
Pazuhesname-ye Alavi (Imam Ali's Studies),
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)

Biannual Journal, Vol. 12, No. 2, Autumn and Winter 2021-2022, 1-26

Political teachings of Nahj al-Balaghah in Qutbuddin Nirizi's
treatise on medicine

Sayyed Mohammad Mousavi*, Hassan Zarei**

Ali Mohammad Mirjalili***, Maryam Amouei****

Abstract

One of the most important political treatises in the late Safavid era is the treatise

"Teb-al-Mamalek" written by "Sayyed Qutb al-din Mohammad Neyrizi Shirazi" on

reforming the way of governance. A noteworthy part of this treatise contains the

political teachings of Nahj-al Balaghah, from which Neyrizi has sought to correct

the undesirable social and political conditions of his time. The present study seeks to

evaluate the position of Nahj-al Balaghah’s position in solving social and political
challenges in the said period through a descriptive-analytical method and a library-

documentary approach.The findings show that Neyrizi is an integral part of Nahj-al

Balaghah’s political thought, monarchy and political ethics. Quoting the political
teachings of Nahj-al Balaghah, it has sought to respond to issues such as corruption
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and economic crisis, lack of regulatory body in power, disregard for the Qur'anic

commands and the traditions of the infallibles.
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چکیده
کـه  اسـت "طـب الممالـک  "، رسـاله  یهدر اواخر دوره صفویاسیرسائل سینتراز مهمیکی

ـ یوهاصـالح شـ  دربـاره »یرازيشـ یریـزي محمد نینالدقطبیدس«توسط  یفتـأل یحکمران
ــه ــل یافت ــش قاب ــت. بخ ــوجهاس ــناز ایت ــوزه ی ــده آم ــاله، دربردارن ــارس ــیسيه یاس

و یوب اجتمـاع نـامطل یتاصالح وضـع یبا استمداد از آن، در پیریزيکه ناستالبالغهنهج
یکـرد بـا رو وتحلیلـی - توصـیفی عصر خود برآمده است. پژوهش حاضر بـا روش یاسیس

و یاجتمـاع يهـا البالغه را در حل چالشنهجیگاهدرصدد است تا جااسنادي- ايخانهکتاب
نیریـزي  دهدکـه رسـاله  هاي پژوهش نشان مییافتهکرده است.یابیارزدورهیندر ایاسیس

البالغه، اندیشه پادشاهی و اخالق سیاسی شکل گرفته اسـت و  اندیشه سیاسی نهجادغامی از 
هاي سیاسی نهج البالغه، درصـدد پاسـخگویی بـه مسـائلی از قبیـل فسـاد      با استناد از آموزه

سـنت  بـه فـرامین قرآنـی و   اعتناییبیدر قدرت،نظارتینهادنبوداقتصادي،بحرانواداري
معصومین بوده است.  
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اخالق سیاسیالبالغه، نهجصفویه، ،الممالکطب،یریزينها:واژهدیکل

لهئطرح مسمقدمه و . 1
بـه خـود   يدوره صـفو یاسـی سیفـات در تأليایـژه ویگاهنهج البالغه جایاسیسيهاآموزه

نهـج البالغـه بهـره    یاسـی سيهـا کـه از آمـوزه  یفـات تألیـن از ایکـی است. اختصاص داده
برجسـته اواخـر   یشـمند اندیریـزي، محمـد ن ینالـد الممالک اثر قطباست، رساله طب هبرد

هـاي سیاسـی   کـه نوشـته  کوشیم به عنـوان نمونـه نشـان بـدهیم    و ما میاستیه،صفودوره
کـه پـیش از آن سـابقه    انـد. امـري  بـرده هاي سیاسی نهج البالغه بهـره صفوي از آموزهعصر

، یشعصـر خـو  يو اقتصـاد ی، فرهنگـ ی، اجتماعیاسیبا مشاهده بحران سي. واستنداشته
رسـاله، بـه   یـن نـامطلوب کـرده اسـت. در ا   یتاصالح وضـع براييااقدام به نوشتن رساله

یاسـی سيهـا اشـاره کـرده و از آمـوزه   یهاواخـر دوره صـفو  یاسیو سیاجتماعيهایبآس
یتمسـاعد و حـل وضـع   یاسـی و سیاجتمـاع يبسـتر و فضـا  یدآوردنپدبرايالبالغه نهج
وآمـده اسـت  یـد ناکارآمـد پد یحکمرانیستمسیکیجه،در نتکهجامعه بهره برده اعدنامس

ـ ، دریحعملکـرد صـح  يبه جایستمس یـت هویجامعـه برآمـده و نـوع   یـان بنیـب تخری پ
جلوه داده است.  یاسیمطلوب سیشهاندیکرا به صورت یزيگرو قانونیاخالقضد

هـاي  کـه نیریـزي در برخـورد بـا آمـوزه     بنابراین، مسئله مهم در این پژوهش این اسـت 
هاي سیاسـی  سیاسی نهج البالغه چه رویکردي اتخاذ کرده است و هدف وي از کاربرد آموزه

یـق دقیـل پـژوهش حاضـر درصـدد اسـت تـا بـا تحل      نهج البالغه چه بوده است. از حیـث، 
بـا  یریـزي ندهدکـه پاسـخ هـا پرسـش اینبهیریزيالبالغه در رساله ننهجیاسیسي هاآموزه

در حکمرانـی دسـت   بـه چـه رهیافـت مهمـی    البالغهنهجهاي سیاسی کارگیري از آموزههب
است؟  یافته

الممالکطبۀرسال.2
یاسـی سیشـه به اندکهاستیهاواخر دوره صفویشمندان) از اند1173(م. یریزينینالدقطب

الممالـک  ، رساله طبیفاتتألن یاز ایکیکرده است. یفباب تألیندر ايو آثارتوجه داشته
یپررنگـ ی و جامعـه شناسـانه  به عرفان، جنبه اخالقیسندهنویژهویکردرغم رویکه علاست

بـه مثابـه   ياتعهدنامـه یجـاد رساله، اینایفاز تأليرا به خود اختصاص داده است. هدف و
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ابلـه بـا   مقياز راهکارهـا يابـوده اسـت کـه مجموعـه    یهقانون در جامعه اواخر دوره صـفو 
این مسـئله  .یاوردنهج البالغه به اجرا در بیاسیسيهاجامعه را با استفاده از آموزهيهایبآس

و لیکتب علـی هـذه المعاهـدة کاتـب بالعـدل،      «در متن رساله طب الممالک بیان شده است: 
کتابا بینه و بینکم و بین الرعیه و أرسلوا إلـی کـل الممالـک المحروسـۀ؛ فـإنّ العلـۀ لخـراب        

: تـا (نیریـزي، بـی  » المملکۀ لیست غلبۀ األعداء بل کانت أوال غفلۀ السلطان و ارتشاء األمـراء 
ثم إذا فعلنا ما أمـراهللا بـه،   «). و در بخش پایانی از رساله طب الممالک بیان شده است: 12ص

و کتبنا علی ذلک کتابا و فتوي بخواتیم جمعینا، و لـم نفتـرق فـی الکلمـه، فـان شـاء اهللا لـن        
یفترق علینا أحد من الرعیه فیما نصح اهللا و رسوله و أمیر المؤمنین علیه السـالم فـی مصـلحۀ    

).15تا: ص(نیریزي، بی» لملک و الملۀ و الدین و الدولۀا
از نظـر احکـام   برقرار باشد،یاسیمردم و نخبگان سیانمیدکه باروابط تعهدنامه،یندر ا

معاهـده،  یـن ، الزم دانسته است تـا براسـاس ا  این حیثشده است. ازتنظیمعملی و اجرایی
به عنوان سه رکن جامعـه بنگـارد   یتعلما و رعشاه، یانميعادل و مورد اعتماد، سندیکاتب
: 1392،یـان جعفرازنقـل بهنیریزي،(دفرستبممالک محروسه یاجرا به تماميسند براینو ا

اوضـاع  یـل البالغه به عنوان منبع مهم در تحلتعهدنامه از نهجینایفتأليبرانیریزي). 1788
عــه شناســی سیاســی بــه وفــور جامزیــرا در نهــج البالغــه آمــوزه هــاي؛بهــره بــرده اســت

شود. همچنین مرام و مسلک وي به گونه اي بوده است که به طور طبیعـی او را بـه   مییافت
در یعرفـان یشـه اندگـاه یمـت عزآن منبع از نظر اجتماعی و سیاسی رهنمـون کـرده اسـت.    

اواخــر یبحرانــیطشــرابــی شــباهت نبــودن ، یگــرديو از ســواز یــک ســو البالغــه نهــج
بـا  . نیز در این امر موثر بـوده اسـت  (ع)یبه حوادث و مشکالت دوران امام عليصفوعصر

یـان عهدنامـه مالـک اشـتر بن   يبـر مبنـا  بیشـتر خـود را یاسـی ، تأمالت سیسنده، نواین حال
).  335ص:1395، یمهربانییخود در نظر داشته است(فدايبراییاست و آن را الگونهاده

الممالکطبۀرسالدریاسیسۀشیاند.3
داراي سه رکن بوده است: تشیع، تصوف و سلطنت. این مسئله بـه  ، یهصفویاسیسیشهانده ب

الممالـک بیـان   خورد. در مـتن رسـاله طـب   وضوح در متن رساله طب الممالک به چشم می
القرعه کلمتکم علـی  فأجمعوا بعد» لکل امر مشکل قرعه«الحدیث: و قد ورد فی«است: شده

فخـذوا علیـه میثـاق أمـر بـه و تعاهـد علیـه        » لسلسـلۀ الجلیلـه الصـفویه   ا«سلطان من هـذه  
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). رکنـا إلـی   10تـا، ص (نیریـزي، بـی  » حین واله مصـر » مالک اشتر«السالم امیرالمؤمنین علیه
فصار أمـر  ). «2تا، ص(نیریزي، بی» الذین ظلموا ابتغاء للجاه و العزة عند األمراء و السالطین...

و لقد بین أوصـاف سـلطان المسـلمین بقولـه     «همان) »(رعیۀ فی المثل...السلطان و األمراء و ال
الـذي  فقد علمتم أنـه إذا کـان السـلطان هـو الجاهـل     ). «6تا، ص(نیریزي، بی» علیه السالم...

السلطان فقد رضـی  السالم أن من رضی من مثل هذافقد ظهر کالمه علیه«(همان). » عقل لهال
).11تا، صیریزي، بی(ن» بتخریب ممالک المسلمین...

کـه بـه   تـوان دریافـت  هاي مختلف رساله بیان شده است مـی که در بخشاز الفاظ سلطان
در "سـلطان "پادشاهی و سلطنت اهمیت بسیاري در سیاسـت قائـل اسـت. همچنـین، لفـظ      

طـور  لقب سلطان بهنوشتارهاي دوره صفویه همان معناي پادشاهی و سلطنت را داشته است.
جالیر، تیموریـان و حتـی تـا    مظفر، آلهاي بسیاري از حکّام ایران، چون آلرسمی بر سکه

، بــر شــاهان صــفوي و نیــز آخــرین ه. ق)1037ـــ995پــیش از شــاه عبــاس اول (حکـــ : 
بـه هرحـال  ،).2/106رفتـه اسـت (ترابـی طباطبـایی،     کـار بـه صفوي، سـلطان حسـین  شاه

؛ اسـناد تـاریخی خانـدان غفـاري،     1/549شاهزادگان صفوي نیز لقب سلطان داشتند (منشی، 
2/314،413(.

در کنار کاربردهاي سیاسی این لقب، بهویژه از قرن چهارم به بعد، سلطان داللت مـذهبی  
بـا لقـب سـلطان    هـاي شـیعی   و معنوي نیز یافت و از همـین روسـت کـه برخـی امـامزاده     

؛ دانشنامۀ جهان اسالم، ذیـل  »امامزاده«اسالمی، ذیل (نک: دائرةالمعارف بزرگاند شدهمشهور
گـري  امامزاده سلطان علی). در قرن هفتم و پس از سقوط خالفت در بغداد و رشـد صـوفی  

ر بـر برخـی از مشـایخ متصـوفه     و بـا افزودگـی بـه القـاب دیگـ     تنهـایی نیز، لقب سلطان به
).261،305،314شد (جامی، اطالق

کـه  الـدین نیریـزي  در دوره قطـب "سلطنت"و "سلطان"بنابراین، با توجه به کاربرد واژه 
توان بیان داشت که ایـن اندیشـمند صـوفی مسـلک     مصادف با شاه سلطان حسین است، می
باشـد برعهده داشتهداندکه سلطه دنیوي و معنوي را شیعی، لقب سلطان را براي پادشاهی می

هـا  برخی از دراویش صوفی مسلک در عرفان، امام علی(ع) قطـب آن (همان طور که از نظر 
که چنین خصوصیاتی نداشته باشد، باید توسط بزرگان و مـردم  شود) و هر پادشاهیتلقی می

که شایسته هستند یا از خاندان شاه یا غیـر آن، شخصـی   از سلطنت برکنار شود و میان افرادي
هـاي اخالقـی   انتخاب کنند. در عین حال، ویژگیباشد،به قرعه که داراي این خصوصیت می
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داردکـه در ادامـه   خواهند داراي این خصلت شوند، بیان مـی و سیاسی را براي کسانی که می
تـا اواخـر دوره   صـفویه یستأسـ یـل از اواهاي پژوهش به تفصیل بیان شده است. در بخش

یـد و عقایعهشیاسیسيهااما ارزش،خوردیسه مبنا به چشم مینایعباس اول، همراهشاه
محـض در  یحکومـت پادشـاه  ینـوع ،کم رنگ باخته و صرفادوره، کمینبعد از ایانهصوف

حکومـت  یرفتن ارکـان اصـل  ین، با از بیندوره حکمفرما بوده است و عالوه بر ایناواخر ا
در نیریـزي بـود.  یرانـی رو بـه تزلـزل و و  یز، اقتدار سلطنت نبالطبع) یو صوفیعیشید(عقا
دارد.یعیشهايارزشبه ايیژهالممالک توجه وطب

البالغههجندرژهیوهو بیعیشیاسیسيهاتوجه به آموزه1.3
یعهشـ یاسـی سيهـا بـه آمـوزه  یتدر رساله طب الممالک، عنایاسیسیشهاندیاز مبانیکی
و احتـرام  یاسیمردم، اعتماد سیاسی، مشارکت سیلاز قبيرو، به اموریناست و از همبوده

داده اسـت.  یتدادن به هم نوع اهمیاريمواسات و ی، فرصت عمومیجادای،به افکار عموم
مفـاهیم و  یـن از اجامعهبودنيعاريیجهباور بوده که مشکالت جامعه در نتینبر ایریزين

بـه دفعـات   یریـزي کـه ن یعیشـ يهـا آموزهاز منابع مهمیکیبوجود آمده است. موضوعات
رساله از آن بهره برده نهج البالغه است.یندر ایاريبس

نهـج البالغـه در   یژهبـو یعهشیاسیسيهااز آموزهي، ضرورت استفاده ویریزيه نتبه گف
از مشـکالت و معضـالت   یـدن جهالـت و رهان يهـا یکیاز تارییرهالزوم، یاسیسیشهاند

ـ    جامعه استیاجتماع وکـریم قـرآن یناده از فـرام بـا اسـتف  یسـته شایکـه تنهـا بـا حکمران
ـ یـت، حاکمینـی ديامـا در دوره او، ادعاهـا  یراسـت، (ع) امکـان پذ معصومینائمه یـژه، وهب

کـه  حاکم بوده اسـت ینیدیرو غیاییمطلقه دنیت، رنگ باخته بود و حاکمیعیشيهاارزش
سپرده شده بود:یبه فراموشیعهشيهاو آموزهیعتعمل به شر

گرچـه حـق   ،حـق نـاب اسـت   ،کتـاب کـه اکنـون ارائـه شـده     ینعالمان! اياما بعد؛ ا
از کتـاب روشـنگر و سـخنان    ياز سـبأ آورده و پرتـو  یکتاب خبر درستیناست. اتلخ

انـدرز (ع) ینائمـه معصـوم  یعهشیاندارنده از ممؤمنان(ع) که گوش نگهیر، امینبزرگ د
فتنـه کـور   یعـه ! همانـا طل خـدا رسـول آلشـیعه وخدادینعلماياي. یردگمیفراآن

شده اسـت و فرزنـدان   یختهها رو خونیافتهییر، نعمت تغیدهآشکار شده، بال نازل گرد
اند، سرتاسر کشور به انواع دردهـا  رفتهاسارتبهیزکانهمچون بردگان و کنیعهو زنان ش
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و یرکـان زيانـد و آرا کـه پزشـکان از درمـانش عـاجز مانـده     گشته است آن چنانیمارب
جـز درمـان بـا    ياامام است؛ چارهیبتو غیعاقالن در درمانش به اختالف و سرگشتگ

دعـوتگران بـه   یـن ائمه معصـوم(ع) ا یثاز احادیرويدانا، و جز پیرومندنيکتاب خدا
ازنقـل بـه نیریـزي، (یسـت نیبزرگـ يهـا یبتمصینو ممات آنها در چنیاتخدا در ح

).  1779ص:1392، یانجعفر

بـه  راسـتا ایـن در. اسـت شـده توجـه حاکمگذاريقانونبهیریزي،از کالم نیدر بخش
انون بـا توجـه بـه منبـع شـرع      نسـخه قـ  یچیـدن کـه پ اشاره شـده اسـت  1"نسخه"اصطالح 

یقرآنـ يهاآموزهیم،گفته خداوند متعال در قرآن کربنا بهیراشود؛ زیخداوند) انجام م(قانون
بــه کــالم یریــزي،نهمچنــین،.2خاتمــه دادن بــه معضــالت جامعــه هســتنديبــرایدرمــان

)1767ص:1392یـان، بـه نقـل از جعفر  نیریزي،(کندیتوجه مي(ع)در قانونگذارمؤمنانیرام
خود از قانونگذاران اولیـه اسـالمی بودندکـه از کلیـات و جزییـات      (ع)یرمؤمنانامجاکهاز آن

درمنـابع موثـق  تـرین مهـم ازالبالغـه را نـوان نهـج  مـی اند، پـس،  قوانین اسالمی مطلع بوده
کرد که دربردارنده مجموعـه عملـی از قـوانین و مقـررات     محسوب یاستو سيگذارقانون

البالغه در رساله نیریزي وجود دارد.اسالمی است. به همین دلیل، استنادهایی از نهج
ینبـا فـرام  همـراه نهـج البالغـه  کـه  یابیمایم، درمیاز سخنان فوق که از نیریزي نقل کرده

شـده اسـت. از   بیـان طـب الممالـک  (ع) در رسالهیاز امام علیرغیگريدیاتو روایقرآن
آورده(ع) ینمعصـوم یـات و روایرهرسـاله بـر لـزوم کـاربرد سـ     یـن که در ايسخنان متعدد

و یـات (قـرآن، روا یمتعـال یـن همـه ا یریـزي امـر بردکـه ن  یـن بـه ا یتوان پـ ی، ماستشده
به نهـج البالغـه   یمتنیايایهتوان نگاه حاشیواحد دانسته است؛ لذا، نميالبالغه) را نورنهج
ــارســاله داد و آن را پررنــگ یــندر ا رســاله یــندر اینــیمتــون دیگــرتــر از دکمرنــگی

آورد.حساببه

در سیاستعرفاناي از اخالق صبغه2.3
متنـوع  يکـه بـا توجـه فضـا    اسـت یاسـی رساله، عرفان سیندر ایاسیسیشهاندیگرديمبنا
در مـورد  یـدگاه آمـده اسـت. دو نـوع د   یدمؤلف پدعصرجامعه یاسیو سی، اجتماعيفکر
عرفـان در  يبـرا یگـاهی هـا، جا یـدگاه از دیوجـود دارد. برخـ  یاسـت عرفان در سیگاهجا
هـا  روشیـن داردکـه بـا ا  يو روش شـهود يعرفـان بعـد معنـو   یرازیستند؛قائل نیاستس
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یمنافـات یچ، هـ یگـر دیـدگاه دطرفداران) پرداخت؛ اما یاست(سیاییامور دنیرتوان به تدبینم
ـ بـر بن یمتکـ یاست اسالمیکه سد هستندو معتقیستندقائل نیاستعرفان و سیانم يهـا انی

ر و خواهد شد (رهـدا یاستمداراز سیانتاست و صیسالم، سبب سالمت سیو عرفانيمعنو
).45ص:1392، سوم، یگراند

و یاسـی در کسـب قـدرت س  ی راعرفـان يهاکه آموزهبوده استياز جمله افرادیریزين
از یـه تصـوف گـروه ذهب  یـه بـر پا یریـزي ر جامعه مـؤثر دانسـته اسـت. عرفـان ن    یاداره و تدب

و یعتگروه، بـه اصـول شـر   ینشکل گرفته بود. ايمتصوفه در اواخر دوره صفويهاگروه
).171- 174ص:1382، یچهاردهی(مدرساندبودهیبندپایه و تقیاحکام فقه
.برقرار کننـد یتحاکمیمذهبيبا متشرعان و علمای، توانستند ارتباط خوبیلدلینبه هم

). 7/395ج:1382، ی(پـازوک یرندقرار گیتکمتر مورد اذیز، نیگرديهابا سلسلهیسهدر مقا
اشـاره کـرد   ینبا شاه سـلطان حسـ  یریزيتوان به روابط نیخوب را مروابط یناز ايانمونه

).311- 314ص:1383، ي(خاور
در قالـب اخـالق سیاسـی پدیـد     ایـن رسـاله، طرحـی از عرفـان سیاسـی را     نیریزي در 

ه مراقبـ ه،محاسبه، غیرت،همانند توبیاسیمسائل عرفان سدین معناکه برخی ازباست؛آورده
اسـت. سـفارش بـه پادشـاه در ارتبـاط بـا محاسـبه        کـرده اشـاره  اخالقیرا در قالب مسائل 

در يرویـاده خود با مردم و مراقبت از خـود در برابـر هرگونـه طمـع و ز    یاسیسيرفتارها
ه مسـائل اخالقـی   گـو بـودن در برابـر خداونـد متعـال از جملـ      ثروت و نیز پاسـخ قدرت و 

هـایی  بالغه برداشت کرده اسـت. در بخـش  هاي سیاسی نهج الکه نیریزي از آموزهاستبوده
هاي عرفان که در قالب اخالق سیاسی اسـت، بیـان   از این پژوهش، به بررسی برخی از نمونه

الممالـک بیـان   مداري در میان جامعه، یکی از مسائلی است که در متن طبشده است. غیرت
شده است.  
از مسائلی بوده اسـت کـه   غیرت مداري خداوند با خشم و رضایت خداوند یکی ارتباط

دهـد کـه   البالغه مطرح شده است. به بیان دیگر، غیرت خداوندي اجازه نمیدر ارتباط با نهج
ظلم و ستمی در جهان بدون پاسخ بماند و اگر فردي بی عـدالتی را در جامعـه انجـام دهـد،     

تی را شود؛ بلکه به دلیل سکوت همه کسـانی کـه ایـن بـی عـدال     عالوه بر اینکه مجازات می
اند، تبعات خشم خداوند عمومی و فراگیز خواهد بود و شامل همه ایـن  دیده و سکوت کرده

افرادي که سکوت کرده اند، خواهد شد.
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یپادشاهحاکمیتۀنظری3.3
پادشـاهی یکـی از ارکـان    .استیپادشاهیتحاکمرساله،ینایاسیسیشهدر اندیگرديمبنا

یشـه تـوان دو نـوع اند  ی، میبه طور کلاندیشه سیاسی موجود در رساله طب الممالک است.
، براسـاس  مشـروطه ازقبـل برهـه در) یسلطنت(پادشـاه یهبازگو کرد. نظریراندر ایاسیس

.  استیاستسیسنتیهنظر
کـه  و پزشک است؛ همچنانیماربیهپادشاه و مردم شبیانمی، رابطه حقوقیسنتیهدر نظر

کند، حـاکم  یدارو مشورت نمیزدر مورد تجویمارکند و با بیصحبت میمارپزشک فقط با ب
ـ .3کنـد یمشورت نمـ ینبا مردم در مورد وضع قوانیزن ، حاکمـان  یاسـی سـاختار س یندر چن

هرچنـد  یسـت؛ نیمـار که پزشک منتخـب ب وجود داشتند، همچنانیشاپیشمنتخب نبودند و پ
ینشک نشـده اسـت. بـه همـ    زپزشک با انتخاب مردم پیکند؛ ولیبه پزشک مراجعه میمارب

حـاکم)  (4یکـه راعـ  صـحبت شـده اسـت   یتو رعی، از راعیاستگذشته سیاتدر ادبیلدل
یشـاپیش کند. لذا، حقوق متقابل مردم و حاکم، براسـاس حاکمـان پ  می) یتمردم (رعیترعا

ـ  از ایـن رو، . هستندروایاتوکریمقرآنازبرگرفته ینوجود داشتند و قوان ینحـوه حکمران
شـد؛ هماننـد   یمـ یافـت آنهـا در يو فتـوا ینو معصـوم یـامبر استنباط در سـخنان پ یقاز طر
یناسـتنباط در سفارشـات و فـرام   یـق ، حاکم هم از طریچدپینسخه میماربيکه برایپزشک

www.sima:1396، یرحـی (فدرکـ یوضـع مـ  یحکمرانـ يهـا یمشـ ، مقررات و خطینید

fekr.tv.(
اي از حاکمیـت پادشـاهی ایجـاد    اقتـدار محکـم و پیچیـده   طبعـاً  یـز نیهصـفو حاکمیت

ـ یاو علما و یشمنداناز اندیکیچدوره، هیندر ابودند. کرده یـت حاکمییـر تغیمردم در پ
یـت سـلطنت حما یـه از نظریریـزي نپرداختنـد. ن یـت نوع حاکمیننبودند و به رد اپادشاهی

بحـران زده دوره  یتبـا مشـاهده وضـع   یریـزي . ناسـت دانسـته و آن را کارآمـد  استکرده
یوهدر شـ ییـر از تغیحاکیریزيبرآمده است؛ اما سخنان نییرتغیشهدر اندینسلطان حسشاه

کنـد؛ امـا   مـی قبولراسلطنتنظریهاینکهعلیرغمنیریزي،. یتاست، نه نوع حاکمیحکمران
حکمرانـی هـدف بلکـه نـدارد؛ ) یپادشـاه یـر غیای(پادشاهیتبه نوع حاکمیاريتوجه بس

یـک کندکـه شـاه بـا انتخـاب     یمـ یدتأکیشدر سخنان خویل،دلین. به هماستمهم یشبرا
اسفناك مردم خاتمه دهد و موجبـات رفـاه و   یتتواند به وضعیميشاهزاده از خاندان صفو

سلسـله بزرگـوار   یـن شـاه از ا یـک س از قرعه بـر  پیزشما ن«مردم را فراهم آورد: یستیبهز
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نـان (ع) مالـک اشـتر را بـدان     مؤمیـر و براسـاس آنچـه ام  یـد کنیکپارچـه آراءتان را يصفو
.)1728ص:1392، ازجعفریاننقلنیریزي، به(»یدعمل کن،داده و از او تعهد گرفتهدستور
:1392یریزي،(ندهـد یارائـه مـ  یپادشـاه یـه قرعـه را در نظر یـدگاه دنیریـزي، چنین،هم

نخبگـان و  یاندر مکند؛ قرعهیدو معنا به ذهن متبادر مدیدگاه،.این)1787یان:از جعفرنقلبه
ــاندرقرعــهو) یوراثتــیت(حاکمیخــانواده ســلطنت براســاس یانتخــابیــت(حاکممردممی

در آن یـرا ز؛5بوده اسـت یریزياول در قرعه مورد نظر ني، معناشکبدون). يساالریستهشا
مرسوم نبوده است.یرانیدر جامعه ایانتخابیتقبل از مشروطه، حاکمیخیبرهه تار
شـاه  ،نمودکـه حـداقل  یمیجاباینگونهاینشاه سلطان حسیتدر دوره زوال حاکم،لذا
فرزنـد خـود   ینبـاره، شـاه بزرگتـر   یـن در ا. یـرد ق و فتق امور در نظـر گ تريبراینیجانش

خود انتخاب کرد؛ اما مشـاوران شـاه، اتهـام    یندهسال داشت، به عنوان نما25که یرزاممحمود
شــاهزاده را یــقطریــنو از اهو تصــاحب ســلطنت را بــه شــاهزاده وارد کــردیجــاه طلبــ

:1380را انتخـاب کـرد (الکهـارت،    دیگـري شـاهزاده  کردند و بعد از آن، مشـاوران، برکنار
).132ص

الممالکنظمی در طبشناسی فساد و بیجامعه.4
یبررسـ بـا ، یریـزي مبارزه با آنها در رسـاله ن يجامعه و راهکارهايهایبشناخت آسفرآیند

اعم از شـاه، وابسـتگان و   یهدر اواخر دوره صفویاسیاز نخبگان سیکهر یاسیسيرفتارها
یخـارج یروهـاي و برخورد بـا ن یدر نحوه حکمرانی، امرا و حاکمان محليویشاوندانخو

یاسـی سیشـه الوصـف، فهـم اند  است. مـع پذیرامکان، یاسیمختلف سيهاها و جناححزب
یو داخلـ یخـارج یاسـت و سیاسـی سيبه عوامل وقوع رفتارهایابیغالب، موجبات دست
رفتارهـاي تا الممالک در تالش بوده استدر رساله طبیریزيآورد. نیاتخاذ شده را فراهم م

.  شودیانو واکنش مناسب با آن بیابی شودارزیاسینخبگان س

ي با رعایت اخالق سیاسیاقتصادرانو بحيمقابله با فساد ادار1.4
و اسـت مواجـه يادهیـ عدمشکالتوهاچالشبايتوسعه اقتصادندی، فرآیاسیدر ساختار س

:1382، یریه(بشـ اسـت بـوده اسـت  یسدررقابـت ومشـارکت باریغالب، مغاسیاسییشهاند
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وضع جامعه موجـود را بـه تبـع حـذف مشـارکت      یریزيکه نییهااز چالشیکی). 161ص
در آن يکـالن اقتصـاد  يهـا در عرصـه یمشارکت مردمـ نبودداند، یبر آن متصف میاسیس

در باب اوضاع نامساعد مردم و اقشار مختلـف جامعـه کـه در معـرض     یریزيندوران است.
امـت  يعلمـا يمـا. و ا ینـی بـرادران د يا«هـد:  دیهسـتند، هشـدار مـ   یو جانیمالیدتهد

يمؤمنان (ع) وصفشان کرد؛ دسـت کـم بـرا   یرکه امیمهستیاهللا. اگر از آن دسته مردانرسول
تـا جـان   یـد کنیدختـران و پسـران، زنـان، بـه ناچـار تالشـ      يآنان و نگهـدار یاتحفظ ح
از آنکه ننگ همراه عـذاب  یشبماند و فرزندان و زنان از ننگ بزرگ در امان باشند، پدرامان

، یـان از جعفرنقلبهنیریزي،» (نباشدیزگاهیو آن زمان گریدبر سرمان فرود آیکبارهدردناك، 
).1788ص:1392
در یشــاوندگماريشــده اســت، خوياقتصــادیــدهکــه ســبب معضــالت عدعــواملی از 
در مشـاغل  یو وابسـتگان حکـومت  یشاناز خويادوره، شبکهینباشد. در ایمیهصفودوره

جهـت انتصـاب افـراد    يشـرط ضـرور  یـک یشاوندگماريند و خودشمیحساس گمارده 
یـن چـه ا نبـوده اسـت. آن  یاو کافیاسیسيشخص و بقایترقيبرایمدنظر بوده است؛ ول

ـ یدبخشیمیمروابط را تحک ضـرورت داشـت.   یشاز پـ یش، رابطه حسنه با فرمانروا بودکه ب
چندان اقتدار سیاسـی نداشـت کـه    شاهکهگویاي این امر استشواهد تاریخی در این رابطه،

خویشـاوندگماري و  یـرا کنـد؛ ز برکنـار فرمان قـاطع و صـریح   را با مقام حکومتیهر بتواند
بـود امـري معمـول  صـاحب منصـبان  پرداخت رشوه و فروش مناصب حکـومتی در میـان  

).214- 215ص:1393،ی(مت
يرشوه گرفتن پادشـاه و امـرا  اقتصادي شده است، که سبب  بحرانیکی دیگر از عواملی

یریـزي ، نیـث حیـن . از این اسـت معضالت جامعه دوره شـاه سـلطان حسـ   یگراز دیاسیس
کننده سـنت  یعکننده حقوق مردم و ضایمال، پایعدالتی، نادان، ستمگر، بیلبخیژگیوچند

یاريبسـ یخیهد تـار . شـوا باشـد حـذر بـر آنهـا ازبایـد پادشـاه کـه دانـد مییرا از اوصاف
و ینشـاه سـلطان حسـ   يو سـتمگر یتیکفایرا در ارتباط با بیریزيدارد که سخنان نوجود

کند.  یحاکمان او را اثبات میبه منصب فروشیانترشوه و خ
بـر  یـل بخیستسزاوار نیدکهو همانا دانست: «استشدهبیانموردایندرالبالغهنهجدر

دار شود تـا در  و امامت آنان را عهدهیابدیتاحکام مسلمانان والها و یمتناموس و جان، غن
بـرد؛ و  یمسلمانان را بـه گمراهـ  یشخویگردد؛ و نه نادان تا به نادانیصها حرآنيهامال
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مال تا بـه مـردم ببخشـد و    یمعدالت در تقسیآنان را ببرد و نه بيکار تا به ستم، عطاستمنه
کنـد و  یمـال به خاطر حکم کردن، رشوه ستاند تا حقوق را پامحروم سازد و نه آنکهیمردم

:1379، یدرضـی (س» و امـت را بـه هالکـت درانـدازد    یعآن نرساند و نه آنکه سـنت را ضـا  
یحکــام محلــدر میــان يعــاديدادن امــریــههد)م1660(در دهــه همــین طــور، ).131خ
هـاي رشـوه یـد بماننـد، با خواستند بر مسند قـدرت  یاز حکام میکاگر هر شد ویمیتلق

کـه  یافـت به مرور چنـان وسـعت   يخوارفرستادند. رشوهیمحکومت مرکزيبهيتربزرگ
).206ص:1393، ی(متدولت را فلج کرد

کرده است:یانارتباط بیندر ایریزين
بـد  یاکه اگر شاه، نادان باشد و بدون عقل؛ سخن هرکس، خوب یددانستیشما به درست
یـا هسـتند  مملکت یآبادانیکه در پیدوست و دشمن، کسانیاندهد و میرا گوش فرام

و یرنـده ، رشـوه گ ينهد، او همـان سـتمگر ترسـو   ینمی، فرقیبکه درصدد تخریکسان
يگردد. اگر شـاه، فـرد  یکه امت هالك مصورت استینکننده سنت است. در ایعضا

تعهـدات خـود اسـتوارند و    کـه در سـخن و   یمصمم و صاحب اراده نباشد؛ از آن کسان
سـروپا در حکومـت او طمـع    یبـ يا، عـده یابـد شـهرت ن ینشصـفات در سـرزم  ینبد

یـان چـون روم برتـر دارنـد، هـم   یـت ها کـه موقع آنیا، آصورتایندر. یدورزخواهند
رخـداد  یـن و جز آنها، طمع در ملک او نخواهند کرد؟ تـازه اگـر ا  یانها] و هندی[عثمان

انجـام  ی، امـر کـوچک  یابـد یـروزي ] بـه سـالمت و و نصـرت و پ   [مقصود حمله افاغنه
مانده؛ چـرا کـه   یتر باقپردامنهيهایبتتر و مصبزرگیعکه هنوز وقایاست، درحالیافته

نسـبت بـه   یـدواري امیچو هـ یدهاز او نترسییترسویچبار، هیبترخداد مصینپس از ا
کـه در وقـت   استیديترس و امینبر دشمن همیروزيداشت. مالك پنخواهدیديام

).1787ص:1392، یانجعفرازنقلبهنیریزي،(»جنگ و اضطراب وجود دارد

يزهـد و طـاهربودن بـه عنـوان ابزارهـا     ي اخالقیهانهج البالغه به ارزشدرمقابل،در
و عالمـان  یروحـان یبـان ، طبیالهيما از جمله حکمایاآ«اشاره شده است: يتوسعه اقتصاد

شده است:  یانکه در نهج البالغه در وصفشان بهستندیهمان کسانینانو استیمینیربان
کـه  هسـتند یبستند. آنان مردمـ دیگرجهانهجهان گسستند و بینکه دل از اخوشا آنان

، قـرآن را بـه   یـب انـد و خـاك آن را بسـتر و آب آن را ط   خود گرفتهیرا گستردنینزم
انـد را از خـود دور سـاخته  یـا دنیحد زبـان. چـون مسـ   جانشان بسته دارند و دعـا را ور 

).107خ:1379، یدرضی(س
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اداره يبـرا یحروشـن و صـح  یرکندکه مسمیاشاره(ع) یبه سخن امام علاین،برعالوه
کـه شـمار رونـدگان آن    در راه راستیدنکنیممردم! ب«کند: یمیانبيبحران اقتصادیتوضع

آن کوتاه اسـت و زمـان   یريکه ساندفراهم آمدهیاندك است؛ چرا که مردم بر سرخوانینچن
).107خ:1379، یدرضیس»(آن درازیگرسنگ

اسـت.  یکسب منافع عموميبرايو اقتصادیاسیبه مناصب مهم سیابی، دست ینبنابرا
زمـام  یو خصوصیمنافع شخصیشبردو پیاسی، بخاطر کسب قدرت سیاسیاگر نخبگان س

یاصـالح و آبـادان  يد، راه بـرا ند و به دنبال منافع و حقوق مردم نباشـ یرنجامعه را برعهده گ
توانند از امکانات موجود اسـتفاده کننـد و بـه مراتـب     یميو فقط معدود افرادشودیبسته م

ثروت برسند.  يباال
احکـام شـرح و   يشـود و اجـرا  یمـ یاربسـ یطبقاتیضمواقع، ظلم و ستم و تبعیندر ا

سفارش بـه پادشـاه در ارتبـاط بـا     نیریزي با رسد.یحد ممکن مینتریینبه پایاسالمینقوان
در برابـر  و اسـتانداران خـود  و مراقبـت از خـود  جامعـه خـود  اقتصـادي يمحاسبه رفتارها

بـه  گو بودن در برابر خداوند متعال در قدرت و ثروت و نیز پاسخيرویادههرگونه طمع و ز
ق در سیاست اشاره داشـته اسـت. اینکـه بایـد پادشـاه و دسـت انـدرکاران قـدرت بـه          اخال

خودشناسی عمیقی از خود دست یابند تا مانع نفوذ طمع در رفتارشان شوند.

یبا رفع شکاف طبقاتياقتصادیسازندگ2.4
ناعادالنـه  یـع در توزیندر زمان شاه سـلطان حسـ  ينامطلوب اقتصاديهایاستاز سیبخش

اختصـاص قـدرت   انباشـت ثـروت  یشـه آن، رواج اندیامـدهاي کـه پ ثروت مؤثر بوده است
در یـر طبقات مرفه و فقیشترو شکاف بيمنتج به رکود اقتصادودبه گروه خاص بویاسیس

یمبـه منظـور ترسـ   یریزيرا به بار آورد. نیو خشکسالیجامعه شد و در مراتب باالتر، قحط
یشـه هـا در اند ارزشیـن از ایبرخـ یح، به تصـر یندر دوره شاه سلطان حسانحطاط یندفرآ
کنـد مـی تـالش ،البالغـه نهجیاسیسيهاارزشیسهدوره پرداخته است و با مقاینایاسیس

، بازگشـت بـه   یگـر دیـان بگـذارد. بـه ب  یشرا به نمايو اقتصادیاز توسعه اجتماعيانمونه
داند.یه و تکامل جوامع مامر توسعینتررا مهمیاسالمیشهاند

شکل گرفته بودکـه  يایلهقبیشهانديبر مبنایندر دوره شاه سلطان حسيساختار اقتصاد
نـوع اقتصـاد،   یـن ). ا24ص:1385، یرحـی کند (فیمیجنگیمتیخود را وابسته به اقتصاد غن
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که منجـر بـه   ياقدامات اقتصادینترکند. مهمیمیجادايکالن اقتصادیاستدر سیبحران مال
یشبودکه به منظور افـزا یبه امالك سلطنتیدولتهايینزمیلشد، تبدیشتربيبحران اقتصاد
)ش979تـا  879(ابتدا در زمان شـاه تهماسـب از  اقداماین. یرفتصورت پذیتدرآمد حاکم

).250ص: 1390فوران، ید(ش) به اوج رس1045ش تا 1019ي(هادر سالوآغاز شد
گیـرد یشکل مـ یاقتصاد براساس منافع و روابط شخصيهایه، پايتصاداقدر این شرایط

ماندن . انباشت ثروت و محصـور شدرا در اقتصاد لگدمال خواهد یریتیو مدیو ضوابط علم
امـا  ؛نوع از اقتصاد اسـت ینايهایژگیدر دست معدود افراد از ويثروت و مناصب اقتصاد

را بـر  يشود، سـاختار سـالم اقتصـاد   یمیافتالبالغه نهجيهاکه در آموزهياقتصادیاستس
یاسـالم قـوانین ینداندکه در عمـل بـه مـواز   یاستوار میشهپو عدالتیستهشایروهاينیهپا

مورد وثوق و اعتماد باشند.  
اسـت و از خداونـد در اظهـار آن    یـن من بـر ا یدهعق: «داردمیبیانموردایندرنیریزي

از یـروي هالکـت بـار، پ  یتوضـع یـن درمان و راه نجات از ایناکه اساس خواهمیمیقتوف
که اگر اطاعتش کنند، خـدا را اطاعـت کـرده    یاست؛ کسینمؤمنان (ع) و بزرگ دیرسخن ام

بـه او پنـاه آوردنـد، بـه خـدا      کـه یانـد و کسـان  کردهیاو کنند، خدا را نافرمانیو اگر نافرمان
).  1786ص:1392، یانبه نقل از جعفرنیریزي،اند (آوردهپناه

ثـروت در  یـا یاسیکسب قدرت سهدفبایتکه حاکمکندمیتأکیدنیریزيرو،ایناز
و یتکـه مطـابق بـا رضـا    ینـی دینفـرام يالبالغه مورد مذمت قرار گرفته است و اجـرا نهج

شده است:  یانبینیدیتو مهم حاکمیهاز اهداف اولیکیخواست خداوند باشد، به عنوان 
، یزنـاچ یـاي آنچه از ما رفت، نه بخاطر رغبت در قـدرت بـود، و از دن  یدانمیتو! یاخدا

و اصـالح را  یمکه بود بنشانییرا به جاینديهانشانهیمخواستیبلکه میادت؛خواستن ز
و حـدود  یـد فـراهم آ یمنـی ات را ایـده تـا بنـدگان سـتم د   یمظاهر گردانیتدر شهرها

).  131خ:1379، یرضید(سشودات اجراءماندهیعضا

راي مقابلــه بــا فســاد اقتصــادي البالغــه بــهــاي نهــجکــه در آمــوزهبنــابراین، راهکــاري
فسـاد یـا عـدم فسـاد مـالی آنهـا       کند، نظارت بر عملکرد امیران حکومت است تـا  میمطرح
کشـور را  یرانـی ویـل از دالیکـی یریـزي ن).109، ص1394شود (عیسوي و دیگران، محرز
کند:یممعرفیرانامیمالیفساد
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غفلـت شـاه   یجهبلکه در مرحله نخست، نتیست؛غلبه دشمنان نیهمملکت از ناحیخراب
بـه هالکـت   يکه دشـمنان بـه زود  یدگمـان هسـت  یـن است. اگر بر ایرانامیو فساد مال

، یـن طـور بعـد از ا  ینهنـوز پابرجاسـت و همـ   ینکه علت نخستید، بدانیدخواهند رس
هسـت؟ یگريراه نجات دیاها وجود دارد و آیخرابیندرمان ايبرای، راهینبجز ایاآ
).1392:1791، یانبه نقل از جعفرنیریزي،(

هـا  ي، هلنـد ینکه در آغاز سلطنت شاه سلطان حساستینایرانامیاز فساد ماليانمونه
ــا پرداخــت رشــوه ــه ياب ــان ب ــغ هــزار و پانصــد توم ــه مبل ــارب ــوذدرب ــا نف ــه ي ب از جمل

ق1106در ســال ياعظــم و دو خواجــه دربــاریــر، وزینــیقزویــدمــدطاهر وحمحیــرزام
ایـران درتجاري آنهـا - یاسیسیازهايمعوقه خود را لغو و امتیاتیماليهایشدند بدهموفق
).1052ص:1393(برازش، گیردقرارصفويجدیدپادشاهتأییدمورد

وی راهکـار همـدل  یاسـی، نخبگـان س وبـه مـردم  یریـزي با توجه به وخامت اوضـاع، ن 
دهـد و مـردم را بـه سـمت     یمـ یشنهادرا پیاسیو سیاجتماعيهاحزبیاندر ممساعدت

از کـالم  ي، بـا اسـتناد  یـث حیـن دهـد. از ا یسـوق مـ  یتبا طبقه حاکميو همکاریاريهم
کـه  یدرحال؟مایانمیاريکجاست سخاوت و هم«پردازد: میمسئلهاینتبیینبه(ع) یعلامام
و یبخـواب یرکـه شـب سـ   بسین. درد تو ایرندمیمردند و میو درماندگان از گرسنگیرانفق

45نامـه بـه اشـاره نیریـزي سـخن ایـن ». پوست بزغالهيبود در آرزوییگرداگرت جگرها
:داردالبالغهنهج

خـود براىابریشم،هاىبافتهوگندممغززپاك،عسلازتوانستممىخواستم،اگرمىمن
واداردمـرا طمـع و،شودچیرهمنبرنفسهواىکههیهاتاماآورم،فراهملباسوغذا
بـه کـه باشـد کسـى »یمامـه «یـا »حجـاز «درکهدرحالى،انتخاب کنملذیذغذاهايکه

پیرامـونم وبخـوابم سـیر مـن یـا نخـورد، سـیر شـکمى هرگـز یاونرسد،نانىقرص
باشـد داشـته وجـود سـوخته جگرهـاى وچسـبیده، پشتبهگرسنگىازکههایىشکم

.)45ن:1379،یدرضی(س

ـ یرفقیانمییهاشکافینوجود چن یـه گرددکـه روح یبـازم یاسـی سیشـه ، بـه اند یو غن
يو وفـادار یشخصرفته و باور به اعتمادیناز بيدر حوزه اقتصادیطعدالت با افراط و تفر

، صـفویه دورهاواخـر مسـلط بـر   یاسـی سیشـه ، اندینبنـابرا بود.یافتهافزایشیلهبه قوم و قب
يکه با حذف مشارکت اقتصـاد بودآورده یدپدیشاوندگماريخویهرا بر پايساختار اقتصاد



17و دیگران)محمد موسويسید(...رسالۀالبالغه درنهجیاسیسيهاآموزه

يهـا از طبقـه یمتعلق به برخـ يبر مسند نشستن در مناصب مهم اقتصادومردم همراه بوده 
در یبـان رو، حـذف رق یـن بـوده اسـت. از ا  یاسـی خاص و وابسـتگان نخبگـان س  یاجتماع
امـر  يمهـم اقتصـاد  يهـا گرفتن اقشار مختلف مردم در مشارکتیدهو ناديخوديهاگروه
شده بود.  یتلقيعاد

جامعهانیمدر يارمدرتیغ3.4
،خـود ی، به ممنوع کردن خداوند متعال از ورود صفات جاللیدر عرصه اجتماعیالهیرتغ

ونقـص ازموجـودي هـیچ زیـرا دارد؛توجـه ) ینیهمانند کبر و عظمـت در بنـدگان (تکـو   
ــراحاجــت جهــل و ي، از روباشــدداشــتهعظمــتوقــدرتادعــايهرکــهونیســتمب

اسـت و  یـزار بیگـران دیـان و طغیکه انسان از سرکشاستیالهیرت، از غپساست. غفلت
د و نهـ یرا در کائنـات بنـا مـ   یامر و نهینمطلق، فراميپروردگار به اعتبار پادشاه و فرمانروا

هـا  بخواهد، بر ضـد آن يدارد و اگر موجودیرتغنسبت به انسان و کائنات به مثابه ناموس
و پـاداش بنـدگان   کیفـر کـه  دهـد چنـان  یالعمـل نشـان مـ   عمل کنـد، خداونـد هـم عکـس    

).701ص:2، ج1361است (فروزانفر،روینهماز
يسـو بندگانش بهست و دوست نداردکه دل ایور، خداوند نسبت به بندگانش غحیثاز 

، ینچنــرسـاندن بــه بنــدگان خــود اســت. هــم یــرگــردد و همــواره طالــب خیــلمتمایـر غ
هـا  آني، بـرا یـرت حـس غ یـل و شقاوت را از آنان دور کند. به دلیاست تا بدبختدرتالش

کـه  ینـی و فرامیسبرنامه مراقبت گذاشته تا از آنها مراقبت کند. پس، اگر انسان بـر ضـد نـوام   
کرده است و خداونـد نسـبت بـه نـاموس خـود      یده عمل کند، هتک ناموس الهخدا قرار دا

اعتنا نخواهد بود و واکنش متقابل نشان خواهد داد.یب
بر دوش انسان است: نخست، سکوت نکـردن در برابـر ظلـم و    یفهدو وظیریزياز نظر ن

و یـان طغسکوت مـا سـبب   یراواکنش نشان دادن در برابر عوامل مستبد و خودکامه است؛ ز
) یالهـ یس(نوامیالهینشود. دوم، ظلم و ستم و هتک حرمت به فرامیظالم میشتربیسرکش
الهـی غیرتزیرااست؛جامعهاقشارهمهدامنگیرآنبدبختیوداردفراگیروعمومیتبعات
بماند.  یاو بدون پاسخ باقیسدهدکه هتک حرمت به نوامنمیاجازه

سـتم  یـل شود و ظالم به دلیمیسکوت خود دچار فقر و بدبخت، مظلوم به خاطر ینبنابرا
که در نهـج البالغـه، در مـورد تبعـات گسـترده ظلـم و       رسند. آنچنانیعمل خود میجهبه نت
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و خشـم  يجامعـه، در خشـنود  افـراد مـردم!  همـه   : «استشدهبیانخداوند یرتواکنش غ
.)201خ:1379یدرضی،س»(هستندیکشر

هاي صالحه (سنت معصومین(ع)) و عمـل بـه فـرآمین    بازگشت به سنت4.4
قرآنی

ـ  ینعمـل بـه فـرام   جامعـه، هـاي یبآسبابرخوردمهم در ياز راهکارها و یو احکـام قرآن
یمتـداول و مرسـوم تلقـ   يامـر ین،در دوره شاه سلطان حسـ کهاستینمعصوميهاسنت

، یهصـفو حاکمیـت یدفـاع یـت کشـور و قابل یکپارچگیرسان به یانزینترشده بود. بزرگن
نقـش  یاحکـام اسـالم  یرو تفسیبود که درواقع، در دگرگونینشاه سلطان حسيهایاستس

داشت.  يمؤثر
یدر نقـض برخــ حاکمیـت، دریگســاريمرواجدهـد کـه  مــینشـان تـاریخی شـواهد 

کردندکـه توصیهشاهبه6یگمبیممرازاستفادهبادرباریان،مؤثر بوده است. یاسالميهاسنت
ــرابنوشــدشــراب ــودي. پزشــکان ب ــداريبهب ــه شــاه یزشــراب تجــوياو مق ــد و ب کردن

تنهـا  یـن ). ا258ص:1394، یگـران و دییبود(نـوا یـد اسـالف با یوهکردندکه به شیتنصح
یریـزي بـا مشـاهده    ناز حیث، .استبودهاسالمیاحکاموفرامینبهنکردنعملازايگوشه

هـا و  تـا اخـتالف  دادهارجـاع  ین(ع)گان را به سنت معصـوم هماجرا نشدن احکام اسالمی، 
آنهـاي نشانهونظمیبیخرابی،اسبابتاماستبرپس«برد: ینموجود را از بيهاشکاف

تـا کنـیم یـادآوري (ع) معصـومین کلمـات وخـدا کتـاب ازاسـتمداد بـا رادرمـانش نیزو
ازجعفریـان، نقـل : بـه 1392نیریـزي، (»7هسـتیم غفلـت درامـر اینازما«کهنگویندمردم
).  1779ص

بـه مـل . در نهج البالغه در مورد عکندمیاستناد(ع) یاز امام علیبه سخنیریزينسپس،
شده است:یانبیو احکام اسالمفرامین

پـایین انسـانی  و رتبـه يموجب شودکه رنج اندك او را بزرگ شـمار یکسیمبادا بزرگ
که کار بر تو گران شـود  و آنجاشمار آوريبهکوچکرا يوبزرگسبب شود، کوشش 

را یمردمـ یتعاليکارها ناآشکار، به خدا و رسولش باز آر، چه خدایقتو دشوار و حق
، خـدا و رسـول   یداآوردهیمانکه ایکسانيآنها بوده، گفته است: اییکه دوستدار راهنما
، آن را کنیـد یکدیگر دشمنیبا یزيپس، اگر در چید؛را فرمان بریشو حاکمان امر خو
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اسـت و  )قـرآن (بازگرداندن به خدا، گرفتن محکم کتاب او .یدبه خدا و رسول بازگردان
همگـان اسـت  مـورد پـذیرش  کـه بازگرداندن به رسول، گـرفتن سـنت جـامع اوسـت    

).53ن:1379، یدرضی(س

دانسـته شـده اسـت:    تنهـا راه درمـان   یمقرآن کریننهج البالغه، عمل به فرامدربنابراین،
زار نــاتوان شــده ن شــورهیــرســان ان درد مرگبــار بــه جــان آمــده، و آبیــب ایــا طبیخــدا«

رفتند، قرآن تـالوت کردنـد و معـانى    یهستند مردمى که به اسالم دعوت شده و پذکجاباش.
راه حـق و باطـل در جامعـه    ایـن، برعالوه). 121خ:1379، یدرضی(س» ات را شناختند...یآ

بخواهد بـرخالف راه و رسـم   یو اگر کسباشدمی(ع) ینکه همان راه معصوممشخص است
،جامعه دامن خواهـد زد يبرود، به نابودیشو روشن است پیحصریوهکه همان شیتاهل ب

ــراز ــت(ع) در حاکمینمعصــومی ــ یاســالمی ــان برح ــوان نائب ــه عن ــد هســتند و ب ق خداون
از ها و عذاب همـراه خواهـد بـود.    یو نزول سختینکردن از آنها، با قطع برکات الهاطاعت

بازگشت بـه  هآنها بیبو ترغیرشیعیغیاستاز سیزبه پرهجامعهبا دعوت این نظر، نیریزي
سـنن صـالحه را   درصدد بوده است تا(ع)یامام علیاسی معصومین(ع) بویژهسیرهسنت و س

در جامعه پیاده کند.

نظارت بر قدرت شرط سالمت جامعه5.4
، یاسـی از مسائل مهم در کنترل و سـالمت جامعـه از فسـاد و معضـالت س    یکیحق نظارت 

جامعـه از ملزومـات   یاسـی سیشـه حـق در اند ینايسازینهاست. نهاديو اقتصادیاجتماع
اعتـراض  واز شـورش يتـوان تـا حـدود   یکار میناست و با انجام ایسالممهم هر جامعه

یشـه اعتـراض و اند يبـرا یقـانون یـان بنیـرا ز؛کردیريجلوگیتحاکمیهبر علیجمعدسته
.  استشده یانانتقاد بنيبرایحصح

یشـه در اندیکه بتواند نظارت را به عنوان حقـ ییهاهنجارها و ارزشيمبادرت به برقرار
. بـه  اسـت یحکمرانیستمو سیحکومتیاراتاز همه در حوزه اختیشکند، بینهنهادیاسیس
نظـارت در  وجـود  کننـده در یـین که نقـش تع حاکم بر جامعه استیاسی، قدرت سیگردیانب

و سـرکش  یطـاغ يهـا قـدرت یـد امـر نظـارت بـه منظـور تحد    . لـذا،  داردیاسیسیشهاند
تواند با استیضاح مردم از نخبگان سیاسی جامعـه صـورت گیـرد   این امر مییرد وگیمانجام

).51- 52: 1392(بخشایش اردستانی و دیگران، 
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ایـن وکنـد یمـ یفـا اياداریسـتم را در سـالمت س یمهمـ نقشنظارتسیستمبنابراین،
پـذیر امکـان یاسـی نخبگـان و مقامـات س  یاناخالق و عمل به قانون در میترعابانظارت،
سـمت  ینفاسـد باشـد و از بـاالتر   ياجامعـه يو اداریاسـی سیسـتم اگر سلذا،. بودخواهد

بودکـه  یـدوار امیـد ، نبانباشـند مستثنیقاعدهاینازسیاسیسیستمفرودستانتا(شاه) یاسیس
گونـه جوامـع، فسـاد    یـن باشـد. در ا يو اقتصـاد ی، اجتماعيسالم ادارروابطيداراجامعه

ــه شــکل سرســام آوریط) در محــcorruption(يادار ــه ســايب ــایین جامعــهطبقــات یرب پ
یـت خـارج شـده و قابل  یطجامعه از حالت نظـم، قـانون و کنتـرل محـ    یراکند؛ زیمیتسرا

).  207ص:1386(زتومکا، استدادهخود را از دست ینیبیشپ
يبـاز یشدن پارتیگزینو جایدر روابط انسانياعتمادی، بیستمیسینتبعات وجود چن
مقـررات  کـه اعتمـاد بـه قـانون و    یاسـت. زمـان  یعمطمـئن و سـر  يهاو رشوه به عنوان راه

:1390، ي(ردادشـد خواهـد نامشـروع  يهـا راهیرشنباشـد، جامعـه مجبـور بـه پـذ     یستمس
اجرایـی سیسـتم درعـامالن صـداقت کـه آیـد مـی پدیدزمانیدرنظارتشرایط). 142ص

ازسوءاسـتفاده ومـالی فسـاد وشـود واقـع تردیـد مـورد مردمبهرسانیخدمتدرقدرت
ازحـد ازبـیش اسـتفاده بزهکـاري، وخشـونت افزایشامنیت،کاهش. یابدافزایشقدرت

). 208ص:1386زتومکــا،(اســتنظــارتنبــودهــاينشــانهازومــردمدســتدراســلحه
عقـال  یرهبـه سـ  کـه اسـت یشانـد یـک نيبرعهده علمـا ینظارتیستمسیتمسئولین،چنهم

هکه بـ يهستند و به خاطر تعهدیتکه صاحبان درایرهاییپذیتمسئولکنند. همانیمعمل
ــ  ــه معــروف و نه ــد، امــر ب ــه تعهدشــان کننــدیاز منکــر مــیجامعــه دارن و روز بــه روز ب

).  1392:1784، یانبه نقل از جعفرنیریزي،(شودیمافزوده
یـان بیدگانالبالغه در مورد تعهد علمـا در مـورد نقـش نظـارت بـر امـور سـتمد       در نهج

است:شده
دادنـد کـه   ارى نمـى یـ عت بـا مـن) و   یار (براى بیت بسیشدند، آن جمعاگر حاضر نمى

ان گرفتــه تــا یــحجــت تمــام شــود و نبــود عهــدى کــه خــداى تعــالى از علمــاء و دانا
، نـه یرى ظـالم (از ظلـم) و گرسـنه مانـدن مظلـوم (از سـتم او)، هرآ      ینشوند بر سراضى

هـر جـا کـه    هناقه خالفت بانداختم (تا سمان و مهار شتر خالفت را بر کوهان آن مىیر
ل بـار ضـاللت و گمراهـى     کـه خواهـد بچـرد   خواهد برود و در هر خارزارى و متحمـ

ـ  دادم آخر خالفت را به کاسه اول آن (چنانظالم و فاسقى بشود) و آب مىهر ش یکـه پ
).3خ:1379، یرضید(س... ن کار اقدام ننمودمین بر ایاز ا
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رشــد و نبــوغ دارايکــهپرداخــتخواهنــدنظــارتبــهجامعــهعلمــايزمــانیالبتــه،
خود نسبت به جامعه همـراه باشـد؛   یفکه همراه با تعهد به انجام وظايرشدباشند،یاسیس

کـه  یاز مسـائل یکیبر جامعه وارد خواهد آمد. یريناپذصورت، خسارات جبرانینایردر غ
اسـت.  یمورات قـرآن کـر  د، عمل به دستیابند در پرتو آن به رشد و بلوغ دست نتوانیمعلما

علـم و رشـد را   یـزان ، میابـد یرا مهجور و تـرك شـده مـ   یمقرآن کریریزيکه نیطیدر شرا
خـود از  یـافتن یکندکـه جهـت آگـاه   یمـ یشـنهاد به مردم پنیریزي ، حیثاز یند؛بیمیینپا

جامعه به کتاب خدا مراجعه کنند.  يهایتمسئول
یـد مرشـد، با یافتـه رشـد  یهـان عالمـان و فق «کنـد: یمیانله بأمسینبر ایدبا تأکیریزين
یدترمـا شـد  یتکه مسئولکرده استیانخداوند آشکارا بیستندکهباشند؛ و چگونه آگاه نآگاه

خـود جـز اوراق   یـان کـه مـا کتـاب خـدا را در م    یتـر اسـت؛ درحـال   ینو حجت بر ما سنگ
یـا علمـا  یریزي،نیدگاهداز).1785ص:1392، یانجعفرازنقلبهنیریزي،(»ینیمبینمپراکنده

سـاختار و  یمبـه تـرم  یو جسـم یرسالت دارند تا از نظر روحـ یراناینهمان عاقالن سرزم
، همـه نخبگـان   حیـث بپردازنـد. از  البالغـه نهـج سیاسـی هايبراساس آموزهیاسیسينهادها

(ع) در یرالمـؤمنین روش امیـاي تـا بـه اح  خوانـد مـی را فـرا  یو اجتمـاع ی، فرهنگـ یاسیس
را یاسـی در نخبگـان س یو روانـ یروحـ یشـه در انديبپردازند و موجبات بازسـاز یاستس

.فراهم آورند. 

حاکمیت ضابطه به جاي رابطه6.4
بـه  هشداروو کارآمدان و کارگزاران شایستهانتخاب مدیرالبالغه،هاي سیاسی نهجآموزهدر
شود و ایـن خـود   محسوب مینظارتالزمهاحتمالى مدیران، هايجرمپیشگیرى از ها درآن

خـود را کارآمـد   » رابطـه «تا هر فردي با توجه بـه  نشانه حاکمیت ضابطه به جاي رابطه است
هـاي مختلـف بـا نیازهـاي جامعـه انتخـاب شـوند        جلوه ندهد و مـدیران مطـابق در بخـش   

).9: ص1390کاظمی،خوان(ا
(ع) به مالـک اشـتر   یاز نامه امام علیبخشبهیحکومتاموریدر مورد سامان دهیریزين

. کنـد مـی اشـاره یعف و صـنا رَو کارگزاران حیکارمندان دولتیان،نظامیریتدر ارتباط با مد
اسـت و جهـت   یـی اجرايهـا بخـش از عهدنامـه در بخشـنامه   یـن اياجـرا یریـزي، نیدتأک
یریـزي ، نحیـث شـاه بـوده اسـت. از    تعهد گـرفتن از  یازمندن،بند از عهدنامهینکردن ایعمل
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در یامور مـردم و آبـادان  یمبارزه با دشمنان، ساماندهیات،ماليگردآوريبراکندکهیمیدتأک
از نقـل بهنیریزي،(کندعملخودتعهداتبهتاگرفتیثاقاز شاه مبایدمناطق مختلف کشور، 

).1392:1787یان،جعفر
وضـع  بـه وکنـد مـی تقسـیم طبقـه چندبهراجامعهاصناف(ع) علیامامالبالغه در نهج

:پردازدمیاصناف گوناگون دربارهو مقررات ینقوان
دیگـرى بـا جـز یکهراصالحکهباشندمىگوناگونىهاىگروهازمردمبدانمالکاى

لشـکریان ها،آن گروهازنیست؛نیازبىدیگرگروهازهاگروهازیکهیچوندارد،امکان
نظـم وعـدل کـارگزاران دادگسـتر، قضـات خصوصـى، وعمـومى نویسندگانوخدا،

صـنعت صاحبانبازرگانان،وتجارمالیات،کنندگانپرداختدهندگان،جزیهاجتماعى،
بـراى کـه باشـند، مـى مستمندانونیازمندانیعنىجامعه،پایینطبقهنیزووران،پیشهو

).53ن:1379یدرضی،(سداشته..مقرّرسهمىخداوندهریک

یـان اگـر در م .8باشـد یـت ، ابزار عدالت الزم است تـا قـوام رع  مقرراتياما جهت اجرا
یسـر آنهـا م یـت و امنیشفرما باشد، امور معاد و معاش آنها منظم و آسـا عدالت حکمیت،رع

و ینتـا قـوان  داردعـدالت، ضـرورت   يجهـت اجـرا  یریـزي، نیـدگاه طبق دبرخواهد شد. 
یاسـی سیشـه و اندیمکـه از قـرآن کـر   یقـانون ،وضـع شـود  یبراساس قـانون الهـ  یمقررات

رفـع  يبـرا یقـانون الهـ  یراز؛شودیمحسوب میتابزار حاکمیناخذ شده و بهترینمعصوم
است.یداختالف و اصالح امور جامعه مف

(ع) از مالـک اشـتر تعهـد    یهمـان طورکـه امـام علـ    ،الزم دانسته استیریزي،ناز حیث،
عـادل و مـورد اعتمـاد،    یداشته باشد و کـاتب یتبا علما و رعايمعاهدهیزاست، شاه نفتهگر

اجـرا بـه   يسـند بـرا  یـن براساس نامه مالک اشتر بنگـارد و ا یتشاه، علما و رعیانميسند
در جامعـه اجـرا شـود، در    یـد که باینیممالک محروسه بفرستد. نوع دستورات و فرامیتمام

سـپاه، فرسـتادن   يسـاز از مشاوران، آمادهيمندبهرهیبا عاقالن، چگونگمورد نحوه برخورد 
که به انصـاف  داوران دادگستر، کارگزارانی،خصوصیاو یعموميهانامهیراندب،جاسوسان

مسـلمان،  یراز مسـلمان و غ مالیـات کننـدگان پرداختدهندگان،جزیهکنند، یو مدارا عمل م
کـه  اسـت يامورازمسائلاین. باشدیمیازمندو نیرطبقه فقبازرگانان، اهل حرفت و صنعت، 

از نقـل بهنیریزي،(یند در گرو رفتار با آن بببایدبوده و راه نجات جامعه را یازمندحاکم بدان ن
).1392:1788یان،جعفر
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شده است:  یانعدالت در اصالح امور جامعه بيلبالغه در مورد اجراانهجدرچنین،هم
باشـد عـدل و داد  يکه از روي گفتارید،هر بنده از بندگانت که گفتار ما را شن!خداوندا
، پـس موجب تباهی آن. نهیا شود؛ و دنین، و موجب اصالح دواقع شودستمينه از رو

، مـا درنـگ کـرد  ینـت دحفـظ و درکمـک نکـرد  تـو  بـه وبی اعتنا بـود آن یدناز شن
اى،کـرده ساکنزمینوهاآسماندرآنها کههمهو راتوگواهی،درترین شاهدانبزرگ

رااووکننـده هسـتی  نیـاز بـى اویارىازاوازپستووطلبیم،مىشهادتبهاوعلیهبر
).212خ:1379یدرضی،(سدهی کیفر میگناهانبه

گیريجهینت.5
ازبرخـی . استیهاواخر دوره صفویاسیدر مکتوبات سمهم از منابعیکیالبالغه نهج. 1
ینالـد ، قطـب آنهـا از یکیو انداز آن بهره جسته،نگاه خودیهدوره بنا به زاویندر اانمحقق

رسـاله  یفبـا تـأل  وي. اسـت یعهمـذهب شـ  ی عارف و صـوف یشمندان سیاسیِاز اندیریزين
پرداخته است.یندوره شاه سلطان حسیو اجتماعیاسیساوضاع یبه بررس»الممالکطب«

الممالک دعوت حاکمان به خردورزي در امـر سیاسـت و   یریزي از تحریر طبهدف ن.2
کـه امـام علـی (ع)    ابتناي آن بر عدالت و مصلحت عمومی بوده است. یعنـی همـان چیـزي   

، عمل بـه  یطشراینکندکه تنها راه برون رفت از ایمیدتأکمنادي آن بوده اند.از این قرار وي
نهج البالغه است.  یاسیسینفرام

هاي سیاسی نهج البالغه، نهادینـه سـازي   یکی از اهداف نیریزي در بهره بردن از آموزه. 3
هـاي عرفـانی هماننـد غیـرت     مسائل اخالقی در حوزه سیاست بوده است. وي از اصـطالح 

براي نهادینه سازي اخالق در سیاست بهره برده است.
يهـا ، سـلطنت و آمـوزه  عرفانهیبر سه پا،رسالهنیدر ايزیرینیاسیسشهیاندیمبان. 4

.استاستواریعیش
مـار یو بپزشـک يو مـردم از الگـو  یاسیحقوق متقابل آمران ساندنینمايبرانیریزي. 5

بـه درمـان يبـرا ندکـه یبیمـ يمـار یبمثابهبهرامردمالگو،نیبرد. ای) بهره مالممالک(طب 
مـردم یسـت یزبـه يبـرا یحقـوق منشـور دررایفیتکالتیکنند و حاکمیمرجوعتیحاکم

کند.یممیتنظ
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که طبابت مریض امري عقالیی و ضابطه مند بـوده ولزومـا  بـر مصـلحت     مسلم است. 6
ـ اشبردیپدرراهیصفوتیحاکميزیریناز این قرارپزشک استوار نیست. کاهـل فیتکـال نی

.استدهید
آن يعلمـا و عقـال  یـان در میـت عقالنیاز زوال و خفتگـ یرساله، نوعینبا مطالعه ا. 7

نهـج البالغـه، عقـل    يهارساله در تالش است تا با آموزهیسندهخورد و نویدوره به چشم م
ر و تعقـل در  یکاهش تـدب یراز،کندیدارجامعه را بیشمنداناندحاکمان، مردم و به ویژه خفته

یرند.ه را بپذحاکم بر جامعيهایدگاهشودکه مردم کورکورانه نظرات و دیجامعه سبب م

هانوشتپی
کـه  الزم به ذکر است که مدل بیماري و درمان بخشی از نظریـه قـدیمی و کهـن در اسـالم اسـت     . 1

امیرالمـومنین(ع) در  امروزه نیز در ایران مورد تأکید است. مقام معظـم رهبـري بـه نقـش سـخنان      
اصالح امور جامعه تأکید داشته و در کتاب خویش(بازگشت به نهج البالغـه) از ایـن مـدل بـراي     

اند.گسترش تعلیمات نهج البالغه استفاده کرده
.82اسراء/. 2

172اعراف/
شود.مشورت و مشارکت مردمی در محدوده غیر از وضع حکم و قانونگذاري انجام می. 3
ی رعایت شده و راعی یعنی رعایت کننده.رعیت یعن. 4
،18الوسـائل، ج ی،لکـل امـر مشـکل القرعـه؛ (عـامل     : «اسـت کـرده استنادروایتاینبهیریزين. 5

).187- 192صص
عمه شاه سلطان حسین. 6
.174/اعراف. 7
العدل قوام الرعیته. 8

نامهکتاب
.اسالمیمعارفوتاریخمطالعاتدفترتهران:فوالدوند،مهديمحمد؛)ق1418(کریم،قرآن
: قـم دشـتی، محمـد ترجمـه حسـین، بـن محمـد رضـی، شـریف تـدوین ؛)1379(البالغـه، نهج

.مشهورانتشارات
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هپژوهشـنامدوم، )، نظارت و مبانی آن در نظـام و اندیشـه علـوي، سـال    1390بهرام، (اخوان کاظمی، 
.1- 19، ص1ش، یو مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانیعلو

اصـغر عمـران،  چاپ کریم اصفهانیان، بهـرام غفـاري و علـی   )،1385(اسناد تاریخی خاندان غفاري،
ار.بنیاد موقوفات دکتر محمود افشتهران:

)، مـردم سـاالري در حکومـت امـام علـی(ع)،      1392بخشایش اردسـتانی، احمـد، دشـتی، فرزانـه، (    
.40- 60، ص8، ش4دوره،یو مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانیعلوهپژوهشنام

، صــفویهعهــددرجهــانوایــراندیپلماتیــک- یاســیروابــط س)، 1393، (یرحســینبــرازش، ام
.یرکبیرام:تهران

معاصر.نگاه، تهران: نشریاستسدرعقل)، 1382، (ین، حسیریهبش
یـاد تهـران: بن دانشنامه جهان اسـالم،  ،بعد از قرن ششمیرانتصوف در ا)، 1382، شهرام، (یپازوک
.یالمعارف اسالمیرهدا

اداره کـل فرهنـگ و هنـر    ،2هـاي شـاهان اسـالمی ایـران     سکه)،1350(رابی طباطبائی، جمال،ت
.ه آذربایجان، تبریزآذربایجان شرقی، موز

چـاپ محمـود عابـدي،    تنفح االنس من حضرات القـدس، )، 1386(جامی، نورالدین عبدالرحمان، 
.سخن:تهران

تهران: انتشارات دانشکده تهران.)، ی، آثار ادبی(تصوف علمیهذهب)، 1383، اسداهللا، (يخاور
ان: دانشـگاه  تهـر )، یگفتمـان اسـالم  بـر تأکیـد (با یاسیاعتماد سیهنظر)، 1390، محسن، (يرداد

صادق (ع).امام
شـماره سـوم،   ه، یاست متعالیساستمدار، ی)، نسبت عرفان و س1392ار، داد خدا، (یرهدار، احمد، خدا

43 -60.
.یرازه، تهران: انتشارات شيغفارترجمه، یجامعه شناسیهاعتماد نظر)، 1386، (یترزتومکا، پ

)، بررسی تطبیقی توسعه اقتصـادي  1394عیسوي، محمود، دلشاد تهرانی، مصطفی، سمیعی، ریحانه، (
پژوهشـنامه علـوي، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات       متعارف ودیدگاه امام علـی(ع)،  

.101- 120، سال ششم، ش اول، صفرهنگی
ـ ایخ تحوالت اجتماعیمقاومت شکننده: تار)، 1390فوران، جان، ( ـ 1500از سـال  ران ی يالدیم
رسا.ی، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگینترجمه احمد تدتا انقالب، یشمس879مطابق با 

.زوارکتابفروشی: تهران،شریفمثنويشرح)، 1361الزمان،  (یعبدفروزانفر،
.یتهران: نشر ندر اسالم، یتقدرت دانش مشروع)، 1385، داود، (یرحیف
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: سـایت بـه مراجعـه تـاریخ ،www.sima fekr.tv، یرانمفهوم قانون در این)، تکو1396(،، داودیرحیف
16/7/1397.

، تهـران: بنگـاه   یدولتشـاه لیمتـرجم: اسـماع  ، هیانقراض سلسله صـفو )، 1380الکهارت، الرنس، (
کتاب.نشر

، یـدآبادي و سلوك منسوب به آقامحمد بیرشرح رساله س)، 1382، (ین، نورالـد یچهاردهیمدرس
زاده، قم: کانون پژوهش.یکرباسیعلیقاتو تعلیحه و تصحبا مقدم

ترجمـه حسـن افشـار،    و سقوط اصـفهان)،  یهدر بحران (زوال صفویرانا)، 1393، رودلف، (یمت
تهران: نشر مرکز.
.انتشارات امیر کبیر:تهرانآراي عباسی،تاریخ عالم)، 1335(منشی، اسکندربیگ، 

و ي، اقتصـاد ی، اجتماعیاسیخ تحوالت سیتار)، 1389، (یفرد، عباسقلي، غفارینعبدالحس،یینوا
، تهران: سمت.هیران در دوران صفویایفرهنگ

ـ ،يو فرهنـگ عصـر صـفو   یاستس)،  1392(ین،الـد قطبنیریزي، ،یـان رسـول جعفر ا تحقیـق  ب
علم.تهران:


