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سیاست متعالیه، سیاستی جامع

آیۀ اهللا عبداهللا جوادي آملی
گـر از  دانم که از جانب خود و همـۀ دوسـتان پـژوهش   در آغاز الزم میزایی:لکنجف

ها تشکر و قدردانی کنم.هاي حضرت عالی براي تشکیل این نشستالطاف و عنایت
شده بود و به محضرتان تقدیم کرده بودیم، هایی که در گذشته تنظیم از آن جا که پرسش

هـایی کـه   هاي بیشتر بود، این ارزیابی صـورت گرفـت؛ بـدین ترتیـب سـؤال     نیازمند بررسی
حضرتعالی در جلسات گذشته مستقیماً به آنها پاسخ دادید یا این که مطالب شما، پاسخ آنها ـ  

ایی که همچنان بـه دقـت و   هشد، حذف گردید و تنها پرسشولو به طور اجمال ـ فهمیده می
ها نیز که بـا هـم مشـابهت داشـتند،     توجه بیشتري نیاز داشت، باقی ماند. برخی از این سؤال

ها بـه حضـور حضـرت عـالی تقـدیم شـد. اکنـون        ادغام شدند و با ارزیابی مجدد این پرسش
مند حضرت عالی مستفیض شویم.ایم از مباحث شیوا و ارزشآماده

بسم اهللا الرحمن الرحیم، بنده هم متقـابالً مقـدم شـما را گرامـی     ی:آیۀ اهللا جوادي آمل
کنم که ان شاءاهللا سعی شما مشکور باشد. شما که به دارم و از ذات اقدس اله مسئلت میمی

تبیین کنید، باید توجـه  »سیاست متعالیه را از منظر حکمت متعالیه«خواست خدا برآنید که 
انـد، امـا غالـب    هایشان به این مباحث پرداختهري از نوشتهدر بسیاکنید که صدرالمتألهین

الشـواهد الربوبیـه  و مبـدأ و معـاد  هاي توان در کتابمباحث ایشان را در این خصوص می
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در حـدود  الشـواهد الربوبیـه  مشاهده کرد؛ یعنی در مبدأ و معاد در حدود سی صـفحه و در  
ه این مطالب است. البتـه ایـن دو کتـاب    پنجاه صفحه و جمعاً در حدود هشتاد صفحه، ناظر ب

اي که برخی از مباحث در هر دو کتاب آمده و بعضـی نیـز تنهـا در    مکمل یکدیگرند؛ به گونه
یکی از آنها آمده است. ان شاءاهللا چنانچه این هشتاد صفحه با دقت مطالعه شود، غالب ایـن  

یابند.ها یا نقدها پاسخ خود را میپرسش

ان هر دورهانتظار ما از عالم
نکته بعدي این است که ما نباید از فقها، حکما و عالمانی که در چهار قرن قبـل زنـدگی   

کردند، همان توقعی را داشته باشیم که از علماي معاصر داریم؛ چه این که نباید توقع ما از می
عالمان چهار قرن قبل، مانند عالمان چهارده قرن پیش باشد. بعضی یک سـطر، برخـی یـک    

دربارة فقه، یک اند؛ مثالً شیخ مفیداي یک رساله و برخی نیز یک کتاب نوشتهحه، عدهصف
هاي بعد، صاحب جـواهر دربـارة آن چهـل جلـد     جلد کتاب نوشته است، در حالی که در دوره

کتاب به رشته تحریر در آورده است. بنابراین توقعی که ما در تبیین سیاست متعالیه از منظـر  
داریم باید با شرایط و اوضاع عالمان آن عصر، متناسب باشد.حکمت متعالیه 

سیاست بلیغانه
مطلب دیگر اینکه کسی داراي بلوغ سیاسی است که از سیاست بلیغانـه برخـوردار باشـد.    

اي که انسان خوب، بجـا و بـه موقـع سـخن     سیاست بلیغانه مانند کالم بلیغانه است؛ به گونه
زند. ما سیاست بلیغی از وجود مبارك حضرت امیرمیبگوید: در عین حال که حرف خوب

داریـم؛ در حـالی کـه هـر دو     و سیاست بلیغی نیز از وجود مبارك حضرت سید الشـهداء 
ها براي آن است که نشـان دهـیم کـه چـرا     بزرگوار داراي بلوغ سیاسی بودند. ذکر این نمونه

هاي امام خمینی ـ رضوان  شدر چهارصد سال قبل، در حد کوشهاي صدرالمتألهینتالش
اهللا علیه ـ و دیگران، به موفقیت نیانجامید؛ چه اینکه بلوغ فکري امام خمینی ـ رضـوان اهللا     

هاي قبل از آن مشاهده کرد.توان در دههشمسی را نمی1350و 1340هاي علیه ـ در دهه

واکنش علما در قضیه شهادت نواب صفوي
مطلب، مسئله شهادت نواب صفوي و یارانش ـ رضوان  یک نمونه بارز براي روشن شدن

خواندیم. یک روز بـه  باشد. ما در آن هنگام در مدرسه مروي تهران درس میاهللا علیهم ـ می 
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ها در جلسه محاکمه حضور پیدا ما گفتند که محاکمه آن عزیزان شروع شده است. و اگر طلبه
اي از طالب مدرسه مروي در جلسه محاکمه کنند، باعث قوت قلب آنان خواهد بود. ما با عده

دیدیم کسانیکه دادگاه نظامی را تشکیل داده بودند، در یاران نواب شرکت کردیم. در آنجا می
هـا را دنبـال   ها و سؤال و جـواب جویدند، این برنامهاعتنایی و در حالیکه آدامس میکمال بی

ف اول دادگاه نشسته بودند و بـدون  کردند. و آن عزیران متهم نیز در کمال شهامت در صمی
کردنـد. طـولی نکشـید کـه     این که کمترین رعبی به خود راه دهند، مطالب خود را بیان مـی 

اتفـاق افتـاد،   1334حکومت طاغوت اینها را اعدام کرد. پس از این واقعۀ ناگوار که در سـال  
اي برگـزار  سـاده هیچ یک از علما، حتی امام در اثر شدت خفقان براي آنـان مجلـس تـرحیم    

هاي مدرسه حجتیه مجلس ترحیمی برپـا  نکردند، ولی ما به صورت مخفیانه در یکی از حجره
کردیم.

بلوغ سیاسی امام ـ رضوان اهللا علیه ـ
رانـی خـویش اظهـار    در سخنکنیم که امام خمینیاي دیگر مشاهده میاما در مرحله

توانـد  آمریکـا هـیچ غلطـی نمـی    «ن کـه  یا ای» زنممن توي دهن این دولت می«کند که می
کردند، در همان ؛ این نشانۀ بلوغ سیاسی امام است؛ زیرا اگر ایشان در آن زمان قیام می»بکند

حد شهید نواب صفوي هر چند در سطحی باالتر، به مثابه یکی از اسـاتید حـوزه علمیـه قـم،     
شد.شدند و مسئله مبارزه از ریشه منتفی میدستگیر و اعدام می

تر، همان طور که کالم بلیغ، به بلوغ سیاسی آن است که انسان بلیغ باشد. به بیان روشن
مقتضاي حال سخن گفتن است، سیاست بلیغ به مقتضاي حال قیام کـردن اسـت. هـر دوي    

اند.الگو گرفتهو حضرت سیدالشهداءاینها از وجود حضرت امیرمؤمنان

و امام حسینؤمنانکالم کاشف الغطاء دربارة حضرت امیرم
بحث امامت را مطرح کرده است. ایشـان در  کشف الغطاءو اوایل کتاب کاشف الغطاء

گاه به فقه پرداخته است. از این رو ایـن  این اثر ابتدا به اصول دین، سپس به اصول فقه و آن
است؛ تا آن جا که مرحوم صاحب جواهر گفته جواهراي از معروف، مجموعهشف الغطايك

ام، با این که ایشان خود جزء فحول است من فقیهی به حدت ذهن مرحوم کاشف الغطاء ندیده
علماست و در معهد و مرکز فحول بنام حوزه نجف زندگی کرده است. کاشف الغطاء در بحث 

اشجع از حسـین  امامت از کتاب خویش معتقد است که وجود مبارك حضرت امیرمؤمنان
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جود مبارك سیدالشهدا در میدان مبارزه دست بـه شمشـیر بـرد و    باشد؛ زیرا ومیبن علی
المبیت، وجـود  لیلۀاي از دشمنان را کشت و سرانجام خود به شهادت رسید. اما در واقعه عده

خوابید و آماده بـود کـه   شبانه در بستر حضرت پیغمبرمبارك حضرت امیر مؤمنان
عه کنند. آن حضرت از دیدگاه این فقیه نامی، چهل شمشیردار بر سر او بریزند و او را قطعه قط

بود.تر از حسین بن علیشجاع

البالغهدر نهجکالم حضرت امیر
فرمایـد: بعـد از   و...ـ مـی ناسخ التواریخ، تاریخ بیهقیـ نه البالغهنهجآن حضرت در 

مانـدم بـا   کننـد؛ مـن   مسئله سقیفه فکر کردم که اگر حاال قیام کنم، اینها که مرا یاري نمـی 
هایم کشته شوند؛ ضنّت ورزیدم و حاضر نشدم که بچه1؛»فضَننْت بِهِم عنِ الموت«هایم. بچه

کردند، مردم کشتند و در مدینه دفن میهایم را میکردم همان جا من و بچهیعنی اگر قیام می
یافت؛ ن میاحیاي حق پایاشد و مسئلهپوشیدند و مجلس عزایی برپا میهمه جامه مشکی می

چرا که جان خود و فرزندانم را به رایگان فدا کنم؟ اما وجـود مبـارك حضـرت سـید الشـهدا      
هنگامی که موقعیت را مناسب دانست، به سوي کربال حرکت کرد و با نهضت عظیم خـویش  

شود، در همه خاورمیانه را متحول کرد. خاورمیانه که امروز در حدود چندین کشور را شامل می
در ان یک کشور بود که در اختیار حکومت مرکزي شام قرار داشت. امـام حسـین  آن دور

هاي خویش، بخـش وسـیعی از   رانیاین حرکت عظیم، با پیام، نامه، مصاحبه، مناظره و سخن
صد فرسخ بود، آگاه نمودند. بعد حجاز را در سفر مکه روشن کردند و از حجاز تا کوفه که سی

فرزندان و همراهان ایشان، در سفر به شـام، مـردم آن دیـار را    نیز از شهادت امام حسین
بیدار کردند. این بالغت سیاسی و سیاست بلیغ است.

توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی دوره مالصدرا
به سبب بیان چند مطلب اعتقادي مجبـور شـد کـه از هـم     هنگامی که صدرالمتألهین

قم بنام کهک ساکن شود، نباید توقع داشت که صنفانش دوري گزیند و در یکی از روستاهاي
اش را انجـام دهـد   ایشان قیام کند و وارد مسائل سیاسی شود. کسی که نتواند کـار حـوزوي  

تواند کار یک مملکت را برعهده گیرد؟ این فرد باید بلیغانه منتظر فرصـت مناسـب   چگونه می
شوند.مندهاي او بهرهباشد و طرح بدهد تا دیگران از راهنمایی
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به سیاست از منظر باالورود مالصدرا
مطلب دیگر این است که صدرالمتألهین ـ رضوان اهللا علیه ـ از منظـر بـاال وارد مسـئله       
سیاست شد تا کمبودهاي همه قوانین را ترسیم و ترمیم کنـد. همـانطور کـه مستحضـرید، از     

عبـارت اسـت از ایـن کـه     هاي اسـالمی  فارابی به بعد، سرفصل مسئله نبوت و تبلیغ سیاست
باشد. اگر یک مبرهن در گام اول بگوید که انسان مدنی بالطبع اسـت  انسان مدنی بالطبع می

او دو مقطع قبلی را با بالتکلیفی پشـت سـر گذاشـته و از مقطـع سـوم شـروع کـرده اسـت.         
نه تنها در مقطع سوم سخن نگفته، در مقطع دوم هم سـخن نگفتـه اسـت،    صدرالمتألهین

باشد که طلیعۀ آن در جلسه نخست مطرح گردید. ایشان مدنی ث او دربارة مقطع اول میمباح
بالطبع بودن انسان را به دلیل اجتماعی بودن او ندانست؛ یعنی از آغـاز وارد عرصـه جامعـه و    
مجتمع نشد؛ زیرا قبل از مسئله جامعه، خانواده قرار دارد و قبل از خـانواده، خـود فـرد مطـرح     

اند و حکمت شان با توجه به تقسیم تربیعی که حکماي مشاء و اشراق آن را پذیرفتهشود. ایمی
-متعالیه آن را تبیین کرده است و براساس آن، الموجود اما ناقص، اما مکتف، اما تام و اما فوق

التمـام نیسـت. دربـاب    فرماید: انسان ناقص است؛ او مکتفی، تـام و فـوق  التمام، این طور می
مـدار  ین انسان خود به تنهایی باشد، یا پیغمبر است و یا پیغمبر دارد؛ یـا سیاسـت  اخالق اگر ا

است و یا سایس دارد؛ زیرا او ناقص است؛ ما نباید از آغاز قـدم بـه مرحلـه سـوم بگـذاریم و      
بگوییم جامعه به پیغمبر نیاز دارد.

وجـود جامعـه   .3. وجود خانواده مقطـع دوم؛  2. وجود انسان مقطع اول؛ 1خالصه آن که: 
مقطع سوم. آن چه نزد دیگران سرفصل اثبات نبوت، شریعت، سیاست و مانند آن است همانا 
مدنی بالطبع بودن انسان یعنی اجتماعی بودن آن است که ایـن مطلـب مقطـع سـوم حیـات      

کند.انسان است. حکمت متعالیه جریان نیاز بشر به امور یاد شده را از مقطع نخست آغاز می

یا پیغمبر است یا پیغمبري داردانسان 
شود که اگر تنها یک نفر در عالم بود، آیـا  الزم است عنایت شود که این سؤال مطرح می

هایی که دربارة نیـاز بـه وحـی و    به سیاست نیاز داشت یا نه؟ مگر نه این است که همۀ بحث
آن یک نفر شود، در خصوص این فرد نیز مطرح است؟ اگر پاسخ مثبت است،نبوت مطرح می

یا پیغمبر است یا پیغمبر دارد. اگر کسی بخواهد زندگی انسانی داشته باشد؛ نه حیوانی یعنـی،  
بلکـه بـه   2،»ذَرهم یـأْکُلُوا ویتَمتَّعـوا و یلْهِهِـم الْأَمـلُ    «آن طور که در این آیه آمده است که: 

مبر است و یـا پیغمبـر دارد؛ بـه بیـان     ، این فرد یا پیغ»یثیرله دفائن قلبه و عقله«اي که گونه
ها مستقیماً مدبر او هستند که در این صورت، او پیغمبـر اسـت و یـا    تر، یا خدا و فرشتهروشن
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شود. بنابراین، نیاز بشر به وحی و نبـوت و  انسان کامل معصوم که پیغمبر است، سایس او می
به خصـوص خـانواده و   مسئله سیاست مربوط به خصوص جامعه نیست؛ هم چنان که مربوط

شود. انسان ـ هر چند تنهـا باشـد ـ یـا      منزل هم نیست، بلکه این نیاز در قدم اول مطرح می
پیغمبر است و یا براي او پیغمبري قرار داده شده است.

تبیین سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه
؛ یعنی سیاست این شاهکار حکمت متعالیه است که نقطه شروع را به خوبی شناخته است

وقتی متعالیه است که از منظر حکمت متعالیه تبیین گردد. هنگامی هم کـه سیاسـت از ایـن    
شود، سرفصل آن، ناقص بودن بشر و نه مدنی بالطبع بودن اوست.منظر تبیین می

آثار تبیین سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه
واهد داشت، که عبارتند از:اگر سیاست را این طور تبیین کنیم، آثاري در پی خ

بخشد؛. سیاست اخالق را سامان می1
کند؛. احکام و قوانین مربوط به خانواده را تنظیم می2
دهد؛. سیاست به جامعه نظام می3
ایـن مسـئله را نیـز    3»یا أَیها الْإِنْسانُ إِنَّک کادح إِلی ربک کَـدحاً  فَمالقیـه  «. در بحث 4

د.دهسامان می

مشکل قوانین بشري
رو است این است که قوانین بشـري، منقطـع الطـرفین    مشکلی که اکنون بشر با آن روبه

هستند. یعنی قوانینی که در غرب عالم یا در شرق عالم نیز مطرح است از دو طـرف گسسـته   
از است این قوانین تنها براي انسانی که به خیال آنان مدنی بالطبع است، تنظیم یافته اسـت؛ 

هاي شخصـی؛  این رو، درباره منزل و محیط خانواده قانونی وجود ندارد، مگر به حسب سلیقه
درباب مباحث اخالق که احکام فـردي را بـه همـراه دارد، قـانونی نیسـت، مگـر بـه حسـب         

هاي شخصی؛ در نتیجه بشر باید در محیط جامعه قانون را رعایـت کنـد، امـا در بحـث     سلیقه
خانواده آزاد است. این سخن بدین معناست که بین اخالق و قانون هـیچ  اخالق یا در محیط 

پیوندي نیست؛ در حالی که اخالق ضامن اجراي قانون و مکمل آن است؛ یعنی در هر جا که 
کند و هر جا هم که نقص نداشـت، اخـالق ضـامن    قانون ناقص بود، اخالق آن را ترمیم می

مر، یعنی اخالق، منزل و سیاست کـه از آنهـا بـه    اجراي آن است. البته خطوط کلی این سه ا
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تهذیب نفس، تدبیر منزل و سیاست مدن، تعبیر شده، یکی است، ولی خطوط جزئی آنها فرق 
کند.می

نیاز موجود ناقص به مدیر و مدبر
الشـواهد الربوبیـه  پس خالصه کالم این است کـه طلیعـۀ بحـث مالصـدرا در کتـاب      

نیست، بلکه سرفصلش این است کـه در میـان اقسـام    » نسانمدنی بالطبع بودن ا«براساس، 
باشد و به مکتفی نرسـیده اسـت، چـه رسـد بـه بـاالتر،       چهارگانه، انسان موجودي ناقص می

بنابراین، اگر او ناقص است، هم در بحث اخالق به مربی نیاز دارد و هم در جریان تدبیر منزل 
و هم در اداره جامعه، به مدبر نیازمند است.

هـا  به این بحـث الشواهد الربوبیهو هم در مبدأ و معادهم در کتاب رالمتألهینصد
است؛ مثالً این که تدبیر منزل چگونه باید باشد؟ باید از فحشا جلـوگیري شـود؛ زیـرا    پرداخته

عواقب ناگواري در پی دارد؛ از جمله: 
برد؛. محرمیت را از بین می1
برد؛ئله از مسائل فقهی است، از بین می. حرمت نکاح را که دوباب و دو مس2
برد؛. مسئله میراث را از بین می3
کند؛. مسئله انساب را دچار مشکل می4
گیرد.. مسئولیت تعلیم وتربیت را از اولیاء می5

، از سـخنان جنـاب   مبدأ و معادو چه در الشواهد الربوبیهچه در البته صدرالمتألهین
کننـد کـه   تصریح میلشواهد الربوبیهره گرفته است. ایشان در ا، بهاحیاء العلومغزالی در 
انـد و مـا آن را   اي از مباحثی است که بعضی از علما آن را تبیـین کـرده  ها خالصهاین بحث

رسد که این مباحث سخنان غزالی اسـت کـه در جلـد دوم    ایم. ظاهراً به نظر میتکمیل کرده
شانزده تا بیست و یکم از چاپ قدیم ذکر شده اسـت.  هاي ، کتاب التوبه، صفحهاحیاء العلوم

معیارهاي خاصی دارد. در آن جا این بحث مطرح شده که باید اخـالق را بـا   البته کتاب التوبه
تدبیر منزل گره زد و آن گاه این اخالق و تدبیر منزل گره خورده را بـه سیاسـت گـره زد تـا     

جامعه اصالح شود.

یاز داردجامعه مانند فرد به مدبر ن
بـه  الشواهد الربوبیـه و هم در مبدأ و معادهم در نکته دیگر این است که مالصدرا
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ورزند که جامعه مانند فرد است و به مدبر نیاز دارد؛ جامعـه مثـل جهـان    این مطلب اصرار می
طلبد. آیا جامعه هیچ وجودي ندارد و صرفاً تشبیه است؟ آیا این تشبیه یک است که خلیفه می

ترین کتاب فلسفی ایشان و در مقام ارائه برهان اعتباري به امري حقیقی است که در مهمامرِ
برداري دانست؟ذکر شده یا اینکه باید آن را تنظیر، تمثیل و نمونه

فرماید: عالم بدون خلیفه خدا ممکن نیست. تدبیرِ بدن به وسیلۀ نفـس  آن حکیم متألّه می
ذن اهللا مدبر جهان باشد. خدایی که سایس نفس است، هـم  خواهد که به ااي میاست؛ خلیفه

چنان که سایس کل نظام است. البته من این بیان که ذات اقدس اله جهان را با سیاست اداره 
از 304، مشاهده نکردم، ولی در صفحه الشواهد الربوبیهیا مبدأ و معادکند، در جلد دوم می

د حکمت صدرالمتألهین آن را تجدید چـاپ کـرده ـ     ـ که انتشارات بنیامبدأ و معادجلد اول 
فرماید: ذات اقدس اله ساختار جهان را طـوري تنظـیم   بیان شده است. مالصدرا در آن جا می

شود که کل عالم با سیاسـت  ، معلوم می»هذا النظام الکلیسیاسۀبه یتم امر «کرده است که 
باشد.تدبیر میاست و اولین سایس، ذات اقدس اله است. سیاست به معناي

ساسـۀُ انـتم  «کنـیم:  خطاب میاگر در زیارت جامعه به ذوات قدسی اهل بیت وحی
فرمـود: سیاسـت کلـی    مبدأ و معادساس یسوس، یعنی دبر یدبر. ایشان در جلد اول ». العباد

نظام به وسیلۀ تدبیر الهی است.
از یـک سـو   مبدأ و معـاد و الشواهد الربوبیههاي آن حکیم بزرگوار هم چنین در کتاب

اصرار دارد که جامعه را به عالم و از سوي دیگر به فرد انسانی تشبیه کند. فـرد انسـانی یـک    
سایس تکوینی دارد حقیقتاً، کل عالم هم یک خلیفۀ تکـوینی دارد حقیقتـاً، عـالم هـم وجـود      

ن جـا وجـود و   تکوینی دارد حقیقتاً، فرد هم وجود تکوینی دارد حقیقتاً. همان طوري کـه در آ 
سیاست حقیقی است، این جا هم وجود و سیاست حقیقی است؛ این طور نیست که جامعه یک 
وجود اعتباري محض داشته باشد که فقط در اذهان باشد و در فلسفه از ضرورت وجـود نبـی   

شـود  براي این وجود اعتباري بحث شود که هیچ وجودي در تکوین ندارد. برهـان اقامـه مـی   
خواهیم. جامعه هم که وجود ندارد. در این جا صدر براي تدبیر جامعه، سیاست می. ماةبالضرور

ماند که اگر جامعه وجود دارد، با و ساقی برهان با هم هماهنگ نیست. تنها این نکته باقی می
داند سازگار نیست؛ همان طور کـه بـا   که وجود و وحدت را مساوق میمبناي حکمت متعالیه

دیگر هم هماهنگ نیست.هاي مبانی حکمت
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چالش مطرح شده دربارة وجود جامعه
علت این ناسازگاري و چالش این است که حکمت متعالیه پذیرفته که وجـود بـا وحـدت    

انه موجود صدق علیه انه مساوق است. کل موجود واحد و کل واحد موجود؛ کل ما صدق علیه
ود. عکس نقیض آن هم این است کـه  واحد و کل ما صدق علیه انه واحد، صدق علیهانّه موج

ما ال یصدق علیه انه واحد، الیصدق علیه انّه موجود و چون جامعه الیصدق علیه انـه واحـد،   
تواند وجود داشته باشد، چون وجود با وحدت مساوق پس الیصدق علیه انه موجود. جامعه نمی
تواند وجود داشته باشد؟است و چگونه چیزي که وحدت ندارد می

مت متعالیه و حل این چالشحک
حکمت متعالیه به خوبی در صدد حل این مشکل برآمده است؛ بدین ترتیب، چنانچه قبالً 

اي وجود دارد که منشأ آن اشتراك لفظی است. مغالطه از ایـن  بیان شد، که در این جا مغالطه
آیا اینها یکی گوییم، اما مواظب نیستیم که قرار است که ما از دو وحدت و دو واحد سخن می

هستند یا دوتا؟ اگر این دو وحدت، یکی بود، این چالش درست بود؛ اما باید بگوییم که این دو 
وحدت، دوتاست.

شود وجود بـا وحـدت مسـاوق    بنیان مسئله این است که در آغاز حکمت متعالیه گفته می
مسـاوي  است، وحدت نیز با وجود مساوق است. همان طور که مستحضرید، مسـاوق غیـر از  

است.

معناي مساوات
مساوي آن جایی است که دو لفظ، دو مفهوم، دو حیثیت صدق و دو مصداق وجـود دارد؛  
مثالً اگر فرض کنیم که هر عالمی عادل و هر عادلی عالم است، این دو مفهوم با هم مساوي 

م و هستند و مرجع مساوات هم دو موجبۀ کلیه است. اگر عالم و عادل را مساوي فـرض کنـی  
بگوییم که ما صدق علیه انه عادل یصدق علیه انه عالم و بالعکس، مرجع مساوات دو قضـیه  

باشد؛ یعنی موجبه کلیه است؛ اما در میان امور چهارگانه، یکی واحد است و سه تا مختلف می
دو لفظ، دو مفهوم، دو حیثیت صدق و یک مصداق که مجمع العنوانین است. اگر هـر عـالمی   

عالم و عادل، دو لفظ، دو مفهوم، دو حیثیت صدق هستند و تنها مصداق آنها یک عادل باشد،
اش مربـوط اسـت و   خوانیم، به اندیشـه نفر است، زیرا حیثیتی که به سبب آن زید را عالم می

گـردد. پـس حیثیـت    دانیم به انگیزه و عمل او باز میحیثیتی که به سبب آن زید را عادل می
کند.صدق فرق می
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ي مساوقتمعنا
اما مساوقه غیر از مساوات است. مساوقه آن است که لفظ دو تا، مفهوم دوتا، ولی حیثیت 
صدق و نیز مصداق، یکی است؛ یعنی این دو مفهوم در همان سپهر ذهن و پیش از ایـن کـه   

نشینند. اگر بگوییم که الـف مخلـوق خـدا،    گاه آنجا میشوند و آندر فرودگاه بیایند، یکی می
خدا، معلوم خدا و مرزوق خداست؛ الف بسیط هم هست، چون هر کجـا مرکـب وجـود    معلول

آید و باید گفت دارد، یقیناً بسیط هم موجود است؛ در حقیقت تا بسیط نباشد، مرکب پدید نمی
دهند.که بسایط، مرکب را تشکیل می

این الف، هم مخلوق خداست؛ هم معلول خداست، هـم معلـوم خداسـت؛ و هـم مـرزوق      
داست. در میان این چند مفهوم که بر الف صادق است، آیا الف از یـک حیثیـت معلـوم و از    خ

حیثیت دیگر مخلوق است، یعنی از آن حیثیتی که مخلوق است، معلوم نیست؟ آیا اینجا نظیر 
عالم و عادل بودن انسان است یا آنکه این چند مفهوم در همان سپهر ذهن و قبل از اینکه در 

نشینند؟شوند و بر یکجا مین بیایند، یکی میفرودگاه پایی
الف از همان جهت که مخلوق خداست، معلول خداست و از همان جهـت کـه مخلـوق و    
معلول است، معلوم خداست و از همان جهـت کـه مخلـوق، معلـول و معلـوم اسـت، مقـدور        

مفـاهیم  خداست؛ هم چنان که اسماء الهی هم در آن جا عین هم هستند؛ یعنی الفاظ متعـدد، 
متعدد؛ حیثیت صدق، واحد؛ و مصداق، واحد است؛ این معناي مساوقه است. اگـر گفتـیم کـه    
وجود با وحدت مساوق است و وحدت با وجود مساوق است، آیا به این معناست که این شیء 
از جهتی موجود است و از جهت دیگر واحد؟ بدین ترتیب که از آن حیثیت کـه واحـد اسـت،    

آن حیثیت که موجود است، واحد نیست؟ یا این که نـه، ایـن دو لفـظ کـه     موجود نیست و از
کننـد. ایـن   شوند و در یک مهبط هبوط مـی هایشان یکی میداراي دو مفهوم هستند، مفهوم

باشد، وحدت، با وجود مساوق است و همان طور که در طلیعه بحث حکمت متعالیه مطرح می
وجود با وحدت مساوق است.

اید، ولی ایـن  بیان فرمودهرحیق مختومحضرت عالی این مطلب را در محسن غرویان:
کنید که اینها در عین حال که دو مفهوم هستند، سؤال مطرح است که هنگامی که اظهار می
شوند؟یک حیثیت دارند، اینها چطور با هم جمع می

ول با معلـوم  اهللا جوادي آملی: این یک امر روشنی است. مثالً در همان الف، مگر معلآیۀ
مرادف همدیگرند؟ علیت که غیر از علم است؛ دو لفظ و دو مفهوم است. ما به الف که بسیط 
است مثال زدیم. این الف هم معلول خدا و هم معلوم خداست؛ یعنـی الـف از حیثیتـی معلـوم     

است و معلول او نیست و از حیثیت دیگر معلول خدا است و معلوم او نیست.
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یث علم، معلوم است و از حیث معلولیت، معلول است.از حمحسن غرویان:
آن حیث، حیث خارجی است دیگر، پس آن حیث خارجی کـه معلـوم   آیۀ جوادي آملی:

است، دیگر معلول نیست.
طور است.در تساوي هم همینمحسن غرویان:

در تساوي باید همین طور باشد اما در تساوق، حتماً نبایـد ایـن طـور    آیۀ جوادي آملی:
اند.گوییم اینها مساوياشد. ما که نمیب

فرق تساوي و تساوق روشن نیست.محسن غرویان:
در تساوي، مثل حیثیت علم وعدل، زید واقعاً عـادل اسـت و حیثیـت    آیۀ جوادي آملی:

عدلش کامالً از حیثیت علم او جداست؛ بدین صورت که اگر زمانی پیش آمـد کـه مطلبـی را    
نبود، عدل او که در جاي خود محفوظ است یا بالعکس، اگر یـک  فراموش کرد و به آن عالم 

وقت مرتکب گناه شد و عدل او از بین رفت، علمش که محفوظ اسـت؛ یعنـی حیثیـت علـم     
چیزي و حیثیت عدل چیز دیگري است. اما در آن امور چهارگانه فقط مصداق آنها واحد است، 

گوییم: هم معلول خداسـت؛  سیط است، میکند؛ درباره الف که بها کامالً فرق میولی حیثیت
هم معلوم خداست؛ هم مقدور خداست و هم مرزوق خداست. این چند لفـظ در فضـاي لفـظ    

توان گفـت کـه در حیثیـت صـدق هـم      کثیرند، هم چنین در فضاي مفهوم کثیرند؛ اما آیا می
کثیرند؟

کند؟حیثیت صدق با حیثیت تمایز مفهومی چه فرقی میمحسن غرویان:
کند. مفهوم بما انه مفهوم ولو مصداق هم نداشته باشد. خیلی فرق میۀ جوادي آملی:آی

شـود: ذلـک   در فضاي مفهومی، سرجایش محفوظ است. حال اگـر منطبـق شـد، گفتـه مـی     
خواهنـد مثـل دو پرنـده    المصداق عالم، ذلک المصداق عالم، ذلک الفرد عادل. اینها وقتی می

انـد، دو فرودگـاه   انـد، اگـر دو پـرواز کـرده    نفرند، دو پرواز کنندهنشینند؟ دو بنشینند، کجا می
انـد؛ دو  خواهند؛ همان طور که در مساوات این طور است. در آن جا، عالم و عادل دو پرندهمی

ماند و دیگري خواهند؛ دو فرودگاه نیز دارند؛ علم کامالً از عدل جداست؛ یکی میفرودگاه می
ن نیست که یکی بماند و دیگري برود. ممکـن نیسـت کـه معلولیـت     رود؛ اما این جا ممکمی

ممکن از بین برود و مرزوقیتش بماند و بالعکس. بنابراین در مساوقه، فضـاي لفـظ و فضـاي    
باشند.مفهوم متعدد، ولی فضاي صدق و فضاي مصداق واحد می

ر مفهـوم، ایـن   دربارة اوصاف خداوند، مانند حی، عالم، قـادر و ...، در مـدا  احمد واعظی:
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شان که بسـیط حقیقـت اسـت. اینهـا     ها از هم متمایزند. در مظان و مدار واقع خارجیحیثیت
عینیت دارند؛ حیث علم از حیث قدرت به لحاظ محیط واقع از هم متمایز نیست. اما در مـدار  

شوند، اینها کامالً جدا هستند.مفهوم که اینها از هم منتزع می
این مفاهیم کامالً از هم جدا هستند و مرادف نیستند. در این امور بله، آیۀ جوادي آملی:

چهارگانه، الفاظ متعدد، مفاهیم متعدد و در غیر این موردهاي گفته شده حیثیت صدق متعدد و 
ها واحد است.فرودگاه

آییم بـا مسـاوقه یکـی    ترادف هم تا مرز مفهوم که میاصالً در تساوي و احمد واعظی:
شوند، مرز واقع خارجی است، چون ما از بسیط حقیقی سخن است. مرزي که از هم متمایز می

گوییم.می
نه، از آن جا که ما یک واقع خارجی داریم، دیگر در آنجا قضیه مطرح آیۀ جوادي آملی:

ست؛ آنجا واقعیت خـارجی اسـت. بنـابراین    نیست، همچنان که در آنجا صحبت مفهوم هم نی
هیچ یک از این موارد (مفهوم، تطبیق، صدق و قضیه) مطـرح نیسـت. امـا وقتـی از تطبیـق،      

گـوییم:  گوي حیثیت صدق باشیم. هنگامی که مـی گوییم، باید پاسخصدق و قضیه سخن می
ف بسیط است، چهار الف مصداق للمعلول و المعلوم و المخلوق و المرزوق، عالوه بر این که ال

کنیم و با قضیه سروکار داریم. مفهوم نیز بر او صادق است، چون ما به شیوة منطقی بحث می
اي نشسته است؛ او مفهوم و منطقی ندارد و خـارج  گاهی اوقات کسی دم فروبسته و در گوشه

است، اما هنگامی که وارد بحث منطقـی شـدیم و بـا قضـیه، موضـوع و محمـول، صـدق و        
، و حیثیت صدق، سروکار داریم، در اینجا چهار لفظ و چهار مفهوم هستند که بر الـف  مصداق

باشند. آیا در اینجا حیثیت صدق آنها چهارتاست یا یکی؟ در خـدا یکـی و در الـف    منطبق می
توان دریافت طور است. از اینجا میوجود و وحدت نیز همینمساوقۀبسیط نیز یکی است. در 

قه به کار رفته است، نه مساوات.که چرا تعبیر مساو

مسئله وحدت و کثرت
رسـد. در  شود تا نوبت به مسئله وحدت و کثرت مـی بعد از این، مسائل دیگري مطرح می

شود الموجود، اما واحد و اما کثیر. این مسئله(الموجود اما واحد مسئله وحدت و کثرت گفته می
، للوحـدة س از آنکه گفتـیم الوجـود مسـاوق    است. اما پاسفارو اما کثیر) جزء مراحل پنجم 

توانیم بگوییم الموجود اما واحد و اما کثیر؟چگونه می
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پاسخ به یک مغالطه
مساوق الوحدةاي وجود دارد. در پاسخ کسانی که به باید توجه کنیم که در اینجا مغالطه

ینطور باید گفت که کنند و معتقدند که چیزي که وحدت ندارد، وجود ندارد، اللوجود اشکال می
اي است که عدم در مقابل اوست، نه کثرت. آن وحدتی که مساوق با وجود است، وحدت اولیه

اگر وحدت با وجود مساوق باشد، به این معنا نیست که یکجا وجود نیست و وحدت هسـت و  
یکجا وجود هست، اما وحدت نیست. اینطور نیست، بلکه در مقابل وجـود، عـدم و در مقابـل    

معدوم است. بنابراین آن وحـدتی کـه بـا    ت هم عدم است؛ یعنی چیزي که واحد نیست،وحد
وجود مساوق است، وحدت سیال، عام و فراگیر اسـت. هنگـامی هـم کـه بـه موقـف پـنجم        

در مقابل این وحدت، کثرت اسـت. ایـن   » الموجود اما واحد و اما کثیر«گوییم رسیم و میمی
مسـاوق  الوحـدة ثرت موجود است. پـس اگـر براسـاس    وحدت موجود است، چنان که این ک

مقابـل  الوحـدة للوجود، سخن گفته شود چیزي که وحدت ندارد وجود ندارد؛ امـا اگـر طبـق    
، چیزي که وحدت نداشت، ممکن است وجود داشته باشد، مانند جامعه در امور اعتباري للکثرة

و عدد در امور تکوینی.

سئله وجود جامعهعالمه طباطبایی و شهید مطهري، و م
بـر ایـن مسـئله    تفسیر المیزانرو، مرحوم عالمه طباطبایی در موارد متعددي از از همین

ـ اصرار می اهللا علیه ـ تالش فراوانی انجـام   رحمۀورزد که جامعه وجود دارد. شهید مطهري 
یچ یـک  ها با موفقیت همراه نبود. در هداد تا ثابت کند که جامعه وجود دارد، ولی این کوشش

هاي آن شهید بزرگوار، استدالل عقلی براي حل اشکال فلسفی درباره وجـود جامعـه   از نوشته
هاي گوناگون وارد شده و جامعه را به امـوري، ماننـد:   شود، با اینکه ایشان از راهمشاهده نمی

خانه، ماشین، واحد صنعتی و...، تشبیه کرده است.
کنـیم کثـرت بـا وجـود     انطور که مشـاهده مـی  اینها از مباحث حکمت متعالیه است و هم

منافات ندارد. آن وحدت مقابل کثرت، مالزم و ضروري وجود نیست. آیا عدد صد، صد وجـود  
است؟ یا یک وجود صدتاست؟ دیدگاه حکمت متعالیه در این خصوص چیست؟ البتـه ممکـن   

ه، مقبول همگان هاي مالصدرا یا صاحبان و شارحان حکمت متعالیاست به دلیل اینکه اندیشه
نباشد و خصوصاً از آنجا که برخی از شاگردان ایشان، از جمله مرحوم فیض یا مرحوم فیـاض،  

اند، ممکن است برخی بگوینـد کـه عـدد در خـارج وجـود      بعضی از نظریات ایشان را رد کرده
ندارد، اما این مطلب که حکمت متعالیه پذیرفته کـه عـدد در خـارج موجـود اسـت، بـه چـه        
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ت؟ آیا اگر گفتیم که صد در خارج موجود است، یعنی صدتا موجود اسـت؟ اینکـه انکـار    معناس
وجود عدد است. بلکه صد از همان نظر که صد، است در خارج موجود است حقیقتاً و تکویناً.

تـوان اینطـور برهـان    دربارة اینکه جامعه به نحو کثرت موجود است، مـی احمد واعظی:
یم الموجود اما واحد و اما کثیر، جامعه مصداق موجود کثیـر اسـت،   گویاقامه کرد که وقتی می

گوییم عدد کثیر را باید تقسیم کنیم، پس هست. اما دربارة نحوة این وجـود، سـؤالی   چون می
اي منهـاي خواسـتۀ افـراد دارد؛    گردد این است که آیا جامعه به کثرتش خواستهکه مطرح می

خواهیـد بـراي   متفاوت با آثار آحاد دارد، چون شما مـی یعنی وجودي است که احکام و آثاري 
جامعه صفاتی، مانند احتیاج به سایس و مدبر، اثبات کنید، همانطور که در کل عالم و فرد، این 
مطلب متوقف بر این است که ما اثبات کنیم که نحو وجود جامعه و اجتمـاع، وجـودي اسـت    

ار مخصوصی جداگانه دارد.منهاي وجود آحاد، که خواسته جدا و اوصاف و آث
بحث کنونی و محوري ما دربارة اجتمـاع و جامعـه ایـن نیسـت کـه      آیۀ جوادي آملی:

هـاي  بخواهیم بررسی کنیم که آیا جامعه وجود دارد یا نه؟ براي حل این مسئله باید نشسـت 
گیري کرد. مـا اکنـون در صـدد حـل     دیگري برگزار کرد و آن را در بحث جامعه در قرآن پی

دیگري هستیم و آن عبارت است از این که:لشچا
. وجود با وحدت مساوق است؛1
له، ال وجود له، چیزي که وحدت ندارد، وجود ندارد؛وحدة. ماال  2
له؛وحدةال جامعۀ. 3
. پس جامعه ال وجود له.4

اي که در اینجا مطرح شده این است که وحدت بر دو قسم است که یک قسم آن، مغالطه
است که با وجود مساوق است. اگر چیزي فاقد آن وحدت بود وجـود نـدارد؛ امـا اگـر     وحدتی

تواند وجود داشته باشـد؛ چـون   چیزي فاقد وحدتی بود که در مقابل کثرت است، آن شیء می
کثیر هم موجود است، مثل صد. اما این بحث که نحوة وجود عدد و معدود چگونه است، بحث 

طلبد.اي میجداگانه
است به دو نکته عنایت شود: یکی آنکه وجود جامعه در خارج، محذور فلسفی ندارد؛ الزم 

چنانچه اشاره شد؛ و اگر وجود چیزي در خارج محذور عقلی نداشت و مفاد و ظـاهر بعضـی از   
شود؛ و دیگـر  ادله معتبر نقلی وجود آن چیز در خارج بود، همان ظاهر بدون تأویل پذیرفته می

ر از وجود مرکب است. در ترکیب حقیقی گفتـه شـد اگـر وجـودي غیـر از      آنکه وجود کثیر غی
وجود اجزاء داشته باشـد بایـد داراي اثـري غیـر از آثـار اجـزا داشـته باشـد؛ چنانچـه حکـیم           
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، به آن اشاره فرمود:... کاثر الیاقوت الکالعسکري؛ و اگر در محـل بحـث عنـوان    سبزواري
اثري غیر از اثر فرد قائل شد و آن همان تعامـل،  توان براي جامعهکثیریه مرکّب برگشت می

تقابل، تمدن، جمعی و نیازمندي به قانون و سیاست است.
بنابراین، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، که ایشان اصرار دارند که بگویند جامعه، 

ند در مدینه، کشور، ملت و مملکت که مانند فرد هستند در یک مثال و مانند کل نظـام هسـت  
طلبند، با این مبنا قابل حل است.مثالی دیگر و خلیفه و سایس می
، باشد که روح جمعی کدام است؟ حضرت عالمه طباطباییاما این سؤال هم مطرح می

هاي زیادي که به امت خطاب شده است، بحث4»هذا کتابنَا ینْطقُ علَیکُم بِالْحقَّ«در ذیل آیۀ 
شود امت کتاب دارد، جامعه کتاب دارد و... شهید بزرگوار مطهـري  وم میاند که معلطرح کرده

نیز با تنظیرهایی به ماشین، واحدهاي صنعتی و... اصرار زیادي دارد بـر اینکـه جامعـه وجـود     
گیر، بحث دیگري است و تحقیق نهائی دربارة اینکه دارد؛ اما به هر حال آن اشکال فنی نفس

ي و حیثیت جمعی است که روح جمعی جدا مطرح نشود یا آنکه هر انسانی داراي حیثیت فرد
اي دارد و داراي روح جمعی مستقل از روح فردي اسـت از رسـالت   جامعه واقعاً وجود جداگانه
رسالۀ حاضر بیرون است.

خداوند متعال؛ مدیر و مدبر اول جامعه و فرد
له، براي جامعـه و نیـز   ، ذات اقدس امطلب دیگر این است که از دیدگاه صدرالمتألهین

براي فرد، مدیر و مدبر اول است؛ هم چنانکه براي کل نظام این طـور اسـت. آنگـاه خداونـد     
و علـیهم  الصـلوة فرماید. سپس انبیاء ـ علیهم  ها ابالغ میمأموریت تدبیر را به وسیلۀ فرشته

شـود و  حفوظ مـی مکنند. در مرحله بعد به وسیله ائمهالسالم ـ این مأموریت را ابالغ می 
کنند.داري میسرانجام علما آن را نگه

متفاوت است. الشواهد الربوبیهاند که با مطلبی ذکر کردهمبدأ و معادصدرالمتألهین در 
اوصاف ولی یا والی یا خلیفه و... را ذکر کرده و به بیان کماالت مبدأ و معاد،ایشان در کتاب 

گاه در بخش کماالت ثانوي دوازده خصلت، مانند علم، آناند.اولی و کماالت ثانوي او پرداخته
اند.مدیریت، مدبریت و ...را برشمرده

افزاید: وقتی فرشته واسط میان ذات اقدس الـه و نبـی اسـت، نبـی     مالصدرا در ادامه می
باشد، امام واسطه میان نبی و عالمان دین است و عالمـان دیـن   واسط میان فرشته و امام می

باشند. این بحث در حوزه والیت حکیم مطرح است، نه میان امام و تودة مردم میهم واسطۀ
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گویند، همـان حکـیم قرآنـی اسـت، نـه      والیت فقیه. حکیمی که این بزرگوار از آن سخن می
حکیم یونانی و مانند آن.

معناي حکمت در قرآن کریم
باشـد.  سفه است، نمـی حکمت در اصطالح قرآن کریم به معناي رایج آن، که به معناي فل

بر این اساس، فقه، اخالق، حقوق و مسائل نظري هم حکمت اسـت و جـامع اینهـا حکمـت     
کامله است. مجموع فقه اصغر و فقه اکبر، حکمتین نام دارد و حکیم کامل کسـی اسـت کـه    
جامع این علوم باشد. آن حکیم کامل، که از او به مثابه رابط میـان ائمـه و تـوده مـردم یـاد      

نند، داراي والیت است. ما نباید توقع داشته باشیم که به مسـائل والیـت فقیـه در فقـه     کمی
الفقـه االکبـر و   اصغر از منظر حکمت متعالیه پاسخ بگوییم، بلکه باید والیت فقیه جـامع بـین  

االصغر را از حکمت متعالیه انتظار داشته باشیم.
ان کاري که آن ذوات مقدس بـه  فرمایند: همپس از بیان این مطلب میصدرالمتألهین

دهد و در جایگـاه  الفقه االصغر و االکبر انجام میدهند، فقیه جامع بینمثابه رابط انجام می
فرماینـد:  مـی 818و 817در صفحات مبدأ و معاد،گیرند. ایشان در جلد دوم رابط قرار می

) فالبـد ان یکـون   من قبل اهللا (این براي کل عالم استخلیفۀ واسطۀفکما ان للجمیع «
آنگـاه  » و حکّام من قبل هذا الخلیفه و هـم االئمـه و العلمـا   والةلالجتماعات وسائط من 

بـین  واسـطۀ و النبـی  بین اهللا و بین النبـی واسطۀکما ان الملَک «دهند: ادامه می
لمـاء، و  فَهم ایضاً وسائط بین النبی و العالملَک و االولیاء الحکما من امته و هم االئمه

العلماء وسائط بنی االئمه و العوام فالعالم قریب من الولی والولی قریب من النبـی و النبـی   
».من الملَک و الملک من اهللا تعالی ثم تتفاوت درجات المالئکه و االولیاء و العلماء

همان طور که مستحضرید ایـن بحـث مربـوط بـه خصـوص بخـش فرهنگـی ماننـد         
ذینَ یبلِّغُـونَ   «نیست؛ چنانچـه خصـوص بخـش تبلیغـی     5»الْحکْمۀَب ویعلِّمهم الکتا« الـَّ

باشد که والیت فقیه همین است؛ هم نیست؛ بلکه درباب الذین یسوسون می»رِساالت اهللاِ...
کنـد و چـه   کند، چه کسی تـألیف مـی  یعنی بحث دربارة این نیست که چه کسی تدریس می

خواهد جامعه را اداره کند؟ این فرد سئله این است که چه کسی میکند؟ بلکه مکسی تبلیغ می
گویند همان حکیم قرآنی است که است. حکیمی که این بزرگواران می» حکیم«داراي والیت 

بنابراین، فقیـه هـم   6»فَقَد أُوتی خَیراً کَثیراًالْحکْمۀَمنْ یؤْت «خداوند دربارة او فرموده است: 
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خالقی هم حکیم است؛ حقوقدان هم حکیم است؛ چنان که حکـیم هـم حکـیم    حکیم است؛ ا
است؛ منتها جامع آنها منظور است.

هاي قرآنحکمت
گاهی ذات اقدس اله در یک بخش که قریب به بیست آیه اسـت، ایـن مباحـث را بیـان     

ن فرماید که ما به فـال ها مصدر به عنوان حکمت است، یعنی میکند که گاهی این بخشمی
دهد؛ گاهی نیز مـذیل  در حدود یک صفحه آن را شرح میشخص حکمت دادیم و بعد از آن

فرماید که اینها حکمـت  کند و بعد میبه حکمت است؛ یعنی مثالً یک صفحه مطلب بیان می
است. در یکی از این موارد، خداوند مجموع حکمتین، اعم از حکمت نظري و حکمت عملی را 

بنـدي  هاي اخالقی، حقوقی و فقهی پرداخته است، آنگاه در جمعا به بحثبیان کرده و در آنج
کند که اینها حکمت است هنگامی کـه خداونـد مصـداق حکمـت را معـین      مباحث اعالم می

یعنی هر کس اینهـا  7»ومنْ یؤْت الْحکْمۀَ فَقَد أُوتی خَیراً کَثیراً«فرماید:کند، پس از آن میمی
مند شده است.یر کثیر بهرهرا داشت، از خ

آیات مذیل به حکمت در سورة اسراء
قسمتی از آیات سورة مبارکه اسرا مذیل به حکمت است. در ابتداي این بخش که با آیـه  

ایـن توحیـد   8»ال تَجعلْ مع اهللاِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعد مذْموماً مخْذُوالً«شود، آمده است: آغاز می22
و «فرمایـد:  این توحید عبادي است. در ادامه مـی 9»ضی ربک أَالَّ تَعبدوا إِالَّ إِیاه...و قَ«است. 

و آت ذَا الْقُرْبـی  «11...»الرَّحمـۀِ و اخْفـض لَهمـا جنـاح الـذُّلِّّ مـنَ      «، 10»بِالْوالدینِ إِحسـاناً... 
...قَّــهــذِّرِینَ کــانُوا إِخْــو«، 12»حبینِإِنَّ الْم13»انَ الشَّــیاط  ،» كــدــلْ یعال تَج غْلُولَــۀًوإِلــی م

...کنُق14،»ع»کُمال تَقْتُلُوا أَوالد ۀَوالقٍ...خَشْیوا الزِّنـی... «15،»إِمال تَقْرَب ال تَقْتُلُـوا  «16،»و و
بعـد از ایـن نـواهی، اوامـر     18»الْیتیمِ...و ال تَقْرَبوا مالَ «17»النَّفْس الَّتی حرَّم اهللاُ إِالّ بِالْحقَّ...

و ال تَقْف ما «بعد از آن آیه 20»و أَوفُوا الْکَیلَ إِذا کلْتُم...«، 19»و أَوفُوا بِالْعهد...«شود شروع می
...لْمع بِه لَک سـی الْـأَرضِ    «اي معرفتـی اسـت. بعـد از آن    کـه مسـئله  21»لَیـشِ فال تَم و

ذلک «فرماید: بندي از این آیات می، در جمع23»کُلُّ ذلک کانَ سیئُه عنْد ربک...«، 22»مرَحاً...
یعلِّمهـم  «یعنی ما گفتیم 24»و ال تَجعلْ مع اهللاِ إِلهاً أخَرَ...الْحکْمۀِمما أَوحی إِلَیک ربک منَ 

 و تابۀَالْککْماز: فلسفه، اخالق، فقه و حقوق. توحید ذاتی و توحید حکمت عبارت است » الْح
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باشد و بعد از آن مسائل عبادي در فلسفه آمده است. مواردي مثل التقتلوا و... برعهدة فقه می
شود.نظري و عملی ذکر می

آیات مصدر به حکمت در سورة لقمان
یـل آن،  باشـد و در ذ بخش دیگري که تقریباً یک صفحه است، مصـدر بـه حکمـت مـی    

و «شـود:  از سورة لقمان آغاز مـی 12مباحث عملی و نظري ذکر شده است. این بخش با آیۀ 
کـه  26»أَنِ اشْکُرْ للَّـه... «شود. حکمت چیست؟ از اینجا شروع می25»الْحکْمۀَلَقَد آتَینا لُقْمانَ 

و «27،»بنـه و هـو یعظُـه...   و إِذْ قالَ لُقْمانُ ال«فرماید: هاي بعد میمسئله توحید است. در آیه
...هیدنَا الْإِنْسانَ بِوالیص28،»و»...لْمع بِه لَک سبِی ما لَی لی أَنْ تُشْرِكع داكإِنْ جاه یا «29،»و
و «، 32»ك للنّـاسِ و ال تُصعرْ خَد«، 31»الصالةیا بنَی أَقمِ «30،...»حبۀٍبنَی إِنَّها إِنْ تَک مثْقالَ 

...شْیِکی مف در به حکمت است.33»القْصکه مطالب این صفحه مصد
گـاه سـخنانی از غزالـی نقـل     طلبد و آنفرماید: حکمت یک ولی میمیصدرالمتألهین

الشـواهد الربوبیـه  از غزالی نامی نبرده است، ولـی در  مبدأ و معادکند. ایشان در کتاب می
ایـم. در  اند و ما آنرا تبیـین کـرده  این مطلبی است که بعضی از علما ذکر کردهکند: اظهار می

، طبق چاپ جدید بنیاد حکمت اسالمی صدرا، این طور آمده الشواهد الربوبیهاز 436صفحه 
؛ »ضبط الکبائر من الطاعات و المعاصیقاعدةما ذکره بعض العلما فی خالصۀ فهذه «است: 

ر و کدام معصیت، معصیت کبیر اسـت؟ کـدام طاعـت، طاعـت     یعنی کدام طاعت، طاعت کبی
مـراد از  ». فاوردتها مع زیاده التنویر و التهـذیب «صغیر و کدام معصیت، معصیت صغیر است؟ 

در بیان اقسام احیاء العلومبعض العلما در این جا غزالی است. غزالی در جلد چهارم از کتاب 
نزده تا بیست و یکم) به این مباحـث پرداختـه   الی صفات العبد (صفحات شاباالضافۀالذنوب 

گـردد، زیـرا   است. همۀ اینها حکمت است. مسئله والیت فقیه نیز در همین مباحث مطرح می
باشد. صدر و سـاقی  و مردم است، به این علم، عالم میکسیکه واسطۀ میان امام معصوم

و سـی  اهد الربوبیـه الشوها در حدود هشتاد صفحه است که پنجاه صفحۀ آن در این بحث
صفحه آن در مبدأ و معاد آمده و مربوط به باب سیاست است، نه تعلیم و تبلیغ تا کسی بگوید 

در تعلیم و تبلیغ احکام هستند؛ نه، این طور نیست؛ آنها که عالمان دین نایب امام معصوم
الفقهین جامع بیننایب در سیاست مدینه هستند، منتها با در نظر داشتن اینکه منظور از فقیه، 

است (به اصطالح قرآن).
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جایگاه و نقش عالمان دین
کنم این است که عالمان دین، که مدیران مطلبی که در بخش پایانی این بحث عرض می

انـد و مسـئولیت امامـت جمعـه و جماعـت و بخشـی از کارهـاي اجرایـی را         و مدبران جامعه
انـد.  رهبري و راهنمایی جامعه را برعهـده گرفتـه  الواسطه، اند، هم بالواسطه و هم معپذیرفته

الواسطه، همه کارهاي اجرایی برعهدة اینهاست. اینهـا سـه سـفر از اسـفار     البته به صورت مع
طورند و اختصـاص  اند. روحانیون و عالمان دینی اینچهارگانه را در این رهبري برعهده گرفته

نهاست. باید توجه کرد که عالم روحـانی، اگـر   به آنها نیز ندارد، منتها جامعیت سیاسی از آن آ
دهـد؛  روحانی محض، به حمل شایع باشد، دو سفر از اسفار چهارگانه را با جامعـه انجـام مـی   

کند، او در حال سـفر مـن   ایستد و نماز جمعه یا نماز جماعت اقامه میهنگامی که در جلو می
، او از طـرف خـدا صـحبت    گویـد الخلق الی الحق است. هنگامی که براي مردم سـخن مـی  

اگر وارد شده 34».إِیاك نَعبد و إِیاك نَستَعینُ«گوید: اند و تنها او میکند؛ مردم همه ساکتمی
، این سفر اوست.»معراج المومنةالصلو«است که 

این روحانی، رهبر این قافله و مدیر این کاروان است و دیگران تنها باید به حرف او گوش 
آمده است کـه وجـوب   35»أَنْصتُواو إِذا قُرِئی الْقُرآنُ فَاستَمعوا لَه و«ر تفسیر آیه شریفۀ دهند. د

استماع و انصاف مربوط به نماز جماعت است وگرنه در غیر نماز جماعـت، اگـر کسـی قـرآن     
بخواند و دیگران حرف بزنند که حرام نیست. آن چیزي که فقها مشکل دانسـته و برخـی بـه    

اند، به نماز جماعت اختصاص دارد. یک روحانی هنگامی آن در بعضی نمازها فتوا دادهحرمت
گوي نمـازگزاران اسـت. مـوقعی کـه او     خواند، سخنکه براي مردم نماز جمعه یا جماعت می

گوي پیامبر و امام بوده نماید سخنکند، تدریس میرانی میخواند، سخنبراي مردم خطبه می
کنـد. اگـر او حـرف    را به مردم ابـالغ مـی  » خدا«الی الخلق است و پیام و در سفر من الحق

خودش را بزند که عالم دینی نیست!
دهد، منتها در مسئله تعلیم و نیز در مسـئله  روحانی با آن ویژگی، این دو سفر را انجام می

ا نیـز  موعظه و تبلیغ این جنبه مقطعی است، ولی در رهبري جامعه اگر او اجرائیـات جامعـه ر  
برعهده گرفته باشد او گذشته از دو سفر یاد شده در سفر من الخلق الی الخلق بالحق است.

هاي امام راحل ـ رضـوان    دربارة ویژگیبنیان مرصوصبخشی از این مباحث در کتاب 
اهللا علیه ـ آمده است.

باور کـرده  امام بزرگوار این چنین بود و اسفار اربعه را به این صورت طی کرده بود؛ یعنی 
کند، باید حرف خدا را بزند، و هنگامی کـه در جلـو   رانی میبود که حال که براي مردم سخن

خوانند، حرف مردم را به خدا برساند. اگر حـواس فـردي   اي به دنبال او نماز میایستاده و عده
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پشت به که در جلو ایستاده معطوف به مأمومین یا ...شود، مانند این است که این فرد در حال 
خواند. به تعبیر جناب مصلح الدین:قبله نماز می

کنند نمازپشت بر قبله میزاهدان روي در مخلوق
إِیاك نَعبـد و إِیـاك   «گوید: رساند، میبنابراین، کسی که واقعاً خواسته مردم را به خدا می

غول کارهاي اجرایی است. هنگامی هم که مش» من الخلق الی الحق«او در سفر 36»نَستَعینْ
است. این مسائل بخش مهمـی از راز موفقیـت   » من الخلق الی الخلق بالحق«است در سفر 

آمد.امام راحل و بزرگوار به شمار می
نقش مردم در حکومت از دیدگاه حکمت متعالیه چگونه است؟محسن غرویان: 

یت بحث کردیم. هاي مشروعیت و مقبولدر جلسات قبل دربارة تفاوتآیۀ جوادي آملی:
اند، اما در مردم در مردم ساالري محض، مردم هم در مشروعیت و هم در مقبولیت همه کاره

گیرند.ساالري دینی، مشروعیت برعهده دین است و مقبولیت را مردم برعهده می
اگر فرض کنیم که دو فقیه جامع الشرایط مطرح باشند و اکثر مردم بـه  محسن غرویان:

رأي بدهند، در اینجا طبیعتاً از نظر شارع مقدس کسی مشروعیت دارد که رأي یکی از این دو 
توانیم براي رأي مردم، سهم کوچکی در مشـروعیت قائـل   اکثریت با اوست. آیا در اینجا نمی

شویم؟
نه، شارع مقدس باید مشروعیت را مشخص کند، مانند مرجعیت کـه  آیۀ جوادي آملی:

ت دادن به او و نیز مشـروعیت بخشـیدن بـه او، نقشـی     مردم در خصوص انتخاب مرجع، سم
االقدام بودند؛ یعنی هر دو در علم و فضل یکسان بودنـد و  متساویۀندارند. حاال اگر دو عالم 

مردم به یکی از آن دو گرایش پیدا کردند، این مقبولیت تنها مربوط به مقام اجراست.
شارع نیز به این مقبولیـت راضـی   در اینجا مقبولیت یکی بیشتر است و محسن غرویان:

توان گفت که شارع دربارة رأي اکثریت، رضایت بیشتري دارد؟است. آیا نمی
نه، زیرا پذیرش اکثري موضوع حکم شـارع اسـت نـه آن کـه خـود      آیۀ جوادي آملی:

کند که طرف راجح را انتخاب کنید و تـرجیح  شریعت جعل کند. در این مثال خداوند حکم می
اجح روا نیست. پس مقبولیت مردمی موضوع است و حکم خدا مشـروعیت. نظیـر   مرجوح بر ر

آنکه رضایت صاحب مال موضوع حکم خدا به حلیت وجود از تصرف است؛ البته کاشف ایـن  
. 2کننده موضوع اسـت؛  . رأي مردم تأمین1حکم شرعی گاهی عقل است و زمانی نقل. پس 

اشف حکم خدا گـاهی عقـل اسـت و زمـانی     . ک3حکم خداوند تأمین کننده مشروعیت است؛ 
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تواند مؤید آن باشد.. در مثال یاد شده عقل کاشف معتبر است و دلیل نقلی نیز می4نقل؛ 
منظور حکومت است.محسن غرویان:

حکومت به معناي اداره امور جامعه بر مبناي اسالمی.آیۀ جوادي آملی:
یگري است.والیت شارع در این شخص بیشتر از دمحسن غرویان:

این مربوط به مقبولیت است، چون نصاب مشروعیت تمام شد.آیۀ جوادي آملی:
یعنی مقبولیتی که رضایت بیشتر شارع را به دنبال دارد.محسن غرویان: 

نباید این مفاهیم و اوصاف با همدیگر خلـط شـود. شـارع مقـدس در     آیۀ جوادي آملی:
تخییر باید ابتدا در مسائل فردي مشـخص شـود و   ها را مخیر کرده است. جایگاه اینجا انسان

سپس در مسائل سیاسی ـ اجتماعی بررسی گردد.
گذارد؟آیا شارع در فرض اقلیت و اکثریت، بنابر تخییر میمحسن غرویان:

بیان مسئله این است که شارع مقدس درباب خصـال کفـاره فرمـوده    آیۀ جوادي آملی: 
ان اطعام یا صوم یکی را انتخاب کنند. حال اگر کسی است که مکلفان مخیر هستند که از می

خواهد روزه بگیرد، آیا روزه در اینجا مشروعیت بیشتري دارد؟ وقتی امکان بیشتري دارد و می
گوییم اقبال مردم هیچ نقشی در مشروعیت ندارد، یعنی در قلمرو موضـوع کـامالً رأي   که می

اري هیچ سهمی ندارد.گذمردم مؤثر است ولی در حوزه شریعت و قانون
کنید.حضرت عالی که دربارة عقل بسیار تأکید میمحسن غرویان:

بله، مقبولیت، یعنی همین.آیۀ جوادي آملی:
توانیم بگوییم که در هنگامی که رأي اکثریت با یکـی از آن  محسن غرویان: آیا عقالً می

السواء است؟باشد، نظر شارع دربارة هر دو علیدو می
کنـد  همانطوري که قبالً بیان شد، عقل، حکم شارع را کشف مـی جوادي آملی:عبداهللا

. و عقل 2. حکم شرعی از آن خداست؛ 1که رأي اکثري راحج است و باید پذیرفته شود ولی: 
. سهم مردم در ایجاد موضوع است. در این باره توضـیحی الزم اسـت   3کند؛ آن را کشف می

شود.که در فرصت دیگر ارائه می
السواء است؟آیا مشروعیت این دو علیمحسن غرویان: 

مشروعیت مال راجح است نه مرجوح ولی با حکم شارع.عبداهللا جوادي آملی:
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پس مشروعیت اجراي یکی از آنها بیشتر است.محسن غرویان:
این خلط مشروعیت و مقبولیت است. در حالی که مرزهـاي آنهـا   عبداهللا جوادي آملی: 

جداست.
کدام یک از این دو نفر احکام را اجرا کنند؟ویان:محسن غر

آن که مقبولیتش بیشتر است.عبداهللا جوادي آملی:
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