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  استلزامات سياسي توحيد
  اهللا جوادي آمليهاي آيتبراساس ديدگاه

  ∗لكغالمرضا بهروزي
  ∗∗همت بدرآبادي
  ∗∗∗محمدحسن فالح مداواري

اعتقاد به توحيد است كه اين اعتقاد در  اسالم دين در عقيدتي مباحث ترين از محوري
 اسالمي قوانين تمام دانسته شده است، به نحوي كه جامعه و فرد تعالي و تكامل اسالم مايه
 مشاركت تربيتي، و فرهنگي روابط قبيل از اجتماعي حيات در انساني روابط و هرگونه

اند؛ لذا  شده توحيد تنظيم اصل مبناي بر نظامي و سياسي قراردادهاي اقتصادي، و تجاري
 اين به .تأثيرگذاري توحيد در سياست بوده است انديشمندان سياسي نحوةمهم  مسائل از

 چه افعالي و ذاتي توحيد كه است سؤال اين به پاسخ درصدد حاضر نوشتار منظور
دارد؟ اين مقاله با روش تحليلي ـ توصيفي در  اسالمي سياست حوزه در عملي استلزامات

بر اساس . پردازد زامات توحيد در سياست ميترين استل آثار آيت اهللا جوادي آملي به مهم
هاي درون جامعه و نظام سياسي و جايگاه قدرت در سياست  هاي تحقيق، كثرت يافته

 اجزاي كند كه همه مي ايجاد نظام در كل وحدت برگشت به توحيد ذاتي دارند كه نوعي
 ةكنندتوجيه گراوحدت نگرش بر نمايد و عالوه متصل مي يكديگر به را حاكميت

همچنين بر اساس توحيد افعالي  .است آن وحدت عين در سياسي نظام در گرايي كثرت
 را حكومت ترتيببه او جانشينان و امامان و است؛ پيامبران خداوند واليت از منشأ حكومت

  .دارند؛ لذا مشروعيت قدرت وابسته به اذن الهي است عهده بر
  .ذاتي، توحيد افعالي، جوادي آمليتوحيد، سياست، توحيد : واژگان كليدي

                                                 
  .gدانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم .∗
 .gدانشگاه باقرالعلومدانشجوي دكتري علوم سياسي  .∗∗
 .دانشجوي دكتري تفسير تطبيقي قرآن كريم دانشگاه يزد .∗∗∗
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  مقدمه
 استوار نظري و علمي ترعميق هايانديشهسلسله بر يك تفكر سياسي هر
در تفكر اسالمي جهت . برشمرد آن انديشه مباني ءجز را آن توانمي كه است

اي كه  گونهاست، به توحيدي انديشه به وابسته اصيل هاي انديشه تمام آن
 مردم هدايت توحيد، خط سالكان و الهي آورانپيام و انبيا سياست اصلي جهت

از  اسالم دين در توحيد به بنابراين اعتقاد. توحيد بوده است معالي به
 بدون دين معارف تمامي آيد و مي حساب به عقيدتي مباحث ترين محوري
بر اين اساس مباني توحيدي  .گردد برمي بخش سه همين به باواسطه يا واسطه
 سياسي هاي انديشه گيريترين مباحث اعتقادي در شكلان اصليبه عنو

 درك صحيح از به توانمي اصول و ابعاد آن از درست مؤثرند كه با درك
 اصلي جوهره و روح شناخت در را رسيد كه ما اسالم سياسي هاي انديشه
به دنبال تبيين صحيح  اين مقاله روازاين. كرد خواهد كمك اسالم سياست

 سؤال اين به پاسخ درصددباشد و نمود آن در عرصه سياسي مي توحيد وابعاد 

 حوزه در استلزامات عملي و اقتضائات چه افعالي، و ذاتي توحيد كه است اصلي

اسالمي دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش ابعاد توحيد ذاتي و افعالي كه  سياست
  اهللا ار آيتنمود ظاهري آن در سياست براي انسان قابل درك است، در آث

   .پردازيم گردد و به استلزامات سياسي هر بحث مي جوادي آملي واكاوي مي

  چيستي سياست
هاي  فرض پيش و محيطي شرايط متأثر از شدتبه سياست معناي

 هر انديشمند فكري مختلف هايرهيافت شناسي و شناسي، هستي معرفت
را  آنها بتوان كه نيستند است؛ چون مباني حاكم بر هر انديشمند مباحثي

 پوشيد توان نمي را آنها پوستين، نه اندپوست زيرا مباني همانند انگاشت؛ ناديده
رو هر اين از. )2، ص1387مارش،  ديويد(بركَند  ديد مناسب پژوهشگر هرگاه و

شناسي  و انسان شناسيمعرفت شناسي، اي براساس نگاهي كه به هستي انديشه
 انتقاداتي برابر تا اينكه بتواند در پردازد خود مي دارد، به تعريف مفاهيم درون

   .ايستادگي نمايد و پاسخگو باشد شود، مي آن ضد بر مواضع ديگر از كه
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تعاريف انديشمندان غربي از سياست را در دو رويكرد بر اين اساس مجموعه

  :توان تقسيم كرد مي
  سياست به عنوان پيگيري منافع عمومي) الف

اعمالي كه به وسيله آن وناني آن عبارت است از سلسلهسياست به مفهوم ي
شود و همچنين عملياتي كه براي مسائلِ مربوط به تمام جامعه بررسي مي

 چون ارسطو و افالطون. گيردتضمين منافع عمومي يا مشترك صورت مي
 آدميان خير را دو هر غايت درنتيجه كردند، مي بنا اخالق پايه بر را سياست

 درباره پژوهش را سياسي مرد وظيفه نخستين كه اي گونهبه دانستند، مي
 و سياست اساسي هدف آنان .)46، ص1389ارسطو، (دانند  مي اخالق و فضيلت

 . دانستندمي جامعه مندكردن فضيلت و اخالقي را سياسي مرد

  علم و هنر حكومت: سياست به عنوان عمليات دولت) ب
، 1389آقابخشي، (باشد هنر راهبري يك دولت مي سياست به اين معنا علم و

؛ بنابراين هر امري كه مربوط به دولت، مديريت، رهبري طبقات، )528ص
هاي بانفوذ و همچنين ها و گروهكشاكش بر سر قدرت سياسي ميان حزب

ها و تعيين شكل و مقاصد و چگونگي فعاليت دولت  ها، دولت روابط ميان ملت
از نظر اين انديشمندان، چون قدرت منبع . باشدسياسي مياست، از مقولة امور 

اعمال و عمليات دولت است، اين قدرت است كه هسته و مركز ثقل سياست را 
  ها در زندگي سياسي مربوط به قدرتآورد و همة كشاكشبه وجود مي

سياست به اين معنا نبرد و مبارزه براي قدرت و . )29، ص1387عالم، (باشد مي
رو هارولد السكي سياست را تعريف باشد؛ ازايناعمال آن در جامعه مينفوذ و 

برد، چه چيزي را  برد، چه ميآموزد چه كسي ميكند به عملي كه مي مي
. )23، ص1365ابوالحمد، (برد برد و چرا ميبرد، چگونه مي برد، كجا مي مي

  ت دانشباشد؛ بنابراين علم سياس سياست از نظر ايشان نبرد و مبارزه مي
سياسي است؛ لذا   قدرت و رهبري كل جامعة رسيدن و نگاهداري قدرتبه

دادن و شناختن قدرت در سيماهاي گوناگون سامان وظيفة دانش سياسي 
  .كردن جامعه سياسي استاداره
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اي كه در   دغدغه اما در مقابل اين ديدگاه، انديشمندان اسالمي با توجه به
 به سياست اخالقي نگاهي امعه داشتند، باهدايت و سعادتمندي افراد ج

دانستند و به جنبة  تدبير امور جمعي مي را ايشان سياست .نگريستند مي
در  كالسيك نگرش اين تلقي با. نمودند هدايتي و استصالحي سياست توجه مي

خواجه نصيرالدين طوسي سياست را با نظر به فعلش در  .دارد غرب همسويي
داند و به اعتبار غايتش كه با تعريف انسان و زندگي  مطلق جوامع تدبير مي

مختلف است، ارشاد و هدايت و تحصيل سعادت و باالخره ايصال الي المطلوب 
  .)71، ص1387طوسي، (گيرد فرض مي

دايت جامعه از دنيا به سوي از منظر مالصدرا سياست به معناي تدبير و ه
باشد؛ حركتي از خودپرستي به  آخرت براي تقرب به خداوند متعال مي

خداپرستي و از شرك به توحيد؛ بديهي است كه چنين سياستي به انبيا و ائمه 
  .)85، ص1387زايي، لك(و علماي واجد شرايط اختصاصي دارد 

نفسه هدف نيست،  اما بايد توجه داشت كه سياست به معناي هدايت في
اي است براي رسيدن به غايتي واالتر كه همان غايت  بلكه ابزار و وسيله
سازد و  رو حكمت متعاليه سياست و شريعت را همسو ميشريعت است؛ ازاين

گرداند و به همين دليل مالصدرا در شواهد  تفكيك آن دو را ناممكن مي
ست به جسدي كه در نسبت نبوت به سياست مانند نسبت روح ا«: نويسد مي

آن روح باشد و سياست عاري از شريعت مانند جسدي است كه روح در آن 
بر همين اساس سياست اسالمي هرگز . )494، ص1382شيرازي، (» نباشد
تواند به پژوهش دربارة رقابت بر سر تصاحب قدرت تقليل يابد؛ اما اين  نمي

بدين معناست كه بلكه  ،بدين معنا نيست كه قدرت اهميت موضوعي ندارد
قدرت تنها يك ابزار است و بايد در خدمت اهداف متعالي ديگري غير از خود 

  .)90، ص1390فراتي، (قدرت به كار گرفته شود 
هاي   دهد طي تاريخ تفكر برداشتتحول امروزين مفهوم سياست نشان مي

هاي اصلي  ويژهشده است؛ ممكن است در عمل، كار تگوناگون از سياس
حكومت تحول نيافته باشند، اما تصورات رايج در هر عصر دربارة  سياست و

در عصر . )83، ص1389بشيريه، (غايت اصلي سياست متفاوت بوده است 
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شد و معموالً برداشتي  كالسيك از منظري فلسفي به سياست نگريسته مي

 گرديد؛ به همين خواهانه و ايدئاليستي از آن ارائه مياخالقي ـ فلسفي يا آرمان
هاي اخالق از جايگاه بااليي در سياست  دليل در دورة كالسيك، اخالق و بنيان

نكتة مهم در اين . كردن جامعه بودبرخوردار بودند و هدف از سياست، اخالقي
تنها اخالق از سياست جدا نبود، گرايانه به سياست آن بود كه نه نوع نگاه آرمان

ورزي،  آمد و هدف سياست ب ميبلكه بر سياست مقدم و پاية سياست به حسا
  . ساختن جامعه بوداخالقي

انديشمندان . رو شد اما در دوران جديد مفهوم سياست با تحول اساسي روبه
گرايانه به منظور تمركز بر  علوم سياسي دوران معاصر متأثر از مفروضات تجربه

راين توصيف و تبيين آنچه هست، توجه به آنچه بايد باشد را رها كردند؛ بناب
گذاري براي علم سياست و كامالً مبتني بر  كوشيدند تعاريفي فارغ از ارزش

در اين گونه تعاريف، ديگر سياست . پذير و تجربي عرضه كنند امور مشاهده
هاي  كند؛ لذا برداشت گرايانه پيدا مي خصلتي هنجاري ندارد و خصلتي واقع

شدت خاستگاه ند و بهاي با متافيزيك ندار جديد از علم سياست ديگر رابطه
توان دانش سياسي مدرن را دانشي  كنند و به همين دليل مي بشري پيدا مي

عرفي ناميد؛ بر اين اساس، امروزه علم سياست خصلتي خودبنياد دارد و با اتكا 
كوشد واقعيت موجود را بر تأمالت بشري، بدون توجه به مرجعي متعالي، مي

د، مطالعه كند؛ در اين تحول علم سياست گرد كه در دولت يا قدرت متجلي مي
اي  تواند در چارچوب نظريه رابطهاي برخوردار است كه مياز چنان توانايي
برقرار ) وابسته، مستقل و واسط(كننده ميان رشته متغيرها معنادار و تعيين

  اين تبيين كه درنهايت به آن قدرت. )3، ص1389معيني علمداري، (نمايد 
دهد، تنها معياري است كه در قرن بيستم سياست را  كنندگي ميبينيپيش

  .)88، ص1390فراتي، (انگارد  يك علم مي

  چيستي توحيد
ترين مباحث عقيدتي به حساب  اعتقاد به توحيد در دين اسالم از محوري

 مسائل ساير از بيشتر اعتقادي، و اي ريشه مسئله سه به كريم قرآن . آيد مي
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 كه معادي و شودمي شروع آنجا از جهان كه است مبدئي پرداخته است؛
 انجام و آغاز رسالتي كه مسير و شود مي منتهي سمت آن به جهان حركت
 بخش سه همين به باواسطه يا واسطه بدون دين معارف تمامي و است
، 1383جوادي آملي، (مسير، رسالت  و معاد انجام و است توحيد آغاز گردد؛ برمي

  .)23ص
 و بودنيكي انفراد، معناي به و »وحد« فعل مصدر از نظر لغويينتوحيد 

 يعني وحدت«: نويسدمي اصفهاني راغب. مبراكردن است از غير و دانستنيكي
به  برخي و نظيرنداشتن علت به شوند؛مي شمرده واحد چيزها برخي .انفراد
. ندارد راه او در تكثر و تجزي يعني است؛ واحد خدا. تجزيه امكان عدم علت
 جايز خدا براي تنها شود، استعمال وصف عنوان به و ثبوتي در معناي احد اگر

منظور از مباني توحيدي كه در اين  .)»وحد«ذيل  ق،1404اصفهاني،  راغب( »است
ترين اعتقادات در اند كه به مهمهايي گيرند، گزاره نوشتار مورد استناد قرار مي

در مباني سياست به آنها توجه كرد؛ اين توان  گردند كه ميدين اسالم برمي
ها در علم كالم و بخشي از آنها با روش عقلي در فلسفه مورد بررسي قرار  گزاره
شوند؛ اين مباني  االخص گنجانده مياالهيات بمعنيگيرند كه ذيل مباحث مي

بايد به صورت اصول موضوعه در مباني و مسائل سياست اسالمي مقبول واقع 
  .شوند

  توحيد مراتب
 يك كنند كه هر مي تقسيم عملي و نظري بخش دو را به متكلمين توحيد

 مرتبه سه به نظري توحيد. است مراتبي و اقسام داراي نيز بخش دو اين از
در مقابل، . )201، ص1383جوادي آملي، (شود  مي تقسيم افعالي و صفاتي ذاتي،
است؛ يعني انسان چه  عمل مقام در خداوند دانستنيگانه يعني عملي توحيد

 متضمن نظري بنابراين توحيد. كند تا خط و مشي زندگي او موحدانه باشد
 كننده تأمين عملي توحيد و است سالك علمي گزارش و انديشه حسن تأمين
 ممكن بال دو اين بدون سالك صعود و اوست عملي گرايش و انگيزه حسن
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  متبلور عنوان چند ذيل نيز عملي توحيد هايجلوه. )510صهمان، (نيست 

  .دعا در توحيد حمد، در توحيد عبادت، در توحيد: شودمي
مباحث حول توحيد كه از حوصله يك  گستردگي دليل به در اين نوشتار

 دو آن سياسي و افعالي و پيامدهاي ذاتي توحيد مبحث مقاله خارج است، به

  .است اكتفا شده

  توحيد ذاتي
 و مثل هيچ است و يگانه خداوند كه معناست بدين اصطالح در ذاتي توحيد

 معناي بر عالوه يابد وتوسعه مي ذاتي توحيد گاه اما .ندارد همتايي و شريك
 اين در. گردد مي نيز خداوند از تركيب سلب و الهي ذات بساطت شامل مذكور،
 كه ذاتي استذاتي و برونويژگي درون دو بر مشتمل ذاتي توحيد عام، ديدگاه
  :گردد برمي خداوند يكتايي و اَحد به ديگري و يگانگي و واحد به يكي

به درون او  ءجز كه است محض هستي يعني يكتاست؛ و احد خداوند )الف
 هر از او ذات شود، مي تشكيل جزء چند از كه مركب ء شي برخالف و ندارد راه

 نفي با برابر درواقع ذاتي توحيد از بعد اين. است »الجزء له« و بسيط جهت
  .است سبحان خداوند از »ذاتي درونْ« كثرت هرگونه
 از بعد اين. است محض هستي خدا يعني است؛ يگانه و واحد خداوند )ب
 ذات كنار در يعني است؛ »ذاتيبرونْ« كثرت نفي معناي به ذاتي توحيد
 ذاتي توحيد نخست بعد. ندارد وجود باشد خدا هم آن كه ديگري ذات خداوند

 يا دانست خداوند ذات از »تعدد نفي« را دوم بعد و »تركيب نفي« توان مي را
همان، (ناميد  واحدي توحيد را دوم بعد و اَحدي توحيد را اول بعد تعبيري به
  . )200ص

  استلزامات سياسي توحيد در ذات
كند؛ تكوين اثبات مي نظام توحيد ذاتي يگانگي و احديت خداوند را در

؛ )والباطن والظاهر واالخر األول هو(است  چيزي خداوند هر انجام و آغاز يعني
 مباحث مربوط به حوزه حكمت عملي از قبيل و احكام تشريع نظام محور
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 ذاتي خداوند توحيد به مستند به اعتقاد نيز سياست و جهاد ،تربيت، تعليم
 رفع اسالمي، امت هاي دشواري حل يعني ديگر عناصر با التزام به آن، كه است
جوادي (شود  مي غيرمسلمانان تأمين و مسلمانان از اعم انساني، جامعه زهاينيا

 عامل و حيات را مايه خداوند هاي ديني هم يگانگي آموزه. )295، ص1379آملي، 
 و فرد حيات مايه توحيد را gاند؛ اميرالمؤمنيندانسته جهانيان و جهان قيام

از همين . )19، ص1383آملي،  جوادي( »ألتوحيد حياة النفس«جامعه شمرده است، 
 دانسته شده است جامعه و فرد تعالي و تكامل مايه رو اعتقاد به توحيدگرايي

  . )361، ص2ج  ،1381جوادي آملي، (
 اين بشري جوامع ساير به نسبت الهي جامعه تمايز وجوه بر اين اساس از

 آزاد و رها را ها خود بخش از يك هيچ در اي جامعه چنين كه افراد است
 و طبيعت جهان با كنش و فردي اعمال و اخالق و عقايد در بلكه دانند، نمي

َ يَري( دانند مي ناظر و شاهد را خدا طبيعي، منابع از استفاده  و )ألَم يَعلَم بِأن اّهللاٰ
، 1387جوادي آملي، (دارد  ظهور اجتماعي آنها حيات شئون همه در توحيد

 مادي دنياي توان بهجامعه توحيدي را نميزندگي در  مدار رو؛ ازاين)90ص
 .كرد تجويز را ضعيفان از نيرومندان كشي بهره نوع هر و دانست محدود

 زندگي امور همه كه خواسته شده مسلمانان از هاي اسالميبنابراين طبق آموزه
 جامعه و فرد خوشبختي و سعادت كه كنند تنظيم توحيد اساس بر را خويش
 در مسلمانان انحطاط و بدبختي همه و دانسته شده صلا اين رعايت وامدار
  . )همان(باشد آن اصل مي انگاشتنناديده

هاي درون جامعه و نظام بر اساس اين نگاه توحيدي به ذات خداوند كثرت
سياسي حاكم بر آن و جايگاه قدرت در سياست برگشت به توحيد ذاتي دارند؛ 

 حاكميت اجزاي همه كه شود مي ايجاد نظام در كل وحدت نحوي كه نوعيبه
 و حكومت رأس بين گراوحدت نگرش بر عالوه كه كند مي متصل يكديگر به را

 نظام در گرايي كثرت كنندهتوجيه تواند مي مردم و حكومت بين انسجام
  . باشد آن وحدت عين در سياسي

اين ابهام در بحث از توحيد ذاتي وجود دارد كه امكان دستيابي و معرفت 
كه اميرالمؤمنين امكان كنه ذات خداوند براي كسي وجود ندارد؛ چنانبه 
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اليدركه بعد «داند،  شناخت ذات خداوند را براي كسي جز خداوند مقدور نمي

كنند و  انديش ذات او را درك نميافكار ژرف: الهمم و اليناله غوض الفطن
  »تاس كوتاه وي هستي كمال به بردن پي دست غواصان درياي علوم از

ذات خداوند  براي علت عدم شناخت ذات اين است كه. )1 خطبه البالغه،نهج(
، 1383جوادي آملي، (نيست  كس دسترس هيچ در ذات مقام نيست؛ لذا حدي

بعد  اليدركه( است پذير امكان حصولي علم با نه ذات كامل ؛ شناخت)35ص
 .)غوص الفطن واليناله(است  اكتناه قابل حضوري و شهودي علم با نه و )الهمم

 را محض نامتناهي زيرا نيست؛ او غير مقدور هست، كه طور آن خدا لذا معرفت
  .)همان( كند نمي ادراك مطلقْ هويت همان يعني صرف غيرمحدود جز

توان به شناخت خدا رسيد تا از آن طريق بتوان بر اين اساس چگونه مي
توان گفت  پيگيري كرد؟ مينمود آن را در حكمت عملي و سياست توحيدي 

تر است، خداوند را  شناختهتر و قابلچون نمود اوصاف الهي براي انسان برجسته
توان شناخت و معرفي كرد كه در ميان اين صفات، صفات  به اوصاف او مي

 افعالي، صفاتي همچون تر است؛ زيرا در توحيد افعالي براي عقل انسان عيني
 ديگري بر يك هر كه واليت وجود دارد و زقيترا ربوبيت، مالكيت، آفرينش،
تر و  به خداوند منحصرند و نمودشان در عالم هستي برجسته هستند و مترتب

رو در ادامه به بيان صفات افعالي خداوند و ازاين. باشند تر مي براي عقل ملموس
  .پردازيم استلزامات سياسي هر كدام مي

  توحيد افعالي در سياست
 به فالسفه حيد نظري توحيد افعالي است كه در اصطالحيكي از اقسام تو

 مسببات، و اسباب و معلوالت و علل و سنن و نظامات همة كه اين معناست
 ذات در عالم همچنان كه موجودات. خداست ارادة از ناشي و او كار و خدا فعل
 استقالل هم عليت و تأثير مقام در ندارند، خدا از وجودي استقالل خود،
 نيز فاعليت در ندارد، شريك خود ذات در كه طورهمان خدا درنتيجه. ندارند
 كه است »اهللا اال الوجود في المؤثر« قاعدة مصداق افعالي توحيد. ندارد شريك

افعالي  بنابراين توحيد. )103، ص2، ج1375مطهري، (شود  مي بيان فلسفه در
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 هستي، قيوميت و نيست سبحان خداي از غير عالم در مستقلي مؤثر هيچ يعني
 است، مترتب ديگري بر يك هر كه واليت و رازقيت ربوبيت، مالكيت، آفرينش،
  .)378، ص1383جوادي آملي،(خداست  آنِ از منحصراً

  علّيت نظام و افعالي توحيد
 بين جمع ها در حول توحيد افعالي، پرسش از چگونگيبحث ترين از مهم

است كه در نظام تشريع و حكمت  معلول و علت نظام بين و افعالي توحيد
 است اين افعالي از يك سو نتيجه توحيد زيرا شود؛عملي اين تداخل ايجاد مي

 مادي موجود از اعم كس هيچ او جز و خداست فعل در منحصر افعال همه كه
 نقش طرفي، از و ندارد هستي جهان در عليت و فاعليت نقشي در مجرد، و

 هستي نظام در انسان تأثير ويژهبه يكديگر در عالم موجودات تأثير و ها واسطه
 و طبيعي عوامل و علل يعني وسايط حال آيا. نيست انكار قابل خويش، افعال و

 دارند، اگر نه؟ يا دارند نقش افعال و ها پديده تحقق در حقيقتاً انسان، اراده نيز
 چه معلول و علت نظام ندارند، اگر و است جمع قابل افعالي توحيد با چگونه

  .)439صهمان، (است  خود رفتار مسئول انسان چرا و شود مي
كند كه هم نقش انسان به  ها اين امكان را فراهم مي پرسش اين به پاسخ

 و عنوان فاعل مختار كه مسئول رفتار خويش است، مشخص شود و هم حضور
 و تخصيص هيچ گونه بدون او مطلق فاعليت و سبحان خداي كامل احاطه

آيت اهللا جوادي براي رفع اين تداخل قايل . اثبات گردد اشيا تمام در تقييدي
 و ذات در تام توحيد مقتضاي بيان كه اين به است؛ تشأّن و مظهريت به مبناي

 و ذات از اعم است، ثابت سبحان خداي غير براي هرچه كه است اين افعال
  . است ثابت خداوند براي كه است چيزي ظلّ و آيت فعل،

بنابراين اين مبنا هم جايگاه فاعليت مطلق خداوند و هم عليت در نظام 
 هر و كند كه از يك سو انسان هستي و نقش فاعليت انسان را نيز اثبات مي

 و شأن هيچ و است سبحان خداي فاعليت درجات از اي درجه ديگري، موجود
 نامحدود فاعليت تواند نمي موجودي هيچ زيرا نيست؛ او براي ديگري جايگاه

 خود، وجودي ظرفيت تناسب به موجودي هر بنابراين كند، محدود را خدا
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 ذات، مقام در نه فعل، مرتبه در را خدا مقامات و شئون از مقامي و شأن

 به هستي نظام در عليت دهد؛ پس با اين بيان فاعليت انسان و مي نمايش
 تنها اشيا همة مطلق و حقيقي ا فاعلگردد و از سويي طبق اين مبن برمي تشأن

 خدا فعل هاي آينه و مظاهر همه جهان در مؤثر طبيعي علل و انسان و خداست
 و اسما دهنده نشان و خدا فعل مرآت همگي امكاني موجودات چون هستند؛
 وسايط و انسان به كارها برخي ابتدايي، مراحل در اگر .هستند او صفات
 مخلوقات خود بين روابط سنجش محور در همگي شود مي داده اسناد طبيعي
 موجودات، و است مؤثر و خالق خدا تنها خدا، با آنها رابطه محور در اما است؛
 كه است gاميرمؤمنان كالم نظر، اين مؤيد .هستند او جلوه و مرآت همه
 با كه است خدايي آن از حمد: بخلقه لخلقه المتجلي الحمدهللا«: فرمايد مي

. )108البالغه، خطبه نهج( »است كرده تجلي خويش آفريدگان براي خود آفرينش
 نشان آن در را خود وي كه خداست تجلّي آينه هستي جهان سراسر يعني
  .است داده
 و انسان به مربوط عادي كارهاي ظاهر و صورت كريم نيز قرآن منظر از

 حقيقي فاعل يعني خداست؛ آن از آنها همه حقيقت و باطن و است وسايط
 »ىفلَم تقتلوهم ولكّن اّهللاٰ َقتَلهم وما رميْت إذ رميْت ولكّن اّهللاٰ رم«خداست،  جا همه

 است اصل اين تثبيت مقام در شده بنابراين آيات و روايات وارد. )457صهمان، (
 هيچ در و نافذ موردي هر سبحان در خداي فاعليت عموم و اطالق كه

 از مقطعي هيچ در موجودي هيچ و نيست تقييد و تخصيص قابل اي پديده
  .نيست خارج بقائاً، و حدوثاً بودن، خدا مخلوق و پديده قلمرو

با حفظ اين مقدمات بايد به اين نكته توجه كرد كه انسان به عنوان 
موجودي كه فاعل مختار است و مسئوليت رفتار خود را در روابط اجتماعي و 

ن است؛ پس انسان با اين سياسي بر عهده دارد، آينه فعل خداوند بر روي زمي
فرض بايد طوري به تدبير امور در حيطه سياسي و اجتماعي ذهنيت و پيش

بنابراين سياستي كه . بپردازد كه جلوه و مظهر فعل خداوند بر روي زمين باشد
  از دل اسالم قابل استنتاج است، با اين ديد به سياست، حكومت و قدرت

  .پردازدمي
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  توحيد در خالقيت
هايي كه همواره براي بشر مطرح بوده، سؤال از جهان پيرامون از سؤال

اند يا  از يك مبدأ پديد آمده... اوست، اينكه آيا همة موجودات مجرد و مادي و
مبادي متعددي در جهان آفرينش وجود دارد؟ كليد پاسخ به اين سؤال و 

  . هاي ديگر در كالم اسالمي در اعتقاد به توحيد در خالقيت استپرسش
داند؛ لذا  بيان شد براهين توحيد ذاتي، وجود دو واجب و بيشتر را محال مي

الوجود بر هستي حاكم است و ماسواي او امكان است كه تنها يك واجب
بنابراين وقتي همه عالم از مجرد تا مادي در ذات . نيازمند به مبدئي است

بايد بپذيريم او ناچار الوجود در هستي داريم، بهاند و تنها يك واجبممكن
كنندة همة ممكنات است و اين به معناي توحيد در خالقيت است؛ يعنى ايجاد

عرض او اينكه خدا را تنها خالق جهان بدانيم و هيچ موجودي را در خالقيت هم
بدين ترتيب خدا هم علت ايجاد جهان و هم علت بقا و پايداري آن . منشماري
در بقا محتاج به خداست؛ يعني اين  يعني هر چيزي هم در حدوث و هم. است

واسطه همه موجودات امكاني عالم هستي از مجردات تا ماديات باواسطه يا بي
، 1390بداشتي، (مخلوق خدا هستند و در اين راستا هيچ شريكي براي او نيست 

  . )173ص
هم علت ايجاد جهان و هم علت بقا و  طبق مبناي توحيد در خالقيت، خدا

است؛ لذا موجودات امكاني هم در حدوث و هم در بقا به خدا پايداري آن 
پردازد، در مواردي اما در نظام تشريع كه به حيات دنيوي مي. اندمحتاج

حال چگونه . غيرخدا شده است به آفرينش برخالف توحيد در خالقيت اسناد
در آملي توان اسناد آفرينش به غير را صحيح دانست؟ آيت اهللا جوادي مي
 در مجاز وجه سه از خ به اين پرسش اسناد آفرينش به غير را به يكيپاس

 اطالق كلمه يعني در مجاز. كند   توجيه مي مظهريت يا اسناد در مجاز كلمه،
 موجود از خلقت صدور لغوي، مجاز اين مصحح. باشد مجاز غيرخدا بر خالق
آمده  gعيسي حضرت خالقيت بيان در آنچه مانند خداست؛ اذن به ممكن
 به منسوب فعل و خداست كار خلقت كه معنا اين به اسناد در مجاز. است

 دم با درواقع gعيسي كهطوريبه است، الهي »كن« همان مثالً ؛gعيسي
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 فعلي هر يعني مظهريت. دمد مي او خود ظاهر حسب به هرچند دمد مي الهي
 ظهور و فيض مجراي تنها ديگران و خداست خود به مستند هست، كجا هر

 ميان در غيرخدا به مجازاً، نه و حقيقتاً نه اسنادي، گونههيچ و هستند او فعل
 صاحب به متعلق درواقع كه مرآتي صورت به صفت يا فعل اسناد نظير نيست؛
  .)402، ص1383جوادي آملي، (است  صورت

نياز بر اين اساس طبق توحيد در خالقيت، خداوند تنها مؤثر مستقل و بي
گيرند و هر است و ديگران همه تأثيرات و تأثرات خود را از او ميدر جهان 

چيز كه در دو جهان وجود دارد، فعل اوست و او يگانه خالق عالم هستي است؛ 
 از ايجادي تأثير نوع هر مطلق سلب معناي به خداوند خالقيت به اما انحصار

بتواند چه به نحو بود؛ لذا اين امكان براي انسان وجود دارد كه  نخواهد غيرخدا
مجاز در كلمه يا مجاز در اسناد يا مظهريت شأني از وجود داشته باشد كه از 
. اين طريق اجازه دخالت انسان در نظام تشريع و حكمت عملي داده شده است

 به سياسي استلزامات برخي سرمنشأ تواندمي خداوند مطلق بنابراين خالقيت
 بعدي مباني اثبات در توحيد خالقيت، نحوي كه ازباشد؛ به غيرمستقيم صورت
شود؛ يعني توحيد در خالقيت مبناي توحيد در مالكيت، ربوبيت و مي استفاده

  .گيرند باشد كه در ادامه مورد بحث قرار مي  ديگر صفات افعالي مي

  توحيد در مالكيت
مالكيت به معناي دارايي و صاحب چيزي است و بر دو قسم است، يا 

 حكمت شئون از ند مالكيت افراد بر اموالشان كه اين مالكيت اعتباري است مان
 است يا مالكيت حقيقي است؛ يعني امري تكويني و واقعي است؛ مانند عملي

خود كه اين نوع مالكيت در جهان هستي  جوارح و بر اعضا انسان مالكيت
بنابراين توحيد در مالكيت به اين معناست كه . منحصر به خداي تعالي است

ن هستي اعم از مجرد و مادي، فرشته و انسان، آسمان و زمين و هر جها
چيزي كه نام موجود بر آن نهاده شود، ملك خداست، حتي جسم و جان اعضا 
و جوارح ما حقيقتاً از آن خداست؛ درنتيجه ما مالك هيچ چيزي به نحو 

اين  به. )189، ص1390بداشتي، (استقاللي نيستيم و هرچه داريم به افاضة اوست 
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ترتيب مالكيت حقيقي و مطلق الهي مستلزم حق انحصاري خداوند براي 
تصرف در همه چيز است؛ به اين معنا كه كسي جز خداوند متعال مجاز به 

  .تصرف در موجودات نيست، مگر به رضايت و اذن او

  خدا به اعتباري امور اسناد
 در جز و اند حاصل اعتبار صرف با كه است اموري اعتباري امور از مقصود

 ذهن در نه محض اعتبار چون ندارند؛ وجود ذهن يا خارج در اعتبار وعاي
 وجود داراي باشد موجود ذهن در چيزي اگر زيرا خارج؛ در نه و است موجود
 ظرفي هيچ در ذمه مانند محض اعتبار آنكه حال و است واقعي امور از و ذهني
 ذهني و خارجي وجود نوع دو هر از كه فلسفه در جهت همين به. ندارد وجود
 چون آيد؛ نمي ميان به سخني مالكيت مانند اعتباري امور از شود، مي بحث
 اعتباري امور بنابراين تنها مفاهيم. ندارند واقعيتي هيچ گونه اعتباري امور
 معدوم و صرف اعتبار آنها مصاديق اما است؛ موجود ذهن در ...و مالكيت مانند
 خدا به را اعتباري امور توان مي كه چگونه است اين سؤال حال .است محض
  گونه كه امور واقعي مانند خلق و تدبير را به خدا نسبتداد، همان اسناد
 اعتبار همه ملك، و مالكيت اينكه با است ملك مالك خدا گفت مثالً دهند؛مي

  اند؟ و معدوم محض
 وجود از اي بهره اعتبار .است فرق الاعتبار و اعتبار بين دانست بايد پاسخ در
 واسطه و شوند مي انتزاع حقايق از اعتبارات كه آنجا از و دارد ضعيف هرچند
 حال. آيند نمي شمار به محض معدوم اند، انسان خود توسط ديگر حقايق تحقق
  : دارد وجود راه دو سبحان خداي به اعتباري امور همين اسناد براي

 عناوين قالب در و كند مي كار اعتباريات با درحقيقت انسان :نخست وجه
 يا جنگ اعتباري رياست و رئيس فرمان به مثالً سازد؛ مي را هاواقعيت اعتباري

. كند مي تصرف آنها در است خويش خانه و اتومبيل مالك چون و كند مي صلح
 قبيل از مالكانه تصرفات و صلح يا جنگ مانند امور اين گونه شك بدون

. دارند خارجي وجود و اند واقعي امور از همه سكونت و شرب و اكل و تحريك
 عناوين آن به گاهي و است فاعل و مباشر شخص به واقعي گاه امور اين اسناد
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 به را اين امور اعتباري .است شده مستند مالكيت و رياست به يعني اعتباري،

 خدا به بايد بلكه توان مي خداست، معلول واسطه با كه آنها واقعي آثار تبع
 راهي و خارجي هايحقيقت پيدايش باعث مزبور عناوين زيرا كرد؛ مستند
 خدا به مستند و معلول و ممكن همه هاواقعيت و هاستواقعيت تحقق براي

 را او و داند مي خدا دست به را امور اين زمام قرآن كريم هستند؛ بنابراين
 كسي به خدا اينكه معنايرو كند؛ ازاين مي معرفي كننده نزع يا اعطاكننده

 بخشد مي او به است، واقعي امري كه را قدرت خدا كه است اين دهد، مي ملك
 انجام واقعي كارهاي اجتماعي اقتدار و نفوذ مانند اعتباري عناوين وسيله به تا

  .دهد
 عناوين كه است آن خدا به اعتباري امور اسناد براي ديگر راه :دوم وجه

 هرچند انسان، شئون و اوست كارهاي و جزو انسان شئون از مزبور شأني
 و فعل كه انسان خود تبع به باشد، اجتماعي قرارداد و اعتبار حد در و ضعيف
  .)425، ص1383جوادي آملي، (دارد  استناد خدا به خداست، مخلوق

  استلزامات سياسي توحيد در مالكيت
علت يگانهطبق توحيد در مالكيت، خداوند مالكيت مطلق بر جهان و 

بخش همه موجودات از جمله انسان را دارد كه اين مالكيت، يك هستي
هاي جعلي و قراردادي يا مالكيت حقيقي و اصيل است و هرگز با مالكيت

ن نه تنها آاعطايي از جانب غير، قابل مقايسه نيست؛ بنابراين از ديدگاه قر
بخشد يا يت ميخداوند مالك همه چيز است بلكه اوست كه به ديگران مالك

قُِل اللُّهم َمالَِك الُملِك تُؤتي الُملَك َمن تَشاُء «كند، مالكيتي را از كساني سلب مي

َك َعلي كُل شي ُ إن
ٍء  وتَنِزُع الُملَك ِممن تَشاُء وتُِعز َمن تَشاُء وتُِذل َمن تَشاُء بِيَِدَك الَخير

 مالكيت است كه تعبيرهايي از در آيه »الُملكَمالَِك « تعبير. )26: عمران آل( »َقدير
 ملك گرفتن و دادن داند كهمي باطني و ظاهري هاي ملك همه  جامع را خدا
او دانسته شده است؛ بنابراين ملك  حكيمانه مشيت طبق و خدا دست به تنها

 و سلطنت و ندارد اختصاص طبيعت عالم و به است ملكوت و ملك جامع
 نيز را اعتباريات حتي تشريعي، و تكويني آن، ماوراي و طبيعت عالم در قدرت
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 و نبوت رسالت، مانند معنوي مالكيت مفاد آيه، بلكه حتي گيرد؛ در بر مي
  .)549، ص13 ج ،1388جوادي آملي، (شود را نيز شامل مي واليت

 خداوند هستي نظام در مالكيت، مالك توحيد به باور بنابراين بر اساس
 اراده به مستند قدرت، مشروعيت و اقتدار اسالم، سياسي نظام لذا در است؛
 در بايد گيرد، مي قرار نظام رأس در كه كسي و است خداوند قانون و الهي

جوادي آملي، (شود  ملي و مشروع اقتدارش تا كند عمل الهي قوانينِ چارچوب
  . )133، ص1391

گيري كارنحوة بهبر اين اساس سياست در همة ساحات و مراحل خود و نيز 
آن درواقع نوعي تصرف در ملك خداوند است كه بايد بر اساس رضايت الهي و 
در جهت آن باشد؛ پس از ديدگاه اسالم مشروعيت سياست وابسته به اذن 

بنابراين تا زماني كه از سوي خداوند اذن و اجازة تصرف در . الهي است
گونه تصرفي در آنها نداريم؛  چايم، حق هي مخلوقات و مملوكاتش را احراز نكرده

لذا بايد براي تصرف در هر چيز از طرف او اذن و اجازه داشته باشيم و اگر 
فرضاً عقل بشري توانست يك نظام حقوقي ـ سياسي صحيح و كامل را كشف 
و تدوين كند، باز محتاج اذن و اجازة او خواهد بود؛ چون عمل به مقتضاي آن 

. )175، ص1384مصباح، (هاي خداي متعال است يينظام مستلزمِ تصرف در دارا
 كسي اگر و دهدمي تشكيل را اسالمي حكومت اساس توحيد به بنابراين اعتقاد

 كه ديني حكومت به تن هرگز نپذيرد، را خداوند واليت و حاكميت و مالكيت
  .داد نخواهد است، الهي قوانين حكومت همان

  ربوبيت در توحيد
 تدبيركردن و پروراندن معناي سبحان به خداي فعلي صفات از ربوبيت

 خالقيت، توحيد اثبات با است، آن با مالزم يا خالقيت از اي است و چون نحوه
 تدبير را چيزي كه كسي يعني رب زيرا شود؛ مي ثابت نيز ربوبيت توحيد

 به هدف سوي به گام به گام را او و پروراند مي را آن كمال اعطاي با و كند مي
 پس. است خلق از نوعي است وجودي امري كه كمال اعطاي برد و مي پيش

 خود مربوبِ پروراندن براي رب كهچون است؛ خالقيت به ربوبيت بازگشت
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 بين پيوند درواقع و دهد مي پيوند مربوب به را كمال و آفريند مي را كمال
منظور از ؛ بنابراين )427، ص1383جوادي آملي، (آفريند  مي را مستكمل و كمال

توحيد در ربوبيت اين است كه معتقد باشيم خدا تنها مالك حقيقي همة 
آيد كه در همه امور عالم و از جمله انسان مستقالً شمار ميموجودات هستي به

  كند و به تدبير امورو بدون اذن و اجازه از موجودات ديگري تصرف مي
 تي به دست اوست و ذاتپردازد؛ لذا او يگانه كسي است كه تدبير نظام هسمي
 و است العالمينرب او فقط و هستي است سراسر در مستقل هويت تنها خدا

  .)524، ص6ج  ،1388جوادي آملي، (هستند  خداوند فيض مجاري همه ديگران
  :شود مي تقسيم قسم دو به توحيد ربوبي

 غيرمادي و مادي جهان خالق خداوند كه گونه  همان :تكويني ربوبيت .1
 به هم موجودات رساندنكمالبه و رشد مقدمات تمهيد و آنها امور تدبير است،
 كرانة تمام در متعال خداي ربوبيت تكويني گسترة بنابراين اوست؛ عهدة

 شمار بي هاي پديدهمجموعه شامل كه جهان اين نظام اينكه است؛ يعني هستي
شود  مي اداره پروردگار يك حكيمانه تدبير تحت شود، مي آينده و حال گذشته،

ندارد  دخالت جهان ادارة در او مشيت و اذن بدون ديگري موجود هيچ و
 است خداوند واقعي پرورانندة طبق توحيد در ربوبيت. )186، ص1390بداشتي، (

 تحت را سياسي و اجتماعي فردي، از اعم خود ادارة و تدبير بايد انسان كه
  .كند پرهيز ديگران به استقاللي اعتماد و اتكا از و بداند الهي تدبير
 قدرت دست به عالم ايجاد و تكوين اينكه بر عالوه :تشريعي ربوبيت .2
 خالق چون اوست؛ عهدة بر نيز جهان ادارة بر حاكم قوانين است، تعالي خداي
 روازاين است؛ خويش مخلوق مطلوب كار نحوة به فرد ترينآگاه شيء يك

 سنت كه الهي قانون اساس بر عالم همة و خداست تنها تكوين عالم قانونگذار
 و دارد را مردم براي قانونگذاري حق خداوند فقط بنابراين شود، مي اداره است،
همان، (كند  مكلف امور از برخي به را بندگان كه دارد را اختيار اين او تنها
  . )187ص

 شايستة خدا جز را كسي كه است اين تشريع مقام در توحيد الزمة
 و بدانيم الهي قوانين اطاعت به ملزم را خود تنها و ندانيم عالم در قانونگذاري
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 را آنها چرا و چونبي و نهند گردن الهي نواهي و اوامر همة به اندموظف همه
 زندگي توان گفت اسالم، رو ميدهند؛ ازاين انجام ديگران و خود دربارة

 پيشرفت و سعادت عامل را) يكتاپرستي( توحيد اصل بر استوار اجتماعي
 قوانين تمام كه سازد مي معلوم اسالم تعاليم در دقت اندكي و خواند مي

 و فرهنگي روابط قبيل از اجتماعي حيات در انساني روابط و هر گونه اسالمي
 مبناي بر نظامي و سياسي قراردادهاي اقتصادي، و تجاري مشاركت تربيتي،

 اجتماعي حيات اساسي قوانين در تيبتر همين به .اند شده توحيد تنظيم اصل
 ظلم چرا شود، اداره عدل براساس بايد هايي از قبيل چرا جامعهسؤال سياسي و

 عقل هر كه است الهي تشريع است، محكوم داريبرده چرا است، محكوم
 كند؛ وضع قانون آن خالف ندارد حق و فهمد مي را امور اين حسن سليمي
  به انسان فطرت بر منطبق اساسيِ قوانين اين اجراي راهكارهاي اگرچه
 بهترين مكان و زمان عنصر دو بر اساس تا است شده واگذار آدميان هايعقل

  .نمايند را تنظيم خويش جامعه با متناسب راهكارهاي
 هاي مشي و خط افراد ملت حادآ براي كه اهل سياست مبنا اين طبق
 وادار امور ترك و انجام در قوانين از اطاعت به را مردم و كنند مي ايجاد سياسي

 و است خداوند آن از اصالتاً حقي چنين باشند داشته توجه بايد كنند، مي
 از اطاعت به مردم وادار كردن بنابراين باشد؛ او اذن به بايد تنها قانونگذاري

آن  حدود باشد و خداوند رضايت يا به اذن بايد قدرت محدودة و تعيين و خود
  .نباشد الهي قوانين با مغاير اينكه تا شود كشف نقلي و عقلي داليل با بايد

  توحيد در واليت
توحيد در . حق تصرف در امور مخلوقات اوالً بالذات تنها از آن خداست

تواند حكم براند و حق واليت همان توحيد در حاكميت است و كسي مي
: باشدحكومت دارد كه صاحب واليت باشد؛ توحيد در واليت بر دو قسم مي

 واليت داراي هم سبحان بنابراين خداي. واليت تكويني و واليت تشريعي
 تنها ربوبي توحيد اساس بر زيرا تشريعي؛ واليت داراي هم و است تكويني
 كه اوست كند ومي اداره را هستي جهان واليت، اعمال با كه است خداوند
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 پذيرش اساس بر نمايد؛ همچنينمي اعمال ربوبيت گوناگون انحاي به همواره
 قوانين و دارد قانون وضع حق كه خداست تنها وحي، اثبات از فراغت و نبوت
  .)127، ص1387جوادي آملي، (كند  مي ابالغ مردم به پيامبر توسط را شدهوضع

  امكان تحقق واليت در خارج 
كند؛ اما تحقق توحيد در واليت، اعمال و اثبات واليت براي خداوند مي

باشد؟ در پاسخ به اين نظام هستي و حوزه اعتباريات به چه نحو ميواليت در 
 نظام وجود حلقات از يكي اينكه دليل به توان گفت براي انسانپرسش مي

 و دارد ارتباط خدا با هم يعني است، ارتباط در موجودات همه با است و هستي
 واليت هم وديگر، ا هاي انسان با هم و دارد ارتباط طبيعت با هم خود، با هم
  . بود خواهد اثبات قابل دوجانبه واليت هم و جانبهيك

 با انساني هر زيرا هاست؛ انسان همه براي قابل اثبات جانبه،يك واليت) الف
 خود بدن بخواهد وقت هر كند؛ مثالً انسان مي زندگي خودش بر تكويني واليت

 ةرابط سپس و كشاند مي بستر به را آن كند، اراده زمان هر و دهد مي حركت را
 پايين حيواني حيات از ضعيفي حد تا يا گياهي حيات حد تا آن با را خود
  خود، قابليت مرتبه به توجه با و كند مي سفر رؤيا عالم به سپس و آورد مي
 و پريشان هاي خواب و حسنه رؤياهاي صورت به رؤيا عالم از آوردهاييره

 انجام خود بدن در روز هر انسان كه تصرفاتي يا آورد مي ارمغان به پراكنده
 فكر اين يعني شود؛انجام مي روح تكويني واليت اثر بر همه اين موارد دهد؛ مي
 .كند مي وادار فعاليت و كار به را آنها بدن، اعضاي در تصرف با كه است اراده و

 جمله از آفرينش، جهان با واليت خدا توان گفت نسبتبر اين اساس مي
 انسان زيرا دارد؛ جهان و انسان بر باشد كه خدامي ايجانبهيك واليت انسان،
 الزم بيند، مي عاجز چون و بيند مي ناتوان و عاجز امور از بسياري در را خود
 سرپرستي را او تا دهد قرار حقيقي ولي واليت و تدبير تحت را خود داند مي
 بر نفس واليت همانند نيز را واليت اين و بگيرد عهده به را او تدبير و كند

  . يابد مي انسان قواي و شئون
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و همچنين  نفس بر را خود واليت كه گونه همان انسان: جانبهواليت دو) ب
 نيز را ديگران و طبيعت بر واليت يابد، را مي انسان و جهان بر خدا واليت

 تدبير يا كند مي تصرف طبيعت در چگونه انسان كه بيند مي و كند مي مشاهده
 در جانبهيك واليت مانند دوجانبه واليت .گيرد مي عهده بر را ديگران امور

 و محبت والي يكديگر، ارتباط با لحاظ به ها انسان زيرا دارد؛ وجود خارج
 دوستي و محبت از هم كهطوريبه بينند، مي و كنند مي مالحظه را نصرت

 .گردند مند بهره يكديگر ياري و نصرت از هم و باشند برخوردار همديگر
 محبت معناي به واليت همچنين و سرپرستي و تدبير معناي به واليت بنابراين

  .)25صهمان، (دارد  تحقق ها انسان بين است، دوجانبه كه نصرت و

  الهي اولياي و انبيا واليت
اما چه . با توجه به واليت دوجانبه امكانِ واليت در خارج قابل اثبات است

 ائمه و خدا رسول براي شأنيت مقام واليت بر ديگران را دارند؟ و آيا كساني
 ثابت اگر نه؟ يا است قابل اثبات مقام واليت مؤمنان براي آيا باالتر، و هدي
ها در نمود خير؟ اين مسائل و پرسش يا است مراتب و درجات داراي آيا است،

امه به تحليل اين باشند كه در ادخارجيِ توحيد در واليت قابل بررسي مي
  . پردازيمها ميپرسش
 ضروري مسئله اين طرح الهي، اولياي و انبيا واليت به پرداختن از قبل

شود،  ثابت اوليا و انبيا براي تشريعي، و چه تكويني چه اگر واليت، كه است
 هيچ واليت زيرا آن؛ طول در نه و است خداوند واليت عرض در نه واليت اين

 اگر روازاين بود، نخواهد باالستقالل و اصيل واليت خدا، كس به غير واليت
 خداوند واليت عرض در شود، ثابت كه هر براي غيرمستقل و غيراصيل واليت

  .گرفت نخواهد قرار است، مستقل و اصيل كه
 است آن نيست، خداوند واليت طول در اوليا و انبيا واليت اينكه علّت اما

 است وحصر حد از خارج و نامتناهي است، صمد و احد كه خداوندي واليت كه
 بعد، به  مقطع آن از تا گردد نمي محدود خاصي مقطع به است نامتناهي وچون
 ديگران براي خلئي صمدبودن، دليل به خداوند برسد؛ ديگري واليت به نوبت



  55 | سپهر سياست
 در بنابراين .شود واقع ثاني رتبه در غير آن اينكه به رسد گذارد، چه نمي باقي
 تمامي در نامحدودبودن دليل به آغازين علت كه است روشن ثبوت مقام

 علّت طول در يا عرض در افراد از يك هيچ و دارد حضور هستي سلسله
  .بود نخواهند

رسيم كه بر  غيرخداوند به اين نتيجه مي از عرضي يا طولي واليت نفي با
به  كريم اما چرا قرآن خداست؛ در سرپرستي انحصار در واليت، توحيد اساس

 ائمه و aخدا  رسول بايد گفت واليت است؟ ديگر از واليت اشاره كرده نوع
 در هرگز )55: مائده( »إنّما وليكم اّهللاٰ ورسوله والّذين آَمنوا«آيه  ، براساسDاطهار
 ممكني، موجود هيچ زيرا نيست؛ آن از مستقل و سبحان خداي واليت عرض
 معناي بنابراين. نيستند برخوردار استقاللي نوع هيچ از كامل، هايانسان حتي
 آن الهي، حسناي اسماي ساير مانند Dاوليا و انبيا براي واليت سمت دقيق
 پس اگر. )437، ص1383جوادي آملي، (اند  الهي واليت آيت و مظهر آنان كه است

 خواهد خداوند واليت مظهر به ناچار شود، مي داده اسناد ديگران به واليتي
 حق واليت مظهر درحقيقت ايولي هر تشريعي و تكويني واليت يعني بود؛
 خداوند واليت كه است خداوند واليت جلوه محلّ و مجلي شخص آن و است
 واليت الهي شود اولياي مي گفته وقتي. )153صهمان، (است  كرده تجلّي آن در

 عنوان به واليت چون اند؛ الهي واليت مظاهر كه است اين آن معناي دارند،
 واليت مظاهرِ اوليا اين طلبد، مي امكاني مظاهرِ خداوند فعل صفات از صفتي

  .)159، ص1387جوادي آملي، (اند مطلق ولي آن
ها و چون خداوند خالق آسمان: بنابراين توحيد در واليت به اين معناست

آيد و مالك حقيقي اشياست، كسي زمين است و مدبر امور عالم به شمار مي
ِمن ُدونِِه  تَّخُذواَأِم ا«ها ندارد، او حق حاكميت و اعمال واليت بر انسان غير از

ُ ُهَو الَْولِى  اما خداوند جسم نيست كه بتواند روي زمين و . )9: شوري( »...   َأْولِيَاَء فَاّهللاٰ
توان جامعه را بدون مستقيم حكمراني كند و حكم براند و چون نميصورتبه

ها حق حاكميت دهد تا آنان اوند بايد به برخي از انسانحكومت تصور كرد، خد
حكومت كنند و اين امر نيازمند داشتن اذن الهي در تصرف اموال و نفوس 

شود و مردم است كه در غير اين صورت حكومت، حكومت طاغوت قلمداد مي



 1394 ابستانت، 4ماره ش، ومدال س        56

بر اين اساس الزمة توحيد در واليت اين است كه واليت بر . محكوم است
اصل مال خداست و اين واليت را خدا به افراد برگزيده و شايسته ها در انسان

مانند رسوالن و جانشينان آنها واگذار كرده كه شايستگي حكم و تدبير ملت را 
 ايجاب را خاصي اجتماعي ـ سياسي نظامِ توحيد در واليت به پس اعتقاد. دارند
 حكومت زيرا گيرد؛مي سرچشمه خداوند واليت از حكومت آن در كه كندمي

 ترتيببه او جانشينان و امامان و پيامبران او، طرف از و خداست آن از دراصل
 طاغوتيان و طاغوت حكومت فكري، دستگاه اين در و دارند عهده بر را حكومت

  .باشد اله ظل در كه است حكومتي تنها الهي مشروع حكومت و شودمي نفي
به ذهن برسد كه بر طبق توحيد در واليت ممكن است اين پرسش 

 سازگاري )حكومت الهي( »توحيد در واليت« با) حكومت مردم(دموكراسي 
ندارد؛ زيرا در دموكراسي نقش مردم در انتخاب حاكم برجسته است كه 

توان گفت دموكراسي از جهات مختلف در پاسخ مي. ارتباطي با توحيد ندارد
و برخي ديگر ارتباط قابل تفسير است كه برخي از تفسيرها مخالف با توحيد 

توان ارتباط آن با توحيد را وثيقي با توحيد دارد؛ لذا با تفسير درست از آن مي
 يا بداند نياز بي الهي قانون از را خود انسان يك تفسير اين است كه. نشان داد

 توحيد با صورت، مخالف اين در كه بشمارد مجاز خدا احكام تغيير در را خود
 معنا اين موضوعات است؛ به نيز و احكام اجراي نحوه در اما تفسير ديگر. است
 يعني موضوعات در اجرا و ولي هستيم؛ الهي ملتزم به همه احكام ما كه

 و سيستم تنظيم و كشور اداره كيفيت نيز و آنها عملياتي كردن چگونگي
. كنيم مي رجوع اكثريت و مردم نظر به فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، ساختار

 بدان نيز اسالمي حكومت و دين در و نيست توحيد مخالف دموكراسي اين
  .)248، ص1390جوادي آملي، (است  شده توجه

  نتيجه
است كه به  اسالم دين در عقيدتي مباحث ترين اعتقاد به توحيد از محوري

 مبدئي است؛ شده پرداخته مسائل ساير از بيشتر بنيادي و اعتقادي، مسئله سه
 منتهي سمت آن به جهان حركت كه معادي ،شودمي شروع آنجا از جهان كه
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 بدون دين معارف تمامي و است انجام و آغاز مسيري بينكه  رسالت و شود مي

 همه لذا توحيد مبناي. گردد مي بر بخش سه همين به باواسطه يا واسطه
  . است گرفته قرار اسالمي معارف

ترين اعتقادات  هايي است كه دربارة مهم منظور از مباني توحيدي گزاره
بر اساس اين . در مباني سياست توجه كردرا توان آنها  دين اسالم است كه مي

هاي درون جامعه و نظام سياسي حاكم بر نگاه توحيدي به ذات خداوند كثرت
 وحدت نوعي آن و جايگاه قدرت در سياست برگشت به توحيد ذاتي دارند كه

متصل  يكديگر به را حاكميت اجزاي كه همه شود مي ايجاد نظام در كل
 انسجام و حكومت رأس بين گراوحدت نگرش بر اي كه عالوهگونهكند، به مي
 در سياسي نظام در گرايي كثرت كنندهتوجيه تواند مي مردم و حكومت بين
انحصار قدرت به  همچنين بر اساس توحيد افعالي، به .باشد آن وحدت عين

شود و قدرت ديگر حاكمان بايد به اذن و  بودن آن حكم ميخداوند و به الهي
لذا سياست در همة ساحات و مراحل خود درواقع نوعي . ارادة خداوند باشد

تصرف در ملك خداوند است كه بايد بر اساس رضايت الهي باشد و اگر فرضاً 
  كشف كند، باز محتاج اذنعقل بشري توانست يك نظام سياسي كامل را 

  و اجازه او خواهد بود؛ چون عمل به مقتضاي آن نظام مستلزم تصرف در
 از حكومت توحيد در واليت، به هاي خداي متعال است و طبق اعتقاددارايي
 از و خداست آن از اصل در حكومت زيرا گيرد،مي سرچشمه خداوند واليت
 و دارند عهده بر را حكومت ترتيببه او جانشينان و امامان و پيامبران او، طرف

 .باشد اله ظل در كه است حكومتي تنها الهي مشروع حكومت
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  اهللا الجوادي اآلمليآيةمن منظار ة للتوحيد اآلثار السياسي

  1لكرضا بهروزيغالم
  2اآلباديهمت بدر

  3حسن فالح المداواريمحمد
   :الخالصة

من المؤكد فإن واحد من أهم المحاور والبحوث العقدية في الدين اإلسالمي الحنيف 
ل التكامل والتعالي هو أصحيث إن هذا المبدأ واإلعتقاد  ،هو مسألة اإلعتقاد بالتوحيد

بنحو جرى تنظيم جميع القوانين اإلسالمية وأي عالقة  ،للفرد والمجتمع على حد سواء
إنسانية في الحياة اإلجتماعية من قبيل العالقات الثقافية والتربوية والمشاركة التجارية 

ئل لذا فإن من المسا؛ واإلقتصادية والمعاهدات السياسية والعسكرية على هذا األصل
المهمة التي اولى لها العلماء أهمية خاصة وعناية إضافية هي مسألة تĤثير التوحيد في 

ومن هذا المنطلق فإن المقالة هذه هي بصدد اإلجابة على هذا السؤال  .الجانب السياسي
؟ ماهي اآلثار العملية التي يتركها التوحيد الذاتي واألفعالي في مجال السياسية اإلسالمية

آثار والغور في  هذه المقالة ومن خالل استخدامها االسلوب التحليلي والوصفيوتتطرق 
أهم اآلثار التوحيدية في السياسة تبيان ومؤلفات سماحة آية اهللا الجوادي اآلملي الى 

وتصل الى نتيجة مفادها إن الكثرة الداخلية للمجتمع والنظام السياسي ومكانة القدرة 
التوحيد الذاتي حيث توجد نوع من الوحدة في جميع  والقوة في السياسة تعود الى

مفاصل النظام فتتصل كل األجزاء العاملة فيه بعضها مع البعض اآلخر وإضافة على نظرته 
ويجعلها تنصب في عين الوحدة الوحدوية فإنه يبرر الكثرة التعددية في النظام السياسي 

ومصدر الحكومة هي من فإن منشأ في األفعال وكذلك فإنه وعلى اساس التوحيد 
من هنا فإن شرعية القدرة والقوة الوالية اإللهية فيتولى زمامها األنبياء واألئمة وخلفائهم و

ترتبط باآلذن اإللهي وإما إذا افترضنا إن العقل اإلنساني استطاع من كشف نظاماً سياسياً 
ستلزم نوع من يبه العمل إن فأن ذلك يعني وقادراً على إدارة شؤون اإلنسان كامالً 

   .التصرف في مالكية البارئ عز وجل

 ،التوحيد في األفعال ،في الذاتالتوحيد  ،السياسة ،التوحيد :المصطلحات المحورية
  .الجوادي اآلملي

                                                 
1.  
2.  
3.  
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Abstract 
Unity of God is one of the most central belief issues in Islam. This issue in 

Islam  is believed to contribute to the culmination of  individuals and 
the  society;  so  that  all  the  Islamic  regulations  and  the  human 
relations  in  the  social  life,  such  as  the  cultural  and  educational 
relations, commercial and economic contributions, and political and 
military contracts, are designed based on the principle of the unity of 
God. Therefore, one of the important issues for the political thinkers 
has been the way the unity of God influences the politics. To this end, 
the  present  article  tries  to  find  out  what  obligations  are  brought 
about  in  the  realm of  the  Islamic politics by  the unity of  the Divine 
Essence  and  the Unity  of Divine  Acts.  The  findings  reveal  that  the 
pluralities within the society and the political system and the position 
of  the power  in politics  rely upon  the Unity of  the Divine  Essence, 
which results  in a kind of solidarity in the whole system and joins all 
the  components  of  the  ruling  system  together,  and  besides  a 
Unitarian view  it  justifies  the pluralism  in  the political  system along 
its oneness. Furthermore based on the Unity of the Divine Acts, the 
origin of governance is the authority of God; the prophets, the imams 
and  their  deputies  are  the  ones who  have  the  authority  of  ruling, 
respectively.  Therefore,  the  legitimacy  of  the  power  relies  on  the 
Divine permission, and even if it is assumed that the human intellect 
can  come  up with  a  perfect  political  system,  acting  in  accordance 
with the necessities of that system somehow requires a manipulation 
in the power of the Most High God. 
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