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Abstract 

By the establishment of Safavid state and new conditions ahead, Shi’a 
political thought in 16th century saw itself faced with numerous questions the 
most significant of which was the presence of Shi’a but non- masūm king on 
the throne. Rozat-al-Anwar Abbasi by Mohammad Bagher Sabzevari's is 
among the works which is written for answering these questions including 
Mohaghegh Sabzevari’s main ideas as to human being’s nature, society and 
the way for governing it. This article, through studying one of the most 
significant works of Safavid era e.g.  Rozat-al-Anwar Abbasi and one of its 
most important contemporaneous works e.g. Leviathan written by Thomas 
Hobbes, aims at answering this question that why despite the fact that 
Hobbes and Mohaghegh Sabzevari almost share the same view as regards 
human being’s nature and the society, propose different solutions for 
governing the society and permanence of governance? The authors maintain 
that the different time and social conditions in which they lived have led 
Hobbes to consider the state as an artificial human as the solution for the 
permanence of society’s governance, while have induced Mohaghegh 
Sabzevari to follow connecting Safavid king to immortal Imam and ensuring 
the permanence of governance through creating the notion of non-original 
Imam. For the purpose of this article, in studying the works of these two 
writers, the manuscripts are used and the library-based, descriptive and 
analytic method is employed. 
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ی دو  و ت  ی  با ی  ط ه  یا د ا طا زواری ی  و ماله    مدبا 
  1محمد جاللي
  2زهرا اژئر 

  چكيده
 طيو شرا يبا ظهور دولت صفو يالديهم مدر قرن شانزد عهيش ياسيس تفكرات

آن حضور  نيترمكه مه ديرو دروبه ياريبس هايپرسشرو، خود را با شيپ ديجد
اثر محقق  ياالنوار عباسروضهعصوم بر مسند قدرت بود. مرياما غ عهيسلطان ش
 ديجد هايپرسشن يپاسخ به ا يست كه در تالش براا ياز جمله آثار يسبزوار

انسان،  عتيدر مورد طب يمحقق سبزوار اتينظر نيترمهم يو حاونگاشته شده 
ر آثا نيتراز مهم يكيمقاله بر آن است با مطالعه  نياداره آن است. ا يجامعه و چگونگ

 يعنيآن  روزگارهم يهاكتاب نيتراز مهم يكيبا  روضه االنوار يعني يدوران صفو
كه هابز و محقق كه چرا با آنپاسخ دهد  پرسش نيبه ا زاثر توماس هاب اتانيلو

 يحلهاند، راانسان و جامعه داشته عتيدر مورد طب كساني ياشهياند باًيتقر يسبزوار
د عتقدنمكنند. نگارندگان يم شنهاديدر آن پ ياداره جامعه و دوام حكمران يمتفاوت برا

 ،زهاب اند موجب شده كهستهيز يكه آن دو در آن م يمتفاوت يو اجتماع يزمان طيشرا
ه كحال آن ،جامعه بداند يحل دوام حكمرانانسان مصنوع را راه يكدولت به مثابه 
ام با ام ياصل به دنبال اتصال پادشاه صفوريمفهوم امام غ جاديبا ا ي،محقق سبزوار

 ود نيمطالعه آثار ا در ،مقاله نيهدف ا يباشد. برا يدوام حكمران نيو تضم راينام
 به كار بسته يليتحلتوصيفي و  ،ياروش كتابخانهفاده و است ياز نسخ خط سندهينو

 . شده است
  

 ،يعيدولت، وضع طب يحقوق تيشخص ،ياالنوار عباسروضه اتان،يلو واژگان كليدي:
 .يوضع مدن

                                  
 (نويسنده مسئول)؛ رايانامه: دانشگاه شهيد بهشتيدانشكده حقوق، استاديار گروه حقوق عمومي،  1
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  مقدمه 
دو انديشمند سياسي ي هاآموزهتطبيقي  يپيش رو در نظر دارد كه به مطالعه يمقاله

و ذهن  ستهيزيميالدي يكي در انگلستان و ديگري در ايران م بپردازد كه در قرن هفدهم
جامعه بوده است. اين نوشتار به بررسي  يها در پي پاسخ و راه حلي براي ادارههر دو آن

م) در زمينه دولت و حكمراني جامعه پرداخته و  1588-1679( 3هابز يانديشه و نظريه
م) از فقيهان و انديشمندان  1608-1679اري (محمدباقر سبزومال يانديشهنظريات او را با 

. محمدباقر بن محمد مؤمن كنديمهم عصر صفوي در همين زمينه در ايران بررسي م
خراساني سبزواري مشهور به محقق سبزواري از فقهاي شيعه در قرن يازدهم قمري (هفدهم 

 ان منصوب شداالسالمي و امامت جمعه اصفهعباس به شيخميالدي) است. وي از سوي شاه
و امامت جمعه تا بيش از دو قرن در اعقاب او تداوم داشت.  )45-55: 1371(مهدوي،

  )201- 204: 1379جعفريان،(
آثار بسياري در فقه و سياست از خود بر جاي گذاشته است. از  محقق سبزواري

اشاره  4االحكام و ذخيره المعاد يهبه كفا توانيآثار فقهي او م نيترمهم
اثر وي در سياست است  نيتركتاب روضه االنوار عباسي مهم )19: 1408راني،(تهداشت.

رو كه در نظر او را در بردارد. اين كتاب ازآن از يداركه انديشه سياسي و آيين مملكت
  توجهي برخوردار است.از اهميت قابل شده دوران صفوي نگاشته

. رسدييه سياسي شيعه به نظر منظر يدر مطالعه هادوره نيتردوران صفويه يكي از مهم
صورت مقتدرانه حكومت را در دست عصر صفوي اولين دوراني است كه شيعيان به

                                  
,Oxford ction, Hobbes: A Very Short Introdu Richard,  Tuck راي مطالعه زندگي و زمانه هابز ر.ك:ب 1

.University Press, 2002 
 يال االذهان ارشاد« طهارت ، صالت ، زكات ، خمس ، صوم ، حج از كتاب  ياز كتابها يكتاب شرح مفصل نيا 2

  ق) است. 726(م  يعالمه حل»  مانياحكام اال
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پيش ازآن نقشي بود كه اين بار مذهب  يايران صفوي با دوره يگرفتند. تفاوت عمده

صفوي و رسميت يافتن تشيع، اين  يشيعه در ساخت هويت جديد بر عهده داشت. در دوره
سياسي خاصي  يبلكه همراه با فلسفه ،عنوان يك مذهب سادهاج اين مذهب نه بهبار رو

مطرح شد و مذهب تشيع با استفاده از آموزش همگاني آن در سراسر قلمرو صفوي، در 
تا جايي كه ) 15- 18: 1379جعفريان، ( اي نهاد.ويژه ريجهت، تأث هر طرز تلقي مردم از

دند كه خصوصيات اخالقي مردم ايران آثاري از برخي محققان تاريخ دوره صفوي معتق
 )24: 1380(آژند،القا شده است.  نانشيي شاه اسماعيل و جانشوسيلهدارد كه به ييهازهيانگ

با تحولي كه در اوضاع سياسي ايران در آغاز قرن دهم پديد آمد، انديشه سياسي شيعه 
 لت مستقل شيعي داشتندكرد. شيعيان يك دوبايست خود را با آن همراه مينيز مي
تر از آن اين بود كه اكثريت قريب به رهبري آن با امام معصوم نبود. اما مهمكه درحالي

اتفاق علماي شيعه كه تجربه يك هزار سال تقيه را در پرونده شيعه داشتند، بخصوص 
ها فشار مماليك و عثماني را تحمل كرده بودند، اكنون سلطنت علماي جبل عامل كه قرن

-780: 1390 جعفريان،دانستند. (ها ميصفوي را يك موهبت الهي براي رهايي از آن ستم
جامعه شيعه هزار سال يك اقليت تحت سيطره اكثريتي بود كه غالباً نگاه تندي به  )735

ها تحت فشار قرار گرفته بودند. اكنون يك دولت نيرومند، و آنان داشتند و در بيشتر دوره
كرد. طبيعي بود دفاع از آن برخاسته و با تمام وجود از آنان دفاع مي يك سلطنت قوي، به

 كه آنان در كنار اين دولت قرار گيرند.

ن نظريات كالمي و سياسي در يتبي ووجود داشت  در بعد نظري يك ابهامحال، بااين
بود. باور به امام معصوم و نظريه غيبت و  اي مهمهمچنان مسئله باب امامت و سلطنت

محسوب ترين نقطه در نظريات سياسي شيعه نهايت مهدويت كه استمرار آن بود، كليديدر
الهي داشت و بخشي ديگر جنبه اداره جامعه  - . بخشي از آن جنبه فكري و امامتيشديم

صورت عملي و خارجي درگير به جامعه و فقهااسالمي. پس از تشكيل دولت صفوي، 
براي عالوه مند به تشيع بودند. بهمعصوم اما عالقهامام  از غيرفردي وجود عيني سلطنت 

. بدين ترتيب دادنديمانجام رهايي از تقيه ديرپا نيز اقدامي  قصدتا بهضرورت داشت ايشان 
آنان به سمت توجيه اين سلطنت سوق پيدا كردند. هرچه بود با نظرياتي كه ارائه شد طي 
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گفته يعني حفظ اصل قطه كليدي پيشرغم پافشاري روي همان ندوره سلطنت صفوي و به
هايي امامت، توجيهاتي براي دفاع از سلطنت اسالمي مطرح گرديد و در اين زمينه تالش

 ) 30- 35: 1379جعفريان، ( ضرورت با اصول انجام شود. .صورت گرفت تا توافقي ولو به
كه قصد وي  دكنيسبزواري بيان مباقر مالمحمد هاست. روضه االنوار از دسته همين تالش

كه موجب سعادت اخروي پادشاهان و  كند فيروضه االنوار آن بوده تا كتابي تأل فياز تأل
حسب نجات و مشتمل بر آنچه پادشاهان را در كار باشد به« :باشدحسن تدبير مملكتي 

محقق (» حسب تدبير و مصلحت ملكي.رستگاري اخروي و آنچه ايشان را نافع باشد به
وظيفه كه چنين كاري را در راستاي انجام كندي) همچنين او بيان م42 :1383سبزواري، 

براي نگارش كتاب هم اجازه  و عباس دوم نگاشتهخود و اداي حق شكرگزاري از شاه
  خداوند و هم پادشاه را كسب كرده است.

نوار اال اين نوشتار بر آن است كه با بررسي دو كتاب مهم سياسي لوياتان و روضه
يط همزمان در يك عصر توسط دو فيلسوف سياسي نگاشته شده كه در شرا عباسي كه

 طور خاص به بررسي، بهاندستهيزيفكري و مذهبي متفاوت م ينهيشياجتماعي ناهمسان با پ
ست االه آن ين مقجامعه بپردازد. سؤال اساسي در ا يرويكرد آنان در زمينه انسان و اداره

فظ فظ نظم در جامعه براي ححيشمند در موضوع لزوم رغم آنكه هر دو اندكه چرا علي
ك راه هر ي دركي يكسان دارند اما كنديحيات جمعي جامعه و خطراتي كه آن را تهديد م

تراك ر به اشمختص ؟ براي پاسخ به اين مسئله ابتدا نگاهيكننديحلي كامالً متفاوت ارائه م
اي عهشده را در مطالهاي ارائهحلفهم آنان از وضعيت جامعه خواهيم داشت و سپس راه

وجب تطبيقي ارائه خواهيم كرد و درنهايت به بررسي مباني خواهيم پرداخت كه م
 ست.اشده توسط آنان شده حل ارائهاساسي در راه يهاتفاوت

  
 انسان و جامعه انساني فيتوص .1

بحث خود  ههر دو نويسنددر نكته جالب در مورد لوياتان و روضه االنوار آن است كه 
. اگرچه هابز به اين دليل به توصيف طبيعت كننديرا با توصيف طبع و طبيعت انسان آغاز م

و سبزواري به آن دليل به سراغ  دانديم »انسان مصنوع« يكه آن را سازنده پردازديانسان م
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كه  از احتياج و نياز آدميان به پادشاهان سخن بگويد خواهديكه م روديتوصيف انسان م

هم هابز و هم  رسديمبه نظر  نكهيا بادو گام مختلف از يك مسير هستند.  هاآني ردوه
سبزواري اول به نياز انسان به لزوم اداره جامعه و برطرف كردن آن نياز انديشيدند اما براي 

كه براي سبزواري، انسان منفعل و هابز طبيعت انسان، مبدع، خالق و فعال است درحالي
 مخلوق است.

آدمي در تعيش و زندگاني «: كنديگونه آغاز مواري فصل اول كتاب خود را اينسبز
 كندميبيان  و سپس دليل خود را براي نياز به اين سه» محتاج است به غذا و لباس و مسكن

كه در آن هريك  وجود اجتماعي الزم استكه به جهت رفع اين  گيردميگونه نتيجه و اين
بنابراين او  ر عهده گيرند تا نيازهاي افراد آن جامعه مرتفع شود.از افراد جامعه شغلي را ب

 سدينويو م دانديرفع همين نيازها را محرك اصلي انسان براي تشكيل اجتماع يا جامعه م
از سخنان گذشته معلوم شد كه به فعل يك كس تحصيل قوت و غذاي انساني ميسّر «

ت يكديگر نمايند و هركدام به شغلي شود، بلكه جمعي كثير بايد كه هريك معاوننمي
مشغول باشند تا امر غذا صورت يابد. و همچنين است حكم در باب لباس و 

نكته جالب اما در توضيح اين جامعه آن است كه سبزواري  )64: 1383سبزواري، (»مسكن.
ل و در تماي هاآن هايتفاوت برتكيه، با كندميآغاز  هاانسانهابز كه با برابري  برخالف

عاليق در پي آن است كه نشان دهد چنين تفاوت و تبايني از داليل ماندگاري اجتماع 
 ... است كه حكيم متعال جهتنيو ازا«: دهدميگونه اين مسئله را توضيح است. او اين

مردم را مختلف آفريد، كه اگر همه به يك همّت و عزيمت  يهاها و همّتها و عزمداعيه
شد و كار آدمي باطل و ديگر معطّل مي يهاشدند و شغلشغل مي بودند متوجّه يكمي

خراب، و اختالف همّتها باعث آن شد كه هريك را رغبت به كاري و عزيمت شغلي به هم 
سوره زخرف اشاره  32) و سپس به قسمتي از آيه 64: 1383محقق سبزواري، (» رسيد

مردم  يانهيا قسمت كرديم در مفرمايد كه، ممي ...خداي «كه  دهديو توضيح م كنديم
ها، يعني ، و بعضي را بلند كرديم بر بعضي به درجه... هايايشان را، يعني روز يهاشتيمع
حسب مال و قدرت و عقل و شوكت و اراده و همّت تا آنكه بعضي، بعضي را مسخّر به
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لو تساوي «كه:  كندياشاره م »حكما«به سخني از  ) و64: 1383سبزواري، ( »خود سازند
 )64: 1383سبزواري، ( »عاًيالنّاس لهلكوا جم

 كنديم ديأكدر مقابل هابز در جمالت آغازين فصل سيزدهم كتاب لوياتان بر برابري ت
ي ي و بدنواي فكرطبيعت برابرند، طبيعت آدميان را از نظر قبر اساس  آدميان«: سدينويو م

از همين برابري «كه  رديگيه نتيجه مگوناينو ) ,2003Hobbes :81( »برابر ساخته است.
و بنابراين  شوديشي مآدميان در توانايي، برابري در اميد و انتظار براي دستيابي به اهداف نا

ن مند شوند دشماگر دوكس خواهان چيز واحدي باشند كه نتوانند هر دو از آن بهره
  ),2003Hobbes :82( ».گردندييكديگر م

ت متفاو يو اصول اند اگرچه با بيانانسان درك مشتركي داشته ها ازبنابراين هر دو آن
د ابر باشنها با يكديگر بركه اگر انسان سدينويم يدرست. سبزواري بهكننديآن را بيان م

نهايت ، گرچه دركنديهابز اما با اصلي متفاوت شروع م. جامعه رو به هالكت خواهد رفت
اليق و رابري در عه برابري هابز به دنبال دارد بك ياجهي. نترسديم يكسان ياجهيبه نت

 ،يميكر ،نوظهور ،ينييشهرآگردد (ياهداف است كه درنهايت موجب جنگ در جامعه م
  است. سبزواري نيز آن را بيان كرده ترشيچيزي كه پ )82: 1397

براي سبزواري برابري در همت » برابري«توجه به اين نكته بسيار ضروري است كه 
است. به اين معني كه هابز معتقد  هاييتوانابراي هابز برابري در » برابري«كه الياست درح

و  روديماگر با اهداف مشابه جمع شود به سمت جنگ پيش  هاييتوانااست برابري در 
كس هم به اندازه  نيترناتوان«حتي  چراكهاو ممكن نيست  ازنظر اساساً هاقوتنابرابري در 

در مقابل سبزواري معتقد است برابري در  )Hobbes,2003: 81( »كافي نيرومند است.
. براي مانديمكه جامعه معطل  شوديمعاليق و اهداف به اين دليل موجب هالكت جامعه 

ي متفاوت است، هاعزمو  هاهمتي به وجود آمدن نهيزمدليل و  هاييتوانااو تفاوت در 
همچنين احوال «كه  دهديمونه توضيح گادعايي كه مستند به آيات قرآن است. وي اين

بودند خدمت خلق را در توانگري و درويشي مختلف آفريد كه اگر همه توانگر مي
بودند نيز خدمت نيازي از يكديگر، و اگر همه درويش ميكردند، از جهت بييكديگر نمي
) 65: 1383سبزواري، (»يكديگر. حقّ كردند، از جهت عدم قدرت بر اداي يكديگر نمي
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، سبزواري دانستيمهابز كه نابرابري در قوا را امري غيرممكن  برخالف گريدعبارتبه

ي فعل خداوند واسطهبه هاانسان چراكهغيرممكن است  هاقوتمعتقد است كه برابري در 
  .نابرابرند

 
 آغاز وضع طبيعي و نزاع دائم .2

ر دري ان يعني براباگرچه هابز و سبزواري با توصيف دو وضعيت متفاوت براي انس
زاع يا نمشترك يعني  ياها در نقطهاما آن كننديمقابل نابرابري بحث خود را آغاز م

اج در معاش محت«انسان  كنديازآنكه اثبات مسبزواري پس. رسنديخصومت به يكديگر م
هاي مردمان مختلف است و چون داعيه«كه  سدينويگونه ماست سپس اين» به اجتماع

ل به بعضي را مي وبعضي را ميل به شهوات بود  ...كنند،وس طلب منفعت خود مينف يهمه
ي چه ديگرريك آناگر ايشان را به طبايع ايشان گذارند، ه... مال و بعضي را ميل به غلبه 

 شوند و شغولدارد خواهد و كار به خصومت و نزاع انجامد و به اضرار و اهالك يكديگر م
نت باطل جمعيت و معاو يدهينت يكديگر دارند بازمانند و فاهر يك از شغلي كه در معاو

ب راد در پي كساو اين مسئله كه هر يك از اف ني) بنابرا65: 1383محقق سبزواري، (» شود.
اع منفعت خود هستند و هر كس داراي اهداف خاص خود است را موجب درگيري و نز

يت و درنهاالت اسان و همچنين تماي. او نيز مانند هابز معتقد است كه نيازهاي اندانديم
 موجب درگيري و نزاع خواهد شد.

، از ديگويهابز نيز در توصيف وضع طبيعي خود از درگيري و نزاع مداوم سخن م
ترس از دست دادن جان و  ، يعنيرو هستندترسي دائمي كه آدميان همواره با آن روبه

آدميان از معاشرت و  شوديمكه موجب  ي) ترس20: 1396 ،يتوانا، اله داد(امنيت. 
 .زنديا يكديگر لذت نبرند و همواره قدرت در اين نوع از جامعه حرف اول را مبمصاحبت 

 :Hobbes,2003كه اين درگيري و نزاع حاصل سه علت اصلي ست ( كندياو نيز بيان م

عت و ميل و شهوات و فطلب منيعني  ديگويمداليلي كه سبزواري نيز از آن سخن  )84
 .تمايل به غلبه و استقالل نيمچنه
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وضع هابز اين وضعيت جنگ مداوم را در مقابل وضعيت مدني قرار داده و آن را 
ي . زمانوضعيت فقدان قدرت عمومي است در انديشه هر دو. وضع طبيعي نامديطبيعي م

. كننديمست كه آدميان بدون قدرت عمومي كه همگان را در حال ترس نگه دارد زندگي 
ت در هابز معتقد اس )Hobbes,2003: 84. (شوديوضع ازنظر هابز جنگ خوانده ماين 

 ه بهچنين وضعيتي يعني وضعيت جنگ امكاني براي كار و فعاليت وجود ندارد چراك
ت وضعي ست كه سبزواري از ايناهمان توصيفي  قاًيحاصل آن اطمينان نيست و اين دق

 .منازعه دارد

ايالت، ها وضعيت مخاصمه و نزاع دائمي بر سر تمدو آنبنابراين وضع طبيعي براي هر 
در اين وضع افراد در ترس  ) ,2006Tuck :128-515( شخصي است. يهانيازها و منفعت
حق و  ت مفهوم. در اين حالرديگيو فعاليتي در اين زمان صورت نم برنديدائمي به سر م

عمومي  وائقه فز عدم وجود قدرت معنا ندارد و اين وضع ناشي ا يعدالتيعدالت و ب ،ناحق
  )Sommerville, 1992:26برتر است. (
ي نزاع و جنگ در هاشهيريي در هاتفاوت نظرصاحبي اين دو هاشهياندميان  باآنكه

ي اعضاي هاييتواناي نزاع، هاشهيرجامعه وجود دارد كه ممكن است ناشي از تمايز در 
و دهر  اما درنهايت ايشان از شهوات، باشد، و پيروي هاطلب، هاهمت، هاهيداعجامعه، 

جود جامعه ي كه علت وبه صورت انجامديمكه كار جوامع به نزاع  كننديمي ريگجهينت
يري يا ي راه حلي براي جلوگارائه. لذا هر دو در پي روديمو امنيت از بين  شوديمزايل 
ي ايشان هردو باآنكه ) ) ,2017Donelson :184–871ي اين وضعيت نزاع هستند.خاتمه

ي سبزوار ان مصنوع و، اما در اين ميان، هابز خلق انسداننديم حلراهوجود قدرت فائقه را 
  .دانديمحفظ دوام جامعه  حلراهتوسل به امام غير اصل را 

 
 اتصال به وحي تنها راه پيمان با خداوند .3

ه اضرار و هالكت پس از شرح وضعيت نزاع كه به قول او ب يسبزوار محمدباقرمال
. ديگويسخن م »تدبير«براي نجات از اين وضعيت از ضرورت نوعي از  انجامديها مانسان

آن را معادل با اداره جامعه دانست. تدبيري كه بر اساس آن افراد به  توانيمفهومي كه م
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 به حقوق ديگران تعدي كنند و درنهايت تواننديو نم شونديحقوق و تكاليف خود آگاه م
الضّروره نوعي از تدبير بايد كه هريك را به حدّي «: گردنديهر يك به فعاليت خود بازم

كه مستحقّ آن باشد قانع گرداند و به حقّ خويش برساند، و دست هريك از تعدّي و 
 ».تصرّف در حقوق ديگران كوتاه گرداند و به شغلي كه تعلّق به او دارد مشغول گرداند

  )65: 1383، سبزواري(
عين آن حقوق و تكاليف م يواسطهاز تدبير را كه به گونهنير ادامه سبزواري اد

» يعتصاحب شر«را محتاج به  شونديو هريك از افراد به حد خود آگاه م گردديم
 بزواري،س( .است »پيغمبر«كه منظور وي از صاحب شريعت  كنديو سپس بيان م دانديم

ر يا ه پيامبراي درك اين حقوق و تكاليف نياز ب. بنابراين ازنظر سبزواري ب)65: 1383
 از ويژگي واز طريق وحي با خداوند در ارتباط باشد  توانديست كه ما يعتيشرصاحب

ل ائو فض صفات افراد در جميع يعصمت ذاتي نيز برخوردار باشد. اين پيامبر نسبت به همه
 ست.ا ييهانيك برتر است و داراي معجزات و نشانه

ست كه اهمان كسي  عتيشردارد كه صاحب ديسبزواري بر اين مسئله تأكعلت آنكه 
و نظر ا زاچراكه  گردديتدبير جامعه را به دست گيرد در بيانات بعدي او روشن م ستيبايم

عت كاليف را به دست آورد شريتاحكام مربوط به حقوق و  توانيي آن موسيلهآنچه به
ريق ه از طكبه شريعت  ستيبايم رديگيبه دست م كسي كه تدبير امور را نيبنابرا .است

 آگاهي يابد. ،رسديوحي به او م

هابز نيز در ادامه براي رهايي از اين وضعيت و به قول او رهايي از ترس از مرگ و 
ي اطاعت از قدرت عمومي است كه همه او حلدهد. راهحل خود را ارائه ميجراحت راه

خوردار نيستند. ازنظر او تنها راهي كه آدميان براي پرهيز از افراد در برابر آن از قدرت بر
مرگ و تأمين امكان زندگي آسوده براي خويشتن دارند آن است كه وجود قدرت دائمي 

 :Hobbes,2003( خواهند بود. قدرتياي را تصديق كنند كه همگان در مقابل آن بحاكمه

87(  
براي اعضاي  امكان برابر داشتن هابزي كه بايد به آن توجه داشت آن است كه انكته
از  او منظور . بنابراين،كنديمعنوان معيار برابري معرفي را به يكديگردر كشتن  جامعه
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»آن را نابود سازند؛ درواقع، اين تعبير  توانندينمافراد جامعه كه  ي استقدرت »قدرت برتر
 ،الف و ب يدر رابطه نكهآ يعنيمراتب سلسلهاست؛ عدم وجود مراتب سلسلههمان معناي 

. دهد رييتغ را با ديگريخود  ينسبت حقوق ايرابطه  تواندينم از طرفين اين رابطه كيچيه
)Arendt, 1961:94-96(  در تحليل نهايي نسبت ميان اعضاي  ازآنجاكه معتقد استهابز

بر هستند. برا باهم، پس اعضاي جامعه شوديمجامعه با نزاع و امكان نابودي يكديگر تعيين 
ي روابط ميان افراد باشد چراكه كنندهميتنظ توانديمتنها قدرت فائقه در جامعه است كه 

آن را از بين ببرد. و اين درست  تواندينم كسچيهبرتري چنين قدرتي به آن دليل است كه 
ي جامعه است. لذا دوام جامعه متكي است به دوام اداره» دوام«و » استمرار«همان معناي 

  قدرتي مصنوع، دائمي و برتر.
ن در مورد دي كهيدر فصل دوازدهم هنگام ترشيپاين قدرت برتر،  منشأ او در مورد

ا فوق لهام مهر جا كه خداوند خويشتن از طريق وحي و ا«كه  كنديسخن گفته است بيان م
ي نينقوا خت وكرد در همانجا نيز براي خود سلطنتي خاص برقرار سا سيطبيعي ديني را تأس

و » اختسقرر در باب رفتار آدميان نسبت به خويش و نيز رفتار ايشان نسبت به يكديگر م
 وب عهد خداوند به موجب قدرت خويش پادشاه كل زمين است اما به موج« كنديبيان م

در فصل وي  )Hobbes,2003:67(».شوديپيمان معين پادشاه قوم برگزيده خويش م
اوند ناممكن است پيمان بستن با خد«به وضوح بيان كرده كه  هامانيشانزدهم در بيان انواع پ

و ه نام انظر او و ب وحي و الهام مافوق طبيعي و يا از طريق نوابي كه تحت واسطهبهمگر 
  »رانند.ميحكم 
)Hobbes,2003:101(  كه  بردميل از حكومت موسي بر يهوديان نام مثااو براي

نه سخن  گفتميداوند در ارتباط بود و آنچه او وحي با خ واسطهبهحضرت موسي خود 
موسي بلكه سخن خداوند بود. هابز همچون سبزواري ويژگي اتصال به وحي و معجزات را 

 ,Stauffer( .خوانده شود شريعتصاحب تواندميكه  داندميكسي  هايويژگياز 

2010:870( 

ن است، باالترين قدرتي كه خداوند مالك زمي روازآنمعتقدند  هاآنبنابراين هر دو 
وحي با او در ارتباط بود  وسيلهبهوجود داشته باشد. تا زماني كه بتوان  تواندمياست كه 
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، اگر چه با ابزار متفاوت در نظريه هابز يعني كرد تأمين وسيلهبدينانتظام جهان را  توانمي

هابز در اين نخواهد بود. ممكن  اساساً. اما چنانچه اين امر ممكن نباشد چنين پيماني قرارداد
كه زماني كه به حكومت منصوب شدند به  كندميبه داستان فرزندان شموئيل اشاره  ميان

ديگر حكومت آنان  اسرائيلبنيقوم  هاآن يناعادالنه هايقضاوتعلت فقدان معجزات و 
دليل  را نپذيرفت و از شموئيل خواست كه پادشاهي براي آنان برگزيند. بنابراين هابز دو

يكي عدم صداقت حاكمان و طلب  داندميمهم را از عوامل عدم ايمان مردم به اين رابطه 
كه قوم،  شودمينفع شخصي و ديگري عدم ارائه معجزات، و درنهايت اين داليل موجب 

در نظريه سبزواري نيز  )Mortimer,2013:509خداوند را از فرماندهي بر خود عزل كند. (
كه  كندمياز تدبير توسط كسي صحبت  داندمياوند را صاحب ملك كه خد طورهمان او

هابز در  ازنظرموضوعاتي كه  دقيقاًداراي معجزات و صاحب عصمت و كمال است يعني 
از چنين پيماني سخن  تواننمي اساساًايجاد رابطه و پيمان با خداوند مهم است و بدون آن 

 گفت.

 
 ير اصلوضعيت مدني: انسان مصنوع و امام غ .4

رو كه هابز در فصول پيشين منشأ قدرت را از خداوند به آدميان منتقل كرده است، ازآن
. هابز ديگوياز پيماني جديد سخن م ارتباطنيدرا ،به علت فقدان خداوند و قدرت با دوام

او ها صورت گرفته است. كه ميان انسان دانديايجاد اين قدرت عمومي را حاصل توافقي م
ها تأسيس قدرت عمومي كه بتواند آدميان را از هجوم بيگانگان و ديگر آسيب تنها راه

داند كه آدميان تمام قدرت و توان خود را به براي مدتي نامحدود محفوظ دارد آن مي
ها هاي مختلف آنواگذار كنند تا از طريق اكثريت آراء اراده »يا مجمعي از كسان تنيك«

بدين طريق آدميان اراده و نظر خود را به اراده و نظر او تسليم را به يك اراده تبديل كند و 
وحدت  درواقعهابز اين امر چيزي بيش از اجماع و توافق است. يعني  ازنظركنند. مي

گيرد و در اين عهد همه با يكديگر صورت مي موجببههمگان در يك شخص است كه 
يا مجمعي از اشخاص وا  عقد افراد حق خود به حكومت بر خويشتن را به اين شخص
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گردد يعني موجودي مي »شخص«گذارند. دولت به معناي واقعي در اين زمان تبديل به مي
  ),1986:76Hampton( صورت مي زند.كه نقاب آدميان حاضر در اين عقد را به

خورد به زماني كه چنين توافقي هابز دقيقاً محل تولد و زمان تولد دولت گره مي ازنظر
يابد. وحدت مي 5كيويتاس گيرد و جماعتي در پشت نقاب يك شخص يعنيصورت مي

)Sommerville, 1992:234(  در اين زمان لوياتان يا همان خداوند ميراي هابز، در سايه
شود. او در تالش است با تشبيه دولت به خداوند از اقتدار خداوند جاويدان متولد مي

در ادامه او دولت يا همان  )102: 1394 ،ياكبر ،يونسياقتداري دائمي سخن بگويد. (
كه جمع كثيري از  شخصيدولت عبارت است از «كند: گونه تعريف ميكامان ولث را اين

اند تا او مرجع او ساخته يكبهيكعهد و پيمان با يكديگر خودشان را  موجببهآدميان 
ي حفظ آرامش و امنيت داند براخود مقتضي مي كهچنانآنبتواند تمامي قوا و امكانات را 
بنابراين مردمان با عهد و پيماني  )Hobbes, 2003:106( د.و حراست عمومي به كار گير

يعني شخصيت، به او  زندميصورت بندند و با تولد نقابي كه دولت آن را بهكه مي
 دهند.مرجعيت مي

شود گويد كسي كه حامل اين شخص است حاكم خوانده ميمي يدرستدر ادامه او به
و  )Hobbes,2003:107( رود و همگان اتباع او هستند.و صاحب قدرت حاكمه به شمار مي

بين شخصيت مصنوع دولت و سازندگان آن تفكيك قائل شده  نيازاشيگونه او كه پاين
شود. در حقيقت بود، بين شخص حاكم و شخصيت حقوقي دولت نيز تفكيك قائل مي

ت است و شخصيت حقوقي دولت نقابي است كه حاكم حامل نقاب شخصيت حقوقي دول
از عهد و پيمان آدميان با يكديگر به وجود آمده است. اين مسئله دقيقًا زماني كه هابز از 

كند امكان شود. وي بيان ميگويد مشخص ميحقوق و تكاليف دولت تأسيسي سخن مي
بوده بلكه اين نقض پيمان از جانب شخص حاكم متصور نيست زيرا او طرف ديگر پيمان ن

واسطه پيمان متقابل آدميان (ايجاد شخص واحد يا همان شخصيت حق نمايندگي به
پيمان بستن حاكم با كل جماعت  ني) همچن234: 1394(سلطاني، مصنوعي) به وجود آمد. 

                                  
1  Civitas 
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ها هنوز يك شخص عقد و پيمان آن نيازاشيعنوان طرف قرارداد نيز ناممكن بوده زيرا پبه

 )224: 1398)(سلطاني، Hobbes,2003:108( رفتند.نميواحد به شمار 

 ،نيستيم واجهم فقدان قدرت خداوند آنكه معتقد است بايل لدر مقابل اما سبزواري به د
ز شريعت و افراد به ميل خود ا يهمهكه رو ازآناو  ازنظر. كندميديگر استدالل  ايگونهبه

لق را د كه به لطف و عنف خحاكمي عادل بايايشان را « كنندنمي برداريفرماناحكام الهي 
 گونه حق و تكاليف را مشخص كرده،و اين» بر اطاعت و انقياد احكام الهي بدارد

امام يا «او آن شخص  رازنظآورد و عالم را منتظم كند  جابهو نهي از منكر  معروفامربه
صورت به نتواندك حقيقي است حتي اگر لِاست و آن شخص پادشاه اصلي و مَ» خليفه خدا

او  يواسطهبهكه  داندميعيني تصرف كند. او آن پادشاه را نور خدا در زمين و حجت او 
الم از عيچ زماني هدر  اساساً. و بر اساس نظريات شيعه شودميفيض و بركات بر زمين نازل 

 قول حضور اين امامان خالي نيست حتي اگر اين امامان به چشم ديده نشوند و به
منقطع  لكليهباگر امام يك دم در عالم نباشد، فيض از اين عالم «سبزواري  مدباقرمالمح
و  ديگرعبارتبه) 75: 1383، سبزواري( ».شودمي، فيض وجود از اين جهان مرتفع شودمي

 نظر در عقيده شيعه عدم وجود امام مساوي است با عدم وجود هستي. بنابراين به
ا زماني ر تواننمي اساساًعنوان متفكر شيعي اه فكري او بهسبزواري و در دستگمالمحمدباقر 

نابراين بخدا حضور نداشته باشد.  يخليفهعنوان نور خدا و متصور بود كه در آن امام به
 شوديم امعهجسبزواري برخالف هابز آنچه را كه موجب از بين رفتن تدبير عالم و نيستي 

ي زمين فيض خدا بر رو ي، امامي كه واسطهنددايبلكه عدم وجود امام م ،نه جنگ داخلي
 است.

قمري آغاز شده  329يعني غيبتي كه از سال  كبرااما در مواردي مانند زمان غيبت 
مثل او چون « مالمحمدباقربه بيان  .نيست مشاهدهقابلاست، حضور فيزيكي امام با چشم 

ات او بر زمين ظاهر و آفتابي است كه در زير ابر پنهان باشد كه مدد روشنايي و فيوض
اين زمان در حقيقت فقدان قدرت قدسي وجود  در) 76: 1383، سبزواري(» هويداست

حضور غير فيزيكي تغيير پيدا كرده است. او زنده  نوعيبهبلكه حضور فيزيكي امام  .ندارد
 حلراهمتفاوت، يعني غيبت جسماني، در اين زمان  ايگونهبهاست و وجود دارد كه اما 
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قدرت يا همان  منشأنيازي به خلق  اساساًمتفاوت با هابز است. چراكه او  باقر كامالًمحمدمال
 منشأشخصيت حقوقي دولت و انسان مصنوع ندارد بلكه وي بايد به خلق ارتباط با اين 

اگر پادشاهي عادل مدبّر كه كدخدايي و « نويسدميگونه . به همين جهت او اينبيانديشد
ايد در ميان خلق نباشد، كار اين جهان به فساد و اختالل انجامد و رياست اين جهان نم
كس را تعيش ممكن نباشد، بلكه ال بدّ و ناچار ضرور است خلق را از منتظم نشود و هيچ

پادشاهي كه به عدل زندگاني نمايد و پيروي سيرت و سنّت امام اصلي كند و در دفع شرّ 
رعايا و زيردستان  تحقاق خود نگاه دارد و حفظاس يظالمان بكوشد و هركس را در مرتبه

 )67 :1383سبزواري،( »نمايد. تنديكه امانات جناب احد

حالت  نيتركه شيعيان در بهترين حالت و امن پردازدياو زماني به ارائه اين نظريه م
 ياها به زمانهسبزواري بر تفاوت ديتأك گريدعبارت. بهبرنديممكن در تاريخ به سر م

است. دوران صفوي دوراني است كه شيعيان  كردهيكه وي در آن تنفس م گردديازمب
بر هويت شيعي  دياند با تأكاند و در تالشها تقيه، حال قدرت را به دست گرفتهپس از سال

خصوص عثمانيان متمايز كنند. در حقيقت اين تمايزات ها بهخود، خود را از ديگر حكومت
معرفي » ناجيه يفرقه«ها خود را ي هويت آنان است تا جايي كه آنها مبناي اصلو تفاوت

بسيار دارند. شيعيان در دوران  ديدر اين زمينه تالش و تأك يپردازهيو بر نظر كننديم
مسلمانان و حتي در ميان آدميان به  يبر اين عبارت خود را برترين فرقه ديصفوي با تأك

مواره يكي از مفاهيمي بوده كه در انديشه سياسي مفهوم فرقه ناجيه ه .آورنديشمار م
در امت  جادشدهيشيعيان به آن پرداخته و البته افتخار شده است. اينكه شيعه در ميان فرق ا

و باقي  شوديو به عبارت بهتر هالك نم ابدييخواهد بود كه نجات م ياپيامبر تنها فرقه
ه صفويه البته با كمك علماي شيعه مفاهيمي بود ك وست. اين مفهوم در دوران صفوي جز

عنوان يك مفهوم مهم و بنيادين در سلطنت خود رواج داده و در تالش است تا آن را به
هاي پاياني فرمانروايي صفويان مفهوم ايران تا اندازه طور خاص در سالند كند. بهمساختار

ساختي ديني  زيادي برجسته شد؛ مفهومي كه تا حدود بسيار زيادي چون ديگر مفاهيم
شيعي  ترقياين مفهوم به مفهوم ديني و به عبارت دق )499 :1381صفت گل، (داشت. 
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زمينه را براي ظهور امام غايب آماده » فرقه ناجيه«دارالتشيع گره خورده بود كه در آن 

 .كرديم

لماي طراز اول عصر سلطان ق) از ع 1016-1099( يبراي مثال آقا حسين خوانسار
. او ضمن كنديارائه م بارهنياصفهان، تفسير درخور نگرشي درا االسالمخيسليمان و ش
كه  ديگويالم ممتعدد موجود در اس يهاصفويه و اشاره به فرقه يسلسله يبحثي درباره

ي فلباقون ه و استفرق امتي علي ثلث و سبعين فرقه، فرقه الناجي«پيامبر (ص) فرموده است 
ليه عهللا املت بيضاي احمدي و شريعت سمحاي محمدي صلي  النار. ماء معين عين الحيات

ري س جاو آله از شعب مختلف و جداول مختلفه متفرقه تر خاليق قلوب و بساتين نفو
 زندگي سرمدي است يهيحيات ابدي و سرما يهيو اين آب خوشگوار كه ما.. .گردديم

 يفهيطا ير ازغميه نيز به الجرم از طوايف اسال... از حالت طبيعي كيفيت اصلي خود گشته 
حصر در اجيه مننرقه اماميه كه بنابر لطايف ادله عقليه و نقليه و توافق نصوص خفيه و جليه ف

روايي  رماناين فرقه عليه است، فرق ديگر را ملتبس به لباس داراي و تزيين و افسر ف
 )a08-75., p342, No.386BodLeian Oxford Librrary, MS. Oussey( »نخواهند بود.

ني حكمراي ناجيه، فرقهعنوان بهاي از شيعيان بر شيعيان براي اولين بار در تاريخ سلسله
ز امام مي باشد كه اكه اگر پادشاه در مقا سدينويگونه مبه همين جهت وي اين كننديم

و وجود ا فع برچندان فوايد و منا«اصل پيروي كند و سنن شرع را در همه امور اعمال كند 
ير ر امام غحل او براي اين كابنابراين راه» رتب است كه قلم و زبان را وسع بيان نيستمت

او براي  كند. شريعت را در همه امور اعمال تواندياصل يا همان پادشاه عادلي است كه م
ز ور وي او البته منظ ديگويمي امام اصل و امام غير اصل سخن بنددستهاداره جامعه از دو 

ا نبي ام اصل يام ازنظر او ام در معناي شيعه كه امام در معناي رئيس جامعه است.امام نه ام
يا  اره كندجامعه را اد ستيبايم »غير نبي امام اصل«يا  ،پس از پيامبراست و يا غير نبي و 

 وضاعااست و وجودش براي سامان بخشيدن به  عادل مطلق امام غير اصلي كه پادشاه
  )65 :1383سبزواري،( ضروري ست.

او در مواردي در تالش است كه از تشبيه انسان در مورد عالم يا در مورد ملك استفاده 
در تفكر شيعي آن را مسامحتا معادل با جامعه دانست و در اين تشبيه خود  توانيكند كه م
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آن پادشاه «. كنديعنوان روح براي كالبد عالم يا روح براي كالبد ملك تلقي مپادشاه را به
به جناب احديت كمال قرب است و دعاي او به استجابت نزديك است و حسن نيت او را 

حسب توانند آمد، و او بهمجازات انعام او برنمي يمثمر ثمرات بسيار است و خلق از عهده
پادشاه به جهت  گفتهشيدر تشبيه پ )67 :1383سبزواري،( »حقيقت روح اين جهان است.

به مقام قرب  سازديو سنن شرع را اجرا م كنديصل پيروي مقدر توان از امام اآنكه به
جامعه را اداره  توانستنديمقامي كه پيامبر و امام اصل نيز به جهت آن م، رسديخداوند م

در مورد  كهيخلق به خداوند بودند. در ادامه نيز هنگام نيترها نيز مقربچراكه آن ،كنند
، گردديدي را كه موجب زوال ملك مارز موو يكي ا ديگويلك سخن ماسباب زوال مُ

مجدداً از اين تشبيه ، داندياشتغال پادشاه به شرب و لهو و لذت و غفلت از امور ملك م
علت آنكه پادشاه نبايد  كندياو در آن قسمت بيان م )1383:72سبزواري،( .كندياستفاده م
ح است در بدن و كاركنان رو يمنزلهپادشاه به«لعب مشغول باشد آن است كه  و به لهو

 ».باشديروح حركت ارتعاشي م خبريملك مانند دست و پا و اعضا و حركت اعضا ب

رو كه تدبير جامعه از طريق قوانين خداوند ممكن است، تنها راهي قرب به خدا ازآن
عاملي باشد براي دوام پادشاهي پادشاهان. به همين جهت  توانديست كه ازنظر سبزواري ما

همه مواردي اخالقي  كنديعنوان اسباب زوال ملك ياد مكه مواردي كه او از آن بهاست 
پادشاه درجه قرب به خداوند را از دست دهد. پادشاه به جهت  شونديهستند كه موجب م

روست كه پادشاه به منشأ . اين مسئله ازآنگردديقرب به خداوند تبديل به روح جهان م
به پادشاه متصل  ستيبايگر نيز براي آنكه معتبر شوند مو همه امور دي شوديمتصل م

قرب از  يگردند كه واسطه فيض خداوند بر روي زمين است. به همين جهت حفظ درجه
به آن توجه كند و قوانين مربوط به آن را  ستيبايمسائلي ست كه پادشاه م نيترمهم

بر «: ديگويطور كه او ممانه شوديرعايت كند چراكه اين مسئله موجبات دوام پادشاهي م
اين قوانين كردن و از آن آفات احتراز الزم دانستن. اميد  سالطين و ملوك الزم است حفظ

مثل و مانند اين پادشاه عاقل از كرم واهب ذو الجالل و كريم متعال آن است كه ذات بي
ت شعار عادل خيرنواز شريرگداز پاك نهاد نيك اعتقاد ملك سيرت قدسي سريرت معدل

و امان خود داشته، سايه  نصفت آثار رحيم مشفق را از آفات و خطرهاي روزگار در حفظ
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معدلت پيرايه دولت سلطنت آن عالي حضرت را بر مفارق عالميان تا ظهور دولت صاحب 

 )100 :1383سبزواري،( »الزّمان مستمر و بر دوام بدارد؛ به حقّ الحقّ و أهله.

موجب دوام پادشاهي  ادشاه به خداوند امري ست كهرو كه حفظ اتصال پازآن
گاري و هت رستجدر آنچه بر پادشاه «او پس از بيان مقدمات بخشي دارد با عنوان  گردديم

او آغاز اين  )101 :1383(سبزواري، ».به جناب احديت الزم است نجات آخرت و ربط
خرت دي آحصيل حيات اببخش از كتاب خود را با اشاره به گذرا بودن زندگي دنيا و ت

كيه تل نيست و آنكه دنيا دار تحصيل زاد آخرت است و از عق«: سدينويو م كنديآغاز م
دود نفس مع چند بر اين دنيا كردن و اين جهان را محّل آرام و مأوي دانستن، بلكه در اين

مدي كه در اين جهان جهت آدمي تقدير شده همّت بر تحصيل حيات ابدي و نعيم سر
يد ه باف بايد داشت و اوقات عمر گرانمايه صرف چيزي نبايد كرد كه بالضّرورمصرو

وشه تو هدف از زندگي در اين دنيا را جمع  )103 :1383محقق سبزواري،( »گذاشت.
 كه در شودي. به همين جهت كتاب او از قسمت دوم تبديل به كتابي مدانديآخرت م

اخالقي  يهاهي؛ كتابي كه در آن از توصرديگيقرار م» آيينه پادشاهان«بندي كتب دسته
كه درنهايت موجب سعادت اخروي پادشاه و رعايا خواهد شد.  ديگويسخن م

ردنظر و پادشاه مو پردازديرا به بيان فضايل م ياگسترده يهاكه او قسمت روستنيازا
كه  محقق سبزواري كه همان پادشاهان صفوي هستند از فضايل اخالقي برخوردارند

ه نامه خود را با ترجم يانيز كتاب هزارصفحه تيدرنها شوديموجب سعادت حقيقي آنان م
 .رسانديبه مالك اشتر به پايان م (ع)امير المومنين

ضرورت سبزواري در ابتدا مانند يك حكيم خردگرا ضمن بيان ضرورت دوام جامعه به
مشتركي را طي  باًيز هر دو مسير تقررغم اينكه او و هاباما علي كنديتدبير جامعه نيز اشاره م

به دليل اعتقادات مذهبي متفاوت و عدم احساس خأل وجود قدرت ناميرا در نظريه  كننديم
 گاهچيكه ه ديگوياو پس از خداوند از پيامبر و سپس از اماماني سخن م ،محقق سبزواري

كامل  يدگيپاشزمين از حضورشان خالي نيست چراكه عدم حضورشان به معناي ازهم
به اين نكته » اصل حاكميت امام اصل«زمين و از بين رفتن آن خواهد بود. او ضمن حفظ 

به داليلي امامان اصل غايب هستند وجود يك امام غير اصل  كهيكه هنگام كنديتوجه م
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تنها ترديدي وجود ندارد الزم است كه پادشاه صفوي همان امام غير اصل است. اساساً نه
شاهي الزم است بلكه چنين پادشاهي براي برآوردن اهدافي كه او در سر دارد كه چنين پاد

الزم  ،يعني سعادت اخروي همه افراد دارالشيعه و همچنين اتصال اين پادشاهي به امام اصل
با كاركردهاي يك پادشاه شيعه مانند شاه  قاً يدق كندياست. آنچه او در سر دارد و بيان م

  صفوي هماهنگ است.
 

 يريگهجينت
ن ايج ميانويسي ر نامهاستياثر سبزواري درواقع تركيبي از شيوه اندرزنامه نويسي و س

عنوان نقطه عالم وجود حول محور شخص پادشاه به زيچعلماي ايراني ست كه همه
را چون گذ ن شيعيتوجه او به مضامي سازدي. آنچه اثر او را در اين ميان برجسته مچرخديم

ه تنها ند كوجه به دنيا، آمادگي براي سفر به آخرت، اطاعت از خداوبودن زمان، عدم ت
ست. اي سياس است و انعكاس اين مضامين در منظومه فكري مرتبط با ساختارا موجود نامير

رب عنوان مقكاركرد نهايي اثر او توجيه و مشروعيت بخشي پادشاه صفوي به نيترمهم
دليل  اري بهبا شريعت است. درنهايت سبزو يادهيخداوند و نشان دادن هماهنگي چنين ا

ظريه ائه نشيعي خود و هدفي كه وي براي نگارش اين كتاب در سر دارد از ار ينهيشيپ
ه حاصل كنهادي  ،مانديسياسي كه در آن نهادي دائمي براي اداره جامعه ايجاد شود بازم

ظريه نتن بنا ساخ باشد. علت آن است كه وي به جهت مي نظريه سياسي افرادي چون هابز
وجو خواهد كرد كه طبق آن ها را در آن جستپاسخ ياساساً همه ،خود بر پايه شريعت

غير  اصل يا وسط اماماز امامان خالي نخواهد ماند و همواره اتصال به منشأ ت گاهچيزمين ه
 باقي خواهد ماند. ،اصل

ن دو همواره به هم رسد مفاهيمي همچون قدرت، جامعه و دوام ايباآنكه به نظر مي
توان به حركت تاريخ و تحول جوامع مي هستند، اما در دهيتندرهم ينوعخورده و بهگره

ي ميان اين سه مفهوم هستند. عناصري اشاره نمود كه حداقل تا حدودي بيانگر نوع رابطه



 وی 
ت

ی بای 
ط طاه 

 او د
ه یای

د
 

مالمدبا  و 
 

اری  زو
  

 

 

٧٥  


هاي در فهم اين مسئله چگونگي حفظ دوام و استمرار جوامع و ترين مؤلفهيكي از مهم

دوام قدرت  حالنيعنوان منشأ اعتبار و مشروعيت و درعيوند قدرت با مفاهيمي قدسي بهپ
است. اين در حالي است كه اغلب تصور شده است منشأ قدسي قدرت چيزي جز منشأ 

دوام قدرت و جامعه داراي  يرسد مسئلهاعتبار و مشروعيت آن قدرت نيست، به نظر مي
شود. اين امر ساً مبنايي براي خود قدسي بودن محسوب مياسا ينوعاهميتي بيشتر است و به

كه اعتبار و مشروعيت خود منشأ قدسي دچار تزلزل و ترديد  ييبدان دليل است كه درجا
دولت براي پر كردن اين خأل » شخصيت حقوقي«شود ما با ظهور و ساخت مفهوم مي

ترين خأل قدرت مهم تالقي لزوم حفظ دوام جامعه و گريدعبارتشويم. بهمواجه مي
آن، هستند و اين  يندولت در معناي امروز» شخصيت حقوقي«مفهوم  يريگهاي شكلزمينه

مسئله امري است كه انديشه سياسي شيعه هرگز با آن مواجه نشده است. هابز به دليل فقدان 
قدرت عمومي قدسي و خأل آن، توانايي خلق قدرتي ناميرا را از طريق خلق انسان مصنوع 

سبزواري به دليل وجود امام زنده و شبه ناميرا نيازي باقر محمددر مقابل اما مال كنديپيدا م
حل خود براي اتصال به كه وي در پي آن است شرح راه ياو تنها نكته نديبيبه خلق آن نم
 اين امام است.

اي هها را با مسئلمتفاوتي كه آن دو در آن زندگي كردند آن يشرايط زماني و جامعه
داخلي انگلستان،  يهامتعدد و جنگ يهايريرو ساخته است. هابز در درگمتفاوت روبه

دوام قدرت همواره به  نيا از شيكه پ ستيزيقدرت آن م  پس از شقاق كليسا و خأل
ي ها پس از افول امپراتوري، كليسا خود را نقطهخورده بود و براي مدتمنشائي قدسي گره
دانست. با شقاق كليسا درواقع اي دنيوي با منشأ قدسي و ناميرا ميهاتصال تمام قدرت

 يكه مسئلهي آن خأل قدرت بود درحالياتصال به منشأ قدسي و ناميرا از بين رفت و نتيجه
دوام جامعه و لزوم يافتن پاسخي براي آن، همچنان وجود داشت. ظهور نظريه سياسي هابز 
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كرد مبنايي اين دنيايي براي قدرتي كه تالش مي هينيز در همين عصر رخ داد. اين نظر
 ي امور جامعه بود، ترسيم كند.مسئول اداره

گي زند در مقابل اما سبزواري در كمال امنيت و در بهترين حالت از امنيت جمعي
تي نين امنيعنوان نائب امام را منشأ اصلي چو بارها در كتاب خود پادشاه صفوي به كرديم
به  د پيوندو اب ر او و بسياري از عالمان شيعه، سلطنت صفوي سلطنتي دائمي. ازنظدانستيم

به  ديگرديرو نموبهربا فقدان اداره جمعي  گاهچيشيعه ه يظهور امام دوازدهم بود. جامعه
كه درحالي دانستيامنيت م نيهمين دليل است كه هابز هدف اصلي دولت را تأم

ب چراكه آنچه در حال حاضر موج شمرديرمسبزواري هدف اصلي آن را حفظ دين ب
  بود. هايحقوق و آزاد يكنندهنييعنوان تعحفظ دين بهو ايجاد امنيت شده بود 

 

  منابع:
ريج، ،پژوهش دانشگاه كمب انيصفوش، تاريخ ايران دوره  1380 ،عقوبآژند، ي )1

 تهران، جامي.

 هابز: ينخشونت در وضع مد« ش،1396 ،سهينف ،ياله داد ي،محمدعلتوانا،  )2
  .22ش  ي،نظر استيپژوهش س ،»اتانيلو يبازخوان

ن و اسماعيليا، قم،الذريعة إلى تصانيف الشيعةق ، 1408تهراني،آقا بزرگ،  )3
 .10،ج كتابخانه اسالميه تهران،

» الزمانصاحبنظريه اتصال دولت صفويه با دولت «ش، 1390 ،رسولجعفريان،  )4
، پيام »مانديث دولتنا في آخر الزشرح ح«رساله  مهيضمبهي تاريخي هانمونه

  .11بهارستان، ش 
در عرصه دين، فرهنگ و سياست، قم،  ش، صفويه1379،----------- )5

 .1،جپژوهشكده حوزه و دانشگاه



 وی 
ت

ی بای 
ط طاه 

 او د
ه یای

د
 

مالمدبا  و 
 

اری  زو
  

 

 

٧٧  


 ميفاهم دگاهياز د اتانيلو يبر ترجمه فارس ينقد« ش،1394، سيد ناصر ،يسلطان )6

 .70ش»  يحقوق قاتيتحق، »يحقوق

حقوق  ميمفاه دگاهيداز  اتانيلو ينقد ترجمه فارس« ش،1398 ،------------- )7
 .63ش، »يپژوهش حقوق عموم، »يعموم

ز از هاب ريتفس«ش، 1397 ،انيب ،يميكر ،وسفينوظهور،  ي،دمصطفيس ،ينييشهرآ )8
ي فلسفي، هاپژوهش، »او ياسيس يفلسفه يريگآن در شكل ريتأثسرشت انسان و 

  .22ش 
 ،انديشه ديني در ايران عصر صفوي ش، ساخت نهاد و1380 ،منصورصفت گل،  )9

 .رسا ،تهران

در نوار عباسي (، روضه االش1383 ،بن محمدمؤمن محقق سبزواري، محمدباقر )10
 يراثمنشر  قم،، اسماعيل چنگيزي، يياخالق و شيوه كشورداري)، تصحيح: اردها

 .مكتوب، آينه ميراث

 ني.ش، لوياتان، ترجمه: بشيريه، حسين، تهران،  1380 ،تامسهابز،  )11

 ،ناصفها ،االسالم اصفهان خيخاندان ش ش، 1371 ،نيمصلح الد ديس ،يمهدو )12
 .گل بهار

 و سيروش هابز در تأس يبررس« ش،1394، نينورالد ،ياكبري، مصطف ،يونسي )13
 .64 ش ي،كالم يفلسف يهاپژوهش ،»اتانيلو بر كتاب ديدولت با تأك ليتشك

14) Arendt, Hannah;(1961), Between past and future, Six exercises in 
political thought, New York: The Viking press. 

15) BodLeian Oxford Librrary, MS. Oussey386, No.342, p.75-80a. 
16) Donelson, Raff, (2017), "Blacks, Cops, and the State of 

Nature", Ohio State Journal of Criminal Law, 15 (1). 
17) Hampton, J.; (1986), Hobbes and the Social Contract Tradition, 

Cambridge: Cambridge University Press. 
18) Hobbes, T.; (1996), Introduction. In R. Tuck (Ed.), Hobbes: 

Leviathan: Revised student edition (Cambridge Texts in the History of 
Political Thought, pp. Ix-Xlv). Cambridge: Cambridge University 
Press.



ژپوش
صناه 

  
ب

سالم  و  وق ا
طی 

–    
        م

سال
-  

اول       
ماره        

١٤٠٠ھار        -
 

 

 

٧٨  


19) Mortimer, Sarah; (2013),“Christianity and Civil Religion in 

Hobbes’s Leviathan” in P. Martinich and Kinch Hoekstra(eds.) The 
Oxford Handbook of Hobbes. 

20) Sommerville, J.P. (1992), Thomas Hobbes: Political Ideas in 
Historical Context. London: MacMillan. 

21) Tuck, Richard; (2006), "Hobbes's moral philosophy", in The 
Cambridge Companion to Hobbes, Sorell, Tom, Cambridge: 
Cambridge University press. 

22) Stauffer, Devin; (2010), “‘Of  Religion’ in Hobbes’s Leviathan.” The 
Journal of Politics, vol. 72, no. 3. 

23) Tuck, Richard; (2002), Hobbes: A Very Short Introduction, 
Cambridge: Oxford University Press. 

  


