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  چكيده

هنگام بررسي انديشه حكما و فالسفه اسالمي برخي انديشمندان علم سياست در صدد 
هاي سياسي فالسفه يونان باستان همچون  استخراج انديشه سياسي منسجمي از ميان انديشه

افالطون و ارسطو درگذشته و يا برگرفته از مكاتب مدرن فكري در فلسفه سياسي معاصر به 
براين اساس داوري نموده و معتقدند انديشه سياسي و علم  باشند و صورت منفعالنه مي

قليدي يا ترويجي بوده است و معتقدند انديشه سياسي در تسياست در دوران اين فيلسوفان 
  .گذار سياسي نداشته استتأثيرفلسفه مالصدرا افول كرده و مالصدرا هيچ انديشه مستقل 

نوين حكمت متعاليه مبناي نوي است  كنيم نشان دهيم كه ساختار در اين مقاله سعي مي
در اين . هاي مضاف مانند فلسفه سياسي و فلسفه علم بر مبناي آن توليدگردد و بايد فلسفه

شناسي سياسي به نحو مالصدرا در جامعه» كثرت در عين وحدت«مقاله قاعده ابتكاري 
اي  وراليسم رسانههمچنين كاربرد اين نظريه در قالب پل. كاربردي تبيين و تحليل شده است

  .به عنوان نمونه كاربردي مورد تحليل قرار گرفته است
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  مقدمه
. هاي فلسفي در ايران بعد از صفويه است حكمت متعاليه يكي از تأثيرگذارترين دستگاه

مندي  هماهنگ معرفت عقالني و معرفت ديني و معرفت شهودي و همچنين بهرهامتزاج 
و نگرش انتقادي، ويژگي اصلي ساختار ) مشّاء و اشراق(هاي مشهور پيشين  ازحكمت

وحدت در عين كثرت «يكي از قواعد معروف مالصدرا قاعده . انديشه صدرالمتألهين است
ه بر اساس اصالت وجود همان فيض وحدت در اين نظري. است» و كثرت در عين وحدت

منبسطي است كه در تمامي موجودات جهان به نحو اتصالي سريان و جريان دارد و كثرت 
اين نظريه به نحو اجمال به معناي آن است كه . جهان هستند تمامي مخلوقات و موجودات

وجه  همه موجودات جهان از وجهي كه داراي تعين هستند نسبت به هم كثرت دارند و از
در اين مقاله ضمن بررسي . وجود همگي مشترك بوده و از يك آبشخور هستي دارند

شناسي سياسي ايران   تطبيقي اين نظريه با مكتب پلوراليسم، چگونگي كاربرد آن در جامعه
همچنين حكمت متعاليه به عنوان تأثيرگذارترين . و جهان در ابعاد مختلف تبيين شده است

ن و سياستمداران جمهوري اسالمي ايران، به صورت كاربردي در انديشه بر روي رهبرا
  .جامعه سياسي ايران تحليل و ارزيابي شده است

تحليلي است كه در آن با استفاده از روش مطالعات  - مقاله حاضر از نوع توصيفي 
اي، ابتدا با كمك ابزارهاي توصيفي و تفسيري، قاعده كثرت در عين  كتابخانه - اسنادي

اي و تحليل انتقادي در جهت  هاي مقايسه وضيح داده شده است و سپس روشوحدت ت
كاربرد اين قاعده و مكتب پلوراليسم در جامعه سياسي ايران اسالمي مورد استفاده 

  .قرارگرفته است
ويژه حكمت متعاليه مالصدرا  هاي فلسفه اسالمي به هدف از اين مقاله، نشان دادن قابليت

همچنين رويكرد كاربردي . علوم انساني از جمله علوم سياسي است هاي گوناگون در زمينه
  .باشد سازي علوم سياسي مي اين مقاله، گامي در مسير بومي

   »وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت«تشريح قاعده صدرايي 
از ديدگاه فلسفة . متن تمامي موجودات را پر كرده است» وجود«: صدرا معتقد است

. ش اصالت وجود با انتزاعي بودن وجود و الزمِ ذات دانستن آن يكي نيستصدرايي، پذير
در اين نظريه كه به تشكيك موسوم است، اصيل دانستن وجود، سبب تشابه بين متن ذات 

شود كه از  تمامي موجودات شده و در نتيجه موجب يك نحوه وحدت و ارتباط بين آنها مي
تعبير » حقيقت واحده ذات مراتب«، به آن به دليل وجود شدت و ضعف در متن ذات

  . شود مي
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اي كه در ارتباط مستقيم با قاعده كثرت در عين وحدت است، نظريه تشكيك  نظريه
و ) در ديدگاه عرفاني(وجودي است كه از جمع بين دونظريه، يعني نظريه وحدت وجودي 

اين . است حاصل گرديده) در ديدگاهي شبيه ديدگاه منسوب به مشّائين(كثرت وجودي 
هاي مرحوم مالصدرا بر مبناي تشكيك خود قابل قبول  خصوص با توجه به استدالل ادعا به

  )427- 441 :1368شيرازي، (. باشد هاي طرفين مي است، كه در واقع رد استدالل
تشكيك (البته شايان ذكر است كه مراد مالصدرا از وحدت در حقيقت وجود 

خي همچون وحدت داشتن افراد يك نوع در وحدت سن. نيست» وحدت سنخي«، )خاصي
ها هر يك انساني مستقل هستند، اما همگي در سنخ  نوع واحد است؛ مثالً گرچه انسان

اين وحدت، بالقوه بوده و حقيقت خارجي نداشته و بالفعل . با يكديگر شريكند انسان، 
ن وحدت وجود، وحدت سنخي نيست، به اي نيست؛ اما در تشكيك خاصيِ صدرايي، 

اي كه اگر به ذهن بيايند  صورت كه وجودات در سنخ وجود، شريك باشند، به گونه
ارتباطي كه وجودهاي متفاوت را يك حقيقت وحداني  اما در خارج،  .وحدت پيدا كنند

كند، وجود نداشته باشد، بلكه در تشكيك خاصي، موجودات همان طور كه در خارج، 
عالوه بر اين، ارتباط بين اين . ج، حقيقي استكثرت حقيقي دارند، وحدتشان هم در خار
به اصطالح فلسفي به اين قسم از وحدت، . وحدت و كثرت نيز حقيقت خارجي دارد

  .شود گفته مي» وحدت ساري«
  :توان در چهار عنصر زير خالصه كرد عناصر محوري نظرية تشكيك خاصي را مي

  حقيقي بودن كثرت موجودات در خارج؛) الف
  ن وحدت وجودات خارجي؛حقيقي بود) ب
  هماني عامل وحدت و كثرت؛ اين) ج
  سريان داشتن وحدت در كثرت؛) د

شود و اينكه  صدرالمتألهين در تبيين اين نكته كه چگونه وحدت با كثرت جمع مي
متكثر است، از اين وحدت، به وحدت سرياني   توان گفت يك حقيقت وحداني، چگونه مي
نوعي وحدت كه نه تنها در مقابل كثرت و غيرقابل جمع با آن نيست، بلكه   كند؛ تعبير مي

را هم در خود جمع كند؛ يعني در عين حال كه واحد تواند كثرت  حقيقتي است كه مي
تبيين وحدت سرياني وجود، بدون پذيرش كثرت   در واقع،. تواند باشد است، كثير هم مي
پذير نيست؛ به عبارت ديگر، بايد كثرتي موجود باشد تا وحدت در آن  موجودات، امكان
تدريج كه  ر نظر گرفت كه بهتوان يك شعاع نور را د در قالب مثال مي. سريان داشته باشد
گردد و لذا داراي مراتب  تر مي شود، از انرژي آن كاسته شده، ضعيف از منبع دور مي

توانيم بگوييم كه درجات  حال از يك سو كه نگاه كنيم، مي. گردد مختلف و متكثري مي
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از اين شعاع نوراني واقعاً غير از يكديگر بوده و مختلف و متكثر است و در عين حال، 
كنيم همان يك شعاع نوراني بوده است كه تا  كنيم، مشاهده مي سوي ديگر كه نگاه مي

بنابراين برخالف ديدگاه منسوب . ترين درجه، امتداد يافته است ترين مرتبه و ضعيف پايين
نوعي   شد وحدت، به گرفت كه موجب مي اي درنظر مي به مشّاء كه كثرت را به گونه

تبديل شود، در تشكيك خاصي، شمول وجود بر موجودات، شمول ويژگي انتزاعي و ذهني 
ذهني و كلي قلمداد نشده، بلكه به صورت سريان خارجي حقيقت وحداني وجود در 

شود، به اين معنا كه واقعاً در خارج، وجودات متكثر وجود دارند، اما  كثرات، تصوير مي
ت، لذا وحدت و كثرت همگي يك حقيقت وحداني هستند و چون اين وحدت، سرياني اس

  .با هم مرتبط بوده و تبايني با هم ندارند
نوع   كننده تنها كثرت با وحدت منافاتي ندارد، بلكه خود، تعيين بنابراين از ديد صدرا نه 

پذيرد و  وحدت يعني وحدت سرياني است و اصالً وحدت ساري جز با كثرت، سامان نمي
هميد؛ يعني در خارج واقعاً موجودات متكثر به طور كلي وحدت ساري را بايد با كثرت ف

  .وجود داشته و در عين حال، همة اينها يك حقيقت وحداني هستند
  :كند حكيم مالهادي سبزواري، قائالن به توحيد را به چهارگروه تقسيم مي

الوجود و بقيه  قول به كثرت وجود و موجود كه يكي از آن امور متكثر، واجب. 1
  .قول اكثر مردم موحد استاين . الوجودندممكن
قول به وحدت وجود و موجود، به اين معنا كه كثرت نتيجه پندار ذهن است و اين . 2

  .هاست قول برخي از صوفي
قول به وحدت وجود و كثرت موجود، به اين نحو كه واجب واحد و ممكن كثير . 3

  .به آن نيست است و اين قول منسوب به ذوقتأله است و عكس آن باطل بوده و كسي قائل
قول به وحدت وجود و موجود در عين كثرت وجود و موجود، به اين نحو كه وجود . 4

حقيقي و موجود حقيقي حق جلّ جالله است و مراتب امكانيه از ظهورات و تدليات و 
 1)71: 1، ج1368سبزواري، ( .تجليات اوست و اين مذهب صدرالمتألهين و عرفاي شامخين است

                                                      
ال تنافي الوحدة الحقة بل تؤكدها ، فإنها كاشفة ... هالكثر إنّ«: فرمايد مي اسفارحكيم سبزواري در حاشية .  1

ان شمول الوجود لالشياء « :گويد مي الشواهد الربوبيهصدرا در  )6: 1368، شيرازي( ».عن األشملية واألوسعية
 )7:1981 ،شيرازي(. »ليس كشمول الكلي للجزئيات كما أشرنا إليه، بل شموله من باب اإلنبساط و السريان

شمول حقيقة الوجود لألشياء الموجودة ليس كشمول معني الكلي للجزئيات و « :گويد مي مشاعرهمچنين در 
بل شموله   حقيقة الوجود ليست جنساً و النوعاً و العرضاً وال كلياً طبيعياً ،صدقه عليها كما نبهناك عليه من أن 

  )35:1376 ،شيرازي. (»ضرب آخر من الشمول اليعرفه إال العرفاء الراسخون في العلم
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شناسي از ديدگاه حكمت مشّاء و عرفان بر جامعه» ثرتوحدت و ك«ثير أت
 سياسي 

  وحدت و كثرت وجود از نظرگاه حكمت مشّاء. 1
آنچه به طور كلي به فيلسوفان و فلسفة مشّاء منسوب شده، اين است كه وجودات، همه 

اند؛ اما در متن خارج واقعاً و حقيقتاً كثرات، محقق  اصيل هستند و متن واقع را پر كرده
باشند؛ يعني  هستند و در عين حال، همگي آنها كامالً و به تمام ذات با يكديگر متباين مي

وجود واجب، به طور ذاتي متفاوت از وجود . گونه اشتراك ذاتي با يكديگر ندارند هيچ
تمام ذات با وجود عرض، تفاوت و تباين دارد و  طور وجود جوهر به ممكن است و همين

  .توان يافت بين آنها نمي هيچ گونه اشتراك ذاتي
شود كه هر كدام با ديگري  مطابق اين نظريه، عالم حقايق از موجوداتي تشكيل مي

تنها وجه اشتراك آنها، اين است كه ذهن انساني، مفهوم واحدي را از . تباين بالذات دارند
نظريه تباين : ندحكما در رد قول مشّائين قائل )55 :1374طباطبائي، (. كند امور متكثر انتزاع مي

اگر ذات اقدس الهي از تمام . وجودات، مستلزم انكار قطعي روابط علّي و معلولي اشياست
. وجوه با اشياي خارجي متباين باشد، هيچ موجودي نسبت معلوليت با آن را نخواهد داشت

 )243- 240 :1362مطهري، (
 :دو نوع تباين در ارتباط با موجودات وجود دارد

  تك افراد موجودات نسبت به يكديگر؛تباين تك ) 1
  .تباين انواع موجوادت نسبت به هم) 2

در حالت اول، اگر اين نوع تباين در جامعه شناسي سياسي كاربردي شود و مبناي عمل 
دهنده جامعه تك  هاي اجتماعي قرارگيرد به دليل آنكه عناصر تشكيل بندي سياسي و تقسيم

ها به صورت منفردند مصاديق وجود محسوب  انتك افراد جامعه هستند و افراد انس
در اين صورت اساساً جامعه معنايي نخواهد داشت و تشكيل حكومت و دولت . گردند مي

ها به صورت اتميزه شده ايجاد گشته  نيز به نتيجه نخواهد رسيد؛ چرا كه اجتماعي از انسان
بندي  ن نوع تباين مفصلاگر معرفت شناسي ناظر بر مباحث جامعه شناسي سياسي با اي. است

هاي جامعه شناسي سياسي در قالب آنارشيسم اينديودوآليسم به  شود، در اين صورت تئوري
صحنه عمل اجتماعي شكل خواهد داد و اين امر از قرن هجدهم به بعد با قرائت مشّائيون در 
ته غرب به صورت مكاتب ليبراليسم كالسيك و آنارشيسم راديكال و فردگرايي تحقق ياف

دموكراسي از جمله  - است و مكاتب سياسي و اقتصادي چون سوسياليسم و ليبرال 
  .هاي جامعه سياسي غرب به اين نوع معرفت شناسي بوده است واكنش
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الطبع بودن  اما در حالت دوم كه تباين در انواع است و نه در مصاديق، اصل مدني
گردد و  آن جامعه تشكيل ميها اساس وحدت بين نوع انساني است كه بر مبناي  انسان
دموكراسي و ساير مكاتب اصالت اجتماع از اين نوع  - هاي دموكراسي و سوسيال  تئوري

دهنده ناكارآمد بودن اين  در اين زمينه نيز تاريخ مكاتب سياسي نشان. شود انديشه خارج مي
آورد كه  مياز طرف ديگر، تباين بين انواع اوالً اين سؤال فلسفي را پيش . نوع بينش است

چگونه انسان با ساير موجودات از انواع ديگر در حالت تباين ارتباط برقرار كرده و از آنها 
شود؟ آيا اساساً هيچ سنخيتي بين موجودات و نوع انسان نيست؟ اين در  متأثر و منتفع مي

ها داراي نفس بوده و زنده  حالي است كه در حكمت متعاليه ساير موجودات مانند انسان
باشند و همين وجه مشترك آنهاست كه البته به ترتيب طولي نفس حيوانيت از گياهان  يم

  . باشد تر مي ها از حيوانات شديدتر و متعالي و نفس انسان
هاي سياسي معاصر است، با تأكيد بر اين  از طرفي نهضت سبزها كه از جمله جنبش

د از تخريب طبيعت جلوگيري و باي» ما نيز بخشي از اين طبيعت زنده هستيم«گزاره كه 
هاي حمايت از حيوانات وحشي و اهلي شهري كه در  كرد شكل گرفته و موج انجمن

ها به نوعي سنخيت و  ها و انجمن غرب شكل گرفته، ناظر بر آن است كه اين گونه جنبش
  . ارتباط تنگاتنگ انسان با ساير عناصر طبيعت و موجودات جهان معتقد هستند

نگرند و  هاي نظام جديد مي هاي اجتماعي به فراسوي محدوده ت جنبشملوچي معتقد اس
آنها . دارند در جهت شكل جديدي از دموكراتيك شدن متناسب با جوامع پيچيده گام بر مي

در اين فضاها . بخش نياز به فضاهاي عمومي جديد بين جامعه مدني و دولت هستند تجسم
براي بقيه جامعه و براي بازيگران سياسي به توانند معضالت و موضوعات را  ها مي جنبش

به عقيده ملوچي، . گيرندگان نهاييِ چگونگي برخورد با معضالت بيان نمايند عنوان تصميم
ها و بنيادهاي  چنين فضاي عمومي از قبل تا حدي در نهادهاي توليد دانش نظير دانشگاه

بايد ...) داشت، رسانه وحمل و نقل، به(مصرف  فرهنگي وجود داشته است، اما در حوزه
ها تقويت گردند تا زمينه ارتباط و  آنها بايد در زمينه ارتباطات و رسانه. تقويت گردند

 )Melucci, 1989: 208-165( .مباحثه ميان بازيگران گوناگون درگير را فراهم آورند
هاي ماترياليستي دارند؛ اما از  محيطي و نهضت سبزها گرايش هاي زيست اغلب جنبش

يدگاه حكمت متعاليه مالصدرا در تمامي عناصر كثير جهان نوعي از وحدت احدي و نور د
آميز  نبايد با طبيعت برخوردي تسخيري و سيطره الهي نهفته است و به اين دليل است كه

داشت، بلكه بايد انسان خود را منطبق با طبيعت نموده و با انس گرفتن از طبيعت از آن 
ايت به تكامل و تعالي معنوي و گذار از طبيعت و سير به ملكوت مند شود تا در نه بهره
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گاه در قرآن و  سنخي بين موجودات و طبيعت نبود هيچ طبيعت داشته باشد و اگر اين هم
  . شد احاديث سير آفاقي و سير انفسي در كنار هم مطرح نمي

جامعه و سياست  هايي از توان قرائت نكته قابل تامل آنكه اگرچه در انديشه مشائيون مي 
باشد، اما در  ديد كه متأثر از دين بوده و يا تأثيرپذيرفته از ترجمه آثار ارسطو و افالطون مي

اين مقاله به بررسي نقش قواعد محض فلسفي درباره وحدت و كثرت و كاربرد مستقيم آن 
 . كنيم و تبعات آن بررسي مي  در جامعه شناسي سياسي ايران و جهان پرداخته

 دت و كثرت از نظرگاه مكتب عرفان اسالمي وح. 2
توجيه وي از اين مسئله اين است . عربي طرفدار نظريه وحدت وجود و موجود است ابن

كه مقصود از وحدت وجود، وحدت فردي و شخصي است و منظور از موجود، واجد 
شوند و به حسب تعدد و  افراد و مصاديق وجود در خارج محقق مي. حقيقت هستي است

ثر موجودات خارجي، اعم از واجب و ممكن و جواهر و اعراض، مقصود و متكثر تك
ف هستي و نفس طبيعت وجود لكن فقط واجب تعالي است كه حقيقت وجود، صر. هستند
. سواي آن به غير از جميع ممكنات، اظالل او هستند و وجودشان ظلي و تبعي استما. است

عربي در  ابن. ست كه قابل تكرر به ثاني باشدمسلماً مراد از وحدت وجود، وحدت عددي ني
وي معتقد است حلول خالف . چندين مورد، حلول و اتحاد در وجود را انكار نموده است

مباني شريعت و اتحاد نيز مستلزم فرض دو وجود است؛ در صورتي كه بنا بر قاعده، 
ي وحدت وجود بيش از يك وجود بيش نيست و مابقي وجودات، وجودات صرف ربط

  .هستند
شود كه تمايز ميان حق و خلق از بين  اي اوقات مشاهده مي عربي در پاره در عرفان ابن

براي رفع چنين ابهامي بايد توجه داشت كه . شوند رود، و حق و خلق عين هم شناخته مي مي
ذاته كه وجود مطلق و  اول، حقِ في: عربي حق در دو معنا به كار رفته است در عرفان ابن

صرف و خالص است كه ميان او و عالم موجود هيچ وجه مشابهتي نيست؛ دوم، حقِ وجود 
ذاته، متجلي در جميع مجالي و ظاهر در همه مظاهر است و در  متجلي كه برخالف حق في

  .واقع عين كون و عين اشياست
بر طبق ديدگاه عرفاني، دو نوع وحدت در بين موجودات و چگونگي ارتباط آن با  

  :ود داردوجود حق وج
اهللا از آن ياد  وحدتي كه ساير موجودات را اموري اعتباري دانسته تحت عنوان ظل. 1
در چنين حالتي موجودات هيچ وجود اصيل مستقلي ندارند و تك تك آنها . كنند مي
اي از حقيقت در كُنه ذات خود دارند و به نحو منحصر به فرد و در حد خود، تجلي  بهره

ز آن هستند؛ از جمله عقايد صوفيانه كه با اين قرائت عرفا قرابت پيدا وجود مطلق و تابعي ا
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كند آن است كه چيزي به غير از اهللا وجود ندارد، هر چه هست خداست و يكي از  مي
است كه خداوند از زبان درخت براي موسي  )14طه، ( »انّني انا اهللا«آيات مورد استناد آيه 

  .آشكار نمود
اي شدن آن را داشته و ممكن است به  ت متفرّد شدن جامعه و تودهاين نوع قرائت قابلي 

كه در اين ساختار فكري نقش فاعل م تاريخي و اجتماعي بينجامد؛ چرانوعي دترمينيس
يكي از داليلي كه عباسيان در مقابل تفكر و مكتب امام . گردد مختار كمرنگ مي

هاي جبريه و مجسمه و  يشه فرقهاند ،)ال جبر و التفويض بل امر بين االمرين() ع(صادق
اهللا است، همه  دادند همين تفكر تقديرگرايي است كه خليفه ظلّ اشعري را ترويج مي

گرديد كه از پيامدهاي  هاي سياسي به عنوان قضا و قدر و خواست الهي توجيه مي فعاليت
  .جبرگرايي است

و شئون حق  وحدت گرايي نوع دوم به اين شكل است كه تمامي موجودات تجلي. 2
هستند؛ اما اين امر به معناي ذهني يا اعتباري به معناي واقعي نبودن موجودات جهان نيست 

باشد،  و به معناي عينيت حق و خلق و اعتقاد به شأن الوهيت براي ساير موجودات نيز نمي
گانه از  حق به صورت موجودات در عوالم سه بلكه موجودات تعين حق هستند و حدود

موجودات در ذات خود به دليل آنكه تجلي يك . لم طبيعت به ظهور رسيده استجمله عا
، نسبت به يكديگر داراي وحدت وجودي هستند و )البته به نحو طولي(حقيقت هستند 

كثرت تا حدي  گردند؛ چنين تبييني از وحدت و نسبت به حق نيز شأن ظلّ او محسوب مي
حضرت حق را در عين غيريت آنها نسبت  ست كه عينيت موجودات بامشابه نظر مالصدرا

 .داند، كه در بخش بعدي به تبيين آن خواهيم پرداخت به حق مي
از جمله مصاديق تجلي قاعده كثرت در عين وحدت در جامعه، در نظام جمهوري 

در زمان تدوين قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، بعضي از . شود اسالمي مشاهده مي
هاي  هاي چپ و سكوالر بودند، مدل اساسي كه داراي گرايشاعضاي خبرگان قانون 

اتيك اسالمي يا جمهوري خلق حكومتي غير جمهوري اسالمي از جمله جمهوري دموكر
را پيشنهاد كردند، اما اكثريت اعضاي خبرگان قانون اساسي معتقد به جمهوري  ايران

يك كلمه كم و نه يك جمهوري اسالمي نه «نيز ) ره(اسالمي بودند كه نظر امام خميني
هاي سكوالر آن بود كه چارچوب اسالم با كاركردهاي  يكي از داليل گروه. بود» كلمه

دموكراتيك همخواني ندارد و عقالنيت جمعي با وحي الهي در تعارض است و چندي بعد 
جمهوري «نيز عنوان كردند كه واليت فقيه ديكتاتوري است؛ اما با تأمل در مفهوم 

عنوان ساختار حكومتي ايران بعد از انقالب، كثرت در عين وحدت، از آن به ، به »اسالمي
وضوح قابل استنباط است؛ چراكه جمهوريت تحت عنوان تفاوت در افكار و رفتار در متن 
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بدان  )13حجرات، ( »إنّا خلقناكم من ذكر و أنثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا«قرآن در آيه 
ميت نيز بر مبناي فطرت ذاتي و در افراد جامعه انساني امري وحدت اسال. اشاره شده است

ه جمهوريت در صحنه حاضر باشد در جمهوري اسالمي ايران تا موقعي ك. بخش است
: فرمود) ره(بر همين اساس امام خميني. گيرد گونه ديكتاتوري و استبدادي شكل نمي هيچ

ها، وحدت جامعه ايران با فرقه از طرف ديگر، اسالميت باعث. »ميزان رأي ملت است«
گردد و آحاد مردم در راستاي اهداف فطري و ديني تكامل و  هاي متفاوت مي نژادها و زبان
  .كنند تعالي پيدا مي

وحدت در عين كثرت در تمامي جوامع متمدن بشري در زمان حاضر به لحاظ قانوني 
هاي  بخش فعاليت ن وحدتنيز مطرح است؛ براي مثال قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرا

فردي، اجتماعي و سازماني است؛ از طرف ديگر، در مجلس شوراي اسالمي هر روز قوانين 
رسد كه در عين عدم  هاي متفاوت جامعه به تصويب مي روزي مطابق نياز بخش جديد و به

هاي جديد و  تعارض با قانون اساسي و وحدت مبنايي و ساختاري با آن، بر حسب روش
در واقع . گردد ت زمان قوانين اصالح و تجديد شده و يا قوانين جديدي تصويب ميمقتضيا

ها در مجلس شوراي اسالمي توسط نمايندگان جمهور اتفاق  تحول برحسب كثرت ديدگاه
افتد تا جامعه دچار ركود و سكون نشود و در فرآيند زمان حركتي رو به رشد داشته  مي

ربط صورت  نظارت شوراي نگهبان و ساير نهادهاي ذيباشد و ثبات و پايداري نيز توسط 
  .گسيختگي عقيدتي نگردد گيرد تا جامعه دچار تشتت و از هم مي

تمان مورد ارزيابي قرار توان در فضاي تحليل گف بر همين مبنا انقالب اسالمي را نمي
فضاي البته در . گرايي آن هيچ بنيادي براي ثبات و تداوم قائل نيست كه نسبيتداد؛ چرا

هاي سكوالر اختالف و  المللي اين امر صادق است؛ زيرا يك نظام اسالمي هميشه با نظام بين
المللي را به چالش  هاي رقيب بين تضادهاي بنيادين دارد و هميشه دال مركزي انقالب دال

رفتن و به متن كشيده شدن   شود و فرآيند به حاشيه كشيده و خود نيز به چالش كشيده مي
گردد؛ اما سخن از كاركرد اين نوع  المللي مطرح مي گونگي بين ها در حوزه گفتمان گفتمان

تحليل و كاربرد آن در فضاي سياسي كشور اسالمي ايران با تنوع و تكثرهاي بسيار زياد 
تابد و چون  مباني اين نوع تحليل هيچ گونه وحدتي را بر نمي. قومي و زباني و مذهبي است

دايم پست مدرنيته است، پلوراليسم راديكال يكي از مباني برخاسته از متن پارا
هاي  اين مبنا هر گونه گزاره. گردد شناختي آن محسوب مي شناختي و حتي هستي معرفت

  .دارد ديني و اخالقي را به نحو مطلق و ثابت آن در صحنه كاربرد اجتماعي مردود اعالم مي
كثرت در «مان را بر اساس قاعده اما در عرصه كاربرد داخلي، اگر روش تحليل گفت 

بازتوليد و بومي نمايم، گفتمان انقالب اسالمي ) فارغ از مباني رليتيويستي آن(» عين وحدت
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گرايان و  شود و اختالف بين اصول تبيين مي» جمهوري اسالمي«با دال مركزي 
ري داند و ديگ كه يكي اسالم را دال مركزي انقالب اسالمي ايران مي - طلبان  اصالح

عالمت . شود حل و رفع مي - پذيرد  جمهوري را با تفاهم بر مبناي قاعده مذكور مي
واقع شده است، بار مفهومي مهمي » اسالمي«و » جمهوري«كه بين دو كلمه » كسره«

ها شروع  سير انسان از كثرت) ره(گرايي مدنظر امام خميني دارد، به اين معنا در وحدت
در واقع جمهوريت به عنوان نماد كثرت بايد روندي . رود گردد و به سوي وحدت مي مي

رو به وحدت داشته تا ضمن تأمين انسجام ملي، حركتي رو به اسالم و تكاملي رو به احد 
ايشان ضمن . داشته باشد و اين نوع برداشت با نظر حضرت امام خميني نيز سازگاري دارد

ت داشتن جمهوريت و به تعبير به معناي اصال» ميزان رأي ملت است«ابراز جمله معروف 
حكومت ما حكومت اهللا است و اگر تمامي : فرمايد صدرايي كثرت، در فرمايشي ديگر مي

اي برخالف حكم صريح خداوند داشته باشند، مبناي عمل در جامعه اسالمي  مردم نيز خواسته
كه در  اين در حالي است. در واقع اصالت داشتن به معناي محور بودن نيست. نخواهد بود

ويليام چيتيك . جامعه سياسي غرب مدرن، فرهنگ مدرنيته بيشتر به كثرت رجوع دارد
اديان، حضرت احد   كه خداي اسالم و همه خداي غرب، كثرت است؛ در حالي: گويد مي

  )39: 1388چيتيك، (. است
 كه ناشي از ديدگاه تباين ذاتي مشّائيون كه –گرايي راديكال  در واقع، با ضرب كثرت 

گرايي ناشي از ديدگاه وحدت وجود  با وحدت - جامعه را دچار تشتت و تفرّد نموده است 
كثرت در  - نمايد شدن حكومت را فراهم مي كه شرايط توتاليتر - برخي عرفا و متصوفه 

بر اساس اين قاعده، جامعه سياسي . گردد عين وحدت، البته با قرائت صدرايي، ايجاد مي
هاي مديريتي، از يك ثبات و  ها و سبك رخورداري از تنوع ديدگاهايران اسالمي در عين ب

در چنين وضعيتي كثرت باعث بروز . وحدت رويه ديني و قانوني نيز برخوردار است
هاي فكري، تحول و پويايي در داخل جامعه گرديده و وحدت نيز منجر به  خالقيت

 .شود بل با ساير ملل جهان ميالمللي در تعامل و يا تقا يكپارچگي و اتحاد در فضاي بين

ها بر اساس قاعده كثرت در عين  اي چگونگي كاركرد رسانه تحليل مقايسه
  وحدت و پلوراليسم

  اي پلوراليسم رسانه
ها  گرايي در عرصه رسانه نوعي از كثرت  پلوراليسم فرهنگي، در امتداد مسير خود، به

اي شامل دو  اصل تكثر رسانه. دانست» اي پلوراليسم رسانه«را  توان آن  شود كه مي منتهي مي
هاي مختلف دانسته  يك ديدگاه، تكثّر را مستلزم برخورد كامالً برابر با گروه. ديدگاه است
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هاي قومي و زباني و كليه  مثال ساعات مساوي براي پخش نظرات كليه اقليتطور  و به
كند و ديدگاه ديگر، تكثّر را مستلزم انصاف دانسته و معتقد  هاي مخالف را طلب مي گروه

هاي  اعم از مسائل گروه(گذرد  طور متناسب آنچه را در جامعه مي ها بايد به است رسانه
طور  مخاطبان را برآورده سازند و به) تمام(منعكس و نيازهاي ...) اجتماعي، عقايد سياسي و 

  )30- 26: 1381توراني، (. خالصه، محتواي رسانه، متناسب با مخاطبان گوناگون، تنوع داشته باشد
هاي  ها و تقاضاهايي كه از طرف گروه گرا، رسانه را در ارتباط با خواست نظريه كثرت

هاي متفاوت هستند، پاسخگو دانسته و  منافع و ديدگاهمختلف و پراكنده اجتماعي كه داراي 
ها براساس منافع همگان بوده و حق دسترسي تمامي  معتقد به چندگانگي منابع و تنوع پيام

: 1381نيا،  رجبي(. شمارد ها را محترم مي هاي منفرد و جانبي جامعه به رسانه ها حتي گروه گروه
28 -29(  

، كه با بيش از يك دريافت از رسانه و يك مجموعه از شده در اين نظريه را مدل ارائه
خواهي تلقي كرد كه مخالف هر نوع  توان تجسم آرمان آزادي ها سازگار است، مي ارزش

عنوان نوعي نگرش مسئوليت اجتماعي رسانه، در  هاست و به گيري رسانه كنترل يا جهت
ي تمايل دارند و گاه تشويق ا مطابق آن، نهادهاي رسانه. دموكراسي ليبرال در نظر گرفت

هاي عموم را در چارچوب  شوند كه نيازهاي منافع گوناگون رقيب را برآورند و خواسته مي
  )158: 1385سياپرا، (. اي خودشان برآورده سازند استانداردهاي حرفه

مدل، گرايش بر اين دارد كه بر اراده «: در مورد اين مدل معتقد است» كوايل مك«
بخش  هاي رهايي تواند با اصالحاتي با مفهوم رسانه ل مخاطبان پاي فشرده و ميآزاد و استقال

  )493 :1388عضدانلو، (. »سازگار شود) 1970(» استنبرگ«پيشنهاد 
  اي گرايي رسانه وحدت) 1

دهي تمام رفتارهاي فردي و اجتماعي  اي سبب كنترل و جهت گرايي رسانه وحدت
تبليغات تصويري گرديده و در اين وضعيت افكار عمومي اي و  جامعه توسط امكانات رسانه

ها و استفاده از ابزارهاي ارتباط جمعي براي  ها و نوآوري از آزادي الزم براي بروز خالقيت
دهنده  ها در نقش فرم ابراز انتقادات خود و اشكاالت موجود در جامعه نخواهد بود؛ لذا رسانه

توسط ) داري براي مثال سرمايه(بق با اصول حكومت پذير نمودن عقايد منط رفتارها و جامعه
  .تبليغات عمل خواهند نمود

اي شده كه ناآگاهانه  در چنين وضعيتي، جامعه در وجه ملت تبديل به يك جامعه توده 
كنند  روي از سياستمداران حركت مي ها به دنباله و تنها بر اساس تحريكات و تبليغات رسانه

اي گرديده و در نهايت به دولتي پليسي و  مدرن رسانه و دولت نيز دچار دسپوتيزم
  .خواه تغيير وضعيت خواهد داد تماميت
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  اي گرايي رسانه كثرت) 2
بوده ... هاي سياسي، مذهبي و گرايي به عنوان آزادي تمامي فرق و جناح اين نوع كثرت

هاي جمعي  هكه حق تبليغ و نشر افكار و عقايد خود را در سطح افكار عمومي از طريق رسان
هاي ضد حكومت كه داراي مباني عقيدتي مخالف و  در چنين حالتي گروه. خواهند داشت

اگرچه . متضاد با اصول نظام سياسي هستند نيز از چنين حقي برخوردار خواهند بود
گرايي كالسيكي هستند، اما  كشورهاي فرانسه، آلمان و آمريكا مدعي وجود چنين كثرت

آل آن در هيچ يك از كشورهاي جهان تحقق عيني  حالت ايده در عمل، پلوراليسم در
نداشته است؛ از جمله داليل اين ادعا به عدم انتشار تحقيقات در زمينه هولوكاست و حادثه 

ها، تبعيض در زمينه حقوق بشر از سوي شوراي امنيت نسبت به  يازده سپتامبر در رسانه
اي رژيم صهيونيستي،  هاي هسته رد كالهكها در مو فلسطين اشغالي، عدم اظهارنظر رسانه

هايي  دهي و سانسور خبرهاي انقالب كشورهايي مانند مصر و بحرين از سوي شبكه جهت
هاي مكتوب امريكا، عدم چاپ مقاالت علمي  چون سي ان ان و فاكس نيوز و ساير رسانه

ر اين و تحريم علمي انديشه اسالمي د ISIشناسي اسالمي در مجالت  بر اساس معرفت
هاي فرانسه براي دفاع از حق خود  المللي، عدم آزادي بيان زنان مسلمان در رسانه مجالت بين

ها، يوتوپيا و آرماني نشان دادن آينده  ها و دانشگاه نسبت به حضور محجوب خود در اداره
تمدن غرب با مديريت جهاني امريكا و تأثيرگذاري عقيدتي و سياسي بر مبناي صهيونيسم 

توسط كمپاني سينمايي هاليوود بر كل افكار عمومي جهان و همچنين به  مسيحي
سازي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و سوداي دهكده جهاني مك لوهان از طريق  پارچه يك

  . توان اشاره نمود سازي مي جهاني
لذا كشورها بر اساس قوانين اساسي و يا قوانين صادره از مجالس سناي خود داراي 

  .محدود و يا اساساً ممنوع گرديده است ها ستند كه فعاليت برخي از گروهخطوط قرمزي ه
هاي متفاوت در  تمامي موارد فوق دال بر عدم به رسميت شناختن تكثر عقايد و ديدگاه 
گرايي در چهره احترام به  سازي و وحدت المللي و تالش براي يكسان هاي ملي و بين عرصه
گران فلسفه سياست به  است كه اين مورد از نظر تحليل )اقوام، زبان، فرهنگ(گرايي  كثرت

جامعه سياسي ايران داراي . گردد عنوان يكي از تناقضات دروني نئوليبراليسم عنوان مي
زبان و لهجه، نژاد و اقوام، آداب و رسوم محلي، مذهب و فرق (تكثرهاي گوناگوني چون 

  .باشد ائيت ميو همچنين فرق ضالّه و منحرفي چون وهابيت و به) فقهي
ايران اسالمي كشوري در حال پيشرفت است و به طور كلي كشورهايي كه ماهيت 

گردد، داراي افكار عمومي  تحوالت اقتصادي و اجتماعي آن در حال گذار محسوب مي
باشند، لذا مديريت چنين روحيه اجتماعي و در  انتقادي و خواهان تحول و تكامل جامعه مي
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سرمايه اجتماعي در مسير پيشرفت كشور بسيار پيچيده و حساس  عين حال حفظ و ارتقاي
هاي سياسي  هاي فكري و علمي و همچنين جناح در اين نوع جوامع تمامي طيف. است

خواستار مشاركت در امور اجرايي و عملياتي هستند، لذا در صورت وارد شدن تمامي اين 
ر امور اجرايي، جامعه دچار تشتت هاي متعارض د يابي ديدگاه ها در صحنه عمل و راه گروه

هاي  از سوي ديگر، عدم شركت جناح. اجتماعي و در نهايت بحران حاكميت خواهد شد
هاي فرهنگي و علمي و به طور كلي نخبگان علمي و سياسي ساير طبقات  سياسي و گروه

هاي قوميتي و  اجتماعي در ساختار قدرت و حاكميت از يك سو و عدم توجه و به شاخصه
سازي از طريق تعميم يك مدل و  گرايي و يكسان رهنگي مذكور و تالش براي وحدتف

الگوي واحد براي جامعه ايران خطايي استراتژيك است كه اين چنين جوامع را سريعاً دچار 
  .شود انسداد سياسي نموده و با بحران مشروعيت مواجه مي

هاي  مثال هر يك از جناح اي به اين معناست كه به طور تحقق عيني پلوراليسم رسانه
هاي اجتماعي داراي چند شبكه تلويزيوني و راديويي باشند و از  سياسي، احزاب و گروه

اگر ايجاد پلوراليسم . هاي خود بپردازند طريق آن به ترويج، نشر و تبليغ عقايد و ديدگاه
ي چون ها از جمله معارضان بايست تمامي گروه راديكال مدنظر باشد در مورد ايران مي

پرستي نيز حق  طلبان، منافقين و فرق ضالّه و منحرفي مانند بهائيت، وهابيت و شيطان سلطنت
اظهار عقايد خود را داشته باشند؛ اما آيا اين امر، نه تنها در ايران بلكه در كشورهاي 

يافته غربي و يا در حال پيشرفت شرقي در حال انجام و يا تحقق يافته است؟ در  توسعه
يران اسالمي، اين امر خالف قانون اساسي و عقايد اسالم است كه مبناي عمل فردي مورد ا

آليستي و راديكال  در صورت ايجاد تكثرگرايي ايده. و اجتماعي آحاد جامعه اسالمي است
در ساختار سياست و حكومت، جامعه دچار بحران امنيت و اقتدار شده و با خطر فروپاشي 

  . مواجه خواهد شد

 ريگي نتيجه
مالصدرا در جامعه  »كثرت در عين وحدت«در اين مقاله كاربرد قاعده ابتكاري 

همچنين كاربرد قاعده مذكور در . سياسي ايران مورد تبيين و تحليل قرار گرفته است
  .گرديده است  اي به عنوان نمونه تحليل پلوراليسم رسانه

يق بازخواني مكتب توان از طر در اين پژوهش تالش شد تا نشان داده شود كه مي
شناسي سياسي دست يافت و از اين طريق  حكمت متعاليه مالصدرا به تبييني نو در جامعه

مدرن  شناسي مدرن و پست شناسي سياسي را كه بر اساس، معرفت دانش سياسي و جامعه
سازي نمود و از اين دانش بومي در راستاي تحول و  غرب را كه به ما تحميل شده، بومي
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همچنين تحليلي مستدل در نقد ادعاي انديشمنداني كه . معه سياسي ايران بهره بردپويايي جا
دانستند ارائه گرديد و  ساختار فكري مالصدراي شيرازي را غيركاربردي در علم سياست مي

با طرحي نو چگونگي استفاده از حكمت اسالمي در انديشه سياسي تبيين و بررسي علمي 
  . شد

متذكر گرديد كه در صورت تحقق عيني قاعده كثرت در  از طرف ديگر، اين نكته
شناسي سياسي و رفتار سياسي بين  عين وحدت، بسياري از اختالفات در حوزه معرفت

 .گردد هاي سياسي در ايران برطرف مي جريان
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