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  ٣٧فصلنامه تاريخ اسالم ، شماره 

..........................................  

 كتاب روضة االنوار عباسي  نگرش تاريخي محقق سبزواري در

  *زاييدکتر نجف لك

  **زھره باقريان

  ٢٠/١٠/٨٧: تاريخ تأيید ١۶/٨/٨٧: تاريخ دريافت

است، ولي به معناي يك نظام فلسفي و فكري منظم و تاريخ انديشي و تعقل تاريخي از گذشته دور وجود داشته 

  .گردد ھاي معین و روش مشخص به دوره جديد باز مي داراي پیش فرض

خواھد دريابد آيا سلسله حوادث و رويدادھاي گذشته  او مي. فیلسوف تاريخ به دنبال فھم معنا و ھدف تاريخ است

ين رويدادھا ھدف، غايت و طرفي وجود دارد؛ اما اين كه يك فقیه ھدفي بوده يا اين كه در وراي ا مجموعه نامرتبط و بي

مقاله حاضر در . گويي به آن است نیز داراي تعقلي تاريخي است يا نه، اين سؤالي است كه اين مقاله در صدد پاسخ

صدد است تا پاسخ به سه سؤال اصلي فلسفه نظري تاريخ را از منظر فیلسوف فقیه، محقق سبزواري بررسي و 

  .تحلیل كند

  .محقق سبزواري، نگرش تاريخي، فلسفه تاريخ، محرك تاريخ، مسیر تاريخ، غايت تاريخ: كلید واژگان

  مقدمه

وي فرزند ] ١.[در قريه نامن سبزوار به دنیا آمد. ق ١٠١٧محمد باقر سبزواري، معروف به محقق سبزواري، در سال 

در . ق ١٠٩٠او در سال ] ٢.[ن آمد و در آن جا سكني گزيدمحمد مؤمن خراساني است كه پس از وفات پدر به اصفھا

محقق سبزواري در اندك زماني سرآمد عالمان عصر خود شد و به درخواست شاه ] ٣.[اصفھان ديده از جھان فرو بست

از اين زمان اوالد و اعقاب او به شیخ ] ۴.[االسالمي را پذيرفت عباس دوم سمت امامت جمعه و جماعت و منصب شیخ

  ]۵.[سالم مشھور شدنداال

  

از اساتید او در علوم نقلي، عالمه محمد تقي . اي فرا گرفت محقق سبزواري علوم مختلف را نزد اساتید بنام برجسته

توان نام  را مي] ٩[سید حسین بن حیدر عاملي] ٨[حیدر علي اصفھاني] ٧[مال حسن علي شوشتري،] ۶[مجلسي،

  .اشاره كرد] ١١[و قاضي معز] ١٠[توان به میر ابوالقاسم فندرسكي برد و از اساتید او در علوم عقلي مي

  

او در انواع فنون عقلي به خصوص حكمت ] ١٢.[سبزواري در علوم عقلي و نقلي از خواص علماي دوران صفويه بود

او ھمچنین بر ادبیات فارسي احاطه كامل داشت و . رود الھي از مدرسان عالي مقام عصر خود به شمار مي

] ١٣.[سبزواري در رياضي نیز تبحر داشت. دست بود و طبع شعر نیز داشت و اشعاري را سروده است اي چیره ندهنويس

نكته شايان ذكر در رويكرد سبزواري به تاريخ اين است كه او به اين موضوع نگرشي تاريخي صرف ندارد، بلكه او فقیھي 
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در صدد حفظ يا به تأخیر انداختن زوال سلسله صفويان است فیلسوف كه با انديشه اصالحي در عصر شاه عباس دوم 

براساس آنچه در  - البته محقق سبزواري را به مثابه فقیھي فیلسوف . از طريق اصالح پادشاه، دولت و سیاست است

توان داراي نظرگاھي تاريخي و در عین حال  مي - ھا سخن گفته  مقدمه روضة االنوار آورده و از ظھور و سقوط دولت

توان در كتاب روضة االنوار عباسي  بر اين اساس نگرش تاريخي محقق را تنھا مي. گاھي فلسفي به تاريخ دانستديد

  .مشاھده كرد كه اين مقاله به آن پرداخته است

  

  :گردد در نگرش تاريخي و به عبارتي فلسفه نظري تاريخ، سه سؤال عمده مطرح مي

  

  ـ عامل محرك تاريخ چیست؟١

  تاريخ كدام است؟ ـ مسیر و منازل٢

  گردد؟ ـ غايت و نھايت تاريخ به كجا ختم مي٣

  .شود در اين مقاله سه پرسش فوق با توجه به نگرش محقق سبزواري بررسي و تبیین مي

  محرك تاريخ از ديدگاه سبزواري اصالت و ھويت تاريخ 

رباب اصالت جامعه ارائه نگرد، اما بحث مستقلي د سبزواري از زواياي مختلف به جامعه، ھستي و انسان مي

كنیم تا قانونمندي يا تصادفي  دھد؛ بنابراين از طريق تحلیل محتوا ديدگاه وي را به جامعه و انسان بررسي مي نمي

به عبارتي قانونمندي تاريخ منوط به اثبات اصالت و ھويت تاريخ و . بودن تاريخ را از خأل مباحث مقدماتي اثبات نمايیم

  .زواري استجامعه در ديدگاه سب

سبزواري براي جامعه و تاريخ اصالت و ھويت حقیقي قائل است و ماھیت تاريخ را نه صرفًا مادي و نه صرفًا معنوي بلكه 

به عبارت ديگر، به ھويت و اصالت فرد و . كند تلقي مي) نه جبر و نه تفويض بلكه امر بین االمرين(طبیعت آن را مزدوج 

  :كند اده انسان را در طول اراده الھي مطرح ميجامعه ھر دو اعتقاد دارد و ار

ديگر از اسباب زوال ملك آن است كه پادشاه به خود تغییر راه دھد، يعني اخالق و اعمال خیري كه داشته باشد تغییر «

خداي ] ١۴:[خداي عّزوجّل در قرآن مجید فرمود] چنان كه... [دھد؛ چنانچه متواضع باشد تغییر دھد و متكبر شود و

وجل تغییر دھندة نیست نعمتي را كه بر قومي انعام كرد تا آن كه تغییر دھند ايشان آنچه به انفس ايشان عز

  ]١۵.[»است

بنابراين اعتقاد وي به اراده الھي به معناي نفي اراده انسان نیست، بلكه قرار دادن اراده انسان در طول اراده خداوند را 

  .توان استنباط كرد از سخنان وي مي

گیرد، يعني به  در روضة االنوار جبر را به طور كلي انكار كرده و اراده انسان را نیز با توجه به مشیت الھي در نظر مياو 

  .اصالت فرد بدون اصالت جامعه اعتقادي ندارد

و  عالم را به اراده و اختیار آفريده نه به جبر... ھر چه را خواست وقتي كه خواست به مشیت خود بود] خداوند... [

  ]١۶.[تفويض

شیعه اعتقاد » امٌر بین االمرين«كند و به نظريه  وي در جاي ديگر اعتقاد به جبر يا تفويض را از مذاھب فاسده تلقي مي

  :دارد

  ]١٧.[اند، چون جبر و تفويض و غلّو و تجسم و امثال آن و بسیاري از ايشان در اعتقادات، مذاھب فاسده اختیار كرده
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  . رين مستلزم قبول اصالت جامعه و انسان در كنار يكديگر استديدگاه امٌر بین االم

ھا و  ھا و زوال دولت كند، از جمله سنت ظھور و سقوط تمدن ھايي را براي جامعه ذكر مي محقق در روضة االنوار سنت

او به اصالت ھا و قوانین در جامعه نشان دھندة اعتقاد  كه بیان اين سنت) ھا ھا ودولت مھلت دادن تمدن(سنت امھال 

ھمچنین بیان ھدايت انسان توسط انبیا و لزوم امر به معروف و نھي از منكر و نیز اعتقاد . حقیقي جامعه و تاريخ است

به معاد و انتخاب راه بھشت يا دوزخ توسط انسان، در مطالب سبزواري، نشان دھندة اين نظرگاه در اوست كه انسان 

  . درست يا نادرست سوق دھد و در راه صحت اعمال خود مختار است اختیار دارد كه افعال خود را به سوي

  

و اين جھان . بايد دانست كه غرض از ايجاد انسان و آمدن به اين جھان آن است كه آدمي تحصیل زاد آخرت نمايد و مي

  ]١٨...[استنموده باشد در تحصیل آنچه در معاد نافع  را مكان و مأوي و منزل سكان قرار ندھد و كوشش و جھد مي

  .كند او اعتقاد به حاكمیت خداوند بر انسان و ھستي را انكار نكرده، اما در حركت انسان نیز اختیار را از او سلب نمي

بنابراين الزم . انسان در اين جھان مسافري است كه خدا او را آفريده و به سوي او يعني جھان آخرت در حركت است

  ]١٩.[كه ھر روز به خدا و آخرت نزديكتر شوداي باشد  است تدبیر زندگي به گونه

  مشیت و قضا و قدر الھي

  :نويسد دارد؛ براي نمونه مي سبزواري در جاي جاي روضة االنوار اعتقاد خود را به مشیت الھي بیان مي

قع شده داند كه ھیچ چیز از تقدير الھي بیرون نیست و او را قدرتي بر رفع و دفع آنچه وا ھرگاه عاقل تأمل كند مي«

  ]٢٠.[»نیست

  

  :كند يا در جاي ديگر بیان مي

امراي . اند كه يكي از سالطین عرب را مصافي پیش آمد و با دشمني تالقي شد ھر دو لشكر صف بركشیدند آورده

اگر به حكم قضا و قدر شكستي بر . يا نصرت است يا ھزيمت: ھم حرب از دو بیرون نیست: دولت، ملك عرب را گفتند

اگر من بگريزم، ھر كه مرا جويد از عنايت آفريدگار محروم ماند، لیكن اگر غلبه : تد تو را كجا جويیم، گفتلشكر ما اف

  .خصم را باشد مرا در میدان زير سم اسبان جويید، يا غالب شوم يا كشته شوم

ھمچنین آزادي و اختیار . البته اعتقاد به مشیت الھي تضادي با اعتقاد سبزواري در باب ارادة آزاد و مختار انسان ندارد

  :انسان در ديدگاه او، با آزادي و اختیار مورد نظر معتزله تفاوت دارد

  ]٢١.[يعني واگذاشته شدن انسان به خود» تفويض«آزادي و اختیار معتزله مساوي است با 

  :نويسد مي) ع(عليزند؛ براي نمونه سبزواري به نقل از امام  اي نمي و مشیت الھي به آزادي و اختیار انسان لطمه

شود و از ترس ترسد از مكاره و اھوال و در مقامي كه شرع و دين حكم به اقدام و حرب نمايد، متوجه نميكسي مي

گذارد، واثق و مطمئن نیست به آن كه ھیچ چیز از قضا و گريزد و عار فرار به خود مينشیند و يا در معركة جھاد مينمي

ت او را در ھر چیز مدخل دارد، و از آن كه غافل است كه ظفر از جانب خداست و نصرت تقدير الھي بیرون نیست و مشی

و تأيید به مشیت و اعانت رباني است و كمي و بسیاري لشكر و قوت و ضعف خصم، سبب تام نیست و از حفظ و 

  ]٢٢[حراست رباني غافل است

نسان در طول آن قرار دارد؛ به طوري كه رفتن به جھاد بنابراين مشیت الھي از نظر او ھمان اراده الھي است كه اراده ا

پس در جھاد، ھم تقدير الھي و ھم اراده . طبق اراده انسان است، اما شكست و پیروزي طبق مشیت الھي است
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  .كند انسان نقش بارزي را ايفا مي

  ]٢٣.[فريده نه به جبر و اضطرارعالم را به اراده و اختیار آ] اما... [ھر چه خواست وقتي كه خواست به مشیت خود بود 

  مندي تاريخ تصادف يا قانون

مندي تاريخ در صورتي قابل قبول است كه محقق معتقد به اصالت جامعه باشد و گرنه  ھمان طور كه بیان شد، قانون

اين صورت اگر اصالت را تنھا به انسان دھیم و او را داراي ھويت مستقل بدون ھويت دادن به جامعه در نظر گیريم، در 

  .مند بلكه تصادفي خواھد بود تاريخ نه قانون

  

  :از ديدگاه سبزواري، تاريخ، سنن و ضوابطي دارد و گردش تاريخ و جھان اتفاقي و تصادفي نیست

خداي عّزوجل كه عالم را آفريده ھر امري را مرتبط به امري ساخته و وسايط و اسباب قرار نداده و سلسلة علل و ... 

ب داشته وجود ھر چیزي را به چیزي بلكه به چیزھا منوط و مربوط داشته، كه از راه اسباب و وسايل به معلومات مترّت

  ]٢۴.[مطالب توان رسید و وسايل به منزله اسباب و آالتند و مدبر كّل عوالم، خداست

نقل از  سبزواري به] ٢۵.[بايست بر قوانیني استوار باشد ھمچنین او معتقد است اساس جھانداري نیز مي

  : نويسد مندي تاريخ مي البالغه درباره قانون امیرالمؤمنین در نھج

ھاي گذشته معلوم باشد كه به كجا منتھي شد و بر ھر تدبیري چه اثر مترتب گرديد و نتیجه ھر صواب و  چون واقعه... 

  ]٢۶.[آيد خطا چه بود، در حوادث ايام، طريق صواب و سررشته تدبیر به دست مي

ھا و قوانین در روضة  محقق به برخي از اين سنت. توان قوانیني را استخراج كرد ي، از خالل حوادث تاريخ ميبه عبارت

  :ھا و گردش ايام االنوار اشاره دارد؛ از جمله سنت ظھور و سقوط دولت

يا ُملك جويي : نیستبیرون ] حال[از دو . بر اين دنیا و مملكت دنیا اعتمادي نیست و نه بر اين زندگاني ھیچ تعويلي... 

و يا فرمان حق در رسد ... اي برخیزد و اين پادشاھي از دست ما بیرون كند، چنان كه ما از دست ديگري كرديم از گوشه

توانم كه در  و من امروز مي... و ما را ناگاه از اين تخت و مملكت جدا گرداند به ناكام و ھیچ يك را از مرگ چاره نیست

و فردا شايد كه مرگ مرا برسد و يا دولت را گردشي شود و خواھم كه با ايشان نیكويي كنیم،  حق ايشان انديشه كنم

  ]٢٧.[نتوانم كرد

ھا و قوانین الھي است كه سبزواري ضمن اشاره به آيات قرآني، اين  سنت امھال و مھلت دادن اقوام از ديگر سنت

  :كند سنت را نیز يكي از قوانین تاريخي معرفي مي

  

؛ يعني كجايند آن كساني كه عمر داده شده بودند، پس زيستند به ناز »َاين الذين ُعّمروا َفَنعیموا«بندگان خدا،  اي گروه

؛ و ايشان را مھلت داده شد كه »و أْنِظروا َفَلَھْوا«. ؛ و به ايشان تعلیم شد پس فھمیدند»و ُعلِّموا َففھمُوا«. و نعمت

؛ و سالم »وُسلِّموا َفَنسوا«. ن غفلت ورزيدند و اعراض كردند از طريق طاعتشايد بازگشت كنند و به راه آيند، ايشا

؛ مھلت داده شدند در زمان »أْمِھلوا َطويًال«. گردانیده شدند از آفات، پس فراموشي اختیار كردند به تذكیرات و تنبیھات

ھا بازماندند از  غل دنیا و ھواھا و معصیتھاي بزرگ و ايشان به ش ؛ و وعده داده شدند به نعمت»و ُمِنحوا َجمیًال«. دراز

  ]٢٨.[ھا آن نعمت

  

  .مند است بنابراين از ديدگاه سبزواري، تاريخ قانون
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  عوامل محرك تاريخ

دھد و فیلسوفان تاريخ حدود  بخش مھمي از مباحث فلسفه تاريخ را شناسايي عامل يا عوامل محرك تاريخ تشكیل مي

از نظر سبزواري، در حركت تاريخ تنھا يك عامل دخیل نیست بلكه مجموعه . اند بیست عامل محرك تاريخ معرفي كرده

بنابراين سبزواري از جمله . اند ھا و محركان اصلي تاريخ عوامل در اين حركت دخالت دارد كه برخي عوامل تحول دھنده

  .شود متفكران چند بعدي در حركت تاريخ محسوب مي

  ھاي اصیل جامعه و تاريخ محرك

ھا و  از نظر او، تحول دولت. دھد ي حركت تاريخ، نحوه پیدايش و از بین رفتن دولت را مورد مطالعه قرار ميسبزوار

به عبارتي، گردش ايام با ايجاد و انحطاط . چگونگي ايجاد آنھا با چگونگي حركت تاريخ دو مقوله جدانشدني است

به سعادت ھم برسد، ولي ھمان طوري كه دوام  ھا ارتباط دارد و ممكن است امتي در زمان حیاتش به نوعي امت

  .نمايد سعد و نحس نیز در میان آنھا در حال گردش است ھا گردش مي دولت

  

كند و با اين عامل چگونگي ايجاد يك دولت را تشريح  ذكر مي» اتفاق«سبزواري عامل و مبادي حصول يك دولت را 

بین افراد در ايجاد يك دولت لطمه زده و منجر به سقوط آن  سپس به شرايط و عواملي كه به اتفاق و وحدت. كند مي

  . گردد اشاره نموده است مي

  

ھا آن باشد كه جماعتي آراي ايشان موافق افتد و در معاونت و مظاھرت يك  و ببايد دانست كه مبادي حصول دولت

ت و معاونت به منزله اعضاي شخص اتفاق كنند و در موافقت دل و اتحاد رأي به منزله يك شخص باشند و در مساعد

و وجه آن كه مبدأ حصول دولت، اتفاق است، آن است كه ھر شخص از اشخاص انساني را قّوتي باشد به . يك بدن

اي معین، و چون اشخاص بسیار جمع شوند قوت مجموع به نسبت عدد اشخاص مضاعف شود و  حدي معین واندازه

ھا در جھت واحد مصروف شود و آن اشخاص به منزله يك  آن قوت ھاي آن گروه موافق باشد و ھا وغرض چون رأي

شخص واحد باشند و گويا شخصي برخاسته كه قوت او مثل قوت مجموعه آن اشخاص باشد، پس يك شخص با او 

مقاومت نتواند كرد، و اشخاص بسیار كه آراي ايشان مختلف باشد به منزله يك رنگ اشخاص باشند كه به انفراد با او 

پس . ھاي ايشان اتحاد به ھم نرساند و به يك جھت مصروف نباشد قام مقاومت و مخاصمت در آيند، چه قوتدر م

ھا و  اشخاص بسیار نیز كه مختلف الرأي باشند با او مقاومت نتوانند كرد و مغلوب گردند و تا گروھي كه دراتحاد رأي

طاقت مقاومت با او نباشد، و چون جماعتي به تقريب  ھا به منزله او نباشند، ايشان را ھا و وحدت قّوت توافق غرض

مذكور غالب گردند اگر سیرت و طريقت ايشان مبني بر قواعد عدل و مستحكم به دعايم و روابط عقل بوده باشد و 

نظامي مستقیم و قوامي غیر مستقیم داشته باشند دولت ايشان را استمرار باشد واال به زودي متفرق و متالشي 

  ]٢٩.[گردد

  

اند و سیرت عدل  داشته اند و شرايط اتفاق مرعي مي ھاي ثابت بوده ھا، مادام كه صاحبان آن با عزيمت و اكثر دولت

گردانیده و تعدي  اند و راضي به حدود و حقوق خود مي داشته اند و ھركس را بر اندازه خود مي ساخته شعار خود مي
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، دولت ايشان را قوامي و ُملك ايشان را انتظامي بوده و روز به روز وتنازع و جور و تخاصم در میان ايشان مفقود بوده

  ]٣٠.[اعالم دولت ايشان در تزايد و ارتفاع بود

  ھا عوامل انحطاط دولت

سبزواري از میان رفتن اتفاق بین مردمان كھن با عادات قديم و روي كار آمدن نسل جديدي كه فاقد اتفاق و عادت 

كند كه در نھايت اين ضعف داخلي به واسطه يك تھاجم خارجي به  يك دولت معرفي مي اند را عامل اضمحالل گذشته

  :شود سقوط نھايي آن منجر مي

  

ھا آن بوده كه رغبت آن قوم به مال و جاه بسیار شده و مردم ضعیف العقول نیز به آن رغبت  سبب وقوف و انحطاط دولت

اند، و به جمع  ھاي اول گذاشته ديگران سرايت كرده، تا آن كه سیرتاند و با ايشان مخالط شده و سیره ايشان به  نموده

اموال و كثرت متعه و نفايس تحف و در غايت مشغول شده، و خاطر ايشان به عیش و فراغت و ترّفه وتنعم و استراحت 

عادات و ملكات  اند، و به كاھلي وسستي و راحت طلبي عاده كرده، و مايل گشته و او ابزار و آالت حرب و دفع گذاشته

حروب و مخاصمات و مقاومات دشمنان فراموش كرده، و آسايش وعطله، وجھة ھمت ايشان گشته و احداث و جوانان و 

اند به ھمان عادات خو گرفته و بر آن نشو و نما يافته، و به تدريج، مردمان كھن كه به  كودكان كه تازه به ھم رسیده

اند،  اند و بر تجارب ايام و اوضاع ُملك باخبر بوده دانسته گري مي حروب و سپاھياند و مراسم  عادات قديمه انس داشته

واّلا كثرت . پس اگر در اين اثنا خصمي قاھر قصد ايشان كند به آساني استیصال جماعت او را میّسر گردد. از میان رفته

و به مھتر و اضرار . عات و خصومات تولد كندو از آن مناز. اموال و ارتقاي مناصب، ايشان را بر تجبر و تكبر و غرور دارد

و ھمچنان كه در مبادي دولت، ھر كه با پادشاه . يكديگر مشغول شوند و ايشان را ضعف و سستي تمام عارض شود

و لھذا . شد، در اين حال كه زمان انحطاط است، قضّیه منعكس گردد نمود بر وجھه اسھل مغلوب مي مخاصمت مي

  ]٣١.[يكي تألیف اولیاء و ديگر تنازع اعدا: یر حفظ دولت به دو چیز استاند كه تدب حكما گفته

  

علّو ھمت، رأي صحیح، عزيمت «: كند كه عبارتند از محقق در جاي ديگري چھار خصلت را قواعد بناي ملك معرفي مي

آن  (گرفت براساس نگرش سبزواري، اين چھار خصلت پس از اين كه شخص قدرت را در دست ] ٣٢.[تمام، صبر نیكو

  .سازد ، بناي پادشاھي او را مستحكم مي)ھم بر اساس توافق

  

، بر اين باور است كه پادشاه و دستگاه حاكمه اگر به رفاه، »الناس علي دين ملوكھم«سبزواري با اعتقاد به مفھوم 

ه نیز به ھمان سو رو آورده تجمل، ظلم و ناعدالتي و به طور جامع به رذايل يا فضايل اخالقي روي آورند طبعًا افراد جامع

به ) يا رھبري(بر اين اساس، ابتدا به نقش شاه . و اين گونه جامعه به سوي خیر و سعادت يا شر منتھي خواھد شد

عنوان يكي از عوامل تأثیرگذار در حركت تاريخ و کسي که ھدايت کل جامعه را بر عھده دارد از نظر سبزواري خواھیم 

  .پرداخت

  در حركت تاريخ عوامل تأثیرگذار

  نقش رھبري. ١
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نظام حكومتي صفويه كه سبزواري براي اصالح آن روضة االنوار را نوشت، در رأسش پادشاه قرار داشت، از اين رو نقش 

از نظر سبزواري، اگر . بايد بررسي گردد ترين مسائل است كه مي پادشاه در حركت جامعه از نظر سبزواري از مھم

اشد امت كه بر دين، طريقه و مسلك پادشاه ھستند صالح و شايسته خواھند بود و اگر او پادشاه صالح و شايسته ب

ھا را به  بنابراين در سیر حركت انسان در تاريخ، پادشاھان ھستند كه انسان. فاسد باشد امت نیز فاسد خواھد شد

  ]٣٣.[پادشاھي بود قوام شھرھا به ملك و: شوند يكي از دو مسیر صالح و خیر يا فساد و شر رھنمون مي

  

پس اگر ... »الناس علي دين ملوكھم«نظر به پادشاھان داشته باشند و اقتدار به سیرت ايشان كنند كه ... و مردمان 

زمام مھام در دست اقتدار پادشاه عادل باشد، ھمه كس سیرت نیكو پیش گیرند و در اكتساب فضايل كوشند، و چون 

نب رذايل و اخالق نكوھیده و اعمال ناپسنديده راغب و مايل باشند، و از اين ھمه كس به جا. حال برخالف اين بود

جاست كه در احاديث شريفة مصطفويه وارد شده كه اگر سلطان عادل باشد، از ھر حسنه، كه از رعايا صادر شود، او 

  ]٣۴.[را بھره باشد و اگر ظالم باشد، در ھر سیئه كه از ايشان صادر شود، شريك باشد

يد دانست كه پادشاه طبیب مملكت است و ھمچنان كه طبیب وقتي معتمد است كه دستور آن داشته باشد، و و ببا

آن وقتي شود كه ماده و صورت صحت و مرضي را بداند، ھمچنین بايد كه پادشاه بداند كه مادة تألیف پادشاھي از 

و بايد . و قراري و دولت را دوام و استقرار بوده باشدچیست و تألیف و انتظام آن بايد كه بر چه نھج باشد تا ملك را ثبات 

  ]٣۵.[كه عوارض و اختالل صحت ملك را، كه به منزله مرضي است در ابدان، بداند و طريق تدبیر عالج آن را بشناسد

، ھر گاه پادشاه مايل به صالح باشد و امر به معروف و نھي از منكر بكند. مردم ھمه بر دين و مسلك پادشاه ھستند

] ٣۶.[»طريقه شرع و دين در میان خلق رواج تمام خواھد يافت«در نتیجه . ھمه مردمان مايل به صالح خواھند شد

  :نويسد سبزواري در جاي ديگر مي

  

بدان كه عدل ملوك و امرا از اعظم مصالح ناس است، عدل و صالح ايشان موجب صالح جمیع عباد و آباداني بالد است 

شود حالت و رفتار ايشان تعیین كننده خواست اكثر  وجب اختالل نظام امور اكثر عالمیان ميو فسق و فجور ايشان م

اگر ايشان صالح و . به سند معتبر منقول است كه دو صنف از امت ھستند• مردم است، چنان كه از حضرت رسول

فقھا و ... اسد خواھند شدشايسته باشند، امت من نیز صالح خواھند بود و اگر ايشان فاسد باشند، امت من نیز ف

  ]٣٧.[امرا

گردد و به اراده و  در حقیقت حاكم نقطه ثقل و مركز توجھات انديشه سبزواري است كه انجام ھر امري حول او مي

  .تدبیر او میسر است

  نقش عوامل اقتصادي يك دولت در حركت تاريخ . ٢

كند و  در تنظیم خزاين و اموال خالصه مي سبزواري نقش امور اقتصادي در يك دولت را براساس تدبیر پادشاه

تدبیر خزاين و اموال ركني عظیم از اركان پادشاھي است و در اين باب از قانون عقل و شرع تجاوز كردن «: نويسد مي

  :دھد وي فساد دنیا را چنین توضیح مي] ٣٨.[»موجب فساد امر دنیا و آخرت است

  

يابد وعساكر بدون مال و وفور خزاين منتظم  ر و عساكر بسیار صورت نمياعوان و انصا بنابر آن كه قوام پادشاھي بي

شود، پس ھرگاه پادشاه را مال نباشد و خزانه معمور نباشد از عھدة اقوات و ارزاق و معونات لشكر بیرون نتواند  نمي
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وفوري در اموال و آمد و چون چنین شود لشكر شورش كنند و به فساد در آيند و اگر دشمني از طرفي رو كند، چون 

نتوان كرد و اسب و سالح و آلت و عّدت ) مقاومت(خزاين پادشاھي نباشد، لشكرھا مختل باشند و سرانجام ايشان 

  ]٣٩.[حرب نتوان نمود

  

بنابراين بر پادشاه الزم است كه تدبیر خزاين و اموال بنمايد و در اين باب از اھمال و اغفال احتراز الزم داند تا 

  ]۴٠.[دوام و قوام داشته باشد اش پادشاھي

  نقش عوامل متافیزيك در حركت تاريخ . ٣

سبزواري به نقش عوامل مابعد الطبیعه و متافیزيك، وحي و نصرت الھي و امدادھاي غیبي در حركت تاريخ معتقد بوده 

. ر سه چیز استحفظ دولت و پادشاھي ب: نويسد ھايي از روضة االنوار اشاراتي به آن كرده است و مي و در قسمت

. ٣عوامل ظاھري در حفظ دولت؛ . ٢عوامل باطني در حفظ دولت؛ . ١: كند سپس آن را به سه دسته تقسیم مي

  .عواملي كه در ظاھر و باطن در حفظ يك دولت مؤثرند

  

  :نويسد درباره عوامل باطني كه در حفظ دولت مؤثرند سبزواري مي

نقش دارد، آن است كه َملك در ّسر و باطن، معامله با خداي عّزوجّل كه باطنًا در حفظ ملك و دولت ) چه(يكي آن 

درست كرده باشد به نحوي كه خداي عّزوّجل از او راضي باشد تا آن كه عساكر تأيید و نصرت الھي و لشكرھاي غیبي 

  ]۴١.[در مقام تأيید و اعانت آن پادشاه باشند

  

كند كه نقش معجزه و وحي را در پیروزي جنگ خیبر پررنگ  ان ميبراي نمونه او در فتح خیبر داستان را به نحوي بی

  :دھد نشان مي

  

ھر آينه خواھم داد رأيت را فردا ... بر زبان معجز بیان گذرانید كه • شد حضرت رسول) سوم(چون شب ) در فتح خیبر...(

ي است غیر فّرار فتح خواھد دارند او را خدا و رسول، كّرار دارد خدا و رسول را و دوست مي به مردي كه دوست مي

در اين اثنا حضرت اسداهللا الغالب از مفارقت سرور عالم غمناك شده با وجود عارضه . ھاي او نمود خداي تعالي بر دست

كوفت چشم، سوار گشته، از عقب سپاه متوجه لشكرگاه شد و ھمان شب كه اين سخن بر زبان معجز بیان حضرت 

  ]۴٢.[ناه ملحق گشتجاري شد، به سپاه نصرت پ• رسول

  نقش پیامبران در حركت تاريخ. ۴

از نگاه سبزواري نقش پیغمبران در حركت تاريخ، به عنوان صاحبان شريعت، در تدبیر اجتماع سیاسي و تدبیر امور 

  .به عبارت جامع، يعني تدبیر منظم ساختن عالم و اجتماع با رعايت حقوق ھمه افراد. شود حكومتي خالصه مي

  

است خداوند ھر يك را استعدادي داد تا با توجه به آن استعداد توانايي خود را بروز دھد و در تعاون با اجتماع  او معتقد

سبزواري نقش پیامبران را با توجه به مطلب گفته . ديگر احتیاجاتي را كه استعداد برطرف كردن آنھا را ندارد مھیا كند

  :دھد شده اين گونه شرح مي
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رود،  كنند و ھر نفسي از پس غرضي مي مان مختلف است و ھمه نفوس طلب منفعت خود ميھاي مرد چون داعیه

بعضي را میل به شھوات بوده و بعضي را میل به مال و بعضي را میل به غلبه و استقالل، اگر ايشان را به طبايع ايشان 

پس . رار و اھالك يكديگر مشغول شوندگرداند، ھر يك آنچه ديگري دارد خواھد و كار به خصومت و نزاع انجامد و به اض

ودست . بالضروره نوعي از تدبیر بايد كه ھر يك را به حدي كه مستحق آن باشد، قانع گرداند و به حق خويش برساند

و اين تدبیر . و به شغلي كه تعلق به او دارد مشغول گرداند. از تعدي و تصرف در حقوق ديگران كوتاه گرداند] را[ھر يك

احب شريعت، يعني پیغمبري كه وحي از جانب خداي عّزوّجل به او برسد و آن پیغمبر در صفات كمال از محتاج به ص

جمیع خلق ممتاز باشد و بر عصمت ذاتي متصف و به بّینات و معجزات قاطعه موسوم، تا احكام از جانب خداي عزوجل 

ّزوجّل، كه باعث رستگاري و حیات ابدي به خلق برساند و احكام اطاعات وعبادات و بندگي خلق نسبت به خداي ع

است، به خلق برساند و احكام معامالت بیع و شرا و داد و ستد و نكاح و ساير احكام، كه در شرع مقرر شده، به ھريك 

برساند تا حقوق ھريك معلوم شود كه چیست و حد ھريك چیست، تا مردم چون به حقوق و حدود خود قائل شوند و 

م منتظم شود و فساد و فتنه مرتفع شود وھر يك به رفاھیت زندگاني نتوانند كرد و در تحصیل زاد عمل كنند، كار عال

  ] ۴٣.[آخرت و كماالت نفسانیه خود توانند كوشید و تحصیل حیات ابدي توانند كرد و آن قانون عظماي شريعت است

  مسیر و منازل تاريخ از ديدگاه سبزواري

  الگوي حركت تاريخ

ن كه الگوھاي مختلفي براي حركت تاريخ مطرح شده است، بررسي ديدگاه سبزواري در مورد الگوي با توجه به اي

كند، زيرا اين الگو به  سبزواري به لحاظ كمي حركت تاريخ را كور يا تصادفي تلقي نمي. نمايد حركت تاريخ ضروري مي

در مورد الگوي خطي . سبزواري مردود استتصادف و عدم قانونمندي تاريخ قائل است كه لوازم اين الگو از ديدگاه 

بايست گفت سبزواري سیر خطي در تاريخ را به طور كلي انكار نكرده است، زيرا در حركت، مسیر و منازلي براي  مي

آن قائل است و از طرف ديگر مبدأ و مقصدي براي تاريخ در نظر گرفته است و معتقد به معاد و جھان آخرت در نھايت 

  .تاريخ است

اند كه مسافران از آن  اي است كه بر سر باديه ساخته پس اين جھان مكان و مأوا و محل آرام نیست و چون بازارچه. ..

و ھر كه ... ھا است ھا و مرحله جا زاد و توشه راه بردارند و ھر كه در اين جھان است مسافر است و اين سفر را منزل

كند و مركب عمر در اين منزل دنیا ھمیشه در  وت منزل دوزخ ميدر دنیا ھست، يا تحصیل سعادت منزل بھشت يا شقا

  ]۴۴.[»سیر است و قرار ندارد

ھاي گذشته معلوم باشد كه به كجا  شود بر مردم باقي، مانند جريان آن بر مردم گذشته چون واقعه روزگار جاري مي

در حوادث ايام طريق صواب و . بودمنتھي نشد و بر ھر تدبیري چه اثر مترتب گرديد و نتیجة ھر صواب و خطا چه 

  ]۴۵.[آيد سررشته تدبیر به دست مي

  .توان اعتقاد به مسیر و منازل در تاريخ را از ديدگاه وي استنباط كرد در اين جا عالوه بر قانونمندي تاريخ مي

  

و مسیر و منازلي براي تاريخ با توجه به اين كه الگوي ديگر تاريخ، يعني الگوي دوري معاد، را انكار نموده وآغاز و انجام، 

قائل نیست، شايد بتوان الگوي حركت تاريخ از نظر سبزواري را خطي ترسیم نمود؛ اما بخشي از نظريه دوري تاريخ كه 

میرد و جاي خود را  كند و سپس مي شود رشد مي شود، ھر تمدني متولد مي تاريخ ھمیشه تكرار مي«: كند مطرح مي
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به اعتقاد . از نظر سبزواري مورد قبول است] ۴۶[،»كند ن نیز ھمان مراحل را طي ميدھد و آ به تمدن جديدي مي

ھا و دست به  سبزواري تمام جوامع پس از ظھور به طور حتم سقوط خواھند نمود و به عبارتي به ظھور و سقوط تمدن

  .ھا معتقد است ھا و گردش دولت دست شدن حكومت

  

  ]۴٧.[جھان چون آفتابي است كه صبح بر ديواري تابد و شبان گاه بر ديواري به عمر اعتباري نیست و دولت اين... 

جويي از  بیرون نیست يا ُملك) حال(از دو . بر اين دنیا و مملكت دنیا اعتمادي نیست و نه بر اين زندگاني ھیچ تعويلي

و يا فرمان حق در رسد و ... ماي برخیزد و اين پادشاھي از دست ما بیرون كند، چنان كه ما از دست ديگري كردي گوشه

توانم كه در  و من امروز مي... ما را ناگاه از اين تخت و مملكت جدا گرداند، به ناكام و ھیچ يك را از مرگ چاره نیست

حق ايشان انديشه كنم و فردا شايد كه مرگ مرا برسد و يا دولت را گردشي شود و خواھم كه با ايشان نیكويي كنم، 

  ]۴٨.[نتوانم كرد

  

  :گیريم سبزواري به تحول در تاريخ معتقد است پس نتیجه مي

و بايد كه عاقل ھرگاه در سختي و شّدتي گرفتار آيد، انديشه كند كه اين سختي را دوامي نخواھد بود و بقايي نخواھد 

یچ يك را ھمه چیز دنیا از آساني و دشواري و دولت و نكبت و رنج و راحت در معرض زوال و انتقال است و ھ. داشت

  ]۴٩.[دوامي نیست و بناي اين جھان كون و فساد، بر تغییر و زوال است

  

ھا معتقد است و از طرف ديگر به معاد، مسیر و  ھا و تحول دولت بنابراين سبزواري از يك طرف به ظھور و سقوط تمدن

توان تركیبي از دوري و  ي را نیز ميدر نتیجه الگوي حركت تاريخ از نظر سبزوار. منازل تاريخ و غايت تاريخ اعتقاد دارد

  .خطي در نظر گرفت و يا به عبارتي حركت تاريخ مارپیچي است

داند تكامل  از طرف ديگر، سبزواري از جمله انديشمنداني است كه حركت تاريخ را رو به جلو، تكاملي و پیشرونده مي

د در صورتي است كه تكامل جامعه را تكاملي غیر كند؛ اما اين تضا ھا در ظاھر متفاوت جلوه مي با افول تمدن  جامعه

ارادي بدانیم و در پیدايش آن اختیار و آزادي انسان را دخیل ندانیم، ولي چون بر تكامل جامعه، ھماني سايه افكنده كه 

ا ھ گیرد، ستاره برخي از تمدن به كارھاي فردي سايه افكنده، از اين جھت به عللي كه از اختیار جامعه سرچشمه مي

به عبارتي، . كند، ولي در عین حال مجموع جامعه انساني در حال توقف و سكون نیست و رو به تكامل است غروب مي

ھا رو به ظھور و  ھا و حكومت سبزواري به تداوم گسست در تاريخ معتقد است؛ يعني از يك طرف در تاريخ، دولت

گذرد اين پیشرفت  دارند و ھر چه مي و ترقي گام بر مي ند، اما به صورت كالن تمام جوامع بشري رو به پیشرفت سقوط

  :گردد بیشتر و بیشتر مي

  

حیات اين جھان و دولت روزگار را بقايي و ثباتي نیست، چه دولت چون نسیمي است كه بر شاخ درختي وزد كه در ... 

وال، ھمیشه در تزلزل و ھاي درختان است كه با وجود سرعت ز دم از او گذرد و به شاخه ديگر رسید يا چون شاخه

  ]۵٠.[اضطراب است

  ھا در تاريخ  ھا و حكومت مسیر و منازل حركت دولت
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كند و معتقد است ممكن  يا استبدادي تقسیم مي] متغلبه[ھا را به دو دسته فاضله و غیر فاضله  سبزواري حكومت

استبدادي و متغلب تقسیم  ھاي بعد به حكومت اي حكومت فاضله تلقي شود ولي در دوره است حكومتي در دوره

سبزواري چھار مرحله در . ھا ظھور، سقوط و عظمتي قائل است كه پیشتر مطرح شد از طرف ديگر، براي حكومت. گردد

مرحله ظھور كه به واسطه اتفاق گروھي، يك دولت تشكیل : شمرد سیر سیاسي يك دولت در حركت تاريخ را بر مي

عظمت است كه در اين مرحله پادشاه با رعايت عدالت و كارداني و جلوگیري از مرحله دوم مرحله اوج و ] ۵١[شود؛ مي

ھا ذكر شد، پادشاھي به قوامیت رسیده و به اوج عظمت خود خواھد  و عوامل ديگري كه در ثبات حكومت] ۵٢[ظلم

گرايي و  ملرسید؛ مرحله سوم كه مرحله انحطاط است، در اين مرحله ضمن گرايش پادشاه و اطرافیان آنھا به تج

  عدالت طلبي را كنار نھاده، به ظلم و استبداد روي خواھند آورد؛ ] ۵٣[رفاه،

ست و ھالك كننده  ھا ھا و كرامت ظلم باعث لغزش قدم است از طريق ثواب و صالح دنیا و آخرت، ربايندة نعمت

ھر كه دراز شد تعدي او، زايل و ... و خراب كننده ديار است) عمرھا(قاطع اعمال ) ستم و ظلم(و جور ... ھاست امت

و ھر كه ترسد بر پادشاھي خود و غم سلطنت ... شد سلطنت او، و ھر كه جور كند در ملك خود، عظیم شد ھالكت او

  ]۵۴.[خود داشته باشد كوتاه كند تعدي را

  :ھا و نابودي آنھاست ھاي استبدادي ناپايداري دولت كند كه نتیجه طبیعي حكومت سبزواري گوشزد مي

، ملك ايشان را نظامي و دولت ايشان را دوامي نباشد و به اندك )حكومت استبدادي(روند  كساني كه به اين راه مي

ھر . زماني به نكبت دنیوي و شقاوت اخروي مبتال گردند، چه پادشاھي ظالم چون بنايي است كه بر روي برف نھند

  ]۵۵.[منھدم شودآينه اساس آن به تاب آفتاب عدل الھي گداخته گردد و بنا 

  :نويسد گردد مي سبزواري درباب اين كه ظلم و استبداد چگونه منجر به سقوط مي

  

در غیر اين صورت جريان . بر پادشاه واجب است كه از احوال لشكر و رعیت و دور و نزديك و دوست و دشمن باخبر باشد

گر ظلمي واقع شود جبران نشده، دوستان و امور از عدالت خارج شده، سرانجام موجب زوال دولت خواھد شد، زيرا ا

داند، اگر  داند يا نمي شود، يا پادشاه آن را مي فساد و درازدستي كه در امور مملكتي مي«: دشمنان چنین گويند

داند پس غافل است و  كند پس او طرفدار ظلم است و اگر نمي كند و دست ظالمان را كوتاه نمي داند و اصالح نمي مي

  ]۵۶.[گردد اين تحلیل باعث جرأت دشمنان و منازعان پادشاھي مي. »و كارداني نیست او را كفايت

گردد و نیز اگر  شود و خرابي مملكت باعث پراكندگي رعیت مي ھمچنین از آن جا كه ظلم باعث خرابي مملكت مي

ن خارجي و شود، در اين صورت كشور در معرض تھاجم دشمنا ملك و رعیت خراب شود خزانه و لشكر خراب مي

  ]۵٧.[استیالي آنان خواھد بود

  

  :گويد سبزواري در جاي ديگر مي

و اگر پادشاه ظالم باشد تا دفع ظلم متغلبان نكند و از احوال ملك خود باخبر نباشد و بر رعايا و زيردستان ظلم رود، 

أصل شوند و چون ملك خراب و مرتبه مرتبه مملكت روي به خرابي كند و رعايا و زيردستان متفرق و پراكنده، بلكه مست

دشمنان اطراف را طمع در ملك به ھم رسد و بنا بر . سرانجام باشد رعايا پريشان باشند خزانه و لشكر نیز خراب و بي

آن كه پادشاه ظالم است امداد و اعانت الھي نیز با آن دشمنان باشد و سپاه دعاي مظلومان نیز ياري آن جماعت 

لبه و استیال دست دھد و استیصال آن پادشاه ظالم، ايشان را به اسھل وجھي میّسر باألخره ايشان را غ. دھد
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  ]۵٨.[گردد

  .مرحله چھارم مرحله سقوط است كه براي ھمه جوامع حتمي خواھد بود

  مسیر و منازل سیر ھدايت انسان در تاريخ 

اي  ترين مسئله انسان به آن سو مھم ھا در تاريخ از نظر سبزواري لقاء اهللا است، پس ھدايت چون ھدف و غايت انسان

ھاي ھدايت انسان با  در مسیر و منازل تاريخ به مراتب و منزلگاه. است كه در ديدگاه وي مورد توجه واقع گرديده است

ـ عصر ٢ـ مرحله ھدايت انبیا؛ ١: اين مراتب ھدايت از نظر او چھار مرحله است. اهللا پرداخته است ھدف رسیدن به لقاء

  .ـ عصر ظھور۴ـ عصر غیبت و ھدايت به واسطه علما و مجتھدان؛ ٣واسطه امامان؛  ھدايت به

  

و بايد بداند كه بعد از آن حضرت ائمه اثني عشر حافظون احكام شرعند و ھیچ وقت از امام خالي نیست اگر در ... 

تا وقتي كه مصلحت ... دھا مانند زمان ما امام زمان از نظر خاليق مخفي باشد از بدي خلق خواھد بو بعضي زمان

  ]۵٩.[تقاضاي ظھور آن حضرت كند

  

  :گويد او در جاي ديگر مي

پس از وي ائمه دوازده گانه . خاتم اين پیامبران است• حضرت محمد. خداوند براي ھدايت بندگان خويش انبیا را فرستاد

فه و مقتدا و امام و مّتبع مردم، حكیم در غیبت امام دوازدھم، خلی. از سوي خداوند رھبري مردم را برعھده دارند: شیعه

  ]۶٠.[ھمه موظفند از مجتھد زنده تقلید كنند. و مجتھد اعلم است

  )سیر معنوي حركت انسان در تاريخ(مسیر و مراتب ايمان 

  :ھاي زير است اين مسیر داراي مراتب و منزلگاه

ما اگر كسي به زبان اقرار كند، ولي به دل به دل اعتقاد داشته باشد به مرحله ايمان نايل شده است ا... اگر كسي 

آيد؛ مرتبه دوم ايمان، آن است كه شخص عالوه بر اعتقاد به دل و  اعتقاد نداشته باشد از جمله منافقان به حساب مي

 اقرار به زبان عامل به مسائل ديني نیز باشد، واجبات را انجام داده و از محّرمات پرھیز كند؛ مرتبه سوم ايمان، مرتبه

ھر چه خدا ... به غیر خداي عّزوّجل بر ھیچ چیز متوجه نشوند: اين مؤمنان كساني ھستند كه. سابقان و مقربان است

  ]۶١.[و اين باالترين درجات و مراتب ايمان است... به ايشان دھد به آن راضي باشند

  

ـ ٢ـ مسیر بندگي خدا؛ ١: دھد به طور كلي سبزواري دو مسیر كالن و كلي را در روند حركت تاريخ مدنظر قرار مي

مسیر بندگي غیر خدا؛ به عبارت ديگر، راه خیر، راه شكرگزاري، راه حق، كه به بھشت و لقاء اهللا منتھي خواھد شد و 

اين دو مسیر كلي حركت انسان در تاريخ . ديگري راه باطل يا راه كفر كه به دوزخ و عذاب الھي منتھي خواھد شد

  .تواند يكي از اين دو مسیر را در حركت تاريخ با اراده و اختیار خود اختیار كند انسان مي است كه از نظر سبزواري

  

در آن سرزمین ذي الكفل . كرد برد به نام كنعان كه ادعاي الوھیت مي براي مثال در ذكر حكايتي از ملكي جبار نام مي

  :پرسد سؤال و جوابي مي شود و در پس كرد تا آن كه كنعان متوجه مي مردم را به خدا دعوت مي
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جزاي كسي : كند جزاي او چیست؟ ذوالكفل گفت مرا خبر ده كه كسي كه عبوديت و بندگي خداي آسمان و زمین مي

: بھشت چیست؟ ذوالكفل گفت: كنعان گفت. كند ثواب و دخول در بھشت است كه طاعت و بندگي خداي تعالي مي

كنعان ... يد قدرت خود جھت مسكن و مأواي اولیاي خود آفريده بھشت عبارت از سرايي است كه خداي تعالي به 

سزاي او آتش جھنم و عذاب الیم : سزاي كسي كه عبادت و بندگي خدا نكند چیست؟ ذوالكفل گفت: گفت

  ]۶٢.[است

  غايت تاريخ از ديدگاه سبزواري

سبب آن ايجاد شده و تاريخ  ھر موجودي در عالم، چه طبیعي و چه صناعي، غايت و كمال و غرض خاصي دارد كه به

سبزواري براي تاريخ مسیر و منازلي را مدنظر . كند نیز به عنوان موجودي مستقل و زنده و پويا ھدفي را دنبال مي

از نظر وي به طور كلي و جامع ھدف . كند گرفته و با توجه به آن مسیر و منازل، غايات متفاوتي براي تاريخ ذكر مي

انسان در اين جھان . سیدن به رستگاري و لقاءاهللا است و اين غايت و نھايت ھمه چیز استانسان در حركت تاريخ ر

بنابراين الزم است تدبیر زندگي به . مسافري است كه خدا او را آفريده و به سوي او يعني جھان آخرت در حركت است

  ]۶٣.[تر شود اي باشد كه ھر روز به خدا و آخرت نزديك گونه

  

رستگاري ھمانا در جوار الھي ودر بھشت خداوند زيستن است و اين ھدف و نھايت سیر انسان در تاريخ  اما لقاء اهللا و

در غیر اين صورت مسیر بندگي غیر . گردد كه انسان در مسیر حق و بندگي خداوند گام بر دارد تنھا زماني حاصل مي

اين ھدف انسان در حركت تاريخ نیست، بلكه بر خدا و راه كفر و باطل نھايت آن دوزخ و عذاب الھي خواھد بود؛ اما 

به عبارت . حسب اختیار، انسان خود اين راه را برگزيده در نتیجه به جاي لقاء اهللا به عذاب الھي منتھي گرديده است

گردد و به حسب مسیر شر در نھايت انسان به  تر، به حسب راه خیر در نھايت انسان به بھشت منتھي مي ساده

  .پیوستجھنم خواھد 

  

اند تا مسافران از آن  اي است كه بر سر راه باديه ساخته بنابراين اين جھان، مكان و محل آرام نیست، بلكه چون بازارچه

بھشت يا دوزخ، نقطه پاياني سفر است و از آن ديگر به جايي سفر ... جا زاد و توشه بردارند، تمام آدمیان مسافرند

  ]۶۴.[كند ا تحصیل سعادت منزل بھشت يا شقاوت منزل دوزخ ميشود ھر كه در دنیا ھست ي واقع نمي

  

اما بر طبق ديدگاه سبزواري اھداف جزئي در حركت تاريخ بر حسب مسیر و مراتب تاريخ متفاوت خواھد بود؛ اما 

 شود ھا، جوامع و به طور كلي نھايت منزلگاه ھدايت انسان تلقي مي ھا، دولت ترين غايت و نھايتي كه حكومت مھم

پروري در جامعه و جھان است و اين از نظر سبزواري غايت تاريخ تلقي  ظھور حضرت ولي عصر و گسترش عدالت و عدل

گردد كه تاريخ به سوي ظھور حكومت آن حضرت در حركت است؛ به طوري كه در ھنگامه دعا جھت شاه عباس  مي

: به نھايت خود يعني ظھور ولي عصر منتھي گردد دوم از خداوند مسئلت دارد حكومت صفويان را آنقدر پايدار كند تا

سلطنت آن عالي حضرت بر مفارق عالمیان تا ظھور دولت حضرت صاحب الزمان مستمر و بر دوام بدارد به ) خداوند(«

  ]۶۵.[»حق الحق
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   uاستاديار گروه علوم سیاسي دانشگاه باقرالعلوم*  : ھانوشتپي

  

  uالعلومكارشناس ارشد تاريخ از دانشگاه باقر** 

كتاب فروشي اسالمیه، : تھران(سید عبدالحسین خاتون آبادي، وقايع السنن واالعوام، تصحیص محمد باقر بھبودي . ١

  . ٨٢٣ص ) تا نا، بي بي: بي جا(؛ میرزا محمد علي معلم حبیب آبادي، مكارم اآلثار ۵٠١و  ۵٣۵، ص ٣ج) ١٣۵٢

  . ۶٨ص ) ق ١٣٩٠مكتب اسماعیلیان، : تھران و قم( سید محمد باقر خوانساري اصفھاني، روضات الجنات. ٢

  . ٢٣١ص ) ١٣۴١نا، بي: مشھد(میرزا عبدالرحمان، تاريخ علماي خراسان . ٣

  . ٢۴٢، ص ۵ج ) ١٣٧۴كتاب فروشي خیام، : تھران(ھمان؛ مدرس تبريزي، ريحانه االدب . ۴

  . ٨٢٣میرزا محمد علي معلم حبیب آبادي، پیشین، ص . ۵

  . ٧١ص ) تاموسسه اسماعیلیان، بي: قم(ھراني، طبقات اعالم الشیعه آقا بزرگ ت. ۶

ص ) ١٣۶١جا، كتاب فروشي فروغي، بي(میرزا محمد طاھر نصر آبادي، تذكره نصر آبادي، تصحیح وحید دستگردي . ٧

١۵٢ .  

  . ٧١ھمان، آقا بزرگ تھراني، پیشین، ص . ٨

شیخ عباس قمي، مشاھیر دانشمندان اسالم، ترجمه شیخ  ؛۶٩سید محمد باقر خوانساري اصفھاني، پیشین، ص . ٩

  . ١٩٢ص ) ١٣۵١انتشارات كتاب فروشي اسالمیه، : تھران(محمد رازي 

  . ۵١۴؛ سید عبدالحسین خاتون آبادي، پیشین، ص ١۵٢میرزا محمد طاھر نصر آبادي، پیشین، ص . ١٠

  . ٧١آقا بزرگ تھراني، پیشین، ص . ١١

، ٢ج ) ١٣۶٣انتشارات دفتر تبلیغات اسالمي، : قم(ني، منتخباتي از آثار حكماي الھي ايران سید جالل الدين آشتیا. ١٢

  . ۴٩١ـ  ۴٩٠ص 

  . ھمان. ١٣

  . ۵٣آيه ) ٨(انفال . ١۴

  . ۶٢ص ) ١٣٨١بوستان کتاب، : قم(زايي سبزواري، روضة االنوار عباسي، به تصحیح نجف لک. ١۵

  . ٨٧ھمان، ص . ١۶

  . ٣٢٧ص ) ١٣٨٠بوستان کتاب، : قم(ه سیاسي محقق سبزواري، زايي، انديش نجف لك. ١٧

  . ٣٢٢، پیوست انديشه سیاسي محقق سبزواري، ص »رساله خالفیه«محمد باقر محقق سبزواري . ١٨

  . ٣١٣ـ  ٣١٢زايي، پیشین، ص  نجف لك. ١٩

  . ٢۴٩سبزواري، پیشین، ص . ٢٠

  . ٧۵، ص ٢ج ) ١٣٧٩صدرا،  انتشارات: قم(مرتضي مطھري، آشنايي با علوم اسالمي . ٢١

  . ٣٢٧ـ  ٣٢۶سبزواري، روضة االنوار عباسي، ص . ٢٢

  . ٨٧ھمان، ص . ٢٣

  . ٢۶٣ھمان، ص . ٢۴

  . ۴٩٩ھمان، ص . ٢۵

  . ۴٨٢ھمان، ص . ٢۶

  . ١٨٠ھمان، ص . ٢٧
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  . ٧۶سبزواري، پیشین، ص . ٢٨

  . ۴۶٨ھمان، ص . ٢٩

  . ۴۶٩ھمان، ص . ٣٠

  . ھمان. ٣١

  .١۶۵ن، ص زايي، پیشی نجف لك. ٣٢

فرناز ناظرزاده كرماني، اصول و مبادي فلسفه سیاسي : ، به نقل از۵٨ابونصرمحمد فارابي، فصول منتزعه، فصل . ٣٣

  .٣١٧ـ  ٣١۵فارابي، ص 

  . ۴۶۶سبزواري، پیشین، ص . ٣۴

  . ۴۶٨ھمان، ص. ٣۵

  . روضة االنوار عباسي: ، به نقل از٢۴۶زايي، پیشین، ص  نجف لك. ٣۶

: تھران(دولت و حكومت در اسالم، ترجمه و تحقیق سید عباس صالحي و محمد مھدي فقیھي  ان لمبتون،. ٣٧

  . ۴۴٣ص ) ١٣٧۴موسسه چاپ و نشر عروج، 

  . روضة االنوار عباسي، نسخه خطي، قسم دوم، باب چھارم، فصل دوم: ، به نقل از٢٠١زايي، پیشین، ص  نجف لك. ٣٨

  . ھمان. ٣٩

  . ٢٠٢ھمان، ص . ۴٠

  . ١۵٧ي، پیشین، ص سبزوار. ۴١

  . ٣٣٧ھمان، ص . ۴٢

  . ٣١ھمان، ص . ۴٣

  . ٧٠ـ  ۶٩سبزواري، پیشین، ص . ۴۴

  . ۵٧۴ھمان، ص . ۴۵

  . ٣۶ص ) ١٣۶۶دفتر نشر فرھنگ اسالمي، : قم(يعقوب جعفري، بینش تاريخي قرآن . ۴۶

  . ١٩٠زايي، پیشین، ص  نجف لك. ۴٧

  . ١٨٠سبزواري، پیشین، ص . ۴٨

  . ٢۵٣ھمان، ص . ۴٩

  . ۴٩٢ھمان، ص . ۵٠

  . ۴۶٨سبزواري، روضة االنوار عباسي، ص . ۵١

  . ۴۴٣لمبتون، دولت و حکومت در اسالم، ص: ک.ر. ۵٢

  . ۴۶٩محقق سبزواري، روضة االنوار عباسي، ص : ک. ر. ۵٣

  . ١۶۶ـ  ١۶١سبزواري، روضة االنوار عباسي، ص . ۵۴

، )نسخه خطي(روضة االنوار : ، به نقل از١۶١ص ، ٣٢٧زايي، انديشه سیاسي محقق سبزواري، ص  نجف لك. ۵۵

  . قسم دوم، باب اول، فصل اول

  .، قسم دوم، باب چھارم، فصل سوم)نسخه خطي(روضة االنوار : ، به نقل از٢٢۶ـ  ٧ھمان، ص . ۵۶

  .٢۶٣ھمان، ص . ۵٧

  . ١۵۶محقق سبزواري، پیشین، ص . ۵٨
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  . ٣١٩، پیشین، ص »رساله خالفیه«سبزواري، . ۵٩

  . ٢١٣زايي، پیشین، ص  جف لكن. ۶٠

  . ۵۶ھمان، ص . ۶١

  . ١۴۴ھمان، ص . ۶٢

  . ٣١٣ـ  ٣١٢ھمان، ص . ۶٣

  .روضة االنوار عباسي، نسخه خطي، قسم اول، باب اول: ، به نقل از١١٨ھمان، ص . ۶۴

  .۶٣سبزواري، پیشین، ص . ۶۵

  فھرست منابع

  .قرآن كريم -

حكماي الھي ايران، چاپ دوم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمي،  آشتیاني، سید جالل الدين، منتخباتي از آثار -

١٣۶٣.  

موسسه : ، اصفھان٢تا، و ج  ، چاپ دوم، قم، موسسه اسماعیلیان، بي۵تھراني، آقا بزرگ، طبقات اعالم الشیعه، ج  -

  .١٣۵١نشر نفائس، مخطوطات، 

  ح محمد باقر بھبودي، تھران، كتابفروشي اسالمیه،خاتون آبادي، سید عبدالحسین، وقائع السنین و االعوام، تصحی -

١٣۵٢.  

الخوانساري االصفھاني، السید محمد باقر، روضات الجنات، تحقیق و شرح السید محمد علي الروضاتي، اصفھان و  -

  .ق ١٣٩٠ق، و تھران و قم، مكتب اسماعیلیان،  ١٣٨٢نا، تھران، بي

ترجمه شیخ محمد راضي، تھران، انتشارات كتابفروشي اسالمیه، قمي، شیخ عباس، مشاھیر دانشمندان اسالم،  -

١٣۵١.  

  .١٣٨٠زايي، نجف، انديشه سیاسي محقق سبزواري، چاپ اول، قم، بوستان كتاب  لك -

، انديشه سیاسي محقق سبزواري، چاپ اول، قم، بوستان كتاب، »رساله خالفة«محقق سبزواري، محمد باقر،  -

١٣٨٠.  

  .١٣٨١زايي، چاپ اول، قم، بوستان كتاب،  د باقر، روضة االنوار عباسي، به كوشش نجف لكمحقق سبزواري، محم -

  .١٣٧۴مدرس تبريزي، محمد علي، ريحانه االدب، چاپ چھارم، تھران، كتابفروشي خیام،  -

  .١٣٧٩جا، انتشارات صدرا، ، چاپ بیست و سوم، بي٢مطھري، مرتضي، آشنايي با علوم اسالمي، ج  -

  .تا نا، بي جا، بي بیب آبادي، میرزا محمد علي، مكارم اآلثار، بيمعلم ح -

نا، میرزا عبدالرحمن، تاريخ علماي خراسان، مقدمه و تصحیص و تحشیه محمد باقر ساعدي خراساني، مشھد، بي -

١٣۴١.  

  .١٣٧۶ا، ناظر زاده كرماني، فرناز، اصول و مبادي فلسفه سیاسي فارابي، تھران، انتشارات دانشگاه الزھر -

فروشي  جا، كتابنصر آبادي، میرزا محمد طاھر، تذكره نصر آبادي،تصحیح و مقابله وحید دستگرد، چاپ سوم، بي -

  .١٣۶١فروغي، 

  .١٣٧۴لمپتون، آن، دولت و حكومت در اسالم، ترجمه عباس صالحي و محمد مھدي فقیھي، تھران، نشر عروج،  -


