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:چكيده

م در(قاله به بررسي آراء عزيز نسفي اين و فالسـفة قـرن)ق.هـ 596تولد احتمالي يكـي از عرفـا

و فلسفه در ايران بسيار موثر بود  طـرح وي عـالوه بـر. هفتم هجري مي پردازد كه در تلفيق عرفان

ايدة مراتبي بودن معرفت، مفهوم حركت جوهري را نيز مطرح كرد كـه بعـدها در مكتـب اصـفهان 

اين مقاله نشان مي دهد كه چگونه تفكر عزيز نسفي به تأسيس انديشة سياسي بر مبناي. يافت تداوم

و به جريـاني.شدمنجر انديشة عرفاني در ايران  چنين مي نمايد كه اين جريان در ايران تداوم يافت

و بدين ترتي. مسلط تبديل شد  ب مقاله انديشة سياسي نسفي را مي توان انديشة سياسي عرفاني ناميد

 امر سياسـت دربارةحاضر به بررسي وجوه تأثير پذيري انديشة سياسي ايراني از آراء عرفاني نسفي

. مي پردازد

:واژگان كليدي

 معرفت شناسي، هستي شناسي، سياست عرفاني، سلوك، انسان كامل

                                                                         Email:   Feirahi@ut.ac.ir 66409595:فاكس*

در شده اطالع از ديگر مقاالت منتشربراي .نگاه كنيدن مجله، به صفحه پاياني همين مقالهاياز اين نويسنده
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 مقدمه
سپـي است، كه ترين جريانات مؤثر بر انديشة سياسي ايران هاي عرفاني يكي از مهم انديشه

به رويكردي مسلط در اي  انديشه سياسـي در ايـران،در واقع. تبديل شد فحله فكريناز مدتي

مخـتص انديـشه سياسـيبه اين تأثير پذيري تنها. به مرور بر مبناي انديشه عرفاني استوار شد

به اين سو بـه عنـصر. نبود كه از قرن هفتم به حدي بود و قدرت انديشه عرفاني  اصـلي جاذبه

-638( بسياري از انديشمندان اسالمي پس از محي الدين ابـن عربـي. تمدن اسالمي تبديل شد

چه از خـود آثـار متعـدد بـه. تنها حاشيه نويساني بر آثار وي بودند)ق. هـ 560 نسفي نيز اگر

.، اما خود نيز از شارحان ابن عربي بودشتجاي گذا

اس،بدين ترتيب در بايد گفت فلسفه سياسي در و از طرفي آنگونه كه الم هرگز تعطيل نشد

و ابن رشد وجود دارد نيز ادامه نيافت هاي انديشه ، بنـابراين.)Chittick,1981:24(فارابي، بوعلي

در ايـن. ما مي توانيم از تأسيس انديشه سياسي در ايران بر مبناي انديشه عرفاني سخن بگوئيم

يكي از مهم  ا ميان نسفي تـرين دورانِ حملـه وحـشيانه در سـخت مندان بود كـه ين انديش ترين

.مغوالن مي زيست

و زمانة نسفي  زمينه
 فيلسوف قرن هفتم هجري، در شهر نسف در حواليوعزيز الدين بن محمد نسفي، عارف

به جهان گشود و مركـز،در دوره نسفي. بخارا ديده  بخارا يكي از شهرهاي بزرگ مشرق زمـين

و معر،علم آموزي به شمار مي رفت ادب كه عزيزالـدين خـود آن را بـه1نسف يا نخشب. فت

مي كند، در ايالت »قرشـي« قـرار داشـت كـه گويـا امـروزه بـه»سغد«عنوان زادگاهش معرفي

،( معروف است .) 1384:403نسفي

به بخـارا بيـرون رانـده شـد و با حملة مغول  616در سـال. اما نسفي در زادگاه خود نماند

به قول عطاملك جويني قمري مغوال و رفتنـد«ن و بردند و كشتند و سوختند و كندند و»آمدند

و آخرالزمـان كه بسياري را اعتقاد بر آن شـد كـه قيامـت به حدي بود خرابي ويراني هاي آنان

و بسياري معتقدند به باليي آسماني بيشتر شباهت داشت تا واقعه اي تـاريخي  ( فرارسيده است

.)1376:100آشتياني،

چنانكه. نسف در آن روزگار از شهرهاي عظيم ماوراءالنهر بوده است كه اهميت آن به قرون قبل از اسالم مي رسيده است-1

و در زماني حكومت بـر نـسف معـادل بـايگاهي به عناون واليت  و ممالك عنوان مي شود و مسالك  مستقل در كتب جغرافيا

حتـي بـه دليـل. در ذكر نام پادشاهان، نامي هم از نخشبان شاه مي آورد )) ابن خردادبه((.به شمار مي رفته است )) سلطنت((

، اطـالق  ، به آن مثـل مكـه معظمـه و اشتهاري كه سابقاً نسف داشته يعنـي شـهر مطلـق مـي شـده اسـت )) بلـد (( عظمت

.)بيست: 13876آشتياني،(
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و شايد سخت ترين زمانـة مـردم ايـران در تـاريخ،بنابراين و اندوه  زمانة نسف، زمانه رنج

و خموشـي گزينـد. است مي شد هركسي زبان در كـام فروبـرد اهميـت. جنايات مغول باعث

كه او در حلقة عرفايِ مكتب كبراويه  در واقع در هنگـام. قرار دارد1نسفي براي ما در اين است

در زمرة معدود حلقه هاي رسمي)ق618د(، كبراويه به رهبري نجم الدين كبري حمله مغول 

و عزلت مقدم داشتند  كه ايستادگي را بر خمول البته مغـوالن نيـز بـه علـو درجـه. صوفيانه بود

به خوارزم نزديك شد، رسولي نـزد شـيخ فرسـتاد واز او )) چنگيز((وقتي. شيخ آگاهي داشتند 

و گفـت))يهجرجان((خواست تا از و«: خارج شود؛ اما شـيخ نپـذيرفت مـا در وقـت آسـايش

و  و حلـول و عنـا كه در زمان نزول رنج فراغت با اين مردم به سر برده ايم، چگونه جايز باشد

و بال از ايشان مفارقت اختيار كـنم  ،(»محنت و.)294: 1383تركمنـي آذر نجـم الـدين كبـري مانـد

و به طرز  و اين بر ذهنيت نسفي بسيار تأثير گذار بود دردنايمقاومت كرد .ك به شهادت رسيد

اما نه از طريق شمشير بلكه. فردي كه سيرة نجم الدين كبري را ادامه داد، عزيزالدين نسفي بود

2.از طريق قلم

و خون جگر خوردن هاست،بنابراين در اين ميان يافت نشد. ايام زندگي نسفي ايام التهاب

م  كه حمله به راحتي فردي و يا اگر دستي در تاريخ نويسي دارد، از آن غوالن را كوچك بشمرد

چه محيطي. بگذرد كه نسفي در و زمانه نسفي، بررسي اين نكته است هدف ما از تشريح زمينه

و امثال نجم الدين كبـري در آن زنـدگي. نظريات خود را بيان كرده است  كه نسفي آيا محيطي

و بـوعليمي كردند با محيط زندگي  و يـا فـارابي و ابن طفيل در اندلس  كساني چون ابن رشد

به اين سوال بسيار جدي اسـت ؟ پاسخ مـا بـه هـيچ وجـه درصـدد ارائـه متـد. يكسان است

كه چنين حـوادثي  مي تواند ادعا كند چه كسي ساختارگرايانه در اين مقاله نيستيم؛ اما به راستي

به زعم ابن اثير تاريخ نمونه آن  را به خود نديده است، بر وي موثر نبوده است؟كه

 آثار نسفي
او در ميان غربيـان. محققين غربي در زدودن غبار گمنامي از چهره نسفي پيش قدم بوده اند

در. ها قبل شناخته شده بود از قرن   م، برگـردان تركـي1665در مورد اين انديشمند بزرگ ابتدا

هفتم پيرامون نجم الدين كبري به عنوان يكي از مهمترين صوفيان عصر كبراويه در واقع حلقة صوفيانه اي بود كه در قرن-1
و علـم. خود ايجاد شد  كبراويه بعدها به يكي از فرق اصلي تصوف ايراني تبديل شد كه بـويژه در تـشريح مـشاهدات ربـاني

.بي مثال بود) الوان(ها رنگ
و نسفي را در اين ميان موله فاصله زماني ميان دوران مغول تا برآمدن صفويه را دور-2 ان با اهميتي براي تاريخ ايران مي داند

و خروش بسياري داشتند  و صفويه جوش به. نماينده يكي از نهضت هاي شيعه به شمار مي آورد كه در بين دو عصر مغوالن
، خود مرشد نسفي. عقيده موله اينان كساني بودند كه زمينه را براي ظهور تشيع عصر صفوي فراهم كردند ، سعدالدين حمويه

كه. يكي از شيعيان اثني عشري بوده كه به نشر آموزه هاي شيعي مي پرداخته است قاضي نوراهللا شوشتري نيز از افرادي است
)38: 138 نسفي،.(مدعي شده است حمويه شيعه اثني عشري بوده است
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ال در. تـين آن انتـشار يافـت مقصد اقصاي نسفي همراه با ترجمـه م تولـوك 1821در پـي آن

)F. Tholuck (نسفي را در كتـاب خـود زيـر عنـوان))oriental mysticism((و معنـي كـرد  شـرح

و تفـسيري بـر مقصداالقـصاي.)1378:10ريجون،(  پالمر هم در قبل از جنـگ جهـاني دوم شـرح

به چاپ رساند م،1953 ماير، پزوهـشگر شـهير سوئيـسي در فريتس. نسفي را براي دومين بار

كه كتـاب. نسخ خطي نسفي را در يك مقاله معرفي كرد پس از وي ماريژان موله فرانسوي بود

به چاپ رسـاند 1340االنسان الكامل نسفي را با مقدمه فاضالنه خود در دهه  ايـن كتـاب. ش،

و مقدمه ماريژان موله  و تصحيح و توسط دكترسـيد ضـياء شامل پيش گفتار هانري كربن است

و انجمـن. الدين دهـشيري ترجمـه شـده اسـت  االنـسان الكامـل بـا همكـاري نـشر طهـوري

به چاپ رسيده است  از.ايرانشناسي فرانسه در تهران در ميان محققين غربي لويد ريجون يكـي

كه. ترين كارها را ارائه داده است قوي بـارهدري پژوهش محصولكتاب ريجون تنها كتابي است

و با ترجمه استادانه دكتر مجد الدين كيواني در سال  نشر مركـز بـه چـاپ بوسيله 1378نسفي

و. رسيده است   حق وردي ناصـري نيـز رسـاله زبـده الحقـايق عزيزالـدين نـسفي را تـصحيح

كهايمقدمه توسط انتـشارات طهـوري بـه چـاپ رسـيده بوسيله خوب هم بر آن افزوده است

به مطالعه آثار كشف الحقاي. است كه و پژوهشگراني به زعم بسياري از محققين كه ق نسفي هم

و مي آيـد، بـه تـصحيح احمـد مهـدوي دامغـاني وي پرداخته اند مهمترين اثر نسفي به شمار

و نشر كتاب به چاپ رسيده است  همچنين سيد علي اصغر مير باقري فـرد. توسط بنگاه ترجمه

و مفاخر فرهنگـي در سـال بوسيله صفحه مقدمه139بيان التنزيل عزيز نسفي را با  انجمن آثار

. به چاپ رسانده است1379

مي توان به فصل ششم كتاب كه در مورد نسفي صورت گرفته است در((از ديگر كارهايي

، نوشته استاد دكتر سيد جواد طباطبـائي اشـاره))آمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران

از. كرد و روايي بـااليي برخـوردار اسـت، در گذشته كه از غناي علمي ديگر كارهاي طباطبائي

و اجمالي سعي كرده است تنها در   صفحه بـه تحليـل انديـشه نـسفي20اين اثر با نگاهي گذرا

1.بپردازد

و سياست  انسان كامل نسفي
به ايدة انسان كامل در واقع اساسي ترين نتيجة تفكرات وي اسـت از.رسيدن نسفي  نـسفي

به بـاالترين كه توانسته مي گيرد، فردي را آنجا كه خصلتي تشكيكي براي براي معرفت در نظر

 
كه-� ، كتابخانه بايزيـد عالوه بر اينها از نسفي آثار خطي بسياري به جاي مانده است در كتابخانه هاي مركزي دانشگاه تهران

و كتابخانه مجلس شوراي اسالمي موجود مي باشد كه هر يك از آنها در نوع خود  ولي الدين، كتابخانه ملك، كتابخانه سليمانيه

و طبع است و نيازمند تصحيح .بي نظير است
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مي كند به عنوان انسان كامل معرفي با توجـه بـه واحـد بـودن منبـع. ميزان معرفت دست يابد

و وجود  از) خداوند(معرفت به مراتـب بـاال رسـيده اسـت، كه در معرفت در نزد نسفي، كسي

انسان كامل نسفي در واقـع از خـصلت. اظ وجودي نيز در مرتبة تكاملِ نسبي قرار مي گيرد لح

مي شود .)437: 1384نسفي،( مرتبه اي بودن معرفت شناسي وي استخراج

اهميت سياسي مبحث كمال در نظر نـسفي در بازگـشت سـالك كامـل از ديـدار خداونـد

مي شود  كه تمامي. متحقق  مراحل معرفت را پشت سر گذاشته اسـت بـيش انسان كامل از آنجا

كه صالح مردم در چيست؛ زيرا وي بـه بـاالترين درجـه معرفـت رسـيده از هر كسي مي داند

، بي تـا( است و تفكر سياسي در فلسفه.)133:نسفي يكي از حوزه هاي مهم ارتباط معرفت شناسي

زان معرفـت نـسبت بـه عـالم اسالمي در همين نقطه است؛ يعني آنجا كه انسانها بر حـسب ميـ 

مي شوند  و عالم غيب از شأن وجودي برخوردار بديهي است كـه انـساني كـه در ايـن. حضور

به بيان نسفي  و اهللا((ميان به اوج قله معرفت رسيده است، انسان كامل مي )) خليفه شود خوانده

و رهبري وي  ا.دهستنو خاليق نيازمند هدايت كه اطاعت مي كند ز چنـين فـردي نسفي تأكيد

.)78: 137نسفي،( واجب است

مييسالك كامل پس از ديدار خداوند به حالت مي هوشيارانه به تعبير نسفي آزاد و رسد

به دو دسته تقسيم مي شوند. شود و-1: كامالن آزاد خود و قناعت كه عزلت  كامالن آزادي

و مي كنند نظ-2خمول اختيار و و تسليم كه رضا مي كنند كامالن آزادي . اره كردن اختيار

مي گريزند و از آن مي ترسند به سوي ايشان و اهل دنيا اما. گروه نخست از روي نهادن دنيا

به آمد وي در چيست كه كه آدمي نمي داند مي دانند و اهل. گروه دوم بنابراين از آنچه از دنيا

به وي روي نهد ن.)1384:10نسفي،( گريزند نمي،دنيا در اينان از ظر نسفي كامالني هستند كه

مي پردازند به سياست نيز و ضرورت اجتماع به. صورت لزوم چون ممكن است اين پيش آمد

و ديگران سودمند افتد نسفي مي گويد كه خود با هردو گروه مدتي را بسر برده. حال آنان

و گروه دوم را ترجيح مي دهد د. است . يگران استاز نظر نسفي وظيفه انسان كامل كمك به

و قاعده نيك در ميان مردم كه وظيفه انسان كامل نهادن قانون مي كند حتي وي در جايي اشاره

.)6:نسفي، همان( است

كه مردم به فرامين وي گوش فرا دهند بنابراين در،انسان كامل اجباري ندارد  انديشه نسفي

كه وي نماينـده نـوعي ولي اين هرگز بدين معني نيست. سياست كامالً مردمي است خصوص

عدم شكل گيري حوزه هاي غير دمكراتيك تفكر در اسـالم نيـز بـدين. تفكر دموكراتيك است

به طرز  ويدليل بوده است كه حكمت اسالمي  پيچيده با معرفت شـهودي گـره خـورده اسـت

و متألهين اسالمي غالبأ عارف نيز بوده درشناسـي اند، اساس معرفت گذشته از آنكه خود حكما

حتي ابن سـينا يكـي. تمدن اسالمي بدليل ارتباط با شريعت حوزه اي صرفاً عقالني نبوده است
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كه مشتمل بـر چهـل از مشهورترين فالسفه مشائي عالم اسالم، در كتابي با نام منطق المشرقيين

به آتش كشيده شد  به ايران و اكثر آن در حمله مسعود غزنوي ((نويسدمي،مجلد بوده  كتابهاي:

كه مخـتص خـواص ، ما به حكمتي دست يافته ايم و اشارات را ما براي عوام نگاشته ايم شفاء

،( !))است  با اين وصف چندان عجيب نبوده كه سهروردي مـي گويـد مـن.)1383:298زنجاني اصل

كه ابن سينا آنجا تمام كرد در واقع ابن سينا هم همانند اكثر. حكمت اشراقي را آنجا آغاز كردم

كه تا كنون معرفي شده استيسفه اسالمي شخصيتي است كه بايد از وجوه فال ، ديگر از آنچه

,( نيز مورد مطالعه قرار گيرد 1973 :24 shahaby(.

به مقوله معرفت بدون شك يك نتيجه اساسي بر پيكر فلسفه،در نتيجه  چنين رويكردي

م و به معرفت عامه و آن تقسيم معرفت به جاي نهاد اين تقسيم. عرفت خواص بوداسالمي

كه بحثي بنيادي در معرفت شناسي اسالمي است  اين. مبتني بر مراتب معرفت است

و تبعات سياسي اين جريان قابل مي كند تقسيم بندي طبعاً انسانها را نيز به دو گونه تقسيم

پا. پيش بيني است و قدرت همبه همين دليل نيز هست كه در اسالم اساساً دانش به پاي

. حركت كرده اند

اگر دانش را در معناي غيرمتعارف آن يعني معرفت شهودي در نظر بگيريم، بايد ديد چه

مي دهد يكي از عرفايي است كه مي تواند مورد مطالعه. نوع قدرتي را نتيجه عزيزالدين نسفي

د. ما قرار گيرد به انسان كامل و انسان كامل توانا، نسفي در اين زمينه با تقسيم انسان كامل، انا

كه در نظر او مرد سياسي بايد در هر صورت تابع دانش باشد نوع مطلوب. نشان مي دهد

و بايد سياست براي نسفي اين است كه مرد سياسي كه به كمال نيز رسيده است،  هم از دانايي

:برخوردار باشد هم از توانايي

و قطب عال! اي درويش م است، از جهت آنكه به علم، محيط انسان كامل سر عالم است،

مي بينند و مي دارند به جاي خود .و آدميان جمله به وي مي گردند. عالم است، هر يك را

و يكي قطب مي گردند، يكي قطب شمالي و بر آن دوقطب و انجم دو قطب دارند، افالك

د. جنوبي يكي انسان و بر آن دوقطب مي گردند، يكي انسانو آدميان هم دو قطب دارند، و انا

و هم توانا باشد، كار بر وي آسانتر بود، اما اين چنين كم افتد. توانا اگر يك كس هم دانا بود

و هم مظهر قدرت بود و.كه يك كس هم مظهر علم شود و با هم اتفاق كنند، چون دو باشند

و مردم و فرمانبردار مظهر علم شود، كار عالم زود راست شود،  راست گفتار مظهر قدرت مطيع

و و آسايش افتند، از جهت آنكه ايشان هردو جمله عادات و در راحت و راست كردار شوند

و لطف مردم را به به علم و قانون نيك بنهند، يكي و قاعده رسوم بد از ميان مردم بردارند

مي دارد و قهر مردم را از بدي باز و يكي به سياست مي خواند، .)1384:442نسفي،( نيكي
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و نقش خليفه اللهي  انسان كامل
و عـالم صـغير را به كمالي نسبي دسـت يابـد كه توانسته است در شناخت نسفي فردي را

مي كند  و عالم صغير. تمام كند، خليفه خداي در عالم كبير تلقي نسفي وقتي از تشابه عالم كبير

به خليفه بودن انسان كامل در عالم مرتبط  از آنجـا كـه.مي كنـد سخن مي گويد، بحث خود را

و نمودار عقل اول است، از جهت آنكـه عقـل اول در (( در نظر نسفي  عقل خليفة خداي است

 بنابراين هر آنكه در عالم بـه اوج عقـل رسـيده.)1381:101نسفي،())عالم كبير خليفة خداي است 

:است، خليفه خداي روي زمين است

كه عالم صغير را تمام كرد، در عا و خليفـة خـدا شـد اين رونده . لم كبيـر نايـب . و ايـن.

.)1384:138نسفي،( تجلّي اعظم است

و عالم كبير همواره در ميان حكماي مسلمان به نتايج سياسـي منـتج تشابه ميان عالم صغير

و فقه سياسي در عالم اسالم، حدودي از ارتباط. شده است  كه همواره فلسفه از اين منظر است

دا  و و. نش متصور بوده است را ميان قدرت از آنجا كه در عالم صغير عقل فرمانده بـدن اسـت

و فرمان عقل است، در عالم كبير نيـز فرمانـدهي  و تحرك بدن تحت كنترل در واقع تمام قوت

مي بايد از آن فرد دانشمدار باشد  و پادشاهي در ديدگاه سنتي همانگونه كـه صـالح. عالم كبير

ت  و اگـر عقـل نباشـد ديگـر اعـضا آسـيب تمام اعضاي بدن توسط عقل مي شود شخيص داده

و صالح مردم در گـرو ايـن دانـشمدار خيـر خـواه.خواهند ديد   بنابراين در عالم كبير هم خير

از. است كه مرتبط با تعريـف آن حـوزه البته دانشمدار مورد نظر در هر حوزه اي عنواني يافت

و فقها وي را فقيه ناميدند فالسفه چنين كسي را فيلسوف دانستن. دانش بود  فقها. د، عرفا عارف

و عرفا بر علم باطن  را. بر علم ظاهر تأكيد داشتند و خـود در ابتدا فقها بر عرفـا تفـوق داشـتند

مي داستند  . عطف در ايـن زمينـه بـودةولي انديشه هاي سيد حيدر آملي نقط. وارث علم انبياء

كه طبق حـديث اساسي را به فقهايسيد حيدر در واقع ايراد  وارد كرد؛ استدالل وي بر اين بود

م،1))العلماء ورثه االنبياء (( كه مصداق علم در حديث ور قرار گرفته اند بلكهزب اين فقها نيستند

و نه علم ظاهر، پس مصداق علماء در حديث فـوق  كه علم نبي علمي باطني بوده است از آنجا

و  به علم باطن مي پردازند كه البته ايرادي كه سـيد حيـدر بـر تأويـل ايـن. نه فقهاعرفا هستند

نيـز) البته نه به صورت ايرادي بر فقهـا( نسفي بوسيلهتر حديث از سوي فقها گرفته بود، پيش 

به تبـع آن انـسان كامـل،2.مطرح شده بود  و نسفي بارها اعالم كرده است كه علم اهل وحدت

و فقها قرار دارد  م باالتر از علم اهل شريعت ور،زبو از همين منظر مصداق علماء را در حديث

 
مسلم،-1 و ابن حنبل پيدا كرده است اين حديث را الگار در مجموعه هاي بخاري، )321: ريجون، پيشين.(ابوداود

تُستري، نور محمدي، يعني منشأ كـلّ خلقـت-2  البته مفهوم ميراث بردن از پيامبران برمي گردد به سدة سوم هجري كه سهل

)298: ريجون، همان.(را مورد بحث قرار داد
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نه فقها و لويد ريجون معتقد است اين بدان معناست كه مفهوم ولي، آنطـور. عرفا دانسته است

و اجتمـاعي  و ديگر صوفيان هم عصر وي وصف كرده اند، متـضمن معنـاي سياسـي كه نسفي

، پيشين( بسيار مهم بود  در.)297:ريجون م چرا كه نسفي ر، انـسان كامـل را بـه زبـو تعبيـر حـديث

مي داند :عنوان نايب پيامبران

و لقاي خداي از] انسان كامل[بعد از شناخت و هيچ طاعتي بهتـر هيچ كاري برابر آن نديد

و  كه با مردم چيـزي گويـد و هيچ راحتي بهتر از آن نديد به خلق رساند كه راحت آن ندانست

و چيزي كند كه مردم چون آن بشنو  و از بالهـا به آساني بگذراننـد به آن كار كنند، دنيا را و ند

و در آخرت رستگار شوند  ، وارث انبيـاء. فتنه هاي اين عالمي ايمن باشند و هركه چنـين كنـد

، فرزنـد انبيـاء و عمـل انبيـاء و علـم و عمل انبياء ميراث انبياء است است، از جهت آنكه علم

فر. است به ،( زند ايشان مي رسدپس ميراث ايشان هم .)1384:6نسفي

و بنابراين ميراث انبياء كـه در نـزد نـسفي نسفي معتقد است انسان كامل وارث انبياء است

و عمل انبياء است نيز به انسان كامل رسيده است  هاي گاهاين حديث همواره يكي از تكيه. علم

كه. مهم مسلمانان در بحث پيرامون سياست بوده است   به راستي كدام گـروه وارثـان اين بحث

و جانشينان وي در حكم راني اند، در عالم اسالم سابقه اي ديرينـه داشـته اسـت . پيامبر هستند

و سـنخ. نسفي نيز در اين ميان موضع خود را مشخص كرده است از آنجا كه در نظر وي ميزان

د اسـت كـه انـسان معرفت بنياني ترين عنصر هرگونه تحليل درباره هر چيزي است، وي معتقـ 

به علم باطن، وارث علم پيامبر اسـت از آنجـا كـه در نظـام فكـري نـسفي. كامل بدليل اتصال

هرگونه نتيجه گيري دربارة معرفت، نتايجي نيز به لحاظ عملي دارد، بنابراين وي معتقـد اسـت 

به بعد جايي است كـه سـخن نـسفي. انسان كامل وارث عمل پيامبر نيز هست  را از اين مرحله

ترين عمل پيامبر همواره در تأويل اين حـديث تـشكيل حكومـت در بـالد بايد لمس كرد؛ مهم 

.اسالم بوده است

نه عقل، بلكه دل دانـستند و صوفيه برخالف فالسفه خليفه عالم صغير را نـسفي هـم. عرفا

 صـغير؛ اما نسفي وقتي عقـل را در عـالم)89:نسفي ،همان( در جاي ديگري بر همين اعتقاد است 

مي داند، عقل را مشكك مي مي دانـد كـه انـسان خليفه خداوند و اوج آن را عقل اشراقي داند

و.)101: 1381نسفي،( كامل بدان رسيده است  و عـالم صـغير دارد كه عقل در بدن آدمي  جايگاهي

نظ. تشبيه آن در عالم كبير همواره در ميان مسلمانان داراي نتايج سياسي نيز بوده است ر مـيبه

و شـيطانِ نفـس آدمـي و قوه تصميم گيري است رسد اگر در عالم صغير عقل نماد خردورزي

نماد كج روي است، در عالم كبير نيز به تبع عالم صغير خردمندي وجـود دارد كـه نماينـده راه 

و ابليسي وجود دارد كه بر راه خطا اصرار دارد  پس همانگونه كـه در عـالم صـغير. ثواب است

به خير برسد، در عالم كبير نيز پيروي از آدمي باي  و از عقل پيروي كند تا د از شيطان دوري كند
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به خير است و دوري از ابليس راه رسيدن مردم در همين نقطه است كـه انديـشه. مرد خردمند

در نزد نسفي نيز سعادت يكـي. سياسي در عالم اسالم همواره با مفهوم سعادت مرتبط مي شود 

و كليدي در اجتماع محسوب مي شود از مفاهيم مح  صرف نظـر از سـعادت دنيـوي كـه. وري

و زندگي همراه بـا آرامـش اسـت  و امنيت مردم ، سـعادت)168: 1344نـسفي،( براي نسفي راحت

به وجود حقيقي  بنـابراين.)181: ريجـون، پيـشين( اسـت) خداوند(حقيقي نزد وي در گرو رسيدن

به خداي نزديكتر است، سع مرد سياسـي بايـد شـرايطي را بـراي مـردم. ادتمندتر است هرآنكه

و اخروي را توأمان داشـته باشـند  نـسفي. ايجاد كند تا مردم بتوانند زمينه كسب سعادت دنيوي

و بـه تكامـل رسـيده باشـد تـا بتوانـد  مي گويد چنين فردي بايد خود دايره را تمام كرده باشد

به تكامل برساند : ديگران را نيز

و بـه نهايـت مقامـات انـساني! اي درويش هركه دايره تمام كرد، عالم صغير را تمـام كـرد

و انسان كامل شد  و خليفـة خـدا. رسيد، كه عالم صغير را تمام كرد، در عالم كبيـر نايـب و هر

كه ديگران را تمام كند. گشت و هركه عالم صغير را تمام نكرده باشـد،. اكنون كار وي آن باشد

و خليف خدا نتواند بود، هرچند سعي بسيار كند تا درين عالم پيشوا گـردد، در عالم كبير ناي ب

كه خود را تمـام. او را ميسر نشود كه كسي را به غايت بر اصل است، از جهت آن و اين سخن

و اگر كسي خود را راست نكـرده اسـت، ديگـران را نكرده است، ديگران را چگونه تمام كند؟

،(چون راست گرداند؟ )1384:150نسفي

همچنين در اين عبارت نسفي نشان مـي دهـد كـه پيـشوائي مـردم بايـد شـامل خـصائص

و   صـورت در واقع چنين كـسي پيـشواي اصـلي مـردم اسـت، در غيـر ايـن روحاني نيز باشد

به نتيجه نمي رسد تالش كه داراي ويژگي مزبور نيست اين جمالت نسفي در زمرة. هاي فردي

 روي سخن نسفي با حكام زمانه است كـه بـه يقـين در نظـر نـسفي كنايه هاي ظريف اوست؛ 

.مشروعيت ندارند

 ساختار انديشه سياسي آرماني نسفي
دانش در انديشه سياسي نسفي به قدري از اهميت برخوردار است كه وي معتقد است اگر

و  و مردم نيز به كجي )) برخالف زندگي كند((مرد سياسي تابع دانش انسان كامل نباشد

مي. ناراستي خواهند رفت كه چه نوعي حكومتي را از اين جمله نسفي توان كامالً فهميد

كه بر راه  مي داند مطلوب مي شمارد؛ نسفي حاكمي را كه تابع انسان كامل نيست، فردي

كه نوع درست نظم سياسي در نظر وي،  و از اين جهت نشان مي دهد ِخالف زندگي مي كند

كه قدرت تا  زيرا در اين.)452:نسفي، همان(باشد) دانش شهودي( بع دانش انسان كاملآنگاه است
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و صورت مي و براي مردم راحت و قانون نيك در ميان مردم نهند توانند به كمك هم قاعده

و اگر غير اين صورت باشد نسفي اين به ارمغان آورند مي امنيت :دهدگونه هشدار

. . و فرمانب. و برخالف زندگاني كند، مردمو اگر مظهر قدرت مطيع ردار مظهر علم نشود

و جور ظاهر شود،  و ظلم و رسوم بد در ميان مردم پيدا آيد و عادات و زحمت باشند در رنج

و شفقت نكنند و بر يكديگر رحم و شفقت شوند بي رحم راستي از ميان خلق.و مردم

.) 442:نسفي، همان( الناس علي دين ملوكهم. برخيزد

و قانون نيك در ميان مردم را اينكه عزيز معتقد است انسان كامل وي توانائي نهادن قاعده

مي كندمي انسان كامل بايد بتواند. تواند داشته باشد، نقش سياسي انسان كامل وي را پررنگ تر

و اين نوع مطلوبِ نظم و هم مظهر قدرت كهيهمزمان هم مظهر علم باشد  سياسي است

كه يك وضع آرماني،حال با اين. نسفي در پي آن است  نسفي به شيوه اكثر انديشمندان سياسي

و از اين بابت يك راه كه چنين شرايطي كمتر بوجود مي آيد مي دهد را تصور مي كنند، ادامه

كه مظهر قدرت است، تابع دانش انسان كامل  كه مرد سياسي و آن اين است حل وجود دارد

و از او پيروي كند كه اداره امور اجتماع بايد طبق، ترتيببدين. باشد  نسفي نشان مي دهد

بي واسطه يا با واسطه باشد مي تواند اما در اين نمي. دانش شهودي انسان كامل باشد، حال

و شايسته ترين آنها براي اين امر است كه انسان كامل برترين خاليق در. توان شك نمود  نسفي

به اين نكته اشاره و درباره برتري انسان كامل دانا مي گويدكشف الحقايق هم :دارد

و فضيلت دارد« كه داراي اين احوال است، بركسي كه اين احوال را ندارد، برتري . آن كس

و توانايي كه در انسان دانا قرار داشته باشد، زيرا اين قدرت اما اين فضل زماني محمود است

و در ان و راحت مردم مي گردددر انسان دانا، سبب هدايت و ضاللت »سان نادان سبب رنج

.)93: 1344نسفي،(

مي تواند از نور مي رساند، و آسايش به مردم راحت كه به زعم نسفي تنها كسي از طرفي

و بخواهد از نور توحيد مدد گيرد، فسادي مضاعف  توحيد مدد گيرد؛ اگر مرد سياسي ظلم كند

:است

در كه در وي ظلمت فساد نباشد،از نور توحيد كسي برخوردار تواند بود« كه اگر كسي

و نور توحيد حاصل كند، نور توحيد فساد وي شود فساد وي مضاعف  ظلمت فساد باشد

و مر سالح را مدد خصمي  و مدد دزدي شود گردد، از جهت آن كه چراغ، مر دزد را مدد گردد

.)213: 1379نسفي،(»گردد

و اوج طهارت در انسان كامل استمرد سياسي عزيز بايد طهارت باطن داشته نسفي. باشد

و طهارت نداشت بايد چگونه با وي رفتار نمود :در ادامه مي گويد اگر چنين كسي يافت شد
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اولياء گفته اند كه رفع شرك اهم است از جهت آن كه ظلمت فساد را جز به نور توحيد

و ظل كه نور توحيد به مثابه نور آفتاب است به مثابت ظلمت شب دفع نتوان كردن مت فساد

كه طلوع كند. است به هيچ چيز ديگر رفع نتوان كردن االّ به نور آفتاب و.و ظلمت شب را

به هزيمت شد .)214: نسفي، همان( چون طلوع كرد، ظلمت شب

كه نسفي مجبور است انتقادات سياسي مي گويد زباني به زبان رمز سخن  نسفي در اينجا

به اين زب مي داشت. ان بيان كندخويش را . استيالي وحشيانة مغوالن زبان در حلقوم نگه

و اين كه مي بايد دفع شود و تاريكي استيالي مغوالن از نظر نسفي همپايه شرك است ظلمت

كه اولياء گفته اند .امر چيزي است

مي كند كه از آن نور الهي متص به مشكاتي تشبيه وي معتقد است. اعد استنسفي عالم را

كه نور از آنها  و انسانها همانند دريچه هاي اين مشكاتند نور وجود الهي در عالم وجود دارد

مي آيد اي.به بيرون به ميزان استعداد خود، ميزاني از نور) انساني(در اين ميان هر دريچه بنا

به بيرون متصاعد مي كند تا( را كه باال.)187: نسفي، بي ترين ميزان نور الهي از وي متصاعد آنكس

به هيچ.مي شود او انسان كامل است در واقع نسفي در اين جمله معتقد است ظلمت فساد را

به نور توحيد به لحاظ عملي از آنجا كه در نظر نسفي انسان. چيز دفع نمي توان كردن اال

و در عالم كبير خليفه خد كه عالم صغير را تمام كرده است ا شده است، بايد زمام هدايت كامل

و نزديك. مردم را بدست گيرد كه مظهر نور الهي است ترين جايگاه از طرفي انسان كامل است

را به ساحت ربوبي دارد؛ بنابراين راه درست اين است كه ظلمت شب با آمدن انسان كامل از 

ب. ميان برود انسان كامل از آنجا. اشندوظيفه مردمان در اين ميان اين است كه تابع انسان كامل

به كمال رسيده است، بهترين فرد براي هدايت خلق است .كه

و ناقصان:شوندبنابراين در انديشه نسفي انسانها به دو دسته تقسيم مي بديهي. كامالن

كه در حقيقت هست  و عالم را آنگونه به تكامل نرسيده اند كه كه براي نسفي، افرادي است

كه به تكامل رسيده استنمي توانند ببينن در واقع از نظر نسفي چنين. د، بايد تابع انساني باشند

و مي داند كه حقيقت عالم چگونه است)) بلوغ((كسي به  نسفي بلوغ.و حريت رسيده است

و سلوك عقالني  مي داند كه وي تمامي مراتب معرفتي كه اوج عقالنيت(انسان كامل را در اين

و به كشف و به شناخت) شهود مي رسددر نزد وي طي كرده باشد  مناسب از جهان رسيدهيرا

چه از نظر نسفي گرفتار. باشد و آزاد گشته است، به مقام حريت نيز رسيده است چنين كسي

كه كانت مي نه آنگونه و كه تقيد است به عقل بودن در حجاب هاي معرفتي است گويد توسل

 انديشه نسفي،اينبا وجود. ميان مرتبت معرفتي افراد استبنابراين معيار تكامل در اين. فعال

به خود نمي گيرد كه. هرگز رنگي از اقتدارگرايي را انديشه نسفي در مورد«باالتر گفتيم

كه وي نماينده نوعي تفكر  سياست كامالً مردمي است، ولي اين هرگز بدين معني نيست
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كه متولد دنياي غرب است ما دموكراسي را اساساً مفهومي.»دموكراتيك است اما.مي دانيم

و آرماني براي نسفي كامالً مشخص. مردمي بودن چنين نيست بايد گفت نوع حكومت مطلوب

كه همه حكومت  و تكثر گرايي نمي كشاند و از اين منظر خود را به وادي نسبيت گرايي است

ش و مطلوب بداند؛ پس ادعاي رسيدن به ناخت هرگز به اين معني ها را به يك اندازه مشروع

و اجتماعي به  به مثابه عالم ايده ها به حوزه سياسي كه ما اقتدار را از حوزه معرفتي نيست

.)See to :Nasr:1959( عنوان عالم عينيات بياوريم

نسفي در عين اينكه نوع مطلوب حكومت خـود را مـشخص مـي كنـد، هـيچ اجبـاري در

و حتي  در صورت پذيرش آن هم هيچ سـلطه اي را بـر مـردم پذيرش آن از سوي مردم ندارد

در نتيجه هـيچ اجبـاري بـراي مـردم در رد يـا قبـول. براي ادامه قبول حكومت ايجاد نمي كند 

و همانطور كـه. حكومت مطلوب نسفي وجود ندارد  مردم در انتخاب حكومت اختيار تام دارند

ت  مي كنند وگرنه مي گويد مردم اگر عاقل باشند گوش .)139: 1384نـسفي،( وجهي نمي كنند نسفي

مي كند كـه قـائم بـه به معروف عمل مي رسد نسفي در تعيين حكومت تنها از باب امر به نظر

به نتيجه نه قائم و .تكليف است

به نزديـك«اوج مقام حريت انسان كامل در نظر نسفي زماني است كه و درويشي توانگري

،(»او يكسان باشد  و چـه منفـي،ن)1344:146نسفي سفي مي گويد تعلق به هر چيـزي چـه مثبـت

و يكي را جامة نو بت باشد«مذموم است، زيرا  او. يكي را جامه كهنه بت بود كه آزاد آن است

يكي بود  سياست نيز در نظر نسفي از همين باب مورد بررسي قـرار.)137: 1384نسفي،(»را هر دو

و انسان كامـل مـي توانـد حكومـت را گرفته است، زيرا آنچه مهم است عدم تعل  ق به آن است

به خلق رساند و راحت و آنكـه. بدست گيرد كه تعلق به سياست دارد هم دربنـد اسـت آنكس

به وي هست دريـغ نـورزد. تعلق به ترك آن دارد هم در بند است  كه وقتي نياز . كامل آن است

كه توانسته است به مقام ترك برسد هركجا كه تـرك«به زعم نسفي.در واقع چنين كسي است

و هركجا ترك  و خداي دارد و آخرت كه آنكس معرفت دنيا به يقين معلوم مي شود باشد ما را

و خداي ندارد  و آخرت به يقين معلوم شود كه آنكس معرفت دنيا : نسفي، بي تـا(»نباشد، ما را هم

142(.

به غلط تصور شده است به معني عزلت از جهـان مقام ترك در نظر نسفي هرگز آنگونه كه

و كنج خمول برگزيدن نيست نه ترك نفس امر. پيرامون و :بلكه ترك تعلق است

و« و نه ترك ماالبد، از جهت آنكه چنانكه مال بسيار ناپـسنديده ترك، ترك فضوالت است

قُ  و مانع راه است، از جهت آنكه آدمي را ، ترك ماالبد هم ناپسنديده و لباس مانع راه است وت

و طمـع.و مسكن به قدر ضرورت ضروري است  اگر جمله را ترك كند محتاج ديگـران شـود
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و طمع اُم الخبائث است و هر كه ماالبد ندارد محنتي. آيد، كه ماالبد دارد نعمتي عظيم دارد هر

.) 191: 1378ريجون،(»عظيم دارد

و آزادي قطع پيوند است«از نظر نسفي و قطـع پيونـد آنـست مقام حريت و مراد از آزادي

 حاكم مطلوب نسفي نبايد در پي منفعـت خـود.)146: 1344نسفي،(»كه هردو طرف يكسان باشد

به خلق قرار دهـد زيـرا.)274: 1384نـسفي،( باشد، بلكه هرچه دارد را عاشقانه بايد در راه خدمت

كه زيـر چـرخ كبـود، نسفي غالم همت آنك. هرگونه خواهشي براي عزيز، تعلق است  س است

و بـاغ. زهرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است مي تواند پادشاه باشـد براي نسفي حتي انسان كامل

و از راحت رساندن به مردم غافل نشود :و بستان هم داشته باشد، اما تعلقي بدان نداشته باشد

و! اي درويش« و باغ و سراي نباشد كه آزاد را خانه كه. بستان نبود تا اين گمان نبري شايد

و رفـتن  و پادشاهي بود، اما آمدن پادشـاهي و حكم و بستان، و باغ و سراي باشد، آزاد را خانه

و قبول خلق هر دو پيش او يكسان بود  و رد اگر قبـولش. پادشاهي هردو پيش او يكسان باشد،

كه من قبول  و اگر ردش كنند، نگويد كه من رد مي خواهم، اين است. مي خواهم كنند، نگويد

و تسليم  و اين است معني رضا كه دارد مباركش باد. معني بلوغ . هر . . هر كاري! اي درويش!

كه چون عادت كردي آن كار بت تو گـشت!كه سبب راحت ديگري نيست، بر آن عادت مكن 

.)180: نسفي، همان(»و تو بت پرست گشتي

كه حاكم و راحـت نكته جالب توجه در نسفي آنجاست مطلوب وي بايد كامالً در خدمت

كه هرآنكه فكري غير از اين دارد را بت پرست  مي برد و اين نكته را تا بدانجا پيش مردم باشد

1مي داند 
)،  براي عزيز بدترين كارها براي مـرد سياسـي ايـن اسـت كـه از زمـين.)1344:20نسفي

ان رساله بيستم االنسان الكامل، از اين نسفي با اينكه در پاي. سياست منفعت شخصي را درو كند

كه  و در اين عالم وانفس زندگي بسيار مشقت بـار شـده»احوال اين عالم ثباتي ندارد«مي نالد

و كه بايد واقعيـات زنـدگي را نيـز لحـاظ كـرد مي كند بـه واسـطه«است، ولي اين را نيز بيان

مي بايد بود  ،(» احتياج، با ناجنسان هم صحبت  او تأسف خوردن خود از زنـدگي.)1384:283نسفي

و به مـردم خـدمت كـرد دخيـل نمـي كنـد كه بايد در همين حال  در آن زمانه را در اين حكم

به مردم ندارد مي كه انسان كامل وي رسالتي جز خدمت با هيچ كـس«انسان كامل نسفي. گويد

به صلح است و با همه .) 284:نسفي ،همان(»و هيچ چيز جنگ ندارد

و حكومت را شايسته وي مي داند اما تصريح به سياست با اينكه نسفي رسيدن انسان كامل

كه زمانه آشوب است، توانايي اين كار را ندارد  كه او در زمانه وي حـاكم نـسفي بايـد.مي كند

 
ح-1 و خدمت كردن به مردم را تا بدان تـصوف((:د مهم مي داند كه در تعريـف تـصوف گفتـه اسـت نسفي راحت رساندن

)1344:20نسفي، . ))(خدمت است بي منت
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و مرحمت در همـه نگـاه«كسي باشد كه و به نظر شفقت به صلح باشد، با خلق عالم به يكباره

و مدد  و بـي راهـي نـسبت كند، به گمراهـي و هيچ كس را و معاونت از هيچ كس دريغ ندارد

و همه را روي در خداي بيند و همه را در راه خداي داند  امـا در اغلـب.)107نسفي، همان؛(»نكند

مي تواند به بهترين وجه موضـع سياسـي. موارد چنين نمي شود يكي از جمالت كليدي نسفي

: ما مشخص كندواقع گراي وي را براي

و حاكم يـا پادشـاه شـود، امـا! اي درويش« كه انسان كامل صاحب قدرت باشد وقت باشد

و  به حقيقت نگاه كني عجزش بيشتر از قدرت باشـد و چون كه قدرت آدمي چند بود پيداست

و سالطين بسيار چيز هـا مـي خواسـتند كـه. نامراديش بيش از مراد بود  و ملوك و اولياء انبياء

مي بود.و نمي بودباشد و .)136:نسفي، همان(»و بسيار چيز ها نمي خواستند كه باشد

مي گويد همواره نبايد از عالم توقع داشت كه طبق همچنين نسفي در كشف الحقايق وقتي

كه براي سخن خـود در روزگـارش  و مراد از نامرادي بيشتر است، ابتدا در مثالهايي روال باشد

كه زند از اين گالي مي ؛ اگـر بـه! اي درويش((ه مي كند تو را از اين سخن چـرا عجـب آمـد

بي كفايت سلطان عالم چراست؟   نسفي مـي خواهـد نارضـايتي)1344:67نسفي،())كفايت است،

مي دهد كه و نهيب في الطبيعه واجبـه((خود را از سلطان زمانه اعالم كند و سـپس))المكافه ،

:مي آورد

ن زآفات كه واجب شد طبيعت را مكافاتچو بد كردي مباش ايم

به مغوالن در انتقاد از عملكرد آنان گاهي بـه هيئتـي اسـتعاري نمـودار و كنايه نسفي اشاره

از. شودمي مي كند)) آن طايفه((وي : به دليل آنكه در خدمت خلق نيستند گاليه

و راحت، ريز كه همه روز از تو نيكي كه تو چنان شوي بي اختيار تو بايد همچـو. ان باشد

و رنج، ريزان است  . آن طايفه مباش كه همه روزه از ايشان بدي . بـدنفس اسـت آنكـه همـه.

به زبان يا به دست يا به مال  و رنج مردم خواهد را. روزه رنج به مردم رساند چون معني بـدي

كه از آن دور باشي  را. بدانستي بايد و همـهو نيك نفس است آنكه همه روز حت مردم خواهد

به دست يا به مال به زبان يا ، .)1381:108نسفي،( وقت راحت به مردم رساند

و خليفه خـداي محكـوم ايـشان((عزيز از اينكه و پلنگ حاكم اند و گرگ و خوك خرس

،())است و اوج انتقادات خود را از وضع سياسي زمانـه اش نـشان مـي)1384:478نسفي مي نالد

به همين دليـل اينكـهب. دهد و راي نسفي نشستن انسان كامل بر تخت، مايه سعادت خلق است

 بـدين ترتيـب نـسفي.)191:نسفي ،همـان(مي داند )) حيفي عظيم((چنين كسي بر تخت ننشيند را 

و خمول نمي كشاند به كنج عزت بر خـالف برخـي محققـين كـه نـسفي را مخـالف. خود را

دا  و فردي زاويه نشين كه معناي سلوك را بيـان)1383:170طباطبائي،( نسته اند سياست ، نسفي آنگه
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و در عين رياست بـر امـور دنيـوي، مي كند، معتقد است پادشاه هم مي تواند اهل سلوك باشد

:سلوك معنوي نيز داشته باشد

كه در و شايد كه در كليسا بود و شايد كه در خانقاه باشد و سالك شايد سلوك طلب است

.)126: 1344نسفي،(ي بر تخت باشد، پس هر كه طالب است، سالك استپادشاه

و سلوك منافاتي وجود ندارد، چه سياست اساساً حق فردي است كـه بنابراين ميان سياست

نـسفي بـه پيـروي از غالـب.اما زمانه مساعد خالفت وي نيست. به نهايت سلوك رسيده است 

بي حكو  و بيان مي كند كه نبود حكومـت فالسفة مسلمان حكومت جور را از متي بهتر مي داند

كه حكومت جور ندارد  و آرمـاني نـسفي، حكومـت. ضررهاي بسياري دارد حكومت مطلـوب

و بنابراين  و پلنگ حاكم انـد((انسان كامل است اما زمانه به كام نيست و گرگ و خوك خرس

) 1384:478نسفي،(.))و خليفه خداي محكوم ايشان است

 نتيجه
و غيـر آزاد كـرده اسـت، كه باالتر نسفي در تقسيم كامالن به دودسته كامالن آزاد اشاره اي

مي توان دو گروه فكري را در حوزه انديشه سياسي بر مبناي  براي ما اهميت بسياري دارد، زيرا

در واقع در بحث مربوط به انسان كامل، در جامعه معاصر اسالمي مـي. همين تفكر متمايز كرد 

به ايـن مبحـث انـد توا كه ميراث دار دو ديدگاه تاريخي نسبت .ن اين دو گروه را مشاهده كرد

به چنين مقامي را براي كه به اكتسابي بودن مقام انسان كامل معتقد بودند، رسيدن گروه نخست

مي  به صالح ديد كه بنا و مرادي بود و بنابراين انسان كامل، شيخ مي دانستند هر فردي محتمل

و يا نگيرد توان كه نسفي متعلـق بـه ايـن. ست سياست مسلمين را بدست گيرد به نظر مي رسد

از. گروه است و356وي مي گويد كه هميـشه در عـالم حـضور دارنـد  نفر از اولياء اهللا سخن

و« مي نـشانند، تـا از ايـن سيـصد به جاي وي مي رود، يكي ديگر يكي از ايشان از عالم چون

و شش كس كم  . نشود پنجاه . و شش كس طبقات دارند، شـش طبقـه. و پنجاه و اين سيصد

يكي: اند و و سه تنان و پنج تنان و هفت تنان و چهل تنان و. سيصد تنان اين يكي قطب است

وي. عالم به بركت وجود مبارك او برقرار است  و ديگري بـه جـاي چون وي از اين عالم برود

به تكامل.)80: 1344نـسفي،(» نشيند، عالم برافتد  مي تواند  نسفي معتقد است سالك با سلوك خود

و در عدد اولياء الهي قرار گيرد مي تواند از سـوي خداونـد بـراي هـدايت. رسيده چنين كسي

.) 114: 1381نسفي،( خلق برگزيده شود

و كه نماينده ايـن سـنخ از تفكـر بودنـد، سياسـت در ادامه تاريخ اين جريان، انديشمنداني

مي توانـست آن را اعمـال حكوم به صالحديد كه وي بنا مي دانستند ت را شايسته انسان كامل

مي شود مقـام انـسان كامـل را تنهـا مخـتص ولـي. كند به دو شعبه تقسيم گروه دوم كه خود
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و سياست بر مسلمين نيز بـا وي اسـت)عج(عصر چنـين.مي دانستند كه بالطبع حق حكومت

و تفكري در شالوده فكر فلسف  ي شيعه، از غناي برهاني باالتري برخوردار بود؛ زيرا اگر معرفت

به عنوان معيار وجودشناختي در نظر بگيريم، طبيعتاً در چهارچوب فكر شـيعي تنهـا شناخت را

و در رأس مراتب وجودي انسانها ايشان مقام انـسان)ع(امام معصوم  شايسته مقام قطبيت است

به. كامل را دارند  و منبع معرفـت متـصل امام غائب، به مركز وجود عنوان فردي كه از يك سو

و از ايـن منظـر  و خلـق را دارد به عالم امكان، نقـش ميـاني ميـان حـق و از سوي ديگر است

و رهبري جامعه مسلمانان است  ،)دوم(شعبه نخست گروه فوق. شايسته ترين فرد براي زعامت

ا و به بهانه اينكه حكومت از آن امام معصوم است مي گزيننـد ز دخالت در امور سياست دوري

مي دانند از. لذا هر نوع حكومتي را در دوره غيبت امام، جائر به عنوان يكـي سيد جعفر كشفي

مي  نمايندگان اصلي اين تفكر، در تقسيم حكومت ها در زمان غيبت از سه نوع حكومت سخن

كه حاكم شيع  و لذا تفاوتي نمي كند و يا اهل سنت گويد كه هر سه جائرند :1378فراتـي،(ه باشد

138(.

و فقه سياسي شيعه بود توسط مرحوم نائيني ادامه يافـت . اين ديدگاه كه ديدگاه غالب فكر

و) عـج(نائيني بر مبناي فقه سياسي سنتي شيعه معتقد بود حكومت اساساً مخـتص امـام اسـت

به غالم سيا  كه دسـتان تشكيل حكومت در زمان غيبت توسط حاكم شيعي را مي كند هي تشبيه

به خون خود را شسته، ولي هنوز سياهي دست وي باقي است لذا برخالف بـسياري كـه. آلوده

، وي نيز حكومت شيعيان را در دوره غيبت بالفطره  نائيني را مبدع مردم ساالري ديني مي دانند

مي كند .)138: 1334نائيني،( جائر تلقي

مي دانند ولي حـق تـشكيل)ع( كامل را مختص امام معصوم گروه دوم اگر چه مقام انسان

مي توان در ايـن گـروه جـاي. حكومت را در دوره غيبت براي شيعيان قائل اند  امام خميني را

. آنچه براي ما از اهميت برخوردار است تĤثير پذيري شگرف ايشان از متون عرفـاني اسـت. داد

ه بگيريم، ايـشان در آثـار خـود مكـرراً بـه عرفـايي حتي اگر ديوان اشعار عرفاني امام را ناديد

، محـي الـدين ابـن عربـي،)استاد سعدالدين حموي، مرشد نـسفي( همچون نجم الدين كبري

كه كامالً بـه ادبيـات عرفـاني مي دهد و نشان و مولوي اشاره مي كند عبدالكريم جيلي، حالج

،( آشناست ، تشابه بي اندازه سـبك نگـارش امـام بـا نكته جالب توجه ديگر.)1375:444امام خميني

به سـبك نگـارش نـسفي نزديـك اسـت كـه. سبك نگارش نسفي است ساختار جمالت چنان

مي گويند  امام خمينـي،:رك(.گويي هردو از يك حقيقت كه به اتفاق آن را مشاهده كرده اند سخن

1382 :206(

كه سيد حسين نصر نيز اشاره دارد، عرف در به هر حال آنگونه مي بايـد ان اسالمي، ضرورتاً

به حوزه سياست پاي مي گذاشت، واين مهم در انديشه امام خمينـي  مرحله اي از تكوين خود
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مي داند كـه. صورت گرفت مـومن تـابع انـسان«ايشان حتي يكي از خصوصيات مومن را اين

و هـستي شناسـ)531: امام خميني، همان(»كامل است  ي نـسفي بـه ساختار منسجم معرفت شناسـي

و.)8: 1384امام خميني،(همان ترتيب در آثار امام وجود دارد  در آراء ايـشان نيـز درجـة وجـودي

مي رسد به تكامل و سالك در سلوك خود به هم مرتبط است چنـين تفكـري وامـدار. معرفتي

و تأسيس انديشه سياسي بـر مبنـاي انديـشه عرفـاني در  مسلط شدن افكار صدرالدين شيرازي

عزيز نسفي هم پيش از صدرا تعبيري از سلوك را ارائه داده بود كـه مـشابه اسـفار. ران است اي

از اين منظر منازل السائرين عزيز نسفي را مي تـوان بـا اسـفار اربعـه. صدرالدين شيرازي بود 

مي گويند. صدراي شيرازي مقايسه نمود  و سفري روحاني سخن و هم صدرا از سير هم نسفي

مي دهدكه براي سال  در نزد نسفي هم سالك بعد از قرب الهي، بايد به ميـان خلـق بـاز.ك رخ

به هدايت خلق بپردازد و :گردد

و سير بر دو قسم است اهللا: اكنون بدان معني سلوك سير است و سير في سـير. سير الي اهللا

في اهللا نهايت ندارد  ، اما سير سي. الي اهللا نهايت دارد مي گويند كه ر الي اهللا عبارت اهل تصوف

؛ چون خداي را شناخت سير الـي اهللا كه خداي را بشناسد است از آنكه سالك چندان سير كند

از. تمام شد  و سير في اهللا عبارت از آن اسـت كـه سـالك بعـد اكنون ابتداي سير في اهللا باشد

و افعال خداي را دري  و اسامي كه تمام صفات و علم شناخت خداي، چنداني ديگر سير كند ابد

و حكمت خداي بسيار اسـت بلكـه  و علم و اسامي خداي و صفات و حكمت خداي را بداند

.)1344:124نسفي،(بي نهايت است

به زعم صدرا نيز سالك در سفر چهارم از اسفار اربعه، پس از بازگـشت از حـق بـه سـوي

، راه رسـيدن و لـذا اطاعـت از وي . بـه سـعادت اسـت خلق، شايسته مقام خليفه اللهي اسـت

بنابراين انديشه سياسي ايران از صدرالدين شيرازي به اين سو دوامي عرفاني را تجربه كرد كـه

به امروز نيز ادامه دارد .تا

و مĤخذ :منابع
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