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چکیده

سیدحسین نصر ازجمله فیلسوفانی است که در سنت فلسفی عرفانی (اسالم) تفكر و تدبر مینماید
و در این راستا ،بالغ بر 50کتاب و بیش از  500مقاله به رشته تحریر درآوردهاست و در حال حاضرر در
دهه هشتاد عمر خویش ،همچنان پرانرژي و با انگیزه مشغول فعالیت علمی است .همین امر اهمیرت
واکاوي در اندیشه وي را دوچندان میسازد .از آنجا که اشاره صریح و آشكاري راجع به امر سیاسی در
فلسفهي نصر نشده است ،پی بردن به مضامین سیاسی در آرا و اندیشههراي وي کراري اسرت بر
دشوار که با بكارگیري روش هرمنوتیكی در این پژوهش شاید بتوان به بخشی از اندیشههایش دست
یافت .هدف نوشتار حاضر نیز پی بردن به زوایاي سیاسی و اجتماعی اندیشه نصر مییاشد .در پاسخی
صریح و فرضی به سوال مربوط به تضمنات سیاسی اجتماعی اندیشه سیدحسین نصر شاید بتوان این
گونه بیان کرد که وي در اندیشه خود به حاکمیت حكمت الهی و عقالنیت اسالمی نرر دارد.
کلیدواژهها :سیدحسین نصر ،امر قدسی ،سنت ،سیاست و جامعه.
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الف) مقدمه
اسالم دینی است که هم آموزه هاي آن در شعب و مذاهب مختلف به اشكال گوناگون و هم تجربه
تاریخی و نیز سنت بنیانگذارش حكایت از سیاسی بودن آن دارد .در همین راستا میتوان گفرت کره
اسالم از معدود ادیانی است که پیامبر و موس آن در زمان حیات خویش موفق به تأسی جامعهي
منسجم اسالمی و دایر کردن حكومت با نام اسالم کرد که در تاریخ از آن بره «امرت» اسرالمی یراد
میشود.
اندیشمندان اسالمی در شاخههاي مختلف فقهی ،فلسفی و کالمی هر یك نگاه ویژهاي به این امر
داشتهاند .سنت گرایان اسالمی از جمله سیدحسین نصر که بیشتر نگرش فلسفی و عرفانی بر آنها غلبه
دارد ،در مقابل سوال از چیستی نرر اسالم راجع به حكومت و دولت ،از پاسخ صریح و آشركار پرهیرز
مینمایند .آنها کمتر سیاستورزي کرده و بیشتر بهکارهاي آکادمیك در حوزهي سنت و دیانت عالقه
نشان میدهند .اما از آنجا که سیاست یك منرر عام دارد و همهي انسانها به نحوي از انحرا برا آن
درگیرند سنتگرایانی چون نصر نیز نسبت به آن بینرر نیستند .هرچند وي خود را «متخصص فلسفه
سیاسی» نمیداند تا «وارد دانشی که در آن تخصص» ندارد شود .او ،خود ،تصریح مینماید که «حتی
یك کتاب هم دربارهي فلسفه سیاسی اسالم» ننوشته است؛ هر چند در «فرازهایی به مبراحيی نریرر
سلطنت ،خالفت و امارت ...در حد بیان نرریههراي سیاسری سرنتی عرالم تشریع و تسرنن» پرداختره
است(نصر.)306 -305 :1393a ،
در این نوشتار به دنبال پاسخ گویی به این سوال هستیم که در اندیشه سیدحسین نصر چه تضمناتی
راجع به سیاست و جامعه وجود دارد؟ اشارات و مدلولهاي بسیاري در گفتهها و نوشتههاي نصر وجود
دارد که داللت بر ورود غیرمستقیم او در مسائلسیاسی و اجتماعی و حتی نررپردازي پیرامونحكومت
و جامعه دارد .بنابراین ،میتوان این فرضیه را در نرر داشت که سیدحسین نصر در حدود بیش از نریم
سدهي اخیر بهدنبال حاکمیتحكمت و استقرار حكومتی شریعتمحور در جامعه مؤدي به آداب و سنن
دینی با عقالنیت اسالمی باشد .در این راستا ،ابتدا با سوژهي نصر آشنا میشویم ،پ از آن اشرارهي
کوتاهی به آبژهي آن نیز خواهیم کرد .سپ به تالشهایش جهت اسقرار امر قدسی به ميابه حرکتی
به سوي نرریه سیاسی خواهیم پرداخت و در ادامه نرر وي پیرامون جامعره ،امتنراا از دموکراسری و
اخالق سیاسی را جویا خواهیم شد.
ب) سوژه نصر
مانیفست فكري نصر «معرفت و معنویت» است که او طی بیاناتش در دانشگاهادینبورگ موسوم به
سخنرانیهاي گیفورد (مؤس سخنرانیهایی راجعبه الهیات طبیعی) طرح کرد .او در این سخنرانیها
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و همچنین در جاي جاي آثار گفتاري و نوشتاري خود در پی احیاي «امر قدسی» است کره بره تعبیرر
خودش ،با حرکت وارونه بشر جدید گم گشته است .تالش نصر بر این است که به این سرؤال عصرر
جدید پاسخ دهد که « بشر معیار همه چیز است .اما معیار خرود او کجاسرت؟ آیرا بایرد آن را در درون
خودش جستجو کرد؟» (Lacan,1987: 68) .او با متافیزیك سنتی به بازتولید این اندیشه میپردازد
ک ه بشر صرفاً یك زیرنهادي نیست که بتوان آن را به بازنمایی خودش از خرویش تقلیرل داد .انسران
مدنرر نصر در مقام موجودي مهم و پاپ گونهاي است که «روي این کررهي خراکی بره مشراهدهي
مبدأیی ایستاده و خود از او نشئت گرفته و به مشاهده مرکزي که نهایتاً به سروي آن براز مری گرردد
نشسته است(».نصر )135 :1383 ،این انسان که هستی خود را از آن «مبدا /مرکز» میگیرد در پیوند
با آن مبدأ قداست مییابد؛ قداستی که البته در همهي ابعاد هستی و معرفتی جریان دارد و از اندیشره
واحدي برخوردار است .نصر این ریشه واحد را «حقیقت» نام مینهد که در آغاز تواماً هستی ،معرفرت
و سعادت بود و :در آن «اکنون» که حضور همیشگی «در آغاز» دارد ،معرفرت ارتبراط عمیقری برا آن
حقیقت ازلی و اساسی داشت؛ و آن حقیقت ازلی همان «امر قدسی» است کره تمرام قدسریهرا از او
نشئت میگیرند (نصر.)5 :1383 ،
بدین ترتیب ،نصر به دنبال معنویت بخشی به هستی ،معرفت و انسان است که آن را به زعرم وي،
میتوان در دنیاي سنت جویا شد .دنیایی که از رنسان به بعد شدیداً آسریب دیرده و انسران را دچرار
نوعی از همپاشی و دگردیسی کرده است که خودش صورت خدا یافته است( .نصر )135 :1383 ،ایرن
دگردیسی معرفتی ،نصر را به سوي حكمت سوق داده است که ریشههاي عمیقاً سنتی و دینی دارد و
در سنت اسالمی علم ازلی یا علم حضوري خوانده میشود .چنین رویكردي بر این پیشفرض اسرتناد
دارد که:
آدمی قادربه دانستن است و این دانستن با جنبهاي از حقیقت هماهنگ و همخروان اسرت.در واقرع،
نهایت معرفت ،شناخت حقیقت مطلق است و عقل آن موهبت معجزهآسایی است که قادر است تمرام
آنچه را وجود دارد با نشانی از وجود دارد ،بشناسد (همان.)107 ،
سوالی که از الکان در ابتداي امر نقل شد مبنی بر ایرن کره معیرار بشرر چیسرت؟ در جمرع آن برا
پیشفرضهاي نصر ،دفاا از سنت استخراج میشود که در مناقشه سه جانبه سنت ،تجدد و پساتجدد
جایگاه خود را مییابد .نصر «طی چند دهه کار فكري مداوم در شرق و غرب ،بدون کمتررین نوسران
فكري» (همان ،هفت) درصدد ورود به قلمرو معنا از طریق سنت میباشرد .او ایرن کرار را در سرطوح
مختلفی انجام میدهد -1 :ساحت واقع  -2ساحتذهنی  -3ساحتنمادین .در نرر نصر ،جهانشناسی
سنتی ثمره ي بكارگیري اصول متافیزیكی در قلمروهاي گوناگون حقیقت جهانی بره وسریلهي عقرل
جزئی است که بی ارتباط با عقل کلی نیست .در ساحت واقع ،نصر به دنبال شناخت جهران طبیعری و
واقعیات نهفته در آن است .وي در این سطح ،واقعیت و حقیقت را متناظر با هم میبیند .در عقیردهي
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نصر ،هر حقیقتی واقعی است و هر واقعیتی نشان از حقیقت باالتر دارد.بره نررر وي اهمیرت معنروي
طبیعت در مراتب بسیار و از طٌرٌق بسیار جلوه گر است ،طبیعت ،کارگاه صانع الهی است ،کارگاهی کره
در آن میتوان مهمترین شاهكار هنر مقدس را یافت (نصر.)212 -199 :1393b،
نصر در این مرحله متوقف نمی شود ،و بلكه به فراسوي آن نرر دارد و بره تأمرل در صرور طبیعری
میپردازد که به تعبیر خودش« ،صفات الهی و شهود عالم در الوهیت را مرنعك مریسرازند»(نصرر،
 .)158 :1383aوي در ساحت ذهن ،عقل جزئی را پشت سر گذاشته در صدد پیوند با عقل کلی است.
این ساحت براي طالبان حقیقت بسان نقشه اي از ساختار واقعی و راهی براي فرا رفتن از هرزار تروي
کیهانی است (نصر .)136 :1392a ،نصر پ از دو ساحت عینی و ذهنی ،در ساحت نمرادین ،در پری
قیاس میان سطوح مختلف وجود است (نصر .)158 :1383a ،وي در این ساحت ،اسطوره ،شعر و هنرر
را بر بنیاد نرریهاي بنا می نهد که معطوف به الوهیت است .در دسرتگاه نررري نصرر ،انسران خلیفره
خداست و موجود اصلی و اساسی این مرتبه از حقیقرت اسرت .در ایرن راسرتا ،هنرر و اسرطوره برراي
خداست .زیرا ساختن چیزي به دست انسان یك موجود خدا گونه است؛ یعنی انجام عملی به خراطر و
براي خدا (همان .)211 ،بدین ترتیب ،نصر در هر سطح و ساحتی به دنبال خداست .وي عالم واقرع را
به عنوان تجلی خداوند و حیات و حضور خدا میداند .ذهن و فكر آدمی را معطوف به هدفی مریبینرد
که نهایت آن خداست .شعر ،هنر و اسطوره را نیز خدا گونه میبیند .چه ،این که آدمی خود بره ميابره
موجودي خدا گونه یك اثر هنري است که به دست خدا شكل گرفت و خدا برراي ایرن کرار ،خرود را
میستاید و احسن میگوید.
مَيَل اعالي نصر براي این سه ساحت «عالم ،کتاب مجید و انسان» است که تشابه بسریار مهرم و
اساسی میان آنها وجود دارد و هر یك از آنها ،آن دوي دیگر را بازتاب میدهند .بندهاي کتاب خردا را
آیه نامیدند که هم رکن کتابالهی است هم اساس جهاناکبر (آفاق) و هم وجود باطنی آدمی (انف )
را تشكیل می دهد .نصر این نرریه را از تفسیر آیه  41سوره فصرلت اتخراذ کررده اسرت کره پیشرتر
صدرالدین شیرازي آن را در تفسیر آیه نور بیان داشته بود .در نرام معنایی صدرا ،حقیقرت برر نروعی
جهانشناسی سه الیه استوار است .وي در تأویل آیهي نور ،ابتردا جهران اصرغر ،سرپ جهران اکبرر
(آفاق) و در نهایت جهان انف و روحانیات را مورد اشاره قرار میدهرد (صردرالدین شریرازي:1362 ،
 .)63که معرفت بدانها اصل و اساس هر سعادت و نیكبختی اسرت (همران؛  .)117نصرر و صردرا در
اتخاذ چنین رویكردي متأثر از ابن عربی هستند که او نیز «سخت پايبند معانی و داللتهاي قرآنری
است»(ابوزید.)258 :1393 ،
حال باید پرسید نصر با تكرار استدالل پیشینیان در پی چیست؟ آیا وي حرف جدیدي برراي طررح
شدن دارد؟ قابل انكار نیست که سوژهي نصر در امتداد استدالل مالصدرا و ابنعربی قابلیرت تحلیرل
می یابد.اما مبناي طرح مجدد آن متفاوت به نرر میرسد .سوژهي نصر از یك طرف ،مبنرایی هرویتی
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دارد و از طرف دیگر ،برداشت اجتماعیسیاسی سنتی را در تقابل با برداشتمدرن و پستمدرن بازتاب
میدهد .نصر در درجهي نخست تالش دارد تا از تبدیل شدن «من فعرال» خرود بره «مرن منفعرل»
جلوگیري نماید .در ایرن راسرتا ،وي ،در مقابرل «مرن دکرارت» از «مرن حرالج» دفراا کررده و بره
برجستهسازي آن اقدام مینماید .به باور نصر ،فلسفه دکارت مسیري پیش پراي انسران قررار داد کره
منتهایش جدایی جز از کل و اعالم استقالل من جزیی بشر (من حقیرش) در مقابل من کلی آن است
و حتی به انكار من کلی انجامید .اما نصر با کمك ابن عربی بره دفراا از حقانیرت حرالج پرداختره و
سرسختانه و جسورانه دم از هویت قدسی انسان در مقابل تحقیر او توسط مكاتب اومانیستی میزنرد.
از سوي دیگر ،نصر با جستجوي حقیقت و معنویت در دل سنت ،عرصهاي عمومی میگشراید کره از
جامعه مدنی و دموکراسی گریزان بوده و میل به «مدینهي نبوي» دارد .نصر بین این دو مدینه تباین
ذاتی می بینید و هیچگاه حتی در شعار و جهت حفظ ظاهر نیز سعی نردارد بره تأویرل دموکراسری در
قالب «مردساالري دینی» بپردازد.
ج) آبژه نصر
منرور از آبژه نصر ،پرسرش از کیسرتی و شخصریت وي مری باشرد .کنكراش از نصرر بره عنروان
اندیشمندي که بیش از نیم قرن تالش فكري ،همچنان فعال و پرتالش در پی تبیین قدرت سنت در
دنیاي سنت شكن امروز است .در واقع ،تالش خواهیم کرد به این سؤال بپردازیم که آیا برین ذهرن و
عین نزد نصر پارادوک وجود دارد؟ به عبارتی ،آیا آنچه را که نصر میاندیشد با آنچه که وي هسرت
تناقضآمیز است؟ یا میشود به راحتی نصر را درك کرد و بین نرر و عمل او جمع کرد؟ طبعاً ،بیرنش
نصر دربارهي واقعیتهراي سیاسری و اجتمراعی و عملكررد او در ایرن حروزهي اهمیرت کرار او را در
نرریهي سیاسی احتمالیاش آشكار میکند.
نصر با سوژهاي که براي خود تعریف کردهاست و متعلق و موضوا نهاییاش را خدا (نصر:1392a ،
 )34قرار داده است ،حكیمی است که در پی تشخیص دردهاي بشر زمانهاش از منرر سرنتی و دینری
است .او داراي ابعاد مختلف فكري و شخصیتی است و به تعبیر اعوانی ،کمتر متفكري است کره ایرن
همه ابعاد مختلف داشته باشد (اعوانی .)1394 ،او تالش نموده است در ساحت عینی ،همانی باشد که
در ذهن دارد .ساحت وجودي خود را چنان تعریف کرده و مراقبت نموده است تا به «منحالج» برسد.
بنابراین ،وي به جاي مرکززدایی از عالم ،آدم و معرفت از خود ،بره سراحت انسرانی مریاندیشرد کره
«الحقگویان» در مرکز قرار می گیرد و با مرکز بزرگ و اصلی نسبت مستقیم و آشكار برقرار میکنرد.
نصر را میتوان ان دیشمندي دانست که برداشرت ضردعینی انگارانره از نررم طبیعرت الهری ،واقعیرت
اجتماعی و نرام سیاسی ندارد .در ذهن وي این هر سه در یك راستا و در طول هم تعریف میشروند.
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مطالعهي نرم طبیعت در نرر نصر« ،بیا نگر غناي نامتناهی ذات الهی است که داراي هماهنگیهرا و
هماننديهاي چشمگیري با سایر ساختارهاي واقعی است»(نصر.)40 :1393c ،
نرم طبیعت ،در طی اعصار و در بسیاري از حد و مرزهاي دینی ،یادآور نرم هم در درون ،و هم در
برون ماست .طبیعت نه فقط حكمت خداونردي را از طریرق نررم و همراهنگی خرویش بره نمرایش
میگذارد ،بلكه همواره گفتمانی دربارهي آن واقعیات معنوي کره نفر گروهر وجرود مرا را تشركیل
می دهند ،به اجرا درآورده است .نرم طبیعت چیزي جز نرم ما انسانها نیست و هماهنگی آن ،همان
هماهنگی درونی است که همچنان طنین ملودي ازلی را در مرکز وجود ما ...ساز میکند (همان.)41 ،
بدین ترتیب ،نصر فیلسوفی ساخت گراست که ساخت طبیعی ،اجتماعی و سیاسی را معنادار دانسرته
و حفظ آنها را از هر جهت مهم تلقی میکند و از انهدام اجتمراعی و نیرز انقرالب سیاسری بره ميابره
مغایرت با نرم طبیعی الهی برائت میجوید .در همین راستا ،او آگاهانه سنتی رفتار و تفكر میکند بره
همین خاطر او را سنتگرا مینامند که به مجموعهاي از حقایق همه جایی و همیشگی التزام نرري و
عملی دارد.
د) در جستجوي امر قدسی؛ به سوي الهیات رهاییبخش
ارتباط اندیشهي یك فیلسوف به حوزهي معرفتی خاص وي کار چندان دشواري نیست ،امرا رجروا
به مضمون ایدئولوژیكی اندیشه اش دشوار است .چون به تعبیر عابدالجابري ،بلندپروازيهاي سیاسری
اجتماعی که ایدئولوژي معین آن را بیان می کند در اکير اوقات ،نه تنها از مضمون معرفتی که به کرار
می گیرد بلكه از لحاظ رشد اجتماعی که در آن پدیدار میشود ،جلوتر یا عقبتر است (عابرد الجرابري،
.)45 :1387
آموزههاي نصر دو گونه اند ،هر چند که شاید از آنهرا نتیجره واحردي بتروان گرفرت .برا رجروا بره
هستیشناسی نصر میتوان به این آموزهها دست یافت .تبیین او از هستی یا همان هستیشناسریاش
را می توان به دو صورت بیان داشت :یكی ،رویكررد سلسرله مراتبری او بره هسرتی کره بیرانگر نگراه
فلسفیاش میباشد .وي ،هستی را از وجود اعلی شروا میکند و در نهایت به وجود ادنی میرسرد .در
این مسیر خطی ،همواره ،فیض از باال به پایین جریان دارد .بنابراین ،وجود اعلی منشرأ فریض وجرود
براي موجودات پایینتر محسوب میشود .اما ،از آنجا که نصر فیلسوف صرف نیسرت بلكره فیلسروف
عارف است در کنار نگاه سلسله مراتبی ،شرناخت مردور /دورانری از هسرتی نیرز دارد کره مبتنری برر
اندیشههاي عرفانی وي میباشد .در هستیشناسی عرفانی ،وجود برتر در مرکز قرار میگیررد و سرایر
وجودها و یا دیگر موجودات بر حول محور آن میچرخند و در این گردش سعی بر ایرن دارنرد ترا بره
مرکز برسند و مانند وجود برتر شوند.
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وي در هر دو صورت ،تالش وافر دارد تا طبیعت را به ماوراي آن وصل نماید .نصرر درصردد اسرت از
طبیعت گذر کرده به الهیات برسد .هدف او در این کوششها ،رسیدن به نرام فلكری بطلیمروس و در
هم آمیزي طبیعت با ماوراي آن جهت دستیابی بهوحدتهستی و ارتباط اجزاي متعدد آن در چارچوبی
معین و تيبیت شده است .این نحو حرکت وي از طبیعت به فلسفه و در نهایرت بره الهیرات در رونرد
زندگی نصر نیز قابل رؤیت است .وي براي تحصیل علم ابتدا از فیزیك شروا کرد ولی چون به پاسخ
مد نررش نرسید به فلسرفه روي آورد .در فلسرفه ي محرض /فلسرفه تحصيرلی نیرز نصرر بره پاسرخ
دشواره اش نایل نشد به همین علت پ از مراجعت از هاروارد به ایران از طریق شاگردي نزد عالمره
طباطبایی و قزوینی سراغ الهیات می رود و با تمرکز بر روي فلسفه اشراق و تصروف (کره ترکیبری از
فلسفه و الهیات است) آرام میگیرد .در همین راستا ،فیلسوف مورد عالقهاش در تاریخ ایران ،بریش از
هر ک  ،مالصدرا است که براي در هم آمیزي فلسفه و الهیات و ارائه ترکیبی موسروم بره «حكمرت
متعالیه» تالش بسیار نمود .او صدرالدین شیرازي را «چكیده و سر جمع نهصرد سرال تفكرر فلسرفی
اسالمی و حاصل نهایی ترکیب و تلفیق مكاتب گوناگون فلسفی و کالمی اسالمی» میداند که:
با توجه به تكیه بر قرآن و حدیث و بر گرفتن و تلفیق گفتههاي رجالدینی صدر اول اسالم ،فلسفه
مشأیی ،حكمتاشراق ،کالم سنی و شیعی و عرفان نرري ،ترکیب گستردهاي پدیدآورد که به حكمت
متعالیه مشهور شد .ترکیبی که او پدید آورد مبتنی بر قرآن» تأمالت و نرریهپرردازيهراي متفكرران
حوزههاي مختلف اندیشهي اسالمی بود (نصر.)126 -125 :1384 ،
تأکیدي که نصر بر کشف و شهود و معرفت باطنی دارد او را به «فیلسوف نفر » شرهره کررد ترا
«فیلسوف عقل» .او اصالتی که به نف میدهد ،عقل در پرتو آن گم میشرود .نفسری کره از جروهر
روحانی برخوردار است و با حفظ استقالل در قالب تن /جسم قرار گرفته است ترا ابرزار کسرب علروم
گردد و « بدین وسیله جروهر خرویش را کمرال بخشریده و خرداي خرویش را بشناسرد و بره حقرایق
معلوماتش آگاه گردد و بدین سان فرشتهاي از فرشرتگان در سرعادتی برینهایرت برراي برگشرت بره
حضرت دوست آماده شود»(عابدالجابري .)126 -125 :1387 ،وي در این زمینه راه پشینیان را ادامره
میدهد که به تعبیر خودش ،هدفشان:
تألیفی میان اصول اسالم و فلسفه ي ارسطویی و افالطونی بود ،یعنی ترکیبی میان نگرش اسالمی
مبتنی بر وحدت خداوند ،واقعیت نبوت ،کارایی عقل و بازگشت نهایی انسان به خداوند (نصرر:1384 ،
.)121
کارایی عقل در نرر نصر بازگشت به اصلی است که از آن جدا شده است و آن نیز از طریق پیوند با
وحی و نبوت حاصل می شود .در این مرحله ،آن ،یعنی عقل جزیی به تعبیر نصر ،انعكاس عقل کلی بر
صحیفهي نف میشود که می تواند هم ابزاري براي نیل بره حقرایق الهری موجرود در وحری باشرد
(حقایقی که فرا عقلی اند اما لزوماً غیرعقلی نیستند) و در عین حال ،میتواند حجابی باشد کره همران
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حقایق را از انسان میپوشاند .در حالت اخیر ،نصر باور دارد که عقل ابزاري میشود برراي انسران کره
بوسیله ي آن در برابر خدا ،دین و تمام مقدسات طغیان کند (نصر .)94 :1382 ،اما در حالرت نخسرت،
عقل به درك کامل از حقیقت میرسد و خدا را در همه جا رؤیت میکند و به صدق این امر رهنمرون
می شود که غایت برتر حیات بشر از طریق بازگشت به حقیقت قدیم خویش در مرتبرهي الهری قابرل
درك خواهد بود (نصر .)148 ،1392a ،اینها ،همگی بیانگر اشتیاق دینری نسربت بره برازکشرفی امرر
قدسی در جهانی است که محصور تأکید بر پدیدار است.
شخصِ خواهان و آرزومند امر قدسی در نگاه عارفانه نصر ،به جوهر بی صورت میرسد کره همانرا
خداست .بلكه او در خدا حل میشود .نصر در تحلیل نهایی و ترسیم چهرهي چنین شخصی ،او را حل
شده در خدا میبیند که هیچ فاصله اي بین او وخدا نیست .بلكه به تعبیر حالج ،روح خردا در او حلرول
میکند و آن وعدهي نخستین خدا به انسان براي جانشینیاش در زمین فراهم میشود .ایرن شرخص
که «عارف باهلل» و نیز «فانی فیاهلل» است با عبادت و سجده بر آستان جان ،خدا را در خرود تجلری
میبخشد و صاحبقدرتی می شود که مختص خداست .عبادت و اطاعت او از خدا «در حقیقت عبادت
آدمی در برابر خدا نیست بلكه خداوند در آدمی ،خودش را عبادت میکند» در همین راستا ،معرفت به
امر قدسی ،کشف علم و دستیابی به دانش توسط انسان نیسرت ،بلكره آن شرناخت «خردا از طریرق
خداست» .او شناسنده یا عارف «با» و «در» الوهیت است نه شناسندهي الوهیت .در چنرین صرورتی،
دروازهاي از قلمرو نامحدود سلطنت «امر بیصورت» به رویش باز میشرود :دروازهاي کره بره سروي
جایگاه «حق» در معناي غایی حق باز میشود (نصر.)267 -266 ،1383a ،
نصر بدین طریق از دروازهي امر قدسی وارد حوزه سیاسی یا قلمرو امرسیاسی میشود .او به ماننرد
ابنسینا درپی «شفا » و «نجات» بنیبشر از بند جهل و نادانی است .جهالتی که فراموشی امر قدسی
کانون آن را تشكیل میدهد .وي ،امر سیاسی را لزوماً در نف واقعیت نمیبیند بلكره بره ماننرد امرر
قدسی ،آن را یكی از حالتهاي روبرو شدن با ساحت واقع میداند .در واقع ،امر سیاسی صورت غالرب
این رویارویی در سطح اجتمااعینی است که به ویژه در کتاب «قلباسالم» بیشتر میتوان نشانههاي
آن را یافت .نصر در این اثر تالش میکند جامعه اي را ترسیم کند که امرر سیاسری در آن بره نروعی
متناظر با واقعیت باشد .هر چند واقع گرایی نصر ،عمدتاً معنروي اسرت و بره تعبیرر کرربن« ،حكمرت
معنوي ،تلقی خاصی از واقعیت دارد»(کربن.)50 :1393 ،
ه) قلب اسالم و سیاست مدنی
نصر مانند هر فیلسوفی در ترسیم نرم اجتماعی و تأسی نهاد سیاسیاش از فررد آغراز مریکنرد.
فردي که جامعه را میسازد ولی در جامعه هویت مییابد .نصر بر اساس آمروزههراي ارسرطویی ،فررد
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مستقل از جامعه را فاقد حیات میبیند .او ،هویت فردي جمعی براي انسان قایل اسرت .بره نررر وي،
ماهیت اجتماعی انسان جزیی از حكمت آفرینش است .این حقیقت نه تنها بره علرم الهری بلكره بره
واقعیت ژرف حضور خدا در همهي اجتماعات بشري اشاره دارد که هیچ جامعهاي بیفرد تحقق نیابد و
هیچ فردي بدون جامعه زنده نماند (نصر .)199 :1383b ،فرد و جمع در هم تنیرده ،امرت را تشركیل
می دهند که معیار عالی زندگی سیاسی اخالقی نصر میباشد .امتها حول محور دین و آیینی سرامان
مییابند که دشوارهي اصلیشان اخالق و معنویت خواهد بود .معنویتی که «حیات طیبه دینی» را «بر
پایهي اصول اخالقی» استوار میسازد (همان .)200 :وجود چنین معنویتی ،ماهیت شریعت ساالرانهي
ذاتی جامعه اسالمی را حفظ کرده و بدان ثبات بخشیده است (نصر.)148 :1392 b ،
ثبات گرایی نصر را به سمت نوعی میانهروي و خیراندیشی سوقدادهاست .او این اصول (خیراندیشی
و میانهروي) را از ارکان اعتقادي مسلمانان و جامعهي مبتنی بر صلح و تعادل اجتماعی مریدانرد کره
ارزش هاي اخالقی بر آن حاکم است .نصر با استناد به آیهي  104سورهي آل عمران« :و لتكن منكم
امه یدعون الی الخیر »...و آیهي  143سوره بقره« :و کذلك جعلرنكم امره وسرطاً »...ایرن اصرول را
استخراج میکند .نصر با استناد به این اصول از مسلمانان به عنوان «امت میانه» یاد میکند کره بره
زعم وي ،این امر به معانی مختلفی حمل میشود .امت میانه در ظاهريترین مرتبه ،حمل بر این معنا
می شود که :قرار بود اسالم بر کمربند میانی جهان قدیم از سواحل مدیترانه تا سواحل چرین چیرگری
یابد .معناي کالمی آن این است که در حالی که آیین یهود بر احكام دنیوي و آیین مسیح برر آخررت
گرایی تأکید دارند ،اسالم بر گفتمان تعادل میان دنیا و عقبی تمرکز یافته است .تفسیر اخالقی «امرت
میانه» این است که خداوند مسلمانان را به پرهیز از تندروي در اعمال اخالقی و دینی فراخوانده است
و در نهایت این که «خداوند آنها را براي ایجاد تعادل میان امتها و ملتهاي مختلف برگزیده اسرت
(نصر ،) 203 -202 :1383b ،نه این که آنها ،لزوماً برگزیده خداوند باشرند .تعبیرر نصرر از برگزیردگی
متفاوت از دیگران است .وي ،همهي امتها (اعم از مسرلمانان و نامسرلمانان) را برگزیردهي خداونرد
میداند که به هر کدام نهادها و آئینهاي مقدس ویژهاي داده است و آنهرا ،همگری در پیشرگاه خردا
مسئولاند.
نصر میانهروي خود را در تحلیل روابط بینالمللی اسالمی نیز ادامه میدهد و از تقسریم دو گانرهي
فقهی دوست و دشمن فراتر میرود .وي تقسیم جهان به دو قلمرو داراالسالم و دارالحرب را پذیرفتره
ولی تفسیر دیگري از آنها ارائه کرده است ،ضمن این که میانرهي ایرن دو قلمررو ،منطقرهي سرومی
موسوم به «دارالسالم» قرار میدهد .نصر بر ایرن براور اسرت کره (همران )205 -204 ،داراالسرالم،
منطقهاي است که مسلمانان اکيریت داشته و شریعت اسالم در آنجا نافذ و جراري اسرت .دارالسرالم،
منطقه اي است که لزوماً بخشی از سرزمین اسالم نیست ولی مسلمانان در آنجا راحتنرد و مریتواننرد
تكالیف دینی خود را بدون هیچ تكلّفی انجام دهند.اما دارالحرب براي نصر منطقهاي است کره جزئری
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از سرزمین اسالم نیست ولی هیچ الزامی نیست که جهان اسالم با آن منطقه سرجنگ داشرته باشرد.
بلكه ،بالعك  ،مسلمانان ساکن در دارالحرب ضمن انجام تكالیف دینیشان باید به قوانین آن احتررام
بگذارند؛ همان طور که انترار دارند تا نامسلمانان ساکن در داراالسالم بره قروانین و شرریعت اسرالم
پایبند باش ند .البته در داراالسالم بین اکيریت مسلمان و اقلیت غیرمسلمان حقوق متقرابلی وجرود دارد
که حكومت اسالمی باید اجراي این حقوق متقابرل را تضرمین نماید.بره زعرم نصرر ،رابطره متقابرل
مسلمانها و غیرمسلمان ها در داراالسالم ،همواره ،در طول تاریخ به گونهاي بوده است که هیچ گروه
جمعیتی حتی اندك شمار ،احساس اقلیت به آن دست نمیداد.
و) فراسوي آرمان شهر
نصر ،در ترسیم نرم اجتماعی و نررام سیاسری مردنرر خرود از تعصربات پرهیرز کررده و ترالش برر
واقعگرایی دارد .او تصریح دارد که هیچ نهاد انسانی از کاستیها و کاربردهاي ناروا بر کنار نیست .هر
دیدگاهی در نگرش به اجتماعاتی که جامعه بر ساختهي از آنهاست ،بر پارهاي فرضها استوار است و
برتريها و کاستیهاي ویژهي خود را دارد (همان .)209 ،اما آنچه که نصر در ترسیم نرام سیاسری و
اجتماعی بر آن تأکید دارد وفاداري به دین در مقابل وفاداري به دولت است که اولی مبنراي تشركیل
امت است و دومی مبناي سامان ملت به ميابه امري حادث در دوران جدید است ،اما ایرن دو مفهروم
لزوماً در تقابل نیستند .جامعهي آرمانی نصر مدینه النبی است که همیشه الگوي مسلمانان در تشكیل
جامعه و نرام سیاسی بوده ،اما همواره در این امر ناکام ماندهاند (همان .)210 ،مسلمانان بایرد ترالش
نمایند علیرغم «همه نقایصی که آدمیان را از آنها گریزي» نیست این آرمانها حتریالمقردور جامعره
عمل بپوشد .بنابراین نصر در تأسی جامعه اسرالمی و اسرتقرار نررام سیاسری مطلروب مسرلمانان،
طرفدار مقدورات و مقتضیات است و از تمامیرتخرواهی و انحصرار طلبریهراي سیاسری و اجتمراعی
میپرهیزد.
نرام اجتماعی نصر نیز مبتنی بر شؤون و طبقاتی است کره عمردتاً سرنتی و دیرنمدارنرد .سراختار
جامعهي مطلوب نصر را علما ،حاکمان ،نرامیان ،بازرگانان ،پیشهوران و دهقانان تشكیل میدهند .برا
این تصویر ،نصر از پیچیدگیهاي سیاسی و اجتماعی میپرهیزد و سعی وافر در سرادهسرازي واقعیرت
هاي اجتماعی و ساختارهاي سیاسی دارد .از این رو ،بادیه نشینی در دنیاي اسرالم و سرادهزیسرتی در
قرون وسطی مورد تجلیل وي قرار گرفته است .البته نف بادیهنشینی براي وي اززشمند نیست بلكه
از آن به عنوان ابزاري که «منش اخالقی» رو به انحطاط جامعهي شرهري رفراه زده را مجردداً احیرا
میکرد «و به فروزان ماندن شعلههاي سنت یاري میرساند» یاد میکند .چون معتقد است پیامبر بره
عنوان رئی مدینه النبی ظهور کرد تا «مكارم اخالق را به اتمام برساند» ،نه این که به لحاظ کمری،
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تمدنی بر پاي دارد و امپراطوري سیاسی بزرگی ترتیب دهد .در نرر نصر ،پیرامبر ،اگرر امپراطرورياي
داشت ،از نوا معنوي ) (Spiritual empireبود که بر حقایقی تصریح داشت که دیرن اسرالم برراي
آنها نازل گشت و براي پیامبر نیز رسالت جهانی فراتر از آن ترسیم نگردید .رسرالتی کره برر صرلح و
نوادوستی همهي ابنا بشر ابتنا دارد .پیامبري که نصر به تصویر میکشد:
در همه ي فعالیت ها ،دل او در راضی شدن به رضاي خداوند آرام میگرفت و پیوسته در درون بره
صلح الهی امید داشت .در واقع ،شرکت پیامبر (ص) در حیات اجتماعی و سیاسی ،دقیقراً برراي پیونرد
زدن این حوزه به مرکز معنوي بود (همان.)92 ،
جامعه و تاریخ آن گونه که نصر ترسیم میکند همواره از طریق بازي بیپایان میان امكان و امتناا،
نرم و بینرمی ساخته و بازسازي می شوند .به تعبیر یانگ ،جامعره چیرزي نیسرت مگرر شربكهاي از
مسائل اجتماعی که به طور مداوم و به شكلی کمابیش متفاوت تنیده شده ،پاره مریشرود و بازتنیرده
میشود ) .(wrong, 1994: 45اما چه بهتر که این امر در فضاي صلحآمیز و بردون درگیرريهراي
خشونت بار صورت گیرد .جامعه عاري از خشونت در نررر نصرر جامعره یكدسرت و تسرطیح شرده برا
گفتمانی واحد نیست .وي احتماال به این نكته اذعان ذاشته باشردکه ،اگرر همردیگر را مریفهمیردیم
همگی سكوت میکردیم .جاي بسی خوشوقتی است که همدیگر را نمیفهمیم و به حرف زدن ادامره
میدهیم ) .(Verhaegh, 1995: 81بر این اساس ،نصر به تكير و تنوا عقایرد و اندیشره حتری در
حوزه دین و مذهب اعتقاد دارد و با زاویهي عرفانی به جهانی باز و متكير در عین حال سنتی و در بند
حدود الهی می اندیشد .در همین راستا ،وي نگران رشد و گسترش نوعی خشونتگرایی سیاسی تحت
لواي اسالم است که از اسالم صرفاً به ميابه دستاویز استفاده میکنند (نصر .)13 ،1392b ،و از طریق
آن با شیوههاي درست و نادرست در پی ایجاد آرمان شهر سیاسیشان هستند .ارزشگرایانی که براي
روش هیچ اهمیتی قایل نیستند و چون هدف را مقدس میپندازند هر روشی را برراي رسریدن بره آن
تجویز میکنند .بنابراین ،عمالً به این دیدگاه ملحق میشوند که هدف وسیله را توجیه میکند .اما نزد
نصر ،دینداري در ساحت نرري و عملی یكسان میباشد.
ز) امتناع دموکراسی :فرار از سکوالریسم
نرر و عمل دموکراتیك متضمن ابهام در مفراهیم فردیرت و عمومیرت اسرت کره همزمران فررق
میگذارد و نیزهمساز مریکنرد .ایرن ابهرام در زنردگی نهرادي ) (Connolly, 1987: 5- 6برراي
جریانهاي فكري اي که در پی قطعیت و حقانیت هستند شدیداً دلهرهآور است .موضعگیرري نصرر و
سنتگراهاي همراه او ،نوعی هستیشناسی عدم توافق با پروژهي مدرنیته است .در حالی کره امرروزه
کمتر کسی متكی بر برداشتی الهیاتی سیاسی از سلطان و سلطنت مریباشرد )،(lefart, 1988: 15
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سنتگراها در پی احیاي سلطنت الهیاند و از طریق همان انگاري به یك نقطه مرجع ماهیت باورانره
آرمانی ادامه مسیر میدهند.
سیدحسین نصر که همهي دغدغهاش دین و سنت است و یا به تعبیرر خرودش ،متعلرق و موضروا
نهاییاش ،خود خداست (نصر )34 :1392b ،نمیتواند بپذیرد کره در یرك جامعره :همرهي قردرت از
خداوند گرفته شده و به مخلوق او داده شود .این جامعه دیگر جامعهاي اسالمی نیست (نصر:1393a ،
 .) 309به نرر وي ،درست است که مردم حق دارند و خداوند به آنان آزادي و اراده عطا فرمروده ،امرا
آنها نمی توانند به حقوق اهلل تعدي کنند .باید توجه داشته باشند که رعایت حقوق اهلل جز اساسیترین
اصول دیانت اسالمی است نصر تلقی خاصی از قدرت ،حكومت و قانون دارد کره منجرر بره رویكررد
ضددموکراتیك در او میشود .این رویكرد ریشه در هستیشناسری و نیرز انسرانشناسری سرنتی دارد.
هستیشناسی نصر از جهان خدایی و حاکمیت الهی بر جهان مخلوقات حمایت میکند و ترالش دارد
تا همه ي وجود را به مبدأ آن وصل نماید .در کنار آن ،وي در پی تولید انسرانی اسرت کره بره ميابره
جانشین خدا در زمین ،فقط حق دارد رو به باال حرکت نماید و در مسیر حق ،دست دیگران را بگیرد و
با خود ببرد .البته این انسان صاحب اراده و موجد ابتكار است اما:
ابتكار عمل فقط شوریدن علیه حقیقت که آسانترین وظیفه است مطرح نمیشود .ابتكار و خالقیت
بیشتر از همه در تالش براي زندگی بر طبق حقیقت و به کار بستن اصول آن در مورد شررایطی کره
تقدیر پیش پاي آدمی نهاده است ،وارد میدان میشود .هماهنگ ساختن همه امیال و اعمال آدمی در
الگویی مقرر شده از سوي خداوند ،نیازمند همه ابتكار عمل و نیروي خالقی است که آدمی در توش و
توان دارد (نصر.)135 :1392b ،
وي با این تصور از هستی و انسان ،افالطونوار مقابل دموکراسی میایستد و در صردد اسرت آن را
از درون تهی نماید .در این قسمت به پارهاي از دالیل ضدیت وي با دموکراسی اشاره میشود:
 -1دموکراسی معطوف به کسب قدرت و روش هاي حفرظ آن اسرت و حرال آن کره در نررام عبرد
خلیفهي اسالمی{امامت (شیعه) و خالفت (سنی)} بحث از کسب قدرت و چگونگی حفظ آن مطررح
نیست .بلكه هدف ،خدمت به خدا و خلق خداست .بر این اساس ،اسالم را نه میتوان یرزدانسراالري
محض و نه مردمساالري محض دانست بلكه آن نرامیشریعتساالر (نصر )146 ،و نوعی دموکراسی
راهیان متأهل است (نصر )151 ،که در آن حاکم (امام /خلیفه /سلطان) جانشین پیرامبر و آن جنبره از
رسالت نبی است که مربوط به اجراي شریعت الهی میشود.
 -2دموکراسی کمیتنگر است و از اکيریت عددي دفاا میکند ،در حالی که شرریعت «برا تأکیرد برر
حقیقت و کیفیت ایمان دینی به عنوان ارزش اخالقی» جامعهاي سراسري شور و هیجان و پویا ایجاد
کرده است که کیفیت را بر مبناي نوعی مساواتطلبی فردي ،مورد توجه قرار نمیدهد .بلكره همرواره
براي همهي انسانها امكان متحقق ساختن ذات خدا گونهي خویش و برآوردن غایات بشري را فراهم
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میآورد (نصر.)151 ،
 -3دموکراسی نوعی توده گرایی کورکورانه و لودگی و بیهودگی است و همراهران خرود را بره سرمت
مسیرهاي مبهم و متناقض پیش میراند ،اما در اسالم ،آن گونه که نصر تصریح مینماید ،ما با عنصر
پربارتري چون «اجماا» به معناي وفاق جامعه اسالمی بر سر یك مطلب فقهی بنا بر حجیت حدیيی
از پیامبر (نصر )136 ،مواجهیم که عادالنه و قاطعانه و مبتنی بر ادلهي متقن و مستدل میباشد .نصرر
تأکید میکند که خطاست اگر اجماا را معادل دموکراسی بگیریم و سطح آن را تقلیل دهیم.
ح) اخالق نصر و اخالق سیاسی
سیدحسین نصر و احتماالً تمام سنتگراهاي مانند او ،همانگونه که از ورود به سیاست میپرهیزند
و اثري در سیاست و فلسفه سیاسی خلق نكردند در باب اخالق و فلسرفه اخرالق نیرز آثرار مسرتقلی
ندارند .شاید این جمله نصر میزان هماهنگی وي را با اخالق دینی تا حدودي روشرن سرازد :همیشره
خداوند را دوست داشتم .ولی پ از کشف جهانبینیسنتی موفق شدم وارد سیر و سلوك شوم و «ال
اله اال اهلل» وجودم را فرا گیرد و صفات حق تعالی را مدنرر داشته باشم (نصر .)334 :1393a ،احتماالً
همین اعتقاد بود که او را از ورود به بازيهاي حزبی باز داشت (همان )327 ،و بعدها پشریمانیاش را
از ورود به دفتر ملكه بدنبال داشت (همان .)323 ،او به زعم خود ،هیچگاه «به دنبال کارهاي سیاسی
نبود» و اگر هم پستی را به درست یا غلط اشغال کرد در جهت پیشبرد «کارهاي علمی و فرهنگری»
بود .همین دغدغهي علمی و فرهنگی او را واداشت در طول بیش از «پنجاه سال اخیر» برومیسرازي
علم و دانش به ویژه علوم انسانی در ایران و جهان اسالم (همان )297 ،مورد توجه جدي وي باشد.
نصر در اخالق به ویژه اخالق سیاسی ،تا حد زیادي شاگرد فارابی اسرت هرر چنرد ماننرد او دسرتگاه
فكري منسجمی در سیاست ندارد .بنابراین ،از بین اخالق سه گانه (وظیفه محوري ،نتیجهمحروري و
فضیلت محوري) معتقد به حاکمیت فضایل دینی بر ابعاد سیاسی است .بدین سان ،جامعهي سرعادتمند
را جامعهي برخوردار از فضیلت می داند .نزد نصر ،برترین فضیلت معرفت اسرت .بره همرین دلیرل ،او
معرفت و سعادت را مساوي هم میگیرد و تأکید دارد که «معرفت سعادت است» (نصرر.)5 :1383a ،
در روند کسب فضیلت و طی کردن مسیر سعادت ،نصر میکوشد از پتانسیلهاي دین و سیاست بهره
ببرد و به ویژه با ادغام آن دو ،بر آن است که سعادت اجتماعی خلرق را تضرمین نمایرد .وي در ایرن
راستا ،از هر گونه واگذاري حق خالق به مخلوق نگران است و بر آن است که «همرهي قردرتهرا از
جمله قدرت سیاسی از خداوند ناشی میشود و شاهان بنابر حق اداي حكومت مریکننرد و بره همران
نحو که خداوند سلطان آسمانهاست آنان نیز تجلی حضور خداوند در جامعه هسرتند» .امرا ایرن حرق
مسلم خدا در تاریخ معاصر جهان به ویژه در اروپا ضایع شد و حادثرهي مهمری ر داد و آن «انتقرال
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تدریجی قدرت سیاسی غایی از خداوند به مردم است»(نصر.)282 :1384 ،
مالك سنجش نصر در اخالق ،انسانِ تنهاست .انسانی که از طریق فطرتالهی با خدا طرف حساب
است .چون خدا به واسطهي ادیان متعدد و متنوا راه اخالقی زیستن را بره او آموخرت و او بره ميابره
آموزنده باید در مقابل آموزگار و پروردگارش پاسخگو باشد .بنابراین ،وي بر آن است کره یرك نررام
اخالقی مستقل از دین وجود ندارد .همه اصول اخالقی ذیل دین معنادار میشوند .اما هر دینری فرارغ
از اتحاد باطنی با ادیان دیگر ،اخالق خاص خود را دارد .به تعبیر نصر ،یرك اخرالق مسریحیت ،یرك
اخالق هندو ،یك اخالقاسالمی ،یك اخالق یهودي و ...هست .ولی همهي آنها صورتهایی متفاوت
از معناي باطنی واحدند و آن هدف یكسان آنهاست که عبارت از رسیدن به خردا ،رسرتگاري و پراکی
روح میباشد .نصر احتماال با این نرر همنوا باشد که «تالش براي ساختن یك نرام اخالقی جهرانی
و جهانشمول ،کاري شیطانی است» (دینپرست .)1394 ،به نرر نصر ،اگر انسان ساخته شرود همره
چیز درست میشود .البته ،انسان ساخته شدهي مورد نرر نصر ،انسان کامل است که از همه نمیتوان
انترار چنین ساختی داشت .اما او می تواند و این پتانسیل را دارد با یرك شرناخت و معرفرت از منرزل
حقیقی خویش ،به سوي تعالی و کمال گام بردارد .کمال انسان در شرناخت واحرد حقیقری و یگانره و
دگرگونی و استحاله یافتن کيرات در پرتو آن یگانه است (نصر .)88 :1382 ،تعالی نیز به معنی حرکت
به طرف آن صانع کل و آن حقیقت مطلقی که در واقع منشأ تمام تمدنها ،تمام ادیان و تمرام وجرود
هستی است (حسینی .)239 :1386 ،نصر ضمن این که سخت طرفدار اخرالق دینری اسرت و پایرهي
اخالق را در دین جویا میشود ولی هیچگاه به دین خاصی نرر ندارد .او پایه و اساس همهي ادیان را
اخالق می داند و به همهي ادیان حرمت می نهد .شاید بتوان گفت که نصر در اخالق سیاسی ،پ از
فارابی بیشتر به غزالی میگراید و براي حفظ شریعت در پی تأسی نرام سلطنت برمیآید.
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ط) نتیجهگیري
سید حسین نصر به شیوهاي کامالً سنتی و در چارچوب کالم دینی به دفاا از آبژه و سروژهي خرود
میپردازد و آبژه ي نهایی وي خداست که حاکم بر جهان است و حاکمیت مخرتص اوسرت .سروژهي
نهایی اش ،انسان پاپ گونه یا انسان -خدایی یا همانا انسان کامل است که در شكل نبری یرا ولری و
خلیفه یا جانشین خدا در زمین و بلكه در کائنات است .خلیفهاي کره در راسرتاي سرلطنت الهری و در
طول ارادهي الهی اعمال قدرت میکند .نصر به تبع فیلسوفان سنتی ،جهان هستی را خیمهاي در نرر
می گیرد که ستون آن را انسان کامل تشكیل میدهد .هم او امانتدار بار سنگین الهری اسرت کره از
الست تا به ابد عهده دار آن است ،آگاهی نسبت به ایرن امرر وجره اخرتالف انسران نصرري برا سرایر
موجودات است .چنین انسانی با به خدمت گرفتن حكمت سلطان قلربهرا ،سرلطان ابردان و سرلطان
ارواح و حاکم بر کائنات است که میتواند بر اساس قوانین الهی ساري در تاریخ و جاري در تمام ابعاد
وجود ،به تدبیر منزل و سیاست مدن مبادرت نماید .این سیاست عرصهاي عام نیست کره برر اسراس
مدعیات دموکراتیك ،هر کسی بدان حوزه ورود نماید .آن حوزهي خاصان و مقربان الهری اسرت کره
الوهیت را در خود بازتاب میدهند و باعث انتشار آن در جامعه و جهان میشوند.
نصر به مانند افالطون نرام معرفتی خویش را مبتنی بر نوعی یادآوري و تذکر میداند که پیشتر در
لوح وجود انسان حك شده است .او کارویژهي عقل را اذعان به وجود امر قدسی مریدانرد کره خرود
بهره اي از آن است.کسی که از چنین معرفتی برخوردار است شایسته است که حاکم گردد یا در جروار
حاکم قرار گیرد تا از فیض وجودش دیگران منتفع گردند .شاید بتوان ورود نصر بره دربرار و پرذیرش
پست مدیر دفتري ملكه فرح را در این راستا تحلیل کرد.
از نرر فرجام شناسی ،نصر در پی فرد و جامعه با فضلیت است .وي در سطح فردي به دنبال انسران
کامل است که شایستگی خلیفهالهی را داشته باشد ،اما در سطح اجتماعی درصدد دستیابی بره جامعره
بهتر (نه لزوماً کامل) است .جامعه مطلوب نصر ،جامعهي سنتی پايبند به اصول انسانی دینری اسرت
که یاراي درك اوامرا الهی را داشته باشد و به احكام الهی و سنن مقدس بیاعتنا نباشد .نصرر از نررر
جامعه شناختی تابع مقدورات است و معتقد است که باید بین آرمانگرایی واقعی و آرمانگرایی خیالی
و فانتزي تفاوت قایل شد .نصر احتماالً به این امر واقف است که آرمانشهر نوسان خیال پردازانرهاي
درباره ي ماهیت قدرت ،خانواده و مذهب است .به نرر میرسد که نصر بیش از ابعاد آرمانی ،به جنبره
امكانی نرم اجتماعی توجه داشته باشد.
او احتماالً نسبت به خطر ساختاري مستقر در هستهي عملكرد آرمان شهر واقف باشد و شاید بدانرد
که هیچ راهحل نهایی وآنی براي رفع فالکت و بیعدالتی موجود در تمهیدات اجتمراعی و نررمهراي
سیاسی وجود ندارد .اما ،ضمن آن ،نباید عنصر امید را در اندیشهي نصر نادیده گرفرت .عنصرري کره
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ضرورتاً آرمان شهري نیست .با تكیه بر امید ،او از نوعی سیاست ورزي سنتی و حاکمیت حكمت دفاا
میکند .سیاست ورزي امید بدون تكیه بر فانتزي آرمان شرهري ،نروعی مشرروعیت بخشری بره هرم
اندیشی و حتی هم ستیزي و طرد هر گونه رویكرد حذفی است که در صدد تأسری نررم هماهنرگ
توتالیتري است.
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