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  وجوه عرفاني در انديشة سياسي سيد جعفر كشفي

  
  

  ١مهدي فدايي مهرباني
  حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهراندانشكدة استاديار گروه علوم سياسي 

  )29/7/91:  تاريخ تصويب– 17/11/90: تاريخ دريافت(
  

  
   

  چكيده
طابق با نظرية زوال، بايد انديشة سياسي اي قراردارد كه م سيد جعفر كشفي به لحاظ زماني در دوره

 كشفي از انديشمندان بزرگ  اين،با وجود. در آن دوره از جامعة علمي ايران رخت بربسته باشد
، بر مبناي اسلوبي »الملوك ميزان«و » الملوك تحفه«عصر قاجار است كه در دو كتاب خود يعني 

ايم كه  ما در اين مقاله در پي بررسي اين نكته. هاي سياسي خود را ارائه داده است عرفاني، انديشه
كشفي چه سنخي از انديشة سياسي را در عصر خود ارائه داد و انديشة وي چه تأثيري بر 

فرضية اصلي ما در اين مقاله اين است كه كشفي از . هاي سياسي پس از خود نهاد انديشه
اي است كه مطابق نظرية زوال، انديشة  ترين نمايندگان انديشة سياسي عرفاني دقيقاً در زمانه اصلي

   . اما حضور كشفي عامل ترديد در اين نظريه استافت؛ي بايد خاتمه مي سياسي در ايران مي
  

  
  واژگان كليدي

   .عرفاني سلوك، سياست، ،پادشاهانديشة سياسي 

                                                            
 Email: Fadaeimehrabani@ut.ac.ir                         02166409595: فاكس .١
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  مقدمه
ه دنيا حدود يك قرن و نيم بعد از مالصدرا ب) .ق. ه 1267- 1191( سيد جعفر دارابي كشفي

 بود كه در بخش اصطهبانات فارس )502: 1380كربن، () ع( او سيدي از تبار امام موسي كاظم. آمد
گويا مادر كشفي نيز از . پدرش سيد يعقوب، از علماي بزرگ داراب بود. ديده به جهان گشود

نزد سالگي از دست داد، علوم مقدماتي را  هفتفضال بود و جعفر، پس از آنكه پدر خود را در 
جامع معقول و «كه وي را د كر با دختر شيخ حسين بحراني ازدواجكشفي . مادر آموخت

 دختر بحراني نيز همانند مادر كشفي، اهل فضل و ادب بود .)258: 1383تنكابني، ( اند دانسته» منقول
 براي تحصيل 1228- 1221هاي   در ميان سال.دكراش همراهي  و جعفر را در حيات علمي

نظير سيد محمد مهدي بحرالعلوم  استاداني به نجف اشرف رهسپار شد و در محضر علوم دينيه
يك عصر خويش  ةدرج و پس از بازگشت در زمرة علماي )268: 1378شكوهي، ( حاضر شد
هاست، چرا كه مجموعة  ترين آن او در ميان انديشمندان سياسيِ شيعي، يكي از مهم. قرارگرفت

بندي كشفي از حاكمان سياسي  تقسيم. بندي كرده است معمنظمي از فكر سياسي شيعه را ج
هايي است كه در اين زمينه صورت گرفته و به  بندي دورة غيبت در واقع جزو معدود تقسيم

  .دارداي  العاده ، اهميت فوقنانامسلملحاظ دانش سياسي 
، اما اند هكرداي هم به كشفي  هاي اخير، غالب كتب تاريخ انديشة سياسي ايران اشاره در سال

الي كه ؤه اين است كه سيد جعفر دارابي چرا به كشفي ملقب شد؟ سشدآنچه كمتر توجه به 
حقيقت اين . كند رهاكردن آن ما را حتي در بررسي انديشة سياسي وي نيز با مشكل مواجه مي

 او مدعيِ ١.داده بودند» كشفي«است كه سيد جعفر چنان اهل مكاشفه بود كه وي را لقب 
 شايد اينكه اعتمادالسلطنه، وزير .)2225: 1384مصاحب، (  بطن از بطون قرآن بوده است75كشف 

 »از اجلّة علماي جامعين مابين علم و ايقان و ذوق و عرفان«انطباعات دورة ناصري وي را 
كه مشخص است، عرفان  چنان. خواند، چندان به دور از واقعيت نبوده باشد  مي)17: 1378فراتي، (

با اين . ترين بخش را به خود اختصاص داده است در منظومة فكري كشفي اساسيو معرفت 
  .رسد شناسي وي ضروري به نظر مي ا، شناخت ماهيت معرفته توصيف

  
  شناسي عرفاني معرفت

شناسي وي به طرزي بنيادين،  دهد كه معرفت  كشفي نشان ميالملوك تحفهنخستين سطور 
عقل . يقي، تنها از طريق عقل متصل ممكن استدر نظر كشفي، شناخت حق. عرفاني است

بر همين . مندانة خويش بگسلد يابد كه از تقيدات جهان ميهنگامي به شناخت حقيقي دست 
                                                            

 به قلم سيد اجابه المضطرينعلم لدنّي را كسب كرده است، در پاورقيِ ) ع(كاشفة سيد جعفر كه در آن از امام علي  شرح م.1
 .)11: همان( استاهللا كشفي، از نوادگان سيد جعفر، آمده  روح
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هركه را ديده  «: كشفي در ابتداي اين كتاب، در باب شناخت حقيقي معتقد است،اساس
  .)43: 1381كشفي، ( »هرچه ممكن بود نمايندش/ برگشايندش

اما وي . ممكن است» حكمت«شفي، رسيدن به اين شناخت و علم، تنها از طريق زعم ك به
نمودن از افواه الرجال  خواندن و طلب به تعليم و تعلم و درس«كند كه حكمت  گوشزد مي
است از براي مؤمنين و دوستاني كه مشغول ي يخداشود، بلكه اين موهبت و عطية  حاصل نمي

  .)45: 1378فراتي، ( »رحبيب خود و خداي خوداند بواطن خود را به غي نساخته
شناسي  نكتة اساسي در معرفت. رويكرد كشفي به معرفت تحت تأثير جريان صدرايي است

 باعث ،بندي علم، به نوبة خود تقسيم. بندي وي از علم و روش آن است كشفي، تقسيم
وي با .  كشفي استبندي عالمان به آن علم نيز خواهد شد و اين آغازگاه تفكر سياسي تقسيم

عالم به علم  :كند تقسيم علم به علم ظاهر و علم باطن، عالمان را نيز به سه گروه تقسيم مي
كشفي از ميان اين سه گروه، تنها دو گروه اخير و . دو  و عالم به هر،ظاهر، عالم به علم باطن

تعداد گروه سوم به داند، اما معتقد است  نيز تعدادي از گروه اول را ناجي و عالم حقاني مي
 وي برتري علم باطن را ، بدين ترتيب.)، با اندكي تلخيص65: همان( رسد عدد انگشتان دست هم نمي

  .  داند  برتر از همه مينددو علم برخوردار كه از هررا دهد، اما گروهي  بر علم ظاهر نشان مي
 عالم و آدميان را كشفي حتي در رويكردي عرفاني و به شيوة نسفي كه در تفسير آية نور،

، آسمان و زمين و آنچه سوي اوست را )B/253 : 187 ةنسخنسفي، ( به مشكات تشبيه كرده بود
: همان( شود هاي نور از آن به بيرون منعكس مي داند كه شعاع همچون چراغدان و فانوسي مي

 در ،بنابراين. دكن يابي از طريق همين نور، راه سعادت دو جهان را براي انسان آشكار مي  ره.)95
سعادت، همخواني وجود  ةنظريشناسي و  شناسي، روش فكري كشفي، ميان معرفت ةمنظوم
ترين راه يا همان صراط مستقيم به سوي سعادت، راهي است  كشفي معتقد است نزديك. دارد

اگر . اين راه، در عين حال، راه رسيدن به حقيقت نيز هست .نهد كه شريعت در مقابل آدمي مي
را در پيش » عرفان«و » حكمت«دن به حقيقت، با قيد شريعت همراه باشد، ما دو راه رسي

اما اگر چنين سلوكي، بدون قيد . هاي معتبري است خواهيم داشت كه از نظر كشفي هردو، راه
  .)229: 1381كشفي، ( مواجهيم» تصوف«و » فلسفه«شريعت باشد، با دو راه 

هد كه در نظر وي، حكمت چيزي متمايز از فلسفه د بندي، كشفي نشان مي با اين تقسيم
حكمت در نظر كشفي، فارغ از معارف الهي . گونه كه عرفان متمايز از تصوف است است، همان

اين حكايت از آن دارد كه سيد جعفر كشفي، . استدر صورتي كه فلسفه چنين  ،و وحي نيست
هاي حكمي و عرفاني  ته به مشربرف در عداد علمايي قراردارد كه در تاريخ تفكر شيعي رفته

گرايش يافتند و در نهايت با تركيب تفكر، تفقه و تفلسف، مشرب جديدي در انديشة شيعي 
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توان در تداوم جريان صدرايي حكمت الهي  به اين جهت است كه وي را مي. تأسيس كردند
  . قرارداد

صي مواجهيم كه شناسي خا شناسي و معرفت در ميان حكماي الهي مكتب اصفهان، با روش
در اين مكتب فلسفي، اين موضع را . هاي متعدد عقلي، نقلي و شهودي است تلفيقي از جريان

  و فيض)9: 1362مالصدرا، ( ، صدرا)46: 1385ميرداماد، ( ، ميرداماد)6: تا بيبهايي، ( به خوبي در شيخ بهايي
به روح كلي فكري حاكم بر  جرياني كه بعد از مكتب اصفهان يم؛شاهد) 14: 1386/2 ةنسخفيض، (

  . ايران متأخر بدل شد و سيد جعفر كشفي نيز به آن جريان تعلق داشت
  

  معرفت و سياست عرفاني
كه هست، و نه بر اساس پندار و  در عرفان اسالمي، رسيدن به شناخت و حقيقت اشياء، چنان

بيني، هر عملي بايد  هان در اين ج.)469: 1، ج 1363سينا،  ابن( حدس و گمانِ ما، غايت راه است
تواند صرفاً انتزاعي و   اصول و قواعد سياست نمي،بنابراين. داراي بنيادي مبتني بر حقيقت باشد

تواند از حقيقت و معرفت فارغ   در نظر كشفي نيز سياست نمي،به همين جهت. اعتباري باشد
 بنابراين يا سلطان بايد ،)110: 1375كشفي، ( »شود بدون علم نمي ١سلطنت«زعم كشفي،  به. باشد

 را نيز از )164: 1، ج 1386مجلسي، ( »العلماء ورثه االنبياء«حديث . عالم باشد و يا عالم سلطان شود
  ٢.كند ميهمين منظر تحليل 

ريزي كرده   كشفي مباحث سياسي خود را بر اساس مباحث عرفاني خود طرح،ترتيب بدين
 كشفي در واقع تفصيل باب پنجم از كتاب لملوكميزان اجالب اينجاست كه كتاب  ةنكت. است

. ه 641/645-570/573(الدين رازي، معروف به دايه   نجممرصاد العباد من المبدأ الي المعاد
. ترين كتب عرفاني است الدين رازي يكي از مهم  نجممرصادالعباد ،در واقع. است) .ق

 كشفي كتابي سراسر لملوكا ميزانبودن قضيه براي ما از اين جهت است كه كتاب  جالب
  . سياسي و در آداب مملكتداري است

دهد، به وادي  كشفي در اينجا آداب سلوك را كه دايه به سالكان راه طريقت آموزش مي
دهد، كشفي در شكلي  مي سياست كشانده است و آنچه دايه در تربيت درويشان هدف قرار

الملوك و الطوائف  ميزانكه نام كامل آن وي در اين كتاب . آورد تر به حوزة اجتماعي مي وسيع
                                                            

ستعمال آن به معناي رفته است، بلكه در غالب موارد ا به معني مصطلح امروزي به كار نمي» سلطنت« در متوني اسالمي واژة .1
 فيض .ك.ر(.واقع شده است  عنوان سلطنت خطاب باهاي مختلف   انواعي از حكومت،بنابراين. اصل حكومت بوده است

 .)5: 1320كاشاني، 
از آنجا كه در زمان خود علم و شمشير را  خود، ةارشادنامدر  ميرزاي قمي كه از ديگر فقها و انديشمندان اين دوره است، .2

به حوزة شريعت بپردازند  رأي گالزيوس در غرب معتقد بود علما همانندوي . يده، رأي به حاكميت دوگانه داده استجدا د
 .دو مكمل هم باشند سلطان به امر سياست و اينو 
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كوشد تا نشان دهد مملكت شيعي بايد در   است، ميالمستقيم في سلوك الخالئف صراطو 
 از اين بابت گوشزدهاي مكرري به ملوك در امر سياست دارد. صراط مستقيم حركت كند

 ١. استبرانگيز أمل تقارني كه كشفي ميان ملوك و سلوك ايجاد كرده است بسيار ت.)126: همان(
زمان كسي هم در تربيت ملوك كتاب  گويا در اين دوره، ديگر چندان عجيب نيست كه هم

  .بنگارد و هم در آداب سلوك
خورد، تلفيق بينش   سيد جعفر كشفي به چشم ميميزان الملوكنكتة جالب توجهي كه در 

  كشفي درالملوك زانميبه همين دليل است كه . عرفاني و امر مملكتداري در نزد وي است
: 1375 كشفي، .ك.ر( ٢ عرفاني استاي هماند و در جايي هم همچون رسال  مينامه سياستجايي به 

اي  ها را در رساله كند كه اگر آن  كشفي در كتاب خود مطالبي را مطرح مي، از اين گذشته.)168
رسد كه وي صوفي  وي پيرامون سياست جمع كنيم، چنين به نظر مي يآراجداگانه و فارق از 

وي در . نشيني سپري كرده است  بوده كه تمام عمر خود را در كنج عزلت و زاويهيدل شوريده
  :كند گونه توصيه مي  اينميزان الملوكجايي از 

  عاقـل چو سيرت جهان درنـگرد            اقبال زمانه را به يك جو نخرد
  م بال چگونه بيرون گذردپيوسته در آن بود كه تا آخر عمر            زين دا

  )225: 1375كشفي، (
 در نظر كشفي، مطابق با رأي تمامي عرفا، اساساً فلسفه و هدف خلقت، كمال انسان است

كشفي معتقد .  بنابراين تمامي جهد سياست بايد در راستاي كمال آدمي باشد،)26: 1378فراتي، (
 به سوي سعادت واقعي هدايت بشري را ةجامعاست سياستمدار واقعي كسي است كه بتواند 

آورد، ولي با اين تفاوت  او به پيروي از فقهاي دورة قاجار سخن از واليت فقها به ميان مي. كند
 ،بنابراين. كرد كه تعبيري كه فقها از علم به مثابة فقه داشتند، وي از آن به مثابة حكمت يادمي

 فقه و ،در واقع. دانست  قدسي مي وي علم را نه صرفاً فقه، بلكه حكمت،برخالف ديگر فقها
و هرگونه تفقه بايد با براهين استداللي و  استحكمت قدسي در نظر كشفي، با يكديگر مرتبط 

 كه چگونه فقاهت شيعي در ايران با نفوذ فلسفه مشهود استكامالً . به نيروي شهود متكي باشد
   .شود و عرفان به درون آن، به فقه استداللي و شهودي تبديل مي

الطبع بودن  حال كشفي معتقد است انسان طبيعتاً نيازمند حكومت است و بنا به مدني با اين
 آدمي نيازمند دولت است و در .)46: 1381كشفي،  .ك.ر( انسان، سياست در جامعه ضروري است

پس آدمي نيازمند سياستي است . بسياري متوجه انسان خواهد شدب يمصاشرايط نبودن دولت 

                                                            
ي خوريم كه كتابي كامالً عرفاني و فلسف  برميسنا برق في شرح البارق من الشرق همچنين به كتاب ؛ در ميان كتب كشفي.1
 .)232 :12، ج 1355تهراني، ( رود ست كه در اصل شرحي بر دعاي رجبيه، از ناحية مقدسه به شمار ميا

 .)244: 1384خميني،  .ك.ر( شود  اشاره به سياست در كتب عرفاني شامل امام خميني نيز مي.2
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سياست . )891: همان( »ه مؤدي به صالح امر معيشت و معاد هميشگي بوده باشدبر وجهي ك«
، بلكه تدبير معاد افراد جامعه نيز بايد مورد توجه حاكم سياسي نيستصرفاً متوجه معاش 

  . نقش حاكم سياسي در سياست، نقشي اساسي است،در نتيجه. باشد
او . )199: همان( ح به جسد استكشفي معتقد است نسبت سلطان به مردم، همانند نسبت رو

همانند اصحاب قرارداد اجتماعي همچون هابز، الك و روسو، نوعي وضع طبيعي را ترسيم 
براي كشفي، اجتماع بدون . كند كه در آن اجتماع مردم بدون دولت شكل گرفته است مي

را مثل ها به يكديگر، آنان  زيرا در اين صورت خشونت و تعديِ انسان ،استممكن ناسياست 
ثباتي، نظام اجتماعي آدميان را مختل  ومرج و بي درد و هرج درندگان خشكي و ماهيان دريا مي

  . )130: 1378فراتي، ( كند مي
متفق «، »بداحت حكم عقل«كشفي در اقامة دليل بر ضرورت سياست، جداي از شريعت، 

 .)140: 1381شكوهي، ( استو اختالف مردم در غايات زندگي را برشمرده » عليه تمام ملل و اديان
اي جز اين نخواهد رسيد كه سياست در  آدمي بر مبناي قواعد عقلي، شرعي و عرفي، به نتيجه

. دارداما نوع سياست نيز براي كشفي اهميت . اجتماع جزو الزامات زندگي مدني است
عد به دهد، همان قوا گونه كه قواعد عقلي، شرعي و عرفي، ضرورت سياست را نتيجه مي همان

  .دهد نوع سياست نيز حكم مي
) ص( كه معتقد است تنها مختص مدينة پيامبر» دولت حقه«يا » شهر خدا«كشفي با تفكيك 

 از دولت شيعيان در دوران غيبت، معتقد است تنها دولت است) ع(و دولت صاحب الزمان 
با . م استنبوي و دولت پس از ظهور اعتبار دارد، زيرا زعامت شيعيان اساساً حق معصو

 از آنجا كه در نزد كشفي ايجاد حكومت از ضروريات است و وضع طبيعي براي وي ،حال اين
اما وي چه نوع حكومتي را پيشنهاد . اي جز تشكيل حكومت نيست  است، چارهناپذيرتصور
  كند؟ مي

كند و معتقد است فقيه بايد  پيشتر آورديم كه كشفي علم فقه را به علوم صوري محدود نمي
 ةخليفكشفي از آنجا كه صاحب علم را . ز انوار قدسيه و علم حكمت نيز برخوردار باشدا

داند، بنابراين فقيهي را كه از علم مكاشفه و حكمت برخوردار است،  خداوند روي زمين مي
مندي از عالقه و  فقيه مورد نظر كشفي بايد در بهره. داند زعيم موقت شيعيان در سياست مي

اي جامع دو  تر و به گونه بت به ديگران، به روح محمدي يا صادر اول، نزديكفيوضات عقل نس
 كشفي معتقد است در زمان غيبت يا شاه ، بنابراين.)108: 2، ج 1381كشفي، ( ركن علم و سيف باشد

 ولي رياست او موقت است، زيرا .)140: 1378فراتي، ( دشوبايد مجتهد يا مجتهد بايد سلطان 
) ع(شيعيان منتهي به رياست انسان كامل است كه همان امام غايب  ةجامعسياست واقعي در 

كشفي، نخستين مدعيات صريح علماي شيعي در  ةنظري، اين بخش از  اينبا وجود. است
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شناختن مشروعيت الهي در واليت سياسي فقها در عصر غيبت، و از اين جهت،  رسميت به
  . گامي به پيش بود

ين جهت است كه فقيه مورد نظر وي، فقيه برخوردار از قوة اهميت كشفي براي ما از ا
او حتي در شرايطي كه براي .  نه فقيهي كه صرفاً به علوم ظاهري اكتفا كرده باشد،قدسيه است

سه شرطي كه كشفي . داردتسلط به علوم باطني توجه به شمارد،  رئيس اول در مدينة خود برمي
  :)144: همان( آورده است، چنين است

  فراگيري علوم رسمي  .1
 عدالت. 2
 .تأييد ارواح ملكوتيه و حصول قوة قدسيه. 3

 شود در نظر كشفي، جاري ساختن عدالت و بسياري از قوانين سياست حقّه ممكن نمي
مگر به استكمال نفس ناطقة او در قوة نظريه كه حكما آن را حكمت نظريه و علميه و فقها آن «

  .)155: همان( »را قوة قدسيه گويند
گونه كه عرفان متمايز   كه در نظر كشفي، حكمت چيزي متمايز از فلسفه است، همانگفتيم

 از علم  برخورداربندي، وقتي كشفي از فقهاي بديهي است كه با اين تقسيم. از تصوف است
گويد، منظوري ندارد جز علماي رباني عارف به اسرار الهي كه  سخن مي حكمت و قوة قدسيه

كند از مشاهدات  كشفي در بسياري از داليلي كه اقامه مي. اند  ظاهر بسنده نكردهصرفاً به علم
گيرد و در بسياري از مسائل مدعي است كه احدي پيش  رباني و مكاشفات اشراقي خود مددمي

نساخته و او تنها از راه نور حكمتي كه بر دلش » حل و منكشف«گونه  از او مسائل را اين
  .)74: همان( برگي يا كتابي نگاه كند، به اين امور خفيفه دست يافته استاينكه به  يتابيده، ب
اي اساسي را به وادي فقه   كشفي جداي از تركيب فقه و حكمت الهي، نكته،ترتيب بدين

كشاند و آن اين بود كه وي معتقد بود فقيه مجتهد عالوه بر علم ظاهر بايد به علوم باطني نيز 
 اين اعتقاد از ١.باشد» قوة قدسيه«جتهد در نظر كشفي بايد داراي فقيه م. احاطه داشته باشد

كشفي . كرديمسوي كشفي، در تعريف وي از فهم و شناخت نهفته است كه بدان اشاره 
بر همين اساس نيز فقيه و مجتهد  .داند شناخت حقيقي را همان شناخت شهودي و عرفاني مي

مي و ظاهري اكتفا نكند، بلكه داراي قوة واقعي براي وي، فردي است كه تنها به علوم رس
 وي در اين مورد آورده .)46: 1381كشفي، ( است» نوراهللا«قدسيه و روحاني باشد، زيرا علم واقعي 

                                                            
الناس علي دين «ي طبق حديث و. ها حكومت كند در نزد كشفي سرنوشت مردم در گرو اين است كه چه كسي بر آن. 1

، معتقد است مردم پيرو سلطان خودند و از اين منظر سعي بسياري در اين دارد )131، ح 256: 1403 ،قمي بابويه ابن( »ملوكهم
هر آن صفت كه شه ملك را بود «: وي در ادامة توضيحات خود اين بيت را آورده است. كه سلطنت به فرد اليقي واگذار شود

 .)120: 1381كشفي، ( »ان صفت كند اندر سپاه شاه سرايتهم/ غالب 
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در علم اصول، تعريف مجتهدين به اين شده است كه مجتهد، كسي است كه بعد از  «:است
اشد بر ردنمودن فروع را بر علوم رسميه، صاحب قوة قدسيه باشد كه به واسطة آن قادر ب

  .)47: همان( »و قوة قدسيه، همين نور است. اصول
 كه در واقع عرفاي واقعي )48: همان( ند»طايفة اهل كشف و نور«كند كه علما،  وي تأكيد مي

صوفيه، برخالف عرفا، . داند متمايز مي» تصوف«را از » عرفان« كشفي ،ترتيب بدين. اند شيعه
) ع( به هيچ وجه، ايماني و اعتقادي به شريعت، بلكه به پيغمبر و ائمه اي هستند كه طايفه«

دانند و حركات و سكنات و اقوال و  ندارند و خود را صاحب مرتبة مستقله و رأي مستقل مي
اذكار ايشان به هيچ وجه موافقت با عقل و شرع ندارد و در بدعت و رياست و دوري از خدا و 

  .)49: همان( » مافوق ندارندرسول و جهل و ظَلوميت، ديگر
تقليد علماي مستقيم الفهم، كه «وي معتقد است در دورة غيبت امام، راه حل مناسب 

دهد در همين نكته  آنچه كشفي را براي ما بااهميت جلوه مي.  است)159: همان( »اهللا هستند ابواب
 و فقيه را در كشفي توانيم تحول معناييِ مفهوم فقه خوبي مي رسد به به نظر مي. نهفته است

مالحظه كنيم؛ چيزي كه از نسفي و صدرالدين شيرازي آغاز شده بود و فقهاي مكتب اصفهان 
  .فقهايي كه خود فالسفه و عرفاي بزرگي بودند. نيز بدان عمل كرده بودند

نمودن خمس و زكات و ديه و  براي كشفي كسي كه تنها به علوم ظاهري و مشخص
 فقيه. بناميم» فقيه«پردازد، شايستة اين نيست كه وي را   ميچگونگي صحت غسل و طهارت

اگر فقيه به چنين مقامي . در عين تفقه در علوم ظاهري، تشهد بر علوم باطني نيز داردكشفي 
رسيد و عدالت نيز ملكة او شد، اطاعت مردم از وي واجب است و رد فرمودة او، رد سخن 

 »او نايب عام امام و بعد از او مقتداي انام استچون كه «رسول و تخلف از شريعت است، 
  .)156: 1378فراتي، (

مجلسي، ( »العلماء ورثه االنبياء«رسد ايرادي را كه سيدحيدر آملي نسبت به حديث  به نظر مي
گرفته بود، و باعث بسياري از مجادالت كالمي در تعبير علم انبيا شده بود، در ) 164: 1، ج 1386

سيد جعفر، هم ايراد سيد حيدر را در اينكه علم وارث نبي بايد . ده استكشفي به كلي حل ش
به يك معنا علماي مورد . علم به باطن باشد، لحاظ كرده، و هم علما را به فقها تعبير كرده است

فقه «توان  كند مي كشفي از فقه اعتبار ميرا  آنچه ،بنابراين. ند و هم فقيها نظر كشفي هم عارف
 :گويد پندارد و مي ندارند عقيم مي او فالسفه و فقهايي را كه ذيل قوة قدسيه قرار. ناميد» اشراقي

برد،  ره به جايي نمي) حكمت مشاء(شود  آنچه كه به واسطة استماع و تعلم از غير حاصل مي«
مگر بفهمند كه اين همه اقوال و استدالالت، پوچ و هيچ است و بايد حكمت خود را مبدل به 

» العمر اختصاصي به حكما ندارد، در فقه هم همينطور است اين طريقة مضيعه. اشراق كنند
  .)87: 1378فراتي، (



  
                                                179             عرفاني در انديشة سياسي سيد جعفر كشفي                                                    وجوه 

 

رسد كه از انوار قدسيه برخوردار   واليت سياسي دوران غيبت به فقيهي مي،ترتيب بدين
الشرايط اذن عام داده  خديجه و عمر بن حنظله به فقيه جامع به حكم دو روايت ابي«وي . است

  .)158: همان( »و را حاكم گردانيده استاست و ا
هاي  سياسي اسالم و ايران، در مورد سيد جعفر، شاهد برداشت ةانديشتاكنون در مطالعات 

توان دو قرائت از سيد جعفر كشفي  رسد مي به نظر مي. ايم ه مبتني بر نظرية حاكميت دوگانه بود
اما در . حاكميت دوگانه است ة نظريبيانصدد رسد كشفي در در نگاه اوليه به نظر مي. ارائه داد

. شود ميشامل عالم رباني نيز كه كند   كشفي معنايي متفاوت را از مفهوم سلطان اعتبار مي،واقع
شدن رويكرد صدرايي، علم و معرفت مقدم بر  تر آورديم كه براي كشفي، به تبع مسلط پيش
كشفي به . شود، علم است مين انا مسلمةجامعامور است و آنچه باعث واليت و زعامت  ةهم

كه  بدان «:كند گونه آغاز مي  خود را اينميزان الملوكهمين منظور آغاز باب ششم از كتاب 
باشند و خالفت ايشان اعظم  اول از خالفت از جانب خداوند مي ةمرتبعلما به حسب رتبه، در 

 همگي از باب عمل هاي ديگر، كه ساير خالفت چون. باشد و اقدم از جميع انواع خالفت مي
  .)143: 1375كشفي، ( باشد علم قبل از عمل مي ةمرتبعلم و  ةمرتبعمل بعد از  ةمرتبباشند و  مي

كشفي با تفكيك علم از باب نظر و علم از باب عمل، معتقد است اولي بر دومي مقدم 
 ةمرتب ، در]علما[=دادن منافع و ثمرات، علم ايشان  به حسب وجود خارجي و فايده«است ولي 

كه نشر و رواج علم به سيف  باشد؛ چون سوم از خالفت كه بعد از وزارت و سلطنت است مي
گردد و مثال آن به مثال تخم و درخت است كه تخم به حسب رتبه و  و سلطنت متحقق مي

باشد وليكن به  حقيقت ذاتيه، مقدم بر درخت است و بدون آن فرض تحقق درخت محال مي
باشد و بدون  شر، وسعت كثرت و منافع آن، متأخر از درخت ميحسب وجود خارجي و ن

  .)همان( »باشد درخت فرض نشر و منافع آن محال مي
رسد فقيه و حاكم در نزد نسفي از اعتباري يكسان  چند به نظر مي در عبارت فوق هر

خالفت صاحب  ةمرتبدرجه و  «:آورد  ميميزان الملوكبعد  ةصفحبرخوردارند، اما كشفي در 
علم از جميع انواع خالفت و ارباب اعمال، سالطين، عباد، زهاد، مجاهدين و هر كس كه باشد، 

  .)144: همان(» باشد باالتر و بلندتر مي
قدسيه باشد، و عالوه بر  ةقوفراموش نكنيم كه عالم و مجتهد مورد نظر كشفي بايد داراي 

ن موضوع براي كشفي تا بدان حد اهميت اي. علم ظاهر، به علم باطن نيز تسلط داشته باشد
 عالمان در  كهكند كند و تأكيد مي  بعدي خود به اين مهم اشاره ميياه هاست كه در صفح

  .)145: همان( جايگاه نايب امام و مقتداي انام نبايد به علوم رسميه و ظاهري اكتفا كنند
 كاربرد مكرر شايد يكي از داليلي كه باعث برداشت حاكميت دوگانه از كشفي شده است،

سياسي اسالم، نه به  متونتر اشاره كرديم كه دال سلطنت در  پيش. او از اصطالح سلطان باشد
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 .استگونه حكومت، فارغ از نوع آن  معناي مصطلح امروزي آن، بلكه اساساً به معني هر
 در نظر كشفي نيز اصطالح سلطان تابع همين قاعده.  به مدلول خاصي ارجاع ندارد،بنابراين
باشد در  سايه و خليفه خداوند مي«سلطان مورد نظر سيدجعفر كشفي بر همين مبنا  ١.است

 »باشد و سلطان ساية خداوند و ميزان عدل او مي... آورد به سوي او هر مظلومي زمين و پناه مي
خداوند عدل، عدالت، لطف و قهر خود را به « در جاي ديگري معتقد است ، همچنين.)83: همان(

  .)87: همان( »فرمايد ايشان در زمين جاري ميواسطة 
آيا امكان دارد كه كشفي از يك جهت رأي به جائريت و غصبيت : استمطرح  زيرپرسش 

اهللا و ميزان عدل خداوند  ها بدهد و از طرف ديگر سلطانِ مورد نظر خود را ظل تمامي حكومت
انسان كامل را كه همواره منبعِ بداند؟ و آيا امكان دارد كشفيِ اهل مكاشفه و عارف، جايگاه 

افاضة فيض الهي بوده است، ناديده بگيرد و سلطانِ جائر را به جاي وي واسطة فيضان حق 
  قراردهد؟ 

كند، زيرا تعريف وي از  حاكميت دوگانه نزديك نمي ةنظريپاسخ سيد جعفر چندان ما را به 
و  «:اند صدرايي از انسان كامل دادهاهللا، همانند تعريفي است كه نسفي و انديشمندان  سلطانِ ظل

ظلّيت،  بدانكه پادشاه و سلطان، خليفه و ظلّ خداوند جلّ و عالست و معني مرتبه خالفت و
پس ... چنانكه در باب دوم دانسته شد، آن است كه صورت و مظهر صفات خداوند باشد

لت مردمان باشد و شرافت، عزت و خساست و ذ سلطان آلت و مظهر لطف و قهر خداوند مي
كس كه عنايت و التفات و مرحمت بنمايد، آن كس عزيز  باشد و به هر بسته و مرتبط به او مي
  .)84: 1375كشفي، (» گردد ها مي ها و شرافت و شريف به جميع عزت

 متون در در اصل،. داند كشفي سلطان مورد نظر خود را خليفة خداوند روي زمين مي
اگرچه مقام . د كه از عالم صغير به عالم كبير برسدعرفاني، خالفت خداي را كسي دار

كردن مقام  الهي به صورت بالقوه در نهاد انسان به ما هو انسان موجود است، اما عملي خالفت
هر كه «در بيان عرفا، . الهي، بسته به سلوك انسان از عالم محسوس و تجرديافتن است خالفت

خداي معجون اكبر و اكسير  ةخليفخداي است و  ةخليفعالم صغير را تمام كرد، در عالم كبير 
 از آنجا كه .)71: 1381نسفي، ( »دو گيتي است ةينيآنماي و  و جام جهان] كبريت احمر و[اعظم 

                                                            
در دعاي معراج كه از سنديت بااليي در ميان شيعيان . خوريم  دعايي شيعه نيز به اين مفهوم از سلطان برميمتوندر . 1

آگاهي يافته است كه در شب معراج بدان ) ص(برخوردار است و اهميت آن بدين دليل است كه از ادعية منتسب به پيامبر 
 »...الهم اَحفظ صاحب هذا الدعا من القَحط و الطاعون و الزِلزلَه و الفُجاه و الوبا و من شَر السلطانِ الجابِر«: چنين آمده است

 سلطان تنها به نوع خاصي از حكمراني ارجاع ندارد و ةگونه كه مشخص است در اينجا نيز واژ  آن.)دعاي معراج: 1384قمي، (
» سلطنت خالفت«بر همين مبنا كشفي گاهي از اصطالحاتي همچون . شود ميها را شامل  موعة بزرگي از انواع حكومتمج

 .)90: 1375كشفي، ( كند كه به معناي اعمالِ خالفت و حكمراني كردن است استفاده مي
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رسد كه مفهوم سلطان را  عرفاني آشنايي دارد، بعيد به نظر مي متونسيد جعفر كشفي كامالً با 
  ١. باشده كردهاستفاددر معناي ديگري غير از مفهوم عرفاني 

توان ترديدي به خود راه داد   اگر در بداهت اين حكم نيز شك كنيم، در اين نمي،حال با اين
كنندة نظرية  كه در اينجا مفهوم سلطان در نظر كشفي، جامعِ علم و سيف است و هرگز تداعي

سلطنت و ملك از عطيت خداوند « در منظر كشفي ،بر همين مبنا. حاكميت دوگانه نيست
توان رأي بدين   پس نمي.)94: 1375كشفي، ( »باشد باشد و علم و نبوت همگي داخل در آن مي يم

داد كه سيد جعفر، سلطان مورد نظر خود را هم جائر دانسته باشد، زيرا اساساً جائريتي كه 
 وي در مورد سلطان مطلوب هاي هشد، با نظري تاكنون به كشفي در مورد حكام نسبت داده مي

يابيم كه  اي از كشفي نمي  هيچ اشاره،از سويي. نامد تناقض دارد مي ٢»سلطانِ عادل« را كه او آن
بر همين اساس است كه . را صرفاً سلطنت امام معصوم دانسته باشد» سلطان عادل«مصداق 

احب مردمان «، با اشاره به حديثي نبوي معتقد است الملوك ميزانكشفي در باب سوم از كتاب 
 در نزد خداي تعالي سلطانِ عادل است و ابغض ايشان در نزد خداي تعالي و اقرب ايشان

  .)95: همان( »سلطان جائر است
وي حتي در جاي ديگري، در مورد سالطيني كه در زمان ظهور يا غياب امام بوده و 

هر آينه منصب همگي، همين منصب امامت  «:ها مطابق با دين است، آورده هستند، و عمل آن
ها را  و لهذا آن. دارند اند و مي  طريق نيابت خاصه يا عامه از جانب امام اصل داشتهاست كه به

ها را امام و سلطان جائر  اند و غير آن در احاديث به اسم امام عادل و سلطان عادل ادا فرموده
  .)898: 1381كشفي، (» اند ناميده

                                                            
او به شيوة .  به تمام معنا بدانيمي را عارفدارد كه سلطانِ مورد نظر وي هاي كشفي ما را وامي هاي متعددي در نگاشته  يافته.1

و در ... «: دهد  كه شرح آن رفت، بعد از اشاره به عظمت سلطان ادامه مي» خاصيت«صدرالدين شيرازي و با تأثير از مفهوم 
ر نمودن هاست در تأثير و تدبي  سلطان خاصيت و تأثير و تدبير او در روي زمين، مرتبه و خاصيت افالك آسمانة مرتب،حقيقت

رسد كه كشفي خواسته باشد از روي تملق اين سخنان را به   بعيد به نظر مي.)82: همان( »در سلفيات به خالفت از خداوند
دهندة اعتقاد راسخ او به اين   و براهين وي براي اثبات اين مدعيات نشانميزان الملوكهاي مكرر او در  نگاشته. زبان آورد

هاي سلطانِ مورد نظر خود، با تفسير   كشفي بعد از توضيحات خود دربارة عظمت و كرامتجالب اينجاست كه. عقيده است
 اعتدال طبيعت و ظهور ةواسط چنين كسي به«رسد كه  دربارة استكمال نفس انساني، به اين حكم مي) ع(سخني از حضرت امير 

 .)85:  همان.ك.ر( »شود يعدالت او در آثار و افعال، با هفت آسمان در تأثيردادن به مردمان شريك م
اهللا و  نمودن معرفه معني عدل در اينجا تحصيل« بلكه ،در اينجا معناي مصطلح آن نيست» عدل«گويد منظور وي از   كشفي مي.2

شدن و  موحدبودن و خداي را به صفات جماليه و جالليه شناختن و عارف به نفس خود و به مبدأ و معاد و به دنيا و آخرت
 براي كشفي برخورداري سلطان از علم چنان از اهميت ،بنابراين .)108: همان( » احكام حالل و حرام گرديدن استعالم به

داند  عدالتي سلطان نسبت به رعاياي خود مي ترين بي در واقع بزرگ» عالم« سلطان را به صفت ننبود برخوردار است كه متصف
گونه كه در قبل هم اشاره   علمي مورد نظر كشفي، آن.)110: همان( »شود يسلطنت بدون علم نم«كند كه   بيان ميبه صراحتو 

 كشفي معتقد است حجاب ظلمت و بعد از خداوند نبايد در سالطين وجود ،شد، علمي اشراقي و عرفاني است؛ بنابراين
 .)108: همان( داشته باشد
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تنها جائر نيست، بلكه از شأن رفيعي برخوردار است و  چنين سلطاني در نزد كشفي نه
 .)95: 1375كشفي، ( »عدالت سلطان در يك روز، مقابل است در نزد خداوند با هفتاد سال عبادت«

مملكت و سلطنت از اعظم اسباب  «:استپس سلطنت نيز خود از اسباب استكمال نفس 
 در تكميل ،همچنين... باشد ميتكميل نفس به صفات حميده و تنقيص آن به خصال رذيله 

باشد كه سلطان و صاحب ملكت را به  نفس به صفات حميده و اخالق حسنه به سرحدي مي
 متخلق به )108: 1364سهروردي، ( »تخلقوا باخالق اهللا و بعثت التمم مكارم االخالق«مضمون 
  .)96: همان(» اهللا و متصف به صفات حميده ربوبيت گرداند اخالق

، سلطنت و خالفت ملوك را به سه دسته ميزان الملوكمهيد دوم از باب سوم از كشفي در ت
آنچه مورد توجه ماست يكي معناي سلطان در نظر كشفي است و ديگري . كند تقسيم مي

از . كيفيت سلطانِ مورد نظر وي است كه بايد به علم، و آن هم علم اهل طريقت، مسلح باشد
اين دو قسم از ملوك، سالطين «رد توجه كشفي است كه اين سه قسم ملوك، دو نوع آن مو

اند و به اعتدال طبيعت و عدالت در  باشند كه تزكية نفوس خود را به علم و عمل نموده مي
اند و در حديث سابق مروي است از جناب اميرالمؤمنين عليه  سلوك و طريقت، خود را آراسته

شاره به اين هر دو قسم شده است و خالفت و ا» خلق االنسان ذا نفس ناطقه«السالم فرمودند؛ 
 »باشد و از روي اخالص، بندگي و اطاعت بوده است و مي ١سلطنت ايشان به نيت خالفت

  .)89: همان(
 ةآياو با اشاره به . برد كشفي تمهيد سوم از اين باب را با يك جملة اساسي به پايان مي

از مجموع آيه بداند كه پادشاهي و  «:كند كه هجدهم از سورة زمر، به سلطان توصيه مي
داري منافات ندارد و بداند كه  شود و دنياداري با آخرت جهانداري با مرتبة نبوت جمع مي

باشد كه بگويند ما به سبب اشتغال  اي نمي سالطين و ارباب حكم و فرمان را هيچ عذر و بهانه
 حق و راه آخرت محروم به تدبير مملكت و دنيا داري از منافع ديني و فوايد سلوك راه

  .)92: همان(» ايم مانده
سلطانِ «سلطان بايد سلوكي الهي را در راه خداوند آغاز كند تا بتواند متصف به صفت 

                                                            
خالفت در . مورد نظر وي است) حاكم(تشريح سلطان كردن به نيت خالفت يكي از مفاهيم كليدي براي كشفي در  لطنت س.1

برداشتن و يك لحظه از او دورنشدن و دوري از هواي نفساني  نظر او، حكمراني به نيت خدمت به مردم و در راه خداي گام
، 89، 87، 83: همان .ك.ر(كند تا خواننده منظور وي از خالفت را فراموش نكند  كشفي مرتب اين موضوع را تكرار مي. است

 كه احتماالً كنيمدارد تا اين فرضيه را نيز بررسي  دهد ما را وامي  تعريفي كه كشفي از علما ارائه مي، همچنين.)109، 105، 90
علماي مورد نظر . ، عالمي رباني است كه به فقه اشراقي و علوم باطني آگاهي دارد)سلطانِ عادل( مورد نظر كشفي ةخليف

مداد ايشان رجحان و زيادتي بر «اند كه   كساني)150: همان( گيرد ها را با عرفا معادل مي رد آنكشفي كه وي در بسياري موا
باشد و خليفة اعظم و اقدم خداوند  اي نمي  ايشان بعد از پيغمبران است و باالتر از آن مرتبهةمرتب... دماء شهداء دارد و

 .)156: همان( »باشند مي
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تا نفس را به اكسير شريعت از « سالطين ،بنابراين. بشود كه مورد توجه كشفي است» عادل
 عاديه منصرف نسازند و متوجه به گي به مأمورگي نرسانند و دل را از مألوفات طبعيه و اماره

حضرت خداوند نگردانند و سلطنت و خالفت به نيت خالفت و از روي اخالص نكنند، 
شايستة فيضان فضل خداوند و مؤيدشدن به تأييدات الهيه و قوت ربانيه و امدادات سماويه و 

  .)103: همان( ٢چنين سلطاني بايد به مقام احسان برسد .)109: همان( ١»گردند اسبابيه نمي
تنها از خود نامي بزرگ به جاي  رسد نه زعم كشفي، سلطاني كه به چنين مقامي مي به
 پوسد ماند و نمي گذارد، بلكه طبق روايتي از پيامبر حتي جسم سلطانِ عادل نيز باقي مي مي

شده است،  هاي سيد جعفر كشفي، برخالف آنچه تاكنون از وي برداشت مي  نگاشته.)115: همان(
اين، وجود با . سياسي ايرانِ دورة قاجار است متوننمايانگر اهميت و عظمت سلطان عادل در 

به همين جهت . وي در جامعة ايران وجود خارجي نداردكشفي اذعان دارد كه سلطان مطلوب 
  :در بخشي از تحفه اين بيت حافظ را آورده كه

  ليمان زمان است كه خاتم با اوستدهـنان پادشهـانـند ولي          آن س گـرچـه شيـريـن 
  روي خوب است كمال و هنر و دامن پاك          الجـرم همت پـاكان دو عالـم با اوسـت

  )57: 1381حافظ، (
توان از  قاجار را مي ةدورسياسي  ةانديشاهميت سيدجعفر كشفي و تأثيرگذاري وي بر 

: 72 ج مجلسي،( »احدهما االّ باآلخرالدين و الملك توأمان اليتّم «تفسير وي بر عبارت معروف 
الوقوع است و امارت  اقامة دين با عدم سلطنت سلطان و عدم نظام، غير متحقق «:دريافت )354

  .)135: 1378نقل از فراتي، (» و سلطنت بدون دين، طريقة معيشت و معاشرت حيوانات است
قسيم كرده و مدينة كشفي به شيوة فارابي سياست و مدينه را به فاضله و غيرفاضله ت

، بر مبناي آراي  اينبا وجود. غيرفاضله را نيز به انواع جاهله، فاسقه و ضالّه تقسيم كرده است
  : )900: 1381كشفي، ( كند خود، سياست سلطان و فقيه را به دو دستة كلي تقسيم مي

عامل به اين . قّه؛ سياست از روي علم در چارچوب مورد نظر كشفيسياست ح) الف
  . است، نايب امام است و اطاعت از وي، به جهت نيابت وي، واجب استسي

كشفي چنين سياست . سياست باطله؛ سياست بدون علم در چارچوب مورد نظر كشفي) ب
                                                            

اغلب اوقات به عزلت و انقطاع از خلق و خلوت به سر ببرند و مصالح «ند كه سالطين نبايد ك حال كشفي گوشزد مي با اين .1
زيرا در اين ) 104: همان( »...خبر باشند خلق را واگذارند و اصحاب حوايج را محروم گردانند و از صالح و فساد مملكت بي

 .صورت شايستة عنوان سلطان عادل نخواهند بود

اين مفهوم . ترين مفاهيم عرفاني است كه عزيز نسفي نيز تأكيد بسياري بر آن داشت م احسان يكي از محورييدن به مقارس. 2
احسان در عبادت آن است كه بندگي «: )103: همان( كند دارد كه كشفي هم بدان اشاره مي) ع(اشاره به حديثي از امام علي 

رازي، ( »بيند بيني او تو را مي بيني به جهت آنكه اگر تو خدا را نمي بنمايي خداي را به نحوي كه گويا آنكه تو خداي را مي
1352 :299(. 
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داند، زيرا عامل به اين سياست، عامل به روش امام غايب  و حكومت مبتني بر آن را جائر مي
ي برخوردار نيست، اما در صورت فقدان عامل  چنين كسي از مشروعيت شرع،بنابراين. نيست

ومرج و  از جهت انتظام نظام، و عدم حصول هرج«قّه، اطاعت از سلطان جائر، به سياست ح
   .»باب الضروره، الزم و واجب است من

.  براي كشفي، مشروعيت حاكم در دورة غيبت، در گرو علم و عمل وي است،ترتيب بدين
 كه فارغ از علم و عمل وي باشد، بلكه مشروعيت وي، از حاكم مشروعيتي بالذات ندارد
تواند تا سرحد نيابت امام  حاكم، بنا به علم و عمل خود، مي. حالتي سيال برخوردار است

ت يكي از ياين خصوص.  يا در هاوية جائريت و سياست باطله هبوط كنديابد معصوم ارتقا
ها را از خصلتي غيراقتدارگرايانه  ه آن شيعي است ك-هاي سياسي عرفاني هاي انديشه ويژگي

اگرچه در شرايط بحران و عدم وجود حاكم، حتي اطاعت از حاكم جائر نيز . كند برخوردار مي
كشفي . ضروري است، اما اين تنها به جهت انتظام امور است و حكمي عقلي است و نه شرعي

وره واجب است و نه من من باب الضر«كند كه اطاعت از سياست ناقصه و تغلبي،  تأكيد مي
، در صورت وجود شكل مطلوب حكومت، سياست حقّه از  اين با وجود.)همان( »باب النيابه

همين  وي در باب ضرورت اطاعت از چنين حاكماني معتقد است كه. آن فقها و عرفاست
كدام از ايشان كه  به امور دين ايضاً جاري است كه هرن اعارفو ن امجتهدحكم و تفصيل، در 

علم و عدالت او تمام است، و در تمام امور خود تابع و مقتدي به امام است، هر آينه اطاعت او 
از باب نيابت امام و عموم آية مذكوره الزم و واجب  و مخالفت او ايضاً ارتداد و شرك و كفر 

  .)همان( ، نه من باب الضرورهاستاست و اال من باب الضروره واجب 
ش نيز توجه دارد، اما عقل معاش صرفاً زماني مطلوب است كه  كشفي به عقل معا،البته

نفس معيشت و ] را[هركس كه مقصود و غايت معيشت خود «متصل به عقل معاد باشد، زيرا 
پروري و رياست دنيويه ديده است، البته و المحاله حركات و سكنات و تدبير  داري و مدن منزل

: همان( »شود كه باالخره منجر به فساد و افساد ميو سياست او به نحوي و به وجهي خواهد بود 
معيشت او در سلطنت، معيشت دينيه و معاديه و بر وفق «ه،  بنابراين، حاكم در سياست حقّ.)651

: همان( »باشد آثار عقل و به طريق عدالت و انسانيت، كه طريق نيابت از جانب امام است، مي
899(.  

  
  نتيجه

شمندان سياسي عصر قاجار است كه جداي از مباحث عمومي سيد جعفر كشفي يكي از اندي
دهد،  ي آثار سياسي اسالمي را تشكيل ميلدر حكمت عملي و سياست مدن كه محتواي ك

مشربي است كه  كشفي از جمله فقهاي عارف.  در حكمت و سياست استداراي آرايي تأسيسي
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. مشروعيت مشروط آن داده استواليت سياسي فقها را از زاوية عرفاني مطرح كرده و رأي به 
توان  مي ،بنابراين. گونه كه علم و عمل حاكم براي وي مشروعيت به همراه خواهد آورد بدين

 حاكم آرماني كه ،نخست:  مواجهيم،طور كلي  به،گفت در انديشة كشفي، با چهار نوع حاكم
مل و مجهز  حاكم مطلوب كه فقيه داراي علم و ع،دوم ؛مصداق آن شخص امام معصوم است

بهره، اما به عمل به شرع و عدالت متصف   سلطان عادل كه از علم بي،سوم ؛به قوة قدسيه است
و چهارم، سلطان جائر كه از صفت عدل برخوردار نيست و سياست وي سياست تغلبيه  ؛است

  .و ظالمانه است
: 1381كشفي، ( ندك معرفي مي) ع(بن ابيطالب  كشفي مثال سلطان آرماني در تاريخ را امام علي

مخفي نماناد كه امارت و سلطنتي كه با دين توأم و «: آورد  و در مورد چنين حاكمي مي)897
بسته و عموم و شمول آن بالنسبه به تمام مدن و اهل عالم است، همان معناي امامت و  هم به

م است كه صاحب آن در زبان شرع و در نزد محدثين، به اسم اما) ص(وصايت نمودن رسول
اند؛ و فعل  االطالق گفته ناميده شده است؛ و حكما او را مدبر عالَم و انسان مدني و ملك علي

او را، كه امامت و سياست است، صناعت ملك و سياست فاضله گويند؛ و دولت او را به اسم 
  .)همان(» دولت حق ناميدند

ك توأمان اليتم الدين و المل«طور كلي، جداي از سياست معصوم، كشفي بر مبناي  به
چنانكه . پايد  سلطنت بدون دين نميكه گيرد مي نتيجه )354: 72 ج مجلسي،( »احدهما االّ باالخر

مشخص است، در چهار گونه سياستي كه مورد نظر كشفي است، دو مورد از آن سياست از 
مة اين يعني در منظو. روي علم است، يك گونه همراه با علم، و يك گونه هم فاقد علم است

 وجود دارد و اگر كشفي به نوع سياست غيرمطلوب ها فكري كشفي، طيفي از انواع سياست
اين، با وجود . كند سياست جور زندگي مي ةزمانپردازد، به جهت اين است كه كشفي، در  مي

ترين بخش  تنها در سياست آرماني، بلكه در سياست مطلوب خويش نيز كه مهم كشفي نه
 هم نيابت ،طور كلي او به.  دين و سياست را توأم در نظر آورده استانديشة سياسي وي است،

 نيابت به ،به بيان ديگر. داند خاصه و هم نيابت عام از سوي امام را سلطنت سلطان عادل مي
وصف عنواني نيز شامل همان مشروعيت خواهد بود و فقيه يا سلطان در دورة غيبت هم 

  . تواند سلطان عادل باشد مي
الب توجه در كشفي اين است كه سياست ديني، حتي اگر توسط فقيه داراي قوة نكتة ج

به . قدسيه نيز انجام نگيرد، به صرف اجراي احكام دين از سوي سلطان عادل، شرعي است
مجتهدين و سالطين، هردو يك منصب را دارند كه «همين جهت است كه كشفي معتقد است 

 .)898: 1381كشفي، ( » از امام منتقل به ايشان گرديدههمان منصب امامت است و به طريق نيابت
  . يكي دين و ديگري ملك و سلطنت: داند كشفي چنين رياست و سياستي را داراي دو ركن مي
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گويا از همين قسمت است كه پژوهشگران انديشة سياسي، به اشتباه، رأي به نظرية 
هر دو «كند كه  كشفي تصريح مياين در حالي است كه . اند حاكميت دوگانه در كشفي داده

و حكما اين قسم از رياست را كه همة اركان آن در يك شخص . ركن در امام جمع بوده است
و بايد كه در هر شخصي كه نايب او است، . اند ناميده» رياست حكمت«جمع باشد، به اسم 

  .)همان( »ايضاً هردو ركن جمع باشد
وي تنها هنگامي . ميت دوگانه نداده استچنانكه مشخص است، كشفي هرگز رأي به حاك

 ، در واقع١.پذيرد كند، تفكيك سيف و قلم را مي بررسي مي» من باب الضروره«كه سياست را 
كه  چون«دهد  وي توضيح مي. كند ميكشفي حاكميت دوگانه را تنها در شرايط اضطرار تأييد 

جرشدن امر معارضه به فتنه و ها و من نمودنِ سالطين با آن علما و مجتهدين به جهت معارضه
نمودن ايشان  اند و سالطين ايضًا به جهت ميل ومرج، دست از سلطنت و ركن سيفي كشيده هرج

دادن امر عالم  االمر، از سلطنت به سوي سفليه و به سلطنت دنيوية محضه، كه همان نظام در اول
ند و اكتفا به علم نمودن علم دين و معرفت اوضاع رسول كشيد فقط است، دست از تحصيل

و مجتهدين و . نظام به تنهايي نمودند، الجرم امر نيابت در مابين علما و سالطين منقسم گرديد
علما حامل يك ركن آن، كه علم به دين و معرفت به اوضاع رسول است، شدند و سالطين 

ازمنه با متكفل يك ركن ديگر آن، كه اقامه و ترويج آن اوضاع است، گرديدند؛ و در بعضي از 
يكديگر موافقت و معاونت نمودند و سياست و تدبير رعيت را به طريق معاونت و شركت، كه 
حكما آن را رياست افاضل گويند، نمودند؛ و در بعضي از ازمنة ديگر، متعاند و از يكديگر 
ر متفرق گشتند و به اين سبب، دين و ملك كه بايد با هم توأم و به هم پيوسته باشند، از يكديگ

نظامي، كساد و بالرواج شد و سلطنت  جدا شدند و علم علما و جهد مجتهدين به جهت بي
سالطين ايضاً به سبب انفكاك آن از اقامة دين و سنن شريعت، سلطنت دنيوية محضه گرديد و 

دو صنف از منصب نيابت،   مختل شد و هر-شود چنانكه ديده مي -امر سياست و نيابت
د، افتادند، مگر آنكه قليلي از علم مجتهدين كه به نسبت به معدود قليلي چنانكه بايد بوده باشن

كنند، باقي است؛ و قليلي از سلطنت سالطين كه به نسبت به  است كه اقتدا و پيروي ايشان مي
  .)899: همان( »باشند، ايضاً برپا است اي است كه متعلق به امر دين مي مواقع نادره
توان حلقة واسطة ميان عرفا و علماي شيعي در نظر  ا مي سيدجعفر كشفي ر،ترتيب بدين

شد اين دو جريان به يكديگر متصل شوند، تلفيق  سببرسد چيزي كه  به نظر مي. آورد

                                                            
باب النيابه كه همان سياست حقه و به  سياست من: ها شناسايي كرده است دو نوع سياست را به لحاظ مشروعيت آن كشفي .1

 سياست .)900: 1381 كشفي، .ك.ر( يه استباب الضروره كه همان سياست باطله و تغلب و سياست من. نيابت از معصوم است
اما سياست دومي در .  از مشروعيت الهي برخوردار است، به همين جهت.اولي، در طول حاكميت خداوند و معصوم است

 .واقع مستلزم نوعي انقطاع از حاكميت طولي خداوند و معصوم است
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گرايش عرفا به سوي حكمت و فقاهت از . هاي مختلف فكري در مكتب اصفهان بود گرايش
 حكما به سوي عرفان و سو، گرايش فقها به سوي عرفان و حكمت، و در نهايت گرايش يك

زمان بر  و حكيم الهي همد ش» حكمت الهي«گيري ساحت  فقاهت، در نهايت باعث شكل
بديهي بود كه در اين شرايط، بسياري از مفاهيم از . يافتفلسفه، فقه، عرفان و كالم تسلط 

در چنين . گردد جديد هاي هگيري نظري شكل سببو  شوداي به حوزة ديگر منتقل  حوزه
ترين تأثيري كه اين تلفيق در انديشة سياسي شيعه برجاي نهاد، انتقال بسياري از  طي، مهمشراي

رفته از  ترتيب، فقه سياسي شيعه رفته مفاهيم سياسي از حوزة عرفان و فلسفه به فقه بود و بدين
شد، فاصله گرفت و تحت  هستة متصلب و سخت خود كه باعث تعطيل در انديشة سياسي مي

از سوي ديگر، انديشة سياسي كشفي . هاي ديگر، وجوه سياسي خود را آشكار كرد تأثير ساحت
  .دكرتر واليت سياسي فقها را براي عصر آتي فراهم  در عصر قاجار، مقدمات طرح جدي
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