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دولت و حکومت 
در اندیشۀ سیاسی نو سّنت گرایی

کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسالم، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران

حسین منصف

شجاع احمدوند

چکیده
ـ که در ســّنت ایرانی قرین نام سیدحسین نصر اســت و ذاتًا میانه خوشی با  نوســّنت گراییـ 
تجّدد ندارد ــ بعد از انقالب اسالمی و با روی کار آمدن اسالم فقاهتی در ایران ظهور کرد 
و در نقد آن کوشــید. بدین ترتیب، گفتمان نوسّنت گرایی در واکنش به دو پدیدۀ مدرنیته و 
حاکمیت اسالم سیاسی شکل گرفت و معتقد بود که این دو موجب تضعیف سّنت شده اند؛ 
لذا در واکنش به تضعیف ســّنت، برداشت جدیدی از ســّنت گرایی را با هدف حراست از 
سّنت مطرح کردند که آن را نوســّنت گرایی نام نهادند. پرسش اساسی این مقاله چگونگی 
بازنمایی خاســتگاه و مختصات عمومی جریان نوســّنت گرایی است. هدف از نگارش این 
مقاله شــناخت و اســتنتاج اندیشۀ سیاسی نوســّنت گرایی و متفکر شاخص آن، سید حسین 
نصر و نگاه او به حکومت اســت. روش این مطالعه تحلیل محتوای کیفی است. ازآنجاکه 
در متون و آثار مربوطه تصریحات آشکاری در زمینۀ مباحث سیاسی و نظام سیاسی مطلوب 
دیده نمی شود، تحلیل محتوای این متون ضروری است تا از طریق آن به کشف و استخراج 
اندیشــه و نظام سیاسی مطلوب آنان پرداخته شــود. یافته های این مقاله نشان می دهد: اواًل، 
این مکتب انســان مداری تجّدد را به ســبب نفی هر آنچه مقابل انســان اســت، مانند دین، 
آداب ورسوم و.... رد می کند؛ ثانیًا، پیوند دین و دولت در ایران را نه امری جدید بلکه ریشه 
در ســّنت پادشاهی ایران باستان دانسته و پادشــاهان را نگاهبانان دین دانسته است؛ ثالثًا، او 
با نقد اســالم سیاسی معاصر، سلطنت را نظام سیاسی کم نقص تر در اندیشۀ شیعی می داند. 
نتیجۀ نهایی مقاله این است که نوسّنت گرایی با احیای سّنت بر آن است تا هم آن را از فشار 
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مدرنیته نجات دهد و هم از سّنت اصیل در برابر دگوگونی های اسالم سیاسی محافظت کند.
واژگان کلیدی: دولت، حکومت، سّنت گرایی، نوسّنت گرایی، سیدحسین نصر.

مقدمه
علم سیاست به عنوان یکی از حوزه  های معرفت بشری، همواره عرصۀ تجزیه و تحلیل اندیشمندان 
بوده اســت. از شــاخه های اصلی این علم اندیشۀ سیاســی جایگاه مهمی دارد. برخالف تاریخ 
اندیشــه   های سیاسی که به سیر تاریخی توجه دارند، اندیشه و فلسفۀ سیاسی در پی تبیین ماهیت، 
دالیل و تأثیر وجودی مفاهیم علم سیاســت اســت. بدون شــک گذر تئوریک علوم بشــری از 
سیاست قدیم به سیاست مدرن و به دنبال آن دگرگونی کار ویژه  های مرتبط با آن نقش اساسی در 
حیات فکری و اجتماعی بشر داشته است. در این میان تحول مفاهیم از محوری ترین موضوعات 
اندیشــۀ سیاسی است که ســنگ بنای تحلیل  های علمی و دانشگاهی را فراهم می کند. یکی از 
مهم ترین این مفاهیم سّنت است که در گذر زمان تغییرات زیادی پیدا کرده و گاهی آن را پیشینه 
دینی می نامند، گاهی آن را گذشتۀ ملی تلقی می کنند و حتی گاهی برداشت های نوین تری برای 

آن قائل هستند.
از نگاه دینی نیز تنوعات بســیاری در مورد ســّنت هست؛ چنانچه از سّنت اسالمی، مسیحی، 
یهودی، هندو، پروتســتان، شــیعی، سّنی و... ســخن به میان آمده است. ســّنت گرایی اسالمی 
همانند ســایر جنبش های دینی، ســّنت گرایی یهودی، کاتولیک و پروتستان واکنشی به مدرنیسم 
و گاهًا بنیادگرایی و ... اســت. این جنبش های مذهـــبی در حمایت از سّنت های خاص خـــود 
و مرجعیــــت رهـــبرانی همچون پاپ به مخالفت آشکار با مدرنیسم پرداختند. سّنت گرایی برای 
نقد مدرنیسم به دنبال معیارهای عام نمی رود بلکه از درون سّنت، آن را نقد می کند. سّنت گرایی 
به جای حذف ســّنت و دین، به احیای آن ها می پردازد و ضمن بیان آســیب های مدرنیته، داروی 
کید بر عرفان اسالمی و آیین های شرقی، درصدد  سّنت گرایی را پیشنهاد می دهد. این جریان با تأ

حل معضالت دنیای جدید است.
ســید حســین نصر ازجمله فالســفه ای اســت که در عصر حاضر به دفاع از سّنت، حکمت 
جاویــدان و امر قدســی اهتمام دارد. نگاه و بــاور نصر به این موضوع، او را در مســیر پروژه ای 
فکری قرار داده است که از وی به عنوان اندیشمندی قابل توجه در جهان غرب یاد می شود. او در 
سرزمین عرفیات جدید به جدال با مدرنیته مشغول بوده و راه نجات انسان دنیای مدرن را بازگشت 
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به ســّنت و معنویت می داند. کشــاکش معرفتی نصر در این گســتره، او را هم به نظریه پردازی و 
رهبری مکتب فکری کشــانده و هــم با ارائه کلیاتی جامع از پروژه دین، مذهب و شــریعت، به 
دریافت و بازخوانی باورهایی مشــغول اســت که احیای آن را مایۀ نجات انســان در دنیای مدرن 
می داند. او البته به صراحت به نظام سیاســی مطلوبی که مایۀ نجات بشــر در عصر مدرن اســت، 
اشاره نکرده؛ اما تشکیل حکومت را ضروری می داند و دین اسالم را به عنوان دین جامع می پذیرد. 
ازاین رو به نظام سیاســی در اســالم اعتقاد دارد و معتقد اســت دو هجوم اساسی باعث دورشدن 
سیاست از دین شده اند که یکی حملۀ مغول و دیگری حملۀ غرب است و تأثیر مخرب دومی )در 

تخریب و انهدام بسیاری از نهادهای سّنتی( بیشتر بوده است.
این مقاله به دنبال ارائۀ پاسخ معتبر به این پرسش است که خاستگاه جریان فکری نوسّنت گرایی 
و اندیشۀ سیاسی برجسته ترین متفکر آن یعنی سیدحسین نصر را با توجه به منطق فلسفی او چگونه 
می توان بازنمایی کرد؟  در پاســخ به این پرســش  برای جهت دهی به پژوهش، این فرضیه ارائه شده 
است که خاستگاه نو سّنت گرایی نصر در نظریۀ حکمت خالده تبلور یافته و اندیشۀ سیاسی او در 

قالب ضدیت با تجّدد از سویی و نقد اسالم سیاسی از سوی دیگر بازنمایی شده است.

1.چیستیسّنتوسّنتگرایی
1-1. چیســتی ســّنت: واژه سّنت ترجمۀ traditio به معنای واگذاری است. در سّنت مسیحی این 
اصطالح برای نشان دادن مجموعه تعالیمی به کاررفته است که به واسطۀ کلیسا منتقل می شود. واژه 
ســّنت به لحاظ اصطالحی به امر ایستا اطالق می شد که در نتیجه ابداع و نوآوری های جدید، از 
گذشــته بر جای مانده است )اصالن، 1385: 98(. درواقع وجه اساسی مفهوم سّنت، گرایش به 
حفظ وضع موجود و مقاومت در برابر دگرگونی اســت )افشــار کهن،1383: 11(؛ به دلیل همین 
ثبت و دگرگونی ناپذیری اســت که سّنت را امری با منشــأ الهی دانسته که سینه به سینه از نسلی به 
نســل دیگر منتقل شده است )خندق آبادی،1380: 195(. البته واقعیت آن است که مفهوم سّنت 
را ماننــد مفهوم دین نمی توان ذیــل تعریف واحدی تصویر کرد. گویا ســّنت گرایان مورد نظر ما 
در این مقاله ســّنت را ذیل معنای اصطالحی و رایج آن به ســان امر مقدس و برگرفته از سرچشمۀ 
دین می دانند. در راســتای این برداشت از ســّنت است که مارکوپولو سّنت را چیزی بیش از یک 
رســم و عادت و در معنایی متعالی به کار می برد. او ســّنت را امری ذاتی و فرافردی می داند که 
حداقل چهار خصلت دارد: وجود وحی الهی به عنوان منبع الهام، وجود جریانی از برکت و فیض 
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الهی در آن، به لحاظ ماهیت روش بودن ســّنت برای تحقق و تجســم آن در آراء، عقاید و ابعاد 
وجودی انســان )اعوانی،1382: 12-13(. درمجموع این برداشــت، سّنت را با ویژگی هایی چون 
گذشــته گرایی، تاریخییت، موروثییت، محافظه کاری، قدسیت، هویت مندی و ترویج بینش ها و 

نگرش های خاص برای فهم دنیا معرفی می کند.
 اما برای درک معنایی رنه گنون1، عالم، حکیم و عارف فرانســوی که از چهره های شــاخص 
سّنت گرایی از سّنت داشت، الزم است درنگی در معنای لغوی سّنت )tradition(  داشته باشیم. 
ســّنت در لغت به معنی »آنچه انتقال داده می شــود« است. در این معنا، سّنت مجموعه باورهایی 
اســت که دارای منشــأ الهی هستند و به واسطه وحی در اســطوره  ها، آیین  های مذهبی ، نماد ها 
و آموزه  ها و ســایر ظهورات تمدن دینی به تصویر در آمده اســت. در این معنا سّنت، تغییرناپذیر 
و بدون صورت نیســت، بلکه صورت مند اســت و با صورت نیز منتقل می شــود و به دلیل داشتن 
صــورت نمی تواند حقایــق مطلق را جلوه گر کند؛ بلکه حقایق جزئی و نســبی را منتقل می کند. 
زمانی که مغرب زمین هنوز گرفتار مشــکالت پرتالطم امروزی نشــده بود و بــا اطمینان زیاد به 
آیندۀ خویش، در حال از بین بردن بقایای ســنن معنوی خود و سایر تمدن های جهان و نیز به فکر 
استیالی خود در جهان بود، شاهد جوانه زدن جریانی بودیم که اصل مبانی فکری تمدن غرب را 
هدف حمله های خود قرار داد. سّنت گرایی، جریان روشنفکری دینی بود که در اوایل قرن بیستم 
ظهور کرد و با اندیشۀ نوظهور تجّدد به مقابله برخاست و تجّدد را با شدیدترین انتقادها به چالش 
کشید. در این میان رنه گنون، در تقابل اندیشۀ مسلط غرب یا تجّدد غربی، انسان، جامعه و جهان 
را بر اســاس مبانی معرفتی خاصی تفســیر کرد؛ با این مضمون که نظام هســتی، معرفت و نظام 
بشــری، مبتنی بر سلسله مراتب عمودی واقعیت هســتند که در این زنجیره، مراتب پایین تر، هستی 
خویش را از مراتب باالتر یافته اند و بدان متصل شده اند. با این نگاه، گنون کلیۀ آثار خویش را با 
رویکرد عرفانی خاص خود، تحت الشعاع قرار داده و در علم، عقل، فلسفه و حوزه های اجتماعی 
وارد شــد. )رحیمی سجاســی و عطوفی، 1393: 137(. باری، سّنت گرایی جزئی از جریان های 
گاهانه است که از اوایل قرن بیستم، در برابر مدرنیته  روشنفکری دینی و مظهر تمام گرایش های آ
و در جهت برون رفت از بحران ها و آشــوب های حاصل از آن، شــکل گرفت. این جریان  که تا 
به امروز، شــاخه های متعددی داشــته است، با رنه گنون بنیان گذاری شــد به طوری که او را پدر 

1.  René Guénon
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سّنت گرایی می خوانند.
 1-2. چیستی سّنت گرایی: سّنت گرایی، مجموعه  حقایقی است که شمول تاریخی و جغرافیایی 
داشــته و انســان ها در ادوار مختلف تاریخ و مناطق جغرافیایی به آن باور داشته اند. سّنت گرایی را 
می توان در علوم و معارف اقوام ابتدایی نیز یافت و اشکال متکامل تر آن را در ادیان بزرگ جهانی 
گاهانه با عقاید مغایر با عقاید انسان متجّدد، با کمک  ردیابی کرد. سّنت گرایی، به عنوان گرایش آ
رنه گنون و آناندا کومرسوامی1 ، هنرشناس و حکیم سیالنی، هویت و موجودیت مستقلی یافت و 
بعدها با کوشش های متفکرانی مانند فریتیوف شووان2 ، تیتوس بورگهارت3 ، هیوستون اسمیت4 ، 
مارتین لینگز5 ، سید حسین نصر و مارکوپالیس6 ، در ساحت های نظری و به ویژه هنر، پرورده شد 
و به جریانی تمام عیار تبدیل شــد. سّنت گرایی به معنای عام شامل هرگونه عکس العمل نسبت به 
پدیدارهای دنیای مدرن می شود؛ اما سّنت گرایی به معنای خاص جنبشی فکری است که متأثر از 
آرای رنه گنون، آناندا کومرســوامی، فریتیوف شوان و سید حسین نصر است. در این دیدگاه مراد 
از سّنت، حقایق یا اصولی هستند که از طریق شخصیت های معروف به رسوالن، پیامبران یا دیگر 
عوامل انتقال، برای انســان و بخشی از کیهان آشکار شده و نقاب از چهره های آن ها برگرفته شده 
اســت. کاربرد این حقایق و اصول در ســاختارهای مختلف اجتماعی، حقوقی، هنری، علمی و 

نشانه شناسی موجب تحصیل معارف مربوطه برای انسان می شود )نصر، 1381: 135(.
 1-3. تفاوت ســّنت و ســّنت گرایی: مصطفی ملکیان در خصوص این تفاوت توضیح می دهد 

که سّنت چیزی است و سّنت گرایی چیز دیگری. وی می گوید: 
ممکن اســت من عمری مشــغول مطالعه کتاب مقدس ادیان و مذاهب باشــم ولی سنت گرا 
نباشــم. صرف اینکه من نگاه می کنم به کتب مقدس دینی و مذهبی من را ســنت گرا نمی کند. 
ســنت چیزی است، سنت گرایی چیز دیگری. من اگر به چشمی به قرآن نگاه بکنم یا به چشمی 
به اوپانیشــادهای هندو نگاه بکنم که شــما به فســیل نگاه می کنید، شما به اشــیایی که در یك 

1. Ananda Coomaraswamy
2. Frithjof Schuon
3. Titus Burckhardt
4. Huston Smith
5. martin lings
6. Marco Pallis
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موزه هســت نگاه می کنید یا شــما به یك تکه ســنگ یا کانی نگاه می کنید یا یك گیاه شناس به 
گیاه نگاه می کند در این صورت شــخص موضوع مطالعه اش ســّنت است ولی خودش سّنت گرا 
نیســت. تا وقتی که خط پیدا نشــده بود و کتاب مقدس به معنای مکتوب وجود نداشــت، این 
سّنت ها در قالب اسطوره هایی سینه به سینه نقل می شد. پدران و مادران به فرزندان خودشان انتقال 
می دادند. ولی االن حالت انتقال شفاهی کمتر شده در متون مقدس ادیان و مذاهب و این دیدگاه 

سنت گرایی را احداث کرد )ملکیان، 1379: 19(.
 به زعم ملکیان فرق انســان سّنتی با انسان سّنت گرا در این است که اولی به علت بی خبری از 
شیوه های دیگر زندگی و دومی علی رغم با خبر بودن از آن شیوه ها به شیوه سّنتی زندگی می کند. 
گاهانه برگزیده است، ولی اولی این شیوه را دریافت کرده  دومی شــیوه زندگی سّنتی را خودش آ
گاه. البته میزان آشــنایی با شیوه های دیگر  گاه اســت و دومی فعال و آ اســت. اولی منفعل و ناآ
زندگی و میزان آزمودن آن ها نیز در میان ســّنت گرایان یکسان نیست، ولی، به هرحال، آنچه سّنتی 
گاهی از دیگراندیشی هاســت. انسان سّنت گرا، انسانی است  را از ســّنت گرا جدا می کند همین آ
که می گوید وقتی جهان را می بینید که مطابق میل شما نیست، خودتان را عوض کنید و در طلب 
تغییر جهان نباشــید. وقتی جان و جهان با هم نمی ســازند، جان را باید دگرگون کرد نه جهان را 

)ملکیان،1379: 19(.

2.اندیشۀسیاسیسّنتگرایی
 2-1. ســّنت گرایی رنه گنون: نوســّنت گرایی خود را وامدار مکتب فکری ســّنت گرایی می داند. 
ســّنت گرایی گونــه ای از نــگاه دینی در تاریخ ایران و اســالم اســت که عمدتــًا در نقطه مقابل 
اندیشــه های تجّددگرایانه قرار دارد. به بیانی دیگر به زعم حســین نصر سّنت گرایی متعارف بیشتر 
گونه ای از اســالم فقاهتی بود که متعاقب انقالب اســالمی ایران در هیأتی سازمان یافته و با ابزار 
قدرت سیاســی پا به عرصۀ ظهور نهاد )نصر، 1385: 435 - 436(. سّنت گرایان نسبت به کلیت 
اندیشــۀ غرب و هبوط معنوی آن منتقد بوده و غرب متجّدد را انحرافی از فرهنگ اصیل انســانی 
دانسته است؛ هبوط از خردی جهانی و جاودانه که در سّنت های مهم ماقبل مدرن از هندوئیسم، 
بودائیســم و تائوئیســم شرق گرفته تا ادیان پررمز یونان باســتان و دودمان های فکری در یهودیت، 

مسیحیت و اسالم قابل ردیابی است.
 از دیدگاه نصر، رنه گنون از نخســتین سّنت گرایانی است که به تحلیل دنیای متجّدد پرداخته 
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اســت. وی در کتاب در جستجوی امر قدسی محورهای اساسی ســّنت گرایی با قرائت گنون را 
مورد بحث قرار داده است و البته نیم نگاهی نیز به نقد آن ها دارد. نخست، به نظر او سّنت گرایی 
برداشــتی کاماًل زمینی و عینی از ماهیت علم و معرفت ارائه می دهد که به زعم نصر این برداشت 
موجب شده تا چهرۀ آسمانی و ملکوتی دانش از میان برود؛ دوم، سّنت گرایی برداشتی فردپرستانه 
با محور قراردادن انســان یا اومانیســم را ارائه داده اســت که با رویکرد خدامحورانۀ مدنظر نصر 
فاصله دارد؛ ســوم، ســّنت گرایی دیدگاه منسجمی نسبت به جامعه و جهان ارائه نمی دهد و از این 
زاویه شــبیه هرج ومرج اجتماعی مکنون در اندیشه تجّدد اســت. دنیای مدرن گرفتار این تناقض 
آشــکار است که انســان های مدرن از ســویی همواره دم از آزادی، مردم ساالری و این گونه امور 
می زنند و می گویند: آینده را ما رقم می زنیم و از دیگر سو مدرنیست ها بر این نکته پای می فشارند 
که ما مجبوریم هر چیزی را بر اســاس زمانه تغییر دهیم. آن ها معتقدند چون ما در ســده بیست و 
یکم و نه در ســدۀ سیزدهم به ســر می بریم نمی توانیم اعتبار هیچ نهاد مقدس، دیدگاه یا چیزی را 

مسّلم بگیریم )نصر، 1385: 303(.
 2-2. ســّنت گرایی و ساخت سیاســی شاهنشاهی: نصر در کتاب تاریخ ایران کمبریج به شرح 
ارتباط علما و ســالطین صفویه به عنوان یکی از وجوه اندیشۀ سّنت گرایی پرداخته است و نسبت 
نهاد دین و نهاد ســلطنت را نمایان ســاخته است. به زعم او هر کســی که در مکتب تاریخ ایران 
شــاگردی کرده باشد، می داند که از دوره صفویه تا ســال 1979 میالدی پیوند هایی میان تشیع و 
سلطنت در ایران وجود داشته است و لذا صفویان، زندیان و قاجاریان همه بر همین پایه بوده اند. 
درواقــع برای اولین بار صفویان بودند که در تاریخ اســالم، یک مملکت شــیعۀ دوازده امامی را 
تأسیس کردند و سّنت اسالمی را می توان از دورۀ آن ها در تاریخ ایران ردیابی کرد )نصر، 1393: 

.)306
 نصر یکی از وجوه سّنت گرایی را نزدیکی سّنت سیاسی اسالم به سّنت حکومت شاهنشاهی 
در تداوم سّنت ایران باستان می داند. او در توضیح تمایل شخصی اش به نظام سلطنتی در قیاس با 
نظام جمهوریت می گوید: کلمه جمهوریت برگرفته از کتاب جمهور افالطون است. جمهوریت 
افالطونی در کاربرد اصلی و کالســیک آن1  به معنای قلمرو عمومی )جامعه و سیاســت( است 
نــه نوع خاصی از حکومت؛ چراکه حتی خود افالطون در کتاب جمهوریت خود، دموکراســی 

1. Republic
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را بدتریــن نوع حکومت می داند و حکومت ملک- فیلســوف را بهترین نوع حکومت می داند. 
نصر معتقد اســت که تودۀ مردم خیلی متوجه این نکته نیســتند ولی افرادی مانند او که پیرو تفکر 
سّنتی هستند، همواره مدافع نهادهای سّنتی اعم از دینی و سیاسی در تمدن های سّنتی بوده اند. در 
اروپــا جمهوریت به معنای افالطونی ظهــور نکرد، بلکه به صورت یک نهضت افراطی ضد دینی 
هم زمان با انقالب فرانســه به ظهور رسید. طبعًا افرادی مانند نصر که طرفدار سّنت و تفکر سّنتی 
بوده انــد، با این جریانات بــه علت جنبۀ قوی ضد دینی آن، با این تعبیر از حکومت که با انقالب 
فرانسه شروع شد، مخالف اند. البته او باور دارد که این برداشت از جمهوریت را نباید به حکومت 
کنونــی در ایران تســری داد. این حکومت اگرچه نام جمهــوری را در خود دارد تا حدی منطبق 
با معنی افالطونی اســت، نه معنی ســکوالر آن که با انقالب فرانسه رخ داد و تثبیت شد. این نکتۀ 
مهمی است و ناقدان بدون توجه به آن مدام می گویند که نصر مخالف جمهوری است. او خود 
معتقد اســت که او مخالف جمهوری به معنای افالطونی کلمه نیســت، بلکه مخالف آن گونه از 
جمهوری است که با انقالب فرانسه زاییده شد و به هرکجا که رفت دین و سّنت را تضعیف کرد 

)نصر، 1393: 307-306(.

3.اندیشۀسیاسینوسّنتگرایی
جریان نوســّنت گرایی متعاقب پیروزی انقالب اســالمی ایران شــکل گرفت. سیدحسین نصر، 
پیشــگام این جریان فکری، در بحبوحۀ پیروزی انقالب اسالمی برای افتتاح نمایشگاه هنر ایرانی 
در توکیو، به ژاپن ســفر کرده بود و در زمان حضور او در خارج از کشــور، انقالب اســالمی به 
پیروزی  رسید و پس ازآن، وی به ایران بازنگشت. نصر از امام خمینی به نیکی یادکرده و بر آن بود 
که شهرت و نفوذ سیاسی آیت الله خمینی مانع از آن شد تا بسیاری از مردم در جهان غرب و حتی 
در خود جهان اسالم خارج از ایران، آثار عرفانی و جایگاه رفیع او در تاریخ عرفان نظری را درک 
کنند. او البته بر این نظر بود که بسیار جالب و شگفت آور است که آیت الله خمینی در اوایل عمر 
کید می کرد، درحالی که در سال های  به عرفان نظری و عملی یعنی ریاضت و عزلت و ترک دنیا تأ
پایانی عمر به طور جّدی وارد سیاســت و ریاســت حکومت شد )یوسفی، 1385: 191(. نصر در 
ادامه، تحلیلی از ســلوک معنوی آیت الله خمینی و ســفر های چهارگانۀ عرفانی او ارائه می کند و 
ایشــان را متأثر از فضای عرفانی می داند. به رغم این نــگاه، نصر نظام فقاهتی امام خمینی را مورد 
نقد قرار داده و عمدتًا نه اصل اســالم سیاســی بلکه شــکل حکومت را مورد نقد قرار می دهد. 
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نوسّنت گرایان نمی پذیرند که همۀ قدرت از خداوند گرفته شده و به مخلوق او داده شود؛ چراکه 
چنین جامعه ای را دیگر جامعۀ اســالمی نمی دانند )نصر،1393: 309(. درســت است که مردم 
حــق دارند و خداوند به آنــان آزادی و اراده عطا فرموده، اما آن هــا نمی توانند به حقوق  خداوند 
تعدی کنند. نصر که به حاکمیت اسالم فقاهتی بر جامعۀ اسالمی انتقاد دارد، رویکرد جدیدی را 
معرفی می کند که اندیشۀ سیاسی نوسّنت گرایی بر پایۀ آن قرار دارد و آن سلطنت اسالمی است.

3-1.مؤلفههاینوسّنتگرایی
پایه و اســاس اندیشــۀ نوســّنت گرایی بر دو اصل مخالفت با مدرنیته و ســلطنت اسالمی استوار 
اســت. این مکتب پدیدۀ جدید اســالم فقاهتی کــه در رأس جامعه قرارگرفتــه را مورد نقد قرار 
می دهد؛ چرا که معتقد است اسالم فقاهتی به دلیل عدم تخصص در زمینه سیاست و حکومت، 
به مشــکالت جدی برخورد می کند و خود، جامعه و اســالم را دچار مشــکل می کند. برخی از 

مهم ترین مؤلفه های نوسّنت گرایی از این قرارند:
 تکیــه بــر حکمــت جاویدان: حکمــت جاویدان خرد یــا حکمت خالــده، در واقع حکمت 
ماندگار، ابتدایی ، ازلی و ابدی اســت که در قلب همه سّنت  ها، از ودانتا گرفته تا کاباال و ما بعد 
الطبیعۀ ســّنتی مسیحی یا اسالمی قرار دارد و عالی  ترین اکتشاف حیات آدمی است. این دیدگاه 
بر آن اســت که نوعی امر ثابت وجود دارد که گوهر همۀ ادیان و سّنت  هاست و با تغییرات زمانی 
و مکانــی تغییر نمی کند، بلکه آنچه که تغییر می کند، صورت یا بیان الهیاتی آن اســت؛ بنابراین، 
اصحاب حکمت خالده معتقدند که این حکمت باید خود را با زبان متجّددانه از نو تنســیق کند 

تا بتواند بیانگر حقیقت مطلق باشد.
 نقد تجّدد غربی: برداشت سّنت گرایان از مدرنیته اغلب متناقض است؛ گاهی با دستاوردهای 
مدرنیتــه و علم مدرن مخالفتی ندارنــد و گاهی کل مدرنیته و اصول آن را کاذب تلقی می کنند. 
سیدحسین نصر اما نقد تمدن مدرن را اساس تفکر سّنتی دانسته و وظیفۀ نخست اهالی سّنت های 
معنوی و دینی را نقد مدرنیســم معرفی می کند )نصر، 1385: 300(. نوســّنت گرایی بر آن است 
کــه عقل تنها از بخش کوچکی از جهان هســتی خبر می گیــرد و بخش بزرگ تر و مهم تر جهان 
هستی را نمی توان با اتکای به عقل شناخت؛ لذا در نظر نوسّنت گرایان تنها اندکی از جهان هستی 
با نیروی عقل قابل شناســایی اســت؛ اما بخش اعظم این جهان را باید از طریق رجوع به ســّنت 
شــناخت؛ در نتیجه خودبســندگی عقل امری ناموجه بوده و عقل در کنار سّنت می تواند کارآمد 
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باشــد؛ آن  هم نه کنار هم بودن دو موجود هم  تراز، هم عدل و هم  ســنگ، بلکه دو موجودی که 
یکی تفوق فاحش بر دیگری دارد.

 گرایــش بــه عرفان نظری: نو ســّنت گرایی عنایت ویژه  ای به عرفان نظری داشــته ولی عرفان 
عملی را درگیر دو آفت می داند: اول اینکه در این عرفان معرفت از منزلت شایســته ای برخوردار 
نیست و به  جای آن بیشتر بر عواطف و احساسات تکیه می شود؛ دوم، عرفان عملی با فضل فروشی 
اخالقی توأم است. در اندیشۀ عرفانی هدف نهایی، آراستگی به فضایل اخالقی است، درحالی که 
اعمال مقدمۀ اخالق اســت و اخالق مقدمه  ای اســت برای معرفت و باز شدن چشم دل آدمی و 
ســیر در عالم ملکوت و رسیدن به مرحله کشف و شــهود. چه آن کسی که در این جهان چشم 

دلش کور باشد، در سرای باقی کورتر و گمراه تر خواهد شد.
 پذیرش وحدت متعالی ادیان: وحدت متعالی ادیان نام اولین اثر شــوان1  هســت که در آثار 
نویسندگان نوسّنت گرا به همراه عناوین دیگری همچون وحدت درون و کثرت برون، کثرت گرایی 
باطنی ادیان و ... حاکی از پلورالیسم خاص این دیدگاه است. ادعای اصلی نظریۀ وحدت متعالیۀ 
ادیان این است که: اواًل، همۀ ادیان بزرگ و ماندگار در جهان سرچشمه الهی دارند؛ ثانیًا، با وجود 
اختالفــات ظاهری از وحــدت باطنی برخوردارند؛ ثالثًا، حکمت جاویــدان در همۀ آن ها محقق 

است.

3-2.نوسّنتگراییومدرنیته
مدرنیته به عنوان جریان حاکم بر غرب جدید در زمینه  های فکری، سیاســی، اقتصادی، اجتماعی 
و... که با اصالت دادن به عقل بشــری و آزادی های او همۀ امور طبیعی، ماوراء طبیعی، ارزش ها 
و... را با منطق انسان مدارانه تحلیل کرده و همۀ پدیده های مغایر با خود شامل دین، آداب و رسوم 
و سایر سّنت ها را نفی می  کند )مشکی،1385: 185(، در صف نخست انتقادات نوسّنت گرایان و 
به ویژه نصر قرار دارد. به زعم نصر، دوران کنونی دوران جاهلیت نوین اســت که بت های مکاتب 
باطل آن باید از بین بروند. انگیزۀ اصلی مخالفت سّنت گرایان با تجّدد، احساس تعهد به حقیقت 
ســّنتی و خیرخواهی برای انسان بوده و نقد مدرنیته بر اســاس اصول مابعدالطبیعی و دینی عملی 
متناسب با فضایل اسالمی است. به همین دلیل است که او کار ویژه نخست اصحاب سّنت های 

1. Schuon
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معنــوی و دینی مانند اســالم را نقد مدرنیســم می داند )نصــر،1385: 300(. اینکه بســیاری از 
کشورهای شرقی و اسالمی از سرنوشت غرب عبرت نگرفته و اشتباه آن را تکرار می کنند، نصر را 
نگران کرده و می گوید »فاجعۀ عالم شرق به ویژه اسالم این است که همان خطاهای دنیای غرب 
را تکرار می کند« )نصر،1383الف: 43(.  ازاین رو، او از تالش روشــنفکران مسلمان برای سازگار 
نشان دادن اســالم و غرب سخت دلگیر است و روشن فکران نیمه  متجّدد مسلمان را فاقد اصالت 
فکر و تسلیم در برابر تفکر ضددینی غرب می داند. هرچند نصر مخالفتی با تحول و دگرگونی در 
سبک زندگی فردی و اجتماعی ندارد، اما بر آن است که این تغییرات باید بر اساس اصول سّنتی 
انجام شود )نصر،1383ب: 286(. نصر می پرسد اگر قرار است ما با زمانه عوض شویم زمانه باید 
با چه چیزی عوض شــود؟ در پاســخ می گوید درست اســت که تغییرات اجتماعی مستقل از ما 
نیست که ما بخواهیم با آن عوض شویم، ولی انسان آزاد است و می تواند سرنوشت خود را عوض 
کند؛ لذا باید زمانه را با سّنت های خود سازگار کنیم، نه برعکس. تغییرات اجتماعی امری طبیعی 
است، ولی نباید مانند اسبی بی اراده دنبال  این  تغییرات و بر محور آن دوید )نصر، 1385: 302(.

 باری، نصر رویکرد صرفًا انســان مدارانه و بریده از مناسبات ماوراءالطبیعی و الهیاتی غرب را 
در قالب مفهوم جاهلیت مدرن مورد نقد قرار داده اســت. عالوه بر این او روشنفکران کشورهای 
شــرقی و اســالمی را به دلیل متابعت از سبک زندگی غربی و کوشــش برای سازگار نشان دادن 
اســالم با غرب مورد ســرزنش جدی قرار می دهد. او البته از سویی بیش از چهل سال از زندگی 
خود را در کانون اندیشــۀ غربی گذرانده و از سوی دیگر زندگی در فرهنگ غربی و مبتنی بر آن 
کید دارد. بعضی از  ســبک زندگی را مورد نقد قرار داده و بر سبک زندگی شــرقی و اسالمی تأ
منتقــدان نصــر این را مهم ترین نقد بر او می دانند که او درســت در جایی به نقد غرب می پردازد 
کید می کند که  کــه حیات فکــری و اجتماعی خود را از آنجا گرفته و بر ســبکی از زندگــی تأ

سال هاست از آن فاصله گرفته است.

3-3.نوسّنتگراییواسالمفقاهتی
ســّنت  گرایی فقاهتی با پشــتوانه امام خمینی و روحانیت به  عنــوان قدرتمند ترین گفتار در دورۀ 
جمهوری اســالمی مطرح شــد. این دیدگاه به  تدریج نشــانه  ها و مفاهیم خود را در یک مناظره 
ســخت و در رویارویی با گفتمان هــای دیگر تثبیت کرد؛ مفهوم  هایی چون جمهوری اســالمی 
، حاکمیــت فقه و والیت  فقیــه ، اجتهاد و تقلید ، حجاب بانوان، تعهد ، اســالمی کردن جامعه، 
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دانش  و دانشگاه  ، آزادی محدود به شریعت، اجرای حدود و مجازات  های اسالمی، امت  گرایی 
در برابــر ملی  گرایــی، حمایت از جنبش   های آزادی بخش، صدور انقالب و دشــمنی با آمریکا 
و اســرائیل به عنوان نماد کفر، به تدریج برجســته شــدند و نمودهای گفتمانی آن  را شکل دادند 

)حسینی زاده، 1386: 225(.
 در برابر این رویکرد مســّلط و در جهت نقد محورهای اساســی ســّنت گرایی فقهی، جریان 
نوســّنت گرایی ظهور کرد. بــه نظر نصر حکومت کنونی ایران تنها حکومتی اســت که در طول 
تاریخ اســالم، در آن حکومت دینــی با حکومت طبقۀ روحانی همراه بوده اســت، هر چند این 
نخستین بار نیست که در ایران دین و سیاست با هم درمی آمیزند؛ بلکه پادشاهان ایران نیز افرادی 
بی دین نبوده و حتی خود را حافظ و نگهبان دانسته اند. در قانون اساسی سال 1906 دورۀ انقالب 
مشــروطه نیز سلطنت را موهبتی خدادادی دانسته است )نصر، 1385: 436(. با این اوصاف نصر 
موافق دخالت علما در سیاســت نیست. او علمای صوفیه را به عنوان نمونه ای از اصحاب شریعت 
گاهی از شریعت، هرگز در جامعه اسالمی طبقه ممتازی را تشکیل ندادند  یاد می کند که به رغم آ
و مانند بقیه مردم عضوی از جامعه ای بودند که مردان و زنان از همه اقشار در آن زیست می کنند 
)نصر،1385: 219(. او برای تقویت اســتداللش به سبک زندگی بنیان گذاران دین اشاره کرده و 
آن ها را به دو گروه تقسیم می کند. گروهی مانند مسیح و بودا که به بریدن از دنیا و پیشی گرفتن 
زندگی معنوی توصیه می کنند. هر دوی آن ها جوامعی معنوی ایجاد کردند که از شــرایط سیاسی 
و اجتماعی برکنار بود؛ اما گروه دیگر، مانند حضرت موسی، داوود، سلیمان و حضرت محمد)ص( 
از ادیان ابراهیمی و راما و کریشــنا از آیین هندو، وارد پیچ وخم زندگی معمولی انســان می شوند تا 
آن را تغییر یا تقدیس کنند. نصر با تمرکز بر ســلوک عملی پیامبر اســالم، ایجاد تعادل در زندگی 

پیامبر را مقدمه ای برای تسلیم در برابر حق دانسته و می نویسد: 
او به لحاظ درونی اهل مراقبه بود، اما به لحاظ بیرونی، ناگزیر از رویارویی با هر وضعیتی بود 
که ممکن اســت برای هر انســانی پیش آید... او که تنهایی و مراقبه را دوست می داشت، اصاًل 
از رســیدگی به کارهای مردم، با همه لغزش ها و کاستی هایشان، شــانه خالی نمی کرد. او باید بر 
کل جامعه نظارت می کرد و هرگاه میان دو طرف شکایتی رخ می داد، به موضع قضا می نشست. 
می توان رسالت او را همانا قداست بخشی به همه زندگی و برقراری تعادل در زندگی بشری دانست 

که زمینه ساز تسلیم و فانی شدن در پیشگاه حق متعال است )نصر،1385: 49(.
 او دو قطب اصلی تجّدد و اســالم سیاســی را هم زمان مورد انتقاد قرار داده و بر آن است که 
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نباید دچار این اشتباه شد که اسالم فقاهتی با از بین بردن نهاد سلطنت، تجّددگرایی را در ایران از 
بین برد؛ بلکه جریان در مجرایی دیگر تداوم پیدا کرد... بنابراین، با تغییر ظاهر نهادهای سیاســی 

نمی شود این تحول را ایجاد کرد. نصر در همین ارتباط ابراز می نماید: 
مــن انتظار داشــتم بعد از انقالب اســالمی ما برگردیم به لباس ســّنتی خودمــان، این کار را 
نکردیم، برگردیم به شهرســازی و معماری ســّنتی خودمان  که فضای هر روزه حیات انســان ها را 
تعیین می کند، نکردیم. برعکس هر چه باغ بود در تهران خراب کردیم، ســاختمان های سی طبقه 
ساختیم و خیلی چیزهای اساسی که اصواًل نحوه زندگی افراد را در برمی گیرد. حاال مسئله ماشین 
و ترافیــك و دود و آلودگی هوا و تمام برکات فناوری جدید را می گذاریم کنار، ولی نظر من این 
بود. به همین جهت من تمام نیرویم را متمرکز کردم روی مســائل معنوی و فلســفی و عرفانی و 

پاسخگویی به این نوع اندیشه از غرب آمده )نصر،1385: 49(.
 این گفته های نصر تأثیر جدی بر نوع نگاه او به جامعه سیاســی و حکومت مطلوب او دارد. 
جامعۀ سیاســی مطلوب او جامعه ای است که در آن سّنت ها با تمام معنا حاکمیت داشته باشند و 

در تک تک ابعاد جامعه نهادهای سّنتی و سّنت مستقر باشد و مادی گرایی کنار گذاشته شود.

3-4.نوسّنتگراییوحکومتدینی
به باور نصر، ازآنجاکه پیوند دین و سیاست در ایران و جهان امر بدیعی نیست؛ لذا سخن از جدایی 
امر معنوی از اقتدار دنیوی یا دین و دولت نیســت؛ بلکه مسئله این است که چه کسی باید قدرت 
سیاسی را به دست بگیرد؟ به نظر او حکومت روحانیون در ایران پدیدۀ تازه  و بی سابقه ای است. 
درگذشــته، نهایت حکومت دینی، حکومت طوایف متصوفه ای مانند صفویه در ایران و سنوســیه 
در لیبی بوده است؛ اما در عالم تسّنن و تشّیع روحانیون هرگز در مقام یک طبقه مستقل حکومت 
را در دســت نداشــته اند )نصر، 1385: 437(. به بــاور نصر حکومت اســالمی ضرورتًا به معنی 
حکومت روحانی نیســت؛ مانند پاکســتان  که جمهوری اسالمی اســت ولی حکومت در دست 
نظامیان اســت. در ترکیه نیز که حکومت در دســت سکوالرهاســت، اغلب مردم دیندارند و در 
زندگی خصوصی و عمومی خود با دین سروکار دارند. ازاین رو جامعه هنوز سکوالریسم تحمیلی 
از ســوی دولت را نپذیرفته است )نصر، 1385: 439(. نصر در دفاع از شیوه حکومت سلطنتی و 

تعریض به حکومت در ایران پس از انقالب می نویسد: 
مهم ترین نکته در اینجا همین اســت که تعالیم سّنتی اسالم را در باب سلطۀ سیاسی بشناسیم 
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و باز هم آن چنان زیاده آرمان گرا و غیرواقع بین نباشــیم که همچون اغلب موارد، آنچه را که نیمه 
خوب است، به امید دستیابی به یک بدیل کامل ویران کنیم، ولی دست آخر چیزی را به جای آن 
بنشــانیم که خیلی کمتر از مورد نیمه خوب ســابق، کامل است و بسیار کمتر از آن با ارزش های 

سّنتی اسالمی سازگاری دارد )نصر، 1384: 352- 354(.
 بااین حــال، نصر در مقاله »عرفان نظری و تصوف علمــی و اهمیت آن ها در دوران کنونی« 
)1358( کوشــید انقالب آیت الله خمینی را در چارچوب عرفان اســالمی توضیح دهد. او ضمن 
اشــاره به تاریخچۀ ســّنت عرفان نظری، توجهات را معطوف به جمعی می کند که او بین عرفان 
شــیعی و عرفان ابن عربی قائل اســت و کلید معمای ورود یک انســان اهل عرفــان را به عرصه 
سیاســت، بیش از هر چیز در مراحل ســلوک معنوی و ســفر آدمی از خلق به سوی حق و رجعت 
وی از حق به ســوی خلق جســتجو می کند که مالصدرا در آغاز اسفار اربعه به آن پرداخته است. 
در ادامه، این برداشــت را در فعالیت های حســن  البنا )بنیان گذار جنبش اخوان المســلمین مصر( 
و ابوالعال مودودی )بنیان گذار جماعت اســالمی پاکســتان( نیز قابل ردیابی می داند. بدین ســان 
وی اهمیت ســّنت عرفانی را در شــناخت تحوالت گوناگون جوامع اسالمی به ویژه ایران برجسته 

می کند.
 حسین نصر سلطنت را کم نقص ترین شکل حکومت در دوران غیبت امام زمان)عج( می داند و 
مایل است این امر را به مثابۀ باور تشیع بشناساند. درحالی که این باور ارتباطی با شیعه ندارد. حتی 
به نظر می رســد که مخالف او با حاکمیت اسالم فقاهتی برخالف انتظار مخالفتی علمی و مبتنی 

بر استدالل های متقن نیست؛ بلکه بیشتر ماهیت سیاسی دارد.
 درمجموع نظریۀ سیاسی نصر را می توان به دو بخش تقسیم کرد. نخست، نگاه نوسّنت گرایان 
به سیاســت مبتنی بــر واقع گرایی که در عالم تســنن در نظریۀ خالفت و پس ازآن ســلطنت را به 
رسمیت می شناسد. این برداشت معتقد است که در زمان حاضر باوجود یکی از دو نهاد سلطنت 
و خالفت، نباید سراغ شــکل جدیدی از حکومت رفت، حتی اگر آن حکومت توسط پیشوایان 
اصلی اهل ســّنت رهبری شــود؛ دوم، نوســّنت گرایان از سویی نســبت به تنزل جامعه و تخریب 
نهادهای ســّنتی و جایگزین کردن آن با نهادهایی با منشأ غربی هشدار می دهند و از سوی دیگر، 
معتقدند برای اســالمی کردن و احیای جامعۀ صدر اسالم به جای تکیه بر ظواهر و ساختارها باید 

به تقویت ایمان قلبی و شخصی آحاد جامعه، همت گماشت.
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نتیجهگیری
این مقاله برای ارائۀ پاسخ معتبر به این پرسش طراحی شد که »خاستگاه جریان فکری نوسّنت گرایی 
و اندیشــۀ سیاسی برجسته ترین متفکر آن، سیدحســین نصر را با توجه به منطق فلسفی او چگونه 
می توان بازنمایی کرد؟ « با علم به وجود عناصر مختلف در اندیشۀ نوسّنت گرایی، ما پاسخ خود را 
بر این فرضیه استوار کردیم که »خاستگاه نو سّنت گرایی نصر در نظریۀ حکمت خالده تبلور یافت 
و اندیشۀ سیاسی او در قالب ضدیت با تجّدد از سویی و نقد اسالم سیاسی از سوی دیگر بازنمایی 
شــده اســت.« برای آزمون فرضیه، ما ســاختار مقاله را به سه قسمت تقســیم کردیم. در قسمت 
نخست به تعریف سّنت و سّنت گرایی بر اساس متون متقن پرداختیم. در قسمت دوم سعی کردیم 
خاســتگاه و مختصات عمومی و نوع نگاه جریان فکری ســّنت گرایی به اندیشۀ سیاسی را بحث 
کنیم. در قســمت ســوم مختصات عمومی، خاستگاه و اندیشۀ سیاســی مکتب نوسّنت گرایی را 
به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار دادیم. اینک در مقام نتیجه گیری به نکات زیر اشاره می کنیم:
1. سیدحســین نصر پس  از انقالب اســالمی در ایران و حکمرانی علما و روحانیون بر مردم، 
این نکته را گوشــزد می کند که اگر فقهای دین نتوانند آن چنان حکومت کنند که ســعادت آن ها 
را به ارمغان آورد، مردمی که در دین داری و پایبندی به ســّنت، ســابقه هزارساله داشته اند ناگهان 
دین گریز خواهند شــد؛ زیــرا توقعی که مــردم از حکمرانی مذهب بر جامعــه دارند متفاوت از 
حاکمیت دیگر حکومت ها است. در اینجا هر خطایی که از سوی رهبران جامعه رخ دهد، به پای 
دین گذاشــته می شــود و هرچه این حکومت ضعیف تر باشد، دین به انزوا کشیده می شود و حتی 

ممکن است برخی سّنت های ریشه دارد کم رنگ شوند.
2. نوسّنت گرایی نگاهش به دولت نیز کاماًل برگرفته از همان الگوی قدیمی و سّنتی است. این 
مکتب ســاخت دولت را به طورعمده در قالب همان الگوی سلطنت و درنهایت سلطنت اسالمی 
مطرح می کند. به باور نصر، حکومت ســلطنتی به معنای حکومت دیکتاتور، مســتبد و خفقان زا 
که در ذهن مردم وجود دارد نیســت؛ بلکه نوعی حکومت مردم ساالر است و در رأس حکومت 
شــخصی قرار دارد که نمایندۀ دین نیســت؛ بلکه نمایندۀ تمام اقشار جامعه، ولی حافظ و پاسدار 
دین است. در کنار سلطان، علمایی هستند که به مشاوره در زمینۀ مذهب می پردازند و به صورت 
غیرمســتقیم در جامعه ایفای نقــش می کنند. بدین ترتیب او با نقد نظام سیاســی مدرن، دفاع از 
سّنت ها و دفاع از معرفت یا علم قدسی »حکومت سلطنت دینی« را به عنوان بهترین نوع حکومت 
مطرح می داند که نه تنها حافظ دین و شریعت، بلکه پاسدار سّنت هایی است که فراموش شده و یا 
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در حال از بین رفتن است. با توجه به نکاتی که در بند باال اشاره شد، تحوالت دنیای مدرن نه تنها 
در عرصه های مختلف موجب تحول شــده اســت؛ بلکه در مورد ساخت قدرت نیز تحول ایجاد 
کرده است. طبعًا ساخت قدرت نیز نمی تواند همچنان پادشاهی باقی بماند بلکه حضور توده های 

مردم تحول ساختار سیاسی به ساختارهای جمهوری را اجتناب ناپذیر کرده است.
3. نصــر جایگاه متفاوتی برای علما، روحانیون و حافظان دین قائل اســت. از نظر او آنان در 
موقعیتــی قرار می گیرند که ســلطان را در امور حاکمیتی هدایت و مشــاوره می دهند؛ لذا هرگاه 
حاکم و جامعه در مســیر به انزوا کشاندن دین، سّنت و فرهنگ جامعه حرکت کنند، علما و فقها 
با رهنمودهای خود جامعه را از آن مسیر انحرافی خارج می کنند و به صراط مستقیمی که خداوند 
مّدنظر دارد بازمی گردانند. ازآنجاکه سیاست پدیده ای است که انسان را به فساد می کشاند، اگر 
فردی غیر از فقیه در رأس حکومت باشد و به فساد کشیده شود، مردم این انحراف حاکم را پای 
هوای نفس فــرد می گذارند و روحانیت می تواند آن فرد را کنار گذارده و فرد دیگری را به عنوان 
سلطان معرفی کند؛ اما اگر عالمی که پاسدار دین و شریعت است، در رأس حکومت قرار بگیرد 
و حاکم را به فساد بکشاند، مردم جامعه این فساد را عالوه بر فرد، به دین، آیین و شریعت نسبت 
می دهند و از آن روی می گردانند؛ ازآنجاکه نصر معتقد است دین امری قدسی و فرستادۀ خداوند 
توســط پیامبران اســت، باید راویان دین و علمای آن ازاین گونه فساد به دور باشند تا وجه جاودانی 
و آســمانی دین مخدوش نشــود؛ بنابراین نصر از نوعی نظام سیاسی ســکوالر و غیردینی حمایت 
می کند که عالمان روحانی نقش انذار و هشداردهنده را بازی  کنند تا سلطان غیردینی )اما حافظ 
دین( راه فســاد را در پیش نگیرد. اگر این حاکم در مسیر انحراف قرار گرفت، ابعاد و مختصات 

انحراف او را برای مردم بازگو کرده تا مردم به سوی تغییر حاکم حرکت کنند.
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