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رضا سليمان حشمت
چکيده:

در اين نوشتة مختصر ،مقصود نشان دادن لزوم لحاظ دو معنای واليت (با فتح واو) و
واليت (با کسر واو) در نسبت با هم به عنوان بطون و ظهور يکديگر و نه جدای از هـم
است .زيرا چنانکه خواهد آمد منشأ بسياری از کج فهميها در اين باب به همين جـدايي
ميان اين دو معنا و مشترک لفظي گرفتن کلمه ولي باز ميگردد و اگـر ايـن دو معنـا را
مرتبط با هم لحاظ کنيم چنانکه در حکمت و فلسفه چنين اعتبـار کـردهانـد مطلـب بـه
گونهای ديگر خواهد شد و در فهم معنای آيات (از جملـه سـوره نسـاء آيـه  63و سـوره
مائده آيه  )66و روايات در اين باره گشايشي پديـد خواهـد آمـد کـه در غيـر اينصـورت
منتفي خواهد بود .از طرفي اين بحث نشان خواهد داد که قـول مشـهور فخـر رازی در
باب علم که از مقوله ااافه است نميتواند به صفت ذات ااـافه در نفـس عـالم تلقـي
گردد و تصور وی ظاهرا به ااافه محض باز مي گردد که ايـن امـر خـود البتـه در آثـار
فلسفي و کالمي وی قابل رسيدگي است.
واژگان کليدی :واليت ،واليت ،صفت ذات ااافه،حيث التفاتي ،مقام تحقق ،مقام
ترتب آثار.

 .دانشيار دانشگاه عالمه طباطبائيheshmat1338@gmail.com ،
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مقدمه
واليت با کسر واو به معنای سرپرستي و تصرف و امارت و قدرت است ولي به اين معنا يعنـي االولـي
بالتصرف ،نگاهبان و متصرف ( منتهياالرب ،ذيل و ل ی) اين کلمه با کلمة يوناني  politeiaهم ريشـه
و هم معني است (اگر حرف اول آن  pرا برداريم ميشود  )oliteiaنام اثر مهم افالطون همين است کـه
به جهت ترجمة التيني آن به  res publicaدر دوران اخير آن را به جمهور و جمهوری ترجمه کـردهانـد
اما قدما به آن کتاب السياسه ميگفتند .لفظ سياست البته سنسکريت است و در اصل معنای ديگـری دارد
و دقيق و درستتر ميبود اگر ميگفتند کتاب الواليه يا واليت نامه به فارسي که هم معنای  politeiaرا
ميرساند و هم معنای  polisيوناني را که مأخوذ و مشتق از آن است و در واژه نامهها معادل آن را شـهر
( )cityآورده اند (چيمبرز ،ذيل واژه) هنوز هم در زبان ما تعبير واليت ما به معنای شهر و ديار ماست يعني
اين کلمه يوناني،همچون کلمه واليت هم معنای تصرف و حکومت احتمالي معيني را افاده ميکند و هـم
معنای قلمروی جغرافيايي آن را ميرساند.
اما کلمة واليت با فتح واو ،چنانکه در کتب لغت آوردهاند ( منتهياالرب ،همانجـا) و امـام فخـر رازی
(ص  )14نيز که وجهه نظر او محل بحث در اين مقاله است ذکر کرده به معنای محبت و نصـرت اسـت
واليت يعني دوستداری ،ياری ،قرب ،پيوستگي و مهرباني ولي به اين معنا؛ يعني محب و ناصـر و قريـب.
اين کلمه با کلمة يوناني  philiaهم ريشه و هم معنا است يعني مشـترک لفظـي و معنـوی هـر دوسـت
(مشترک لفظي در استعمال متعارف يعني آنچه فقط مشترک لفظي است آنچه در لفظ مشترک و در معنـا
مختلف باشد نظير لفظ عين در عربي در داللت بر چشم و چشمه و طال و مانند آن و لفظ شير در فارسي
در داللت بر حيوان مفترس و مايع نوشيدني و شير لوله يا لفظ  springدر انگليسي در داللت بـر فنـر و
بهار و جستن و چشمه) .اين کلمه در لفظ مرکب  philosophiaو ماننـد آن (نظيـر  )Anglophileبـه
عنوان جزء اول (يا ثاني) به کار رفته است philia .که با حذف حرف اول  يوناني ايليا مـيشـود؛ يعنـي
دوستداری ،قرب و ياری.
 .5ظهور و بطون
حال نکته آن است که اين دو در لفظ و معنا هر دو با هم مرتبطاند چنانکه در فارسي کلمه ياری و يار
همين معنا را افاده ميکند .يونانيها بر فرمانروای ايران داريوش لفظ  philopolisرا اطالق کردهاند کـه
معادل فارسي کلمه شهريار است .شهريار؛ يعني دوستدار شهر و ديار و هم کسي که بـه حکـم دوسـتي و
محبت و قرب به شهر و سرزميناش به ياری و ياوری آن برخاسته و از آنجـا متصـرف در امـور عمـومي
مردم است؛ فرمانروا و واليت مرد  politikosيعني کسي که شهر او يار اوست و او يار و ياور شهر خـود
است .اين امتياز نيست بلکه عشق به خدمت و ياری و مددکاری مردم مطابق با حديث مشهور سـيدالقوم
خادمهم است.
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شهرياران بود و خاک مهربانان اين ديار  /مهرباني کي سرآمد شهرياران را چه شد (حافظ) اين نحـوه
از ارتباط و تناسب در يونان باستان در واليت نامة افالطون نيز ملحوظ است politeia؛ يعني حکومت و
واليــت و تصــرف در امــر عمــومي در آئــين شــهر ( )ideal cityيــا مدينــة فااــلة افالطــون از آن
 Philosophosيعني دوستدار  sophiaبه معنای حکمت و دانايي است و حکمت و دانايي مطلـق از آن
ذات يگانة الهي است و اين معنا مطابق است با ايزد ايراني باستان اهورامزدا؛ که خـود بـه معنـای سـرور
دانای مطلق است .در عبارت مشهور هراکلتيوس (قطعه مشهور  )68آمده است « :اگرنه به من بلکـه بـه
لوگوس گوش فرا دهند دانادلي آن است که تصديق کنند همه چيز واحد است» .اين وحـدت بـه واسـطه
لوگوس يعني کلمه و خرد است و او اامن نظم و وحدت عالم و زينت است .1حال از سه حوزة فرهنگـي
و سه فرادهش 1تاريخي که شيخ اشراق بر اساس فکرت جاودان خردی ايراني درصدد جمع آنها برآمـده
است يعني ايران باستان ،يونان باستان و اسالم نوبت به تعاليم اسالمي ميرسد که آيا در اينجا نيز واليت
و واليت نسبت بطون و ظهور با هم دارند يعني آيا باطن و بنياد واليت واليت است و ظـاهر و مجـالی
واليت واليت ،و اين دو معنا با هم اين هماني و عينيت 7دارند يا غيريت 6؟ به آيه  66سوره مائده رجـوع
ميکنيم ،حیرت حق جل و عال ميفرمايد  :انام وليام وك اواوولوولام ياولايامآمنوا اام اوايامآمنوم ك ام و
ايصل هولوم ت وايزك هولوهاوواكع  -انما حرف حصر است يعني اين است و جز اين نيست به تعبير
فيلسوفان معاصر نوعي احاله 6در اينجا ملحوظ است شبيه احاله به ذات 4در پديدارشناسـي هوسـرلي کـه
ميخواهد خود طبيعي 3را به خود استعاليي و محض 8و اشياء طبيعي 3را به اشياء محض 18و ذوات آنهـا
بازگرداند .واليتي (حق) بر شما نيست مگر اين سه قسم و هر قسم ديگری از واليـت بـه ايـن سـه بـاز
.واووليلوايآمنوا ا اوخيرجهاو نوايظل توايلوايا وولوايامآمنوكرامرلاو
ميگردد  :اوال و اصاله واليت اهلل
و
اليكائهاوايطاغ توخيرج هناو نوايا ووايلوايظل ت اوست که يار و محبـوب حقيقـي و ازلـي اسـت و
معبودی جز او نيست الاله االهو .هموست که مومنان را دوست ميدارد و آنان نيز دوستدار اويند يحبهم و
يحبونه و بر اساس همين حب و دوستداری و ياری و قرب که بـن و بنيـاد ديـن اسـت «هـل الـدين اال
الحب» عبوديت و تعبد بنده تحقق پيدا ميکند .اما اين واليت و از آنجا واليت حق بر عمـوم مومنـان از
مجرا و از طريق نبوت و رسالت ظهور و تجلي ميکند يعني در طول و نه عرض آن واليت رسول اوست
(ثانيا و بالتبع) .رسول از طرفي به حق متصل است (وجه يلي الحقي) و از سـوی ديگـر بـه جانـب خلـق
متوجه است (وجه يلي الخلقي) .رسالت ،قسمي از نبوت است که در آن بعث به سوی امت و شريعت نيـز
اعتبار مي شود .يك طرف واليت حق و واليت اوست و طرف ديگر ابالغ شريعت و امامت امت است .اما
پس از خاتم النبيين و پايان نبوت تشريع الجرم دور امامت البته بر اساس شريعت خاتم و تنزيل آيات فرا
مي رسد همان وساطت و حالت بينابيني و برزخي برای امام در خذ معاني رباني و معارف الهـي از حـق و
ابالغ آن به مردم و مومنان و تأويل آيات تداوم مييابد .ولي؛ يعني انسان کامل واصل به حق و فـاني در
او و دستگير و رهبر خلق به سوی حق بواسطه حق (بالحق) .بر اين وجه امامت رويي به حق و رويي بـه
خلق دارد .تولي حق؛ يعني همين رو به حق داشتن و الزمة آن تبری از غير اوست ،روی بر تافتن از هـر
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آنچه جز اوست که اعدام اند و پس از آن به افااة حق وجود رحماني يافتن و از آنجا به خـود و ديگـران؛
يعني اعدام مجال و رخصت ظهور و بروز دادن (مرتبة بقاء بعد الفناء) .باطن امامت ،واليت حـق و ظـاهر
آن واليت بر خلق است .حکمای مسلمان از فارابي گرفته تا مالصدرا و پيـروان او همـين طـرز تلقـي را
دارند .از اينجا است که شيخ اشراق سهروردی در مقدمة حکمه االشراق حکيم متوغـل در تألـه را خليفـه
اهلل ،امام و دارای رياست مي داند که گاهي مستولي و ظاهر و مکشوف است و زمـاني خفـي کـه در ايـن
صورت او را قطب 11نامند .وی واجد صفت امامت و رياست است ولو آنکه به اين جهت به او رجوع نکنند
او به هر صورت امام است همچنانکه افالطون که وی از او با عنوان امام الحکمه و رئـيس الحکمـه يـاد
ميکند (ج  ،1ص  )18در واليت نامة خود چنين گفته است .قتل شيخ مقتول بـه حکـم فقهـاء ظـاهری
مذهب حلب و به امر صالح الدين ايوبي و اجرای فرزندش ملك ظاهر عليرغم ميل باطني خود به جـرم
قول اوست به تداوم نبوت .امری که در سنت عرفان نظری ابن عربي از آن به نبوت تعريف در برابر نبوت
تشريع تعبير کردهاند.
 .3سخن فخر رازی در معنای واليت
حال در اينجا سخن فخر رازی (فخر رازی ،بي تا )71-16 :پيش ميآيد که اگر چنانکه شـيعه از ايـن
آيه مراد ميکند مقصود امام و متصرف در جميع امت و آن امام المحالـه علـي بـن ابيطالـب باشـد چنـد
اشکال بر اين کالم وارد است و از جمله آنکه (همان  )18 :مومنان مذکور در اين آيه موصوف به واليـت
در حال نزول آيه نخواهند بود .زيرا در زمان حيات حیرت رسول (ص) علي بن ابيطالـب نافـذ التصـرف
نبوده است حال آنکه اقتیای آيه چنين نيست ولي اگر واليت را بر محبت و نصرت حمل کنيم واليت در
زمان حال حاصل خواهد بود پس ثابت ميشود که حمل واليت بر معنای محبـت ،اولـي از حمـل آن بـر
تصرف است .11با منع مومنان در آيات قبل (آيه  ) 61از اتخـاذ يهـود و نصـاری بـه عنـوان اوليـاء؛ يعنـي
دوستان خود توصيه به دو ستي و محبت حیرت علي (ع) اولي است زيرا اين معنا نيز که مراد از آن نهي،
17
نهي از امام و متصرف قرار دادن آنان در ارواح و اموال مومنان باشد بطالنش مانند معلوم اروری است
(همان.)13 :
فخر رازی پا پيشتر مينهد و بيان ميکند که از آنجا کـه در علـم اصـول ثابـت شـده اسـتعمال لفـظ
مشترک در دو مفهوم آن با هم جايز نيست (همان 13 :و  )13بنابراين قول اول؛ يعنـي داللـت ذيـل آيـه
ناظر به والذين امنوا بر محبت و نصرت و مواالت ميان مومنان و اصحاب پيامبر اولي است که در هنگـام
نزول آيه برخي نماز را تمام کرده بودند و برخي دفع مال به فقير ميکردنـد و برخـي در نمـاز بـه رکـوع
مشغول بوده اند و لذا خداوند متعال الجرم همه اين صفات را ذکر کـرده اسـت (همـان 16 :و  )13وی در
ادامه مي افزايد که اگر حتي قول دوم را مبني بر داللت آيه بر شخص معين بپذيريم ،يعني نزول آيه را بـا
نظر به برخي روايات از عبداهلل بن سالم و ابوذر در حق علي عليه السالم و از روايتي از عکرمـه در بـاب
ابوبکر ،باز هم آن را بايد در معنای محبت و نصرت بگيريم و نهايت اينکه اگر مراد تصرف و امامـت هـم
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باشد اوال روايات در مورد هر دو آمده و اختصاص به علي (ع) ندارد و ثانيا انصراف به امامـت و جانشـيني
بالفصل آن حیرت ندارد .مي دانيم که اهل سنت اغلب در معنای اين آيه با قبول نزول آن در حق علـي
(ع) و در مورد حديث غدير بر فرض قبول و نقل آن واليت را بر همين معنا حمل ميکنند ،حتي مولـوی
نيز با نقل امني آن از قول نبي مکرم اسالم ميگويد :گفت هر کاو را منم مولي و دوست  /ابن عم مـن
علي موالی اوست( .مولوی،1738 ،د  )1186 :4اما عالوه بر کالم شيعي در فلسفه و سنت عرفان نظـری
ابن عربي مطلب از قرار ديگری است و تأکيد و تکيه در اين مقاله نيز بر همين معناست.
.9عينيت و غيريت ذات و صفات حق تعالی -صفت ذات اضافه در حق تعالی
در کالم اسالمي دربارة صفات حق ،وحدت وعينيت صفات با ذات يا زيادت آنهـا بـر ذات سـه قـول
مشهور است به تعبير حاجي سبزواری در منظومه واالشعری بازديـاد قائلـه  /و قالـت بالنيابـه المعتزلـه -
اشاعره دربارة ائمه اسماء و صفات؛ يعني حيات ،علم ،اراده ،قدرت ،سمع ،بصر و کالم قائل به زيادت آنها
بر ذات در عين قدم اشان شدند بر اين وجه اشکال قدمای ثمانيه پيش آمده است؛ يعني هفت صفت قديم
به ااافه خود ذات ميشود .هشت قديم يا هشت صفت قديم (صفات سابق الذکر به ااافه بقـاء) بـا ذات
ميشود نه قديم به جای يکي (ابـن سـينا 1678 ،ق . )81-81 :.البتـه آنـان کـالم را هـم کـالم نفسـي
ميگرفتند نه کالم لفظي که آن را حادث ميدانستند .در برابر آنها ،معتزله به نيابت ذات از صفات قائـل
شدند که ميدانيم در اين صورت تفاوت مفهومي صفات از بين ميرود .متکلمان شيعي مذهب ،به وحدت
ذات و صفات و عينيت آنها به طورمصداقي و نه مفهومي قائل شدند .در ايـن حـال از خلـط مصـداق و
مفهوم احتراز مي شود .به اختصار در اينجا گفتني است که در برخي مواقـف و در جاهـايي در فلسـفه کـه
سخن از وحدت و عينيت و حمل هوهويه پيش ميآيد همچون وحدت علم و وجود در فلسفه مالصدرا که
العلم ارب من الوجود بل عينه مراد همين وحدت مصداقي و اصطالحا مساوقت است ،همچنانکه در باب
صفات خير ،زيبا ،مطلق ،واحد و وجود در آثار افالطون ،وجود و خير و وحدت در آثار ارسطو چنين معنايي
داشته است.
حال برای روشنتر شدن مطلب مي گوييم صفات الهي را نظر به ااافه به غير بر سـه دسـته تقسـيم
کردهاند :
 -1صفات ح قيقي محض مانند حيات و علم حق به ذات خود و وجوب ذاتي حق که نه در تحقق اين
صفات ااافه به غير اعتبار ميشود و نه حتي ااافه عارض بر آنها مـيگـردد -1 .صـفات حقيقـي ذات
ااافه همچون علم خدا به اشياء و اراده ،قدرت ،سمع و بصر که در تحقق آنها ااافه معتبر نيست اما در
ترتب آثار ااافه عروض پيدا ميکند يعني وقتي معلوم و مقـدور محقـق و موجـود شـود ااـافه عـارض
ميگردد  -7صفات ااافي محض که هم در تحقق و هم در ترتب اثر ااافه به غير در اين قسم صـفات
ملحوظ و معتبر است مانند رازقيت و خالقيت .معلوم ،ميتواند اصطالحا معلـوم بالـذات باشـد امـا مـرزوق
بالذات يا مخلوق بالذات در برابر مرزوق بالعرض و مخلوق بالعرض بـيوجـه و منتفـي اسـت .زيـادت يـا
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وحدت در صفات نسبت به حق ناظر به دو قسم پيشين است؛ يعني صفات حقيقي و صـفات ذات ااـافه
اگر نه همه تصديق ميکنند که صفات ااافي محض متأخر از ذات و زائد بر ذاتانـد ايـن قسـم صـفات
صفات فعل حقاند( .جهانگيری.)118-114 :1741 ،
نکته اينکه مبنای نظر فخر رازی همان نظر اشاعره است و همة صفات حق را زائد بر ذات و در نتيجه
همچون صفات فعل تلقي مي کند که تحقق آن منوط به ااافه بـه غيـر اسـت هـر چنـد بـرای اشـاعره
اين صفات قديماند و عالم که اثر فعل خدا است ،حادث اسـت .بـرای همـين وی زمـان حـال را در ايـن
آيه برای داللت بر واليت اهلل و رسول او و مؤمنان مذکور اصل گرفته است .البته سخن او به جهت ترتب
اثر و در ظهور و نه در تحقق صفت واليت درست است .صفت واليـت حـق بـر عمـوم مومنـان متفـرع
از ربوبيت اوست؛ يعني به تعبير اهل حکمت و عرفان متفرع از مرتبة واحـديت و الوهيـت اسـت ،کـه بـر
خالف مرتبة احديت ،ذات حق در آن بشرط اتصاف به صفات و نعوت و متعين به تعينات لحاظ مـيشـود
و آن منوط به ااافه اشراقي حق است به اعيان ثابته در حیـرت علميـه؛ يعنـي آنچـه اصـطالحا فـيض
اقدساش ناميده اند .علم حق به غير ،چنانکه گذشت صفت ذات ااافه است و به قولي در همين وعاست
که آدمي مخاطب پرسش الست بربکم واقع ميشود و پاسخ ميدهد بلي و اين؛ يعني قبول واليت حق در
مقام فطرت و ذات به تعبير ديگر همان امانتي که حمل آن را انسان پذيرفت و از آنجا است کـه واليـت
طاغوت عاراي و مانع واليت حق است و در اثر غفلت عارض ميشود در روز الست بلي گفتي  /امروز در
بستر ألخفتي.
ابن سينا نيز در فلسفة خود علم حق را با رد فاعليت بالقصد متکلمان از جمله در نمط ششـم اشـارات
علم عنايي و فاعليت او را از سر جود تلقي ميکند و در جود قصد و عواي و ترجيحي در کار نيست مبد
غني جواد از سر عنايت فيیان ،جودت ،داد و دهش ميکند .16علم عنايي همچون علم مجتهد است کـه
به اجمال همه معلوم در نفس او حاار است اما در اثر توجه و التفات16؛ يعني به عنايت صـورت تفصـيلي
به خود ميگيرد فعل حق نيز مسبوق به علم عنايي اوست علم فأوجد .مراد از قيام صدوری در برابر قيـام
حلولي همين است .پس علم حق پيش از ايجاد به صورت اشياء تعلق ميگيرد که مشائيان و نه خود ابـن
سينا از آن به صور مرتسمه تعبير کردهاند که موهم انفعال در علم حق ميشود و در نتيجه قول به فاعليت
بالراا و فاعليت بالتجلي را پيش آورده است ،مالصدرا نيز چنانکه ميدانيم علم اجمـالي در عـين کشـف
تفصيلي را طرح ميکند.
.4حيث التفاتی ،صفت ذات اضافه در انسان
اگر از واليت حق التفات پيدا کنيم به انسان و انسان کامل ،يعني واليت رسول اکرم (ص) و حیـرت
امير (ع) از باب تمهيد مطلب الزم است مقدماتي بياوريم .در دورة جديد به اقتیای انسان مداری 14و بشر
انگاری 13و مواوعيت شناسايي 18صفاتي را که اوال و بالذات بر حق و ثانيا و بـالعرض بـر عبـد اطـالق
مي شود اوال و بالذات به بشر منتسب کردند و در نتيجه به اقتیـای ايـن دوره مباحـث نيـز حـول ذات و
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صفات آدمي به عنوان مواوع آگاهي 13مطرح گرديد .در قرن نوزدهم برخي پيـروان مـذهب تحصـلي
همچون اگوست کنت منکر مشاهدة وجداني 11شدند زيرا مدعي بودند اين کار نفـس را دوپـاره مـيکنـد.
اينان با رد احکام تـأليفي ماتقـدم کانـت و بازگردانـدن همـه چيـز بـه مشـاهدات حسـي و تجربـه و يـا
ا مور منطقي قائم بر اصل هوهويت دوباره به مذهب فکری هيوم رجوع کردنـد .در روانشناسـي مـذهب و
نحلة رفتار انگاری 11حاصل چنين مواجهه ای با نفس آدمي است که نه تنها تجرد و تعالي 17نفـس بلکـه
حتي استعالء 16آن را از تجربة حسي بر وجهي که کانت به آن قائل بود انکار ميکند و بر آن سر است تا
در اين حوزه نيز همچون قلمرو فيزيك همه چيز را بر اين اساس به امر متعلق وند 16و در نتيجه امر قابل
مشاهدة عمومي و همگاني 14اين بار در رفتار آدمي احاله کند .مراد از fact؛ يعني امر واقع مشاهده پـذير
در علوم همين است .امـر نفسـاني يـا بـه تعبيـر امـروزی پديـدار روانـي از وجـدانيات اسـت و بخـودی
13
خود مشاهده پذير همگاني نيست اما رفتار چنين است .ليکن در اينجـا الزم اسـت يـك احالـه انگـاری
صورت گيرد و آن اينکه امر رواني را به اصطالح به رفتار 18به تحويل برنـد .بـر ايـن اسـاس قائـل شـد
نه به اينکه نه تنها ديگران بلکه خود صاحب رفتار نيز مشاهدهای دروني و وجـداني از حـال خـود نـدارد.
فرانتس برنتانو 13در کتاب روانشناسي از منظری تجربي 78به مقابله با اين وجهه نظر مـيپـردازد و بـرآن
71
است که هر گونه آگاهي همواره همراه با آگاهي ثانوی از خود است يعني آگاهي قائم بـه خـود آگـاهي
است به تعبير عالمه طباطبايي (مقاله پنجم اصول فلسفه و روش رئاليسم) علم حصولي مسبوق بـه علـم
حیوری است ( طباطبايي.)186 :1771 ،
برنتانو ( )1313-1878که از مؤسسان فلسفه های پديدارشناسي است و هوسرل مؤسس ديگر و مروج
اين نحلة فلسفي دو سال در وين در درس او حیور يافته ،کشيشي کاتوليـك مـذهب طرفـدار ارسـطو و
فلسفه مدرسي است و شهرتش به واسطة از نو در کار آوردن حيث التفاتي 71ميباشـد کـه آن را بواسـطه
فلسفه مدرسي از حکمای مسلمان يعني فارابي و ابن سينا خذ کرده است .البته وی بعدها در اواخـر عمـر
به جهت باخود متناقض 77دانستن تثليث 76و عدم قبول عصـمت پـاپ از جامـه و زی روحانيـت مـذهب
کاتوليك بدر آمد ،اما تا آخر اعتقادی مسيحي داشت .وی عالوه بر مقابلـه بـا ايـن وجهـه نظـر تحصـلي
مذهبان در جهت مواوع شناسايي 76از سوی متعلق شناسايي 74نيز با ايدهآليسم آلمـان بـه ويـژه فلسـفه
هگل به مخالفت بر ميخيزد و از اين حيث نيز با عالمه طباطبائي قابل قياس است .قصد او آن است که
جوهريت (مواوعيت نفساني و خارجي)( ،سوژه و ابژه) هر دو را اثبات کند.
پرسش آن است که علم و آگاهي از چه مقولهای است؟ انفعال ،فعل ،کيف ،ااافه يا ...؟ برنتانو علم را
از مقوله ااافه و نه ااافه محض ،بلکه صفت ذات ااافه ميداند .معنای حيث التفاتي همين است آگاهي
از هر قسم هر نوع آگاهي هر تصوری ،هر احساسي ،هر تصديقي ،هـر انفعـالي هـر عشـقي معطـوف بـه
چيزی است (معطوفيت يا دربارگي و مانند آن  towardness, ofness, aboutnessمن در مواجهه
با اشياء از خود بدر ميشوم ااافه و نسبتي با شيء پيدا ميکـنم علـم حاصـل مـيشـود .وی طـي يـك
استدالل بر اين اساس درصد اثبات جوهر فردی نفس بر ميآيد (دائره المعارف فلسفه راتلج ،ذيل برنتانو)
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يکي از آثار و لوازم سخن برنتانو رد اين نظر رفتارانگاران است که صفات افراد همچون شجاعت ،علم
و فیل ،دينداری به رفتار شجاعانه ،فااالنه ،ديندارانه و مانند آن باز ميگردد .شـجاع کسـي اسـت کـه
رفتار شجاعانه را بلد است يعني به نحوی آموخته است که از تبعات و نتايج آن نظر تکيه بر مسأله تربيت
مي باشد .اينکه گفته شود ذات بد نيکو نگردد چونکه بنيادش بد است ،تربيت نـا اهـل را چـون گردکـان
برگنبد است مسموع و مقبول نيست ،همينطور است در مورد ايـن هجـو فردوسـي از محمـود سـبکتکين
غزنوی که چو اندر تبارش بزرگي نبود  /نيارست نام بزرگان شنود مگر آنکه نظر به جهات تربيتي معطوف
و منصرف شود .السعيد سعيد في بطن امه والشقي شقي في بطن امه و هر گونه اعتقاد اصـطالحا قیـا و
قدری از نظر اينها باطل و نارواست .به اين معنا باز ميگرديم که صفات همچـون صـفت واليـت امـری
است که در نفس متمکن است به جهت علم و دانايي يا حب يا ايمان يا هر چيز ديگری از اين قبيـل بـه
تعبير علمای اخالق ملکة نفس است کسبي يا اکتسابي يا موهـوبي در تحقـق آن بـا آنکـه خـود مفهـوم
ااافي است ااافه شرط نيست بلکه عارض آن ميشود .افالطون از  11صـفت ولـي 73يـا واليـت مـرد
سخن ميگويد که اصل و اساس آن دانايي و حب دانايي است چون فیيلت از نظـر او عبـارت از دانـايي
است فيلسوف ولي است و فلسفه بنابراين متولي پذير نيست .دانش و علم در ر س و اسـاس همـه امـور
است .نه با صرف رجوع افراد و جماعت به فردی او صاحب صفت واليت ميشود و نه با اعراض از او اين
صفت از او سلب ميگردد .البته وقتي کسي فيلوسوفوس با جميع شرايط آن بود بـر مـردم اسـت کـه بـه
سراغ او بروند و از او بخواهند که واليت و امامت آنان را بپذيرد .او حق قانونگذاری و رهبری دارد .فارابي
نيز در آثار خود بويژه آراء اهل المدينه الفااله (همان 118 :و  )166همين سخن را بگونهای ديگـر گفتـه
است .از سهروردی نيز پيشتر سخن گفتيم مالصدرا هم همين نظر را دارد.
اين وجهه نظر که در ابتدای مقاله بيان شد که در اسالم ،حکمت يونان باستان و حکمای خسرواني در
اساس مشترک است و فکرت فره ايزدی و خره کياني را بن و بنياد اين طرز تلقي است .اين وجهـه نظـر
در عالم اسالم ميان متکلمان شيعي مذهب ،حکماء و اهل عرفان مشترک است .تفاوت و اختالف اصـلي
شيعيان و اهل سنت عارف مسلك يا فيلسوف مذاق در اين باب به حصر واليت در ائمـه معصـومين بـاز
مي گردد و تبعيت هر گونه واليت ديگر از آن و اينکه بازگشت آن به اين سه واليت محصـور و منحصـر
است  :اهلل ،رسول او و امامان معصوم .بنابر اين ،اين قسم صفات (از قبيل واليت) صفات ذات ااافه اند و
در نفس افراد صاحب صفات تحقق دارند البته ترتب آثار منوط به ظهور و ااافه به غير (در اين جا عموم
مردم) است.
.1مقام تحقق و مقام ترتب آثار
در تفاوت ميان مقام تحقق و ترتب آثار در امور اعتباری ،واعي و شرعي؛ يعني در عقود مـيتـوان از
وکالت ،وصايت ،امانت و وراثت مثال زد که با آنکه وصي يا وکيل يا اامن يا وارث هم اکنون (يعني در
هنگام يقين يا تعين) و بالفعل واجد اين عنوان اسـت و ايـن وصـف در مـورد او منجـزا و محققـا صـدق
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ميکند ،اثر وراثت يا وصايت پس از مرگ مورث يا صاحب وصيت و اثر وکالت و اـمانت نيـز در ظـرف
زماني خود يعني حصول دعاوی در دادگاه ،در مورد وکالت و عدم تأديه مورد امانت ،از سوی اـامن در
امر امانت بر صاحبان اين عناوين مترتب ميشود .اين اوصاف و عناوين ،در اصـطالح تنجيـزیانـد نـه
تعليقي؛ زيرا تعليق مانع از تحقق وصف و عنوان است .اامن نميتواند امان خود را معلق بر عدم تأديه
از سوی اامن شده گرداند بلکه عقد امان با قبول اامن متحقق است و اجـرای آن منـوط و مشـروط
است به عدم تأديه ميباشد .عدم تأديه و ايفاء که علت تحقق امان نميتواند شود .در خصوص وصايت،
واليتعهدی و نيابت نيز همينطور است و اين اشکال در باب حديث منزلت نيز با همين وجهـه نظـر و بـر
اساس همين مبنا آمده است (مجلسي )183-166:1386 ،اشکال آن است که گفتهاند اين حديث امامـت
و واليت حیرت امير (ع) را اثبات نميکند .انت مني بمنزله موسي من هارون اال النبي بعدی چون پـس
از حیرت موسي به جهت مرگ پيشتر واقع شده هارون نه ايشان بلکه يوشع بن نون جانشين آن پيـامبر
جليل القدر شده است .بنابراين ،گفته اند اين حديث وصايت و جانشيني حیرت امير (ع) برای پيامبر اکرم
(ص) را نمي رساند حال آنکه مطلب تناسب و هم منزلتي در نسبت حیرت رسول اکـرم (ص) و حیـرت
امير (ع) با موسي و هارون علي نبينا و آله و عليهما السالم است؛ يعني همچنانکه محققـا هـارون وصـي
موسي بوده علي عليه السالم نيز وصي و جانشين حیرت رسول اکرم (ص) است و روشن است که يوشع
بن نون اين مقام و عنوان را فاقد بوده هر چند در عمل و در واقع عيني تاريخي او جانشين موسـي شـده
است .عباس ميرزا ،حقيقه و بالفعل وليعهد و نايب السلطنه فتحعلي شاه قاجار بوده است ولو آنکه پـيش از
او در مشهد مقدس در اثر بيماری درگذشته باشد.
در اين موارد نيز با آنکه جعل و واع است اما جعل و واع قائم بـه خصوصـيت و وصـفي در طـرف
جعل و واـع يـا مجموعـه ای از اوصـاف همچـون علـم ،شـجاعت ،تقـوا ،نسـب و ماننـد آن اسـت .در
مورد مواوع بحث نيز واليت؛ يعني محبت و قرب اساس است برای واليت .افزون بر ايـن در آيـه انمـا
حرف حصراست و انحصار و اختصاص آن به اين سه طرف .فخر رازی به معنای حصر در انما نيـز قائـل
نيست.78
نکته آخر آنکه در افالطون و به پيروی از او در فلسفه اسالمي هر چند چنانکه ديديم حـب و قـرب و
واليت مطرح است ،اما حیرت حق با صفت عليم و با لغت حکيم و دانای مطلق ،ملحـوظ اسـت و مـا از
اين اختالف که حکمت در معنايي گذشت از علل و اسباب به حق و حوالـت و دهـش اوسـت و از طـرح
مباحث خوف ،خشيت (ترس آگاهي) ،حيرت ،احوال و مواجيد ديگر بـه جـای علـم و آگـاهي صـرفنظـر
کرديم به جهت آنکه سخن برنتانو در جای خود يعنـي نفـي و رد روانشناسـي تجربـي حـق اسـت و بـه
افالطون نيز هم آری بايد گفت و هم نه .اگر نه بهتر است از حافظ اين بيت را به تذکر برخوانيم که تکيه
بر تقوی و دانش در طريقت کافری است  /راهرو گر صد هنر دارد توکل بايدش
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نتيجهگيری
در اين مقاله با توجه به بحث صفات حق در معارف عقلي اسالمي در مواجهه با متکلمان اشعری و به
طور مشخص فخر رازی و بحث علم و آگاهي در نـزد متألـه مسـيحي و فيلسـوف مدرسـي مـذاق قـرن
نوزدهم و اوايل قرن بيستم آلمان فرانتس برنتانو در مواجهه با برخي تحصلي مذهبان و به طور مشخص
اگوست کنت فرانسوی تمييز ميان دو مقام «تحقق» و «ترتب آثار» صورت گرفت .در باب صفت امامـت
و واليت به دو وجه يلي الحقي آن؛ يعني دوستي و قرب الهي و وجـه يلـي الخلقـي آن يعنـي تصـرف و
امارت و رهبری در نسبت با هم به صورت ظهور و بطون سخن گفتيم .بر اين وجه بنياد و باطن و اصل و
اساس واليت نزد اهل حکمت و معرفت در عوض هر چيز ديگر فقط واليت حق تلقـي گرديـد حـال بـه
صفت دانايي و حکمت و يا هر اسم و صفت ديگر از اسماء حسني و نعوت الهي (و درست تر به اسم جامع
حق يعني اهلل) .اما اين واليت خود به دو اعتبار لحاظ ميشود يك زمـان مقصـود از آن صـفتي اسـت در
نفس ولي حاکي از اولي واحق بودن او به رهبری و امارت و يك زمان ناظر اسـت و بـه رهبـری عمـوم
مردم به طور عيني و واقع در خارج يعني حکومت و آنچه در فرهنگ شيعي از آن به امامت ظاهری تعبير
مي کنند .پس امامت را بر سه اليه و سه مرتبه ميتوان صورت بندی نمود .الية اول باطنيترين وجه آن
است که عبارت از واليت مي باشد .الية دوم بينابيني است .نسبت به قبلي ظاهر و نسبت به بعدی بـاطن
است؛ يعني صفت و ملکة واليت به اقتیای واليت الهي در سر و جان ولي که خود قائم به اولي اما مبد
و منشاء الية بعدی است و باالخره الية سوم که عبارت از ظهور امامت در ميان امـت و تحقـق خـارجي
واليت است .اين اليه همان مقام ترتب آثار و مرحله و مرتبـة تحقـق خـارجي و ظهـور صـفت متقـرر و
متمکن در نفس ولي در فعل و رفتار حکومتي امام است.
پی نوشتها
 .1عالم به يوناني  cosmosدر برابر  chaosکه آشوب و تشتت صرف و هباء و هاويه است چنانکه
در توحيد مفیل آمده قوسموس به معنای زيور و زينت استkosmos : order, kosmeein: to .
( adornچيمبرز ،ذيل واژه) to adorn .يعني زينت دادن ،زيبا کردن و آراستن (فرهنگ معاصـر ،ذيـل
واژه).
2. tradition
3. identity
4. diversity
5. reduction
6. eidetical reduction
7. natural ego
8. transcendental, pure ago
9. natural object
10. pure object
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 .11تعبري قطب در این معنا نخستني باار ا ما ع اع اس ادا در خوا را د در رطبا
شقشقي رطب 3س َاما خاهلل لقد تقمصها فالن خ ان ليعلم أن حمع منها ّ
حمل القطب من الرحي.
 .11احلج الثاني  :انّا ل محلنا ال الی ع الترصف خاال مام ملاكان امل من ن املذك رخن يف االی
م و فني بال الی حال نزخل االی ّ ،
كرم اهلل خجه ماكان نافذ الترصف حاال
الن ع بن ايبطالب ّ
حياه الرد ل ،خاالی تقتيض ك ن ه الء امل منني م و فني بال الی يف احلال .اماا ل محلناا ال الیا
ع املحب خالنرصه كان ال الی حاول يف احلال فثب أن محل ال الی ع املحبا اخع مان محلهاا
ع الترصف.و
 .13خليس املراد التتخذخا اليه د خالنصاري ائم مترصفني يف ارخاحكم خ ام الكم َّ
الن بطاالن
هذا كاملعل م بالرضاخره بال املاراد التتخاذخا اليها د خ النصااري احباباا خ انصاارا خال االط هم
خال تعاضدخهم .البت در این اد اي فخر را ي جد ًا ميت ان تشاكي نما د .آیا نفاي دابيل هام
قریب مهني معنا را ميرداند خ حال آنك نا ل آمده اد  :لان جيعال اهلل للكاافرین اع املا منني
دبيال.و
 .11تنبي  :اتعرف ما اجل د؟ اجل د ه افاده ما ینبغي اللع ض ...فاجل اد احلق ه الذي یفاي
من الف ائد اللش ق من خ طلب قصدي ليشء یع د الي ابن دينا1143،ق111 :.س اشاره  :الجتاد
ان طلب خملصا اال ان تق ل  :ان متثل النظام الكع يف العلم السابق مع خقت ال اجب الالئق یفاي
من ذل النظام ع ترتيب يف تفاويل معق الً فيضان خ هذا ه العنای  .مهان111-114 :س.و
15. intention
16. anthropocentrism
17. humanism
18. subjectivity
19. knowing subject
20. positivism
21.inner observation
22. behaviourism
23. transcendence
24. transcendentdality
25.objective
26. public
27. reductionism
28. behaviour
29. Franz Brentano
30. Psychology from an empirical standpoint
31. self-consciousness
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32. intentionality
33. self-contradictory
34. trinity
35. subject, sujet
36. object, objet
37. politikos

 .78وی در مورد جمع بودن الذین امن ا الذین یقيم ن الصل ه الخ ميگ ید محل الفاا اجلماع خ
ان جا ع ال احد ع دبيل التعظيم لكن جما الحقيق (فخر رازی،بـي تـا )18 :يعنـي حمـل آن بـر
مصداق واحد دليل مي خواهد .در مورد انما مينويسد خالنسلم ان كلم انام للحرص ،خالدليل لي ق ل
انام مثل احلياه الدنيا كامء انزلناه من السامءس خالش أن احلياه الدنيا هلا امثال ارري د ي هذا املثل،
خقال انام احلياه الدنيا هل خ لعبس خ الش أن اللعب خالله قدحيصال يف ريريهاا (همـان )78 :کـه
پيداست مطلب حصر حيات دنيا به لهو و لعب است نه بالعکس حکايت گـرد و گردوسـت و همينطـور در
مورد اولي سخن رازی درست نيست .مراد آنست که در مثل زندگي دنيا نيست مگر مانند آبي کـه فـالن
حالت و وصف را دارد نه وصف و حالتي ديگر را .در انگليسي احکام حصريه يا همان احالـهای را اينگونـه
صورت بندی ميکنند … . It is nothing else butدر اينجا انما به مثل بر نميگـردد بلکـه راجـع
است به نسبت ميان مثال و ممثول يعني بيرون از اين نسبت نيست
فهرست منابع
قرآن کريم
نهجالبالغه
ابن سينا ،ابوعلي حسين بن عبداهلل 1687( ،ق) ،االشارات و التنبيهات ،الجزء الثالث في علم ماقبل علم
الطبيعه ،الطبع الثاني ،قم :دفتر نشر الکتاب.
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