىـپ از رامـح ودهـمـن

 شوند رائىـم مـه مى،ـشـچ مـه هــب شوند رباليىـک مـه و ىـاجـح هـک
1
 (  12،  1161ر.ک : ) دوسرسو ،   

2
 صاحب مکافات نامه وضعيت اخالقي و فساد اداراي چنين ترسيم کرده است   

 شکست الهى امر هاى قرق  مست گشتند ناموس ميران چو

 شده مجنون و خويش ليلى همه  شده مفتون جمله لعب و لهو به

 انتظام دولتش دگر نبيند  رام گشت پرورى تن و لهو با چو

 خراب تأمّل بى شود اساسش  باب گرديد رشوه دولتى در چو
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گرفت و در همه سطوح  مي و بيماريهاي اجتماعي که از دربار شروع سرچشمهها  اين آسيب

بين ماموران انتظامي نيز رواج يافت و باعث شد که امنيت کشور حتي در  .کشور جريان پيدا کرد

و مردم به خطر بيفتد و  تجارت و کسب و کار مردم به خطر بيفتد. چانچه کروسينسکي نقل 

به جاي آن که آنان را محاکمه و  ،افتادند مي از دزداني که به جنگ آنانها  داروغه» کرده که 

گرفتند و اگر برخي از آنان قادر به پرداخت جريمه  مي ي جريمهمانند زندانيان جنگ ،زنداني کنند

نه تنها با  .کردند تا از راه دزدي جريمه پرداخت کنند مي شبانه آنان را از توقيف آزاد ،نبودند

گرفتند و راهزني کمابيش  مي بلکه راهزنان مورد تشويق قرار ،شد مي راهزنان به تسامح رفتار

به عنوان ارزش اي  (  اين مساله به گونه 29 ،1161 ،سينسکي کرو«) .شد مي مجاز شمرده

که مادران کودکان خود را با وعده غذايي مناسب به دزدي اي  اجتماعي تلقي شده بود به گونه

  .کردند مي تشويق

بين درباريان و به تبع بين مردم رواج يافت نحوه ها  به همان اندازه که انحراف از ارزش

همانطور که در سطور قبل اشاره  .ايي و نظارتي بر جامعه هم دگرگون شدبرخورد نهادهاي قض

کردم  ساختار حکومت صفوي به اين گونه بود که مردم براي دادخواهي از صاحب منصبان به 

هنگامي که شاه در قصر خود را با لذات مشغول نمود و امور کشوري را به  .کردند مي شاه رجوع

اقع تظلم خواهي مردم را به وزيراني و افرادي واگذار نمود که وزيران و خواجگان سپرد در و

که هنگامي که اند  چنانچه موارد بسياري را مورخان ذکر کرده .خودشان از عوامل ظلم بودند

 شد شاه را ببيند و عرض تظلم نمايد و شاه به وزير دستور رسيدگي صادر مي فردي موفق

 ي رفع ظلم به  خشونت و اذيت و آزار فرد تظلم خواههمان وزير و اطرافيان او به جا .کرد مي

حتي  .و برخورد وزير با وي پيش آمده استها  چنانچه در مورد تظلم خواهي افغان .پرداختند مي

هنگامي که سفير عثماني  به شاه ايران از طرف حاکم عثماني انذارهايي در خصوص اطرافيان 

 1 .کنند مي سفير و فرستاده عثماني برخورد اطرافيان شاه با رفتاري زشت با.دهد مي شاه

                                                           
1
 ارکان رسيد،   روم سلطان السلطان، ابن السلطان البحرين، اقانخ و البرّين سلطان سمع به قبيحه وقايع اين خبر چون  

 بايد. است دوستى و اخوت ايران، پادشاه با را ما: »که فرمود ايشان به مصلحت روى از و فرمود احضار را خود دولت

 که اى مهعال اخوت نامه. دارند يکديگر بر تکيه ايران، دولت و روم دولت که زيرا -نمود محافظت را ايران دولت

 و تغيير را خود دولت ارکان و امرا و وزرا که بنويسيد و ايران پادشاه به بنويسيد حسنه مواعظ و نصايح بر باشد مشتمل

 سلطان نامه فرمود ايلچى، به.«داد خواهد فنا باد به را خود دولت ورزد، تغافل و اهمال باب، اين در اگر و بدهد تبديل
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خود را از  ،از جهت برخورد با مجرمان  خواجگان و حرم سرايان با سوء استفاده از شاه 

حتي ها  مجازات اعدام مصون داشتند و ديگر اينکه برخالف سياست شاه عباس همه مجازات

شد که خود آنها با زيرکي  مي گينسنهاي  تبديل به مصادره اموال و يا جريمهها  بزرگترين جنايت

در واقع قبل از شاه سلطان حسين مصادره اموال بزرگان  .کردند مي دريافت آن را به سود خود

مجازات آنها اعدام بود و اگر مرتکب گناه  ،در صورت گناه و جرم .تقريبا کاري محال بود

ولي ثروت و اموال  ،دش مي اعمال ،به ويژه با چوب و فلک ،مجازات بدني ،شدند مي کوچکي

همواره  .ماند و ديگر اعضاي خانواده همواره به شاه وفادار بودند مي هميشه در خانواده محفوظ

در عوض براي اقشار  .بزرگان در دولت صفوي از مجازات اعدام و تنبيه بدني خوف داشتند

باره نوشته دوسرسو در اين  .شد مي پائين جامعه به مجازات به صورت پرداخت جريمه اعمال

 ،کردند مي که خواجگان پيوسته آن را تشويق ،ترحم و نرم دلي شاه سلطان حسين» است 

به توقيف و ضبط اموال و جرايم کوچک تر را به  ،مجازات اعدام را در زمان پادشاهي او

هميشه به سود خواجگان و ها  البته اين دريافت جريمه .پرداخت جريمه نقدي سنگين تبديل کرد

افزون بر آن مشورت و نصايح خواجگان و وزيران از آنکه اموال توقيف شده براي  .ن بودوزيرا

خزانه شاهي جنبه غير شرعي و ناعدالتي دارد حس ترحم و سادگي بيش از اندازه شاه را به 

 ،) دوسرسو1« کردند  مي کردند و آن را ميان خود و اياديشان تقسيم مي نپذيرفتن آن تحريک

                                                                                                                                           
 اين در: »فرمود خود دولت ارکان به نامه، آن مضامين استماع از بعد جمشيدنشان، لطانس و. برخواندند تمام را روم

 گمراهى، و ضاللت و غى درياى در اتباعش و روم سلطان: »که نمودند عرض پايش خاک به «گوييد؟ مى چه باب،

 سلطان مطاع، جهان اى ود؟نم تواند مى راهنمايى و هدايت را ديگرى چگونه است، گمراه خود، که کسى. باشند مى غرقه

 و آند نموده تو استخفاف و اند کرده ادبى بى بسيار تو حضرت به نسبت و برند مى حسد تو اتباع و تو بر اتباعش و روم

 فنا باد بر را عثمانيه دولت و سوخت خواهيم آتش به را   روميه تشريفات قزلباشى، کج شمشير به تو اقبال به اللّه انشاء

 لو و الضيف اکرموا» که( ع) معصوم جناب معجزنظام کالم مخالف و ننمودند اکرام و اعزاز را روم يلچىا.داد خواهيم

 مقربين اشارت به ايلچى، ورود دهم شب در. کردند خوار طعن، و تمسخر به را او و نمودند رفتار ايلچى، با  «کافرا کان

 به مکارى، و شبروى و عيارى لباس در فوجى کردار، هااژد بهادران و رندان و خونخوار سرهنگان پناه، جهان درگاه

 و ربودند بود، قيمتى آنچه اموالشان، و تراشيده را ايشان هاى سبلت...  و رفتند داشت، نام آقا عمر که روم ايلچى سراى

 ( 119،  1162) اصف ، .گريختند راهى به مکار، رندان آن از يک هر
1
دربار سلطان حسين را به ازدياد حسادت و افزايش شهوت و فقدان ميرزا محمد خليل مرعشي وخامت وضع   

نظم و بند و بست درباريا نسبت مي دهد . او مخصوصا از اين که بايد رشوه داد تا منصبي عالي گرفت تاسف مي 
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دم برخورد جدي با تخلفات بزرگان باعث شد که آنها با آسودگي از هيچ کاري (   ع66 ،1161

کردند و موجبات  مي آنها فشار خود را بر مردم زياد.براي بدست آوردن ثروت دريغ نکنند

 ناراضي شدن مردم را فراهم نمودند.

که باعث شد ها  اين نوع برخورد با مجرمان باالخص با دزدان و رهزنان و ديگر والي 

سفرنامه نويسان غربي در آثار  .راههاي ارتباطي ايران نا امن شود و بازرگاني ايران ازبين برود

. شاه عباس در 1که در دوران شاه عباس راههاي ايران يکي از ايمنترين راهاه بود اند  خود نوشته

 .نمود مي خوردکرد و بشدت با دزدان بر مي ازاي گرفتن مبلغ ناچيز از تجار ايمني آنها را تامين

اما اين برخورد در دوره شاه سلطان حسين به دريافت مبالغ از دزدان و راهزانان تبديل شد و 

کرد  مي کرد و حتي در برخي مواقع با آنها همکاري مي وداروغه در ازاي دريافت پول آنها را آزاد

 2 .به اين وسيله امنيت راهاي تجاري ايران نيز به هم ريخت

ديگري که در دوره صفوي به دليل  مفاسد مختلف اداري و قضايي و مالي هاي  از اتفاق

و حرم سراها ها  روي داد بي توجهي به نيروهاي لشگري بود توجه بيش از حد به ساخت کاخ

باعث شد که  سپاهيان در فقر و تنگدستي بسر ببرند و از دشمن شکست بخورند و يکي يکي 

شاه سلطان حسين و کوتاهي در امر نظامي نوشته  دوسرسو در توصيف.شهرها را دست دهند

ولي در عوض در ارتش او  ،او در تامين هزينه دربار و حرمسرا هيچگاه کوتاهي نمي کرد» است 

ساخت در  مي شاه سلطان حسين با پول ارتش خانقاه و تکيه و بيمارستان .فقر و نداري بود

سپاهيان از نرسيدن حقوق و کمبود  .بردند مي حالي که سپاهيان در نهايت فقر و بيچارگي به سر

هاي  ساخت کاخ .خوردند مي شدند يا به اساني شکست مي در مرزها پراکنده ،ساز و برگ جنگي

 ( 97 ،1161 ،) دوسرسو1«.بزرگ در اصفهان و پيرامون آن بسي مهم تر از بر باد رفتن اياالت بود

                                                                                                                                           
،  خورد و مي نويسد کسي که بيشترين مبلغ را پيشنهاد مي کرد ، در روند تغيير و تحول برنده مي شد . شايستگان

 (  216،  1161که شاه را بي توجه مي ديند ؛ ديگر زير بار مسئوليت نمي رفتند . ) متي ، 
1
 ( 11،  1112ر.ک : )تاورنيه ،   

2
 (  61،  1161ر.ک : ) دوسرسو ،    

1
نويسنده مکافات نامه عدم تناسب دخل خرج و بي تدبيري در مصرف بيت المال را اينگونه توصيف کرده است :   

 پيداست هستند، صفتى قارون و زراندوزى پى در منصبان، صاحب ديگر و حکيم و خواجه و وزير که ومتىحک در
 مخارج ويژه به حکومت، طبيعى نيازهاى پاسخگوى تواند نمى باشد، هم حصر و حد بى دولت مالى درآمد اگر که

 مصارف براى تنها که دهد مى نشان و پرداخته دولتى بودجه خرج و دخل به طنز، به را فصلى ما شاعر. باشد سپاه
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 آسیب تفرقه و تشدد در جامعه 
ي که در اواخر دوره صفوي شدت يافت رواج بازار تکفير ديني در اين يکي از اتفاقات ديگر

اين نوع برخورد با  .و عدم تالش معقول براي شيعه نمودن آنهاها  . طرد سني1روزگار است 

در اين ميان برخي  .خورد مي ديگر فرق اسالمي غالبا در آثار علماي اخباري آن دوران به چشم

ن و مبارزه با اهل سنت  ) علرغم  عدم اعتقادراسخ به تشيع و براي از واليان به بهانه شيعي بود

که  .حفظ منافع خود (در مناطقي که حاکميت داشتند شروع به فشار و حتي اذيت پرداختند

 2.اين مورد در مورد شورشيان افغان قابل توجه است .موجبات ناراضي شدن مردم را پيش آورد

                                                                                                                                           
 ديگرى خالء کردن پر به و بوده شاه شخصى مصارف نيز و درباريان ناپايان خواست به گويى پاسخ و ضرورى غير
 و خود براى يکى کرد؛ مى تقسيم قسمت پنج به را آن بودجه خرج مقام در شاه وى، گفته به بنا است؛ رسيده نمى

 را ديگر نصف و داده «خاصان» به را يکى کرده، نصف دو را سوم جزء فرماندهان، و ناميرا براى دوم خود، محرمان
 آنان دست به پول اين تا اما قرارداد؛ «سپاهيان» براى را پول باقى و کرد «تزييف» خرج قسمى کرده تنصيف نيز

سي. وي درباره   ) مکافات ر نمى سپاهيان دست به اندکى جز پايان در و شد مى واقع تاراج مورد دفترخانه در برسد
 (از بين بردن ثروت حرم امام رضا توسط افراد بي کفايت نوشته است : 1116،  1176نامه ، 

 هبا جمله کردند و گرفتند  طال ظروف خزاين تمام

  طبق و جام کردند و شکستند   حق موالى سرکار قناديل

   برطرف شد اتالف به تمامى  نجف وقف بود مى که وجوهى

  بيچارگان به فلسى ندادند   ستان گيتى نوّاب وقافا ز

 صالح راه نه صوابى کار نه   سالح ساز نه سپاهى فکر نه
1
 گرگين -پسرش با را -تفليس والى -گرجى خان خسرو خود، کار انديشى مصلحت روى از دولت، امناى بعدا  

 الدين شمس امير و نمودند هرات و قندهار و کابل بيگى بيگلر و حاکم فقها، و فضال و علما استصواب به ، خان

 و ديوانى حقوق نمودن ربط و ضبط جهت به کردند روانه وى اتفاق به را خانى على گنج آقاسى کارخانه محمد

 زمان، آن علماى مؤلفات و مصنفات مطالعه از معرفت، بى رعونت و حماقت با شيعيان وقت، آن در و. سلطانى ماليات

 رعونت و حماقت با سنيان که همچنان است؛ حالل فرزندشان و زنشان و مالشان و سنيان خون که دانستند مى چنان

 و اتباع و خان گرگين و خان خسرو دانندپس مى واجب را شيعه عرض و مال و جان نمودن تلف معرفت، بى

 يعنى -است بيرون ر،تقري و تحرير حد از که اى مرتبه به سنت، اهل آزارنمودن و ايذا به نمودند شروع جاتش عمله

 کار، و. کردند نمى پروا و ناحق به ريختند مى را خونشان جفا و جور به و بردند مى شلتاق و زور به را اموالشان.... 

 شده مأنوس حسرت، و نااميدى و ناکامى و يأس با و مأيوس ، يسرا العسر مع ان  آيه از که شد تنگ سنيان، بر چنان

 ( 119،  1161خواندند ) آصف ،  مى  فانتصرا مغلوب نىا   ربه  ايشان از هريک و
2
 (111-119،  1112ر.ک : )آصف ،  - 
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اصوليون و اخباريون و چه نزاع بين ظاهرگرايان و اهل نزاع بين علماي شيعه چه نزاع بين 

و بيش از هر چيز موجبات تفرق آراء  .عرفان و فلسفه موجبات سلب اعتماد مردم را پديد اورد

در واقع دو گروه بودند که در آن دوران سوء استفاده از فهم دين داشتند يکي کساني که  .شد

کردند و ديگر کساني که اهل باطن و وحکمت  مي طردگرايش ظاهرگرايي داشتند و بقيه علما را 

و عرفان نبودند اما با توسل به برخي از مسائل انحرافي همانند سماع و غيره موجبات  تفرق بين 

شد و  مي از دين و قرآن که باعث عدم توجه به شرعهاي  در واقع تاويل .مردم را فراهم کردند

نهاد موجبات نزاع بين  علما  را فراهم  مي دين را کنار در کنار آن ظاهر گرايي که باطن و عرفان

قطب الدين نيريزي با توصيف علماي ظاهري به  .نمود که به سطح مردم نيز توسعه پيدا کرد

بين جامعه را ناشي هاي  اشباه اهل علم و و صوفيان غير متشرع به اشباه اهل فقر  بخشي از نزاع

بين دانشمندان که به سطح جامعه ها  وي برخي از نزاعداند  مي از اينگونه علماي و صوفيان

 1.داند مي و متلکمان با ديگر علماها  فالسفههاي  کشيده شده است را به جدال

                                                           
1
( . صاحب مکافات نامه درباره نزاع عرفا با فقيهان دنيا طلبي  1192،  1، ج 1176ر.ک : قطب الدين نيريزي ،   

  برخي از علما و ثروت اندوزي انها چنين سروده است : 

  مال جمع از نگردند رسوا که  حال و دبودن کشف منکر آن از

 اند بوده دودل دل صاحب با که دـان بوده دل اهل منـدش آن از

  طرق چندين به واجب گشت ريا   رقـق را خفى ذکر ودندـمـن

 بلند بانگ به لعنش نمودند  دـژنـن شال پوشيد که يرىـفق

 شريف شرع به سنّت و ثوابست   لطيف قماش خوش ترمه ولى

 سوختند پس و بکشتند هندو چو بلند «خدايى» گفتى ويشدر چو

  اى پاره صد هجر تف از جگر  اى ارهـچـبي گفت «ربى يا» اگر

  بکم و صمّ حق ذکر از شد بايد که  حکم نوشتند هجرش و اخراج به

 نماند مجالى طردش به و رجم به بخواند «حالى» شعر عاشقى اگر

  ست کشتنى خود کهنه بود ششال چو  نيست مسموع «درويش» ز شهادت

  ملحدى او واجب، ممتنع شدى  زدى دم چون «درويش» ،«توحيد» ز

 وجود بى آن شد مرتد بگفتند  نمود دنيا ترک اى شوريده چو

  دين ز ملحد و اسالم ز کافر که  خشمگين چنان آن حق توحيد ز

 خراب ايران کردند که بس همين  صواب ترک ز و کين ز و جور ز

 رميد ايشان از هم ايمان اهل دل رسيد پايان به اعيان نعصيا چو
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 اوضاع اجتماعی شناسی  نیریزی و آسیبالدین  قطب

نيريزي به عنون يک عالم دين با گرايشهاي عرفاني با نگاه واقع بينانه مشکالت و الدين  قطب

کرد که براي برون  مي نمود و تالش مي که در جامعه  آن دوران وجود داشت را رصدهاي  آسيب

هاي  به کداميک از ديدگاهالدين  اينکه ديدگاه قطب..رفت از آن وضعيت راه حلي را ارائه دهد

اجتماعي نزديک است را شايد نتوان به صراحت و روشني بيان هاي  تبيين جامعه شناختي آسيب

نيريزي صرفا نگاه تجربه باوارانه نداشت بلکه عالوه بر توجه به الدين  يل اينکه قطببه دل .نمود

 اما به نظر.اجتماعي سود ببردهاي  نمود که از منابع ديني هم براي حل آسيب مي واقع سعي

اجتماعي ساختار هاي  رسد از برخي از عبارات او بتوان گفت که در نظر او علت آسيب مي

ي متقابل مردم و اميران نسبت به همديگر ها  صفوي است که باعث کنش معيوب و غلط دوره

عالوه  بر آن در نظر او  .اجتماعي را در جامعه رواج داده استهاي  شده است و فساد و بحران

علما و دانشمندان که بايد مرجع مردم در مشکالت اجتماعي باشند خود گرفتار تفرقه و تشدد و 

به همين دليل کساني که خود  .همراهي با ظالمان و فاسدان شده اند بعضا گرفتار دنيا طلبي و

 .بايد درمان کننده مشکالت اجتماعي باشند به دليل اعمال خود مورد اعتماد مردم واقع نشده اند

اجتماعي جامعه صفوي را هاي  نيريري علت آسيبالدين  به همين دليل به زعم نگارنده قطب

در فهم دين و رواج تفرقه و تشدد در ها  و اختالفها  ي  تعارضيکي در ساختار معيوب و ديگر

  .داند در اينجا به اختصار بهتشريح اين دو خواهيم پرداخت مي ناحيه عالمان ديني

 اجتماعی های  ساختار معیوب جامعه صفوی و آسیب -1

در  که در جامعه صفوي وجود داشت ازجملههاي  چنانچه در سطور گذشته بيان نموديم آسيب

نيريزي الدين  قطب .بوده استالدين  اخالقي مورد توجه قطبهاي  اداراي و فساد ،ماليهاي  حوزه

                                                                                                                                           
 ورق ايشان از هم حق بگرداند  «حق مرد دل» ايشان از رنجيد چو

  اجاللشان بود فزون هامان ز    مالشان شده قارون ز زياده

 اختيار را کفر کند مقلّد  شعار آمد خوش را «مجتهد» شد چو

  نام اسالم و شرع از ديگر مبر   کام يافت «گرى باشى» ز «مال» چو

  مبين رويش است جبرئيل اگر   همنشين شود «حاکم» به «زاهد» چو

  دهن ببندش و بگير گلويش   سخن گويد «مير» از که «امامى»
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اجتماعي و درمان آنها بايد به قرآن هاي  به عنوان يک عالم شيعي معتقد است براي شناخت آسيب

ي نيريزي در ابتداي کتاب طب الممالک ضمن بيان گستردگالدين  قطب.و روايات بازگشت نمود

 آل شيعه و خدا دين علماى اى »اجتماعي در تمام ساختار اجتماع  چنين نوشته است هاي  آسيب

 ريخته خونها يافته، تغيير نعمت گرديده، نازل بال شده، آشکار کور فتنه طليعه همانا! خدا رسول

 انواع هب کشور سرتاسر. اند رفته اسارت به کنيزکان و بردگان همچون شيعه زنان و فرزندان و شده

 در عاقالن و زيرکان آراى و اند مانده عاجز درمانش از پزشکان که چنان آن گشته، بيمار دردها

 در. يابند نمى درمانى کشنده درد اين براى که چنان آن افتاده؛ در سرگشتگى و اختالف به درمانش

 و دانا، نيرومند خداى کتاب با درمان جز اى چاره است، امام غيبت و سرگشتگى زمان که زمان، اين

 چنين در -مماتشان و حيات در خدا به دعوتگران اين -معصوم ائمه احاديث از پيروى جز

 درمانش نيز و آن هاى نشانه و نظمى بى و خرابى اسباب تا ماست بر پس.نيست بزرگى هاى مصيبت

 در امر اين از ام» که نگويند مردم تا کنيم يادآورى معصومين کلمات و خدا کتاب از استمداد با را،

 ( 1116 ،1ج،1176 ،نيريزي الدين  ) قطب.«هستيم غفلت

نيريزي آنگاه ضمن توجه به واقعيت اجتماعي با رجوع با قرآن و نهج البالغه و الدين  قطب

پردازد. وي با استناد به روايات  مي اجتماعي دوره خودهاي  روايات اهل بيت به بيان علل آسيب

امربه معروف نکردن و  ،اين شرايط به وجود آمده در گناه کردن مردم بر اين باور است که علل

وي در باره گناه کاري مردم و نازل شدن نقمت و  .دنيا طلبي و قدرت خواهي علماي دين است

 است همان[  خرابى] اسباب »برداشته شدن نعمت به استناد به بيان امام علي چنين نوشته است 

 فريب را خود خواهان و آرزومند دنيا همانا! مردم اى: »است فرموده السالم عليه مؤمنان امير که

 او بر که را کسى و دارد، نمى عزيز کند؛ همچشمى ديگران با وى خواستن در که را آن دهد، مى

 را فراهم نعمت و خرّم زندگانى مردمى هرگز سوگند خدا به و سازد، مى مغلوب جويد، چيرگى

) .«نيست ستمکار بندگان بر خدا که» دادند انجام که گناهانى -کيفر -به مگر ندادند کف از

 ( 1116 ،1ج ،1176 ،نيريزي الدين  قطب

دهند اگر کساني شاهد  مي دهد که بعد از گناهاني که مردم و دولتيان انجام مي نيريزي ادامه

ن باره به باشند و امربه معروف و نهي از منکر نکنند آن نيز زمينه نازل شدن بال است وي در اي

 به امر[  آنان اگر: ]آمده ديگر حديث در و »احاديث مختلفي اشاره نموده است  و نگاشته است 

 اشرار خداوند، نکردند؛ السالم عليهم بيت اهل از نيکان پيروى و نکردند منکر از نهى و معروف
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 مستجاب دعايشان کنند، دعا[ نيز] آنان پاکان اگر زمان، آن در. کند مى مسلط ها آن بر را آنان

 ( 1111 ،1ج ،1176 ،همان«) .شد نخواهد

پيش از اين  گفته شد که در اواخر دوره صفوي در بين نزاع اهل فلسفه و عقل با طرفدران 

اهل نقل و ظاهر گرايان بر خالف اوايل دوره صفوي باالخص زمان شيخ بهايي و محقق کرکي 

دند که سکان مراکز علمي و نهادهاي دولتي که اين علماي اخبارگرا باالخص اخباريان افراطي بو

اين افراد با فهم حسي و ظاهري خود از روايات   .شد را بدست گرفتند مي مربوط به روحانيون

فالسفه و عرفا پرداختند و وحدت رويه  ،به تکفير و حذف علماي ديگر از جمله علماي اصولي

علما که وابسته به نهادهاي قدرت بودند به  برخي از اين .و اتحاد عالمان ديني از هم پاشيده شد

  .دنيا طلبي و اشرافيت روي آوردند و اعتماد مردم را سلب نمودند

صدر که در اواخر دولت صفوي   ،الزم به ذکر است که در دوره صفوي مقام شيخ االسالمي

توجه کرد  .حال به اين نکته بايد1شد  مي شد از ناحيه دربار و شاه تعيين مي مالباشي خوانده

وقتي خواجگان و حرم سرايان در تصميمات کشوري و لشگري دخيل هستند و مناصب دولتي 

کنند يکي از مناصب دولتي اين مناصب بود که مربوط به   مي را با دريافت پول خريد و فروش

. عالوه بر اين در اين دوره نهاد روحانيت از وجود يک شخصيت بزرگ و 2علما بوده است 

برد چرا که بعد از درگذشت مجلسي دوم اين زنان و خواجگان  مي ار روحاني رنجتاثير گذ

  .بودند که طرف مشورت شاه قرار گرفتند و فساد به دو چندان کشيده شد

دهد و يکي از  مي نيريزي علما را مورد خطاب قرارالدين  با توجه به اين شرايط است که قطب

 و» برخيزند تفکر به بايد انديشمندان اکنون» داند  مي اجتماعي را عملکرد علماهاي  علل آسيب

                                                           
1
صدر در مسائل ديني رئيس بود وي از ناحيه شاه تعيين مي شد و غالبا از وابستگان شاه بودند گاهي .اگر امور   

ي را بر عهده داشته باشد صدرالخاص گفته مي شد و اگر امور موقوفات عادي را بر عهده داشته موقوفات سلطنت

باشد صدر عام گفته مي شد . معموال صدرها قبل از تقسيم منابع مالي موقوفات سهم خود را بر مي داشتند . شيخ 

تنظيم اسناد دولتي و االسالم و قاضي زيردست صدر بودند که هر يک وظايف مخصوص به خود داشتند که 

،  1172؛ شاردن  266،  1112،  قراردادها را برعهده داشتند .اين دو مقام از ناحيه شاه تعيين مي شدند ) تاورنيه

 ( 1116- 1،11119ج
2
هلندي ها يادآور شدند که قاضي شيراز با پرداخت پول هنگفتي شيخ االسالم اصفهان شده است )  1121در سال   

 ( 216،  1161مَتي ، 
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 نزديکانشان يا و مادر يا پدر خودشان، ضد بر اگر حتى خدا؛ براى گواهانى و باشيد قسط برپادارنده

 زمانى: که است روشنى و درست سخن سخن، اين که دانند نمى چگونه و بدانند بايد علما. باشد

 نکرديم، بيت اهل برگزيدگان و پاکان از پيروى و کرديم رها را کرمن از نهى و معروف به امر ما که

 خشمگين خدا خشم با و کرده مجامله گناه اهل با کرديم، پيروى خويش نفس هاى خواسته از

 و داده فريب را آنان دنيا زندگى گرفتند، استهزاء به را خدا آيات عوام تر بيش که جا آن تا نشديم،

 بود آنگاه يابند؛ دست اندکى بهاى به تا انداختند سر پشت را خدا ابکت خواص از اى دسته حتى

 و جاه به يابى دست براى ستمگران، به و جستيم دورى السالم عليهم معصومين ائمه راه از ما که

 شديم نزديک بودند، طلبان رفاه از اين از پيش که قومى به و کرديم تکيه امراء و سالطين نزد عزّت

 امير و جستيم بهره آن از کاران اسراف از گروهى همراه و شويم ور بهره دنيا از آنان کمک به تا

 کند. به حفظشان خدا که آنان مگر دنيايند و پادشاهان همراه مردمان،» فرمود السالم عليه مؤمنان

: باشيم -شده روايت کافى در که -السالم عليه اللّه عبد ابى سخن اين مصداق که بريم مى پناه خدا

 آنچه به نسبت کسى هر کنيد؛ متهم دينتان در را او شده، دوست دنيا عالمى ديديد که زمانى»

 ( 1112 ،1ج ،1176 ،نيريزي الدين  ) قطب1.«دارد خاطرى تعلق دارد دوست

                                                           
1
الدين  ر به اوضاع انتقاد داشت شيخ بهاءيکي از علماي خراسان که در آن دوران به شرايط کشور و عدم توجه دربا  

استيري بود که به اصفهان آمد و در دربار با سخنان خود به انتقاد شاه و درباريان پرداخت .اما بر خي از علما با 

ز دربار بيرون کردند .وي خود به خراسان مي رود و بعد از نماز با برجشب اهل فلسفه و عرفان و صفويه او را ا

سخنراني مردم را براي جهاد با دشمنان آماده مي کرد اما توسطصفي قليخان به قتل رسيد .نگارنده مجمع التواريخ 

 آنها لسلهس در که خراسان مشايخ و علما اعاظم از شخصى بين اين در که» اين واقعه را اينگونه نقل کرده است 

 نهايت بى اسر و قتل  آمده بخراسان خان غازى شير که سابق سال در نام الدين بهاء شيخ بود قديم از مريدى و پيرى

 از و بود نموده امرا پيش بسيار تظلم شکايت   رفته باصفهان دين درد غايت از مذکور الدين بهاء شيخ بود نموده

 افزا عبرت انگيز وحشت سخنان از بعضى بود پيشه واعظ و ورآ زبان و حراف مردى چون سوختگى دل نهايت

 آيات و احاديث و واجب امريست جهاد آنکه عالم از بود آورده زبان بر شيعيان جميع و علما و امرا و بپادشاه

 دين حميت و غيرت و اشفاق و ترحم از عبارت پادشاهى آنکه و شده وارد آن تأکيد و تحريض در متظافره متکاثره

 و اند برداشته امر اين فضيلت از دست طلبى راحت و پرورى تن بسبب زمان اين در همه امرا و پادشاه و تاس

 خود شعار و شيوه را زيردستان و رعايا احوال از بيخبرى و اند قبايح و شنايع و فجور و بفسق مشغول هميشه

 از شيعيان فرقه ذکور و اناث از کس هزار شصت خراسان بالد از ملعون اوزبک غازيخان شير مثل چنانکه اند نموده

 پيرامون غيرت و دين درد سپاه و امرا و شاه از را هيچکس و نموده اسير سادات و زهاد و مؤمنين و عباد و صلحا
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نيريزي به اين نکته توجه دارد  که اين ساختار دولت صفوي است که باعث الدين  اما قطب

يافتن خواجگان و افراد دون پايه شده است و به تبع باعث قدرت يافتن شاه ضعيف و قدرت 

به همين وي در چند جا به وجود شاه و اميران نااليق  .فساد جامعه در شئون مختلف شده است

 اجتماعي را وجود اين افراد و ساختار معيوبهاي  تاکيد دارد و مشکل اصلي جامعه و بحران

 شاه غفلت نتيجه نخست مرحله در بلکه نيست، ناندشم غلبه ناحيه از مملکت خرابى» دهد  مي

 رسيد، خواهند هالکت به زودى به دشمنان که هستيد گمان اين بر اگر. است اميران مالى فساد و

                                                                                                                                           
 سکوت مهر نيز علما و نمايند خالص ظالم بيدين نواصب فرقه اين دست از را محترم نفوس اين که نگذشت خاطر

 نياوردند، زبان بر هرگز باشد ايشان آگاهى و تنبيه موجب که سخنانى امرا و پادشاه مجلس در مطلق گذاشته لب بر

 ميشود؟ جمع ايمان و ديندارى با چگونه معنى اين

 چنانچه کردند او باخراج حکم نموده الحاد و بتصوف متهم را عزيز آن شده مکدر علما از اکثرى حق سخنان اين از

 اداى از بعد ميرسيد که مکان بهر و جا بهر گرديد وارد بخراسان چون. کردند بيرون مامت باهانت اصفهان از را او

 و دفاع از دست مردم تمام و امرا و پادشاه زمان اين در که مينمود ارشاد را مردم وعظ بين در  امامت و جماعت نماز

 هر بر کشيد، بايد پادشاه حمايت رانتظا که است ضرور چه نموده حواله دشمن بدست را مردم و اند برداشته جهاد

 شر دفع رسول و خدا حکم بموجب خود جان و مال و ناموس و عرض حفظ براى که است واجب نفسه فى کس

 خواهد جحيم ورود و اليم عذاب مستحق آخرت در نمايد تغافل و آيد کارى او از که کس هر و نمايد دشمن

 بقدر بروايتى چنانکه گرديدند مرد آن رفبق نموده عظيم معيتج جهاد بقصد دين حميت و غيرت روى از مردم.بود

 از افتاد، اتفاق بخراسان قليخان صفى ورود بين اين در.شدند جمع متنوعه جماعت اين از کس هزار پنج چهار

 و داشت طلب خود نزد نموده طغيان و ببغى متهم را او و کرد خروج بر حمل برآشفته مردم اين جمعيت شنيدن

 کس هزار پنج چهار که ميدانست تحسين مستوجب را خود بلکه نداشت بخود تقصيرى گمان مرد آن چون

 صفى بمالقات مضايقه بى جنگيد خواهد دين درد روى از ساالر سپه رکاب در نموده جمع علوفه بى و مواجب بى

 انداختند گرفته ار او که نمود بفراشان حکم ديدن بمحض غضب و طيش فرط از باک بى سفاک آن و رفت قليخان

 آمد نامبارک او بر شد خواهد ذکر که ديگر امر سه دو با معنى اين و نمودند خرد را عزيز آن سر کوب ميخ بضرب و

مرعشي «)  .ميشود مذکور بتفصيل اوراق اين طى در چنانکه گرديد کشته وجهى بأقبح افاغنه جنگ در األمر آخر

لتواريخ در ايجاه عالوه با بي کفايتي دربار و اين نکته هم اشاره ( صاحب کتاب مجمع ا 29-21،  1192صفوي ، 

مي کند که اختالف علما و فهم هاي ظاهرگرايانه از دين که هر حرفي را به اسم تاويل دين و کفر حرام مي دانند و 

 که است تأثيرى از ديگر حکايتى نيز علماي ديگر را تکفير مي کنند موجبات فساد ايران آن روزگار مي دادند . اين

. است برده ميان از را اعتماد و اطمينان فضاى کم، دست و داشته اوضاع خرابى و فقر اهل و علم اهل گروه دو نزاع

 .هاست آن بر فشار و مخالفان کوبيدن براى اى وسيله به فقاهت و تصوّف دعواى شدن تبديل مهم نکته
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 ،1176الدين نيريزي  قطب« ) .اين از بعد طور همين و پابرجاست هنوز نخستين علت که بدانيد

 آن از نباشد؛ اراده صاحب و مصمم فردى شاه اگر» ( وي در جاي ديگر  نوشته است  1،1111ج

 اى عده نيابد، شهرت سرزمينش در صفات بدين و استوارند؛ خود تعهدات و سخن در که کسانى

 دارند، برتر موقعيت که ها آن آيا صورت، اين در. ورزيد خواهند طمع او حکومت در سروپا بى

 همان («) کرد؟ نخواهند او ملک در طمع ها، آن جز و   هنديان و[ ها عثمانى] روميان همچون

 تکثر فهم دین بین علمای دین  و رواج بازار تکفیر  -2

که از هاي  جوامع ديني را نوع نگاه و روش فهميدن و يا تاويلهاي  شايد بتوان يکي از آسيب

ه اينکه عقل  شهود تا چه اندازه در فهم متون ديني تاثير دارد و اينک .شود دانست  مي متون ديني

معناي حسي و ظاهري تا چه اندازه داراي اعتبار است همواره مورد مناقشه علماي دين در جهان 

از اهل ظاهر و حنابله معتقد بودند که اگر کسي غير از اي  در روزگاري عده  .اسالم بوده است

معناي ظاهري و حسي چيزي به قرآن حمل نمايد از اهل بدعت است و ديگر افرادي که همانند 

صوفيان و عرفا که عالوه بر معناي حسي به درک عقلي و شهودي در فهم متون توجه  ،عيانشي

 با گروهي که است اين ديني جوامع مهمهاي  آسيب از يکي واقع در .داشتند را تکفير مينمودند

 با ديگر گروه و .آوردند مي روي ديگران تکفير خشونت و به ديني متون از حسي و ظاهري فهم

 ديده تاريخ در مثال .دانند نمي ضروري را شرع ظاهر و شرعي احکام به عمل مختلف هاي تاويل

 ندارند شرع به نيازي ديگر واند  رسيده حققيت به اينکه بهانه به صوفيه از برخي که است شده

هاي  وفلسفه علوم دانشمندان از برخي ما روزگار در که همانگونه .اند نهاده کنار را شرع به عمل

 به مربوط اينکه دليل به را شرعي احکام به عمل دليل بي گاها و مختلف ااستداللهاي ب جديد

 .دانند نمي الزم و ضروري است گذشته روزگار

 را دينى انديشه در دگرديسى تواند مى صفوى حکومت ساله چهل و دويست دوره به نگاهى 

 با را خود جاى تصوف ميان، اين در دهد؛ نشان فقاهتى تشرع به شيعى تصوف از گذار در

 و ديد ضربه فلسفه و عرفان ابتدا گرى، اخبارى رشد موازات به و کرد عوض فلسفه و عرفان

 نه که بود اخبارى نگرش يک ماند برجاى که چيزى تنها. اصول و اجتهاد بر مبتنى فقه آن از پس

 استداللى فقه يک نه و بود بند پاى استدالل و عقل به چندان نه داشت توجهى قرآن ظواهر به

 بستى بن تقريبا که بود اينجا در. بود شده مطرود که نيز فلسفه و عرفان. داشت اختيار در را زنده
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 که اخبارى هم آن واحاديث، اخبار در زدن دور نحوى به و آمد بوجود دينى انديشه براى

 هست چه هر تا بود مجبور اخبارى نگرش حال، عين در بود؛ مى ضعيف ها آن از بسيارى

 ،(1117 م) هندى فاضل جز صفوى، اخير عصر در که گفت توان. برد بکار و کند آورى جمع

 در اصوال و نيامد وجود به باشد، داشته فقه در را اللثام کشف همچون اثرى که زبردست فقيهى

 تک هاى رساله که پذيرفت بايد گرچه يافت، را استداللى فقه هاى دوره توان مى کمتر اخير، دوره

 افراط از آن درآمدن و مذهبى فکر رکود نفس روى هر به. داشت وجود فقهى گارانهن

 اخير دوره براى مهم فکرى مشکل يک گرى، اخبارى تفريط دام در آن افتادن و گرى، صوفى

 عين در.است خرد و انديشه و عقل جوالن از جلوگيرى آن نتيجه ترين طبيعى که است صفوى

 خود عارفانه، تمايل نوع هر ضد بر شديد تعصّب که آن يکى: کرد دتأکي بايد نکته دو بر حال،

 که، آن ديگر دو. بود اسالمى جامعه آوردن بار خشک ها آن از يکى که داشت پى در را عوارضى

 فقاهت با خود که بود گرى اخبارى مشکل کرد؛ ايجاد مشکل که نبود تشرّع و فقاهت تسلط اين

 (  1161 ،1ج ،1176 ،) جعفريان.بود تعارض در اصولى

نيريزي اين دو گروه افراطي و تفريطي در فهم دين را به اشباه اهل علم و اشباه الدين  قطب 

( وي بيان نموده است که  1191 ، 1ج ،1176 ،نيريزيالدين  نهد ) قطب مي اهل فقر نام

ي را به جاي و برخي از کارهاي غير شرعاند  نابجايي که برخي اهل تصوف انجام دادههاي  تاويل

باعث شده است که علما همگي اهل عرفان را اند  احکام شرعي براي سير و سلوک قرار داده

 ،باعث شده که علما مشغول تکفير اهل عرفانها  از طرفي ظاهر گرايي اخباري.تکفير کنند

الدين  قطب .فالسفه و اهل کالم شوند. و با هر گونه انديشه ورزي در حوزه دين مخالفت کنند

عبارت 1 .متعقد است که همين رويکر باعث تفرقه و تشدد و سلب اعتماد مردم شده است

 اى پس» الدين در يکي شدن و اتحاد علما خود بيانگر وجود تفرقه و تشدد بين آنها است  قطب

 يکديگر با اختالف به هايتان پيمان و خويش سخن در و زنيد چنگ الهى ريسمان به اگر! عالمان

                                                           
1
قمري سروده است اين وضغيت  1111فويه يعني در سال صاحب مکافات نامه که اشعارش در در زمان سقوط ص  

  :را اينگون تصوير نموده است

  کين درويش به دانا، به عداوت  دين مردان لعن دين رکن شود

 اصفيا بر لعن ورع و صالح  اوليا کينه بود تديّن
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 و الهى، عذاب از ترس بدليل بالد، کارگزاران اميران، مردم، از احدى که کنيد قيني برنخيزيد،

 (  1161 ،1ج، 1176نيريزي  الدين  قطب«) شد نخواهد جدا شما از درماندگى، و نابودى

 نیریزی الدین  اجتماعی از منظر قطبهای  درمان آسیب
عي عصر خود درمان مشکالت و اجتماهاي  نيريزي در ادامه تحليل خود از آسيبالدين  قطب

 خاتم دين و خدا دين علماى اى پس» داند  مي مسائل اجتماعي را وظيفه علما و دانشمندان

 جانتان و جانمان حفظ در را خداى را، خداى! السالم عليه مؤمنان امير شيعه گروه اى و رسوالن

 اين از و دين، منکر مخالف ستمکاران غارت از فرزندانمان؛ و زنانمان و مسلمانان جان و

 سستى بزرگ مصيبت اين در اگر که کند گمان نبايست کس هيچ.[ يادآوريد به] بزرگ مصيبت

 (  1111 ،1ج ،1176 ،نيريزيالدين  ) قطب «کند

اجتماعي به اتحاد و کنار گذاشتن هاي  علما ي اسالم را براي دفع شر و آفتالدين  قطب

 براى فرقه، دو ميان مسالمت و مصالحه حتى اکنون» کند  مي اختالفهاي علمي و فکري دعوت

 مجتبى امام که همچنان نيست؛ ننگ خشکسالى، و قحطى از خالصى و مسلمانان جان حفظ

 سخن در و زنيد چنگ الهى ريسمان به اگر! عالمان اى پس.کرد صلح معاويه با السالم عليه

 اميران، مردم، از احدى که کنيد يقين برنخيزيد، يکديگر با اختالف به هايتان پيمان و خويش

 «.شد نخواهد جدا شما از درماندگى، و نابودى و الهى، عذاب از ترس بدليل بالد، کارگزاران

 ( 1161  ،)همان

خود باعث هاي  به اين نکته هم اشاره دارد که کساني که از علما با حمايتالدين  قطب

 مرتکب گذشته در آنچه خاطر به تا اييدبي» بايست توبه کنند  اند مي قدرت گرفتن ظالمان شده

. کنند مى دنبال را معاويه راه امروزه که ستمگرانى بخواهيم؛ آمرزش گراييديم، ستمگران به و شده

 آنى از قبل آماده؛ فرصت و است سالمت در بدن اعضاى است، آزاد ها زبان استغفار، براى امروز

 (  1111 ،همان« ) رسد  فرا زمانى که

را بايد در اينجا تشريح نماييم که در دوره صفوي چند جريان اجتماعي وجود اين نکته 

ديگري جريان علما و دانشمندان و ديگري جريان عرفا  ،داشت يکي جريان استبداد و حاکميت 

دوره صفوي شاهد انحرافات و تفرق در جريان علما و حتي صوفيه و عرفا هاي  در نيمه .وصوفيه

شوند و عرفا هم برخي متشرع به شريعت  مي اصولي و اخباري تقسيم علما به دو طيف .هستيم
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غير دقيق براي سير و سلوک به امور غير شرعي هاي  و فقه اسالمي بودند و برخي ديگر با تاويل

قدرت طلبي و مال اندوزي برخي از علماي درباري و از طرفي فساد  برخي از  .توجه داشتند

معتقد است که بايد الدين  قطب .علماي اصيل کم نموده بودصوفيه اعتماد مردم را نسبت به 

 رشد فقيهان و عارف عالمان» همان علماي اصيل به پا خيزند و به اصالح وضعيت بپردازند 

: که است کرده بيان آشکارا خداوند که نيستند آگاه چگونه و باشند؛ آگاه بايد مرشد، يافته

 ( 1116 ،1ج ،1176 ،نيريزيالدين  )قطب«  است رت سنگين ما بر حجّت و شديدتر ما مسؤوليت

نيريزي به نقش علما و دانشمندان الدين  در اينجا بايد اين سئوال را پرسيد که چرا قطب

علتش ديدگاه شيعي او نسبت به امامت و نيابت  .حقيقي براي اصالح و تغيير جامعه قائل است

ماي اصولي معتقد هستند که  پس از عصر . عل.عامه علما از امام زمان )عج( در عصر غيبت است

 .بايست از مجتهدان تقليد کنند مي غيبت مردم اگر خود در استخراج احکام دين به اجتهاد نرسند

به دليل مخالفت با ها  اخباري .شود مي به همين دليل جامعه به دو دسته مجتهد و مقلد تقسيم

هستند که تقليد اساسا کار درستي  علم اصول و به کارگسري عقل در استنباط احکام معتقد

بايست در عصر غيبت از امام تقليد نمايند و يا از کساني که احاديث آنها را نقل  مي نيست ومردم

از طرفي فقهاي اصولي حکومت را در  .ميکنند بدون اينکه در برداشت از احاديث اجتهاد کنند

وي برخي از فقها حاکمان صفوي را دانند به همين دليل در دوره  صف مي دوره غيبت حق مجتهد

دانستند و با صفوي همکاري نکردند و برخي ديگر به نظريه شاه  ماذون از اذن فقيه  مي غاصب

شاه و اي  رسد  در دروه مي اينگونه فکر نمي کردند به نظرها  اما چون اخباري .قائل شدند

نيريزي الدين  د. در اينجا قطباطرافيان آنها به تقويت جريان اخباري در برابر اصولي پرداختن

علماي که به تمام معنا عامل به اسالم باشند و از هوا و هوس دورند و اهل تحجر و ظاهر گرايي 

او با ذکر روايتي از پيامبر فقها و علما را  .داند مي نباشند را محقق براي اصالح وضع موجود

 تا رسوالنند دار امانت فقها: فرمود نيز آله و عليه اهلل صلى خدا رسول» داند  مي امانتداران پيامبر

 آن معناست؟ چه به دنيا در آنان ورود: پرسيدند حضرت آن از. نشوند وارد دنيا در که وقتى

. «باشيد حذر بر آنان از دينتان در کردند، چنين وقتى! «سلطان از پيروى:»فرمود حضرت

 (   1112 ،1ج ،1176 ،نيريزيالدين  قطب)

و دوري از تفرق و وارد عمل شدن علما و دانشمندان براي چيست ؟ اما اين اتحاد 

در پاسخ به اين سوال معتقد است که براي اصالح وضع موجود و اصالح جامعه رو الدين  قطب
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بايست ساختار حکومت و قواعد حکومت تغيير يابد و اال هيچ اتفاقي در ايران  مي به زوال ايران

به همين دليل وي معتقد است بايد در ساختار  .يافتبراي اصالح جامعه تحقق نخواهد 

حکومت تغييرات ايجاد نمود و قواعد و رفتارهاي  منحرفي که در آن روزگار به عنوان رفتار 

هاي  دانست که اين  درمان آسيب مي او به خوبي.نهادينه شده جامعه تبديل شده بود تغيير يابد 

گاه صفوي اصالح شود وي به علماي آن دوران اجتماعي ممکن نيست مگر اينکه راس هرم دست

علما و مردم نگاشته شود که شاه به چه اموري متعهد  ،بين شاهاي  دهد که عهد نامه مي پيشنهاد

؛  شما نيز پس از قرعه «براى هر امر مشکلى قرعه وجود دارد»در حديث آمده است که  »باشد 

يکپارچه کنيد و بر اساس آنچه امير مؤمنان  بر يک شاه از اين سلسله بزرگوار صفوى آراءتان را

گردآورى »عليه السالم مالک اشتر را بدان دستور داده و از او تعهد گرفته، درباره مسائلى چون: 

خراج، پيکار با دشمنان، سامان دادن کار مردم و آباد کردن شهرها، از شاه ميثاق بگيريد؛ آن امام، 

هاست  ها را صنف کيفيت برخورد با رعيت و اين که آنقانون حکومت و امارت و اداره شهر و 

هايند لشگريان الهى، دبيران که  آن يابد، که از جمله که کار برخى جز با برخى ديگر سامان نمى

نگارند و داوران دادگستر، کارگزاران که به انصاف و مدارا  هاى عمومى و يا خصوصى مى نامه

هاى مسلمان مردم، بازرگانان، اهل حرفت  ذميان و توده کنند، اهل جزيه و خراج از ميان عمل مى

را براى ايشان آشکار ساخته است؛ همچنين « و صنعت، طبقه دون پايه از حاجتمندان و درويشان

گيرى از مشاوران، مجهّز ساختن سپاه، فرستادن  کيفيت برخورد با عمّال، چگونگى بهره

ن نياز بوده و راه نجات در گرو آن است، بيان ها امورى که هر حاکمى را بدا جاسوسان و جز آن

فرموده است؛ امورى که در نهج البالغه آمده و در روشن ساختن مصلحت بندگان، نورى بر 

نورى افزوده است.الزم است تا بر اساس اين معاهده، کاتبى عادل، سندى بنگارد ميان شاه، ما 

 ( 1117  ،همان«) ود.]علما[ و رعيت؛ و اين سند، به تمامى بالد فرستاده ش

نيريزي در بيان چرايي پيشنهاد خود براي  اصالح ساختار وسيستم حکومت الدين  قطب

 من عقيده پس» کند و  نوشته است  مي ديدگاه خود را به کالم امام علي در نهج البالغه منتسب

 از نجات هرا و درمان، اين اساس -که خواهم مى توفيق آن اظهار در خداوند از و -است اين بر

 که، کسى است؛ دين بزرگ و السالم عليه مؤمنان امير سخن از پيروى بار، هالکت وضعيت اين

 و اند کرده نافرمانى را خدا کنند، اش نافرمانى اگر و کرده اطاعت را خدا کنند، اطاعتش اگر

: کرده بيان چنين را سلطان اوصاف حضرت آن. اند آورده پناه خدا به آورند، پناه او به که کسانى
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 مسلمانان احکام و ها غنيمت و جان و ناموس بر بخيل، نيست سزاوار که دانستيد همانا و»

 به تا نادان نه و گردد؛ حريص ها آن هاى مال در تا شود دار عهده را آنان امامت و يابد واليت

 نه و بردب را آنان عطاى ستم، به تا ستمکار نه و برد؛ گمراهى به را مسلمانان خويش نادانى

 حکم خاطر به که آن نه و سازد محروم را مردمى و ببخشد مردم به تا مال تقسيم در عدالت بى

 به را امّت و ضايع را سنّت که آن نه و نرساند آن و کند پايمال را حقوق تا ستاند رشوت کردن،

 (  1119 ،1ج ،1176 ،نيريزيالدين  )  قطب«دراندازد هالکت

بينانه خود به مفاسد اجتماعي روزگار خودش که کل بالد  گاه واقعنيريزي با نالدين  قطب

متناسب بايک برداشت عرفاني و عقلي از متون کميت صفوي را در بر گرفته بود و تحت حا

است که هاي  اجتماعي وابسته به کنشهاي  معتقد است علت آسيب .اسالمي و روايات  اهل بيت

اگر امير جامعه خود اهل فسق و جور باشد زيردستان او  .دهند مي حاکمان و اميران جامعه انجام

در اين  .و به اين ترتيب جامعه را فساد در بر خواهد گرفت .نيز اهل فسق و جور خواهند شد

جامعه هيچ نظارتي بر کار اميران نخواهدشد و به دليل مادي شدن جامعه صفوي نيز جرم  به 

آن وقت در اين جامعه ا ..و خالف برخورد نمايد شود بدون اينکه کسي با جرم مي راحتي انجام

عتماد مردم به نهادهاي مختلف سلب خواهد شد و مردم در برابر خطراتي که براي حاکميت به 

  .آيد ايستادگي نخواهند کرد مي وجود

 نتیجه 
تاريخي مهمي است که اتفاقاتي که در آن روزگار شکل گرفته هاي  دوره صفوي يکي از دوره

و بيماريهاي ها  صفويه گرفتار آسيب ،در اواخر اين دوره  .ال کنوني ما نيز اثر گذاشتهاست بر ح

اين فروپاشي تا مدتها باعث فترت و  .اجتماعي شد که به تدريج باعث زوال آن خاندان شد

 .سياسي و اجتماعي را در ايران ايجاد کرد ،فني ،آشوب در ايران شد  و تا مدتها رکود علمي

آن دولت با همه اقتدار خود  از افغان هاشکست خورد يکي از مسائلي است که  اينکه چگونه

  .هم مورد توجه مورخين غربي قرار گرفته است و هم مورد توجه دانشمندان و مورخين ايراني

نيريزي يکي از متفکراني است که در همان دوران قبل از سقوط صفوي نکاتي را الدين  قطب

ديدگاه وي را به طور صريح و ..د که مورد توجه دربار قرار نگرفتبه حاکمان وقت گوشزد نمو

 .اجتماعي قرار دادهاي  شفاف نمي توان در ذيل يکي از ديدگاههاي تبيين جامعه شناسانه آسيب
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اجتماعي هاي  به دليل اينکه وي عالوه بر اينکه مسائل اجتماعي و ساختاري را در بروز آسيب

اما به ..مبتني بر روايات و آيات قرآن نيز توجه داشتهاي  تبييندانست به  مي دوره صفوي دخيل

هاي  وي نقش ساختار حاکميت صفوي را در بروز آسيب .رسد بر اساس انچه گفته شد مي نظر

  .اجتماعي مد نظر داشته است

اينکه او با فراخواني علما و دانشمندان به تعيين شاه متعهد به مردم و پاک سازي دربار از 

اجتماعي هاي  ن رشوه گير ؛ در واقع نقش ساختار معيوب و روابط معيوب را در بروز آسيباميرا

غلط شاه و اطرافيان او هاي  همين ساختار و روابط معيوب به همراه کنش .دهد. مي را نشان

کند را در جامعه آن دوران رواج  مي باعث شد که هر امري که جامعه بشري را با انحطاط مواجه

بايست حاکميت و اميران  مي اجتماعي در آن روزگارهاي  نظر او براي اصالح آسيبدر  .يابد

  .صالح و درستکار انتخاب شوندهاي  جامعه از انسان

آنها و تکفير همديگر در بي هاي  وي به نقش اختالف علما و دانشمندان در فهم دين و نزاع

اجتماعي را هاي  از داليل رواج آسيباو يکي ديگر  .اعتمادي مردم به دانشمندان دين توجه دارد

داند که به دين و شريعت اسالم عمل نمي  مي دنيا طلبي و قدرت طلبي برخي از علماي دين

در نظر او اين نوع شيوه برخورد باعث  .کنند و صرفا اسالم را محدود در تکفير ديگري کرده اند

  .تورات دين را تمسخر نمايندشده است که مردم از علما رويگردان شوند و برخي احکام و دس

نيريزي عالمان عارف و فقيهان عارف را دعوت ميکند که براي الدين  در هر صورت قطب

به همين منظور او  .اصالح جامعه قدم پيش گذارند چرا که آن عالمان وارثان انبياء هستند

ي حکومت را دهد که علما از بين شاهزدادگان صفوي يکي نفر را که صالحيت برا مي پيشنهاد

دارد انتخاب نمايند و بين او و مردم تعهدي اخذ نمايند و آن حاکم موظف  به اصالح جامعه 

اجتماعي بدون تغيير اميران فاسد هاي  در نظر او هر نوع اقدامي در جهت حل اسيب .شود

 خواهد  انتخاب حاکم و اخذ مي نيريزي با اين پيشنهادالدين  در واقع قطب .باشد مقدور نمي

تصميات مهم کشوري و لشگري  به علماي وارسته و مردم معتقد به اسالم واگذار نمايد تا به 

اين وسيله زنان دربار و خواجه سرايان و افراد ضعيف و مال اندوز ديگر نتوانند در امر 

  .حکومت دخالت نمايد

ي بدون هيچ بايد گفت  اينکه افراد .نيريزي گفته باشدالدين  از آنچه درباره ديدگاه قطب

شايستگي در دوره صفوي و به صرف اينکه متصل به افراد دون پايه همانند خواجگان هستند به 
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قدرت و ثروت برسند باعث شد که در روزگار صفوي بواسطه آن اعمال برخي از افراد تشويق 

ديم به انجام امور منفي براي بدست آوردن قدرت و ثروت شوند چنانچه در موارد باال اشاره نمو

يا مادران به .کرد تا هزينه جرم خود را تامين کنند مي که داروغه دزدان را مجدد تشويق به دزدي

از طرفي رواج لذات جنسي و شهواني در  .کردند مي کودکان خود سرقت و دزدي را تشويق

دربار باعث شد که انجام دادن امور قبيح و غير اخالقي در جامعه و در سطح توده مردم نيز 

و بيماريهاي ها  به همين دليل بايد گفت فساد ساختار باعث رواج آسيب .ج پديدا کندروا

نيريزي هم با تسلط دقيق بر اوضاع زمانه خود و الدين  اجتماعي در دوره صفويه شد و قطب

اجتماعي را تغيير و اصالح روابط  اجتماعي و هاي  تسلط بر متون ديني راه حل درمان آسيب

هاي  نيريزي اين کنشالدين  در واقع بايد گفت به نظر قطب  .دانست مي يساختار حکومت صفو

غلط شاه و اطرافيان شاه بود که ساختار و روابط اجتماعي غلطي را در جامعه  شکل داد و همان 

بنابراين بايد براي اصالح  .اجتماعي در جامعه شدهاي  روابط و ساختار غلط باعث رواج آسيب

صحيح را سرلوحه کار خود قراردهند حاکم هاي  د افرادي صالح که کنشاجتماعي بايهاي  آسيب

جامعه بشوند تا به اين وسيله ساختار و روابط اجتماعي صحيح در جامعه بين مردم شکل بگيرد 

  .اجتماعي درمان پذيردهاي  و به اين ترتيب آسيب

 منابع 
دنياي  ،تهران ،ميترا مهرآبادي مصحح ،( ؛ رستم التواريخ 1112محمد هاشم رستم الحکماء ) ،آصف -

 کتاب 

 انتشارات نيلوفر  ،تهران ،ترجمه حميد ارباب شيراني ،(، سفرنامه  1112ژان باتيست  ) ،تاورنيه -

 چاپ دوم  ،انتشارات نگاه ،تهران ،تاريخ اجتماعي ايران ،( 1112مرتضي )  ،راوندي -

ه در عرصه دين فرهنگ و صفوي ،مجموعه سه جلدي ،(، مکافات نامه1176جعفريان، رسول ) -

 چاپ اول  ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،تهران ،سياست  گرداوري

کتاب  ،تهران ،مترجم ولي اهلل شادان ،علل سقوط شاه سلطان حسين ،( 1161ژان آنتوان )  ،دوسرسو -

 چاپ دوم  ،سرا

 اپ پنجم چ ،انتشارات آواي نور ،تهران ،اجتماعيشناسي  (، آسيب 1171هدايت اهلل )  ،ستوده -

 چاپ نوزدهم  ،نشر مرکز ،تهران ،ترجمه کامبيز عزيزي ،(، ايران عصر صفوي 1116راجر ) ،سيوري -

 انتشارات توس  ،تهران،ترجمه اقبال يغمايي ،سفرنامه ،( 1172شاردن ) -
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چاپ  ،انتشارات سمت ،تهران ،اجتماعيشناسي  آسيب ،( 1161رحمت اهلل )  ،صديق سروستاني -

 هفتم 

 دين عرصه در صفويه جلدي سه مجموعه ،جعفريان رسول ترجمه ،( 1176)  يريزينالدين  قطب -

  اول چاپ ،دانشگاه و حوزه پژوهشگاه ،تهران ،سياست و فرهنگ

 ،نشر نگاه معاصر ،تهران ،بازنويسي سيد جواد طباطبايي ،(، سقوط اصفهان 1161کروسينسکي )  -

 چاپ چهارم 

 ،تهران ،مصحح عباس اقبال آشتياني ،مجمع التواريخ ،( 1192ميرزا محمد خليل )  ،مرعشي صفوي -

 چاپ اول  ،کتابخانه طهوري و سنايي

 ،تهران ،ترجمه حسن افشار ،ايران در بحران زوال صفويه و سقوط اصفهان ،( 1161رودي )  ،مَتي -

 چاپ دوم  ،نشر مرکز

چاپ  ،کت سهامي انتشارشر ،تهران ،و ديدگاههاها  نظريه ،(، انحرفات اجتماعي 1111فريده ) ،ممتاز -

 اول 

 


