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ا کمتر به صورت ام ؛است شدهگوناگون بررسی ع( از زوایای ) های حضرت علیتاکنون اندیشه

-شیعی توجه شده است. یکی از علمای شیعه سید قطب علمایاندیشۀ مستقل به بازتاب آن در 

عصر صفوی  ۀشیعالدین نیریزی از حکمای سید قطب ه.ق( است.1173الدین نیریزی )متوفی

-خویش داشته است. گرچه معرفتۀ نشیعی زما -است که نقش مهمی در تحول گفتمان سیاسی

سیاسی ایشان مغفول مانده  ۀاندیشاما تاکنون  ؛شدهققان مطالعه شناسی دینی وی از سوی مح

ای و های منابع کتابخانهداده. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر است

آرتور  اساس روش جستاری توماسبرمشاهدات میدانی انجام شده است. در این پژوهش 

واکاوی یریزی نالدین قطبسیاسی سید اندیشۀ تأثیرگذار در  های علویترین مؤلفهاسپریگنز، مهم

حقیق نتایج تهای مقبره سید احمد نیریزی مقایسه شده است. و با مضامین مذهبی کتیبه شده

های حضرت علی )ع( و به تبع آن مؤلفهالدین نیریزی به پیروی از حاکی از این است که سید قطب

اختیار باوری سعی و گرایی تعقلهای آن همچون مجموعهزیرلبالغه و اجمله نهجازاصیل علوی 

، نقد حاکمیت صفوی، رو نقد علمای قشریاین؛ ازاست در بنای اندیشه سیاسی خویش داشته

 های تبیینیترین داللتجامعه و انتخاب سلطان، مهم ۀادارتوجه به اهمیت و جایگاه مردم در 

 ،سیاسیدنامۀ تعهاجرای و  طلبانهنه در برابر انزوای عافیتالئوتأکید بر عمل مس وضعیتی( و)

ه الدین نیریزی بودسید قطباندیشۀ و تضمنات سیاسی  ها و مقومات هنجاریترین داللتمهم

 کند.بره سید احمد نیریزی برابری میهای مقکه این نکات با مضامین کتیبه

 اهداف پژوهش
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  مقدمه

است.  تعلق داشتهبه اواخر عصر صفویه  ق(.ه 1173نیریزی )متوفی  الدینقطبسیاسی سید  ۀاندیشاز منظر تاریخی، 

 ۀخاطر هنوز ،دوره اینبه ایران و سقوط حکومت شاه سلطان حسین بوده است. در  هاافغانزندگی وی مصادف با هجوم 

گری، شیعه رکن سه براساسصفویان . ها زدوده نشده بودیایراناذهان در  صفوی شیعی پادشاهان بالمنازع قدرت

 و ادعای شیعی بر اعتقادات و با تکیه وجود آورند را به ایپردامنه گرایی، توانستند اقتدار سیاسیو ملی گرییفصو

الدین بعدها سیاسی سید قطب ۀاندیشاز . کنند کسب سیاسی شیعه، توانستند مشروعیت و پیوند با امامان سیادت

های اندیشهسید احمد نیریزی نیز مشترکاتی با  ۀمقبرهای . در این میان در کتیبهدشمنابع و مستنداتی مشاهده 

 محمد پدرش نام. گشود جهان به دیده نیریز در. ه.ق1060ل سا حدود نیریزی احمد نیریزی نمود پیدا کرد.الدین قطب

. شد اصفهان، پایتخت، راهی صفوی سلیمان شاه دورۀ در اولیه، تحصیالت از پس احمد. بود الدینشمس به ملقّب و

 محمدابراهیم محضر به هنر رموز تکمیل برای سپس و کرده آغاز تبریزی محمدصادق نزد را خط مشق که رودمی گمان

 جای به نیز نستعلیق شکستۀ و نستعلیق رقاع، ثلث، هایخط نیریزی از اگرچه. است یافته راه( محمدنصیر فرزند) قمی

 بود، گرفتنشکل حال در وی از پیش که را نویسینسخ از یسبک و ساخته خود تازییّکه عرصۀ را نسخ وی اما ؛مانده

این مقاله لذا  ؛گشت ایرانی نسخ استاد مشهورترین و رساند رسمیت به را ایرانی نسخ   . به این ترتیبداد سامان و سر

الدین رازی های قطبهای علوی اندیشهسید احمد نیریزی با مؤلفه ۀمقبرهای صدد بررسی تطبیقی مضامین کتیبهدر

 .شد

 هایینگاریکتو  است نیامده عمل به آن در ابعاد مختلف جامعی تحقیق تاکنونموضوع پژوهش حاضر  درخصوص 

 اسالم سیاسی ۀاندیش به را از خارج شناسانهشرق هایفرضپیش که است با رویکرد بیرونی است، عمدتاً شده عرضه که

 تعمیم اسالم سیاسی و سنت تاریخ و در گسترۀ صادر گشته اندیشه و زوال انحطاط حکم آن بر اساس .کندمی تحمیل

معدود در  نوشته جواد طباطبایی اشاره کرد. رانیا در یاسیس شهیاند زوالتوان به این آثار می ۀجملاز شود. می داده

سیاسی علمای شیعی  ۀاندیشهای علوی در به بازتاب مؤلفهاست،  گرفته صورت با رویکرد درونی هم که تحقیقاتی

 یاسیس ۀشیاند، یکاشان ضیف یاسیس ۀشیاند، مالصدرا یاسیس ۀشیاندتوان به این آثار می ۀجملعنایتی نشده است؛ از 

زایی، دکتر بهروز لککه توسط محققینی همچون دکتر نجف  ییبها خیش یاسیس ۀشیاندو  یطوس نیرالدینص خواجه

اند، اشاره کرد. تنها آقای مهدی فدائی مهربانی و فیرحی به نگارش درآمدهلک، محسن مهاجر، علی خالقی و داوود 

رفت از بحران سیاسی در اندیشه سیاسی سید برونعرفان و راه »ای با عنوان ( در مقاله 1391) عبدالحسین خسرو پنا

ه به صورت ناهمگون اشاره الدین البتسیاسی سید قطب ۀاندیشدر  علوی هایبه بازتاب بعضی مؤلفه «الدین نیریزیقطب

ای و مشاهدات میدانی درصدد اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر مستندات کتابخانهکرده

 الدین رازی است.قطباندیشۀ سید احمد نیریزی با ۀ مقبرهای واکاوی ارتباط مضمومی کتیبه
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  یزیرین نیالدقطب دیس یاسیس شهیاند یبررس .1

 اواخر اندیشمندان سیاسی تأثیرگذارترین و ترینمهم ( ازق 1173)متوفی  شیرازی نیریزی محمد الدینقطب سید

 باالیی شأن از آنکه جهت به نیریزی .شده است غفلت وی، سیاسی هایاندیشه از تاکنون متأسفانه که است صفویه ۀدور

 و معرفتی عرفان گسترش از حکایت لقب، این شود.می ملقب «نیالدقطب» به است بوده برخوردار عرفا میان در

محمود افغان با ارسال هدیه  حتی است، صفوی عصر بزرگ شیعی اواخر عرفای و حکما از او .ان داردایر در محورشریعت

نوی خان زند نفوذ معدورۀ کریم در همچنین .(123 :1389)عقیلی، ارادت خود را به وی نشان داد  ،یزیبرای نیر

ازدواج  یادآور اصطهباناتی، استادش دختر با نیریزی ازدواج .(338 :1362)خاوری،الدین همچنان ادامه داشت قطب

 یکی مربوط البته. رسیدند قطبیت به استاد از پس دو هر که گیالنی است زاهد شیخ اردبیلی با دختر الدینصفی شیخ

 به شخصیت دو هر نام  وجود، این با خاندان است. این سلطنت پایانی   روزهای به مربوط دیگری و صفویه دوران آغاز به

وی  رفیع جایگاه ،سیاسی نیریزی هایاندیشه از غفلت دالیل از یکی رسدمی نظر به .خوردمی پیوند سیاست، با نوعی

 مثابۀبه نیریزی هایاندیشه کاوانه بهکه نگاه ژرفدرحالی ،باشد از افکار او بعد این به نگاه بیشتر و شیعی عرفان تاریخ در

خاندان  حکومت هایسال در آخرین وی چگونه مشخص خواهد شد که ایران در شیعی اندیشۀ اصلی نمایندگان از یکی

 رکن سه که دارای کند. سنخیمی عرضه را سیاسی اندیشۀ از سنخی ،های علویو مؤلفه  مبانی  صفوی با استفاده  از

 مردم حقوق قدرت سیاسی و عنایت به تبیینی  و هنجاری اندیشه سیاسی در حوزه ساختارمبانی معرفتی،  اساسی  

 است. 

 است شیعی تصوف سالسل از (  ذهبیه10 :1371، )نیریزیاز اقطاب سلسله صوفیه ذهبیه است الدین نیریزی قطب

 به نیریزی الدینقطب یاسیس ارجاعات . شایدشدمی شناخته معتبر نیز علما سوی از بوده و ملتزم شریعت، به که

 از را نیز خود ذهبیه چنانکه باشد؛ داشته شیعی معارف با عرفانی نحلۀ این درونی پیوند کنندۀحکایتنیز،  البالغهنهج

 در نیریزی .(119 :1391، )فدائی مهربانی و خسرو پناه اندبوده شیعه «الختم الي البدو من» که دانندمی هاییسلسله

معرفت رضویه »و به  «کرده ذهبیه طریقت پای در دایرۀ» که گویدمی «هیالعلو حکمت» یا الخطاب فصل رسالۀ ابتدای

به نداشتن توان مینی معرفتی اندیشه سیاسی ذهبیه ازجمله مبا .(1دانشگاه: 3/364)نیریزی، نسخه خطی  «رسیده است

بندی به اصول شریعت و احکام فقهی و تقیه به باورهای شیعی و پای خانقاه در جایی جز ایران، همگامی با اعتقادها و

 (.171-174 :1382، چهاردهی)رهیاهو برای جذب مرید اشاره کرد آن، بسته بودن و پرهیز از تبلیغات پ

 مالک اشترعهدنامۀ غه و البالوی به نهجعالقۀ الدین شیرازی، قطب سیاسی اندیشه گیریمبانی معرفتی شکل از یکی

 تأمل شیعی در مختصات و منابع بندیطبقه در نیریزی واقع،در( 109 :1371، فدائی مهربانی و خسروپناهبوده است )

ای که وی اند، به گونهپرداخته تأمالت سیاسی به اشتر مالک عهدنامۀ مبنای بر که است افرادی زمرۀ در سیاست، باب

 توفیق اظهار آن در خداوند از و اساس این بر من عقیدۀ»است.  داده ارائه البالغهنهج استناد به را خود هایتحلیل غالباً 

 .است دین بزرگ و  مؤمنان امیر سخن از بار، پیرویهالکت وضعیت این از نجات راه و درمان این اساس که خواهممی

پناه  او به که کسانی و است  کرده نافرمانی را خدا کند، اشنافرمانی اگر و کرده را اطاعت خدا کند، اطاعتش اگر کسی
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 به بسته را سعادت انسان به پیروی از علی)ع(، ای که نیریزیگونهبه ( 81: 1371نیریزی،اند )آورده پناه خدا به ،آورند

 سیاسی اندیشۀ مبانی معرفتی از بعد ،این دو. (121 :1391، پناهفدائی مهربانی و خسرو داند )می او ۀاراد و اختیار

 .یابدمی عینی نمود صفویان، سقوط باب علل در تأمل در نیریزی

 اراده بر مبنای وی تحلیل دارد، وجود نیریزی سیاسی اندیشه های علوی درمؤلفهدر بازتاب  که توجهی جالب نکات از

 سوی از تواندمی صورتی در تحلیل این است که بدیهی .است جبرباورانه هایتحلیل از دوری گزیدن و اجتماع اختیار   و

 فردی اختیار بر رویکردهای علوی و مبتنی شناسی انسان یک دارای فکری خود نظام در که شود ارائه اندیشمند، یک

کانون  شناخت  در انسان آن در که ایاندیشه یعنی دهد؛می ارائه علوی اندیشه بر مبنای  را باور این قطعاً  نیریزی باشد.

 که هستند اجتماع یک هایانسان علمای قشری، این از برخی برخالف نیریزی، ۀاندیش در گیرد.می قرار حقیقت

 هاآن به که را نصوصی تمامی»جهت  همین به نیست. انسان اعمال ،جز چیزی جبر، و زنندمی رقم را خود سرنوشت

، )نیریزی «.داندها میانسان و جامعه خواست متن از برخاسته را اجتماعی تغییرات دلیل که است نصوصی ،کندمی استناد

نیست.  اجتماعی بر اوضاع مبتنی صرفاً  وی تحلیل و نگرفته فاصله دینی، تفکرات از وی این، وجود با .(19 :1371

 علوی آرای مبنای بر درمانی اجتماع، بیرونی هایمقابل بیماری در که است استوار مبنا این بر نیریزی سیاسی اندیشۀ

 خود، با کتاب نخست فصل در که گونههمان کند. نقش ایفای روحانی، طبیب یک در کسوت گونه بدین و دهد ارائه

شده است  «دشمن تسلط»سبب  «رسول و خدا با پیمان شکستن» است: معتقد آورده، «العالمات و االسباب» عنوان

 کلینی،) «کنید متهم دینش در را او ،دیدید دنیا دوستدار را عالمی اگر» صادق که امام از حدیثی مبنای بر ( و22:همان)

 و بردیم بهره دنیا از کمک آنان به ما .بودند رفاه اهل این از پیش که شدیم نزدیک قومی به ما» آورد:( می46/ 1 تا،بی 

 زیرا است؛ استوار شیعی مبنای بر وی تحلیل این .( 23: 3/364خطی نسخۀ نیریزی،) «گرفتیم قرار مسرفین دسته در

 .(74: 1371)نیریزی، «.دارد خاطری تعلق دارد، دوست آنچه به نسبت کسی هر»است  آورده همان رساله از بخشی در

ها و اندیشه علی)ع( در امر صفویه است که با استفاده از شیوهاندیشمند شیعی اواخر  ترینواقع نیریزی مهمدر

)فدائی مهربانی کرده است  توجه بحران شرایط در عنوان حکومتی با نماد شیعیبهصفویه  سقوط داری، بهحکومت

 هاآن خالل در و است داشته موضوع این در تأمالتی الخطاب فصل و الممالکطب ( وی در108 :1391، وخسروپناه

 مبتنی که شیعی حکومت یک ۀمثاببه صفویان سقوط واقعدراست.  کرده ارائه شیعی را- سیاسی ۀاندیش ی ازنوع خاص

 برای بستری خود این و بود کرده ایجاد اذهان در را های بسیاریپرسش بود، معرفت اصحاب و مردم عمیق اعتقادات بر

 ترین وجوهمهم از یکی نیریزی الدینقطب سیاسی هایاندیشه میان، این در شد. بحران سیاسی  شرایط اندیشه از نوعی

  .است جریانی چنین

الدین نیریزی به جهت نزدیکی به مختصات تفکر الهی، جایگاه مهمی قطبسیاسی رسالۀ الک و به تبع آن م ۀعهدنام

کیفیت  ۀدربارتر حتی اند. نیریزی در سطوح علمیرفتهدهی به سعادت خود در نظر گمردم در شکل برای اختیار

ی، گوید که بیان این فقرات از زبان صوفمیمشورت، چگونگی مجهز ساختن سپاه و فرستادن جاسوسان نیز سخن 

هم  کسانی هستند که هم موضوع سیاستند و ۀمثاببهمردم همۀ نظر وی  (. به84: 1371)نیریزی،  تقریبا عجیب است
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عمومی آنهاست. بدیهی است با دیدگاهی که عرفان اسالمی در باب نفی تعلقات و تقیدات  ۀترادسیاست الهی در گرو 

وری از حق و درنتیجه دوری بیشتر از حقایق جامعه شده است باعث د دارد، تحلیل نیریزی این است که تقیدات بیشتر

 ترین دلیل ضعف و اضمحالل خاندان شیعی خواهد بود.و این مهم

)ع( متوجه  ص( و امام علی) پیامبر اسالم ۀاندیشسیاسی نیریزی به پیروی از سیره و  ۀاندیشها و مبانی تبیینی داللت

 که آوردیم دربار به وابسته علمای برخی ضمن نقد معنادار حدیثی در علمای قشری، نهاد سلطنت و مردم است. وی

 نشوند. وارد دنیا در که وقتی تا دار رسوالنندامانت رسول خدا فرمود: فقها،» کنند:می سلطان پابوسی  حق، معیار به جای

 در کردند چنین سلطان! وقتی از پیروی :فرمود حضرت آن معناست؟ به چه دنیا به آنان ورود پرسیدند حضرت آن از

 سلطان چاپلوسی  که است علمایی نقد است، نیریزی موردنظر آنچه. (46/ 1 :تا، بیکلینی) «.باشید آنان برحذر از دینتان

 طوربه سلطان، با نفی همکاری به پیامبر را حدیث حتی عبارت این نباید البته. اندپنداشته حقیقت را معیار او و کرده

 آنچه حال،هربه .است صفوی حکومت زوال از وی تأسف نشانگر ،ینیریز رساله خود اینکه چه کرد؛ تأویل مطلق، و کلّی

 حقیقت و حق را معیار دانند،می شوکتصاحب را سلطان   معیار که کسانی مقابل در نیریزی که است این ،است مشخص

 از. یابدمی گرایش مردم سوی به وی حقیقت نظر و حقبه سوی  اختیاری حرکت معادلۀ عرفانی با و داندمی اجتماع

گرچه نفس   است. مردم به نسبت مثبت، دید نوعی دارای )ع( امام علی ۀسیرالدین به پیروی از سید قطب دیگر سوی

اما ریشه در  ؛است فکری نوآوری نوعی زمانی دورۀ آن در عهدنامه گانۀسه ارکان از یکی عنوانهب مردم دخالت دادن

 داده ارائه تندی انتقادات درباری علمای به نسبت سالطین، بر نقد از ، جداینیریزی است. امام علی)ع( داشته ۀاندیش

 غیرت کجاست و شجاعت کجاست»که  دهدمی سر «سیدالمرسلین امه علماء یا» و «اهلل دین علماء یا» فریاد مرتباً است و

 جای بر قاعدین مانند ما و رودمی میان از مردم ناموس آیند،درمی اسارت به زنان بالد، اکناف و اطراف از کهحالیدر

 «.مؤْمنینَ کُنُْتم إ نْ إ یمانُکُم ب ه یأْمرُکُم  ب ْئسما شما، قُلْ حال بر وای که است ایمان و تشیع این اگر ایم.خود نشسته

 .(28 :1371، )نیریزی

در  او .بردندمی راههکج به را اصیل، مردم تصوف و عرفان نقد با که است قشری علمای برخی متوجه نیریزی، نقد

 در او .(32 :1371، نیریزیاست ) خوانده «اشباه العلم»را  علما این ،متعدد موارد العلویه درالخطاب یا حکمتفصل

 صوفی هایهفرق از صفویه، نظر وی به چراکه داند؛می «صفوی دولت منبع»با  مخالفت را عرفا با علما مخالفت همانجا

 عنوانبهاز عرفان شیعی  دورشدن صفوی، خاندان زوال دالیل از یکی وی نظر در بنابراین، ؛( 33: :1371، نیریزیبودند )

 . دهدمی شرح را دالیل این اعتقادی، مسائل به توجه با البته که است مشروعیت خود منبع

 علمای حساب او .کنند دور خود از پایگاه را صفویه دارند سعی که پرداخته قشری علمای نقد به دیگری موارد در وی

 سه جانبه عهدنامۀ اصلی ارکان از یکی را واقعی که علمای است جهت همین به و کرده جدا قشری علمای از را واقعی

 و افراد باطن اهل علمای سیاسی، تعهدنامۀ گانۀسه ارکان از یکی عنوانبه علما از وی ، منظورنبنابرای ؛است دانسته خود

 همین به است. گرفته پیش در را راه دیگری ،صفوی پیشین شاهان   خالف بر کنونی، شاه وی زعماست. به عالم ظاهربه

 و داده قرار حمله مورد شاه، به قُرب به خاطر را علما دارد، «صفوی سلسله جلیلۀ»از  که تمجیدهایی وجود با دلیل،
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 سیاسی حساس شرایط در است معتقد نیریزی. ( 37: 1371نیریزی،است ) کرده ذکر اوضاع خرابی از عوامل را همین

 به حکومت برای خوبی ۀپشتوان و داد خواهند ترجیح قرار بر را فرار درباری، و علمای قشری این اجتماعی، هایبحران و

 به اشعاری در وی .اندمردم شتافته از پشتیبانی به حساس مواقع در همواره صوفیان ها،این برخالف .روندنمی شمار

 از قشری علمای که است باور این بر کهحالیدر دارد؛ اشاره خارجی ۀحمل برابر در ایران از دفاع در شیعه دراویش نقش

 اند:آنان گریخته برابر

 باالهانه    اهلها   مع   عاملوا  قد  و  خاصموا      افغان   حزب من   فراعنۀ               

 الهالکه فی عوا صور ابل و عجز قد و  دافعوا       التشیع   دراویش    بعض  و              

 الفضیله    جاه حب     فی ذعائهم    تزلزلت       حین  العلم  اهل  اشباه  و              

 بالمذلّه بدلت        قد  عزّتهم     و  القری   فی ئب المصا عند هربوا لقد              

 «حب جاه»دربار  به «العلم اهل اشباه»و  ظاهری علمای نزدیکی اصلی علت که دهدمی نشان خوبیبه شعر، این در وی

 علی حضرت گفتارهای بر مبتنی نیز تحلیل و تبیین این کرد. کاری نخواهند حکومت، تزلزل هنگامۀ در بنابراین، ؛است

دیگر  سوی از .است اعتبار دارای نیریزی، سیاسی تأمالت منقول، منابع مبنای بر کلی طوربه است و البالغهجنه در

 وی نظر در سازد. حاکم عرفانی روحی معادله، این در دارد سعی واقعی، و علمای  سلطان مختصات تبیین با نیریزی،

 و عارف عالمان  » هاست:آن عهدۀبه  اصلی ولیتئمس که هستند «فقیهان مرشد»و  «عالمان عارف»همان  «واقعی عالم  »

 و شدیدتر ما ولیتئمس که کرده بیان آشکارا خداوند که آگاه نیستند چگونه و باشند آگاه باید مرشد رشدیافتۀ فقیهان  

 علی ۀسیربه پیروی از  نیریزی الدینقطب است، مشخص چنانکه. ( 80: 1371نیریزی،) «تر است؟سنگین ما بر حجت

 . نیریزیداندمی اجتماعی و سیاسی ولیتیئمس دارای را عرفان و است نشینیزاویه و زاهدانه تصوف هرگونه مخالف ،()ع

 تازد.می ،نداکرده رها را مملکت و کرده دنیا مشغول را خود که ظاهری صوفیان   و فقیهان بر همین اسلوب با

 مالک اشتر، ۀعهدنام به توجه نیز با را واقعی سلطان مختصات ،سلطان حسین به طعنه با دیگری جای نیریزی در

 دهد، فرا گوش را بد یا خوب کس؛ هر سخن عقل، بدون و نادان باشد شاه، اگر»(.  81: 1371، زینیریکند )می گوشزد

 همان ستمگر او. نهدنمی فرقی تخریب، صدددر که کسانی یا مملکتند آبادانی پی در که کسانی ،دشمن و دوست میان

 جالب ۀنکت. (83: )همان «.گرددمی که هالك است صورت این دراست.  سنت کنندۀضایع و گیرندهرشوه ترسوی 

 فردوس مکان   جنت شاه» درواقع و بود حسین جمع سلطان شاه اللهی ظل هیبت در همگی مذکور، صفات که اینجاست

 در وی کفایتیبی و حرمسرا در حسین شاه سلطان تربیت به توجه با بود. تمثیل  نیریزی و کنایه برای مصداقی «آشیان

 گزارشات .گشت نمودار حکومت صفویان، ساختار بر ایهفزایند ضعف شد، دیده صفویان سلسلۀ اواخر در که امور ۀادار

 ایهعد...  نباشد اراده صاحب و مصمم فردی شاه، اگر» کند کهتأکید می نیریزی .کندمی تأیید را مدعا این نیز نیریزی

 هندیان و رومیان همچون دارند، برتر موقعیت که هاآن آیا صورت، این ورزید. در خواهند طمع او در حکومت پاوسربی

 (.83: همان) «کرد؟ نخواهند او ملک در طمع هاآن جز و
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 و است باكبی قلمی دارای ،«حل بازگشت آن به قدرتراهفویه و ص سقوط تحلیل علل در» رساله سیاسی در نیریزی

(. 69: )همان نامیده است «است تلخ گرچه ناب حق،»را  رساله نیریزی، خود ندارد. ، هراسیسلطان بر انتقاد از آن در

 حکومت قانون، شهرها، و آبادکردن مردم کار سامان دادن دشمنان، با پیکار خراج، گردآوری چون مسائلی ۀدربارنیریزی 

 سامان دیگر برخی با جز برخی کار که هاستصنف را هاآن اینکه و»، کیفیت برخورد با رعیت شهر ۀادار ،امارت و

 دادگستر، و داوران نگارندمی خصوصی یا و عمومی نامه های که دبیران الهی، لشگریان آنهایند جمله که از یابدنمی

 بازرگانان، مردم، مسلمان توده های و ذمه خراج اند از اهل و خرید اهل کنند،می عمل مدارا و انصاف به که کارگزاران

علی)ع( به  ۀنامتوصیه( معتقد به  84: 1371نیریزی،) «درویشان و ازحاجتمندان پایه دون طبقه صنعت، و حرفت اهل

 مالک اشتر در امر حکومت است.

 خلیفه اهلل، و کامل انسان نوعی عرفانی، ۀاندیش از که «نسفی عزیز» نظیر عرفا از برخی برخالف عبارت، این در نیریزی

 کرده واگذار انتخاب، و قرعه به را سلطان گزینش .(136 :1384، )نسفیدانند می وی ۀشایست را حکومت و کرده افاده

 از باال عبارات گفت بتوان شاید .کند پیاده حکومت در کامل سلطان شخص جای به را شیعی روح   دارد بیشتر سعی و

 و پادشاه قدرت محدودکردن به پیروی از سیره امام علی )ع( از هک باشد ایرانی ۀاندیش در تاریخ مدعیات نخستین

 با رساله سیاسی نیریزی برای ترتیب بدین .است رانده سخن باشد، داشته مردم مقابل باید در شاهی مقام که تعهدی

 در شک بدون قابلیت، این و رودسؤال می زیر بود، شده تئوریزه میانه دورۀ در که« سلطنت مطلقه» مفهوم بار،اولین

 .است نهفته مالک عهدنامۀ در )ع( طالب ابی بن علی کلمات

 حکومت بر درست شیوۀ نشان دادن با طریق بدین و است قرآنی و حدیثی استناداتی داراینیریزی  پیشنهادات تمامی

 از دوری که خود نخستین  مدعایاز  ،است شده لحاظ «مردم راحت» آن در البالغه که نهج در مالک ۀعهدنام مبنای

 خویش جامعۀ دینی علمای و برادران به نیریزی .گرددبازمی شده است، کنونی بحران  باعث حکومت اسالمی   ۀشیو

 امت علمای ای و ما دینی برادران ای» است: کرده توصیف )ع( علی که باشند جنس آن از که مردانی کندمی توصیه

و  آنان حیات حفظ برای حداقل کرد، وصفشان )ع( مؤمنان امیر که مردانی هستید دسته آن از اگر )ص( رسوالهلل

 باشند امان در ننگ از زنان و فرزندان بماند و امان در جان تا کنید تالشی ناچاربه زنان، و پسران و دختران نگهداری

 (.86: 1371، )نیریزی «.نباشد گریزگاهی زمان و آن آید فرود سرمان بر یکباره عذاب دردناك همراه ننگ، آنکه از پیش

برای تمام رویدادهای ضد و نقیض پاسخی شیعی دارد  دهد.بست و تنگنا قرار نمیگاه خود را در معرض بننیریزی هیچ

آن پیروزی و شکست محمود افغان است. وی پیروزی محمد افغان در یک روز و قتل او در روز دیگری را با  ۀنمونکه 

، )عقیلی دهددر حق او در وقتی دیگر بوده است، پاسخ می او در وقتی و غضب الهیاین توجیه که عنایات الهی به 

های علوی بر لزوم اتخاذ راهکار مؤلفه ها وست که به تقلید از شیوها واخر صفوینیریزی تنها عالم شیعی ا (.133 :1389

 نقدی ای که اگرگونهاست؛ به موضعی هنجاری تأکید کردههای سیاسی و اجتماعی، از سیاسی برای خروج از بحران

 این گویا ( و770: 1371)نیریزی، نیز برای آن آورده است  «درمانی» است، ساخته ، وارداجتماعی و سیاسی شرایط بر
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 و» فصل «العالمات و االسباب»فصل   مقابل در او داده است. ارائه طبیب یک ۀمثاببه شیعی، اندیشۀ سیاق  به را درمان

  است. داده توضیح را درمان هایراه ،آن و در داده قرار را «المعالجات اما

 اتخاذ شده طبابت موضع در که است سیاسی شیعی های سنتمعدود اندیشه از نیریزی سیاسی ۀاندیشرسد می نظر به

  نشانسیاسی،  رسالۀ  وی در  .رودبه شمار می سنت این هایشخصیت تأثیرگذارترین از یکی جهت، وی این از است و

 جامعه، سعادت زیرا ؛(19: همان) «.داندمی برگشت را  قابل   هاو آن نشده اوضاع ، تسلیمروی هیچ»به  که  دهدمی

 است. اشتر مالک ۀعهدنام از متأثر شدیداً نیریزی این مورد، در .است جامعه آن خود عمومی ارادۀ و اختیار گرو در تنها

اند، درآمده نگارش به اشتر مالک عهدنامه مبنای بر که عرفانی سیاسی ۀاندیشغالب رساالت  در گفت توانمی اساساً

 رعایت را ایشان حقوق تا دهد مردم تعهد به باید سلطان است معتقد نیریزی، اساس، این بر دارند. را اصلی جایگاه مردم

 عرفا علما، میان در صفویان عصر پایان هایبحران و سیاسی شرایط. (111: 1371، )فدائی مهربانی و خسرو پناه کند

 شرایط تا پیش گرفتند را منفعالنه نقشی و کردند طلب را خویش عافیت ایعده شد؛ مواجه واکنش با دو اندیشمندان و

 ارائه بحران از خروج برای راهکاری کردند سعی شدند و ظاهر اصالحگر، نقش در نیز ایعده و بازگردد عادی حالت به

همان: طلبانه است )در برابر انزوای عافیتمسئوالنه ل الدین نیریزی همانند علی )ع( مدافع عمقطب ،میان این در .دهند

 تا شود گرفته تعهدی سلطان از باید است دید. معتقد جانبهسه سیاسی تعهدنامۀ نوعی در را حلراه نیریزی(. 123

 ،الف( سلطان: داشته باشند حضور باید کنندهمشارکت سه طرف تعهدنامه، این در نشود. خارج حدود وی از حکومت

 ج( مردم. ،عالمان ب(

 مالک عهدنامه مبنای بر گروهی ۀتعهدنامو  میثاق یک تشکیل را فوق بحرانی وضعیت در نهایی حلراهدرواقع نیریزی 

، نیریزی)شود  فرستاده «محروسهممالک »تمامی  به باید این تعهدنامه امضا، از بعد است معتقد داند. نیریزی،می اشتر

 ۀعهدنامهمان  اساسبر عدل، اقامۀ را سلطان ۀوظیف که ایعهدنامه چنین فرستادن نظر وی اهمیت ( به26 :1371

 هالك شود، دشمن اگر حتی است، امراء ارتشاء و سلطان غفلت ،مملکت خرابی و محروسه ممالک به داندمی مالک

 از در بخشی او .هست نیز سلطان علیه ظاهری، علمای برعالوه نیریزی، حمالت تیز لبه (.همان) است باقی اولیه علت

 خدا آیات براساس حکم نکردن را این مصیبت دلیل قرآنی، استناد با ،است داده اختصاص معالجه و درمان به که رساله

 کافر، ظالم و فاسق نکند، حکم ،است کرده نازل خداوند که آیاتی وفق بر که هر و» است: فرموده خداوند کهچرا داند؛می

 فساد و شاه نخست، غفلت ۀمرحل در بلکه ؛نیست دشمنان غلبه ناحیۀ از مملکت خرابی»زعم وی . به(770:همان) «است

 نخستین، علت که بدانید رسید، خواهند به هالکت زودیبه دشمنان که هستید گمان این بر اگر است. امیران مالی

و  دارد وجود هاخرابی این درمان برای راهی این جز به از این پابرجا خواهد بود. آیا بعد طورهمین و پابرجاست هنوز

 که خواهممی توفیق اظهار آن در خداوند از و است این بر من عقیدۀ» (. 85: همان) «هست؟ دیگری نجات راه آیا

 اگر یانکس .است دین بزرگ و  مؤمنان امیر سخن از بار، پیرویهالکت وضعیت این از نجات راه و درمان این اساس

 به ،پناه آورند او به که کسانی و اندکرده نافرمانی را خدا کنند، اشنافرمانی اگر و کرده را اطاعت خدا کنند، اطاعتش
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 و ناموس بر بخیل نیست سزاوار که همانا دانستید و»: کرده بیان چنین را شاه اوصاف حضرت، آن اند.آورده پناه خدا

 .(81:همان) «.شود دارعهده را آنان امامت و والیت یابد مسلمانان احکام و هاغنیمت و جان

  یزیریاحمد ن دیس ۀمقبر .2

درخصوص سرگذشت یا تاریخ دقیق تولد و مرگ احمد نیریزی مانند بسیاری از بزرگان اطالع دقیقی در دست نیست. 

ن یازدهم و دوازدهم هجری وهای پایانی قرتوان دریافت که او در دههمی ،از نکات و مطالبی که در منابع تاریخی آمده

محمدصادق سجستانی در نیریز آموخت. سپس به قم رفت و تا  ،زیسته است. او خوشنویسی را از استاد خودقمری می

او از سال  گشت.زادگاه خود باز ،پایان حیات محمد ابراهیم قمی شاگرد او بود. وی پس از مرگ استاش به شهر نیریز

ه.ق وارد دربار سلطان حسین صفوی شد. بیش از یک دهه پس از سقوط صفویان به عتبات عالیات، حجاز و 1100

 (.39: 1385مشهد رفت و سپس به زادگاه خود نیریز بازگشت )مرادی خلج، 

خط نسخ را به  اود. سید احمد نیریزی از خوشنویسان برجسته ایران است که تحول زیادی را در خط نسخ ایجاد کر

اکنون، از آن پیروی خطاطان ایرانی از آن زمان تدرآورده و  ،نستعلیق چاشنی دارد خاص که گویی از خطای شیوه

هنرمندانی چون عالءالدوله تبریزی و کنندۀ شیوۀ کاملنویسی، (. این شیوه در نسخ292: 1362فضائلی، ) اندکرده

 ی مشهور گردید.نسخ ایران که محمد ابراهیم قمی است

ترجمه بین سطور شد. خطی که او ابداع شیوۀ نگاری و استفاده از قرآنظهور نیریزی باعث پدیدار شدن قالب جدید 

 از این کاتبعمر خود را به کتابت گذراند. همۀ قاجار برای نگارش متون قرآنی متداول شد. نیریزی دورۀ از آغاز  ،کرد

ها در ه به جا مانده است که برخی از آنجلد صحیفه و بسیاری دیگر از ادعی 77، جلد قرآن 99بزرگ ایرانی حدود 

نظیر خود به کمهنر  ۀواسطبهوی . شودداری میجوار آرامگاه نگههم ۀوزمآستان قدس رضوی و برخی در  ۀکتابخان

این رغم بهیگر مردمان به دست آورد، اما ها و درآمد زیادی از جانب پادشاه و دان فرا خوانده شد و در آنجا تحفهاصفه

. با این (67:1390)احسانی مقدم، تبه انفاق و کمک به دیگران پرداخ ای در پیش گرفت وگی سادهدزن ،ثروت بزرگ

نقش مهمی در تحول خطوط  ،ترین خوشنویسان ایرانیعنوان یکی از برجستهتفاسیر باید گفت سید احمد نیریزی به

 ها داشته است.اسالمی و کاربست آن

 یزیرین احمد دیس ۀمقبردر  یابهیکت در یزیرین نیالدقطب دیس ینشیب یهامؤلفه قیتطب .3

، به همین آمده است «سلطانی»انده از استاد میرزا احمد نیریزی، امضا به اسم مجابههای دستی در برخی از نسخه

شهرت میرزا احمد نیریزی و آثارش در طول زمان زندگی و حتی پس از . دانندملقب به همین نام میطه ایشان را واس

به نام او امضا کرده و  ،درگذشتش باعث شده است که بسیاری از آثار قدیم یا جدید را که کتابت اساتید دیگر بوده

 .ارزشمند استیاب و بسیار سبب خطوط اصلی میرزای نیریزی کم عرضه کنند. بدین



 1400شهریور، 42 ۀشمار، 18 ۀدور 83 
74 - 86 

آثار  این شاهکار معماری از. ریز از توابع استان فارس واقع شده استاحمد نیریزی در قلب شهرستان نی آرامگاه میرزا

ای به منظور موزه 1394در کنار این آرامگاه از سال  است.نواز ای آجری و چشمکه مقبرهاست هوشنگ سیحون 

 دهد.، نمایی از این مقبره را نشان می1شمارۀ تصویر   اد شده است.نگهداری از آثار میرزا احمد نیریزی ایج

 

 سید احمد نیریزی در نیریز فارس. )منبع: نگارنده( ۀمقبر: 1تصویر

 

 این بنا نمادی از رحل قرآن است که با معماری ساسانی درهم آمیخته و شمایل زیبایی دارد.

 گیرینتیجه

ر تحول گفتمان عصر صفوی است که نقش مهمی د اواخرشیعۀ از حکمای  (ق.ه 1173متوفی )الدین نیریزی سید قطب

ریز سید احمد نیریزی در نی ۀمقبرهای های وی با کتیبهی خویش داشته است. برخی اندیشهشیعی زمانه -سیاسی

صفویه بوده جمله سقوط ازالدین تحت تأثیر فضای زمانه اندیشه سیاسی سید قطبگانۀ سههمخوانی دارد. گرچه مبانی 

وزین جوامع اسالمی )ع( دارد و حتی برای سیاست امر امام علی ۀسیرهای آن ریشه در اندیشه و اما بیشتر مؤلفه؛ است

 اگر حتی که کندمی تکرار مرتباً  او. است عمیق ایاندیشه دارای و زیرکانه بسیار نیریزی رو عباراتایناز؛ کاربرد دارد

 تشکیل تنها وی نظر در دهدمی نشان این است. باقی همچنان «نخستین علت» ،شود برچیده میان از نیز افغان فتنۀ

تواند ، میباشند شده لحاظ علما و مردم سلطان، رکن   سه آن در که مالک ۀمبنای اندیشه علی)ع( و عهدنام بر حکومتی

 در مردم عامل واردکردن با سعی دارد وی ترتیب،بدین سازد. خارج بودند، شده آن گرفتار که بحرانی از را صفویان

این نتایج تحقیق حاکی بنابر؛ ساالر را  معرفی و تبیین کند، نوعی حکومت مردمضمن کنترل اهرم قدرت ،قدرت معادله

علوی استوار بر اصولی الدین قطبسیاسی سید اندیشۀ گانۀ سههای نظری و داللت یهااز این است که مبانی، رهیافت

ترین گرایی و اختیار باوری مهمتعقلالبالغه، های اصیل علوی ازجمله نهجاین موضوع مؤلفه پیوند با در بوده است.
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 ۀادار، نقد حاکمیت صفوی، توجه به اهمیت و جایگاه مردم در ی اندیشه سیاسی و نقد علمای قشریهای معرفتداللت

طلبانه، انزوای عافیتدر برابر النه ئومسأکید بر عمل ت وضعیتی( و) های تبیینیترین داللتجامعه و انتخاب سلطان مهم

 الدین نیریزی بودهو تضمنات سیاسی اندیشه سید قطب ها و مقومات هنجاریترین داللتنامه سیاسی مهماجرای تعهد

 )ع( داشته است.  که همگی ریشه در سیره و اندیشه امام علی

 هاپی نوشت

سیاسی پارادایمی،  ۀنظری(، 1388) منوچهری، عباس»سیاسی نگاه کنید به اندیشۀ رهیافت داللتی در فهم  ۀدربار .1
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