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 چکیده

 یسه ضلع برا ،ینروژ ریپژوه شهحگالتونگ، صل وهانی
. خشونت یو فرهنگ یساختار م،یخشونت قائل است: مستق

 کیکه در بستر  شودیاز خشونت اطالق م ینوعبه یفرهنگ
 ستیو ناشا یفرهنگ مجاز شمرده شده و ارتکاب آن منف

انواع  ریسا گرهیتوج ای سازنهیو ضمنًا زم دیایحساب نبه
 ،یدئولوژیالتونگ، فرهنگ شامل اگ دگاهی. در دباشدخشونت 

تناسب نظام نوشتار به نیمذهب، زبان، هنر و... است؛ در ا
و  میپردازیفرهنگ م یاتیاله یهاتنها به جنبه ییصدرا یفکر

از  یاگونه ینی. خشونت دمیکنینظر مصرف گرید یهااز جنبه
به خشونت  «نید» کیاست که در آن  یخشونت فرهنگ

حق  یخشونت نیمرتکبان چن دگاهید .بخشدیم تیمشروع
است که  گرانیمطلق دانستن خود و باطل مطلق دانستن د

. گرددیم ریشدن خشونت و عدم تحمل غباعث مقدس شمرده
 ینوشتار حاضر بر آن است که نشان دهد در نظام فکر

نوع از خشونت  نیکاهش ا یبرا رگذاریتأث یاصول ،ییصدرا
 ،یمعرفت ییگرانار رد کثرتدر ک نیصدرالمتألهوجود دارد. 

مند خواهند بهره یها از نجات اخرومعتقد است اکثر انسان
 ینگاه نی. چنشودینجات شمرده م ییگراکثرت یشد؛ که نوع

از  یاریکاهش بس نهیزم گران،یتحمل د رهیکردن دا عیبا وس
 یفرهنگ یهاگالتونگ، خشونت ریتعبو به ینید یهاخشونت

 نیکه صدرالمتأله یایکرامت ذات نیهمچن. آوردیفراهم م ار
 ینیاستوار در برابر خشونت د یانسان قائل است، مانع یبرا
بودن  اهللفهیو خل یعالوه، رحمت واسعه اله. بهدیآیشمار مبه

ها نسبت به مجموعه رحمت انسان شودیانسان موجب م
 یجا ونتخش جهیو درنت ردیبگ یشیمخلوقات از غضبشان پ

از  زین نینبودن د لیبدهد. قابل تحم یصلح و دوست خود را به
با  توانیاصول را م نیاست. ا بارهنیصدرا در ا یفکر یمبان

در وجود، مساوقت  کیاصالت وجود، تشک یاستفاده از مبان
 برداشت کرد. یحرکت جوهر نیو همچن ر،یوجود و خ

کرامت  ،ییگراصلح، مالصدرا، کثرت: یدیواژگان کل
 .یگالتونگ، خشونت فرهنگ ،یاله رحمت ،یانسان

Abstract 
The famous Norwegian pacifist Johann Galtung 
considers violence to have three sides: direct, 
structural and cultural. Cultural violence refers to a 
type of violence that is allowed in the context of a 
culture and its perpetration is not considered negative 
and inappropriate, and also is the cause or 
justification of other types of violence. In Galtung's 
view, culture includes ideology, religion, language, 
art, etc. In this article, in accordance with Sadra's 
intellectual system, we will deal only with the 
theological aspects of culture and ignore other 
aspects. Religious violence is a form of cultural 
violence in which a "religion" legitimizes violence. 
The view of the perpetrators of such violence is 
knowing oneself as the absolute right and considering 
others as the absolute void, which leads to the 
sanctification of violence and intolerance of others. 
The present article aims to show that there are 
effective principles for reducing this type of violence 
in Sadra's intellectual system. In addition to rejecting 
epistemic pluralism, Sadra believes that most human 
beings will benefit from salvation in the hereafter - 
which is considered a kind of salvation pluralism. 
Such a view, by broadening the tolerance of others, 
paves the way for the reduction of religious violence, 
and in Galtung's words, cultural violence. Also, the 
inherent dignity that Sadra bestows on human beings 
is a strong obstacle to religious violence. In addition, 
man's vast divine mercy and being the caliph of God 
cause human mercy to outweigh their anger towards 
the set of creatures, and as a result, violence gives 
way to peace and friendship. The impossibility of 
compulsion in religion is also one of Sadra's 
intellectual principles in this regard. These principles 
can be deduced from the principles of the authenticity 
of existence, gradation in existence, the concoimtance 
of existence and goodness, as well as the substantial 
motion. 

Keywords: Peace, Mulla Sadra, Pluralism, Human 
Dignity, Divine Mercy, Galtung, Cultural 
Violence. 
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 مقدمه
 و شناسجامعه 1،گالتونگ وینسنت یوهان

 او. است اسلو در م1931 متولد، نروژی پژوهآینده
، نزاع و صلح مطالعاته رشت اصلی گذارپایه

 سال در اسلو در صلح تحقیقاته مؤسس گذاربنیان
. است م1964 در مطالعات صلحه مجل و، م1959

 جهان یپژوهصلح پدر عنوانبه که گالتونگ
 به که است سال شصت از شیب، شودیم هشناخت
 پرداخته خشونت و صلح درباره مختلف آراء طرح

 تألیف زمینه این در متعددی مقاالت و هاکتاب و
 شاخه سه در را خشونت اقسام همه او. است کرده
 مثلث یک شکل به را آنها و دهدمی جای عمده
 خشونت از عبارتند مثلث این رئوسکند. می ارائه

 خشونت و 3ساختاری خشونت، 2ممستقی

 را انسانی نیازهای مستقیم خشونت. 4فرهنگی

 خشونت گذارد؛می پا زیر اذیت و آزار قصدبه
 که دارد اشاره خشونت از ییهاشکل به یساختار

 یاجتماع ینهادها ای ساختارها یبرخ در شهیر
 افراد کردن محروم قیطر از ساختارها نیا و دارد

 و ؛زنندیم بیآس آنها به شانیاساس حقوق از
 دو به و است نمادین فرهنگی خشونت، درنهایت

 او حقیقت در. بخشدمی مشروعیت پیشین دسته
 تنها خشونت کردن کنریشه برای است معتقد
 کافی آن ظاهری شکل در خشونت با مبارزه
 اقسام و رفت ترعمیق هایالیه به باید بلکه نیست
 . برد بین از نیز را خشونت دیگر

خوبی بیانگر آن است که رویکرد گالتونگ به
توان بررسی کرد های مختلفی میخشونت را در الیه

و تنها نباید به رفتار و ظاهر اکتفا کرد. این رویکرد 
ی عمدتاً وصفبدان معناست که اگرچه خشونت 

رفتارها از  اینها است، اما انسانبیرونی رفتار  درباره
                                                                               
1. Johan Vincent Galtung 
2. direct violence 
3. structural violence  
4. cultural violence 

پذیرد و ریشه در تأثیر میهای آنها افکار و دیدگاه
مثال، نوع نگاه عنوانبههای فکری آنها دارد. پایه

ها به خدا و شناختی که از رحمت یا غضب انسان
ها به شأن انسان در دنیا خدا دارند، یا نوع نگاه انسان

اگرچه از نوع مبنای فکری  ـاعم از خود و دیگری  ـ
ها نسانشوند ولی بر رفتار بیرونی امحسوب می

تواند شدت یا لطافت میتأثیرگذار است و 
 د. ندهی کنبرخوردها و رفتارهای آنها را جهت

سزا در مقاله تطبیقی حاضر این مقدمه اهمیتی به
دارد چراکه برخالف گالتونگ که مسئله خشونت را 

کند، مالصدرا کمتر از این طور مستقیم بررسی میبه
رائه مبانی فکری و گوید و بیشتر بر امفهوم سخن می

نظری صحیح متمرکز است. برای بررسی تطبیقی این 
ها، الزم است آن دسته از مبانی نظری دیدگاه

ساز صلح تواند مبنا و زمینهصدرالمتألهین که می
گرایی عملی باشد، مورد کنکاش گرایی یا خشونت

طور مشخص، در این مقاله تالش قرار گیرد. به
شونت فرهنگی از دیدگاه کنیم پس از تبیین خمی

توان از نظام فکری گالتونگ، نشان دهیم که می
صدرایی اصولی زیربنایی در راستای کاهش 
خشونت فرهنگی استنباط کرد. این اصول عبارتند از: 

گرایی نجات، کرامت انسانی، رحمت واسعه کثرت
عدم »انسان؛ ضمن اینکه اصل  اللهىخليفةالهی و 

های تفسیری صدرالمتألهین تهدر نوش« اکراه در دین
 نیز در همین راستا قرار دارد. 

مقاله تطبیقی مشابهی پیش از این ارائه نشده 
بررسی »( در 1392زاده و اکبری )است؛ فقط حسن

و نیز « جایگاه صلح فرهنگی در قرآن کریم
آبادی حسیناسماعیلی ناسی، مطیع و حاجیصاحب

های آموزهبررسی صلح و خشونت در »در  (1399)
قرآنی با نگاهی به نظریه خشونت فرهنگی و 

ها و به استخراج مصداق« ساختاری یوهان گالتونگ
های صلح فرهنگی گالتونگ در قرآن کریم همت پایه

 اند. گمارده
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  گالتونگ دیدگاه از خشونت منشأ
 و مناقشات و هاخشونت فهم برای گالتونگ
 را 1زاعن زندگی چرخه مثلث، آنها ریشه دریافتن

 زندگی چرخه، نزاع است معتقد و دهدمی ارائه
 جاندار موجودات شبیه که دارد را خود به منحصر

 به، شودمی ظاهر: است حیات دارای طبیعت در
 یا شودمی متوقف تدریجبه سپس و رسدمی اوج

 شودمی ظاهر دوباره گاهی و شده ناپدید
(Galtung, 2000: 13) .رأس سه شامل مثلث این 

 کدام هر که است 4تضاد و 3رفتار، 2نگرش
، بهتر عبارتبه یا باشند خشونت منشأ ندتوانمی

 به منجر دتوانمی یک هر در خشونت بروز
« 1 شکل» اساس بر. شود دیگر رئوس در خشونت

 برای ایکلیدواژه مثلث این زوایای از یک هر در
 نقطه و دشمنی او. دارد وجود آن حل یا نزاع

 جای نگرش سطح در را، همدلی عنیی، آن مقابل

 یا فیزیکی خشونت، رفتار سطح در. دهدمی
 سطح در و آخر زاویه در و دهدمی رخ کالمی
 معنی بدین، دارد جای خالقیت یا بستبن، تضاد

 طرفین در ناسازگاری، غلط ساختارهای اثر در که
 رفتبرون راه و است رسیده بستبن نقطه یک به
 رابطه گالتونگ اعتقاد به. ستا خالقیت نیز آن از

 علی رابطه، دیگرعبارتبه یا مثلث این رئوس بین
 شکل شش بهتوان می را سطوح این در معلولی و

 (Galtung, 1996: 72): کرد تعریف

 .تضاد رفتار نگرشـ 1

 .رفتار تضاد نگرش ـ2
 .تضاد نگرش رفتار ـ3
 .نگرش تضاد رفتار ـ4
 نگرش.  ررفتا تضاد ـ5
 رفتار نگرش تضاد ـ6

 نزاع=نگرش)نفرت(+رفتار)خشونت(+تضاد)ابزار عم (

در نظر  توانیم زیدوار ن ییمثلث را با الگو نیا
بگذارد و  ریتأث گرید یایبر زوا هیگرفت که هر زاو

 ریتأث نیباشد. گالتونگ ا یچرخه دائم نیا جهیدرنت
 : کندیم لیتحل گونهنیرا ا گریکدیاز  یو تأثر دائم

ها( ها و دولتها )مثل ملتو گروه اشخاص
 دارند:  یاهداف
ناسازگار  گریکدیاهداف ممکن است با  نیا ـ

 باشند.  گریکدیبوده و مانع 

 کیناسازگار باشند،  گریکدیاهداف با  یوقت ـ
  1 .شودیمناقشه م یبرا یبه موضوع لیتناقض تبد

نجر به تجاوز همراه م تواندیحاصله م یدیناام ـ
منجر به  یهابا خشونت شود و احساسات و نگرش

عنوان خشونت به جهیشود و درنت یتنفر، درون

                                                                               
1. Life Cycle of Conflict 
2. Attitude 
3. Behavior 
4. Contradiction 

 نگرش

 )خشونت فرهنگی: عداوت/ صلح فرهنگی: همدلی(

 تضاد
 بست/ صلح ساختاری: خالقیت()خشونت ساختاری: بن

 رفتار
 )خشونت مستقیم: خشونت فیزیکی یا کالمی/ صلح مستقیم: عدم خشونت(

 «رش، رفتار، تضادنگ»: مثلث 1کل شمارۀ ش
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 صادر شود.  رونیبه ب یو عمل یکیزیف یرفتار
 ماً ینفرت و خشونت ممکن است مستق ـ

 یکه هدفمند هستند در راستا یتوسط افراد
 نیاما ا رد؛یاهدافشان مورد استفاده قرار بگ

 . دهدیرخ نم یصورت عقالنبه شهیهم یریکارگبه
و صدمه زدن به  بیآس یخشونت برا ـ

و ممکن است  ردیگیمورد استفاده قرار م گرانید
 یهاخشونت یسرکی گذارهیخشونت، پا نیا

عنوان ضربه متقابل، به یبرا دهیچیو پ یچیمارپ
 انتقام، گردد.  ایدفاع 
 کیبه  لیت تبدنفرت و خشون چیمارپ نیا ـ

مانند پخش شدن  شود؛یم ریگتضاد همه
حالت  نیدر کل بدن، که در ا یسرطان یهاسلول

 . شوندیرانده م هیبه حاش هیاهداف اول گرید
تضاد به حالت جاودان  کیصورت،  نیا به

فروکش  رد،یگیاوج م شود،ی. ظاهر مابدییدست م
و سپس دوباره ظاهر  شودیم دیناپد ای کندیم
به  لیتبد د،یشکل درآ نیکه به ا ی. تضادشودیم
 یشگیوضع موجود شده و هم یبرا نهیزمپس کی
(. به اعتقاد گالتونگ، Galtung, 2000: 13) شودیم

 دیخشونت را با د،یتعامل شد نیبا توجه به ا
 جهیکرد. او نت یگانه تلقبار سهسندروم شرارت

 یپژوهمقابله با آن در صلح یبرا دیکه با ردیگیم
کرد و آن را  فیشکل تعر نیبه هم یمثلث زین

 (. Idem, 1990: 302) دیگانه صلح نامسندروم سه

 یفرهنگ خشونت
به  یخشونت فرهنگ»گالتونگ  فیتعر در

 ،یدئولوژیا ن،یمانند د ـاز فرهنگ  ییهاجنبه
اشاره دارد  ـو...  یو عمل یزبان، هنر، علوم نظر

کرده و  هیرا توج یرساختا ای میکه خشونت مستق
 قتی(. در حقIbid: 291« )انگارندیمشروع م

اند: استفاده از مطالعات در مورد خشونت دو دسته
به خشونت، که  یبخشتیخشونت و مشروع

. گالتونگ معتقد است شودیتوسط فرهنگ انجام م

فرهنگ  کیکه کل  افتدینم یاتفاق نیمعموالً چن
ها هستند هنگاز فر ییکردهایخشن باشد بلکه رو
باشند. در  زیآمخشونت کردیکه ممکن است رو

تنها به  ،ییصدرا یتناسب نظام فکرنوشتار به نیا
 یهاو از جنبه میپردازیفرهنگ م یاتیاله یهاجنبه

 . میکنینظر ممانند زبان، هنر و... صرف گرید
را باور به  ینید یهاعلت خشونت گالتونگ

 کیبه او نزد یار عدهکه ناچا داندیم یمتعال یخدا
 نیب شتریب حیتوض یاز او دور هستند. او برا یاو عده

ها انسان یو قلب یدرون یو خدا یمتعال یخدا
 یمتعال یاست خدا یو مدع شودیتفاوت قائل م

خارج  درخدا  نیاست. ا یمیابراه انیاد یهمان خدا
 نیها اقامت دارد و بنابراو در آسمان نیزم ارهیاز س
باالتر از  جهیو درنت ترکیها به او نزداز انسان یاعده

نام به یگریحفظ تقارن، مفهوم د یهستند. برا هیبق
شکل  یدوگانگ کی نیوجود دارد و بنابرا زین طانیش
و  شودیم دهیکه توسط خدا برگز ی: فردردیگیم

. آنان که شودیخدا انتخاب نم توسطکه  یفرد
به خدا و  یکیمنتخب خدا هستند، اهل نجات، نزد

آنان که انتخاب  یبهشت خواهند بود و برا
و جهنم تصور  طانیبه ش یکیلعنت، نزد شوند،ینم
کردن  ترینیع ی(. گالتونگ براIbid: 297) شودیم

مردم  ل،ی: اسرائزندیمعاصر م یایاز دن یمطلب، مثال
موعود. آنان چون  نیبا سرزم یاشدهدهیزبرگ

تمام انواع خشونت  شده خدا هستند، اجازهانتخاب
و چون خشونت خود را مشروع  دهندیرا به خود م

تنها خشن نه یاعده یاعمال آنان برا شمارند،یم
 (. Ibid) رسدیبلکه بشردوستانه به نظر م ستین

است که  ییگرامطلق دگاهیهمان د دگاهید نیا
که در  شودیحق مطلق دانسته م نید کیدر آن 

ول نجات خواهند بود آن مشم روانیآخرت تنها پ
از نجات  بهرهیگمراه و ب انیاد ریسا روانیو پ

طبق نظر گالتونگ و  ینگرهستند. مطلق یاخرو
 دیتول یبرا یاز محققان، عامل مهم یاریبس
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کاواناف دو  امیلینمونه، و ی. براتخشونت اس
عوامل  نیتررا از مهم ینگرو مطلق یعامل مرزبند

 یتقد است مرزبند. او معداندیخشونت م دیتول
در ذهن انسان  یگریمتشکل از خود و د یریتصو
به  یگرید لیکه همواره مستعد تبد کندیم میترس
شدن  لیتبد جه،یمنافع و مصالح و درنت یبرا یبیرق

 ییو انحصارگرا ینگردشمن است. مطلق هاو ب
در نظر فرد، پست و  گرانید شودیباعث م

 ییبرخوردها جواز جهیجلوه کنند و درنت هیفروما
و  لیتحم یهمراه نوعخود به دنیاز سر برتر د

 (. Cavanaugh, 2009: 17-18آورد ) دیاجبار، پد
روشن است که نمونه مورد اشاره گالتونگ  البته

 انیاد روانیپ کردینوع رو یای( گولیی)اسرا
در  ییانحصارگرا نی. استین گرانیبه د یمیابراه
د است؛ مردو انیحیاز مس یمختلف یهاگروه

از مسلمانان هم  یاریکه در نگاه قرآن و بسهمچنان
. خود ستین یرفتنیدر درگاه خدا پذ یدگیبرگز

 دترشیجد یهااز نوشته یکیهم در  تونگگال
(Matyók, 2011: 4ب )از ابعاد  یکیکه  کندیم انی

 یهااست و آنگاه مثال یتحقق صلح، بعد فرهنگ
 یسبب غنا که کندینقل م جیرا انیاز اد یمتعدد
هر . بهشوندیبُعد م نیو تحقق صلح در ا یفرهنگ

ازجمله  ییگراکثرت ای ییحال، مسئله انحصارگرا
 توانندیهستند که از نظر گالتونگ م ییمبناها

 رهیصلح باشند و ذا در دا ایخشونت  سازنهیزم
 . گنجدیم یخشونت/صلح فرهنگ

از  یکیگالتونگ،  دگاهیذکر است که از د قابل
خشونت با متضاد  فیتعر تواندیم دیمف یرهاکا

آن باشد. اگر مفهوم مقابل خشونت، صلح است، 
است  یصلح فرهنگ یپس مخالف خشونت فرهنگ

به صلح  یبخشتیو مشروع هیتوج یکه به معنا
است. او معتقد است اگر  یو ساختار میمستق

صورت نقشه به یمتنوع صلح فرهنگ یکردهایرو
به آن فرهنگ صلح  توانیمشود،  افتیدر فرهنگ 

 (. Galtung, 1990: 291اطالق نمود )
پرسش  نیبه ا توانیم ف،یو تعر انیب نیا با

را در  یو اصول یمبان توانیم ایفکر کرد که آ
 یبرا ینظر ییکه مبنا افتیفلسفه مالصدرا 

باشند و به صلح  یبه صلح فرهنگ یابیدست
 ببخشند؟  تیمشروع

   ییگراکثرت
به قدمت  یانهیشیپ یخیتار انیاد تینحقا یادعا
از  یدارد و همواره بخش انیظهور اد خیتار

مختلف و  انیاد روانیپ یو فرهنگ یتبادالت فکر
بوده  یمذهب یهاو نزاع ینیگاه سبب اختالفات د

در  یاهینظر ینید ییگرااست. در مقابل، کثرت
است که بر اساس آن  انیباب بر حق بودن اد

است و  یعیطب یامر یدارنیدکثرت در عالم 
است که  ییدارهایتفاوت پد لیدلبه انیتکثر اد

 هینظر نیواحد دارند. صاحبان ا ءیها از شانسان
خاص  نید کیمنحصر در  قتیمعتقدند حق

 یهاهیال یو دارا یامر چندوجه کیبلکه  ستین
چند  ای کی ینیمختلف است که معتقدان به هر د

 یهاا توجه به برداشتو ب افتهیوجه از آن را در
 جیگوناگون، به نتا یهادهیها از پدمختلف انسان
 قتیمتضاد در مورد حق یگاه یمختلف و حت

. ازآنجاکه ذهن انسان محدود است و انددهیرس
گونه صورت کامل و همانبه قتیبه حق تواندینم

کند، آنچه را که درک  دایکه هست احاطه پ
به انسان  دگاهید نی. اپنداردیم قتیحق کند،یم

باوران را تنگ حق رهیکه بتواند دا دهدیم یمجال
کرده و  ترعیخود وس نید روانیاز خود و تنها پ

 ،یو مسلک نیها را از هر دعموم انسان
 بداند. قتیمند از حقو بهره افتهیتیهدا

 یمعرفت ییگرا. کثرت5
 شود،یم انیب یمختلف یهابه شکل ییگراکثرت

نجات.  ییگراو کثرت یمعرفت ییگراازجمله کثرت
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معاصر( که نگاه  نید لسوفی)ف کیجان ه
 یدارد، معتقد است تا زمان یمعرفت انهیگراکثرت
 روانیطور مطلق خود را حق و پبه داراننیکه د

به  یایصلح واقع چیرا باطل بدانند، ه انیاد ریسا
 یو باثبات برا داریپا یمبنا»وجود نخواهد آمد و 

وگو به که گفت دینمایرخ م یط هنگامصلح فق
صورت روابط به یجهان انیمتقابل اد رشیپذ

 ،ییغا تیمعتبر با واقع کسانینحو متفاوت اما به
 نی(. بنابرا16: 1386 ک،ی)ه« رهنمون شود. 

نوع از  نیبردن ا نیاز ب یاو برا یشنهادیحل پراه
 است.  انیاز اد ییگراخشونت، زدودن مطلق

 ند،یگزیبه صلح برم دنیرس ینگ براگالتو آنچه
 نیبه ا د،یآیهم برم نیشیپ حاتیکه از توضچنان
گناه و گناهکار،  نیب زیتما»است. او  کینزد هینظر

 رشیرد کردن و نفرت و پذ یجابخشش و عشق به
 یرا سه اعتقاد عال« توسط شخص تیمسئول

صلح از  رشیزکات، پذ»در کنار  داند،یم تیحیمس
آن را داده و سر فرود آوردن در  نهادشیکه پ یکس

در اسالم؛  ی، نوان سه اعتقاد عالبه« صلح  امیبرابر پ
 یشش دستورالعمل را برا نیمن ا: »دیگویسپس م

و معتقد است حکمت « خود انتخاب نمودم  یزندگ
 یابیدستاعتقادات قابل نیا بیدر ترک یکل و متعال

 (. Idem, 2004: 134-135است )
به  ،ییگرااگرچه با رفع مطلق هدگاید نیا
 انیاد روانیپ زیآممسالمت یستیو همز یکینزد

 ینقاط ضعف جد یاما دارا کندیمختلف کمک م
عرض هست؛ ازجمله تضاد در هم زین یو مهم

متفاوت و  یهاآموزه یمختلف که دارا انیاد دنید
بر فهم  هیهستند، و تک گریکدیگاه کامالً متضاد با 

 یانگاریآن نسب جهیکه نت قتیاز حق ینانسا
 است.  قتیحق

 نجات ییگرا. کثرت7
 ییگراو کثرت سوکیاز  ییبرابر انحصارگرا در

وجود دارد  یسوم هینظر گر،ید یاز سو یمعرفت
 هیآن را شامل نقاط قوت هر دو نظر توانیکه م

نجات و  ییگرااز آن به کثرت یدانست. برخ
 دگاه،ید نیدر ا اند.کرده ادی ییگرابه شمول یبرخ

منحصر در  ییانحصارگرا دگاهیحق مطلق مانند د
 انیاد ریسا روانیخاص است اما پ نید کی

از آن  داراننیکه عموماً د ـ یطیمشروط به شرا
اهل نجات خواهند بود، چراکه  ـبرخوردار هستند 

وحدت  کیمختلف در  ینیاز اعتقادات د یاریبس
 زین انیاد ریسا روانیپ انیقرار دارند و بنابر یطول

از »دارند.  ار قتیبه حق یابیامکان دست یاتا اندازه
 نیبر ا انیمانند انحصارگرا انیگراشمول سو،کی

وجود دارد  یرستگار یراه برا کیباورند که تنها 
خاص قابل  نید کیصرفًا در  زیراه ن نیو ا

 انیگراشمول گر،ید یاست. از سو ییشناسا
معتقدند خداوند و لطف و  انیگراهمانند کثرت

 مختلف انیمختلف در اد یاو، به انحا تیعنا
 (. 414ـ415: 1379)پترسون، « است افتهی یتجل

مهم است  هینظر نیا روانیاز نظر پ آنچه
 دیبا ـهرچه که باشد  ـ نیکه اعتقاد به د استنیا

جا بتواند در اعمال و رفتار انسان اثر مثبت به
از اعتقادات،  یابا هر مجموعه نیبگذارد و هر د

از  یاریبس یبرا»را دارد.  ریتأث نیا تیقابل
 تواندیماست که در آن نید تیاهم ان،یگراکثرت

فرد خودمحور را به  یعنیانسان را متحول سازد، 
(. 419)همان: « کند  لیخدامحور تبد یفرد

 ییهاانسان شودیباعث م زین یرحمت واسعه اله
اعتقادات خود را بر محور خداوند و  یرا که زندگ
 افتنیاند، هرچند در کرده میاو تنظ یهاو خواسته

رحمت  ردکامل موفق نشده باشند، مو قتیحق
 . ندینجات درآ رهیشده و در داخداوند واقع

 نجات ییگراو کثرت هیمتعال حکمت
مالصدرا، نه کامالً، اما تا  دگاهید رسدینظر م به
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است؛ البته در  کینزد هینظر نیبه ا یادیحد ز
صورت هرگز به ییگراصدرا، کثرت ینظام فلسف

نوشتار  نی. آنچه در استیمستقل مطرح ن یامسئله
در بطن  هیکه حکمت متعال استنیا شودیمطرح م
به  واندرا دارد که بت تیو ظرف لیپتانس نیخود ا

 نیبه چن دنیرس یمسئله پاسخ دهد. برا نیا
 توانیم ن،یدرالمتألهص یدر نظام فلسف یپاسخ

 قرار داد:  گریکدیرا در کنار  ریز یمبان

 بودن مراتب وجود یکیو تشک ی. حرکت جوهر5
عالم بالقوه در  یمعتقد است همه قوا مالصدرا

( و 96: 1378انسان موجود است )مالصدرا، 
به  ،یانسان در طول عمر خود با حرکت جوهر

 ،ی. حرکت جوهربخشدیم تیاستعدادها فعل نیا
و جسم  نییاست که از مراتب پا وستهیپ یحرکت

به تجرد محض،  دنیو رس هیمحض تا مراتب عال
 ی(. هر انسان32/ 8: 1981 همو،) ابدییادامه م

در  یئتیه یدارا دهد،یکه انجام م یبرحسب اعمال
در نفس، ملکات  ئاتیه نیرسوخ ا شود،ینفس م

 با جیتدرو به آوردیم دیرا در نفس انسان پد
انسان به نوع  د،یجد هیکسب ملکات و صور نوع

 (. 188الف: 1361)همو،  شودیم لیتبد یترکامل
که در بدو  داندیم یانسان را موجود مالصدرا

کسب  لهیشده و به وس دهیآفر یجسمان شیدایپ
به  یجسمان تیاز هو جیتدرعلم و معرفت، به

انسان  ،ی. از منظر ورسدیم یو عقل یمثال تیهو
به  یاهمواره از مرحله یحرکت جوهر یدر ط

 نیدر حال تحول و تکامل است و ا گریمرحله د
مشابه  یعالم عقل کیتا انسان به  داردادامه  ریس

 ری(. به تعب6: 1422شود )همو،  لیتبد ینیعالم ع
ذومراتب و  یقتیمالصدرا وجود را حق گر،ید

حسب کمال و نقص و که به داندیم یکیتشک
 یراتب گوناگون دارد. به اقتضاشدت و ضعف، م

مراتب که  نیترنییاصل، نفس انسان از پا نیا

 یعنیمراتب،  نیتریتا عال ،باشند یعیصور طب
گوناگون  یهارتبه یمدرج و دارا ،یصور عقالن
مراتب بر اساس معرفت و ملکات  نیاست که ا

اعمال  جهینت زیو ملکات ن ردیگیانسان شکل م
 دگاهی(. از د294/ 6: 1366اوست )همو، 

مالصدرا، تفاوت مراتب افراد، به تفاوت درجات 
(، 286/ 9: 1981آنهاست )همو،  نیقیمعرفت و 

از مراتب کمال  یدرجات تواندیم یهر کس نیبنابرا
را بدست آورده و با همان مراتب کمال، در 
آخرت محشور شود. ازآنجاکه نجات و سعادت 

سان است، ادراک، معرفت و ملکات ان جهینت زین
ذومراتب است  زیگفت نجات و سعادت ن توانیم

 ابدیاز آن دست  یبه درجات تواندیم یو هر انسان
 افتهیدرجات دست ن نیتریکس که به عالو آن

 . ستیاست، الزاماً از سعادت محروم ن

سعادت و اه  نجات  یسوعالم به ی. حرکت کل7
 هابودن اکثر انسان

در  توانیم هیتعالکه در حکمت م یگرید یمبنا
نجات مطرح کرد، باور به  ییگراارتباط با کثرت

سعادت و نجات  یسوعالم به یحرکت کل
 یسوعالم به یهاست. حرکت کلانسان تیاکثر

ها از هر انسان تیاست که کل یمعن نیسعادت به ا
را  یراه نجات و رستگار ،یو مسلک نید
ان با و عدم انطباق کامل اعتقادات آن ندیمایپیم

به نجات و سعادت )هرچند  دنیمانع رس قت،یحق
 توانندیاز افراد نم یاریبس. »ستیاز آن( ن یدرجات

 ی)برا انیاد ریسا روانیکه تالش پ رندیبپذ
 لیدل( محکوم به شکست باشد، صرفاً بهیرستگار

 انددهیخاص را نشن نید کی میتعال شانیکه ا نیا
کرده  هیتوص نیرا که آن د یراه ،یتگاررس یو برا

که بر  ی. مردان و زنان صالحاندمودهیاست، نپ
به خداوند  کنند،یم یزندگ یاخالق نیاساس مواز

و  مانیفراوانند( ا انیاو )که در همه اد یایو اول
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که  دهدیافراد نشان م نیا یدارند. زندگ یبستگدل
 یندگمتحول کردن ز یعنیآنها به وعده خود،  نید

 (. 415: 1379)پترسون، « ستها کمک کرده اانسان
همچون  یاز کسان یرویپبه زین نیصدرالمتأله

ها از وجود سعادت را بهره اکثر انسان نا،یسابن
ها انسان تیاکثر ت،ی. او معتقد است درنهاداندیم

و  یو هم در آخرت اهل رستگار ایهم در دن
ها انسان شتریب گر،دی عبارتبه. اندسعادت

بوده و  یکیو ن ریاهل خ ایر دنصورت متعارف دبه
و اهل  انیدر زمره بهشت زیدر آخرت ن جهیدرنت

نجات خواهند بود. صدرا در اسفار دو استدالل بر 
 ادعا اقامه کرده است.  نیا

 اوا  استدالا
آخرت  یمرگ و پس از آن، زندگ مالصدرا

 ایدن نیدر ا یباطن زندگ قتیها را در حقانسان
 نیکه آنها در ا شماردیم ییو آخرت را بنا داندیم

با اعمال و اعتقادات خود استوار  یماد یزندگ
ها در انسان طیشرا میاگر بخواه نیاند. بنابرانموده

 م،یکن یرسرا بر ـمسئله نجات  ژهیوبه ـآخرت 
مورد  ییایدن یوضع و احوال آنان را در زندگ دیبا

ه ها را بانسان نهیزم نی. اودر امیقرار ده یبررس
 : کندیم میسه قسم تقس

 یو درست یکیکه در ن یاول، کسان گروه
 . کوشندیم

و  یکیاز ن یکه بهره متوسط یدوم، کسان گروه
 دارند که البته خود درجات مختلف دارند.  یدرست

 هایو پست هایکه در بد یسوم، کسان گروه
 یزشت و ناپاک هاییو متصف به خو کوشندیم

بت به متوسطان )گروه دوم( گروه نس نیاند. اگشته
 هستند.  یتعداد کمتر

احوال نفوس در آخرت بر  ب،یترت نیهم به
 سه قسم است: 

که در  یو عمل یکامالن در قوت نظر اول،

و اکتساب ملکات  ینظر یکسب کماالت حکم
 . شتازندیجد و جهد نموده و پ مهیکر

و  یمتوسطان در کسب کماالت نظر دوم،
که  یبا مراتب مختلف گروه نیا ؛یملکات عمل

 . اندتیدارند، نسبت به گروه اول غلبه دارند و اکثر
و  طیبس هایکه در انواع جهالت یکسان سوم،

. انددهیاخالق گرد یو دچار پست انددهیمرکب کوش
کمتر از گروه دوم  ،یادیگروه با فاصله ز نیا

اول و دوم،  هایهستند و نسبت به مجموع گروه
اهل  ن،ی. بنابراباشندیم یستو کا یکم تیدر غا

وافر در هر دو نشئه  ایرحمت و سالمت را غلبه
 (. 79ـ81/ 1: 1981)مالصدرا،  باشدیم

در کتاب  سیالرئخیاستدالل را الش نیا اصل
: کندیم انیب گونهنیآورده و ا هاتیاالشارات و التنب
 یاز پست یاز جهالت و حد خاص یتنها گونه خاص

 یشگیسبب هالکت هم و رذالت است که
افراد بشر  نیدر کمتر یحالت نیچننیو ا گردد¬یم

رحمت خدا را واسع دانست:  دیوجود دارد و با
عندك أن السعادة في اآلخرة نوع واحد و اليقعن  عناليق»

عندك بل إنما يهلك الهالك السرمد ضرب من الجهل و 
الرذيلة و إنما يعرض للعذاب ضرب من الرذيلة و حد منه 

ذلك في أقل أشخاص الناس و التضع إلى من يجعل و 
النجاة وقفا  على عدد و مصروفة عن أهل الجهل و 

سینا، )ابن« و استوسع رحمة الله بدالخطايا صرفا  إلى األ
در  زین یسبزوار ی(. مالهاد134ـ135: 1375

 دییرا تأ دگاهید نی، هماسفار اربعهخود بر  قاتیتعل
 (. 79ـ81/ 7: 1981کرده است )مالصدرا، 

نه  داندیرا تقابل تضاد م مانیتقابل کفر و ا صدرا
وجود  یمعنابه مانیمبنا، عدم وجود ا نیتناقض. بر ا

که از  ـ طیصاحبان جهل بس نیو بنابرا ستیکفر ن
در زمره کافران  ـ اندگونهنیها انظر او اکثر انسان

 (. او311ـ312/ 1: 1366)همو،  رندیگیقرار نم
از غفران  تیباعث محروم لیذامعتقد است همه ر

ها موجب زنگار بر دل انسان یبلکه بعض ستندین یاله
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ها به از انسان یاریفاسق بودن بس جهی. درنتشوندیم
 یمحروم و مطرود بودن آنها از رحمت اله یمعنا

. آنچه موجب مطرود بودن از درگاه خداوند ستین
ت که جز در است، جهل مرکب همراه با عناد اس

؛ 294/ 6)همان:  شودینم افتیها، از انسان یاندک
 (. 6الف: 1361همو، 

 دوم  استدالا
اقامه  یلمّ یپس از برهان اول، برهان نیصدرالمتأله

از انواع  یمقدمه که هر موجود نیبا ا کند؛یم
به آن  دنیدارند که کمالشان در رس یتیغا ،یعیطب
اکثر  ای نوعراد آن که همه اف یاگونهاست، به تیغا

آن  یسودارند و به شیآنها به آن کمال گرا
کمال،  نیبه ا دنیو در راه رس کنندیحرکت م

ندرت و مگر به شوند،یمزاحم نم ایدچار مانع 
(. 81ـ81/ 1: 1981دائم )همو،  ریصورت غبه

به  لینوع از ن کیافراد  تیبازماندن اکثر نیبنابرا
 محال اند،خلق شدهآن  یکه برا یتیهدف و غا

و  یقسر اکثر ل،یعدم ن نایالزمه  رازی است،
است و نه  یئمقسر نه دا کهیاست درحال یدائم
 (. 88/ 7)همان:  یاکثر

برهان در مورد نوع انسان هم صادق  نیا طبعاً
 یرا برا یطیشرا تواندینم یقاسر چیاست و ه

که در آن اکثر افراد به کمال  اوردیانسان به وجود ب
نوع انسان است، نرسند.  تیخصوص خود که غام

از نوع انسان که دچار قسر شده  یکسان جهیدر نت
 کاند اریبس مانند،یبه سعادت بازم لیو از ن

 خواهند بود. 
مالصدرا،  یبر اساس برهان فلسف نیبنابرا

اکثر افراد هر  ایگونه که محال است که همه همان
رسند، نوع از مخلوقات به کمال مطلوب خود ن

به  دنیجز رس یزیها هم چانسان تیسرانجام اکثر
که  یانخواهد بود. نکته یکمال و فالح و رستگار

که مقصود از  استنیتوجه داشت ا دیبا نجایدر ا

 انیکمال خاص انسان، همان کماالت معمول در م
حد معمول،  ورای کماالت نه هاست،همه انسان

به ملکوت  یابیخداوند و دست قیمانند معرفت عم
 (. 81ـ81)همان:  یاله

گرفت که در  جهینت گونهنیا توانیم تیدرنها
ها در آخرت از انسان یاریبس ،یینگرش صدرا

ضمن  نیاهل نجات خواهند بود. صدرالمتأله
ها در عالم آخرت، معتقد انسان تیوضع یبنددسته

رحمت و مغفرت  افتیدر یبرا یاست اگر کسان
شته باشند، از عفو او محروم دا یحالت امکان ،یاله
گروه سوم : »گردندیم انیو جزو بهشت مانندینم

ساده دارند و  یهستند که نفوس یکسان
از آثار گناهان و  یاعمالشان خال یهافهیصح

دارند که  یامکان یحالت رونی. از اهاستیکین
 بشانیخداوند فضل و رحمت خود را نص

چراکه  رسد،یعذاب به آنها نم یو سخت گرداندیم
 تیغضب ارجح بجانب رحمت نسبت به جان

 ،یدارد و وجود امکان در صورت عدم وجود مناف
 زیکننده ناست و افاضه ی[ کافضیقبول ]ف یبرا

بدون  زین نانیاست. پس ا میجواد و بخشنده و کر
خداوند  نکهیضمن ا شوند،یحساب وارد بهشت م

م  : »دیفرمایمتعال م الَّ ظ  ا ب  ن  ا أ  يد و  م  ب 
ْلع  ؛ من به لِّ

: دیفرمای( و م29)ق/ « نیستم دگربندگانم بیدا
رحمتم بر غضبم سبقت  ؛یغضب یسبقت رحمت»

ء: »دیفرمایم زیو ن« گرفت ْت كل شى  ع  س  تى  و  ْحم  ؛ و  ر 
)اعراف/ « و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است

 (. 315/ 9)همان: (« 156
با دو ها گفت عموم انسان توانیم نیبنابرا

در برابر  رشیو پذ یطلبشرط: داشتن روح حق
 ،یبر اصول اخالق یاستوار کردن زندگ زیحق و ن

 یاخرو یهانعمت جهیاز نجات و درنت تیدرنها
که ممکن  یو تنها گروه دیمند خواهند گردبهره

هستند که  یاست در عذاب جاودان بمانند، کسان
 یشناخت حق، آن را انکار نموده، از رو نیدر ع
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حق مخالفت  نیو د قتیعناد و تعصب، با حق
 اریها بسانسان انیدسته در م نیاند. طبعاً اکرده

 . دهندیم لیرا تشک یاندک هستند و درصد کم

 مانیاهل ا یعنی ف،یط گرید یاست سو ممکن
از مردم را  یدرصد کم زین یقیو معرفت حق

و  یسلم قلب یها دارادهند، اما عموم انسان لیتشک
و تعصب نسبت  یهستند و انکار و دشمن یدرون

 یبه اقتضا جهیندارند و درنت قتیبه حق و حق
 دیخود، به توح ـهرچند ناقص  ـاعتقادات سالم 

 یکسب ملکات حسنه و زندگ یاقتضابه ای د،و معا
مشمول عفو و رحمت  ،یاصول اخالق یبر مبنا

. گردندیمند مبهره یشده و از نعمات اخرو یاله
 ییگرایتوجه داشت که مالصدرا هرگز به نسب دیبا

 عینجات را وس رهیبلکه دا ست،یقائل ن یمعرفت
را با شرط  یفراوان یهاکه انسان ینحوبه داندیم

 یمند)و نه لزوماً بهره قتیعدم تعارض با حق
 . ردیگی( در بر مقتیکامل از حق

 نیفوق، توجه به ا یهااز مالحظه استدالل پس
 یخشونت فرهنگ هیست که طبق نظرا دینکته مف

 ک،یدئولوژیازجمله عوامل ا ،یگالتونگ، عوامل
تر کرده، افراد را تنگ یگریخود و د نیمرز ب

و  کندیخارج م هایخود رهیرا از دا یشتریب
داشتن و  زیرآمیتحق دیهمراه با د ییانحصارگرا

خارج از  یهااهل عذاب دانستن انسان وگمراه 
را  یمناسب نهیزم تواندیم مرز خودساخته، نیا

 نیفراهم کند. ا زیآمتند و خشونت یرفتارها یبرا
هستند که به  یلیدال نیترعوامل ازجمله مهم

رفتار  گرانینسبت به د دهندیها اجازه مانسان
 داشته باشند.  زیآمظالمانه و خشونت

موجب فراخ شدن  بارهنیمالصدرا در ا دگاهید
است که  ین تعداد کسانباال رفت جهیمرز و درنت

خود به خود، تقابل  نیو ا رندیگیداخل مرز قرار م
 دگاه،ید نیرا کم خواهد کرد. طبق ا یو دشمن

خود و اهل  شانیکانحصار نجات در خود و هم

 زیو ن شیکهم ریغ یهاعذاب دانستن تمام انسان
باطل شمردن  دیعقا رویاز حق دانستن و پ بهرهیب

دور از صواب خواهد بود؛ بلکه هب ،یاله انیاد ریسا
و  تینسبت به هدا ینیبابیز دگاهید نیا جهینت

 عیوس یدید نیها خواهد بود و همچننجات انسان
و آنان را  یمختلف اله انیاد روانینسبت به پ

 یاله تیسعادت و رضا ریهمچون خود در مس
 خواهد داشت.  یدر پ دن،ید

 صلح یبرا ییها مبناانسان کرامت
نگاه  برندهنیکه ازب یاز موضوعات گرید یکی

و مانع  شانیکرهمیو غ فکرانرهمیبه غ زیرآمیتحق
 لیدلها بهاز انسان یادانستن عده ریپست و حق

مشروع  جهیمتفاوت و درنت نییو آ دهیداشتن عق
به  یدانستن خشونت نسبت به آنان است، مفهوم

 هیاست که در حکمت متعال ینام کرامت انسان
ها انسان یتمام یرد. مفهوم کرامت انساندا جودو

احترام دانسته و  ستهیانسان بودنشان شا لیدلرا به
. در بنددیها ماز خشونت گونهنیا یراه را برا

فلسفه صدرا کرامت جعل خداوند است در فطرت 
 یبشر نیجعل با قوان نیانسان. واضح است که ا

 اشد،ب یگرفتن از کس ای یکه قابل اعطا به کس
که به دست  ینیمعنا که قوان نیتفاوت است؛ به ام

 یو قرارداد یکامالً اعتبار شوند،یبشر وضع م
و هر  شوندیلغو م یاجرا و گاه یهستند، گاه

آنها را از اعتبار ساقط کند. اما  تواندیم یحکومت
به بشر اعطا  ناًیآنچه جعل خداوند است و او تکو

. تسین یریگکرده است، قابل لغو و بازپس
انسان  یدر نظام فطرت، کرامت برا نیبنابرا

است. مالصدرا  لیقابل تبد ریهمواره ثابت و غ
و لقد » هیرا با استفاده از آ یاصل کرامت انسان

( مطرح کرده و 71)اسراء، « آدم... یکرّمنا بن
م  »»: دیگویم ي آد  ن  ْمنا ب  رَّ ْد ك  ق  أي بما يختص به من  «و  ل 

جوهرها من الفناء و الفساد،  الباقيالنفس الناطقة 
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 (312: 1354)همو،  «المستعد للفضائل الحقيقية
نفس ناطقه که جوهر آن از فنا و فساد در  نیا

 کیمختص  ماند،یم یباق شهیامان است و هم
و مذهب  نیها که معتقد به دگروه خاص از انسان

 یملکات و صفات مخصوص ایباشند  یخاص
منطقه  کیمتعلق به  یاول قیطرداشته باشند، و به

نژاد و رنگ مخصوص،  کی ایخاص  ییایجغراف
نفس  رایاست، ز آدمیهمه بن د،بلکه مرا ستین

ها مشترک است و همان همه انسان انیناطقه م
موجودات  گریاست که انسان را از انواع د یزیچ

از  یعیعنوان حق طب. کرامت انسان بهکندیجدا م
 یانسان چیه خداوند به او اعطا شده و یسو
 . دیسلب نما گرانیآن را از د تواندینم

اصالت وجود در فلسفه  یاساس مبنا بر
 یبرا توانیمشّکک بودن وجود، م زیمالصدرا و ن

که از اوصاف وجود است، انواع و  زیکرامت ن
 : افتیرا  یمراتب

( کرامت به اعتبار اصل وجود )کرامت الف
از  یوجودهر م ه،یحکمت متعال ی(. بر مبنایذات
از کرامت است، و  یامرتبه یدارا شیوجود ثیح
از آن  آدمیهمه بن فه،یشر هیموجب آبه زین

 یتوجه داشت که در مبنا دیبرخوردارند. با
وجود )در برابر عدم(  ،ییصدرا یوجودشناخت

كل وجود و كل اثر وجود من » ت؛اس ریمساوق با خ
خير  حيث كونه وجودا  له، و من حيث كونه اثر وجود

محض و حسن ليس بشّر و ال قبيح، و لكن من حيث نقصه 
عن التمام شّر، و في حيث منافاته لخير آخر قبيح. و كّل من 

« ذلك راجع الى نحو عدم؛ و العدم غير مجعول الحد
 (.276: 1375)همو، 
 ی( کرامت به اعتبار مراتب وجود نفسانب

ه که در را یزانیمها به( که انسانی)کرامت اکتساب
 دارند،یکامل نمودن عقل و معرفت خود قدم برم

کار انداختن کرامت از به نیاز آن برخوردارند. ا
و  یمثبت در وجود آدم یروهایاستعدادها و ن

 یناش راتیرشد و کمال و خ ریتکاپو در مس
که  یکرامت نی(. چن279: 1371 ،ی)جعفر شودیم

صاحب  د،یآیدست معقل و اراده به یبر مبنا
 . دینمایم یدرجات متفاوت یرا داراخود 

 ارزشیدر نگاه انسان پست و ب گرانید اگر
با آنها  یراحتنخواهند داشت و به یباشند، حرمت

خواهد داشت. در فلسفه  زیآمخشونت یرفتارها
ارزش  نیتریانیحقوق بشر، کرامت انسان بن

حقوق  یجهان هی. مقدمه اعالمشودیمحسوب م
تمام  یکرامت ذات ییشناسا»دارد که  دیبشر تأک

 رقابلیو حقوق برابر و غ یبشر ادهخانو یاعضا
و عدالت و صلح را در  یسلب آنان اساس آزاد

 ریو تحق ییعدم شناسا رایز دهد؛یم لیجهان تشک
شده که  یاانهیبه اعمال وحش یحقوق بشر منته

 نیهمچن«. واداشته است انیرا به عص تیروح بشر
تمام افراد آزاد به : »دیگویم هیاعالم نیا کیماده 

و از نظر کرامت و حقوق با هم  اندمدهآ ایدن
 دیعقل و وجدان هستند و با یبرابرند. همه دارا

 «.رفتار کنند یبا روح برادر گریکدینسبت به 
بلکه  ستین یاکتساب یانسان امر یذات کرامت

کرامت،  نیسلب است. ا رقابلیو غ یواقع یامر
مراتب و درجات  یدارا ،یبرخالف کرامت اکتساب

ها، همه انسان یوجود آن را برا دیبا ای. ستین
و عمل و رنگ و نژاد و زبان،  نییو آ نیفارغ از د

 فکرانتنها هم ان،یگراافراط یمانند برخ ای رفتیپذ
را از آن برخوردار دانست و مال و  شانیکو هم

 نیاز چن یسبب عدم برخورداررا به نیریجان سا
هنوز بشر به »مباح فرض کرد. متأسفانه  ،یکرامت

 یاست که کرامت انسان دهیاندازه از رشد نرس نیا
و حقوق همه افراد بشر، از آن جهت که بشر 

و  یخودها به هستند، محترم شمرده شود. انسان
 یهاو تنها انسان شوندیم میتقس یرخودیغ

از  هیو بق شوندیانسان محسوب م یخود
 «ستندیبرخوردار ن یتارزش و حرم گونهچیه
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 (.51: 1383)محقق داماد، 
دو  تواندیم گرانیانتخاب نوع رفتار با د اصوالً

داشته باشد.  «یانسان»و  «یاعتقاد»مختلف  یمبنا
خطر را دارد که  نیاول همواره ا یاستفاده از مبنا

افراد منحرف  دهیمالک رفتار متقابل، از عمل به عق
 اریبس یگوناگون چون با تکثر و جهیشود و درنت

 رشیعدم پذ م،یهها مواجانسان دیدر عقا یادیز
به  دنیبخش تیاعتقاد آنان باعث مشروع

آنان شود. در  هیعل کیدئولوژیا یهاخشونت
قرار  گرانیرفتار با د یمبنا دیآنچه با قتیحق
ما . »دشانیرفتار متقابل آنان است نه عقا رد،یگ
صدق و  درباره یشناختمعرفت اتیاز مدع دینبا

 ماً یمستق م،یکه با آنها مخالف یکذب اعتقادات کسان
را درباره نحوه سلوک با آنها استنتاج  ییهاگزاره

اعتقاد نادرست دارند ما را  یکسان نکهی. امیکن
 نیهمچن م؛یکن یکه با آنها بدرفتار داردیمجاز نم

امر  نیداشته باشند، از ا یاگر آنها اعتقادات صادق
با آنها فالن رفتار خاص را  دیبا که ما دیآیبرنم

 (.411ـ412: 1379)پترسون،  «میداشته باش
 یمبنا یعنی ـ دوم یاز مبنا یبتوان اشارات دیشا
 یهانعمت. »افتی زیرا در آثار صدرا ن ـیانسان

 تیو عنا ستیاز مردم ن یخداوند مختص بعض
 نشیهاست. هدف از آفرشامل همه انسان یاله
ها به جوار خداوند و دار کرامت نهمه انسا اقیس

إن هذه از رحمتش است؛  یبرخوردار یاو برا
غير مختصة ببعض الناس دون بعض فإن العناية  ألمورا

يشملهم كلهم. و الغرض في الخليقة سياقة الجميع إلى 
)مالصدرا، «  جوار الله و دار كرامته لشمول رحمته

 (.363ب: 1361
مؤثر در  اریبس ییبحث، اثبات مبنا نیا جهینت

با احترام  ختهیو آم یانسان حیروابط صح جادیا
 نیها است. ااز نقض حرمت انسان زیمتقابل و پره
 انیروابط م یگذارهیمهم در پا یاصل، عامل

احترام و ارزش متقابل است که  یها بر مبناانسان

از  ـاعم از مؤمن و کافر ـ همگان شودیباعث م
قائل بودن  نیشوند. همچنمند معادل بهره یحقوق

ها مانع از آن همه انسان یبرا یبه کرامت ذات
 یجهاننیخود را در حقوق ا مانیکه اهل ا شودیم

خود  ،یو اعتقاد اله مانیو به پشتوانه ا دهیبرتر د
به خود  جه،یبدانند و درنت ییایدن یلتیرا واجد فض

را سلب کنند.  گرانید یاجازه دهند حقوق انسان
در نقطه مقابل  یاصل کرامت انسان ل،یدل نیهمبه

 هیو مانع توج ردیگیخشونت و ظلم قرار م
و  ارزشیبار به بهانه بخشونت یرفتارها

 . گرددیم نیمؤمن ریبودن غ حرمتیب
باعث دور  ،یمبنا در جوامع انسان نیا تحقق

ها انسان یزندگ طیشدن ظلم و خشونت از مح
حاکم  طیحم نیشده و آرامش و صلح را بر ا

 نییها و تبانسان ی. مفهوم کرامت ذاتگرداندیم
 یکرامت در فلسفه صدرا حاک نیو منشأ ا تیماه

 فلسفه است.  نیا یباطن ییگرااز صلح

   ییدر نظا  صدرا یگسترده اله رحمت
از  توانیصدرا م یهاکه طبق آموزه یگرید آموزه

استفاده کرد،  یکاهش خشونت فرهنگ یآن برا
هر  نیاست. صدرالمتأله یمت واسعه الهآموزه رح

 تیبا رحمت خداوند و هدا یکه مناف یادهیعق
به او را دشوار کند،  دنیعامه او باشد و راه رس

 لاستدالل که غرض از ارسا نیبا ا داند؛یباطل م
رحمت  یسوخلق به اقیس ع،یرسل و وضع شرا

روش  نیترراه و ساده نیترکیخداوند از نزد
غرض در تضاد  نیبا ا یاعتقاد نیاست و چن

که تمام خالئق، هر  شودیاست. او سپس متذکر م
و  یزیباشند، توجه غر نیو مردود اءیچند از اشق

باعث  نینسبت به خداوند دارند و هم یفطر
لطف و رأفت خداوند شامل  ورحمت  شودیم

گفته او را که به یحالشان شود. صدرا گروه
مخلوقات  یا برارحمت واسعه ر نیا توانندینم
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 یبا خداوند برا یو در درون خود حت رندیبپذ
اهل  ریدادن و مکانت دادن غ یو روز نشیآفر

اوهام و  نیسرزنش کرده و ا کنند،یعتاب م مانیا
 مینفوس سق حبانوساوس را مختص جهال و صا

 (.461ـ462: 1354)همو،  داندیم ضیو قلوب مر
 هیبر اساس نظر نیهمچن نیصدرالمتأله

همه موجودات، مظاهر حق  نکهیوحدت وجود و ا
هستند، رأفت و محبت نسبت به همه موجودات 

و چون . »داندیصاحبان عقل م یهایژگیرا از و
 شیمحب ذات خو یتعالیثابت شد که خدا

را دوست  یئیهر کس که ش مییگویاست، م
داشته باشد، همه صفات و افعالش را هم دوست 

 ،یصفات او هستند. از طرفجهت که  نیدارد؛ از ا
از ذات و صفات و آثار او  ریدر عالم وجود غ

وجود ندارد و هر چه در عالم هست صنع و ابداع 
سبحان دوست دارد که  یاوست. پس خدا

دوستشان بدارند و آنها را اراده کنند از آن جهت 
 قتیحقمحبت در  نیکه فعل و صنع او هستند. و ا

که خانه  یمانند کس. گرددیبه محبت ذات او برم
اش را دوست دارد و در نوشته و نامه ایمعشوق 

را دوست ندارد  یزیجز همان معشوق چ قتیحق
)همو، « و محبت آثارش محبت بالعرض است

1383 :1 /463 .) 
 سیالزم رئ یهایژگیمحبت را از و نیا او

 یاستحکام و اجرا نیکه در ع شمردیم نهیمد
افراد  یکر از سوهنگام مشاهده من ،یحدود اله

 ردیقوه غضب خود قرار نگ ریجامعه، تحت تأث
 (. 358ب: 1361)همو، 

وجود سه اعتبار  قتیحق یبرا نیصدرالمتأله
 دیمق یدیق چیکه به ه یقائل است: اول، اعتبار

. دوم، وجود شودیخوانده م تیو ذات احد ستین
که  یو سوم، وجود منبسط و مطلق ر،یمتعلق به غ

از وجود در  ریاست. اعتبار اخ یلهبه فعل ا دیمق
 شود،یخوانده م یمختلف یهاآثار صدرا به نام

اسم  نیاو همچن«. رحمت واسعه» زجملها
همه  یوجود منبسط برا یرا مقتض یاله« رحمان»

آن را دارند،  یحسب آنچه اقتضاموجودات به
از وجود و  یرحمت را اعتبار نیبنابرا شمرد؛یم

 ریو فراگ لیت وجود، اصبر اساس اصال جهیدرنت
 (. 41: 1378)همو،  داندیم

 یرحمت واسعه بر کاهش خشونت فرهنگ ریتأث .5
 دگاهیاصل و د کیهرچند  یگسترده اله رحمت

که  شودیبر آن بار م یعمل یجیاست اما نتا ینظر

. ردیانسان قرار بگ یرفتارها یبرا ییمبنا تواندیم

ها نسانا شودیدرک شمول و غلبه رحمت باعث م

بر اساس لطف و  گرانیخود را در مورد د دگاهید

بغض  و نهیک یارحمت قرار دهند و به اندک بهانه

 گرانینکنند، در مواجهه با د شهیپ گرانینسبت به د

و  یمبنا را بر رفق و مدارا قرار داده و دوست

 نیغلبه دهند. ا نهیو ک یمالطفت را بر دشمن

که  ینیاز هر د ـ داراننیبه د ریرحمت فراگ

موجودات  رینسبت به سا دهدیاجازه نم ـباشند

مورد  وقاتظلم و خشونت روا دارند، چراکه مخل

که نظر  یبه کس توانیلطف خدا هستند و نم

بر او  یشامل حالش شده و محبت اله یلطف اله

 داشت.  یگسترده شده، نظر عداوت و دشمن

آن در  یفلسـف یبودن انسان و مبنا الله فةیخل. 7
 هیحکمت متعال

 گرید یکی ییصدرا یهاانسان در آموزه ىاللهفةيخل
 دگاهیاست. در د ییگرامرتبط با صلح ییاز مبناها

و  یو معنو یدو ساحت ماد یمالصدرا انسان دارا
 یو دانش عمل یدو قوه دانش نظر یدارا نیبنابرا

 یریدر نظر او، نقش پذ ،ینظر شهیاند تیاست. غا
معتقد  وا قتیجود است؛ در حقنفس از کمال و

مشابه عالم عقل شود  دیاست نفس در کمال خود با
 یدانش عمل تیکه در نظام و کمال تمام است. او غا
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به اندازه طاقت بشر  یشدن به عالم عقل لیرا تبد
 تی( و درنها21/ 1: 1981)همو،  کندیم فیتعر
تشبه به  کند،یم نییفلسفه تع یکه برا یینها تیغا

 شهیاند تیغا نید است. مالصدرا همچنخداون
. کندیم انیب« تخلقوا باخالق اهلل» تیرا با روا یعمل
بتواند با  دیاو معتقد است انسان با گر،یدعبارتبه

به خدا  نیتشبه نفس به عقل، به کمال برسد و همچن
 تیکه جلوه جمال و جالل او و درنها یو به عالم

انسان بتواند با کند. اگر  دایاست، تشبه پ یسازگار
نظام اتم و اکمل را درک کند، خود  نیا ینگرژرف

خواهد کرد. مالصدرا انسان را  دایبه آن تشبه پ زین
)همان:  داندیم یکون جامع و مظهر تمام اسماء اله

 یاو انسان کامل وجود جامع دگاهی(. در د183/ 7
است که تنها اختالف او با خداوند بالعرض و 

نفس اإلنسان  نو حقيقة القول، أ: »بالذات بودن است
مستعدة ألن يتجلى فيه حقيقة الحق في األشياء كلها واجبها 

 (.484: 1354)همو، « و ممكنها
 یانسان کامل مظهر مجموع اسماء اله اگرچه

از  کیهر  یاست و خالفت کامل از آن اوست، ول
اند و بهره برده ىاللهفةيخلاز مقام  ینحوها بهانسان

 یمظهر اسم توانندیخود م یوجود تیازه ظرفاندبه
از اسماء خداوند باشند و اگرچه انسان کامل 

 ینماتمام نهیخداوند و آ فهیخل نیترمیو عظ نیبرتر
ي » هیبا توجه به آ زیها نانسان ریاوست، سا ذ 

ُهو  الَّ
ْرض  

 
ي اأْل  ف 

الئ ف 
ُكْم خ  ل  ع  از  شانیقدر برخورداربه« ج 

قرار  یخالفت اله گاهیجادر  ،یحصه انسان
 (.111الف: 1361)همو،  رندیگیم

انسان  نشیهدف از آفر نیمنظر صدرالمتأله از
 هیاست. او بر اساس آ ىاللهفةيخلوصول به مقام 

ة  » يف  ل 
ْرض  خ 

 
ي اأْل ٌل ف  نِّي جاع   اللهفةيخلانسان را « إ 

مستخلف است  بینا فهیمعنا که خل نیبد داند،یم
را انجام دهد؛  دهدیکه او انجام مهر چه  دیو با

: تای)مالصدرا، ب ترفیضع یاهرچند در مرتبه
تحقق  اریمالک و مع گر،یدعبارت(. به176

شباهت است و چنانکه در خداوند جانب  ،یفگیخل
 دیبا زیاو ن فهیرحمت بر غضب رجحان دارد، خل

رأفت و  هیبر پا گرانیباشد و رفتارش با د نیچن
ه باشد. با در نظر گرفتن لزوم رحمت شکل گرفت

 یخدا بینا توانیمعلت و معلول، ن نیب تیسنخ
رحمان را بدون محبت و رحمت نسبت به 
مخلوقات و بدون تخلق به رحمت و محبت غالب 

است که  ییتصور نمود. اگر انسان مظهر خدا یاله
و  یگرفتن دوست دهیلطف و رحمت است، ناد نیع

 نیگزیها و جاانمحبت و صلح در روابط با انس
 ارزکردن آن با خشونت و ظلم و ستم، مصداق ب

 انسان است.  ىاللهفةيخلدور شدن از شأن 

 از اجبار و اکراه زی. پره9
افزود  توانیمطلب م نیکه به ا یآخر نکته

 مانیخشونت اهل ا لیاز دال یکیکه  استنیا
و  نیبرداشت نادرست آنان از د ن،یرینسبت به سا

انجام  ایآوردن  مانیار و اکراه آنان به ااجب جهیدرنت
قد  ن،یالد یال اکراه ف»است. فراز  یاعمال شرع

 اریبس(، پاسخ 256)بقره/  «یالرشد من الغ نیتب
فراز، اعتقادات  نیاست. طبق ا نهیزم نیدر ا یقاطع

که  ستین یزیچ ـنیازجمله در د ـ دیو عقا یقلب
ذ کند. پس نفو یبا اجبار و اکراه بتواند در کس

 استنیا شودیاستخراج م هیآ نیکه از ا نیحکم د
را  یکس دیو نبا ستین دیو عقا نیبر د یکه اکراه
کاماًل مشخص  زیامر ن نیا لیکرد. دل مانیوادار به ا

حد وضوح روشن به لیبا دال نید قیاست. حقا
 ستیبه توسل به زور ن یشده و لزوم انیب

مالصدرا  دگاهی(. در د483/ 2: 1381 ،یی)طباطبا
فاصله دارد. استدالل  نید قتیاجبار با حق نیا زین
کامل و  نییکه خداوند پس از تب استنیا یو

ها تمام حجت را بر انسان د،یتوح لیدال یکاف
 یآوردن کافر باق مانیا یبرا یگریکرده، راه د

در  یزیچ نیاما چن مان،یجز اجبار او به ا ماندینم
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با قهر و  رایز ست،ین زیکه محل ابتالست جا ایدن
 نی. همچنشودیابتال و امتحان باطل م یاکراه معنا

منافات دارد  ایدن نیدر ا فیاکراه و اجبار با تکل
 (.194/ 4: 1366 درا،)مالص

 گیری بحث و نتیجه
گالتونگ مثلث خشونت را شامل خشونت 

مبنا راه  نی. اداندیم میو مستق یفرهنگ ،یساختار
 یصلح در نظام فکر یمبان ییجویپ یرا برا یمناسب

صلح را در  یمبان نی. ادیگشایم نیصدرالمتأله
 ی. برادینام یصلح فرهنگ توانیاصطالح گالتونگ م
 از توانیدر منظر مالصدرا م یرفع خشونت فرهنگ

 ،یرحمت واسعه اله ،یکرامت انسان ،ییگراکثرت
هره ب نیبودن انسان و راه نداشتن اکراه در د اهللفۀیخل

به  یبخشتیبا مشروع یخشونت فرهنگ رایبرد، ز
 نیآن مؤثر است. با ا جیخشونت در ترو گریانواع د

مالصدرا،  یدر نظام فکر یاصول و مبان
دست  ازخود را  تیمشروع یاعتقاد یهاخشونت

به بهانه اعتقاد نادرست  توانینم گریو د دهندیم
 کهیآنان را مورد خشونت قرار داد درحال گران،ید

مانند گالتونگ،  یشمندانیاند حاتیمطابق توض
 دنیحق دانستن خود و باطل د ک،یکاواناف و ه

 یمنشأها نیرتریو فراگ نیتراز مهم یکی گرانید
 یهاگالتونگ خشونت ریها و به تعبجنگ یفکر

بوده است. نگرش  خیتار یدر ط یفرهنگ
اسالم که حق مطلق دانستن و  نیبه د نیصدرالمتأله

که از منظر او  ستین یمعن نیآن است، بد دنیدبرتر 
هستند، چراکه  یگمراه و جهنم رمسلمانانیغ یهمگ

 یاو رحمت واسعه خداوند را شامل همه کسان
از  یبخش یکه بدون داشتن عناد و دشمن داندیم

اند و طبق درک کرده گرید انیرا در قالب اد قتیحق
و که از معرفت  یزانیبه هر م ،یاصل حرکت جوهر

ملکات حسنه برخوردار شده باشند، مشمول نجات 
صدرا نشان  یهاهم خواهند شد. استدالل یاخرو

شامل حال  تیدرنها ینجات اخرو رهیکه دا دهدیم
از کافران که  یوهو تنها گر شودیها ماکثر انسان

 یبا حق است، راه شانیکفرشان برخاسته از عناد ا
در نگرش  نی. بنابراابندیینم یاخرو یبه رستگار

خود را اصالتًا اهل  شانیکهم ریغ توانینم ییصدرا
 جهیشمار آورد. درنتضاللت و وارد در جهنم به

 یمغضوب و رانده درگاه اله نکهیا یبر مبنا توانینم
با آنان را مجاز شمرد.  زیآمخشونت خوردهستند، بر

انسان در  یبرا یقائل بودن به کرامت ذات نیهمچن
با احترام متقابل  ختهیو آم یانسان حیحروابط ص جادیا

مؤثر است.  اریبس شانیاز نقض حرمت ا زیو پره
 داندیم یخداوند بیو نا فهیاو انسان را خل تیدرنها

از همه  وگرفته است  یشیکه رحمتش بر غضبش پ
اندازه توان در تخلق به اخالق ها انتظار دارد بهانسان

رحمت  نیخداوند بکوشند؛ چن یعنیمستخلف خود 
ظلم و خشونت را به حداقل رسانده، صلح  یاواسعه

 یمبان نی. اکندیآن م نیگزیرا جا یو محبت و دوست
 یاست که در نگاه گالتونگ، برا یاز همان جنس
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