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Abstract  
The purpose of the present study is to extract the theoretical principles related to peace in the philosophy of Mullā 

Sadrā and to show the practical and pragmatic potentials of his philosophy in this regard. The method of study is 

descriptive analysis and the results showed that one of the root causes of violence and war is the differences 

among humans. These differences are meaningful only in plurality so Mullā Sadrā believes that essence is at the 

root of plurality. On the other hand, based on his important philosophical principle that is existentialism, he regards 

the essence credential existing only in mind while what constitutes reality in the external world is called existence 

and is common between all creatures. What causes disagreement and thus leads to violence and quarrel is 

something that has no essence and, in other words, is credential. On the other hand, the world of unity in the view 

of Mullā Sadrā is the world of oneness, harmony, and peace because all the things that are seemingly different and 

sometimes contradictory, are indeed dimensions of a single truth and thus a part from a unified whole. The focus 

of Mullā Sadrā’s ontological viewpoint on spiritual-substantive commonality between creatures and the current of 

a unified truth in them all can be considered as an important foundation to place them in a framework in which a 

unifying circle ensures their convergence despite their differences and distinctions. This convergence can be 

regarded as a theoretical tenet for deriving the concept of peace and peace studies from Mullā Sadrā’s philosophy.  
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 چکیده
کاربردی فلسفه مالصدرا در این زمینه هدف پژوهش حاضر استخراج مبانی نظری مرتبط با صلح در فلسفه مالصدرا و نشان دادن قابلیت عملی و 

تحلیلی بوده و بر این فرضیه استوار است که گرچه در فلسفه مالصدرا، موضوع صلح به صورتی مستقیم وجود  -باشد. روش پژوهش توصیفی می
هایی بر این موضوع داده شده است.  شناسی، داللت ی وی از جمله اصالت وجود و وحدت وجود و نیز مبانی انسان ندارد، اما در مبانی و اصول فلسفه

ها وجود دارد. این اختالف تنها در کثرت، معنی دارد و مالصدرا  های خشونت و جنگ، اختالفاتی است که بین انسان نتایج نشان داد که یکی از ریشه
داند  لت وجود، ماهیت را امری اعتباری میباشد. از سوی دیگر، او براساس اصل مهم فلسفی خود یعنی اصا معتقد است که خاستگاه کثرت ماهیت می

باشد. آنچه  دهد، وجود است که بین همه موجودات مشترک می که جایگاهش تنها در ذهن بوده و آنچه که در عالم خارج، متن واقعیت را تشکیل می
د، و به عبارت دیگر امری اعتباری است. از توان برایش اصالتی قائل ش شود، امری است که نمی که باعث اختالف و در نتیجه خشونت و درگیری می

نماید،  سوی دیگر در دیدگاه مالصدرا عالم وحدت، عالم یگانگی و هماهنگی و صلح است، زیرا همه آنچه که به ظاهر متفاوت و گاه متعارض می
تواند بهترین راه برای درک  ین منظر میشئون یک حقیقت واحد و در نتیجه جزئی از یک کل یکپارچه است. این اندیشه و نگریستن به عالم از ا

دهد. در  های مختلف را با هم پیوند می تواند نقطه اتکایی باشد که ماهیت ها نیز می ها باشد و درک این تفاوت ها و در نتیجه مفاهمه بین انسان تفاوت
تواند مبنای مهمی برای قرار  یقتی واحد در آنها میماهوی موجودات و سریان حق -نتیجه، تمرکز دیدگاه وجودشناختی مالصدرا بر اشتراک معنوی

شان را تضمین کند. این همگرایی را  بخش، به رغم اختالفات و تمایزات آنها همگرایی ای وحدت گرفتن آنها در چهارچوبی بشمار آید که در آن حلقه
 تلقی کرد.گرایی از فلسفه مالصدرا  توان مبنای نظری مهمی برای استخراج مفهوم صلح و صلح می

  پژوهی، مالصدرا، خشونت. اصالت وجود، وحدت وجود، صلح های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه0

هرچند که صدرالمتألهین جز در چند جایگاه بسیار جزئی، نگاهی به مسئله صلح نداشته و این موضوع 
پژوهی  در صلحای به دست آورد که  توان از فلسفه او مبانی های وی نبوده است، اما می هرگز از دغدغه

کمک شایانی به متفکران این حوزه داشته باشد. در این پژوهش صلح از دیدگاه سیاسی و معطوف به عمل، 
 بخشی و هموارسازی بستری برای حصول به صلح باشد.  مورد بحث نیست تا به دنبال فعلیت

ه وسیع و به طور محققان این پژوهش بر این باورند که اساسًا امکان تأمین صلح به خصوص در گستر
پایدار بدون اینکه زیربنای محکمی از جنس اندیشه و تفکر وجود داشته باشد، ممکن نیست. نقطه شروع 

ها و عناصر سودمند حکمت متعالیه است تا با کنار هم  برای رسیدن به این هدف، بیرون کشیدن مؤلفه
پژوهی مفید  الصدرا دست یافت که برای صلحنهادن و برقراری ارتباط میان آنها بتوان به خوانشی از فلسفه م

شود که گستره این مسئله آنقدر  و مثمرثمر باشد. ضرورت پژوهش فلسفی در زمینه صلح از آنجا ناشی می
شناسی و روانشناسی تا مبانی  هایی در علوم مختلف دارد. از مبانی جامعه وسیع است که نیاز به مبانی و پایه

تر کنند. در این میان نیاز دنیای کنونی و به  پژوهی را محکم توانند اساس صلح دینی و اعتقادی هر کدام می
هایی برای مسائل  خصوص دنیای اسالم به حل مسائل از طریق عقالنیت و به خصوص اینکه بتواند پاسخ

ای با این غنا و تعالی،  رسد که فلسفه روز از فلسفه غنی اسالمی دریافت کند، ملموس است. به نظر می
های عینی و اجتماعی وارد شود و بتواند راهی برای حل مشکالت و معضالت ارائه  قابلیت اینکه در حوزه

از آنجا که قسمتی از مباحث مورد نظر در  پژوهی خواهد کرد. دهد را دارد و بنابراین کمک شایانی به صلح
صدرا در حکمت متعالیه دو فلسفه مالصدرا متأثر از ابن عربی و با روش عرفانی بحث شده و اصواًل مال

  قلمرو فلسفه و عرفان را به یکدیگر پیوند داده، رویکرد پژوهش حاضر فلسفی ـ عرفانی است.

 . خشونت و منشاء آن3

شوند، طبعًا دارای منشاء و خاستگاهی هستند و پژوهش دربارۀ  آمیز خوانده می رفتارهایی که خشونت
نتیجه یا کم نتیجه خواهد  امری بی  های خشونت، پرداختن به خاستگاههای رسیدن به آن بدون  صلح و راه

های خشونت را در سه عامل  توان ریشه بندی کلی می معتقد است که در یک تقسیم 5بود. ویلیام کاواناف
                                                           

1. William T. Cavanaugh 
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(. مرزبندی تصویری Cavanaugh, 2009: P.17-18نگری و عدم عقالنیت خالصه کرد ) مرزبندی، مطلق
کند که همواره مستعد تبدیل دیگری به رقیبی برای منافع  متشکل از خود و دیگری در ذهن انسان ترسیم می

شود دیگران در نظر فرد، پست و  نگری و انحصارگرایی باعث می و مصالح و در نتیجه دشمن است. مطلق
تر دیدن خود به همراه نوعی تحمیل و اجبار پدید فرومایه جلوه کنند و در نتیجه جواز برخوردهایی از سر بر

ات امور و رفتارهای  آورد و در نهایت عدم عقالنیت موجب غلبه احساسات بدون سنجش منافع و مضرِّ
 شود.  گریز می عقل

دهد که چگونه دو اصل وجودشناختی فلسفه  پژوهش حاضر تنها به عامل اول پرداخته و نشان می
رنگ کرده و در نتیجه زمینه  تواند این منشاء خشونت را کم و وحدت وجود می مالصدرا یعنی اصالت وجود

 را برای ایجاد صلح مهیاتر سازد.

 . اصالت وجود2

است. این مسئله که از « اصالت وجود»ترین اصول فلسفه مالصدرا  ترین و اساسی یکی از اصلی
گونه که مالصدرا مطرح کرده ـ  و عرفا ـ آن آید، در هیچ یک از آثار فالسفه های وی نیز به حساب می نوآوری

اند، اما طرح اصالت وجود و  نیامده است. گرچه دیگران به صورت ضمنی اشاراتی به این مسئله داشته
 تحقیق درباره آن و اقامه برهان و پاسخ به سؤاالت و شبهات و ایرادهای مربوط به آن، مختص صدرالمتألهین

 است.
ب خود از جمله اسفار، مشاعر، الشواهد الربوبیه و... این بحث را آورده صدرالمتألهین در چند کتا

باشد که ابتدا هفت دلیل درباره اصالت  ترین آن در کتاب مشاعر می است، اما شاید بتوان گفت که جامع
 دهد. وجود آورده و سپس به شبهات آن پاسخ می

 . اعتباری بودن ماهیت2-0

امری غیرماهوی بوده و ماهیت ممکن نیست که در خارج یافت  مالصدرا معتقد است واقعیت خارجی
شود. جایگاه ماهیت تنها در ذهن است و رابطه ماهیت و واقعیت خارجی صرفًا رابطه تصویر و صاحب 

عکس در آیینه تا زمانی وجود دارد که عاکس وجود داشته باشد، ماهیت هم گونه که  باشد. همان تصویر می
 شود. سناد به وجود داده میبه تبع وجود است که ا

ن هذا الوجود بالعرض لکونه یة موجودة بعیفکما أن وجود الممکن عندنا موجود بالذات، و الماه»
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طور که وجود ممکن نزد ما موجود بالذات است، ماهیت توسط خود همین وجود  پس همان»، «مصداقا لها
 (.00-00الف: ص9303)مالصدرا،  «باشد، زیرا در حقیقت مصداق آن است به طور عرضی موجود می

باید دقت داشت که اعتباری بودن ماهیت، معنایی غیر از اعتباری بودن معقوالت ثانیه منطقی یا فلسفی، و 
دارد، و نیز هرگز به معنای عدم بودن نیست. اعتباری بودن ماهیت به این معنا است نیا مسائل حکمت عملی 

باشد.  دارای افراد حقیقی است، ولی تحقق آن بالعرض و بالتبع میکه ماهیت هرچند در خارج محقق بوده و 
 یابد. در حقیقت اعتباری بودن در این بحث در برابر اصیل بودن و تحقق بالذات داشتن معنا می

حقیقت عینیه خارجی وجود بالذات دارد و ماهیت امری اعتباری و انتزاعی از بعضی وجودهای مقید 
 (.321ب: ص9303باشد )مالصدرا،  مجازی و ظلی برخوردار میاست و در نهایت از تحقق 

بر مبنای اصالت وجود اسناد وجود به ماهیت بالعرض و بالمجاز است، وگرنه ماهیت نسبت به وجود و 
عدم البشرط است. در حال عدم نه خودش، نه احکامش ظهوری ندارند، در حال وجود نیز ظهورش 

 دهد و خود بر حال عدمیت خود باقی است. نمایش میمجازی بوده و در کل تنها وجود را 
پس »، «ما شمت رائحة الوجود أصال یان الثابتة التیاْلع یات هیفالوجودات حقائق متأصلة، و الماه»

« اند اند که هرگز بوی وجود را استشمام نکرده ات همان اعیان ثابتهوجودات حقائقی اصیل هستند و ماهیِّ 
 (.30الف: ص9303)مالصدرا، 

 . ماهیّت، خاستگاه کثرت 2-3

کند، برهان خلفی است که به این صورت  یکی از دالیلی که صدرالمتألهین بر اصالت وجود اقامه می
 شود: تقریر می

 شود. اگر وجود اصیل نباشد، وحدتی حاصل نمی
 در عالم خارج وحدت وجود دارد.

 وجود اصیل است. نتیجه:
  «.لو لم یؤصل وحدة ما حصلت»

اگر وجود اصیل نبود، کثرات قابلیت وحدت و گره خوردن در یک نقطه را نداشتند. این نقطه واحد 
تواند  زمانی معنادار خواهد بود که نگاه انسان از ماهیت به وجود معطوف شود. در اینجاست که وجود می

این قضیه خواهی مبدل شود. مالهادی سبزواری سپس در توضیح صغرای  به یک نقطه عطف برای صلح
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 (.30، ص2: ج9301)سبزواری، « اذ غیره مثار کثرة اتت»گوید:  می
حصل وحدة أصال ْلن یال لم یکن الوجود أصیانه أنه لو لم یب»دهد:  سپس مطلب را اینچنین توضیح می

 یر غبار الکثرة فیات بذواتها مختلفات و متکثرات و تثیة مثار الکثرة و فطرتها االختالف فإن الماهیالماه
، «ه فلك الوحدةیدور علیتکثر نوع تکثر بتکثر الموضوعات کما أن الوجود مرکز یالوجود. فإن الوجود 

شد، زیرا ماهیت،  توضیح این مطلب این است که اگر وجود اصیل نبود، هرگز وحدتی حاصل نمی»
د و غبار خاستگاه کثرت بوده و فطرت و ذاتش اختالف است، چراکه خود ماهیات، مختلف و متکثر هستن

طور که  یابد، همان انگیزند. در واقع وجود با تکثر موضوعات، نوعی از تکثر را می کثرت را در وجود برمی
 )همان(.« گردد وجود مرکزی است که دایره وحدت حول آن می

به این ترتیب او معتقد است ماهیت خاستگاه کثرت بوده و ذات و فطرتش اختالف و انشقاق. بنابراین، 
 الفی ریشه در کثرت و در نتیجه در ماهیت دارد. هر اخت

 . کثرت، ریشه اختالف، جنگ و خشونت2-2

ها دو جنبه دارند. یک جنبه  شود این است که همه انسان آنچه که از اصل اصالت وجود برداشت می
که  ها مشترک بوده و جنبه غیر اصیل و اعتباری اصیل و حقیقی که همان وجود است و در بین همه انسان

 باشد.  همان ماهیت است و در هر انسانی متفاوت از دیگری می
قِت وجود یباشند، در حق ا از آن جهت که موجود میینکه دارای وجود هستند یتمام موجودات با نظر به ا

قت واحد یك حقیکند، همانطور که نور،  ها را متفاوت می ات است که آنین ماهیگر اشتراك دارند. ایکدیبا 
 گر اختالف دارند. یکدین جهت با یی افراد آن در عوارض دارای شدت و ضعف بوده، از ااست، ول

توان تمایزی را که بازگشت به ماهیت نداشته باشد، پیدا  تمایز همواره به امر ماهوی است و هرگز نمی
باشد.  ها می ها و ناهمگونی نمود. ذات کثرت اختالف است و جهان کثرت مملو از تضادها، اختالف

که همان پاسخ شان  ها اگرچه افراد مختلف از یک ماهیت نوعیه هستند، ولی در خصوصیات فردی انسان
باشد، با استناد به ماهیات ایجاد شده توسط اعراض متفاوت مانند زمان، مکان، رنگ  می« من هو»سوال 

های مختلف، ماهیات متفاوت  شوند. بنابراین، به تعداد مشخصاِت مختلِف انسان و... از یکدیگر ممتاز می
و غرب، سیاه و سفید، خودی و بیگانه، رسد تا وقتی که اختالفاتی نظیر شرق  وجود دارد و به نظر می

ها  ها به دنبال پررنگ کردن این تفاوت ها وجود داشته باشد، و انسان های دینی و جنگ تمدن اندیشی جزم
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 باشند، جنگ و خشونت نیز وجود خواهد داشت. 

 پژوهی . تأثیر نگاه اصالت وجودی در صلح2-0

رسد از  به نظر می بخشابی به مبانی صلح مفید و ثمرآید که برای دستی از این اصل نتایجی به دست می
 آن جمله: 

 . پذیرش غیر2-0-0

توان از اصالت وجود برداشت کرد، پذیرش دیگران است. از آنجا که قوانین  یکی از نتایجی که می
ها برای یکدیگر قابل پذیرش نیست،  اخالقی، عادات و رسوم و عادات و اعتقادات دینی و غیر دینی انسان

زمینه به وجود آمدن دشمنی وجود دارد. در این میان هر انسانی به تعداد هر کدام از مشخصاتش، بالقوه 
تزاحم هستند. به این دلیل که تصادم و تواند اهل خشونت و نزاع باشد، زیرا ماهیات متفاوت با هم در  می
در نتیجه هر کدام سعی در طرد یا  ن وجود آن را ندارد و بالعکسیك به وجود محدودی موجودند و ایهر 

کند و برای هر  ها را به دو دسته موافق و مخالف تقسیم می دفع دیگران و غلبه خود دارند. این نگاه، انسان
ت، افزایش امکان نزاع و کاهش امکان صلح را درپی خواهد داشت. اعتقاد به اصالت  انسان به ازای هر ماهیِّ

توان  آورد که به رغم اختالفات می د، بلکه این باور را در انسان به وجود میبر وجود، اختالف را از بین نمی
به جنبه اشتراک دیگران نگاه کرد و آنان را پذیرفت. باید دقت داشت که در اینجا آنچه که اهمیت دارد، نوع 

نکه بر کند، تمرکز نگاهشان بر اشتراکات باشد، به جای آ ها کمک می نگاه است. اصالت وجود به انسان
 های ظاهری دست بگذارند و آن را مقدمه نزاع و دشمنی قرار دهند. اختالفات و تفاوت

 رفت از درگیری های برون : یکی از راه . تمرکز بر اشتراک2-0-3

باشد. یکی از  بهترین راه برای از بین بردن جنگ و خونریزی و خشونت، از بین بردن ریشه آن می
کز بر ماهیاتی است که براساس اصل مهم فلسفی مالصدرا یعنی اصالت های خشونت و نزاع، تمر ریشه

بوده و جایگاهشان تنها در ذهن است. در حالی که آنچه در عالم خارج، متن   وجود، اموری اعتباری
، به عنوان  وجود  اصالت»باشد.  دهد، وجود است که بین همه موجودات مشترک می واقعیت را تشکیل می

  کند و به منزله نخ تسبیحی است که همه ، وحدت و پیوندی در کل نظام ایجاد می الصدرام  نظریه بنیادی
 (.15: ص9313محمدی،  )کریمی و خان...«  دهد جامعه را به یکدیگر متصل نشان می  اجزای

در اینجا توجه به این نکته ضروری است که به دنبال از بین بردن اختالفات یا نفی آن نیستیم. اصواًل 



18  0011، بهار 23شماره ، 9سال ، سیاست متعالیه 

کند. آنچه که مورد نظر است عطف توجه از اختالف به اشتراک و  ح با وجود اختالف، معنا پیدا میصل
ت شناختن این ماهیات، باشد. به عبارت دیگر، با وجود به رسمیِّ  اصالت قائل شدن برای این اشتراک می

اده است و از آن گریزی تواند این اختالفات را کنترل کند. اختالف، طبیعت عالم م توجه به نقطه اشتراک می
 نیست، ولی کنترل آن به سود اشتراک به حصول صلح خواهد انجامید.

از سوی دیگر، مبنای جنگ و نزاع آدمیان، که همان تعینات و خصوصیات مختلف آنها است، مبنایی 
جایی شوند، دقیقًا  ها به طرف نزاع و دشمنی کشیده می ای که انسان باشد. در حقیقت نقطه غیراصیل می

اند. به  ها متمرکز شده است که نگاهشان به مبنای یکسان و اصیل مشترک در بینشان کم شده و بر اختالف
تر ویژگی وجود بوده و در برابر  توان گفت صلح ویژگی حق و حقیقت، و در نگاهی صائب عبارت دیگر، می

در کنار یکدیگر زندگی  توانند ها می همه انسان»تفرق ویژگی ماهیت و به خصوص عالم ماده است. 
ای داشته باشند. در همه افراد بشر یک جهت مشترک و پایدار وجود دارد. همین جهت  آمیز و دوستانه صلح

تواند خوشبختی بشر را تضمین کرده و رفاه راستین انسان را تأمین کند. قرآن این جهت مشترک  است که می
 (. 950: ص9333)جوادی آملی، « فطرت الهی است کند که این روح دارای نامد و بیان می را روح می

توان منکر کثرت و در نتیجه  کنیم و نمی از سوی دیگر، واضح است که ما در دنیای کثرات زندگی می
کید آن است که در عین پذیرش کثرات و اختالف توان نگاهی داشت که از  ها می اختالف شد. نکته مورد تأ

توجه به این امر که آنچه که باعث اختالف و در نتیجه خشونت و دل آنان جنگ و دشمنی زاده نشود. 
توان برای آن اصالتی قائل شد، بلکه امری اعتباری است، هرچند که  درگیری شده، امری است که نمی

تواند زمینه تغییر نگرشی را فراهم کند که در  تواند صلح را تأمین نماید، ولی می مستقیم و بالواسطه نمی
 پژوهی باشد. کاهش خشونت شود و در واقع مبنای بسیار قدرتمندی برای صلح عمل منجر به

 . اصالت صلح2-0-2

دهد، پاسخ به این سؤال است که بین جنگ و صلح کدام  نتیجه دیگری که اصالت وجود به دست می
یت اصالت دارند. اگرچه برخی فیلسوفان )مانند توماس هابز( بر این اعتقاد هستند که انسان در وضع

انجامد و بنابراین حتی اگر بالفعل جنگی  خویی می آن به درنده  طلبی طبیعی متمایل به جنگ بوده و منفعت
(. براساس فلسفه صدرالمتألهین، 00، ص0: ج9399در میان نباشد، اصالت با جنگ است )کاپلستون، 

نتیجه وجودی بوده و  گردد. از طرفی صلح نیز امر خیر و در وجود خیر است و هر خیری به وجود برمی
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م وجود بر ماهیت، صلح مقدم بر جنگ و امری  جنگ شری است که بازگشت به ماهیت دارد. براساس تقدِّ
دارای اصالت است، در مقابل جنگ که امری اعتباری و قراردادی است. البته باید دقت داشت که 

ها،  بین بردن و یا غلبه بر انسان های دفاعی مشمول این سخن نیستند، زیرا جنگ دفاعی نه با هدف از جنگ
 بلکه تالش برای باقی ماندن و نگهداری از گوهر اصیل وجود است. 

 . وحدت وجود0

باشد که مالصدرا در دو دوره از حیات علمی  آراء و اقوال مختلفی درباره وحدت و کثرت مطرح می
کثرت در عین وحدت یا همان وحدت خود به دو نگاه از آنها قائل بوده است. ابتدا وحدت در عین کثرت و 

 رسد.  تشکیکی را مطرح کرده و سپس به وحدت شخصی وجود می
وحدت شخصی وجود هرچند قبل از مالصدرا توسط عرفایی چون ابن عربی مطرح شده بود، در 
حکمت متعالیه با رویکرد جدیدی مطرح گردید. مالصدرا پس از اثبات اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، 

طريق و از  لهیاست با عنايت امعتقد کند. او  در ماهیت را رد کرده و تشکیک در وجود را ثابت می تشکیک
د جور ونحصااز است رت اعباآن  یكند كه معنات ثباد را اموجود و جوت وحدوست انسته اتون برها

ده و از بو یزمجاد، شومیه يددعالم ات در كثراز كه هرچه  یا به گونه لیجبتعاد واجودر وحقیقی 
 (.212، ص2م: ج9199د )مالصدرا، هد بواخود لوجواجب ت آن واصفا تجلیاترات ذات و ظهو

ده و نبو جبید واجوو وحقیقی ر نوی  اشعهجز  چیزی نیمكادات اجووتب امرمالصدرا معتقد است 
ة یمکانأن مراتب الوجودات اْل» ند:ا  هحدواحقیقت رات تطوو يگانه ت ذات شئوناو از مستقل غیر یرموا

ست یجل مجده و ل یو الوجود الواجب یقیست إال أشعة و أضواء للنور الحقیحقائق الممکنات ل یه یالت
قة یشئونات لذات واحدة و تطورات لحق یات مترئسة بذواتها بل إنما هیالها و هویأمور مستقلة بح یه

 (.01، ص9م: ج9199)مالصدرا، « فاردة
داند و کثرت را وصف حقیقی مراتب گوناگون و مشکک  میاو وحدت را وصف حقیقِی حقیقت وجود 

به شدت و ضعف وجود. به عبارت دیگر، او در وحدت تشکیکی وجود، وحدت در عین کثرت و کثرت در 
 دهد. عین وحدت را نشان می

باشد.  ای از مراتب هستی است. این نظریه، نظریه مالصدرا در اوایل اسفار می بر این اساس انسان مرتبه
داند که مانند خداوند، جامع شئونات نظری و  او پس از سیر به وحدت شخصی، انسان را مثالی الهی می
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 گیرد.  عملی است و ظل وحدت اصلیه خداوند قرار می
ا بتد، اين بحثاو در است. ا« تعلیِّ »د، بحث جوت وحدرا به سوی ودمالصنقطه پایانی در حرکت 

فق اتا را حکیم ه يدگان، دبه تشأ علیتع جااربا در خاتمه  لیپردازد، و همگام با جمهور فالسفه به بحث می
را  فلسفیمباحث م تما، ستد اجووشخصی ت حدوبر مبتنی كه ه ين پايگاه از اگاده و آنباال برن عرفالی عا

 (.300: ص9332، ملیآ یاد)جوبخشد  مین ساما
رو است:  د، با دو مانع مهم روبهجوو شخصیت حدوبه تشکیکی ت حدمالصدرا برای طی مسیر از و

گذارد،  سر می پشت« اصالت وجود». او مانع اول را با استفاده از یدجوو دوم کثرت و یماهوت كثراول 
در هستی و همه اوصاف خود تابع امر اصیل یعنی  زیرا براساس این اصل، ماهیت امری اعتباری است و

باشد. صدرالمتألهین سپس در مرحله بعد برای نفی کثرت وجودی، دو قسم وجود یعنی علت و  وجود می
ن عرفاخود را با  فلسفهنهايتاً ، تجلیبه  یدجووعلیت تحويل معلول را جداگانه مورد کنکاش قرار داده و با 

وی معلول واقعی را عین ست. داده ا قی« تردجوو شخصیت حدوبه »را متعالیه حكمت راستا نموده و  هم
 معلول جز انتساب به علت هیچ حقیقتی ندارد.داند، نه چیزی که دارای ربط باشد. در حقیقت  ربط می

ای که  ل راه دارد، به گونهمعلود جوومتن در فقر و نیاز ده و فقر بوو بط رعین د نسبت به علت خول معلو
 یانچه برآبلكه ، لغیرباب جوو یيگرات و دبالذن مكاا یکید. كرر تصول معلو یاصفت بران دو تو ینم

 (.230-230، ص2م: ج9199باشد )مالصدرا،  میلربط ا عینست كه ا بالغیرب جون وماند هما میل معلو

 . توضیحی درباره کثرات0-0

را نشان داد، در اجتماع بشری نیز که  تر بازگشت کثرات به وحدت هر قدر از لحاظ فلسفی بتوان دقیق
توان از وحدت و در نتیجه صلح سخن گفت. بنابراین،  در نگاه اول با غلبه کثرات مواجه هستیم، بهتر می

تبیین صحیح کثرات، در واقع پلی برای رسیدن به صلح در جامعه بشری است. باید دقت داشت که چون از 
در جامعه انسانی هستیم، وحدت محضی که کثرت در آن راه  ای برای صلح این وحدت به دنبال مبانی

دهیم. کثرت جامعه انسانی، کثرت اعتباری یا موهومی نیست و در این نگاه  ندارد را مورد بحث قرار نمی
نیز ت كثراست،  حقیقیو  قعیت واحدوچنانكه شوند، بلکه  اشیاء و موجودات کثیر، موهوم پنداشته نمی

ن در حقیقت ماهیت تعیِّ ست. احقیقی حد از وا نیشأض و بالعرارا بوده و در حقیقت را دقعیت از وا سهمی
ره یشئونه و هو الذات و غ یقة و الباقیهو الحق»کند.  ن میتوان گفت وجود، خود را متعیِّ  وجود بوده و می
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او  »، «اتهیثیأسماؤه و نعوته و هو اْلصل و ما سواه أطواره و شئونه و هو الموجود و ما وراءه جهاته و ح
حقیقت است و باقی شئون اویند و او ذات است، غیر او اسماء و نعوت او و او اصل است و جز او اطوار و 

 . (355، ص2م: ج9199)مالصدرا،  «دشئونش و او موجود است و غیر او جهات و حیثیاتش هستن
ت صل كثراهرگز ن رفاعدر بايد گفت: ت كثرت و حددن وبو یزيا مجاحقیقی س، در زمینه سااين ابر 

ل « د»نموبه « د»بوت از بلكه كثرد، شو نمیه و نشد نفی ل پیدا و تنزِّ به ت كثراز « دچنانكه »بوکند،  میتحوِّ
ل حوانقش  میندويا اب سرت را هرگز كثررف (. عا39: ص9332، ملیآ یاد)جونماید  می قیترت حدو

باشد که  کذب دهد، بلکه نظیر صورت آئینه می که در اثر نقص دید ظهور کند یا گزارش نددا نمی بینو دو
سار وحدتی تبیین  (. در واقع کثرات در سایه90: ص9332 ،آملی یاد)جونمای صادق دارد نه کاذب 

یات گوناگون دارد. می  شوند که در حقیقت و باطن هستی است، ولی تجلِّ

 پژوهی گرایانه در صلح . تأثیر نگاه وحدت0-3

شخصی وجود را شرح و بسط داده و آن را برهانی ساخته است، بلکه کوشیده مالصدرا نه تنها وحدت 
باشد، شناسی و معرفت شناسی می شناسی، انسان تا در همه مباحث عمده فلسفی خود که شامل هستی
گرایانه لوازم و ثمراتی دارد که هرچند صدرالمتألهین  غلبه وحدت را بر کثرت نشان دهد. این نگرش وحدت

توان به آنها دست یافت. یکی از نتایج باور به وحدت  شاره نکرده، اما با تحلیل بحث وحدت میبه آنها ا
 گرایی است. پردازیم، صلح و صلح وجود که به فراخور این نوشتار به آن می

باشد. وحدت و اتحاد به معنی یکی بودن،  بین مفهوم صلح و مفهوم وحدت، اتحادی وثیق برقرار می
ای که تفرق و نفی دیگری از  ، هماهنگی و برقراری ارتباط بین کثرات است، به گونهسو شدن، سازش هم

میان برود. صلح نیز معنای دوستی، سازش، پذیرِش دیگری و ارتباط مهرورزانه با غیر را دارد که همه این 
 هستند.  معانی با معانی وحدت قابل تطبیق

یات حقیقت گونه که بیان شد، در نگرش صدرایی مراتب گو همان ناگون وجود همگی از ظهورات و تجلِّ
باشد،  واحد وجودند و هیچ کثرتی برای وجود قابل تصور نیست و وجود حق که همان حقیقت وجود می

باشد. نتیجه منطقی این گزاره که  های همه موجودات قابل مشاهده می ای است که در آن ذات و صورت آیینه
است که با یکدیگر سازش باطنی بس عمیقی دارند و هرچند در  تمام موجودات مظاهر حق هستند، این

اند، جنگ و جدل و خصومت در باطنشان راه ندارد، زیرا از وجود  ها احاطه شده ظاهر با تضادها و تصادم
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 واحد، تجلیات ناسازگار محال است.
ر حقیقت توان گفت حکمت متعالیه که در آن اصل قویم وحدت وجود شکل گرفته، د بنابراین، می

ها را از یک تبار و  فلسفه صلح و آشتی است، چرا که کثرات را تجلیات یک حقیقت واحد و همه انسان
سالك چون از عالم خلق برتر رود و از رنگ حدوث برهد و در حق فانی شود، »داند.  دارای گوهر واحد می

ی یافتد و به چشم خدا ا میگردد و در آن هنگام از دوگانگی و خالف جد صفات او به صفات حق بدل می
ند و همچنان که حق از عداوت شخصی یب ها را به رنگ وحدت می نییها و آ شینگرد، همه ک در خلق می

ها و  شود. حاصل آنکه اختالف ا میگری است، مبرِّ  زهینگونه دشمنی که مبدا ستیز از ایباشد، او ن منزه می
زی وجود ندارد و آن سالك که در یانگ وت و خالفزدی، عدایها در عالم خلق است و در جهان ا یدشمن

« ورزد ك دشمنی نمییچ ینگرد و با ه ك چشم مییی مذاهب را به  گانگی گام نهاده است، همهیجهان 
   (. 9501، ص3: ج9330)فروزانفر، 

 . ثمرات کاربردی نگاه وحدت وجودی0-2

 ت. نفی انانی0-2-0ّ

ر آنچه رنگ و بوی شرک داشته باشد، مطرود و مذموم تأثیر عملی نگاه وحدت وجودی آن است که ه
ترین مصادیق شرک، خودخواهی، خودبینی و انانیت است. هرگونه خودمحوری و  شود و یکی از مهم می

ت، دیدن خود است به جای خدا و به عبارت دیگر ادعای وجودی، در برابر وجود مطلق می باشد.  منیِّ
های  ترین ریشه باشد. از قوی ه وحدت وجود در تعارض میواضح است که چنین دیدگاهی، با دیدگا

از آنجا که خودخواهی و حبِّ غلبه بر »ها و امیال خود است، و  خشونت نیز برتر دیدن خود و خواسته
ها است، برای تأمین غرض نهایی خلقت باید  ها، جنگ و جدال دیگران منشاء تمامی تجاوزها، سرکشی

« مه در فضای امن و آرام بوده، از زیست مؤمنانه مطلوبی برخوردار باشندتمهیداتی اندیشیده شود که ه
(، زیرا غرض نهایی سوق دادن کلیه افراد بشر به جوار الهی و دار کرامت، عنایت 919: ص9313زایی،  )لک

 (.303: ص9305و رحمت اوست )مالصدرا، 
ه طلب و خواست خود حاضر شوند دارد که برای رسیدن ب ها را بر آن می آفت بزرگ خودمحوری، انسان

ها و  موانع را به هر شکل ممکن از سر راه بردارند و برای وصول به مطلوب خود و سرکوب کردن خواسته
های گوناگون با  امیال دیگران از هیچ کوششی فروگذار نکنند، زیرا عالم ماده عالم تزاحم است و خواسته
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 ای موانع گوناگونی وجود دارد.  به هر خواسته یکدیگر در تزاحم و تصادم بوده و برای رسیدن
های متفرق و بدون ارتباط با یکدیگر است که بر فردیت خود پافشاری  گرا عالم پر از ذره در نگاه کثرت

شود، این است که وجود یک امر واحد حقیقی  شناسی صدرایی نتیجه می کنند. اما آنچه که از هستی می
شود انسان لذت و الم  گیرند. این درک باعث می و ضعف در آن شکل میباشد که کثرات در اثر شدت  می

کوشد تا با  دیگران را لذت و الم خود بداند و هرگز حاضر به وارد ساختن رنجی به آنان نباشد، بلکه می
 همراهی و کمک دوجانبه راهی را بپیماید که برای هر دو طرف سودمند و قدمی به سوی کمال باشد.

توان با معنویت و طرح دیدگاه وحدت وجود  م کثرت، عالم جنگ و جدال است، اما میهرچند که عال
ت به عالم صلح و یک  ها باشد.  ها و انانیت رنگی و وحدتی رسید که ورای تمام منیِّ

 . مبارزه با ریشه دشمنی و خصومت0-2-3

ن مراتب گوناگون در قاموس مالصدرا، هستی دارای مراتب مختلفی است و خدا تجلیات مختلف در ای
تر و دورتر باشند، با ماهیات و تعینات شدیدتر  دارد. موجودات هرچه در قوس نزول از مرتبه ذات پایین

امکان خشونت و درگیری از همه  وس نزول تخالف و تزاحم،همراه هستند و در نتیجه در مراتب انتهایی ق
 تر است.  تر شویم، صلح نمایان د نزدیکبیشتر است. در ماورای عالم ماده هرچه به عالم ثبات و تجر

تر و  موجودات در موجودیتشان مراتبی دارند و همچنین وجود نشآت متفاوتی دارد که بعضی از آنها تمام
نفس و طبیعت. هر نشئه، احکام و لوازم  تر هستند، مانند نشئه الهی، عقلی، پستتر و  برتر و برخی ناقص

تر باشد، موجودات آن  شود که نشئه وجودی هرچه باالتر و قوی متناسب با خود را دارد. همچنین معلوم می
تر باشد، موجوداتش به تکثر، تفرقه و تضاد  تر و ضعیف تر هستند و هرچه پایین به وحدت و جمعیت نزدیک

، بدون -ترین عالم است که نازل -ات متضاد در این عالم، طبیعی هستندبیشتر میل دارند. پس بیشتر ماهی
 (.233، ص0 م: ج9199اینکه در عالم نفسانی متضاد باشند )مالصدرا، 

 موسیی با موسیی در جنگ شد / رنگی اسیر رنگ شد چون که بی
مراتب افعال. هرچه نها در یان ثابته بود ... و بعد از ایو بعد مرتبه اع»گوید:  مالهادی سبزواری می

ه تعالی ِاْهِبُطوا »، «ر رنگ شدنیاس»ن مراد است از ینات آشکارتر شد و ایشتر، کثرت و تعیتنزالت ب قال اللَّ
ها  (. در حقیقت آنچه که برای انسان909، ص9: ج9330؛ سبزواری، 30)بقره،  «َبْعُضُکْم ِلَبْعٍض َعُدو  

 ت.ها و تعینات مختلف اس سازد، رنگ می« عدو»
ن در یر اعتباری نفس االمری که نزد محققیز و تغایجنگ موسی با موسی عبارت است از تما»
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ص و ین مقید تعیی اطالق به ق عنی چون ذات از مرتبهیموجودات ثابت است،  د شد و هر جا به تشخِّ
که گر آن است یکدیشان با یت ایریگری آمد ... و سبب غیر دیکی غیگر ظهور کرد، ناچار یت دیخصوص

)اکبرآبادی، « از اوست از همهیست و ما به االمتینات نیر تعیتی است که در سایکی از خصوصیهر 
 (.930، ص9ج ق:9393

تواند به  گوید انسان پس از طی اسفار اربعه می دارد و می سبزواری سپس مراتب قوس صعود را بیان می
  دارند و همه انداد با هم جمع برسد که در آنجا همه اضداد تصالح« تیت حضرت احدیمجلو»مقام 

 (.909، ص9: ج9330ن است )سبزواری، یرنگی نخست هستند که آن همان مقام بی
 یو فرعون دارند آشت یموس / یکان داشت یرس یرنگ یچون به ب

مانند،  ها از رسیدن به آن باز می قت انسانی است که اگرچه اکثریت انسانیرنگی در واقع، حق مقام بی
تر باشند، به همان اندازه از درگیری و خشونت دورتر خواهند بود. تالش برای  ه این مقام نزدیکاما هرچه ب

ای که  زه و پرخاش به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. نکتهیشود ست قت انسانی باعث مییرسیدن به این حق
بعه نیز مراحل باشد، طی اسفار ار طور که صلح یک امر تشکیکی می باید توجه داشت این است که همان
مانند، اما به هر  ها این اسفار را طی نکرده و از رسیدن به این مقام بازمی مختلف دارد. هرچند اکثریت انسان

ای و به  توان گفت تا اندازه های مختلف این عالم خود را برهانند می ای که بتوانند از قید و بند رنگ اندازه
اند. به عبارت دیگر، به همان میزان که طی این اسفار  یدهرنگی رس کیفیت معین و محدودی به مقام بی

ها نیز از مراتب مختلفی از صلح برخوردار هستند. بنابراین، امر  ذومراتب است، جامعه متشکل از انسان
رنگی و کمال انسانی رسیده باشند و یا در حالت عدم صلح کامل باشند.  دایر نیست که یا همه به مقام بی

  ای قرین صلح و آشتی داشت.  تب سالک اسفار اربعه بود و ذومراتب جامعهتوان ذومرا می
شود، اسباب و ابزار مادی بوده و ماده محور و مایه  ها شمرده می آنچه که اکنون سبب اشتراک انسان

ها در بند تعلقات مادی باشند، تالش برای رسیدن به صلح و  باشد. تا زمانی که انسان کثرت و اختالف می
خیزد. تنها راه دستیابی به وحدت رهایی از بند  نتیجه است، زیرا از کثرت وحدت برنمی تی پایدار بیوحد

گرایند و  تر شوند، بیشتر به اختالف می ها هرچه به عالم ماده نزدیک باشد. انسان ماده و تعلقات مادی می
وحدت و صلح را بیشتر تجربه  هرچه در قوس صعود راه عالم تجرد را طی کرده، و از تعینات مادی برهند،

خواهند کرد. البته منظور از طی راه عالم تجرد، وصول به معنویت در همین دنیا است، هر قدر انسان توجه 
ت خود و وجوه تفرقه با دیگران به وحدت و وجوه اشتراک معطوف کند، در حقیقت به این  خود را از انانیِّ
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 تر شده است. نگاه نزدیک

تواند نزاع و خشونت را با حرکت به سوی کمال جایگزین کند  ء مختلف و متکثر میهماهنگی بین اجزا
بین ببرد و در نتیجه منطق خشونت را از ها را  های انسان ها در نگرش و نیز در کنش و بسیاری از تعارض

د و در شو ها به جای آنکه نزاع و خشونت بیافریند، محترم شمرده می نادرست بنمایاند. بنابراین، تفاوت
 شود.  راستای حرکت به سوی کمال بکار گرفته می

 گیری . نتیجه5

ها وجود دارد. این اختالف تنها در  های خشونت و جنگ، اختالفاتی است که بین انسان یکی از ریشه
آید این است که  کثرت، معنی دارد و کثرت ذات و فطرتش اختالف است. آنچه که از آثار مالصدرا برمی

باشد، در حالی که وی براساس اصل مهم فلسفی خود یعنی اصالت وجود،  ت ماهیت میخاستگاه کثر
داند که جایگاهش تنها در ذهن است و آنچه که در عالم خارج، متن واقعیت را  ماهیت را امری اعتباری می

 باشد. توجه به این امر که آنچه که باعث دهد، وجود است که بین همه موجودات مشترک می تشکیل می
توان برایش اصالتی قائل شد، بلکه امری  اختالف و در نتیجه خشونت و درگیری شده، امری است که نمی

ه  تواند زمینه اعتباری است، می ساز کاهش خشونت و نزاع شود. از سوی دیگر، مالصدرا فلسفه خود را تا قلِّ
یکپارچگی و صلح  بخشد. عالم وحدت، عالم یگانگی، هماهنگی، رفیع وحدت شخصی وجود تعالی می

نماید، جلوات و شئون یک حقیقت واحد و در  است، زیرا همه آنچه که به ظاهر متفاوت و گاه متعارض می
ها و تعارضات ظاهری نه تنها مولد  شود تفاوت نتیجه جزئی از یک کل یکپارچه است. این نگرش باعث می

کار گرفته شوند. به  ر جهت رشد و کمال بهنزاع و خشونت نبوده و کاماًل به رسمیت شناخته شوند، بلکه د
های  ها برپاکنندگان هر جنگی، از جنگ ها و ناهمگونی رسد در جهان مملو از تضادها، اختالف نظر می

های قومیتی و نژادی که بر سر اختالفاتی نظیر شرق و غرب، سیاه و سفید، خودی و  اعتقادی تا جنگ
جنگند،  های درون هر یک از آنان جنگیده و می اندیشی لف و جزمهای مخت های گوناگون، دین بیگانه، تمدن

ها بوده و هستند. در صورتی که اصل وحدت وجود شرایط و بستر مناسبی  به دنبال پررنگ کردن این تفاوت
آورد. اندیشه وحدت  سازی مفهوم غیر و در نتیجه خشونت و دشمنی به وجود می برای کم کردن و دگرگون

ها و در نتیجه مفاهمه بین  تواند بهترین راه برای درک تفاوت به عالم از این منظر می وجود و نگریستن
توان نقطه مقابل یعنی وحدت را  ها می ها باشد. در این نگاه با وجود به رسمیت شناختن تفاوت انسان

 آمیز باشد. ای برای زندگی مسالمت پررنگ کرد تا زمینه
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