
 زندگى سیاسى در اندیشه محقق سبزوارى
 نجف لك زايى

 تحصیالت و منزلت علمى, تولد
قمــرى بــه  1017در ســال , معــروف بــه محقــق ســبزوارى, محمــدباقر ســبزوارى

بــه اصــفهان ) محمــد مــومن خراســانى(او پــس از وفــات پــدرش ) 1. (دنیــا آمــد
مالحســـن , و از محضـــر عالمـــان بزرگـــى چـــون محمـــد تقـــى مجلســـى) 2(آمـــد 

حیدر على اصفهانى بهره برد و در اندك زمانى سرآمد علماى , على شوشترى
بـه گونــه اى كــه پـس از چنــدى بـه درخواسـت شـاه عبـاس دوم , عصر خود شـد

 )3.(سمت امامت جمعه و جماعت و منصب شیخ االسالمى را پذیرفت
ســبزوارى در مدرســه مالعبــداهللا شوشــترى بــه تــدریس مــى پرداخــت و شــاگردان 

ســبزوارى در میــان علمـاى شـیعه جایگــاهى رفیـع دارد و . بـارزى را تربیـت كــرد
محقـق آثـار متعـددى بـه . فقهاى خلف او با تعابیر واالیى از وى یــاد كرده انـد

ذخیره المعاد , كفایه االحكام: فارسى و عربى تإلیف كرد كه از آن جمله است
محقـــق ســـبزوارى ســـرانجام در ). فارســـى(و روضــه االنــوار , فـــى شــرح االرشـــاد
در ایــن پــژوهش برخــى از . در اصــفهان در گذشــت 1090هشــتم ربیــع االول 

دغدغه هاى سبزوارى درباره زندگى اجتماعى و نظام هاى سیاسى مـورد تإمــل 
مجمــوع مباحــث مــى توانــد نشــان دهنــده رهیافــت سیاســى ویــژه . قــرار مــى گــیرد
 .كه آن را مى توانیم رهیافت كاركرد گرایانه بنامیم, سبزوارى باشد

 
 سیاست و حكومت 

 زندگى اجتماعى. 1
ضـرورت , نیازهـاى معیشتى و بـه تعبیر امـروزى, از نظر سبزوارى منشإ تشكیل اجتماع

لبــاس و مســكن احتیــاج دارد و نمــى , زیــرا انســان در زنــدگانى بــه غــذا, اقتصــادى اســت
; این نیازها را بر آورده سازد, تواند به تنهایى و به دور از اجتماع و بدون كمك دیگران

و هــر یــك بــه شــغلى ))جمعــى كثــیر بایــد كــه هــر یــك معاونــت یكــدیگر نماینــد((بنــابراین 
انگــیزه هــا و عالقــه , از ایــن رو خداونــد متعــال آدمیــان را بــا اســتعدادها;  مشــغول باشــند

چنـان كه افــراد را از نظــر توانگـرى و نیازمنـدى نـیز متفـاوت , هـاى مختلف آفریـده است
 :زیرا اگر همه توانگر بودند خدمت به یكدیگر نمى كردند, آفرید

نحـن قسمنا بینهــم معیشـتهم فــى الحیــوه الــدنیا و رفعنــا بعضـهم فوق بعـض درجــات لیتخذ 
یعنـى , ما قسمت كردیم در میانه مردم معیشت هـاى ایشـان را) 4(;بعضهم بعضا سخریا

روزىهــا و آنچــه در حیــات دنیــا دارنــد و بعضــى را بلنــد كــردیم بــر بعضــى بــه درجــه هــا 
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بعضـى را , تـا آن كـه بعضى) اراده و همت, شوكت, عقل, قدرت, یعنى به حسب مال(
 ).و به خدمت و بندگى و حارس جهت خود موسوم سازند(مسخر خود سازند 

در تعبیر عالمه طباطبایى همان نكته اى اسـت كــه سـبزوارى هم بـر )) اصل استخدام((
به این معنا كه انسان در ابتداى كار مى كوشـد تـا از انسـان هـاى ; آن تإكید كرده است

ایـــن تســـخیر یـــك جانبـــه , نباتـــات و جمـــادات بهـــره بـــبرد, همجـــوار خــود هماننــد حیوانـــات
لیكــن چــون انســان توقــع متقابــل همنــوع خــود را در مــى یابــد , اســتخدام و اســتثمار اســت

در نهایت به صورت قـانون , این تمكین دو جانبه. ناگزیر به خدمت متقابل تن مى دهد
ســبزوارى نــیز بــه همیــن شــكل بــه ضــرورت قــانون مــى ) 5.(اجتمــاعى ســازمان مــى یابــد

 :سبزوارى مى گوید. رسد
ممتــاز باشــند و بعضــى بــه زیــادتى قــوت و , بــه تــدبیر صــایب] از مــردم[ چــون بعضــى

بعضــى بــه شــوكت تمــام و بعضــى بــه زیــادتى كفایــت و امــوال و توانگــرى و جمعــى از 
و بــه منزلــه آالت و خادمــان و كاركنــان جهــت طوایــف , عقــل و تمــیز و كیاســت خــالى
منتظـم مى , همه كارهـا بـر وجهى كه مشاهده مـى شـود, سابقه و جمعى فقیر و پریشان

قـوام عــالم و نظــام , شــود و از قیــام هــر یــك بــه مهـم و كـارى كـه مناســب والیــق او اسـت
 )6. (معیشت بنى آدم به فعل آید

 
 زندگى سیاسى . 2
چون انگیزه هاى مردم مختلف است و همه نفوس طلـب منفعـت خـود مى كننـد و هر ((

بعضى را میـل بـه شـهوات بود و بعضـى را میل بـه مـال ; نفسى از پى غرضى مى رود
اگر ایشان را به طبایع ایشان گذارند هر یك آنچـه , و بعضى را میل به غلبه و استقالل

خواهد و كار به خصـومت و نـزاع انجامـد و بـه اضـرار و اهـالك یكدیگــر , دیگـرى دارد
بــاز ماننـــد و فایــده , مشــغول شــوند و هــر یــك از شـــغلى كــه در معاونــت یكــدیگر دارنــد

پــس بالضــروره نوعــى از تــدبیر بایــد كــه هــر یــك را بــه ; جمعیــت و معاونــت باطــل شــود
قــانع گردانــد و بــه حــق خــویش برســاند و دســت هــر یــك از , حــدى كــه مســتحق آن باشــد

, تعـــدى و تصـــرف در حقـــوق دیگـــران كوتـــاه گردانـــد و بـــه شـــغلى كـــه تعلـــق بـــه او دارد
 )7)).(مشغول گرداند

چنیـــن بـــر مىآیـــد كـــه تشـــكیل دولـــت در نظـــر ســـبزوارى یـــك , از دقـــت در ایـــن مطالـــب
. چــرا كــه در غــیر ایــن صــورت زنــدگى اجتمــاعى نــا ممكــن خواهــد بــود, ضــرورت اســت

طبــق ایــن نظــر مالحظــه مــى شــود كـه تشـابه زیــادى بیــن نظــر ســبزوارى و برخـى نظریـه 
گرچـــه از ســـایر جهـــات مشـــابهتى بـــا یكدیگـــر , پـــردازان غربـــى هماننـــد هـــابز وجـــود دارد

 هر یك از افراد را به حق خود مى رساند؟, اما دولت چگونه و بر چه اساسى; ندارند
 
 قانون. 3

و صــاحب , دارد)) صــاحب شــریعت((از نگــاه ســبزوارى تــدبیر اجتمـاع سیاســى نیــاز بــه 
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تفسـیر سـبزوارى . شریعت كسى جز پیـامبرى كـه از جانب خدا وحى بـه او برسـد نیسـت
بـــه نظــر وى وظیفــه . تفســیرى كــامال سیاســى اســت, از دیــن و نبــوت و ارســال رســوالن

سایر احكامــى نكاح و , احكام معــامالت, پیامبر این است كه احكام طاعـات و عبـادات
به خلق برساند تا حقوق هر یك معلوم شود كه چیسـت و حد , را كه در شرع مقرر شده

كار عالم , چون به حقوق و حدود خود نایل شوند و عمل كننـد, هر یك چیست تا مردم
این قـانون . منتظم شود و فساد و فتنه مرتفع شود و هر یك در رفاه بتوانند زندگى كننـد

 )8.(و مجرى آن حاكم عادل است, نام دارد)) قانون عظماى شریعت((
 
 حاكم عادل و اهداف حكومت. 4

پیغمــبر و پـــس از وى ائمـــه هــدى هســـتند و در دوره , حــاكم عـــادل, بــه اعتقــاد ســبزوارى
 :غیبت نیز معتقداست

در آن زمـان كـه امــام از نظرهــا غایــب و پنهـان باشـد بـه حســب حكمـت هـا و مصـلحت 
ــ علیــه صــلوات اهللا , هــا چــون ایــن زمــان كــه حضــرت صــاحب الزمــان و خلیفــه الــرحمن ـ

اگر پادشاهى عـادل مـدبر كــه , الملك المنان ـ چون آفتاب در حجاب سحاب پنهان است
كــار ایــن جهــان بــر فســاد و , در میــان خلــق نباشــد, خــدایى و ریاســت ایــن جهــان نمایــد

بلكـه البـد و ناچار و , اختالل انجامد و منتظم نشـود و هیـچ كـس را تعیـش ممكـن نباشد
 ضرور است خلق را از پادشاهى كه 

 ;به عدل زندگى نماید[ 1]
 ;و پیروى سیرت و سنت امام اصل كند[ 2]
 ;و در دفع شر ظالمان بكوشد[ 3]
 ;و هر كس را در مرتبه استحقاق خود نگاه دارد[ 4]
 ;و حفظ رعایا و زیردستان كه امانات جناب احدیتند نماید[ 5]
و مومنــان و شــیعیان را از شــر طغیـان و اســتیالى كفـار و مخالفــان دیــن محافظــت [ 6]

 ;نماید
 ;به جا آورد) 9(و ترویج شعار وملت[ 7]
 ;و اهل علم و تقوا و دین را تقویت كند[ 8]
 ;و اهل باطل و بدعت و تلبیس را دفع كند[ 9]
 ;و طمع در اموال رعایا نكند[ 10]
 ;و ایشان را و اموال ایشان را ادوات فسق و لهو نسازد[ 11]
 ;و امر معروف و نهى منكر به جا آورد[ 12]
 ;و در امنیت راه ها بكوشد[ 13]
 )10.(و سرحدها را به مردم كاردان ضبط نماید[ 14]

در عصر غیبـت هر دولـتى یـا حـاكمى كه بتواند ویژگــى , بنابر ایـن از دیـدگاه سبزوارى
ولى آیا سبزوارى واقعا چنین نظریـه , عادل است, هاى چهارده گانه فوق را متحقق سازد
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آیــا ســبزوارى واقعــا معتقــد اســت اگــر كســى بتوانــد از عهــده , اى دارد؟ بــه عبــارت دیگــر
حاكم عـادل اسـت یا ایـن كه مى خواهد سـخنى شبیه تعلیـق , تحقق موارد مذكور بر آید

به محال بیاورد؟ اهمیت این پرسش وقتى روشن مى شود كــه بـه ایـن مطلب توجـه كنیـم 
كه روضه االنوار بـه درخواست شاه عبـاس دوم نوشته شـده و مـا مى دانیـم كـه نـه شــاه 

بـه . عبـاس دوم و نـه هیـچ یـك از پادشـاهان پیـش از وى چنیـن ویژگـى هــایى نداشــته اند
, بـا توجــه بـه شــرایط چهـارده گانــه سـبزوارى, طبـق پاسـخ بــه ســوال مطـرح شـده, هـر حــال

ضـمن ایـن كـه در كلمـات . شاهان سلسله صفوى جزء حاكمان عادل بـه حسـاب نمىآینـد
سبزوارى شـواهدى هست كه نشـان مـى دهـد وى از طرفى بـه آموزه هـاى كالمى شیعى 
وفـادار اســت و از طــرف دیگـر شخصـى مصــلح و واقــع گراســت و از ایــن زاویــه نظریـه 

این . پردازى مى كند و مى خواهد تا حاكمان وقت را به بهبود وضع موجود تشویق كند
 :مطلب در عبارت زیر به خوبى نمایانده شده است

 ,مجمال هر گاه پادشاه در مقام آن باشد كه به قدر وسع و توانایى 
 ;كند]( عج(امام مهدى [ پیروى امام اصل[ 1]
 ;و سنن مرضیه شرع را در همه باب مطاع سازد[ 2]
 .و به قانون معدلت عمل نماید[ 3]

. (چندان فواید و منافع بر وجود او مترتب است كه قلم و زبـان را وسع بیـان آن نیسـت
11( 

بـــر پـــیروى از امـــام اصـــل و , هـــم در جمـــع بنـــدى, همـــان طـــور كـــه مالحظـــه مـــى شـــود
دســتورهاى دیــن و عــدالت تإكیــد شــده و هــم در آنچــه پیــش از ایــن در چهــارده بنــد نقــل 

ساز و كار تشـخیص ایـن نكتـه كه , حال سوال ایـن اسـت كـه در نظـر سـبزوارى, كردیم
چیســت؟ پاسـخ ایـن پرسـش از حوصــله ایــن , شـرایط یـاد شــده را دارد یا خــیر, آیـا پادشــاه

 .پژوهش خارج است
 

 انواع نظام سیاسى
 :بر دو قسم است)) سلطنت و پادشاهى((از نظر سبزوارى 

 ;سلطنت ناقصه یا تغلبى. 1
 .سلطنت فاضله. 2
 
 )ناقصه(نظام سیاسى استبدادى . 1

در نظـر وى دولـت هـا هـر . سـبزوارى از سـلطنت ناقصــه بــه تفصــیل ســخن نگفتـه اسـت
به همان نسبت ناقصه , اوصاف و وظایف سلطنت فاضله دور شوند, چه از ویژگى ها

, تعبیر دیگرى كه ایشان براى توصیف سلطنت ناقصه از آن اسـتفاده كرده. خواهند بود
 .سلطنت تغلبى است

مردم را بنـده خویش قـرار , مهم ترین ویژگى سلطنت ناقصـه این است كه هیـإت حاكمه
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 :مى دهند و بدین ترتیب هیچ گونه حقى براى آنان قائل نمى شوند
خلـق را , به جور و تعـدى و پیروى هوا و هـوس و دواعـى نفسـانى و تحریكـات شیطانى

قـوا و آالت ایشـان را در مصــارف آرزوهـاى شـهوانى و , در تحـت بنـدگى خــود در آورده
 )12.(غضبى خود صرف نمایند و در جور و تعدى و ستم بر خلق بى باك باشند

نتیجه طبیعى حكمرانى متغلبانه و استبدادى این است كه ایـن دولت ها پایـدار نخواهند 
 :ماند و به زودى از بین خواهد رفت 

ملك ایشـان را نظامى و دولت ایشـان را دوامى نباشـد و , كسانى كه به این راه مى روند
چه پادشـاهى ظـالم چون , به اندك زمانى به نكبت دنیوى و شــقاوت اخـروى مبتـال گردند

هر آینه اساس آن به تاب آفتـاب عدل الهى گداختـه , بنایى است كه بر روى برف نهند
 )13.(گردد و بنا منهدم شود

 :استناد كرده كه آن حضرت فرموده است) ع(وى در این باره به سخنى از امام على
(;اذا بنى الملك على قواعد العــدل و دعـم بـدعائم العقـل نصـر اهللا موالیـه و خـذل معادیه

هر گاه بناى ملك و پادشاهى بر اساس قواعد عدالت بـوده و به ستون هـاى عقل ) 14
 .خداى عز و جل دوستان آن را یارى رساند و دشمنانش را منكوب سازد, مستحكم باشد

 
 )ناقصه(ویژگى ها و كاركردهاى نظام سیاسى استبدادى 

 :پادشاه سلطنت تغلبى یا ناقصه ویژگى هایى دارد كه عبارتند از
 ;ـ در انجام دادن امور به ظلم و ستم متوسل مى شود1
ــ رعایــا را بــه جــاى ایــن كــه دوســتان خــود بــه حســاب آورد2 بــه چشــم بنــدگان خــود مــى , ـ

 ;نگرد
عــدم امنیت جـان و , منظــور از شرور عامـه(ــ كشـور را از شـرور عامـه پــر مـى كنــد 3

 ;)است... تنازع و خصومت و, مال و ناموس مردم
 ;ـ بنده شهوت خویش است4
 .ـ از احكام عقل و شرع اطاعت نمى كند5
 
 نظام سیاسى فاضله. 2

 :سلطنتى است كه در آن, به نظر سبزوارى سلطنت فاضله
 بناى سیر و اطوار ملك بر 

 قواعد عقل [ 1]
 ,و مناهج شرع بوده [ 2]
. (قـدم بـیرون نگذارد, كه موافق میزان عدل اسـت, از سلوك منهج توسط و اعتدال[ 3]

15( 
هـــم بایـــد , در نگـــاه ســـبزوارى)) ســـلطنت فاضـــله((, همـــان گونـــه كـــه مالحظـــه مـــى شـــود

, بنـابراین مـراد ایشـان از ســلطنت فاضله; عقالنـى و عقالیـى و هـم دیــنى و شرعى باشد
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بنــاى ســیر و اطــوار (اگــر بــه اوایــل گفتــه ایشــان . دولــتى اســت كــه دیــنى و عقلــى باشــد
توجه كنیم مى توانیم بر این نكته تإكید كنیم كه قواعد عقل و مناهج شرع باید , ...)ملك

ضـمن ایـن كه الزم اسـت چنین دولـتى در . در تمام ساختار و گســتره دولـت حـاكم باشـد
 ).ویژگى سوم(جهت اعتدال سیر كند 

 
 ویژگى هاى طالب حكومت فاضله

 ـ بلندى همت1
ســعادت و شــقاوت ایــن , آن اســت كــه نفــس را در طلــب فعــل جمیــل و ذكــر نیكــو, و آن

و نهایت كمال ایـن مرتبه , حقیر باشد و بدان استبشار و ماللت ننماید, جهانى در نظر
و آن بعد از تهـذیب عـوارض , حدى است كه از هول و خطر مرگ باكى نداشته باشد

 )16.(نفسانى و تعدیل قواى غضبى و شهوانى حاصل آید
سـبزوارى در قســم اول كتــاب روضـه االنـوار بــه تفصــیل توضــیح داده كــه پادشــاه چگونـه 
خـــود را تهـــذیب كنـــد و بـــه چـــه فضـــایلى الزم اســـت آراســـته شـــود و از چـــه رذایلـــى بایـــد 

در قســمت هــایى از , ضــمن ایــن كــه بــراى توضــیح و تكمیــل همیــن مــورد, اجتنــاب كنــد
, به هر حال. كتاب روضه و سایر آثارش به تبیین رابطه سلطان و علما پرداخته است

فضــیلت مــدارى . چــیزى وراى لفــظ دیــن دارى اســت, ))بلنــدى همــت((مقصــود ایشــان از 
چنان كـه در ویژگى هاى بعـدى نیز ایـن , پادشاه را نیز ذیل همین بند بیـان كرده است

 . نگاه ملحوظ است
 
ى2 ٕ  ـ متانت را

=و آن بــه نظــر دقیــق و فكــر صــحیح و بحــث و تفتیــش بســیار و تجربــه هــاى مرضــى
و استخبار و اعتبار از حال گذشـتگان واطالع بـر اخبـار سـابقان ] پسندیده و شایسته[ 

و صحبت اهل عقل و دانش و ارباب تجارب حاصل آید و این اصـلى اسـت بـزرگ در 
چــه ینبــوع حیــات از همــه خوبـى هــا , اصــول پادشــاهى كــه سرچشــمه اصــل هـا توانــد بــود

ى صحیح است ٕ  .عقل و دانش و را
نظــر ; در ویژگــى فــوق آمــده اســت, تمــامى چیزهــایى كــه بــراى اصــالح گــرى الزم اســت

كشــف , اســتفاده از تجربــه هــاى نیكــو, جســت و جــو و كــاوش زیــاد, فكــر صــحیح, دقیــق
عناصـــر , عـــبرت از گذشــته و اســتفاده از اهـــل عقـــل و دانــش و اربـــاب تجـــارب, اخبـــار

مهمــى اســت كــه بــه نظــر ســبزوارى اگــر فرمــانروایى از آنهــا اســتفاده كنــد چنیــن حاكمــى 
ى((صـــاحب  ٕ امـــر پیچیـــده اى اســـت كـــه )) تصـــمیم گـــیرى((در واقـــع . اســـت)) متانـــت را

شرایط سنگینى را مى طلبد و سبزوارى مشاهده مى كند كه در هـر زمـانى اگـر فرمانروا 
و نظــام سیاســى اى بخواهــد درســت تصــمیم گــیرى كنــد بایــد متصــف بــه شــرایط مــذكور 

 .شود
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 ـ عزم قوى تمام كه آن را عزم الرجال و عزم الملوك گویند3
ى صحیح ٕ دیگـر , عزیمـت ملـك بـر آن قـرار گیرد, یعنى بر هر چیز كه بعد از فكر و را

به سـبب غرض ها و میل هـا تزلـزل و سستى بـه عـزم خود راه ندهـد و در امضـاى آن 
و ملوك , و این اصلى اسـت عمده در نیـل سـعادات دنیـوى و اخـروى... عزیمت بكوشد

 .محتاج ترین خلقند به این فضیلت
وى كـه خـود بعینه . بخش دیگرى از نظریه اصالح گــرى سبزوارى اسـت, آنچه بیان شد

دیده است كه عزم سیاست مداران وقت بر اثر غرض ها و میل ها بـه تزلزل و سســتى 
تإكید مـى كنـد كـه اگـر نیـل به , توبـه شـكنى مــى كننـد, مى گراید و پس از هر بـار توبه

ســعادات دنیــوى و اخــروى بــراى جامعــه اى مهــم اســت بایــد بــه ایــن شــرط ملـتزم باشــند و 
 .آنچه را در كار كارشناسى و تصمیم گرى به آن رسیدند با قوت تمام اجرا كنند

 ـ صبر بر مقاسات شداید و وقوع اهوال و نزول حوادث و عوارض 4
 ـ یسار و وفور اموال 5
در این بنـد )). تا در وقت حاجت به مال هاى كللى مضطر و محتاج به رعایا نباشد((

 .بر یك اقتصاد قوى و با بنیه تإكید شده است
 
 ـ لشكریان منتظم موافق یك دل جان فشان 6

بــا ایــن ) 17.(آنچــه تــا ایــن جــا گفتــه شــد در اخــالق ناصــرى نــیز كمــا بیــش آمــده اســت
بــر شــرط ششــم , بــا توجــه بــه اوضــاع زمانــه و دالیــل دیگــر, تفــاوت كــه در نظــر خواجــه

در صـورتى ; تإكیــد شـده اســت)) اعـوان صــالح((بلكـه بــه جـاى آن برداشـتن , تإكیـد نشــده
كه سبزوارى بـا توجـه بـه زمانـه خـود و خطراتـى كـه ایران زمین را تهدیـد مى كـرده و به 
منظـــور تشـــكیل دولـــت مقتـــدر و مشـــكالتى كــه در ارتـــش آن روز ایـــران وجــود داشـــته و 
جنگ هایى كه ایران با برخى از همسایگان خویش داشته است از جمله باز پس گیرى 

بـــر ایـــن شـــرط یعـــنى داشـــتن , قنـــدهار بـــه وســـیله شـــاه عبـــاس دوم در عصـــر ســـبزوارى
 .تإكید كرده است)) لشكریان منتظم موافق یك دل جان فشان((
 
 ـ نسب عالى 7

لكــن در اولویــت هــا مــورد توجــه قــرار مــى , بــه نظــر ســبزوارى ایــن شـرط ضــرورى نیسـت
به اعتقاد وى از میـان ویژگى هاى یـاد شده چهـار مـورد مهــم تـر از بقیـه اسـت و . گیرد

علــو : ایــن چهــار خصــلت عبارتنــد از. مــوارد دیگــر را نــیز در خــود دارنــد, بــه عبــارتى
ى صحیح, همت ٕ  . صبر نیكو, عزیمت تمام, را

 .است)) قواعد بناى ملك((, از نظر سبزوارى این چهار اصل
 

 كارویژه هاى نظام سیاسى فاضله
امـن بود ((خـیرات عامه . است)) خیرات عامه((سلطنت فاضله به دنبال تإمین و بسط 
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و سكون و آرام و مودت و دوستى با یكدیگر و عدل و عفاف و لطف و احسان و وفا 
 )).و امثال آن

س نظـام سیاسـى قـرار مى , تصور سبزوارى از سلطنت فاضله ٕ این است كه فـردى در را
, بــا توجــه بــه ایــن نكتــه. شــرع و عــدل هــدایت مــى كنــد,  گــیرد و امــور را بــر مبنــاى عقــل

نكــاتى را مطــرح كــرده كــه تصــدى آنهــا بــر , ســبزوارى در بحــث وظــایف ســلطنت فاضــله
عهــده شــخص حــاكم اســت كــه البتــه بــا یــارى گــرفتن از دیگــران و تشــكیل ســازمان هــاى 

 :این وظایف عبارتند از. ادارى انجام مى دهد
 ;ـ برپایى عدالت1
مورد , ـ پادشاه حكومت فاضله سعایت بدگویان را كه بى بینه و دلیل سـخن مـى گوینـد2

 ;توجه قرار نمى دهد
 ;ـ ابواب خوف و رجا را بر خلق مسدود نمى گرداند3
 ;ـ در دفع تجاوز متجاوزان و شورشیان مى كوشد4
 ;ـ در امنیت راه ها و حفظ مرزها كوتاهى نمى كند5
ى همنشینى مى كند6 ٕ  ;ـ با اهل فضل و عقل و را
 ;ـ از نصایح و سخنان حكما و علما رنجیده خاطر نمى شود7
 ;ـ اوقات خود را مستغرق شهوات و لذات جسمانى نمى كند8
 ;ـ لحظه اى از تدبیر امور مملكت غافل نیست9

 ;ـ طالب كرامات و تغلبات بدون استحقاق نیست10
 ;تعب و فكر و تدبیر خویش مى افزاید, ـ بر ساعات عمل11
 ;ـ اسرار خود را پوشیده مى دارد12
 ;همت و عزت نفس مشورت مى كند, تدبیر, ـ با اصحاب عقل13
 ;فرد شایسته آن كار را منصوب مى كند, ـ براى هر شغل و منصبى14
از امـورى كـه بـر . امر به معروف و نهى از منكــر اســت, ـ از دیگر وظایف پادشاه15

 ;است)) نهاد حسبه((تشكیل , پادشاه واجب است
 )18(;ـ تالش براى گسترش تجارت داخلى و خارجى16
چــون ركــن عمــده در قــوام معیشــت بــنى آدم مــواد غذایــى , ـــ تــإمین رفــاه اهــل زراعــت17

وى توصـیه كرده اسـت كه بایـد بـه منظور )  19.(است كه تإمین كننده آن ایشان هستند
همچنیــن در . حفــر نهرهــاى آب و بســتن ســدها و اصــالح كاریزهــا بــه زارعــان كمــك كــرد

 ;اخذ مالیات از آنان باید تخفیف داد
 )20(;ـ تإمین رفاه صنعتگران18
 .ـ تإمین بهداشت و درمان19

ـــ از اهمیـــت خاصـــى در اندیشـــه ))  بـــر پـــایى عـــدالت((از آن جـــا كـــه  ـــ كـــار ویـــژه اول ـ ـ
بـر پادشاه الزم : ((وى معتقـد است. سبزوارى برخوردار است به توضیح آن مــى پردازیم

بــه عبــارت ; ))اســت كــه در حــال رعیــت نظــر كنــد و در مراعــات قــوانین معــدلت بكوشــد

Page 8 of 17علوم سیاسى

3/27/2016file://G:\Web\hosseini\safavid\articles-1\88.htm



 .عدالت را بر پا دارد, دیگر
را متحقــق ســازد كــه عــالوه بــر قــوانین عقــل و )) خــیرات عامــه((پادشــاه وقــتى مــى توانــد 

توجـه به ایـن مطلب بسیار مهـم است كه بـدانیم در . به قوانین معـدلت عمـل كنـد, شـرع
اسـت كــه در )) مصـلحت عمومــى((در واقع همـان )) خیرات عامه((تعبیر سبزوارى نیز 

زبـــان برخـــى از متفكـــران دیگـــر آمـــده اســـت و تفـــاوت اساســـى ســـلطنت فاضـــله از غیـــر 
و بـه زبان )) خـیرات عامـه((در سـلطنت فاضــله محـور فعالیـت هـا تـإمین ; فاضـله اسـت

در صورتى كـه در سلطنت ناقصه محـور فعالیت ,  اسـت)) مصـلحت عمومـى((ارسطو 
 .مى انجامد)) شرور عامه((ها تإمین منافع شخص و گروه حاكم است كه به بسط 

شرایط قوانین معـدلت و یـا ابعــاد مختلـف عـدالت گسـترى كـه پادشاه بایـد آنها را به اجـرا 
 :از این قرار است, بگذارد و از آنها تبعیت كند

هــر طبقــه را ((پادشــاه در اصــناف مــردم نظــر كنــد و آنهــا را متســاوى دارد و , شــرط اول
محفـوظ , در حد و مرتبه خود نگاه دارد تا اعتدالى كه در اجتماعات ملكى معتبر است

 )).باشد
طبقات اجتماعى و یا اصنافى كه پادشاه موظـف اسـت حـد و مرتبه هر یـك از آنـان را 

 :چهار گروه اند, نگاه دارد
; كسانى هستند كـه بـه كمــك فكـر خـویش به ملـك و دین قـوام مــى بخشـند: اهل قلم) الف

 .منجمان و شعرا, طبیبان, مهندسان, كتاب, قضات, وزرا, فقها, حكما, از قبیل علما
چـون دلــیران و مجاهـدان و حافظـان قـالع و ســر حـدها و ســرداران : ((اهـل شمشـیر) ب

عســاكر و ســایر لشــكریان و اهــل پــاس و شــجاعت و اعــوان ملــك و حارســان دولــت كــه 
نظام امنیت و آسایش خلق بى صولت تیغ ایشان صورت نگیرد و مـواد فساد اهل بغـى 

 )).و عدوان بى شعله آتش شمشیر ایشان تفرق و تالشى نپذیرد
چون تجار كه فواید و منافع هر ملـك از جایى بـه جـایى رسانند : ((ارباب معامالت) ج

و خصــایص هــر دیار از افقــى بـه افقــى كشـانند و چون محترفـه و ارباب صــناعات كه 
در تدبیر مإكول و ملبوس و مسكن و سایر ضروریات و حوایج اشخاص اهتمـام نماینـد 

و چــون جمــع , حصــول تعیــش و زنــدگانى و اســتراحت میســر نشــود, و بــى توســط ایشـان
 )).كنندگان خراج و متوجهات دیوانى و امثال ایشان

چون دهقانان و برزیگران و اهل فالحت كه قوت و غذاى خلق مهیا : ((اهل زراعت) د
 )).دارند و بقاى نوع انسانى بى مدد ایشان محال بود

))خـیرات عامه((تمامى این طبقات در خدمت تحقق , همان گونه كه مالحظه مى شود
طبقـــه اهـــل شمشـــیر در خدمـــت , ))قـــوام ملـــك و دیـــن((طبقـــه اهــل قلـــم در خـــدمت : انـــد
و ارباب معامالت و اهل زراعت نیز در خـدمت نان و )) نظام امنیت و آسایش خلق((

 .خوراك و ما یحتاج مردم هستند
 

موجب فســاد و , غلبه یـك طبقه از این طبقـات یـا زوال و اختـالل آن((از آن جایى كه 

Page 9 of 17علوم سیاسى

3/27/2016file://G:\Web\hosseini\safavid\articles-1\88.htm



پـــس پادشـــاه بایـــد در تـــإمین اعتـــدال میـــان ایـــن طبقـــات , ))اختـــالل نظـــام جمعیـــت اســـت
 : بكوشد

.(ایشان همه معاونت همدیگر مى كنند در معمــور سـاختن شـهرها بـه خــیرات و فضایل
21( 

در معـدلت آن اسـت كـه پادشـاه در احــوال و افعــال اهــل مدینـه نظـر كــرده و , شــرط دوم
 . استعداد و قابلیت شان نگاه دارد, مرتبه هر یك را فراخور استحقاق

حــاكم ســویت و اســتحقاق را در تقســیم خــیرات مشــتركه بــه فراخــور قابلیــت و , شــرط ســوم
پرسشــى كــه در ایــن جــا مطــرح مــى شــود ایــن اســت كــه . اســتعداد هــر كــس منظــور دارد

 :چیست؟ وى در این باره مى نویسد)) خیرات مشتركه((منظور سبزوارى از 
چـه هـر كـس را از , سـالمتى امـوال و كرامات اسـت و آنچـه بـدان مانـد, خـیرات مشـتركه

این امور سهمى و نصیبى اسـت كه از آن كـم كـردن ظلم اسـت و بـر آن شخص و از 
مستلزم كـم كردن از , چه زیاد كردن بر نامستحق, آن زیاد كردن ظلم است بر اهل بالد

بر اقران و اكفا فـایق داشتن ظلم اسـت , مستحق است و شخصى را بى مزیت استحقاق
, بر ایشان و گاه باشد كم كـردن از حد اسـتحقاق همچنـان كه ظلم اسـت بر آن شـخص

چه هرگاه مستحق را از حد و مرتبه اسـتحقاق كه الیـق حـال , ظلم بر اهل بلد نیز باشد
فروتــر آرنــد باعــث انكســار خــاطر او و ســایر اهــل اســتحقاق شــود و خلــل در , او اســت

 )22.(نظام مدینه سرایت كند
وى وظیفـه . در فلسفه سیاسى فارابى جایگـاه ویـژه اى دارد)) خیرات مشتركه((اصطالح 

نكتـه اى كه سـبزوارى ; دولت را گذاردن قوانین به منظور صیانت از این سهم مى داند 
دولــت وظیفــه دارد تــا خــیرات مشــتركه را , بــه نظــر فــارابى. نــیز بــر آن تإكیــد كــرده اســت

 : میان اهل مدینه به نحو عادالنه تقسیم كند
تقسـیم خـیرات و خوبى هایـى ; قسمه الخیرات المشتركه الـتى الهـل المدینـه علـى جمیعهـم

 .میان همه آنها] و متعلق به همه مى باشد[ كه میان اهل مدینه مشترك است
, ســـالمت, امنیـــت: در جامعـــه مـــدنى عبارتنـــد از)) خـــیرات مشـــتركه((, بـــه نظـــر فـــارابى

و ســایر خیراتـى كــه مــى تــوان در آنهــا شــریك ) آبــرو و پرسـتیژ, حرمــت(مراتــب , كرامــت
 )23. (شد

فصل ممیز خیرات عمومى و اجتماعى از ,  ))امكان شراكت((, در فلسفه سیاسى فارابى
متعلـق به عمـوم شـهروندان و خـارج , چون این خیرات, خیرات خصوصى و فردى است

اعـــم از رئیــس اول تـــا آخـــرین فـــرد , هیـــچ فـــردى. از محـــدوده مالكیـــت خصوصـــى اســـت
نقص و پایمـال كـردن , ازدیاد, استرداد, استثنا, انحالل, ارتفاع,  امتناع, حق اعطا, مدینه

فـارابى معتقــد اســت تمــام اهـل مدینــه بایـد بــه طــور مســاوى از ایــن خــیرات . آنهــا را نــدارد
بهره منـد شـوند و اگر كسـى بیشتر یـا كمـتر از سهم خـود دریافـت دارد نـه تنهـا بـر خـود 

 )24.(بلكه بر تمام اهل مدینه ظلم و جور شده است, او
ــ تــا آن جـا كــه نگارنــده  ســبزوارى بــا ایــن كــه در سراســر روضــه االنــوار و دیگــر آثــارش ـ

Page 10 of 17علوم سیاسى

3/27/2016file://G:\Web\hosseini\safavid\articles-1\88.htm



, در جاهـاى مختلــف, امـا از اندیشه سیاســى او, تتبــع كردهـــ از فــارابى نـامى نبرده اســت
سبزوارى بـه دقـت دیـدگاه فـارابى را منعكـس كـرده . متـإثر اسـت,  از جمله در همین مورد

حفـظ ((بایـد در )) تـإمین خــیرات((وى در ادامـه تإكیـد كــرده كـه پادشـاه عــالوه بـر . اسـت
بر اهل مدینه نیز بكوشد و در صورتى كه حق كسى مورد تعدى و ظلم قرار )) خیرات

البتـه در هر ; عوض آن را به او برساند, گرفت باید بـه نحـوى كـه در شرع مقـرر است
 .نباید ضررى متوجه مردم بشود, صورت

 :خروج حق از دست صاحبان آنها به دو گونه ممكن است صورت پذیرد
 ;چون خرید و فروش و قرض, با اراده) الف
 .سرقت و تضییع, چون غصب, بى اراده) ب

طبـق قوانین شـرع نظـارت ,  دولت فاضله از وقوع دومى جلوگیرى كرده و بر انجام اولى
 :سبزوارى در ادامه مى نویسد. مى كند

بعضى تفاصیل است كه در علم شریعت و فقـه دانسته مـى شـود , و حق در این ابواب
 )25.(و در آن ابواب پادشاه را رجوع به فتاواى علما و فقها باید نمود

این است , نكته مهمى كه سبزوارى در مــورد آن دغدغـه زیـادى از خود نشـان مـى دهـد
بایــد حقــوق مــردم رعایــت شــده و هیــچ گونــه ظلمــى بــه مــردم صــورت , كــه در هــر حــال

البتـــه در ایــن مـــورد چــارچوب ; بایــد آن را جــبران كـــرد, نگــیرد و در صـــورت وقـــوع ظلــم
وى , بــا توجــه بـه ایــن مطلــب. ضــوابط شـرع اســت كــه فقهــا و علمــا آن را بیــان مــى كننــد

 :بر احسان به خلق نیز تإكید مى كند, عالوه بر رعایت عدالت
بایــد كــه احســان بــا رعایــا مرعــى , و چــون پادشــاه از مراعــات قــوانین عــدالت فــارغ گــردد

زیــاده بــر , و اصــل در احســان آن بــود كــه خیراتــى كــه ممكــن بــود بــه خلــق رســد... دارد
 .و در آن نیز تفاوت مراتب و اهلیت ها باید منظور داشت, اجر و قدر استحقاق

مردم را نیز , پادشاه عالوه بر این كه خود از جور و تعدى پرهیز مى كند, شرط چهارم
 : به رعایت قوانین عدالت وادار كند

باید كه پادشاه رعیت را به التزام قوانین عـدالت الـزام نمایـد و بـه اكتساب مراسـم فضـیلت 
بلكه چنان كنـد كه , تكلیف كند و به آن اكتفا نكند كه خود را از جور و تعدى باز دارد

 .عمال و سپاهیان و رعایا را بر یكدیگر ظلمى نباشد
ابعــاد فرهنگــى و ارزشـى وظـایف حكومــت , یكــى: از ایــن فقــره نكـاتى قابــل اســتفاده اسـت

كـه بـه نظـر وى دولـت بایـد فضـایل را گسـترش دهـد و دیگـر ایـن كـه حـاكم بایـد سـاختار 
 . حكومتى را به گونه اى قرار دهد كه تخلف از قوانین عادالنه ممكن نباشد

بحث قانون و ضـرورت , بحث سومى كه از عبارت منقول سـبزوارى استخراج مـى شـود
 : نیست)) تدبیر و قانون صحیح((چیزى جز )) سیاست((, به نظر سبزوارى. آن است

یعـــنى تـــدبیر و قـــانون , قـــوام شـــهرها بـــه ملـــك و پادشـــاهى بـــود و قـــوام ملـــك بـــه سیاســـت
شـریعت حـق , و قـوام سیاسـت بـه حكمت و چـون حكمـت در بلـد متعـارف باشـد, صـحیح

و چـون امــور از منهج شرع قویم انحـراف یابـد بهجـت و رونـق , مفید انتظام حاصل بود
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 )26.(ملك برود فتنه پدید آید
 :منبع قانون از نظر وى دو چیز است

 ; حكمت) الف
 .شریعت) ب
 

 سازمان حكومت
مطـــابق بـــا , برخـــى از نهادهـــا بـــراى تحقـــق وظـــایف ســـلطنت, بـــا تإمـــل در آنچـــه گذشـــت

طبقـات و اصـناف موجــود در جامعـه ــ كــه پیــش از ایـن گفتـه شـد ـــ الزم اســت بـه وجــود 
به بیان دیگر پادشاه خود به تنهایى نمى تواند تمامى امور مربوط به اداره مملكـت . آید

انصـار , به زبان سبزوارى. نیاز دارد)) انصار و اعوان بسیارى((بلكه به , را انجام دهد
 :و اعوان پادشاه را مى توان چنین برشمرد

, ارشـاد و هدایت مـردم, ضـبط قواعـد شـرع و ملـت, جمعى جهت حفظ دین و مذهب. 1
مســاعدت در امــور اخــروى و , تعلیــم ضــوابط كلــى, معرفــت قــوانین عقلــى, اشــاعه اســالم

ایـــن وظــــایف بـــر عهــــده طبقــــه عالمـــان و حكیمــــان و فقیهـــان و مجتهـــدان و صـــدور و 
 .واعظان و قاضیان و امثال ایشان است

)) وظــایف دیــنى ـــ فرهنگـى دولـت((یـا )) فرهنگـى -امـور دیــنى ((ایــن مـورد را مـى تــوان 
 .نامید

 .جمعى به منظور خدمات خاصه پادشاه. 2
 .نامید)) امور دربار((این مورد را مى توان به زبان امروزىها 

 .جمعى جهت ضبط احوال سپاه و حارسان مملكت. 3
 .و نهادهاى وابسته نام نهاد)) امور نظامى و امنیتى((این مورد را مى توان 

 .جمعى به منظور حفظ اموال و تحصیل آن و سعى در افزایش در آمدها. 4
 .نام نهاد)) امور مالى و اقتصادى((این مورد را مى توان 

جمعى به منظور تدبیر و محافظت امور رعایا و تعمیر شـهرها و روستاها و امثـال . 5
 .آن

 )27.(كشاورزى و امثال آن كرد, راه, از این بخش مى توان تعبیر به وزارت كشور
مهــاد امــن و ((هــدف و غــرض اصــلى از تقســیم كــار ایــن اســت كــه آدمیــان بتواننــد در 

ایــن . بپردازنــد)) تحصــیل حیــات جــاودانى و ســعادت ســرمدى((بــه )) راحــت و فــراغ بــال
اسـت )) سعادت قصوایى((و همان , است)) الدنیا مزرعه االخره((مطلب در واقع همان 

 .كه ابو نصر فارابى بارها از آن یاد كرده است
بلكـه بایـد , بر این شغل هـا بگمارنـد, پادشاهان نمى توانند هر كس را كه دلشان خواست

 .شرایطى را در نظر بگیرند
 

 حقوق مردم بر حكومت
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 حقوق مردم 
از ویژگى هاى تفكر سیاسى مصلحان تإكید بر حقـوق مردم و دفـاع از حقـوق آنـان در 

. تشـــویق و توصــــیه دولــــت بــــه مراعــــات حقـــوق آنــــان اســـت,  و تحـــریض, مقابــــل دولــــت
بـــه ویـــژه در , ســـبزوارى نـــیز بــه عنـــوان مصــلحى اجتمــاعى در جــاى جـــاى آثـــار خـــویش

فصل ششـم از باب . بـر رعایـت حقـوق مـردم و رعیـت تإكیـد كرده اسـت, روضه االنـوار
یا بـر سـالطین و مراعات حقـوق زیردستان((ششم روضه االنوار بـا عنـوان  )) حقـوق رعا

 . موید این ادعاست
 : در این جا به مهم ترین حقوق مردم بر سالطین و دولت ها اشاره كنیم كه عبارتند از

 ;رعایت عدالت. 1
 ;مهربانى به رعیت. 2
 ;عدم تعجیل در عقوبت. 3
 ;احترام به بزرگان. 4
 ;رحم بر مردمان ضعیف. 5
 ;))ایشان را فقیر نگذارد: ((رفع فقر و محرومیت. 6
 ;در خود بر روى ایشان نبندد. 7
 ;))ایشان را یك دفعه به حرب نفرستد. ((8
 ;))دست ظالمان را از رعایا و زیردستان كوتاه كردن. ((9

 ;تعظیم و توقیر علما. 10
 ;عفو و گذشت. 11
 )28.(سخاوت به خلق. 12

احادیث منقول از معصومین, برخى از استنادهاى سبزوارى در مورد اثبات حقوق مردم
 :نقل كرده كه آن حضرت فرمودند) ع(وى از امام سجاد. است) علیهم السالم(

حـق رعایــا آن اسـت كــه بـدانى كـه ایشـان رعیــت تـو شـده انــد بــه جهــت ضـعف ایشـان و 
و از جهـت ایشان چـون والـد , پـس واجــب اسـت كه عـدل كنى در میـان ایشان, قوت تو

مهربـان باشـى و جهالـت ایشـان را ببخشـایى و معاجلت بـه عقوبت ایشـان نكـنى و شــكر 
 )29.(خداى عز و جل به جاى آورى بر آنچه به تو داده از قوت و توانایى بر ایشان

 :آورده است) ص(حدیثى دیگر هم از پیامبر اسالم
جمیــع مهــاجر و , خــبر قــرب ارتحــال بــه دار قــرار رســید) ص(چــون بــه حضــرت رســول 

: انصار را جمع كرد و بر منبر برفت و خبر ارتحال خود به ایشان رسانید و فرمود كه
 :تذكیر مى نمایم كسى را كه والى بر امت من باشد كه

 ;ترحم كند بر جماعت مسلمانان[ 1]
 ;و اجالل كند كبیر ایشان را[ 2]
 ;و رحم كند بر ضعیف ایشان [ 3]
 ;و توقیر نماید عالم ایشان را[ 4]
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 ;و ضررى به ایشان نرساند كه باعث خوارى ایشان شود[ 5]
 ;و ایشان را فقیر نگذارد كه كارشان به كفر انجامد[ 6]
 ;و در خود بر روى ایشان نبندد كه باعث شود كه قوى ضعیف را بخورد[ 7]
 )30.(و ایشان را یك دفعه به حرب نفرستد كه باعث قطع نسل امت شود[ 8]

اول كسـى كـه خلعـت سـلطنت بـر قامــت قبـول او راسـت آمــد و به ((بـه اعتقـاد سـبزوارى 
وجـــود شـــریف ((و ...)) بـــود) ع(حضـــرت آدم , اداى حقـــوق ایـــن امـــر رفیـــع قیـــام نمـــود

منصــب ســلطنت و , دوم; منصــب نبــوت, یكـى: جــامع دو منصــب بــود) ع(حضـرت آدم 
 )31)).(حكومت

حضرت . داراى همین دو منصـب بود, نیز پس از هالكـت فرعـون) ع(حضرت موسى 
نـــیز جـــامع دو منصـــب بودنـــد و در ) ص(حضـــرت ســـلیمان و حضـــرت محمـــد, یوســـف

حضرت علـى, پـس از پیـامبر اسـالم. مراعات جانب حقوق رعایا تالش تمام مى كردنـد
 .منصوب به امامت و امارت شد) ع(

 :سبزوارى از غزالى چنین نقل كرده است
از مال بیت المـال چیزى نمى گرفـت تا آن كـه محتـاج مـى شـد كه ]( ع(على [ حضرت

و بــه غــیر از یــك پــیراهن نداشــت كــه در وقــت شســتن غــیر آن , شمشــیر خــود بفروشــد
 )32.(نداشت

پرداختــه و مــوارد )  ع(ســبزوارى بــه تفصــیل بــه ســاده زیســتى و عــدالت طلــبى امــام علــى
متعــددى از كمــك آن حضـرت بــه بینوایــان را یـاد آور شــده اســت تــا شــاید پادشــاه صـفوى 

وى در همیـن باره ساده زیستى حاكمان را یـك وظیفـه . اندكى تشـویق بـه ایـن امـور شود
 :دانسته و به آن تصریح كرده است

بر امامان الزم است كه هر گاه متصدى امر خالفت و سلطنت خلق بـوده باشند و به 
مـإكول و ملبـوس ایشـان بـه انـدازه كمـترین فقـیرى از . امـر امـارت و حكومـت قیـام نماینـد

 )33.(رعایا باشد و ذكر این معنا در احادیث شریفه هست
یــادآورى ایـن نكتــه را فرامــوش نمــى كنـد كــه در , ســبزوارى بـه عنــوان متفكـرى جــامع نگــر

بادانى و ; بندگان خوب خدایند, احق به آنها, شرایط وفور مادیات بنابراین از عمران و آ
وى در ایـن باره مطلـبى را كه از احادیث معصـومین. تحصیل نعمت نباید دست كشـید

 :چنین بیان مى كند, اخذ كرده) علیهم السالم(
و , و مومناننـد نـه منافقان, ابرارنـد نـه فجـار, احـق خلـق بـه آن, امـا هر گـاه دنیـا رو كنـد

 )34.(مسلمانانند نه كافران
هم براى : سبزوارى در ادامه مطالب فوق حـدیثى آورده كه از ابعاد زیادى اهمیـت دارد

هـم براى فهـم ابعـاد تفكــر سیاســى محقــق , دربــاره حكومـت) علیهـم السـالم(فهـم تفكــر ائمـه
 : روایت بدین شرح است, سبزوارى و هم وظایف مهمى كه حكومت در قبال مردم دارد

و ذكر كردم آن فالن , گفتم فداى تو شوم) ع(به حضرت صادق: معلى بن خنیس گوید
را و نعیم و فراغتى كه ایشان را هست و به خاطرم گذشت كه اگر دولت شما قائم شود 
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 .با شما زندگانى با عیش و ترفه خواهم نمود
و اهللا كـه اگـر آن امـر تحقـق پـذیرد نخواهد ! یـا معلـى! هیهـات! هیهـات: حضـرت فرمــود

, بــود اال سیاســت شــب و ســیاحت روز و پوشــیدن زبــر و خــوردن غلیــظ بــى نــان خــورش
آیــا هیــچ دیــده اى كــه هیــچ ظلمــى . یعــنى خالفــت و ســلطنت, پــس دور شــده از مــا آن

خالفــت و پادشــاهى را از مــا گرفتنــد و , یعــنى بـه سـبب ظلــم! نعمــت شـده باشـد اال ایــن؟
بنابر آن كه بر امـام و سـلطان جفاى . باعث نعمت فراغت و نعیم استراحت ما شد, آن

 )35.(بسیار الزم است كه بر دیگران الزم نیست
شــاه و هیــإت , از قبیــل حــدیث مــذكور, ســبزوارى تــالش وافــرى كــرده تــا بــا ذكــر احــادیثى

 .حاكمه را به ساده زیستى تشویق كند
 

 فواید ساده زیستى حاكمان 
وارد , ســبزوارى پــس از ذكــر روایــات و آیــات دیگــرى دربــاره لــزوم ســاده زیســتى حاكمــان

شــایان ذكــر اســت كــه یكــى از خصــایص شــاه . بحــث مضــرات تجمــل گرایــى شــده اســت
تبذیر , اسراف, تجمـل گرایـى, مثل بسیارى از سالطین دیگر قبـل و بعد وى, عباس دوم

ســبزوارى در فصــل هــاى متعــدد كتــاب روضــه بــر آن اســت تــا شــاه را متنبــه . بــود... و
 :كرده و از خطرات تجمل گرایى آگاه سازد

, آنچه سابقا ذكر نمودیم كـه بر امــام الزم اسـت كـه هر گاه متصـدى امر سلطنت باشـد
آن است كه , فایـده و حكمــت در آن, مإكول و ملبوس او چون فقیران و درویشـان باشـد

چون درویشـان و محتاجان , پادشاه هر گاه قناعت كنـد و موونـت خـود را قلیلـى بگذارند
النــاس ((دل شكســته نخواهنــد بــود و ســایر رعایــا و لشــكریان بــه حكــم , بــه او نظــر كننــد

و باعــث معمـــورى ملـــك و ... اقتــدا بــه ایـــن طریقــه خواهنــد نمــود , ))علــى دیــن ملـــوكهم
 )36.(رعیت و لشكر مى گردد

بــه مــردم و ســایر كاركنــان دولــت نــیز ســرایت , وى اعتقــاد دارد كــه سـاده زیسـتى حاكمــان
 :سبب وفور نعمت و ارزانى خواهد شد, كرده

مردم بالد دیگر را رغبت تـوطن در آن ملـك , و هر گاه ارزانـى و فراغـت حاصـل باشـد
 .به هم رسد و جمعیت زیاد شود و باعث زیادتى معمورى گردد

تجمل گرایى سبب سرایت این آفت به مـردم و سایر كاركنـان دولت خواهد , و بر عكس
 : گرانى را پدید خواهد آورد, شد و در نتیجه

بعضـــى مـــردم متفـــرق شـــوند و جـــالى وطـــن كننـــد و رعایـــا , و چـــون گرانـــى بســـیار شـــود
 .شكسته شوند و مرتبه مرتبه به تخریب ملك منتهى شود

شاه طهماسب (به سیره دو تـن از شــاهان صـفوى , سبزوارى براى اثبات سخنان یاد شده
 :مى گوید, استناد كرده) و شاه عباس اول

شاه طهماسب الحسینى ـ , نواب علیین آشیان فردوس مكان, بنابر مالحظه وجوه مذكوره
انار اهللا تعالى برهانه ـ در زمان دولت خود طریقه قناعت و خفت معاش معمول ساخته 
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ال جرم در آن زمان خزانه در كمال معمورى بوده و لشكرها در كمــال سـرانجام ... , بود
چنانچــه در اكثــر , بــوده انــد و فقــرا و مســاكین و یتیمــان از دولــت پادشــاه مرفــه بــوده انــد

بـــالد شــیعه مقـــررات و مرســومات جهــت یتیمـــان و درویشــان مقــرر بـــوده و از عطایـــاى 
پادشاه چندان به سادات و اشراف و علما و فضال و صلحا و سایر مردمان مى رسیده 

 )37.(كه مزیدى بر آن گنجایش ندارد
ــ افــاض اهللا تعالــى  و همچنیــن نــواب رضــوان مكــان فـردوس آشــیان شـاه عبــاس الحســینى ـ
علــى تربتــه المــراحم و الفیــوض الربانیــه ـــ در ایــام دولــت خــود در اجــراى مســلك قناعــت 
اهتمام تمام مى نمود و با اسراف و تبذیر بسیار بد بود و خود اكــثر اوقات لبـاس هـاى 
بى تكلفانه مى پوشید و در تخفیف خرج هاى خود مى كوشید تا مردم آن طریقه را قدوه 

و بــدین ســبب مــردم را كمـــال رفاهیــت و آســایش بــود و ملــك معمــور بــود و . ... ســازند
 )38.(رعیت آسوده و خزانه معمور و لشكر با سرانجام

رفاه خلق و آسـودگى آنهـا در گرو سـاده زیسـتى دولـت مـردان و بـه ویژه شخص پادشــاه 
وى بــه نقــل از . شــاه بایــد چنیــن ســیره اى را در پیــش گــیرد, اســت كــه بــه نظــر ســبزوارى
بـه چهـار دسـته , پادشاهان را به لحاظ با رعایت حقـوق مـردم, ارسطو خطاب به اسكندر

 :تقسیم مى كند
 ;سخى باشد, هر دو, پادشاهى كه با خود و رعیت خود. 1
 ;آن كه با خود سخى و با رعیت لئیم باشد. 2
 ;آن كه با رعیت سخى و با خود لئیم باشد. 3
 .لئیم باشد, هر دو, آن كه با خود و رعیت. 4

قسم دوم و چهارم به اتفـاق ناپسند و مذموم . محمود و پسندیده است, قسم اول به اتفاق
 )39.(است و در قسم سوم اختالف است

وزیر اعظم و امیران شهرها و لشكریان را نیز بـر رعایت حقوق مــردم توصیه , سبزوارى
 .كرده است
 :پى نوشت 

بادى. 1 قايع السـنین واالعـوام, سید عبدالحسین حسـینى خاتونآ ;و  501ص , و
 .823ص , 3ج , مكارم االثار, محمد على معلم حبیبآبادى 535

  . 68ص , 2ج , روضات الجنات, محمدباقر موسوى خوانسارى. 2
ــارى. 3 ــوى خوانس ــدباقر موس ــین, محم ــدرس  68;ص , 2ج , پیش ــدعلى م محم

 .242ص , 5ج , ريحانه االدب, تبريزى
 .32آيه ) 43(زخرف . 4
, عبدهللا جوادى آملى: ك. و ر, 121ص , 2ج , المیزان, محمد حسین طباطبايى. 5

 .413ـ  404ص , شريعت در آينه معرفت
از آنجــا كـه . مقدمــه, روضــه االنــوار, )محقـق ســبزوارى(محمــد بـاقر ســبزوارى . 6

كه توسـط نگارنـده  تمامى ارجاعات به نسخه اى از روضه االنـوار عباسـى اسـت 
به صـفحه اشـاره نشـده , تصحیح شده و تاكنون منتشر نشده است در ارجاعـات 

 .است
 .ھمان. 7
 .ھمان. 8
 .آيین اسالم و مذھب شیعه است, در كالم ايشان)) ملت((منظور از . 9

 .مقدمه, پیشین, محقق سبزوارى. 10
 .ھمان.11
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 .فصل اول, باب اول, قسم دوم, ھمان. 12
 .ھمان. 13
 .4118حديث , 3ج , شرح غرر الحكم. 14
 .فصل اول, باب اول, قسم دوم, ھمان. 15
 .ھمان . 16
 .302ـ  301ص , اخالق ناصرى, خواجه نصیر الدين طوسى. 17
 .فصل چھارم, باب سوم, قسم دوم, پیشین, محقق سبزوارى. 18
 .فصل پنجم , ھمان. 19
 .ھمان. 20
 .فصل اول, باب اول, قسم اول, ھمان. 21
 .ھمان. 22
صول و مبــادى , ناظرزاده كرمانى: به نقل از, 58فصل , فصول منتزعه, فارابى.  23 ا

 .317ـ  315ص, فلسفه سیاسى فارابى
نه: عبارت فارابى چنین است. ھمان.  24 ھل المدي حد مـن إ قسـطا مـن , لكـل وا

براى ھر يك از اھل مدينه سھم مساوى از ايـن ; ھذه الخیرات متساويا الستئھاله
 .خیرات بر حسب اھلیت او وجود دارد

 .پیشین, محقق سبزوارى. 25
 .ھمان. 26
 .فصل اول, باب دوم, ھمان. 27
 .فصل ششم, باب ششم, ھمان. 28
ضره الفقیــه, )شیخ صــدوق(محمد بن على بن بابويه ; ھمان.  29 , 2ج , مـن ال يح

 .1929حديث 
قوب كلیـنى; پیشین, محقق سبزوارى.  30 بن يع , 406ص , 1ج , الكـافى, محمد 

 .6حديث 
 .پیشین, محقق سبزوارى. 31
 .112ص , 2ج , المناقب, ابن شھرآشوب; ھمان. 32
 .پیشین, محقق سبزوارى.33
 .1حديث , كتاب المعیشه, 5ج , پیشین, محمد بن يعقوب كلینى; ھمان.34
شین, محمد بن يعقوب كلینى; پیشین, محقق سبزوارى.35 باب سـیره , 1ج , پی

 .2حديث , ... االمام
 .پیشین, محقق سبزوارى.36
 .ھمان. 37
 .ھمان. 38
 .فصل دوم, باب اول, قسم دوم, ھمان. 39
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