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Abstract
Mulla Hussein Vaez Kashefi (820 -910AD) is one of the most prominent representatives of the
ninth-century Hijri intellectual-cultural movements. He has created works of great importance in
various fields, such as the interaction of religion and politics. What emphasizes the importance
of analyzing Kashefi's political doctrine is that he was born in one of the most important centers
of the Shi'ites in Khorasan (Sabzevar), and at one of the most important centers of the Sunni
East of Iran (Herat), with politicians and friends culture such as Sultan Abu Sa'id Teimuri,
Sultan Hussein Bayghara, Amir Alishir Nawai, and Nouraldin Abdul Rahman Jami, all of them
were Sunni religious scholars. This paper, using historical research method, aims at answering
the following questions: in what circumstances and with what purposes did Kashefi address the
political-religious ideas? The study of historical data sets and existing knowledge showed that,
based on Kashefi’s thought, politics has the same traditional meaning and the new structure is
not presented in action. This concept preserves its long-standing relationship with the realm of
religion, and without the policies and measures of affairs, no religious rules and the rule of
durability and consistency can be realized; and with the policy and religion, the system of
subsistence and rescue of people in the traditional form organizes itself. Religious thought
Kashefi is a great achievement of the mixing of Sufi-Shi'aic and the final stage of the
evolutionary process of passing Shi'ism. In practice, it is the proximity of the minds of the
Sunni-Sufi community to the Shiite beliefs.
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چكیده
مال حسين واعظ كاشفي (029-019ق ، ).يكي از بر جسته ترين نمايندگان جريان هاي فكري – فرهنگي سده نهم
هجري است.او در زمينه هاي مختلفي همچون تعامل دين و سياست ،آثار با اهميتي پديد آورده است .آنچه بر اهميت
واكاوي انديشه سياسي –مذهبي كاشفي ميافزايد آن است كه ،كاشفي در يكي از مراكز مهم شيعيان خراسان (سبزوار)
متولد و در يكي از مراكز مهم اهل سنت شرق ايران (هرات)  ،با سياستمداران و فرهنگ دوستاني همچون سلطان ابو
سعيد تيموري ،سلطان حسين بايقرا ،امير عليشير نوايي و نورالدين عبدالرحمن جامي كه همگي از معتقدان مذهب اهل
سنت بودند ،آشنايي و ارتباط داشت .در اين مقاله با بهره جستن از روش تحقيق تاريخي ( the historical research

 )methodتالش شده است آشكار گردد ،كاشفي در چه شرايطي و با چه هدفي به طرح انديشه سياسي – مذهبي
پرداخته است؟ و مولفههاي انديشه سياسي-مذهبي او كدامند؟ بررسي مجموعه دادههاي تاريخي و آگاهيهاي موجود
نشان داد ،بر مبناي انديشه كاشفي؛ سياست همان مفهوم سنتي خود را دارد و ساختار نوي نيز در عرصه عمل ارايه نمي
شود .اين مفهوم پيوند ديرينه خود را با حوزه مذهب حفظ كرده است و بدون سياست و تدبير امور ،نه احكام شرع
امكان تحقق پيدا ميكند و نه حكومت به دوام و قوام دست پيدا ميكند و با سياست و ديانت ،نظام معاش و معادِ مردم
در شكل سنتي خود سامان پيدا ميكند .انديشه ديني كاشفي دستاوردي بزرگ از امتزاج نگاه تصوفي-تشيعي است و
آخرين مرحله تكاملي گذر به تشيع را طي ميكند .امري كه در عمل نزديكي اذهان جامعه سني-صوفي به مرزهاي
اعتقادي شيعه را در پي دارد.
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مقدمه

نداشته و تحليل جديدي ارائه نكرده اند .عنبراني

مال حسين واعظ كاشفي (029-019ق ).هجری)

( )1379در پژوهش خود با عنوان ((مروري اجمالي

يكي از نويسندگان و علماي روزگار خود بود كه در

بر زندگي كاشفي)) به زندگي و معرفي آثار كاشفي

علوم و زمينه هاي مختلف آثار با اهميتي پديد آورد.

پرداخته و ذكري از انديشه سياسي و مذهبي كاشفي به

كاشفي در مسائل سياسي و مذهبي انديشه ها و

ميان نياورده است .فرهاني منفرد ( )1370در پژوهش

نظرياتي را مطرح نموده كه قابل تامل و بررسي

خود بيشتر به بررسي شخصيت و زندگي كاشفي

است .پرسشي كه در مورد انديشههاي كاشفي به

پرداخته و در ضمن آن به اختصار پيرامون ديدگاهها و

ذهن متبادر مي شود عبارتست از اينكه ،محور هاي

اخالق سياسي او بحث كرده است .جعفريان ()1374

انديشه سياسي و مذهبي كاشفي كدامند؟ و او در چه

در پژوهش خود با عنوان ((واعظ كاشفي و كتاب

شرايطي و با چه هدفي به طرح انديشه سياسي –

روضه الشهدا)) به نقد و معرفي اين اثر كاشفي

مذهبي پرداخته است؟ به كوتاهي مي توان گفت كه؛

پرداخته است .او در اين پژوهش ضمن معرفي احوال

واكاوي انديشه سياسي مذهبي مال حسين كاشفي از

كاشفي ،به مذهب كاشفي و چگونگي تاليف روضه

جهات مختلف قابل تامل و بررسي است ،چرا كه او

الشهدا اشاره كرده است .گوهري ( )1309به بررسي

در يكي از مراكز مهم اهل سنت در شرق ايران ـ

علل و ورود اخبار ضعيف تاريخي به كتاب روضه

هرات ـ زندگي مي كرد و با سياستمداران و فرهنگ

الشهدا پرداخته و در برخي قسمتهاي پژوهش به

دوستاني همچون سلطان ابوسعيدتيموري (م 073

برخي ديدگاههاي مذهبي كاشفي نگاه اجمالي كرده

هجري)  ،سلطان حسين بايقرا (م  011هجري)  ،امير

است .به طور كلي ميتوان گفت؛ نه تنها در اين

عليشير نوايي (م  096هجري) و نور الدين عبد

موارد ،نگاه جامعي وجود نداشته و يا به نگارش در

الرحمن جامي (م  000هجري) كه همگي از معتقدان

نيامده ،بلكه همان آگاهيهاي پراكنده نيز در خور نقد

مذهب اهل سنت بودند ،نشست و برخاست داشت،

و بررسي است .نويسندگان در اين نوشتار كوتاه

ضمن اين كه گرايش هاي مذهبي او را مي توان با

تالش ميكنند ،ايدهها و انديشههاي سياسي ـ مذهبي

توجه به شرايط مذهبي حاكم بر خراسان شرقي از

كاشفي را از البالي سخنان و آثار او جمع آوري و

زندگي و آثارش دريافت .انديشه هاي كاشفي چنان

بررسي نموده و افزون بر آشكارسازي مهمترين

كه شايسته ي اوست ،مورد توجه مورخان واقع نشده

مولفههاي انديشه او پاسخ دهند كه اين انديشهها در

است .آگاهي هاي پراكنده و ناكافي در مورد ايده هاي

چه شرايطي طرح گرديده است .فرض اين پزوهش

او در برخي نوشتارها آمده است .پژوهش هايي كه

اين است كه ،هرچند ساختار جديد در حوزه سياسي

در اين زمينه نوشته شده اند عبارتند از :حضرتي و

معرفي نمي شود اما كاشفي بدنبال اخالقي نمودن

مقيمي ( )1377مطالبي در مورد حيات و انديشه

عالم سياست وحكومت است .همانطور كه در حوزه

سياسي كاشفي در پژوهش خود آورده اند و بالطبع

دين به فروكاستن نگاه مذهبي -فرقه اي به نگاه

از پرداختن به انديشه مذهبي كاشفي بازمانده اند.

تصوفي ميپردازد ،امري كه ريشه درتحوالت دو سه

ضمن اين كه به انديشه كاشفي هم نگاه عميق

سده پيش از او دارد.

واكاوي انديشه سياسي – مذهبي مالحسين واعظ كاشفي (029-019ق10 ).

نگاهی کوتاه به زندگی مال حسین کاشفی

باخرزي )116 :1357 ،حسين كاشفي در برخي از ايام

كمال الدين مال حسين واعظ كاشفي در نيمه اول

سال از هرات به زادگاه خود سبزوار و اطراف آن از جمله

قرن نهم هجري درشهر سبزوار به دنيا آمد( .مدرس

نيشابور ميرفت و به وعظ و خطابه و ذكر مصيبت اهل

تبريزي )120/5 :1326 ،مولف كتاب ((طبرسي و مجمع

بيت ميپرداخت( .ناصري داودي .)1370:155 ،خواندمير

البيان)) در مورد اين شهر آورده كه ..«:سبزوار مل اسالم

در مورد كاشفي نوشته است(( :در علم نجوم و انشا

و شريعت بود .مدارس و مساجد نيكو داشت .علما كه

بيمثل زمان خود بود و در ساير علوم نيز با امثال و

خلفاً عن سلف طريقه شريعت آموخته بودند ،به

اقران دعوي برابري ميكرد...مصنفات موالنا كمال الدين

تدريس وعظ اشتغال داشتند( »...كريمان:1341 ،

حسين بسيار است و آثار خامه بالغت آثارش

 )142/1اگر چه در مورد تاريخ والدت كاشفي،

بيشمار( )).خواندمير )1370:210 ،بنابراين ميتوان

نويسندگان اين دوره حتي فرزندش فخرالدين علي

گفت؛ كاشفي از جمله مؤلفان پركار و واعظان معروف

صفي ،سكوت اختيار كرده اند( ،حضرتي)125 ،1377 ،

قرن نهم و دهه ي آغازين قرن دهم است كه وسعت

اما ميرخواند زمان وفاتش را گزارش كرده و نوشته:

اطالعات و توانايي وافرش در تأليف و تصنيف ،وي را

«چون مقتضاي اجل موعود رسيد ،في سنه عشر و

در شمار نويسندگان پرآوازه ي فارسي در آورده است.

تسعمائه ،مهر سكوت برلب زده ،عالم آخرت را منزل
ساخت( ».مير خواند)277/1309:7 ،

منابع در مورد او نوشته اند كه ((به آواز خوش و
صوت دل كش به امر وعظ و نصحيت ميپرداخت و با

مالحسين تحصيالت اوليه ي خود را در سبزوار طي

عبارات و اشارات اليقه ،معاني آيات و بينات كالم الهي

كرد و پس از مدتي ،آن شهر را به قصد نيشابور و مشهد

و غوامض اسرار احاديث حضرت رسالت پناهي را

ترک كرد و چنان كه پسرش فخر الدين علي صفي

آشكار ميساخت( )).مير خواند200/1309:7 ،

دركتاب ((رشحات عين الحيات)) نوشته؛ در ماه ذي

خواندمير .)210 ،1370 ،مولف كتاب تاريخ ادبيات

الحجه سال هشتصد و شصت هجري در مشهد (براثر

ايران آورده است كه « ..او مردي بود ،آزاده ،شاعر،

خوابي كه ديده بود) به هرات رفت و در آن جا به وعظ

نويسنده وواعظي راهنما و پاكيزه سيرت و نه گرفتار

پرداخت و بعدها در خدمت امير عليشير نوايي مكان و

پنجه تعصب( »...صفا)523/4 :1363 ،

مرتبتي بسيار يافت( .فخرالدين كاشفي)144-5 :1356 ،

عدم تعصب كاشفي باعث شده بود كه طالب فراواني

او ،در دستگاه تيموريان با حكم ابوسعيد تيموري سمت

كه متعلق به دو مذهب تشيع و تسنن بودند از محضر

((قاضي القضات شريعت)) در منطقه ي بيهق داشته است

او استفاده كنند .محمود واصفي ( 009هجري) از جمله

(نظامي باخرزي )116 :1357 ،و با مباني سياست آشنا

شاگردان سني مذهب او به شمار ميرفت( .واصفي،

شده بود .كاشفي پس از مدتي از قضاوت كناره گيري كرد

 )266/2 :1359البته اين عمل؛ يعني شاگردي اهل سنت

(ناصري داودي )155 :1370 ،و سلطان حسين بايقرا هم

در نزد عالم شيعي و بالعكس در اين زمان بسيار معمول

در نامه اي ضمن پذيرفتن استعفا ،او را ستود وخطاب به

و از روشهاي حسنه بود .كاشفي در گفتار و نوشتار

مردم نوشت(( :بنابر تقرير اين آثار در بلده فاخره سبزوار

خود همواره بر مسائل اسالمي و فضايل اهل بيت (ع)

و ساير مواضع واليت بيهق ،چون حكومت قضاياي

تاكيد ميكرد و از پرداختن به مسائل اختالف بر انگيز

شرعيه را از مشار اليه اعلي و اليق نبود( ))...نظامي

امتناع مينمود .از اين رو در مجالس او جمعيت انبوهي
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اعم از شيعه و سني شركت ميكردند( .ناصري داودي،

ظاهر گرا و خشک گرايش داشتند و نمي توانستند

 )177 :1370امير عليشير نوايي بر اين سخن صحه

ابعاد صوفيانه شخصيت واعظ كاشفي را بپذيرند.

گذاشته و آورده است(( :در مجلس وعظ او هرچند وسيع

(فرهاني منفرد )1370:107 ،همين بدگمانيهاي اهل

و گشاده با شد از كثرت جمعيت مردمان جاي اكثر نيست

سنت هرات و شيعيان سبزوار نسبت به شخصيت

و از زيادي خلق بيم هالک بعضي مردمان بوده است)).

مذهبي كاشفي باعث شده كه عده اي واعظ كاشفي،

(نوايي)160 :1363 ،

را شيعه ي دوازده امامي معرفي و براي اين ديدگاه

مالحسين واعظ در هرات با دربار سلطان حسين

خود ،استدالالت متعددي ارائه دهند .از جمله اينكه؛

(خواندمير،

مالحسين در مدح حضرت علي (ع) و اهل بيت (ع)

 )1370:210ودر اين شهر با جامي و عليشيرنوايي رابطه

پيامبر قصيده ها و كتب متعددي تأليف كرده :روضه

اي ويژه برقرار كرد به طوري كه برخي از آثار خود را

الشهدا ،فتوت نامه ...چنانكه دركتاب تفسير خود،

به سفارش و درخواست ،به نام سلطان حسين و

سخنش را اين طور آغاز كرده است(( :الحمد هلل

عليشير تاليف كرد( .فرهاني منفرد )1370:299 ،يكي از

الخالق االكبر و الصلوه علي سيد البشر و شفيع

اين آثار ((رساله حاتميه)) است كه آنرا به خواست

المحشر و السالم علي حاكم الصراط و ساقي الكوثر

سلطان حسين بايقرا به رشته نگارش در آورده و در

و آله الطاهرين االطهر)) (كاشفي)42/1317:1 ،

بايقرا

(شيخ

دارالسياده)

پيونديافت

مقدمه آن سلطان حسين را با حاتم طايي مقايسه كرده

عده اي ديگر مالحسين را پيرو اهل سنت دانسته

است( .كاشفي )51 :1329 ،سلطان حسين نيز متقابال

اند و براي اين ادعاي خود داليلي را مطرح كرده اند:

مالحسين كاشفي را ((موالنا العالم الفاضل كاشف

اول اين كه؛ فخرالدين علي (پسر كاشفي در

معضالت المسائل قدوه ارباب السير و السلوک ناصح

معتبرترين و معروف ترين اثر خود به نام «رشحات

اعاظم االمراء و الملوک( ))...نظامي باخرزي،

عين الحيات» آورده كه پدرم به اشاره جامي داخل در

 )1357:116خطاب كرده است.

سلسله ي نقشبنديه گرديد( .فخر الدين كاشفي،

كاشفي به طور مرتب در مراكز حساس حكومتي و

 )1356:03نقشبنديه از آن طريقت هاي صوفيانه اي

فرهنگي هرات ،به اقامه وعظ ميپرداخت؛ صبحهاي

است كه هواداران آن پيرو اهل سنت مي باشند .در

جمعه در دارالسياده ،پس از نماز جمعه در مسجد جامع

مورد پيوند كاشفي با طريقت نقشبنديه مي توان گفت:

عليشير نوايي ،سهشنبهها در مدرسه سلطاني،

مالحسين توسط جامي با اصول و مبادي طريقت

چهارشنبهها بر سر ( )Subtelny, 2011:15مزار

نقشبنديه آشنا و به راهنمايي وي در اين فرقه سني

ابوالوليد احمد ،و در اواخر عمر پنجشنبهها در مقبره

مذهب داخل شد( .شوشتري )114/1 :1365 ،ضمن

شاهزاده سلطان احمد ميرزا( .خواندمير)210 :1370 ،

اين كه حلقه اتصال كاشفي و نوايي ،عبدالرحمن

اين پيوند كاشفي با دربار هرات ،براي شيعيان سبزوار

جامي بوده است.به نحوي كه كاشفي حتي برخي

چندان خوشايند نبوده است و به همين دليل نسبت به

كتب خود از جمله ((مخزن االنشاء)) را به نام

او بدگمان بودند( .شوشتري )113/1365:1 ،گناهي كه

عليشير تاليف كرد و كتاب ((جواهر التفسير)) را با

در نظر سبزواريان اهميت بيشتري داشت ،گرايش هاي

تاييد امير عليشير نوشته است( .كاشفي ،بي تا)2 :

كاشفي به تصوف{نقشبنديه} بود زيرا؛ آنها به تشيعي

دوم؛ نويسندگاني همچون افندي بيان كرده اند كه

واكاوي انديشه سياسي – مذهبي مالحسين واعظ كاشفي (029-019ق21 ).

بيشتر تأليفات كاشفي به ويژه تفاسيرش به سبک

دستگاه تيموريان -با حكم ابوسعيد تيموري -سمت

نگارش كتب اهل سنت است( .افندي:1300 ،

قاضي القضات شريعت در منطقه ي بيهق داشته است

 )106/2سوم اين كه؛ طبق اظهار نظر جعفريان،

(نظامي باخرزي )116 ،1357 ،و با مباني سياست

برخي از شاگردان كاشفي همانند زين الدين محمود

آشنا شده بود .دوم ،در شهر هرات توسط سلطان

واصفي در بدايع الوقايع ،مواضع ضد شيعي از خود

حسين بايقرا به سمت شيخ خانقاه دارالسياده

نشان داده اند( .جعفريان)25 :1374 ،

منصوب شد ( خواندمير )210 :1370 ،و سوم ،با وزير

اما اگر شخصيت مذهبي كاشفي را بدون در نظر

دانشمند سلطان حسين ،امير عليشير نوايي و

گرفتن اين ديدگاهها مورد توجه قرار دهيم ،آنچه مي

عبدالرحمان جامي نشست و برخاست داشت.

توان در مورد كاشفي بيان كرد اينست كه؛ جداي از

بنابراين چون كاشفي يكي از بزرگان وعاظ و

اينگونه اظهار نظرها كه در طول تاريخ باعث ايجاد

نويسندگان روزگار خود به شمار مي آمد ،كوشيده

بد بيني و تعصبات بي مورد در مورد اشخاص شده

است در نوشته هاي خود از تفكرات سياسي در

است مي توان گفت ،او فرد متعصبي در دين نبود

قالب هاي گوناگون مطالبي را بيان يا به رشته ي

بلكه هدفش ترويج سلوک ديني با رويكرد عرفاني
در ميان حاكمان و عموم مردم بود .اين هدف حتي
در گرايش مذهبي او نيز تاثير گذار بود به نحوي كه
مي توان به يک سير تحول فكري ازتشيع به طريقت
صوفيانه (نقشبندي سني مذهب) و از آن به تشيع
براي او قائل شد زيرا؛ تا زماني كه در سبزوار بود،
جزو شيعيان و زماني كه با جامي و نوايي هم
صحبت شده است به طريقه نقشبنديه گرويده و با
رشد تشيع در اواخر تيموريان و روي كار آمدن
صفويان ،گرايش شيعي داشته كه نتيجه اش خلق
آثاري با رنگ و بوي كتاب هاي شيعي است.
بررسي انديشه سياسي – مذهبي مالحسين كاشفي،
از آن روي اهميت شاياني دارد كه او يكي از
نمايندگان جريان هاي مذهبي و فكري ـ فرهنگي،
سده ي نهم هجري به شمار مي آيد و در هرات سني
نشيني زندگي مي كرد كه در اواخر قرن نهم هجري
داراي گرايش هاي شيعي بسيار پررنگ بود.
اندیشه سیاسی کاشفی
بررسي انديشه سياسي واعظ كاشفي از جهات
مختلف داراي اهميت است؛ زيرا نخست او در

تحرير در آورد.
سياست در انديشه كاشفي؛ تدبير امور شخصي و
جمعي است به نحوي كه او خود نوشته است:
سياست در لغت ((ضبط كردن است و بر نسق انتظام
بداشتن .سياست دو نوع است :يكي سياست نفس
خود و ديگري سياست غير خود .اما سياست نفس
به دفع اخالق ذميمه است و كسب اوصاف حميده و
سياست غير ،دو قسم است :يكي سياست خواص
مقربان درگاه و ضبط و نسق اينان ،دوم سياست عوام
و رعايا بر آن وجه است كه بَدان و بَد فعالن را بايد
كه پيوسه ترسان و هراسان دارد و نيكان و نيک
كرداران را اميدوار سازد( )).كاشفي.)03 :1321 ،
همان طور كه از اين عبارات بر مي آيد ،كاشفي
سياست را خدمت به فرد و اجتماع مي داند و الزمه
ي آن پرهيز و دوري از اموري است كه باعث قانون
شكني و خارج شدن از جاده ي اعتدال مي شود.
مراقبت دائمي از نفس باعث رفع خصايص ناپسند و
مذموم شده و در عرصه جامعه باعث سعادت و كمال
انسان ها مي شود .به همين علت كاشفي بيان داشته
كه؛ «اگر ضبط سياست نباشد؛ مهمات جهان بر نسق
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نماند و اگر قانون تأديب و تهذيب نباشد ،كارها

(كاشفي )23 :1321 ،است .مالحسين ،بر مبناي

روي به تباهي مي نهد...نسق كارهاي عالم را از

روايتي كه برخي مجامع حديثي به پيامبر نسبت داده

سياسات ناگريز بود» (كاشفي.)03 :1321 ،

اند كه« :السلطان العادل ظلّ اهلل يأوي إليه كل مظلوم»

كاشفي براي حاكم اسالمي به دو ويژگي اساسي

(متقي هندي ،بيتا  )14505/ 6:بيان ميكند كه «پادشاه

اشاره كرده و آن دو؛ عدالت و سياست است.

عادل ،سايه لطف حق است در زمين ،كه پناه ميگيرد

اودرباره ي ميزان ضرورت و تقدم و تأخّر اين دو

به وي هر مظلومي» (كاشفي )1321:25 ،حقيقت اين

مقوله بيان داشته كه «اگر چه عروسِ «ال ملک اال

سخن آن است كه هر كه را از باب آفتابِ رنجي رسد

بالعدل» دل پذير است ،اما او را از پيرايه «ال عدل اال

و از حرارت آن مضرّتي بيند ،سايه جويد تا راحتي به

با لسياسه» چاره نيست .هر پادشاه كه از مقتضاي

وي واصل گردد .در دنيا نيز هر فقيري كه از تاب

«آفه الرياسه ضعف السياسه» بي خبر بود به زودي

آفتاب ظلم و حرارت شعلهي ستم ،سوخته و گداخته

اركان مملكت اش تزلزل پذيرد و اساس سلطنتش

شود ،پناه او جز سايه ي عدالت و ظل رعايت پادشاه

خلل يابد چه زينت ملک و ملت ،مصلحت دين و

عادل نيست( ».كاشفي)1362:234 ،

دولت ،در سياستست( )).كاشفي )1321:03 ،او در
ادامه براي روشن شدن بهتر اين نظر بيان كرده كه:
((بي قاعده ي شريعت ،هيچ حق در مركز خود قرار
نگيرد و بي ضابطه سياست ،كار شرع و دين ،نظام
نپذيرد .پس سياست ملوک ،مُقّوي شرع باشد و
احكام شرع مُروّج ملک» (كاشفي )03 :1321 ،از اين
عبارت كاشفي دو نكته ي مهم مستفاد مي شود؛ اول
اينكه ،بدون سياست و تدبير امور ،نه احكام شرع
امكان تحقق پيدا مي كند و نه حكومت به دوام و قوام
دست پيدا مي كند .دوم اينكه ،با سياست و ديانت،
نظام معاش و معادِ مردم سامان پيدا مي كند .پس
سياست بايد وسيله اي باشد براي سعادت انسان ها نه
فقط هدفي براي كسب قدرت .كاشفي در خصوص
اينكه حاكم بايد آداب و وظايفي داشته باشد تا
سياستش در جهت خدمت به خلق باشد؛ محورها و
مواردي را بيان نموده كه عبارتند از:
 .1عدالت
اساس بحث هاي كاشفي درباره ي وظايف حاكم؛
مسئله ي عدالت است .عدالت از نظر او «شحنه اي
ملک آراي و لمعه اي ،نورافزاي و ظلمت زداي»

كاشفي در تشريح بحث عدالت در رساله ي
«اخالق محسني» با تمسک به آيه ي شريفه ي «ان
اهلل يأمر بالعدل واالحسان» (آيه  09سوره نحل) بيان
كرده است كه« :عدل آن است كه داد مظلومان دهند
و احسان آن كه مرهم راحتي بر جراحت مجروحان
نهند ...قائده عدل بخاص و عام و خُرد و بزرگ
واصل گردد و مناحج ارباب دين و دولت و مصالح
اصحاب ملک و ملت به بركت آن قائم و منتظم شود
و ثواب عدل از حد حساب افزون است( ».كاشفي،
)23 :1321
پس عدالت از ديدگاه كاشفي بزرگراهي است كه
همه را در بر مي گيرد و هر گونه خلل و خدشه در
آن موجب عدم تعادل و بي ثباتي سياسي ـ اجتماعي
خواهد شد؛ زيرا ((حكما گفته اند عدل برابر
نگاهداشتن است كه پادشاه عادل سايه لطف خداست
در زمين كه پناه مي گيرد بوي هر مظلومي)).
(كاشفي)1321:25 ،
كاشفي در تكميل نظر خود نسبت به عدالت ،بيان
مي كند كه(( :از فضيلت عدا لت همين نكته بس كه
عادل محبوب همه مردمانست اگر چه از عدل او

واكاوي انديشه سياسي – مذهبي مالحسين واعظ كاشفي (029-019ق23 ).

فائده بديشان نرسيده باشد و ظالم مبغوض جميع

علما ديدگاه حاكم را قوي كرده و در نهايت وفاق و

جهانيانست اگر چه از ظلم او ضرري بديشان الحق

ثبات سياسي جامعه را تضمين ميكند.

نشده باشد( )).كاشفي )24 :1321 ،او در ادامه براي

كاشفي ضمن پرداختن به اين كه در مشورت كردن

تاييد سخن خود مصداق تاريخي آورده است كه:

فوايدي بسيار است ،سه مورد از آنها را بيان كرده

((مقياس اين مقال قصه نوشيروان عادل و حجاج

است(( :يكي آنكه كارها را بصالح و سداد نزديک

ظالمست .با آنكه نوشيروان كافري بود آتش پرست

گرداند و ديگر آنكه كسي كه بي مشاورت كاري كند،

و حجاج بر فراش اسالم زاده و صحابه و تابعين را

اگر نيكو نيايد ،زبان طعن بر او بگشايند و اگر از

ديده هرگاه كه نوشيروان را ياد كنند برو آفرين

مشورت آن كار را ،هيچ فائده و نتيجه نباشد ،باري

گويند بسبب عدل او و چون ذكر حجاج گذرد برو

او را معذور دارند .ديگر آنكه ذهن شخصي واحد

نفرين فرستند بواسطه ظلم او( )).كاشفي)25 :1321 ،

باطراف و جوانب مهم احاطه نميتواند كرد چون

كاشفي در ادامه خطاب به پادشاه و حاكم بيان

جمعي باشند و ذهنها برگمارند هريک را چيزي

مي كند:

بخاطر رسد و راهي كه صواب باشد بر همه ظاهر
گردد

گردد( )).كاشفي )1321:67 ،او در ادامه توضيح داده

((عدل

گردد

كه ((پس بر اهل اختيار الزم است كه بر مقتضاي

برار

«الصواب مع ترک المشوره» از هر كاري كه پيش آيد

تا ترا هرچه مرادست ميسر گردد)) (كاشفي)24 :1321 ،

و در هر مهمي كه روي نمايد ،بي مشورتِ عقال

كاشفي پس از طرح مسئله ي عدالت ،به بررسي

شروع نكند ...و يقين داند كه تدبير چندين عقل از

ظلم مي پردازد و يكي از وظايف مهم واصولي پادشاه

تدبير يک عقل صائب تر و پر فائده تر خواهد بود)).

را نه فقط عدم ظلم و جور ،بلكه دفع ظلم از

(كاشفي )67 :1321 ،كاشفي مشورت كردن ((با اهل

مظلومان و ستم ديدگان دانسته و اظهار داشته(( :در

حكمت و افراد باتجربه و دور انديش و پيران عاقبت

اخبار وارد است كه پادشاه عادل سايه لطف خداست

بين)) (كاشفي )1321:67 ،را الزم دانسته است كه در

در زمين كه پناه مي گيرد بوي هر مظلومي))...

حقيقت ((تدبير اين طائفه صائبست( )).كاشفي،

(كاشفي )1321:25 ،او در زمينه عاقبت ظلم بيان

 )60 ،1321او در ادامه سخن خود در مورد لزوم

كرده كه« :اي عزيز از سوء عاقبت ظلم و وخامت

مشورت حاكم با اهل آن ،اظهار داشته است كه پيامبر

خاتمت ستم برانديش كه :الظلم ادعي سَيءِ الي تُغيّر

اسالم ((با آنكه از همه خلق داناتر بود و بوحي الهي

النعمه» (كاشفي.)241 :1362 ،

استظهار كلي داشت حق تعالي اورا بمشاورت فرمود تا

وز
عدل

نوريست

نسيمش
پيش

آر

همه
و

ملک

كزو

آفاق
مراد

دل

منور
معطر
درويش

در ميان امت سنتي شود( )).كاشفي )1321:67 ،خطاب
 .2مشورت با عالمان و صاحبان تدبیر و رأی

نهايي كاشفي به سالطين اين است(( :كه هر عقده كه

استفاده از فكر و نظر افراد باتجربه در امور سياسي

پيش آيد به سر تدبير بگشايند و هر خللي كه از حوادث

كشور امري مهم به شمار مي آيد؛ زيرا يكي از اركان

ايام بر آيد به ميمنيت مشاورت و معاضدت رأي صائب،

جامعه ي پايدار ،توجه حاكمان و اهل سياست به علما

تدارک وتالفي آن نمايند( ».كاشفي)1321:79 ،

و صاحبان تدبير در امور حكومتي است .مشورت با

آنچه از اين عبارات ميتوان دريافت اينست كه توجه
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به اهل تدبير و علم در امر سياست ،الزم است و از اين

اند هرچند گناه بزرگترست فضيلت عفو كننده زياده

طريق ميتوان بهترين رأي و نظريه را براي اداره مملكت

ترست( )).همان) مالحسين در ادامه به نقل داستاني

برگزيد زيرا از فوائد آن در امر سياست ((تسكين فتنه

از تاريخ مي پردازد كه(( :آورده اند يكي ازگنهكاران

است چه مردم فتان شور انگيز چون ببينند كه آتش

نزديک ملكي از ملوک عرب آمد و حال آنكه چند

سياست تيز است در گوشه گريزاند و اگر اندک وهني

كس را از اقرباي ملک كشته بود .ملک گفت بسي

در كار سياست مشاهده رود هزار فتنه بر پاي كنند و از

جراتست كه با وجود گناهان بزرگ كه از تو به

هر جهتي شورشي بظهور رسانند( )).كاشفي)06 :1321 ،

نسبت من و خويشان من صادر شده از عقوبت من

سياست

نترسيدي و نزديک من آمدي .جواب داد كه جرات

رياست

من درآمدن بحضرت تو و نا ترسيدن از عقوبت تو

را

جهت آنست كه مي دانم هرچند گناه من بزرگترست

سلطان

((اگر
زند

هر

بال

برهم

نفرمايد

ناكسي
زند

الف
روي

زمين

نه دولت را بقا باشد نه دين را)) (كاشفي)06 :1321 ،

عفو تو از آن بزرگتر خواهد بود و ملک سخن او را

بنابراين از نظر كاشفي ،مصاحبت با نيكان و مجالست

پسنديد و گناهان او را عفو فرموده بمواهب عنايتش

و مشاورت با دانايان ،كيمياي سعادت ابدي و راه نماي

مستظهر گردانيد( )).كاشفي )33 :1321 ،كاشفي در

دولت دائمي است( .كاشفي )111 :1321 ،ضمن اين كه،

تكميل سخن خود در باب عفو و بخشش بيان

تدبير در امور و مشورت كردن با اهل نظر ،باعث تقويت

مي كند كه ((عفو كردن از بزرگان اعظم ست و هرگاه

سياست و ديانت خواهد شد.

كسي در گناهي كه ازو صادر شد تامل كند و داند كه
بعفو خداي منان جست بايد كه عفو خود را از

 .3داشتن خصال نیكو برای حاکم
توجه به اطرافيان و خصوصاً مردم عادي در رابطه

گناهكار دريغ ندارد تا خداي نيز عفو خود بوي
ارزاني فرمايد( )).كاشفي)1321:34 ،

با امور فردي و اجتماعي ،يكي از نكته هاي مهم و

كاشفي يكي ديگر از خصال نيكوي حاكم را

اصلي است كه يک حاكم بايد سرلوحه ي كار خود

((ادب)) دانسته است و در توضيح آن گفته است ادب

قرار دهد .رفتار مطلوب و شايسته با مردم و همراه

((صيانت نفسست از قول ناپسنديده و فعل ناستوده و

نمودن عفو و بخشش با آنان باعث ثبات و تحكيم

خود را و مردم را در پايه حرمت نگاهداشتن و آبروي

قدرت سياسي حاكم خواهد شد .واعظ كاشفي در

خود و ديگران ناريختن)) (كاشفي)16 :1321 ،

اين مورد بيان كرده اند كه« :يكي ديگر از آداب

است.از منظر كاشفي ((حقيقت ادب آنست كه در

سالطين عظام و ملوک گرام ،آن است كه بر هفوات

جميع احوال متابعت حضرت رسالت پناه عليه

اصحاب زالّت كه :لَو لَم يكنُ ذنبُ لما عرف العفو،

صلوات اهلل نمايند كه اديب كامل اوست)) (كاشفي،

دامن تجاوز و ذيل اغماض بگسترانند( »...كاشفي،

 )16 :1321او ادب را براي همه كس نيكو ميداند

)1362:243

((خصوصا از ملوک جهاندار و سالطين بزرگوار))

از منظر كاشفي ،عفو و بخشش ((ترک عقوبت

(همان) زيرا هرچقدر سالطين ادب را رعايت كنند

گنهكارست در حال قدرت( )).كاشفي)33 :1321 ،

((مالزمان ايشان را نيز رعايت ادب الزم باشد و بدين

او در تبيين اين مساله آورده است كه ((حكما گفته

واسطه رعايا هم نتوانند كه از طريق ادب انحراف

واكاوي انديشه سياسي – مذهبي مالحسين واعظ كاشفي (029-019ق25 ).

ورزند( )).همان) كاشفي داشتن ادب براي سالطين را

تواضع و كرم دو دامند بر دلهاي مردمان را))...

سياستي نيكو دانسته كه ((امور مملكت منتظم گردد و

(كاشفي )53 :1321 ،بنابر اين در نگاه كاشفي حاكم

مصالح اهل عالم بر وفق حكمت مهيا شود( )).همان)

بايد از كبر و خود پسندي كه از ((خصائص ناقصان و

از ديگر خصال نيكويي كه كاشفي براي حاكم الزم

ساقطانست)) (كاشفي )53 :1321 ،دوري كند زيرا

دانسته ((حزم و دور انديشي)) است .او در تبيين اين

خودپسندي و غرور آدمي را خوار و كوچک ميسازد.

خصلت بيان كرده كه ((حزم انديشه كردنست در عاقبت
امري موهوم ومستخيل و احتراز نمودن بقدر امكان از
خلل و زلل و اين خصلت ارباب حكم و فرمان را
خوبترين خصلتست( )).كاشفي)79 :1321 ،

 .4پرهیز از استبداد و شتاب زدگی
نكته ي ديگر از خصال نيكوي حاكمان ،پرهيز از
استبداد است .مالحسين واعظ ريشه استبداد را امري

رعايت حقوق عامه مردم يكي ديگر از خصلتهاي

شخصي و نه ساختاري ميبيند و براي دوري حاكمان

حاكم است كه كاشفي در مورد آن بيان كرده كه:

از استبداد ،آنها را به فرو خوردن خشم و غضب توجه

((اداي حقوق بر كافه خلق عموما و ارباب دولت و

داده و در نوشتههاي خود آورده است كه:

اصحاب قدرت خصوصا الزمست چه اين معني بر

«پادشاه بايد كه به اندک گماني بيگناهي را در

طهارت ذات و لطافت صفات و علو نسب و سمو

معرض خطر و مضيق ضرر نيندازد و در تمشيت امور

حسب دليلي ظاهر و حجتي باهرست( )).كاشفي،

سياسي ،شتاب زدگي ننمايد و يقين داندكه غضب از

 .)191 :1321كاشفي داشتن ((حلم و بردباري)) را از

شيطان است( »..كاشفي )1362:242 ،با توجه به اين

ديگر صفات نيكوي حاكم دانسته و بر اساس حديثي

نكته از ديدگاه كاشفي؛ حاكم  ،بايد سعهي صدر داشته

توضيح داده است كه(( :قوي ترين شما نه آنكس باشد

و از عجله و شتاب دوري كند .خداوند متعال در قرآن

كه مردمان را بيفكند و از پاي در آورد قوي تر آن كس

مي فرمايد:انسان (بر اثر شتابزدگي) بديها را طلب

است كه در حال غضب خود را بيفكند و مالک نفس
خود باشد( )).كاشفي)35 :1321 ،
در انديشه كاشفي ((تواضع)) داشتن حاكم ،باعث
بلند مرتبگي و دوام حكومت او خواهد شد زيرا
تواضع و فروتني ((سبب رفعتست( )).كاشفي:1321 ،
 )53او در اين زمينه به وصيت نصر بن احمد ساماني
(م  331هجري) خطاب به فرزندش اشاره ميكند كه:
((اي فرزند دلبند اگر ميخواهي كه مملكتي كه بمشقت
بسيار بدست آورده ايم و سلطنتي كه عمر عزيز در
تمهيد قواعد آن صرف كرده سالها برتو بماند بر خزينه
اعتماد مكن كه مال در معرض زوالست و بر لشكر دل
منه كه مرد سپاهي منقلب االحوالست تكيه در دوام
ملک و قيام حكم بر كرم نماي و در تواضع افزاي كه

مي كند ،آنگونه كه نيكيها را مي طلبد و انسان
هميشه عجول بوده است( .اسراء  )11شتابزده نبودن،
نتيجه قوت نفس بوده و از صفات ارزشمند است و
به اين جهت انبيا و بر گزيدگان خدا را به اين صفت
مدح مي كنند و در ستايش سرور پيغمبران (ص) مي
گويند ((صاحب الوقار و صاحب السكنه)) (نراقي،
 .)1377:232ريشه هاي شتابزدگي را مي توان در
كوچكي نفس و حقارت روحي ،حب دنيا و تهي بودن
دل از تعلقات الهي پي جويي كرد.كاشفي هم در مورد
دوري از شتاب زدگي و استبداد از جانب حاكم چنين
نوشته است كه:
((پادشاه بايد كه به اندک گماني بي گناهي را در
معرض خطر و مضيق ضرر نيندازد و در تمشيت امور
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سياسي بر مقتضاي:ليس من العدل سرعه العزل شتاب

كه پيامبر اسالم (ص) چنين بوده كه خود تلخ خورده و

زدگي ننمايدو هنگام سرعت خشم و غضب به حكم

شيرين به چاكران داده و بدين صفت سران و سروران را

(بئس االستعداد االستبداد) زمام اختيار به دست اضرار

تعليم ميدهد.

ندهد و يقين داند كه غضب از شيطان است...
مكن

امور

در

ز

راه

ت

اني

كه

صد

خون

به

تواضع و فروتني در مقابل مردم ،حاكمان را عزيز و
شتاب

باعث دوام قدرت سياسي و نتيجه ي آن ثبات وضعيت

سياسي
بر

متاب

يک مملكت و سرزمين خواهد شد و ((مملكت را جز

توان

ريختن

بسياست ضبط نتوان كرد و فتنه را جز بسكون و سياست

عنان
يكدم

آرام نتوان داد( )).كاشفي )1321:04 ،بنابر اين نگاه كاشفي

ولي كشته نتوان بر انگيختن (كاشفي)1362:24 ،
آنچه از مجموع انديشههاي كاشفي در امور سياسي

به قدرت سياسي ،توجه حاكم به اموري است كه باعث

ميتوان برداشت كرد ،اينست كه؛ كاشفي در هرات

مي شود خدمت به افراد جامعه بيشتر و زمينه عدالت

تحت تاثير افكار طريقت نقشبنديه كه ((پادشاهان را

فراهم و در نتيجه قدرت حكومت افزايش يابد ،زيرا

مظاهر اخالق الهي)) (احرار ،بيتا )45:ميدانستند،

نيروي انساني مهمترين و شاخص ترين منشا توليد قدرت

اظهار داشته كه:

است .به همين دليل است كه كاشفي توجه ويژه اي به

گر
در

تيغ
عالم

سياست

خاک

آب

سالطين

نبود

كس

نخورد

خوش

(كاشفي.)1321:04 ،

آگاهي حاكم از شرايط موجود دارد.
اندیشه مذهبی کاشفی

او در ادامه دفاع از ضرورت وجود سلطان براي جامعه
به ذكر حديثي متوسل شده و بيان كرده(( :در حديث

در انديشهي مذهبي كاشفي سه اصل مهم را ميتوان
مالحظه كرد ،كه عبارتنداز:

آمده كه اگر پادشاه نبود آدميان بعضي بعضي را
بخوردندي يعني هالک و نابود ساختندي( )).كاشفي،

 .1متابعت سخن حق تعالی

 )1321:04اما كاشفي ،بر مبناي اين تفكر تشيع كه

تفسير آيات الهي براي مردم و توجه عميق به اين

انديشه سياسي بر نظام سياسي تقدم دارد ،براي باقي

مقوله در مجالس وعظ و آثار كاشفي كامالً مشهود

ماندن حاكم برسياق اعتدال در سياست ،مواردي را بيان

است .خواندمير در اين مورد ،آگاهيهاي جالبي داده و

كرده كه مي تواند كمک شاياني به اداره نظام سياسي

نوشته است :به آواز خوش صوت دلكش به امر وعظ و

كند .از جمله آنها اين سخن اوست كه:

نصيحت ميپرداخت و به عبارات اليقه معاني آيات

((خوش آن شهرياري كه از روي دانش

بينات كالم الهي و غوامض اسرار احاديث حضرت

سياست

رسالت پناهي (ص) را مبين ميساخت» (مير خواند،

تامل
سر

كند
تيغ

در
او

كتاب
گلشن

سلطنت

را

تر و تازه دارد بآب سياست)) (كاشفي)1321:05 ،

)277/7 :1309
كاشفي در كتاب «اخالق محسني» كه آرا و نظريات

بنا بر اين از نظر كاشفي؛ حاكمان ،وزيران و اهل مقام

خود را در قالب موعظه و نصيحت آورده است بيان

بايد ضمن توجه به شناخت خود ،هم تعظيم امر خدا

كرده :براي آنكه پادشاه حافظ قانون شريعت باشد،

نمايند و هم بر خلق خدا شفقت و مهرباني داشته باشند

خود بايد پيش از همه به اين قانون عمل كند.

واكاوي انديشه سياسي – مذهبي مالحسين واعظ كاشفي (029-019ق27 ).

(كاشفي )1321:6 ،پس در ديدگاه كاشفي ،پادشاه و

كوي دوست و آن حج عوام است و يكي ميل روي

صاحب اختيار مردم بايد با اخالق الهي آشنا و به آنها

دوست و آن حج ،خاص انام است و چنانچه در ظاهر

عمل نمايد تا «حفظ حدود شرع به شرايط آن توان

كعبه اي است قبله خلق و آن از آب و گل است ،در

كرد و ديگر بايد كه تأمل فرمايد كه چون حق تعالي

باطن نيز كعبه اي است منظور نظر حق و آن دل،

درباره ي وي اين چنين كرامتي ارزاني داشته و او را

صاحبدل است .اگر كعبه گِل ،محل طواف خاليق

بر طايفه اي از بندگان خود حاكم ساخته و رايت

است ،كعبه دل ،مطاف الطاف خالق است .آن مقصود

عظمت او را در ساحت «تعز من تشاء» برافراخته»...

زوار است و اين مهبط انوار .آنجا خانه است و اينجا

(كاشفي)1321:6 ،

خداوند خانه( ».كاشفي )55 :1309 ،از آنچه گفته شد

حاكم بايد نفس خود را به صفاتي ستوده و پسنديده

مي توان بيان داشت كه متابعت در عمل و پيروي از

تأديب و آشنا نمايد .كاشفي بيان داشته كه پادشاه بايد

سخن خداوند از انديشه هاي مورد عالقه كاشفي بوده

چهل صفت را رعايت كند از جمله (عبادت ،اخالص،

و سير و سلوک عرفاني براي شناخت خداوند توسط

دعا ،شكر ،صبر ،رضا ،توكل ،حيا ،عفت ،ادب ،عدل،

بندگانش ،جزو هنرهاي كاشفي با استفاده از

عفو ،حلم ،شفقت و مهرباني)( .فرهاني منفرد،

خطابه هاي ادبي و ديني براي روشنگري ذهن مردم

 )1370:292مالحسين اين چهل صفت پادشاه را در

بوده است.

اخالق محسني با حكايات متنوع همراه كرده است تا
بيشتر در ذهن باقي بماند.

 .2مراعات شریعت پیامبر اسالم (ص)

واعظ كاشفي در كتب تفسير خود از جمله «جواهر

كاشفي از آنجا كه به كار وعظ و ارشاد مردم

التفسير» راههاي سير و سلوک معنوي را با صبغه ي

مشغول بوده ،سعي داشته تا در آغاز سخن در مورد

ادبي بيان داشته است .به همين خاطر است كه امير

سيره ي عملي و نظري پيامبر اسالم (ص) مطالبي

عليشير نوايي درباره اين كتاب مينويسد« :جواهر

براي مردم بيان و سپس شاهد مثالي براي تبيين آن

التفسير او تفسيري است در جمعيت نكات و فوايد و

بياورد .او به همين علت كتاب «الرساله العليه في

بحري است معدن جواهر زواهر فرايد» (عليشيرنوايي،

االحاديث النبويه» را به رشته ي تحرير درآورد .اين

 .)1363:260كاشفي با نثر باشكوه و خواستني در

كتاب كه در سال  075هجري كار نگارش آن به اتمام

عرفان نظري و عملي ،خواننده را در پيراستن و

رسيده ،مشتمل بر چهل حديث نبوي به زبان فارسي

آراستن راهنمايي ميكند .و منازل و مراحل سلوک الي

است كه در آن اشاراتي به مسائل سياسي شده و

اهلل و قرب وصال را نشان ميدهد( .ايازي.)1309:54 ،

ديدگاههاي وي در خصوص حكومت و دين آمده

او در انديشههاي سير و سلوک و عرفان به حج

است .اين كتاب در هشت فصل نگارش يافته و توسط

اشاره نموده است؛ زيرا در انديشه ي عرفان ،حج

كاشفي به نقيب سيدان سبزوار ،شمس الدين ابوالمعالي

جايگاه رفيع و با ارزشي دارد كه در اين راه انسان به

علي مختار نسابه عبيدي تقديم شده است( .كاشفي،

سوي كمال خود يعني انسانيت و عشق الهي گام برمي

)1362:12

دارد .او در كتاب ((لب لباب مثنوي)) و در رشحه ي

ميرخواند در خصوص حديث گفتن از پيامبر اسالم

پنجم ميگويد« :و آن [حج] دو نوع است :يكي قصد

(ص) توسط كاشفي اطالعات خوبي ارائه كرده و بيان
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داشته كه« :صبح روز جمعه در دارالسلطنه سلطاني كه در

حالي كه با مطالعه ي زندگينامه ي كاشفي ،به اين نكته

سر چهار سوق بلده ي هرات واقع است به وعظ

ي مهم پي ميبريم كه او اكثر كتب خود را به نام

مشغولي ميكرد و بعد از نماز جمعه در مسجد جامع

اميرعليشير نوايي و سلطان حسين ميرزا نوشته و

عليشير نيز در لوازم آن كار شرط اهتمام به جاي

منتشر كرده است كه هر دو اهل تسنن بودند .پس

ميآورد ...در روز چهارشنبه سرمزار پير محمدخواجه

كاشفي چاره اي نداشته تا جهت ترويج علم ،اعتقادات

ابوالوليد احمد ميرفت و نيز در اواخر وفات حيات،

و ديدگاههاي خود ،ديدگاه هايي را خارج از تعصبات

چند گاه در حظيره ي سلطان احمد ميرزا به آن امر

طرفين مطرح نمايد .البته زماني كه شرايط به او اجازه

ميپرداخت»( .ميرخواند )277/7 :1309 ،مجالس وعظ

ميداده است ،ديدگاههاي شفاف تري از كاشفي در

مالحسين كاشفي ،چنان بوده كه سلطان حسين بايقرا و

مورد اهل بيت پيامبر (ص) مشاهده ميكنيم؛ از جمله

ساير درباريان نيز در آن حاضر ميشدند (جعفريان،

نگارش كتاب روضه الشهداء و فتوت نامه كه كتاب

 .)27 :1374مهمترين نكته درباره كاشفي اينست كه او

اخير را به نام امام رضا (ع) به رشته ي تحرير در

با توجه به همگرايي و نزديكي عقايد طريقت و تشيع

آورده است ،كاشفي در همين كتاب يكي از اصول

(عظيمي )17 :1303 ،براي وحدت جامعه اسالمي از
احاديث و رواياتي استفاده ميكند كه كمتر مورد مناقشه
ي اهل سنت و شيعيان است و به همين خاطر در
مجالس وعظ خود در مورد شريعت پيامبر اسالم (ص)
تأكيدش توجه به تزريق آگاهي و بيداري در ميان
مسلمانان است تا پرداختن به منازعات فرقه اي و قومي.
 .3اعتقاد به والیت امام علی (ع) و امامان شیعه
در مورد كاشفي و گرايشات مذهبي او ،همواره
سؤاالتي مطرح شده حتي در زمان خودش .مردم
هرات كه بيشتر اهل سنت بودند ،كاشفي را به شيعه
بودن متهم و بالعكس در سبزوار كه يكي از پايگاههاي
تشيع بود ،مردم او را سني ميپنداشتند( .عنبراني،
 )04 :1379متأسفانه مشغول شدن بيش از حد محققان
به اين موضوع چالش برانگيز ،مانع آن شده كه به

شيعه را اعتقاد داشتن به واليت مرتضي (امام علي ع)
(ص )136ميداند.
در مورد وجه تسميه فتوت نامه ،كاشفي ميگويد:
«رساله اي است در بيان طريق هدايت اهل فتوت...
چون به نام خدا مزار پر انوار حضرت عرشي مرتبت
قدسي منزلت ،امام تمام و همام امام ...علي بن موسي
بن ملقب بالرضا  -سالم اهلل عليه و علي آله الطاهرين
ـ سمت اتمام پذيرفت اين را فتوت نامه سلطاني نام
نهاد»( .كاشفي)120 :1359 ،
در ميان آثار مالحسين ،روضه الشهداءِ بيش از همه
رنگ تشيع دارد .اين كتاب اجمالي از تاريخ انبيا را در
آغاز آورده سپس به شرح زندگي پيامبر و به دنبال آن،
به بيان زندگي ساير امامان شيعه پرداخته است كه
بخش كربال مفصلتر از ديگر بخش هاست .ويژگي اين
كتاب از زاويه ي ديد مذهبي ،آن است كه در آن

نقش كاشفي در معرفي امامان شيعه و واليت پرداخته

اظهار شديدي به مساله ي توالي خاندان رسول خدا

شود.

(ص) مشاهده ميشود .اگرچه به خاطر محيط هرات

اگرچه كاشفي در هرات كه مركز تسنن حنفي بوده،

نمي توانسته از مساله «تبري» از دشمنان اهل بيت (ع)

مجبور بوده كه تقيه پيشه نمايد ،اما غالب مورخان

صحبتي به ميان آورد ،اما اين روشي است كه فضل اهلل

همين تقيه ي او را حمل بر تسنن او نموده اند ،در

بن روزبهان در كتاب «چهارده معصوم» دنبال كرده

واكاوي انديشه سياسي – مذهبي مالحسين واعظ كاشفي (029-019ق20 ).

است ،ضمن اينكه با رشد تشيع در اواخر قرن 0

قاضي نوراهلل شوشتري در مورد كاشفي و ديدگاه

هجري و با روي كار آمدن صفويان در آغاز قرن دهم

واليت و امامت او بيان داشته:

هجري ،آثار كاشفي رنگ و بوي شيعي بيشتري
ميگيردكه نمونه ي بارز آن روضه الشهداء است كه
در سال  090هجري تأليف شده است.

و زالنيال

ذريتـي سـؤال خـليل خـدا بـخـوان
عـهد جـوابش بـكن ادا
گردد تو را عيان كه امامت نه اليق است

آن را

هر چند داوري در مورد اين كتاب متفاوت است؛

كه بوده بيشتر عمر در خطا

اما بارزترين انگيزه ي كاشفي براي تأليف «روضه

(شوشتري)540 :1365 ،

الشهداء» را بايد فقدان كتابي مشابه دانست .او خود

كاشفي در اثر ديگر خود به نام «شواهد النبوه» شرح

تصريح كرده است كه« :هر كتابي كه در اين باب [ مقتل

حال ائمه اطهار را آورده است .كاشفي همچنين در

شهدا] نوشته اند اگرچه به زيور حكايت شهدا حالي

كتاب (الرساله العليه) ضمن بيان سخن پيامبر اسالم در

است ،اما از سمت جامعيت فضايل سبطين و تفاصيل

مورد اهل بيت؛ كوشش كرده كه حتي احاديث نقل

احوال ايشان خالي است» (كاشفي.)36 :1340 ،

شده از جانب اهل سنت را نيز به عنوان دليل و حجت

روضه الشهدا تنها درباره ي امام حسين (ع) نيست،

نقل كند .او در ادامه بيان كرده كه ((...دوستي علي

بلكه درباره باليا و مصائبي است كه بر انبياي سلف

ايمان است و دشمني او نفاق و مويد اين قول آن

و اهل بيت وارد آمده كه رويداد كربال مصداق اتم

حديث ديگر است كه حب علي حسنه ال تضرها))...

ابتال و امتحان است( .گوهري .)1309:06 ،كاشفي در

(كاشفي)1362:31 ،

((روضه الشهدا)) به مظلوميت اهل بيت پيامبر (ص)

آل

پيغمبر

حريم

كبريا

را

بعالم

فخر

آل

محرمند

و شهادت امام سوم شيعيان پرداخته ودر مقدمه آن

آل

آورده است كه(( :جمعي از محبان اهل بيت هر سال

آل

كه ماه محرم در آيد ،مصيبت شهدا را تازه سازند و

در طريق دين امام خلق جمله عالمند ((كاشفي،

به تعزيت اوالد حضرت رسالت پردازند ،همه را دلها

)1362:32

بر آتش حسرت بريان گردد و ديده ها از غايت
حيرت گريان( )).كاشفي)22 ،1302 ،

پيغمبر
پيغمبر

ز

نور

ايزد

پاكنداز

آدمند
آن

آنچه در مجموع مي توان اظهار داشت اينست كه،
كاشفي به واسطه تسلط بر فن فصاحت و بالغت،

كاشفي هرچند در كتاب روضه الشهدا از ارائه ي

توانست مردم خراسان به ويژه شهر هرات را

شفاف رويدادهاي اختالفي بين سني و شيعه

مجذوب خود كند وضمن خود داري از پرداختن به

خودداري كرده ،اما فايده ي اصلي اين كتاب براي

مسائل اختالف برانگيز ،به تبليغ دين اسالم و

شيعيان بود ،زيرا آنها حبّ اهل بيت را ترويج و حتي

گسترش فضايل اهل بيت (ع) تاكيد كند .او بواسطه

مراسم عزاداري امام حسين (ع) را در بين اهل سنت

اتخاذ همين روش ،از يک طرف مورد توجه مردم،

احيا كردند .شايد به همين دليل باشد كه اهل سنت

بزرگان نقشبندي (مانند جامي) و دستگاه حكومت

قبل از صفويان ،در بسياري از موارد اسماً سني

قرار گرفت واز طرف ديگر توانست در گرايش مردم

بودند ،اما عقايدشان درباره اهل بيت (ع) كامالً شيعي

از تسنن فقهي و محض به تسنن دوازده امامي اواخر

بود و آنها آمادگي پذيرش اين جريان را داشتند.

قرن نهم هجري نقش مهمي ايفا كند .بنابراين طرح
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انديشه مذهبي توسط كاشفي را مي توان بر اين مبنا

در گرايش مردم از تسنن محض به تسنن عاطفي

ارزيابي كرد.

دوازده امامي در خراسان اواخر قرن نهم هجري نقش
مهمي ايفا كند.

نتیجه
كاشفي براي حاكم اسالمي قائل به دو ويژگي

کتابنامه

اساسي و اصولي است و آن دو؛ سياست و ديانت

الف .کتاب های فارسی

است .در انديشه و نگاه كاشفي ،بدون سياست و

 .احرار ،خواجه عبيد اهلل( .بي تا) .رقعات احرار،

تدبير امور ،نه احكام شرع امكان تحقق پيدا مي كند و

نسخه دست نوشته .اسالم آباد :كتابخانه گنج

نه حكومت به دوام و قوام دست پيدا مي كند .ضمن

بخش ،شماره .5066

اين كه با سياست و ديانت ،نظام معاش و معادِ مردم
سامان پيدا مي كند ،پس سياست بايد وسيله اي باشد

 .افندي ،عبداهلل ( )1300رياض العلما ،ج ،2مشهد:
بنياد پژوهشهاي آستان قدس رضوي.

براي سعادت انسانها نه فقط هدفي براي كسب

 .خواند مير ،غياث الدين .)1370( .رجال كتاب

قدرت .اما او در انديشه سياسي چارچوبي نو و

حبيب السير .گردآوري عبدالحسين نوايي ،تهران:

ساختاري جديد معرفي نكرد بلكه ناظر به همان

نشر انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

نظريه حكومت سنتي استبدادي ايراني ،و تحت تاثير
گرايشات عرفاني و تصوفي ،نگرشي اخالقي به
عرصه سياست و حكومت انداخت ،امري كه موجب
تغيير ساختاري در توليد و توزيع قدرت نشد اما
مالطفت رفتار حاكمان را توصيه نمود.
رويكرد مذهبي كاشفي حاصل تعامل دو سه سده
اخير در حيات تشيع و تصوف بود كه امتزاجي نو

 .شوشتري ،قاضي نوراهلل ( )1365مجالس المؤمنين،
ج ،1تهران :كتابفروشي اسالميه.
 .صفا ،ذبيح اهلل ( )1363تاريخ ادبيات در ايران ،ج،4
تهران :نشر فردوسي.
 .عليشيرنوايي ،ميرنظام الدين ( )1363تذكره مجالس
النفائس ،به سعي علي اصغر حكمت ،تهران:
كتابفروشي منوچهري.

عرضه كرد .براين اساس و تحت تاثير تصوف ،هم

 .كاشفي سبزواري ،فخرالدين علي ( )1356رشحات

مرز فرقه اي كم رنگ شد و هم نگاه عاطفي جاي

عين الحيات ،به كوشش علي اصغر معينيان،

نگرش فقهي را گرفت .بدين ترتيب ائمه شيعه در

تهران ،بي نا.

جايگاه سر سلسله عارفان و زاهدان متابعت محض

 .كاشفي ،مالحسين ( )1321اخالق محسني ،نسخه

صوفيان را داشتند .اين شيوه توانست مردم خراسان

خطي ،قم:كتابخانه مؤسسه آموزش عالي باقر

به ويژه شهر هرات را مجذوب خود كرده وضمن

العلوم قم.

خود داري از پرداختن به مسائل اختالف برانگيز ،به

 .كاشفي ،حسين ( )1317تفسير مواهب عليه ،جلد ،1

تبليغ دين اسالم و گسترش فضايل اهل بيت (ع)

به اهتمام محمد رضا جاللي نائيني ،تهران :اقبال.

بپردازد .او بواسطه اتخاذ همين روش ،از يک طرف

 .كاشفي ،مالحسين ( )1309لب لباب مثنوي ،به

مورد توجه مردم ،بزرگان نقشبندي (مانند جامي) و

اهتمام سيدنصراهلل تقوي و مقدمه سعيد نفيسي،

دستگاه حكومت قرار گرفت واز طرف ديگر توانست

نشر اساطير.

واكاوي انديشه سياسي – مذهبي مالحسين واعظ كاشفي (029-019ق31 ).

 .كاشفي ،مالحسين .)1329( .رساله حاتميه.به
كوشش سيد محمد رضا جاللي نائيني ،تهران:
مهر.

كتابفروشي منوچهري.
 .ناصري داوودي ،عبد المجيد ( )1370تشيع در
خراسان

 .كاشفي ،مالحسين ( )1362رساله العليه في احاديث
النبويه به تصحيح جالل الدين ارموي ،تهران:
مركز نشر علمي و فرهنگي.

عهد

تيموري.مشهد:

نشر

بنياد

پژوهش هاي آستان قدس رضوي.
 .واصفي ،محمود بن عبد الجليل ( )1359بدايع
الوقايع .جلد .1تصحيح الكساندر بلدروف ،تهران:

 .كاشفي ،مالحسين ( )1340روضه الشهدا ،به

بنياد فرهنگ ايران.

كوشش ابوالحسن شعراني ،تهران :نشر اسالميه.
 .كاشفي ،مالحسين ( )1359فتوت نامه سلطاني ،به
اهتمام محمد جعفر محجوب ،تهران :نشر
الكترونيكي

فدراسيون بين

المللي ورزش

زورخانه اي.

ب .کتاب های انگلیسی
.Subtelny, M. E. (2011). “KĀŠEFI, KAMĀLAL-DIN
ḤOSAYN
”WĀʿEẒ,
Encyclopaedia Iranica, Online Edition,
December .

 .كاشفي ،مالحسين (بي تا) لب لباب مثنوي ،به
اهتمام سيدنصراهلل تقوي و مقدمه سعيد نفيسي،
تهران :نشر اساطير.
 .كاشفي ،مال حسين ( .)1302روضه الشهدا .جلد .1
مصحح عبدالرحيم عقيقي بخشايشي ،قم :نشر
نويد اسالم.
 .كريمان ،حسين ( )1341طبرسي و مجمع البيان،
ج ،1تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ .2
 .متقي هندي ،عالءالدين علي (بي تا) كنز العمّال في
سنن االقوال و االفعال ،ج.6
 .ميرخواند ،محمد بن خاوند شاه ( )1309روضه
الصفا ،ج ،7به تصحيح جمشيد كيان فر ،تهران:
اساطير.
 .نراقي ،مال احمد ( )1377معراج السعاده ،تهران:
نشر هجرت.
 .نظامي باخرزي ،عبد الواسع (.)1357منشا االنشاء.به
اهتمام ركن الدين همايون فرخ ،تهران :نشر
دانشگاه ملي.
 .نوايي ،نظام الدين عليشير (.)1363تذكره مجالس
النفائس .به سعي علي اصغر حكمت ،تهران:

ج .نشریه ها
 .ايازي ،سيدمحمدعلي ((( )1309جواهر التفسير
مالحسين كاشفي))  ،مجله آيينه ميراث ،سال سوم،
(از ص  52تا ص )56
.جعفريان ،رسول ((( )1374واعظ كاشفي و كتاب
روضه الشهدا))  ،مجله آيينه پژوهش ،شماره ،33
(ازص  254تاص )272
 .حضرتي ،حسن و غالمحسن مقيمي ()1377
((حيات و انديشه سياسي كاشفي))  ،نشريه حكومت
اسالمي ،سال سوم( ،ازص  125تاص )151
 .عنبراني ،محمود ((( )1379مروري بر زندگي
كاشفي))  ،مجله كيهان انديشه ،شماره .49بهمن و
اسفند( .ازص  03تا ص )09
 .عظيمي ،كيومرث و محمد علي چلونگر ()1303
((طريقتهاي صوفيه؛ عامل همگرايي كردها به تشيع
در كردستان))  ،نشريه پژوهشهاي تاريخي ،سال
ششم ،شماره ( .4از ص  17تاص )42

 /32پژوهشهاي تاريخي ،سال پنجاه و سوم ،دوره جديد ،سال نهم ،شماره چهارم (پياپي  ، )36زمستان 1306

 .فرهاني منفرد ،مهدي ((( )1370نكته هايي چند
درباره حسين واعظ كاشفي)) مجله مقاالت و بررسيها،
دفتر ( ،66ازص  103تاص )294
.گوهري ،مصطفي ((( )1309روضه الشهدا از روايات
مجعول تا تأثيرگذاري)) فصلنامه مطالعات اسالمي،
شماره ( .43ازص  05تاص )129

.

