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:چکیده
و ) با فتح واو (در این نوشتۀ مختصر، مقصود نشان دادن لزوم لحاظ دو معناي والیت             

در نسبت با هم به عنوان بطون و ظهور یکدیگر و نه جـداي از هـم      ) با کسر واو  (وِالیت  
ها در این باب به همین جـدایی        سیاري از کج فهمی   زیرا چنانکه خواهد آمد منشأ ب     . است

گـردد و اگـر ایـن دو معنـا را     میان این دو معنا و مشترك لفظی گرفتن کلمه ولی باز می        
انـد مطلـب بـه      مرتبط با هم لحاظ کنیم چنانکه در حکمت و فلسفه چنین اعتبـار کـرده              

و سـورة    59اء آیـه    از جملـه سـورة نـس      (اي دیگر خواهد شد و در فهم معناي آیات          گونه
و روایات در این باره گشایشی پدیـد خواهـد آمـد کـه در غیـر اینـصورت                   ) 55مائده آیه   

از طرفی این بحث نشان خواهد داد کـه قـول مـشهور فخـر رازي در          . منتفی خواهد بود  
تواند به صـفت ذات اضـافه در نفـس عـالم تلقـی      باب علم که از مقوله اضافه است نمی     

هراً به اضافه محض باز می گردد که ایـن امـر خـود البتـه در آثـار                   گردد و تصور وي ظا    
. فلسفی و کالمی وي قابل رسیدگی است
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مقدمه

یعنـی االولـی   ؛ن معناوِالیت با کسر واو به معناي سرپرستی و تصرف و اِمارت و قدرت است ولی به ای        
ایـن کلمـه بـا کلمـۀ     ) ذیـل و ل ي : ق1429صفی پور، بی تا؛ ابن منظور، (بالتصرف، نگاهبان و متصرف  

نـام اثـر    ) oliteiaشـود   را برداریم مـی    pاگر حرف اول آن     (هم ریشه و هم معنی است        politeiaیونانی  
در دوران اخیـر آن را بـه   res publicaمهم افالطون همین است که بـه جهـت ترجمـۀ التینـی آن بـه      

لفظ سیاست البتـه سنـسکریت      . گفتنداند اما قدما به آن کتاب السیاسه می       جمهور و جمهوري ترجمه کرده    
گفتند کتاب الوالیه یـا والیـت نامـه    بود اگر میتر میاست و در اصل معناي دیگري دارد و دقیق و درست   

یونـانی را کـه مـأخوذ و مـشتق از آن         polisو هم معناي    رساند  را می  politeiaبه فارسی که هم معناي      
هنوز هـم در زبـان مـا تعبیـر          ) چیمبرز، ذیل واژه  (اند  آورده )city(ها معادل آن را شهر      است و در واژه نامه    

والیت هم معنـاي تـصرف و       همچون کلمۀ  یونانی، اي شهر و دیار ماست یعنی این کلمۀ       والیت ما به معن   
.رساندکند و هم معناي قلمروي جغرافیایی آن را میرا افاده میحکومت احتمالی معینی

و امـام فخـر رازي   ) االرب، همانجـا منتهـی ( اند  اما کلمۀ والیت با فتح واو، چنانکه در کتب لغت آورده          
نیز که وجهه نظر او محل بحث در این مقاله است ذکر کرده به معناي محبـت و نـصرت اسـت              ) 26ص  (

. ستداري، یاري، قرب، پیوستگی و مهربانی ولی به این معنا؛ یعنی محب و ناصـر و قریـب       یعنی دو  ؛والیت
یعنی مـشترك لفظـی و معنـوي هـر دوسـت        ؛هم ریشه و هم معنا است      philiaاین کلمه با کلمۀ یونانی      

مشترك لفظی در استعمال متعارف یعنی آنچه فقط مشترك لفظی است آنچه در لفظ مشترك و در معنـا                   (
ف باشد نظیر لفظ عین در عربی در داللت بر چشم و چشمه و طال و مانند آن و لفظ شیر در فارسـی                مختل

در انگلیسی در داللـت بـر فنـر و           springدر داللت بر حیوان مفترس و مایع نوشیدنی و شیر لوله یا لفظ              
بـه  ) Anglophileنظیـر   (و ماننـد آن      philosophiaاین کلمه در لفظ مرکـب       ). بهار و جستن و چشمه    

شـود؛ یعنـی   یونانی ایلیـا مـی  که با حذف حرف اول philia. به کار رفته است) یا ثانی(عنوان جزء اول   
.دوستداري، قرب و یاري

ظهور و بطون. 1

اند چنانکه در فارسی کلمه یاري و یـار  حال نکته آن است که این دو در لفظ و معنا هر دو با هم مرتبط      
اند کـه   را اطالق کرده   philopolisها بر فرمانرواي ایران داریوش لفظ       یونانی. کندیهمین معنا را افاده م    

شهریار؛ یعنی دوستدار شهر و دیار و هم کسی که بـه حکـم دوسـتی و                 . معادل فارسی کلمه شهریار است    
اش به یاري و یاوري آن برخاسته و از آنجـا متـصرف در امـور عمـومی                  محبت و قرب به شهر و سرزمین      

یعنی کسی که شهر او یار اوست و او یـار و  ؛ politikosدر زبان یونانیدم است؛ فرمانروا و والیت مرد    مر
این امتیاز نیست بلکه عشق به خدمت و یاري و مددکاري مـردم مطـابق بـا حـدیث                   . یاور شهر خود است   

.مشهور سیدالقوم خاد مهم است
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شـیرازي،  حـافظ (انی کی سرآمد شهریاران را چـه شـد   مهرب/ شهرِیاران بود و خاك مهربانان این دیار  
این نحوه از ارتباط و تناسب در یونان باسـتان در والیـت نامـۀ افالطـون نیـز ملحـوظ اسـت                     ) 112: تابی

politeia      یا مدینۀ فاضلۀ افالطـون از آنِ  1؛ یعنی حکومت و والیت و تصرف در امر عمومی در آئین شهر
Philosophos    یعنی دوستدارsophia               به معناي حکمت و دانایی است و حکمت و دانایی مطلـق از آن

ذات یگانۀ الهی است و این معنا مطابق است با ایزد ایرانی باستان اهورامزدا؛ کـه خـود بـه معنـاي سـرور            
اگرنه بـه مـن بلکـه بـه     «: آمده است ) 50قطعۀ مشهور   (در عبارت مشهور هراکلتیوس     . داناي مطلق است  

این وحـدت بـه واسـطه       . »ند دانادلی آن است که تصدیق کنند همه چیز واحد است          لوگوس گوش فرا ده   
حال از سه حـوزة فرهنگـی   . 2لوگوس یعنی کلمه و خرد است و او ضامن نظم و وحدت عالم و زینت است      

ها برآمـده   تاریخی که شیخ اشراق بر اساس فکرت جاودان خردي ایرانی درصدد جمع آن             3و سه فرادهش  
رسد که آیا در اینجا نیز والیت       ان باستان، یونان باستان و اسالم نوبت به تعالیم اسالمی می          است یعنی ایر  

و وِالیت نسبت بطون و ظهور با هم دارند یعنی آیا باطن و بنیاد وِالیت والیت اسـت و ظـاهر و مجـالي                      
سـوره مائـده رجـوع    55یه ؟ به آ5دارند یا غیریت4والیت وِالیت، و این دو معنا با هم این همانی و عینیت      

ّانـام ولـيكم اهللا و رسـوله والـذين آمنـوا الـذين يقيمـون : فرماید  کنیم، حضرت حق جل و عال می      می
انّما حرف حصر است یعنی این است و جز این نیست به تعبیـر  -الصلوه و يوتون الزكوه و هم راكعون

در پدیدارشناسـی هوسـرلی کـه       7ه بـه ذات   در اینجا ملحوظ است شبیه احال      6فیلسوفان معاصر نوعی احاله   
هـا  و ذوات آن  11را به اشـیاء محـض     10و اشیاء طبیعی  9را به خود استعالیی و محض      8خواهد خود طبیعی  می

بر شما نیست مگر این سه قسم و هر قسم دیگـري از والیـت بـه ایـن سـه بـاز                      ) حق(وِالیتی  . بازگرداند
ّويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلامت ايل النـور و الـذين كفـروا اهللا . اوالً و اصاله والیت اهللا    : گردد  می

اوست که یار و محبوب حقیقی و ازلـی   )275: بقره(اوليائهم الطاغوت خيرجوهنم من النور ايل الظلامت
دارد و آنان نیز دوسـتدار اوینـد     هموست که مؤمنان را دوست می     . است و معبودي جز او نیست الاله االهو       

ُهل الدين «بونه و بر اساس همین حب و دوستداري و یاري و قرب که بن و بنیاد دین است                یحبهم و یح   ّ ِ
اما این والیت و از آنجا وِالیت حق بر عمـوم مومنـان   . کندعبودیت و تعبد بنده تحقق پیدا می» ّاال احلب

الیـت رسـول    کند یعنی در طـول و نـه عـرض آن و           از مجرا و از طریق نبوت و رسالت ظهور و تجلی می           
بگو اگر اهللا را دوسـت      ) 31: آل عمران (ببكم اهللاحيان كنتم حتبون اهللا فاتبعونی قل).ثانیاً و بالتبع  (اوست  

وجـه یلـی   (رسول از طرفی به حـق متـصل اسـت    .دارید از من پیروي کنید تا اهللا شما را دوست بدارد       می
رسالت، قسمی از نبـوت اسـت کـه    ). لخلقیوجه یلی ا(و از سوي دیگر به جانب خلق متوجه است        ) الحقی

یک طرف والیت حـق و وِالیـت اوسـت و طـرف             . شوددر آن بعث به سوي امت و شریعت نیز اعتبار می          
اما پس از خاتم النبیین و پایان نبـوت تـشریع الجـرم دور امامـت         . دیگر ابالغ شریعت و امامت امت است      

رسد همان وساطت و حالت بینابینی و برزخی براي امـام  البته بر اساس شریعت خاتم و تنزیل آیات فرا می        
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ولـی؛  . یابددر أخذ معانی ربانی و معارف الهی از حق و ابالغ آن به مردم و مومنان و تأویل آیات تداوم می                    
). بـالحق (یعنی انسان کامل واصل به حق و فانی در او و دستگیر و رهبر خلق به سوي حق بواسطه حـق                     

تولّی حق؛ یعنی همین رو به حق داشتن و الزمۀ آن           . رویی به حق و رویی به خلق دارد       بر این وجه امامت     
اند و پـس از آن بـه افاضـۀ حـق وجـود      تبري از غیر اوست، روي بر تافتن از هر آنچه جز اوست که اَعدام    

بقاء بعـد   مرتبۀ  (رحمانی یافتن و از آنجا به خود و دیگران؛ یعنی اعدام مجال و رخصت ظهور و بروز دادن                   
حکمـاي مـسلمان از فـارابی گرفتـه تـا           . باطن امامت، والیت حق و ظاهر آن وِالیت بر خلق است          ). الفناء

از اینجا است که شیخ اشراق سهروردي در مقدمـۀ حکمـه            . مالصدرا و پیروان او همین طرز تلقی را دارند        
دانـد کـه گـاهی مـستولی و ظـاهر و            یاهللا، امام و داراي ریاست م      االشراق حکیم متوغل در تأله را خلیفه      

وي واجد صفت امامت و ریاست اسـت       . نامند 12مکشوف است و زمانی خفی که در این صورت او را قطب           
ولو آنکه به این جهت به او رجوع نکنند او به هر صورت امام است همچنانکـه افالطـون کـه وي از او بـا       

در والیـت نامـۀ خـود    ) 10ص :2ج ، 1355وردي، سـهر (کند عنوان امام الحکمه و رئیس الحکمه یاد می      
قتل شیخ مقتول به حکم فقهاء ظاهري مذهب حلب و بـه امـر صـالح الـدین ایـوبی و                     . چنین گفته است  

امـري کـه در     . رغم میل باطنی خود به جرم قول اوست به تـداوم نبـوت            اجراي فرزندش ملک ظاهر علی    
.انددر برابر نبوت تشریع تعبیر کردهسنت عرفان نظري ابن عربی از آن به نبوت تعریف 

الیتسخن فخر رازي در معناي وِ. 2

آید که اگر چنانکـه شـیعه از ایـن        پیش می ) 31-25: فخر رازي، بی تا   (حال در اینجا سخن فخر رازي       
کند مقصود امام و متصرف در جمیع امت و آن امام المحالـه علـی بـن ابیطالـب باشـد چنـد                       آیه مراد می  
مومنان مذکور در این آیه موصوف بـه والیـت          ) 28:همان(ن کالم وارد است و از جمله آنکه         اشکال بر ای  

علی بـن ابیطالـب نافـذ التـصرف       ) ص(زیرا در زمان حیات حضرت رسول       . در حال نزول آیه نخواهند بود     
در نبوده است حال آنکه اقتضاي آیه چنین نیست ولی اگر والیت را بر محبت و نصرت حمل کنیم والیت                 

شود که حمل والیت بر معناي محبـت، اولـی از حمـل آن بـر                زمان حال حاصل خواهد بود پس ثابت می       
؛ یعنـی  ءلیـا واز اتخـاذ یهـود و نـصاري بـه عنـوان ا     ) 51آیـه  (با منع مومنان در آیات قبل  . 13تصرف است 

راد از آن نهـی،  اولی است زیرا این معنا نیز که م  ) ع(دوستان خود توصیه به دوستی و محبت حضرت علی          
14نهی از امام و متصرف قرار دادن آنان در ارواح و اموال مومنان باشد بطالنش مانند معلوم ضروري است                  

).27: همان(
کند که از آنجا کـه در علـم اصـول ثابـت شـده اسـتعمال لفـظ                   نهد و بیان می   فخر رازي پا پیشتر می    

بنابراین قول اول؛ یعنـی داللـت ذیـل آیـه           ) 29و 27: همان(مشترك در دو مفهوم آن با هم جایز نیست          
ناظر به والذین امنوا بر محبت و نصرت و مواالت میان مومنان و اصحاب پیامبر اولی است کـه در هنگـام      

کردنـد و برخـی در نمـاز بـه رکـوع      نزول آیه برخی نماز را تمام کرده بودند و برخی دفع مال به فقیر مـی               
وي در ) 27و 25: همـان (متعال الجرم همه این صفات را ذکـر کـرده اسـت    اند و لذا خداوند     مشغول بوده 
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افزاید که اگر حتی قول دوم را مبنی بر داللت آیه بر شخص معین بپذیریم، یعنی نزول آیـه را بـا      ادامه می 
نظر به برخی روایات از عبداهللا بن سالم و ابوذر در حق علی علیه السالم و از روایتـی از عکرمـه در بـاب                         
ابوبکر، باز هم آن را باید در معناي محبت و نصرت بگیریم و نهایـت اینکـه اگـر مـراد تـصرف و امامـت                      

نـدارد و ثانیـاً انـصراف بـه امامـت و            ) ع(هم باشد اوالً روایات در مورد هر دو آمده و اختصاص بـه علـی                
با قبـول نـزول آن در   دانیم که اهل سنت اغلب در معناي این آیه          می. جانشینی بالفصل آن حضرت ندارد    

کننـد،  و در مورد حدیث غدیر بر فرض قبول و نقل آن والیت را بر همـین معنـا حمـل مـی                ) ع(حق علی   
/ گفت هر کاو را منم مولی و دوسـت  : گویدحتی مولوي نیز با نقل ضمنی آن از قول نبی مکرّم اسالم می          

وه بر کالم شیعی در فلـسفه و سـنت          اما عال ) 1105: 6د  ،1390مولوي،  . (ابن عم من علی موالي اوست     
.عرفان نظري ابن عربی مطلب از قرار دیگري است و تأکید و تکیه در این مقاله نیز بر همین معناست

صفت ذات اضافه در حق تعالی-عینیت و غیریت ذات و صفات حق تعالی.3

بـر ذات سـه قـول       هـا   در کالم اسالمی دربارة صفات حق، وحدت وعینیت صفات با ذات یا زیادت آن             
-و قالـت بالنیابـه المعتزلـه    / مشهور است به تعبیر حاجی سبزواري در منظومه واالشـعري بازدیـاد قائلـه        

ها اشاعره دربارة ائمه اسماء و صفات؛ یعنی حیات، علم، اراده، قدرت، سمع، بصر و کالم قائل به زیادت آن                  
ثمانیه پیش آمده است؛ یعنی هفت صفت قـدیم  اشان شدند بر این وجه اشکال قدمايبر ذات در عین قدم  

بـا ذات   ) صفات سابق الذکر به اضافه بقـاء      (هشت قدیم یا هشت صفت قدیم       . شودبه اضافه خود ذات می    
البتـه آنـان کـالم را هـم کـالم نفـسی       ) . 82-81.: ق1430سـینا،  ابـن (شود نه قدیم به جاي یکـی  می
ها، معتزله به نیابت ذات از صـفات قائـل   در برابر آن  . دانستندگرفتند نه کالم لفظی که آن را حادث می        می

متکلمان شیعی مذهب، به وحـدت  . روددانیم در این صورت تفاوت مفهومی صفات از بین می      شدند که می  
در ایـن حـال از خلـط مـصداق و     . ها به طورمصداقی و نه مفهومی قائل شـدند       ذات و صفات و عینیت آن     

به اختصار در اینجا گفتنی است که در برخـی مواقـف و در جاهـایی در فلـسفه کـه      . شودمفهوم احتراز می 
آید همچون وحدت علم و وجود در فلسفه مالصدرا که        سخن از وحدت و عینیت و حمل هوهویه پیش می         

العلم ضرب من الوجود بل عینه مراد همین وحدت مصداقی و اصطالحاً مساوقت است، همچنانکه در باب                 
یبا، مطلق، واحد و وجود در آثار افالطون، وجود و خیر و وحدت در آثار ارسطو چنین معنـایی                   صفات خیر، ز  

.داشته است
گوییم صفات الهی را نظر به اضافه به غیر بـر سـه دسـته تقـسیم                 تر شدن مطلب می   حال براي روشن  

:اند کرده
ه نه در تحقـق ایـن   صفات حقیقی محض مانند حیات و علم حق به ذات خود و وجوب ذاتی حق ک-1

صـفات حقیقـی ذات   -2. گـردد هـا مـی  شود و نه حتی اضافه عارض بر آن   صفات اضافه به غیر اعتبار می     
ها اضافه معتبر نیست امـا در  اضافه همچون علم خدا به اشیاء و اراده، قدرت، سمع و بصر که در تحقق آن       

محقـق و موجـود شـود اضـافه عـارض      کند یعنی وقتی معلـوم و مقـدور       ترتب آثار اضافه عروض پیدا می     
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صفات اضافی محض که هم در تحقق و هم در ترتب اثر اضافه به غیر در این قـسم صـفات        -3گردد  می
تواند اصطالحاً معلـوم بالـذات باشـد امـا مـرزوق            معلوم، می . ملحوظ و معتبر است مانند رازقیت و خالقیت       

زیـادت یـا   . وجـه و منتفـی اسـت   مخلوق بـالعرض بـی  بالذات یا مخلوق بالذات در برابر مرزوق بالعرض و    
وحدت در صفات نسبت به حق ناظر به دو قسم پیشین است؛ یعنی صفات حقیقـی و صـفات ذات اضـافه                      

انـد ایـن قـسم صـفات     کنند که صفات اضافی محض متأخر از ذات و زائد بـر ذات اگر نه همه تصدیق می 
).228-226: 1361جهانگیري، . (اندصفات فعل حق

نکته اینکه، مبناي نظر فخر رازي همان نظر اشاعره اسـت و همـۀ صـفات حـق را زائـد بـر ذات و در          
کند که تحقق آن منوط به اضافه به غیر است هر چند بـراي اشـاعره          نتیجه همچون صفات فعل تلقی می     

ایـن   بـراي همـین وي زمـان حـال را در          . اند و عالم که اثر فعل خدا است، حادث اسـت          این صفات قدیم  
البته سخن او به جهت ترتب      . آیه براي داللت بر والیت اهللا و رسول او و مؤمنان مذکور اصل گرفته است              

صـفت والیـت حـق بـر عمـوم مومنـان متفـرع         . اثر و در ظهور و نه در تحقق صفت والیت درست است           
هیـت اسـت، کـه بـر        از ربوبیت اوست؛ یعنی به تعبیر اهل حکمت و عرفان متفرع از مرتبۀ واحـدیت و الو                

شـود  خالف مرتبۀ احدیت، ذات حق در آن بشرط اتصاف به صفات و نعوت و متعین به تعینات لحـاظ مـی      
و آن منوط به اضافه اشراقی حق است به اعیان ثابته در حـضرت علمیـه؛ یعنـی آنچـه اصـطالحاً فـیض                        

به قولی در همین وعاسـت  علم حق به غیر، چنانکه گذشت صفت ذات اضافه است و         . انداش نامیده اقدس
دهد بلی و این؛ یعنی قبول والیت حق در         شود و پاسخ می   که آدمی مخاطب پرسش اَلست بربکم واقع می       

مقام فطرت و ذات به تعبیر دیگر همان امانتی که حمل آن را انسان پذیرفت و از آنجا اسـت کـه والیـت                        
امروز در / شود در روز الست بلی گفتی       میطاغوت عارضی و مانع والیت حق است و در اثر غفلت عارض             

.بستر ألخفتی
ابن سینا نیز در فلسفۀ خود علم حق را با رد فاعلیت بالقصد متکلمان از جمله در نمـط شـشم اشـارات                  

کند و در جود قصد و عوضی و ترجیحی در کار نیست مبـدأ     علم عنایی و فاعلیت او را از سر جود تلقی می          
علم عنایی همچون علم مجتهد اسـت کـه   . 15کندفیضان، جودت، داد و دهش می غنی جواد از سر عنایت      

؛ یعنی به عنایـت صـورت تفـصیلی    16به اجمال همه معلوم در نفس او حاضر است اما در اثر توجه و التفات 
مراد از قیام صدوري در برابـر قیـام   . گیرد فعل حق نیز مسبوق به علم عنایی اوست علم فأوجد    به خود می  

گیرد که مشائیان و نه خـود ابـن   پس علم حق پیش از ایجاد به صورت اشیاء تعلق می    . ی همین است  حلول
شود و در نتیجه قول به فاعلیت     اند که موهم انفعال در علم حق می       سینا از آن به صور مرتسمه تعبیر کرده       

اجمـالی در عـین کـشف    دانیم علـم بالرضا و فاعلیت بالتجلی را پیش آورده است، مالصدرا نیز چنانکه می    
.کندتفصیلی را طرح می
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حیث التفاتی، صفت ذات اضافه در انسان.4

و حـضرت  ) ص(اگر از والیت حق التفات پیدا کنیم به انسان و انسان کامل، یعنی والیت رسول اکـرم   
و بشر   17در دورة جدید به اقتضاي انسان مداري      . از باب تمهید مطلب الزم است مقدماتی بیاوریم       ) ع(امیر  

صفاتی را که اوالً و بالذات بر حق و ثانیـاً و بـالعرض بـر عبـد اطـالق                     19و موضوعیت شناسایی   18انگاري
شود اوالً و بالذات به بشر منتسب کردند و در نتیجه بـه اقتـضاي ایـن دوره مباحـث نیـز حـول ذات و              می

پیــروان مــذهب در قــرن نــوزدهم برخــی . مطــرح گردیــد20صــفات آدمــی بــه عنــوان موضــوع آگــاهی
شدند زیرا مدعی بودند این کـار نفـس را دوپـاره            22همچون اگوست کنت منکر مشاهدة وجدانی     21تحصلی

اینان با رد احکام تألیفی ماتقدم کانت و بازگرداندن همه چیز به مـشاهدات حـسی و تجربـه و یـا                    . کندمی
در روانـشناسی مـذهب و      . دنـد امور منطقی قائم بر اصل هوهویت دوباره به مذهب فکري هیوم رجوع کر            

نفـس بلکـه   24اي با نفس آدمی است که نه تنها تجـرد و تعـالی  حاصل چنین مواجهه23نحلۀ رفتار انگاري 
کند و بر آن سر است تـا        آن را از تجربۀ حسی بر وجهی که کانت به آن قائل بود انکار می               25حتی استعالء 

و در نتیجه امر قابـل      26بر این اساس به امر متعلق وند      در این حوزه نیز همچون قلمرو فیزیک همه چیز را           
؛ یعنی امر واقع مـشاهده پـذیر    factمراد از   . این بار در رفتار آدمی احاله کند       27مشاهدة عمومی و همگانی   

امـر نفـسانی یـا بـه تعبیـر امـروزي پدیـدار روانـی از وجـدانیات اسـت و بخـودي               . در علوم همین اسـت    
صـورت  28لیکن در اینجا الزم است یک احاله انگـار  . نیست اما رفتار چنین است    پذیر همگانی   خود مشاهده 

بـر ایـن اسـاس قائـل شـد          . بـه تحویـل برنـد      29گیرد و آن اینکه امـر روانـی را بـه اصـطالح بـه رفتـار                
. اي درونـی و وجـدانی از حـال خـود نـدارد     نه به اینکه نه تنها دیگران بلکه خود صاحب رفتار نیز مشاهده        

پـردازد و بـرآن   به مقابله با این وجهه نظـر مـی      31تجربیدر کتاب روانشناسی از منظري       30برنتانوفرانتس  
32است که هر گونه آگاهی همواره همراه با آگاهی ثانوي از خود است یعنی آگاهی قـائم بـه خـود آگـاهی     

مـسبوق بـه علـم    علم حصولی ) مقاله پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم  (ی  ئاست به تعبیر عالمه طباطبا    
).185: 1332ی، ئطباطبا(حضوري است 

هاي پدیدارشناسی است و هوسرل مؤسس دیگر و مـروج         که از مؤسسان فلسفه   ) 1917-1838(برنتانو  
این نحلۀ فلسفی دو سال در وین در درس او حضور یافته، کشیـشی کاتولیـک مـذهب طرفـدار ارسـطو و               

باشـد کـه آن را بواسـطه    مـی 33کار آوردن حیث التفاتیفلسفه مدرسی است و شهرتش به واسطۀ از نو در   
البته وي بعدها در اواخـر عمـر        . فلسفه مدرسی از حکماي مسلمان یعنی فارابی و ابن سینا أخذ کرده است            

و عـدم قبـول عـصمت پـاپ از جامـه و زي روحانیـت مـذهب          35دانستن تثلیث  34به جهت باخود متناقض   
وي عالوه بـر مقابلـه بـا ایـن وجهـه نظـر تحـصلی        . قادي مسیحی داشتکاتولیک بدر آمد، اما تا آخر اعت 

آلیسم آلمـان بـه ویـژه فلـسفه         نیز با ایده   37از سوي متعلق شناسایی    36مذهبان در جهت موضوع شناسایی    
قصد او آن است کـه  . خیزد و از این حیث نیز با عالمه طباطبائی قابل قیاس است          هگل به مخالفت بر می    

.هر دو را اثبات کند) سوژه و ابژه(، )نفسانی و خارجیموضوعیت(جوهریت 
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؟ برنتـانو علـم را از       ... اي است؟ انفعال، فعل، کیف، اضافه یـا       پرسش آن که علم و آگاهی از چه مقوله        
آگـاهی  .معناي حیث التفاتی همین اسـت . داندمقوله اضافه و نه اضافه محض، بلکه صفت ذات اضافه می          

هی هر تصوري، هر احساسی، هر تصدیقی، هـر انفعـالی هـر عـشقی معطـوف بـه                   از هر قسم هر نوع آگا     
شـوم اضـافه و     من در مواجهه با اشیاء از خـود بـدر مـی            38)معطوفیت یا دربارگی و مانند آن     (.چیزي است 

وي طی یک استدالل بر این اساس درصد اثبـات جـوهر            . شودکنم علم حاصل می   نسبتی با شیء پیدا می    
)دائره المعارف فلسفه راتلج، ذیل برنتانو(آید فردي نفس بر می

یکی از آثار و لوازم سخن برنتانو رد این نظر رفتارانگاران است که صفات افراد همچون شجاعت، علم                  
شـجاع کـسی اسـت کـه     . گـردد و فضل، دینداري به رفتار شجاعانه، فاضالنه، دیندارانه و مانند آن باز می       

عنی به نحوي آموخته است که از تبعات و نتایج آن نظر تکیه بر مسأله تربیت                رفتار شجاعانه را بلد است؛ ی     
اینکه گفته شود ذات بد نیکو نگردد چونکه بنیادش بد است، تربیـت نـا اهـل را چـون گردکـان                      . باشدمی

برگنبد است مسموع و مقبول نیست، همینطور است در مورد ایـن هجـو فردوسـی از محمـود سـبکتکین                     
نیارست نام بزرگان شنود مگر آنکه نظر به جهات تربیتی معطوف           / ندر تبارش بزرگی نبود     غزنوي که چو ا   
السعید سعید فی بطن امه والشقی شقی فی بطن امه و هر گونه اعتقـاد اصـطالحاً قـضا و    . و منصرف شود 

ري گردیم که صـفات همچـون صـفت وِالیـت امـ     به این معنا باز می. قدري از نظر اینها باطل و نارواست    
است که در نفس متمکن است به جهت علم و دانایی یا حب یا ایمان یا هر چیز دیگري از ایـن قبیـل بـه     
تعبیر علماي اخالق ملکۀ نفس است کسبی یا اکتسابی یا موهـوبی در تحقـق آن بـا آنکـه خـود مفهـوم                         

ت مرد سخن یا والی39صفت ولی 12افالطون از   . شوداضافی است اضافه شرط نیست بلکه عارض آن می        
گوید که اصل و اساس آن دانایی و حب دانایی است چون فضیلت از نظـر او عبـارت از دانـایی اسـت                        می

نـه  . دانش و علم در رأس و اساس همه امور است    . فیلسوف ولی است و فلسفه بنابراین متولی پذیر نیست        
اعراض از او این صفت از       شود و نه با   با صرف رجوع افراد و جماعت به فردي او صاحب صفت والیت می            

البته وقتی کسی فیلوسوفوس با جمیع شرایط آن بود بر مردم است که به سراغ او بروند                 . گردداو سلب می  
فـارابی نیـز در آثـار    . او حق قانونگذاري و رهبـري دارد . و از او بخواهند که والیت و امامت آنان را بپذیرد        

از . اي دیگـر گفتـه اسـت   همین سـخن را بگونـه  ) 254و 218: نهما(خود بویژه آراء اهل المدینه الفاضله  
.سهروردي نیز پیشتر سخن گفتیم مالصدرا هم همین نظر را دارد

این وجهه نظر که در ابتداي مقاله بیان شد که در اسالم، حکمت یونان باستان و حکماي خسروانی در                   
ایـن وجهـه نظـر    . اد این طرز تلقی استاساس مشترك است و فکرت فره ایزدي و خرّه کیانی را بن و بنی 

تفاوت و اخـتالف اصـلی   . در عالم اسالم میان متکلمان شیعی مذهب، حکماء و اهل عرفان مشترك است         
شیعیان و اهل سنت عارف مسلک یا فیلسوف مذاق در این باب به حصر والیـت در ائمـه معـصومین بـاز                       

بازگشت آن به این سه والیـت محـصور و منحـصر      گردد و تبعیت هر گونه والیت دیگر از آن و اینکه            می
صفات ذات اضافه اند و     ) از قبیل والیت  (بنابر این، این قسم صفات      . اهللا، رسول او و امامان معصوم     : است  

در این جا عمـوم   (در نفس افراد صاحب صفات تحقق دارند البته ترتب آثار منوط به ظهور و اضافه به غیر                  
.است) مردم
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مقام ترتب آثارمقام تحقق و .5

قاعـات یو ادر تفاوت میان مقام تحقق و ترتب آثار در امور اعتباري، وضعی و شـرعی؛ یعنـی در عقـود        
توان از وکالت، وصایت، ضمانت و وراثت مثال زد که با آنکه وصی یا وکیـل یـا ضـامن یـا وارث هـم                         می

ت و ایـن وصـف در مـورد او منجـزاً و             و بالفعل واجد این عنوان اس     ) ن یا تعین  تعیییعنی در هنگام    (اکنون  
کند، اثر وراثت یا وصایت پس از مرگ مورث یا صاحب وصیت و اثر وکالت و ضمانت نیز                  محققاً صدق می  

در ظرف زمانی خود یعنی حصول دعاوي در دادگاه، در مورد وکالت و عدم تأدیه مـورد ضـمانت، از سـوي          
ایـن اوصـاف و عنـاوین، در اصـطالح      . شـود مـی ضامن در امر ضمانت بر صاحبان ایـن عنـاوین مترتـب             

تواند ضمان خود را معلق     ضامن نمی . اند نه تعلیقی؛ زیرا تعلیق مانع از تحقق وصف و عنوان است           تنجیزي
بر عدم تأدیه از سوي ضامن شده گرداند بلکه عقد ضمان با قبول ضامن متحقق است و اجراي آن منـوط            

در . توانـد شـود   عدم تأدیه و ایفـاء کـه علـت تحقـق ضـمان نمـی               .باشدو مشروط است به عدم تأدیه می      
خصوص وصایت، والیتعهدي و نیابت نیز همینطور است و این اشکال در باب حدیث منزلت نیز با همـین                   

انـد  اشکال آن اسـت کـه گفتـه   ) 289-1386،254مجلسی،(وجهه نظر و بر اساس همین مبنا آمده است 
انـت منّـی بمنزلـه موسـی مـن هـارون اال       . کندرا اثبات نمی  ) ع(امیر  این حدیث امامت و والیت حضرت       

النبی بعدي چون پس از حضرت موسی به جهت مرگِ پیشتر واقع شده هارون نه ایشان بلکه یوشـع بـن               
بنابراین، گفته اند این حدیث وصـایت و جانـشینی حـضرت          . نون جانشین آن پیامبر جلیل القدر شده است       

رساند حال آنکه مطلب تناسـب و هـم منزلتـی در نـسبت حـضرت      را نمی ) ص(بر اکرم   براي پیام ) ع(امیر  
با موسی و هارون علی نبینـا و آلـه و علیهمـا الـسالم اسـت؛ یعنـی                   ) ع(و حضرت امیر    ) ص(رسول اکرم   

همچنانکه محققاً هارون وصی موسی بوده علی علیه السالم نیز وصی و جانـشین حـضرت رسـول اکـرم                    
است که یوشع بن نون این مقام و عنوان را فاقد بوده هـر چنـد در عمـل و در واقـع                        است و روشن  ) ص(

عباس میرزا، حقیقه و بالفعل ولیعهد و نایب الـسلطنه فتحعلـی   . عینی تاریخی او جانشین موسی شده است     
.شاه قاجار بوده است ولو آنکه پیش از او در مشهد مقدس در اثر بیماري درگذشته باشد

رد نیز با آنکه جعل و وضع است اما جعل و وضع قـائم بـه خـصوصیت و وصـفی در طـرف                     در این موا  
در . اي از اوصـاف همچــون علـم، شـجاعت، تقــوا، نـسب و ماننـد آن اســت     جعـل و وضـع یــا مجموعـه   

افزون بـر ایـن در آیـه انمـا     . مورد موضوع بحث نیز والیت؛ یعنی محبت و قرب اساس است براي والیت        
فخر رازي به معناي حصر در انمـا نیـز قائـل        . حصار و اختصاص آن به این سه طرف       حرف حصراست و ان   

.40نیست
نکته آخر آنکه در افالطون و به پیروي از او در فلسفه اسالمی هر چند چنانکه دیـدیم حـب و قـرب و               
والیت مطرح است، اما حضرت حق با صفت علیم و با لغت حکیم و داناي مطلق، ملحـوظ اسـت و مـا از                        

ین اختالف که حکمت در معنایی گذشت از علل و اسباب به حـق و حوالـت و دهـش اوسـت و از طـرح                   ا
نظـر  ، حیرت، احوال و مواجید دیگر بـه جـاي علـم و آگـاهی صـرف                )ترس آگاهی (مباحث خوف، خشیت    

کردیم به جهت آنکه سخن برنتانو در جاي خـود یعنـی نفـی و رد روانـشناسی تجربـی حـق اسـت و بـه                        
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اگر نه بهتر است از حافظ این بیت را به تذکر برخوانیم که تکیه              . یز هم آري باید گفت و هم نه       افالطون ن 
.راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش/ بر تقوي و دانش در طریقت کافري است 

گیري نتیجه

بـه  در این مقاله با توجه به بحث صفات حق در معارف عقلی اسالمی در مواجهه با متکلمان اشعري و                  
طور مشخص فخر رازي و بحث علم و آگاهی در نـزد متألـه مـسیحی و فیلـسوف مدرسـی مـذاق قـرن                         
نوزدهم و اوایل قرن بیستم آلمان فرانتس برنتانو در مواجهه با برخی تحصلی مذهبان و به طور مـشخص                   

مـت  در باب صـفت اما . صورت گرفت» ترتب آثار«و » تحقق«اگوست کنت فرانسوي تمییز میان دو مقام    
و والیت به دو وجه یلی الحقی آن؛ یعنی دوستی و قرب الهـی و وجـه یلـی الخلقـی آن یعنـی تـصرف و                        

بر این وجه بنیاد و باطن و اصل و        . امارت و رهبري در نسبت با هم به صورت ظهور و بطون سخن گفتیم             
حـال بـه     اساس وِالیت نزد اهل حکمت و معرفت در عوض هر چیز دیگر فقط والیت حق تلقـی گردیـد                  

و درست تر به اسم جامع   (صفت دانایی و حکمت و یا هر اسم و صفت دیگر از اسماء حسنی و نعوت الهی                  
شود یـک زمـان مقـصود از آن صـفتی اسـت در      اما این وِالیت خود به دو اعتبار لحاظ می    ). حق یعنی اهللا  

ست به رهبري عمـوم مـردم   نفس ولی حاکی از اولی واحق بودن او به رهبري و امارت و یک زمان ناظر ا           
به طور عینی و واقع در خارج یعنی حکومت و آنچه در فرهنـگ شـیعی از آن بـه امامـت ظـاهري تعبیـر                          

تـرین وجـه آن   الیۀ اول باطنی. توان صورت بندي نمودپس امامت را بر سه الیه و سه مرتبه می  . کنندمی
نسبت به قبلی ظاهر و نسبت به بعـدي بـاطن     .الیۀ دوم بینابینی است   . باشداست که عبارت از والیت می     

است؛ یعنی صفت و ملکۀ وِالیت به اقتضاي والیت الهی در سرّ و جان ولی که خود قائم به اولی اما مبـدأ              
و منشاء الیۀ بعدي است و باالخره الیۀ سوم که عبارت از ظهور امامت در میـان امـت و تحقـق خـارجی                    

ترتب آثار و مرحلـه و مرتبـۀ تحقـق خـارجی و ظهـور صـفت متقـرّر و           این الیه همان مقام     . وِالیت است 
.متمکّن در نفس ولی در فعل و رفتار حکومتی امام است

هانوشتپی 

1.ideal city
که آشوب و تشتت صرف و هباء و هاویه است چنانکـه             chaosدر برابر    cosmosعالم به یونانی    . 2

kosmos. ر و زینت اسـت در توحید مفضل آمده قوسموس به معناي زیو : order, kosmeein: to
adorn)چیمبرز، ذیل واژه .(to adorn یعنی زینت دادن، زیبا کردن و آراستن)    فرهنـگ معاصـر، ذیـل

).واژه
3. tradition
4. identity
5. diversity
6. reduction
7. eidetical reduction
8. natural ego
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9. transcendental, pure ago
10. natural object
11. pure object

اسـت در وصـف خـود در خطبـه ) ع(تعبري قطب در اين معنا نخـستني بـار از مـويل عـيل . ١٢
ّاما واهللا لقد تقمصها فالن و انه ليعلم أن حميل منها حمل القطب من الرحي) ٣خطبه (شقشقيه  َ.

واال مامه ملاكان املومنون املذكورون يف االيه ّانا لو محلنا الواليه عيل الترصف : احلجه الثانيه . ١٣
حـالالترصفنافذماكانوجههاهللاّكرمطالبّموصوفني بالواليه حال نزول االيه، الن عيل بن ايب

امـا لومحلنـا الواليـه . وااليه تقتيض كون هوالء املومنني موصوفني بالواليه يف احلـالالرسول،حياه
يه حاصله يف احلال فثبت أن محل الواليه عيل املحبـه اويل مـن محلهـا عيل املحبه والنرصه كانت الوال

.عيل الترصف
َّولـيس املـراد التتخـذوا اليهـود والنـصاري ائمـه متـرصفني يف ارواحكـم و امــوالكم الن . ١٤

بطالن هذا كاملعلوم بالرضوره بل املراد التتخذوا اليهود و النصاري احبابا و انـصارا والختـالطوهم 
هـمسـبيلنفـيآيـة. نمـودتـشكيكتوانًالبته در اين ادعاي فخر رازي جدا مي. اضدوهموال تع
عـيل املـومنني للكـافريناهللاجيعـللـن: استآمدهنازلآنكهحالورساندميرامعنامهنيقريب
.سبيال

يفـيض فاجلواد احلق هوالذي ... اتعرف ما اجلود؟ اجلود هو افاده ما ينبغي اللعوض: تنبيه . ١٥
الجتـد : اشاره ) ١٤٥.:ق١٤٠٣،ابن سينا(منه الفوائد اللشوق منه و طلب قصدي ليشء يعود اليه 

ان متثل النظام الكيل يف العلم السابق مع وقته الواجب الالئق يفـيض : ان طلبت خملصا اال ان تقول 
).١٥١-١٥٠:نمها. (ًمنه ذلك النظام عيل ترتيبه يف تفاصيله معقوال فيضانه و هذا هوالعنايه

16. intention
17. anthropocentrism
18. humanism
19. subjectivity
20. knowing subject
21.positivism
22.inner observation
23. behaviourism
24. transcendence
25. transcendentdality
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26.objective
27. public
28. reductionism
29. behaviour
30. Franz Brentano
31. Psychology from an empirical standpoint
32. self-consciousness
33. intentionality
34. self-contradictory
35. trinity
36. subject, sujet
37. object, objet
38. towardness, ofness, aboutness
39. politikos

گويد محـل الفـاظ اجلمـع و الذين امنوا الذين يقيمون الصلوه الخ ميوي در مورد جمع بودن   .40
یعنـی حمـل آن بـر       ) 28: فخر رازي،بـی تـا    (ان جازعيل الواحد عيل سبيل التعظيم لكنه جماز الحقيقه

والنسلم ان كلمه انام للحرص، والدليل عليه قوله نویسد  در مورد انما می   . مصداق واحد دلیل می خواهد    
والشك أن احلياه الدنيا هلا امثال اخري سوي هذا املثل، ) حلياه الدنيا كامء انزلناه من السامءانام مثل ا(

کـه  ) 30: همـان (و الشك أن اللعب واللهو قدحيـصل يف غريهـا) انام احلياه الدنيا هلو و لعب(وقال 
نطـور در  پیداست مطلب حصر حیات دنیا به لهو و لعب است نه بالعکس حکایـت گـرد و گردوسـت و همی            

مراد آنست که در مثل زندگی دنیا نیست مگر مانند آبـی کـه فـالن          . مورد اولی سخن رازي درست نیست     
اي را اینگونـه  در انگلیسی احکام حصریه یا همـان احالـه  . حالت و وصف را دارد نه وصف و حالتی دیگر را         

گـردد بلکـه راجـع    بر نمـی در اینجا انما به مثل . …It is nothing else butکنند صورت بندي می
.است به نسبت میان مثال و ممثول یعنی بیرون از این نسبت نیست
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