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 1مهدیه آتشگه
ستان و بلوچستان، ی، سدانشگاه سیستان و بلوچستان ،تاریخ ایران دوره اسالمی گروه،ی کارشناسی ارشدآموختهدانش 

 ران.یا

ی تاریخی، نمونهقرآن؛  از دیدگاه هاحکومتعوامل زوال 

 حکومت صفویه

 چکیده

ان به یکند و در پایمحکومت در طول حیات خود مراحلی را طی  هر

برخی محققان، هر حکومت  یی که به عقیدهاهمرحلافتد، یسراشیبی انحطاط م

 هاحکومتی حیات مرحلهآخرین  ناگزیر از گذشتن از آن است و این مرحله

بدون دلیل و ناگهانی رخ  اما این بدان معنا نیست که انحطاط،؛ شودیممحسوب 

، خود هاحکومتهای یژگیوخود و بر اساس  یدهد؛ بلکه هر حکومت به خود

شود. یمی آن عوامل منحط یجهنتآورد و در یمهای زوال را فراهم ینهزمبه خود 

اجتماعی، در فکر  یهانهفته است؛ در نظام هاحکومتعوامل سقوط در خود 

ی ینهزم هاآنو هرگونه تغییر منفی در ها آنمردم و حکام و در اخالق و رفتار 

را به ما نشان ی بسیاری هاحکومتی قرآن، ینهآآورد. یمنابودی را فراهم 

و آن علل و عوامل را برای اند شدهعواملی نابود دهد که هر کدام با وجود یم

شوند و یمشود؛ عواملی که در طول تاریخ تکرار یمعبرت آیندگان یادآور 

ی آن حکومت نمونهشوند. یمی بسیاری به آن گرفتار آمده و نابود هاحکومت

فرعون و دیگران با همان اد، لوط، پس از ثمود، ع هاقرنصفویه است؛ که 

ظلم،  مانندعواملی  ی نامبرده، نابود شده بودند؛هاحکومتعواملی نابود شد که 

 داخلی و تفرقه و عدم اطاعت از رهبر. یهافساد، غرور و تفاخر، اختالف

                                                           
atashgah2000m@yahoo.com.1 
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نگارنده در این نوشتار، نخست به بررسی عوامل زوال در قرآن پرداخته و 

 ین عوامل را در حکومتی ایرانی مورد بررسی قرار داده استا ،هاآنپس از بیان 

کند یمعنوان  هاحکومتتا مشخص شود، دالیل گوناگونی که قرآن برای زوال 

ی تاریخی انتخاب شده نمونهباشد یا خیر. یمنیز  هاحکومتقابل تعمیم در سایر 

 باشد.یمدر این مقاله، حکومت صفویه 

 :گان کلیدیواژ

 .فرقه ،فساد ،ظلم، صفویه حکومت ،قرآن
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 مقدمه
، بر اساس شواهد قرآنی هاحکومتموضوع و محتوای این مقاله، پیرامون عوامل زوال 

 هاآنو در قرآن بیشتر بر روی  اندبودهمؤثر  هاحکومتباشد. آن عواملی که در نابودی یم

با عنوان قوم است. البته باید به این مسأله توجه شود که حکومت در قرآن  تأکید شده

که یا پیامبران بودند یا حاکمان جبار، نامگذاری شده  هاآنآمده است و به نام رهبران 

. اهمیت موضوع از آن جا هاآناست؛ مثل قوم لوط، قوم موسی، قوم فرعون و مانند 

خورد؛ پس این نیاز یمعوامل مشترکی به چشم  هاحکومتشود که در نابودی یمآشکار 

دچار  هاآنتا در آینده دوباره به  که به شناسایی این عوامل بپردازیم شودیماحساس 

م و تکرار تاریخ ینیای باشد که به کمک آن خطاها را به وضوح ببینهآو تاریخ،  نشویم

ن از آن جا که قرآن شش مرتبه دستور یچنبرای ما تکرار خطاهای گذشتگان نباشد. هم

باشد، یمآن به منظور عبرت گرفتن از گذشتگان به سیر در ارض داده است و پنج مورد 

تا بدانیم عاقبت و پایان کارما چگونه  ضروریست ما نیز در قرآن و در زمین سیر کنیم

 خواهد بود؟

 هاحکومتروش بحث، روش علی معلولی است؛ بیان عواملی که در قرآن برای زوال 

انند حکومت صفویه. اصل ؛ و بررسی این عوامل در یک نمونه تاریخی، ماندشدهبیان 

شود و سپس یمکه ابتدا از دیدگاه قرآن بررسی هاست حکومتموضوع عوامل زوال 

که در اینجا حکومت صفویه به علت اهمیت خاص  ی تاریخینمونههمان عوامل در یک 

 ردیگیی دوره اسالمی ایران انتخاب شده است، مورد ارزیابی قرار مهاحکومتخود میان 

صفویه از این منظر مورد ارزیابی  حکومتجدید و تاکنون علت سقوط  است کاریکه 

باید به این نکته اشاره  قرار نگرفته است و با عوامل ذکر شده در قرآن قیاس نشده است.

 کرد که پرداختن به موضوعی خاص، مانند

مورد بررسی قرار گرفته و به عوامل  که با وجود اهمیت آن کمترها حکومتزوال 

ه صورت طبقه بندی شده، توجه نشده است، کاری دشوار است. عالوه بر آن، در زوال ب

ی برگرفته از قرآن، چندان هانوشتهو دیگر  این مورد تنها منبع اصلی، قرآن است

؛ از طرفی در مورد زوال صفویه نیز، علل و عوامل اندنپرداختهاختصاصی به این مسأله 

و  ترمهمر شده است و پیدا نمودن عوامل گوناگون و متنوعی در منابع مختلف ذک
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استناد نمود، کاری  هاآنطور یافتن شواهدی برای برخی از آن عوامل که بتوان به همین

اما به هر حال سعی شده با مراجعه به منابع بیشتر و درک ؛ سخت و مشکل است

 د.هر چند کوتاه به بیان مختصر مسأله پرداخته شو متنوع، یهامفاهیم و موضوع

عوامل زوال  -1از:  اندعبارتاین مقاله از دو قسمت کلی تشکیل شده است که 

بررسی عوامل زوال حکومت صفویه با تکیه بر شواهد  -2و  ازدیدگاه قرآن؛ هاحکومت

ی مشترک: ظلم، فساد غرور و هاشاخهعوامل زوال در قرآن؛ که هر دو بخش، در زیر 

 .اندگرفتهعدم اطاعت از رهبر، مورد بررسی قرار داخلی و تفرقه و  هایاختالفتفاخر، 

 در قرآن هاحکومتعوامل زوال  -1

که هر کدام به نوعی  عوامل مختلفی بیان شده است هاحکومتدر قرآن برای زوال 

صورت به هاحکومتاما عوامل و اسبابی در همه اند؛ شده هاحکومتباعث نابودی 

ه دارای آن خصایص بوده ناگزیر، به و حکومتی ک مشترک، باعث نابودی شده است

از دیگر عوامل،  ترپررنگقرآن، چند علت  هایآیهنابودی کشیده شده است. در میان 

نمود پیدا کرده است؛ از جمله: ظلم، فساد، غرور و تفاخر، تجمل، اختالف داخلی، تفرقه 

رت جداگانه صوبه هاآنو عدم اطاعت از رهبران؛ که در این جا به بررسی هر کدام از 

 .شودیم پرداخته

 ظلم 1-1

شود. در قرآن معانی یموسیعی را شامل  یی دارد و گسترهاگستردهظلم معنای 

 هایتکذیبگوناگونی برای ظلم عنوان شده است از جمله: دروغ و افترا بستن بر خدا، 

ی همهکه الهی، تجاوز از حدود الهی، اطاعت از کفار، سرقت از مال غیر، فخرفروشی و ... 

ظلم  -2ظلم میان انسان و خدا  -1شود: یماین معانی مختلف در سه گروه کلی بررسی 

ی هاجنبهاز  (.139-135، 1379قانع، )ظلم میان انسان و نفس خویش -3میان انسان و مردم 

ظلم، آن چه بیشتر مورد نظر است، همان گروه دوم و در کل ظلم به دیگران  مختلف

کند. قرآن بر روی ظلم و ستم بسیار یمی مختلفی، نمود پیدا هاشکلکه به  باشدیم

چنین داند؛ همیم، شهرها و جوامع هاخانهو آن را عامل ویرانی و نابودی  تأکید کرده

دهد که یمکند و نشان یمبیان  هاآنیکی از عوامل نابودی قوم ثمود را، ظلم و ستم 

شند و هر چه قدر هم اوج بگیرند، آلودگی هر چه قدر قدرت و ثروت داشته با هاحکومت
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تاریخ بارها و بارها این حقیقت را اثبات کرده »را به زیر خواهد کشید.  هاآنبه ظلم، 

مکارم شیرازی، ) .«است که دنیا ممکن است با کفر ادامه یابد اما با ظلم قابل دوام نیست

 (.5۰۰، 15ج  13۸2

 هایآیهرفته بودند و به انکار پرستی پیش گقوم عاد، بت یی مثلهاحکومت

فان ظلم روا یصاحب قدرت بودند، به ضع هاآنپروردگارشان بر خاستند؛ از آن جا که 

استفاده نمودند. ستمکاران و جباران، با  هاآنداشتند و از قدرت خود جهت استثمار 

ه شد هاآنفان و درماندگان باعث ایجاد شکاف طبقاتی بسیاری در میان یفشار بر ضع

 (.13۶2،33 )بالغی،بودند 

فراوانی برخوردار بودند. گروهی از این قوم به اصحاب االیکه  یهاقوم شعیب از نعمت

های پردرخت؛ اما این قوم به جای شکر نعمت ینسرزممعروف بودند، به معنای صاحبان 

-1۸1یات آ )سوره شعرا،به کفران پرداختند و حق مردم را ضایع کرده و کم فروشی نمودند 

الهی  یهاپرستی و تکذیب آیهفرعونیان نیز به شرک و بت (347، 13۸1(. )قرآن، 1۸3

 یهشوند )آ، باعث شد در نیل خشم الهی غرق هاآنهمین انکار  یپرداختندکه در نتیجه

مردمانی ظالم،  هاآن، همان ظلم بود؛ زیرا هاآنانفال(. یکی از عوامل انکار  سوره 54

ی قرآن، هم به خود ظلم کردند، هم به دیگران. فرمودهو به  بودند ستمگر و استثمارگر

دادند یمظلم روا داشته به فساد ادامه  اسراییلبر قبطیان و بنی در مصر هاسالفرعونیان 
 (.131، 13۶۰ )بالغی،

 فساد 1-2

های مختلف مورد بررسی قرار ینهزمگیرد و در یمی وسیعی را در بر مجموعه، فساد

مقابل  یفساد اخالقی، فساد اقتصادی، فساد اجتماعی و ... . فساد نقطه مانندد؛ گیریم

یرانگری، انحراف و و ی،نابسامانمفهوم وسیعی دارد که هر گونه »و صالح و اصالح است 

و  . یکی از عوامل فساد، ثروت است(1۶،2۸۶ ، ج13۸7)مکارم شیرازی،  «گیرد.یمظلم را در بر 

فساد را فراهم کرده و دیگران را به  یمند هستند که زمینهی ثروتهاحکومتاین 

قالت انّ الملوک اذا »سوره نمل آمده است:  34گونه که در آیه کشانند. آنیمگمراهی 

بلقیس( گفت: پادشاهان )اذّله وکذلک یفعلون؛  هااهلقریه افسد وها و جعلوا اعزّه  دخلوا

آن  سازند و عزیزانیمفساد کشانده تباه هنگامی که وارد شهر آبادی شوند آن را به 

 .(379، 13۸1)قرآن،  «همین گونه است.ها آنکنند و کار یممملکت را ذلیل 
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شود و دامان یمش نمایان یگناهانی است که در همین جهان اثرها فساد، از جمله

ه و طور که بنی اسراییل به علت فساد در زمین بارها دچار تفرقگیرد. همانیمانسان را 

گرفتاری و شکست شدند. مردمان گمراه، نسبت به هیچ کس رحم ندارند؛ نه آشنا و نه 

طلبند و ینمی دنیوی خود هستند و جز منفعت خویش چیزی هالذتو به دنبال  بیگانه

اهمیتی ندارد و برای رسیدن به اهداف خود که همانا سود  هاآناوضاع جامعه برای 

زنند. چنین تفکری زمینه فساد یمبه هر کاری دست  جویی است،و کام لذت وبیشتر 

ورزند، آن یمآورد. سرنوشت گروهی که چنین فساد یمبسیار در جوامع بشری را فراهم 

شمارند و نا پاکی را تحسین یماست که دیگر تحمل پاکی را ندارند و آن را عیب 

د، به حکم انتقام الهی تفاوتی نسبت به فساد رواج یابیبکنند. در چنین جوامعی اگر یم

که همانا نابودی مردم فاسد و غیرقابل اصالح است، این جامعه رو به زوال خواهد رفت و 

فا نظر کیف »دهد: یمسوره نمل چنین هشدار  14نابودی آن حتمی است. قرآن در آیه 

 «کان عاقبه المفسدین؛ بنگر عاقبت مفسدان چگونه بود؟

در مصر به فساد ادامه دادند. در میان  هاسالند و فرعونیان بسیار پیرو شهوات بود

کرد. قوم ثمود، به علت پافشاری بر فساد و یمقوم عاد نیز مفاسد اخالقی غوغا 

طغیانگری طبق قانون نابودی موجودات فاسد و مفسد از بین رفتند، در میان اصحاب 

گرایی ژه همجنسپرستیدند(، انواع فساد به وییمگروهی که درختان صنوبر را الرس )

ی این اقوام به نوعی به فساد کشیده شده بودند. فساد شامل همهزنان، رواج داشت. 

باشد. یمی طغیان یجهنتو خود  شودیمهوسرانی و عیاشی  هرگونه ظلم، ستم، تجاوز،

 ،13۸7)مکارم شیرازی،«رودیمطغیان پیش گیرد، سرانجام در فساد فرو  پس هر قومی که راه

 (.473 و 472 ،2۶ج 

بسیار ثروتمند بودند و زندگی  هاآنقوم شعیب، به فساد اقتصادی آلوده بودند. 

بسیار، به تقلّب در معامالت و کم فروشی  یپرستمرفهی داشتند، اما به سبب مال

اجناس  هاآنی حجاز و شام قرار داشت. هاکارواندر مسیر  هاآنپرداختند. شهرهای 

خریدند وکاالی خود را به بیشترین قیمت می یمیمت کاروانیان را به کمترین ق

حقوق  غصب پرداختند: کم فروشی،یمفروختند. قوم شعیب، به انواع مختلف به فساد 

های یاسمقبه حقوق دیگران، عیب گذاشتن بر اموال مردم، بر هم زدن  تجاوز مردم،

فات اخالقی و چنین تجاوز به حریم، ناموس و جان مردم. شعیب انحرااجتماعی و هم
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سوره  ۸5 و ۸4 یهارا هدف پندهای خود قرار داد. آن گونه که در آیه هاآناجتماعی 

بر روی زمین فساد مکنید و بر اشیاء و »گوید: یمهود، شعیب خطاب به قوم خود 

اما این قوم نه تنها بر فساد ؛ «را کم مکنید هاآنعیب مگذارید و چیزی از  اجناس مردم

یدند، بلکه به گمراهی دیگران هم پرداختند و دچار عذاب الهی شدند تا خود اصرار ورز

 ریشه فساد از بین برود.

که همین بخلشان  و بخیل رانشهوتقوم لوط نیز بسیار ثروتمند و مرفه بودند اما 

همسران خود را رها کرده،  هاآنگرایی مردان کشاند. به گفته قرآن، را به همجنس هاآن

یکی از اعمال ناستوده آن قوم مقاربت با پسران و » رفتند.یمکور به سراغ جنس ذ

انحراف سنت تناسل بود ]...[ این بیماری اخالقی و انحراف جنسی در میان قوم لوط 

 «لواط»و ین مناسبت نام این مرض از اسم همان قوم اشتقاق یافت به همو  شایع بود

ن بسیار آلوده بودند و با تمام آن ظلم و به گناها هاآن .(4۰5 ،13۶۰)بالغی،. «نامیده شد

سابقه بود روی آوردند و بیدادگری و فسق و فجور، باز به گناهی تازه که تا آن زمان بی

ی همهکه فساد همه گیر شد و بی پرده انجام گرفت. از میان  چنان بر آن اصرار ورزیدند

ین نقطه انحرافشان ترمهم که پرداخت هاآنلوط به انتقاد از انحراف جنسی  این گناهان،

این کار، هم یک عمل  سوره اعراف، لوط خطاب به قوم خویش گفت: ۸۰ ییهآبود. طبق 

زشت و ننگین است و هم تا قبل از شما در میان هیچ قوم و ملتی سابقه نداشته است و 

 (.292 ،۶ج ، 13۸7مکارم شیرازی )شدن این عمل  ترزشتهمین علتی است بر 

 فاخرغرور و ت 1-3

غرور و تکبر، همان عاملی است که باعث سقوط شیطان از مقام واالی خود شد. 

حقایق را که با  مسلماًخواستند و ینمی مغرور و مستکبر، جز منافع خود هیچ هاانسان

دادند و همیشه پیامبران و یمسازگار نبود، مورد تمسخر قرار  هاآنی هاخواسته

به شادی و شوخی  هاآنو با مسخره کردن ساختند یمپیروانشان را مضحکه 

های همراه با غرور و غفلت، باعث دور شدن هر چه بیشتر یشادپرداختند؛ که همین یم

از خدا شد. به طور مثال قارون مظهر غرور و تکبر بود. او که فردی ثروتمند و جاه  هاآن

ه آزار پیامبر خدا دید و بر همه فخر می فروخت و بیمطلب بود، خود را از همه برتر 

تا این که در نهایت مورد غضب خدا قرار گرفت و با تمام ثروت به زمین فرو  پرداختیم

 رفت.
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که  هاآنقوم نوح نیز بسیار متکبر و خود برتر بین بودند و به غرور ثروت گرفتار. 

به  بسیار ثروتمند بودند، به لجاجت با نوح پرداختند و به واسطه غرور و خود برتر بینی

برخوردار  یبسیار یهاقوم عاد از برکت .(27، 13۶۰)بالغی،نمودند ینمسخنان او توجهی 

، نظیر آن در قرآنی گفتهکه به  چنانآنی آباد، هاباغها و ینزمبودند، شهرهای زیبا و 

جهان خلق نشده بود؛ ولی به ناحق در زمین تکبر ورزیدند. قصرهای بسیار زیبا و 

؛ پس قراردنیا دارگذار است نه دار  کهآنها بنا کردند، غافل از یبلند محکم بر یهاقلعه

 ،13۸7شیرازی، )مکارمی قدرت و وسیله خودنمایی بود نشانهکه  به ساخت بناهایی پرداختند

بسیار خشن و جنگجو بودند و بر قدرت خویش تکیه داشتند  هاآن(. از طرفی 254 ،2۰ج 

و با این قدرت و  جایی که خود را برتر از همه دانستندتا  و به این قدرت مغرور بودند

 ثروت به همگان فخر فروختند.

 طوالنیقوم ثمود از قدرت جسمی و تمکن مالی برخوردار بودند و دارای عمرهای 

ساختند یی امن و محکم و پیشرفته هاخانه هاکوهدر دل  هاآن (.12،۸5ج  ،13۶۰مترجمان،)

ی متنعمان گرفتار کبر و غرور شدند و همین باعث شد که به همهو مانند  سوره فجر( 9آیه )

ی حجاب بزرگ خودخواهانکار بپردازند و سخن انبیا را نشنوند. کبر، غرور، خودبینی و 

. قوم شعیب نیز، آن قدر (23،۶۰ ج ،13۸7مکارم شیرازی، ) بوددر برابر دعوت انبیا  هاآن

لت شدند و از شدت مال پرستی به فساد ثروتمند و مرفه بودند که دچار غرور و غف

و غرور بود که به سرپیچی  کبرپرداخته، کم فروشی کردند. در نهایت در اثر همین 

پرداختند و دعوت پیامبرشان را نپذیرفتند. در نتیجه حکومتشان دوام نیاورد و نابود شد. 

با تمام  هاآنود. فرعونیان بسیار ظالم و خودخواه بودند و فرعون بسیار متکبر و مغرور ب

ی موسی دست از انکار خدا بر نداشتند. قرآن یکی از عوامل این انکار را برتری هاتالش

سایه افکنده بود باعث شد  هاآنداند. همین خود برتر بینی که بر عقل یم هاآنجویی 

 سخن حق را نشنوند

 تجمل 1-4

زمانی  اما ست،ینکال اش داشتن ثروت و زندگی مرفه اگر چه به خودی خود عاری از

که این ثروت در دست افراد بی ایمان قرار بگیرد، یکی از علل اصلی ایجاد فساد در 

دهد؛ زیرا یمایمان لقب مستکبر شود. آنجاست که قرآن به این اشراف بییمجامعه 

برند و جز آسایش و رفاه خود به چیز دیگری فکر یمچنین افرادی در ناز و نعمت به سر 
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ی دنیوی خود هستند. مقید بودن به قیود دین هاخواستند و به دنبال برآوردن کنینم

کند و مانعی بر سر راه رسیدن یمرا محدود  هاآنجویی و پذیرفتن سخن پیامبران لذت

تمایل به  معموالً»شود. صاحبان زندگی اشرافی و پر از نعمت و ناز یمیشان هاخواستهبه 

حیوانی  یهای و بهره گیری از لذتیر گونه کامجوو شرط برای ه آزادی بی قید

 .(2۶1، 14ج  ،13۸7 مکارم شیرازی،«)دارند

بردند؛ قصرهای بسیار مجلل یمقوم عاد در سرزمین پر از نعمت در رفاه کامل به سر 

را مطیع و  هاآناما این رفاه به جای این که ؛ بنا کرده بودند و دارای تمکن مالی بودند

شد. قوم لوط بسیار مرفه بودند اما  هاآنشان کند. باعث نابودی شاکر پروردگار

ی دربارهکه به انواع فساد روی آوردند. تا جایی شد هاآنگرایی سبب مال پرستی تجمل

ی مخالفت با پیامبر خدا، به دست اشراف سررشته هاآنقوم ثمود باید گفت که در میان 

آن گونه که عنوان شد مشخص  .(2۸5، ۶ج  ،13۸7مکارم شیرازی، )و ثروتمندان بود. 

 ، تجمل و ثروت فراهم کننده زمینه غرور،هاحکومتی این همهشود که در میان یم

 شد. هاآنتکبر و فساد بود که در نهایت باعث نابودی 

 اختالفات داخلی و تفرقه 1-5

ر و ازدیگ هاستحکومتو  هاملتاختالف داخلی و تفرقه، عامل شکست و نابودی 

ی، اتحاد به تفرقه تبدیل شود، اجامعه. اگر در هاآنسو، وحدت رمز پیروزی و شکوفایی 

دارد و شود و دست از تالش برمییمشود. چرا که هم ملت دچار یاس یمسقوط آغاز 

دهد؛ از یمشود و زمام حکمرانی را از دست یمهم حکومت دچار تشتت و هرج و مرج 

های یدرازکنند و دست یمسورتر شده، شهامت پیدا طرفی در این شرایط دشمنان ج

 خود را به داخل کشور آغاز خواهند کرد.

 کند.یمی داخلی اغلب از جانب ثروتمندان و مرفهان در جامعه بروز هاجنگ

ها و و تمام جنایت اندبودهمخالفان پیامبران  رأسدر  هاآنگونه که گفته شد همان

باشند. این یمهای انحرافی گرایش و مرکز شودیممربوط  هاآنی به اگونهبه  هاجنگ

نمایند و به عواقب شوم یمی خود، از هر ابزاری استفاده هاخواستهگروه برای رسیدن به 

ملتی »دهند. حکومتی که از درون متالشی شود، سقوطش حتمی است. ینمآن اهمیت 

انداخته شود و به جای کمک ی کنند و سنگ تفرقه در میانشان یصف آرا همکه در برابر 

و برای  های هم بر آیندینسرزمبه یکدیگر به جان هم بیفتند و در پی تصرف اموال و 
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ها را باال زنند و هر دسته برای آواره ساختن و تصرف اموال ینآستریختن خون یکدیگر 

بیچاره و خود  شودمیگردند، کشورشان ویران یمدیگری قد بر افرازند، دیر یا زود نابود 

 .(2۸۸، 1، ج 13۸7مکارم شیرازی، «)و بدبخت خواهند شد

 هاآنشود، تمامی یمیی که در قرآن آمده است دیده هاحکومتآن گونه که در میان 

دچار دو دستگی و اختالف داخلی بودند. گروهی اشراف و قدرتمندان مغرور و مستکبر 

دیگرکه به پیامبران الهی ایمان که سر به اطاعت هیچ پیامبری فرود نیاوردند و گروهی 

دادند که مورد ظلم گروه نخست واقع یمآورند و اغلب قشر ضعیف جامعه را تشکیل 

شده بودند. این دو گروه در تمام اقوام نوح، عاد، ثمود، شعیب، لوط و دیگر جوامع چون 

میان ی داشتند و هیچ گاه صلح و آشتی یبنی اسراییل و فرعونیان، در مقابل هم صف آرا

نخست به عذاب گناهانشان نابود شده و گروه  حاکم نشد تا این که در نهایت گروه هاآن

 ماند.ینمشدند و دیگر اثری از آن حکومت باقی یمخود خارج  دوم از سرزمین

 از رهبر ینافرمان 1-6

ی نیازمند رهبر است که باید از او اطاعت کند تا نظم و انسجام اجامعههر حکومت و 

تواند یمی حکومت (.۶2-۶1، 137۸)جمالی،دور شود و دوام یابد  یشانی، از تفرقه و پریابد

ی مدیریت رهبری با درایت قرار داشته یهساقدرتمندانه به حیات خود ادامه دهد که در 

سته کافی نیست، بلکه ملتی آگاه نیز الزم است که در یاما فقط داشتن رهبری شا؛ باشد

ن رهبر، باعث پیشرفت و شکوفایی جامعه شوند. پیامبران الهی ی اطاعت از فرامییهسا

پرداختند. آنچه از یمارشاد کرده و به هدایتشان  را هاآنرهبران قوم خود بودند که 

پیامبران مورد تکذیب واقع  یهمه کهآید این است یمجای جای کتاب آسمانی قرآن بر 

مردم، خداوند خشم و غضب خود را بر شدند و پس از مدتی ارشاد و تبلیغ و عدم پیروی 

 آن قوم فرو فرستاد.

گفتند، تو خود نیز بشری مانند یمرفتن پیامبران آن بود که یی اقوام در نپذهابهانه

 هاحرفکردند که این یمگویی گویی و دروغما هستی، یا این که او را متهم به هذیان

سوره  52آیه آور )ا پیش گویی، عذاب خود ری خودت است، اگر راست میساخته

؛ و در نهایت اندبودهذاریات(؛ و بر این مساله تاکید داشتند که پدران ما همه بت پرست 

کشیم، یا تو را از شهر بیرون یماگر دست از این کارها بر نداری، تو را  کهتهدید به این 

سخنان فضای  رانیم. قوم نوح به سخنان پیامبر خود گوش فرا ندادند و گفتند با اینمی
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نپذیرفته  هاآنکنی. نوح آنان را به سوی خدا دعوت کرد ولی یمجامعه را تلخ و تاریک 

 و در نهایت او را تهدید به سنگسار کردن، نمودند. (27 ،13۶۰)بالغی،و او را انکار کردند 

قوم عاد نیز به عصیان و سرکشی در مقابل پیامبرشان هود برخاستند و با لجاجت 

را متهم به  هود هاآنو دعوتش شدند و حتی تصمیم به نابودی او گرفتند. منکر او 

 هابتخدا را به تنهایی بپرستیم و این  توانیمینمگفتند: ما یمگویی نموده به او هذیان

قوم عاد عالوه بر این که پیامبران را  .(34، 13۶۰)بالغی، راهنمای ما به سوی خدا هستند 

این دو صفت بارز طاغوت و مستکبران »ز جبار عنید پرداختند. تکذیب کردند به پیروی ا

هر عصر و زمان است که هرگز گوششان بدهکار حرف حق نیست و با هر کس مخالف 

مکارم ) «.برندیمکوبند و از میان یمکنند یمشدند با قساوت و بی رحمی شکنجه 

واتبّعوا »گوید: یمه دارد و سوره هود به این مساله اشار 39آیه  .(175، 9 ج ،13۸7شیرازی،

امر کلّ جبّار عنید: فرمان خدا را رها کرده و از فرمان هر جبار عنیدی پیروی 

 «.کردندیم

قوم ثمود دچار غرور و کبر و خودخواهی بودند، در نتیجه دعوت صالح را نپذیرفتند 

ایفه ثمود از کذبّت ثمود بطغویها: ط .«و حتی به آزار و اذیت او و یارانش نیز پرداختند

. قوم به صالح (595، 13۸1قرآن،) «تکذیب کرد. (پیغمبر خود صالح را)غرور و سرکشی 

که یا روح شریری بر تو  و به او لقب دیوانه دادند گفتند: تو خود فردی چون ما هستی

 اشخانوادهی. سرانجام، قوم ثمود تصمیم به قتل صالح و اشدهمسلط شده یا سحر 

قرآن، پس از این تصمیم نابود شدند. فرعونیان سخت به انکار موسی  گرفتند و به گفته

پرداختند. حتی انبیای پیشین را تکذیب کردند و با تمام تالش موسی و برادرش از راه 

را بالفاصله پس از اشاره به تکذیب موسی از جانب  هاآنکفر بازنگشتند. قرآن نابودی 

کفر و انکار پرداختند، در نتیجه ما  بهها آنه نماید کیمفرعونیان آورده است و اشاره 

 .(15،۸9ج  ،13۸2مکارم شیرازی، ) .«را نابود کردیم هاآن



 159ي تاریخی، حکومت صفویه/ ها از دیدگاه قرآن؛ نمونهعلل زوال حکومت

 

 

ها در بررسی عوامل زوال حکومت صفویه، با تکیه بر شواهد زوال حکومت -2

  قرآن

 ظلم 2-1

ست و توان آن را هم از جانب شاهان دانیمدر بررسی عامل ظلم در حکومت صفوی 

هم ضعف شاهان را مسبب ایجاد ظلم در جامعه به شمار آورد. شاه دارای ثروت و قدرت 

ی هاخواستهمند به تجمل و خوشگذارنی؛ بنابراین برای رسیدن به هبود و از طرفی عالق

که خود نوعی ظلم بر مردم  های سنگینیاتمالکرد، از جمله گرفتن یمخود هر کاری 

خلدون منشاء و عامل اصلی ظلم را شخص شاه و خداوندان ابن »آید. یمبه حساب 

گوید در حقیقت آنان مسبب اصلی خیانت و جور در مملکت یمداند و یمقدرت و زور 

 .(131، 1373دریایی، «).هستند

ضعف شاهان نیز، باعث آشفتگی کشور و سو استفاده درباریان و اعضای حکومت 

شد. مردم روستا مورد ظلم یمو مرج حاکم شد و کارها از نظم خارج شده و هرج یم

شد. ضعف شاه مشوقی بود یمیده هاکشآنگرفتند و بیگاری بسیاری از یمماموران قرار 

و به مردم ظلم  خود باشند بزرگان و اعیان تا فقط به فکر خود و پر نمودن جیب برای

اسماعیل دوم بسیار  شاه .(35۰،35کمپفر، ) برودو عدل و داد در بوته از میان  روا دارند

شاه عباس اول و قدرت شاه سلطان  توان گفت خون آشام بود. قدرتیمظالم و یا 

پیترودالواله، سیاح ایتالیایی،  .(13۸2،11۶)قاضی مرادی، حسین، هر دو خودکامانه بود 

که دهقان  چنان شاه ناراحت بود»گوید: یمکند و یمماجرایی از شاه عباس اول را نقل 

هم خیلی  و تقاضایش شاید ای تقدیم کردیضهعرای را که ناگهان پیش دوید و یچارهب

 (.32، 4چ ، 13۸4)دالواله،« ناچیز بود، مجازات شدیدی کرد.

های ممالک به خاصه که توسط شاه عباس صفوی صورت گرفت، بحث تبدیل ایالت

ن برد و بیشتر ها را از بیی از ظلم باشد؛ زیرا استقالل ایالتانمونهتواند یمخود 

شاه صفی بسیار  های کشور به صورت خاصه درآمد و باعث نارضایتی مردم شد.زمین

یکی »ظالم و تندخو بو د و ازین رو، دست به قتل بسیاری از شاهزادگان و سرداران زد. 

خارجی راجع به آن گفته است، محققا در ایران، عهدی بدین خون آلودی و  از ناظران

 (.257، 253۶)صفا،  «ه است.قساوت وجود نداشت
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رحم بود که حتی ندیمان جرات روبه رو شاه سلیمان یا صفی دوم، مردی خشن و بی

گوید: شاه سلیمان آن یمو از جان خود بیمناک بودند. الکهارت  شدن با او را نداشتند

 ،13۸3)الکهارت، باید اجرا شود  حتماً در خواب فرمانی بدهد، مستبد است که حتی اگر قدر

و  های سنگینیاتمالشدند، هم از طریق یممردم در دوره صفوی مورد ظلم واقع  .(25

؛ به شکلی که اغلب با مشکالت خشکسالی و هاآنتوجهی شاه به اوضاع زندگی هم بی

گوید: در آتش بازی که یم یاح و مبلغ مسیحی،س کمبود نان مواجه بودند. شاردن،

اده بودند، خرمن گندم مردم آتش گرفت، در جهت سرگرمی شاه و زنانش ترتیب د

 (.17۰4، 5 ج ،1374)شاردن، که مردم به علت کمبود نان در تنگنا بودند حالی

 فساد -2-2
با آن که در زمان شاه عباس، نظمی بر همه امور حاکم شده بود، اما در دوره 

دهی و  جانشینان او اوضاع دگرگون شد و فساد همه جانبه بر کشور حاکم شد. رشوه

رشوه گیری، احتکار، اختالس، دزدی، غارت اموال و انواع مفاسد اقتصادی، اداری و 

اخالقی در جامعه رواج یافت. کمپفر معتقد بود مبارزه با اختالس در ایران، غیر ممکن 

دستی داشتند،  هااختالساست. شاید علتش آن باشد که اغلب سران کشور خود در 

دادند. محتسب هم مجازات را تخفیف داده، رشوه دریافت یمنبنابراین مجازاتی انجام 

داد قیمت اجناس را هر چه یمکرد و یا با گرفتن رشوه از فروشندگان و تجار اجازه یم

 خواهند گران کنند.یمقدر 

و به قول کمپفر،  بستگی به میزان رشوه پرداختی داشت همبه دست آوردن مقام 

تواند یمادی خود را در رشوه دادن بهتر ثابت کند و است هرکس هدایای بیشتر بدهد»

در نتیجه تملق و چاپلوسی هم رواج  .(35 ،135۰کمپفر،) «مشاغل مهم دولتی را اشغال کند.

مقام و حفظ موقع برای صاحب منصبان و درباریان  تأمینی هاراهیافت، چرا که یکی از 

اه است و هدف آن این است که و به ویژه وزیر اعظم تملق و چاپلوسی کردن به درگاه ش

 .(79، 135۰کمپفر، )هر چه بیشتر مورد توجه و عنایت شاه واقع شود 

ها برای پر کردن خزانه شاهی و در اصل به نفع خود، فشار مالی بسیار بر حکام ایالت

که البته از فشارهای حکام خاصه کمتر بود. حکام خاصه به شکایت  کردندیممردم وارد 

دانستند و به غارت مردم یمکردند و مخالف منافع پادشاه ینمدگی مردم هم رسی

که در  جاآنتا  گرفتیمپرداختند. دزدی و غارت و راهزنی با ضعف شاهان قوت یم
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دوره سلطان حسین راهزنی به عملی عادی تبدیل شده بود و حتی نظم یافته بود و به 

امالک و بازرگانان در وخامت اوضاع صاحبان  .(۶3، 13۶4دو سرسو، ) شدیمآن تشویق هم 

تا در قحطی با قیمتی بسیار گران، به مردم  پرداختندیماقتصادی به احتکار گندم و جو 

 بفروشند.

ی بسیار هاثروتفساد در تمام اقشار جامعه صفوی رسوخ کرده بود. خواجگان دربار 

ی دینی هاارزشبر ی که از یک سو اجامعهدر »ی نامشروع کسب کرده بودند. هاراهاز 

آید و سبب از یمتکیه شده و از سوی دیگر آلوده به فساد است، نوعی تناقص به وجود 

 .(4۶1، 4 ج ،13۸1)جعفریان،  «شود.یمبین رفتن مبانی فکری و مذهبی جامعه 

 توان آن را انحراف جنسی نامید، لواطیماز مفاسد اخالقی رایج در جامعه صفوی که 

ی این نمونهو ننگین، عالوه بر درباریان، میان مردم نیز رواج داشت.  بود. این عمل زشت

افراد، ساروتقی، وزیر شاه صفی اول بود. او از دوران جوانی، توسط دوستانش به این کار 

 کشانده شد، آن را ادامه داد و حتی پس از اخته شدن نیز، حسرت آن را در دل داشت.

جوانان لواط کار بودند که بدون توجه به عدم  شاردن معتقد است نخستین دوستان او،

که چنان به این کار خو گرفته بود که  جاآنتا  به فساد کشاندند ی ساروتقی او راعالقه

 .(1۶ ،1379)شاردن، انداخت یمیافت او را به دام یمهر جا پسر زیبایی 

رشد یافته از کودکی در حرمسرا  هاآنفساد در میان شاهان صفوی نیز رواج داشت. 

رسیدند، تمام وقت خود یمبودند، از دنیای خارج غافل بودند و حتی زمانی که به شاهی 

فساد شاه  مینورسکی یکی از عوامل انحطاط صفوی را،»گذارندند. یمرا در حرمسرا 

 «داند.یمماندند، یمشدند و از دنیای خارج غافل یمزادگان که در حرم سرا تربیت 

اسماعیل اول و دوم، هر دو از افراط در شراب در گذشتند. شاه  شاه .(۸5 ،13۸3الکهارت، )

صفی و عباس دوم، بسیار عالقمند به شرب خمر بودند. این عالقه در شاه سلیمان بسیار 

بود، چنان که گویی کار دیگری نداشت. حتی پا  الخمردائمتوان گفت یمشدت داشت و 

کرد، بلکه به گفته کمپفر، ینمی خود اکتفا را از این هم فراتر نهاده و به حرمسرا

به این بهانه که زنان حرمسرا مایل به  ی ارمنی را با تمام دختران همراه آنان،هاراهبه

 (.۶2 ،135۰کمپفر. )هستند، به حرمسرا آورد  هاآندیدن مراسم مذهبی 

ه شاه سلطان حسین، اگرچه به تحریک خواجگان به مسکرات روی آورد، اما چنان ب

بر »و پرداخت ینمآن وابسته شد که جز شرب خمر و زن بارگی و هرزگی به هیچ کاری 
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کشور در هرج و مرج و انواع . (۸۸ ،13۸۰)سیوری و دیگران، «.افزودیمعرض و طول حرم سرا 

شد و حکام و مقامات مملکتی در مزایده انتخاب ینمو هیچ قانونی رعایت  فساد غرق بود

به ایران  هاافغاناردانی و لیاقتی برخوردار نبودند و آن زمان که شدند و از هیچ کیم

هجوم آورده بودند و کشور در خطر نابودی قرار گرفته بود، شاه سلطان حسین در قصر و 

 .(۶5 ،13۶4دو سرسو،)برد یمحرمسرای خود مست عیش و نوش و غرق لذت به سر 

ال عیش و نوش و خوشگذارنی و به دنب درباریان نیز دست کمی از شاهان نداشتند

بود که به جام باده و زلف  هاسالدربار صفوی نیز درست مانند شاهان صفوی، »بودند. 

، شاه سلطان حسین بی رمق را انتخاب کردند اندنوشتهساده خو کرده و حتی چنان که 

 .(459 ،13۸1جعفریان،) «بتوانند به عیش و نوش مشغول باشند. ترراحتتا 

 تفاخر غرور و 2-3

و از این رفاه و ثروت، به غرور  شاهان صفوی از قدرت و ثروت بسیار برخوردار بودند

فقط  و غفلت افتادند و از این غفلت به ظلم پرداختند و به فساد کشانده شدند؛ در نتیجه

ی شهوانی و امیال خود بودند و به هیچ چیز دیگری توجه نداشتند، بر هاخواستهدر پی 

یی بسیار بزرگ و با هاکاخ هاآندیدند. یموختند و خود را برتر از همگان فریمهمه فخر 

که نشان قدرت بود. کاخ چهل ستون، کاخ عالی قاپو، هشت بهشت،  ساختندیمشکوه 

. هاستآنی هاکاخین ترمهمهزار جریب، باغ گلستان، باغ خلوت، انواع تفرجگاه و ...، از 

و شاه سلیمان تاجگذاری کردند؛ آن هم عالی قاپو جایی است که شاه عباس 

از  این کاخ» های بسیار با شکوه و جالل و تشریفات بسیار. به اذعان شاردن،یتاجگذار

شاردن، )« یی است که در یک پایتخت ممکن است وجود داشته باشدهاکاخین تربزرگ

1379،49). 

یه بنا کرد. شاه ی بسیار به ویژه در اصفهان، پایتخت حکومت صفوهاکاخشاه عباس، 

ی بزرگ و با شکوه داشت؛ چنان که هاکاخعالقه بسیاری به ساخت  همسلطان حسین 

ی بسیار بزرگ در مملکت صفوی، شاه سلطان حسین هاکاخنویسد: با وجود یمدوسرسو 

 (.۶9و  ۶۸ ،13۶4دوسرسو،)تر مشغول بود ینههزو پر  تربزرگی هاکاخبه ساخت 

 تجمل 2-4

کند؛ یکی از یممختلفی را برای انحطاط یک تمدن یا حکومت بیان  ابن خلدون علل

که به اعتقاد او مانع کشورداری هستند.  آن دالیل، تجمل خواهی و ناز پروردگی است
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)ابن  شودیمتر یکنزد هاآنباشند، نابودی  ناز و نعمت و تجمل خواهی هر چه بیشتر در

و جواهرات قیمتی  هاگنجر ثروتمند بودند، شاهان صفوی بسیا .(2۶۸ ،1ج  ،1352 خلدون،

؛ خبر نداشت هاآنبسیار داشتند؛ ولی همیشه پنهان بود و کسی از اندازه و قیمت واقعی 

)سیوری و دیگران،  آمده است هاآنی اافسانههای بسیاری از ثروت اما با این وجود گزارش

ی بسیار هاجشنرن بودند؛ یار خوشگذابس. در کنار این ثروت، شاهان صفوی (2۰1 ،13۸۰

کردند که اگر چه کوتاه بود، اما بسیار پرطمطراق و همراه با اسراف یمباشکوه برگزار 

ها منزل خود را در باغی یرانیاخوشگذرانی باعث شده است که »ی کمپفر: گفتهبود. به 

از  که در صورت امکان بزرگ است، با آب فراوان، سایه، باغچه و چیزهای مطلوب دیگری

 .(199 ،135۰کمپفر،) «این قبیل قرار دهند.

و در سفرهای زیارتی مبالغ بسیار خرج  درباریان نیز به تجمل روی آورده بودند

شاه سلطان حسین، بسیار  کشیدند.یمکردند و ثروت خود را به رخ یکدیگر یم

 هاآنهای بسیاری صرف ساخت ینههزبه ساختن عمارت و حرمسرا بود و  مندعالقه

های او یولخرجساخت و این یمرا ویران کرده دوباره  هاساختمانکرد. حتی گاه یم

و  شد. سفرهای او بسیار پرهزینهیمها یاتمالباعث خالی شدن خزانه دربار و افزایش 

و هم  کردیمهمراه با خدم و حشم بسیار بود که هم به شهرهای مسیر راه خسارت وارد 

 یر کمپانی هند شرقی هلند در ایران،مد به نقل از یان اوتس، به خزانه دولت. ویلم فلور

ی کاله فرنگی دارد و تنها هاعمارتگوید: سلطان حسین عالقه بسیاری به ساخت یم

 .(14، 13۶5 )فلور،سرگرمی او همین است 

کرد. برای هر یک یمهای بسیار صرف ینههزسلطان حسین، برای حرم و اهل آن نیز 

شد. هزینه لباس و زیورآالت یمجه و یک خدمتکار خصوصی گماشته از زنان، یک خوا

پایان حرمسرا بود یبافتخار شاه همین تجمل  ترینبزرگمرز و اندازه نداشت، چون 
 .(۶۶، 13۶4دوسرسو، )
 اختالفات داخلی و تفرقه 2-5

از آن تسامح مذهبی شاه  کمکمی مذهب استوار بود، یهپاحکومت صفوی که بر 

ل دور افتاده، به جایی رسیده بود که خود مذهب دلیلی بر تفرقه و اختالف عباس او

شده بود. این اختالف، هم میان شیعه و سنی بود هم میان فقها و منسوبان به تصوف. 

، 13۸1جعفریان،) «اختالف شیعه و سنی ایران را در برزخ وجود و عدم نگاه داشته بود.»
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دادند و این یمایت از علمای شیعه نشان شاهان صفوی، تعصب خاصی در حم .(45۶

دارای قدرت شده، مقامات  هاآنتعصب، در دوره جانشینان شاه عباس سبب شد که 

بیشتر مشخص شد  ، در زمان سلطنت شاه عباسهاآنسیاسی را به دست بگیرند. قدرت 

ن ای .(1۸2، 13۸۰سیوری و دیگران،) به اوج رسید و در زمان سلطنت شاه سلطان حسین،

گیری علما در مقابل و این جبهه اختالفات، در میان مردم شک و تردید ایجاد کرد

نوشتند، باعث از بین رفتن فضای اتحاد و یمعلیه هم  هاکتابیکدیگر که گاه 

 همبستگی در میان اقشار جامعه شد.

که همه بر یکدیگر حسد داشتند و به  اختالف دیگر میان کارگزاران دولت بود

 تأثیری کارهای کشور همهبا یکدیگر بر  هاآنپرداختند. اختالف یمره هم تخریب چه

داشت، اما شاه از آن غافل بود؛ همین ضعف و غفلت شاه باعث شده بود که درباریان، 

و بدون شک  سرایان و زنان حرم، هریک به نوعی صاحب اختیاراتی شوندعلما، خواجه

شد. به گفته کروسینسکی، یم هاآنتر میان این هرج و مرج باعث تفرقه و اختالف بیش

ی کارها همهدر کار دولت عیبی و نقصی و خللی مثل نفاق کارگزاران دولت نیست و »

، 13۶3)کروسینسکی،  «آید.یمماند و انواع جور و تعدی و فساد در مملکت پدید یممعطل 

اختالف وجود  همین طور میان قزلباشان و دیوانیان، از همان ابتدای حکومت،. (25

 داشت. قزلباشان ترک که قدرت زیادی نیز به دست آورده بودند، خود را برتر از ایرانیان

امیران قزلباش حضور ایرانیان در حکومت را پذیرفتند چرا که به نیاز وجود آنان پی  دانستند.یم

 (.2۰۰، 13۸2)قاضی مرادی، پسندیدند ینم هاآنی باال را برای هامقامبرده بودند، ولی 

 از رهبر ینافرمان 2-6

ها تشکیل دادن کشور و دودمان دولت از راه قبیله و تعصب»ی ابن خلدون یدهعقبه 

 یهاحکومت صفوی نیز، ابتدا بر اساس تعصب .(294، 1352ابن خلدون، ) «آید.یمحاصل 

 به دور شاه هاآنکه از اتحاد طوایف قزلباش ایجاد شده بود، شکل گرفت.  صوفیانه

عنوان مرید از مراد خود اطاعت محض و به عنوان مرشد کل جمع شده بودنداسماعیل به

آن شکل گرفته  متکی به یهاداشتند. دولت صفوی با تکیه بر تفکر صوفیانه و تعصب

یروهایش را نو  ی بود که توانست دولتی قدرتمند تشکیل دهداپشتوانهبود. پس با چنین 

 یهااما این تعصب؛ (4۸3، 13۸1)جعفریان، ود نگه داردین شرایط همراه خترسختدر 



 165ي تاریخی، حکومت صفویه/ ها از دیدگاه قرآن؛ نمونهعلل زوال حکومت

 

 

صوفیانه به تدریج متزلزل شد، به ویژه پس از جنگ چالداران و شکست شاه اسماعیل در 

 کاهش یافت. هاآنمقابل عثمانیان، ارادت 

 در دوره شاه اسماعیل دوم که به از بین بردن شاهزادگان و برخی امرای قزلباش

 و از اهمیت و احترام شاه کاسته شد. ا بسیار کاهش یافتهپرداخت، این تعصب

ی مرکزی از میان رفتن کامل هسته»مینورسکی هم یکی از عوامل مهم زوال صفویه را 

یعنی اساسی که شاه اسماعیل بر پایه آن  به مذهبمتکی به سلطنت عقاید مربوط 

، «ری جایگزین آن شوددیگ مؤثرحکومت خود را بنا کرده بود، بی آنکه اندیشه واعتقاد 

 کند.یممعرفی  (3۶ ،137۸ )میرزا سمیعا،

و صفویان نتوانستند نیروی  ها، باعث ایجاد ضعف و تفرقه شداز بین رفتن تعصب

 یبر پایه» ن این کمبود حمایتی پیدا نمایند.متحد کننده دیگری را برای پرکرد

ی است که سبب اتحاد ی ابن خلدون، بقای هر دولت، در گرو نیروی عصبیتهاآموزه

 «بخشد.یمنیروهای اصلی آن دولت شده، آن دولت را ایجاد کرده و پس از آن استمرار 

شود و نه یمبنابراین در چنین اوضاعی که حکومت نه حمایت ؛ (453 ،13۸1جعفریان، )

کفایتی شاهان صفوی به ویژه یباطاعت، فروپاشی امری دور از ذهن نیست. ضعف و 

بود؛ حتی عامل مذهب  هاآنعباس اول، خود عاملی در عدم تبعیت از  جانشینان شاه

توانست باعث اطاعت مردم از شاه شود. نیروهای نظامی، وقتی ضعف و ینمهم دیگر 

ماندند و با اطالع یافتن از ینماز او باقی  یدیدند، دیگر در فرمانبرداریمسستی شاه را 

شد، ینمپرداخت و از حرمسرا خارج یم یرانشهوتزندگی شاه که به عیش و نوش و 

 ماند.ینمای برای جنگیدن برایشان یزهانگدیگر 

آن مرشد کامل و مراد صوفیان، حال به فردی تبدیل شده بود که جز عیش و نوش و 

حرم، وزیران و عالمان،  زنان پرداخت و خواجه سرایان،ینمی، به کار دیگری رانشهوت

ی دورهنمودند. در تمام یمدست گرفته، شاه را کنترل  هر یک به نوعی کارها را در

 ،13۸3 الکهارت،) خواجه سرایان دربار قرار داشت سلطنت شاه سلیمان، امور تحت کنترل

اطاعتی از شاه وجود نداشت؛ اگر چه  یصورت علن. در اواخر حکومت صفویه، به(11

و درباریان بر جان خود  یز بودندرخونصفی اول و سلیمان، بسیار خشن و  چونشاهانی 

شاهان اول را نداشتند و زمام  بیمناک بودند، اما روشن است که دیگر آن اقتدار و احترام

سلطنت سلیمان و  کارها به دست درباریان افتاده بود. حرم و به ویژه وزیر در دوره
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سلطان حسین به یک نیروی سیاسی تبدیل شده بودند که بسیار قدرتمند شده، 

و این شاهان بودند که آلت ( 23۸ ،1372)سیوری، به دست آورند  ی باالییهامقام توانستند

 کردند.یمرا اجرا  هاآندست زیردستان خود قرار گرفته بودند و دستور 

 یریگ نتیجه
و برای هرکدام نیز، عواملی اند گرفتهی مختلفی مورد بررسی قرار هاحکومتدر قرآن 

به  توانیمی این عوامل به طور کلی، جملهه است. از شان بیان شدینابوددر زوال و 

از رهبر، اشاره  یو نافرمان داخلی و تفرقه، تجمل یهااختالف ظلم، فساد، غرور و تفاخر،

داند؛ همین طور غرور و یمنمود. قرآن ظلم و ستم را عامل ویرانی و نابودی جوامع 

یی تحت عنوان قوم شعیب، هاومتحککه بسیار هم به نهی از تکبر پرداخته است.  تفاخر

قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود و قوم فرعون، بر اثر رفاه و ثروت بسیار، چنان به خود مغرور 

که دیگر به سخنان پیامبران الهی توجهی نداشتند. آن چه فراهم کننده  شده بودند

د شد، تجمل و ثروت بویم هاحکومتاین غرور و تکبر و فساد در میان  یزمینه
 (.4۶/)مؤمنون

و قرآن  داخلی و تفرقه است یها، اختالفهاحکومتاز دیگر عوامل شکست و نابودی 

زیرا در این ؛ داندیمی داخلی و نبود همبستگی هاجنگرا در  هاحکومترمز شکست 

اندیشند و تنها چیزی که مورد توجه یمصورت به جای کمک به یکدیگر به نابودی هم 

 هاحکومترفت و بقای حکومت است. عامل دیگری که در فروپاشی گیرد، پیشینمقرار 

باشد. خداوند، پیامبران بسیاری را به سوی یماطاعت از رهبر است، عدم مؤثربسیار 

؛ را به سوی سعادت رهنمون باشند هاآنی رهبران قوم خود، منزلهمردم فرستاد که به 

کردند. یمرا تهدید به مرگ  هاآنگاه اما عدم پیروی مردم از پیامبران به حدی بود که 

. هاآننابودی این اقوام در قرآن مصادف است با خروج پیامبران یا رهبران جامعه از میان 

 شد.یمداد تا باعث نابودی یک حکومت یمی این عوامل دست به دست هم همه

خشی از تاکید شده است، در ب هاآنکه بسیار بر روی  که این شواهد قرآنی رازمانی

خواهیم  هاآنتاریخ مثل حکومت صفویه مورد بررسی قرار دهیم، به عینه شاهد تحقق 

یی و گراتجملی یهروحی برخوردار بودند و به اافسانهبود. شاهان صفوی از ثروت 

یر گهمهاین فساد  کمکمی آن به فساد روی آوردند. یجهنتدنیاپرستی مبتال شدند، در 

رد. شاهان در اثر غرور و تکبر ناشی از تجمل و کفوی سرایت شد و در تمام جامعه ص
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ین جهت حفظ ثروت خود، به مردم ظلم و ستم بسیار روا داشتند. از چنهمثروت و 

طرفی شاهان که دوران کودکی را در حرمسرا گذرانده بودند، از درایت کافی برای اداره 

سرایان، ج شده به دست خواجهخار هاآنحکومت برخوردار نبودند و زمام امور از دست 

زنان حرمسرا، وزیران و عالمان افتاد و زمینه تفرقه و اختالف داخلی، به ویژه میان 

رابطه مرید و  درباریان فراهم شد. بر اثر ظلم و ستم، ضعف و فساد روزافزون شاهان،

ای که باعث تشکیل و یانهصوفمرادی که میان شاه و زیردستان وجود داشت و عصبیت 

دوام حکومت صفویه شده بود از میان رفت. از بین رفتن عصبیت زمینه ساز ایجاد ضعف 

ی دیگری را برای پرکردن این کنندهو تفرقه شد و صفویان نتوانستند نیروی متحد 

شد و نه یمکمبود حمایتی، پیدا کنند. در چنین اوضاعی که حکومت نه حمایت 

 .اطاعت، فروپاشی امری دور از ذهن نبود
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