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چکیده

این مقاله با هدف کشف ،شناخت و استنتاج اندیشه سیاسی ّ
نوسنتگرایی و متفکر شاخص
آن ،سید حسین نصر نوشته شده است .ازآنجاکه در متون این نحله فکری تصریحات آشکار
به مباحث سیاسی دیده نمیشود و احساس نیاز جوامع به خصوص جوامع اسالمی به نظام
سیاسی کارآمد ،اسالمی و مورد تأیید مردم دیده میشد ،به بررسی این اندیشه سیاسی
پرداخته ایم .بنابر این پرسش اساسی این مقاله چگونگی بازنمایی مدل حکومت بر اساس
بینش فکری نوسنت گرایان است.هدف این مقاله کشف و استخراج اندیشه و نظام سیاسی
مطلوب نو سنت گرایی است  .روش این مطالعه کتابخانه ای است.یافتههای این مقاله
نشان میدهد که سرآغاز اندیشه ّ
نوسنتگرایی در واکنش به دو پدیده مدرنیته و انقالب
اسالمی ایران شکل گرفت که معتقد بودند این دو به نابودی ّ
سنت ،از بین رفتن فرهنگ،
ضدیت با مذهب و در نهایت به فراموشی خداوند در جامعه میانجامند .نتیجه نهائی مقاله
این است که نوسنت گرایی به مثابه راهحل یا تصویرسازی برای جلوگیری از نابودی ّ
سنت ،
نظام سلطنت اسالمی را مطرح میکند و در دفاع از این نظام سیاسی ،به سابقه تاریخی آن
اشاره دارد که شاهان را حافظان دین معرفی میکند و به این امر اعتقاد دارند که این مدل
حکومت میتواند در کنار رشد و ارتقای فرهنگ جامعه ،حافظ مذهب و ّ
سنت باشد و سعادت
انسان در دنیا و آخرت را تضمین گرداند.
سنتگرایی ،نو ّ
واژگان کلیدی :اندیشه سیاسی ،نظام سیاسیّ ،
سنتگرایی ،سید حسین نصر.

 كارشناسی ارشد رشته انديشه سیاسی در اسالم ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران ،ايران.
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 .1مقدمه
علم سیاست و موضوعات مرتبط با آن از حوزههای معرفت بشری است كه همواره عرصه تجزيه و
تحلیل انديشمندان و فالسفه بزرگ جهان بوده است و چونان يکی از مهمترين علومی كه ماحصل
تجربه عرصه نظر و عمل بشری است ،به مثابه ابزاری كارآمد برای برآورده كردن بديهیترين نیازهای
مادی و معنوی در زندگی انسانها مورد بهرهبرداری واقع شده است .در فرآيند تکامل علم سیاست،
تالش برای علمی كردن مفاهیم اين حوزه ،از عمده اهداف انديشمندان و فالسفه سیاسی بوده كه
ريشههای تکوين اين فعالیت به سدههای گذشته بازمیگردد .تالش برای درک نوين از مفاهیم و تأثیر
آن و ايجاد تحول اساسی در برداشتهای ّ
سنتی و مرسوم در آن ،از مهمترين اين اقدامات بوده است
و برخالف تاريخ انديشههای سیاسی كه به سیر تاريخی نظر دارند ،فلسفه سیاسی درصدد تبیین و بیان
ماهیت و دليل وجودی و تأثیر وجودی هر يک از مفاهیم در علم سیاست است.
بدون ترديد گذر تئوريک علوم بشری از سیاست قديم به سیاست مدرن و به دنبال آن تغییر
كارويژههای مرتبط با آن نقش اساسی در حوزههای فکری و زندگی جوامع بشری داشته كه تحول
در مفاهیم ،از جمله سیاستّ ،
سنت و مدرنیته كه نوعی رابطه متقابل میان هر دو واژه است ،قابل
مشاهده و تحلیل است .مفهوم سیاست ،يکی از مفاهیم اساسی در دنیای امروزين است كه
ا
بسیاری از تئوریهای برجستگان عرصه علم سیاست را به خود اختصاص داده و عمدتا انديشه
ّ
سیاسی امروزين در برابر دوره و انديشه سیاسی سنتی قرار گرفته است.
پرسش از هدف و نوع حکومت ،از جدیترين پرسشهای متفکرين سیاسی است .در تاريخ
انديشه سیاسی ،بسیاری از انديشمندان و متفکران درصدد بودهاند تا به پرسشهای بنیادين درباره
نظام سیاسی و حکومت ايدئال پاسخ داده و نگرش خود را نسبت به اين پرسشها بیان كنند .از
جمله عوامل مهم كه موجب شده تا در چند دهه گذشته پاسخ به پرسشهای اساسی حکومت و
وظیفه آن در مقابل جامعه انسانی از اهمیت دو چندان برخوردار شود ،تحولتی است كه در عرصه
نظريهپردازیهای جهانی به واسطه مدرنیته و بحرانهای ناشی از آن بالخص در كشورهای
خاورمیانه درباره وضعیت انسان پديد آمده است.
سنتگرايی اسالمی همانند ديگر جنبشهای دينیّ ،
ّ
سنتگرايی يهوديت ،كاتولیک و پروتستان
واكنشی به مدرنیسم و گاه بنیادگرايی و وليت فقاهتی و پیامد ناشی از آن است .اين جنبشهای
مذهـبی در حمايت از ّ
سنتهای خاص خـود و مرجعیــت رهـبرانی همچون پاپ به مخالفت
آشکار با مدرنیسم پرداختند .مطلب قابل توجه اينکهّ ،
سنتگرايی به سراغ معیار عام برای نقد
سنت آن را نقد میكند و به جای حذف ّ
مدرنیسم نمیرود و از درون ّ
سنت و دين ،به احیای آنها
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میپردازد و ضمن بیان آسیبهای مدرنیته ،داروی ّ
سنتگرايی را پیشنهاد میدهد .اين جريان با
تأكید بر عرفان اسالمی و آيینهای شرقی ،در صدد حل معضالت دنیای جديد است.
با اين اوصاف ،هیچ فیلسوفی را نمیتوان يافت كه از انديشه سیاسی تهی باشد و نظام مطلوبی
برای اداره جامعه نداشته باشد ،اما برخی فالسفه هستند كه انديشه سیاسی آنان به طور مشخص،
قابل مشاهده نیست .يکی از اين افراد سید حسین نصر است .وی از جمله انديشمندانی است كه
در عصر حاضر به دفاع از ّ
سنت ،حکمت جاويدان و امر قدسی اهتمام دارد .نگاه و باور نصر به
اين موضوع ،او را در مسیر پروژهای فکری قرار داده است كه از وی در جايگاه انديشمندی قابل
توجه در جهان غرب ياد میشود .او در سرزمین عرفیات جديد به جدال با مدرنیته مشغول بوده و
راه نجات انسان دنیای مدرن را بازگشت به ّ
سنت و معنويت میداند .كشاكش معرفتی نصر در اين
گستره ،او را به نظريهپردازی و حتی رهبری ايدئولوژيك نکشانده ،بلکه با ارائه كلیاتی جامع از
پروژه دين ،مذهب و شريعت به دريافت و بازخوانی باورهايی مشغول است كه احیای آن را مايه
نجات انسان دنیای مدرن میداند .در اين میان ،نصر بهصراحت به نظام سیاسی مطلوبی كه مايه
نجات بشر در عصر مدرن است ،اشاره نکرده ،اما تشکیل حکومت را ضروری میداند و دين اسالم
را در جايگاه دين جامع میپذيرد؛ ازاينرو به نظام سیاسی در اسالم اعتقاد دارد و معتقد است دو
هجوم اساسی باعث دور شدن سیاست از دين شده كه يکی حمله مغول و ديگری حمله غرب است
كه تأثیر دومی در تخريب و انهدام بسیاری از نهادهای ّ
سنتی از حمله مغول ويرانگرتر است.

ّ .2
سنت

سنت» برگرفته از واژه لتینی  traditioبه معنای واگذاری است .در ّ
به استناد تاريخ ،واژه « ّ
سنت
مسیحی اين اصطالح برای نماد گذاری مجموعه تعالیمی كه به واسطه كلیسا منتقل میشود ،به
ا
كار رفته است .اين اصطالح عموما به معنای امری ايستا میباشد كه تحت فشار ،ابداع و نوآوری
از گذشته بر جای مانده است ،ولی در نهايت به معنای روند واگذاری يا انتقال به كار میرود.
(اصالن)98 :1385 ،
به عبارت ديگر میتوان گفت كه وجه اساسی و بنیادين در مفهوم ّ
سنت ،غلبه نوعی گرايش و
تمايل به حفظ ثبات و نظم در برابر تغییر و دگرگونی است( .افشار كهن )11 :1383 ،به همین دلیل
ّ
سنت را چیزی میدانند كه منشائی الهی داشته و سینهبهسینه از نسلی به نسل ديگر منتقل شده
است( .خندقآبادی )195 :1380 ،ازآنجاكه تفسیر تعريفگونه ،نمیتواند تفسیری منحصربهفرد
باشد و پذيرش ديگر تفاسیر را نیاز دارد ،از مفهوم ّ
سنت همانند مفهوم دين ،همچنان كه خود
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سنتگرايان نیز اعتقاد دارند ،نمیتوان تعريف واحدی ارائه داد .گويا تصور طرفداران از ّ
ّ
سنت،
معنای اين اصطالح در كاربرد متعارفشان را شامل میشود.
ماركوپولوس ،منظور از ّ
سنت را چیزی بیش از رسم و عادت میداند و آن را به يک معنای
متعالی به كار میبرد كه معنای حقیقی آن است .او ّ
سنت را به طور ذاتی بدون صورت و فوق فردی
میداند و وجود چهار چیز را برای آن برمیشمارد :وجود وحی الهی به عنوان منبع الهام ،وجود
سنت برای تحقق ،تجسم ّ
يک جريان و بركت الهی وصفناپذير در آن ،روش بودن ّ
سنت در آرا و
عقايد و تمام ابعاد وجودی انسان( .اعوانی.)13-12 :1382 ،
ّ
سنت را با ويژگیهايی چون گذشتهگرايی ،ماهیت تاريخی داشتن ،موروثی بودن ،استواری و
قوام ،محافظهكاری ،بینشها و نگرشهای خاص ،نظام انديشگی برای فهم دنیا ،اساس هويت
ّ
تاريخی و اجتماعی ملتها ،مؤلفههای فرهنگی و مرتبط با دين و قدسی بودن معرفی میكنند.
سنت داشت ،لزم است درنگی در معنای لغوی ّ
اما برای درک معنايی كه گنون از ّ
سنت
) (traditionداشته باشیمّ « .
سنت» در لغت به معنای «آنچه انتقال داده میشود» است .به اين
سنت پل زد .در اين معناّ ،
ترتیب ،میتوان به معنای دوم ّ
سنت حقايقی است كه دارای منشأ الهی
هستند و با واسطه وحی الهی در اسطورهها ،آيینهای مذهبی ،نمادها و آموزهها و ديگر ظهورات
تمدن دينی و اولیه به تصوير در آمده است .در اين معنا ّ
سنت ،تغییرناپذير و بدون صورت نیست،
بلکه صورتمند است و با صورت نیز منتقل میشود و به دلیل داشتن صورت نمیتواند حقايق
مطلق را جلوهگر كند ،بلکه حقايق جزئی و نسبی را منتقل میكند.

ّ .3
سنتگرایی
زمانی كه مغربزمین هنوز گرفتار مشکالت پرتالطم امروزی نشده بود و با اطمینان زياد به آينده
خويش ،در حال از بین بردن باقیماندههای سنن معنوی خويش و ديگر تمدنهای جهان و نیز به
فکر استیالی خود در جهان بود ،شاهد جوانه زدن جريانی بوديم كه اصل مبانی فکری تمدن غرب
را هدف حملههای خود قرار داد.
ّ
سنتگرايی جزئی از جريانهای روشنفکری دينی و مظهر تمام گرايشهای آ گاهانه است كه
از اوايل قرن بیستم ،در برابر مدرنیته و در جهت برونرفت از بحرانها و آشوبهای حاصل از آن،
شکل گرفت .اين جريان كه تا به امروز ،شاخههای متعددی داشته ،با رنه گنون بنیانگذاری شد.
قائالن به اين جريان فکری ،او را پدر ّ
سنتگرايی میخوانند.
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سنتگرايان ،انديشههای اساسی ّ
بر اساس ادعای ّ
سنتگرايی ،مجموعهای از حقايقی است
كه شمول تاريخی و جغرافیايی همهگیر دارند؛ يعنی همه انسانها در تمامی ادوار تاريخی و همه
مناطق جغرافیايی به آن باور داشته ،دارند و خواهند داشتّ .
سنتگرايی را میتوان در علوم و معارف
اقوام ابتدايی نیز در هر ناحیه از جهان يافت و اشکال متکاملتر آن را در هر يک از اديان بزرگ
جهانی سراغ گرفت.
ّ
سنتگرايی ،در جايگاه گرايش آ گاهانه با عقايد مغاير با عقايد انسان متجدد ،با كمک رنه
گنون ،عالم ،حکیم و عارف فرانسوی ،و آناندا كومرسوامی ،هنرشناس و حکیم سیالنی ،هويت و
موجوديت مستقلی يافت و بعدها با كوشش افرادی مانند فريتیوف شووان ،تیتوس بورگهارت،
هیوستون اسمیت ،مارتین لینگز ،سید حسین نصر و ماركوپالیس ،اين جريان در ساحتهای
نظری و بهويژه هنر ،بهظرافت پرورده شد و از آن جريانی تمامعیار پديد آمد .در بین اينها ،گنون،
شووان و لینگز به اسالم گرويدند و نصر نیز مسلمان بود.
ّ
سنتگرايی به معنای عام ،هرگونه عکسالعملی به پديدارهای دنیای مدرن را شامل میشود
سنتی دارد كه با اغماض شايد بتوان آن را ّ
كه داعیه و سودای بازگشت به جهان ّ
سنتی بودن نیز
نامید ،اما ّ
سنتگرايی به معنای خاص ( )Traditionalismجنبشی فکری است كه متأثر از آرای
رنه گنون ،آناندا كومرسوامی ،فريتیوف شوان و سید حسین نصر است .در اين ديدگاه مراد از ّ
سنت
ا
صرفا اشاره به عرف و عادات و مجموعه گفتهها و عملکردهای پیشینیان نیست ،بلکه به معنای
حقايق يا اصولی است كه از طريق شخصیتهای مختلفی معروف به رسولن ،پیامبران ،اوتارهها
( ،)avatarasلوگوس ( )Logosيا ديگر عوامل انتقال ،برای ابنای بشر و در واقع ،برای يك بخش
كامل كیهانی آشکار شده و نقاب از چهرههای آنها برگرفته شده است؛ و اين با پیامد و اطالق و
بهكارگیری اين اصول در حوزههای مختلف ،اعم از ساختار اجتماعی و حقوقی ،هنر ،رمزگرايی و
علوم همراه است و البته معرفت متعالی ،همراه با وسايطی برای تحصیل آن معرفت را نیز شامل
میشود( .نصر)135 :1381 ،

سنت و ّ
 .4تفکیک ّ
سنتگرایی

سنت غیر از ّ
سنتگرايی استّ .
سنت و ّ
نکته كلیدی در اين گفتار تفکیك میان ّ
سنتگرايی است.
ممکن است فردی ،عمری مشغول مطالعه كتاب مقدس اديان و مذاهب باشد ،ولی ّ
سنتگرا
سنتگرا نمیكندّ .
نباشد .صرف اينکه ما نگاه میكنیم به كتب مقدس دينی و مذهبی ،ما را ّ
سنت
چیزی است و ّ
سنتگرايی چیز ديگری .اگر به چشمی به قرآن نگاه بکنیم يا به چشمی به
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اوپانیشادهای هندو نگاه بکنیم كه شما به فسیل نگاه میكنید ،شما به اشیائی كه در يك موزه هست
نگاه میكنید يا شما به يك تکه سنگ يا كانی نگاه میكنید يا يك گیاهشناس به گیاه نگاه میكند،
سنت است ،ولی خودش ّ
در اين صورت شخص موضوع مطالعهاش ّ
سنتگرا نیست .تا وقتی كه
خط پیدا نشده بود و كتاب مقدس به معنای مکتوب وجود نداشت ،اين ّ
سنتها در قالب
اسطورههايی سینهبهسینه نقل میشد .پدران و مادران به فرزندان خودشان انتقال میدادند؛ ولی
اكنون در متون مقدس اديان و مذاهب حالت انتقال شفاهی كمتر شده و اين ديدگاه ّ
سنتگرايی را
احداث كرد( .ملکیان)20-19 :1379 ،
سنتی از ّ
در اينجا نیازمند تفکیك انسان ّ
سنتگرايان هستیم .به نظر میرسد میتوان گفت كه
سنتی با انسان ّ
فرق انسان ّ
سنتگرا در اين است كه اولی به علت بیخبری از شیوههای ديگر زندگی
سنتی زندگی میكند .دومی شیوه زندگی ّ
و دومی علیرغم باخبر بودن از آن شیوهها به شیوه ّ
سنتی
را خودش آ گاهانه برگزيده است ،ولی اولی اين شیوه را دريافت كرده است .اولی منفعل و ناآ گاه
است ،و دومی فعال و آ گاه .البته میزان آشنايی با شیوههای ديگر زندگی و میزان آزمودن آنها نیز در
سنتی را از ّ
سنتگرايان يکسان نیست ،ولی بههرحال ،آنچه ّ
میان ّ
سنتگرا جدا میكند همین آ گاهی
از ديگرانديشیها و ديگرباشیهاست ،ولو خود اين آ گاهی امری ذومراتب و مقول به تشکیك باشد
سنتی يا ّ
و ّ
سنتگرا بودن را هم امری ذومراتب كند .به همین جهت است كه ...حساب س ّنتگرايان
مسلمانی ،نظیر رنه گنون ،فريتیوف شووان ،تیتوس بوركهارت ،مارتین لینگز ،گی ابتون و سید
حسین نصر را بايد از حساب كسانی كه امروزه در كشور ما دم از ّ
سنتی بودن میزنند يكسره جدا
كرد .انسان ّ
سنتگرا ،انسانی است كه میگويد وقتی جهان را میبینید كه مطابق میل شما نیست،
خودتان را عوض كنید و در طلب تغییر جهان نباشید .وقتی جان و جهان با هم نمیسازند ،جان
را بايد دگرگون كرد ،نه جهان را( .ملکیان)20-19 :1379 ،

ّ .5
نوسنتگرایی

يکی از شاخههای ّ
سنتگرايی كه در اين چند دهه گذشته توجه مکاتب را به خود جلب كرده است،
مکتب ّ
نوسنتگرايی است .اين نحله فکری كه سردمدار آن سید حسین نصر است ،خود را وامدار
سنتگرايان پیش از خود میداند؛ با اين تفاوت كه ّ
ّ
سنتگرايی شکلگرفته در قرن بیستم كه در
تضاد به مدرنیته بود ،نسبت به اسالم فقاهتی بیتفاوت بوده است و اين بدان علت است كه در آن
زمان اسالم فقاهتی به معنای امروزين خود جلوه نکرده بود .اما نو ّ
سنتگرايی بعد از انقالب
اسالمی  1979و با روی كار آمدن اسالم فقاهتی برای اولین بار در طول تاريخ به عنوان حکومت
نوپا ،به نقد ،بررسی و مخالفت با آن پرداخت .به نظر نصر حکومت كنونی ايران تنها حکومتی
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است كه در طول تاريخ اسالم ،در آن حکومت خدا با حکومت طبقه روحانی همراه بوده است .اما
ايرانیان نبايد از اين موضوع چنان سخن بگويند كه گويی نخستین بار است كه در اين كشور دين و
سیاست با هم میآمیزند .به نظر وی ،پادشاهان ايران پیش از انقالب يکسره انسانهای بیدينی
نبودند ،بلکه نگاهبانان دين بودند و حتی تا دوره پهلوی آنها را «ظل الله» مینامیدند .در قانون
اساسی  1906آمده است كه سلطنت ،موهبتی خدادادی است .حتی پیش از انقالب هم ،چنان نبود
كه علما بهسان كلیسا ،از پادشاه بسان دولت جدا باشد( .نصر)436 - 435 :1385 ،
از شاخصههای ديگر نو ّ
سنتگرايان انتقاد آنها از كلیت تجدد و فرهنگ غرب است .مطابق با
ديدگاه ّ
نوسنتگرايان ،غرب متجدد يك انحراف محسوب میشود؛ يعنی اختالل فرهنگی و معنوی
مخاطرهآمیزی كه حاصل هبوطی عظیم است؛ هبوط از خردی جهانی و جاودانه كه در ّ
سنتهای
مهم ماقبل مدرن از هندوئیسم ،بودائیسم و تائوئیسم شرق گرفته تا اديان پررمز يونان باستان و
دودمانهای فکری در يهوديت ،مسیحیت و اسالم نیز میتوان يافت .نصر میگويد :رنه گنون از
نخستین ّ
سنتگرايانی است كه به تحلیل دنیای متجدد پرداخته است .وی در كتاب خويش سه نقد
اساسی بر مدرنیته را در سه فصل بیان كرده است :نقد نخست به دگرگونی ماهیت علم و معرفت
مربوط میشود كه چهره آسمانی و ملکوتی خويش را از دست داده است .نقد دوم به فرديتپرستی
يا محور قرار گرفتن انسان يا اومانیسم ناظر است و نقد سوم به هرجومرج اجتماعی به معنای خاص
مربوط است كه در مدرنیته هیچكس خود را در مقامی كه زيبنده اوست نمیبیند .دنیای مدرن
گرفتار اين تناقض آشکار است كه انسانهای مدرن از سويی همواره دم از آزادی ،مردمسالری ،و
اينگونه امور میزنند و میگويند :آينده را ما رقم میزنیم .و از ديگر سو مدرنیستها بر اين نکته پای
میفشارند كه ما مجبوريم هر چیزی را بر اساس زمانه تغییر دهیم ...آنها معتقدند چون ما در سده
بیست و يکم (و نه در سده سیزدهم) به سر میبريم ،نمیتوانیم اعتبار هیچ نهاد مقدس ،ديدگاه يا
چیزی از اين دست را مسلم بگیريم( .نصر)303 :1385 ،

 .6اندیشه سیاسی ّ
سنتگرایان
نصر در جلد ششم تاريخ كمبريج به شرح ارتباط علما و سالطین صفويه پرداخته است و نسبت
نهاد دين و نهاد سلطنت را نمايان ساخته است ،اما در زمینه فلسفه سیاسی میگويد :اول از همه
بنده متخصص فلسفه سیاسی نیستم و وارد دانشی كه در آن تخصص ندارم نمیشوم ،من حتی يک
كتاب هم در مورد فلسفه سیاسی اسالم ننوشتهام .البته در كتابهايی كه به نحو عمومی به تمدن و
دانش و ديانت اسالمی پرداختهام ،در فرازهايی به مباحثی نظیر سلطنت ،خالفت ،امارت و نظر
متفکران اسالمی مانند فارابی و غزالی درباره اين موضوعات اشاره كردهام .ولی آنهم در حد بیان
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نظريههای سیاسی ّ
سنتی عالم تشیع و تسنن بوده است و از آن فراتر نرفتهام و نظريهای فلسفی از
ا
خود ارائه نکردهام .ثانیا در تیمی نبوده و يا در رأس گروهی نبودهام كه بخواهم پروژههايی نظیر تطبیق
و امتزاج مذهب تشیع با شاهنشاهی را به پیش ببرم( .نصر)306-305 :1393 ،
نصر در ادامه به اين نکته میپردازد كه هر كسی كه در مکتب تاريخ ايران شاگردی كرده باشد،
میداند كه از دوره صفويه تا سال  1979میالدی پیوندهايی میان تشیع و سلطنت در ايران وجود
داشته است .ديگر در اين نکته كه نمیتوان شک كرد .صفويان و زنديان و قاجاريان همه بر همین
ا
پايه بودند .اصال برای اولین بار صفويان بودند كه در تاريخ اسالم ،يک مملکت شیعه دوازدهامامی
را تأسیس كردند( .نصر)306 :1393 ،
نويسنده در زمینه گرايش نصر به مدل حکومتی ،پرسشی مطرح میكند كه گرايش شخصی
سید حسین نصر حداقل از لحاظ تمايل شخصی و تفکر فردی ايشان سلطنت را نزديکتر به اسالم
ارزيابی میكند تا جمهوريت و نصر اينگونه واكنش نشان میدهد كه :اين پرسش بسیار حساس و
درعینحال بسیار مهم است و به همین جهت بايد واژهها و ابعادش را روشن كرد .كلمه
«جمهوريت» كه ما به كار میبريم برگرفته از كتاب جمهور افالطون است كه در زبان عربی به
« ُجمهور» ترجمه شده است .جمهوريت افالطونی در كاربرد اصلی و كالسیک آن بايد Republic
به معنای قلمرو عموم (جامعه و سیاست) مردم شود و در اينجا معنای نوع خاصی از حکومت
نیست .حتی خود افالطون در كتابش دموكراسی را بدترين نوع حکومت میداند و حکومت م ِلک
 فیلسوف را بهترين نوع حکومت میداند .مردم متوجه اين نکته نیستند و سرسری از اين موضوعسنتی هستند ،همواره مدافع همه نهادهای ّ
میگذرند .افرادی همانند بنده كه پیرو تفکر ّ
سنتی اعم
از دينی و سیاسی در تمدنهای ّ
سنتی بودهاند و اين موضوع را نبايد با اوضاع دوران جديد مغلطه
كرد .در اروپا جمهوريت به معنای افالطونی ظهور نکرد ،بلکه به صورت يک نهضت افراطی ضد
ا
طبعا افرادی همانند بنده كه طرفدار ّ
سنت و تفکر
دينی همزمان با انقالب فرانسه به ظهور رسید.
ّ
سنتی بودند ،با اين جريانات به علت جنبه قوی ضد دينی آن ،با اين تعبیر از حکومت كه با انقالب
فرانسه شروع شد ،مخالف بوده و هستیم .اما اين ديدگاه را نبايد به جمهوری اسالمی تسری داد.
اين حکومت اگرچه نام جمهوری را در خود دارد ،تا حدی منطبق با معنی افالطونی است ،نه معنی
سکولر آنکه با انقالب فرانسه رخ داد و تثبیت شد .اين نکته مهمی است و ناقدان بدون توجه به
آن مدام میگويند كه دكتر نصر مخالف جمهوری است .من مخالف جمهوری به معنای افالطونی
كلمه نیستم ،بلکه مخالف آن نوع جمهوری هستم كه با انقالب فرانسه زايیده شد و به هر كجا كه
رفت دين و ّ
سنت را تضعیف كرد( .نصر)307-306 :1393 ،
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 .7ظهور اندیشه ّ
نوسنتگرایی

شايد بتوان سرآغاز انديشه ّ
نوسنتگرايی را با پیروزی انقالب اسالمی ايران در سال  1979يکی
دانست .نصر در بحبوحه پیروزی انقالب اسالمی در ايران ،برای افتتاح نمايشگاه هنر ايرانی در
توكیو ،به ژاپن سفر میكند و در زمان حضور او در لندن ،انقالب اسالمی به پیروزی میرسد و پس
از آن هیچگاه به ايران بازنمیگردد.

نصر در تحلیل حركت امام خمینی ،از ايشان به نیکی ياد میكند ،با اين حال هیچگاه حکومت
مورد نظر امام كه اسالم فقاهتی میباشد را تجلیل نکرده است .وی درباره امام میگويد :شهرت و نفوذ
سیاسی آيتالله خمینی مانع از آن شده است تا بسیاری از مردم در جهان غرب و حتی در خود جهان
اسالم خارج از ايران ،آثار عرفانی وی و حتی جايگاه رفیعش در تاريخ ممتد عرفان نظری ،به طور جدی
مورد توجه قرار دهند ...برای بسیاری از افراد جالب توجه است و حتی ممکن است شگفتآور باشد
كه میبینند آيتالله خمینی كه در اوايل عمرش نه فقط به عرفان نظری ،بلکه به عرفان عملی ،بر
ا
رياضت و عزلت و ترک دنیا تأكید میكند ،بسیار عالقهمند بود در اواخر عمرش كامال وارد صحنه
سیاست شود( .يوسفی )191 :1385 ،نصر در ادامه اين جمالت ،تحلیلی از سلوک معنوی امام و
ا
سفرهای چهارگانه عرفانی ارائه میكند و امام را كامال متأثر از فضای عرفانی میداند .ابهامات و
نقدهايی كه نصر به انقالب اسالمی ايران دارد ،به شکل حکومت آن است ،نه به اصل اسالم سیاسی.
ّ
نوسنتگرايان نمیپذيرند كه در يک جامعه همه قدرت از خداوند گرفته شده و به مخلوق او
داده شود .اين جامعه ديگر جامعهای اسالمی نیست ( .نصر )309 :1393 ،درست است كه مردم
حق دارند و خداوند به آنان آزادی و اراده عطا فرموده ،اما آنها نمیتوانند به حقوق الله تعدی
كنند .نصر كه به حاكمیت اسالم فقاهتی بر جامعه اسالمی نقد شديدی دارد ،به رويکردی جديدی
میپردازد كه انديشه سیاسی ّ
نوسنتگرايی بر پايه آن قرار میگیرد و آن حکومت سلطنت اسالمی
است كه ريشه فکری انديشه ّ
نوسنتگرايی است و ريشه تاريخی آن به سال  ، 1979با شروع انقالب
اسالمی ايران بازمیگردد.

 .8كلیات اندیشه ّ
نوسنتگرایی و مؤلفههای اصلی آن

پايه و انديشه ّ
نوسنتگرايی بر دو اصل اساسی استوار است :اول آنکه مخالفت شديدی به مدرنیته
دارند ،تا آنجايی كه آن را به طور كلی رد و انکار میكنند و ديگر آنکه توجه زيادی به نوع حکومت
در جامعه دارند كه در اين زمینه معتقدند بهترين نوع حکومت در جامعه ،سلطنت اسالمی است و
پديده جديدی كه با عنوان اسالم فقاهتی كه در رأس امور جامعه نهادهای مذهبی وجود دارد را
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هدف نقد شديد قرار میدهند .دلیل اصلی هم اين است كه ّ
نوسنتگرايان ،بالخص نصر ،معتقدند
كه اسالم فقاهتی به دلیل عدم تخصص در زمینه سیاست و حکومت ،به مشکالت جدی برخورد
میكند كه نهتنها خود ،بلکه جامعه و اسالم را به زوال میكشاند.

 .9نگاه ّ
نوسنتگرایی به مدرنیته

پیش از آشنايی با نگاه ّ
نوسنتگرايان به مدرنیته ،لزم است توضیحی بسیار كوتاه درباره مدرنیته
ارائه شود .با وجود تعاريف و تفاسیر مختلف از مدرنیته در غرب و شرق ،میتوان گفت :مدرنیته
عبارت است از جريان يا روند حاكم بر تمدن جديد غرب در زمینههای فکری ،فرهنگی ،علمی،
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و ...كه جدا از آموزههای دينی و با محور قراردادن انسان و تکیه بر
آزادی همهجانبه او و نیز اعتماد به عقل بشری و اصالت دادن به فرد ،درصدد تحلیل همه امور اعم
از طبیعت ،ماورای طبیعت ،ارزشها و ...برآمده است و با انديشه تغییر و نوكردن دائمی و همه
جانبه حیات انسانی ،هر آنچه در مقابل آن واقع میشود (مانند دين ،آداب و رسوم ،و ساير ّ
سنتها)
را نفی میكند .عناصر غالب در مکتب و تمدن جديد غرب را میتوان چنین برشمرد :ناواقعگرايی
معرفتشناختی ،تجربهگرايی ،عقلگرايی (عقل خودبنیاد بشر) ،مادیگرايی ،انسانمداری و
احساسگرايی اخالقی( .مشکی)185 :1385 ،
نصر در قامت سردمدار ّ
نوسنتگرايی در زمره مخالفان جدی و سرسخت مدرنیته است.
به نظر او ،دوران كنونی ،دوران جاهلیت نوين است كه بتهای مکاتب باطل در آن بايد از بین
سنتگرايان را از مخالفت جدی با ّ
بروند( .نصر )284 :1383 ،او انگیزه ّ
تجدد ،احساس
تعهد ايشان به حقیقت ّ
سنتی و ترحم و خیرخواهی برای انسان دانسته (نصر)181 :1381 ،
و نقد مدرنیته بر اساس اصول مابعدالطبیعی و دينی را عملی متناسب با اساسیترين فضايل
اسالمی میبیند( .نصر )285 :1383 ،بر همین اساس ،معتقد است نخستین وظیفه تمام متفکران
ّ
سنتهای معنوی و دينی مانند اسالم نقد مدرنیسم است( .نصر )300 :1385 ،اينکه بسیاری از
كشورهای شرقی و به طور خاص اسالمی ،از سرنوشت شوم غرب عبرت نگرفته و اشتباه آن را تکرار
میكنند ،نصر را بسیار نگران كرده است .به نظر او ،فاجعه عالم شرق به ويژه اسالم اين است كه
همان خطاهای دنیای غرب را تکرار میكند( .نصر )43 :1383 ،ازاينرو ،وی از عدم نقد اساسی
غرب توسط مسلمانان و سعی در سازگار نشان دادن اسالم و غرب توسط برخی روشنفکران دينی
سخت دلگیر است( .نصر )286 :1383 ،او روشنفکران نیمه متجدد مسلمان را فاقد اصالت فکر و
تسلیم تفکر دينزدايی غرب جديد میداند .نصر با تغییر و تحول در شیوه زندگی فردی و اجتماعی
ّ
مخالفتی ندارد ،اما تأكید دارد كه اين تغییرات بايد بر اساس اصول سنتی انجام شود.
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سؤال مهم اين است كه اگر قرار است ما با زمانه عوض شويم زمانه بايد با چه چیزی عوض
شود ...تغییرات اجتماعی مستقل از ما نیست كه ما بخواهیم با آن عوض شويم ،بلکه انسان آزاد
است و سرنوشت خود را عوض میكند .بايد زمانه را با ّ
سنتهای خود سازگار كنیم ،نه برعکس...
تغییرات امری طبیعی در جامعه است ،ولی نبايد مانند اسبی بیاراده دنبال اين تغییرات و بر محور
آن بدويم( .نصر)302-301 :1385 ،

 .10نگاه ّ
نوسنتگرایی به اسالم فقاهتی

قبل از بیان ديدگاههای ّ
نوسنتگرايان به اسالم فقاهتی لزم است كه با مفهوم آنکه ريشه در عبارت
«وليت فقیه» دارد ،آشنايی پیدا كنیم« .وليت فقیه» به مفهوم زمامداری جامعه اسالمی از سوی
كسی كه به مقام اجتهاد در فقه رسیده ،از ديدگاه برخی امری جديد در تاريخ انديشه اسالمی است
و قدمت آن كمتر از دو قرن میباشد .اينان ادعا میكنند ،هیچيک از فقهای شیعه و سنی اين
مطلب را بررسی نکردهاند كه فقیه افزون بر حق فتوا و قضاوت از آن جهت كه فقیه است ،حق
حاكمیت و رهبری بر كشور يا كشورهای اسالمی يا تمام كشورهای جهان را نیز دارا است و فقط كمتر
از دو قرن پیش ،برای نخستین بار مرحوم مال احمد نراقی ،معروف به فاضل كاشانی ،معاصر
فتحعلیشاه قاجار ،به ابتکار اين مطلب پرداخته است .در ادامه همین ادعا ،علت طرح مسئله از سوی
مرحوم نراقی حمايت و پشتیبانی از پادشاه وقت دانسته شده است( .حائری يزدی )178 :1373 ،البته
اگر مرحوم نراقی میخواست پادشاه زمان را تأيید كند ،بهتر بود به شیوه برخی ديگر از علمای
پیشین به رواياتی مانند« :السلطان ظل الله » (مجلسی )354 :1387 ،تمسک و آنها را بر پادشاه
تطبیق و اطاعت از شخص او را واجب شرعی و الهی معرفی كند ،نه اينکه فقیه را حاكم و زمامدار
قلمداد نمايد كه در مورد شاه حتی احتمال صدق اين عنوان نمیرود.
اگر گفته شود :وی ابتدا چنین منصبی را برای فقیه ثابت كرده و سپس خود او در جايگاه يک
فقیه با تأيید سلطنت شاه ،به آن جنبه شرعی داده است ،خواهیم گفت :اين دور ساختن راه چه
فايدهای داشته و چرا مستقیم شاه را سايه خدا معرفی نکرده و اطاعت از او را واجب نشمرده است؟
اگر احتمال رود كه او نیز طمعی به رياست داشته و برای اقناع میل سركش خويش اين افسانه را
به اسالم نسبت داده ،بايد اذعان كرد كه زندگی و منش آن بزرگوار از اينگونه تهمتها و تحلیلهای
سادهلوحانه پاک است و چنین نسبتهايی بیشتر با وضعیت گذشته و حال نسبتدهندگان تناسب
دارد تا آن فقیه وارسته و معلم اخالق و شاعر عارف.
نصر بیان میكند كه دخالت علما در سیاست ،مطلوب نیست .او از علمای صوفی ياد میكند
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كه ضمن آ گاهی به شريعت ،هرگز در جامعه اسالمی طبقه ممتازی را تشکیل نمیدهند و در دل
جامعهای هستند كه مردان و زنان از هر قشری میتوانند عضو آن باشند( .نصر)219 :1385 ،
وی با اشاره به شیوههای زندگی بنیانگذاران دين ،آنها را دو گروه میكند :گروهی كه به بريدن
از دنیا و پیشی گرفتن زندگی معنوی توصیه میكنند و از جمله آنها بايد به مسیح و بودا اشاره كرد.
هر دوی آنها جوامعی معنوی ايجاد كردند كه از شرايط سیاسی و اجتماعی بركنار بود .اما گروه
ديگر ،وارد پیچوخم زندگی معمولی انسان میشوند تا آن را تغییر دهند يا تقديسش كنند .از اين گروه
میتوان پیامبرانی مانند حضرت موسی(ع) ،داوود(ع)و سلیمان(ع) از اديان ابراهیمی و راما و
كريشنا از آيین هندو را نام برد .آنگاه نصر ،پیامبر اسالم را در دسته دوم قرار میدهد و ايجاد تعادل
در زندگی توسط پیامبر را مقدمهای برای تسلیم در برابر حق متعال میداند و مینويسد» :او به لحاظ
ا
درونی اهل مراقبه بود ،اما به لحاظ بیرونی نیز تقريبا ناگزير از رويارويی با هر وضعیتی بود كه ممکن
ا
است برای هر انسانی پیش آيد ...او كه تنهايی و مراقبه را دوست میداشت ،اصال از رسیدگی به
كارهای مردم ،با همه لغزشها و كاستیهايشان ،شانه خالی نمیكرد .او بايد بر كل جامعه نظارت
میكرد و هرگاه میان دو طرف شکايتی رخ میداد ،به موضع قضا مینشست .میتوان رسالت او را
همانا قداستبخشی به همه زندگی و برقراری تعادلی در زندگی بشری دانست كه زمینهساز تسلیم
فانی شدن در پیشگاه حق متعال است»( .نصر)49 :1385 ،
از نظر نصر ،نبايد دچار اين اشتباه شد كه اسالم فقاهتی با از بین بردن نهاد سلطنت،
تجددگرايی را در ايران از بین برد ،بلکه جريان در مجرايی ديگر تداوم پیدا كرد ...بنابراين ،با تغییر
ظاهر نهادهای سیاسی نمیشود اين تحول را ايجاد كرد .نصر در همین ارتباط ابراز مینمايد:
»من انتظار داشتم بعد از انقالب اسالمی ما برگرديم به لباس ّ
سنتی خودمان ،اين كار را نکرديم؛
برگرديم به شهرسازی و معماری ّ
سنتی خودمان كه فضای هرروزه حیات انسانها را تعیین میكند،
نکرديم .برعکس هرچه باغ بود هم بود در تهران خراب كرديم ،ساختمانهای سی طبقه ساختیم
ا
و خیلی چیزهای اساسی كه اصول نحوه زندگی افراد را در بر میگیرد .حال مسئله ماشین و
ترافیك و دود و آلودگی هوا و تمام بركات فناوری جديد را میگذاريم كنار ،ولی نظر من اين بود؛
به همین جهت من تمام نیرويم را متمركز كردم روی مسائل معنوی و فلسفی و عرفانی و
پاسخگويی به اين نوع انديشه از غرب آمده»( .نصر )49 :1385 ،اين گفتههای نصر در تأمل بر
جامعه سیاسی و حکومت ايدئال وی بسیار درخور توجه است؛ بدين شرح كه جامعه سیاسی
ايدئال جامعهای است كه در آن ّ
سنتها با تمام معنا حاكمیت داشته باشند و در تكتك ابعاد
سنتی و ّ
جامعه نهادهای ّ
سنت مستقر باشد و مادیگرايی كنار گذاشته شود.
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 .11حاكمیت اسالم فقاهتی بر جامعه اسالمی
حکومت كنونی ايران به نظر نصر تنها حکومتی است كه در طول تاريخ اسالم در آن حکومت خدا
با حکومت طبقه روحانی و عالم مذهبی همراه بوده است ،ولی ايرانیان نبايد از اين موضوع اينگونه
برداشت كنند كه برای اولین بار است در اين كشور دين و سیاست با هم يکصدا شدهاند .به نظر
نصر ،پادشاهان در ايران انسان يکسرههای بیدين ،كافر و ظالم نبودند ،بلکه حافظان دين به شمار
میآمدند و حتی تا دوره پهلوی آنها را «ظل الله» تلقی میكردند .در قانون اساسی زمان آنان هم
آمده كه سلطنت ،موهبتی خدادادی است .حتی پیش از انقالب چنان نبود كه علما همانند كلیسا،
از پادشاه همانند دولت جدا باشد ،بلکه راهنما و مشاور سلطان در امور دين بوده و وظیفه حمايت
از مذهب تحت حمايت شاه را بر عهده داشتهاند( .نصر)436 :1385 ،
در ايران هم مثل كل جهان اسالم ،مسئله جدايی حجیت معنوی و اقتدار دنیوی يا دين و دولت
مطرح نیست ،بلکه مسئله اين است كه چه كسی بايد قدرت سیاسی را به دست بگیرد .با اين حال
به نظر نصر ،حکومت روحانیون در ايران پديدهای تازه است كه تا پیش از اين در تاريخ اسالم چنین
ا
چیزی پیشینه نداشت .در گذشته ،حکومت طوايف متصوفه وجود داشت؛ مثال صفويه در ايران و
سنوسیه در لیبی .اما هرگز در گذشته چه در عالم تسنن و چه در عالم تشیع ديده نشده است كه
ا
روحانیون در مقام يک طبقه مستقیما حکومت را در دست گرفته باشند ( .نصر)437 :1385 ،
از سوی ديگر به اعتقاد نصر ،اينکه در ايران بسیاری از مردم خواهان حجیت معنوی و اقتدار
ا
دنیوی يا دين از حکومتاند ،الزاما به معنای آن نیست كه آنها خواهان سکولريسم هستند ،بلکه
بیشتر خواهان كنارهگیری روحانیون از مسند حکومتاند؛ ازاينرو نیز پاكستان جمهوری اسالمی
است كه در آن حکومت به دست نظامیان است نه روحانیان و نمیتوان گفت كه در اين كشور دين
از حکومت و سیاست جداست .حتی در تركیه نیز كه سردمداران آن ايدئولوژی سکولر دارند،
ا
بیشتر مردم هنوز عمیقا ديندار هستند و در مقام مسلمان ،دينشان نهتنها با زندگی خصوصیشان،
بلکه همچنین با زندگی در عرصه اجتماعی سر و كار دارد و ازاينرو كل جامعه ،سکولريسم
تحمیلی از سوی دولت را نپذيرفته است( .نصر)439 :1385 ،
نصر در دفاع از شیوه حکومت سلطنتی و تعريض به حکومت طبقه روحانی در ايران
مینويسد« :مهمترين نکته در اينجا همین است كه تعالیم ّ
سنتی اسالم را در باب سلطه سیاسی
بشناسیم و باز هم آنچنان زياده آرمانگرا و غیرواقعبین نباشیم كه همچون اغلب موارد ،آنچه را كه
نیمهخوب است ،به امید دستیابی به يک بديل كامل ويران كنیم ،ولی دست آخر چیزی را به جای
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آن بنشانیم كه خیلی كمتر از مورد نیمهخوب سابق ،كامل است و بسیار كمتر از آن با ارزشهای
ّ
سنتی اسالمی سازگاری دارد» ( .نصر)354 -352 :1384 ،
با اين حال ،نصر مقاله بلندی نوشت با عنوان «عرفان نظری و تصوف علمی و اهمیت آنها در
دوران كنونی» و در آن كوشید حركت انقالب آيتالله خمینی را در چارچوب عرفان اسالمی توضیح
دهد .در اين مقاله نصر ضمن اشاره به تاريخچه ّ
سنت عرفان نظری ،به آثار عرفان نظری و
جمعی كه وی میان عرفان شیعی و عرفان ابنعربی كرده ،توجه میدهد و كلید معمای ورود يک
انسان اهل عرفان را به عرصه سیاست ،بیش از هر چیز در مراحل سلوک معنوی و سفر آدمی از
خلق به سوی حق و رجعت وی از حق به سوی خلق ،كه مالصدرا در آغاز اسفار اربعه به آن
پرداخته است ،جستوجو میكند .وی در ادامه اين تلقی را در فعالیتهای «حسن البنا»
(بنیانگذار جنبش اخوان المسلمین) و در عملکرد « ابوالعال مودودی» (بنیانگذار جماعت
اسالمی پاكستان) نیز قابل ردگیری میداند .بدينسان وی اهمیت ّ
سنت عرفانی را در شناخت
تحولت گوناگون جوامع اسالمی بهويژه ايران برجسته میكند.

 .12حکومت دینی از نگاه نصر
او سلطنت را كمنقصترين شکل حکومت در دوران غیبت امام زمان(عج) میداند و مايل است اين
امر را به مثابه باور تشیع بشناساند؛ درحالیكه اين باور ارتباطی با شیعه ندارد .الگوی سیاسی مورد نظر
سنتگرايان و از جمله نصر را بايد در نگاه ّ
ّ
سنتگرايانه او جست .از اين منظر ،برخی نهادهای سیاسی
مانند سلطنت كه در گذشت قرنها با نیازهای جامعه تکوين يافتهاند ،الگوی مطلوب وی به شمار
میروند .اهمیت و اعتبار اين نهاد به حدی است كه هیچكس نبايد برای بر هم زدن آن اقدامی صورت
دهد ،چراكه به زعم او به ديکتاتوری میانجامد .در واقع اصالح جامعه تنها از طريق تقويت درونی
ايمان پذيرفتنی است ،الگويی كه در رفتار شخصیتهای برجسته صوفیه عینیت بخشیده شده است.
نظريه سیاسی نصر را میتوان به دو بخش كلی تقسیم كرد:
الف) نگاه ّ
سنتگرايان به سیاست مبتنی بر واقعگرايی .اين واقعگرايی در عالم تسنن ،خالفت
و پس از آن ،سلطنت را به رسمیت میشناسد و معتقد است در زمان حاضر با وجود يکی از اين
دو نهاد ،نبايد سراغ شکل جديدی از حکومت برويم؛ حتی اگر آن حکومت جديد را كسی مانند
پیشوايان اصلی اهل ّ
سنت رهبری كند؛ چراكه اين حکومت جديد ديکتاتوری است.
ب) ّ
سنتگرايان دو راهبرد اساسی میان شیعه و سنی دنبال میكنند :نخست آنکه نسبت به
تنزل جامعه و تخريب نهادهای ّ
سنتی و جايگز ين شدن نهادهايی با منشأ غربی بهشدت هشدار
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میدهند .ديگر آنکه معتقدند برای اسالمی كردن هر نظام و احیای جامعه به جای تکیه بر ظواهر
و ساختارها بايد به تقويت ايمان قلبی و شخصی آحاد جامعه ،همت گماشت.

 .13نتیجهگیری

پژوهش حاضر در راستای شناخت ،بررسی و كشف انديشه سیاسی ّ
نوسنتگرايان ،بالخص
شاخصترين آن سید حسین نصر ،است .پرسش اصلی اين بود كه انديشه سیاسی نو ّ
سنتگرايان و
نصر چیست؟ در واقع هدف اصلی از ارائه اين پرسش اين است كه آيا حکومتی والتر و برتر از
حکومتهای فعلی وجود دارد كه هم دنیای انسان و هم آخرت وی را برای كسب سعادت تضمین كند
يا خیر؟ سپس با بررسی به اين پرسش ،فرضیههايی مطرح شد كه قویترين آن در نزد ّ
نوسنتگرايان
نظريه سلطنت بود .به اعتقاد شاخصترين فرد اين مکتب ،نظريۀ ذكرشده بهترين الگوی حکومت و
نزديکترين آن به حکومت اسالمی در دوران غیبت حضرت مهدی (عج) بر جامعه است.
نصر پس از انقالب اسالمی در ايران و حکمرانی علما و روحانیون بر مردم ،اين خطر را گوشزد
میكند كه اگر فقهای دين نتوانند آنچنان كه بايد و شايد ،بر مردم به گونهای كه سعادت آنان تضمین
شود ،حکومت كنند ،وضع بغرنجی در جامعه به وجود میآيد كه مردمی كه در دينداری و پايبندی
به ّ
سنت ،سابقه هزارساله داشتهاند ناگهان دينگريز خواهند شد ،زيرا توقعی كه مردم از حکمرانی
مذهبیون بر جامعه دارند متفاوت با حاكمیت ديگر حکومتها است .در اينجا هر خطايی كه از
سوی رهبران جامعه رخ دهد ،به پای دين گذاشته میشود و هر آنچه اين حکومت كردن فقها
ضعیفتر (در بخشهای گوناگون) باشد ،دين به انزوا كشیده میشود .ايشان معتقد است اين مدل
حکومت به خاطر مطرح شدن جمهوريت در آن ،باعث میشود كه دست خداوند به مرور از جامعه
بريده شود و ّ
سنتهايی كه از قبل داشتهايم از میان بروند .بعد از چهل سال از حاكمیت اسالم
فقاهتی بر جامعه مشاهده میشود كه مردم میل و عالقه زيادی به فراموشی ّ
سنتهای خود و
جايگزينی آن با دستاوردهای مدرنیته پیدا كردهاند .هرچه به جلو حركت میكنیم ارزشهای دينی
و اسالمی در جامعه كمرنگتر شده و انسانها به مذهب بیمیل شدهاند .مساجد رنگ و بوی
جوانان را به خود يا نمیبیند يا اندک میبیند .ماه رمضان كه فرا میرسد مخالفین بیشتر از موافقین
به چشم میآيند .در نوع پوشش و حجاب نگرشها تغییر كرده و در سطح جامعه ديده میشود كه
برخی عالقهمند به انتخاب پوشش بر اساس معیارهای زندگی خود هستند ،نه معیارهايی كه
خداوند برای جامعه اسالمی برگزيده است .از اين دست مصاديق در جامعه اسالمی كنونی بهوفور
يافت میشود كه نشان از شکست آنچه در انديشه اسالم فقاهتی در زمان شروع حاكمیت خود بر
جامعه داشته است ،میباشد.
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ازآنجاكه نصر ،علما را شايسته حکومت كردن بر جامعه نمیداند ،در بررسی ماهیت دولت به
عنوان محوری كه تعیینكننده نگاه او به بهترين نوع جامعه سیاسی و حکومت است ،توجه جدی
را به حکومت سلطنت طی تاريخ جهان اسالم ،غرب و مشرق زمین دارد .به زعم وی حکومت
سلطنتی به معنای حکومت ديکتاتوری ،استبداد و خفقانی كه اسالم فقاهتی در ذهن مردم انداختهاند،
نیست بلکه نوعی حکومت مردمسالری دينی است كه در رأس حکومت شخصی قرار دارد كه
نماينده دين نیست ،بلکه نماينده تمام اقشار جامعه و حافظ و پاسدار دين است و در كنار آن علمايی
هستند كه به مشاوره در زمینه مذهب میپردازند و به صورت غیرمستقیم در جامعه نقش دارند.
وی معتقد است كه هر نوع مخالفت با حکومت سلطنت اسالمی و تالش برای تغییر آن
نادرست است .نصر در ترسیم جامعه ايدئال و بهترين نوع حکومت با نقد نظام سیاسی مدرن،
دفاع از ّ
سنتها و دفاع از معرفت يا علم قدسی »حکومت سلطنت دينی« را به مثابه بهتر ين نوع
حکومت مطرح میكند .اين نوع حکومتی كه نصر از آن ياد میكند نهتنها حافظ دين و شر يعت،
بلکه پاسدار ّ
سنتهايی است كه در اين دوران به فضل اسالم فقاهتی از میان رفته است.
در پايان بیان اين مطلب درخور ذكر است كه در انديشه سیاسی سید حسین نصر ،جای علما،
روحانیون و حافظان دين خالی نیست ،بلکه آنان در موقعیتی قرار میگیرند كه سلطان را در امور
حاكمیتی هدايت و مشاوره میدهند كه در اين راستا ،هر زمانی كه حاكم و يا جامعه در مسیری
پیش رفت كه آن مسیر به انزوا كشیده شدن دينّ ،
سنت و فرهنگ جامعه را در پی داشت ،اين علما
و فقهای دين هستند كه با رهنمودهای خود جامعه را از آن مسیر انحرافی خارج میكنند و به
صراط مستقیمی كه خداوند مد نظر دارد هدايت میكنند و ازآنجاكه سیاست پديدهای است كه
ممکن است انسان را به فساد بکشاند ،اگر فردی غیر از فقیه در رأس حکومت باشد و به فساد
كشیده شود ،مردم اين انحراف حاكم را پای هوای نفس فرد میگذراند و روحانیت میتواند آن فرد
را كنار گذارد و فردی ديگر را به عنوان سلطان در جامعه معرفی نمايد؛ اما اگر عالمی كه پاسدار
دين و شريعت است ،در رأس حکومت قرار بگیرد و آن قدرت حاكمیت ،فقیه را به فساد بکشاند،
مردم جامعه اين فساد را عالوه بر فرد ،به دين و آيین و شريعت نسبت میدهند و از آن روی
میگردانند و چون نصر معتقد است دين امری قدسی و فرستاده خداوند توسط پیامبران است ،بايد
راويان دين و علمای آن از اينگونه افساد به هر نحو فاصله داشته باشند تا وجه جاودانی و آسمانی
آن مخدوش نگردد.
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