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نگرش تاريخي محقق سبزواري در كتاب روضة االنوار عباسي
تاريخ دريافت17/1/81 :

تاريخ تأيید17/82/02 :


دكتر نجف لكزايي
زهره باقريان

تاريخ انديشي و تعقل تاريخي از گذشته دور وجود داشته است ،ولي بهه معنها يه
نظام فلسفي و فكر منظم و دارا پیش فرضهها معهیو و روم مشهخه بهه دوره
جديد باز ميگردد.
فیلسوف تاريخ به دنبال فهم معنا و هدف تاريخ است .او ميخواهد دريابد آيا سلسهله
حوادث و رويدادها گذشته مجموعه نامرتبط و بيهدفي بوده يا ايهو ههه در ورا ايهو
رويدادها هدف ،غايت و طرفي وجود دارد؛ اما ايو هه ي فقیه نیز دارا تعقلي تهاريخي
است يا نه ،ايو سؤالي است هه ايو مقاله در صدد پاسخگويي به آن است .مقاله حاضر در
صدد است تا پاسخ به سه سؤال اصلي فلسفه نظهر تهاريخ را از منظهر فیلسهوف فقیهه،
محقق سبزوار بررسي و تحلیل هند.

 استادیار گروه علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم
 كارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه باقرالعلوم
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كليد واژگان :محقق سبزوار  ،نگرم تاريخي ،فلسفه تاريخ ،محهر

تهاريخ ،مسهیر

تاريخ ،غايت تاريخ.
مقدمه

محمد باقر سبزوار  ،معروف به محقق سبزوار  ،در سهال  8287ق .در قريهه نهامو
سبزوار به دنیا آمد 1.و فرزند محمد مؤمو خراساني است هه پس از وفات پدر به اصفهان
آمد و در آن جا سكني گزيد 2.او در سال  8202ق .در اصفهان ديده از جهان فرو بسهت.
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محقق سبزوار در اند زماني سرآمد عالمان عصر خود شد و به درخواست شهاه عبها
دوم سمت امامت جمعه و جماعت و منصب شیخاالسالمي را پذيرفت 4.از ايو زمهان اوالد
و اعقاب او به شیخ االسالم مشهور شدند.

5

محقق سبزوار علوم مختلف را نزد اساتید بنام برجستها فرا گرفهت .از اسهاتید او در
علوم نقلي ،عالمه محمد تقي مجلسي 6،مال حسو علي شوشتر  7،حیدر علهي اصهفهاني

8

سید حسیو بو حیدر عاملي 9را ميتوان نام برد و از اساتید او در علوم عقلي مهيتهوان بهه
میر ابوالقاسم فندرسكي 10و قاضي معز 11اشاره هرد.
سبزوار در علوم عقلي و نقلي از خواص علما دوران صفويه بود 12.او در انواع فنهون
عقلي به خصوص حكمت الهي از مدرسان عهالي مقهام عصهر خهود بهه شهمار مهيرود .او
همچنیو بر ادبیات فارسي احاطه هامل داشت و نويسندها چیرهدست بود و طبع شعر نیهز
داشت و اشعار را سروده است .سبزوار در رياضي نیز تبحر داشت 13.نكته شهايان كههر
در رويكرد سبزوار به تاريخ ايو است هه او به ايو موضوع نگرشي تاريخي صرف نهدارد،
بلكه او فقیهي است فیلسوف هه با انديشه اصالحي در عصر شاه عبا

دوم در صدد حفظ

يا به تأخیر انداختو زوال سلسله صفويان از طريق اصالح پادشاه ،دولت و سیاسهت اسهت.
البته محقق سبزوار را به مثابه فقیهي فیلسوف  -براسا

آنچه در مقدمه روضة االنوار

آورده و از ظهور و سقوط دولتها سخو گفته  -مهيتهوان دارا نظرگهاهي تهاريخي و در
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عیو حال ديدگاهي فلسفي به تاريخ دانست .بر ايو اسا

نگرم تاريخي محقهق را تنهها

ميتوان در هتاب روضة االنوار عباسي مشاهده هرد هه ايو مقاله به آن پرداخته است.
در نگرم تاريخي و به عبارتي فلسفه نظر تاريخ ،سه سؤال عمده مطرح ميگردد:
8ه عامل محر تاريخ چیست؟
0ه مسیر و منازل تاريخ هدام است؟
8ه غايت و نهايت تاريخ به هجا ختم ميگردد؟
در ايو مقاله سه پرسش فوق با توجه بهه نگهرم محقهق سهبزوار بررسهي و تبیهیو
ميشود.
محرك تاريخ از ديدگاه سبزواري
اصالت و هويت تاريخ

سبزوار از زوايا مختلف به جامعه ،هستي و انسهان مهينگهرد ،امها بحهس مسهتقلي
درباب اصالت جامعه ارائه نميدهد؛ بنابرايو از طريق تحلیل محتوا ديدگاه و را به جامعه
و انسان بررسي ميهنیم تا قانونمند يا تصادفي بودن تاريخ را از خه مباحهس مقهدماتي
اثبات نمايیم .به عبارتي قانونمند تاريخ منوط به اثبات اصالت و هويت تاريخ و جامعه در
ديدگاه سبزوار است.
سبزوار برا جامعه و تاريخ اصالت و هويت حقیقي قائل است و ماهیت تهاريخ را نهه
صرفاً ماد و نه صرفاً معنو بلكه طبیعت آن را مزدوج (نه جبر و نهه تفهويب بلكهه امهر
بیو االمريو) تلقي مي هند .به عبارت ديگر ،به هويت و اصالت فرد و جامعه هر دو اعتقهاد
دارد و اراده انسان را در طول اراده الهي مطرح ميهند:
«ديگر از اسباب زوال ملك آن است كه پادشااه باه داود ترييار راه
دهد ،يعني ادالق و اعمال ديري كه داشته باشاد ترييار دهادن ننان اه
متواضع باشد تريير دهد و متكبر شود و[ ...ننان كه] داداي عزوولا و در
قرآن مجيد فرمود 14:دداي عزول تريير دهندة نيست نعمتي را كاه بار
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قومي انعام كرد تا آن كه تريير دهند ايشاان آن اه باه انااش ايشاان
است»15.

بنابرايو اعتقاد و به اراده الهي به معنا نفي اراده انسان نیست ،بلكه قرار دادن اراده
انسان در طول اراده خداوند را از سخنان و ميتوان استنباط هرد.
او در روضة االنوار جبر را به طور هلي انكار هرده و اراده انسهان را نیهز بها توجهه بهه
مشیت الهي در نظر ميگیرد ،يعني به اصالت فرد بدون اصالت جامعه اعتقاد ندارد.
[ ...دداوند] هر نه را دواست وقتي كه دواست به مشيت دود بود...
عالم را به اراده و ادتيار آفريده نه به لبر و

تاويض16.

و در جا ديگر اعتقاد به جبر يا تفويب را از مذاهب فاسده تلقي ميهند و به نظريه
«امرٌ بیو االمريو» شیعه اعتقاد دارد:
و بسياري از ايشان در اعتقادات ،مذاهب فاسده ادتيار كردهاند ،نون
لبر و تاويض و غلوّ و تجسم و امثال

آن17.

ديدگاه امرٌ بیو االمريو مستلزم قبول اصالت جامعه و انسان در هنار يكديگر است.
محقق در روضة االنوار سنتهايي را برا جامعه كهر ميهند ،از جمله سنت ظههور و
سقوط تمدنها و زوال دولتها و سنت امهال (مهلت دادن تمدنها ودولتها) هه بیان ايو
سنتها و قوانیو در جامعه نشان دهندة اعتقاد او به اصالت حقیقي جامعهه و تهاريخ اسهت.
همچنیو بیان هدايت انسان توسط انبیا و لزوم امر به معروف و نهي از منكر و نیهز اعتقهاد
به معاد و انتخاب راه بهشت يا دوزخ توسط انسان ،در مطالب سبزوار  ،نشان دهنهدة ايهو
نظرگاه در اوست هه انسان اختیار دارد هه افعال خود را به سو درست يا نادرسهت سهوق
دهد و در راه صحت اعمال خود مختار است.
و ميبايد دانست كه غرض از ايجاد انسان و آمدن به اين لهاان آن
است كه آدمي تحصي زاد آدرت نمايد .و اين لهان را مكان و ماووي و
منزل سكان قرار ندهد و كوشش و لهد مينموده باشد در تحصي آن ه
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در معاد نافع

است18...

او اعتقاد به حاهمیت خداوند بر انسان و هستي را انكار نكرده ،اما در حرهت انسان نیهز
اختیار را از او سلب نميهند.
انسان در اين لهان مسافري است كه ددا او را آفريده و به سوي او
يعني لهان آدرت در حركت است .بنابراين الزم است تدبير زندگي باه
گونهاي باشد كه هر روز به ددا و آدرت نزديكتر

شود19.

مشيت و قضا و قدر الهي

سبزوار در جا جا روضة االنوار اعتقاد خود را به مشیت الهي بیان ميدارد؛ برا
نمونه مينويسد:
«هرگاه عاق توم كند ميداند كه هيچ نياز از تقادير الهاي بيارون
نيست و او را قدرتي بر رفع و دفع آن ه واقع شده

نيست»20.

يا در جا ديگر بیان ميهند:
آوردهاند كه يكي از سالطين عرب را مصافي پيش آمد و باا دشامني
تالقي شد هر دو لشكر صف بركشايدند .اماراي دولات ،ملاك عارب را
گاتند :هم حرب از دو بيرون نيست :يا نصرت است يا هزيمت .اگار باه
حكم قضا و قدر شكستي بر لشكر ما افتد تو را كجا لوييم ،گاات :اگار
من بگريزم ،هر كه مرا لويد از عنايت آفريدگار محروم ماند ،ليكن اگار
غلبه دصم را باشد مرا در ميدان زير سم اسبان لوييد ،يا غالب شوم يا
كشته شوم.

البته اعتقاد به مشیت الهي تضاد با اعتقاد سبزوار در باب ارادة آزاد و مختار انسهان
ندارد .همچنیو آزاد و اختیار انسان در ديدگاه او ،بها آزاد و اختیهار مهورد نظهر معتزلهه
تفاوت دارد:
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آزادي و ادتيار معتزله مساوي است با «تااويض» يعناي واگذاشاته
شدن انسان به

دود21.

و مشیت الهي به آزاد و اختیار انسان لطمها نميزند؛ برا نمونه سبزوار به نقهل
از امام علي مينويسد:
كسي ميترسد از مكاره و اهوال و در مقامي كه شرع و دين حكم باه
اقدام و حرب نمايد ،متوله نميشود و از ترس نمينشيند و يا در معركة
لهاد ميگريزد و عار فرار به دود ميگذارد ،واثق و مطمئن نيست به آن
كه هيچ نيز از قضا و تقدير الهي بيرون نيست و مشيت او را در هر نياز
مدد دارد ،و از آن كه غاف است كه ظار از لانب دداست و نصارت و
توييد به مشيت و اعانت رباني است و كمي و بساياري لشاكر و قاوت و
ضعف دصم ،سبب تام نيست و از حاظ و حراست رباني غاف

است22

بنابرايو مشیت الهي از نظر او همان اراده الهي است هه اراده انسان در طهول آن قهرار
دارد؛ به طور هه رفتو به جهاد طبق اراده انسهان اسهت ،امها شكسهت و پیهروز طبهق
مشیت الهي است .پس در جهاد ،هم تقدير الهي و ههم اراده انسهان نقهش بهارز را ايفها
ميهند.
هر نه دواست وقتي كه دواست به مشيت دود بود [ ...اما] عاالم را
به اراده و ادتيار آفريده نه به لبر و

اضطرار23.

تصادف يا قانونمندي تاريخ

همان طور هه بیان شد ،قانونمند تاريخ در صورتي قابهل قبهول اسهت ههه محقهق
معتقد به اصالت جامعه باشد و گرنه اگر اصالت را تنها به انسان دهیم و او را دارا هويهت
مستقل بدون هويت دادن به جامعه در نظر گیريم ،در ايو صورت تاريخ نه قانونمند بلكهه
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تصادفي خواهد بود.
از ديدگاه سبزوار  ،تاريخ ،سنو و ضهوابطي دارد و گهردم تهاريخ و جههان اتفهاقي و
تصادفي نیست:
 ...دداي عزوول كه عالم را آفريده هار اماري را مارتبه باه اماري
سادته و وسايه و اسباب قرار نداده و سلسلة علا و معلوماات مترتواب
داشته ولود هر نيزي را به نيزي بلكه به نيزها منوط و مربوط داشاته،
كه از راه اسباب و وساي به مطالب توان رسيد و وساي به منزله اسباب
و آالتند و مدبر ك و عوالم،

همچنیو او معتقد است اسا

دداست24.

جهاندار نیز مهيبايسهت بهر قهوانیني اسهتوار باشهد.

25

سبزوار به نقل از امیرالمؤمنیو در نهجالبالغه درباره قانونمند تاريخ مينويسد:
 ...نون واقعه هاي گذشته معلوم باشد كه به كجا منتهي شد و بر هر
تدبيري نه اثر مترتب گرديد و نتيجه هار صاواب و دطاا ناه باود ،در
حوادث ايام ،طريق صواب و سررشته تدبير به دست

ميآيد26.

به عبارتي ،از خالل حوادث تاريخ ميتوان قوانیني را استخراج هرد .محقق به برخهي از
ايو سنتها و قوانیو در روضة االنوار اشاره دارد؛ از جمله سنت ظهور و سقوط دولتها و
گردم ايام:
 ...بر اين دنيا و مملكت دنيا اعتمادي نيست و نه بر اين زندگاني هيچ
تعويلي .از دو [حال] بيرون نيست :يا مُلك لويي از گوشاهاي برديازد و
اين پادشاهي از دست ما بيرون كناد ،نناان كاه ماا از دسات ديگاري
كرديم ...و يا فرمان حق در رسد و ما را ناگاه از اين تخت و مملكت لدا
گرداند به ناكام و هيچ يك را از مرگ ناره نيست ...و من امروز ميتوانم
كه در حق ايشان انديشه كنم و فردا شايد كه مرگ مرا برسد و يا دولت
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را گردشي شود و دواهم كه با ايشان نيكويي كنيم ،نتوانم

كرد27.

سنت امهال و مهلت دادن اقوام از ديگر سنتها و قهوانیو الههي اسهت ههه سهبزوار
ضمو اشاره به آيات قرآني ،ايو سنت را نیز يكي از قوانیو تاريخي معرفي ميهند:
اي گروه بندگان ددا« ،اَين الذين عُمّروا فَنَعيموا»ن يعني كجايناد آن
كساني كه عمر داده شده بودند ،پش زيستند به ناز و نعمات« .و عُلِّماوا
فَاهموُا»ن و به ايشان تعليم شد پش فهميدند« .و أنْظِروا فَلَهَوْا»ن و ايشان
را مهلت داده شد كه شايد بازگشت كنند و به راه آيناد ،ايشاان غالات
ورزيدند و اعراض كردند از طريق طاعات« .وسُالِّموا فَنَساوا»ن و ساالم
گردانيده شدند از آفات ،پش فراموشاي ادتياار كردناد باه تاذكيرات و
تنبيهات« .أمْهِلوا طَاويالا»ن مهلات داده شادند در زماان دراز« .و مُنِحاوا
لَميالا»ن و وعده داده شدند به نعمتهاي بزرگ و ايشان به شار دنياا و
هواها و معصيتها بازماندند از آن

نعمتها28.

بنابرايو از ديدگاه سبزوار  ،تاريخ قانونمند است.
عوام محرك تاريخ

بخش مهمي از مباحس فلسفه تاريخ را شناسايي عامل يا عوامل محر تاريخ تشهكیل
ميدهد و فیلسوفان تاريخ حدود بیسهت عامهل محهر تهاريخ معرفهي ههردهانهد .از نظهر
سبزوار  ،در حرهت تاريخ تنها ي

عامل دخیهل نیسهت بلكهه مجموعهه عوامهل در ايهو

حرهت دخالت دارد هه برخي عوامل تحول دهندهها و محرهان اصلي تهاريخانهد .بنهابرايو
سبزوار از جمله متفكران چند بعد در حرهت تاريخ محسوب ميشود.
محركهاي اصي لامعه و تاريخ

سبزوار حرهت تاريخ ،نحهوه پیهدايش و از بهیو رفهتو دولهت را مهورد مطالعهه قهرار
ميدهد .از نظر او ،تحول دولتها و چگونگي ايجاد آنها با چگونگي حرهت تاريخ دو مقوله
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جدانشدني است .به عبارتي ،گردم ايام با ايجاد و انحطاط امهتهها ارتبهاط دارد و ممكهو
است امتي در زمان حیاتش به نوعي به سعادت هم برسهد ،ولهي همهان طهور ههه دوام
دولتها گردم مينمايد سعد و نحس نیز در میان آنها در حال گردم است.
سبزوار عامل و مباد حصول ي
چگونگي ايجاد ي

دولت را «اتفاق» كهر مهيهنهد و بها ايهو عامهل

دولت را تشريح ميهند .سپس به شهرايط و عهواملي ههه بهه اتفهاق و

وحدت بیو افراد در ايجاد ي

دولت لطمه زده و منجر به سقوط آن ميگردد اشاره نمهوده

است.
و ببايد دانست كه مبادي حصول دولتها آن باشد كه لمااعتي آراي
ايشان موافق افتد و در معاونت و مظاهرت يك شخص اتااق كنناد و در
موافقت دل و اتحاد رأي به منزله يك شاخص باشاند و در مسااعدت و
معاونت به منزله اعضاي يك بدن .و وله آن كاه مبادأ حصاول دولات،
اتااق است ،آن است كه هر شخص از اشخاص انساني را قاوّتي باشاد
به حدي معين واندازهاي معين ،و نون اشخاص بسيار لمع شوند قاوت
مجموع به نسبت عدد اشخاص مضاعف شود و نون رأيها وغرضهاي
آن گروه موافق باشد و آن قوتها در لهات واحاد مصاروف شاود و آن
اشخاص به منزله يك شخص واحد باشند و گويا شخصي برداسته كاه
قوت او مث قوت مجموعه آن اشخاص باشد ،پش ياك شاخص باا او
مقاومت نتواند كرد ،و اشخاص بسيار كه آراي ايشان مختلاف باشاد باه
منزله يك رنگ اشخاص باشند كه به انااراد باا او در مقاام مقاومات و
مخاصمت در آيند ،نه قوتهاي ايشان اتحاد به هم نرسااند و باه ياك
لهت مصروف نباشد .پش اشخاص بسيار نيز كه مختلف الارأي باشاند
با او مقاومت نتوانند كرد و مرلوب گردند و تا گروهي كه دراتحاد رأيها و
توافق غرضها و وحدت قوّتها به منزلاه او نباشاند ،ايشاان را طاقات
مقاومت با او نباشد ،و نون لماعتي به تقريب مذكور غالب گردناد اگار
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سيرت و طريقت ايشان مبني بر قواعد عادل و مساتحكم باه دعاايم و
روابه عق بوده باشد و نظامي مستقيم و قاوامي غيار مساتقيم داشاته
باشند دولت ايشان را استمرار باشاد واال باه زودي متاارق و متالشاي
گردد29.

و اكثر دولت ها ،مادام كه صاحبان آن با عزيمت هاي ثابت بودهاناد و
شرايه اتااق مرعي ميداشتهاند و سيرت عدل شعار دود ميسادتهاناد
و هركش را بر اندازه دود ميداشتهاند و راضي به حادود و حقاوق داود
مي گردانيده و تعدي وتنازع و لور و تخاصم در ميان ايشان ماقود بوده،
دولت ايشان را قوامي و مُلك ايشان را انتظامي بوده و روز به روز اعاالم
دولت ايشان در تزايد و ارتااع

بود30.

عوام انحطاط دولتها

سبزوار از میان رفتو اتفاق بیو مردمان ههو با عادات قديم و رو هار آمدن نسهل
جديد هه فاقد اتفاق و عادت گذشتهاند را عامل اضمحالل ي
در نهايت ايو ضعف داخلي به واسطه يه

دولت معرفي ميهند هه

تههاجم خهارجي بهه سهقوط نههايي آن منجهر

ميشود:
سبب وقوف و انحطاط دولتها آن بوده كه رغبت آن قوم باه ماال و
لاه بسيار شده و مردم ضعيف العقول نيز به آن رغبات نماودهاناد و باا
ايشان مخاله شده و سيره ايشان به ديگران سرايت كارده ،تاا آن كاه
سيرتهاي اول گذاشتهاند ،و به لمع اموال و كثرت متعه و ناايش تحف
و در غايت مشرول شده ،و داطر ايشان به عيش و فراغت و ترفوه وتنعم
و استراحت ماي گشته و او ابزار و آالت حرب و دفع گذاشاتهاناد ،و باه
كاهلي وسستي و راحت طلبي عاده كرده ،و عاادات و ملكاات حاروب و
مخاصمات و مقاومات دشمنان فراموش كرده ،و آسايش وعطله ،ولهاة
همت ايشان گشته و احداث و لوانان و كودكان كه تازه به هم رسيدهاند

87

سال دهم ،بهار  ،8811شماره مسلسل 87

به همان عادات دو گرفته و بر آن نشو و نما يافته ،و به تدريج ،مردماان
كهن كه به عادات قديمه انش داشتهاند و مراسم حروب و سپاهيگاري
ميدانستهاند و بر تجارب ايام و اوضاع مُلك بادبر بودهاند ،از ميان رفته.
پش اگر در اين اثنا دصمي قاهر قصد ايشان كند باه آسااني استيصاال
لماعت او را ميسّر گردد .والوا كثرت اموال و ارتقاي مناصب ،ايشان را بر
تجبر و تكبر و غرور دارد .و از آن منازعات و دصومات تولاد كناد .و باه
مهتر و اضرار يكديگر مشرول شوند و ايشان را ضاعف و سساتي تماام
عارض شود .و هم نان كه در مبادي دولت ،هر كه با پادشاه مخاصامت
مينمود بر ولهه اسه مرلوب ميشد ،در اين حال كاه زماان انحطااط
است ،قضيّه منعكش گردد .و لهذا حكما گاتهاند كه تدبير حاظ دولت به
دو نيز است :يكي توليف اولياء و ديگر تنازع

اعدا31.

محقق در جا ديگر چهار خصلت را قواعد بنا مل

معرفي ميهند هه عبارتند از:

«علوّ همت ،رأ صحیح ،عزيمت تمام ،صبر نیكو 32.براسا

نگرم سبزوار  ،ايهو چههار

خصلت پس از ايو هه شخه قدرت را در دست گرفت (آن هم بر اسها

توافهق) ،بنها

پادشاهي او را مستحكم ميسازد.
سبزوار با اعتقاد به مفهوم «النا

علي ديو ملوههم» ،بر ايو باور است هه پادشاه و

دستگاه حاهمه اگر به رفاه ،تجمل ،ظلم و ناعدالتي و به طور جامع بهه ركايهل يها فضهايل
اخالقي رو آورند طبعاً افراد جامعه نیز به همان سو رو آورده و ايو گونه جامعه به سهو
خیر و سعادت يا شر منتهي خواهد شد .بر ايو اسا  ،ابتدا به نقش شهاه (يها رهبهر ) بهه
عنوان يكي از عوامل تأثیرگذار در حرهت تاريخ و هسي هه هدايت هل جامعه را بر عههده
دارد از نظر سبزوار خواهیم پرداخت.
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عوام توثيرگذار در حركت تاريخ
 .1نقش رهبري

نظام حكومتي صفويه هه سهبزوار بهرا اصهالح آن روضاة االناوار را نوشهت ،در
رأسش پادشاه قرار داشت ،از ايو رو نقش پادشهاه در حرههت جامعهه از نظهر سهبزوار از
مهمتريو مسائل است هه ميبايد بررسي گهردد .از نظهر سهبزوار  ،اگهر پادشهاه صهالح و
شايسته باشد امت هه بر ديو ،طريقه و مسل

پادشاه هستند صالح و شايسته خواهند بهود

و اگر او فاسد باشد امت نیز فاسد خواهد شد .بنهابرايو در سهیر حرههت انسهان در تهاريخ،
پادشاهان هستند هه انسانها را به يكي از دو مسیر صالح و خیر يا فسهاد و شهر رهنمهون
ميشوند :قوام شهرها به مل

و پادشاهي بود.

33

و مردمان  ...نظر به پادشاهان داشته باشند و اقتدار به سيرت ايشان
كنند كه «الناس علي دين ملوكهم» ...پاش اگار زماام مهاام در دسات
اقتدار پادشاه عادل باشد ،هماه كاش سايرت نيكاو پايش گيرناد و در
اكتساب فضاي كوشند ،و نون حال بردالف اين بود .همه كش به لانب
رذاي و ادالق نكوهيده و اعمال ناپسنديده راغب و ماي باشند ،و از اين
لاست كه در احاديث شرياة مصطاويه وارد شده كه اگر سلطان عاادل
باشد ،از هر حسنه ،كه از رعايا صادر شود ،او را بهره باشد و اگار ظاالم
باشد ،در هر سيئه كه از ايشان صادر شود ،شريك

باشد34.

و ببايد دانست كه پادشاه طبيب مملكت است و هم نان كاه طبياب
وقتي معتمد است كه دستور آن داشته باشد ،و آن وقتي شود كه مااده و
صورت صحت و مرضي را بداند ،هم نين بايد كه پادشاه بداند كه ماادة
توليف پادشاهي از نيست و توليف و انتظام آن بايد كه بر نه نهج باشاد
تا ملك را ثبات و قراري و دولت را دوام و استقرار بوده باشد .و بايد كاه
عوارض و ادتالل صحت ملك را ،كه به منزلاه مرضاي اسات در ابادان،
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بداند و طريق تدبير عالج آن را

مردم همه بر ديو و مسل

بشناسد35.

پادشاه هستند .هر گاه پادشاه مايل به صالح باشد و امر به

معروف و نهي از منكر بكند ،همه مردمان مايل به صالح خواهند شد .در نتیجهه «طريقهه
شرع و ديو در میان خلق رواج تمام خواهد يافت» 36.سبزوار در جا ديگر مينويسد:
بدان كه عدل ملوك و امرا از اعظم مصالح ناس است ،عدل و صاال
ايشان مولب صال لميع عباد و آباداني باالد اسات و فساق و فجاور
ايشان مولب ادتالل نظام امور اكثر عالمياان مايشاود حالات و رفتاار
ايشان تعيين كننده دواست اكثار ماردم اسات ،نناان كاه از حضارت
رسول به سند معتبر منقول است كاه دو صانف از امات هساتند .اگار
ايشان صالح و شايسته باشند ،امت من نيز صاالح دواهناد باود و اگار
ايشان فاسد باشند ،امت من نيز فاسد دواهند شد ...فقها و

امرا37.

در حقیقت حاهم نقطه ثقل و مرهز توجهات انديشه سبزوار است هه انجام هر امهر
حول او ميگردد و به اراده و تدبیر او میسر است.
 .2نقش عوام اقتصادي يك دولت در حركت تاريخ

سبزوار نقش امور اقتصاد در ي

دولت را براسا

تدبیر پادشاه در تنظیم خزايو و

اموال خالصه ميهند و مينويسد« :تدبیر خزايو و اموال رهني عظیم از ارههان پادشهاهي
است و در ايو باب از قانون عقل و شرع تجهاوز ههردن موجهب فسهاد امهر دنیها و آخهرت
است» 38.و فساد دنیا را چنیو توضیح ميدهد:
بنابر آن كه قوام پادشاهي بياعوان و انصار و عساكر بسيار صاورت
نمييابد وعساكر بدون مال و وفور دزاين منتظم نميشود ،پاش هرگااه
پادشاه را مال نباشد و دزانه معماور نباشاد از عهادة اقاوات و ارزاق و

02

نگرش تاریخی محقق سبزواری در کتاب روضة االنوار عباسی

معونات لشكر بيرون نتواند آمد و نون ننين شود لشكر شورش كنناد و
به فساد در آيند و اگر دشمني از طرفي رو كند ،نون وفوري در اماوال و
دزاين پادشاهي نباشاد ،لشاكرها مختا باشاند و سارانجام ايشاان
(مقاومت) نتوان كرد و اسب و سال و آلت و عدّت حرب نتوان

نمود39.

بنابرايو بر پادشاه الزم است هه تدبیر خزايو و اموال بنمايد و در ايو بهاب از اهمهال و
اغفال احتراز الزم داند تا پادشاهيام دوام و قوام داشته باشد.

40

 .3نقش عوام متافيزيك در حركت تاريخ

سبزوار به نقش عوامل مابعد الطبیعه و متافیزي  ،وحي و نصرت الههي و امهدادها
غیبي در حرهت تاريخ معتقد بوده و در قسمتهايي از روضة االنوار اشاراتي به آن ههرده
است و مينويسد :حفظ دولت و پادشاهي بر سه چیهز اسهت .سهپس آن را بهه سهه دسهته
تقسیم ميهند .8 :عوامل باطني در حفظ دولت؛  .0عوامهل ظهاهر در حفهظ دولهت؛ .8
عواملي هه در ظاهر و باطو در حفظ ي

دولت مؤثرند.

درباره عوامل باطني هه در حفظ دولت مؤثرند سبزوار مينويسد:
يكي آن (نه) كه باطناا در حاظ ملك و دولت نقش دارد ،آن است كه
مَلك در سّر و باطن ،معامله با دداي عزوول و درست كرده باشد به نحوي
كه دداي عزوولّ از او راضي باشد تا آن كه عساكر توييد و نصرت الهي
و لشكرهاي غيبي در مقام توييد و اعانت آن پادشاه

باشند41.

برا نمونه او در فتح خیبر داستان را به نحو بیان ميهند هه نقش معجزه و وحي را
در پیروز جنگ خیبر پررنگ نشان ميدهد:
(...در فتح ديبر) نون شب (سوم) شد حضارت رساول بار زباان
معجز بيان گذرانيد كه  ...هر آينه دواهم داد رأيت را فردا به ماردي كاه
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دوست ميدارد ددا و رسول را و دوست مايدارناد او را دادا و رساول،
كرواري است غير فروار فتح دواهد نمود دداي تعالي بر دستهااي او .در
اين اثنا حضرت اسداهلل الرالب از ماارقت سرور عالم غمنااك شاده باا
ولود عارضه كوفت نشم ،سوار گشته ،از عقب سپاه متولاه لشاكرگاه
شد و همان شب كه اين سخن بر زبان معجاز بياان حضارت رساول

لاري شد ،به سپاه نصرت پناه ملحق

گشت42.

 .4نقش پيامبران در حركت تاريخ

از نگاه سبزوار نقش پیغمبران در حرهت تاريخ ،به عنوان صاحبان شريعت ،در تهدبیر
اجتماع سیاسي و تدبیر امور حكومتي خالصه ميشود .به عبارت جامع ،يعني تهدبیر مهنظم
ساختو عالم و اجتماع با رعايت حقوق همه افراد.
او معتقد است خداوند هر ي

را استعداد داد تا با توجه به آن استعداد توانايي خهود را

بروز دهد و در تعاون با اجتماع ديگر احتیاجاتي را هه استعداد برطرف هردن آنهها را نهدارد
مهیا هند .سبزوار نقش پیامبران را با توجه به مطلب گفته شده ايو گونه شرح ميدهد:
نون داعيه هاي مردمان مختلف است و همه ناوس طلب مناعت دود
ميكنند و هر ناسي از پش غرضي ميرود ،بعضي را مي به شهوات بوده
و بعضي را مي به مال و بعضي را مي به غلبه و استقالل ،اگر ايشاان را
به طبايع ايشان گرداند ،هر يك آن اه ديگاري دارد دواهاد و كاار باه
دصومت و نزاع انجامد و به اضرار و اهالك يكديگر مشرول شوند .پاش
بالضروره نوعي از تدبير بايد كه هر يك را به حدي كه مستحق آن باشد،
قانع گرداند و به حق دويش برساند .ودسات هار ياك[را] از تعادي و
تصرف در حقوق ديگران كوتاه گرداند .و به شرلي كاه تعلاق باه او دارد
مشرول گرداند .و اين تدبير محتاج به صاحب شريعت ،يعناي پيرمباري
كه وحي از لانب دداي عزوولّ به او برسد و آن پيرمبر در صاات كماال
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از لميع دلق ممتاز باشد و بر عصمت ذاتي متصف و به بيّنات و معجزات
قاطعه موسوم ،تا احكام از لانب دداي عزول به دلق برساند و احكام
اطاعات وعبادات و بندگي دلق نسابت باه داداي عزوولا و ،كاه باعاث
رستگاري و حيات ابدي است ،به دلق برساند و احكام معاامالت بياع و
شرا و داد و ستد و نكا و ساير احكام ،كه در شرع مقرر شده ،به هريك
برساند تا حقوق هريك معلوم شود كه نيست و حد هريك نيسات ،تاا
مردم نون به حقوق و حدود دود قائ شاوند و عما كنناد ،كاار عاالم
منتظم شود و فساد و فتنه مرتاع شود وهر ياك باه رفاهيات زنادگاني
نتوانند كرد و در تحصي زاد آدرت و كماالت ناسانيه دود توانند كوشيد
و تحصي حيات ابدي توانند كرد و آن قانون عظماي شريعت

است43.

مسير و منازل تاريخ از ديدگاه سبزواري
الگوي حركت تاريخ

با توجه به ايو هه الگوها مختلفي برا حرهت تهاريخ مطهرح شهده اسهت ،بررسهي
ديدگاه سبزوار در مورد الگو حرهت تاريخ ضرور مينمايد .سبزوار به لحها همهي
حرهت تاريخ را هور يا تصادفي تلقي نميهند ،زيرا ايو الگو به تصادف و عهدم قانونمنهد
تاريخ قائل است هه لوازم ايو الگو از ديدگاه سبزوار مردود است .در مورد الگهو خطهي
ميبايست گفت سبزوار سیر خطي در تاريخ را به طور هلي انكهار نكهرده اسهت ،زيهرا در
حرهت ،مسیر و منازلي برا آن قائل است و از طرف ديگر مبدأ و مقصد برا تاريخ در
نظر گرفته است و معتقد به معاد و جهان آخرت در نهايت تاريخ است.
 ...پش اين لهان مكان و مووا و مح آرام نيست و نون بازارناهاي
است كه بر سر باديه سادتهاند كه مساافران از آن لاا زاد و توشاه راه
بردارند و هر كه در اين لهان است مسافر است و اين سار را منزلها و
مرحله ها است ...و هر كه در دنيا هست ،يا تحصي سعادت منزل بهشت
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يا شقاوت منزل دوزخ مي كند و مركب عمر در اين منزل دنيا هميشاه در
سير است و قرار

ندارد»44.

روزگار لاري ميشود بر مردم باقي ،مانند لريان آن بر مردم گذشته
نون واقعههاي گذشته معلوم باشد كه به كجاا منتهاي نشاد و بار هار
تدبيري نه اثر مترتب گرديد و نتيجة هار صاواب و دطاا ناه باود .در
حوادث ايام طريق صواب و سررشته تدبير به دست

ميآيد45.

در ايو جا عالوه بر قانونمند تاريخ ميتوان اعتقاد به مسهیر و منهازل در تهاريخ را از
ديدگاه و استنباط هرد.
با توجه به ايو هه الگو ديگر تاريخ ،يعني الگو دور معاد ،را انكار نمهوده وآغهاز و
انجام ،و مسیر و منازلي برا تاريخ قائل نیست ،شايد بتوان الگو حرههت تهاريخ از نظهر
سبزوار را خطي ترسیم نمود؛ اما بخشي از نظريه دور تاريخ هه مطرح ميهند« :تهاريخ
همیشه تكرار ميشود ،هر تمدني متولد ميشود رشد ميهند و سپس ميمیرد و جا خهود
را به تمدن جديد ميدهد و آن نیز همان مراحل را طي مهيهنهد» 46،از نظهر سهبزوار
مورد قبول است .به اعتقاد سبزوار تمام جوامع پس از ظهور به طور حتم سقوط خواهنهد
نمود و به عبارتي به ظهور و سقوط تمدنها و دست به دست شدن حكومتهها و گهردم
دولتها معتقد است.
 ...به عمر اعتباري نيست و دولت اين لهان نون آفتابي اسات كاه
صبح بر ديواري تابد و شبان گاه بر

ديواري47.

بر اين دنيا و مملكت دنيا اعتمادي نيست و نه بر اين زنادگاني هايچ
تعويلي .از دو (حال) بيرون نيست يا مُلكلاويي از گوشاهاي برديازد و
اين پادشاهي از دست ما بيرون كناد ،نناان كاه ماا از دسات ديگاري
كرديم ...و يا فرمان حق در رسد و ما را ناگاه از اين تخت و مملكت لدا
گرداند ،به ناكام و هايچ ياك را از مارگ نااره نيسات ...و مان اماروز
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ميتوانم كه در حق ايشان انديشه كنم و فردا شايد كه مرگ مرا برسد و
يا دولت را گردشي شود و دواهم كه باا ايشاان نيكاويي كانم ،نتاوانم
كرد48.

پس نتیجه ميگیريم سبزوار به تحول در تاريخ معتقد است:
و بايد كه عاق هرگاه در سختي و شدّتي گرفتار آيد ،انديشه كند كه
اين سختي را دوامي نخواهد بود و بقايي نخواهد داشت .همه نيز دنيا از
آساني و دشواري و دولت و نكبت و رنج و راحت در معرض زوال و انتقال
است و هيچ يك را دوامي نيست و بناي اين لهان كون و فساد ،بر تريير
و زوال

است49.

بنابرايو سبزوار از ي

طرف به ظهور و سقوط تمدنها و تحول دولتها معتقد است

و از طرف ديگر به معاد ،مسیر و منازل تاريخ و غايت تاريخ اعتقاد دارد .در نتیجهه الگهو
حرهت تاريخ از نظر سبزوار را نیز ميتوان ترهیبي از دور و خطي در نظر گرفهت و يها
به عبارتي حرهت تاريخ مارپیچي است.
از طرف ديگر ،سبزوار از جمله انديشمنداني است ههه حرههت تهاريخ را رو بهه جلهو،
تكاملي و پیشرونده ميداند تكامل جامعه با افول تمدنها در ظاهر متفاوت جلوه مهيهنهد؛
اما ايو تضاد در صورتي است هه تكامل جامعه را تكاملي غیر اراد بهدانیم و در پیهدايش
آن اختیار و آزاد انسان را دخیل ندانیم ،ولي چون بر تكامل جامعه ،هماني سهايه افكنهده
هه به هارها فرد سايه افكنده ،از ايو جهت به عللهي ههه از اختیهار جامعهه سرچشهمه
ميگیرد ،ستاره برخي از تمدنها غروب ميهند ،ولي در عیو حال مجموع جامعهه انسهاني
در حال توقف و سكون نیست و رو به تكامل است .به عبارتي ،سبزوار به تداوم گسسهت
در تاريخ معتقد است؛ يعني از ي

طرف در تاريخ ،دولتها و حكومهتهها رو بهه ظههور و

سقوط ند ،اما به صورت هالن تمام جوامع بشر رو به پیشرفت و ترقي گام بر ميدارنهد و
هر چه ميگذرد ايو پیشرفت بیشتر و بیشتر ميگردد:
 ...حيات اين لهان و دولت روزگار را بقايي و ثباتي نيست ،نه دولت

01

سال دهم ،بهار  ،8811شماره مسلسل 87

نون نسيمي است كه بر شاخ دردتاي وزد كاه در دم از او گاذرد و باه
شاده ديگر رسيد يا نون شادههاي دردتان است كه با ولاود سارعت
زوال ،هميشه در تزلزل و اضطراب

است50.

مسير و منازل حركت دولتها و حكومتها در تاريخ

سبزوار حكومتها را به دو دسته فاضله و غیر فاضله [متغلبه] يها اسهتبداد تقسهیم
ميهند و معتقد است ممكو است حكومتي در دورها حكومت فاضله تلقي شهود ولهي در
دورهها بعد به حكومت استبداد و متغلب تقسیم گردد .از طرف ديگر ،برا حكومتهها
ظهور ،سقوط و عظمتي قائل است هه پیشتر مطرح شد .سهبزوار چههار مرحلهه در سهیر
سیاسي ي

دولت در حرهت تاريخ را بر مي شهمرد :مرحلهه ظههور ههه بهه واسهطه اتفهاق

گروهي ،ي

دولت تشكیل ميشود؛ 51مرحله دوم مرحله اوج و عظمت اسهت ههه در ايهو

مرحله پادشاه با رعايت عدالت و هارداني و جلوگیر از ظلهم 52و عوامهل ديگهر ههه در
ثبات حكومتها كهر شد ،پادشاهي به قوامیت رسیده و به اوج عظمت خود خواههد رسهید؛
مرحله سوم هه مرحله انحطاط است ،در ايو مرحله ضمو گرايش پادشاه و اطرافیهان آنهها
به تجملگرايي و رفاه 53،عدالت طلبي را هنار نهاده ،به ظلم و استبداد رو خواهند آورد؛
ظلم باعث لرزش قدم است از طريق ثواب و صاال دنياا و آدارت،
ربايندة نعمتها و كرامتهاست و هالك كننده امتهاست ...و لور (ستم
و ظلم) قاطع اعمال (عمرها) و دراب كننده ديار اسات ...و هار كاه دراز
شد تعدي او ،زاي شد سلطنت او ،و هر كه لور كند در ملك دود ،عظيم
شد هالكت او ...و هر كه ترسد بر پادشاهي داود و غام سالطنت داود
داشته باشد كوتاه كند تعدي

را54.

سبزوار گوشزد ميهند هه نتیجه طبیعي حكومتها استبداد ناپايدار دولتهها و
نابود آنهاست:
كساني كه به اين راه ميروند (حكومت استبدادي) ،ملاك ايشاان را
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نظامي و دولت ايشان را دوامي نباشد و به اندك زماني به نكبت دنيوي و
شقاوت ادروي مبتال گردند ،نه پادشاهي ظالم نون بنايي است كاه بار
روي برف نهند .هر آينه اساس آن به تاب آفتاب عدل الهي گدادته گردد
و بنا منهدم

شود55.

سبزوار درباب ايو هه ظلم و استبداد چگونه منجر به سقوط ميگردد مينويسد:
بر پادشاه والب است كه از احوال لشكر و رعيات و دور و نزدياك و
دوست و دشمن بادبر باشد .در غير اين صورت لريان اماور از عادالت
دارج شده ،سرانجام مولب زوال دولت دواهد شد ،زيرا اگر ظلمي واقع
شود لبران نشده ،دوستان و دشمنان ننين گويند« :فساد و درازدساتي
كه در امور مملكتي ميشود ،يا پادشاه آن را ميداند ياا نمايداناد ،اگار
ميداند و اصال نميكند و دسات ظالماان را كوتااه نمايكناد پاش او
طرفدار ظلم است و اگر نمايداناد پاش غافا اسات و او را كاايات و
كارداني نيست» .اين تحلي باعث لرأت دشمنان و منازعاان پادشااهي
ميگردد56.

همچنیو از آن جا هه ظلم باعس خرابهي مملكهت مهيشهود و خرابهي مملكهت باعهس
پراهندگي رعیت ميگردد و نیز اگر مل

و رعیت خراب شود خزانه و لشكر خراب ميشود،

در ايو صورت هشور در معرض تهاجم دشمنان خارجي و استیال آنان خواهد بود.

57

سبزوار در جا ديگر ميگويد:
و اگر پادشاه ظالم باشد تا دفع ظلم مترلبان نكناد و از احاوال ملاك
دود بادبر نباشد و بر رعايا و زيردستان ظلم رود ،مرتبه مرتباه مملكات
روي به درابي كند و رعايا و زيردستان متارق و پراكنده ،بلكه مستوصا
شوند و نون ملك دراب و رعايا پريشان باشند دزانه و لشكر نيز دراب
و بي سرانجام باشد .دشمنان اطراف را طمع در ملك به هم رسد و بنا بر
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آن كه پادشاه ظالم است امداد و اعانت الهي نيز با آن دشامنان باشاد و
سپاه دعاي مظلومان نيز ياري آن لماعت دهد .باألدره ايشان را غلباه و
استيال دست دهد و استيصال آن پادشاه ظالم ،ايشان را به اسه ولهي
ميسّر

گردد58.

مرحله چهارم مرحله سقوط است هه برا همه جوامع حتمي خواهد بود.
مسير و منازل سير هدايت انسان در تاريخ

چون هدف و غايت انسانها در تاريخ از نظر سهبزوار لقهاا اا اسهت ،پهس ههدايت
انسان به آن سو مهمتريو مسئلها است هه در ديدگاه و مورد توجه واقع گرديده است.
در مسیر و منازل تاريخ به مراتب و منزلگاهها هدايت انسان با هدف رسیدن بهه لقهاااا
پرداخته است .ايو مراتب هدايت از نظر او چهار مرحله است8 :ه مرحله هدايت انبیها؛ 0هه
عصر هدايت به واسطه امامان؛ 8ه عصر غیبت و هدايت به واسطه علما و مجتههدان؛ 1هه
عصر ظهور.
 ...و بايد بداند كه بعد از آن حضرت ائمه اثني عشر حافظون احكاام
شرعند و هيچ وقت از امام دالي نيست اگر در بعضي زمانها مانند زمان
ما امام زمان از نظر داليق مخاي باشد از بدي دلاق دواهاد باود ...تاا
وقتي كه مصلحت تقاضاي ظهور آن حضرت

كند59.

او در جا ديگر ميگويد:
دداوند براي هدايت بندگان دويش انبيا را فرستاد .حضرت محمد

داتم اين پيامبران است .پش از وي ائمه دوازده گانه شايعه از ساوي
دداوند رهبري مردم را برعهده دارند .در غيبت امام دوازدهام ،دليااه و
مقتدا و امام و متوبع مردم ،حكيم و مجتهد اعلم اسات .هماه موظاناد از
مجتهد زنده تقليد

كنند60.
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مسير و مراتب ايمان (سير معنوي حركت انسان در تاريخ)

ايو مسیر دارا مراتب و منزلگاهها زير است:
اگر كسي  ...به دل اعتقاد داشته باشد به مرحلاه ايماان نايا شاده
است اما اگر كسي به زبان اقرار كند ،ولي به دل اعتقاد نداشته باشاد از
لمله منافقان به حساب مي آيدن مرتبه دوم ايمان ،آن است كه شاخص
عالوه بر اعتقاد به دل و اقرار به زبان عام به مسائ ديناي نياز باشاد،
والبات را انجام داده و از محرومات پرهيز كندن مرتبه سوم ايمان ،مرتباه
سابقان و مقربان است .اين مؤمنان كساني هستند كه :باه غيار داداي
عزوولّ بر هيچ نيز متوله نشوند ...هر نه ددا باه ايشاان دهاد باه آن
راضي باشند ...و اين باالترين درلات و مراتب ايمان

است61.

به طور هلي سبزوار دو مسیر هالن و هلهي را در رونهد حرههت تهاريخ مهدنظر قهرار
ميدهد8 :ه مسیر بندگي خدا؛ 0ه مسیر بندگي غیر خهدا؛ بهه عبهارت ديگهر ،راه خیهر ،راه
شكرگزار  ،راه حق ،هه به بهشت و لقاا اا منتهي خواهد شد و ديگر راه باطهل يها راه
هفر هه به دوزخ و عذاب الهي منتهي خواهد شد .ايو دو مسیر هلي حرهت انسان در تاريخ
است هه از نظر سبزوار انسان ميتواند يكي از ايو دو مسیر را در حرهت تاريخ با اراده و
اختیار خود اختیار هند.
برا مثال در كهر حكايتي از ملكي جبار نام ميبرد به نام هنعان ههه ادعها الوهیهت
ميهرد .در آن سرزمیو ك الكفل مردم را به خدا دعوت ميهرد تا آن هه هنعهان متوجهه
ميشود و در پس سؤال و جوابي ميپرسد:
مرا دبر ده كه كسي كه عبوديات و بنادگي داداي آسامان و زماين
ميكند لزاي او نيست؟ ذوالكا گات :لزاي كسي كه طاعت و بنادگي
دداي تعالي مي كند ثواب و ددول در بهشت است .كنعان گات :بهشت
نيست؟ ذوالكا گات :بهشت عبارت از سرايي است كه دداي تعاالي
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به يد قدرت دود لهت مسكن و موواي اوليااي داود آفرياده  ...كنعاان
گات :سزاي كسي كه عبادت و بندگي ددا نكند نيست؟ ذوالكا گات:
سزاي او آتش لهنم و عذاب اليم

است62.

غايت تاريخ از ديدگاه سبزواري

هر موجود در عالم ،چه طبیعي و چه صناعي ،غايت و همال و غرض خاصي دارد هه
به سبب آن ايجاد شده و تاريخ نیز به عنوان موجود مستقل و زنده و پويا هدفي را دنبال
مي هند .سبزوار برا تاريخ مسیر و منازلي را مدنظر گرفتهه و بها توجهه بهه آن مسهیر و
منازل ،غايات متفاوتي برا تاريخ كهر ميهند .از نظر و بهه طهور هلهي و جهامع ههدف
انسان در حرهت تاريخ رسیدن به رستگار و لقاااا است و ايو غايت و نهايت همه چیهز
است .انسان در ايو جهان مسافر است هه خدا او را آفريده و بهه سهو او يعنهي جههان
آخرت در حرهت است .بنابرايو الزم است تدبیر زندگي به گونها باشد هه هر روز به خدا
و آخرت نزدي تر شود.
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اما لقاا اا و رستگار همانا در جوار الهي ودر بهشهت خداونهد زيسهتو اسهت و ايهو
هدف و نهايت سیر انسان در تاريخ تنها زماني حاصل ميگردد هه انسان در مسهیر حهق و
بندگي خداوند گام بر دارد .در غیر ايو صورت مسیر بنهدگي غیهر خهدا و راه هفهر و باطهل
نهايت آن دوزخ و عذاب الهي خواهد بود؛ اما ايو هدف انسهان در حرههت تهاريخ نیسهت،
بلكه بر حسب اختیار ،انسان خود ايو راه را برگزيده در نتیجه به جا لقهاا اا بهه عهذاب
الهي منتهي گرديده است .به عبارت سادهتر ،به حسب راه خیر در نهايت انسان به بهشهت
منتهي ميگردد و به حسب مسیر شر در نهايت انسان به جهنم خواهد پیوست.
بنابراين اين لهان ،مكان و مح آرام نيست ،بلكه نون بازارناهاي
است كه بر سر راه باديه سادتهاند تاا مساافران از آن لاا زاد و توشاه
بردارند ،تمام آدميان مسافرند ...بهشت يا دوزخ ،نقطه پاياني سار است
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و از آن ديگر به لايي سار واقع نميشاود هار كاه در دنياا هسات ياا
تحصي سعادت منزل بهشت يا شقاوت منزل دوزخ

ميكند64.

اما بر طبق ديدگاه سبزوار اهداف جزئي در حرهت تاريخ بهر حسهب مسهیر و مراتهب
تاريخ متفاوت خواهد بود؛ اما مهمتريو غايت و نهايتي هه حكومتها ،دولتها ،جوامع و به
طور هلي نهايت منزلگاه هدايت انسان تلقي ميشود ظهور حضرت ولي عصهر و گسهترم
عدالت و عدلپرور در جامعه و جهان است و ايو از نظهر سهبزوار غايهت تهاريخ تلقهي
ميگردد هه تاريخ به سو ظهور حكومت آن حضرت در حرهت است؛ بهه طهور ههه در
هنگامه دعا جهت شاه عبا

دوم از خداوند مسئلت دارد حكومت صفويان را آنقهدر پايهدار

هند تا به نهايت خود يعني ظهور ولي عصر منتههي گهردد(« :خداونهد) سهلطنت آن عهالي
حضرت بر مفارق عالمیان تا ظهور دولت حضرت صاحب الزمان مستمر و بر دوام بدارد بهه
حق الحق».
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پينوشتها

 .سيد عبدالحسين خاتون آبادي ،وقايع السنن

واعونما

تصححي

محمد باقر بهبودي (تهران :كتاب فروشي اسالميه )531 ،ج ،5ص  353و 30؛ ميرزا محمد

علي معلم حبيب آبادي ،مكارم اآلثار (بي جا :بينا ،بيتا) ص .315

 .1سيد محمد باقر خوانساري اصحههاني ،روضات الجنات (تهحران و قحم :مكتحب

اسماعيليان 530 ،ق) ص .83
 .5ميرزا عبدالرحمان ،تاريخ ولماي خراسنا (مشحهد :بحينحا )53 ،ص

.15

 .3همان؛ مدرس تبریزي ،ريحانه اعدب (تهران :كتاب فروشي خيحام )533 ،ج
 ،3ص .131

 .3ميرزا محمد علي معلم حبيب آبادي ،پيشي
.3

 .8آقا بزرگ تهراني ،طبقات اوال

ص .315

الشيعه (قم :موسسه اسماعيليان ،بيتا) ص

 .3ميرزا محمد طاهر نصر آبحادي ،تنكرر

نرنر ادنادي تصححي وحيحد

دستگردي (بيجا ،كتاب فروشي فروغي )58 ،ص .31

 .3هما

آقا بزرگ تهراني ،پيشي

ص .3

 .3سيد محمد باقر خوانساري اصههاني ،پيشي

ص 83؛ شيخ عباس قمي ،مشحاهير

دانشمندان اسالم ،ترجمه شيخ محمد رازي (تهران :انتشارات كتاب فروشحي اسحالميه)53 ،

ص .31

 .0ميرزا محمد طاهر نصر آبادي ،پيشي
پيشي

ص .33

 .آقا بزرگ تهراني ،پيشي

ص .3

ص 31؛ سيد عبدالحسين خاتون آبحادي،
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 .1سيد جالل الدین آشتياني ،منتخباتي از اثار حكمناي اليني

ايرا (قم :انتشارات دفتر تبليغات اسالمي )585 ،ج  ،1ص  330ح .33
 .5هما .

 .3انهال ( )3آیه .35
 .3سبزواري ،روضة اعنمار وباسی بحه تصححي ن حک لح زایحي (قحم:

بوستان كتاب )53 ،ص .81

 .8هما

ص .33

 .3ن ک ل زایحي ،انديشه سياسی محقق سنبووار
كتاب )530 ،ص .513

 .3محمد باقر محقق سحبزواري «رساله خالفيه»

(قحم :بوسحتان

پيمست انديشنه

سياسي محقق سبوواري ص .511

 .3ن ک ل زایي ،پيشي
 .10سبزواري ،پيشي

ص  51ح .55

ص .133

 .1مرتضي مطهحري ،اشنايي دا ولم

اسنالمي (قحم :انتشحارات صحدرا،

 .11سبزواري ،روضة اعنمار وباسی

ص  518ح .513

 )533ج  ،1ص .33

 .15هما

ص .33

 .13هما

ص .185

 .13هما

ص .333

 .13هما

ص .30

 .13هما

ص .383

 .50هما

ص .383

 .18هما

ص .331

 .13سبزواري ،پيشي

ص .38
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 .5هما .

 .51ن ک ل زایي ،پيشي

ص .83

 .55ابونصرمحمد فارابي ،فرمل منتووه فصل  ،33بحه نقحل از :فرنحاز نحادرزاده
كرماني ،اصمل و مبادي فلسفه سياسي فارادي ص  53ح .53

 .53سبزواري ،پيشي
 .53هما

ص.383

ص .388

 .58ن ک ل زایي ،پيشي

ص  ،138به نقل از :روضة االنوار عباسي.

 .53ان لمبتون ،دولت و حكممت در اسال

ترجمحه و تحقيحق سحيد عبحاس

صالحي و محمد مهدي فقيهي (تهران :موسسه چاپ و نشر عروج )533 ،ص .335

 .53ن ححک ل ح زایححي ،پيشنني

ص  ،10بححه نقححل از :روضننة اعنننمار

وباسي نسخه خطي ،قسم دوم ،باب چهارم ،فصل دوم.
 .53هما .

 .30هما

ص .101

 .3سبزواري ،پيشي
 .31هما

ص .553

 .35هما

ص .5

 .33هما

ص .333

ص .33

ص  83ح .30

 .33سبزواري ،پيشي

 .38یعقوب جعهري ،دينش تاريخي قرا (قحم :دفتحر نشحر فرهنحال اسحالمي،
 )588ص .58

 .33ن ک ل زایي ،پيشي
 .33سبزواري ،پيشي
 .33هما
 .30هما

ص .135

ص .331

ص .30

ص .30
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 .3سبزواري ،روضة اعنمار وباسی

ص .383

 .31ر.ک :لمبتون ،دولت و حکممت در اسال

 .35ر .ک :محقق سبزواري ،روضة اعنمار وباسی

ص.335

ص .383

 .33سبزواري ،روضة اعنمار وباسي ص  8ح .88
 .33ن ک ل زایحي ،انديشه سياسي محقق سنبوواري ،ص  ،513ص

 ،8به نقل از :روضة اعنمار (نسخه خطي) ،قسم دوم ،باب اول ،فصل اول.

 .38هما

ص  3ح  ،118به نقل از :روضة اعنمار (نسخه خطي) ،قسحم دوم،

باب چهارم ،فصل سوم.

 .33هما

ص .185

ص .38

 .33محقق سبزواري ،پيشي

 .33سبزواري« ،رساله خالفيه»
 .80ن ک ل زایي ،پيشي
 .8هما
 .81هما
 .85هما

 .83هما
قسم اول ،باب اول.

ص .38

پيشي

ص .53

ص .15

ص .33
ص  51ح .55

ص  ،3به نقل از :روضة اعنمار وباسي

 .83سبزواري ،پيشي

ص .85

نسحخه خطحي،
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