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  يدهكچ
نظـام  ه در کـ علـوم عملـی اسـت    ترین نیز از اساسی» سیاست«عقیدتی اسالم و نظام اصل ترین اساسی، »توحید«اصل 

، ظهـور دارد ، سیاسـی اسـالم  هـاي  در همه مؤلفه» مقصد«و » جهت«، »مبدأ«توحید به عنوان وجود دارد. ارزشی اسالم 
  .باشندمات قریب و بعید توحید میمبانی و مسائل سیاست اسالمی از توابع و ملزورد کتوان ادعا می هکطوري به

است تا با تحلیل اقتضاءات و استلزامات دو بعد توحیـد ذاتـی و صـفاتی    با روش توصیفی ـ تحلیلی در پی این  ، این نوشتار
مایز حقیقـی نظـام سیاسـی اسـالم بـا      ه منشأ تک، ي توحیدي بودن نظریه سیاسی اسالمابعاد و زوایا، در سیاست اسالمی

توانـد بـه مثابـه پاسـخی     مـی ، ق حاضریج حاصله از تحقین نتاینماید. همچن روشن، لحادي استاهاي سیاسی یر نظامسا
در عـین  ، »وحـدت گـروي  «بخصوص طرحی براي تحقق ، و خارجی اسالمیهاي سیاست داخلی براي اصالح نابسامانی

  و حتی جامعه انسانی محسوب گردد. مت اسالمیادت وح، در عرصه داخلی، ثرت سیاسیک

  سیاست.، والیت، توحید صفاتی، توحید ذاتی، توحید نظري، خداوند ها:کلیدواژه

 مقدمه

که کل نظام اسالمی را ، توان به صورت دو نظام مرتبط با همطورکلی میمجموعه معارف دین اسالم را به
یک مجموعه عقاید اصولی مطرح است کـه جنبـه   ، ز یک سودر نظر گرفت. در اسالم ا، دهندتشکیل می

هایی وجود یک سلسله ارزش، آید. از سوي دیگردر جرگه اسالم درمی، نظري دارند و فرد با پذیرش آنها
، دارد که فرد مسلمان باید آنها را هنگام رفتار و عمل مراعات کند. بخش اول نظام عقیدتی و بخـش دوم 

در ادبیـات  ، روایـن ازرابطه اصل و فرع وجـود دارد.  ، شود. بین این دو نظامه مینظام ارزشی اسالم نامید
  ).13ص، 1374، اند (مصباحنامیده» فروع دین«و نظام ارزشی را » اصول دین«عقاید را ، اسالمی

، . ایـن نقطـه  دهـد می لکش خداشناسى و خداپرستىرا  یایدئولوژى اسالمم عقیدتی و نظابناى سنگ
سیاسـت   ).166 ص، 1391، همـان ( مادى اسـت بینی بینی الهی از جهانجهانقطه جدایى درست همان ن

علوم را به دو دسته نظـري و عملـی   ، ران اسالمیکنیز از بارزترین مصادیق نظام ارزشی اسالم است. متف
 و سیاست را از علـوم عملـی  ، )178ـ177 ص، 1381، ؛ جوادي آملی130و 73ص، 1384، همان( تقسیم

، نخسـت بخـش  اسـت:   دو بخـش  يحـاو مت مدنی کح ).27ص، 1ج، الف1383، (مصباحاند هبرشمرد
مـواردي  ، شـود و دیگـري  مـی  نامیـده  »علم سیاسـت «ه کداري و سلطنت است تکاموري متعلق به ممل

، نیصـدرالمتأله (شـود  (قـانون) خوانـده مـی   » علم نوامیس«ه که متعلق به نبوت و شریعت است کاست 
نظام رفتاري در سیاسـت زمـانی   ، توجه به وجود رابطه منطقی میان دانش و ارزش با ).5ـ4 ص، ق1422

ـ    شناخت، ز آنه سیاستمدار پیش اک از اعتبار الزم برخوردار خواهد بود دسـت  ههـاي نظـري صـحیح را ب
گر طـرح مبـانی توحیـدي بـه عنـوان مبنـاي ضـروري        بیـان ، این بیان خود ).1386، (مصباح آورده باشد

  است.   سیاست اسالمی
هـاي سیاسـی   »بایـد «؛ رابطه زیربنـا و روبنـا وجـود دارد   ، میان دو اصل توحید و سیاستکه معتقدیم 
 کسیاسـت از توحیـد یـ    کیـ کهـاي توحیـدي دارنـد. عـدم تف    »هست«ریشه در ، مستقیممستقیم یا غیر
جملـه امـام    توان از اینمی و سیاست را دادي و ادعایی. میزان پیوند توحیدرامر قرا کنه ی، حقیقت است

  ه فرمود:کرد کبرداشت  یروشنبه  خمینی
عبـادي  ، طور یک مذهب و دیانت سیاسی تنها نیستهمین. دیانت اسالم یک دیانت عبادي تنها نیست

است و سیاسی؛ سیاستش در عبادتش مدغم است و عبادتش در سیاستش مدغم اسـت؛ یعنـی همـان    
 .)63ص ، 20/8/57یسخنران، 4ج ، 1378، (موسوي خمینی عبادي یک جنبه سیاسی دارد ۀجنب

 ن توحیـد نظـري  ئوه از شـ کـ ، صفاتیه توحید ذاتی و کال اصلی است ؤصدد پاسخ به این سدرمقاله این 
  عرصه سیاست اسالمی است. چه اقتضاءات و استلزامات نظري و عملی درداراي ، باشندمی



   ۳ اسالمي يسياس انديشهدر وحيد نظري اقتضاءات اصل ت

سیاسـی اسـالم بـه     ۀیـل نظریـ  یا تحل، المی صرفکبا رهیافت ، گرچه تحلیل ذات و صفات خداوند
، ان مورد بحث قرار گرفتـه اسـت  ران مسلمکالمی و سیاسی زیادي از سوي متفکدر آثار ، صورت مستقل

م و پراکنـده مـورد توجـه محققـان     یرمستقیغ، به نحو محدود، دیتوحاستلزامات سیاسی اصل اما موضوع 
عالمـه مصـباح و   ، فلسـفی ـ    المـی کدگاه دیاز  يریگبهرهبا بر آن است تا . این تحقیق قرار گرفته است

  .پردازدبتبیین اقتضاءات سیاسی اصل توحید نظري ل و یتحل طور مستقیم بهبه، یآمل يعالمه جواد

  مفاهيم
  ـ سياست الف

، ریاسـت ، حکومـت ، تکـ ردن امـور ممل کـ اداره  معـانی  بـه ، »سیاست«، عربی و فارسی يهانامهلغت در
 بـر  مـردم  امور به پرداختن و پروراندن و پرورش، جزا و سزا، نهی و امر، کمحافظت حدود مل، حراست

 أقرب المـوارد در ») سیاست«؛ ذیل ق1412، منظور؛ ابن1378، (معین است هف شدیتعر شانمصالح طبق
ه در دنیـا و  کرشاد و هدایت آنان به راهی اصالح مردم با اهمت گماشتن به  يبه معنا، اصطالحاً سیاست

بـا  ، ایـن تعریـف   »)سـوس «ذیـل  ، ق1403، (شـرتونی  اسـت  ان شـده یـ ب، ن استآخرت موجب نجاتشا
سیاسـت بـه   ، تاروایـ  یبرخـ و متون دینی سازگار اسـت. در   روایی اسالمی موجود در منابعهاي آموزه

عمال سیاست نسبت به بندگان خـدا تعریـف شـده    ا براي الهی رهبران به دنیا و دین امور واگذاري تدبیر
 ساسـۀ «بـا وصـف    ئمـه معصـومین  ا، بیـره کدر زیارت جامعـه   ).266ص ، 1ج، ق1413، لینیک( است
، ق1413، لینـی ک( »عـالم بالسیاسـۀ  «بـا تعبیـر   ، و در روایـات  )610 ص، 2 ج، ق1413، (صـدوق  »العباد
نشر فضایل و اخـالق و بـه    به حاصل خدماتی که حاکم در جهت، فارابیاز منظر  .اندیاد شده، )202ص

، ؛ ابوالحمـد 108ــ 107 ص، 1348، (فـارابی سیاسـت گوینـد   ، دهـد ادت انجام مـی سعمنظور رسیدن به 
مـدیریت و توجیـه و تنظـیم زنـدگی     «گوید: می در تعریف سیاست، عالمه جعفري ).33ـ12 ص، 1376

در مسـیر حیـات معقـول یعنـی از     ، »کـه هسـت   انسان آنچنـان «هاي با نظر به واقعیت، هااجتماعی انسان
 ).47ص ، 1379، (جعفـري  »ه بایـد کـ  چنانانسان آن«ی مادي و معنوي و با نظر به هاي عالدیدگاه هدف

، الن جامعـه کـ ه در سطح کومت رهبري منسجمی است کشود. حمی ومت اجراییکسیاست در قالب ح
  ).20 ص، 1381، (جوادي آملی ندکمی امر و نهی و اعمال قدرت

اسـتمدار  سی ن معنا کـه ی؛ به انفی هم داردمعناي م کی، توجه داشت که سیاست در عرف جامعهباید 
مـذموم و  ، ران اسالمیکند. این معنا نزد متفکمی استفادهو... ر و دروغ کاز م، براي رسیدن به مقاصد خود

ص ، الـف 1391، (مصـباح نـدارد   ییجـا  یاست اسالمیدر سشود و می سیاست شیطانی نام برده ریبا تعب

تـرین  ارزشی از بـا کـ یطـراز  مقدس و در ، عبادي يامر، ر اسالمسیاست مدنظ ).200 خ، البالغهنهج؛ 17
اخـالق و  ، ه در هدف بعثت انبیاء الهی منظور شـده اسـت و در خـدمت دیـن    کاپوهاي انسانی است کت

از: مدیریت و تدبیر امور جامعـه  سیاست عبارت ، حاصل آنکه ).48ص، 1379، (جعفريباشد می توحید
  ).42ص، 1ج ،پ1390، (مصباحباشد یو معنوي) م مادي عم ازا( مصالح جامعهن یتأم يبرا
  توحيد  . ب

ردن کـ ی دانسـتن و از غیـر مبـرا    کـ ی بودن و یکی، مصدر فعل وحد و به معناي انفراد، در لغت» توحید«
  نویسد:می راغب اصفهانیاست. 

نداشتن و برخی بـه   شوند به علت نظیروحدت یعنی انفراد. برخی چیزها واحد شمرده می
حد در اعدم امکان تجزیه. خدا واحد است؛ یعنی تجزي و تکثر در او راه ندارد. اگر  علت

، معناي ثبوتی و به عنوان وصف استعمال شود تنها براي خدا جایز است (راغب اصـفهانی 
  »).وحد«ل یذ، ق1404

  .)16 ص، 1354، نیصدرالمتأله( لمان و فالسفه امامیه وجود واجب متعال امري فطري استکدر نزد مت
 ی شمردن خداونـد نـدارد  کی دانستن و یکاصل اسالمی هیچ معنایی جز ی کاصل توحید به عنوان ی

(جـوادي   ه نظام هستی از آنجا آغاز شـده اسـت  کواقع مبدئی است توحید در). 58ص ، 1389، (مصباح
  ).23ص، 2ج، 1383، آملی

  مراتب توحيد
یگانـه دانسـتن خداونـد در    ، »توحید نظـري «مقصود از  گردد.توحید به دو مرتبه کلی نظري و عملی تقسیم می

ـأن    ، باشد. این مرتبـه از توحیـد  عتقادي و نظري میاون به لحاظ ئهمه ش صـفاتی و  ، ذاتـی «خـود داراي سـه ش
ـانگر مراتـب   ، »ال الـه اال اهللا وحـده وحـده وحـده    «در شـعار  » وحـده «باشد. تکرار سه باره کلمـه  می» افعالی بی

  ).89ـ87ص ، 1389، ؛ مصباح201ص، نه آنکه از سنخ تکرار باشد (همان ،گانه مذکور استسه
جایگاه توحید عملی یعنی یگانه دانستن خداوند در مقام عمل نیز متعالی و گستره آن متواسع اسـت.  

ثر است و هر کسی شب و روز ؤون مختلف بشر متجلی است و در صیرورت و شدن انسان مئآنچه در ش
هاي توحید عملی نیز ذیل چند وحید عملی و در رأس آن توحید عبادي است. جلوهت، با آن سروکار دارد

  ).510ص ، 1383، توحید در دعا (جوادي آملی، توحید در حمد، شود: توحید در عبادتعنوان متبلور می
تفـا  کبه مبحث توحید ذاتی و صفاتی و استلزامات سیاسـی آن دو ا ، گستردگی بحثدلیل به جا در این

  .  شده است
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  توحيد ذاتي و استلزامات سياسي آن. الف

ی در ذات بـراي او نیسـت. توحیـد    کتاست و شریکه ذات خداوند متعال یکتوحید ذاتی به این معناست 
داراي ، بکـ یعنـی بـرخالف شـیء مر   ست؛ احد و یکتا، خداوند، : اول اینکهذاتی مشتمل بر دو بعد است

عـد از توحیـد ذاتـی را    یبی فرض ندارد. ایـن ب کتری و یهستی محض و بسیط است و درون او هیچ جز
م ثـرت درون ذاتـی از خداونـد سـبحان اسـت. دو     کیـب و  کگونه تره نافی هرکنامند می »توحید اَحدي«

و شبیهی براي او متصور نیست. این بعد از توحید ذاتـی   کیعنی شریاینکه خداوند واحد و یگانه است؛ 
بطالن تعـدد خداونـد   ر نگبیاذاتی و ثرت برونکمعناي نفی هرگونه ه به کشود می نامیده» توحید واحدي«

همـین ویژگـی خداونـد را    کیب یا تعدد ذات الهی محال است. اساساً تر. یا تثلیث است، از جمله ثنویت
؛ 202ــ 201 ص، (همـان  دهـد مـی  ماالت همه اشیاء و مبرا بودن از هرگونه نقص و عیـب قـرار  کواجد 
وحدت وجودي حقیقی است نـه وحـدت   ، خدا» وحدت و یگانگی«ور از منظ ).87ص ، 1389، مصباح

آورد و ایـن معنـا   مـی  ان وجود یا فرض دیگري را پیشکوحدت عددي توهم ام؛ زیرا عددي و شخصی
، با مطلق و نامنتها بودن وجود خدا سازگار نیست. وحدت شخصی رایـج نیـز در برابـر وحـدت صـنفی     

 هالحقیقـ بسیطبا ، به وحدت عددي است. افزون بر این گشت آنبازتوان گفت: . مینوعی و جنسی است
وحـدت عـددي از صـفات سـلبیه حـق      ، یست. بنـابراین الوجود بودن او قابل جمع نخدا و صرف بودن

پـارچگی جهـان و وحـدت گـروي     کمسـتلزم ی ، توحید واحـدي  ).203ص، 1383، ي(جواد تعالی است
هـاي  نظـام ب از کیعنی مر؛ و چه متعدد ی خواهد بودیجزاه داراي اک، واحد بدانیم کاست. چه عالم را ی

، پیوسـتگی ، همبسـتگی ، توان وحدت نظـام نمی، ی و عضوي با هم نداشته باشندکه رابطه ارگانیکمستقل 
توانـد چنـد خـدا یـا چنـد آفریننـده       رد. چنین جهانی نمیکار کثر میان موجودات را انأثیر و تأتفاعل و ت

به ذات واحد الهـی  ، یبی و عدديکترهاي ثرتکبازگشت همه  ).87ـ80 ص ،1389، (مصباح داشته باشد
 ننـد کمـی  تعبیر» ثرت در عین وحدتک«و  »ثرتکوحدت در عین «با اصطالح ، است. فالسفه از این مبنا

  ).391 و 368ص ، 1ج، الف1383، (مصباح
ده خواهـد شـد. از لـوازم    توحیـدي اسـتفا  هاي گزارهسایر در اثبات  یین اعتقاد مبنایاز ا، یطور کلبه

ـ ، توحید اَحدي در حـوزه صـفات و افعـال    ، ودن ذات الهـی اسـت. ایـن اطـالق ذات    مطلق و نامتناهی ب
کـه در مباحـث آتـی بیـان     استلزامات سیاسی متعددي اسـت   أه خود منشیابد کمیخداوند متعال جریان 

  خواهد شد.
ه خـود  کـ الوجود بودن خداست واجب برهان، ی از براهین فلسفی در اثبات توحید ذاتکهمچنین ی

بخـش  و مالحظه دسـت علّـی و هسـتی   ها ان و فناء در حیات نظام سیاسی و دولتکمقتضی پذیرش ام

مانند وحـدت انسـان در عـین    ، هاي مبنایی سیاستدر اثبات برخی گزاره خداوند در امور سیاسی است.
، وحدت اعتبـاري جامعـه  ، )350ـ349 ص، 1379، (مصباح برخورداري از ماهیتی تألیفی از جسم و روح

وارگـی در عـالم سیاسـت    نظام، )160ص ، 1ج، ب1391، همان( ثرت افرادکدر عین ، ذیل دین و توحید
سیاسی اسـالمی اسـت.    ۀاز اهداف فلسف، هاي سیاسی به وحدتثرتکبریم. رساندن می از این مبنا بهره

هـاي  ثـرت ک...) و نیـز  واسـتاندار و فرمانـدار   ، مک(والیـت حـا   ثر سیاسـی کمتهاي والیت، بر این اساس
(باواسـطه   باید در امتداد و طـول والیـت الهـی   ، ها و...گروه، سیاسی در سطوح متعدد دیگر نظیر احزاب

نیز رجوعش به وحـدت ذات اسـت. توحیـد واحـدي      ولی منصوب) به وحدت برسند. وحدت والیت
بـا  ، بـه صـراط واحـد سیاسـی    ، ل سیاسـی ت عمـ ه ما در حوزه مشروعیت و حقانیـ کمقتضی این است 

(مجادلـه:   »)حـزب اهللا «هـاي  شاخصهبر  یمبتنو حزب واحد (، )6(حمد:  صراط مستقیممالحظه مالك 
  معتقد باشیم. )22
  توحيد صفاتي و استلزامات سياسي آن. ب

یـر از  چیـزي غ ، دهـیم می ه به خداوند متعال نسبتکه ما صفاتی را کست ا به معناي آن، »توحید صفاتی«
، (مصـباح  ه به ذات خدا ملحق شوندکه موجوداتی خارج از ذات خدا باشند کذات خداوند نیست. نه این

  شوند:می به دو دسته صفات ذات و فعل تقسیم، ک جهتصفات خداوند از ی ).88 ص، 1ج، ب1391
  . توحيد در صفات ذات۱

شـود. ماننـد   مـی  از ذات الهـی انتـزاع  مـال  که با توجه به نـوعی  کمفاهیمی است ، »صفات ذاتیه«مراد از 
  ).289ص ، 1383، ؛ جوادي آملی74ص ، 1379، (مصباح علم و قدرت، حیات

 . توحيد در حيات  ۱ـ۱

حیـا را بـا   اه بر ثبـات و دوام داللـت دارد. توحیـد حیـات و     کی از صفات ذات خداوند است کی» حی«
هـایی  ه ویژگـی کـ از ذات اوسـت  اي رد. حیات خداونـد نحـوه  کتوان استنباط تحلیل اوصاف حیات می

محـدود نیسـت   ، زاید بر ذات او نیست تا احتمال زوال درباره او مطرح شود. ثانیاً، خاص خود دارد. اوالً
انی نـدارد تـا تطـرق زوال از    کـ حیات خـدا دوام ام ، تا زوال آن نسبت به خارج حد قابل طرح باشد. ثالثاً

از تمام جهات مصـون از زوال اسـت و   ، روازاینازلی دارد. ه دوام ضروري و کبل، درون او محتمل باشد
مراتب بـودن  ویژگی دیگر حیات الهی بساطت و ذوباشد. می زلیت و سرمدیت از مقتضیات حیات الهیا

مرتبۀ متوسط آن در حیوان و مراتـب قـوي آن در انسـان و فرشـته     ، آن است. مرتبۀ ضعیف آن در نبات
  ).319ـ311ص ، 1383، (جوادي آملی ند حی استو مرتبه مطلق از آنِ خداو، است
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زیرا ایـن حیـات انسـانی    اشاره کرد؛ حیات انسانی  حقتوان به می در استلزامات سیاسی این موضوع
بـه فعلیـت   و شمار از موجودات ایـن عـالم   با انواع بی انسانثري أثیر و تأت ۀرابطمقدمه و شرط ه کاست 

و نصـوص   اصـول با نظـر بـه    ).339 ص، 1379، (جعفري شدبامی شانگیزرساندن استعدادهاي شگفت
در راه  آنهـا  و عمـوم  رده اسـت کمند ها را از این حق بهرهه خداوند همه انسانکشود می روشن، اسالمی

حـق حیـات از   ، اتب حقوقیک. در منندکمی از حق حیات خود به شدت محافظت، صیانت از ذات خود
هاي اساسـی و  ارویژهکی از که یکند کمی مکاست. عقل و شرع حمصادیق حقوق اولیه بشر معرفی شده 

، »تـابعین « و چـه درجـه دو   کچه درجـه یـ  ، اصل صیانت از حیات همه شهروندان، اولیه دولت اسالمی
مـام مشـروع   ارامت اجتماعی افراد در جامعـه اسـالمی اسـت. همچنـین حـق      بیانگر ک، است. این وظیفه

، 1ج، پ1390، (مصـباح  افر حربـی) ریشـه در همـین صـفت دارد    کر (نظی هادرگرفتن جان برخی انسان
  ).268ـ267 ص

  . توحيد در علم۲ـ۱

، سـانی مفهـوم  کرغـم ی معناست. بـه  کن به یکمفاهیم است و در واجب و ممترین مفهوم علم از بدیهی
، یمـال کتوانـد بـراي ایـن مفهـوم     مـی  متعدد و داراي مراتب گوناگون است. عقل، علم از لحاظ مصادیق

گونه نقص و محدودیتی نداشـته باشـد و عـین ذات عـالم باشـد و آن      ه هیچکمصداقی را در نظر بگیرد 
ه درواقـع  کـ از علم دارند اي بهره، بالتبع یا بالعرضموجودات سایر همان علم ذاتی خداوند متعال است. 

؛ 76ص ،1379، (مصـباح  باشـند مـی  به نحو مظهریت از علـم خداسـت و مصـادیقی محـدود و نـاقص     
هـاي ذیـل اسـت. الـف:     علم خداوند داراي ویژگی، اساس ادله عقلیبر ).319ص ، 1383، جوادي آملی

نهایـت بـودن. بـا ایـن     د: بـی ذاتی و باالصاله و اسـتقاللی بـودن؛   ج: حضوري بودن؛ ب: ضروري بودن؛ 
باالصـاله و  ، قلمسـت ، ه تنها عـالم حقیقـی  کبدین معنا ؛ شودمی توحید عالمیت خداوند متجلی، هاویژگی

، ان شناخت تفصیلی علم ذاتی خدا توسط عقـل محـدود  کام، بالذات خداست. با لحاظ این خصوصیات
وینی) کـ هـاي ت (سنت وینکدر دو عرصه ت، علم الهی ).329ـ324ص ، 1383، (جوادي آملی محال است

  یابد.می (قوانین تشریعی) بروز و ظهور و تشریع
، باشد. علم مطلق خداوند نسبت به بندگان خـود می مات سیاسی ذیلداراي استلزا، کالمیاین مسئله 

مـالی  کفقـدان ایـن صـفت    دلیـل  خدا بـه  ن والیت مطلق بر بندگان است. غیرمقتضی برخورداري از شأ
نـوعی  ، ه والیـت و سرپرسـتی  کـ هیچ سهمی از والیت بالذات ندارند. سرِّ آن این اسـت  ، طور بالذاتهب

ه از مولّی علیـه و حـوزة تـدبیري    کسی باشد کولی باید ، روازاینف است. ه بر علم متوقکپرورش است 

، خدا(شـیطان و انسـان)  حد وسط برهـان سـلب والیـت از غیر   ، هفکسورة  50خود باخبر باشد. در آیه 
برخـورداري از  ، بـر ایـن اسـاس    ).435 و 434ص ، 1383، (جوادي آملـی  فقدان علم معرفی شده است

و میـزان  ، علـم و فقاهـت  ، مال و درجه خواهد بود. ثانیاًک أمنش، ها نیز اوالًانسان ازهریک  علم الهی براي
ضروري و مقدمات استداللی در تعیـین صـالحیت افـراد بـراي     هاي ی از شاخصکی، برخورداري از آن

، شود. بنابر ادلـه نقلـی  می آن محسوباي والیت و تصدي رهبري جامعه اسالمی و مناصب زیرمجموعه
، یآملـ  ي(جـواد  مندي از شهود غیب و علـم حضـور  سبب بهرهبه و ائمه معصومین مدحضرت مح

ه محصول برخـورداري از علـم بـه    ک، ه فقاهتکمندي از ملبهرهدلیل و فقها نیز به  )499 ص، 4ج، 1382
بیشترین شایسـتگی والیـت بـر    ، )500ـ499 ص، (همان است و قوه اجتهادي ناتاب و سنت معصومک

  را دارند.بندگان خدا 
وین و تـدوین الهـی   کـ تـاب ت کاساس علم و ه عالم برکطور ه همانکاستلزام سیاسی دیگر این است 

وینی و کـ میـت قـوانین ت  کتحـت حا ، به تبع آن جوامـع مـدنی و عـالم سیاسـت نیـز اوالً     ، شودمی اداره
الهی نسبت به ابعـاد   اطالق و قطعیت علم، هاي جامعیتبا لحاظ ویژگی، هاي الهی قرار دارند. ثانیاًسنت

تـرین  و جامعترین ام تشریعی الهی مطلوبکاح ه در اداره جامعه نیزکند کمی مکعقل ح، وجودي انسان
  قدمه و شرط ربوبیت مطلق الهی است.علم م، واقعدرشوند. می منظومه قانونی محسوب

و اعالم آنها (پـیش  توب شدن کیا م، مان و شهروندانکبه افعال سیاسی حا، همچنین علم پیشین الهی
فرض این اسـت  ؛ زیرا سلب اختیار از انسان و جبر سیاسی نخواهد بودموجب ، تاب الهیکاز وقوع) در 

حیثیـت  ، حیثیـت علـم  ، واقـع دهد. درمی ه این فرد با اختیار خود چنین انجامکه خداوند فرموده است ک
اسـتناد بـه علـم الهـی و      ).200ــ 199 ص، 1379، (مصـباح  نمایش واقعیت اعمال اختیاري انسان اسـت 

پـذیري از جانـب   مـان مسـتبد و ظلـم   کدستاویزي براي توجیـه ظلـم از سـوي حا   ، استنباط جبر سیاسی
  شود.می ه بطالن آن با بیان فوق اثباتکتاریخی بوده است هاي مظلومان در برخی از دوره

  توحيد در قدرت .۳ـ۱

کـار خـودش   ه بـه  کـ شود می گفته، دهدمی ویش انجامار خود را با اراده و اختیار خکه کدر مورد فاعلی 
ن اسـت از او سـر   کـ ه ممکـ اري کمبدئیت فاعل مختار براي  :عبارت است از »قدرت«، قدرت دارد. پس

طبعـاً   .داراي قـدرت بیشـتري خواهـد بـود    ، تـر باشـد  امـل کبزند. هر قدر فاعل از نظر مرتبـه وجـودي   
ایـن   ).77 ص، همان( قدرتش نامحدود و مطلق خواهد بود، باشدمی نهایتمال بیکه داراي کخداوندي 

البتـه محـال   . دارد و نه تقییـد می نه تخصیص بر، که قدرت خداوندشود می بدین صورت تحلیل، اطالق
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ه دو مـورد  کـ معنـا  بـه ایـن   ؛ تخصصاً از دالیل قدرت مطلق الهی خـارج هسـتند  ، و محال وقوعی، ذاتی
گیرنـد. همچنـین هرچـه را    نمـی  متعلق قدرت خداوند قـرار ، دارندان و قابلیت وجود نکچون ام، کورمذ

افعـال   .دهـد نمی ولی انجام، تواندمی خدا. گیردنمی قدرت خداوند به انجام آن تعلق، ندکمی عقل تقبیح
 ارهاي خوب و بـد تعلـق  کیعنی ، قدرت خدا به دو طرف نقیض. است الهی از مقدورات الهی محدودتر

  ).148ـ141 ص، 1389، همان( گیردمی تعلق ارهاي خوبکفقط به ، تشریعی خدا. ولی اراده گیردمی
. چیز مقهور قدرت فراگیر و منقاد امـر خداسـت و قـدرت منحصـراً از آنِ اوسـت     همه، کهحاصل آن

مظـاهر  سـایر   نه در عرض قدرت الهی و نـه در طـول آن بـراي دیگـران نیسـت.     ، هیچ سهمی از قدرت
ه عقل در نسبت دادن قـدرت بـه آنهـا ویژگـی     کآیت قدرت خداي قادرند  ،قدرت (مثالً قدرت بشري)

  ).360ـ358 ص، 1383، یآمل ي(جواد رده استکمجازي و اعتباري بودن را لحاظ ، تبعی
میت و والیت الهی رابطه منطقی وجـود دارد. تحلیـل اجمـالی ایـن رابطـه بـدین       کمیان قدرت با حا

در خـدا و نفـی چنـین     باالصـالۀ ذاتـی و  ، یـت حقیقـی  ه حد وسط برهـانِ انحصـار وال  کصورت است 
ه تـوان ادارة مـولّی   کـ سی اسـت  کزیرا ولی ؛ به ترتیب داشتن و نداشتن قدرت است، میتی از غیر اوکحا

یسـتگی والیـت بـر    شا، انـد ه هیچ نقش و اعمال قدرتی در آفرینش نداشـته کسانی . کعلیه را داشته باشد
  ).435ص ، (همان ذن دهدابه آنان ند ه خداوکمگر این، دیگران را ندارند

مـوریس  همچـون   ه برخـی کـ  ياگونـه محوري سیاست است. بههاي لفهؤی از مفاهیم و مکقدرت ی
). امـر و نهـی و   8ص ، 1349، (دوورژهد نـ دانمـی  و بررسی قـدرت قدرت مساوي  را» سیاست« دوورژه

اري داخلـی و خـارجی را   گـذ قضـا و سیاسـت  ، ومت اسـت و تقنـین  کان اصلی حکاز ار، اعمال قدرت
ه خـود  کـ مال اسـت  کاز شعبات فرعی حب » طلبیقدرت« ).20 ص، 1381، (جوادي آملی گیرددربرمی

بـه چهـار   ، قدرت انسان از یـک جنبـه   ).187ـ182ص ، الف1390، (مصباح باشدمی از مظاهر حب ذات
و ، وینی) داردکـ یـت ت (وال ه خود دو جنبـه نفسـانی و الهـی   ک، متافیزیکی، تکنیکی، قسم قدرت فیزیکی

ور کاگرچـه همـه مـوارد مـذ     ).412ـ406ص ، 1389، همان( پذیر استبخش قدرت سیاسی و اجتماعی
) اسـت.  42 ص، 1ج، پ1390، همـان ( »قـدرت اجتمـاعی  «بحث مـا در اینجـا   اما ، مبدأ توحیدي دارند

در جایی کـه بـه    ،)222ـ220 ص، الف1390، همان( ه اقتضاي نامحدود بودن داردک، طلبیگرایش قدرت
جنبه ارزشـی  ، شدحفظ و اعمال قدرت سیاسی در کارهاي اختیاري انسان ظهور داشته با، صورت کسب

، طلبــیجــاه، طلبــیشخصــیت ).219ص ، (همــان نــدکمــی و قابلیـت اتصــاف بــه حســن و قُــبح پیــدا 
  .)45ـ42 ص، 1388، همان(هستند  هایی از این میلآزادي خواهی جلوهو  خواهیاستقالل

وجودي دولت همـان   ۀه اساساً فلسفکچرا؛ از بدیهیات عقلی است، کمیت بر وجود قدرتتوقف حا
 ه قانون بدون متولی نماند و جلوي تخلفـات کیابد. براي ایننمی دولت بدون آن سامانو  قهریه استقوه 

، شـود ري جلـوگی هجوم دشمنان خارجی به جامعه اسـالمی  از توطئه علیه امنیت جامعه گرفته شود و و 
در تحقـق اهـداف    ).45و  38 ص، (همـان  یل گـردد کافی تشکباید دولتی برخوردار از قوه قهریه و توان 

کـه   ،به عنوان دولت اسالمی ضروري است. این فرضاي وجود قوه قهریه عالیه نظام سیاسی اسالمی نیز
، ماعی همنوعانِ خـود باشـند  خو شوند و پیوسته در اندیشه مصالحِ اجتهمه مردم با تعلیم و تربیت فرشته

ایم و نـه  که نه در گذشته تاریخ سیاسی شاهد تحقق آن بوده، فرضی است خیالبافانه و خالف واقع
هاي جامعۀ انسانی و وجـود غرائـز و صـفاتی    ه به واقعیتنده به وقوع خواهد پیوست. با توجدر آی

، 2ج ، 1368، ؛ مطهـري 145ص، 18و ج  146ص ، 4ج، 1374، یهمچون قریحۀ استخدام (طباطبائ
ظلوم بودن و خونریز بودن در وجـود بشـر   ، ناسپاسی، بخل، حرص، طلبی و طمعمنفعت، )335ص

اي یابیم کـه در هـر جامعـه   درمی، ) و کمبود منابع12؛ قلم: 60؛ غافر: 25؛ ق: 30؛ بقره: 34(ابراهیم: 
هند بود که در پی تأمین مصـالح  هایی خواهمواره اختالف و تنازع وجود دارد؛ همیشه افراد یا گروه

 نمایـد مـی  رد. لذا وجود دولت اسالمی با قوه قهریه ضـروري کنی خواهند کشقانون اجتماعی نیستند و
  ).202ـ201 ص، 1384، (مصباح

 قـدرت مـادي  ، الزم است دولت از نظر تکوینی، دارد. اوالً و قانونی وینیکقدرت سیاسی دو جنبه ت
بتوانـد در خـارج آن را متحقـق    تـا  الیف را داشته باشد کو توانایی انجام ت نظیر قدرت نظامی و اقتصادي

ضـرورت دارد از جنبـه قـانونی و    ، ز قدرت و بخشی از آن اسـت. ثانیـاً  سازد. قدرت مادي سطح نازلی ا
» مشـروعیت «قدرت با عنـوان   ةاز این نحو ).138ص ، 1ج ، ج1391، همان( حقانیت هم برخوردار باشد

    شود.می تعبیر
رت الهـی بـا   قـد  ۀسیاسی در برابر پرسش از مشروعیت قرار دارند. بـا تحلیـل رابطـ   هاي فلسفه ۀهم

م کـ اسـاس ح شود. برمی سیاسی اسالمی روشن ۀدر فلسفمسئله  پاسخ به این، قدرت سیاسی و اعتباري
 اجتمـاعی و اجـراي  ، تردیـد قـدرت سیاسـی   این رابطه طولی و به نحو مظهریت است. بـی ، بدیهی عقل
، یابـد نمـی  سـامان مانند مجرمـان   افرادهاي بدون تصرف در مخلوقات خدا و تحدید آزادي، قوانین الهی

ون ئیفی در بندگان خداوند است و خود دربردارنده شـ کمی و که متضمن بیشترین تصرفات از حیث کبل
جـب  مو، فرهنگـی و... اسـت. مبنـاي توحیـدي    ، اقتصـادي ، مختلفی از قدرت از جملـه قـدرت نظـامی   

ص ، 1 ج، ب1391؛ همـو،  47ـ 46ص ، 1ج، پ1390، (مصـباح اسـت  ور کمشروعیت الهی تصرفات مذ
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، ه محـدود کـ بل، قـائم بـه نفـس نیسـت     حتی پیشوایان معصوم، جامعهحاکم قدرت ، کهحاصل آن .)24
، 1389همــو، ؛ 47ـــ46ص ، 1ج، پ1390، (مصــباح باشــنداي مــیبــالعرض و عاریــه، بــالتبع، اعتبــاري

  ).397 ص، الف1390 ؛ همو،121ص
، سـازد کسـب قـدرت اجتمـاعی قـادر مـی      که انسان را در تشخیص جهت صـحیحِ  معرفت دیگري

بـرخالف  ، اند. بینش سیاسی اسالمهمگی ابزاري و مقدمیاست که هاي انسان در این جهان مادي قدرت
انع از نگـاه  مـ ، طلبـی با قرار دادن معرفت توحیدي بـه عنـوان چاشـنی میـل قـدرت     ، نظام سیاسی مادي

سعادت اجتمـاعی  ، شود. اگرچه هدف قریب نظام سیاسی اسالمیمی محور به قدرتمحور و سودهدف
هـاي  و ابزاري بـراي تحقـق ارزش  اي واسطه سعادت اجتماعی هدفیاما ، )63 ص، 1384، (مصباح است

در  ).28: عمـران آل» (صـیرُ ِالْم اهللا وإِلَی« شودمی یعنی قرب الهی قلمداد، دینی و وصول به سعادت نهایی
گیـرد و  مـی  سیاست رنگ عبودیت به خـود شئون  همه، پرتو این مبنا و با مالحظه حسن فعلی و فاعلی

  ).141 ص، پ1391، (مصباح شودمی به معناي رقابت در خدمت به خلق خدا قلمداد، رقابت سیاسی
یت ئد بـه مرجعیـت و مبـد   ه بـه صـرف اعتقـا   کاست ، این مترتب بر این بحث استلزام سیاسی دیگر

مان مستبِد و مستثمر را به خداونـد قـادر نسـبت    کتوان شرور عرصه سیاسی و ظلم حانمی، قدرت الهی
این سیئات متعلق اراده قدرتمنـدان  . گیردنمی قرار متعلق تقدیر و قدرت الهی، زیرا فعلِ سیاسی قبیح؛ داد

مـورد عقوبـت الهـی قـرار خواهنـد       و قطعـاً  ردهکـ راه ضالل را انتخـاب  ، ه با اختیار خودکظالمی است 
آفـرین و  ته عـزّ کـ منبع قدرت تامه و حقیقی است ، ه قدرت خداوندکم اسالمی باید بداند کحا گرفت.

هـا  و جنـگ هـا  از جملـه در بحـران  ، بشارت دهنده نصرت و غلبه در عرصه سیاست داخلی و خـارجی 
ظـه بایـد خـود را تحـت اشـراف قـدرت الیـزال        سیاستمداران هر لح، نیز است. از حیث اخالق سیاسی
  ظلم و استبداد و استعمار بپرهیزند.  ، غرور، خداوند بدانند و از حب جاه

  . توحيد در صفات فعل۲

ه از مقایسه ذات الهی با مخلوقاتش و با در نظر گـرفتن  کمفاهیمی صفات فعلیه خداوند عبارت است از: 
 ).289ص ، 1383، ؛ جوادي آملـی 74ص ، 1379، (مصباح دشومی نسبت و اضافه و رابطه خاصی انتزاع

  میت.کلوهیت و حاا، ربوبیت، یتکمال، مانند خالقیت
  توحيد در خالقيت .۱ـ۲

اي ه آفریننـده کـ ن اسـت  ایبه معناي ، ه نتیجه منطقی توحید در وجوب وجود استک، توحید در خالقیت
همـه  . باشـد مـی  بخش و موجِد هستیتیخداوند علت هس ).58ص، 1389، (مصباح جز اهللا وجود ندارد

البتـه   ).83ص، همان( گردندمی طرف اضافه آن بوده و متصف به مخلوقیت، ن و نیازمندکموجودات مم
ه کـ بل، خـدا نخواهـد بـود   أثیر ایجادي از غیربه معناي سلب مطلق هر نوع ت، انحصار خالقیت در خداوند

 وینی در خلـق را کـ اد قـدرت تصـرف و والیـت ت   به برخی افر، اساس اصل وساطت در تدبیرخداوند بر
سی امر خلق را استقالالً و بـه  که معتقد باشیم کزمانی است  كشر .عین توحید است، دهد. این اعتقادمی

وینی کـ طـور قطعـی از والیـت ت   بـه ، ئمـه او از جملـه انبیـا   ، هادهد. برخی انسانمی اذن خویش انجام
 پرنـده خلـق  ، از گـل  ه حضـرت عیسـی  کـ تصریح دارد ، ه مائدهسور 110 ۀآی، نهبرخوردارند. براي نمو

  ).72ـ70 ص، (همان ردکمی
تواند سرمنشأ برخی استلزامات سیاسی به صورت غیرمستقیم باشـد.  خالقیت مطلق خداوند می

ایجادکننده حـق انحصـاري مالکیـت و    ، شود. خالقیتدر اثبات مبانی بعدي استفاده می، از این مبنا
الوهیت و حاکمیت مطلقه خداونـد نیـز خالقیـت    ، رف است. نقطه عزیمت ربوبیتحق اولی به تص

بر دیگران باید بـه  ، شود که حق حاکمیت یک انسانخذ میااین نتیجه سیاسی ، است. بر این اساس
  اذن خالق مطلق باشد. 

  يتك. توحيد در مال۲ـ۲

 انسـان ، ه اوالًکـ  نـد کمـی  صـدیق است. عقل ت حقیقی همه چیز کخداوند مال، از منظر فیلسوفان اسالمی
 انسـانی  هـیچ  حقیقتـاً  یعنی؛ قراردادي و نه اعتباري، حقیقی است یت به نحوکخداست و این ملك مملو

ــکت ــاً مال ــو، ؛71ـــ70 ص، خ1391، (مصــباح خــودش نیســتک خــودش و غیروین ص ، ت1391 هم
یا در محور تشـریع و  ، ه استبه میان آمد کو مل کاگر در قرآن سخن از اعطاي مل، بنابراین ).290ـ289

یـت  که یا مالکبل، به نحو تفویض نیست، کوین استو آنچه در محور ت، وین و حقیقتکاعتبار است یا ت
، 1383، (جوادي آملـی مظهر مالکیت حق است ، تربیان دقیق یا به، کیت خدا و تبعی استاو در طول مال

 ذنابـدون   انسـانی  هـیچ  تصرف خداوند اسـت.  ولی بهامستلزم حق ، یت الهیکمال، ثالثاً ).422ـ421ص 
 قبـیح اسـت   زیـرا چنـین امـري عقـالً    ؛ نـدارد  را ولی در دیگـران ابه نحو  و درخود تصرف خداوند حق

ه مسـتلزم بیشـترین   کـ ، در عرصه سیاسـی نیـز   ).473ص، ق1407، ؛ حلی71ـ70ص ، خ1391، (مصباح
سـانی در  که کـ خداوند باید اجـازه دهـد   ه کم قطعی عقل این است کح، ها استتصرفات در امور انسان

؛ 46ص، 2ج ، پ1390، (مصـباح  ننـد کننـد و آزادي او را محـدود   کلو مجرمین تصرف امور بندگانش و
  ).142ـ140 ص، 1381، جوادي آملی
، یکه مـال کـ ان دارد کمیت است. البته امکلوهیت و حاا، مقدمه استدالل بر توحید در ربوبیت، این مبنا
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یـت  کاز مال، ولی در هـر صـورت منشـأ ربوبیـت    ، کرده باشدت را به دیگري تفویض رب نباشد و ربوبی
، نـد. بنـابراین  کتواند هرگونه بخواهـد در وجـود خـودش تصـرف     نمی سکهیچ، رواینازحقیقی است. 

ـ   ؛ زیرا یت استکفقدان مال، نفی والیت ذاتی از غیر گاهی حد وسط برهانِ امـور ویـژة    کولـی بایـد مال
ه فاقـد  کسی . کبراي جلب منفعت یا براي دفع ضرر است، سیکود باشد. قبول والیت حوزة مدیریت خ

صالحیت به عهده گرفتن والیت دیگـران  ، سود و زیان خویش نیست کحتی مال، یت استکهرگونه مال
از ، و ولـی فقیـه   و ائمـه  اهللارسـول ، اساس اندیشه شـیعه بر ).436ص ، 1383، (جوادي آملی را ندارد

  .)6: احزابر.ك: (اند انسان برخوردار شده حقیقی کلی به تصرف در دیگران از سوي مالوااذن حق 
  . توحيد در ربوبيت۳ـ۲

»از صفات فعل خـداي سـبحان اسـت. اطـالق     » ربوبیت«از اسماي حسناي الهی و » رب»بـر  » رب
ئون شـ  در همـه ، به این لحاظ است که او صاحب اختیار مخلوقات خود است. مخلوقـات ، خداوند

یعنـی  ، خداونـد بـه نحـو مطلـق     گونه استقالل ذاتـی ندارنـد.  وجودي وابسته به رب متعالند و هیچ
، 1389، کند و نیازي به اذن و اجـازه کسـی نـدارد (مصـباح    در آنها تصرف می، هرگونه که بخواهد

). گستره ربوبیت مطلق الهی در دو نظام تکـوین و تشـریع محقـق    84ص، 1379، ؛ همو33ـ32ص 
یعنـی تـدبیر و اداره جهـان و انسـان     ، ربوبیت تکوینی). 156ـ151ص ، 1381، (جوادي آملی است

هـا و جوامـع انسـانی از طریـق     ه انسانهدایت ویژنیز به معناي  ربوبیت تشریعیمنحصر به اوست. 
باشـد  مـی  سـعادت یف در جهـت  اشـریع وظـ  تانـزال کتـب و   ، وسایل بیرونی همچون ارسال نبـی 

ضرورت وجود ، مامتاضرورت نبوت و ، ). بعد تشریعی ربوبیت الهی85ـ84ص ، 1389، (مصباح
). نفـی  156ــ 155ص ، 1381، کنـد (جـوادي آملـی   قوانین اجتماعی و دولت اسالمی را اثبات مـی 

پیامـد اثبـات ربوبیـت انحصـاري بـراي خـدا       ، هرگونه ربوبیت کلی و جزیی اسـتقاللی از غیرخـدا  
، همـان به دلیل تـالزم موجـود میـان ربوبیـت و خالقیـت (      ).427ـ426ص ، 1383، همانباشد (می

، گذاري الهیمحال است رب جهان غیر از خالق آن باشد. مالك احتیاج به قانون، )151ص ، 1381
مالکیـت  ، حکمـت ، جـود و فیاضـیت  ، غنـا ، ربوبیت تکـوینی ، خلق، قدرت، مجموعۀ اوصاف علم

  ).170ـ169ص ، 1384، ز این صفات (مصباحنه یکی یا چند تا ا، حاکمیت و والیت است، حقیقی
خـدا و وضـع مسـتقیم همـه     سلب هرگونـه مظهریـت تـدبیري از غیر   به معناي ، ربوبیت مطلقه الهی

اجازه دهـد تـا    سانی مانند پیشوایان معصومکن است به که ممکبل، قوانین از سوي خداوند نخواهد بود
، (همـان  هـیچ منافـاتی نـدارد   ، ربوبیت تشریعی الهـی سازوکاري با نند. چنین کاز قوانین را وضع اي پاره

اضـع اسـت.   خود خداوند و، »أمر اهللا«در زمینه ، به عبارت دیگر ).109 ص، 2ج، چ1391 ؛ همو،139ص
م بـا مشـورت بـا مـردم بـه اداره      کحـا ، ه خداوند الزامی در مورد آنهـا نـدارد  ک، »الناس أمر«اما در عرصه 

از جملـه افعـال   ، همـه افعـال  ، بنابراین ).135ـ134ص ، 1381، ملی(جوادي آ پردازدمی ت اسالمیکممل
خداسـت. اگـر در    ۀباالصـال همه از آثـار ربوبیـت   ، و آنچه متفرع بر آن است، م و شهروندانکسیاسی حا

معنـاي دقیـق   ، شـود می امل و معصوم اسناد دادههاي کخدا از قبیل انسانتدبیر امور به غیر، قرآن یا سنت
در ایـن   ).430ص ، 1383، همـان ( نه تفویض، مظهر و آیت تدبیر الهی است، تدبیر آنانکه آن این است 

بـه صـورت   ، گذاري در نظـام سیاسـی اسـالم   صرفاً وساطت در تدبیر رخ داده است. فرایند قانون، موارد
اول داراي اعتبار ذاتی و در رتبـه  ، کندسلسله مراتب طولی است. قانونی که خداوند متعال مستقیماً وضع 

به ترتیب در درجـه دوم و سـوم اعتبـار    ، و فقها اعتبار است. قوانین مصوب از سوي پیشوایان معصوم
  ).110 ص، 1ج، پ1390 ؛ همو،163ص، 2ج، چ1391، (مصباح غیرذاتی قرار دارند

با اذن الهی و در چارچوب تطبیق و یـا حـداقل   مگر ، اجتماعی مشروعیت نخواهد داشتهیچ قانون 
در صـورت عمـل    .حق خـروج از حـدود نـوامیس الهـی را نـدارد      ا قوانین الهی. زمامدارعدم تعارض ب

ـ ، متعال باشـد  ه در تقابل با اراده ربک، خواست نفسانی خود یا اراده عمومیبراساس   خـود عـزل  هخودب
 نـه ، ربوبیت تشریعی خواهد بـود. البتـه   سیاسی در حوزه كه این باور منجر به ابتال به شرکچرا؛ شودمی
، همـان ( والیـت دارد ، مکقانون الهی بر شخصیت حقیقی حـا ، که موجب ارتداد شود. در حقیقتی کشر

ام کـ اح؛ زیـرا  م مطیع باشندکهمچنین شهروندان باید در برابر قوانین صادره حا ).111ـ106 ص، خ1391
ه امـام  کـ چرا ؛شودمی استنباط بن حنظلهعمرم قانون الهی است. این مطلب به خوبی از مقبوله کاو در ح
رده کـ تعبیر  )67ص، 1ج ، ق1413، لینیک( »باهللا كعلی حد الشر«م را با عبارت کمخالفت با حا صادق
دقیقـاً در تقابـل بـا    ، ایـن بـاور اسـالمی    ).240ص ، 2ج، پ1390 ؛ همـو، 47ص ، 1384، (مصباح است

  ).151ـ150 ص، 1381، (جوادي آملی والریسم استکگفتمان س
قـوانین صـادره از   ، )282ــ 280ص، 1379، (مصباح اي جاودانگی و جهانی بودنهبا توجه به ویژگی
ان و کـ ه او عـالم بـه مـا    کـ چرا؛ اجتماعی بشـري خواهـد بـود   هاي گوي همه نیازخداوند جامع و پاسخ

امـل  کتشـریع مجموعـه قـوانین    و  )150 ص، 1381، (جوادي آملی باشدمی ون و همه ابعاد انسانیکمای
عصـر   ی دریهمه مسائل جزبیان عدم  ).126 ص، 1 ج، پ1390، (مصباح ن استکمبراي او میسور و م
هاي ارزشـی داراي عنـاوینی   جنبه، سوکاز ی؛ زیرا ندارداصل منافاتی با این ، کام جدیدنبوي و نیاز به اح

بیان شده است. کلیه موضـوعات و رفتارهـاي    که از سوي خداوند نازل و توسط پیامبراند کلی و ثابت
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رغم تغییـر در جنبـه   نهایت دارند و علیاگرچه از حد شمارش خارجند و میل به بی، اسی و اجتماعیسی
خارج نیسـتند. مسـائل   (عقلی و نقلی)  لی و ثابتکشمول قوانین  ةاز دایر، ماهوي و کمی و کیفیت انجام

ـ قوانین متغیر بـر    لیاتکیات بر ی(تطبیق جز فقط نیاز به تطبیق دارند. این امر تخصصی، نوظهور سیاسی
، (مصـباح  صـورت پـذیرد  ، داراي صالحیت علمـی و اخالقـی اسـت    هک، باید توسط ولی جامعه، ثابت)
ــدبیر ).127 و 51 ،23 ص، 1ج ، پ1390 ؛ همــو،302 ص، ت1391 ون) و کــن فیکــ( انحصــار حــق ت

  باشد.یم میتکعقالً خاستگاه توحید در الوهیت و حا، التطیعوا) در رب متعالـ تشریع (اطیعوا
  . توحيد در الوهيت۲.۴

توحیـد  «ه تحـت عنـوان   کجنبه عبادي  که در اینجا مد نظر است و یکجنبه اعتقادي دارد  کی، لوهیتا
بـه معنـاي پرسـتیدنی یـا     ، »لـه ا«موضوعی این مقاله خارج است. واژه قلمرو ه از کشود می بحث »عملی

ه براي انتزاع آن باید اضافه عبـادت  کی است الوهیت صفت، معناشایسته عبادت و اطاعت است. طبق این 
مراد از توحید در الوهیت خداونـد ایـن    ).85ص ، 1379، (مصباح و اطاعت بندگان را نیز در نظر گرفت

حق و شایستگی فرمان دادن و اطاعت شدن مطلق را دارد. البتـه ایـن انحصـار بـه     ، تنها خداوند هکاست 
ه کـ ه منظـور ایـن اسـت    کـ بل، نـیم کدن را از غیرخدا سـلب  ه هرگونه حق اطاعت شکمعناي این نیست 

که خدا بـه او چنـین حقـی را بدهـد. در ایـن      مگر این، و از سوي خود حق فرمان ندارد س مستقالًکهیچ
  ).73ص، (همان گرددمیبه فرمان و اطاعت خدا باز، کسیفرمان و اطاعت چنین ، صورت

دانند. عـدم اعتقـاد   می وحید و اولین مرتبه اسالمتوحید در الوهیت را حد نصاب ت، لمین اسالمیکمت
 م عقـل و منـابع دینـی اسـتفاده    کـ موجب خروج از اسالم و مسلمانی اسـت. از ح ، به توحید در الوهیت

یعنی چنـین  ؛ اثر باشند أخود منش ةبه انداز، دام از مراتب توحیدي پیشینکه هرکه چنین نیست کشود می
بهتـر  ، لوهیت و عبادت را داشته باشداحید قبل از مرتبه توحید در سی بعضی از مراتب توکه هر کنیست 
هـم بـه   ، ه هم بـه وجـود خـدا معتقـد بـود     کبا این، آن مراتب را نداشته باشد. ابلیس هکسی باشد کاز آن 

گـردد و  مـی  با ایـن حـال رئـیس جهنمیـان    ، هم به ربوبیت و هم به معاد، وحدت خدا و هم به خالقیت
اعتقـاد  ، بنـابراین  ).66ـ64 ص، (همان ه مثل او باشندکسانی است کم از آن او و درجات جهنترین پست
مرتبـه   اولین، است» ال اله اال اهللا«ه همان مفهوم و مصداق کسی جز اهللا شایسته پرستش نیست که کبه این

د و توحید خـالق و توحیـ  ، الوجودقابل تحلیل به توحید واجب، اسالم و تحقق مسلمانی است. این خود
البته بعد از مرتبه توحید در الوهیـت  ).96ـ86 ص، ت1391 همو، ؛70ص، 1389، (مصباح باشدمی رب ،

ه انسـان بـا سـیر    کـ و محبت اسـت  ، خوف و رجاء، لکتو، مراتبی از توحید همچون توحید در استعانت

ه کـ » اللیتوحیـد در وجـود اسـتق   «تواند به آنها نائل شـود تـا برسـد بـه     می املی خود در علم و عملکت
ه هسـتی مسـتقل   کـ شـود  مـی  یعنی این معنا مورد شهود واقـع ؛ رودمی ترین مراتب توحید به شمارعالی

، همـان ( امل خواهـد بـود  کموحد ، که به این مرحله برسدسی کهستی از اوست. شئون  خداست و همه
  ).69ص ، 1389

، همچنین مدیران سطوح عـالی جامعه اسالمی و  در نصب و انتخاب رهبر، استلزام سیاسی این اعتقاد
کـارگزاران جامعـه   ه زمامـدار و  کـ به این معنـا  ؛ ردکمیانی و سطوح پایین مدیریتی ظهور و بروز خواهد 

سـی  کهـر  ، که از منظر اسـالمی بل، ه باید از حداقل نصاب توحید برخوردار باشندکعالوه بر این، اسالمی
بیشتري براي بر عهـده گـرفتن مناصـب سیاسـی     صالحیت ، مند استه از مرتبه توحیدي واالتري بهرهک

بـا  ، می و توزیع قـدرت در مناصـب مختلـف   ومت اسالکیعنی انتصاب رهبري ح؛ تر خواهد داشتمهم
و ائمـه   اهللارسـول ، اساس اعتقـاد شـیعه  رتبه توحیدي افراد خواهد بود. بربر حسب م، درجات گوناگون

تقـوا و  «ه از سه ویژگی کی یدر عصر غیبت نیز فقهاروند. می به شمارجهت اعظم خالیق از این  اطهار
، روایـن ازرونـد.  مـی  ن بـه شـمار  ترین افـراد بـه معصـوما   کنزدی، برخوردارند» و تدبیر، فقاهت، عدالت

  ).59: نساء( اجتماعی را براي آنها قائل شده استـ  خداوند حق اطاعت شدن در عرصه سیاسی
  ميت  كتوحيد در واليت و حا .۲.۵

ه مظهر اشراق مولویـت حقیقـی   ک، ترین وجهه آنهاي شجرة طیبه توحید و شاخصاز شاخه ی دیگرکی
اهمیـت  ، ره بنا به فرمـوده امـام بـاق   کاست. در عظمت والیت همین بس » والیت«توحید در ، له استا

آن « ).335ــ 329 ص، 65 ج، ق1404، مجلسـی رسد (به رکن رکین والیت نمی، سالمان اکاز ار کیهیچ
ریم بـه  کـ در لسان قرآن ، شودمی شعور و از جمله انسانه مربوط به موجودات ذيکز تدبیر الهی بخش ا

گرفته شده و معناي اصـلی  » ولی«والیت از ماده  ).45ص ، 1374، (مصباح »استنام والیت نامیده شده 
، اغـب اصـفهانی  (راي در کار نباشد اي که فاصلهونهگبه، کنار چیزي دیگر استآن قرار گرفتن چیزي در 

نـار چیـز دیگـري    کیـاور و چیـزي در   ، دوسـتدار ، در لغت به معناي دوست» ولی« ).335 ص، ق1404
، مشتقات آن به معنـاي نصـرت و یـاري   سایر و  »والیت«واژه ، عربی و فارسیهاي نامهاست. در فرهنگ

؛ »ولـی «ل یـ ذ ،1378، معـین ( رودمـی  ارکومت به کرهبري و ح، سرپرستی، سلطنت، تصدي امر، محبت
 »والیـت ). «396، ص 2المنیـر، ج  ؛ مصـباح 141، ص 6، ج اللغـۀ ؛ مقاییس 398، ص 10العروس، ج تاج

مقارنـت و اتصـال آن دو بـه    . 2 ؛وجود دو چیز. 1ن است: که داراي سه رکداللت بر رابطه دو چیز دارد 
، بخـش خداونـد هسـتی  بر دیگـري.  هریک  تأثیرگذاري. 3ر و عدم توسط شیء سوم میان آن دو؛ دیگکی
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ص بر بندگان خود به نحـو  وینی عام و خاکعالي والیت تاداراي مرتبه ، دارا بودن صفات پیشیندلیل به 
» واو«اگـر بـه فـتح    ، والیـت  ).126 ص، ث1391، ؛ مصـباح 36ص ، 1375، (جـوادي آملـی  مطلق است 

، جانبه بـود شود. اما اگر دود مییا »والی«به عنوان ، جانبه است و از کسی که ولی استتأثیر آن یک، باشد
مخلوقـات تحـت   همـه  والی است؛ یعنـی  وند ولی و خدا .شودتعبیر می») واو«از آن به والیت (به کسر 

(جـوادي   ثیرگذاري از سوي انسان بـر خداونـد قابـل تصـور نیسـت     أهیچ نحو از ت. والیت او قرار دارند
 ).37ص ، 1375، آملی

میت قـوانینی و  کبه معناي حا، پذیردمی خداوند بر بندگان صورتاز سوي که نوع دیگري از والیت 
 تعبیـر » والیـت تشـریعی  «با تعبیـر  ، و اجتماعی بشري است. از این قسم الهی در بستر حیات فردي اراده
بـه  ، بازگشت تقسیم والیت ).62ـ53 ص، 2ج، ب1390، (مصباح ه جنبه جعلی و اعتباري داردکشود می

ه قسـیم والیـت   کـ یعنی والیت تشـریعی  ؛ وین بر تشریع استکبه والیت ت، یعیوینی و تشرکدو جنبه ت
، جعل قـانون شـود  موجب سی کنه اعتباري؛ زیرا اگر ، وینی استکخود امري حقیقی و ت، کوینی استت

والیـت الهـی   ، از سـوي دیگـر   ).433ص ، 1383، (جوادي آملـی  والیت او بر قانون امري حقیقی است
والیـت  ، دیگـري و  افریا کـ موحد و اعم از ها ی والیت عامه نسبت به همه انسانکی: داراي دو بعد است
رده و کـ حسـن اسـتفاده را   هـا  ه از این زمینـه کسانی کیعنی آن ان است؛ ن و موحدامنؤخاصه نسبت به م

 خـود داراي مراتـب بسـیار مختلفـی اسـت     ، اند. والیـت خاصـه  امل اختیاري خودشان برآمدهکدرصدد ت
میت بـاالطالق تنهـا مخـتص    کومت و حاکو ح باالصالۀوالیت ، کهحاصل آن ).46ص ، 1374، (مصباح

  ).22 ص، 1381، (جوادي آملی مدیر و مدبر مطلق هستی است
 ۀداراي استلزامات مسـتقیم در سیاسـت اسـالمی اسـت. اندیشـ     ، اشبا ضمائم مقدمی »والیت«اصل 

مامت انبوت و ، ریزي شده است. این اصلین والیت مطلق خداوند پیکسیاسی اسالم متوقف بر اصل ر
والیـت تشـریعی بـه معنـاي     ، در اینجـا  »والیـت «مبین آن است. مـراد از  و  پروراندمی را در درون خود

بـه  ، الح علوم سیاسـی طدر اص میتکحا مرادف است.» میتکحا«ه تقریباً با کسرپرستی تدبیر امور است 
اصـل اولـی در ایـن    ، بنـابراین  ).135ص ، 1389، هیـوود ( مطلق و نامحـدود اسـت  ، قدرت عالیمعناي 
، (جـوادي آملـی   حـدي بـر دیگـري اسـت    امیت در خداوند و عدم والیت ذاتـی  کانحصار حا، موضوع

صـفات ذات و  ، میت مطلقه خداوند و حـد وسـط اسـتدالل بـر آن    کنقطه عزیمت حا ).148 ص، 1379
  باشد.می فعل

 ).200ص ، 1384، (مصـباح  و نامشـروع اسـت   غصـب اي گونه، ک انسان بدون اذن الهیمیت یکحا

و  خدا تصـور نمـود. خداونـد پیـامبر    از والیت براي غیراي توان هیچ نحوهنمی هکاین بدان معنا نیست 
 ص، 1379، جـوادي آملـی  ؛ 241ــ 240و  231ــ 229 ص، 1384، (مصـباح  را بـه نصـب خـاص    ائمه
و در عصـر   رده اسـت کـ ر عالمیـان اصـطفاء   وینی و تشریعی) بک(ت اللهی و والیت خلیفۀبراي ، )67ـ66

(جـوادي   رده اسـت کـ اعطا  (تشریعی) حق والیت، الشرایط در قالب نصب عامجامع يبه فقها غیبت نیز
و  391ـــ389ص ، 4ج ، 1374، یطباطبــائ؛ 62ـــ61 ص، 2ج، ب1390؛ مصــباح 213ص ، 1379، آملــی
بـه  ، کوینی بـراي فقیـه  والیت تکه  . الزم به یادآوري است)300ـ19 ص، 1ج، ق1428، من قمیؤ؛ م408

سـه خصوصـیت   . نه به صـورت قطعـی و لزومـی   ، ضروري مطرح استغیر، کان و در عین حالنحو ام
، یآملـ  ي(جـواد  عدالت و مدیریت از شرایط ضروري برخورداري فقیـه از حـق والیـت اسـت    ، فقاهت
یت فقاهـت و عـدالت   به وال، بازگشت والیت فقیه ).207ص ، الف1391، ؛ مصباح140ـ137 ص، 1379
برخـی بـا طـرح    ، هدر برابـر گفتمـان غالـب والیـت فقیـ      ).499ص ، 4 ج، 1382، (جوادي آملـی  است

تا این نظریه را بـر پایـه   اند ردهکتالش ، )116ـ97ص ، م1995، .ك: حائري یزدي(راصطالح وکالت فقیه 
: ك(ر. اثبـات شـده اسـت   ران اسـالمی  کـ بودن آن توسـط متف  ه مردودکالت تحلیل نمایند کمبانی عقد و
  ).96ـ95 ص، 2و ج 32ـ31 ص، 1ج، ب1391؛ مصباح 228ـ206 ص، 1379، جوادي آملی

و  ه والیـت رسـول اهللا  کبا والیت انحصاري خدا این است ، بندي بین این نوع والیت سیاسیجمع
تبع ه بـه نحـو طـولی و بـال    کـ بل، اوصیاي او هرگز در عرض والیت خداي سبحان و مستقل از آن نیست

یـت  کقـدرت و مال ، ه بر علـم کنوعی پرورش است ، ه والیت و سرپرستیکسرِّ آن این است . اعتبار دارد
 مـالی کخدا فاقد این صفات رغی، کهدرحالیمتوقف شده است.  وینی ولی نسبت به حوزه سرپرستی اوکت
برخـود و  ( قاللیاز هـیچ نـوع والیـت اسـت    ، املکهاي حتی انسان، ه نحو اطالق) هستند. بر این اساس(ب

ه آنـان مظهـر و آیـت والیـت     کـ اسـت  این  معناي دقیق والیت انبیا و اولیادیگران) برخوردار نیستند. 
مت برگزیـده      مستقیم و غیرطور ه بهک )437ـ434ص ، 1383، جوادي آملیاند (الهی مسـتقیم بـه ایـن سـ
ب و طـاغوت اسـت و   مصـداق غصـ  ، مأذون از سوي خداکمیت غیرحا ).23ص، 1381، انهم(اند شده

ه چـون  کـ استلزام دیگر این اسـت   ).200ص ، 1384، (مصباح جنبه قانونی و مشروعیت نخواهد داشت
(غیـر از مـوارد    ثري و مطلقکامام منصوب جامعه نیز از والیت حدإ، باشدمی میت مطلقکخدا داراي حا

؛ جـوادي  216ــ 214 ص، 4ج ، ب1391(مصـباح   شده توسط شرع و عقل) برخوردار خواهد بود استثنا
  ).251ـ248و  237 ص، 1381، آملی

گیـرد.  مـی  در حیطه انتصاب الهی قرار، نوع دولت نیز به لحاظ موضوعی، اساس این باورهمچنین بر
س دینـی غیـر از اسـالم را    کهـر «ه فرمـود:  کـ عمـران  آلة سـور  85از این فرمایش خداوند متعال در آیه 
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دولـت  «ه کـ تـوان دریافـت   مـی ، »اران اسـت کـ در آخـرت از زیان از او قبول نخواهد شـد و او  ، برگزیند
انتصـاب  ، ه تـا قیامـت  کـ دولـت مقبـول الهـی اسـت     ترین آلمنحصرترین و در عین حال ایده» اسالمی

» حکـم اهللا «یز در قالب شـریعت اسـالم و   میت آن نکموضوعی از جانب خداوند یافته است و مبناي حا
 د.خواهد بو )180 ص، 1381، (جوادي آملی

  گيرينتيجه
اسـت.  » توحیـدي «اندیشـه  بـر   یمبتن، ه اندیشه سیاسی اسالمیکروشن گردید ، آنچه گذشتبا توجه به 

شالوده اساسی نظام سیاسی اسالم را از سـه  ، ه مبانی توحیديکدهد می آن نشانهاي لفهؤم بر مکروح حا
مسـتقیم  طورمسـتقیم و یـا غیر  بـه ، آنهاي لفهؤه مکطوري به، دهدمی لکش» جهت و مقصد، مبدأ«حیث 

توابع و تفاصیلی در اندیشه سیاسـی اسـالمی دارد   ، استلزامات، لوازم، در توحید دارند. اصل توحید هریش
ثیر ایـن  أباشد. نقطه عطف تمی اجتماعی ـ  میتی خداوند در عرصه سیاسیکجایگاه حابیانگر ه مجموعاً ک

  یابد.می بروز» مکنوع دولت و حا، قانون«توحیدي  یعنی مشروعیت، ترین مسئله سیاستمبنا در اصولی
ز عـرش تـا فـرش)    (ا داراي قوس نزولی از خداوند تا عالم سیاست، سوکاز ی مشروعیت توحیدي

» نـوع دولـت  «و » قـانون «، سـو کاز ی، نظام سیاسی است» مبدأ توحیدي«ه بیانگر ک، است. در این مرحله
 »انتصـاب مـوردي  «، »اهللا خلیفـۀ «، ته است. از سوي دیگریاف» موضوعی انتصاب«توسط خداوند ، مشروع

ه جایگـاه بحـث از آن در ذیـل    کـ از مشروعیت توحیدي از قوس صعودي نیز برخوردار است و  یابدمی
  توحید عملی خواهد بود.

مجـري و قاضـی را دارد. البتـه    ، شأنیت مقنّن، باالصالۀتنها خداوند به نحو ، توحیدي بینش بر اساس
. باشـد  جوامـع  تشـریعی) هاي (در برخی حوزه قاضی و مقنن، مکمباشرتاً حا خداوند نیست نکچون مم

کنـد.  مـی ، به نحو خاص و عام، منصوبشئون  به این، مصطفایان خود را به نحو سلسله مراتب، روازاین
  د.شومی تعبیر» وساطت در تدبیر«(مشروعیت الهی) و اصل  »انتصاب«با عنوان نظریه ، از این اعتقاد

معتقـد  روعیت الهـی  و مشـ » الوهیـت «یعنی ، »حد نصاب توحید«چون به ، هاي سیاسی الحادينظام
، انـد. اینـان درواقـع   ردهکـ قوس صعودي منحرف و به مرز حیوانیـت یـا فروتـر سـقوط      از مسیرنیستند، 

، هاز جملـه تفرقـ  » رذایل سیاسـی «همه  أمنش، ك و الحادهستند. شر» طاغوت«و » سیاسی كشر«مصادیق 
  باشد.می تاتوري در جوامع غیرتوحیديکجنگ و دی، ثر مضرکت

در پرتو توحید ربوبی از ارباب متفـرق  ، ار موحد و شهروندان جامعه توحیديسیاستمد، کهحاصل آن
ه کـ ، نهادن سیاست بـر سـرمایه توحیـد اسـت    شوند. با بنیان می یابند و به والیت حقیقی نائلمی رهایی

توان میو  یابدمی سیاست داخلی و خارجی سامان، سی در جامعه اسالمیم شدن فضایل سیاکضمن حا
آل را تحقـق نظـام سیاسـی مطلـوب و ایـده      ۀوت فراطبیعی رسید و زمینکطبیعی و هم به مل کهم به مل

  فراهم نمود.  
ی سیاسـ هـاي  بیانگر تمایز زیربنایی و روبنایی نظام سیاسی توحیدي اسالمی با نظام، نتایج این تحقیق

بـه  ، منـان خواهـد بـود   ؤام اعتقادات سیاسی مکه موجب استحکلحادي خواهد بود. همچنین در عین اینا
بخصـوص طرحـی بـراي تحقـق     ، هـاي عـالم سیاسـت اسـالمی    مثابه پاسخی بـراي اصـالح نابسـامانی   

یـا  ، توانـد عامـل وحـدت داخلـی    این امـر مـی   .محسوب گردد، ثرت سیاسیکدر عین ، »گرويوحدت«
  ۀ انسانی باشد.یا حتی جامع، اسالمیوحدت أمت 
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