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چکیده
دولت صفویان زمانی پا به عرصه قدرت گذاشتت هته م تت ایتران تجربتههتای تتاریخی
متعددی از جنبشهای سیاسی شیعیان و تشکیل حکومت از سوی آنان در هارنامه خویش
داشت .این پیشینه تجربه خوبی از مشروعیت سیاسی را برای صتفویان بته ارماتان آورد.
پیدایش دولت صفوی ،نقطه عطفی در تاریخ اندیشه سیاستی شتیعه محستو متیشتود.
ع مای شیعه برای نخستین بار به تکوین نظریهای بترای مشتروعیت «ست طنت شتیعی»
برخاستند« .نظریه والیت فقیه» و «نظریه والیت عدول متممنین» یتا «والیتت پادشتا
عادل» مهمترین دستاورد نظری ای بود هه به همکتش ،مشتروعیت «نظتا ست طانی» و
پادشاهی شیعی رقم خورد .سیاستنامهنویسانی چون محقق ستبوواری ،فتیض هاشتانی،
محمدباقر مج سی ،و  ...با بهر بردن از این سنت دیرین ،قرائت جدیدی از نظم س طانی و
مشروعیت آن به دست دادند .این مقاله ،با استفاد از نظریه «نظا س طانی» ماهس وبر و
تعریف وی از مشروعیت و انواع آن ،آرای این دسته از عالمان را بازخوانی میهند تا نتوع
جدیدی از نظریه مشروعیت را برای س طنت شیعی معرفی هند.
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کلیدواژهها :نظا س طانی ،عتدول متممنین ،مشتروعیت ،محقتق ستبوواری ،فتیض هاشتانی،
عالمه مج سی.

نامهنویسانشیعیعصرصفوی111/
است 
مشروعیتنظمسلطانیدرنگرشسی 

مقدمه
علما و نخبگان مسلمان ،که «نظم سلطاني» و دولتهای مبتني بر تغلبب و اسبتیال را
تجربه کرده بودند ،از سه سنت رایج فلسفي ،فقهبي و سبلوکي ببرای تفدبر در مسبال
سیاسي و تأثیرگذاری بر ارباب قدرت بهره جسته بودند .اندیشه سیاسبي رایبج در ببین
آنها به سه دسته فلسفه سیاسي ،سیاستنامه و شریعتنامه تقسیم شده اسبت (طباطببایي،
 .)66- 24 :2601مهمترین ن ماینده رویدرد فلسفي به سیاست ،ابونصر فارابي اسبت کبه در
آثارش ،مباني مشروعیت نظامهای متغلب و خودکامه را (خواه در هیبت خالفت باشبند
یا شوکت سلطاني) نقد کرد .عالماني مانند ابوالحسن ماوردی ،امام غزالي و از متبأخران
نیز فض اهلل بن روزبهان خنجي ،که از مخالفان سرسخت فلسفه بودنبد ،رویدبرد تفدبر
فقهي در مقوله سیاست را نمایندگي کردند و با نگبارش «شبریعتنامبههبا» ببه توجیبه
سیاست مبتني بر تغلب پرداختند (همو.)264 :2616 ،
رویدرد سوم در اندیشه سیاسي ،که به سنت سیاستنامهنویسي شهرت یافته اسبت،
نیز تالشي به منظور توجیه مشروعیت «نظام سلطاني» است ،که بنیان آن نیبز ببر قهبر و
غلبه و زور و شمشیر بود .سیاستنامهها نیز چون برخي سنتهبای فدبری مسبلمانان،
به شدت متأثر از گفتمان غالب و اقتدار تفدر «نظم سلطاني» بوده است .با ظهور سالطین
قدرتمند و مسبتق در دوره میباني ،برخبي عالمبان دینبي چبون امبام غزالبي ،خواجبه
نظام الملک طوسي ،خواجه رشبیدالدین فضب اهلل همبداني ،ابوالحسبن عبامری و  ...ببه
منظور حفظ مشروعیت نظام حاکم پادشاهي ،و اصالح رفتار آنان ،به خلق آثار مهمي در

این حوزه دست یازیدنبد .آثبار فرهنگبي و ادببي همچبون نصیحة لملوی  ،قی لنح
لم زلرة ،سحاست لملوک ،و تسییحل لمنظی و تجیحیل لمظ ی ایال لایمل لملویک در
چارچوب این جریان از اندیشه سیاسبي قبرار مبي گیبرد (همبو .)214 :2611 ،اغلبب ایبن
نویسندگان اگر هم در خدمت سلطاني نبوده اند ،الجرم نسبتي با سیاست عملبي داشبته-
اند .از این حیب

مبيتبوان گفبت آنبان در تدبوین سبازمان سیاسبي کشبور و تبدوین

ایدلولوژی سیاسي آن نقش بسزایي داشتهاند (همو.)24 :2601 ،

سنت سیاستنامهنویسي را چه صرفاً ادامه اندیشبه ایبران شبهری در بباب سیاسبت
بدانیم ،که ایرانیان برای کسب استقالل فدری و رسیدن به استقالل سیاسبي از آن بهبره
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بردند (همو ،)42 :2616 ،یا اینده آن را جزلي از قلمرو فراخ فقه و فلسفه عملبي و منضبم
به آن حوزه بدانیم (فیرحي )11 :2601 ،حدود شبش قبرن (تبا قبرن دهبم) در فرهنب و
ادبیات سرزمین ایران ،ببه حیبات خبویش ادامبه داد؛ و نیبز ببه دلیب گبرایش مبذهبي
پادشاهان و ارباب قدرت در ایران ،به سنت رایج فدری فرهیختگان اه سنت در ایران
تبدی شده بود .البته علمای شیعه تا این دوره ،صرفاً ببا رویدبرد فلسبفي و کالمبي در
حوزه تفدر و اندیشه سیاسي اندیشیده و به خلق آثاری در این عرصه نیز دست یازیبده
بودند .تحول سیاسي رخ داده در ابتدای قرن دهم و استقرار دولت فراگیر شیعي صبفوی
در ایران ،از سبویي موجببات گسسبت را در یدپبارچگي سبرزمین و تباریخ سبالطین
سنيمذهب ایجاد کرد و از سوی دیگر ،باب جدیدی برای اندیشبیدن و تفدبر ببه روی
عالمان شیعه گشود؛ آنها با بهره گیری از پیشینه فلسفي ،کالمي و حدیثي شیعه به احیا و

بازتولید سیاستنامههای جدیدی پرداختند و آثار مهم و فباخری ماننبد روضی لالنی لر
عباسال ،ق لعد لمسمطح  ،رسامه آیحنه شاهال ،ق لعد سوطانال ،تیکر ة لملوی ،
دست ر لملو  ،هلم لمث لقب ،ت ضحح لألامل ،آدلب سو حارم با رعحت ،تة
را به منابع حوزه ادبیات و اندیشه سیاسي ایبن مبرز و ببوم
لملو  ،و محزلن لملو
افزودند.
بررسي این گروه از مناب ع ،از این حی

مهم است که ضمن حدایت از سیر اندیشبه

سیاسي شیعه ،به پاسخ بسیاری از پرسشهای تباریخي عصبر صبفوی ،ببهویبهه تبالش
علمای شیعه برای تولید نظریهای درباره «مشروعیت نظم سلطاني» نیز کمک کند.
این نوشتار ،ضمن پرداختن به ابعادی از اندیشه سیاسي عالمان سیاستنامبهنبوی،،
سعي دارد تالش آنها برای بخشیدن مشروعیت به «نظبم سبلطاني» را در عصبر صبفوی
بداود .از اینرو پرسش تحقیق این است که :سیاستنامبهنویسبان شبیعه چبه نظریبهای
درباره مشروعیت نظم سلطاني صفویان داشتند؟ و نسبت آن با نظریه های رقیب موجود
در بین علمای شیعه آن دوره چه بوده است؟
فرضیه ما این است که عالمان سیاستنامهنوی ،شیعه در عصر صفوی ،با تأکیبد ببر
نظریه «مشروعیت سلطنت عدول مؤمنین» در «عصر غیبت» ،توانسبتند نبوج جدیبدی از
مشروعیت را برای پادشاهان صفوی ،رقم بزنند .این نظریه با دو نظریه دیگر ،که مبتنبي
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بببر «والیببت فقیببه» اسببت ،در تقابب و تعببارت اسببت :نظریببه «مشببروعیتنداشببتن و
غاصبانه بودن حدومت صفوی» و نظریه «مشروعیت سالطین صفوی به دلی إذنشبان از
سوی فقیه» یا «مشروعیت سلطنت سلطان و پادشاه مأذون».

.1پیشینهتحقیق 
کتاب چالش سیاست دیني و نظم سلطاني ،با تأکید بر اندیشه و عم سیاسي علمای
شیعه در عصر صفوی نگاشته نجف لک زایي ،یدي از معدود آثاری است که به بررسبي
موضع علمای شیعه در برابر مشروعیت سالطین صفوی پرداخته است .این کتاب بر این
باور است که الگوی سیاسي شیعه «امامت» است .بنابراین ،نميتوان «نظبم سبلطاني» را
مشروعیت داد .زیرا «نظم سلطاني» منافي «نظم شیعي» دوازدهامامي است (لکزایي:2604 ،

 .)21از اینرو سعي دارد با تبیین چگونگي «رابطبه میبان عالمبان شبیعه  ،...ببا سبالطین
صفوی ،به عنوان حامالن نظم سیاسي غاصبانه» ،مسئله همراهي عالمان شبیعي ببا «نظبم
سلطاني» در این مقطع تاریخي را ح کند (همان) .این اثر عليرغم تالش علمبای شبیعه
در مشروعیت بخشي «نظم سلطاني» صفویان ،تأکید بر نفي مشبروعیت نظبام صبفوی در
اندیشه سیاسي علمای شیعه دارد (همان)08 :؛ و با تدیه بر تقریر کاتوزیان از نظریه ماک،
وبر درباره ساخت نظم سلطاني صفویه و نفي نمایندگي آن از طبقات مختلف اجتماعي،
به ویهه علما ،مي نویسد« :هنر علمای شیعه در این دوره همین است کبه توانسبتهانبد ببا
استفاده از احساس نیاز دولت به علما و مذهب ،برخي از خواستههای اصالحي خود را
در زمینه امور مذهبي و حقوق مردم تأمین کنند» (همان.)284 :

نظام سلطاني از دیدگاه اندیشبه شبیعه؛ دوره صبفویه و قاجاریبه اثبر سبید محسبن
طباطبایي ،نیز یدي دیگر از آثاری است که درباره مشروعیت در دوره صفویه بر مبنبای
نظریه «سلطنت شیعي» نگارش یافته است .این کتاب نظریه «سبلطنت شبیعي ببه مثاببه
گفتماني مستق » را در برابر دو نظریه دیگر( ،نظریبه «تبداوم سبلطنت ایبرانشبهری» و
نظریه برگرفته از «سلطنت سني») ببه عنبوان نظریبه مختبار عرضبه داشبت و مبباني و
ویهگيهای این نظریه را بررسي کرد.
مقاله حاضر متمایز از کتاب چالش سیاست دیني  ...است .زیرا معتقد است اوالً همه
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علمای شیعه در عصر صفوی به «نظریه عام والیت فقیه» باور نداشتند .دوم ایندبه همبه
آنها «نظم سبلطاني» را مغبایر ببا «نظبم شبیعي» نمبيدانسبتند .سبوم ایندبه غالبب آنهبا
مشروعیت نداشتن سالطین صفوی و غاصبانه بودن قدرت آنهبا را برنمبيتابیدنبد .بلدبه
بسیاری از فقهای شیعه با اعتقاد به نظریه «سلطان مأذون» و بسیاری نیز با التزام به نظریه
«سلطنت عدول مؤمنین» به مشروعیت سلطنتشان به واسطه «اذن فقیه» یا بدون واسطه
آن باور داشتند.
این نوشتار برخالف کتاب نظام سلطاني از دیدگاه اندیشه شیعه ...معتقد است فدر و
اندیشه «نظم سلطاني» فارغ از هر صبغه و گبرایش مبذهبي ،گفتمبان غالبب قبدرت در
سرزمین ایران از دوره میاني به بعد بوده و گرایشهای مذهبي هبی تبأثیری در ماهیبت
متغلب و استیالگرانه آن نداشته است .از اینرو همانگونه که عالمان اه سنت بر پایبه
گرایش کالمي و فقهي خویش به بازتولید مشروعیت «نظم سلطاني» پرداختند ،در عصر
صفوی نیز عالمان شیعه با تدیبه ببر کبالم و فقبه شبیعي ،ببه ببازخواني مشبروعیت آن
برخاستند.

.2چارچوبنظری 
در این تحقیق ،با بهره گرفتن از تعریف ماک ،وبر از مشبروعیت ،ماهیبت حدومبت
صفویان و اندیشه سیاسي سیاستنامه نویسان آن دوره را بررسي خبواهیم کبرد .مباک،
وبر با نظر به مباني شد گیری نظامهای سیاسبي ،مشبروعیت را ببه سبه دسبته تقسبیم
مي کند« :عقالني -قانوني»؛ «سنتي»؛ «کاریزمایي» (وبر .)110 :2614 ،وی یدي از نظامهبای
برخاسته از مشروعیت سنتي را «نظام پاتریمونیال» یا حاکمیت موروثي سبرور و پادشباه
مي داند که قدرت او به وسیله سنت محدود ميشود (همان .)641 :وبر معتقد است دولت
پاتریمونیال به عنوان دولتي خودکامه فقط در مشرق زمین وجود داشته و پادشباه ،مرکبز
نظام سیاسي ،و اراده او در حدم قانون بوده است (همان .)601- 602 :اگر قبدرت در ایبن
نظام سیاسبي شخصبي شبود ،و سبرور ببه قبدرت فبوقالعبادهای دسبت یبازد« ،نظبم
پاتریمونیال» به «نظم سلطاني» تبدی ميشود (همان.)641 :
ظهور و شد گیری «نظم سلطاني» در ایرانزمین و مشروعیت آن ،مبتني بر بنیانهای
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فرهنگي جامعه و متدي بر باورها و گرایشهای فبردی و اجتمباعي مبردم ببوده ،و ببه
تعبیر ماک ،وبر« ،مشروعیت بر باور مبتني است و از مبردم اطاعبت مبيطلببد» (همبان:
.)44- 60

از این رو چنین نیست که صرفاً «حدومتهای دوران جدید بازتابي از جامعبه تلقبي
شببوند و منبببع مشببروعیت آنهببا در درون جامعببه جسببتوجببو و از دیببدگاه مببردم و
حدومت شوندگان قاب بررسبي باشبد» (زارج ،)16 :2608 ،بلدبه در همبه دورانهبا منببع
مشروعیت دولتها و حدمراني هایي را که با تدیه بر زور و شمشیر و ببر پایبه غلببه و
استیال به قدرت دست یازیدند ،باید در درون جامعه ،نه جایي فراتر از آن جسبتوجبو
کرد .مشروعیت حدومتهای متغلب و استیالگر در ایران نیبز ببر بنیبانهبای فرهنگبي
جامعه و باورهای ایرانیان و نخبگان آن متدي بود .از اینرو «نظم سلطاني» که «مبردم را
قهر کند به شوکت و لشگر» به عنوان «دولت شوکت» ستوده ميشد و «استیال و تغلبب»
را نیز طریقي پسندیده و مشروج برای دستیابي به قدرت برميشبمردند (خنجبي:2601 ،

 .)01- 14از اینرو گفتهاند« :سلطان در عرف شرج کسي است که ببر مسبلمانان مسبتولي
باشد به حدم شوکت و قوت لشدر ،و واجب است طاعت امام و سلطان در هر چه امر
و نهي کند مادام که مخالف شرج نباشد ،خواه عادل باشد خبواه جبالر .و واجبب اسبت
نصیحت او به حسب قدرت ،و جایز است که گویند او را خلیفه و امام و امیرالمبؤمنین
و خلیفه رسولاهلل» (همان.)01 :
امام غزالي گامي فراتبر نهباده و سبالطین را هبمسبن

پیبامبران نیبز قبرار داده کبه

«خدایتعالي از بني آدم دو گروه را برگزید و این دو گروه را بر دیگران فض نهاد؛ یدي
پیغامبران و دیگر ملوک» (غزالي.)02 :2601 ،
از این رو فدر حدمراني ،به اندیشه نیرومندی تبدی شد که بر تمام دوره میانه سبایه
افدنده ،و بر ک دانش سیاسي مسلمانان تأثیر گذاشت (نک :.فیرحي .)111 :2601 ،عالمبان
شیعه ،که در دوره میباني ،ببه دلیب گبرایش کالمبي امامبت محبور« ،نظبم سبلطاني» و
مشروعیت آن را برنمي تابیدند ،با ظهور دولت شیعي صبفوی در ایبران قبرن دهبم ،ببه
بازتولید تفدر «نظم سلطاني» در چارچوب اندیشه سیاسي شبیعه پرداختنبد؛ و در نتیجبه
سیاستنامه های یادشده محصول بازتولید این اندیشه از جانب برخي علمبای شبیعه در
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دوره صفوی و قاجار به حساب ميآید.

نامههایشیعی 
یاست 

یژگیهاینظمسلطانیدرس
.3و 
«گببرایش بببه شببوکت و تغلببب»« ،پیوسببتگي ملببک و دیببن»« ،عببدالتگرایببي»،
«اخالقمداری»« ،معادباوری» و «سعادتگرایي» از مهمترین مؤلفههبای اندیشبه سیاسبي
این دسته از نگارندگان سیاستنامهها بوده است .البتبه ،نقطبه مشبترک اندیشبه سیاسبي
آنان ،بازتولید قرالت جدیدی از «نظام سلطاني» و مشروعیت آن در دوران غیبت است.
« .1 .3نظم سلطانی» در کانون تفکر سیاسی
همان گونه که گذشت ،تفدر «نظم سلطاني» با تبدی به یک اندیشه توانمند و گفتمان
غالب در دوران میاني ،آنچنان بر ک دانش سیاسي مسلمانان تأثیرگذار بود کبه نخبگبان
مسلمان ،اعم از سني و شیعه ،با تدیه ببر اندیشبه کالمبي و فقهبيشبان ببه بازتولیبد آن
پرداختند .از اینرو مهمترین ویهگي اندیشه سیاسي «سیاسبتنامبهنویسبان شبیعه» ایبن
است که به جای «فقیه» و والیت او« ،شباه» و سبلطنت وی در کبانون تفدبر و اندیشبه
سیاسي آنان و بسیاری از عالمان شیعه در این دوره قرار مي گیرد .این دسته از علمبا ببا
تدیه بر کالم و اندیشه سیاسي ،ابتدا سلطنت و پادشاهي را حق پیبامبران و سبپ ،المبه
( ج) دانستند ،ولي در عصر غیبت امام ،اندیشه آنان بر محبور نظریبه «پادشباه عبادل» یبا
«نظم سلطاني» ميچرخد.

رسول جعفریان ،در مقدمه تة

لمجامم سبید ابوطالبب فندرسبدي ،ایبن پدیبده را

چنین توصیف مي کند « :آنچه در چشم این عالِم اهمیت حیاتي دارد ،نگاه به سلطنت ببه
عنو ان تنها رکن قدرت و حدومت در ایران است ،رکني که همه چیز باید ببر محبور آن
بچرخد  ...این مقدار اعتنای به سلطنت از سوی یبک عبالمي کبه ببه لحبای دینبي نیبز
جایگاهي داشته است ،قدری شگفت مينماید» (موسوی فندرسدي.)20 :2600 ،

بر پایه «نظریه مشروعیت سلطنت عدول مؤمنین» ،برای نخستین بار «نظبم سبلطاني»
به عنوان نظمي مشبروج در عصبر غیببت ،جایگباه کبانوني را در ایبن منبابع ببه خبود
اختصاص داده است ،تا جایي که «بدون پادشاه کار این جهان به فساد و اختالل انجامبد
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و منتظم نشود و هی ک ،را تعیش ممدن نباشد» (محقق سبزواری ،)01 :2606 ،و «سالمت
بالد ،رفع شرور و بالیا چبون فتنه و خونریزی و قبحط و غببال و طبباعون و وبببا و
زلزله و امرات عامه هبایله همه به برکت معدلت و حسن نیت آن اعلي حضرت (یعني
شاهعباس دوم) است» (همان.)16 :

اندیشه سیاسي فیض کاشاني نیز در رسباله آیینبه شباهي ،کبه آن را ببه درخواسبت
شاه عباس دوم نگاشته است( ،فیض کاشاني )211- 212 :2612 ،بر مدار سلطنت و پادشباهي
مي گردد .وی در بیاني فلسفي ،ضمن تبیین و تعریف پنج نیروی عق  ،طبع ،شرج ،عرف
و عادت که بر انسان حدومت دارند ،سلطنت و پادشاهي را امری عرفي و ضروری هبر
اجتماعي مي داند و ميگوید« :عرف اگر مشتم بر غلبه و اسبتیال باشبد ،آن را سبلطنت
خوانند و هر اجتماعي را ناچار است از سلطنتي تا جمعیت ایشان نظام گیبرد و اسبباب
تعیش ایشان انتظام پذیرد» (همان.)204 :

بررسي آثار عالمه مجلسي نیز نشان ميدهد که «نظبام سبلطاني» ،ببهویبهه پادشباهي
شاهان «عدالت شعار» صفوی ،که مصداق «والت عبدل» در عصبر او هسبتند ،در کبانون
اندیشه سیاسي وی قرار دارد و با برشمردن حقوقي برای آنان ،بر مشروعیتشان نیز تأکید
مي ورزد .به همین دلی است که وی ميکوشد احادی

مالحم یا عاللم ظهور در عصبر

غیبت را ،بر شاهان صفوی تطبیق دهد و برای تداوم سلطنت آنان تا زمان تحقبق دولبت

امام عصر (عج) دعا کند و بنویسد« :الیبجید أن یکی ن ششیارة شمیال لمدومی لمصی ی
لل تجامال و وصویا بدوم لمقائم (ع)» (مجلسبي ،ببيتبا .)146/11 :مجلسبي ببا
شحدها ه ل
استفاده از این دو روایبت و دوازده حبدی

دیگبر دربباره رجعبت المبه (ج) رسبالهای

فارسي در تأیید پادشاهان صفوی نگاشته و آن را تقدیم شاهسلطان حسبین کبرده اسبت
که انتقاد شدید برخي عالمان معاصرش را برانگیخبت .مجلسبي ببا بهبرهگیبری از ایبن
روایات بر جایگاه معنوی صفویان و مشروعیت سلطنت آنان تأکید ميورزد.
وی بعد از «ادای شدر نعمت سلسله عِلّیه صفیه صبفویه انباراهلل برهبانهم و شبیداهلل
ارکانهم» و بیان لزوم «دعای خلود این دولت ابد پیوند بر عامه فرقه ناجیبه شبیعیان» ،ببا
استناد به این دو حدی تأکید دارد که اوالً« :المه اه بیت علیهم السالم به ظهبور ایبن
دولت عِلّیه خبر داده اند» ،و ثانیاً« :به اتصال این سلطنت بهیه به دولبت قبالم آل محمبد
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صلوات اهلل علیهم اجمعین شیعیان را بشارت فرمودهاند» .وی در ادامبه ببا نقب حبدی
اول از امام باقر (ج) مينویسد:
مترجم گوید که بر صاحبان بصیرت ظاهر است که از جانبب مشبرق کسبي کبه
دین حق را طلب نمود و مردم را بدین حق دعوت کبرد و پادشباهي یافبت ،ببه
غیر سلسله علیه صفویه خلداهلل ملدهم نبود .و در این حدی

شیعیان ،خصوصباً

انصار و اعوان این دولت توأمان را بشارتها است که بر عاقب پوشبیده نیسبت
(جعفریان.)144 :2648 ،

سپ ،با نق حدی

دوم ميگوید:

مترجم گوید که :ظاهر است که  ...خروجکننده در گبیالن اشباره اسبت ببه شباه
دین پناه رضوان مدان شاه اسماعی حشره اهلل مع االلمه الطباهرین لهبذا حضبرت
فرمود که از ماست و او را فرزند یاد کرد .و از میبان خسبروان روزگبار ببه ایبن
نسب عاليمقدار ،همین سلسله علیه ممتاز و سبرافرازند .و پادشباه پادشباهان ببا
مراد همان خسرو خلد آشیان است یا دیگری از سالطین عظبام و اوالد کبرام او.
و چون راوی بسیاری از حدی

را انداخته ،بهخصوص حدم نمبيتبوان کبرد .و

کشتن قوچ فرزند خود را به گمان این حقیر اشاره اسبت ببه شبهادت شباهزاده
عاليتبار صفيمیرزا نور اهلل مضجعه و پادشاه دیگر که طلب خون نمایبد اشباره

است به سلطنت سلطان علیین آشیان شاهصفي افات اهلل علیبه .و چبون حبدی

را اختصار کرده اند بعضي از وقایع افتاده اسبت ،امبا بشبارت ببه تعجیب ظهبور
حضرت صاحبالزمان عوحه لمصمة والسالم و اتصال این دولبت دیبن پبرور ببه
دولت حق امام البشر از آخر حدی

ظاهر است (نک :.همان118 :؛ مجلسي ،بيتا:

 160/11و .)161

 .2 .3تقدیرگرایی و برگزیدگی االهی پادشاهان
از دیگر مباني مشروعیت «نظم سلطاني» در این سیاسبتنامبه هبا ،تأکیبد ببر نبوعي
تقدیرگرایي و اصرار ببر مقبام برگزیبدگي پادشباهان از ناحیبه خداونبد اسبت .محقبق
سبزواری ،شاه عباس دوم را «عطیه االهبي» و «نعمبت ببزرج جلیب القبدر» دانسبته کبه
«حضرت واهب متعال  ،نصیب اه این زمبان سباخته؛ جببای آن دارد کبه هبر یبک از
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بندگان جان های خود را نبثار جبان او کبه فبي الحبقیقه روح ایبن جهبان اسبت تواننبد
نمود» (محقق سبزواری.)16- 11 :2606 ،
مجلسي نیز در خطبه جلوس سلطانحسین ميگوید:
«اذا اراد اهلل برعیته خیراً جعب لهبا سبلطاناً رحیمباً» چبون اراده کبریم الیبزال و
مشیت رحیم ذوالجالل به صالح و خیریت و رفاه و امنیت گروهي تعلبق گیبرد،
تاج سروری ایشان بر تارک فرمانفرمایي نهد که مطمب نظبر خیراندیشبش جبز
صالح حال عباد و معموری جمیع بالد نباشد و از خزانه بیدرانه «تبؤتي الملبک
من تشاء» تشریف سلطنت و جهانباني بر قامت با استقامت شهریاری پوشبد کبه
نصب العین خاطر خورشید ناظرش ،بسط بساط رأفت و عدالت و خفض جنباح
مرحمت و مدرمت بر کافه امت بوده باشد.
 ...علي الخصوص در این اوان سعادت اقتران که مالک ملبک و واهبب سبلطنت،
از افق مبین رفعت و اعال ببه فحبوای وحبي انتمبای «تبؤتِي المللبکم ممبن تءشباء»
خورشید جهان تابي طالع گردانیده که فلک حدیدالنظر ،با عینک دورببین شبم،
و قمر ،در ادوار بيشمار مث او ندیده و از خزانه خاصبه «یمخبتءُّ بررءحممتِبهِ ممبن
تءشاءل» خلعت شهریاری بر قامت بارفعت نونهالي پوشانده و بر سریر فلک نظیبر
«نءرفءعل دمرمجاتٍ ممن نءشاءل» متمدن گردانیده (نصیری 06 :2616 ،و .)04

مجلسي با به کارگیری تعابیر و ادبیاتي چون« :بدان که حقتعالي هر کب ،را در ایبن
دنیا سلطنتي داده»« ،چنانچه پادشاهان را بر رعایای خود استیال داده»« ،و امبرا و وزرا را
بر بعضي از رعایا استیال داده»( ،مجلسي« )148/1 :2601 ،و به هر ک ،درخبور آنچبه او را
استیال داده اند نعمتي به او کرامت نموده اند»( ،همان« )142 :ای آن کسبي کبه خبدا تبو را
سلطنت و استیال داد» (همان )106 :به تقدیرگرایي و ضرورت باور مبردم ببه برگزیبدگي
آنان از سوی خداوند دامن ميزند.
ایشان بر مبنای هم ین تقدیرگرایي است که مقصر هر گونه ظلم و ستم پادشباهان را
نیز ،رفتار و عملدرد مردم برمي شمارد که ببا گناهبان خبویش مقبدمات خشبم و سبتم
شاهان را فراهم کردند (همان)684 :؛ یا ایندبه اطاعبت پاشباهان و دعبا ببرای آنبان را از
حقوقشان و عزت شیعیان ،و ترک اطاعت آنان را موجب ذلتشان برميشمارد (همان) ،تبا
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جایي که ترک اطاعت پادشاهان ،هم سن

و براببر تبرک بنبدگي مبيگبردد« .زیبرا کبه

حقتعالي مي فرماید که :خود را به مهلدبه میندازیبد» (همبان)628 :؛ و «هبر کبه متعبرت
پادشاه جابری شود ،و به سبب آن به بلیه ای مبتال شود ،خدا او را بر آن بال اجر ندهد و
بر آن شدت او را صبر عطا نفرماید» (همان).
سید ابوطالب فندرسدي ،از شباگردان برجسبته عالمبه ،نیبز مبي نگبارد« :پادشباهان
برگزیدگان خداوندند از باقي مردم معاصر ایشان جهبت امبر پادشباهي و امبارت ،اگبر
مسلمان باشند و اگر کافر ،و اگر نیدوکار باشند و اگر فباجر» (موسبوی فندرسبدي:2600 ،

 .)226وی سپ ،به برتری آنان بر معاصران خویش استدالل عقلبي و کالمبي کبرده کبه
« اگر در آن عصر شخصي دیگر از زیردستان از راه عقب و دلآگباهي و معرفبت لبوازم
امور ملک و پادشاهي در مرتبه او یا زیاده بر او باشد ،الزم آیبد کبه حبقتعبالي ترجیبع
بالمرجع یا ترجیع مرجوج داده باشد و این خود محال است» (همان)؛ و الزمه ایبن بباور
این است که خداوند «جاه یا ظالم باشد که با وجود چنان شخصي تفویض امور عبباد
و بالد به چنین کسي نماید و این هم بر آن محال» است (همان).

وی در ادمه ميگوید:
کدام ابله نادان را به خاطر تواند رسید که حقتعالي ،کبه حدبیم علبياالطبالق و
عالم و قادر در علم و قدرت طاق است عنان اختیبار چنبدین هبزار هبزار خلبق
روزگار و کار نظام و انتظام آیت همبه بلبدان و امصبار و نبواحي و اقطبار را در
قبضه تصرّف و کف کفایت شخصي گذارد ،که از قیام به مصال آن عاجز مانبد،
و طریق سلوک در امری که به او رجوج شده ،نداند (همان).

وی معتقد بود «حدم و اسرار پادشباهي نمونبهای از حدبم و اسبرار االهبي اسبت،
همچنان که اطالج بر جمیع آنها ممدن نیست ،مطلعشدن اینها هم ،همبه کب ،را میسبر
نتواند شد» .در نتیجه هر گونه اعترات به پادشاه نیز «همچو اعترات شیطان ببر جنباب
مقدس االهي  ،همچنان که آن کفر اسبت ،ایبن هبم راجبع ببه کفبر مبيشبود» (موسبوی

فندرسدي.)11 :2600 ،
از این رو وی تأکید دارد که « اعلبي حضبرت شباهي بنبده برگزیبده جنباب مقبدس
االهي» (همبان )01 :و «خداوند حدیم  ،...عنان اختیار چندین هزار هزار خلق موحّد شیعه
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پاک اعتقاد را ،که کثیری از ایشان سادات و علما و عبّاد و زهّاد و اخیار و ابرارند ،جز به
کف اقتدار پادشاه مرشد کام نسپارد و کار ح ّ و عقد و قبض و بسط و رتق و فتبق و
نظم و نسق چندین هزار معموره پر خلق امصار و بالد جهان را جز ببه شاهنشباه عاقب
کارداني که کما ینبغي از عهده کفایت آن برآید وانگذارند» (همان.)10 :

وی در تقدیرگرایي و باور به برگزیدگي پادشاهان ،آنها را در حد امام معصوم ميستاید:
پادشاهان صاحبان عقول قویه و از جانب حقتعالي مؤیّد به نفبوس قدسبیّهانبد،
کارداني و تدبیر امور شاهنشاهي ایشان فطری است و ایشان را در هبی بباب از
این ابواب ،احتیاج به تعلیم و آموزندگي کسي نیست و قوّت عق ایشبان زیباده
بر عقول جمیع خالیق و فهم و ادراک ایشان بر فهبم و ادراک هبر عاقب کباملي
راج دقایق است (همان.)11 :

 .3.3تأکید بر مقام ظلاللهی سالطین صفوی
از دیگر ویهگيهبای «نظبم سبلطاني» در ایبن سیاسبتنامبههبا ،تأکیبد ببر جایگباه
«ظ اللهي» سالطین و پادشاهان شیعي در این دوره است .مفهوم «ظ اللهي» پادشباه کبه
یادآور مفهوم «فرّه ایزدی» در نظریه ایران شهری است ،ببا ببهکبارگیری احبادیثي چبون
«السلطان ظ اللّه في االرت» به ایبدلولوژی رسبمي حدومبت صبفویان و ببه یدبي از
پایه های مشروعیت آنان تبدی شده بود .تقریباً همه این سیاسبتنامبهنویسبان از عنبوان

«ظ اهلل» در تجلی از سالطین بهره گرفتند .محقق سبزواری در روضی لألنی لر عباسیال

(ص ،)001 ،182 ،212 ،11 ،11سید محمد عبدالحسیب علوی عاملي ،در قواعبد السبالطین
(ص 01 ،40 ،41و  ،)00عالمه مجلسي نیز در خطبه جلوس شاه سلطان حسین و در کتباب
حقّ الیقبین (ص ،)1- 2و بیسبت وپبنج رسباله فارسبي (ص ،)14سبید ابوطالبب موسبوی

فندرسدي نیز در اثرش تة

لمجامم (ص )41 ،46 ،48 ،64 ،21و  ...از تعبیر «ظ ّاللهي» در

تجلی از پادشاهان صفوی بارها استفاده کردهاند.
این تأکید عالمان شیعه بر جایگاه «ظ اللهي» پادشاهان صبفوی ،در اسبناد دینبي یبا
سیاسي به جامانده از آن دوره نیز معمول بوده است .در وثیقهای که علما در حبمایت از
حبرکت شباه سلطان حسین در امر به معروف و نهي از مندر تنظیم کبردهانبد نیبز شباه

سلطان حسین صفوی را در کنار تعابیری چون« :حام ال ح زة لمدیی  ،حیارس شیی یجت
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لل ایال لالرضیح » نیبز
سحد لمل سوح  ،م وج ط یق لالئل لمطیاه ی » ،ببه «ظیل ل ه ل
ستودهاند (نک :.نصیری 41 :2616 ،و .)40
 .4.3پیوستگی ملک و دین
پیوستگي ملک و دین یدي از مؤلفههای مهم گفتمان غالب «نظم سبلطاني» ،در ایبن
سیاستنامه ها است .هرچند پیوند دین و سیاست ریشبه در اندیشبه ایبرانشبهری دارد،
ولي در اندیشه نخبگان مسلمان سني و شیعه نیز ببه شبدت ببر آن تأکیبد شبده و نظبام
سیاسي مطلوب را در همداری «شمشیر و قلم» یا «سلطان و مجتهد» ميدیدند.
محقق سبزواری با نق جمله اردشیر بابدان بر این نظریه تأکید ميورزد کبه «البدین
بالملک یقوی والملک بالدین یبقي؛ یعني شریعت به بازوی شهریار معدلتشبعار قبوت
گیرد و مملدت (پادشاهي) به اجرای احدام دین استوار گبردد» (محقبق سببزواری:2606 ،

 .)114از اینرو وی ضمن باور به مشروعیت شهریاری ،بر لزوم تبعیبت از منباهج شبرج
نیز تأکید کرده است .به همین دلی  ،تحقق «سلطنت فاضله» را مشروط به «سیر و اطوار
مللک بر قواعد عق و مناهج شرج» دانسته است (همان .)181 :وی از سویي «حفظ حبریم
دین را به وجود پادشاه مرتبط» دانسته (همان ،)148 :و از سوی دیگر با استدالل به مقبوله
عمر بن حنظله ،وجود مجتهدان را برای ارشاد و راهنمایي خلق از همه چیز ضروریتبر
مي داند .زیرا معرفت امور دین و شرج ،از فتاوا و اخبارات ایشان ببه دسبت مبيآیبد .از
این رو «بر همه خلق [از جمله پادشاهان] پیروی ایشان و تعظیم حدبم و فتبوای ایشبان
واجب و متحتم است» (همان.)144 :

فیض کاشاني نیز سیاست مطلوب را ترکیبي از سبلطان و علمبا دانسبته کبه سبلطان
نقش مجری قوانین شرج و علما نقش مفسران شرج را بر عهده دارند (حسبینيزاده:2614 ،

 .)180از این رو بر ضرورت وجود سلطان و فقیه ،هر دو ،تأکیبد مبيورزد و مبيگویبد:
«چون انسان ها به دلی امیال و شهواتشان با هم خصومت مبيورزنبد ،نیباز ببه سبلطاني
است که امور آنها را سیاست کند و سلطان نیازمند قانوني است که به وسبیله آن ،مبردم
را تدبیر نماید و فقیه ،عالم به قانون سیاست و عالم به طریق میبانجيگبری ببرای رفبع
اختالف آنها است» (فیض کاشاني.)14/2 :2602 ،
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عالمه مجلسي نیز ،همچون اسالف سیاستنامهنوی ،خویش ،با تأکید بر مشروعیت
«نظم سلطاني» صفویان صرفاً بر ضرورت همداری سلطان با مجتهبد تأکیبد مبيکنبد و
عنایتي به والیت فقیه در امر حدومت و اختیارات اجرایبي وی در عصبر غیببت نبدارد
(نک :.حسینيزاده.)121 :2614 ،

سید جعفر کشفي نیز «علم و نبوت را ببدون سبلطنت و قبوت» کارآمبد ندانسبته و
آشدارشدن «عزت دین» (کشفي )04 :2611 ،یا «نشر و رواج علم را» (همبان )246 :نیازمنبد
«سیف» و «سلطنت» ،و سلطنت را نیازمند علم ،بهویهه علم شریعت (همان ،)228 :دانسبته
است .وی درباره نیاز دین و دولت به هم ،با اشاره ببه جملبه مشبهور «الّبدین والملبک
توأمان الیتم احدهما االّ باالخر» ،مينویسد« :دین و سلطنت تبوأم و ببه هبم بسبتهانبد و
هی یک از آنها به اتمام نمي رسد مگر به دیگری؛ چون که اقامۀ دین ببا عبدم سبلطنت
سلطان و عدم نظام ،غیر متحقق الوقوج است؛ و امبارت و سبلطنت ببدون دیبن ،طریقبۀ
معیشت و معاشرت حیوانات است و ثمرۀ معادیۀ اخرویه ،کبه شبأن معیشبت بنبينبوج
انسان است ،بر آن مترتب نميگردد» (همان.)040/1 :

بدین ترتیب این دسته از عالمان نظم سیاسي مطلوبشان را در همبستگي ملک و دین
یا پیوند سلطان و مجتهد ميدیدند.
 .5.3نظم سلطانی و اندیشه امامت
تبیین «نظم سلطاني» بر پایه اندیشه امامبت و بیبان نسببتشبان در عصبر غیببت ،از
ویهگي های مهم اندیشه سیاسي سیاستنامبهنویسبان دوره صبفوی اسبت .از پیامبدهای
ظهور دولت صفوی ،بازتولید «نظم سلطاني» بر پایه کالم شیعه بوده اسبت .تبالش ایبن
علمای شیعه به گونه ای رقم خورد که ضمن پذیرش تلقي ایرانبي از پادشباهي ،قبدرت
سلطنت را ،که رسمیتي در فقه شیعه نداشت و به عنوان غصب حدومبت امبام معصبوم
(ج) تلقي مي شد ،به تفدر سیاسي شیعي نزدیک کردند و به عنبوان ضبرورت یبا نیاببت
غیرمستقیم و مع الواسطه با آن همگام شدند (نک :.مقدمه جعفریان ،در :قزوینبي )2612 ،و در
نتیجه به قرالتي جدید از «نظم سلطاني» و مشروعیت آن در دوران غیبت انجامید.
البته برخبي علمبای شبیعه ،همچبون محقبق اردبیلبي و شبیخ اببراهیم قطیفبي ،ببر
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مشروعیت نداشتن و غاصبانه بودن حدومت صفوی اصرار ورزیدند .ولي بعضبي دیگبر،
در صدد عرضه الگویي نظری برای اثبات مشروعیت آن در این دوره برآمدنبد .فقیهباني
مانند محقق کرکي ،با تأکید بر نظریبه «والیبت فقیبه» ،سبالطین صبفوی را «مبأذون در
حدومت» از سوی فقیه دانستند و مشروعیت آنان را بدین واسطه رسمیت بخشیدند .اما
گروهي دیگر همچون محقق سبزواری ،فیض کاشاني ،عالمه مجلسي و  ...با تأکیبد ببر
نظریه «مشروعیت سلطنت عدول مؤمنین» در «عصر غیبت» ،و باور به عدالت پادشاهان
صفوی ،مشروعیت حدومت آنان را تأیید کردند .اینان ببا بهبرهگیبری از کبالم سیاسبي
شیعه ،به اثبات مشروعیت برای «نظم سبلطاني» ببر پایبه دو اصب «امامبت» و «غیببت»
پرداختند.
محقق سبزواری ،با تقسیم سلطنت به فاضله و ناقصه( ،محقبق سببزواری 181 :2606 ،و
 )180پادشاهي «پادشاهان عادل» را در کنار «والیبت پیبامبر (ص) ،المبه (ج)» ،از اقسبام
«سلطنت فاضله» دانسبته اسبت .وی ،ببا یبادکرد از دو نبوج «پادشباهي مطلبق و ملبک
علي االطالق» و «پادشاهي عادل» ،و تأکید بر پادشاهي مطلبق پیغمببران و المبه (ج) ،ببا
بهره گیری از «اص غیبت امام» و نبود «پادشاهي مطلق» ،به اثبات ضرورت و مشروعیت
«پادشاهي عادل» ميپردازد و ميگوید:
هی زمان از وجود «امام اص » خالي نميباشد ،لیدن در بعضي ازمنبه ببه جهبت
حدمت ها و مصلحت ها« ،امام اصلي» از نظر غایب مبيباشبد  ...اگبر «پادشباهي
عادل» مدبر که کدخدایي و ریاست این جهان نماید در میبان خلبق نباشبد ،کبار
این جهان به فساد و اختالل انجامد و منتظم نشود و هی ک ،را تعبیش ممدبن
نباشد ،بلده البد و ناچار ضرور است خلق را از پادشاهي که ببه عبدل زنبدگاني
نماید و پیروی سیرت و سنت «امام اصلي» کند (همان 00 :و .)01

سلطان محمد کاشاني نیز ،در رساله قواعد سبلطاني ،ضبمن اسبتدالل ببر ضبرورت
حدومت و وجود «حاکمي عادل و مصلحي کامب » از مشبروعیت سبلطنت «پادشباهان
عادل» دفاج ميکند و ميگوید:
کسي که این کار بر وی الزم و متحتّم و به این صفت موصوف تواند ببود ،و ببر
همه عالم حدم تواند کرد ،یدي از سه فرقهانبد :اول پیغمببرانانبد .دوم اوصبیا و
المه معصومین سالم اهلل علیهم اجمعین .سوم پادشباهان عبادل؛ و چبون در ایبن
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زمان فرقه اول (یعني پیامبران) مفقود ،و دوم (یعني امام) به سبب اعبذار و عبدم
رخصت در میان خالیق ظاهر نیست ،منحصر اسبت حدومبت و فرمانفرمبایي و
سلطنت و عدالت گستری در فرقه سوم .پ ،بر پادشاهان عادل الزم است که ببه
قدر مقدور ،خبود را در بباب اصبالح ببین النباس و نظبام عبالم معباف ندارنبد
(کاشاني ،2646 ،مقدمه).

عالمه مجلسي نیز 2،در خطبه جلوس سلطانحسین ،بر مبنبای سبنت کالمبي شبیعه،
«سلطنت پادشاه عادل» را ادامه نببوت و امامبت و برگزیبده خداونبد در «دوره غیببت»
ميداند و ميگوید:
بعد از «غروب خورشید سپهر» در افق عالمر بقا و «احتجباب اقمبار فلبک امامبت
1

در نقاب غیبت و سپهر و سحابر اختفا»،قبادر ببيمنبت و خبالق ببيضبنت از
مزیببد لطببف و مرحمببت بببر بقایببای ایببن امببت ،مقالیببد فرمببانروایي و مفبباتی
کشورگشایي را در کف کفایت و قبضه درایت سالطین عدالتشبعار و خبواقین
فلکاقتدار سپرده (نصیری.)06 :2616 ،

تأکید بر مشروعیت حدومت «پادشاهان عادل» در عصر غیبت ،ميتواند مبنایي برای
اثبات مشروعیت بي واسطه برای آنان به عنوان نایبان و جانشبینان امبام (عبج) در زمبان
غیبت در مقام سیاست و سرپرستي جامعه باشد ،همچنان که فقها نایبان حضرت در مقام
فتوا و قضاوت هستند .کشفي بر این ندته تأکید دارد که «مجتهبدین و سبالطین هبر دو
یک منصب را مي دارند که همان منصب امامت است که به طریق «نیابت» از امام منتقب
به ایشان گردیده و مشتم بر دو رکن « ...دین»  ...و «ملک و سلطنت» اسبت» .وی ببه
دلی جدایي بین «سیف و قلم» و جدایي مجتهدان و سالطین ميگوید:
الجرم امر «نیابت» در مابین علما و سالطین منقسم گردید .و مجتهبدین و علمبا
حام یک رکن آن ،که علم به دین و معرفت به اوضباج رسبول اسبت ،شبدند و
سالطین متدف یک رکن دیگر آن ،که اقامه و ترویج آن اوضاج است ،گردیدنبد
(کشفي.)044- 040/1 :2602 ،

 .6 .3تأکید بر سیادت شاهان صفوی
از دیگر مباني مشروعیت «نظم سلطاني» در سیاستنامههای عصر صبفوی ،رسباندن
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نسب شان به «پادشاهان آرماني» ،یعني پیامبر (ص) و المه (ج) ،و اسبتفاده از مشبروعیت
آنها است .محقق سبزواری «نسب عالي» را یدي از پایههای مشروعیت «نظبم سبلطاني»
مي داند و مي نویسد « :غیر او کدام یک از سالطین عبالم را نسبب مصبطفوی و حسبب
مرتضوی است؟» (محقق سبزواری .)180 :2606 ،از ایبنرو تعبابیری مختلفبي در تجلیب و
تقدی ،از صفویان در سیاستنامه هبا ببه کبار رفتبه اسبت ،از جملبه« :چبراغ دودمبان

مصطفوی ،فروغ خاندان مرتضوی» (همان « )11 :م لو ج میکهب آبائیه لمکی ل و سین
أجدلده لمجظا  ،زبدة لااام لوالد طه و یس ،قدوة لعاظم لح اده لمطاه ی » (علوی

عبباملي« )66 :2604 ،مصببطفویآداب ،مرتضببویانتسبباب» (کاشبباني ،2646 ،مقدمببه) «جنبباب
مصطفوی نسب ،مرتضویحسب ،حسبینيلقبب ... ،چشبم و چبراغ دودمبان مصبطفوی،
نوباوه گلستان مرتضوی» (مجلسي14 :2421 ،؛ همو ،بيتا« )6 :نببویحسب ،مرتضوینسبب،
جعفببریمببذهب ،موسببيادب ... ،ابببوالمظفر شبباه سببلطان حسببین الصببفوی الموسببوی
الحسیني» (نصیری 44 :2616 ،و .)41
در منابع تاریخي دوره صفویه نیز ،سیادت خاندان صفوی مح توجه ببوده اسبت و
نسب این خاندان را به امام موسي کاظم (ج) ميرسانند (نبک :.پاشبازاده12 :2614 ،؛ آصبف،
 .)08- 40 :2640

نتیجه 

سیاستنامه نویسان شیعي با نگارش آثار فاخری چون روض لالن لر عباسال ،ق لعد
لمسمطح  ،رسامه آیحنه شاهال ،ق لعد سوطانال ،تکر ة لملو  ،دست ر لملوی ،
هلم لمث لقب ،ت ضحح لألامل ،آدلب سو حارم با رعحت ،تة لملو و محزلن
باب تازهای در توسعه اندیشه سیاسي شیعه و خلق نظریههای سیاسبي جدیبد
لملوی
در این حوزه گشودند .اساسيترین نقطه مشترک این آثار ،تأکید بر «نظریه والیت عدول
مؤمنین» و عرضه قرالتي جدید از «نظم سلطاني» و مشروعیت آن در دوران غیبت است.
در کنار عرضه قرالت شیعي از سلطنت و نظام سلطاني ،جایگباه کبانوني پادشباه در
تفدر سیاسي ،تقدیرگرایي و تأکید بر برگزیدگي پادشاه از سوی خداوند ،مقام ظ اللهبي
سالطین و تصری بر سیادت شاهان صفوی را مبيتبوان از ویهگبيهبای ایبن دسبته از
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سیاستنامهها برشمرد.

نوشتها


پی
 .2وی با تألیف رساله آداب سلوک حاکم با رعیت ،کبه آن را ببرای «تنبیبه اربباب غفلبت و اصبالح
اصحاب دولت» نوشت (مجلسي )261 :2421 ،و تألیف کتاب عین الحیات و مطرحکردن عنباویني
چون« :احوال سالطین عدل و جور»« ،کیفیت معاشرت با سالطین»« ،حقوق پادشاهان و نیز مفاسد
قرب به پادشاهان» به سنت سیاستنامهنویسي روی آورد.
 .1اسم مصدر به معنای بخ و خساست.

/شیعهپژوهی،سالاول،شمارهچهارم
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منابع 

آصی ،،مةلیید هاشیم ( .)8431رسییتم لمتی لری  ،بییه لهتلیا ح مةلیید م یح ا ،تیی لنح لنت ییارل
لمح ربح .
ِ
پاشازلده ،مةلد عارف ( .)8431لنقمب لالسم بح لمخ لص ولمج ل  ،به ر ششح رس ل جج یان،
قییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییمح
دمحل.
جج یان ،رس ل ( « .)8411نظ یه لتصال دومت ص یه با دومت صاحبلمزمان عوحهلمسم » ،درح پحا
بیارستان ،دوره دو  ،س ،4ش ،88ص.311-347
حسحنالزلده ،سحد مةلیدعوال ( .)8431عولیا و م ی وعحت دومیت صی ا ،تیی لنح لنیلی مجیارف
لسممال.
لل ب روزبیان ( .)8431سو لملو  ،تصةححح مةلدعوال م حد ،تی لنح لنت ارل
انیال ،اضل ه ل
ا لرزمال.
زلرع ،عبییاس ( .)8411مبییانال م ی وعحت و قییدر در جلی ی را لسییممال لی ی لن ،تی ی لنح مسسسییه
ا هنگ و دلنش.
طباطبایال ،سحد ج لد ( .)8433درآمدا اوس ال ب تیاری لندی یه سحاسیال در لیی لن ،تیی لنح داتی
مطامجا سحاسال و بح لملووال وزلر اارجه.
طباطبایال ،سحد ج لد ( .)8434زولل لندی ه سحاسال در لی لن ،تی لنح لنت ارل ر ی .
طباطبایال ،سحد ج لد ( .)8437ا لجه نظا لملوک ،تی لنح ط ح ن .
عو ا عاموال ،سحد مةلد عبدلمةسح ( .)8413ق لعد لمسمطح  ،تی لنح رتاباانه و م رز لسناد
میوس ش رلا لسممال.
غزلمال ،لب حامد مةلد ( .)8433نصحة لملو  ،تصةححح جمللمدی هلایال ،تی لنح ن هلا.
اح حال ،دلوود ( .)8411قدر  ،دلنش و م وعحت در لسم  ،تی لنح ن نال.
احض راشانال ،مممةس ( .)8438لملةی لمبحضاء ،قمح جامجه مدرسح .
احض راشانال ،مممةس ( .)8438ده رسامه ،رسامه آیحنهشاهال ،لص یانح م رز تةقحقا عولال-
دینال لمح لملسمنح .
قزوینیال ،عبیدلمک یم بی مةلید یةحیال ( .)8438بقییا و زولل دومیت ،ت جلیهح رسی ل جج ییان ،قییمح
لل م ع ال نی ال.
رتاباانه آیت ه ل
لل لسیتادا،
راشانال ،سوطان مةلد ( .)8414رسامه ق لعد سوطانال ،درح میل عه ج نامه آیت ه ل
تصةححح رس ل جج یان ،قمح ن م رخ.
ر ال ،جج ب لبال لسةال ( .)8437محزلن لملو ولمط لئ ،،به ر ششح عبیدلم هاب ا لتیال،
قمح ب ستان رتاب.
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ر

ال ،جج ب لبال لسةال ( .)8418تة ی لملوی

 ،تةقحی:ح عبیدلم هاب ا لتیال ،قیمح ب سیتان

رتاب ،ج.1
مکزلیال ،نی .)8411( ،چامش سحاست دینال و نظم سوطانال ،قیمح پووه یهاه عوی و ا هنیگ
لسممال.
میوسال ،مةلدباق (بالتا) .ح :لمحقح  ،تی لنح عولحه لسممحه.
میوسال ،مةلدباق ( .)8411عح لمةحاة ،مةق:ح میدا رجایال ،قمح لن لر لمیدا.
لل م ع ال نی ال.
میوسال ،مةلدباق ( .)8381بحست و پنج رسامه اارسال ،قمح رتاباانه آیت ه ل
میوسال ،مةلدباق (بالتا) .بةار لألن لر ،بح و ح مسسس لم اا.
مةق :سبزولرا ،مةلدباق ( .)8414روض لألن لر عباسال ،تصةححح لسیلاعحل چنهحیزا لردهیایال،
تی لنح مح لث مکت ب.
م س ا اندرسکال ،سحد لب طامب ( .)8411تة ی لمجیامم در لوصیاف لابیار شیاه سیوطان حسیح
ص ا ،تی لنح رتاب اانه و م رز لسناد میوس ش رلا لسممال.
نصح ا ،مةلد لب لهحم ب زی لمجابدی ( .)8434دست ر شی یارلن ،تی لنح بنحاد م ق اا درتی
مةل د لا ار.
وب  ،مارس ( .)8433لقتصیاد و جامجیه ،ت جلیهح عبیاس منی چی ا و میی دلد ت لبالنیولد ،تیی لنح
لنت ارل م مال.

