
-- Quarterly of Political Strategic Studies --------- 
Autumn 2021, 38(10), 203- 226 
qpss.atu.ac.ir  
DOI: 10.22054/QPSS.2021.55185.2642 

O
ri

g
in

al
 R

es
ea

rc
h

 
R

ec
ei

v
ed

: 
2

4
/A

p
r/

2
0
2

0
 

 A
cc

ep
te

d
: 

1
6

/S
ep

/2
0

2
0

 
IS

S
N

:2
3

4
5

-6
1
4

0
 

eI
S

S
N

:2
4

7
6

-6
2
0

8

Multiplicity and Otherness in Mulla Sadra's 
Philosophy 

Akram Bagheri  
https://orcid.org/0000-0001-6555-9647

Ph.D Student, Political Sciences, Allameh 

Tabataba’i University, Tehran, Iran

Mohammad Javad 

 Gholamreza Kashi

https://orcid.org/0000-0002-8952-370x 

Associate Professor, Political Sciences, 

Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran 

Abstract 

The generality and determinism of modern political society is a central 
issue in the present article. We have shown that modern political 
philosophy, due to the multiplicative nature of society, has become two 
camps of totalitarians in one hand and pluralists and non-believers on the 
other. But in our political society, despite the intensifying emergence of 
social pluralities, we are still locked in a homogeneous and generalized 
understanding of political society. Considering Mulla Sadra's role in 
founding contemporary Islamic political thought in Iran, we claim the 
possibility of reading Mulla Sadra's theory of unity of existence, which 
provides the possibility of considering the whole of political society 
simultaneously with the acceptance of individuality and otherness in its 
modern sense. In this reading, we draw on Paul Ricoeur's hermeneutic 
model alongside the theory of Emmanuel Levinas, who can think of the 
capabilities of the text to solve our society's current problem and address 
zeal. 
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    ر فلسفه مالصدراد تیریکثرت و ب

 چکیده
مقاله  نیاست. در ا رو شيدر مقاله پ یمدرن، مساله محور ی اسيجامعه س زیگرنيو خصلت تع ی شیاندتيکل
جامعمه، بمه  ابندهیمدرن با توجه به خصلت کثرت  ی اسيکه فلسفه س دینما نييموضوع را تب نیتا ا  کوشدی م

شمده اسمت. امما در  لیتبد  گرید  یاز سو  باورانتیريباوران و غو کثرت  کسویاز    باورانتيدو اردوگاه کل
 تيهمگن و کل ی همچنان در حصر فهم ،ی اجتماع یهاکثرت  دشوندهیرغ  ظهور تشدما به  ؛ی اسيجامعه س

 ی معاصر اسالم ی اسيس شهینهادن اند ادي. با توجه به نقش مالصدرا در بن یبری به سر م ی اسياز جامعه س افتهی
جامعمه   تيکه امکان مالحظه کل   یامالصدرا شده  وجودوحدت    هیاز نظر  ی امکان خوانش  ی مدع  ران،یدر ا
 نیم. در اآوردی ممدرن آن فمراه  مم یبمه معنما  تیمريو غ  تیمفرد  رشیرا به صورت همزمان با پمذ  ی اسيس

 یهماتيشد که بمه قابل  مدد گرفته  ناسیامانوئل لو  هیدر کنار نظر  کوریپل ر  کاليهرمنوت  یخوانش از الگو
.  شدینديب تواندی م تیريما و پرداختن به غ عهمروز جامحل مساله ا یمتن برا
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بیان مساله 
یک   مدرن  جامعه  اما  بود  متعين  بالنسبه  جامعه  یک  بر  لباسی  پيشامدرن  سياسی  اندیشه 

ه گریبان کرده است.  ورزی سياسی را به معضالتی نو دست بجامعه نامتعين است و اندیشه
مقصود از تعين یا عدم تعين، حدود امکان فه  جامعه به مثابه یک کليت است. فيلسوفان  

هنگامی که خواس  را  تهسياسی غرب  از آزادی، کثرت و غيریت  امکان دفاع  بيشترین  اند 
به نفی کليت جامعه سياسی پرداخته اما فيلسوفانی که در صدد دفاع از  فراه  آورند،  اند 

بودهرزشا مثل عدالت و فضيلت در جامعه سياسی  برای  اند، سعی کردههایی  امکانی  اند 
چه   اسالم  در  سياسی  اندیشه  که  است  این  مقاله  مساله  آوردند.  فراه   کليت  فه  

حين  امکان آن،  کليت  فه   برای  تالش  و  نامتعين  جامعه  با  نسبت  برقراری  برای  هایی 
آزادی و  غيریت  و  کثرت  فرتضمين  سنت  های  به  مقاله  این  است؟  کرده  تمهيد  دی 

با کثرت جامعه  صدرایی اشاره دارد و ظرفيت های این سنت را در پذیرش کليت همراه 
کاود.  سياسی می

ميراث اندیشه سياسی در اسالم با اندیشه پيشامدرن غرب سنخيت دارد. این ميراث در  
است گرفته  اجتماعی شکل  متعين  و  همگن  ساختار  یک  با  جامعه  تناسب  متعين  کليت   .

سياسی با حقيقت به مثابه یک کليت الهياتی در نسبت قرار گرفته و بنياد مشروعيت نظ   
سياسی برآن نهاده شده است. اما کثرت و تنوع جامعه مدرن، صورتبندی آن صنوف را از  

می دشواری  به  که  چندان  است؛  کرده  مواجه  معضالتی  با  سياسی  آن  اندیشه  ميان  توان 
بخش، نسبتی  های کليتها و جامعه مستمراً کثرت یابنده و گریزان از تعين اندیشه  سنخ از

برقرار کرد. این وضعيت، عرصه تفکر در ایران معاصر را به جوالنگاه دو اردوگاه تبدیل 
تعين  که  کسانی  است:  نمیکرده  گردن  را  جدید  جامعه  همان گریزی  بر  مستمراً  و  نهند 
می تکيه  پيشين  را  کنالگوهای  اسالم  در  سياسی  اندیشه  سنت  یکسره  که  کسانی  و  ند 

میبی اعالم  سياسی  اعتبار  اندیشه  متعارف  الگوهای  به  شدن  تسلي   را  چاره  راه  و  کنند 
می سياسی  غربی  اندیشه  گریبانگير  وضعيت  این  شد،  خواهد  اشاره  چنانکه  البته  دانند. 

 معاصر غرب نيز شده است.   
اهي  داد که در سنت غربی، ميان دو اردوگاه مدافع کثرت  در این مقاله ابتدا نشان خو

مستمر جاری   دیگر، جدالی  از سوی  مدافعان کليت جامعه سياسی  و  یکسو  از  غيریت  و 
به حفره از طرفين  نشان داده  است و هر کدام  اشاره دارند. آنگاه  پرناشدنی دیگری  های 
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ارد تا بر مبنای آنها بتوان در  شود که در سنت صدرایی، استعدادها و بسترهایی وجود دمی
های خاص خود را عرضه کرد. در این  این جدال فکری جاری در سطح جهانی، دیدگاه

 شود.  زمينه به بحث کثرت و وحدت در نظریه وحدت وجود مالصدرا اشاره می

 کلیت و کثرت در اندیشه سیاسی غرب 
موجود پشت  و  بود  امور  چيستی  به  پاسخ  جستجوی  در  قدی   را  فلسفه  ذواتی  عال ،  ات 

می کليتملحوظ  ذوات،  آن  اعتبار  به  میکرد.  انتزاعی  بر هایی  را  آن  سایه  و  ساخت 
انداخت. جامعه سياسی نيز از این قاعده مستثنی نبود.  پذیر میهای موجود و رویتواقعيت

رغ   های تاریخی و جغرافيایی خاص ظهور کرده بودند بهجوامع سياسی که در موقعيت
تابيدند. به این معنا یک کليت  فه  عام و بالشرط از سرشت جامعه سياسی را بر میتنوع،  

(Totality)  شدند. پذیر در پرتو آن شناسایی میوجود داشت که امور ملموس و رویت
می حال  بود.  ماورائی  مرجعيتی  به  متصل  قدی ،  فلسفه  در  کليت  سنخ  این  از  توانست 

 باشد یا از سنخ افالطونی.  خداوند در الهيات ادیان ابراهيمی 
کليتی   قدی ،  سياسی  جامعه  سرشت  و  مقتضيات  از  سياسی  جامعه  سازوکار  تبعيت 

کردند. اما با ظهور جامعه سياسی مدرن و  ها به تماميت آنها کليت عطا میمتعين بود. نام
کليت آن  اطالق  شهری،  شده  فردی  و  متکثر  همين  فضای  به  نبود.  ميسر  سادگی  به  ها 

کل  تازه  جهت  مفاهي   به  را  خود  جای  بود،  مدرن  سياسی  اندیشه  نمای  خصلت  که  يت 
در   ظهور  تاریخی  ترتيب  به  که  معانی  این  غيریت.  و  عموميت  شموليت،  فردیت،  سپرد: 

بررسی می برخی  اندیشه سياسی مدرن  دنيای قدی  دارند.  با کليت  نسبتی  شوند، هر یک 
کرده انکار  کلی  به  را  رکليت  آن  برخی  و  صورتاند  در  کردها  احيا  تازه  اما بندی  اند 

از دست دادن کليت با  اندیشه سياسی غرب  نشانگر آن است که  آنها  های جهان  بررسی 
اند و یا ناتوان از احيای  قدی ، به دو اردوگاه جدالی تقسي  شده است: آنها که منکر کليت

رفته جهان قدی  رکليت از دست  تازه کليت  به نحوی  آنها که  ایده اند و  از  برای دفاع  ا 
 اند.عدالت یا اخالق در حوزه سياست احيا کرده

در روایت مدرنيته آغازین به کلی نافی اصالت جمع و کليت حيات سياسی    1فردیت
نظير   مدرن  سياسی  اندیشمندان  مفاهي   الکو    هابزاست.  سَروری  رفع  جستجوی  در 

1. Individuality



207 |  و غ مرضا کاشی باقري |در فلسفه م صدرا  تیری کثرت و غ

لسفی و الهياتی قدی  تنها با وساطت  الهياتی و دینی بر قلمرو حيات سياسی بودند. مفاهي  ف
توانست در حيات سياسی به کلی رفع شود. آنها به فرد و در فرد به سطح  اصالت فرد می

اميال فردی تاکيد نهادند تا به این وسيله در جامعه سياسی چيزی جز رضایت عموم، معيار  
برای   مناسبی  بنياد  اگرچه  این روایت  نباشد.  امر سياسی  به  از آزادیساماندهی  های  دفاع 

گذاشت و در عمل مفاهيمی  نهاد اما برای دفاع از خير عمومی مجالی باقی نمیفردی می
رفت. جامعه سياسی آنگاه که دست به  مثل عدالت و اخالق در حوزه عمومی به محاق می

می عمومی  معضالت  اجتماعی  گریبان  کليت  انکار  از  سنخ  این  در  دستاویزی  گردید، 
مث نمی عمومی،  یافت.  آالم  التيام  برای  دولت  مداخله  ضرورت  جمعی،  گسترده  فقر  ل 

 برقراری عدالت و رفع تبعيض.  
شموليت  فردگرایی    1ایده  معضل  رفع  برای  آغازین  مدرنيته  فيلسوفان  تالش  به 

شموليت، نقطه عزیمت خود را  است.    کانتو پس از او    روسو گردد. بنيادگذار آن  بازمی
قرار می افراد    دهدهمان فردیت  استقالل  تمایز و  باور است همانقدر که فرد و  این  بر  اما 

عينی را ه  می قواعد و هنجارهای  به تصور آورد که شامل همه  موضوعيت دارد،  توان 
شوند. قواعد به اعتبار این شموليت کليت دارند نه به اعتبار آنکه متصل به مرجعيتی  افراد  

ها و ها و گروهز طریق انتزاع از همه افراد و جنسيتبيرون از افراد باشند. کليتی است که ا
کند. آن امر کلی که شموليت دارد، بجای آنکه نقطه عزیمت خود را  ها ظهور میفرهنگ

های جامعه  شناختی بيانگارد و با یک حرکت نزولی به واقعيتیک حقيقت ذاتی و هستی
گروه از  صعودی  یک حرکت  طریق  از  شود،  واصل  افسياسی  و  به  ها  ملموس  واقعا  راد 

شود که از امور مشروط به فه  نامشروط و فارغ از تمایزات آنها واصل  حقيقتی واصل می
نشان   رالز  پيدا کرد.  رالز تداوم  با  بيست   ليبراليس  قرن  شود. آنچه کانت گفت، در سنت 

امکان فرد  به  صرف  تکيه  با  عدالت  از  دفاع  بر  داد  تکيه  با  دارد  و ضرورت  نيست  پذیر 
می تجلی  رالزی  نخستين  وضعيت  در  که  چندان  استعالیی،  به  ساحتی  را  شموليت  کند، 

 مثابه جایگزین کليت عصر قدی  در جامعه مدرن احيا کرد.  
شموليت کانتی در قرن بيست  با یک پرسش مواجه شد: آنچه از منظر کانت یک کلی  

رغ   شموليت به  شموليت یافته است، در عمل حذف و طرد کننده است. چندانکه گویی 
شود. مثال قواعد حقوق  رسد، در عمل با دشواری مواجه میآنکه در نظر صادق به نظر می

1. Universality
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شوند. اما مسلمين گاه آن را  بشر، مصداقی از قواعد صوری و شموليت یافته محسوب می
گروه بودن،  غربی  به  به  را  آن  زنان  و  بودن  سکوالر  به  را  آن  غربی  جوامع  دیندار  های 

اند. از منظر این منتقدان آنچه یک منظومه صوری و شموليت یافته  بودن مته  کردهمردانه  
عموميت  فاقد  کليت  1است،  منظر  این  از  کليتاست.  از  اع   یا  ها  پيشامدرن  فلسفی  های 

های انسانی غافلند.  هیافته، از کثرت و تنوع و مرزهای جدا کننده گروهای شموليتکليت
کنند. این غفلت موجب طرد و تبعيض  یافته منحل میشموليت  ها را در صوربودگیخاص

نابرابری  میو  سياسی  و  اجتماعی  و  فرهنگی  چنان  های  منتقدان،  این  نظر  به  گردد. 
به  شود گروههایی از کليت است که سبب میدرک های دینی در جوامع سکوالر غربی 

خشونت اقدامات  منشا  و  کنند  بيگانگی  احساس  بروند،  به  آمحاشيه  که  آنها  گردند.  يز 
می پرسش  به  را  شموليت  عموميت،  خاصاعتبار  و  تمایزات  به  توجه  ها  بودگیگيرند 

کنند. عموميت به خالف شموليت بجای آنچه در سطح عموم بشری شموليت  توصيه می
دارد.   عموميت  خاص  فرهنگ  یک  سطح  در  که  هستند  چيزی  آن  جستجوی  در  دارد، 

دهد و تسلي های شموليت یافته ترجيح مییزات را بر کليتعموميت همواره مرزها و تما
 گردد. گرایی و نسبی باوری مینوعی کثرت

به  از این حد فراتر می  2انگاره غيریت  به توجه  رود و هستی اخالقی خود را مشروط 
دهد. انگارد و طبيعتاً در مسير توجه بيش از حد به غير، ایده کليت را از دست میغير می
ترین متفکری است که پس از جنگ جهانی دوم به این مساله بذل توجه کرد. مه  سلوینا

پنداری  سازی برای همسانشناسی، به زمينهلویناس کلّ فلسفه را به دليل پرداختن به هستی
کانونی فلسفه، جستجو پيرامون گوهر هستی عال  است. پرتو    متّه  نمود. از منظر او مسأله

شناسی در بنياد خود آن  ای کلّی و معقول واصل شد. مشکل هستیاین جستجو به گوهره
ارجاع   بنيادی  به یک اصل  آنجا هر چيزی  دنبال وحدتی مطلق است که در  به  است که 

)نمو،   فلسفه، حلول  122:  1387داده شود  سّنت  در  تمامّيت  که جستجوی  این جاست   .)
دهد.  ذهنی و عقلی ر  میسازی  های عينی در یک همسانها و غيریتندیدن همه کثرت

کليت میاین  قرار  دیگری  رازآميزی  نوع  هر  با  تقابل  در  سلطه اندیشی  خواهان  و  گيرد 
این  تماميت در  را  غرب  سّنتی  فلسفه  کل  اساس  لویناس  است.  چيز  همه  بر  خواهانه 

1. Generality

2. Otherness
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یا خودمحوری من  »فلسفه275:  1386بيند )دیویس،  می  1گرایی  او  به قول  ای که سوژه (؛ 
به یکسانی و تکآگاه نهایتاً  باشد  نفس و خود در مرکز آن  انجامد هویتی، سلطه میی، 

همان9:  1392)لویناس،   این  که  است  اینچنين  دیگر (.  سوی  فلسفی،  انگاری 
گاه  خواهی و نظام سلطه است. به قول »کریچلی« در دیگری چيزی هست که هيچتماميت

گی دیگری یا تعالی او را حرمت بگذاری شود؛ باید جداگاندر چنگ فه  من گرفتار نمی
(Morgan, 2012: 25 .) 

می و  مالحظه  برابری  کثرت،  با  مواجهه  در  مدرن  سياسی  اندیشه  و  فلسفه  که  شود 
شود: اول کسانی که تالش دارند  تنوعات جامعه سياسی مدرن، به دو اردوگاه تقسي  می

ت جامعه مدرن جمع کنند و دوم انگاری فلسفه قدی  را با فردیت و برابری و تنوعاکليت
کسانی که به هر دليل به سمت ترک آن کليت و عطا کردن همه ثقل سخن به فرد، تنوع،  
کثرت و غيریت حرکت کردند. در کارزار این مجادالت فکری، اندیشه سياسی اسالمی  

چه جایگاهی دارد؟ 

 کلیت، کثرت و غیریت در اندیشه سیاسی اسالم معاصر 
اندیش چون  و  باليده چند  آن  در  که  کاوید  بستری  در  باید  را  معاصر  اسالم  در  سياسی  ه 

ظهور   که  چرا  بود.  کليت  همچنان  معاصر،  اسالم  سياسی  اندیشه  در  اصلی  مساله  است. 
های عميق در سطح جامعه  های اجتماعی و فرهنگی و گسيختگیمدرنيته با ظهور شکاف

ها دست به گریبان  رفع این گسيختگیسياسی همراه بود. هر قدر ناسيوناليس  مدرن برای  
ها دست به گریبان  سازی ملی شد، اسالم سياسی نيز در واکنش به این گسيختگیهمبسته

تحقق برای  رقيب  دو  گردید.  دینی  اجتماع  دو صورتبازتوليد  به  کليت  بخشی  از  بندی 
سال طی  ایدئولوگی  هيچ  منظر  از  آنچه  کردند.  رقابت  یکدیگر  با  پس اجتماعی  از    های 

کليت اگر  بود.  سياسی  جامعه  تنوعات  و  کثرت  نگرفت،  قرار  توجه  مورد  های  مشروطه 
متافيزیک وساطت  با  قدی   میجامعه  ظهور  قدی   کليتهای  با  بخشیکرد،  جدید  های 

دستگاه میوساطت  صورتبندی  جدید  ایدئولوژیک  روایتهای  از  شبهشد؛  عل   های 
ت  دوگوبينو گرفته  نژادها  اصالت  روایتدرباره  و ا  پرولتاریا  وحدت  بر  مبتنی  چپ  های 

1. Egoism
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جامعه   به  بخشنده  تحقق  ميانجی  مثابه  به  پرولتاریا  دیکتاتوری  به  وصول  ضرورت 
 کمونيستی.  

نظام   نهادی  سازمان  کرد:  پيدا  تازه  صورتی  مساله  اسالمی،  جمهوری  نظام  ظهور  با 
های  بخشیکليت  بخش تفکر قدی  استوار بود و ه جمهوری اسالمی ه  بر ميراث کليت

شکلدستگاه خواست  بستر،  این  در  مدرن.  ایدئولوژیک  سياسی  های  جامعه  یک  گيری 
یابی جامعه سياسی از اواخر دهه شصت و  همبسته و کليت یافته قابل انتظار بود. اما کثرت

ای را پيش روی نهاد.  ظهور تمایزهای فزاینده از اوایل دهه هفتاد، به تدریج واقعيت تازه
تمایزیابیسازما مقابل  در  چه  هر  سياسی  تزلزلن  و  استواری  بر  اجتماعی  ناپذیری  های 
بيشتر پای  کليت های  فشرد، بسترهای اجتماعی و فرهنگی برای پذیرش روایت های خود 

های  ستيز و استقبال نسلمدافع فردیت و منکر کليت فراه  گردید. ظهور متفکران کليت
ت بستر  تفکرات،  این سنخ  از  فراه   جوان  را  ایران  در  سياسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  جزیه 

مسير سال این جدال در  بيشتر در رادیکال کردن مواضع  کرد. طرفين  و  بيشتر  اخير،  های 
کوشيده ه خود  و  مفاهمه  فضای  و  دیروز اند  از  مسدودتر  روز  هر  را  اجتماعی  فهمی 

پی میکرده مقاله  این  در  آنچه  امکاناند.  موجود  گيری ،  مثابه  های  به  در سنت صدرایی 
الگویی از تفکر اسالمی، برای گشودن باب پذیرش غير، فردیت و تمایز است. اما پيش از  

از روش باید  از چه  آن  متن مالصدرا  با  مواجهه  در  اینکه  بحث سخن گفته شود  شناسی 
 خواني ؟ تر آن را چگونه میگيری ؟ به زبانی سادهروشی بهره می

می نشان  فوق  اگر  مقدمه  نيست.  مطالعه صدراشناسانه  یک  ما  پژوهش  از  هدف  دهد 
از  باید  بکاوی ،  را  صدرا  مقاصد  و  دهي   دست  به  عينی  گزارشی  صدرا  از  داشتي   قصد 

کردی  که خوانش دقيق و مطابق با مقاصد و متن مالصدرا به دست  هایی استفاده میروش
اما در این پژوهش از موضع یک مساله اکنونی و عم به متن نزدیک میدهند.  شوی .  لی 

صدراست.  دقيق  مقاصد  نه  و  صدرا  امروزی  مخاطب  نيازهای  است،  نظر  مقصود  آنچه 
گشاید: نخست درکی  شناسی دو مسير پيش روی ما میتامين این مقصود از حيث روش

می قرار  مبنا  را  مخاطب  نياز  یکسره  که  متن  پراگماتيک  اصالت  منکر  کلی  به  و  دهد 
اصالتشود. دوم درکمی تعاملی که ضمن  را  ی  متن  اصالت  و  مخاطب، هستی  به  بخشی 

کند.  یکسره قربانی مقاصد خواننده نمی
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در رویکرد پراگماتيک آنچه حائز اهميت است، حل مساله اکنونی در قلمرو اجتماع 
جوزیا  های آمریکایی در فه  پراگماتيستی از متن، خود را به  سياسی است. پراگماتيست

می1916-1855)  رویس  منتسب  سردمدار  (  و  هگل  پيرو  را  خود  که  رویس  کنند. 
مطلق میپراگماتيس   آمریکایی  سياسی  گرای  اجتماع  هر  که  است  باور  این  بر  شمارد، 

منظومه نيست جز  ایدهخاص، چيزی  از  و ای  تفسير  را موضوع  آن  اذهان  که  و عالئ   ها 
می قرار  اجتماعیبازتفسير  تداوم  ترتيب  این  به  و  امکان  دهند  می را  قول    1کنند.پذیر  به 

شود، خود  رویس، این اذهان و صورتبندی اجتماعی که در نتيجه این بازتفسير ساخته می
برای دیگران عالئ  و ميراثی برای تفسير مجدد است. گویی جامعه در هر نوبت، خود را  

فه دارد: تفسير  کند که هر تفسيری سه مولیابد. رویس استدالل میدر دل این تفاسير بازمی
می انجام  مقصودی  برای  و  چيزی  از  )توسط کسی،  از  Vessey, 2006: 213شود   .)

تئوری در  است،  تفسير  مقاصد  شامل  که  مولفه  آخرین  رویس،  و نظر  تفسيری  های 
آن   اجتماعی  نقش  از  که  تفسيری  رویس  نظر  از  است.  شده  گرفته  نادیده  هرمنوتيکال 

به تصور  غفلت می انگارهکند، تفسير را  دهد در حاليکه تفسير،  های شخصی تقليل میو 
تواند گرهی از  عامل بقا و تداوم اجتماع سياسی است. تفسير ناکام است هنگامی که نمی

هانس  جامعه بگشاید و کامرواست هنگامی که در بازتاسيس یک جامعه موفق عمل کند.  
سيگوارت  عب   گورگ  از  آمریکایی  پراگماتيک  هرمنوتيک  تشریح  هرمنوتيک  در  ارت 
می یاد  سنت  Hans-Jörg Sigwart, 2010)کند  سياسی  شارح  این  قول  به   .)

فرهنگی   بنياد  که  است  شناسایی  از  الگویی  دیویی،  منظر  از  سياست  بنياد  پراگماتيستی، 
با این فه ، هرمنوتيک نسبتی با مقتضيات  کند.  یک پراکتيس و کنش جمعی را استوار می

می پيدا  سياسی  مقتضيات  کند.  عمل  ندارد.  همسازی  فيلسوف  یک  بالی  فراغ  با  سياست 
می اقتضا  را  متن  معنای  که  است  سياسی  کنشگر  موقعيت  و  سياست  به  متن،  کنش  کند. 
هایی از خود  حين تالش برای گشودن افقی در ميدان پيچيده حيات سياسی، یکباره سویه

می نمایش  فلسفی به  باالنه  فارغ  موقعيت  در  هيچگاه  که  نمی  گذارد  فه ظهور  در  کند. 
 های گوناگون نيست.  پراگماتيستی از متن، متن جز یک ابزار و ميدانی از امکان

تشخص عطا   متن  به  هرمنوتيک  از  آلمانی  پراگماتيک، روایت  روایت  این  مقابل  در 
متن میمی با روایت گادامر، عرصه تالقی ذهن مفسر و  را  شمارد. در  کند و هرمنوتيک 

1. Josiah Royce, Stanford Encyclopedia of Philosophy
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از    ریکوریث پيرامون سنت آلمانی هرمنوتيک نيست. تنها به الگوی فه   اینجا مجال بح
شود که ک  و بيش در یک نقطه تعادلی ميان سنت آلمانی و سنت  هرمنوتيک اشاره می

آمریکایی ایستاده است. در این مقاله بر روایت ریکوری از هرمونتيک اتکا خواهي  کرد.  
عبارت این  در  را  هرمنوتيک  از  ریکوری  می  فه   »بازسازی  او  که:  کرد  خالصه  توان 

برون برای  اثر  قابليت  احيای  و  متن  که  پویایی درونی  بازنمایی جهانی  افکنی خود درون 
( توضيح آنکه از منظر ریکور، متن یک  90:  1391برای من قابل سکنی باشد« )گروندن،  

گزیند.  یگشاید که آگاهی در آن سکنی مجهان بسته در خود نيست. هر متن جهانی می
آن   از  را  متن  آن خواننده، جهان  و طی  است  متضمن عمل خوانش  به خودی خود  متن 

او امکان میخود می به  این امر  بهتر بفهمد. »تفسير متن منتهی  کند و  دهد که خودش را 
میمی بدست  خود  ذات  از  مفسر  که  تفسيری  به  بهتر  شود  را  خود  این  واسطه  به  و  دهد 

یا فه  متفاوتی   بهتر فهميدن خودش  بفهمد  به  یا حتی شروع کند  به دست دهد.  از خود 
بخشد اما تفاوت آن  («. فه  ریکوری نيز به خواننده اولویت می90:  1391)ژان گروندن،  

با فه  پراگماتيک، موضوعيت متن است برای فه  خواننده از خود و موقعيتی که در آن  
است. از یکسو متن به موقعيت اکنونی    کند. فی الواقع یک رابطه دوطرفه برقرارزیست می

متن سفر  خواننده سفر می افق  به درون  برای فه  خود  نيز  از سوی دیگر خواننده  کند و 
واسطه افقی که متن پيش روی او گشوده، حتی از فه   کند. چندان که گویی مفسر بیمی

شوی . فرض ما  خود نيز عاجز است. در این مقاله با متن صدرا از منظر ریکوری مواجه می
ای . چيزی که شاید با  بر آن است که با آغاز کردن از صدرا، امکان فه  خود را گشوده

دهد. متون اندیشه غربی روی نمی

 وحدت وجود مالصدرای شیرازی
کثرت به  توجه  ضمن  که  آنکس  فردیتبرای  و  اجتماعی  غيریتیابیهای  و  ها،  ها 

هست، عنوان وحدت وجود جذاب است. چرا  نگران کليت حيات اجتماع سياسی نيز  دل
اسالمی،   فلسفه  سنت  در  چه  و  غرب  اگزیستانسياليستی  سنت  در  گرایی چه  »وجود«  که 

از فه  عطا می الگویی  نوید  اما وحدت وجود،  متکثر است  به جهان  کند که ضمن  ناظر 
رود. این درست همان چيزی است که در سازمان  ها وحدت از دست نمیتوجه به کثرت

های کافی برای  سياسی امروز و جستجوگر آن هستي . آیا وحدت وجود مالصدرا ظرفيت
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فه  مساله ما بدست خواهد داد؟ ابتدا الزم است وجه تمایز مالصدرا از پيشينيانش برجسته  
 شود.  

در سنت فلسفی اسالمی، اصل بر باور به ذوات معقول موجودات است. بنابراین یک  
سن کليت از  فلسفی  سایه  گرایی  اسالمی  فلسفی  حيات  کل  بر  ارسطو  بویژه  و  افالطون  خ 

ابن  فلسفی  توجه  در  ه   نکته  این  است.  در  انداخته  ه   و  است  نهفته  وجود  به  سينا 
این  بخشی به ماهيت نزد ميرداماد. در روایت ابن اصالت سينا، وجود حائز اهميت است از 

هستی و  به جهان  فيلسوف  که  نظر  حيث  آن  در  موجود  عال  کثرتمیهای  و  را  کند  ها 
می خود  فلسفی  فکر  عزیمت  رس نقطه  و  حد  کردن  پيدا  برای  کار  این  اما  های  انگارد. 

ابن  است.  عال   در  ذاتعقالنی  یک  یونانی  فکر  تداوم  در  پشت سينا  و  بود  اصيل  باور 
بود. طبع   نهاده  فلسفی  بر عهده عقل  آنها را  متکثر عال ، سرشت وحدت بخشنده  ظواهر 

ها به کلی  داشت که با تکيه بر اصالت ماهيت از عال  کثرتاقی ميرداماد نيز او را وامیاشر
نسبت سوی  به  هستیرو  از  و  ببرد  عال   طولی  آنها  های  دهری  صور  به  عال   متکثر  های 

 توجه کند.  
موجودیت را همان  عال   این  موجودات  ندار  و  دار  اما همه  دانست.  شان میمالصدرا 

واقعی و عينی آنها، محل توجه او بود. توجه به اشياء و امور این جهانی به    بنابراین هستی
ای است، تفاوت مه  مالصدرا با  مثابه آنچه در وجود داشتن، مساوی با هر وجود دارنده

می تلقی  عدم  و  وجود  ميان  چيز  همه  مالصدرا،  از  پيش  اوست.  )سجادی،  پيشينان  شد 
اقعی است و حد و رس  منطقی آنها کار ذهن است.  (. وجود داشتن امور، امر و45:  1384

اصالت مالصدرا  منظر  از  همه  این  نمیبا  بالموضوع  را  ماهيت  وجود،  به  کند.  بخشی 
پندارد، ماهيت را  مالصدرا به همان ميزان که وجود موجودات و کثرت آنها را واقعی می

می قلمداد  عينی  هستی  یک  به   متحد  خارج  و  واقع  در  »ماهيت  به  کند:  است  وجود  ا 
تواند آن امر واحد را منحل  نحوی از اتحاد )اتحاد متحصل و المتحصل(. نهایت عقل می

به دو امر کند و به تقدم وجود بر ماهيت حک  کند. زیرا وجود اصل است و آنچه صادر  
با آن می متحد  بر آن  ماهيت محمول  مبدا است وجود است و  از لحاظ ذهنی  از  و  باشد 

بر وجود است. پس وجود در عال  خارج متقدم بر ماهيت است چون آنچه  ماهيت متقدم  
محصول بالذات و صادر از مبدا است وجود است و ماهيت در ذهن تقدم بر وجود دارد.  

(.  513: 1379 زیرا در احکام ذهنی ماهيت تقدم دارند« )سجادی،



( 1400) پاییز |  38ره  شما| 10 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهشفصلنامه علمی  | 214

عينيتوحدت وجود مالصدرا می و چون  پرتو چند  در  تواماتواند  به وجود  بخشی  ن 
کليت ماهيت  و  عطا  متکثر  عينيت  همزمان  دو  هر  به  مالصدرا چگونه  مطرح شود.  بخش 

عينيتمی این  اغلب  کند؟  مالصدرا  شارحان  دارد؟  فلسفی  امکان  چگونه  توامان  بخشی 
این عال  و خداوند ترجيح داده ميان موجودات  نسبت  اند وحدت وجود مالصدرا را در 

ث پيرامون وجود مطلق الهی و امکان فقری وجود موجودات،  جستجو کنند و از نتيجه بح
بخشيده اولویت  کليات  عينيت  سایهبه  به  آن  ذیل  را  موجودات  کثرت  و  تبدیل  اند  ها 

رسد با وساطت وجود خداوند  اند و به این ترتيب آنچه یک ناسازه فلسفی به نظر میکرده
نمونه   عنوان  به  است.  شده  خواجویرفع  وجود   محمد  وجود    وحدت  پيرامون  بحث  را 

بالذات می داند که مخصوص خداوند است. »سایر وجودات امکانی تمام سایه و  حقيقی 
اند و سرتاسر مراتب وجود از نفس رحمانی و فعل اول و  عکس آن وجود حق ازلی یگانه

و عماءاند    –صنع ساکن   منبسط  اسماء حقيقت محمدیه و وجود  مراتب    –که همه  تا  و 
اشتراک در وجود  مادیات و هيو ... تا توه   –لی، ظهور و پرتو وجود حق متعال است. 

نشود بلکه معلوم گردد که حقيقت وجود بالذات منحصر به ذات    –بين واجب و ممکن  
و  اصل  اصالت وجود  مساله  و  پرتواند  و  منزله ظل  به  موجودات  بقيه  و  بوده  الهی  اقدس 

)خواجوی، است«  وجود  وحدت  به  قول  کثرت    (.231:  1378  اساس  تفسير  این  با 
وحدت اصل  در  منحل  موجودات  سایه  و  اصل  دوگانه  در  خداوند  مطلق  وجود  بخش 

کثرتمی که  چرا  سایهشود  جز  عال ،  این  پرتو  های  در  نيستند.  عال   این  در  منتشر  های 
همين انگاره از وحدت وجود است که آیه الل جوادی آملی در نسبت ميان کليت جامعه  

فرمایند: »جامعه مانند فرد است و به مدیر فردی در تشریح سياست متعاليه می  هایو کثرت
می خليفه  که  است  جهان  مثل  جامعه  دارد.  الهی  نياز  رهنمود  بدون  بدن  تدبير  طلبد... 

صورت نخواهد گرفت. نفسی الزم است که مدبر بدن باشد سياست بدن به واسطه نفس  
(. 153:  1378لل مدبر جهانی باشد« )جوادی آملی،  خواهد که به اذن اای میاست و خليفه

گرایی مالصدرا  هاست و ثقل وجودتشبه جامعه به بدن یا فرد، همان اولویت عينيت کليت
پذیر عال  چندانکه  گردد و کثرت به معنای محسوس و رویتهای عينی میمتوجه کليت

شود،  ی دیگر جدی گرفته میها از سو ها از یکسو و اگزیستانسياليستدر نگاه نوميناليست
دهد. موضوعيت خود را از دست می
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عل  سيدعلی  دارد.  ه   را  معکوس  تفسير  امکان  اما  کتاب  مالصدرا  در  الهدی 
مساله وحدت وجود مالصدرا را دقيقا از    (1390»نوميناليس  و فلسفه صدرایی )عل  الهدی،

عينيت بحث  انتقازاویه  بحث  افراد موضوع  و  به کليات  قرار میبخشی  زاویه  دی  از  دهد. 
عل  عينيتنگاه  مدعیالهدی،  ایشان  است.  فلسفی  عميق  ناسازه  یک  دو  هر  به  اند بخشی 

می فلسفی  نوميناليس   یک  به  راه  مالصدرا  وجود  اصالت  آثار  نظریه  در  آنچه  هر  و  برد 
نباید   و  است  فلسفی مالصدرا  نظام  تعارضی در درون  کند،  نقض  را  نتيجه  این  مالصدرا 

کوشد با طرح نظریه مثل و قائل شدن  دی گرفته شود. به قول عل  الهدی: »مالصدرا میج
به ذوات مجرد و معقول به صورت مستقل از افراد جزئی متغير، ذوات و ماهيات ثابت و  
ترتيب   بدین  و  دارد  نگاه  تغيير  و  حرکت  از  مفارق  امور  و  مجردات  وعاء  در  را  کلی 

به عنوا گرا حفظ کند. ولی واقعيت آن است ن یک تفکر ذاتهمچنان فلسفه خویش را 
که اگرچه این کوشش ... از آغاز محکوم به شکست است... واقعيت آن است که اصول  

ذات تفکر  با  تقابل  در  مالصدرا  و  فلسفی  ذات  فلسفه  این  نهایتا  لذا  و  دارد  قرار  گرایی 
دی به نحوی رادیکال،  اله(. تصریحات عل 240:1390کند« )عل  الهدی،ماهيت را نفی می

کليت هرگونه  از  را  مالصدرا  میفلسفه  بيرون  حقيقت  جستجوی  و  »میگرایی  توان  برد. 
شناسی  شناسی مبتنی بر فلسفه اصالت وجود در واقع یک معرفتبينی کرد که معرفتپيش 

و  نسبيت برای تحصيل  ابزاری  مقام توجيه  نه در  و  مقام صدق  نه در  بود زیرا  گرا خواهد 
در چنته ندارد. بنابراین دور از حقيقت نيست که این فلسفه را تفکری آنارشيستی و    یقين 

(. مالصدرا ه  ظرفيت خوانده شدن  241:  1390یا حداقل پلوراليستی بداني « )عل  الهدی،  
کليت سياق  میبه  محاق  به  را  غيریت  و  کثرت  که  دارد  را  ظرفيت  گرایانی  ه   و  برند 

رود. اما به گمان گرایانی که مقوله کليت در آنها به محاق میخوانده شدن به سياق کثرت
معرفت منظر  کردن  اضافه  وحدت  نگارندگان،  مالصدرا،  وجودشناختی  منظر  به  شناختی 

نشاند. وجود مالصدرا را در موضعی ميان این دو اردوگاه می

 شناختی نظریه وحدت وجود توجه به وجه معرفت 
ا یک  هيچ  در  وجودشناسی  شاخه»مساله  حکمت  ز  و  اشراق  )مشاء،  اسالمی  فلسفه  های 

معرفت از  معرفتمتعاليه(  بلکه  نشده است  شناسی  شناسی در ضمن وجودشناسی تفکيک 
( است«  شده  اسالمی  91:  1385،  بهارنژادطرح  فلسفه  در  تمایز  این  به  شدن  قائل  اما  (؛ 
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نامهای کليتهای فراوان کند. روایتتواند راهگشاییمی ا از مالصدرا در یک  گرگرا و 
دهند. اما نکته با ه  مشترکند: مالصدرا را از زاویه وجودشناختی موضوع تحليل قرار می
معرفت ساحت  ميان  مدرن  دنيای  تمایز  ایجاد  استعداد  مالصدرا  و  اندیشه  شناختی 

شناسی نه صرفاً بحث از ادراکات آدمی  کند. مقصود از معرفتوجودشناختی را فراه  می
به  جهان    بلکه  فه   الهی  سویه  کنار  در  انسانی  سویه  تمایز  از  بحث  مدرن،  فلسفه  سياق 

توان وحدت  است. با رجعت بعبارتی که به نقل از دکتر سيد جعفر سحادی عرضه شد، می
وجود مالصدرا را ترکيبی از دو سویه وجود شناسی و معرفت شناسی دانست. در عبارت  

یک حک    و  شناختی  وجود  یک حک   شدهمذکور،  ترکيب  ه   با  شناسانه  اند.  معرفت 
کند و البته  مالصدرا به مثابه یک حک  هستی شناسانه، وجود و ماهيت را عينی قلمداد می

بخشد اما به مثابه یک  داند و به آن اصالت میوجود را در همان حال بر ماهيت مقدم می
یابد. با زبان امروزی  کند و اصالت میمیشناسانه، ماهيت بر وجود تقدم پيدا  حک  معرفت

اش تمایز قائل  شناسی کالم خود از وجه وجودشناسانهفلسفه، مالصدرا ميان وجه معرفت
معرفت وجه  ميان  تمایز  است.  نکرده  تصریح  آن  به  اگرچه  است  و  شده  شناختی 

می ه   را  نظریات  وجودشناختی  ه   و  نمود  موجه  مالصدرا  آرای خود  بر  تکيه  با  توان 
 متاخر فلسفی.  

تواند با تسامح، تمایز تفاوت ميان وجود ذهنی و عل  در نظریه ادراکات مالصدرا می
معرفت ميان  امکانمدرن  تعبير عالمه  شناسی و وجودشناسی را  به  پذیر کند. وجود ذهنی 
شود و آثار خارجی آنها  ای از وجود ماهيات است که در ذهن موجود میطباطبایی، نحوه

تر از  (. از منظر مالصدرا، پشينيان او و مه 267:  1391باسی زاده،  را ندارد )به نقل از: کر
ابن  کردههمه  قلمداد  ذهنی  وجود  یک  صرفاً  را  عل   که  سينا،  ذهنی  وجود  »همان  اند 

کيفيت نفسانی است و یا عبارت است از اضافه مقولی بين عال  و معلوم خارجی« )بيات،  
ن34:  1383 شیء  از  حاصل  صورت  را  »عل   یا  می(.  بيان  عقل  منظر  زد  از  ولی  کردند 

: 1392مالصدرا، عل  وجهی وجودی یافت و به حضور هستی در نفس تعبير شد )سال ،  
تمایز مهمی وجود دارد. هر چقدر که  149 عل  و وجود ذهنی  ميان  منظر مالصدرا  از   .)

ی فراتر  سينا تابع کيفيات نفسانی است، عل  از کيفيات نفسانی آدموجود ذهنی به قول ابن 
کند. در روایت خواجوی از نظریه ادراکات  رود و به سطح مجردات عال  رسو  میمی

مالصدرا، »عل  به هویت هر موجودی تابع عل  به حقيقت وجود و مبداً آن موجود است.  
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و   نبوده  و شئون وجود  است، جز وجود  ظهور  و  در جلوه  هستی  در سراسر  پس هر چه 
تصو  نقش خيالی،  به جز  موجود  ماهيت  . تصور  ندارد...  پهنه هستی  این  در  یری دیگری 

محدوده   به  بودن  خارجی  مرز  از  انتقالش  و  آن  معنای  از حصول  است  عبارت  خارجی 
ذهن، در حاليکه این موضوع درباره همه چيز جز وجود جاری است. اما در وجود جز به  

با این 225-6:  1378صورت صریح مشاهده و شهود اعيانی ممکن نيست« )خواجوی،    .)
سویه از معرفت جهان وجود دارد که همانا ادراکات ذهنی است و  تعبير، یک سنخ انسان

حاصل  مردمانی  اندک  برای  جز  و  است  وجود  به  عل   همانا  که  خداسویه  سنخ  یک 
 شود.  نمی

می تصور  که  مالصدرا  دستبه خالف  نحو  کند  به  عال   فه   برگزیدگانی  برای  ک  
امکان استعينی  مسدود پذیر  آن  و جوهر  عال   خود  با  آشنایی  راه  فلسفه عصر جدید   ،

معرفت پنجره  با  اگر  است.  با  شده  برای گفتگو  امکانی  نظر شود،  مساله  به  مدرن  شناسی 
می گشوده  مالصدرا  خرد  منظر  که  ندارد  تفاوتی  حيث  این  از  کانت  با  مالصدرا  شود. 

ا به  کانت  آنچه  و  وجود  حاق  شناخت  از  متعارف  میآدميان  نام  نفسه  فی  شیء  نهاد،  ن 
داند از این  پذیر می عاجز است. مالصدرا ه  این امکان را برای برگزیدگان اندک امکان

استثنای مالصدرایی بگذری ، هر دو در مسدود بودن فه  متعارف به حاق وجود اشتراک  
معرفت شد  سبب  شدن  مسدود  همين  دارند.  فکر  نظر  متمایز  شاخه  یک  مثابه  به  شناسی 
شناسی جدید، ادراک حاق عال  وجود به  فلسفی در دوران مدرن ظهور کند. در معرفت

نفسانی   کيفيات  تابع  که  بود  دانشی  همان  ماند،  باقی  آنچه  و  شد  دانسته  منحصر  خداوند 
به عال   است.   ندارند،  به وجود خداوند و چند و چون آن  آدميان همانقدر که دسترسی 
این عال  نيز دسترسی ساده و سرراست ندارند. آنها را  ها و چند و چون موجودات  کثرت

می ادراک  ماهوی  صور  واسطه  در  با  کانت  که  است  چيزی  همان  درست  این  کنند. 
های زبانی  بخشیاند. کليتمقوالت و فيلسوفان قرن بيست  با واسطه زبان به آن اشاره کرده

کند، در فه  فيلسوفان  اد میشناختی که مالصدرا با عبارت احکام ذهنی از آن ییا معرفت
)ادراکات اعتباری عالمه   عصر جدید، برساخته هستی تاریخی و  فرهنگی آدميان است. 

کنند طباطبایی نيز با همين ادراک همسازی دارد( آدميان به جهان کليات ماهوی عطا می
هستی به  آنکه  از  قبل  کليات،  این  محدودیتاما  به  شود  ارجاع  عال   واقعی  ها،  های 

میامکان ارجاع  انسانی  مطالبات  و  آرزوها  مالصدرا،  ها،  وجود  اصالت  معنا  این  به  شود. 
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های انسانی است. آدمی همواره با  بخشییک معرفت خداسویه است و در تقابل با ماهيت
کند اما در روایت مالصدرا،  های آگاهی خود اعتبار عطا میادعای فه  وجود، به صورت
نسب آگاهی  از  آدمی  وجود دست  قلمرو  مثابه  به  جهان  است.  کوتاه  وجود،  حاق  به  ت 

قلمرو اسرار است. گویی موجودات متکثر عال ، یکبار در نسبت با وجود واجب خداوند،  
می ظاهر  را  خود  ماهيتکليت  ذهن  با  نسبت  در  یکبار  و  کليت  کنند  انسانی  اندیش 

کليتمی وجه  از  چه  هر  خودیابند.  واقعی  هستی  به  الوهی  می  بخشی  در  نزدیک  شوند، 
کليت میبخشیحصر  انسانی  میهای  فاصله  و خود  عال   از جوهر  و  آدميان افتند  گيرند. 

های خود بيرون روند و از اسرار  بخشیمحصور شده در زبان، قادر نيستند از صورت کليت
این  کليت مالصدرا  از  سنتی  روایت  درآورند.  سر  تماماً  آن  الوهی  سنخ  از  بخشی 

ر  نمیدوسویگی  بر  از  ا  یکسره در وحدت  را  انسانی  عال   در  عينی  و  واقعی  تابد. کثرت 
می منحل  خداوند  وحدت  منظر  یک  به  را  وجودشناختی  وحدت  ترتيب  این  به  و  کند 

کند. روایت نوميناليستی از فلسفه مالصدرا نيز این دو سویگی را انکار  سياسی تبدیل می
 کند.نارشيستيک منحل میکند و فلسفه مالصدرا را در یک نگاه آمی

دوگانه این  سياسی  اندیشه  منظر  است.  از  اهميت  حائز  مالصدرا  از  برآورده  سازی 
بخشی به وجود از منظر انسانی، این امکان را  دوگانه وحدت وجود از منظر الهی و وحدت

می وحدتفراه   گریزناپذیری  پذیرش  ضمن  که  بوجود  بخشیآورد  که  انسانی  های 
یافته  بخشی به آنها پرهيز شود. صورت وحدتنسبت داده شده، از اصالت  موجودات کثير 

آدميان   حال  عين  در  اما  است،  بيرون  آدمی  شناخت  دایره  از  موجودات  وجود  اصيل 
بخشی الزمه زندگی اجتماعی و سياسی  بخشند و این وحدتخودهای کثير را وحدت می
بخشی وحدت  این  بزرگآنهاست،  کاستی  دو  از  هميشه  می  ها  اینکه  رنج  اول  برند: 

و  بخشیوحدت دارد  عميق  فاصله  الهی  منظر  از  موجودات  وجود  با وحدت  انسانی  های 
تک افراد به مثابه تجلی و  جمله تکتک موجودات این عال  من دوم آنکه از درک تک

 مظهر خداوند عاجز است.  
ماهيت پرتاندیشیکاستی  در  هستی  که  وحدتی  با  نسبت  در  انسانی  وجود  های  و 

معرض   در  را  انسانی  سياسی  و  اجتماعی  نهادی  سازماندهی  الگوهای  همه  دارد،  خداوند 
می قرار  و  تردید  نهادی  سازوکارهای  به  ناگزیر  مومنان  آنها  از  منجمله  و  آدميان  دهد. 

سياسی و  نمیاجتماعی  عطا  اصالت  سازوکارها  این  به  هيچگاه  مومن  اما  بلکه  اند،  کند 
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دهد که چگونه  های آن نشان میتقادی و عطف توجه کردن به کاستیهمواره با نگاهی ان 
انسانی، مشحون از فقر و کاستی و حفرهاین امکان حاصل شده از تالش های عميق  های 

عدالتی،  های عميق بیهای انسانی از زخ توان نشان داد که سازماندهیاست. همواره می
شکافست  تبعيض،  و  میها  رنج  فراوان  کاستیبهای  این  آدمی  رند.  وجود  از  ناشی  ها 

است که یک امکان فقری بيش نيست، اما بواسطه محصور شدن در ساحت احکام ذهنی  
جعل   و  خلق  به  دست  واقع،  عال   حاق  روی  به  شدن  گشوده  غيرقابل  ساختارهای  و 

کند. مومن آگاه  های قدسی و الوهی ممهور میزند و آن را به وحدتهای انسانی میعال 
مثابه   به  نيز  انسانی  سازوکارهای  این  به  است  الزم  فقری،  امکان  یک  مثابه  به  خود  به 

های فقری مضاعف بنگرد. آنها در ربط و نسبت با وجودی هستند که خود جز ربط  امکان
 و نسبت چيزی نيست.  

با تکاندیشیکاستی ماهيت انسانی در نسبت  تک موجوداتی که هر یک تجلی  های 
به    خاص خداوندند، اصالت وجود مالصدرا  است.  اهميت  بيشتر حائز  نخست  از کاستی 

کند. آنها ربط و نسبت با وجود مطلق خداوند وجود موجودات این عال  اصالت عطا می
مراتب   در  وجود  طولی  سلسله  در  اگرچه  برابرند  وجود  نفس  حيث  از  با خداوند  هستند 

نازل گرفتهبسيار  جای  در تر  که  است  چيزی  این  هميشه    اند.  آدميان  بدوی  و  اوليه  نگاه 
برای   که  است  مالصدرا  نظر  مد  حضوری  عل   و  شهود  قدرت  و  حکمت  است.  پنهان 

نادر و خاص فراه  میحکي  امکان درک این تجليات را در موقعيت البته در  های  کند. 
روایت مالصدرا پيامبران وضعيتی متفاوت دارند. آنها »به دليل استحقاق خفی و عصمت  

آگاه است« )صلواتی،  باط از آن  الوهی  137:  1396نی که صرفاً خداوند  با ساحت عل    )
کنند. اشاره به آنکه این خصيصه انبياء صرفاً از زاویه نگاه خداوند  نسبتی مداوم برقرار می

دیگران   سادگی  به  که  حيث  این  از  است  بسيار  اهميت  حائز  است،  دادنی  تشخيص 
 بنشينند.  توانند در موضع و موقع او نمی

گردد. آنکه در  های عام میها در کليتانتزاعيات آدمی موجب صرف تام این کثرت
تجلی   از  کاشف  جزئيت  لحظه  هر  که  است  شایسته  است،  شده  غرق  انسانی  ادراکات 
از   استمداد  با  بتوان  اگر  دهد.  قرار  خود  نظر  امعان  موضوع  خاص  طور  به  را  خداوند 

وجود مالصدرا را از دو زاویه الهی و انسانی از ه   تحوالت فلسفی عصر جدید، وحدت  
فرصت سياسی  فلسفه  منظر  از  آنگاه  ميان تفکيک کرد،  نسبت  برقراری  برای  مهمی  های 
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فيلسوفان   نظر  مورد  غيریت  و  عموميت  فردیت، شموليت،  اسالمی،  فلسفه  اندیشی  کليت 
بی کرد  فراه   غرب  مدرن  فلسفه  شکاف  وادی  در  کل   –آنکه  ميان  گرایی  يتشکاف 

به    –گرایی عاری از کليت  عاری از مشاهده جزئيت و جزئيت الواقع مالصدرا  افتاد. فی 
 کند.مثابه پلی ميان دو اردوگاه فکری فلسفه سياسی غرب فراه  می

 کلیت مالصدرا و کثرت نامتعین جامعه مدرن 
با اصالت فراندیشه سياسی مدرن  انگاره  اما هيچگاه  به فرد آغاز شد.  دیت چنانکه  بخشی 

دار  در هابز و الک ظهور کرد، حقيقتاً اصالت بخشنده به فرد انضمامی و خون و گوشت
ایجاب مینبود. جایگاه مرکزی ریاضيات در جهان فيلسوفان آغازین مدرنيته  کرد  نگری 

فرد به مثابه همان نقطه هندسی ساختار فکر مدرنيته آغازین ظهور کند. فرد بجای آنکه با  
نسبت داشته باشد، فرض منطقی یک تفکر منظ  و ساختاریافته بود. اگرچه به    فرد واقعی

می گفته  سخن  فرد  از  ماهيتظاهر  روایت  یک  در  فرد  اما  با  شد،  بود.  کرده  ظهور  گرا 
هایی نظير حرص یا جستجوگر سود، فرد انضمامی به یک فرد انتزاعی  نسبت دادن سرشت

نس آماری  فرد  با  بيشتر  بود.  شده  حيثی  تبدیل  تا  دارد  عددی  حيثی  که  داشت  بت 
و   سياسی  اندیشه  سازمان  که  بود  فرضی  فردیت  همين  واسطه  به  اما  وجودشناختی. 

امکان اجتماعی  قرارداد  چارچوب  در  دولت  میمشروعيت  در  پذیر  که  فيلسوفانی  شد. 
ا  ت  کيرکگوراز    –سنت غربی از این نگاه عدداندیشانه، به فرد واقعی و عينی رجوع کردند  

سارتر پل  آنها   –  ژان  خوردند.  شکست  منتظ   سياسی  اندیشه  یک  سازماندهی  در 
توانستند به هيچ سازمان سياسی خاص مشروعيت عطا کنند. در روایت بازسازی شده  نمی

می دارد.  وجودشناختی  حيثی  فرد  اما  متضمن  مالصدرا،  را  او  وجودانگاری  توان 
مثابه یک تجلی خا اصالت به  فرد  به هر  الهی روی آورد. صور ذهنی  بخشی  اراده  از  ص 

فردیت این  همواره  میانسانی،  مصرف  یافته  کليت  الگوهای  در  را  خاص  اما  های  کند. 
است که   معرفتی  تشنه سنخ حقيقی  همواره  افراد،  از حيث وجودی  معرفت غفلت کرده 

اعتبار  شود و به  ها ساخته میهای ذهنی شکاف اندازد. کليتسازیبتواند در دیوار کليت
ذهنيت در  میآنچه  پيدا  عينی  تحقق  نيز  انسانی  جوامع  شده،  ساخته  آدمی  اما  های  کنند 

اند و تشنه معرفتی که بتواند هر فرد را به مثابه یک تجلی منحصر به فرد  ها اعتباریکليت
های ناشی از ساختار معرفت انسانی حاضر  ظاهر کند. فرد به مثابه یک حفره در همه کليت
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کل معرفتيتاست.  از  ناشی  مشروعيت  های  تضمين  برای  هميشه  انسانی،  محدود  شناسی 
بودگی هر فرد نگاهی حتی االمکان گشوده دارد.  دهند که نسبت به خاصخود، باید نشان 

امور   به  که  برینی  هستی  مثابه  به  خداوند  به  گشودگی  شرط  به  تنها  فرد،  به  گشودگی 
هستی کليتی  میخاص،  عطا  ت شناسانه  مقوله  کند  ضمن  بحث  این  به  شد.  خواهد  حصيل 

 شود.   غيریت بيشتر پرداخته می
بودگی هر موجود به مثابه یک تجلی  معرفت انسانی همانقدر که ناتوان از درک خاص

منحصر به فرد از ذات یگانه است، نسبت به صورت شمول یافته آگاهی نيز ناتوان است.  
بخشی انسانی به عال   رد در صور وحدتها که در خصوص مفقود بودن فهمان استدالل

امر صرفاً  نظر کانت یک  نيز جاری است. شموليت مد  گفته شد، در خصوص شموليت 
کند که خرد مستقل آدمی  عقالنی و انسانی است، عاری از وساطت خداوند. او تصور می

میمی مشروط  را  انسانی  وجود  آنچه  هر  از  موقعيت  –کند  تواند  و  اميال  از  های اع  
فراتر رود و ساحت ادراک خود را تماماً به اموری متصل    –جنسيتی، فرهنگی و تاریخی  

کرد  کند که به وجود خاص او مشروط نيستند. بواسطه این تصور کانتی است که خيال می
آميز تواند به انسان به ما هو انسان بيندیشد و مقتضی زندگی صلحاندیشه سياسی مدرن می

کرد  معه جهانی مد نظر کانت بر همين انگاره استوار بود. او خيال میاو قانون بنویسد. جا
که مدرنيته در مسير تحوالت تاریخی خود به این مقصود خواهد رسيد. اما تجربه دو قرن  

کثرت سمت  به  مستمراً  مدرن  جهان  که  است  داده  نشان  او  مرگ  از  تنازع،  پس  یابی، 
می پيش  دگرستيزی  و  فاشيس   تجربه جنگ،  کليت  رود.  که  داد  انسانی  سازینشان  های 

به  همچنان تحت تاثير هستی مشروط او شکل می انسان  گيرند. چنانکه درک اروپایی از 
غيریت نافی  و  است  اروپایی  درکی  همچنان  انسان،  اندیشه  ماهو  قاب  در  اگر  هاست. 

و   بداني   به خداوند  منحصر  را  آن  اما تحصيل  بينگاری   اصل  را  باور  مالصدرا، شموليت 
است؛   ناکام  این شموليت  تحصيل  در  انسانی  آگاهی  استثنای خواص، صور  به  که  کني  

های برساخته انسانی را اصالت نخواهي  داد. مرزهای ملی  آنگاه در حيات سياسی، کليت
باورهای کليت انسان ساخته قلمداد خواهي  کرد که همواره غيریترا از جمله  ستيز  یافته 

توان اعتراف کرد که گریزی از زندگی در محدوده مرزهای  صدرا میاست. با تکيه بر مال 
ملی نيست اما تا جایی به آن مشروعيت داد که نسبت به محدودیت خود آگاه باشد و در  

یافته عمل کند. مليت در تجربه مدرنيته یک  جهت یک صورت ناموجود آگاهی شموليت
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غيریت آگاهی  میصورت  اما  است  صورتی  ستيز  به  که  توان  رسانيد  مدد  مليت  فه   از 
آليست بود. پشتوانه حرکت به سمت یک صورت عام جهانشمول گردد. کانت یک ایده 

انسانمی که  برای  دانست  استعالیابی  و  اميال  از  فراغت  مستعد  هرروزی،  و  متعارف  های 
ایده اما همان  نيستند.  یافته  به یک درک شموليت  او سببتسلي  شدن  ساز درکی  آليس  

ل یابنده از تاریخ شد مبنی بر آنکه هر چه از سن و سال مدرنيته بگذرد، بيشتر و بيشتر  تکام
کانت   اگرچه  شد.  خواهد  بيشتر  آگاهی  جهانشمول  صور  به  شدن  تسلي   و  توليد  امکان 

کند اما نسبت به مسير  های موجود انسانی حفظ مینگاه انتقادی خود را نسبت به وضعيت
رانتقادی دارد. اما در روایت مالصدرا و با اختصاص آگاهی  تحوالت تاریخی، نگاهی غي 

انتقادی به مصنوعات انسانی ه  در زمان حال و   حقيقتاً شموليت یافته به خداوند، درک 
می زنده  اگر  کانت  آمد.  خواهد  بدست  تاریخی  تحوالت  مسير  در  نمیه   توانست  بود 

به مبانی مدرنيته وفادار بماند.   ظهور نوفاشيس  را در دنيای امروز توضيح دهد و همچنان
توان از یک غفلت ترمي  ناشدنی انسانی اشاره کرد و برای مسير  اما با روایت مالصدرا می 

 تحوالت تاریخی الزاماً جهات مثبت یا منفی قائل نشد. 
برقرار کرد، به همان سياق که می با فردیت یا شموليت نسبت  توان از منظر مالصدرا 

با نسبت  عموميت  برقراری  است.  ممکن  دشواری  به  تماماً عموميت  روایت  یک  گرایی، 
باقی  نسبی فرهنگی  متکثر  قلمروهای  ميان  داوری  برای  صدقی  معيار  هيج  است.  باورانه 
مینمی همه،  این  با  بهرهگذارد.  با  کثرتتوان  از  یک  هر  مالصدرا،  منظر  از  های  گيری 

بينی ماند مان حال، تشنه چش  حقيقتفرهنگی را صورتی از تجلی حقيقت برشمرد و در ه
ها، صورت وحدت بخشنده به همه آنها را عرضه کند. »مانند کسی  که از خالل این کثرت

که نشسته و چندین قس  آینه در اطراف خود نهاده و در همه آنها ظهور نموده است. ولی  
کوچکی  آینه از  نوعی  به  را  شخص  صورت  کدام  هر  و  باشند  مختلف  جنس  در  و  ها 

شود، ظهور  بزرگی و صفا و کدرت ظاهر نمایند، پس آنچه از شخص در آئينه هویدا می
(. اگر از 224: 1378اوست، نه وجود او و نه حلول در آئينه و نه اتحاد با آئينه« )خواجوی، 

های فرهنگی دنيای معاصر نسبت برقرار کني ،  نقطه عزیمت فوق ميان مالصدرا و کثرت
آنکه چش  از کثرت فرهنگی بپوشي .  گرایان خواهي  گریخت، بیتاز نسبيت باوری کثر

 های گوناگون است.  های متکثر یک حقيقت در آئينهعموميت در این روایت صورت
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هستی صرفا  ایجاد  روایت  غيریت  درک  برای  امکانی  مالصدرا،  فلسفه  از  شناختی 
ی، الجرم گشودگی به  های پيشين ساز است و این کليتشناسی قدی  کليتکند. هستینمی

کند. اما اگر به سياق  گفت، ناممکن میغير ناهمسان را آنطور که لویناس از آن سخن می
معرفت سنخ  فه   و  الوهی  اصيل  سنخ  دو  دارای  را  وجود  دنيای جدید، وحدت  شناختی 

رفت  آن  ذکر  فردیت  ایده  ذیل  در  که  همانطور  آنگاه  آوری ،  شمار  به  انسانی  نااصيل 
های انسانی به دیده تردید و ظن نگریست، دقيقاً از این حيث  بخشیهمه وحدت توان بهمی

می معدوم  را  انسانی  افراد  نشدنی  و صرف  متمایز  حيث  زبان،  که  اعتبار  به  آدميان  کنند. 
تک غيریت ناشدنی  صرف  وجه  از  انسانی،  فاهمه  در  آمده  زبان  به  جهان  و  تک  ستيزند 

ا افراد  از  یک  هر  در  حقيقت  الهی  مظاهر  سرشت  که  همانقدر  است.  عاجز  عال ،  ین 
وحدت وجود از منظر فه  متعارف بيرون است، سویه متمایز هر کدام از موجودات این  

 های ذهنی آدميان بيرون است.  تک افراد نيز از دایره فه  کليتعال  منجمله تک
فه  جهان  های انسانی از یکسو و  تمایز قائل شدن به فه  جهان از سویه حدود آگاهی

از سویه آگاهی خداوند از سوی دیگر، نتيجه یک بازسازی یا جعل با هدف واصل شدن 
مساله که  حل  است  از  ج ای  وجودشناسانه  سراسر  فه   است.  آن  با  درگير  ما  امروز  امعه 

ناحيه وحدت سنگين می ایده وحدت وجود را از  به دوگانه  مالصدرا،  کند و قائل شدن 
آنکه روایت  کند. بیی، سویه کثرت و غيریت را سنگين میشناسوجودشناسی و معرفت

نخست، کثرت را تماماً حذف کند و روایت دوم، وحدت را سراسر نادیده بگيرد. اما به  
رسد، مالصدرای دوم، صدایی است  رسد به اقتضای تحوالتی که نو به نو از راه مینظر می

که بيشتر استعداد شنيده شدن دارد.  

 گیری نتیجه
از   ه   که  دارد  شگرفی  استعداد  کرد؛  عرضه  مالصدرا  آنچنانکه  وجود،  وحدت  ایده 

جامعه  کليت یک  تضمين  برای  ه   و  بگيری   فاصله  اسالمی  فلسفه کالسيک  تام  گرایی 
گریز، در انتظار یک جامعه اخالقی، عادالنه و آزاد باشي . نوصدرائيان عصر  متکثر و تعين 

بيشتر در اردوگاه کليت به روایتی  ان غافل از کثرت ظاهر شدند. در تداومگرایما  بخشی 
سازی کردند و صوری از اندیشه  صرفاً وجودشناسانه از فلسفه مالصدرا از فلسفه او کليت

به   اما  بود  توجه  قابل  سياسی،  جامعه  به  خداوند  فراخوان  حيث  از  که  برآمد  او  سياسی 
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تعين کثرت و  بییابی  بود.  گریزی جامعه جدید  برای جامعه، چندان که  توجه  بدن  تمثيل 
رود. کسانی نيز با تفسير نوميناليستی از  پيشتر به آن اشاره شد، از مصادیق آن به شمار می

مالصدرا، ه  فه  سياسی از او را ممتنع کردند و ه  امکان تصور کليت در جامعه سياسی  
ثرت و کليت جامعه  را. روایتی که از مالصدرا عرضه شد، امکانی برای مالحظه دو وجه ک

می فراه   را  اعتباری  سياسی  ادراکات  تعبير  با  طباطبایی  عالمه  را  آنچه  بتوان  شاید  کند. 
انسان وجه  تمایز  برای  دیگری  زبان  کرد،  سویهعرضه  خدا  وجه  از  معرفت  معرفت  سویه 

تجربه   و  فرهنگ  و  غریزه  از  متاثر  ادراکات  را حاصل  باشد. عالمه جامعه سياسی  هستی 
تاثير قرار میستوار میبشری ا نتيجه تطورات روزگار تحت  از  کند که در  گيرد و آن را 

می متمایز  حقيقی  انسانادراکات  ادراکات  دوسویگی  بر  متکی  درک  و کند.  سویه 
برد.  خداسویه از مالصدرا، او را در شمار درک سکوالریستی غربی از جامعه سياسی نمی

غر انسان فلسفی  روایت  در  آگاهی  نمیسویگی  ماورائی  معيار  هيچ  به  تن  به  ب،  و  سپرد 
سویگی در سازمان فکری مالصدرا  خود متکی است و از خود رضایت تام دارد. اما انسان

به عال  آگاه   از حفره عميق فقدان سویه خداوندگاری توجه  به نقصان خود تفطن دارد. 
بجا است.  جاری  آن  در  مدام  خودانتقادی  خصيصه  یک  جهت  همين  به  آنکه  است.  ی 

نقصان به  کند  توجه  عملی خود  دستاوردهای  به  کاستیمستمراً  خود  ها، شکستها،  های 
به زمانی موکول میاعتراف می انسانی تحت  کند که پرده غفلتکند و همه چيز را  های 

تجربه رویدادها،  پاره  تاثير  اندکی  ضمير،  روشن  حکي   یک  نگاه  یا  و  گرم جمعی  های 
 .  ای مدت زمانی کوتاه بر حيات انسانی بتابدشود شاید نور اندکی بر
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