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چکیده
قاضی نوراهلل شوشتری ( 956ـ  1019ق) ،از عالمان صوفیمشرب شیعه عصـر صـیوی
بود که در تحول گیتمان سیاسی ـ شیعی روزگارش ،بس تأثیر گـاارد .آثـار او را از دیـ
معرفتشناسی دینی بررسی هان  ،اما تا کنون پژوهشی درباره ان یشه سیاسی وی صورت
نپایرفته است .این مقاله که تازهترین تحقیق در این زمینه بـه شـمار مـیرود ،بـر پایـه
روش جستاری توماس آرتور اسپریگنز ،ان یشه سیاسی قاضی شوشتری را در مهمتـرین
آثارش ماننـ مجالس المؤمنین ،صوارم المهرقه ،احقاا
الحق ،مناصب النواصب و رساله اسئله یوسفیه ،میکاود.
بنابر نتایج تحقیق ،زمانه قاضی شوشـتری و فاـای گیتمـانی آن دوره ،ماننـ گیتمـان
شیعی ض سنی و اصولش (توحیـ  ،معـاد ،نبـوت و امامـت) ،تعریـ و تیسـیر مسـا
هستیشناختی و انسانشـناختی از منظـر روحانیـان شـیعه و صوفیمشـرب ،مهمتـرین
داللتهای معرفتی ان یشه سیاسی شوشتری بـود .همچنـین لـزو اسـتیاده از تقیـه در
برخی از هنگامههای ناگزیر و حساس ،دفاع از امامت و عقای شیعی ،ناگزیری همگرایی
سیاسی متصوفه واقعی و شیعیان در برابر اه سنت ،تیهـیم اتهامـات دشـمنان تـاری ی
تشیع در مناظرات سیاسی و اعال فزونی شمار شیعیان جهـان و آسی شناسـی تصـو
اسالمی ،مهمترین داللتهای تبیینی (وضعیتی) ،هنجاری و تاـمنات سیاسـی ان یشـه
قاضی شوشتری به شمار میرون .
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال چهارم ،شماره پانزدهم ،پاییز 1393
صفحات 98 - 67

اگر دانش سیاسی اسالم مجموعهای از آگاهیها و باورهای مسلمانان دربـاره حیـات
سیاسی باشد ،اندیشه سیاسی مجموعهای از باورهای فلسفی و نافلسفی خواهد بود کـه
مستقیم به اداره امور جامعه مرتبط است و در قالب «فلسفه سیاسـی»« ،فقـه سیاسـی» و
«کالم سیاسی» نمودار میشود« .تاریخ» مهمترین آزمایشگاهی است که فرآینـد اندیشـه
سیاسی را در آن میتوان بررسید و هم از دید حدوثی و ایجادی و هم از دیـد تحـول و
تطور و کشف منطق درونی ،آن ارزیابی کرد.
ویژگی مهم تاریخِ اندیشه این است که نشان میدهد تطور علمی ،در درک مسـالل و
موضوعات اندیشه بسی تأثیر میگذارد و تنها بر پایه آگاهی از از آثار و شیوة کار علمی
دانشمندان حوزههای علمی و اندیشهای ،میتوان تطور آنها را بررسید .بنابراین ،پیش از
داوری درباره اندیشه سیاسی اسالم ،باید «منطق درونـی» تحـول و تطـور آن را کشـف
کرد .بهرغم اینکه اندیشه سیاسی تشیع بر پایـه «گذشـته گرایـی» و «مرجعیـت» عالمـان
سلف (ویژگی فقه و حقوق) استوار است ،اجتهاد و پویایی اندیشه نیز در همة دورههای
تاریخی دیده میشود و اندیشه سیاسی شیعه هرگز بـه بُنبسـت «انسـداد بـا

علـم» و

توقف اجتهاد گرفتار نیامده است (مهاجرنیا .)86 ،1380،از همـین روی ،کسـانی تـاریخ
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

اندیشه سیاسی شیعی را به پنج دوره تقسیم کردهاند:
 .1دوران امامت ( از علی (ع) تا  250هجری)؛
 .2دوران روی آوردن به سلطان عادل (از  250تا صفویه)؛
 .3دوره مشروعیتبخشی به سلطان عادل (از صفویه تا مشروطه)؛
 .4دوره رویکرد به حکومت مردمی و عرفی (دوره مشروطه)؛
 .5دوره والیت فقیه و جمهوری اسالمی (بشارت1390 ،؛ جناتی.)208 ،1390،
اندیشه سیاسی قاضی شوشتری ( 1019- 956ق) در دوره سوم؛ یعنی عصر صـفویه
( 1135 -907ق) جای میگیرد .وی میانة دوره پادشاهی شاه طهماسـب تـا میانـه دوره
پادشاهی شاه عباس میزیست با با شیخ بهایی همزمان بود و به داد و ستد فکری بـا او
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میپرداخت .این دوره سرآغاز قدرت بیرقیب پادشاهان شیعی صفوی در ایـران اسـت.
آنان بر پایههای شیعهگری ،صوفیگری و ملیگرایی ،توانستند اقتدار سیاسی گسـتردهای
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درآمد

مشروعیت سیاسی برخوردار شوند (شیبی .)201 ،با حاکمیـت پادشـاهان صـفوی ایـن
پرسش ذهن اندیشهورزان و فقیهان شیعه را میگزید :آیا میتوان حکومت سلطان عادل
شیعی نامعصوم را حکومت شرعی دانست؟
دستکم دو پاسخ به این پرسش در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه مطرح شده است:
 .1حکومت سلطان نامعصوم (جالر و عادل) ،حکومت جور و همکاری بـا آن حـرام
است (دیدگاه سنتی)؛
شیعی مروج تشیع ،بـا امضـای مجتهـد «جـامع الشـرایط»،
ِ
 .2حکومت سلطان عادل
مشروع و همکاری با آن جایز است (دیدگاه نوگرایانه) (سـیدجوادی و دیگـران،1366 ،
.)363-349 ،4
سؤال اصلی این است که مهمترین داللتهای معرفتـی ،تبیینـی و هنجـاری اندیشـه
سیاسی قاضی شوشتری چه بودهاند؟
زمانه مانند مذهب رایج (تشیع) و مسلک تصوف (داللتهای معرفتی) ،فراتر از گفتمان
سنتی و نوگرایانه عصر صفوی ،بر استفاده از همه استعدادها حتی همکـاری بـا شـاهان
اهلسنت ،بهانگیزه تقویت سیاسی تشـیع  ،تأکیـد میکـرده اسـت» (داللتهـای تبیینـی
و هنجاری).
این پژوهش با بررسی آثار مهم وی به روش جُستاری توماس آرتـور اسـیرینگز ،بـه
سؤال تحقیق پاسخ میگوید و درستی یا نادرستی فرضیه را آشکار میکند.
چارچوب نظری

ایـــن پـــژوهش اندیشـــه سیاســـی قاضـــی شوشـــتری ( 1019- 956ق) را در
چــارچو

اندیشه سیاسی قاضی نوراهلل شوشتری ( 1019- 956ق)

فرضیه تحقیق این است که «اندیشه سیاسی قاضی شوشتری بـهرغم تـأثر از مسـالل

نیــری روش جســتاری تومــاس آرتــور اســیرینگز 1پــی میگیــرد .بــر پایــه

ایــن رویکــرد در مطالعــه تــاریخ اندیشــه سیاســی ،تفکــر را جــدا از اوضــاع تــاریخی

1. Tomas A Spragens.
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پدید آورَند و به پشتوانه باورهای شیعی و ادعای سیادت و پیونـد بـا امامـان شـیعه ،از

اندیش ـهورز سیاســی آن را بــرای حــل بحرانهــا و پاســخ بــه مشــکالت زمانــهاش بــا

چیرهدستی عرضه میکند .اسیریگنز هدف کتـابش فهم نظریههاي سیاسي
را عرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
شیوه جستار و طرح چـارچوبی بـرای فهـم نیریـههای سیاسـی خوانـده اسـت .او در
این اثر ،اندیشههای سیاسی را با الگوی چهارگانه جستاریاش؛ یعنـی مشـاهده بحـران،
تشخیص علل بحران ،آرمانشناسی و درمان یا راه حـل بحـران ،برمیرسـد (اسـیریگنز،
.)41 ،1377
این پژوهش بر پایه رهیافتِ اندیشه شناسانه تومـاس اسـیریگنز و رهیافـت داللتـی،1
مقومات تبیینی و وضعیتی ،مقومـات معرفتـی و داللتهـای هنجـاری اندیشـه سیاسـی
قاضی نوراهلل شوشتری را میسنجد و برمیرسد .رهیافت داللتی از این روی مهم اسـت
که رابطه دیدگاهها و اندیشههای سیاسی را بـا بنیادهـای معرفتـی و زمینـههای عینـی و
فضای ذهنی زمانه و با چشماندازها و راههای حل ،به خوبی نشان میدهد (منـوچهری،
.)2 ،1388
بر پایه رهیافت داللتی ،هر اندیشه سیاسی دستکم سه مقوِم (عنصر) دارد .1 :تبیینـی
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

یا وضعیتی؛  .2معرفتی؛  .3داللتها و تضمنات هنجاری .مقوم تبیینـی یـا وضـعیتی بـه
تبیین وضع موجود و تحلیـل اوضـاعی نـارر اسـت کـه اندیشـهورزی در آن صـورت
میگیرد .اندیشههای سیاسی ،بیشتر در پاسخ به نیازهای موجود سـامان میگیرنـد .ایـن
نیازها به شکلهای گوناگون در هر اندیشه معینی تحلیل و تبیین شدهاند که میتـوان آن
را مقومات تبیینی نامید .بنابراین ،نخست زمینه و بستر عینـی و عملـی پیـدایی اندیشـه
قاضی شوشتری و تحلیل و تبیین او درباره اوضاع و مسالل و بحرانهای زمانه بررسـی
میشود و پس از این ،استعداد و امکانات مدنی وی که مقدمهای برای تأسـیس و تولیـد
اندیشه سیاسی است ،سنجیده خواهد شد .برای کشف و فهـم اندیشـه سیاسـی متفکـر،
افزون بر شناخت دقیق بستر و بافت تاریخی ،نخست باید بدین پرسشها پاسخ گفـت:
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 .1درباره رهیافت داللتی بـه فهـم اندیشـه سیاسـی ،ر.ک :عبـاس منـوچهری (« ،)1388نیریـه سیاسـی
پارادایمی» ،پژوهش سیاست نظري ،دوره جدید ،شماره ششم ،تابستان و پاییز.
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نمیتــوان ارزیــابی کــرد و اندیشــه سیاســی ،بــهواقع تفکــر ســامانیافتهای اســت کــه

است؟ آیا به نقد و بررسی اوضاع تاریخی عصر خود پرداخته است؟ دیدگاه اندیشهورز
سیاسی درباره وضع موجود و تصویر ذهنی وی ،عامل مهم و تعیینکنندهای در تکـوین
اندیشه سیاسی او به شمار میرود.
البته این سخن به معنای برداشت تقلیلگرایانه درباره اندیشه نیست؛ چنانکه کسـانی
اندیشه را هم در مقام پیدایی و تکوّن و هم در مقام گسترش و بسط ،پدیـدهای تَبَعـی و
طفیلی دانسته و رهور و بسط و دوام اندیشهها (مانند اندیشه سیاسـی) را بـه بسـترهای
تاریخی و اجتماعی آنها وابسته و رابطه میان زمینه و دوران تاریخی اندیشـه و رهـور و
بسط آن را جبری دانستهاند ،بلکه اندیشه بهرغم مستقل بودنش ،به گستردگی ،بـا بسـتر
تاریخیاش پیوند دارد و فهم و تبیین آن به آگاهی از بافت و بسـتر تـاریخی رهـور آن
مسبوق است (طباطبایی.)12 ،1368 ،
مبانی معرفتی اندیشهورز ،از دیگر مقومهای اندیشه سیاسی در رویکرد اسـیریگنز و
انسانشناسی و سعادتشناسی دارد که بر پایه آن ،سرچشمه مشکالت موجود را گمـان
میزند و داللتها و تضمنات هنجاری تدوین میکند .نگرش متفکر به هسـتی و انسـان
(بشیریه )14 ،1383 ،و تعریف او درباره سـعادت ،سـوگیری وی را در حـوزه اندیشـه
سیاسیاش تعیین میکند .بنابراین ،هـر نیـام معرفتـی ،از گنجـایی و آمـادگی بایسـته و
شایسته برای تولید و تأسیس اندیشه سیاسی برخوردار نیست .پس سـنجش گنجـایی و
آمادگی نیام اندیشهای برای تولید اندیشه سیاسی و فهم درست استلزامات سیاسـی آن،
بدون درنگ درباره مفروضات هستیشناختی ،معرفتشـناختی و انسانشـناختی متفکـر
امکان نمیپذیرد .افزون بر این ،با توجه به دشواری استنتاج اندیشه سیاسی از نیام کلی
اندیشهای وی ،استیهار باورها از خود متفکر راهگشا خواهد بود (داوری.)262 ،1377 ،

اندیشه سیاسی قاضی نوراهلل شوشتری ( 1019- 956ق)

رهیافــت داللتــی بــه شــمار مــیرود .هــر متفکــر سیاســی گونــهای از معرفتشناســی،

از همـــین روی ،در گـــام دوم مبـــانی معرفتـــی و اوضـــاع ذهنـــی (هستیشـــناختی،
معرفتشناختی ،انسانشناسی و سعادتشناسی) قاضـی شوشـتری بررسـی میشـود تـا
بتوان استلزامات معرفتی اندیشه وی را برای سامانبخشی به حوزه عمومی ارزیابی کرد.
این بحث بهویژه از این روی مهم مینماید کـه بیشـتر بررسـیها و اسـتداللها در ردّ و
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آیا او درباره وضع و فضای سیاسی و اجتماعی زمانـه خـود دغدغهمنـد و متأمـل بـوده

تصوف ،با توجه به مبـانی هستیشـناختی و معرفتشـناختی و آموزههـا و ویژگیهـای
عرفان صورت پذیرفتهاند.1
مقوم سوم هر اندیشه سیاسی ،داللت هنجاری آن است .فهم اندیشـه سیاسـی متفکـر
تنها با استناد به داللتهای تبیینی و وضـعیتی و مبـانی معرفتـی آن امکانپـذیر نیسـت.
عنصر بنیادین اندیشه سیاسی ،استلزامات و داللتهای هنجاری آن؛ یعنی پیشنهادهـا و
بایدها و نبایدهای وی دربارهشیوه تدبیر جامعـه و سامانبخشـی بـه آن اسـت .از ایـن
روی ،شاید نیامهـایی اندیشـهای بـا مقومـات تبیینـی و مفروضـات و مبـانی معرفتـی
گوناگون و حتی متعـار

بـا یـکدیگر ،تضـمنات و داللتهـای هنجـاری و سیاسـی

یکسانی داشته باشند .داللت هنجاری به وضـع نـاموجود ناررَنـد ،امـا پدیـد آوردن و
اجرای آنها مطلو

است .شاید مقومات تبیینی و داللتهای معرفتی در اندیشه متفکری

یافت شود ،اما او به وضع سـامانمند و آرمـانیاش هرگـز اشـاره نکـرده باشـد .چنـین
متفکری یا به لوازم و پیآمدهای منطقی اندیشهاش بیاعتناست یا عامدانه بـه علـت یـا
دلیلی ،از تصریح کردن به پیآمدهای هنجاری مبانی معرفتی اندیشهاش و نوع تحلیـل و
تبیینِ خویش درباره وضع موجود ،خودداری میکند .بنابراین ،کشف و فهـم تضـمنات
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

هنجاری اندیشه وی ،مهمتر خواهد شد .اگر اندیشـه متفکـری داللـت هنجـاری داشـته
باشد ،بنابر قاعده داللتهای وضعیتی و تبیینی و معرفتی نیز دارد؛ زیرا هـر پیشنهـادی
درباره ایجاد اوضاع مطلو  ،در بردارندة مقومات و مبانی معرفتی و تبیینی است؛ یعنـی
هر پیشنهادی درباره تغییر وضع موجود و ایجاد اوضاع مطلـو  ،بـه دو چیـز مسـبوق
است .1 :فهم متفکر درباره عالَم و آدم؛  .2بستر و بافـت تـاریخی و تحلیـل و تفسـیر و
تصویر ذهنی متفکر درباره آن و اوضاع و مسالل و بحرانهـای محتمـل موجـود در آن.
اسیریگنز به استلزامات و داللتهای هنجاری (راههای حل و درمان دردها و بحرانها)،
بسیار توجه کرده است (اسیریگنز.)156 ،1377 ،
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رفض سازگاری تصوف و سیاست و برای اثباتِ امتناع تأسیس اندیشه سیاسی بر مبنای

معرفتی متفاوت و حتی متعار

 ،تضمنات و داللتهای هنجاری و سیاسـی هماننـدی

داشته باشند.
گام سوم در فرآیند سنجش و بررسی امکانات مدنی اندیشه قاضی شوشتری ،تحلیـل
و ارزیابی تضمنات و داللتهای هنجاری و سیاسی تفکر اوست؛ یعنی برکنـار از مبـانی
نیری و معرفتی و بستر و اوضاع عینی و اجتمـاعی اندیشـه وی و برکنـار از تحلیـل و
تبیین او درباره وضع موجود ،راه حل و چشمانداز آرمانی و مطلـو

و پیشنهادهـا یـا

استلزامات هنجاری اندیشهاش معطوف به سـاحت و قلمـرو حیـات جمعـی و مـدنی،
سنجیده و واکاوی خواهد شد .وجود داللتهای هنجاری در اندیشه متفکر ،نـاگزیر بـه
معنای مدنی بـودن اندیشـه او نیسـت؛ یعنـی بسـا اندیشـهورزانی کـه بـهرغم گـرایش
هنجاریشان ،رویکردی فردگرایانه و نامَدنی دارند.
پیشینه پژوهش

سامان نگرفته و تکنگاریهای عرضه شده در این زمینه ،بیشتر رویکرد بیرونی دارند و
پیشفر

های شرقشناسانه را از خارج به اندیشه سیاسی اسالم تحمیل میکننـد و بـر

پایه آن ،به انحطاط و زوال اندیشه حکم میراننـد و آن را بـه تـاریخ و سـنت سیاسـی

اسالم تعمیم میدهند .زوال اندیشه سیاسا

در ایاران ،نوشـته

جواد طباطبایی از این دست آثار است .باری ،اندک پژوهشهـایی بـا رویکـرد درونـی
بدین موضوع پرداخته ،امـا اندیشـه سیاسـی قاضـی شوشـتری را از دسـت گذاردهانـد.

اندیشه سیاس

مالصدرا ،اندیشه سیاس

اندیشه سیاس

خواجه نصایرالدین طوسا و اندیشاه

سیاس

فیض کاشان ،

اندیشه سیاسی قاضی نوراهلل شوشتری ( 1019- 956ق)

درباره تاریخ اندیشة سیاسی اسالم تا کنـون تحقیـق جـامعی از منیرهـای گونـاگون

شیخ بهای به کوشش دکتر نجف لکزایی ،دکتر بهروز لک ،محسن

مهاجر و علی خالقی ،از در این جرگه میگنجند.
البته پایاننامههایی درباره زمینه زندگی و اندیشه قاضی نیز در دست است کـه هـی
یک از آنها در زمینه اندیشه سیاسی وی ،خودبسا نیستند .برای نمونه« ،بررسـی و تبیـین
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بنــابراین ،شــاید نیامهــای اندیشــهای بــا مقومــات تبیینــی و مفروضــات و مبــانی

مقام روایی و تفسیری قاضی نوراهلل تستری» ،از طـاهره البـرزی ،از ایـن پژوهشهـا بـه
شمار میروند .بنابراین ،این پژوهش میکوشد مهمترین ویژگیهای تأثیرگـذار اندیشـه
سیاسی قاضی شوشتری را بررسَد و به نتیجهای شایسته در اینباره دست یابد.
داللتهای معرفتی اندیشه سیاسی قاضی شوشتری
الف) زندگی

پیشینه زیستی و نوع تعامل خاندان قاضی شوشتری با مراجع معنوی ،علمای بزرگ و
زندگی وی ،از داللتهای معرفتی شکلگیری اندیشه سیاسی او به شمار میرود .قاضی
نور اهلل شوشترى از علمای شهیر سده دهم ویازدهم هجری بود که بـه واسـطه سلسـله
سادات مرعشى ،به امـام زیـن العابـدین (ع) نسـب میرسـاند .او در شوشـتر زاده شـد
(956ق) که خود آنجا را «دار المؤمنین» میخواند (قاضـی شوشـتری.)71 ، 1 ،1365 ،
مادرش ،فاطمه از خاندان سادات مرعشى بود (قاضی شوشـتری .)82 ،1 ،1365 ،نسـب
قاضی با  21واسطه به سید علی مرعشی و با  26واسطه به امام چهارم شیعیان ،حضرت

سجاد (ع) ،میرسد (مرعشی نجفـی 1376 ،ق82 ،؛  .)83قاضـی خـود در مجاالس
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

المؤمنین نسبش را با چند نسل به امام سجاد میرساند:
و صورت نسب شریف و شجرة پر ثمره منیـف آن شـجره ثمـره هـدایت و
ثمرة شجرة فضل و درایت بر این وجه اسـت :سـید ضـیاا الـدین القاضـی
نوراهلل بن السید شریف بن  ...االمام علی زین العابدین بن االمام الحسین بن
امیرالمؤمنین علی علیهم السالم که از آن به بهترین نسب نام میبرد (قاضـی
شوشتری.)71 ،1 ،1365 ،

قاضی نوراهلل ،از سادات شوشتر و علمای پـرآوازه اثناعشـریه بـود (بهوپـالی- 559 ،
 .)560او تحصیالت خود را در شوشتر آغاز و در مشهد کامل کرد .علوم نقلی و عقلـی
را نزد پدرش آموخت و طبّ را از حکیم موالنا عماد الدین فرا گرفت .میـر صـفیالدین
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محمد و میر جاللالدین محمد صدر نیز از معلمان او بودند .عالمه امینـی در شهداء
راه فضیلت ،برگرفته از نجوم السماء ،میگوید :قاضی از علمای عیـیم
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آرای تفسیری و علوم قرآنی قاضی نوراللّه شوشتری» از سید رضـا وفـایی یـا «بررسـی

در  993قمری برای گستراندن مذهب تشیع به هند رفت و به قصد رسیدن به «آگره» ،از
دیگر شهرها و روستاها گذشت (قمی.)144 ،
خانواده و خاندان قاضی متدین و عالم بودند .وی همـراه بـرادر کوچـکترش سـید
وجیه الدین محسن نزد عالمه عبدالواحد تستری و دیگر علمـای مشـهد چیـز آموخـت
(ارموی  .)16 ،پدر قاضی سیّدنوراللّه ،عالمه بزرگوار ،استاد علوم سـمعی و عقلـی و از
مجتهدان ممتاز شوشتر ،سیّد شـریف الـدین از شـاگردان فقیـه معـروف شـیخ ابـراهیم
بنسلیمان قطیفی بود (مرعشی شوشتری )23 ،و کتا

ارشاد را در فقـه ،نـزد شـیخ

ابراهیم قطیفی نوشت .شیخ در اجازهاش به سید شریف الدین ،او را بسیار گرامی داشت
و به دانش و بزرگی ستود (مرعشی نجفی « :)83 ،افاده سـیّد بـیش از اسـتفاده او بـوده
است» (کشمیری.)46 ،
نیاکان قاضى نور اهلل ،از نجمالدین محمود حسینى مرعشى آملى سرچشمه میگرفتند
المؤمنین همواره به پیوند خود به سادات مرعشی مینازید (قاضـی شوشـتری ،
 .)71 ،1 ،1365به گفته قاضی پیش از جدش ،چراغ علم مردم شوشتر زمـانی خـاموش
بود ،اما جدش ضیااالدین دوباره مشعل علم شوشتر را برافروخت؛ چنانکه مردم دور و
نزدیک از روشناییاش بهرهمند شدند و در عرصه علم در زمان کوتاهی ،گوی سبقت را
از رقیبان علمیاش ربـود و بـر کُرسـی ارشـاد نشسـت و بـا مشعشـیان و سـید محمـد
نوربخش پیوند داشت و در شـیراز نیـز بـا شـمس الـدین محمـد الهیجـی همنشـین و
مصاحب شد (همان).
خاندان قاضی نیز فرزند عمویش زینالدین ،در دوره صفویه به مناصـب صـدارت و

تولیت آستان قدس رضوی رسیدند کـه سـید عبـداهلل جزایـری ،نویسـنده تاککره
شوشتر در فصل یازدهم کتا

اندیشه سیاسی قاضی نوراهلل شوشتری ( 1019- 956ق)

که از آمـل بـه شوشـتر هجـرت کـرد (امینـی .)291 ،قاضـى نـور اهلل در مجاالس

بدان اشاره کرده (جزایری 36 ،و )37؛ چنـانه قاضـی

شوشتری نیز در مجالس المؤمنین در شرح حـال امیـر غیا الـدین منصـور
شیرازی ،تا اندازهای در اینباره سخن گفته است« :مدتی منصب عالیِ صـدارت پادشـاه
مغفور به او متعلّق بود و در غایت عیمت و استقالل اشتغال مینمود و در مرتبـة ثـانی
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الشأن دوره صفوی و معاصر شیخ بهایی بود (امینی  .)291 ،او در در  992و به روایتـی

متوجّه پایه سریر خالفت گشته» (قاضی شوشتری.)72 ،1 ،1365 ،
بنابر پژوهشهای سامانیافته در این زمینه ،نسبت مـادری سـادات حسـینی (اینجـا
قاضی شهید) ،به دختر کسرا (شهربانو) مناقشهپذیر است .قاضی در  1019قمری شـهید
شد؛ زیرا بدخواهان به سخنچینی درباره او پرداختند و مغرضانه از او بـه جهانگیرشـاه
گورکانی گزارش دادند و برای اثبات تشیّعش ،بـه مجاالس الماؤمنین وی
استناد کردند .شاه به آنان رخصت داد تا چند تازیانه بر او بزنند ،امـا علمـای زشـتکار
چندان او را تازیانه زدند که از دست رفت (نـوری طبرسـی 1408 ،ق .)430 ،همچنـین
گفتهاند که آن بدخواهان کینهورز ،او را در راه عریان کردند و بـا چو هـای شـاخهدار
زدند؛ چنانکه گوشتهای تنش پاره پاره شد و خونش ریخت و به جدش پیـامبر امـین
(ص) پیوســت (امینــی .)172 ،محــد

قمــى نیــز همــین شــیوه شــهادت قاضــی را در

فوائد الرضویه گزارش کرده است (قمی .)697 ،فاضل کشـمیری در نجـوم
السماا آورده است« :والدت با سعادتش در سنه نهصد و پنجاه و شش ( )956واقع شده
و شهادتش از کلمه سید نوراهلل که شهید شد سنه یکهزار و نوزده هجـری ( )1019بـر
میآید .بر این تقدیر ،مدت عمر شریفش شصت و چهار ( )64سال میشود» (کشمیری،
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

.)134
انتسا

اجداد قاضی به طریقتهای شیعی ـ صوفی نوربخشـیه و مشعشـیه ،ارتبـاط

پدرش با شیخ ابراهیم قطیفی از علمای برجسته عصر صفوی ،ارتبـاط قاضـی بـا شـیخ
بهایی ،تدین و دینداری و انتسا

قاضی به تشیع ،مهمترین داللتهای معرفتی زنـدگی

قاضی شوشتری به شمار میروند که در اندیشه سیاسی وی مستقیم تأثیر گذاردند.
فضای گفتمانی عصر قاضی و ارتباط آن با موضوع حاضر

اندیشه هر متفکری به متن و بافت تاریخیاش ،سخت پیوسته است .البته این دعـوی
نه به معنای نفی اصالت و استقالل اندیشه نیست ،بلکه به معنای معطوف بودن اندیشـه
76

به مسالل و بحرانهای زمان و ارتباط قویمَش با متون و آثار و گفتار فکـری مسـلط بـر
عصر اوست .از اینرو ،افزون بر رویدادها و دگرگونیهای زندگی قاضی شوشتری که
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که جنا

مجتهد الزمانی شیخ علی بنعبدالعالی ـ روح اهلل روحـه ـ ،از عـراق عـر

بنیادهای معرفتیاش و پیآمدها و داللتهای سیاسی آن کمک میکند .بیگمان هر مـتن
و اندیشهای پنهان یا آشکار با متون و اندیشههای پیش از خود و زمانهاش پیوند خورده
است .افزون بر این ،هر متفکر و اندیشهورزی بهرغم بزرگی و تواناییاش ،از دستآورد
اندیشه و میرا

پیشینیان خود بهره میگیرد (بـرت .)203 ،1374 ،هـر متنـی ،بـه گفتـه

اسکینر نقطه تالقی زمینههای اجتماعی ،زبـانی ،فکـری و عملـی اسـت .بـر پایـه روش
اسکینر در فهم اندیشه سیاسی متفکر ،هم گفتار سیاسی مسلط بر جامعه و زمانـه وی و
هم قصد آن اندیشهورز برای برقراری ارتباط در چنـین گفتـاری ،بایـد دریافـت شـود.
شناخت گفتار سیاسی چیره بر هر دوره تاریخی ،مستلزم شناخت سه عامل مهم است:
 .1مشکالت و پرسشهای سیاسـی مطـرح در هـر دوره و پاسـخهای عرضـه شـده
به آنها؛
 .2زبان خاص هر دوره؛ یعنی معانی ،مفاهیم وگزارههای رایج در آن که نویسـنده بـا
 .3سنت و عرف و اصول و قواعد رایج در استداللهای سیاسی حاکم بر هر دوره.
بنابر فر

 ،اندیشههای قاضی شوشتری حاصل خوانش ویژه او و تعاملش بـا بسـتر

فکری و زبانی و تاریخی عصر خویش است .بنابراین ،بـرای درک صـحیحِ اندیشـه او،
مطالعه الگوی غالب مباحثات عصر وی ناگزیر مینمایـد .از ایـن روی ،نخسـت گفتـار
مسلط بر عصر این عارف و اندیشهورز مؤثر به انگیزه فهم بهتر مبانی معرفتـی و آثـار و
داللتهای سیاسی اندیشهاش ،بررسی میشود.
دوره زندگی قاضی ( 1019- 956ق) با سال  26حکومت شاه تهماسب تـا سـال 23
پادشاهی شاه عباس صفوی ،همزمان بود .پیدایی حکومت ملی و رسمی شدن تشـیع در
ایران و بازیابی هویت جدید ایرانی به همت صفویان و رخ دادن جنگهـای فـراوان بـا

اندیشه سیاسی قاضی نوراهلل شوشتری ( 1019- 956ق)

استفاده از آنها آثارش را مینویسد؛

عثمانیان و ازبکان سنیمذهب ،گسترش تجـارت جهـانی و برقـراری رابطـه سیاسـی و
تجاری صفویان با اروپا ،اصالح ساختارهای نیامی و اجتمـاعی در عصـر شـاه عبـاس،
دوگانگی جمعیت موسوم به تاجیکـان و ترکهـا ،از رویدادهـای ایـن دوره بـه شـمار
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در نگرش وی تأثیر گذارد ،ارزیابی فضای فکری و گفتار مسلط بر عصر او ،به فهم بهتر

سرزمینهای ناشناخته بود .از سوی دیگر ،قاضی میانة این دوره برای نشر مذهب تشـیع
به هندوستان هجرت کرد (حسنی )125 ،و در دربار گورکانیان هند بر منصب قضـاوت؛
یعنی «قاضی القضات» هندوسـتان نشسـت (رحمـان علـی .)123 ،گورکانیـان هنـد کـه
امیراطوری مغولی هند یا امیراطوری بابری نیز خوانده میشـوند (میـر جعفـری،)121 ،
حکومت بزرگی بود که آن را نوادگان امیر تیمور در هندوستان پدید آورد .ایـن سلسـله
از  1526تا  1857میالدی بر بخش گستردهای از شبه قاره هند (کشورهای امروزی هند،
پاکستان ،بنگالدش و بخشهایی از افغانستان امروزی) فرمان میراند.
دوران شکوه امیراطوری گورکانی یا مغول کبیر دوره اکبر شاه ،شاه جهان را تا میانـه
دوره پادشاهی اورنگ زیب عالمگیر فرامیگیرد (گوسـتاولوبون .)235 ،حکمرانـان ایـن
سلسله آرامآرام سراسر شبه قاره را زیر فرمان خود گرفتند .زبان رسمی دربار گورکانیان
هند ،فارسی و فرهنگ ایرانی در این دربار بس نافذ بـود و همـین سـبب ،بـه گسـترش
فارسی و فرهنگ ایرانی در شبه قاره هند انجامید (شیمل .)123 ،قاضى شوشـتری993 ،
قمری همزمان با پادشاهی اکبرشاه به هند رفت .اکبر شاه در آن زمـان بـر سـرزمینهای
گجرات ،بنگاله و کشمیر و سند حکم میراند .قاضی شوشتری  27سـال در هندوسـتان
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

ماند .او در سرزمینهای سنیمذهب میزیست .از اینرو ،محیط ضد تشیع زمانه؛ یعنـی
حضور نحلههایی همچون ماتریدیه و اشـعریه در هندوسـتان (حـالری ،)67 ،مهمتـرین
داللتهای معرفتی مؤثر در پیدایی اندیشه سیاسی قاضـی شوشـتری بـوده اسـت .البتـه
اندیشه سیاسی قاضی شوشتری برکنار از تأثیرپذیریاش از تحوالت سیاسی ـ اجتمـاعی
آن عصر ،مستقل بود .افزون بر اینکه بنابر نیریه توماس اسیرینگز ،قاضی در هندوسـتان
به خوبی عوامل بحران را میشناخت .عوامل بحران از دیگر داللتهای معرفتی مؤثر در
پیدایی دغدغه قاضی و پس از این ،داللتهای تبیینی اندیشه سیاسـی وی بـود .جریـان
تاریخی تشیع نزد او مهم مینمود؛ چنانکه بـه نـوع حکومـت کمتـر توجـه میکـرد .از
اینرو ،از هر استعدادی برای دفـاع از تشـیع سیاسـی بهـره میبـرد .بنـابراین ،او در آن
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میروند .ایـن دوره همچنـین از منیـر جهـانی ،عصـر اکتشـافات جغرافیـای و کشـف

الف) قاضی و تقیه

جدا کردن داللتهای تبیینی و هنجاری اندیشه قاضی از یکدیگر دشـوار مینمایـد؛
زیرا وی در چارچو

جهـانبینی و معرفتشناسـی شـیعی ،افـزون بـر تبیـین مسـالل،

همزمان به عرضه راهکارهای هنجاری میپرداخت .تقیه؛ یعنی کتمان عقیده و تیاهر بـه
کاری مخالف با میل باطنی ،از داللتهای تبیینی (وضعیتی) اندیشه سیاسی قاضـی بـود
که نمودی هنجارین داشت و بر پیونـد اندیشـه سیاسـی وی بـا مـذهب تشـیع داللـت
میکرد .تقیه بر پایه شروطی برای حفظ ایمـان و دیـن ،توصـیه ،بلکـه واجـب شـمرده
میشود .مهمترین شرط تقیه اعتماد و اطمینان نداشـتن بـه حفـظ جـان اسـت (کلینـی،
 .)308 ،3 ،1364روایات بسیاری از المه شیعه (بیشتر از امام محمد بـاقر و امـام جعفـر
صادق) درباره ارزش و اهمیت تقیه نقل شده اسـت .مضـمون ایـن روایـات شـیعیان را
بدین هدایت میکند که تقیه را اصلی معرفتی و هنجاری بدانند .قاضی شوشتری نیز بـه
خطر ،در این روایات جایگاه برجسـتهای دارد .بـرای نمونـه ،از امـام صـادق (ع) نقـل
کردهاند« :التقیه من دین اهلل» یا «اتقو علی دینکم فاحجبوه بالتقیه؛ فانـه ال ایمـان لمـن ال
تقیه له» یا «التقیه تُرس المؤمن» و «ال ایمان لمن ال تقیـه لـه» (کلینـی- 308 ،3 ،1364 ،
 .)314امام باقر (ع) نیز به تقیه کردن سفارش و بر آن تأکید میکرد« :التقیه دینی و دیـن
آبالی و ال ایمان ال تقیه له» یا «خالطوهم بالبرانیه و خالفوهم بالجوانیـه اذا کانـت االمـره
صبیالیه؛ با فرمانروایان [خود کامه] هوا و هوسمحور ،بهراهر بیامیزید و در باطن بـا او
مخالف باشید» (همان).
قصه حضرت یوسف و تهمت زدن او به برادرانش ،از نمونـههای تـاریخی و قرانـی
تقیه به شمار رفته است (کلینی .)310 ،3 ،1364 ،همچنین تقیه اصـحا

کهـف دربـاره

اندیشه سیاسی قاضی نوراهلل شوشتری ( 1019- 956ق)

اهمیت سیاسی این اصل آگاه بود .تأکید بـر ارزش و اهمیـت سیاسـی تقیـه در هنگامـة

اجرای آیین بتپرستان و مشرکان بهرغم خداشناس و موحد بودنشان ،از مستندات تقیه
به شمار میرود (کلینی .)310 ،3 ،1364 ،با توجه بـه زمینـه شـیوههای سیاسـی مبـارزه
شیعه اثناعشریه ،تقیه از شیوههای مبارزه منفی ،نامستقیم و فرهنگی است .تقیـه در ایـن
شیوه مبارزه ،رکن اصلی است.
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داللتهای تبیینی و هنجاری اندیشه سیاسی قاضی شوشتری

و گفتار امام سجاد ،امـام بـاقر و امـام صـادق (علـیهم سـالم) و نقـش هنجـاری آن در
گسترش مذهب تشیع ،آگاه بود .او با همین شیوه نه تنها به منصب قضا دست یافت کـه
توانست کتا های ارزشمندى را به جامعه شیعیان عرضه کند .قاضی در دفـاع از تقیـه
در مذهب تشـیع و در مقابلـه بـا اهلسـنت ،نمونـههای فراوانـی از تقیـه اهلسـنت در
مصائب النواصب برشمرده و گفته است :سنیان معروف مانند احمـد بنحنبـل
در هنگامة فشار به تقیه دست زدهاند .او همچنین به ماجرای محنه در دوره مأمون اشاره

کرده است (قاضی شوشتری .)29 ،2 ،1369 ،او نکته لطیفـی را بـه نقـل از تفسایر
کبیر فخررازی درباره جواز تقیه در برخی از کارها و دیدگاه قُدما را در اینبـاره ،در
حاشیه همان کتا

نقل کرده است« :مجاهد گفته است که جواز تقیه مربوط به پـیش از

قوت اسالم بود ،اما از حسن بصری نقل شده است که گوید :ان التقیة جائزة
للمؤمنین الی یوم القیامه( »1قاضی شوشتری 1369 ،ق.)28 ،2 ،

باری ،با توجه به اینکه خودش در احقا

الحق مىنویسد« :فقیر نام خـود را

در تصانیف ننوشته تا قربة الى اهلل باشد و ایضاً هرگـز بـه کسـى از مخالفـان ارهـار
نکــرده کــه آن تصــانیف از فقیــر اســت» (قاضــی شوشــتری 1376 ،ق ،)110 ،1 ،در
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

هنگامههای خطیر و بسیار حساس سیاسی و در برابر کسان خاصی تقیـه میکـرده و در
همه احوال و در برابر همه افراد ،یکسان نبـوده؛ یعنـی در زمـان کوتـاه حضـورش در
هندوستان و دربار گورکانیان ،برای دفاع از تشیع ،از تقیه بسیار بهره میبرده اسـت ،امـا
بهرغم اینکه اندیشه سیاسی قاضی شوشتری تقیه کـردن را برمیتابیـد ،تنهـا در هنگامـة
اضطرار سیاسی به استفاده از آن رخصت میداد؛ چنانکه وی در همان زمان ،نزد کسانی
با عنوان «عالم بزرگ شیعی» معروف بود و حتی معاصرانش به او اعترا

میکردند که

چرا در تألیفات خود تقیه نمیکند .او در مجالس المؤمنین در اینباره چنـین
ار
ایر الکبیا
 .1بــرای آگــاهی بیشــتر در اینبــاره ،ر.ک :محمــد بنعمــر فخــر رازی ،التفسا
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بنابراین ،قاضی بیگمان ،به جایگاه سیاسی (معرفتی و هنجاری) تقیه در مذهب تشیع

مفضل بنعمر گفت :حضرت امام جعفر (ع) مَرا گفتند که نـزد مـؤمن طـاق
رو و او را امر کن که با مخالفان منارره نکند؛ پـس بـه در خانـه او آمـدم و
چون از کنار بام سرکشید ،به او گفتم که حضرت امام تو را امر میفرمود که
با اغیار سخن نکنی .گفت :میترسم که صبر نتوانم کرد .مؤلف گوید که این
بیچاره مسکین نیز مدتی به بالی صبر گرفتار بودم و با اغیار تقیـه و مـدارا
مینمودم و از بیصبری میترسیدم و آخر از آنچه میترسیدم به آن رسـیدم
و از عین بیصبری این کتا
بیاختیار به جنا

را در سلک تقریر کشیدم .اکنـون از جوشـش

پروردگـار پنـاه میبـرم و همـین کتـا

را شـفیع خـود

میآورم (قاضی شوشتری.)87 ،1 ،1365 ،

همچنین در پاسخ به میر یوسف استرآبادی درباره چرایی ترک تقیه نوشته است:
به اعتقاد فقیر در دارالملک هند به دولت پادشاه عادل جای تقیه نیست؛ زیرا
که کشته شدن امثال فقیر در نصرت مذهب حق ،موجب عزت دین اسـت و
بیتا.)8 ،

او در همین مکاتبه به اتهام دیگر استرآبادی؛ یعنی اینکه وی سبب گرفتـاری کسـانی
شده ،چنین پاسخ گفته است :حضور برخی از شیعیان قدرتمند در کشمیر مانع آسـیب
دیدن کسی چون مالمحمد امین شیعی مقیم کشمیر است .به گفته قاضی« ،شیعه کشمیر
هرگز تقیّه نکردهاند و نمیکنند» (همان .)9 ،همچنین هـدف و مـرام و مسـلک سیاسـی
خویش را در نامهای به شیخ بهایی آورده و گفته است که استفاده بد از تقیه در هند ،بـه
شیعیان آسیب میرساند:
در این شرایط من به این نتیجه رسیدهام که در هند تقیـه یـک آفـت بـزرگ

اندیشه سیاسی قاضی نوراهلل شوشتری ( 1019- 956ق)

صاحب شرع رخصت دادهاند که چنین کسی تقیه نکند (قاضـی شوشـتری،

است و فرزندان ما را از مذهب امامیه دور و بـه پـذیرش مـذاهب دروغـین
اشعری و ماتریدی وادار میسازد .بر اثر لطف و توجه سلطان ،ردای تقیـه را
از دوشهایم به دور افکندم و سیاهی از دلیل و برهان بـا خـود برداشـتم و
سرگرم جنگ با علمای مخالف اهلبیت در این کشور شدم (همان.)12 ،
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نوشته است:

داللتهای تبیینی و هنجاری اندیشه سیاسی قاضی شوشتری را درباره همکاریاش با
شاهان فراتر از گفتمانهای رایج در عصر صفوی باید تبیین کرد؛ زیرا دو دیدگاه فقهـی
درباره نوع همکاری فقیهان و مجتهدان با شاهان عرضه میشد:
 .1حکومت سلطان نامعصوم (جالر و عادل) ،حکومت جور و همکاری بـا آن حـرام
است (دیدگاه سنتی)؛
شیعی مروِج تشیع با فر
ِ
 .2حکومت سلطان عادل

اینکـه مجتهـد جـامع الشـرالط

آن را امضا کند ،مشروع و همکاری بـا آن جـایز اسـت (دیـدگاه نوگرایانـه) (بشـارت،
.)12 ،1390
قاضی بر استفاده از همه استعدادها و زمینهها (حتی تعامل بـا امیـران سـنی مـذهب)
برای پیشبُرد تشیع سیاسی تأکید کرده؛ چنانکه دربـاره همکـاری بـا شـاهان گورکـانی
نوشته است:
پس از مسافرتهای طوالنی و تحمل رنجها و دردهای بیشمار به پایتخـت
هند رسیدم .در اینجا بخت با من یار بـود و فرصـتی یـافتم کـه ازخورشـید
درخشان [اکبرشاه] بهرهمند شوم و در سایه سلطان بزرگ آرام گیـرم .یـاری
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

خدا موفقیت بزرگی برایم بـه بـار آورد .بـا لطـف و رحمـت خـدا ،مـن از
موقعیتی واال و نیز دوستی سلطان بزرگ برخوردار شدم .درحقیقت موفقیت
من بر اثر کرم و بخشش پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) و ولی خـدا علـی بـن
ابیطالب (علیه السالم) است .مقام واال و تقر

به سلطان مرا از خود غافـل

نساخته است .من همواره نسبت به آخرت و زندگی پس از مـرگ هوشـیار
بودهام (قاضی شوشتری ،بیتا.)8 ،

او در مجالس المؤمنین درباره دست زدن شاه اسماعیل به کشتار گروهـیِ
مشعشیان خوزستان چنین نوشته است:
بعد از کشتن سید علی والی خوزستان و تسـخیر شـهر حـویزه و قتـل عـام
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همکاری با پادشاهان

قاضی محمد کاشی ـ که صدر آن پادشاه کامکار بود  -گفتند که سید نوراهلل
بیماری را بهانه ساخته و به واسطه رابطهای کـه او را بـا سـالطین مشعشـع
بوده ،از استقبال حضرت پادشاه و زمینبوسی در گاه تقاعد نموده .آن قاضی
جابر که به شرارت ذات و شراست طبع و خشونت خُلق ،مشهور و طینـتش
به قساوت قلب و استعمال مَکر و اراقت دَم نسـبت بـه جمیـع اهـل عـالم،
مجبول و مفطور بود ،گواهی آن مفسدان را به سمع قبول شنید و پیِ فتـوای
اشاره علیه قاهره ،در مقام مؤاخذه و مصادره آن سالله ذریـه طـاهره گردیـد
(قاضی شوشتری.)71 ،1 ،1365 ،

بنــابراین ،قاضــی شوشــتری افــزون بــر اینکــه همکــاری را بــا امیــران ســنیمذهب
گورکانی کار پسندیدهای شمرده ،بر استفاده از هر زمینـهای بـرای دفـاع از خـود تشـیع
تأکید کرده است:

قاضــی شوشــتری از زیرکــی سیاســی فراوانــی برخــوردار بــود؛ چنانکــه شــاهان و
حکومتهای شیعهمذهب را از حاکمان و شاهان سنیمذهب ،برتر میخوانـد؛ چنانکـه
در جند سوم مناصب النواصاب و منـارره سیاسـی بـا میرمخـدوم از علمـای

اندیشه سیاسی قاضی نوراهلل شوشتری ( 1019- 956ق)

بر اثر لطف و توجه سلطان [اکبرشاه] من بدین نتیجـه رسـیدم کـه بحـث و
منارره مذهبی فعال با مخالفان اهلبیت جهادی است که بهترین توشه بـرای
جهان آخرت را فراهم میآورد .ابتدا کتا مصالب النواصـب را نوشـتم کـه
ردی است بر نواقض الروافض .استداللهای من ،نویسنده آن کتا را رسوا
و مفتضح کرد .سیس کتا الصوارم المهرقه را نوشتم .به وسیله ایـن کتـا
حمالت سخت نویسنده صواعق المحرقه بر ضد شیعه به خود او بازگشـت
و صواعق که ادعا میشد درخشان و نورانی است ،به مشتی خاکسـتر مبـدل
گردید (قاضی شوشتری ،بیتا.)12 ،

سنیمذهب عصر شاه طهماسب ،به دفاع از تاریخ سیاسی ـ اعتقادی تشیع دوره آل بویه،
مغوالن (محمد خدابنده) و شاه طهماسب پرداخته است( .قاضی شوشتری 1369 ،ق،1 ،
 .)377 - 374اشکاالت میرمخدوم در نواقض الروافض بدین نـارر اسـت کـه
شیعیان ،سلطان حقیقی را امام معصوم میدانند .این امام هفتصـد سـال غایـب اسـت و
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پادشاه دین پناه اقدام نتوانست نمود .بنابراین ،بعضی مفسـدان آن دیـار ،بـه

نباشد ،چه میشود؟ پس ،این طهماسب کیست؟ امام معصوم است؟ خیر .مجتهد است؟
خیر .حتی کسانی در عدالتش نیز تردید دارند؛ یعنی امام غاصب است؛ پس چرا شیعیان
را

او
لعن نمیکنند؟
قاضی می گوید پاسخ پرسش اول این است که مؤمنان در غیا

مجتهـد کارهـای او

را سامان میدهند و بنابراین ،در غیبت امام و مجتهد هم مشکلی رخ نمینماید ،اما شـاه
طهماسب ،مدعی نبود که بر جای امام معصـوم نشسـته اسـت .او خـود را رعیـت امـام
میدانست که کارش حفظ ثغور مسلمانان است؛ از این روی کـه هـر کسـی بتوانـد بـه
معروف امر و از منکر نهی کند ،چنین وریفهای را بایـد اجـرا کنـد (قاضـی شوشـتری،
.)233 ،2 ،1369
آثار قاضی شوشتری

داللتهای تبیینی اندیشه سیاسی قاضی شوشتری در تألیف آثارش ،دفاع از باورهـای
سیاسی تشیع در مواجهه به دشمنان تاریخی این مذهب بـوده ،افـزون بـر اینکـه وی از
مبانی تبیینی خویش در قالب داللتهای هنجاری نارر به تنییم زنـدگی مـدنی شـیعیان
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

بهره برده است .قاضی از دید آرمانی و هنجاری ،امامت شیعی را ضامن بقای جامعـه و

عامل حل بحرانهای موجود میدید .برای نمونه ،هدف قاضی از تقسیمبندی مجالس
المؤمنین به دوازده مجلس ،از تأسیاش به شـمار دوازده امـام تشـیع سرچشـمه
میگیرد که با یک مقدمه و یک خاتمه ،تداعیگر شـماره چهـارده معصـوم محتـرم نـزد
شیعیان است .قاضی در این کتا

از گروهی از علما و راویان شیعه و شاهان و امیـران،

صوفیان و شاعران امامیه از گذشته تا عصر خودش سخن گفته است .او میدید گروهی
از مخالفان ،به شیعه طعن میزنند که این مذهب با رهور دولت صـفویه و خـروج شـاه
اسماعیل صفوی پدید آمده است (ارموی ،47 ،1367 ،به نقل از میـرزا عبـداهلل افنـدی).
قاضی با نوشتن این کتا
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ثابت کرد که تشیع تاریخ بلندی دارد و از همان اوایل تـاریخ

اسالم و روزگار رسول خدا (ص) ،درباره پیروان اهلبیت به کار میرفته است (افنـدی،

ّات ،بـر ایـن داللـت میکنـد کـه
 1401ق .)155 ،سخن نویسنده روضات الجن
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مجتهد به جای او ،همه ورایف امام معصوم را جز جهـاد بـر عهـده دارد .اگـر مجتهـد

خوانساری در شرح حال محمد بنعلی معروف بـه محیالـدین بنعربـی ،پـس از نقـل
پارهای از مطالب نادرست صوفیه و نقد آنها مینویسد« :البته در میان دانشـوران شـیعی،
گروهی هستند که تمام اینها را به یک چشم می بینند؛ به ویژه قاضی نـوراهلل شوشـتری
که به همین دلیل ،به او لقب «شیعهتراش» دادهاند (خوانساری 1391 ،ق.)162 ،8 ،
داللتهای تبیینی و هنجـاری اندیشـه سیاسـی قاضـی همچـن دیگـر صـوفیان دوره
صفوی ،از عرفان ابنعربی متأثر بود .او معتقد است که خرقه ابنعربی به حضرت خضر

نسب میبرد و از اینرو ،بر دفاع از تشـیع سیاسـی تأکیـد میکنـد .وی در مجاالس
المؤمنین ،در احوال ابنعربی ،او را «اوحد الدین محیـی الـدین محمـد بنعلـی
العربی الحاتمی االندلسی قدس سرّه العزیز» میخواند و دربارهاش میگوید:
از خاندان فضل وجود بوده و از حضیض تعلّقات و قیود بـه اوج اطـالق و
شهود ،صعود نموده و نسبت خرقه وی به یک واسـطه بـه حضـرت خضـر
مکاتیب ،خلیفة امام زین العابدین (علیه السالم) است و شیخ ابوالفتح در
تفسیر این آیه که «قال فأنّها محرمه علیهم اربعین سنه یتیهـون فـی االر

»،

روایت نموده که حضرت خضر (علیه السالم) با بعضی از نیریافتگان درگاه
گفته که من از موالیان علی و از جمله موکّالن بـر شـیعه اویـم و از بعضـی
درویشان سلسلة نوربخشیه شنیده شد که هر یک از مشایخ صوفیه که ارهار
مالقات خضر نماید یا خرقه خود را به او منسو

سازد ،فی الحقیقه ،اِخبـار

از التزام مذهب شیعه نموده و اِشعار به عقیده خود در با

امامـت فرمـوده.

کالم شیخ در فتوحات ـ بر وجهی که سابقاً مذکور شد ـ در اعتقاد او بـه
امامت و وصایت المة اثناعشر نسـبت بـه سـیّد بشـر (صـلوات اهلل علـیهم)
صریح است (خوانساری 1391 ،ق.)162 ،8 ،

اندیشه سیاسی قاضی نوراهلل شوشتری ( 1019- 956ق)

میرسد و خضر به موجـب تصـریح موالنـا قطبالـدین انصـاری صـاحب

قاضى نوراللَّه شوشترى با ذهنیتی سیاسی و با اقتباس از قرآن ،1دیگر اثـر خـودش را

احقا

الحق و ازها

الباطل نامید تا خواننده را به کتـا

« .1وَ قُلْ جااَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الباطِلَ کانَ زَهُوقاً» (اسراا ،آیة .)81

خـدا و
85
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قاضی در آن کتا  ،بر پرشمار نشان دادنِ شیعیان تأکیـد کـرده اسـت .سـید محمـدباقر

گفتاری منطقی و زیبا و رسا ،به ادعاهای سیاسی ـ مذهبی فضـل بنروزبهـان نویسـنده
ابطال الباطل پاسخ گفته و در بطالن دیدگاه وی به کتا های خود اهلسنت
استشهاد کرده است (مدرسی .)385 ،3 ،1344 ،او در این کتا

افزون بـر نقـد دیـدگاه

فضـــــــــــــل اهلل و اثبـــــــــــــات نیریـــــــــــــات سیاســـــــــــــی
امامیه که در نوشتههای عالمه حلی آمده است ،در استدالل هاى خـود ،نیـر مسـتدَلش
را در تجزیه و تحلیل حقایق از دیـد تـاریخی ـ سیاسـی و بـه شـکل منطقـى عرضـه
مىکند تا به رد دعوی فضل اللَّه بیردازد و مناررهگری موفق باشـد (رضـوی1367 ،ش،
.)574 - 573 ،1

احقا

الحق او ،دورهای از اصول و معـارف سیاسـی ـ اعتقـادی اسـت کـه

مسالل توحید ،نبوت ،امامت ،معاد ،عدل و توابع آنها مانند حسن و قبح عقلـی ،دیـدگاه
اشاعره و معتزله را در بردارد و در زمینه اثبـات مسـالل خـود و در مقـام ردّ وایـراد ،از
روشهای فلسفی و کالمی شیعی ،بسی بهره برده است (قاضی شوشتری 1376 ،ق) .او
امامت را از اصول دین میداند« :بنابر آنکه بقای دین و شریعت را موقـوف میدانـد بـه
وجود امام؛ چنانکه ابتدای شریعت موقوف است به وجود نبی .پس حاجت دین به امام
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

به منزله حاجت دین است به نبّی» (قاضی شوشـتری 1376 ،ق .)305 ،2 ،همچنـین بـا
استناد به قرآن ،سنت ،اجماع و عقل (ادله اربعه) به اثبات آن میپردازد (همان).

به گزارش منابع ،شیعیان هند پیش از تألیف احقا

الحق ناگزیر بودنـد تقیـه

کنند و عقاید خویش را از ترس پادشاهان متعصب و جالر پنهان نگاه دارند ،اما قاضى با
نوشتن احقاق الحق و دیگر آثارش ،آشـکارا از حقانیـت تشـیع علـوى سـخن گفـت و
برترى کالم شیعى را به روشنى نشان داد و به شیعیان هند ،دوباره جان بخشید (عـاملی،
 1385ق337 ،2 ،؛ رضوى1367 ،ش.)589 - 583 ،1 ،
داللتهای تبیینی و هنجاری اندیشـه سیاسـی قاضـی شوشـتری در تـألیف آثـارش،
ویژگیهای فکری فراوانـی دارد .وی در الصوارم المهرقه (کتـابی دربـاره
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امامت عُیما و خالفـت کُبـرا) بـه الصاواقق المحرقاه ابنحجـر هیثمـی

عسقالنی پاسخ گفته است (قاضی شوشتری 1369 ،ق) .نیـز مناصب النواصب
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احقاق حق فراخوانَد و بواطل سیاسی مخالفان تشیع را آشـکار کنـد .او در ایـن اثـر بـا

اهلسنت دوره صفویه و ساکن قزوین بود که در سایه این دولت کمابیش به تقیه تسنن
خود را حفظ میکرد و روزگار میگذراند .قاضی در منصب النواصاب نیـز بـه
دفاع از عقاید شیعی پرداخت .برای نمونـه ،وی در مقدمـه بسـیار کوتـاه ششـم ،روش
استدالل شیعه را به روایات اهل سنت درباره حقانیت امام علی (ع) و اوالد ایشان آورده
و در مقدمه هفتم مشکالت تاریخی شیعه را گزارش کرده و گفته است که بیشتر امامـان
ما به شمشیر یا زهر به شهادت رسیدند و علمای ما بیشتر در تقیه به سـر مـی بردنـد و
بهرغم اکثریت مخالفان ،مذهب حـق اهلبیـت (ع) اسـتوار مانـده اسـت .همچنـین بـه
نمونــههایی از تعصــب علمــای اهلســنت در برابــر دیــدگاههای شــیعه اشــاره میکنــد:
«زمخشری می نویسد به مقتضای آیة «هو الذی یصلی علیکم و ماللکة» میتوان بر همه
مسلمانان صلوات فرستاد ،اما چون روافض این را درباره المه خود شعار کردهاند ،مـا از
آن منع میکنیم» (قاضی شوشتری 1369 ،ق.)187 - 186 ،1 ،
لعن و سب و تهمتهای بیدلیل به شیعه میپردازد و پس از این مقـدمات هشـتگانه،
کتابش را با عنوانهای جُند اول و دوم و ...سامان میدهد:
جند اول درباره آیاتی که میرمخدوم آنها را دلیل فضل صحابه دانسته است؛
جند دوم درباره احادیثی که میرمخدوم در همین زمینه به آنها استناد کرده است؛
جند سوم در رد دالیل میرمخدوم درباره حقانیت خلفای سهگانه در مستولی شدن بر

احکام خدا پس از رحلت رسول (ص) .او در جند سوم ،در مقام رد نویسنده نواقض
که تشیع امامی آلبویه را نفی میکند و میگوید هی سلطان امـامی تـا زمـان مـا نبـوده
است ،به دفاع از تاریخ سیاسی تشیع ،مطالبی درباره آلبویه و دیگر شاهان امامیمـذهب
مانند خدابنده عرضه میکند (قاضی شوشتری 1369 ،ق .)377 - 374 ،1 ،قاضی به این

اندیشه سیاسی قاضی نوراهلل شوشتری ( 1019- 956ق)

مقدمه هشتم در باره حکم لعن و مصادیق آن است .نویسنده در این بخش به تفکیک

سخن میرمخدوم که گفته است شاه اسماعیل ،خونریز بود (اشارتی به کشـتن سـنیان)،
چنین پاسخ میدهد :به فر

که چنین بوده باشد ،اما نخستین بار طلحه و زبیر و عایشه

بر امام علی (ع) شوریدند و خون ریختند (قاضی شوشتری 1369 ،ق.)410 - 409 ،1 ،
بحث درباره مفهوم عصمت نزد شیعیان (قاضـی شوشـتری 1369 ،ق )108 - 82 ،2 ،و
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را در رد نواقض الروافض میرزا مخدوم شریفی (م  988یا  )995نوشـت .میرمخـدوم از

تکلیف سنیان در هنگامة قیامت و رجعت از دید شیعه و رد کردن احادیـث کتا هـای
صِحاح اهلسنت ،از دیگر داللتهای تبیینی اندیشه سیاسـی قاضـی شوشـتری در ایـن
کتا

است (قاضی شوشـتری 1369 ،ق .)114 ،68 - 52 ،2 ،قاضـی در دنبالـه کتـا ،

شرحی درباره گفتار عالمان شیعه درباره با

نماز جمعه آورده؛ سیس به مقایسه شروط

اقامه جمعه به فتوای شیعه و علمای اهلسنت پرداخته است (قاضـی شوشـتری،1369 ،
.)216 - 215 ،2
تسلط قاضی در دفاع از تشیع ،دقت وی در پاسخگویی به شبهات ،کاربرد روشهای
جدلی و اعتقاد وی به اعتدال علمی و عقیدتی ،از مهمترین ویژگیهای تبیینـی اندیشـه
سیاسی قاضی شهید است که به از دست رفتن جانش در دفاع از مـرامش انجامیـد .وی
در این زمینه ،از عبدالجلیل رازی متأثر بود و در همین کتا

نیز از او نقل کـرده اسـت

(قاضی شوشتری.)189 ،2 ،1369 ،
قاضی استاد منارره سیاسی ـ دینـی بـود؛ یعنـی از منـارره در قالـب مبـد و داللتـی
هنجاری برای اصالح جامعه به سود شیعیان بهره میبرد؛ چنانکه در منارره با سید میـر
یوسف علی حسینی اخباری مؤلف رساله اسئله یوسفیه میگوید:
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

و دیگر از عجایب آنکه سندهای فقیر را که از آیات باهره و کتب معتبر ذکر
نموده ،ناقص عیار تصور نمودهاید و آنچه خود در مقام اسـتدالل از تفسـیر
کاشفی که جهت میرعلی شیر خارجی نوشته ،از مصابیح القلوب که
مرد مدّاح معرکهگیری بوده و از مقصد اقصی و ماننـد آن از کتـب مجهولـه
نقل نمودهاید ،زر تمام عیار نام نهادهاید (قاضی شوشتری.)9 ،

تعبیر مداح معرکهگیر درباره حسن شیعی سبزواری که آثارش نمونهای از آثار فارسی
شیعیان ایران سده هشتم است ،از توجه قاضی بـه ضـعف اسـتنادی چنـین متـون خبـر
میدهد .نقد قاضی درباره کاشفی نیز از اینروست کـه او در هـرات بـا امیرعلـی شـیر
نوایی همنشین بود که به ضدیت با شیعه شهرتی داشت و این اخبار در هند پیچیده بود.
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خود کاشفی ،از مردمان سبزوار و شیعه بود ،اما نوشتههایش در هـرات (ماننـد تفسـیر)،
رنگ و آ

شیعی نداشت .تحلیلهای وی ،بر این داللت میکنـد کـه قاضـی بـه متـون
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تکفیر صحابه نخستین و روایاتی درباره فراگیر شدن ارتداد ،برخورد عثمـان بـا قـرآن و

او ،آنان احادیث و خطبههای حضرت علی (ع) را جعل کردند« :تا عوام شیعه به نقل آن
اقبال نمایند و آنگاه اقبال ایشان را به نقل و روایت آن موجب تشـنیع و تجهیـل شـیعه
سازد» (قاضی شوشتری ،بیتا .)10 ،او معتقد بود« :جمیع اختالفـات کـه در دیـن پیـدا
شده ،از احادیث کاذبه و اخبار موضوعة غُالت و خارجیان است و در کتب رجال شیعه
همیشه [حکم] بر فساد روایات بسیاری از غالت شیعه کردهاند» (همان).
قاضی و تصوف

قاضی شوشتری از موضعی تبیینی و هنجاری از برخی از صوفیان راسـتین پشـتیبانی
کرد .دفاع از شیعیان و اِعالم فزونـی شـمار آنـان در مبـانی تبیینـی و هنجـاری اندیشـه
سیاسی قاضی ،برجسـته بـود .از ایـنرو در تطبیـق پـارهای از اندیشـههای صـوفیان بـا
گفتارهای شیعی میکوشید و حتی کسانی را از آنان در شمار شیعیان میآورد .همچنـین
در مقام شیعهای صوفیمشر  ،اندیشههای صوفیان دروغـین را آسیبشناسـی میکـرد؛
احوال و اقوال صوفیان و عارفان میپردازد و افـزون بـر سـتایش آنـان ،اقـوال و مبـانی
مکتبشان را با تشیع سازگار میکند:
مجلس ششم در ذکر جمعی از صوفیه صافی که نزد سالکان مسالک طریقت
و مؤسسان قواعـد شـریعت و حقیقـت ،مقصـود از ایجـاد عـالم و اختـراع
بنیآدم ،بعد از ایجاد جواهر رواهر انبیاا و المه هدی ،...وجود فالض الجود
این طایفه کرام و اصفیای عیام ـ کثّرهم اهلل بین االنـام ـ اسـت کـه مَیـامن
توفیق از ادنی مراتب خاک بـه اعلـی مـدارج افـالک ،ترقـی نمودهانـد و از
حضیض خُمول بشریت به اوج ملکیت تلقی فرموده از پرتو سراج وهـاج و
عکس شعاع  ...به مرتبهای رسیدهاند که عواقب امور قبل از رهـور مشـاهده

اندیشه سیاسی قاضی نوراهلل شوشتری ( 1019- 956ق)

چنانکه یکی از دو با

مفصل مجالس المؤمنین (مجلس ششـم) بـه شـرح

نمودهاند و خواتیم اشیا پیش از بروز وجود مطالعه فرمـوده .دعـایم دیـن و
دولت به میامن همت ایشان قایم و قوایم ملـک و ملـت بـه روابـط وجـود
ص ـفه دردمنــدی،
ایشــان منــتیم ،پاکبــازان بســاط مــردی و صدرنشــینان ُ
بحرآشامان تشنهجگر و دستافشانان بیپا و سر ،گمگشتگان جادة سـالمت
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برساخته غالیان سخت ملتفت بود و هر روایتی را در متون سابق ،نمیپـذیرفت .از دیـد

خرقهپوشان خانقاه قدس و بادهنوشان بزمگاه اُنس ،شاهان بـیکاله و امیـران
بیسیاه( ...قاضی شوشتری.)122 ،1 ،1365 ،

قاضی با ستودن عرفا ،در پی نشان دادن برخـورداری شـیعیان از ایـن خِصـال نیکـو
بوده است:
قومی ملوک طبع کـه از روی سـلطنت

گویی که از احتـرام سـالطین کشـورند

شــاهان دلقپــوش کــه گــاه حمــایتی

زیــر گلیمشــان جــم خاقــان و قیصــرند

امــروز از نعــیم جهــان چشــم دوختنــد

فردا خود از کرشمه به فـردوس نگرنـد

منگر به چشم خار دریـن پـا برهنگـان

نــزد خــرد عزیزتــر از دیــدة ســرند

آدم بهشت را به دو گندم اگر فروخـت

حقا که این گروه به یک جو نمیخرنـد
(قاضی شوشتری 2 ،2 ،1365 ،و .)3

از سوی دیگر ،وی با زیرکی ویژهای در برخی از ستایشهای تلویحی درباره عُرفـا و
متصوفه واقعی ،از ترکیبهای «بحرآشامان تشـنهجگر»« ،دستافشـانان بیپـا و سـر» و
«گمگشتگان جاده سالمت» بهره برده است که گویی به تلـویح ،بـه ریشـخند برخـی از
باورهای صوفیان میپردازد .او بر خطرها تهدیدکنندة سالکان این مسلک چشم نبسـته و
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

در اینباره فراوان سخن رانده و اهل سلوک و اربا

طریق را از آنها پرهیز داده است:

خطر گرفتار شدن در دام کسانی که صالحیت نشستن بر مسند ارشاد خلـق
و پیشوایی معنوی و روحانی را ندارند و بسیاری از آنان افـراد شـیّادند کـه
قادر به عرضه کاالیی جز ریا و سالوس و جهالـت و فریبکـاری نیسـتند و
معارف حقه بر ایشان فقط یک دکان و ابزار صید غافالن است .نیـز کسـانی
که هر چند رواهر شرع را به تمام و کمال رعایت میکنند و دیگـران را بـه
پیروی آن میخوانند ،اما به تزکیه نفس و تصـفیه دل نیرداختهانـد و خلـق و
خوی خود را نیکو نساختهاند و همچو گروه اول از طریقت هی نصیبی جز
رواهر فریبنده نبردهانـد و دیگـران نیـز بـا تقلیـد از ایشـان ،از تبـاه کـردن
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شخصیت و قابلیتهای روحی خود نتیجهای نمیگیرند ،پوشیده نمانـد کـه
بسیاری از عیاران روزگار و ابله طراران دکاندار که صاحبان غلیـت طبـع و
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و منزویان کُنج مالمـت ،زنـدهپیالن ژنـدهپوش و زنـدهدالن صـاحبهوش،

گذرانیدهاند و عمامه کبیره که بار عناد و استکبار است بـر سـر نهادهانـد ...؛
پس طالب صادق را واجب و الزم است که در ابتدای کـار ،احتیـاط بسـیار
نماید تا پایمال طریق این جُهال نشود و غریق گردا

تقلیدشان نگردد کـه

چون از پیروی ایشان فسردگی و تیرگی و سردی پدیـد گشـته ،حـرارت را
فرو نشاند ،قابلی نقصان پذیرفته ضایع گردد.

نارفته رَه صدق و صفا گامی چند
پوشیده مرقعَند این خـامی چنـد
چنــد بدنامکننــده نکونــامی چنــد
بگرفتــه ز طامــات الــف المــی
(قاضی شوشتری 1365 ،ق)10 - 7 ،2 ،
در این طریق اخطار بسیار و مهالک بیشمار است؛ چه خطرات وسـاوس و
وَرطات هواجس و تسویالت باطله و تخیالت فاسـده ،سـالک را در بیابـان
طلب حیران و سرگردان گرداند( ...همان.)4 ،2 ،
قاضی از منیری سیاسی (هنجـاری) نـه تنهـا بـه پـارهای از دعویهـای شـماری از
به امامان بـر اثـر گزافگـویی برخـی از صـوفیان ،نمیپـذیرفت و بـهرغم تعصـبش در
شیعیگری که به شهادتش انجامید ،آگاهی پیامبر (ص) و امامـان را از همـه مغیبـات و
ضمایر نفی میکرد:
بــه تــواتر رســیده کــه حضــرت پیغمبــر مــدتها در مســهلهای انتیــار
وحی کشیدهاند و اگر ایشان را در اول فطـرت یـا در اول بعثـت اطـالع بـر
جمیع غیب میبود ،انتیار وحی کشیدن بیوجه میبـود (قاضـی شوشـتری،
بیتا.)13 ،

تالش برای نزدیک کردن تصوف و عرفان به تشیع ،کار تازهای نبود ،اما اینکه قاضـی
میکوشید شمار شیعیان را افزون بنُماید ،ابتکاری سیاسی معطوف بـه مبـانی معرفتـی و

اندیشه سیاسی قاضی نوراهلل شوشتری ( 1019- 956ق)

صوفیان باور نداشت و آنها را الفهای بیهوده میشمرد که نسبتهای غُالت شـیعه را

هنجاری اندیشه سیاسی وی به شمار میرفت .قاضی شهید از اندک عالمان شیعه بود که
زیرکانه و از منیری سیاسی ،ناتهاجمی و حتی حمایتگرایانه و ستایشگرایانه با حالج
روبهرو شد (الهوری )145 ،و او را «البحر المواج  ...سرور اهل اطالق و سرمست جـام
اذواق ،حالج اسرار و کشاف اسطار» خواند و بر این بود که گناه وی ،انتسا

به مذهب
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کثافت حجابند و سالها به مر

آرایش و افزایش سبلت و محاسـن عمـر

شوراندن مردم بر خلفای عباسی است که کفر و زندقه را بهانه کردند (قاضی شوشتری،
 36 ،2 ،1365ـ .)39
او افزون بر مجالس المؤمنین در شرح حال عرفا و دفاع از ایشان ،در اثـر

کالمیاش احقا

الحق که الیحه دفاعیه شیعه در برابر مخالفان مذهبی ایشان به

شمار میرفت ،به تلـویح از صـوفیان و عارفـان راسـتین پشـتیبانی کـرد .بـرای نمونـه،
ابنروزبهان ،عالمه حلی را به مخالفت محققان صوفیه متهم کرده بـود ،امـا قاضـی ایـن
اتهام را رد کرد و مخالفت عالمه را به صوفیان ناحقیقی نـه کسـانی همچـون بایزیـد و
جُنیدِ نارر دانست که به عقیـده قاضـی شـیعه بـه شـمار میرفتنـد (قاضـی شوشـتری،
1376ق 181 / 2 ،1 ،و  .)90وی آثار مستقلی در بررسی اندیشههای عارفان پدیـد آورد
که عنوان آنها بر دفاع او از شیعیان داللت میکنـد نـه متصـوفه .همچنـین سـتایش وی
بیشتر درباره عارفان واقعی بود نه متصوفه گوشهنشین .رسـالهای در اثبـات تشـیع سـید
محمد نوربخش (مرعشی شوشتری 31 ،؛ طهرانی )87 ،1 ،و رسـالهای در اثبـات تشـیع
میر سید علی همدانی (طهرانی ،ج ،)9 9 ،11از این دست آثارند.
شاید مقصود قاضی از ملهَم بودن تصوفاز تشیع ،صـوفیان نخسـتین و خـالص بـوده
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

باشد نه متصوفه قرون بعد که یکسره تارک دنیا بودند یا به اباحیگری دچار شدند .بـه
عقیده قاضی ،صوفیان نخستین؛ یعنی کسانی مانند بایزید و معـروف کرخـی و ابـراهیم
ادهم و شقیق بلخی ،از شاگردان یا مسـتفیدان از محضـر امامـان شـیعه بودنـد (قاضـی
شوشتری 1365 ،ق )24 - 20 ،2 ،و کسانی از اصـحا

امـام ماننـد کمیـل و بهلـول و

اویس ،در سلک رجال طریقـت جـای داشـتند (همـان .)20 -14 / 12- 10 ،2 ،از ایـن
روی ،او میگفت شیعی و صوفی دو نام متغایرند که بر یـک حقیقـت داللـت میکننـد
(همان .)5 ،2 ،قاضی برای اثبات گفتههایش به سخن سید المتألهین حیدر آملـی اسـتناد
کرده است .آملی در جامع االسرار مهمترین منبع دیدگاهش ،چنـین میگویـد:
«فرقه ناجیه امامیه دو طایفهاند یکی حامل راهر علوم رسول مجتبی و المه هدی؛ علـوم
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شرعیه اصلیه فرعیه و طایفه دیگر متحمل باطن علوم ایشانند که آن عبـارت از طریقـت
حقیقت و ایقان باشد» (آملی.)211 ،
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شیعه امامیه و اعتقاد به وجود مهدی اهلبیت و دعوت مردم بـه نصـرت آن حضـرت و

ویژگیهای مکتب بیشتر عارفان به شـمار مـیرود .قاضـی جملـه معـروف محیالـدین
بنعربی؛ یعنی «وحدت وجود مستلزم اتحاد و آلوده شدن حق به آالیشهـای ممکنـات
است» را به مغایر با تفسیر مخالفان ابن عربی تفسیر کرده است تـا بـا عقیـده متشـرعان
درباره توحید ناسازگار ننماید« :حکم به آنکه وجود خالق وجود مخلوق است ،مسـتلزم
حکم به اتحاد خالق و مخلوق نیست تا کفر الزم آیـد و مسـتند شـیخ (ابـن عربـی) در
وحدت وجود ،کشف صحیح و ذوق صریح است نـه دلیـل عقلـی یـا مقـدمات نقلـی»
(قاضی شوشتری 1365 ،ق.)66 / 63 ،2 ،
اعتقاد متصوفه و عرفا به علی (غ) ،از دالیل ستایش او درباره آنان بوده و این مسـهله

از دیــد وی ،ویژگــی معرفتــی و سیاســی داشــته اســت؛ چنانکــه در مصااائب
النواصب مینویسد« :اصحا

امامیه در مباحث کالمی خـود نوشـتهاند از فضـالل

امام علی (ع) آن است کـه تمـامی صـوفیه و اربـا

میکنند» (قاضی شوشتری 1369 ،ق.)164-161 ،

قاضی در وصف برخی از عرفا که علی (ع) را پیشوای خود میدانستند اشعاری نیـز
سروده است (ریا

خان .)74 ،برای نمونه ،در ستایش غزل منسو

بـه نصـیر الـدین

چراغ دهلی (م  757ه) از مشـایخ بـزرگ چشـتیه (عبـدالرحمان )211 ،کـه مضـمونش
ارادتورزی به حضرت علی (ع) بوده ،بیتهایی سـروده اسـت (احمـد نیـامی 211 ،؛
میرخورد .)134 ،چراغ دهلی در این غزل میسراید:
ای در سر زلف تو صـد فتنـه بـه خـوا
در عشق تو خوا

انـدر
من نقشی است بر آ

انـدر

در شــرع محبــت زان فضــل اســت تــیمم را
کز دامن پاکـان هسـت گـردی بـه تـرا

انـدر

اندیشه سیاسی قاضی نوراهلل شوشتری ( 1019- 956ق)

منسو

اشـارات و حقیقـت خـود را بـدو

در دفتــر عشــق تــو چــون صــفر همــه هیچَنــد
کی من که کم از هـیچم آیـم بـه حسـا

انـدر

(دهلوی137 ،؛ هدایت.) 397 ،
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درباره اعتقاد قاضی به وحدت وجود نیز گفتنی است که چنین بـاوری ،از مهمتـرین

فراوانی را نمیپذیرفت .حتی در رساله اسئله یوسفیه به نقـد برخـی از آدا
صوفیان و عارفان پرداخته است .پاسخ قاضی به میر یوسف اسـترآبادی در ایـن رسـاله،

نمونهای از این دست به شمار میرود .میر یوسف استرآبادی به گفتاری از تاککره
االولیاء عطار و سخن اویـس قرنـی در آن اسـتناد کـرده اسـت« :مـن عـرف اهلل
الیخفی علیه شیا» ،اما قاضی با تردید در انتسا

تککرة االولیاء به عطار و

سند این نقل از اویس ،چنین مینویسد« :بر خدّام راهر اسـت کـه عبـارات غلطنمـا در
کالم صوفیه بسیار است و به واسطه اجمال و ایهام که در عبـارت ایشـان واقـع اسـت،
بسیاری از آن تناقض مینماید» (قاضی شوشتری.)13 ،1388 ،
نتیجه

قاضی نوراهلل شوشتری ( 1019- 956ه ق) از عالمـان شـیعه و صوفیمشـر

عصـر

صفوی بود که در تحول گفتمان سیاسی ـ شیعی روزگارش ،بسیار تأثیر گـذارد .فضـای
گفتمانی روزگار قاضی شوشتری نیز در قالب داللتهـای معرفتـی ،در پیـدایی اندیشـه
سیاسی وی مستقیم تأثیرگذار بود .رویدادهای زمان همچون عوامل بحـران در اندیشـه
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

قاضی تأثیر گذارده است .از اینرو ،گمان میرود مبـانی و مقومـات تبیینـی و هنجـاری
اندیشه سیاسی قاضی شوشـتری را در چـارچو

الگوهـای رایـج فقـه سیاسـی عصـر

صفویه ،نتوان تحلیل کرد؛ زیرا او از دید اندیشه سیاسی ،افزون بر اینکه به دفاع از تشیع
میپرداخت ،بر استفاده از همه زمینهها (حتی تعامل با امیران سنی مذهب) برای تقویت
آن تأکید میکرد؛ چنانکه پشتیبانی ایشان از حکومتها ،شاهان شیعه و سنی و متصـوفه
واقعی ،بهرهگیری از تقیه در هنگامـه ضـرورت ،همگرایـی سیاسـی متصـوفه واقعـی و
شیعیان در مقابله با اهلسنت ،تفهیم اتهامات دشمنان تاریخی تشیع در مناررات سیاسی
و اِعالم فزونی جمعیت شیعیان جهان ،در این قالب ارزیابیشدنی است .افزون بر اینکـه
قاضی برای پیشبرد طرح و آرمان سیاسی خویش در دفاع از مبـانی معرفتـی و بنیـادی
تشیع که برگرفته از قرآن و احادیث است ،به توضیح ،تبیـین و تفسـیر امامـت ،نبـوت،
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اصول و فروع دین از منیر روحانی شیعه پرداخت.
اگرچه گفتمانهای سیاسی مهمی در اندیشه قاضـی شوشـتری دیـده میشـود ،آثـار
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بنابراین ،قاضی شوشتری نه تنها متصوفه را مطلق تألید نمیکرد که باورهای صوفیانه

اسالم میگنجد؛ یعنی بهرغم تأثیر کمنییر وی در تقویت سیاسی تشیع ،نمیتوان وی را
در جرگه دیگر نیریهپردازان سیاسی همچون خواجه نصیرالدین طوسـی یـا مالصـدرا،
جای داد.

اندیشه سیاسی قاضی نوراهلل شوشتری ( 1019- 956ق)
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و نیریات سیاسی وی کمتر در قالب آثار و نیریات بنیـادی در تـاریخ فلسـفه سیاسـی

ارار و منبااع
اامع االسا
ـ **آملــی ،ســیدالمتألهین حی ـدر ()1368؛ جا
االنوار ،با مقدمه هانری کوربن و عثمان اسماعیل یحیی ،تهران ،بینا.
ـ احمد نیامی ،خلیق ()1980؛ تاریخ مشایخ چشت ،1 ،هندوستان ،دهلی.

ـ ارموی ،سید جالل الدین محد (1367ق)؛ فیض آالله ف
قاض

الترجماة

نورهللا ،تهران ،دارالکتب اسالمیه.

ـ اسیریگنز ،توماس .)1377( ،فهم نظریههاي سیاساي ،ترجمـه فرهنـگ
رجایی ،چاپ چهارم ،تهران :نشرآگاه.
ـ افندی اصفهانی ،میرزا عبداهلل ( 1401ق)؛ ریا

العلماا و حیا

الفضالا ،5 ،تحقیق

سیداحمد حسینی ،قم ،مطبعة الخیام ،قم.
ـ امینی تبریزی ،عبدالحسین (1355ق)؛ شهداا الفضیلة ،نجف ،مطبعة الغری.
ـ برت ،ادویـن آرثـر )1374( .مبـادی مابعـدالطبیعی علـوم نـوین .ترجمـه عبـدالکریم
سروش.تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
ـ بشـارت ،مهــدی ()1390؛« تشــیع وادوار اندیشــه سیاســی ،در بــا

در بــا

فــراز و

سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

فرودهای اندیشه ی سیاسی شیعه از پیدایش تا حال ،دو ماهنامه سوره اندیشه ،ش 56
 ،57تهران ،حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی .
ـ بشیریه ،حسین ( )1383عقل در سیاست :سی و پنج گفتار در فلسفه ،امعـه شناسـی و
توسعه سیاسی ،تهران ،نگاه معاصر.
ـ داوری اردکانی ،رضا .)1377( .عرفان و سیاست .فصلنامه متین ،شماره .7
ـ بهوپالی ،سید علی حسن خان ()1390؛ تذکره صبح گلشن ،تهـران ،انتشـارات اوسـتا
فراهانی.
ـ جناتی ،محمد ابراهیم ()1390؛ ادوار اجتهاد ،قم ،بینا.
ـ جزایری سید عبداهلل ( 1276ق) ؛ تذکره شوشتر ،بیجا ،چاپخانه حیدری.
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ـ حالری ،عبدالهادی ()1380؛ نخستین رویاروییهـای اندیشـهگران ایـران بـا دو رویـه
تمدن بورژوازی غر  ،تهران امیر کبیر.
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کتابنامه

(معارفالعوارف فا

انواعالعلاوم و المعاارف ،

دمشق ،چاپ ابوالحسن علی حسنی ندوی.
ـ خوانساری ،سید محمد باقر (1391ق)روضات الجنات ،ترجمه محمد بـاقر سـاعدی،
 ،8قم ،مؤسسه اسماعیلیان.
ـ سید جوادی احمد صدر حاج و دیگران ()1366؛ دایـره المعـارف تشـیع ،4 ،تهـران،
انتشارات حکمت.
ـ دهلوی ،حسنبن علی حسن ()1377؛ فوالدالفؤاد ،ملفورات خواجه نیام الدین اولیاا
بدیوانی ،تصحیح محمد لطیف ملک ، ،تهران ،چاپ محسن کیانی.
ـ رحمان علی ،محمد عبدالشـکور بـن علـی ( 1332ق)؛ تـذکره علمـای هنـد [چـاپ
سنگی] ،لکهنو ،مطبع منشی نولکشور.
ـ رضوی ،سید عباس اطهر (1367ق)؛ شعیه در هند ،1 ،ترجمه از واحد ترجمـه مرکـز
ـ ریا

خان ،محمد ( 1397ق)؛اقبال ودیگر شعرای فارسـی گـو ،اسـالم آبـاد ،مرکـز

تحقیقات فارسی .
ـ شیبی ،کامل مصطفی ()1352؛تشیع و تصوف ،ترجمه علیرضا ذکاوتی ،تهران ،دانشگاه
تهران.
ـ شیمل ،آنهماری ()1386؛ در قلمروی خانان مغول ،رجمه فرامرز نجد سمیعی ،تهران،
انتشارات امیرکبیر.
ـ طباطبایی ،سیدجواد ،)1368( ،درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی ایـران .چـاپ
دوم ،تهران ،انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
ـ طهرانی ،شیخ آقا بزرگ ( 1403ق)؛ الذریعه ،11 ،1 ،لبنان ،چاپ بیروت.

اندیشه سیاسی قاضی نوراهلل شوشتری ( 1019- 956ق)

مطالعات و تحقیقات اسالمی؛ قم ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.

ـ عاملی ،شیخ حر ( 1385ق)؛ امل اآلمل ،به همت و تحقیق احمد حسینی اشـکوری1 ،
و ،2بغداد ،انتشارات مکتبه االندلس.
ـ عبدالرحمان ،صباحالدین ()1949؛ بزم صوفیه ،هندوستان ،چاپ مسعود علیصـاحب
ندوی ،اعیم گره.
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ـ حســنی ،عبــدالحی ()1403؛ الثقافااة االسااالمیه ف الهنااد

الدین محد

ارموی ،تهران ،دارالکتب اسالمیه.

ـ ــــــــــــــــ ()1365؛مجالس المؤمنین ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه.
ـ ــــــــــــــــــ ( 1369ق)؛ مصــالب النواصــب ،ترجمــه محمــد علــی مدرســی
چهاردهی نجفی ،تهران ،کتابفروشیه اسالمیه.
ـ ـــــــــــــــ (1376ق) ؛احقاق الحق و إزهاق الباطل ،با مقدمه سید شها

الـدین

مرعشی 1 ،و  ،2قم .کتابخانه آیتاهلل مرعشی.
ـ ــــــــــــــــ (بیتا)؛ رساله اسهله یوسفیه ،مکاتبات منارره میر یوسف استر آبـادی
و قاضی نور اهلل شوشتری 0جدال اندیشگی میان تفکر شیعی اصولی بـا اخبـاری ،بـه
اهتمام رسول جعفریان ،تهران ،مرکز پژوهش کتابخانه و موزه و مرکـز اسـناد مجلـس
شورای اسالمی 14 ،صفحه15 2 ،
ـ قمی ،شیخ عبـاس ( )1385؛ فوالـد الرضـویه فـی احـوال علمـا المـذهب الجعفریـه
(سرگذشت عالمان شیعه) ،1 ،به کوشش ناصر باقری بیدهندی ،تهران ،دفتر تبلیغـات
اسالمی.
ـ الهوری ،غالم سرور ()1914؛ خزینة االصفیا ،هندوستان ،کانیور.
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

ـ کشمیری ،محمد علی آزاد ()1382؛ نجوم السما ،ترجمه میر هاشـم محـد  ،تهـران،
امیر کبیر.
ـ کلینی ،محمد بن یعقو

()1364؛ اصول کافی ،3 ،ترجمه سید هاشم رسولی محالتی،

تهران ،دفتر نشر فرهنگ اهل بیت (ع) .
ـ گوستاولوبون ( )1334تمدن اسالم و عر  ،ترجمه محمد تقـی فخـر داعـی گیالنـی،
تهران ،انتشارات علی اکبر علمی.

ـ مدرســی ،محمــد علــی ()1344؛ ریحانااة االدب فااي تااراجم
المعروفین بالکنیه او اللقب یـا کني و القاب،4 ،3 ،
چ سوم تبریز ،چاپخانه شفق.
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ـ مرعشی شوشتری ،سید عالاالملک ( 1352ش)؛ فردوس  .در تاریخ شوشـتر وبرخـی
از مشاهیر آن ،تهران ،انجمن آثار ملی .چاپخانه بهمن .
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ـ قاضی شوشتری ،نور اهلل (1327ش)؛ صوارم المهرقه ،بامقدمه و تصحیح سـید جـالل

والدررالثمینه ،در زندگی عالمه حلّی وسلطان محمـد خدابنـده وفضـلبن روزبهـان و
قاضی سیّدنوراللّه ،تهران ،چاپخانه اسالمیه .
ـ منوچهری ،عباس ( ،)1388علوم انسانی و رهایی بخشی عرفان مدنی ،چاپ در «علوم
انسانی و ماهیت تمدن سازی آن» به اهتمـام علـی خورسـندی طاسـکوه ،چـاپ اول،
تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
ـ منوچهری ،عباس (« ،)1388نیریه سیاسی پارادایمی» ،دو فصـلنامه علمـی پژوهشـی«
پژوهش سیاست نیری» دوره جدید ،شماره ششم ،تابستان و پاییز.
ـ مهاجر نیا ،محسن (« ،)1380تاریخ اندیشه سیاسی در اسالم» ،فصلنامه قبسات ،شماره
 20و  ،21قم ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
ـ میر جعفری ،حسین ( ،)1375تاریخ تیموریان و ترکمانان ،اصفهان ،انتشارات دانشـگاه
اصفهان.
پاکستان ،الهور.
ـ نوری طبرسی ،میرزا حسین ( 1408ق)؛ مستدرک الوسالل ،قم ،مؤسسه آل بیت الحیاا
ترا  ،الطبعه الثانیه
ـ هدایت ،رضا قلی خان (1344ق)؛ ریا

العارفین ،تهران.بینا.

اندیشه سیاسی قاضی نوراهلل شوشتری ( 1019- 956ق)

ـ میرخورد ،محمدبن مبارک ()1357؛ سیراالولیاا در احوال و ملفورات مشایخ چشـت،
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ـ مرعشی نجفی ،آیةاّ
لل العیمی سـیّد شـها

الـدین ( 1376ق)؛ اللهـالی المنتیمـه

