
  نسبت سنجي دو رساله واليي عالمه طباطبايي ره
رساله « دو رساله مهم و راهگشا در امر واليت از مرحوم عالمه طباطبايي ره به يادگار مانده است . نخست 

است . رساله نخست در باب تكوين و محبت و قرب الي اهللا  » مسئله واليت و زعامت« و ديگري مقاله » الواليه
ي كه در صدد نوشتن رساله مسلمان گرچه فيلسوفاناست و رساله دوم در باب تشريع و سرپرستي و رياست عامه . 

تمام بحث خود را به ليكن آنان اين امر را به تكويني و تشريعي تقسيم مي كنند ؛ اي در امر واليت بر آمده اند ، 
همان واليت تكويني اختصاص مي دهند و كمتر وارد بحث واليت تشريعي مي شوند . لذا پرداختن مرحوم 

از اين رو ، ممكن است اين عالمه به امر واليت سياسي  در سلك كارهاي فلسفي ، در نوع خود بديع است . 
جاي پرسش در اين صورت ، ه فلسفي دانست . البت _اقدام مرحوم عالمه را جبران كاستي  رساله هاي عرفاني 

شده است . ممكن ( واليت سياسي ) است كه چه عواملي موجب اهتمام عالمه طباطبايي ره در نوشتن رساله دوم 
است  از جمله اين عوامل ، روحيه اجتماعي و سياسي ايشان باشد و يا به عوامل معرفتي باز گرداند . زيرا مرحوم 

تقسيم كرده است  ، بعد آن كه موجودات را به دو قسم حقيقي و اعتباري اليهرساله الوعالمه در همان فصل اول 
لذا ممكن  امر ظاهر به امر باطن ، متقوم است .م به موجود حقيقي دانسته است . همچنان كه ، امر اعتباري را متقو

است گفته شود كه حضرت عالمه ره در صدد تبيين قوام واليت سياسي بر واليت تكويني و حقيقي بر آمده 
جمله اي را بيان كرده است كه اين برداشت ( ارجاع  واليت و زعامتجناب ايشان در همان مقاله است . ليكن 

البته : «  واليت در قرآن كريم ، چنين گفته است  . ايشان بعد ذكر آياتظاهر به باطن ) را به ترديد مي اندازد 
جماعتي واليت را در اين آيات به معناي دوستي يا معناي ياري گرفته اند ، ولي جز اينكه كلمه را از معناي 

) . بر اين  174:  1389طباطبايي محمد حسين ، » ( حقيقي مادة اصلي آن سلخ نموده اند كاري انجام نداده اند 
اين سخن ، پرسش از نسبت سنجي دو ايد اين دسته از آيات را در بحث واليت تكويني به كار بست . اساس ، نب

   رساله واليي عالمه ره را برجسته مي سازد .

در دستگاه » مسئله واليت و زعامت « و ديگري مقاله » رساله الواليه « چه نسبتي ميان دو رساله واليي 
  ر قرار است ؟فلسفي مرحوم عالمه طباطبايي ره ب

  

اهميت پرداختن به اين مساله در  فهم پاره اي از مسايل مانند رابطه دين و سياست ، امر تكويني و امر تشريعي ، 
در پاسخ به اين واليت سياسي و واليت باطني و ديگر مناسباتي كه از خالل اين مباحث معلوم مي گردد ، است . 

داليلي مي توان ذكر كرد و از ميان اين  يك از اين سه ديدگاه براي هر . ديدگاه قابل فرض استمساله سه 
  : داليل است كه حقيقت امر معلوم مي گردد
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