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 چکیده

جلوگیری از وقوع جنگگ و تگ ب بگرای ای گاد صگلح همگوارا یکگی از دیدیگه هگای م  کگرا  و           
ها بگیش   ها و خشونت دلیل افزایش جنگاندیشمندا  اج ماعی بودا است. این دیدیه در دورا  حاضر به 

ای را در شناخت هس ی بگرای   از گذش ه مطرح است. حکمت م عالیه م صدرا که بنیانهای فکری پیشرف ه
پیروا  خود بنا نهادا است، اگرچه مس قیماً به سراغ مساله صلح نرف ه است، اما زیربناهای فکری عمیق و 

های معاصر  ت. برای فهم به ر این مساله، بهرا گیری از قالبمهمی را برای حصول صلح فراهم نمودا اس
نمایگد. جامعگه شگنا      پژوهش در صلح و مقایسۀ برخی از این آراء با مبانی م صدرا کمک شگایانی مگی  

پژوهی و نظرات خ ق و نوآورانه  نروژی، یوها  گال ونگ، به دلیل بیش از شصت سال کار در زمینه صلح
رسد. اگر بر اسا  نظریه گال ونگگ، صگلح    وهش و بررسی بسیار مناسب به نظر میدر این زمینه برای پژ
هایی برای به وجود آمد  و ماندگاری صگلح تعریگک کنگیم، در حکمگت نظگری و       مثبت را در ای اد زمینه

پژوهی بسیار م ید و مؤثر باشد. بگه عگ وا،    تواند برای صلح آید که می عملی م صدرا اصولی به دست می
هایی است کگه   ل عاملی خشونت و تقسیم و بررسی عواملی که از بین برندا صلح هس ند، یکی از رااتحلی
رفت از نزاع و خشونت به کار برد. گال ونگ مثلث خشونت را شامل خشونت مسگ قیم،   توا  برای برو  می

وا  اصگولی یافگت   ت داند. در برابر این عوامل در فلس ه صدرالم ألهین شیرازی می ساخ اری و فرهنگی می
ها هس ند. اصالت بخشید  بگه فاگا ل اخ قگی در     هایی از این خشونت که هر کدام از بین برندا مصداق

توا  برای از بین برد  خشونت مس قیم به کار برد. نظریگه عگدالت در فلسگ ه     مقابل رذایل اخ قی را می
ها برخاسگ ه   را که اصوال بسیاری از تنشتواند برای مبارزا با خشونت ساخ اری م ید باشد؛ چ م صدرا می

برد. و در نهایت  ها را از بین می از بی عدال ی و ظلم است و برقراری عدالت منشأ طیک وسیعی از خشونت
گرایی یکی از مصادیق مبارزا با خشونت فرهنگی است که برای توجیه یا مشروعیت بخشگید  بگه    شمول

گیرد. این رساله در صدد بررسی امکگا  دسگ یابی بگه     قرار میخشونت مس قیم یا ساخ اری مورد اس  ادا 
 مبانی نظری صلح در فلس ه م صدرا و تطبیق آ  با آراء گال ونگ است.

 را، گال ونگصدم صلح مثبت، : صلح، خشونت، ها کلیدواژا

 «پنج»
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   هشوپژمسأله . 1

 کنیونی زده  جنگ دنیا که   ازین نیتر از مساخ  مهم جهان امروز است و مهم یکیصلح،  موضوع

به  یخیبرهه تار چیمسئله خشونت در ه دیاست. شا داریپا یبه صلح دنیرس  تیش برا کند یطلب م

 اختهمطرح نبوده و اذهیان را بیه خیود مشینول نسی      یمفل  انسان کیبه عنوان  یاندازه روزگار کنون

  هیا  و هر ادر که از تجربیه  روند یم  یبه پ شتریب یتکام  عقین ریها در مس انسان باشد. هر ادر که

مسئله صلح و لیزوم اجتنیاب از تبفیات  یراوان خشیونت       تیاهم رندیگ یعبرت م شتریخود ب نیشیپ

 .دارند یراستا مبذول م نیرا در ا  شتریب  ها و تیش شود یملموس م شتریب شانیبرا

مطیرح شیده و    یدانشگاه  ها از رشته یکیبه عنوان  ریصلح و خشونت در چند دهه اخ مطالفات

؛ از جملیه موسسیه   اند شده  گذار هیپا یپووه در موضوع صلح  متفدد اتیو نشر ادهایموسسات و بن

، موسسیه  (SIPRI)، موسسه بیین المللیی تحقیقیات صیلح اسیتکهلم      (PRIO)تحقیقات صلح اسلو 

، مجله تحقیقات صلح (PRIF)، موسسه تحقیقات صلح  رانکفورت (TAPRI)تحقیقات صلح تَمپر 

(JPR) ... موضیوع   نیدر همی   اریبس  ها کتاب همچنین ، مجله کانادایی مطالفات صلح و منازعه و

 .اند و منتشر گشته فیلأت

آن در  یو مبان ها هیمردان و حاکمان است اما پا دولت فهیوظ هر چند که داریصلح پا نیبه ا دنیرس

داشته  ریچشمگ یمسئله نقش نیدر ا توانند می زین ی لسف  ها دارد و  لسفه و آموزه  جا  علوم نظر

  .باشند

 یگوناگون مصادیقاست و  مسالمت، سازش، توا ق و از بین بردن نفرت میان مردممفنا  به صلح 

صیلح مسیلمانان بیا     فیت، یاز جمله صلح انسان با خود، صلح انسان با خدا، صلح انسیان بیا طب   دارد

همیه   انیی در م یو  را رهنگی  ییایی و  راجنرا  ینیصلح  راد گر،یکدیبا  انیصلح صاحبان اد گر،یکدی

پووه  مد نظر اسیت، صیلح    نیدر ا صلح. آنچه از انیهمه جهان انیدر م یاسیصلح س زیها و ن انسان

 ت.اس ییایو  راجنرا  یو  را رهنگ ینی راد
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  فصل اول: کلیات

 
هیا  مربیوب بیه     وه ودر پ .است  و نظر یعملیا  یذهنو  ینیع بفددارا  دو صلح و خشونت 

در  شیود.  گیرد و کمتر به بفد نظر  پرداختیه میی   میمورد توجه ارار آن  ها  عملی جنبهعموما صلح 

حالی که بین نظر و عم  یک دیالکتیک ایو  برایرار اسیت و ایین دو بیه شیدت از یکیدیگر تیأ یر         

هیا  عملیی    بر اساس تجربیه  یهنظرهر ن هر عم ، نظر وجود دارد و پذیرند؛ بدین گونه که در بط می

در و گیرد. بنابراین برا  ایجاد صلح الزم است مبانی نظیر  محکمیی وجیود داشیته باشید       شک  می

و بیه خصیوص  لسیفه      لسیفه  د.نی به امکان ایجاد صلح کمک ک تواند می صحیحمبانی  لسفی نتیجه 

میصیدرا    بیرا  قیت یبه صلح نداشته است در حق میمستق یاهگن جز در چند جایگاه جزخیمیصدرا 

 یرا نداشیته امیا  لسیفه او بیه شیکل      یو کمال انسان مطرح بوده و مطلقاً دغدغه صلح جهیان  تیهدا

امروز بشر  راهم  یاجتماع ازین نیتر یاساس نیبه ا دنیرس  برا  ا نهیآن را دارد که زم تیتوانمند، اابل

 دنیرس  برا یکل یاستخراج کرد که چارچوب  ا یمبان توان یاز  لسفه میصدرا م گریکند. به عبارت د

 .به صلح به دست دهد

  از آنها برا توان یکه م  ا یو مبان ندا شده میتقس یو عمل   لسفه به دو بخ   لسفه نظر مباحث

و  اتیاضی یر ات،یی خود شام  اله  .  لسفه نظرشوند یم ا تیصلح استخراج کرد، در هر دو اسمت 

 ةش  شاخ نیکه از ا شود یمدن م استیمنزل و س ریشام  اخیق، تدب یاست و  لسفه عمل اتیفیطب

  ا شیه یکه ر ا تی  ا یمبان توان یها م اسمت ریدر سا میرا حذف کن اتیفیو طب اتیاضیاگر ر ، لسفه

در اسمت  لسیفه   مطرح نمود توان یراستا م نیکه در ا  نظر یمبان نیتر تحقق صلح باشد. مهم  برا

 گیاه یجاو  تیوجود، عقین کیاصالت وجود، تشک ،یآن بر روابط انسان ریوحدت وجود و تأ  ، نظر

هیا، و در اسیمت    رابطیه بیا انسیان    حینوع صیح  جهیو در نت یآن در ذهن و عم  انسان، کرامت انسان

در انسان و از جمله  یشدن صفات اله یلزوم متجل جهیو در نت -بودن انسان اهلل فةیخل ،یحکمت عمل

 .هستند ییو شمول گرا -سبقت رحمت بر غلب

ارتبیاب بیا    جیه یخیود و در نت  رامونیبر نوع نگاه انسان به پ  ادیز اریبس ریتأ  یمبان نیاز ا کیهر 

  حید وسیط بیرا    گیر یعبیارت د  بیه  .دارد زیآم خشونت ایو  زیآم ها و انتخاب روابط صلح انسان ریسا

از جملیه وحیدت وجیود، اصیالت وجیود،        ا یمیصیدرا در بیاب صیلح مبیان      ها دگاهیاستخراج د

اواعد  یمبان نیاز ا یکه برخ است و ... ییبودن انسان، شمول گرا اهلل فهیخل ،یکرامت انسان ت،یعقین

بیه تنیاوب و بیه  راخیور      یو برخ شوند یم ا تیهستند که به صورت مستق  در آ ار میصدرا  یکل

  .دمباحث پراکنده هستن

بیا آرا    -با صلح ندارنید  واسطه یو ب ممستقی ارتباب خود که –را  یمبان نیا توان یم گرید  سو از

جهیان شیناخته    یپووه گالتونگ که به عنوان پدر صلح کرد. سهیمقا  گالتونگ صلح پووه نروژ وهانی

طرح آرا  مختلف درباره صلح و خشیونت پرداختیه اسیت.     از شصت سال است که به  یب شود، یم
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  فصل اول: کلیات

 
صیلح   جیاد یا  میصیدرا را بیرا    نظر یبه دست دهد که در آن مبان یچارچوب تواند یم  و اتینظر

  .کرد یبررس

 پژوهش موضوع. 2

تنها  دیصلح را با ایاست که آ نیا باشد  یاصطیح صلح دخ فیدر تفرتواند  میکه  یاز جهات یکی

صیلح از   نظریهکرد.   زیر ی فاالنه پ یآن را به شکل توان یم ایها جستجو کرد  دادن به جنگ انیدر پا

 گالتونگاست.  شده یمهم راتییتن دچارگالتونگ در مورد صلح و جنگ   ها دگاهیو با د 1964سال 

نفف  به م ای یا سلبی ی. صلح منفکند یم  بند دستهیا سلبی و ایجابی  یبه دو نوع مثبت و منف اصلح ر

جامفیه    سیاز  کپارچیه ی»   فال بیه مفنیا   ایجابی یا ایو صلح مثبت « عدم جنگ و خشونت»  مفنا

  .است «یانسان

 نیجنگ و خشونت را از ب کند یاست که تنها تیش م یحداال یصلح سلبیصلح  گریعبارت د به

کیه صیلح    یدر حیال  دارد یها برنم انسان زیآم مسالمت یستیبردن موانع همز نیاز ب  برا یادم اماببرد 

خشیونت    ها شهیدر اجتماع است که منجر به برطرف شدن عوام  و ر یطیشرا جادیمثبت به دنبال ا

به دست آمیده از  لسیفه    یمبان رسد ی. به نظر مردیدر آن شک  بگ تیشود و عدالت و امن  ریدرگ و

 .پووهشگر را به صلح مثبت رهنمون سازد تواند یمیصدرا م

بررسی کنید.   لسفه میصدرا   از البی را صلح  نظر یمبان امکان دستیابی به کوشد یرساله م نیا

صیلح اسیت بلکیه     جادیجهت با ا مطلقا هم  و  و  کر  نظر یادعا وجود ندارد که مبان نیهرچند ا

  برا مناسب  بستر تواند ی لسفه م نیاست و ا دیصلح مف جادیا  او غالبا برا یگفت که مبان توان یم

میصدرا انسان بسیار متشرعی است که هرگیز  اصوال  .به صلح و ترک خشونت در عم  باشد دنیرس

پا را از خطوب شرع  راتر ننهاده و در حقیقت این اانون شرع است که بیرا  او چیارچوب مشیخ     

با توجه  هایی مواجه شویم که کند. بنابراین ممکن است در مواضع مختلفی در آ ار ایشان با دیدگاه می

تر هستند تا به صلح، البته این مواضیع   خشونت نزدیک به دیدگاه  قهی رایج در زمان حیات ایشان به

بسیار محدود و منحصر در یک موضوع مشخ  و آن برخورد با غیرمسلمانان و به خصوص کیا ران  

رد که نظر ایشان در توان این نکته را تبیین و استنباب ک و مشرکان است. با کنکاش در آ ار میصدرا می

 است.  متفاوتاین زمینه دیدگاه  قهی ایشان بوده و با نظریات  لسفی خود ایشان 

برنده صیلح و   نیکه از ب یعوامل یو بررس میخشونت و تقس یعامل  یتحل قیاز طر گرید  سو از

ان داد کیه  آنها بود و نشی   برا ی لسف  به دنبال راه ح  ها توان یبه وجود آورنده خشونت هستند، م

اراخیه    زیی آم میصدرا چه پاسخ صلح ،از عوام  خشونت کیبا هر   ر ت و مواجهه  کر برون  برا

  .دهد یم
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  فصل اول: کلیات

 
شیام      رد عوام . 1 ؛نمود میبخ  تقس چندبه  یینگاه ابتدا کیدر  توان یخشونت را م عوام 

 شیود  یم یبررس یو... که در بخ  حکمت عمل ییگرا  تفصبات کور و جاهینه، ماد ،یرذاخ  اخیا

شیام    یاجتمیاع  عوامی  . 3اسیت    انسان که مربیوب بیه حکمیت نظیر     یقیحق گاهینشناختن جا. 2

 بیه نجیات   رهیی دا انحصارشام   دینی و مذهبیعوام  . 4 و یمرتبط با بخ  حکمت عمل ،یعدالت یب

 . مرتبط با بخ  حکمت نظر ،خود دین روانیپ

، بیین  (Self-directed)« خیود راهبیر  »خشونت را به سه نوع  (WHO)سازمان بهداشت جهانی 

 (67. )منبیع آنییین شیماره     کنید  تقسییم میی   (Collective)و جمفیی  ( Interpersonal)اشخاص 

از  ی. کیه برخی  کنید  یمی  میتقسی  یو  رهنگی   سیاختار  م،یخشونت را به سه دسته مسیتق  زین گالتونگ

  ازهیا ین میداد. خشیونت مسیتق    ها جا دسته نیاز ا یکیدر  توان یه در باال را مشد ادی  ها خشونت

مند  است  ها  نظام شام  روش  خشونت ساختار ،گذارد یپا م ریز تیرا به اصد آزار و اذ یانسان

 یخشیونت  رهنگی  ، رسیاند  ها آزار می هایی از انسان که بدون اعمال خشونت  یزیکی به گروه یا گروه

  سیاختار  ایی  میاز  رهنیگ میا اشیاره دارد کیه بیه خشیونت مسیتق        ییاست و به آن جنبه ها نینماد

برابیر   درکنییم   گیریم و تیش می بند  گالتونگ را پی می در این رساله ما دسته .بخشد یم تیمشروع

جیامع   هیی نظر کیی منجیر بیه    توانید  یکه اگر در کنار هم ارار م بیابیم یدر  لسفه میصدرا اصول آنها

 یهسیتند. اصیول   گیران یمشیترک بیا د   یو برخ  اصول مخت   لسفه و نیاز ا یگرا شود. برخ صلح

  :مانند

اخیتیف و   جهیکه مثار کثرت و در نت -تیماه تیو اعتبار -که منشأ وحدت  -اصالت وجود. 1

 .است -نزاع

نگیاه   در .و واحید اسیت   کپارچیه ی قتیحق کیکه جهان  قتیحق نیوحدت وجود و ا بات ا. 2

آنهیا بیه    یعالم وجود دارد که برخاسته از اتصال ذات  همه اجزا نیب یقیو  یکپارچگیمیصدرا 

 .آنها است نیاز تن  ب  و عار کیکه موجب رابطه نزد یاشتراک جهیاص  وجود است و بالنت

 دنیرسی   برا توان یاص  را م نی. ایاخیا  یدر مقاب  رذا یبه  لاخ  اخیا دنیاصالت بخش. 3

 .از منظر گالتونگ مورد استفاده ارار داد میبه صلح مستق

توانید جنبیه عملیی و     که از نظر میصدرا اصلی نظر  و تکوینی اسیت و میی   یکرامت انسان. 4

کیه   باشید  یم یو اکتساب یدو نوع کرامت ذات  دارا  انسان گریتشریفی هم پیدا کند، به عبارت د

محیروم خواهید    ی ت گام برندارد از کرامیت اکتسیاب  و تقوا و مفر یاگر در جهت کماالت انسان

 قیت یحق نیصلح بدون  هم ا .است یناگسستن  الزمه  طرت انسان و از و یذات کرامتماند اما 

  .نخواهد شد سریدر خور احترام هستند م جهیها صاحب کرامت و در نت که همه انسان
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  فصل اول: کلیات

 
از   اریو دعوت به علم و مفر ت کیه خیود بیه خیود باعیث حیذف بسی        تیبر عقین دیتأک. 5

   .شود یزا م خشونت یعقین ریغ  ر تارها

 یو کیمی  ی لسیف  یکیه جیز  مبیان    یو اصی  عیدالت الهی    یو اجتماع یاسیعدالت س هینظر. 6

به ابفاد مختلف آن پرداخته شده و ارتباب  ینیشیمیصدراست و در  لسفه میصدرا به صورت پ

و ظلیم   یعیدالت  یها برخاسیته از بی   از تن   اریبا مسئله صلح دارد. چرا که اصوال بس یتنگاتنگ

گالتونیگ   دیی . از دبیرد  یمی  نیها را از بی  از خشونت یفیوس فیعدالت منشأ ط  است و برارار

 .د استفاده ارار دادمور  به صلح ساختار دنیرس  راه ح  را برا نیا توان یم

حق و باط    که مرز  کر نیبدون ا شانیک هم رینجات بر غ رهیدا دنید عیو وس ییگرا شمول. 7

راه حی  از   نی. اشود یم کیدخولوژیا  ها بردن نزاع نیخود باعث از ب نیکنار گذاشته شود. که ا

 .است دیمف یبه صلح  رهنگ دنیرس  منظر گالتونگ برا

 فیه یصفات خداوند از جمله رحمت واسفه او که بر غلب  سبقت دارد و مسیئله خل  یبررس. 8

در او که شام  سبقت رحمت بر غلیب   یشدن صفات اله یلزوم متجل جهیانسان و در نت یالله

 .در تلاد است زیخشونت آم  از ر تارها  اریو با بس شود یهم م

میصدرا از جمله وحدت وجیود،   ی لسف یپووه  را نخست مبان نیا  نظر چهارچوببنابراین 

از جملیه   ینید -ی لسف یمیو سپس با استفاده از مفاه دهد یم  یوجود تشک کیاصالت وجود و تشک

انسان از  لسیفه میصیدرا اابی      یاص  خی ت االه  کرامت، رحمت و عدالت که بر مبنا ت،یعقین

 نیی ا تیی شیود. در نها  یصلح  راهم آورده می  هینظر  میصدرا برا ی لسف  ها هیااستخراج هستند، پ

انیواع صیلح    زیی و ن سیلبی و صلح  ایجابیصلح از جمله صلح  نهیگالتونگ در زم وهانیبا آرا   یمبان

 .شود یم سهیمقا یو  رهنگ  ساختار ،مستقیم

 اهميت و ضرورت انجام پژوهش. 3

و بیه خصیوص    یکنیون   ایی دن ازین یاز طر  ستین دهیپوش یامروز بر کس  ایصلح در دن تیاهم

به مسیاخ  روز از   ییها بتواند پاسخ نکهیو به خصوص ا تیعقین قیاسیم به ح  مساخ  از طر  ایدن

 تیاابل یغنا و تفال نیبا ا  ا که  لسفه رسد یکند ملموس است. به نظر م ا تیدر یاسیم ی لسفه غن

  مشکیت و مفلیت اراخه دهید  ح  برا یشود و بتواند راه یو اجتماع ینیع  ها حوزهوارد که نیا

 ی لسیف  تیی که از عقین نیدو راه داشته باشد. اول ا تواند یم  کاربرد  ها ورود به حوزه نیرا دارد. ا

 ی لسف یکه بر اساس مباننیدر ح  مشکیت و مفلیت کمک گر ت و دوم ا هیپا تیبه عنوان عقین

 ،ینی یمانند علیوم د  گریدر علوم د توانند یاما م شوند ینم ا تینفسه در  لسفه  یکه   دیرس یجیبه نتا

کمتر مورد توجه بیوده اسیت و    کردیرو نیداشته باشند. هر چند که ا یمهم  و ... کاربردها یاجتماع
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  فصل اول: کلیات

 
در اخیراج   یاز  یسیفه سیف    انید امیا تفیداد    مانیده  یبیاا  یدر حالت انتزاعی  شتریاو ب یمساخ   لسف

 لسفه میصدرا را از تیک   که شده است یسف زیرساله ن نیر ا لسفه دارند. د نیاز ا یعمل  کاربردها

 د.دا  تسر یبودن خارج کرد و آن را به مساخ  عمل  بفد

با توجه به  یو کرامت انسان تیوحدت وجود، اصالت وجود، عقین  یاز اب یو اصول یوجود مبان

 نیاست. ا یاسیم زیتفکر صلح آم یاصل  رگه ها انگریانسان در  لسفه میصدرا ب یالله فهیاص  خل

  بیرا  تیی نها درشوند.  یصلح میصدرا تلق هینظر  برا ییربناهایتوانند به عنوان ز یو اصول م یمبان

 ایی  دیصلح رسی  جادیا هینظر کیبه  توان یم یمبان نیبا ا ایسوال که آ نیو پاسخ به ا یمبان نیا یبررس

مربوب به آن  اتیدر نظر داشت که صلح و نظر دی. بامای کرده سهیگالتونگ مقا وهانینه، آنها را با آرا  

ها   کر  و نیز ح  منازعیات و   شام  دو بخ  چارچوب توان یجهت م کیاز در آ ار گالتونگ را 

ابفاد ااب  توجه است اما  نیا  گالتونگ در هر دو اتیو نظر ایجاد صلح به صورت مصداای دانست

 یبیا مبیان   تواند یصلح در آرا  اوست که م ها   کر  چارچوبها رساله مسئله مورد توجه تن نیدر ا

 .داده شود قی لسفه میصدرا تطب

 اهداف پژوهش. 4

 مرتبط با صلح در  لسفه میصدرا  نظر یستخراج مبانا. 1

 مرتبط با صلح در  لسفه میصدرا با آرا  گالتونگ  نظر یمبان سهیمقا. 2

 خشونت ایصلح  ۀ لسفه میصدرا دربار یینها  ریجهت گ یبررس. 3

 انطباق با نظرات گالتونگ لهی لسفه میصدرا به وس  و کاربرد یعمل تینشان دادن اابل. 4

  هاي پژوهش سؤال. 5

 ی:اصل سؤال

 ازهایچه امت یمبان نیو ا ا تیصلح دست   برا  نظر یدر  لسفه میصدرا به مبان توان یم چگونه

 نسبت به آرا  گالتونگ دارند؟ ییها ضفف ای

 :ی رع سؤاالت

 توان مبنایی برا  صلح ارار داد؟  کدام یک از مبانی  لسفی میصدرا را می

 ستند؟یصلح چ نهیمیصدرا و گالتونگ در زم نیمشترک و متفاوت ب یمبان

اصالت وجود و وحدت وجیود بیا صیلح و بیه طیور       یفنی یی لسفه صدرا یدو اص  اساس رابطه

 ست؟یلح مثبت گالتونگ چخاص ص

 باشند؟ ییصلح صدرا هینظر  برا ییمبنا توانند یچگونه م یو کرامت انسان تیعقین

 ست؟یگالتونگ چنیز در آ ار میصدرا و  در  لسفهرابطه عدالت با صلح 
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  فصل اول: کلیات

 
 پژوهش  هاي فرضيه. 6

وحیدت  شناسانه  لسفىِ اصالت وجود،  حکمت سیاسی متفالیه به لحاظ ابتناى بر مبانى هستی. 1

شناسانه نفس و اوا  نفسانی و  ها  انسان حرکت جوهرى و سفرهاى چهارگانه، و زمینهوجود، 

 .صلح را داراست  برا  نظر یبه مبان یابیتکوین و کمال و مفاد امکان دست

و اصول  یوجود ندارد اما در مبان میمستق یموضوع صلح به صورتگرچه در  لسفه میصدرا، . 2

بیر   ییهیا  داللیت  ،یشناس انسان یمبان زیاز جمله اصالت وجود و وحدت وجود و ن  و    لسفه

 .موضوع داده شده است نیا

 .دیرس یمشترک یبه مبان توان یبه دست آمده در  لسفه میصدرا م یآرا  گالتونگ با مبان سهیاز مقا. 3

همگیون و   کپارچیه، ی یتلقی   بیرا  یمحکمی  یچون وحدت وجود و اصالت وجود مبیان  یاصول

آنها و  نیب توان یو م دهند یصلح است به دست م  برا  نظر ییها که مبنا دهیهمگرا از جهان پد

 .ا تی( تقارن یجامفه انسان  ساز کپارچهیگالتونگ از صلح مثبت ) فیتفر

انسان در  لسیفه میصیدرا از جملیه     یالله فهیبا توجه به اص  خل یو کرامت انسان تیعقین. 4

 .ندیآ یصلح به شمار م یمبان

صیلح در جوامیع    جیاد یا  برا یاساس ییتواند مبنا یمیصدرا و گالتونگ، عدالت م دگاهیاز د. 5

 .گردد یتلق یانسان

 هاي مهم و ضروري کليدواژه فیتعر. 7

جوامیع    هیا  انسیان   سیازگار   حاضر به لحاظ نظیر  در پووه « صلح»: مراد از اصطیح صلح

و مشیارکت و   یکرامت انسان  نظم آن جوامع است که بر مبنا  به منظور برارار گریکدیگوناگون با 

 (.363، ص1385، مصلح) ابدی یمت اانونمند و عادالنه تحقق مفامی

 ایی  دهیاشاره دارد که در آن اسیتثمار بیه حیداا  رسی     یاجتماع طیبه شرا دگاهید نیا :ایجابی صلح

 ,Galtung) وجیود نداشیته باشید.     خشونت ساختار دهیپد ایخشونت آشکار  نکهیحذف شود و ا

1965, 229) 

  (Ibid) .: عدم جنگسلبی صلح

پیا   ریی ز تیی هیا را بیه اصید آزار و اذ    انسیان   ازهیا ینیوع از خشیونت ن   نیی : امیمسیتق  خشونت

 (Galtung, 1990, 291).گذارد یم

 یدر برخی  شیه یاز خشونت اشاره دارد کیه ر  ییها به شک   : خشونت ساختار ساختار خشونت

 شان یمحروم کردن ا راد از حقوق اساس قیساختارها از طر نیدارد و ا یاجتماع  نهادها ایساختارها 

  (Ibid) .زنند یم بیبه آنها آس
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 ایی  هیی توج  از  رهنیگ اشیاره دارد کیه بیرا     ییهیا  بیه جنبیه   ی: خشونت  رهنگی رهنگ خشونت

  (Ibid). ردیگ یمورد استفاده ارار م  ساختار ای میبه خشونت مستق دنیبخش تیمشروع

از منظر میصدرا عدالت عبارت اسیت از مجموعیه  لیاخ  سیه گانیه حکمیت عفیت و         :عدالت

 ،میصیدرا )  انسان ها از مواهب میاد    مند عبارتست از بهره زی( و ن116، ص 4شجاعت. )اسفار، ج

کیه مناسیب هیر مرتبیه از       ( و توزیع امکانات مناسب هر  رد بر حسب امیور 267، ص 6ج :1366

 (.367ص ،1385، مصلحاست ) یو روح یتا مراتب عقل یوجود آنها از مرتبه جسمان

 یو اجتمیاع  ییو آن را شام : عدالت جزا ردیگ یعدالت در نظر م  برا ییها  بند میتقس گالتونگ

 نطیور یو مجازات مجرمان، بازگردانیدن آنیان بیه اجتمیاع و هم     هیمانند تنب یبر مساخل یکه اول داند یم

 جیاد یا نطوریهمها و  دولت انیانسانها و م انیدر  رصتها، م  بر برابر یاعمال صلح تمرکز دارد و دوم

 (Galtung, 2000:163). دارد دیتأک آورند، یم دیرا پد که منا ع دوجانبه و برابر ییساختارها

التزام به نظامی عقلی برحسب طاات بشر  برا  بیه   ت،ی: از منظر میصدرا مراد از عقینتیعقین

شدن انسان بیه مظهیر     یتخلق به اخیق اهلل است که مستلزم تبد یفنیدست آوردن تشبه به خداوند 

ا  که از عقینیت بیشتر  برخوردار باشید بیه اصی      مفنا جامفه نیتام و آیت کبرا  االهی است. به ا

همیو،  و  20،ص1ج: 1981میصیدرا،  نزدیکتر و شباهت آن به خداوند نیز بیشتر خواهد بیود )  یهست

 (.196، ص5: ج1366

 روش پژوهش. 8

و  یتفیامل  وهیآرا  میصیدرا و گالتونیگ بیه شی     سیه یاسیت و مقا  یلی یپووه  حاضیر تحل  روش

میصیدرا   ی لسف یمنظور نخست به تتبع در مورد آن دسته از مبان نیا  . براشود یانجام م انهیا زا هم

 و شیود  یمی  ریمیصدرا در باب صلح امکان پذ  به دستگاه نظر یابیآنها دست قیکه از طر میپرداز یم

میورد نظیر     دسیتگاه  کیر    هیا  یوگی یو و یرا با مبیان   دستگاه  کر نیا  ها یوگیو و یسپس مبان

میصیدرا    هیا  دگاهیی به کشف نقاب اوت و ضفف د سهیمقا نیا قیو از طر میکن یم سهیگالتونگ مقا

و جبران نقیاب ضیفف و    میترم  ها به راه میتوان یم وهیش نی. روشن است که از خیل امیشو یم  ینا

 .میابیدست  زیمیصدرا ن  ها دگاهیبسط و توسفة نقاب اوت د

 پيشينه پژوهش. 9

حکمیت   ادیدر بن یمیصدرا با عنوان  لسفه و صلح جهان میحک  یهما نیهجدهم 1393سال  در

 دهیبه چیا  رسی   یمذکور که در االب کتاب  یصدرا در تهران برپا شد. مجموعه مقاالت هما یاسیم

از  لسیفه   ییهیا  مقیاالت جنبیه   نیاز ا  . در تفدادپردازد ی( با صلح میبه ارتباب  لسفه)به صورت کل

 :مقاالت عبارتند از نیشده است. ا یبه صلح راهگشا باشد بررس دنیرس  برا تواند یکه م میصدرا
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 مجموعیه مقیاالت  )از مسئله صیلح نیزد میصیدرا،     یوجودشناخت نییتب ، دهندیب  ریکث جهیخد

 («ی لسفه و صلح جهان»

 )همان(. ،یصلح جهان  راو ،ییسالک اسفار صدرا ،یخادم منوچهر

 )همان(.و صلح از نگاه میصدرا،  یانسان جهان ،یمانیسل  اطمه

برارار شیود بیه صیورت     تواند یو صلح م هیحکمت متفال نیکه ب  ا دسته از مقاالت رابطه نیا در

او از ارتبیاب   ریبه انسان و جهان و تفس یینگاه خاص صدرا نکهیارار گر ته است. ا یمورد بررس یکل

 نکهیا دونمقاالت ب نیدر ا گری. به عبارت ددیصلح بگشا  به سو یراه تواند یانسان با خدا چگونه م

 ،یشناسی  انسیان  ،یخداشناس رد،یارار بگ قیو توجه عم یمورد بررس هیاز حکمت متفال یاسمت خاص

 .شده است نییو رابطه آنها با صلح تب یبررس یبه صورت کل ییصدرا یو وجودشناس یشناس جهان

 )همان(. ،ییصدرا هیدر حکمت متفال یصلح و عدالت جهان ینیدو  ی لسف یمبان ،یانیتواز زهره

 )همان(. تس،ین بیو  لسفه ال هیو صلح بر اساس حکمت متفال یکرامت انسان ن،یمف امراله

از نظیر صیدرا بیا     نکیه یا شود یپرداخته م یاز مباحث انسان شناس یمختلف  ها دسته به اسمت نیا در

باعث تحقق عیدالت   یبه عدالت اخیا  یشد و ن  ینا یبه عدالت اخیا توان یسه گانه م  اعتدال در اوا

  حکمیت نظیر   طیه یدر ح تیاخیق و مفنو نکهی. اشود یصلح در درون آحاد بشر و اجتماع م جهیو در نت

دارد  ییچیه ااتلیا   نهیزم نیانسان در ا یالله فهیصلح دارند. شأن خل  با برارار یچه ارتباب خاص ییصدرا

 .داشت میصلح خواه  برا  چه رهاورد میمفتقد باش یو اگر همچون صدرا به کرامت انسان

 هیی نو از حکمیت متفال  یمتفاوت، برداشت یهستند که تیش دارند با خوانش یمقاالت زیسوم ن دسته

است که در زمیان میصیدرا    یمانند صلح موضوع زین ییگرا داشته باشند. کثرت ییگرا کثرت نهیدر زم

در  درااز تفکر صی  یبرداشت توان یم هیمرسوم و متداول نبوده است اما با دات در اصول حکمت متفال

 .شد کینزد اریبه صلح بس جهیبه دست آورد و در نت نهیزم نیا

 )همان(.و مدارا،  انیآدم یمیصدرا، کثرت نوع دونپور،ی ر بهیط ،ی اضل رضایعل

 )همان(. ن،یصدرالمتأله شهیدر اند یصلح جهان  برا یینجات مبنا سمیپلورال ،یکانمیدهقان س میرح

ا  نیز با عنوان صلح از منظر صدرالمتألهین شیراز  در مجله حکمت اسییمی بیه چیا  رسییده      مقاله

زایی و نجمه کیخا( با هدف تمرکیز بیر دییدگاه صیدرا برآننید تیا        است. نویسندگان این مقاله )شریف لک

لهین مورد بررسی ارار دهند و این مدعا را مطیرح  چارچوبی از مسئله صلح را در  لسفه سیاسی صدرالمتأ

ها   رد  و اجتمیاعی زنیدگی انسیان درگییر مسیئله       کنند کهدر  لسفه سیاسی میصدرا تمامی عرصه می

لح تدارک شیود؛  گانه زندگی، یفنی  رهنگ، سیاست و ااتصاد، ص شود و باید برا  همه ارکان سه صلح می

توان از صلح سخن گفت. در وااع چال  در هر کدام از سیه بخی  میورد اشیاره      در غیر این صورت نمی

تواند به برارار  و تحقق صلح خل  وارد سازد. از نظر  لسفه سیاسی متفالیه هیر چییز  کیه مفر یت،      می
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تیوان   ده است. از این منظر میی امنیت و مفیشت و به عبارتی، عدالت جامفه را مخت  سازد، از صلح دور ش

شوند. اگر عدالت باشید صیلح برایرار اسیت و مفر یت،       گفت جنگ و صلح هر دو بر جامفه عارض می

 ا تد.   امنیت و مفیشت در جامفه به سامان است و اگر عدالت نباشد جنگ و ستیز اتفاق می

 این مقاله همانطور که بیان شد بیشتر رو  مسئله عدالت متمرکز است.

 نق  ادیان در اخییق صیلح، عفیو و دوسیتی    با عنوان  در دانشگاه شیراز 96ی نیز در سال ایشهم

برگزار شد که در آن به مباحث دینی و سیاسی پرداخته شد و ارتباب  لسفه با صلح در آن مورد توجه 

 ارار نگر ت.

خیی  موضیوعی ابتکیار  اسیت و علییرغم بر      طرح مسئله صلح از منظر  لسیفی میصیدرا  اساسا 

کار  در این  منسجماشارات ضمنی در پووه  ها  صورت گر ته در زمینه حکمت سیاسی، به طور 

زمینه صورت نگر ته است. آنچه در این پووه  جدید محسوب می شود،  طیرح مسیئله بیر مبنیا      

اصول مسلم  لسفه صدرایی نظیر وحدت وجود و اصالت وجود و نیز مبتنی ساختن دیدگاه میصدرا 

 بنا  عدالت و کرامت انسانی است. زمینه بر مدر این 

اسیت و مقایسیه آرا  میصیدرا و گالتونیگ بیه شییوه تفیاملی و         تحلیلیی  روش پووه  حاضیر 

شود. برا  این منظور نخست به تتبع در مورد آن دسته از مبانی  لسفی میصیدرا   ا زایانه انجام می هم

شیود و   ظر  میصدرا در باب صلح امکان پذیر میی می پردازیم که از طریق آنها دستیابی به دستگاه ن

سپس مبانی و ویوگی ها  این دستگاه  کر  را با مبانی و ویوگی هیا  دسیتگاه  کیر  میورد نظیر      

 که در این زمینه نیز تا به حال کار  صورت نگر ته است.گالتونگ مقایسه می کنیم 

مسئله صلح و صیلح گراییی و تبییین مبیانی و اصیول  لسیفی آن از منظیر        در مجموع باید گفت 

حکمت متفالیه از نقاب جالب توجه در این پووه  است. وجود مبیانی و اصیولی از ابیی  وحیدت     

وجود، اصالت وجود، عقینیت و کرامت انسانی با توجیه بیه اصی  خلیفیه اللهیی انسیان در  لسیفه        

صلح آمیز اسیمی است. این مبانی و اصول می توانند به عنوان  میصدرا بیانگر رگه ها  اصلی تفکر

زیربناهایی برا  نظریه صلح میصدرا تلقی شوند. به رغم اعتقاد برخی از اندیشمندان در حوزه هیا   

بیه   -علوم سیاسی و اندیشه سیاسی در اسیم به کمرنگ شدن مباحث سیاسی در حکمت صدرایی و 

سیاسی در دوره   پیس از ابین سیینا چنیین پووهشیی از ایین جهیت         زوال اندیشه -تفبیر  عام تر

ضرورت می یابد که می تواند خیف این مدعا را آشکار کند و وجود زمینه هایی روشن برا  داللت 

آموزه ها  صدرایی بر مساخ  مطرح در حوزه  لسفه/ حکمت سیاسی اسیم را به ا بات برسیاند.  بیه   

دشناختی نظیر وحدت وجود، اصالت وجود و حرکت جیوهر  و  خصوص بهره گیر  از مبانی وجو

اصولی از ابی  کرامت و عدالت در این پووه  برا  نشان دادن رویکرد  لسفه صدرایی به موضیوع  

صلح جهانی از نوآور  ها  این پووه  به شیمار میی رود. بیه عییوه در خصیوص اندیشیه هیا         
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هی در ایران صورت نگر ته است و این پیووه  از  گالتونگ در بارۀ صلح هنوز کار چندان ااب  توج

 این جهت نیز نوآورانه محسوب می شود.    

 

 

 


