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  ۸۰  .......................................  حسن ميرزا محمدي، مصطفي كريمي، حميد احمدي هدايتمحمد
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  ۱۲۹  ..........................................................................................................................  مريم زائري
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بودن است تا بدانجا » مدني بالطبع«شناختي،  يکي از واقعيتهاي هستي و مسائل هستي
که امروزه بسختي ميتوان تصور کرد فرد انساني خارج از جامعه حتي قادر به حيات 

از سويي آنچه ضامن بقاي هر جامعه است نظام، قوانين و قواعدي است که . باشد
تا رفع نيازها و منافع هريک، نياز و منفعت ديگري همزيستي افراد انساني را ميسر ساخته 

بر پايه همين اصل، ساختار و نهادهاي اجتماعي شکل گرفت، سخن از . را نابود نکند
شناسي،  حقوق و وظايف متقابل دولت و ملت بميان آمد و علومي همچون جامعه

 . حقوق، اخالق اجتماعي و سياست پديد آمد

تبيين مبادي تصوري و تصديقي علوم ديگرند، گريز فيلسوف و فلسفه که متعهد به 
و گزيري از مطالعه اصول و قوانين جامعه و نظام حاکم بر آنها و نيز فرصتها و 

بر همين اساس، بنياد حکمت اسالمي صدرا بر آن شد . تهديدهاي اجتماعي ندارند
نوزدهمين همايش از سلسله همايشهاي بزرگداشت حکيم مالصدرا را به موضوع 

فلسفه و نظم عمومی؛ فلسفه سياسی و نظم : در محورهاي» فلسفه و نظم عمومي«
عمومی؛ فلسفه علوم اجتماعی و نظم عمومی؛ فلسفه حقوق و نظم عمومی؛ فلسفه 

و نظم عمومی  » فلسفه و کودک«اخالق و نظم عمومی؛ فلسفه هنر و نظم عمومی؛ 
متفکران جامعه باشد و هم موعد اختصاص دهد تا هم يادآوري وظيفه خطير فيلسوفان و 

  .و ميقاتي براي اهل نظر تا انديشه و دانش خود را کنار هم نهند
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 به همايش مقاله فراخوان بنياد، اين علمي عالي شوراي در موضوع تصويب از پس
 واصل همايش دبيرخانه به چكيده مقاله ۲۴۳ مقرر، مدت در و رسيد عمومي اعالن
 روي شماست آنها در اين مجموعه پيش ةچكيدمقاالتي كه  آنها ميان از كه گرديد
 .شد دانسته همايش محورهاي با همسو

 
  دبيرخانه همايش
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  ∗اللهي حميدرضا آيت

همچون نظم علّي، نظم ساختار، نظم (معموالً نظم را به خصوصيات متفاوتي 
اما نظمي که در معناي فلسفيش مورد توجه . دناستناد ميكن) غيرهشناسانه و  زيبايي

که اين اجزاء نسبت به هم شناخت (است، همان هماهنگي بين اجزاء يک مجموعه 
در تحليل اينگونه نظم ديده ميشود . براي برآوردن هدفي مشخص است) نداشته باشند

ز نميتوانند اين چون اجزاء مجموعه نسبت به يکديگر شناختي ندارند و خود ني
هماهنگي را ايجاد کنند، ازاينرو وراي اين مجموعه بايد شعوري باشد که هم نسبت به 

يي عقالني بين يک هدف و  اجزاء مجموعه شناخت داشته باشد و هم بتواند رابطه
با چنين تعبيري . سازي اجزاء برقرار كند و هم بر اين کار توانايي داشته باشد هماهنگ

ازاينرو، هرگونه . گانه نظم، فقط انسان ميتواند دست به نظم بزند سهاز ويژگيهاي 
  . نگري و درنتيجه، شعور انساني خواهد داشت برقراري نظم، نشان از غايي

يي که در  از آنجا که شاخصهاي خاص انسان ميتواند تشکيکي باشد، بگونه
هد گرديد ـ صورت تحقق هر شاخص در مرتبه قويتر، ويژگي انساني فرد بيشتر خوا

هاي انسان است اما کساني که از درجه نطق  بعنوان مثال اگرچه نطق يکي از خصيصه
بيشتري برخوردار باشند ميتوانند در اين شاخص واجد خصوصيات انساني بيشتري 

ها نشان از درجه بيشتر  باشند ـ به همين ترتيب، تحقق نظم و هماهنگي در مجموعه
معني که هرچه قدرت تحقق نظم توسط انسان  نبدي. شعور انساني خواهد داشت

اين نوشتار درصدد است نشان . بيشتر گردد، تحقق انسانيت او نيز بيشتر خواهد گرديد
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يي منطقي  دهد که بين انسانيت فرد و ايجاد نسبت بين غايت افعال و نظم اعمال رابطه
اين جهت در تحقق اند اين ويژگي را محقق سازند از  وجود دارد و کساني که نتوانسته

  .اند انسانيت خود بازمانده
  انسانيت، غايت افعال، نظم اعمال: ها كليد واژه
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  ∗حسين كلباسي اشتري

مند ضرورتاً  اند؛ گرچه هر نوع انديشه نظام فلسفه را نوعي تفكر منظم خوانده
و ترتيبات استدالل و   مقيد بودهفيلسوفان نه تنها به نظم انديشگي . فلسفي نيست

اند، در باب نظم و هماهنگي انضمامي چه در ساحت  استنتاج را بتفصيل بيان كرده
نزد حكيمان، اين نظم در تمامي . اند اخالقي و چه در ساخت سياسي نيز دغدغه داشته

يي كه  مراتب و شئون در آيينه وجود و در سپهر هستي محض ديده ميشود؛ بگونه
اند و مناسبت  ائنات و اعيان بترتيب ازلي و در مقياس كيهاني به هم پيوستهجميع ك

نظم عالم جديد اما . ميان آنها در طرح كلّي عقل و نفس جهاني، نقش بسته است
اين . نظمي سراسر قراردادي و اعتباري است و بر مصالح جزئي و بشري بنا شده است

بدين ترتيب، تأمل در . تام و تمام دارد نظم با مباني علم، قدرت و تصّرف بشر مناسبت
مبادي و مباني هرگونه نظم فردي، اجتماعي، اخالقي و مانند آن، مسبوق به نحوه تلقي 
از ساحت وجود است و به نسبت اتّصال يا انفكاك از اين ساحت، نوع و غايت اين 

ود را نظم متفاوت ميشود و آدمي در نگاه و فعل خود به اتكاي همين نسبت، وضع خ
نظم منطوي در نگاه ديني، از سويي با عقل كل و از سويي با فطرت عام . معين ميسازد

يي از آن در وجود او انعكاس يافته، مرتبط است و هرگونه نظم  هستي كه جلوه
  .اعتباري نيز با همين نظم كيهاني مناسبت مييابد

  م كيهاني، نظم اعتباري، نظم اجتماعيظن :ها كليد واژه
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  ∗قهي حسن بلخاري

تاريخ نشان ميدهد كه هندسه، ابتدا با آيين و عقيده و سپس با فلسفه پيوندي 
چند هزارسال پيش در مصر تکوين  »Geometry«اصطالح انگليسي . عميق و ديرپا يافت

بنيادين در ذهن و زبان انسان يافت و تعمق در چنين تکويني نشان ميدهد بنا به اصلي 
در پسِ . باستان در پس هر عرضي، جوهر و در پس هر فيزيکي متافيزيکي، وجود دارد

گيري زمينهاي اطراف نيل بود، نشاني از نظم  هندسه محسوس نيز که همانا اندازه
بنابرين، مهندس با . معقول بر عالم موجود است که هديه خدايان به انسان بود

ي خويش نه تنها با ايجاد نظم جامعه انساني را بسامان ميکرد، بلکه ورز هندسه
که نمايه (تصويري از بازگشت ادواري نظم به عالم، پس از ظهور غول آشفتگي 

يا  »Chaos«را به تماشا ميگذاشت؛ بعبارتي، تبديل ) بود فيزيکي آن طغيان رود نيل 
هزارسال پس از تکوين، در يونان  يا نظم و زيبايي؛ اصلي که دو  »Cosmos«بينظمي به 

و بر بنياد آن هندسه عامل انتظام هستي در فيزيک و متافيزيک شد  گرديدتئوريزه 
  ).افالطون تيمائوسبعنوان مثال در (

پس همانگونه که آيينها و اساطير از طريق ميانوندهايي چون فيثاغورس و 
از ارکان فلسفه بدل گرديد و  فيثاغوريان به فلسفه پيوند خوردند، هندسه نيز به رکني

همچنانکه فلسفه با تقسيم به نظري و عملي، مهمترين موضوع خود را تبيين هستي و 

                                                 
  استاد گروه مطالعات عالي هنر دانشگاه تهران ∗
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عاليترين غايت خود را سعادت انسان قرار داد، هندسه نيز بعنوان رکني از آن، خود را  
بدينصورت هندسه در معماري و صناعات . در خدمت اين بدايت و غايت قرار داد

يافت و نه تنها عامل ايجاد نظم و انتظام در هستي نظري و عملي انسان که ظهور 
  .تصوير زيبايي نيز گشت

به اين ترتيب، نوشتار حاضر به بررسي هندسه و مهمترين نماد شرقي آن يعني 
  .مندله و تأثير آن بر انتظام رفتار انسان در سطح جامعه خواهد پرداخت

  نظم، نظم هندسي، مندلهفلسفه زيبايي، : ها واژه كليد 
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  ∗طوبي كرماني

از ويژگيهاي مهم فلسفه اسالمي، ابتناي آن بر منطق، استدالل و يك اسلوب عقلي 
فلسفه «و  »منطق داللت«نويسنده بر آن است تحت موضوع منتخب، از نگاه . است
» كالم بشري«و نيز » كالم وحي«، »كلمه اهللا«، وجود ارتباطي منطقي و فلسفي بين »نظم

يي بر عالَم حاكم است كه بدون آن، اساساً خلقت  كه فلسفهرا ارائه نمايد؛ به اين معنا 
و نيز حيات بشري ناممكن و محال مينمايد؛ به اين بيان که تصور فرد انساني، خارج 

نظام و قانون و قاعده، ناممكن است و اين نظام و قانون را  از جامعه و جامعه بدون
فهم بشري، اعم از فهم كلمه اهللا . فلسفه خلقت، معين و ضروري ساخته است

تفاهمي بين هر متكلم و مخاطبي و كالم بشري يا هر » تشريع«و كالم وحي »  تكوين«
ناممکن و  ـ كه از اهم موضوعات علم معاصر است ـ جز براساس نظمي منطقي،

جهان توسط . ميسور است» منطق داللت«نامعقول است و بيان آن، از طريق علمي بنام 
قانون و نظامي اداره ميشود؛ جهاني که به اراده الهي و براساس فلسفه خلقت، بنا شده 

يي قانونمند  الهي، اراده  است و ارادهمنظم کنترل ميشود، جهاني و توسط همان نظام نيز 
تمام تصميمات الهي، جاري و حکمفرماست و اين نكته، تفاوت جدي  است که در

  .ديدگاه فلسفه اسالمي با ديدگاه الحادي غربي است
از نگاه فلسفه اسالمي، هر آنچه در هستي رخ ميدهد، توسط نظامي هدفمند، 

                                                 
  دانشگاه تهراندانشيار گروه فلسفه و حكمت اسالمي  ∗
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يي مشخص و معلوم  ميگردد و در نقطه يي آغاز حکمراني ميشود كه از نقطه هدايت و
.  پايان مييابد و اين همان باور ماست كه جهان، توسط نظامي اداره ميشودو هدفمند 

شناخت، قدرت و امكاني است که خداوند در وجود . مند است شناخت بشري نيز نظام
مند است و ازاينرو شناخت و معرفت، منطقي دارد  بشر قرار داده و اين امكان نيز نظام

، حاكم و مسئول تمييز صحيح از باطل و منطق آن،  قانون و نظمي است كه بر آن
يي که قائل به تعدد نظام معرفتي يا معتقد به بينظمي در  است و به اين ترتيب نظريه

معرفت و شناخت بشري است، با آراء فيلسوفان اسالمي در تعارض خواهد بود؛ 
است  مند و داراي منطق چراكه معرفت نيز در دايره كلمه اهللا واقع است و ازاينرو، نظام

  .و آن نظام، يكي ديگر از نقاط افتراق با تفکر مادي جهان غرب است
مند بوده و تكلم ميان بشر نيز به  از سوي ديگر، تفاهم بين افراد بشر نيز نظام

مردم اهداف خاصي را با سخن گفتن محقق ميسازند؛ . مند تحقق مييابد كالمي نظام
انگيزش، اهدافي را با  قت و نظم شگفتهمانگونه كه متكلم حقيقيِ عالَم، از طريق خل

كالم تكويني و تشريعي خود، محقق ساخته و همواره جاري در تمام هستي است و 
كه مبتني بر يك نظم خاصي است، ميتواند بين معاني مقصود و » منطق داللت«

كه بيان ارتباط منظّم و اليتغير » منطق داللت«. را تمييز دهد غيرمقصود هر سخني
بين همه اجزاء عالم است، ميتواند مشخص کند که مقصود هر کالمي اعم از  عقالني

کالم الهي يا بشري چه بوده است؛ زيرا هر کالم بشري نيز در دايره نظام خلقت و از 
تأثير نظام اعمال ارادي صورت ميگيرد و  وجه تفهيمي آن، عملي ارادي است و تحت

تأثير  خ ميدهد و به همين سبب، تحتاز سوي ديگر با هدف انتقال معناي مشخصي ر
يي که انساني عاقل، آن را براي  هر کلمه. است» منطق درکي و منطق داللي«نظام 

مشمول نظم بين متکلم و » منطق داللت«مخاطب معيني بيان ميکند، بسبب همين 
مخاطب بوده و ساختاري است که رابطه فهم و تفاهم بين متکلم و مخاطب را سامان 

اين ارتباط فهم و تفاهم بين متكلم و مخاطب، ارتباطي منطقي . نظيم مينمايدداده و ت
  : است كه فلسفه خلقت، آن را ترسيم و تنظيم نموده است

  جهان چون خط و خال و ابروست     كه هر چيزي به جاي خويش نيکوست
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  )۵۳/فصلت(»...الحقانه ن لهم يسنريهم آياتنا في اآلفاق و في انفسهم حتي يتب«
جهاني داللت منطقي، ايجاد تفاهم مشترک بين انسانهاست و همين تفاهم  استگاه اينخ

مشترک، اساس ايجاد جوامع و تفاهم و انتقال معنايي بين مخاطب و متکلم بوده و به 
جامعه سمت و سوي مورد نظر را ميدهد و البته اين تفاهم نيز جز از طريق كالم ناممكن 

  .لم تفاهم بين طرفين براساس يك نظم متعالي استع» منطق داللت«پس علم . است
سخن مهمتر اينكه حقوق و مسئوليتهاي متبادل بين افراد مختلف در جامعه نيز با 

موضوع و پايه اين مسئوليتهاي متبادل، ارتباط و سلوك . نظم خاصي، ايجاد ميشود
ي که هنگام. دوسويه افراد و از طريق ارتباط كالمي و گفتاري بين انسانهاست

يي سخني را به ديگري ميگويد، مسئوليتي را براي مخاطب و مسئوليتي را براي  گوينده
در کالم ياد ميشود؛ به اين معنا که هر » حجيت«خود ايجاد مينمايد که از آن به 

گفتاري، حجتي براي مخاطب و حجتي براي گوينده است و نظامهاي قضايي، مبتني 
و مستندات و همه مدارکي که بين مردم مورد تبادل ها  اقرار. بر همين مسئوليتهاست

قرار ميگيرند، همه براساس مسئوليتي است که مبتني بر گفتار گوينده بوده و برعهده 
گانه تفاهم که براساس آن، جامعه مسئوليتهاي  اين عناصر سه. مخاطب نيز نهاده ميشود

و علم داللت براساس يك  هستند» منطق داللت«متبادلي را ايجاد ميكند، بنيانهاي علم 
اما همه اين نظم . ريزي ميکند گانه را برنامه نظم عقلي منطقي است که اين عناصر سه

ال تبديل لخلق اهللا و «شده است؛  استوارمنطقي بر يک نگاه و تدبير حکيمانه و فلسفي 
است، ارتباط فلسفي و منطقي گوينده و » كلمه اهللا«و از آنجا كه هستي » التحويال

نگارنده حقيقي با هستي است که فلسفه وجودي و ارتباط منطقي هر گوينده، کالم و 
  .مخاطبي را شکل داده و سامان ميدهد

  ، منطق داللتاهللا نظم بشري، نظم الهي، كلمه :ها كليد واژه
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  ∗ فر عبدالرزاق حسامي

رعايت نظم عمومي، يکي از امور ضروري براي تحقق يک جامعه مطلوب و 
اما چگونه و از چه راهي ميتوان به اين هدف دست يافت؟ آيا بايد . بسامان است

ز فرهنگي با آموزش اخالقي افراد جامعه، آنها را به رعايت نظم ها و مراک رسانه
عمومي برانگيزانند يا آنكه بايد با وضع قوانين بازدارنده، افراد جامعه را ناگزير به 
انجام اين کار کرد؟ و يا انجام هر دو کار الزم است؟ اين مسئله را ميتوان از منظري 

آيا رعايت نظم عمومي در يک جامعه بخودي  ديگر نيز مطمح نظر قرار داد و آن اينکه
خود ارزشمند است و انگيزه فرد از انجام آن ـ چه آگاهي و تعهد اخالقي باشد و چه 
بيم از مجازات ـ هيچ تأثيري بر ارزشمندي آن ندارد؟ يا اينکه ارزشمندي رعايت نظم 

 شناسي اخالقي است و اگر فرد بجهت ترس از عمومي در گرو تعهد و وظيفه
هاي حقوقي اين کار را انجام دهد، فعل او ارزشي نخواهد داشت؟ در پاسخ به  جريمه

يکي از : اين پرسش، ميتوان رعايت نظم عمومي را از دو حيث مورد بررسي قرار داد
در اخالق فردي ميتوان . لحاظ اخالق فردي و ديگري از حيث اخالق اجتماعي

ر رعايت نظم عمومي تنها در صورتي گرايي اخالقي، فعل فرد را د براساس وظيفه
فضيلت تلقي کرد که از سر احساس تکليف اخالقي انجام شده باشد؛ چراکه اگر 
شخص از سر ترس از جريمه اين کار را انجام دهد، با انتفاي نظارت، انگيزه خود را 

يي که باشد،  اما در اخالق اجتماعي، رعايت نظم عمومي به هر انگيزه. از دست ميدهد
به هر حال بنظر ميرسد . يلت تلقي ميشود؛ چراکه افراد جامعه از آن منتفع ميشوندفض
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براي رسيدن به نظم عمومي، نميتوان و نبايد به آموزش اخالقي افراد اکتفا کرد، بلکه 
بايد با وضع قوانين شديد بازدارنده و تقويت نيروهاي نظامي و انتظامي براي برخورد 

  .مي و امنيت اجتماعي را در جامعه حاکم نمودشديد با متخلفان، نظم عمو
شناسي اخالقي، اخالق  نظم عمومي، راه اخالقي، راه حقوقي، وظيفه :ها واژه  كليد

 فردي، اخالق اجتماعي
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  ∗قاسم پورحسن

ميان متفكران ترين ديدگاه فلسفي در باب زندگي در  نظريه اعتباريات، برجسته
شناسانه و در تمايز با ادراكات حقيقي طرح  اين نظريه با رهيافتي معرفت. اسالمي است
. شناختي است رويكرد غالب در آن، رويكرد روانشناختي ـ معرفت .گرديده است

طباطبايي اعتباريات را افكار عملي و اجتماعي انسان برميشمارد كه آدمي بكمك   عالمه
  .عوامل احساسي ميكوشد تا ميان دو جهان حقيقي، وساطت برقرار سازد
. ن نموده استايشان در تأمالتش در باب حكمت عملي، نظريه اعتبارات را تدوي

ادراكات اعتباري در افتراقي از ادراكات حقيقي، بخشي از نظام معرفتي است كه تا 
گرچه فيلسوفان اسالمي از اعتباريات . يي ندارد پيش از عالمه در فلسفه اسالمي پيشينه

عتباريات ا(االخص  اند، اما اعتباريات بالمعني سخن گفته) معقوالت ثانيه(االعم  بالمعني
  .از ابتكارات بديع عالمه طباطبايي محسوب ميشود) عياجتما

روش  واصول فلسفه ، الميزاناعتباريات كه در آثار مختلف عالمه بويژه در تفسير 
مطرح شده، عمدتاً ناظر به ساحات اجتماعي و عملي  اعتباريات، رساله برهان، رئاليسم

هاي  عالمه در مقاله .شناسي نيز ميباشد است، اما در عين حال بخش مهمي از معرفت
از ادراكات حقيقي و در مقاله ششم از  اصول فلسفه و روش رئاليسمسوم تا پنجم 

اعتباريات نه همچون ادراكات حقيقي، . ادراكات اعتباري سخن بميان آورده است
  .رابطه توالدي و استنتاجي دارند و نه برهانيند

اين نظريه هم . بايي استشناسي عالمه طباط اساس طرح اعتباريات، نظريه انسان
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ميتواند به شناخت صحيح از انسان، نيازها و پرسشها و نيز غايات و اهداف او كمك 
كند و هم اسباب شكلگيري نظامات جمعي و زندگي اجتماعي، بنيانهاي حقوق و 

نتايج معرفتي اعتباريات را نيز هم ميتوان در مسئله ملك و . اخالق جمعي را شرح دهد
ي مالحظه كرد كه قدرت سياسي را امري انساني برميشمارد و هم در حكومت اجتماع

  .كشمكشهاي امروزين علوم انساني ديد
اعتباريات، قلمرو روشني از درك مناسبات و روابط اجتماعي انسان، نيازهاي 
اساسي آدمي، اهداف و اغراض او در حركت استكمالي و باألخره چارچوبي نيرومند 

در نوشتار . وم انساني، اخالق و قدرت سياسي عرضه ميكندپردازي در عل از نظريه
حاضر درصدديم تا وجوه ابداعات عالمه در اعتباريات را بررسي كرده و نتايج و 

  .پيامدهاي معرفتي آن را مورد توجه قرار دهيم
ادراكات اعتباري، نظم اجتماعي، نظام معرفتي، عالمه طباطبايي، : ها واژه كليد 

  علوم انساني نظامات اجتماعي،
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  ∗رضا سليمان حشمت

  پرستي کن          سه ماه مي خور و نه ماه پارسا ميباش نگويمت همه ساله مي      
تبارشناسي ايزدان درنهايت به ) archeon(در اساطير يونان از طرف آغاز و مبدأ 

يعني تشتت صرف بازميگردد و از سوي انجام و فرجام ) chaosخائوس (هباء 
)eschatos ( غاک و ژرف پايهمعاد افراد بشري به م)abyss (در هادس ختم ميشود .

) جامعيت اضداد، ضامن نظم و وحدت(حکمت پيشا افالطوني بويژه با طرح لوگوس 
فلسفه با  ها برخاست و در دور بعد جريان اصلي به مقابله با هباء و مغاک اسطوره

نوعي تجديد اين معنا در نزد سوفسطائيان براساس انسانوارانگاري 
)anthropomorphism (اما اين نزاع ميان تشتّت، آشفتگي، . اساطير مخالفت نمود

مندي از سوي ديگر، بصورت  آشوب و بيقاعدگي از يکسو و نظم و انتظام و قاعده
فه باقي ماند تا آنکه با پايان فلسفه از آشکار و پنهان تا روزگار ما در بطن و متن فلس

نظم و تحکّم ايدئولوژيک و تکنولوژيک در عالم پسامدرن و تعبير نظم در بينظمي آن 
نکته آن است که نظم و بينظمي در تفکّر حکمي و تعقّل فلسفي در قالب . سربرآورد

انگاري  نيستدر برابر نظم و بينظمي در وضع هبائي و ) ethos(و مقام ) pathos(حال 
مغاکي جهان امروز قرار دارد و تذکّر به آن شايد بار ديگر ياريگر و مددکار ما در 

  .بست واقع گردد خروج از اين بن
  حكمت، هباء، مغاك، نظم و بينظمي :ها كليد واژه
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  ∗حكمت اله مالصالحي

» آرکئولوژي«شناسي يا بمفهوم دقيقتر، دانش  ديرينهها و مباحثي را که  طومار مسئله
يا منشأ و خرد و منطق دروني نظم بروي » لوگوس«و » آرخه«شناسان دربارة  و باستان

يي ميداني و  اند، هم صبغه اند، هم سرشتي فلسفي و نظري داشته ما گشوده
و  جراحي و مهندسي  گبسخن ديگر، رديابي و رصدشان هم کلن. شناختي باستان

شناختي را ميطلبد و هم تحليل و فهم  مهارت دانش و دانايي و شواهد و قرائن باستان
  . فلسفيشان چراغ نظر و تأمل و تعقل فلسفي را

پاسخ پرسشهايي از قبيل اينکه کنجکاويها، کششها و کنشهاي شناختي انسان در 
در جهان  تاريخ و مراحل آغازين تجربه و حضور تاريخي آدمي از  هاي پيش هزاره

هستي پي برد و سر از آگاهي سازگاري و هماهنگي ميان  يچگونه به نظم پديدارها
ارها برکشيد؟ اينکه انسان در پيش از تاريخ چگونه نظم هندسي و هماهنگي يدپد

هاي آنرا چگونه آفريد و بيان کرد؟ اينکه در  چيزها را کشف کرد؟ اينکه نخستين نشانه
نظمهايي را تفسير ميکرد؟ هم چراغ نظر فکر و فهم فلسفي آفريد چه  تصاويري که مي

  .را ميطلبد و هم کلنگ جراحي و عمل باستانشناسانه را
شعور طبيعي، آشوب، ناهماهنگي و بينظمي را برنميتابد مگر در خدمت و مسير 

شعور طبيعي در مسيرهاي از . تثبيت و تقويت و تضمين و استمرار آهنگ نظم طبيعي
ه نيز گام برگرفته و روي ريلهاي وراثت حرکت کرده و ره سپرده شد پيش طراحي

نوزاد پروانه پيشاپيش آموخته است که چگونه از خود دفاع کند و به چه راهي . است
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  /نوزدهمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

29292929

  . »مورچگان راه گم نميکنند«فسکي، وبرود تا زنده بماند؛ بتعبير داستاي
اريخمند چنين شعور و شناخت انساني يا شعور و شناخت انسان تاريخي شده و ت

نيست، هم مجهز به موهبت اراده و عزم و انگيزه انتخاب است، هم ميتواند نظمهاي نو 
هايش را نيز بيافريند و به  را طراحي، معماري و مهندسي کند و دراندازد و نشانه

ها و  ها و ساخته بتصوير بکشد و تفسير خود را در چهره طرحها و نقشها و نگاره
بگذارد و بيان کند و هم آنکه هماره در معرض خطا و اشتباه و  هايش بتماشا آفريده

گام نهادن در مسيرهاي کژ و گمراهي است و ميتواند بينظمي و ناهماهنگي و آشوبهاي 
شعور و شناخت انسان تاريخي شده و تاريخمند . را دامن بزند» مسآنارشي«گسترده و 

اها و تصحيح مسيرهاي کژ و هاي آزمون و پيکارگاه همين انتخابها و خط در بوته
صحنه آمده و چهره پارادوکس يا  هنظمها و بينظميها، هماهنگيها و ناهماهنگيها ب

  .ديالکتيکي نيز چيزها را ميفهمد. کرده است نماي خود را آشکار تناقض
تعابير ديني گناه و فساد و عصيان و شر و شرک و ضاللت و گمراهي و تباهي 

وجدان انسان را به پيچيدگيهاي رازآميز و سازوکار بغايت اند تا هم  فراخوانده شده
پارادوکسيکال و متناقض شعور و شناخت انسان تاريخي شده در ارض هبوط بيدار و 

هاي  هشيار نگاه دارند و هم آنکه انگشت اشارت و تأکيد خود را بر ابعاد و اليه
ني و رازآميز ميان شناختي و متعالي نظم و هماهنگي و همسويي و همنوايي درو هستي

اجزاء و وحدت و پيوند و پيوستگي زنده و پيکروار ميان کثرت و رنگارنگي اشياء را 
  .د و بنمايانندنانردر نسبت با کل  بگذ

شعور انساني هم تقابلها، هم تضادها، هم تناسبها و هم تقارنها را ميشناسد و 
س ميکند، ميشنود، ميفهمد؛ هم نظم و سمفوني و هماهنگي دروني چيزها را احسا

بتعبير عميق و دلنشين . آفريند هايشان را مي ميبيند و ميزييد و هم تصويرها و نشانه
  :عارف و شاعر بزرگ جالل الدين محمد بلخي خراساني

  چونکه حق را نيست ضد پنهان بود                پس نهانيها بضد پيدا شود
شناختي، تصويري از  ن باستاننوشتار حاضر سعي دارد با اتکا به شواهد و قرائ

صور ابتداييتر بيدارشدن مرحله به مرحله کنجکاويها، کششها و کنشها و شعور و 
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هاي ديرينه و درازآهنگ پيش از تاريخ ترسيم كند و نگرش  شناخت انسان در هزاره
افکندن نظمها و تشکلهاي اجتماعي  آنها به مقوله نظم و آهنگ چيزها و طراحي و پي

هاي آزمون و خطا و انتخابهاي پي در پي ايشان را از منظر  بوته نخستين در
  . شناختي بررسي و تحليل نمايد ديرينه

  تيك، نظم اضدادكشناسي، انسان اوليه، شعور طبيعي، ديال ديرينه :ها كليد واژه
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  ∗محسن جاهد

پايبندي به نظم اجتماعي ـ از جمله نظم ترافيکي ـ نتيجه نوعي ادراک متعالي 
اين ادراک، ادراک . اين ادراک چيزي غير از ادراک حقايق و واقعيات عالم است. است

مفاد قضيه حماريه در هندسه . مفهوم قرارداد است که نوعي ادراک اعتباري است
کند که رسيدن از يکي از دو رأس غير اقليدسي اين است که حتي االغ نيز درک مي

الزاويه مثلث قائم الزوايه به ديگري از مسير وتر ـ که خطي مستقيم است ـ  قائم
که گاه از بديهيترين بديهيات  - کوتاهتر است، اما بسنده کردن به ادراکي در اين حد 

. آورد ياست ـ  نظمِ عبور و مرور شهري را مختل کرده و بينظميهاي فراواني به بار م
نوشتار حاضر درصدد است نظم ترافيکي را با ادراک قرارداد گره زده و نشان دهد كه 

از همينرو براي . يي حقايق ـ کما هي ـ ميتواند مخلّ نظم اجتماعي گردد درک پاره
برقراري نظم ترافيکي، نيازمند نوعي ادراک هستيم که خاص ساحت انساني است و او 

  .  را از حيوانات جدا ميکند
 قضيه حماريه، نظم ترافيکي، ادراک حقيقي، ادراک قرارداد :ها واژه  كليد
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  ∗زهره توازياني

شک هر انديشه فلسفي، خالي از تأثيرات علمي در زندگي فرد انديشمند  بي
» فلسفه صدرايي«نخواهد بود؛ در خصوص تفکري نيز که در اين نوشتار بعنوان 

خوانده ميشود، اين اعتقاد وجود دارد که آن نيز همچون هر انديشه ديگر فلسفي تأثير 
هر چند ادعا ميشود که مفاهيم . ا داردتام و تمامي بر شئونات فردي و اجتماعي انسانه

فلسفي، مفاهيمي انتزاعي هستند که بردشان صرفاً مشغوليت نظر است، اما بجرئت 
ميتوان ادعا کرد که اين نوع نگاه است که رفتارهاي آدمي را تعين ميبخشد؛ حتي اگر 

مفاهيم زيرا تنها استفاده تقويمي از . مفاهيم نظري جنبه حکاييشان چندان قوي نباشد
نيست که آنها را مؤثر ميسازد، بلکه حتي مفاهيم خيالي و وهمي هم ميتوانند مورد 

يي داشته باشند که به آن استفاده تنظيمي گفته ميشود؛ همچنانکه مفهوم خدا   استفاده
اند درحد استفاده تنظيمي و نظم  براي کساني که داليل متقن بر وجودش نيافته

ها، بخصوص اخالق، قابل انکار نبوده  ي در بعضي از حوزهبخشيدن به رفتارهاي انسان
. كم يک مورد از اين نوع استفاده در انديشه کانتي قابل اشاره است دست. است

گرايي شکل ميگيرند به افزايش  هاي فلسفي که در فضاي شکاکيت و پوچ انديشه
لهي به کاهش هاي ا بحرانهاي اجتماعي و ايجاد هرج و مرج بيشتر منجر شده و انديشه

اين بحرانها و تقويت آرامش فردي و اجتماعي بيشتر منجر ميگردند که مطالعات 
اين امر بخصوص وقتي هويدا ميشود که . ميداني تأييدات روشني در اين زمينه دارند

ربط وثيق ادراکات اعتباري با ادراکات حقيقي بخوبي تبيين شده باشد، زيرا باعتقاد 
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بخش رفتارهاي   ها و نبايدهاي  فردي و اجتماعي که تعينفيلسوفان صدرايي، بايد
اما . فردي و اجتماعي جامعه انساني هستند، در رابطه با ادراکات حقيقي شکل ميگيرند

ادعايي که در اين نوشتار پيگيري ميشود، منحصر به ادراک حقيقي نبوده و نگارنده بر 
آثار خارجي خاصي را از خود بر اين اعتقاد است که حتي توهمات آدميان نيز ميتواند 

جاي گذارد که در آنصورت اين باور شکل ميگيرد که هر مفهومي حتي اگر تأثير 
بگمان نگارنده، مفهوم خدا در فلسفه . تقويمي نداشته باشد، آثار تنظيمي خواهد داشت

يي تقويمي است   هر چند که ايده خدا، ايده ؛بخش زندگي آدميان است صدرايي، نظام
و بر وجود او ادله محکم و متقن داللت دارد، اما خداي فرضي هم تأثيرگذار است، 

يي از تأثيرات ايده خدا از منظر   در نوشتار حاضر به پاره. چه رسد به خداي واقعي
  .حکمت صدرايي بر تعين و چگونگي نظم زندگي پرداخته خواهد شد

  فلسفه صدرايي، خدا، استفاده تقويمي، استفاده تنظيمي: ها اژهكليد و
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  *منصور ايمانپور

در باب مفهوم نظم و اقسام و مصاديق آن، سخنان گسترده و متنوعي گفته شده 
فيلسوفان اسالمي نيز متناسب با رويکرد و اقتضائات بحث فلسفي، از نظم ويژه . است

سينا با پيروي از فارابي و در چارچوب اصل  ابن. اند عميق ميان موجودات خبر داده و
عليت و لوازم آن، نظام کياني را تابع نظام رباني دانسته و نظام طولي و عرضي علل و 

به . معلولها را بازتاب و نمايانگر نظم صقع ربوبي و صور مرتسمه قلمداد کرده است
طرح و نقشه عالم، پيش از ايجاد، در قلمرو نظام صور رقم سينا،  باور فارابي و ابن

خورده است و موجودات عالم از عقل اول تا هيوال براساس آن نظام معقول، قدم به 
  .اقليم آفرينش و وجود ميگذارند

ي و همين نظام کياني نيز مطابق اصل عليت و لوازم آن همچون ضرورت علّ
با ترتيب خاص و اليتخلف آفريده شده است  معلولي و اصل سنخيت و قاعده الواحد

اين نظم عميق علّي، نه . ترتيب، يک نظام علي و طولي تشکيل گرديده است و بدين
تنها ميان علتها و معلولها حکمفرماست، بلکه ميان معلولها و لوازم يک علت و ملزوم 

  ).ضرورت بالقياس(نيز حاکم است 
در . ، يک نظم خاص ديگري حاکم استدر عالم طبيعت نيز عالوه بر نظم مذکور

، عالم طبيعت، عرصه قوه و فعل است و فعليتها و )بتبع ارسطو(سينا  نگاه ابن
بنابرين، بين قابلها و . هاي گذشته است هاي آينده، استمرار و شکوفايي قوه پديده

افزون بر آن، تمام حرکتها و تحوالت . مقبولها نيز سنخيت و نظم خاصي حاکم است

                                                 
 دانشيار گروه فلسفه اسالمي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ∗
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عالم و طبايع موجود در آن اعم از جمادات و نباتات و حيوانات داراي غايات و اين 
  .اهداف هستند و در چارچوب يک نظام معقول و غايي عمل ميکنند

سينا آفرينش موجودات و استمرار و تکثير و بقاي آنها  ابن از ديدگاهبه اين ترتيب 
علّي تبعيت ميکند و  و حرکت و صعودشان همه از يک نقشه حکيمانه و نظم عميق

. هيچ رخداد باطل و افسار گسيخته و محصول تصادفي در اين نظام بچشم نميخورد
سينا، موضوع  تشريح اين نظم علّي فراگير و ذکر اقسام و نمودهاي آن در فلسفه ابن

  .اصلي اين نوشتار است
  نظم، علّيت، ضرورت، سنخيت، نظام کياني :ها كليد واژه
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  ∗مرتضي جوادي آملي

آنچه بعنوان نظم عمومي، اخالق حسنه و نظاير آن در نظامات اجتماعي و اخالقي 
جهان در حال شكلگيري است و از منظر دانش حقوق و اخالق نيز داراي ضرورت و 

شناختي  انسانشناختي و  اهميت است، مبتني بر يك سلسله مباني و اصول هستي
ميباشد و روشن است كه هرچه اين مباني و اصول استوارتر و پايدارتر باشد، شناخت 
حقوق، ارزشها و نيز ابعاد و جهات آنها روشنتر و مؤثرتر خواهد بود و بديهي است 

پايه باشد، بطبع آن حقوق  اگر چنين مباني و اصولي وجود نداشته باشد يا سست و بي
ريشه  كه معيار حيات فردي و اجتماعي انسان امروز ميباشد نيز بي و مالكها و ضوابطي

  . و بدون اصل و غيرمؤثر خواهد ماند
در انديشه فلسفه اسالمي، بخصوص حكمت متعاليه، مباحثي عميق، وسيع و 

شناسي به اصل اثبات  شناسي و انسان استوار وجود دارد كه ضمن تأمين مسائل هستي
بدون شك . ي پرداخته و مباني آنها را بيان مينمايدوجود چنين حقوق و نظامات

ي بوضوح ميتوانند ضمن يفيلسوفان حقوق و اخالق ملهم و متأثر از چنين مباني نظر
شناسايي صحيحتر و مناسبتر حقوق و نظم اجتماعي، بمنظور حل مسائل و مشكالت 

رد جوامع تر در عرصه جهاني حضور يافته و براي پيشرفت و پيشباجتماعي، شايسته
بنظر ميرسد منشأ بسياري از پيچيدگيهاي حقوقي و تعارضات . عميقاً مؤثر باشند

  . شناختي است نظامهاي اجتماعي در عدم شناخت مباني، بخصوص مباحث انسان
فلسفه اسالمي كه همه مباحث خود را صرفاً با شيوه عقلي و برهاني و نه با 

                                                 
  رئيس بنياد علوم وحياني اسراء ∗
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مايد، متأثر از دانشهاي وحياني، بدنبال گرايانه حلّ و فصل مين روشهاي تجربي و حس
شناسايي بهتر انسان، جهان و ارتباط بين ايندو است و تالش مينمايد با توليد مباني و 
اصول مسلّم و برهاني، راه مناسبتري را پيش روي بشر قرار دهد تا با توجه به مسائلي 

طبيعي و فطري  در عرصه جهاني براي بشر پيش آمده و نيازمند مناسباتامروزه كه 
يي است، كمتر به تعارضات و چالشهاي اجتماعي ـ سياسي تن دهد و بتواند آنها  ويژه

  .را حلّ و فصل نمايد
  فلسفه نظم، فلسفه اسالمي، نظم فلسفي، نظم عمومي: ها كليد واژه
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  ∗فاطمه سليماني

مالصدرا با تحليل و بررسي صفات الهي ـ نظير حکمت، رحمت و عنايت الهي ـ 
. به ساختاري منسجم و منظم از جهان دست مييابد که از آن به نظام احسن ياد ميکند

ناپذير، تحت تدبير خداي عالم و قادر  در چنين نظامي وجود قوانين ثابت و تخلف
ر آن خداوند هر لحظه در شأني است؛ موجب پيدايش نظمي پويا و فعال ميشود که د

نيز تأکيد بر حضور فعال و پوياي الهي در کار خلقت و تدبير جهان در  قرآنآيات 
  .سايه سنن ثابت الهي دارند

ناپذيري از واژه نظم و تداعي نوعي جبر و  برغم دريافت معناي ثبات و تخلف
قعيتهاي مختلف و عدم انعطاف از آن، نظام احسن بستري از شرايط و احتمال مو

يي که انسان مختار در چنين نظامي  صورتهاي گوناگون اشياء را فراهم ميسازد، بگونه
ميتواند با علم و درايت از بهترين وضعيتهاي ممکن بهره جسته و خير و نعم الهي را 
دريافت نمايد؛ همانطور که ميتواند با جهل و بيدقتي، خود را در بدترين موقعيت قرار 

  .شر نصيب او گرددداده و 
  نظام احسن، نظم پويا، سنن الهي، انسان مختار، مالصدرا :ها كليد واژه

    

                                                 
 ، واحد خواهران)ع(دانشيار گروه فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه امام صادق  ∗



  /نوزدهمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

39393939

  
�R% و ����t+ �  �@?��% {نS� ��� م� ¡8 

  ∗منيره سيد مظهري

بنيادين، معمول و در عين حال پرچالش در قلمرو  موضوعاتاز  يکي نظم عمومي
برخي معتقدند که اين موضوع و مباحث پيراموني آن از  .استعمومي فقه و حقوق 

دستاوردهاي حقوقدانان است و در متون ديني اهتمامي نسبت به آن صورت نگرفته 
تشريعي و نهاي ميتوان به بنيا، بخوبي هاي ديني با جستجو و تأمل در آموزهاما . است

. فقهي دست يافتاستنباطات  احکام اساسي آن از منظر کتاب بعنوان نخستين مصدر
شناسي نظم عمومي،  در اين نوشتار با گذر مختصري به پيشينه تاريخي و بعد مفهوم

و سپس قواعد، نصوص و اصولي را بررسي ميکنيم که  قرآن کريمابتدا جهات توجه 
بنظر ميرسد آنچه در مورد نظم عمومي در . بعنوان زيربناهاي بايسته آن شناخته ميشوند

و غني آل و متناسب با فرهنگ متمدن  بنحو ايده طرح شدهکتب مختلف حقوقي م
  .استقرار گرفته  مالحظه  مورد قرآن کريمهاي  اسالمي در آموزه

، نظم عمومي، تعاون، شورا، وفاي به عهد، امنيت، قرآن کريم: ها واژه كليد
 تحريم حق ستيزي
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  ∗محمد حسين طالبي

چنانچه بخواهيم نظم . بخش عدالت، نظم عمومي است هاي رضايت يکي از دستاورد
» عدالت«. عمومي در اجتماع مستقر شود، بايد آرمان عدالت اجتماعي در جامعه اجرا گردد

بنابرين، براي برپايي عدالت بايد اول حق را . بمعناي دادن حق هر صاحب حقي است
حق در تقسيمبندي عام خود . را به صاحبانش رساند بخوبي شناخت و در گام بعد بايد آن

براين اساس، عدالت نيز به دو دسته . حق تکويني و حق تشريعي: به دو دسته تقسيم ميشود
درنتيجه، نظم عمومي مبتني بر عدالت . عدالت تکويني و عدالت تشريعي قابل تقسيم است

  . يعينظم عمومي تکويني و نظم عمومي تشر: نيز بر دو دسته است
شناسانه در حکمت اسالمي، حق تشريعي بر حق تکويني مبتني  براساس مباني معرفت

نظم عمومي تشريعي نيز . بنابرين، عدالت تشريعي نيز بر عدالت تکويني استوار است. است
  .بايد مطابق نظم عمومي تکويني باشد تا انسان اجتماعي را به سعادت برساند

در جامعه و در پرتو آن، چالشهاي اجتماعي به پايينترين حد با استقرار نظم عمومي تشريعي 
چنانچه . خود ميرسد و انرژيها صرف تکامل شهروندان براي رسيدن به سعادت و رفاه ميشود

آورند، جاودانه  بخواهيم سعادت و رفاهي که شهروندان در سايه نظم عمومي تشريعي بدست مي
؛ زيرا دستاوردهاي )مراد از دين، اسالم است(اشد محور ب باشد، بايد نظم عمومي تشريعي، دين

  .آورند همواره سعادت ابدي را براي انسانها به ارمغان مي) اسالمي(ديني 
نظم عمومي، عدالت تکويني، عدالت تشريعي، حق تکويني، حق  :ها كليد واژه

  تشريعي، دين اسالم
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   ٢اصل ، محسن موحدي١اله بداشتي علي

هر امر درست و پايداري بر پايه نظم و دقت بنا ميشود؛ اين مسئله هم در حوزه 
با توجه به حديث . تکوين عالم و هم در حوزه تشريع و قانونگذاري مطرح است

امام، در تحقق و نظم تکويني عالم  ، وجود»االرض بأهلها الحجة لساخةلوال «معروف 
ضروري بنظر ميرسد، همچنين در حوزه قانونگذاري و سياست و مسائل اجتماعي 

  .بسيار حائز اهميت است
گانه، يعني قوه حس،  از منظر مالصدرا، انسان کامل از جهت مبادي ادراکات سه

ميع مراتب تخيل و تعقل به سر حد کمال رسيده است و مقام و مرتبه جامعيت در ج
گانه  جبروت، ملکوت و ناسوت را دارد و او خليفه خدا و ولي حق  کماليه نشئت سه

و مجمع مظاهر اسماء الهيه است؛ پس چنين کسي واليت تکويني و تشريعي دارد و 
استحقاق رياست بر خلق جهت اجراي نظم و هدايت بشر بسمت کمال مطلق را 

از ديدگاه عالمه طباطبايي، انسان کامل صاحب همت و داراي مقام کن و  .داراست
صاحب امر است و عالوه بر واليت تشريعي، داراي واليت تکويني است که 

اهللا بمنزله اعضا و بدن او و او بمنزله روح آنهاست و نظام هستي، يکپارچه به  ماسوي
  .، اداره ميشودتوجه ايجادي ولي الهي، که واسطه بين حق و خلق است

                                                 
  دانشيار گروه فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه قم. ١
  كارشناس ارشد فلسفه دانشگاه قم. ٢
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در نظم عالم، در تفکر دو ) ولي الهي(از اينرو، در اين نوشتار، نقش و جايگاه امام 
حکيم الهي مورد بررسي قرار گرفته و اين نتيجه حاصل ميشود که تنها امام بجهت 
اشراف علمي و عيني بر عالم تکوين و تشريع حاصل از تکوين صالحيت دارد 

  .نظم تکويني تأسيس نمايديي آرماني بر اساس  جامعه
واليت الهي، نظم تکويني، نظم تشريعي، نظم عمومي، مالصدرا، : ها كليد واژه
  عالمه طباطبايي
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   ٢، مرضيه گيوريان١محمد اكوان

يي کامل تکون  بدو پيدايش بگونهجامعه انساني، همچون ديگر ويژگيهاي انسان، در 
شدن انسان همانند ديگر امور جسماني و  نيافته است، بلکه هم جامعه انساني و هم اجتماعي

ادراکي او گام به گام و مرحله به مرحله تکامل و تحول پذيرفته است؛ به هر ميزان كه 
ادي و معنوي آگاهي و علم و اراده انسان در جهت افزايش توانايي براي كسب کماالت م

افزونتر شده، جامعه نيز سامان بيشتر يافته و اجتماعي شدن و شيوه زندگي اجتماعي او نيز 
هيچ تبيين منطقي و علمي وجود ندارد که . بتدريج بسوي کمال و پيشرفت درآمده است

بتوان با آن، خصوصيت اجتماعي بودن انسان را از ديگر ويژگيها او که پيوسته در زمان 
مستثني کرد و آن را از همان آغاز پيدايش او بصورت کامل تحقق  ،تحول يافته تکامل و

يند تاريخي زندگي اجتماعي انسان، آنچه اانديشي در فر با تأمل و ژرف. يافته دانست
حاصل ميگردد، اين است که نخستين گردهمايي و اجتماعي که در حيات انساني پديدار 

د دو نفر از جنس مخالف براي تأمين خواست طبيعي يي از راه پيون شده، گردهمايي خانه
اين عامل طبيعي، قويترين و مقبولترين عاملي است که ميتوان آن را . يکديگر بوده است

ازاينرو، ميتوان گفت طبيعيترين . تنسيي دا سبب بنيادي وادارکنندة انسان به زندگي خانه
طبيعيترين خواست مشترک دو  عاملي که بشر را بسوي زندگي اجتماعي سوق داده، تأمين

                                                 
  دانشيار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي. ١
  کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسالمي. ٢
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به اين ترتيب آنچه ارسطو در خصوص زندگي اجتماعي انسان . جنس مخالف بوده است
. است در نگرش عالمه طباطبايي پذيرفتني نيست» مدني بالطبع«به آن اشاره نمود که انسان 

بوده زيرا عالمه اگرچه بر اين باور است که زندگي اجتماعي در هيچ ادواري از بشر جدا ن
يي از زمان نبوده که انسان بگونه فردي زندگي کرده باشد و زندگي  و حتي هيچ برهه

جمعي را از زندگي فردي انتخاب و برگزيده باشد و براي انتخاب آن بتفصيل، مصالح و 
است كه اين ضرورت مرتفع  محاسن آن را مورد سنجش و تأمل قرار داده باشد، اما معتقد

ترک بوده كه او را براي نخستين بار به پيوند و ازدواج ـ يعني نمودن خواست طبيعي مش
اولين گام در تشکيل اجتماع و زندگي اجتماعي ـ واداشته و در اين جهت ضرورت او را 

  .به برداشتن گامهاي ديگر مجبور کرده است
ان نمايان نسپس از شکلگيري اجتماع کوچک خانواده، ويژگي ديگري براي ا

بايد هر چيزي را که در راه کسب  اواست که بموجب ضرورت، ميگردد و آن اين 
درواقع، . ، از هر نوعي که باشد، در خدمت خود بگيرد و استخدام کندتأثير داردکمال 

 يشانسان تالش ميکند به هر شيوة ممکن براي انتفاع، بقا و تداوم حيات و زندگي خو
درتحقق بخشيدن اين . ده نمايداز ديگر موجودات ـ خواه اشياء و خواه افراد ـ استفا

راه، نخست از ماده جهان آغاز ميکند و دست به ساختن ابزار و ادواتي ميزند که 
بوسيله آنها در مواد ديگر تصرف نمايد و آنها را در اختيار خود بگيرد و به اين ترتيب 

 از سوي ديگر، براي. انواع صنايع و فنون را براي رسيدن به اهداف خود شکل ميدهد
گيري از آنها به اقدامات  تصرف در گياهان و حيوانات، دست بکار ميشود و براي بهره

اما به اين اکتفا نميکند، بلکه از همنوعان خود نيز غافل نميشود و . متعددي ميپردازد
براي استخدام آنها نيز تالش ميکند و در هستي و کار آنها تا آنجا که ممکن باشد 

تمرار پيدا کرد تا آنكه انسان با اين مشکل مواجه شد که اين روند اس. تصرف ميکند
هر فردي از فرد ديگر همان را ميخواهد که ديگران از او ميخواهند و ناگزير مجبور 

گيري نمايد، ديگران نيز بايد او  شد که بپذيرد همانگونه که او ميخواهد از ديگري بهره
ايد اجتماعي مدني و تعاوني را در خدمت خود بگيرند و از اينجا متوجه شد که ب

تشکيل دهد و سپس به اين حقيقت واقف گرديد که دوام اجتماع و زندگي اجتماعي 
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يي استقرار يابد که هر فردي به حق خود نايل گردد و  منوط به اين است که بگونه
  . مناسبات و روابط اجتماعي متعادل شود و عدالت اجتماعي تحقق يابد

را وادار ساخته تا زندگي اجتماعي و عدالت اجتماعي را بنابرين، اضطرار انسان 
بپذيرد و دامنه اختيار و آزادي خود را محدود سازد و چنانچه زندگي اجتماعي و 
عدالت اجتماعي اقتضاي اوليه طبيعت انسان بود بايد در همة شئونات اجتماعي غالب 

تاريخي  و تشريک مساعي به بهترين صورت حاکم ميشد، در صورتي که تجربه
  . خالف آن را نشان ميدهد

از طرف ديگر، افراد انسان به حکم ضرورت و از نظر خلقت و منطقه زندگي و 
اين اختالف طبقات، پيوسته عدالت اجتماعي و تشريک . عادات و اخالق گوناگونند

البته اين اختالف در بين افراد جامعه . مساعي در زندگي را با خطر مواجه ميسازد
وري است، چون خلقت بسبب اختالف مواد اختالف است؛ اگرچه همه حتمي و ضر

يي سبب وحدت  افراد جامعه در صورت انسان هستند و وحدت در صورت تا اندازه
افکار و افعال ميگردد، اما اختالف در مواد هم اقتضاي خاص خود را دارد و آن 

ان در عين اينکه بنابرين افراد انس. اختالف در احساسات و ادراکات و احوال است
يي ديگر، نسبت به هم نيز اختالف دارند و اختالف در  يي وحدت دارند، بگونه بگونه

احساسات و ادراکات، موجب اختالف در اهداف ميگردد و اختالف در اهداف، سبب 
ايجاد . آيد ايجاد اختالف در افعال ميشود و درنتيجه، اختالف نظام اجتماعي بوجود مي

نسان را مجبور ساخت تا به تشريع و وضع قوانين بپردازد؛ قوانين ، ايچنين اختالف
عامي که عمل به آنها موجب رفع اختالف ميشود و استقرار عدالت اجتماعي را 

انسان براي ضمانت اجرايي قوانين به دو عامل پي برد؛ يکي عامل . تضمين مينمايد
  . ل کارآمد و مفيد سازندجزايي و ديگري عامل اخالقي که ميتوانند قوانين را در عم

در اين نوشتار تالش ميشود ديدگاه عالمه طباطبايي در خصوص التزام به قانون 
  . بمثابه خاستگاه تداوم زندگي اجتماعي مورد تحليل و تبيين قرار گيرد

قانون، زندگي اجتماعي، استخدام، ضرورت، خواست مشترک،  :ها كليد واژه
  عدالت اجتماعي
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2، علي حيدري1اله خادمي عين
    

هاي اولياي دين بوده  توصيه رعايت نظم در زندگي فردي و عمومي، همواره از
توصيه به تقوا، به نظم در  بالفاصله بعد ازنهج البالغه در ) ع(است؛ چنانکه امام علي 
در رسيدن  عقول بشري نيز هماره اهميت نظم عمومي را. اند همة امور سفارش نموده

توالي تقوا و نظم، امري اتفاقي . اجتماعي مدنظر داشته است به مصالح زندگي فردي و
نيست، بلکه ربط تکويني ايندو سبب شده که در سبک زندگي مؤمنانه، تقوا و نظم در 
. کنار ساير امور ارزشي سرلوحه برنامه زندگي فردي و اجتماعي مؤمنين قرار گيرند

سبب نظم بين غرايز و قواي مملکت  يو هم در وجه ايجاب تقوا هم در وجه سلبي
درون آدمي است و از آنجايي که هرکس براساس شاکله دروني خود عمل ميکند، اين 
نظم اخالقي آثار ارزشمندش را در عرصه مملکت بيرون و حيات اجتماعي نشان 

ومي، امري نکته مهم اين است که تقوا، نقش محوري در اخالق دارد و نظم عم. ميدهد
حياتي در عرصه حقوق است؛ بنابرين، پيوند تکويني تقوا و نظم عمومي، اصالت و 
حجيت اخالق و نقش محوري آن را در عرصه حقوق، به زيبايي توجيه ميکند و 

 .استآن نوشتار حاضر بدنبال نشان دادن اين رابطه و توجيه و تبيين 

 تقوا، نظم عمومي، اخالق، حقوق :ها كليد واژه

   
 

                                                 
  دانشيار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران. ١
 دانشجوي دكتري فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  . ٢
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   2زهرا گوزلي، 1مرتضي شجاري

 يتمام ياندر م يآدم وي يدگاهاز د. يداندخداوند م يرا تجلّ يعالم هست مالصدرا
را در خود  يصفات اله تمامي يتواندم ينرواست و ازا تعالي حقکامل  يموجودات، تجلّ

كه وجود اين دو  خداوند، محبت و قهر است يدو صفت از صفات کمال. محقق سازد
صفت ـ همانند صفات متضاد ديگر ـ موجب ايجاد نظم در وجود آدمي و الزمه 

به باور مالصدرا، معناي عام محبت، معنايي است كه  .رسيدن به كمال حقيقي است
محبت  ع،به ظاهر قهر و غضب است، درواقاين معني، آنچه در . شامل قهر هم ميشود

اما محبت بمعناي خاص، در . گري كرده استو عشق است كه بدينصورت جلوه
است كه خداوند آن را تنها به كساني ميدهد كه داراي  يي  عطيهمقابل قهر است و 

و رضوان  مانند حيات طيب و زندگي نوراني در دنيا و جنّت ؛ايمان و عبوديت باشند
نوع رحمت و  ينو مجرمين بخاطر كفر و جرمشان از ا كفار ،سبب ينبد. در آخرت

در اين پژوهش با بررسي كمال آدمي، نظم در عالم هستي و . ندارند يي  محبت بهره
نظم در وجود آدمي، كوشش ميشود كه ديدگاه مالصدرا در خصوص رابطه نظم با 

  .كمال آدمي تحليل گردد
  كمال آدمي، نظم الهي، انساني، صفات متضاد، محبت، قهر :هاژه كليد وا

                                                 
 دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تبريز .١

 دانشجوي دكتري فلسفه دانشگاه تبريز .٢
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   ٢، اعظم خاكي١فرشته ندري ابيانه

يكي از مهمترين مباحث در حوزه انديشه ديني، بحث از جايگاه انسان و كرامت 
مكاتب علمي و  اين بحث همواره از ديرباز مورد توجه. اين شاهكار خلقت است

در اخالق . فلسفي، دانشمندان و پيشتازان حركتهاي اصالحي در جهان بوده است
اسالمي، كرامت نفس، پايه و محور همه تعليمات اخالقي قرار گرفته و در مآثر 

آدم و حملناهم في البر و  ولقد كرمنا بني«: بتعبير قرآني. اسالمي بر آن تأكيد شده است
). ۷۰/اسراء(» يالًضالطيبات و فضّلناهم علي كثير ممن خلقنا تف البحر و رزقناهم من

معنا و مترادف با آن عبارتند  هاي هم كرامت در لغت بمعناي تعظيم و تنزيه آمده و واژه
: انواع آن عبارتند از... . بزرگي، بالندگي، عظمت، شخصيت، سعادتمندي، منزلت و : از

  .كرامت تكويني و كرامت اختياري
نظم، ترتيب دادن به هر چيز ميباشد؛ امري كه بر عالم تكوين و تشريع حاكم است 

ريزي و مديريت از  هدف، برنامه. و انسان در مسير پيمودن كمال، به آن نياز دارد
شدن  دهندة نظم ميباشد كه در حوزه نظم شخصي و اجتماعي قابل پياده عناصر تشكيل

ريزي،  ري، انگيزه، عدالت، الگوسازي، برنامهبراي ايجاد اين اصل بايد ديندا. است
تقويت سيستمهاي نظارتي، تشويق، تنبيه و تأمين نيازهاي معيشتي را مدنظر داشت تا 
به نتايج شيرين انضباط دست يافت؛ با توجه به اينكه نتايج بدست آمده در خدمت 

  . هدف نهايي زندگي يعني قرب الي اهللا قرار ميگيرد

                                                 
  سينا استاديار گروه الهيات دانشگاه بوعلي. ١
  سينا دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه بوعلي. ٢
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پذيري،  خداباوري، خودباوري، هدايت: در روايات عبارتند ازهاي كرامت  نشانه
دعوت : پذيري و راهكارهاي اسالم براي تأمين نظم اجتماعي نيز عبارتند از مسئوليت

به توحيد، توصيه به آيينهاي جمعي، حاكميت نهاد دين بر ساير نهادها، مشاركت در 
و تأثير آنها بر يكديگر كه  بررسي ارتباط كرامت نفس با نظم اجتماعي ،كارهاي جمعي

  .موضوع نوشتار حاضر است
  كرامت، نظم اجتماعي، كرامت تكويني، كرامت اختياري :ها واژه كليد
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  2، احسان نظري1سيدمسعود سيف

مناسبات سياسي و اجتماعي عصر خويش را هايش  افالطون در بسياري از نوشته
به باد انتقاد ميگيرد و بر اين باور است که دموکراسي خامِ آتني عرصه را براي جوالن 

بزعم او، اين نظام ناکارآمد مبتني بر . سخنوران نادان و ناکارآمد فراخ کرده است
دي و تزلزل بنيا يي است که موجب بي مآبانه ستيزانه و سوفسطايي گرايشهاي حقيقت

نگارندگان در اين نوشتار کوشش خواهند کرد نگراني . ارزشهاي مدني شده است
افالطون از بيبنيادي ارزشي و تزلزل فرهنگي و اجتماعي را در آثارش رديابي کرده و 
نشان دهند که افالطون معتقد است براي برقراري نظمي درست و پايدار در جامعه، 

ن نظم درست و مانا در انديشة افالطون ذيلِ ايدة اي. راهکاري فلسفي عرضه کند
او معتقد است انسانها بايد تالش کنند تا اين ايده در دو ساحت . عدالت طرح ميشود

فرد و دولتشهر محقق شود اما اگر کسي بپرسد چرا عدالت و نظم خوب است و چرا 
ارجاع دهد و بگويد  وستيمائبايد بدنبالِ تحقق آن بود، افالطون ميتواند ما را به رسالة 

چون هستي بر مدار عدالت و نظم ميگردد و نظام ارزشي و اجتماعي انسانها بايد 
ي انساني را  »بايدها«درواقع، بنظر ميرسد افالطون ميخواهد . مبتني بر نظام هستي باشد

  .بنيادي نجات دهد مبتني کند و انسان را از بي» هست«بر 
    نظم، عدالت، افالطون، نفس، دولتشهر، کيهان :ها كليد واژه

                                                 
  )ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين استاديار گروه فلسفه. ١
  )ره(المللي امام خميني  دانشجوي دكتري فلسفه دانشگاه بين. ٢
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   *محمد اصغري

نوشتار حاضر ميکوشد نظم و هماهنگي ساختار جامعه يوناني را با استناد به 
هاي هگل توصيف و تحليل نمايد و داليل تحسين و تقبيح چنين ساختار  نوشته

در اينجا با . ده و نشان دهد که هدف هگل از طرح اين مسئله چيستمنظمي را بيان کر
خواهيم کوشيد، ماهيت نظم » آنتيگونه«استناد به تحليل و تفسير هگل از داستان 

قانون «هگل معتقد است که . اخالقي و اجتماعي را در بستر جامعه يوناني نشان دهيم
در يک فرايند ديالکتيکي قرار ) ماعيبمثابه نظم اخالقي و اجت(» قانون انساني«و » الهي

در اين داستان زن يا خواهر . گرفته و نابسنده بودن هر کدام بتنهايي عيان ميشود
نگهبان نظم و قانون الهي و کرئون نگهبان نظم و قانون انساني در تقابل هم قرار 

 اين داستان نمادي از ساختار جامعه يونان باستان است که هگل در. ميگيرند
در، حق با ااينکه در جدال بين خواهر و بر. آن را تشريح ميکند دارشناسي روحپدي

هگل از . کداميک است، موضوعي است که براحتي نميتوان پاسخ قطعي به آن داد
يکسو طرف دولت است و به همين دليل جانب کرئون را ميگيرد و از سوي ديگر، 

اما . يرهاي فمنيستي دامن زده استگونه به بسياري از تفسيستايشهاي بينظير او از آنت
آنچه در اين نوشتار بر آن تأکيد ميشود، وجود نظم و هماهنگي در ساختار جامعه 
يوناني است که هگل آن را در قالب انديشه سياسي و اجتماعي و نيز اخالقي خود 

  .تبيين ميکند
  ، هگلآنتيگونه، نظم، قانون انساني، قانون الهي، جامعه يونان :ها كليد واژه

                                                 
 دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تبريز *
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  ∗رسول برجيسيان

فيلسوفان زبان ـ متأثر از ويتگنشتاين ـ  زبان چه نقشي ميتواند در نظم ايفا کند؟
هاي  اين نحو تمام قاعده. براي زبان عالوه بر نحو ظاهري، نحو عمقي را لحاظ ميکنند

يي که براساس اين نحو، زبان   وجودشناختي را دربردارد بگونهشناختي و  معرفت
آورد که نسبتها و کاربرد مفاهيم را براي موضوعات  فضايي منطقي را بوجود مي

مختلف امکانپذير ميسازد اما اجازه هر نسبت يا بکار بردن هر مفهوم را براي وصف 
  .هر چيز به ما نميدهد

شناختي و وجودشناختي حکمت متعاليه  عرفتهاي م زباني که بنياد آن بر قاعده
است فضايي منطقي را براي زبان ايجاد ميکند و در اين فضاي منطقي باورهايي شکل 

از آنجا که اعمال ما نتيجه باورهاي ماست در فضاي منطقي بوجود آمده . ميگيرد
توسط حکمت متعاليه، نظمي را در رفتار مشاهده ميكنيم که تفاوت آن با نظمهاي 

هاي مدرنيته، جامعه را صرفاً در عرض توسعه نميدهد بلکه جامعه را  برخاسته از قاعده
اين نظم نظمي متعالي است که يک جامعه براي رسيدن به . بسوي تعالي خواهد برد

  .همة فضايل اخالقي انساني به آن نياز دارد
زبان آموزان براساس  اين نوشتار برآن است تا نشان دهد که اگر تربيت دانش

هاي ارتباطي سريان يابد، آنگاه ميتوان  متعاليه صورت پذيرد و اين زبان به همة حوزه

                                                 
  )اصفهان(استاديار دانشگاه فرهنگيان  ∗
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اين زبان اجازه نميدهد که جامعه در هيچ . شاهد حاکميت نظم متعالي بر جامعه بود
  .زماني از سير و حرکت بسوي تعالي باز ايستد

  مقي، زبان متعاليه نحو متعالي، نظم متعالي، فضاي منطقي، نحو ع :ها كليد واژه
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  ∗رضا ماحوزي

، سقراط و افالطون خود را در مقابل ديدگاهي جمهوريدر دفترهاي اول و دوم 
مييابند كه استنتاج بايدهاي اخالقي و اجتماعي و سياسي را از هستهاي طبيعي و 

، استفاده ابزاري از »قانون طبيعت«محسوس توصيه ميكند؛ موضعي كه با عنوان 
 موجودات پيرامون جهت نيل به قدرت بيشتر و بقا را عين عدل دانسته و ظالمانه

» هست«از » بايد«آنكه منكر اصل استنتاج  در مقابل، سقراط و افالطون بي. نميداند
در معنايي عامتر از آنچه » فوسيس«ذيل مفهوم » هست«باشند، با طرح مفهوم 

از اين واژه ميفهميدند، دور فلكي را يكسره بر منهج عدل يافته و » دوستداران زمين«
بمثابه بنيادي براي طراحي نظام سياسي و  تبعيت از قانونهاي لوگوس و هستي را

اخالقي حاكم حكيم توصيه نموده و به نوعي هماهنگي ميان جهان هستي، جهان 
اين توصيه را ميتوان نزد فيلسوفان . اند درون نفس و جهان اجتماعي حكم كرده

. سينا، خواجه نصير، مالصدرا و ديگران نيز مشاهده كرد مسلماني چون فارابي، ابن
و يا » كلي«بنيادي اين آموزه، استنتاج بايدها از هستي است كه خود بمثابه يك  اصل
، قوانين و زباني دارد كه بايد آن را شناخت و به نداي آن گوش فرا »اونيورسال«يك 

  . داد و پندار و گفتار و كردار خود را مطابق نداي آن تنظيم نمود
قرارداد اجتماعي توسط روسو و اين آموزه با شروع دوره جديد و با طرح مفهوم 

، جاي خود را به آموزه تفكيك »هست«و » بايد«الك و مالحظات اثرگذار هيوم دربارة 

                                                 
  استاديار پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي ∗
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بايد خود را » دانشمند«يي كه از اين پس، علم و   اين دو ساحت از يكديگر داد؛ بگونه
بتواند » سياستمدار«ها و توصيف آنها محدود سازد تا اخالق و »هست«به ساحت 

بناي نوعي خود جمعي ـ خواه طبيعت به وي بخشيده باشد و خواه درنتيجه برم
تضادهاي موجود در وضع طبيعي، بضروره از وضع اوليه به وضع ثانويه منتقل شده 

. هاي اخالق، سياست، حقوق و حتي دين مشخص دارد هايي را در حوزه»بايد«باشد ـ 
هاي بعد،  زد كانت و در دورهواضحترين صورت اين تفكيك پس از هيوم را ميتوان ن

اهميت اين تفكيك براي دوره مدرن تا آن حد . نزد نوكانتيهاي قرن بيستم مالحظه كرد
است كه بجرئت ميتوان يكي از خطوط انفصال اين دوره از دوره قبل را در همين 

يي كه جامعه امروز ايران نيز در گفتگوهاي ميان سنت و   موضوع اعالم داشت؛ مسئله
  . ته و ملزومات نظام اجتماعي جديد درگير آن استمدرني

اگرچه مطابق اين تفكيك در قرن بيستم، علوم اجتماعي و سياسي و اخالقي، خود را 
از ساحت علوم تجربي جدا ميدانستند و از آنسو، علوم دقيقه نيز با آرمان استقالل و 

» شناسي معيار معرفت«ام يي بن  برهنگي تام، مشروعيتي تاريخي كسب كرده بود و از ضابطه
شناسي علم اين انگاره را بر هم زد و نشان داد آرمان  سخن ميراند، اما ديري نپاييد كه جامعه

اينجا گفتمان تاريخي . و صالبت علم، آرماني غيرواقعي است» هست از بايد«استقالل 
شان دهد در داد تا ن» ريزش بايد در هست«جاي خود را به گفتمان » بايد از هست«استنتاج 

معرفت آدمي، ساحتهاي تفكيك شده كامالً متمايز و مستقل از همي وجود ندارد، ازاينرو 
يي كه از نظم اجتماعي و قانون و دين و اخالق و هنر و عرفان و غيره   همان قوه دراكه

ها عامل دروني و بيروني اثر ميپذيرد، از هستها نيز  سخن ميگويد و در دعاوي خود از ده
  . ها ارائه ميدهد فته و ازاينرو گزارشي آميخته از هستسخن گ

اين نوشتار بر آن است پس از طرح اجمالي جدال ميان دو موضوع طرفداران و 
شناسي علم اشاره نموده و  ، به موضع اخير در جامعه»هست«از » بايد«مخالفان استنتاج 

ن بر آن تكيه ضعفهاي تفكيك ميان ساحات چندگانه معرفتي را كه فيلسوفان مدر
  .اند، نشان دهد نموده

  شناسي علم استنتاج، هست، بايد، جامعه :ها كليد واژه
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  ∗محمدرضا شمشيري

گرچه . ناپذير الزمه جامعه بشري است بيترديد نظم بعنوان ضرورتي اجتناب
رعايت و مبادرت به اين ضرورت در ميان آدميان و جوامع مختلف در زمانها و 
مکانهاي متفاوت دستخوش فراز و نشيب بوده و هست اما رنج فقدان و حسن وجدان 

ابتدا نظم را در دو قلمرو آفاق اين جستار در پي آن است تا . نظر است آن مورد اتفاق
و انفس مطرح، آنگاه ثابت کند كه آنچه بشر امروز از آن با عنوان نظم ياد ميکند نظمي 
ملهم از تکنولوژي و قدرت برآمده از آن بوده، جنبه آفاقي داشته و با عقل دنيازده 

دين . استيي ديگر و از نوع انفسي  اما اين رويکرد در حوزه دين بگونه. سروکار دارد
) بمعناي عقل معاش(آدميان را به نظم قلب، بعنوان کانون اعتقاد و نه صرفاً عقل 

. فراخوانده است و تنظيم امور دنياي آنها را نيز منوط به نظم امر دين آنها دانسته است
ثمره نظم آفاقي اين بوده است که همه چيز در عالم عين، يکدست و يکنواخت و با 

انضباطيهاي  به نمايش گذاشته شود اما در اين نمايش به ظاهر بيهماهنگي و انسجام 
لكن . معنا و معنويت مغفول واقع شده است ءاما خالگرديده اخالقي و معرفتي توجه 

دين، نظم پيشنهادي خود را از درون آغاز کرده، موارد و مصاديق انضباطي خود را 
نان خود باشد و هم تا سراي چنان عرضه ميکند که هم دربرگيرنده امور دنياي متدي

نظم برآمده از دين متشکل از عناصر و . آخرت و ملکوت آنها را منظم و بسامان سازد
هايي است که در اين مختصر تالش شده است برخي از اين موارد از ميان ادعيه  مؤلفه

نامه اجرايي زندگي يک انسان مؤمن ـ بازگو و  مأثور ـ در مقام دستورالعمل و شيوه

                                                 
  واحد خوراسگاناستاديار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسالمی،  ∗
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) امر دين(را بر نظم باطن ) امر دنيا(گاه نشان داده شود که آدميان اغلب نظم ظاهر آن
  !!اند ترجيح داده و آن را نشانة مدنيت و فرهنگ دانسته

  نظم، آفاق، انفس، دين، دعا : ها واژه كليد 
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يي که شيء با آن بخوبي نقش همسويي با  بگونهء  ست از چينش شيا نظم، عبارت
هر چيزي فعل خاصي دارد که از آن تخلف نميکند و هر . هدفي مشخص را ايفا کند

نظم در تقسيمي اولي به نظم حقيقي و . معلولي علتي دارد که از آن تجاوز نميکند
آيا نظم امري واقعي است؟ در مرحله ثبوت، علت نظم . اعتباري تقسيم ميشود

يست؟ در مرحله اثبات، چه دليلي بر وجود نظم داريم؟ از نظر مالصدرا نظم موجود چ
در عالم هستي برآمده از علم خدا به اسرار نهفته در خلقت و ضمير پنهان بندگان 

نظمي که خدا در دنيا بر اسباب مادي حاکم کرده است منجر به خير و سعادت . است
ن همچون شخص واحدي باشد که همة نظم عالم سبب ميشود جها. اخروي ميشود

از اين نظم . اجزاء او در جهت واحدي براي رسيدن به هدف خاصي همکاري ميکنند
  .و از وحدت نظام عالم به وجود ناظم و مدبري واحد پي ميبريم

اين نظم بخاطر انسان و در راستاي کمال او . نظم عالم بهترين نظم ممکن است
احکام عبادي ظاهري تابع . افق نظم تکويني استنظم تشريعي مو. طراحي شده است
از آنجا كه عقل معرفت الهي و تعبد دائمي دارد، جسم نيز بايد با . واقعيت عقل است

يي از هماهنگي تشريع و تکوين را در مسئله نوع  نمونه. عبادات او را همراهي کند
ريع از حيث خلقت زن و مرد و احکام آنان ميتوان ديد؛ زن و مرد در تکوين و تش

به همين دليل . رابطه، تابع نظمي ويژه و متفاوت در جهت تکميل مقوله عشق هستند
  .   است كه مالصدرا تشبيه مرد به صورت و زن به هيولي را بيان ميکند

  مالصدرا، نظم، ناظم، عالم، تکوين، تشريع، عشق  :ها كليد واژه

                                                 
  استاديار دانشگاه خوارزمی ∗
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  ∗سيدمصطفي شهرآييني

هاي اوايل دورة مدرن، بويژه به نظام فلسفي دکارت و اسپينوزا،  با نگاهي به فلسفه
آنچه در اين مکتب اصل است، اينکه . يي هستيم  شاهد احياي مکتب رواقي در قالب تازه

با مهار عقلي انفعاالت ميتوان هرگونه آشفتگي و بينظمي را از وجود آدمي دور کرد و به 
شالودة هر بينظمي در آدمي، تأثيرپذيري از عوامل . ساماندهي رفتار شخصي پرداخت

اعتنايي به بيرون و تمرکز بر  بي. بيروني است که از راه انفعاالت به درون ما راه مييابند
حال در . ساماني برسد و  درون، راهي است که رواقيون پيش پاي آدمي مينهند تا به سر

شدن مباني اخالق و رواج آشوب و  حيث اوضاع بيروني، سست دوران جديد هم که از
د تا نبينظمي، شباهت بسياري به دورة رواقيون دارد، کساني مانند دکارت و اسپينوزا ميخواه

بر همان شالودة رواقي توجه به عقل و روگرداني از عالم بيرون، نخست بستر را براي مهار 
و در مرحلة بعد، که ديگر چندان ربطي به رواقيون ون فراهم آورند رانفعاالت و سيطره بر د

ريزي مباني اخالقي مدرن دست يازند که در آن، مهار انفعاالت زمينه را براي  ندارد، به پي
انفعال، نماد بينظمي و فعل، نماد نظم . آورد مهار عالم بيرون و سيطره بر طبيعت فراهم مي

رن، گذار از انفعال به فعل است تا است و همة تالش تفکر مدرن در تأسيس اخالق مد
شناس معروف، شالودة مدنيت غرب را در  جايي که نوربرت الياس، فيلسوف و جامعه

  .همين گذار ميبيند
  رواقيون، انفعاالت، فعل، عقل، اخالق مدرن، نظم، بينظمي :ها واژه كليد
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  *سعيد انواري

اند؛ وجود مخاطبان مناسب در زمان خويش رنج برده بسياري از فالسفه از عدم
اشراق نيز مينويسد که در  چنانکه مالصدرا از معاصران خويش شکايت مينمايد و شيخ

در اين نوشتار به بررسي علت . سخن باشد زمان خود کسي را نيافته که با وي هم
ميکنيم که چنين نيست تنهايي فيلسوف در ميان مردمان ميپردازيم و به اين عامل توجه 

هاي ايشان بيگانه اند که با انديشهآمده به دنيايي  که از بد حادثه، فالسفة بزرگ در زمانه
اند که با تغيير نگرشي که از طريق مباحث نظري  بوده است، بلکه اين فيلسوفان بوده

دينجهت اند و بآمده است، ساز مخالف با افکار عرفي جامعه نواخته آنها بوجودبراي 
بنابرين، فلسفه با ايجاد تغيير نگرش فرد، تغيير رفتار شخصي و . اندبه انزوا رانده شده

گزيني فيلسوف و بيگانگي وي از اجتماعي وي را پديد آورده و در تنهايي و خلوت
  .نظريات عرفي جامعه مؤثر بوده است

  تنهايي فيلسوف، جامعه، نگرش عرفي، فلسفه: هاواژه كليد
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در مقابل آشفتگي و هرج و مرج و کائوس يکي از عموميترين قوانين » نظم«
مؤثرترين و کهنترين قوانين جوامع انساني است؛  و آفرينش و يکي از رايجترين

يي که هر کس با هر منش فکري به ضرورت وجود آن در دار تکوين و تشريع  بگونه
گرچه ممکن است همگان به وجود نظم مطلق اذعان نداشته باشند، اما . دارداعتقاد 
كم وجود نظم حداکثري مورد اجماع عمومي است؛ چه آنان که عرفي و متعارف  دست

انديشند و داراي فهم عموميند و چه آنان که صاحب تفکرات انتزاعي و فلسفي و  مي
يند و نظم در دار تکوين را از رياضي و طبيعيند؛ چه آنان که مؤمن به وجود خدا

ناظمي مدبر ميدانند و چه آنان که منکر وجود خدايند و نظم را معلول عوامل دروني 
به هر حال، همگان به طريقي به وجود و لزوم نظم در دار . طبيعت قلمداد ميکنند

  .تکوين قائلند و به ضرورت وجود آن در دار تشريع اذعان دارند
لي است که بر سراسر گيتي سيطره دارد؛ يعني هم بر دار قانوني عام و ک» نظم«

تکوين سيطره دارد که مراد از آن بخشي از عالم است که قوانين و سنتهاي حاکم بر 
آن براساس خواست و اراده الهي تحقق يافته است و متعلق امر در نظام تکوين، اشياء 

نسان در تحقق و و موجودات خارجي در عالم عين هستند که خواست و اختيار ا
 اجراي آن نقشي ندارد هم بر دار تشريع سيطره دارد که در بطن دار تکوين قرار دارد و

دار تشريع جزء از آنجا كه . مختار استاز آنجا که حوزه اختيار و اراده انسان مريد و 
اند و  عالم خلق است، از عالم تکوين جدا نيست و اين دو در يکديگر تنيده شده

                                                 
  استاديار دانشگاه شهيد مطهري ∗



  فلسفه و نظم عمومي/  چكيده مقاالت/ 
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دار تشريع بقول مطلق، خارج از دار تکوين نيست، بلکه به . کيک هستندغيرقابل تف
جعل خداوند، انسان در آن محدوده، آزادي عمل و اختيار دارد و اراده او در امر آن 
نافذ است؛ بدينمعنا دار تشريع کل حوزه اختيار انساني را دربرميگيرد که هم شامل 

شريعت و قوانيني است که از سوي معناي مصطلح تشريع  ميشود که مراد از آن 
خداوند براي بشر در اديان الهي وضع ميگردد و انسان گرچه در وضع آنها نقشي 
ندارد اما در اجراي آنها صاحب اختيار است، هم شامل قواعد و قوانيني ميشود که 
انسان در وضع و اجراي آنها، در سطوح خرد و کالن در اداره امور فردي، جمعي، 

  .المللي براي برقراري روابط بين افراد با يکديگر نقش دارد بين اجتماعي و
هدف ما در نوشتار حاضر آن است که نشان دهيم هرچه قوانين دار تشريع در حوزة 
وضع و عملکرد اختياري انسان به قوانين شريعت که وضع الهي دارد و به قوانين تکوين 

هرمند گردد، انسان به غايت نهايي خود که نزديکتر باشد و بيشتر از آن الگوبرداري کند و ب
سعادت انسان در زندگي شخصي و اجتماعي ـ خواه او . سعادت است نزديکتر خواهد شد

را مدني بالطبع بدانيم يا مدني باالضطرار ـ  در گرو آن است که با رعايت نظم و قانون، از 
سايه نظم عادالنه، حيات هرج و مرج و آشفتگي در رفتار و کردار و گفتار دوري کند و در 

  .ون سازدمفردي و اجتماعي خود را بسوي سعادت رهن
  آزادي، اختيار ،نظم تكويني، نظم تشريعي، هرج و مرج :ها كليد واژه

   



  /نوزدهمين همايش بزرگداشت مالصدرا 
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  ∗يآباد نجف يحه صابريمل

در بينش عرفان و حکمت متعاليه، جهان آيينه و بازتابي مستقيم از وجود حق 
است و هر موجودي تعيني از تعينات حق است که بر اساس ظرفيت و استعداد خود 

عالم داراي نظامي احسن است  که از جمال حق ناشي . حکايتگر کمال الهي ميباشد
ـ ريده شده است  و انسان شده و همه ارکان آن براساس خير و جمال و حسن آف

مظهر صفات جمال و   ـبمثابه يک مخلوق برگزيده کائنات و غرض اصلي آفرينش 
اش هماهنگي با نظام آفرينش و نگاهداري از آن است و  جالل الهي است و وظيفه

چون وجود واقعي خود را هماهنگ با نظام  هستي ميبيند، همواره در تالش است نظام 
را حفظ نمايد و اجزاء و ارکان وجودش براي وصول به هدفي و يکپارچگي وجودش 

او اعم از باورها و  ينرو، ساحات درونيازا. معين همکاري و هماهنگي داشته باشند
ش ـ اعم از يرونيجانات با ساحات بيها، عواطف، احساسات و ه اعتقادات، خواسته

ه و با وحدت کپارچياو بصورت  يگفتار و کردار ـ هماهنگ است و ارکان وجود
است که کالمش  ياو کس. هم هستند يکامل با قدرت تمام همساز و در راستا

مانش  استوار و نقض ناشده  است و در يوسته و عهد و پيار، پيع کپارچه، کامل، تمامي
ت يت تمامينهادرت و شرافت کالم و يشفاف ين و صادق و دارايام ينصورت فرديا

له و يبه دور از مکر و ح ياجتماع يتهايدر ورطه مسئول ين انسانيچن. است

                                                 
  )سمت(استاديار سازمان مطالعه و تدوين كتب درسي  ∗



  فلسفه و نظم عمومي/  چكيده مقاالت/ 
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ناهماهنگ  يکه وجود يدر مقابل، انسان. باالست يور کارآمد با بهره ي، فرديکار پنهان
 يبوده، فرصتها ينيب شيرقابل پيرقابل اعتماد و غيو آشفته و متناقض و ناکامل دارد، غ

م يشتار قصد دارن نويدر ا. دهدياز دست م يگريپس از د يکيرا  يور عملکرد و بهره
و در  يت و قانونمداريو رابطه آن با تمام يمفهوم صداقت با نظام هست يبه واکاو

  .ميمقابل، رابطه نقض آن با کاهش فرصت عملکرد  بپرداز
  وري، قانونمداري  صداقت، امانتداري، بهره :ها كليد واژه

   



  /نوزدهمين همايش بزرگداشت مالصدرا 
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∗عظيم حمزئيان
  

ها و  انديشه, آراء, گرايشي از فلسفه علم است که به تحليل مفاهيم, فلسفه تربيت
روشهاي تربيتي و بطور کلي اجزاء و اندامهاي دروني علم تعليم و تربيت ميپردازد و نقش 

، بعالوه آنکه ميكندبررسي , و جايگاه هر جزء از اجزاء تعليم و تربيت را در کل ساختار آن
هريک از دانشمندان تربيتي با توجه به . ربيتي را مورد تحليل قرار ميدهدهدف از اقدامات ت

اند در يکي از مکاتب فلسفه تربيت جاي ميگيرند  فلسفه خاصي که دانسته يا نادانسته داشته
از جمله اين مکاتب ميتوان . و در مجموع مکتب تربيتي ـ فلسفي خاصي را شکل ميدهند

اگزيستانسياليسم و فلسفه تربيتي , پراگماتيسم, نئوتوميسم, رئاليسم, به مکتبهاي ايدئاليسم
اند به اين  با بررسي و تحليل مباحثي که اين مکاتب بيان نموده. تحليل زباني اشاره کرد

نتيجه ميرسيم که مسئله نظم و اجراي آن در زندگي فردي و اجتماعي نزد همة آنها از 
داري چون ايدئاليسم و  اتب نظامدار و سابقهدر اين ميان، مک. اهميت زيادي برخوردار است

از ديدگاه آنان، تربيت . به اين موضوع توجه بسيار دارند, برغم تفاوتهاي بنيادينشان, رئاليسم
انسانهايي که در زندگي فردي و اجتماعي داراي نظم و الگوي هدفمند هستند، موجب 

و  گرددسوخ يابد و نهادينه خواهد شد تا انجام اعمال مرتبط با اين رفتار در انسان ر
. جامعه داراي نظم و انضباط شود, از مجراي تعليم و تربيت, بصورت مستقيم يا غيرمستقيم

ميان مدرسه و جامعه , چون پراگماتيسم, حتي بنابر اعتقاد برخي از مکاتب فلسفي تربيتي
از و احتياج  يي نيست و آموزش نظم فردي و اجتماعي به فراگيران متناسب با ني هيچ فاصله

در ساير مکاتبي که نام آنها گذشت نيز تربيت انسانهاي منظم اهميت . جامعه به آن است

                                                 
  سمناناستاديار گروه فلسفه و عرفان دانشگاه  ∗



  فلسفه و نظم عمومي/  چكيده مقاالت/ 
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  .بسيار دارد؛ چه آن را براي حال بکار گيرند يا براي آينده جامعه
نوشتار حاضر با هدف بررسي رابطه مکاتب فلسفي ـ تربيتي و آموزش نظم به 

  .شته شده استيي نو شيوه تحليلي و به روش کتابخانه
  آموزش و پرورش, فلسفه, نظم عمومي, فلسفه تربيتي: ها كليد واژه

   



  /نوزدهمين همايش بزرگداشت مالصدرا 
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  3، ابوذر پاكنهاد2الدين، عليرضا شجاع1عبداله صلواتي

اش، همه مسائل را از چشم مالصدرا در پرتو نگرش وجودي حاکم بر فلسفه
تعليم و تربيت نيز از منظر مالصدرا با . وجود ميبيند و با آن تحليل و تبيين ميکند

وجود مرتبط است؛ با اين توضيح که تعليم و تربيت نه در منطقه بيرون از عمارت 
وجود انساني که در درون او جريان دارد و مقدمات تعالي وجودي را فراهم ميکند و 

و وحدت در مراتب عالي هستي کثرت را در  از آنجا که وجود مساوق وحدت است
تعليم و تربيت در . آوردخود هضم ميکند، هضم کثرت، نظم و ثبات را به ارمغان مي

همچنين در تفکر . آور نظم است؛ نظمي وجودي، متعالي و پايدار فلسفه صدرايي پيام
ب فلسفي صدرايي شريعت بعنوان نقشه راه و مسير و ميزان حرکت انسان از مرات

پرسش پايه اين جستار عبارت است . پايين هستي به مراتب باالتر هستي مطرح است
آور نظم اجتماعي پايدار  از اينكه چگونه تعليم و تربيت در فلسفه صدرايي ميتواند پيام

باشد؟ نتيجه پژوهش حاضر بيان ميکند كه نظم اجتماعي پايدار و متعالي در فلسفه 
  .بر مدار شريعت است صدرايي وامدار تعليم و تربيت

  تعليم و تربيت، نظم اجتماعي پايدار، مالصدرا :ها كليد واژه

                                                 
 استاديار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران. ١

 کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسالمي. ٢

  کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسالمي. ٣



  فلسفه و نظم عمومي/  چكيده مقاالت/ 
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  2، محسن كردلو1صالحي اكبر

پذيرش آگاهانه و داوطلبانه نظم و انضباط عمومي در محيطهاي آموزشگاهي، 
اندرکاران تعليم و تربيت، آن را در اولويت   تربيتي است که دستيکي از اهداف مهم 

ريزي و تهيه قوانين و مقررات آموزشي بشکلي  کاري خود قرار ميدهند و در برنامه
. آموزان همسو و سازگار با اين اولويتها باشد عمل ميکنند که رفتارها و فعاليتهاي دانش

ر مدارس، ميتواند پيامدهاي منفي فراواني پذيرش آگاهانه و آزادانه نظم د چرا که عدم
ازاينرو . آموزان در بر داشته باشد هاي آموزشي، تربيتي و اجتماعي براي دانش در حيطه

هدف پژوهش حاضر، تبيين چگونگي پذيرش نظم و انضباط عمومي در مدارس و 
روش پژوهش توصيفي ـ تحليلي از . آموزان است محيطهاي آموزشگاهي توسط دانش

نقش الگويي معلمان در پذيرش : کيفي است و نتايج حاصل از آن نشان ميدهد نوع
نظم عمومي و کاربست آن در تمام فرايندهاي آموزشي و تربيتي در مدرسه و جامعه 

از عوامل مهم . آموزان داشته باشد ميتواند تأثير فراواني در پذيرش نظم توسط دانش
آموز بصورت  زيرا تا زماني که دانش .ديگر، ميتوان به بحث خودنظمي اشاره کرد

داوطلبانه و آگاهانه تن به رعايت نظم عمومي در مدرسه ندهد و اجبار عامل اين کار 
باشد، در صورت نبود اجبار، براحتي ميتواند نظم را ناديده گرفته و باعث اخالل در 

  .کارکرد مناسب و مطلوب مدرسه گردد
  وزشگاهي، خودنظمينظم عمومي، محيطهاي آم :ها واژه كليد

                                                 
   دانشيار گروه فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمی. ١

   ت دانشگاه خوارزمیيم و تربيدانشجوی دکتری فلسفه تعل. ٢



  /نوزدهمين همايش بزرگداشت مالصدرا 
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  ∗جواد حيدري

پرسش اصلي فلسفة سياسي، از نظر رالز، رفع تعارضات ميان انسانهاست و اين 
اين نوشتار سروکار چنداني با . منافع و ارزشها: آيدبوجود مي تعارض در دو زمينه

بلکه سروکار اصليش با مسئله تعارض در  ،تعارض در منافع نخواهد داشت
آيا لزومي دارد که ) الف: در اين زمينه دو پرسش اصلي مطرح ميشود. ارزشهاست

که دولت از  است زمآيا ال) ب ؟سياسي در ارزش خاصي ريشه داشته باشد فلسفه
پاسخ مثبت دهد جامع  » الف«ارزش خاصي حمايت کند؟ فلسفه سياسيي که به پرسش 

از سوي ديگر، اگر . سياسي ،ميشود و فلسفه سياسيي که پاسخ منفي دهدخوانده 
گرا ناميده ميشود و اگر  پاسخ مثبت دهد اصطالحاً کمال» ب«سياسيي به پرسش  فلسفه

گرايي و  نوشتار حاضر به تحليل دو پاسخ مهم کمال. گراپاسخ منفي دهد خنثي
  .گرايي خواهد پرداخت خنثي

  گراييگرايي، خنثيليبراليسم سياسي، ليبراليسم جامع، کمال نيگل،  :ها واژه  كليد

   

                                                 
  استاديار دانشگاه شاهد ∗



  فلسفه و نظم عمومي/  چكيده مقاالت/ 
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االصل قرن بيستم، در زمينه متافيزيك، اخالق،  رند، فيلسوف آمريكايي و روسي  آين
. درآورده استتحرير گذار بوده و آثار مهمي را برشته  سياست و اقتصاد بشدت تأثير

رند نتايج مهم و . شهرت وي بيشتر بدليل تفسير نوين او از خودگرايي اخالقي است
هايي چون سياست و  توجهي از خودگرايي اخالقي ميگيرد و اين نتايج را در حوزه قابل

هاي وي استنباط  ان از انديشهيكي از مسائل مهمي كه ميتو. اقتصاد مورد تحليل قرار ميدهد
كرد و مورد تحليل قرارداد، چگونگي ارتباط ميان آزاديهاي فردي و اجتماعي با قوانين 

در اين پژوهش تالش ميشود گزارش جامع و در . مدني و نظم عمومي در جامعه است
زارشي به همين منظور، در ابتدا گ. از نظريه رند در اين زمينه ارائه گردد يعين حال تحليل

مختصر از خودگرايي اخالقي وي ارائه ميشود و پس از آن، داليل ورود فرد به جامعه از 
مندي از دو  از نظر رند، انسان خودگراي عاقل براي بهر. نظر وي مورد بررسي قرار ميگيرد

اما به هنگام . منفعت حرفه و معرفت، وارد جامعه شده و با انسانهاي ديگر مرتبط ميشود
رند معتقد . به جامعه ممكن است منافع وي با ساير انسانها در تعارض قرار گيردورود فرد 

است در اينجا مسئله سياست و تشكيل دولت براي محافظت از حقوق فردي و برقراري 
در اين بخش تالش ميگردد تا بنحو تحليلي، نظريه . نظم عمومي در جامعه مطرح ميشود
 .ي اجتماعي و نظم عمومي مورد بررسي قرار گيردرند در رابطه با چگونگي ارتباط آزاد

  رند، خودگرايي اخالقي، آزاديهاي اجتماعي، حقوق فردي، سياست  آين :ها كليد واژه
    
                                                 

  گروه فلسفه دانشگاه زنجان استاديار ∗
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   ∗اله عربان عصمت

 »کانون«ا ي »قانون« کشي وجود دارد که از آن به در تمامي جوامع مدني، خط
)canon (انسان بعنوان موجودي اجتماعي و درگير با ساير اعضا و افراد . ياد ميشود

بقا، سعادت و کمال بوده و راه تحقق اين آمال و آرزوها را  در  بدنبال اغلب ،جامعه
اين ميثاق عمومي، همان قانون و ايجاد . گرو يک ميثاق عمومي مبتني بر عدالت ميداند

عي و رسيدن افراد به حقوق طبيعي و قانوني تعهد به آن است که موجب نظم اجتما
بر اين اساس، بين انسان، قانون و عدالت، يک رابطه محکم و منطقي . خود ميشود
االيام تاکنون اين بوده که آيا حق و  يکي از سؤاالت اساسي انسان از قديم. وجود دارد

 قانون و) nomos(عدالت بطبع و براساس فطرت، حق و عدالت است يا بکمک ميثاق 
   د؟راين مفهوم را به خود ميگي

جوامع انساني بمنظور دستيابي به نظم  جهت رسيدن به کمال و سعادت و تحقق 
عدالت، اقدام به وضع قانون در قالب تشکيل حکومتها و دولتها نموده و وظيفه  دولت 
 و حکومت را بعد از وضع قانون، اجرا و عملي نمودن آن ميدانند تا در مواقع بروز

  .اختالف و درگيري بين افراد و نهادهاي اجتماعي اقدام به داوري نمايد
سؤال مهمي که براي هر انسان متفکري قابل طرح است، اين است که دولتها و 
قانونگذاران براساس چه معيارهايي اقدام به وضع قانون ميکنند تا اين قانون در بين 

ايجاد تعهد جا بيفتد و مردم خود را افراد جامعه بعنوان يک ميثاق عمومي همراه با 
از حسن » عدالت«و » قانون«موظف و مکلف به تبعيت از آن کنند؟  با توجه به اينکه 

                                                 
   آباد استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم ∗
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ذاتي و عقلي برخوردارند يک امر انساني و زميني است و  فقط در جوامع انساني معنا 
 .و مصداق دارد، بنابرين نقش انسان در اين خصوص بسيار مهم و حساس ميباشد

خداوند متعال هم  فلسفه بعثت انبيا را تمهيد قيام بر اجراي عدالت قرار داده است نه 
لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا « :اجراي مستقيم عدالت توسط خود خداوند؛ چنانكه ميفرمايد

طسبِالْق النَّاس قُوميل يزَانالْمو تَابالْك مهعأَنزَلْنَا مو نَاتيبا توجه به  .)۲۵/حديد(» بِالْب
نقش و تأثير انسان در وضع و اجراي قانون و عدالت و نيز بدليل ارتباط دولتها با 

» شناسي انسان«فعاليتهاي شهروندان، اهميت شناخت و آگاهي واضعان قانون از مقوله 
، قادر به وضع و اجرا  و »انسان«بسيار مهم و اساسي است که بدون چنين شناختي از 

اينجاست که . ه قانون در قالب يک حکومت مقتدر نخواهند بودايجاد تعهد نسبت ب
نقش حکيمان، عقال و اهل دقت و نظر بسيار پررنگ ميگردد و ما را به ياد اين سخن 

  . »در مدينه فاضله، حکيمان، حاکمان جامعه خواهند بود«: اندازد ارزشمند افالطون مي
انون در بين آحاد مردم و گسترش نگارنده در اين نوشتار معتقد است ايجاد تعهد به ق

آن به ساير ممالک، اوالً، ريشه در وضع قوانين منطقي، فلسفي و عقالني و متناسب با 
فطرت و طبع بشر دارد و ثانياً، اجازة تفسير قانون براساس يک تفسير عقالني، منطقي و 

 گرايي و قشري مذهبي مجاز بلکه واجب علمي فطري و بدور از اخباريگري و نص
خواهد بود که ميتواند موجب تحقق » قانون فلسفي«چنين قانوني بتعبير نگارنده . ميگردد

  .قانونمندي و نظم عمومي در جامعه براساس يک باور عقلي و فطري باشد
قامت و مقتدر براي جامعه  امروزه اگر درخت شريعت اسالم و مکتب تشيع راست

ارد، بخاطر نگاه اين شريعت مقدس به بشري برنامة زندگي مبتني بر عدالت و قانون د
فَأَقم وجهك «گذاري به شأن و شخصيت انسان است؛  انسان و فطرت و عقل او و ارج

طْرنِيفًا فينِ حلدةَل  نلَكو مالْقَي ينالد كذَل خَلْقِ اللَّهيلَ لدا لَا تَبهلَيع النَّاس ي فَطَرالَّت اللَّه
ونلَمعالنَّاسِ لَا ي ٣٠/روم( »أَكْثَر(.  

تا جايي که . بنابرين، الزمه يک قانون متعالي برخورداري از پشتوانه عدالت است
قانون بدون عدالت «ان نظريه قانون و حقوق  معتقدند نظر برخي انديشمندان و صاحب

اعتباري ندارد و اگر عدالت را از قانون بگيريم، پوسته خشکي ميشود که شرافتي ندارد 
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و هنر يک حقوقدان اين است که با کنار هم قرار دادن قواعد حقوقي، قانون را بسوي 
  .»عدالت رهنمون سازد

لسفي به انسان و قانون بايد گفت كه اوالً، درنتيجه، براساس نگاهي عقالني ـ ف
عقل . قانونگذار  عاقل است و ثانياً، بر پاية عقل و منطق اقدام به وضع قانون ميکند

پسند براي رسيدن به عدالت باشد تا جوامع  ميتواند راهبردي بسيار مهم و فطرت
به اجراي بشري با عمق جان به چنين قانوني، احساس تعهد نموده و مطيع و مکلّف 

بنابرين، وضع قانون، . آن و درنهايت شاهد يک نظم اجتماعي و عمومي باشند
  .قانونمندي و نظم عمومي در گرو حقوق فلسفي و قانون منطقي خواهد بود و الغير

  حقوق فلسفي، نظم عمومي، قانون، قانونگذار :ها كليد واژه
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  ∗مريم سلطاني كوهانستاني

از نگاه مالصدرا، فلسفه، معرفتي نظري در حد طاقت بشري است كه در تمامي 
امور و از جمله در نظم، راه را به آدمي نشان داده و بدينوسيله هم فيلسوف و هم آحاد 
جامعه را به صفت نظم متصف ميسازد؛ زيرا بزعم مالصدرا، از يكسو خداوند كمال 

راه رسيدن به چنين كمالي و نيز غايت فلسفه، شناخت خداوند است و مطلق است كه 
تعالي، شناخت صفات اوست؛ صفاتي كه  از جمله متقنترين راههاي معرفت حق

مندي از قوة  از سوي ديگر، آدمي بعلت بهر. است» نظم«مشهودترين آنها، صفت 
اللهي است؛  يفةخلعاقله، كريمترين مخلوق خداوند و تنها موجود مزين به مقام 

هاي ديني، از آدمي ارائه داده و بدينوسيله هر  مفهومي كه مالصدرا با تأثر از آموزه
بر اين اساس . انديشه و عمل بشري را در تفكر و فعل الهي استحاله نموده است

ميتوان گفت مالصدرا با استفاده از عقل و دين، اصول و قواعدي را براي زندگي 
يي كه آدمي، همزمان با  واقع انعكاسي از حيات الهي است؛ بگونهاستخراج ميكند كه در

وصول به غايت فلسفه كه كمالي نظري است، به غايت كمال عملي، يعني تشبه به اله 
نيز دست يافته و با اعتقاد به خداوند بعنوان برترين ناظم و مخلوقات او بعنوان 

ي فردي و اجتماعي آدميان، منظمترين موجودات، سعي در توجه به سازماندهي زندگ
بشيوة عقالني و الهي دارد؛ بنحوي كه نيازهاي طبيعي و الهي بشر و از جمله نظم در 

 .امور، با باالترين درجة استحكام، در عرصة زندگي شخصي و عمومي به تحقق برسد

  اهللا، نظم عمومي، مالصدرا  خليفةفلسفه نظم،  :ها واژه كليد

                                                 
  استاديار دانشگاه محقق اردبيلي ∗
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  ∗اكبر فايدئي

، ، بحران هويت و معنويتحاضربحران پيش روي انسانها در عصر  نيمهمتر
جهان کنوني، تشنة و  كمبود اخالق و عدم ارتباط صحيح انسانها با يكديگر است

  .رويکردي جامع به تربيت ارزشهاي ديني و عقالني است
حصول است قابل  ،صحيحسعادت جوامع بشري در پرتو عمل به قوانين و احکام 

  در تمامملّي   امنيت . است  اخالقي  تعهدات  افراد به  پايبنديمرهون  ،و عمل به قوانين
و اخالق حسنة وجود نظم عمومي ة ، نتيجو سياسي اقتصادي ، ابعاد اجتماعي، فرهنگي

هاي به اصول مسلّم اخالقي و آموزه مسکيان، تدر اين م که استحاکم بر جامعه 
مطلوبي براي  راهکارميتواند اسالم و رويکرد عقالني آن به مسئلة تربيت اصيل 

  . باشددهندة نظم عمومي  دستيابي به عناصر تشکيل
تربيت قرآني، و پرورش منش، از طريق شکوفايي ارزشهاي عقلي  ،تربيت عقالني

به حاضر  نوشتاردر . از ارزشهاي بنيادين تربيت اسالمي استيکي عرفاني،  و معنوي
رويکرد جامع اسالم به عقل و دين و ارائة الگوي هماهنگ تربيت ديني و اين تبيين 

  .عقالني ميپردازيم
 نظم عموميتربيت ديني، تربيت عقالني، اخالق حسنه، : ها كليد واژه
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  ∗محسن حبيبي

فارابي بعنوان مؤسس فلسفه اسالمي در نظام فلسفي خود سعي كرده فلسفه نظري 
وي كتابهاي متعددي را در باب فلسفه . يي براي فلسفه عملي قرار دهد را بعنوان مقدمه

سياسي نگاشته است و در تمامي آنها حكمت نظري را بعنوان مبنايي براي فلسفه 
آراء اهل ار داده است؛ بطور مثال او در خود قر) نظام اجتماعي موردپسند(سياسي 

 ۳۷از ) مفصلترين و مهمترين اثر او در باب فلسفه سياسي( المدينه الفاضله و مضاداتها
فصل را به تبيين حكمت نظري و توضيح نظام فلسفي خود در باب عالم  ۲۳فصل، 

سپس به بيان نظام فلسفه سياسي و نظم اجتماعي . تكوين اختصاص داده است
فارابي معتقد است بهترين نظم براي يك جامعه، نظمي . دپسند خود پرداخته استمور

نوشتار حاضر برآن است تا تأثير . است كه متناظر با نظم عالم وجود شكل گرفته باشد
  .نظم اجتماعي از فلسفه نظري فارابي را مورد بررسي قرار دهد

   نظام احسننظام تكوين، نظام سياسي، حاكم، مدينه،  :ها كليد واژه
  

  
   

                                                 
 استاديار گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايي ∗
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  ∗مهدي نكوئي ساماني

اهميت و ضرورت اصل وجود نظام اجتماعي جوامع بشري امري عقالني و 
آن از باب ضرورت دستيابي بشر به كمال و  اهميت و ضرورت و غيرقابل انكار است

نظام  و ساختار روابط بشري بنابرين به حكم عقل، . سعادت معقول و مطلوب اوست
اگر اين نظام، نتواند هدف . بايد معقول و درجهت اهداف غايي خلقت انسان باشد

به اين . اصلي خلقت انسان را تأمين كند، معقول و بر منهج حق و عدل نخواهد بود
ترتيب نظام امور معيشت و تربيت و آموزش و سياست و دفاع بايد بر مدار و معيار 

رهيافتهاي عقل و حكمت سامان يابد و هدف و كاركرد آن تأمين حيات  حق و عدل و
ترديد حكمت  بي. معقول و تسهيل شرايط دستيابي بشر به كمال و سعادت باشد

اسالمي بويژه حكمت متعاليه ظرفيت و توانايي تبيين و ترسيم الگويي كامل و معقول 
ز مباني و اصول و شاخصهاي از يك نظام اجتماعي الهي و انساني را دارد كه برخي ا

نوشتار حاضر ميكوشد تا مباني برساخت چنين نظام . آن در اين نوشتار ارائه ميشود
هاي حكمت متعاليه تبيين و ترسيم نمايد و  معقول و مطلوبي را با استفاده از آموزه

هاي حكمت متعاليه را با نگاه  شاخصها و معيارهاي جامعه مطلوب مبتني بر آموزه
  .رايانه و كاربردي مورد اشاره قرار دهدگ واقع

   جامعه بشري، عقالنيت، حكمت، الزامات، شاخصها، پيشنهادها :ها كليد واژه
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  2، فريبا اكبرزاده1صغري باباپور

حس پرسشگري کودکان و کنجکاوي آنان ميتواند مهمترين مبنا براي آموزش 
در اين ميان، آموزش فلسفه بدليل ارتباط تنگاتنگ آن . صحيح، اصولي و کارآمد باشد

آموزش فلسفه، بمعني آموزش . يي برخوردار است با عمل، براي کودک از اهميت ويژه
ه ما کمک ميکند تا بتوانيم کودک را ورزي ب فلسفه. خردورزي يا تفکر به کودک است

يي که داراي توانمندي تفکر نقادانه و خالقانه  به تکامل نفس خويش برسانيم؛ بگونه
از نتايج تربيتي چنين . باشد و بسياري از مفاهيم تربيتي براي وي نهادينه شوند

در اين فرايند کودک، خود از نظم و چينش ذهني به . آموزشي، فراگيري نظم است
  .دست مييابدنظم در عمل و رفتار، نه با اجبار بيروني، 

صدرالمتألهين در نظام حكمت صدرايي حکمت عملي را براساس حکمت نظري 
ورزي را بدست  بنا نموده و در حکمت نظري از قوه عاقله انسان، قوه تفکر و استدالل

ورز ميتوان به اين ترتيب در چنين نظامي با تربيت قوه عقل در کودک خرد. آورد مي
  .جايگاه نظم را مشخص نمود و آن را به او آموزش داد

  فلسفه، کودک، نظم، حکمت عملي، حكمت نظري، خردورزي: ها واژه كليد

  

 
                                                 

  دکترای فلسفه و کالم اسالمی، مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس. ١
 دکترای فلسفه و کالم اسالمی، مدرس دانشگاه فرهنگيان. ٢
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  ∗فرزانه ذوالحسني

سينا مردم براي رفع نياز خود جهت حفظ بقا به مشاركت روي  از نظر ابن
وي بر آن است كه . آورند و ازاينرو، تشكيل اجتماع بر اصالت مصلحت مبتني است مي

عقل عدم توانمندي . اعتقادات مفيد، اركان مشاركت را اتقان ميبخشد نه اعتقادات حق
ف سود محور ايشان در مشاركتهاي ك حقيقت از يكسو و اهداانظري مردم در ادر

سينا روش جدلي و استفاده از ماده  اجتماعي از سوي ديگر موجب ميشود ابن
از نظر شيخ، برهان براي . مشهورات را در تعامل با مردم به مديران مدينه پيشنهاد كند

بديهي است اين . آفرين است و جدل براي نوع انسان سودبخش است ذات آدمي كمال
سينا را بسوي  محور بوده و فلسفه سياسي ابن زندگي اجتماعي مصلحتنگاه به 

اما وي با تعريف جايگاه ويژه براي شريعت و حكمت در . گرايي سوق ميدهد نسبي
يي مبتني بر حقيقت براي زندگي اجتماعي در نظر گرفته و  فلسفه سياسي خود، پشتوانه

ميبخشد و نوشتار حاضر آن را از سقوط در ورطه نسبيت و اصالت مصلحت نجات 
  .نيز سعي در بررسي و تبيين آن دارد

  گرايي، شريعت، حكمت فلسفه سياسي، اصالت مصلحت، نسبي :ها واژه كليد
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  فلسفه و نظم عمومي/  چكيده مقاالت/ 
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   ٣هدايت ، حميد احمدي٢كريمي ، مصطفي١محمدحسن ميرزامحمدي

 يانهاياز جر يکيآموزش فلسفه به کودکان در قالب  يدر حال حاضر، برنامه ها
در جهان  يو نظم عموم ي، اخالقيورز فلسفه يم و مهارتهايفکري مؤثر در انتقال مفاه

ها گاه بصورت آشکار و  ن برنامهيدر ا ينظم عموم يم و مهارتهايمفاه. باشديمطرح م
ها  ن برنامهيها، پژوهشها و آثار مربوط به ايريبشكل پنهان و در متن موضعگگاه 

از  يعناصر يحاو ،ها و آثاريرين موضعگياز آنجا که ا. گنجانده شده است
خاص جوامع مبدع آن هستند،  يشناس و بتبع آنها روش يشناس ، معرفتيشناس يهست

نظم  ين مهارتهاييتوسعه و تب يراستان برنامه در يد از ايمف يبردار هازاينرو بمنظور بهر
گانه مذکور و بر  سه يارهايآن براساس مع يساز ي، ابتدا بومياز منظر اسالم يعموم

ل يز تحت روش تحليپژوهش حاضر ن. ضرورت خواهد داشت ينش اسالميمدار ب
آموزش  يها جه ميرسد که برنامهين نتين حوزه به ايدر ا يل محتواييو تحل ياسناد

، ياسالم يساز يگانه بوم سه يارهاين با معييفلسفه به کودکان بشرط مطابقت و تب
در  يمختلف نظم عموم يجهت اشاعه و آموزش مهارتها يمناسب يتواند الگوهايم

نظم  يش مهارتهاينش و پااليارها، به گزين معيکشور باشد و با در نظر داشتن ا
  .پرداخته شده است يعموم
  سازي اسالمي ، بوميينظم عموم ين، مهارتهاکودکا بهفلسفه آموزش  :ها واژه ديكل

   

                                                 
  فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهدگروه دانشيار . ١
  ه تعليم و تربيت دانشگاه شاهددانشجوي دكتري فلسف. ٢
  دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد. ٣



  /نوزدهمين همايش بزرگداشت مالصدرا 
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  ∗عبدالرضا صفري

هدف نوشتار حاضر آن است تا نشان دهد که تحليل فارابي از مفهوم عدالت 
و نسبت آن با نظام شهري تا  فصولبعنوان مهمترين ويژگي تفکر سياسي، در کتاب 

زيرا . است جمهوريحدودي نمايانگر تأثير و نفوذ انديشه افالطون براساس کتاب 
از زبان افرادي خاص بيان گشته، بدون ذکر نام در شکلگيري  يجمهوري که در ئآرا

نگارنده براساس ساختار . اند نقش داشتهفصول ماهيت عدالت در ديدگاه فارابي در 
ز تعيين ماهيت عدالت در نظرگاه اين دو فيلسوف، نتيجه ميگيرد که چون مقاله پس ا

باور دارد اين » با فضيلت رفتار کردن«با مفهوم » عدالت«فارابي به وحدت مفهوم 
شاخصه آن » هماهنگي ميان وظايف مختلف«مفهوم با عدالت از ديدگاه افالطون که 

  .است، شباهت نزديکي دارد
  جمهوري ،فصولفارابي، افالطون، عدالت، نظام شهري،  :ها واژه كليد

   

                                                 
  استاديار دانشگاه پيام نور ∗



  فلسفه و نظم عمومي/  چكيده مقاالت/ 
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  ∗علي سنايي

نوشتار حاضر برحسب نگرش ماکس وبر سعي در تحليل و بررسي راهکارهاي 
ماکس وبر عقالنيت را داراي مراتب . داردفلسفه مالصدرا براي ايجاد نظم در زندگي 

يي خاص زندگي انسان را  عملي و نظري و صوري و ذاتي ميداند که هر مرتبه بگونه
عقالنيت عملي ناظر به الگوي وسيله ـ هدف براي پيشبرد اهداف . تنظيم ميکند

عقالنيت نظري به تالش انديشمندان و . شخصي هر کس در فعاليتهاي روزمره است
ه براي ارائه طرحي يکپارچه از واقعيت اشاره ميکند تا از اين طريق نياز فالسف

فراطبيعي خويش را براي نظم بخشيدن به افکار خود و همچنين معنادار کردن زندگي 
قوانين انتزاعي حاکم بر سازمانهاي سياسي  ،منظور از عقالنيت صوري. برآورده سازند

جامعه براي تحقق اهداف اقتصادي و رفاه و اجتماعي است که درصدد برقراي نظم در 
عقالنيت ذاتي مبتني بر ارزشهاي و آرمانهاي غايي انسان است که در . عمومي هستند

دين و عرفان متبلور ميشود و موجب ميگردد که انسان در درون خود نظم و هماهنگي 
نظري و بنظر ميرسد که از عقالنيت چهارگانه فوق بتوان عقالنيت عملي و . ايجاد کند

ساالرانه  عقالنيت صوري حاکم بر نظام ديوان. ذاتي را در فلسفه مالصدرا جستجو کرد
امروز منجر به غيرشخصي شدن روابط و بحران معنا در جوامع  شده است و همچنين 

ولي با . نظمي که بوروکراسي در جامعه برقرار ميکند، به ضرورت نظم پايدار نيست

                                                 
 استاديار گروه فلسفه و عرفان دانشگاه سمنان ∗



  /نوزدهمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

83838383

در درون خود به صلح و نظم دروني ميرسند و چنانچه  حاکميت عقالنيت ذاتي، افراد
نظم بيروني بازتاب ارزشهاي دروني افراد شود، نظم اخير پايدارتر از ساماني خواهد 

با رجوع به فلسفه مالصدرا ميتوان . ساالرانه  در جامعه برقرار ميکند بود که نظام ديوان
ز اين طريق، نقاط ضعف عقالنيت راهکارهايي براي تحقق عقالنيت ذاتي ارائه کرد تا ا

از سوي ديگر، چون  مالصدرا  طرحي جامع و سازوار از . صوري برطرف گردد
درنهايت اينکه . واقعيت ارائه ميدهد، بنابرين اهداف عقالنيت نظري را دنبال ميکند

مالصدرا عقالنيت عملي صرف را موجه نميداند، زيرا انسان اصيل را در پرتو 
  .تالش براي رسيدن به ارزشهاي غايي تعريف ميکند عقالنيت ذاتي يا

   نظم، عقالنيت عملي، عقالنيت نظري، عقالنيت ذاتي، عقالنيت صوري :ها واژه كليد

   



  فلسفه و نظم عمومي/  چكيده مقاالت/ 
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�ار ا<=% ;1ف ا:·ا  9�اo¨Ö ا^[��\%� 

  ∗سيدحسين سيد موسوي

جامعه بشري با توجه به نياز ابناء بشر، نيازمند قانوني است تا وظيفه هريک را در 
اجتماع مشخص کند و از طريق تقسيم کار در آن، هريک در جهت شکوفايي 
استعدادهاي خدادادي گام برداشته و با کسب تخصص، کارها بهتر و سريعتر انجام 

بديهي است اين نيازمندي ابناء بشر بدون وجود قانوني که وظايف هريک را . شود
که ايجاد نظم و انضباط حال سؤال اين است . مشخص کند، امکانپذير نخواهد بود

اجتماعي عالوه بر مشخص کردن حقوق و وظايف هريک از اعضاي اجتماع چه 
يي که قوانين بر آن حاکم است به چه سمت و  نتيجه ديگري دربردارد؟ درواقع، جامعه

  سويي حرکت ميکند؟ يا درنهايت، هدف مهمتر و مقدسي بايد دنبال شود؟
قوانين اجتماعي، ايجاد زمينه مناسب و مالصدرا معتقد است كه هدف نهايي 

فراهم کردن فضايي است که در آن تمامي انسانها در مسير هدف خلقت گام برداشته و 
است که هريک از » قرب الهي«اين تعبير همان . درنهايت به جوار الهي نايل آيند

يشتر يي که به جوار حق نزديک ميشوند، ميزان قربشان به خداوند ب انسانها باندازه
ايجاد عدالت، انسانها با قلبي مطمئن و ضميري آرام در جهت   درواقع در پي. ميگردد

  .رسيدن به تکامل گام برميدارند
  الهي، قرب الهي، قوانين اجتماعي، عدالت جوار :ها ه كليد واژ

 
   

                                                 
  استاديار دانشگاه فردوسي مشهد ∗
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  ∗ مهدي منفرد

حكمت در نخستين قدمهايش، بدنبال يافتن حقيقت است؛ حقيقتي كه در پس ظاهر، 
ما در . هاي فيلسوفان بوده است از دغدغههمواره ترتيب و نظام عالم . پنهان شده است

اين نوشتار برآنيم تا نظر دو حكيم اشراقي يعني افلوطين و سهروردي را در اين 
وطين، مبدأ نخستين همه موجودات علوي و بنظر افل. خصوص مورد بررسي قرار دهيم

واحد، حقيقتي وراي وجود و بيرون از هرگونه توصيف، . سفلي، احد يا واحد است
از . يي فياض ميجوشد دائم پر است و از فرط پري، همچون چشمه. كمال مطلق است

حركت اين فيضان، نشآتي ايجاد ميشود كه عقل كلي عقل الهي نام دارد و عقل خود، 
أ اصل ديگري بنام نفس كلي است و در مرتبه نفس كلي است كه حركت بوجود منش
بنظر افلوطين، طبيعت قسمت زيرين نفس كلي است؛ بسخن ديگر، نفس داراي . آيد مي

در . بجانب طبيعت استآن يك وجه آن بجانب عقل است و وجه ديگر : دو وجه است
. نور محض، اليتناهي و يكتاستاو . نظام نوري سهروردي نيز مبدأ، نوراالنوار است

از اين نور، انوار قاهره ـ طولي . نخستين حقيقتي كه از او صادر ميشود، نور اقرب است
بنظر . تمام موجودات عالم در يك نظم خاصي قرار ميگيرند. و عرضي ـ افاضه ميشوند

بيقي به نظر ميرسد بررسي تط. سهروردي، طبيعت در مرتبه زيرين اين نظام قرار ميگيرد
نظم عالم در تفكر اين دو حكيم در شناسايي سلسله مراتب موجودات عالم، مفيد باشد 

 .كه در نوشتار حاضر بدان پرداخته خواهد شد

  نظم عالم، نظام نوري، احد، عقل، نفس، نوراالنوار، افلوطين، سهروردي :ها واژه كليد 

                                                 
  استاديار گروه فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه قم ∗



  فلسفه و نظم عمومي/  چكيده مقاالت/ 
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  ∗الدين حسيني سيدشهاب

نوشتار حاضر به تبيين ديدگاه صدرالمتألهين و فيلسوفان ديگر در باب جامعه انساني 
شناسي اين است كه انسان  از آنجا كه يكي از مسائل مهم هستي. هاي آن ميپردازد و مؤلفه

موجود اجتماعي و مدني بالطبع است و در جامعه ميتواند نيازهاي خود را سامان بخشـد  
و جامعه انساني نيز از افراد، با منافع، عاليـق و سـاليق گونـاگون تشـكيل شـده اسـت،       

طلبـي، چـالش و    ازاينرو منافع در اجتماع انساني دچار اصطكاك ميشود و بر اثـر منفعـت  
به اين ترتيب براي برقراري نظم و امنيت، قانون و حكومـت الزم  . آيد تعارض بوجود مي

تنها چيـزي كـه   درواقع . و قانون دچار هرج و مرج ميشوداست؛ يعني جامعه بدون نظم 
حال سخن اين . هاي نفساني آدميان را مهار و كنترل نمايد، قانون است ميتواند خواسته

  است كه قانونگذار كيست؟ و چه كسي ميتواند قانونگذار باشد؟ 
فيلسوفان الهي و بخصوص مالصدرا معتقدند كـه قانونگـذار تنهـا خـداي متعـال      

بتعبير اين حكيم بزرگ، آدمي، بـراي اسـتكمال، از قـانون شـرع و قـانون الهـي       . است
  .نياز نيست؛ بنابرين قانونگذار خداوند است مستغني و بي

بنظر نگارنده، نقطه افتراق صـدرالمتألهين بـا فيلسـوفان ديگـر در ايـن اسـت كـه        
اينكـه  در مـا  ا، ديگران قبول دارند جامعه قانون ميخواهد و قـانون، قانونگـذار ميطلبـد   

مالصـدرا معتقـد اسـت كـه     . قانونگذار چه كسي باشـد، تفـاوت ديـدگاه وجـود دارد    
قانونگذار خداست و براي استكمال، قانون الهي الزم است، اما در مقابل، برخي خـرد  

و نيز  بيةالشواهد الربوصدرالمتألهين در اواخر . جمعي را در قانونگذاري كافي ميدانند

                                                 
 استاديار دانشگاه خوارزمي ∗
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به اين موضوع پرداخته و آن را مورد واكاوي قـرار داده اسـت كـه     در ديگر آثار خود
  .نوشتار حاضر به آن خواهد پرداخت

  قانونگذار ،جامعه انساني، نظم عمومي، قانون :ها كليد واژه

   



  فلسفه و نظم عمومي/  چكيده مقاالت/ 
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  *محمدحسين فضايلي

نظم عمومي، با رويکرد حقوق موضوعه به انقالب کبير فرانسه برميگردد که 
مقوله مزبور با . بتدريج در قانونگذاري ديگر کشورها از جمله ايران وارد شده است

رويکرد اسالمي به حفظ مصالح نظام تعبير گرديده است که در آثار فقهي ريشه ديرينه 
خاستگاه متفاوت دارند و قهراً از مبادي و نسبت ميان دو ديدگاه فوق که دو . دارد

منابع مستقلي برخوردار ميباشند، موضوع اين تحقيق است و در دو حوزه حقوق 
اين نوشتار مباني فلسفي نظم عمومي که . اسالمي و حقوق سکوالر دنبال خواهد شد

يکي بر جهانبيني اومانيسم و ديگري بر جهانبيني توحيدي استوار است را بررسي 
پرسش اصلي ما چيستي تبيين و مباني فلسفي نظم عمومي در دو مفهوم . نمايدمي

: و متفرع بر آن با سؤاالت ديگري نيز مواجه هستيم؛ مانند استاسالمي و سکوالر 
نسبت نظم عمومي با سامانه ارزش و هنجارهاي مقبول اجتماعي؟ توجيه ضرورت 

کشورهاي غيراسالمي بر مبناي  حکومت، واليت فقيه، رأي اکثريت، پيروي از قوانين
  نظم عمومي؟ و باألخره تأثير زمان و مکان در ثبات يا تغيير نظم عمومي؟ 

  ميسوالركمذهب، نظم عمومي، س :ها كليد واژه
   

                                                 
  استاديار دانشگاه علوم قضايي  ∗
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  ∗ پور فاطمه علي

ضابطه عمل نميكند و  واسطه و بي خداوند كه يگانه ناظم هستي است، هرگز بي
بر اين اساس، حكماي اسالمي در سه حوزه به . نظمي را برنميتابد ساحت ربوبي او بي

اگر مراد از قانونمندي، وجود قوانين طبيعي : اند موضوع نظم و قانونمندي پرداخته
ته باشد كه برخاسته از طبيعت و نتيجه روابط باشد ـ بدينمعنا كه قوانيني وجود داش

نظام (علّي و معلولي در طبيعت باشد ـ بحث از قانونمند عمل كردن طبيعت است 
آن را و اگر مراد از قانونمندي همان قانون الهي باشد كه در اصطالح ديني ) كياني

و ) نينظام ربا(ميخوانند، بحث از قانونمند عمل كردن خداوند است » قضا و قدر«
همانطور كه خداوند . آنجا كه موضوع قانونمندي، انسان است، تكاليف مطرح ميگردد

آفرينش و تكوين بشر را منظم و مقدر معرفي ميكند، به همين تناسب، تكاليف شرعي 
را با تقدير و اندازه تنظيم نموده و براي هريك زمان و ساعتي مقرر او و امور عادي 

  ).نظم تشريعي(ختلف را خواستار است داشته و نظم در كارهاي م
از آنجا كه انسان مدني بالطبع است و حكماي اسالمي منشأ ميل و گرايش به انتظام 
اجتماعي را فطرت فردي و فطرت اجتماعي بشر ميدانند، نظم اجتماعي بايد تابع نظم 

  . تشريعي گردد كه خود تابع نظم كياني است و نظم كياني نيز تابع نظم رباني است
باني، نظم تشريعي، قانونمندي، فطرت فردي، نظم كياني، نظم ر :ها واژه  كليد

 فطرت اجتماعي

   

                                                 
  استاديار دانشگاه پيام نور ∗



  فلسفه و نظم عمومي/  چكيده مقاالت/ 
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  ∗ محمود صوفياني

يي منوط به وضعيت گذشته و حال و  نظم و تعامل اجتماعي در هر جامعه
اگر بنحوي بتوان اين سه حيطه را با هم . وضعيت مورد انتظار و بالقوه آينده است

منسجم و هماهنگ ساخت، ميتوان نوعي انسجام و انتظام عام ميان اعضاي جامعه كه 
يان نهادهاي مختلف اجتماعي از خوانده خواهند شد و نيز م» جماعت«به اين ترتيب 

طبيعي است كه در . جمله حكومت و دين و رابطه آنها با جماعت را انتظار داشت
سويه كارآيي محدود دارند و نميتوانند در گستره  زندگي جمعيِ آدميان روابط تك

ازاينرو در يك جامعه سالم، عملكرد اعضا و نهادها مبتني بر تعامل و . وسيع عمل كنند
هاي تعاملي و متقابل را معياري براي   حتي ميتوان رابطه. ط دوسويه يا متقابل استرواب

اين معيار، معيارِ كامالً موجه و معقولي است؛ چرا . يك نظام هماهنگ در نظر گرفت
اما تحقق تعامل . مورد خواهد بود كه بدون آن، اصوالً سخن از هماهنگي و انتظام بي

يي عمومي  اولين شرط اساسي وجود حوزه. اوليه دارد تعادلي نياز به تحقق شرايط
است كه در آن آدميان و نهادهاي برآمده از آنان بتوانند در كنار هم و بدون ترس از 

يي بسته به ميزان  در هر جامعه. آسيبهاي احتمالي وارد تعامل و مشاركت شوند
ل گوناگون وجود ظرفيتهاي فرهنگي ـ اقتصادي همواره نوعي از حوزه عمومي به اشكا

قش عمل نسبت به نها را محوريت  دارد كه ميتوان ويژگي آشكار و مشخص اين حوزه
ما در اين نوشتار . در حقيقت، حوزه عمومي ميدان عمل است تا نظر. نظر لحاظ نمود

يي را از منظر نظريه انتقادي و تعريف  چنين حوزهوجود سعي خواهيم كرد امكان 
  .ايران مورد ارزيابي قرار دهيم مشخصي كه از آن دارد در

  حوزه عمومي، نظريه انتقادي، تعامل دوسويه ،نظم اجتماعي، نظم فرهنگي :ها كليد واژه

                                                 
  استاديار گروه فلسفه دانشگاه تبريز ∗
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  ∗معصومه موحدنيا

دربردارنده قوانيني است که منافع مادي و معنوي نظم عمومي بنا بر يک تعريف 
اجتماع را حفظ ميکند و با اين تعريف ميتوان گفت که قوانين و نظم، ارتباط الينفکي داشته 

د تا منافع همه حفظ گردو  با قوانين حد و حدود رفتار انسانها در نسبت با هم مشخص مي
پرسش مهمي كه در اينجا مطرح است اين است که واضع قانون کيست؟ و چه کسي . شود

يي خاص هر نوع  بگونه تفسير الميزانحق قانونگذاري دارد؟ عالمه طباطبايي در 
قانونگذاري را بطور مستقيم يا غيرمستقيم منسوب به خداوند و حق خداوند ميداند و 

مالکيت مالک . طلق حق متعال ميتوان به پرسشهاي ياد شده پاسخ گفتبراساسِ مالکيت م
. مطلق، محدود و مقيد به شروط نيست و مالک مطلق حق هر تصرفي در هستي را دارد

از جانب خداوند متعال و » مدبريت«اصلِ انحصار : يي مستلزم دو اصل است چنين انديشه
ريت، خداوند حق تصرف در فعل و بنا بر اصل مدب. از جانبِ انسان» اصل عبوديت«

حاالت انسان را دارد و به همين دليل اوست که بايد قواعد حاکم بر رفتار انسان را تنظيم 
در  ک خود، يعني فعلِ اختياري خود راانسان بايد تمام مايمل» اصل عبوديت«کند و بنابر 

در نظر  يشرفتار خواختيار خداوند قرار دهد و قواعد تعيين شده خداوند را معياري براي 
اما آيا چنين ترسيمي از نظم عمومي با عقالنيت سازگار است؟ زيرا انسان موجودي . بگيرد

د و با اراده، قواعد آن را تعيين ميکند و  اگر نماياست که با تفکر، زندگي خود را تنظيم مي

                                                 
  استاديار گروه فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه قم ∗



  فلسفه و نظم عمومي/  چكيده مقاالت/ 
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. قي نميماندقواعد رفتاري انسان مطلقاً در اختيار خدا باشد، جايي براي زندگي عقالني با
عالوه بر اينکه اين . زيرا قوانين به اراده و خواست خداوند بستگي دارد نه خواست انسان

نوشتار حاضر با . ديدگاهي کامالً اشعري است که با تفکر فالسفه اسالمي سازگار نيست
تبيين ارتباط بين مالکيت مطلقه خداوند و قواعد حاکم بر زندگي انسان نشان ميدهد که اين 

اور که خداوند واضع قوانين زندگي بشري است، تعارضي با حيات عقالني ندارد؛ زيرا ب
عالمه معتقد است که  قواعد عقالني انسان بر رفتار خداوند هم جاري است و از اينرو 

قانون نيست؛ بطور مثال، اگر در  قوانين به خواست خداوند وابسته است، اما دلبخواهي و بي
بدون غرض را نفي ميکنند، خدواند هم به همين شکل رفتار ميکند و  حوزه نظر، عقالً فعل

اگر در حوزه عمل، عقالً عدل و احسان را تحسين ميکنند، خداوند هم به اين شکل حکم 
پرسش نهايي اين است که آيا حاکميت قواعد عقالني بر رفتار خداوند با . و عمل ميکند

يدهد که تبيين خاص عالمه از نسبت مالکيت مطلق سازگار است؟ اين پژوهش نشان م
قواعد عقل و خداوند اين مشکل را نيز حل ميکند و نکته اخير تفاوت اصلي رويکرد 

  .اند عالمه و اشاعره است که برخي به آن توجه نکرده
  تفسيرالميزانريت، عبوديت، عقالنيت، بجعل قانون، مد :ها واژه كليد
   

   

  

  
  

 
  

 



  /نوزدهمين همايش بزرگداشت مالصدرا 

 

93939393

  
 ¤1�Pرا  و  ا(� o	L  �2د°¯�ن ا<=% و اKم ا^[��ع ا���&% 

  ٢فاطمه جاويدان، ١عليرضا فاضلي

سينا برهان بسيار مشهور و تأثيرگزاري در ضرورت نبوت دارد که مبتني بر  ابن
بودن وجود قانون براي انتظام امور اجتماع  بودن اجتماع براي انسانها و ضروري ضروري

اين دليل با جرح و تعديلهايي . اينكه قانون را نبي بايد از جانب خدا بياوردانساني است و 
صدرالمتألهين نيز با . در آثار متکلمان و فالسفة بعد از او در مباحث نبوت نقل شده است

در نوشتار . بندي خويش را از آن بيان نموده است مبنا قرار دادن اين دليل سينوي، صورت
روري بودن نظم حاصل از قانون الهي براي اجتماع انساني در اين حاضر ابتدا به مؤلفه ض

سپس به اين پرداخته ميشود که نزد . برهان عطف توجه ميشود و نقش آن بررسي ميگردد
سينا، قانون  بنظر ميرسد با بيان ابن. سينا و مالصدرا جامعة قانونمند رو به چه سويي دارد ابن

لوب بدون هرج و مرج در همين دنيا ضرورت پيدا الهي تنها براي ساختن يک جامعه مط
اما مالصدرا قانون الهي و نظم حاصل از آن را بسبب رسيدن به معرفت الهي و . ميکند

  .سعادت اخروي ضروري ميداند
  سينا، انتظام جامعه، قانون الهي، مالصدرا، نبوت  ابن: ها كليد واژه

   

                                                 
  استاديار گروه فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه ياسوج. ١
  دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه ياسوج. ٢
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  ٢، مريم خردمند١فرشهناز شايان

وجود، حقيقتي واحد، اما  اواز نظر . است» وجود«نظام فلسفي مالصدرا مبتني بر 
تشکيکي است و انسان بر مبناي اشتداد و تضعف وجود، تنها موجودي در عالم است 

. ارتقا پيدا کند که ميتواند با اراده خويش از مرتبه پايينتر هستي به درجه باالتر آن
ند، تحول و برخورداربنابرين، برخالف موجودات عالم که از حرکت وجودي تکويني 

آن بسوي  بدنبالصيرورت انسان در مراتب وجود براساس قدرت و ارادة وي است و 
به تناظر تطور و حرکات وجودي، ميتوان از مراتب . وحدتي متعالي دست مييابد

- نظم را ميتوان درگونه. ظم و هدفمندي سخن گفتمختلف وحدت و در پي آن از ن

بندي کرد و بجز  و نظم متعالي دسته) عرفي(هايي همانند نظم تکويني، نظم متعارف
نظم متعارف که نظمي اعتباري است، دو گونه ديگر نظم را حقيقي و مرتبط با وجود 

ه دانست؛ با اين توضيح که نظم تکويني محصول وجود ثابت يا وجود متحول ب
حرکت اضطراري و نظم متعالي مختص به مراتب عاليه هستي است؛ نظمي که انسان 

  .دنميتواند در پي حرکت جوهري ارادي بدان دسترسي پيدا ک
نوشتار حاضر درصدد تبيين مقولة نظم از طريق توصيف و تحليل وجود و تحول 

گارندگان همچنين در طي اين پژوهش، ن. وجودي انسان در نظام حکمت متعاليه است
اين ادعا را مطرح ميکنند که نظم آرماني در چارچوب انديشه صدرايي، نظم متعالي 
متناظر با حرکت وجودي در مدار شريعت است؛ يعني گرچه انسان صدرايي از 

                                                 
   )س(دانشگاه الزهرا  ستاديار گروه فلسفه و حکمت اسالميا. ١

 کارشناس ارشد فلسفه و کالم اسالمي. ٢
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نازلترين مرتبه وجود در عالم ماده آغاز ميکند، اما درنهايت ميتواند به اعلي درجه 
و از اينجهت متعلق به تمام عوالم است و به همين وجود در عالم مجردات دست يابد 

دليل نظمي که تمامي ساحات وجودي وي را دربرگيرد، ميتواند نظم مطلوب بحساب 
البقاء نه فقط در فرد  روحانيةالحدوث و  جسمانيةبعالوه، از نظر مالصدرا ديدگاه . آيد

ح است؛ بعنوان انساني که بصورت تعميم يافته در عرصه اجتماع و تاريخ نيز مطر
متفاوت ) ص(نمونه متأثر از تحول وجودي جمعي، روح جامعه در عصر پيامبر خاتم 

شايان توجه است پرسش اساسي اين نوشتار . با روح حاکم بر جوامع گذشته است
چگونه مالصدرا سازوکار دستيابي انسان به نظم متعالي را تبيين : عبارت است از

محور وجود و شريعت بعنوان مکانيسم دستيابي به ميکند؟ ابتناي نظم متعالي بر 
  .باالترين مرتبه نظم اجتماعي، دستاورد اين جستار است

  وجود، نظم متعالي، شريعت، مالصدرا :هاواژه كليد 
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  ∗صولتي يحيي

مفهوم نظم، از جمله مفاهيم عمده و اركان اساسي زندگي بشري بوده كه از اين حيث، 
ان به كاركرد اين مفهوم در عبا اذ. آثار تربيتي و معرفتي خاصي بر آن مترتّب ميگردد

توصيف فرايند تكويني كائنات، بصراحت ميتوان به عملكرد تشريعي آن در زندگي بشر پي 
اهميت، برهان نظم، بعنوان يكي از براهين اصلي و مؤثق در اثبات وجود  نظر به اين. برد

خداوند بشمار ميرود كه همواره مورد توجه فالسفه بزرگ الهي و فصل الخطاب متكلمين 
عالوه بر اين، پيامبران اديان الهي و بانيان مكاتب اخالقي نيز هر كدام . اسالمي بوده است

  .اند ، منادي دعوت آدمي به نظم و رسانة گوياي آن بودهبنوبة خود با پذيرش اين رسالت
در اديان مختلف و بررسي » عدل«براين اساس، فلسفة نظم، عمدتاً با تحليل مفهوم 

اساسي مفهوم نظم را مورد   در مكاتب اخالقي گوناگون ميكوشد تا مؤلفه » اعتدال«مفهوم 
نظام آفرينش بعنوان نظامي احسن، تبيين و بررسي قرار دهد و از اين طريق، ضمن تصديق 

  .سير و سلوك عقالني نظم را در سر لوحة عملي زندگي بشر پياده نمايد
شناخت سير استكمالي قواي نفس براساس حركت جوهري، بعنوان يكي از 

هاي اين سلوك عقالني بشمار ميرود كه تأثير و تأثرات آن در حكمت  زيباترين جلوه
  .است و نوشتار حاضر به آن خواهد پرداختعملي مالصدرا متبلور گشته 

  فلسفه نظم، برهان نظم، عدل، اعتدال، حكمت عملي، مالصدرا  :ها كليد واژه

                                                 
  دكتراي فلسفه تطبيقي از دانشگاه عالمه طباطبايي  ∗
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  3، احمد ميگويي2اكبر قاسميعلي، 1نعيما مقاتلي

آزادي در تربيت ديني افراد با تأکيد بر نظم هدف از انجام اين تحقيق، تبيين نقش 
پذيري است که از آغاز خلقت،  يکي از مهمترين ويژگيهاي انسان، تربيت. عمومي است

ازاينرو در حکومت ديني، افزون بر . شروع شده و در طول تاريخ همواره ادامه داشته است
جتماعي، مسئله وظايف هر حکومتي چون برقراري نظم عمومي، تأمين رفاه و عدالت ا

حكومت . حمايت از آرمانها و مراقبت از اخالق جامعه از وظايف دولت برشمرده ميشود
ريزي  ها و رفتارهاي ناهنجار در جامعه را مدنظر قرار ميدهد و براي آنها برنامه ديني، انديشه

درواقع، حکومت ديني شرايطي فراهم ميکند که انسانهايي که . انديشي ميکند و چاره
اما با همة اينها، در زمينه عقايد مردم هرگونه که . واهند سالم بمانند، بتوانند سالم بمانندميخ

د و نمستقيم کاري کنند که اراده انتخابگر آنها را محدود ساز ميخواهند باشند، نميتوانند بطور
در پژوهش حاضر از رويکرد پژوهشي . اين يکي از مسائل مهم در تعليم و تربيت است

هره گرفته شده است؛ بدين سياق که درگام نخست، از روش توصيفي ـ تحليلي بهره کيفي ب
گرفته شده سپس با استفاده از روش استدالل و استنتاج به تفسير عقالني روابط موجود بين 

 از جملههاي تحقيق نشان ميدهد  نتايج و يافته. آزادي و تربيت اسالمي پرداخته شده است
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حصاربندي : در دو سوي تربيت متقابل افراد قرار دارند عبارتند از آسيبهاي تربيت ديني که
مشي اساسي براي تربيت افراد، دور  درحصاربندي، نظر بر اين است که خط. و حصارشکني

هاي أسازي، خود يکي از منشقرنطينه ةشيو. و نادرستيهاست هانگه داشتن آنان از بدي
بدي و نادرستي، توان مقاومتشان را  امواجهه ب زا ميباشد، زيرا با مانع شدن آنان ازآسيب

سازي موقت در برخي از مراحل اوليه تربيت رواست، اما تبديل  قرنطينه. تحليل ميدهد
مشي اساسي تربيت، در حکم مبدل ساختن آن به يکي از عوامل  کردن آن به خط

جريانهاي  از سوي ديگر، حصارشکني و قراردادن افراد در معرض مواجهه با. زاست آسيب
نيز منشأ  هامختلف فکري و عملي، بدون فراهم آوردن قدرت تحليل و مقاومت در آن

مرزشناسي بمنزله يکي . حالت سالمت در تربيت ديني مرزشناسي است. زايي استآسيب
از عوامل راهبردي در تربيت ديني، حاکي از آن است که بايد در جريان طبيعي زندگي، در 

ادرستيها، توانايي تبيين و تفکيک ميان خوبي و بدي يا درستي و مواجهه با بديها و ن
نادرستي را بصورت مدلل در افراد فراهم آورد و به اين ترتيب، زمينه مهار گرايشهاي آنان 

  .به بدي و نادرستي را مهيا کرد
  تربيت ديني، آزادي، نظم عمومي، حصاربندي، حصارشكني، مرزشناسي: هاواژه كليد
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و قوه عقل به انسان او را اکرام نموده است  ءمالصدرا معتقد است خداوند با اعطا
رشد عقالنيت انسان يکي از راههاي مهم . باالترين شأن کرامت انسان، عقالنيت اوست

تکلم نزد . استبر تعقل لطبع، سخن گفتن و سخن شنيدن اوست که مبتني ا مدني
غرض . مالصدرا يکي از صفات نفس انساني است که در ديگران اثرگذار است
درجات . نخست تکلم، اظهار و اعالن باطن متکلم است و غرض دوم، تفهم است

تعقل انسانها پيش از سخن گفتن متفاوت است و از سوي ديگر، خزائن متعددي وراي 
آزاد در مسير تفکر منطقي و با هدف کشف » گفتگوي«. ظاهر الفاظ انسانها وجود دارد
ترتيب، استداللهاي عقالني قويتر ـ بنابر نظر مالصدرا ـ  حقيقت صورت ميگيرد بدين

از آنجا که محدوده . گردندسبب رشد عقالنيت افراد جامعه ميو بيشتر شنيده ميشوند 
لح اجتماع است، در آزادي، افزون بر آزادي ديگران، مصالح خود فرد و همچنين مصا

هاي رسمي شنيده  عصر ارتباطات، به هر ميزان گفتگوي منطقي آزاد بيشتر از رسانه
  .شود، شبهات فکري کمتري در اذهان جامعه بدون پاسخ ميماند

  تکلم، گفتگوي آزاد، كرامت، عقالنيت، مصالح اجتماع: ها كليد واژه
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  ∗حسن مرادي

بنابر نظريه وحدت تشکيکي مالصدرا، هر مجموعه منظمي از کثرات وجودي، داراي 
از حيث تقدم و تأخر وجودي و نه زماني، اولين رکن، وجود ناظم است؛ . ارکاني است

وجودي که بر تمام موجودات مجموعه، احاطه وجودي داشته و حقيقت تمام مراتب در 
يي است که درون ناظم بوده و کثرت براساس آن از  دهنده ظمرکن دوم، الگوي ن. نزد اوست

کثرات وجودي که رقيقه وجود ناظمند و براساس الگوي نظم . دل وحدت ظاهر ميشود
 انديشه کليدي در اين رويکرد، تقدم وجودي. پديدار ميشوند، رکن سوم را تشکيل ميدهند

ميشود تمام نظرياتي که اين تقدم وجودي، باعث . الگوي نظم بر مجموعه منظم است
الگوي نظم را امري انتزاعي و حاصل تصادف طبيعي يا اجماع عمومي ميدانند، نادرست 

تعالي است؛ ظهوري که  در نگاه حکمت متعاليه، تمام عالم، ظهور ذات مقدس حق. باشند
، دهنده سپس در عالم اسماء، عالم عقل تعالي بوده و اين الگوي نظم منشأ آن، علم ذاتي حق

  .عالم خيال و باألخره در عالم حس ظهور مييابد
با چنين رويکري، با بودن و ماندن در سطح حسي و خيالي از عالم وجود، نه 

نظم فقط توسط . ميتوانيم الگوي نظم را درک نماييم و نه ميتوانيم آن را اجرا کنيم
 کسي درک و اجرا ميشود که بواسطه حرکت جوهري از مرتبه حس و خيال عبور

چنين فردي براساس رفتار و گفتارش که . كم به مرتبه عالم عقل برسد کرده و دست
هاي محدود حسي و  متفاوت و فراتر از سطح علم و قدرت عموم مردم و خواسته

اگر افراد جامعه، نقص الگوهاي نظم رايج را . خيالي آنهاست، از ديگران متمايز ميشود
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ا چشيده باشند، از اين فرد تقاضا ميکنند تا دانسته و رنج بودن در چنين ساختاري ر
اين . الگوي متعالي را به آنها معرفي کرده و به ايشان کمک کند تا به سطح او برسند

فرد نيز با ارائه الگوي نظم در سطح حسي و خيالي و نظارت بر اجراي آن، موجب 
ات رسيده و ميشود تا افراد، رشد يافته به سطوح باالتر علم و قدرت و درنتيجه حي

  .علل برتر اين الگوي دنيوي را دريابند
  وحدت تشكيكي، كثرات وجودي، نظم عمومي، حركت جوهري: ها كليد واژه
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  ∗فرحناز عيدي

حفظ نظم عمومي در جامعه از اهميت فراواني برخوردار است و تحصيل اهداف 
نظم عمومي، موضوعي کلي و قابل انطباق . استاجتماعي، نيازمند تحقق نظم عمومي 

بر امنيت اجتماعي و حفظ حيات و آزادي فردي و حفظ جان و مال است و با توجه 
يکسري . به وضعيت جامعه، داراي شدت و ضعف بوده و مصاديق آن متفاوت است

ارزشها و آرمانهاي مطلوب در همه جوامع وجود دارد که بدست آوردن و حفظ آنها 
  .برقراري نظم عمومي امکانپذير نيست جز با

با توجه به موضوع نوشتار حاضر که در ارتباط با کرامت انساني و با نظم عمومي 
يکي از موضوعات بسيار » ارزش برتر«بعنوان » کرامت انساني«است، ميتوان گفت که 

مهم در قلمرو حقوق، فلسفه، اخالق و عرفان است که پايه و اساس بسياري از 
زات، حقوق و تکاليف انساني است و از آنجايي که پيشرفت و توسعه هر امتيا

توجهي به  يي در گرو رعايت اصل کرامت انساني است، ازاينرو در صورت بي جامعه
اين اصل و عدم التزام عملي به آثار آن، بسياري از ارزشها چون عدالت، آزادي، 

يي پر از  اينصورت، شاهد جامعهمفهوم خود را از دست خواهند داد و در ... برابري و
خواهيم بود و نظم عمومي ... عدالتي، خشونت، جنگ و تجاوز و ظلم و ستم، بي

  .جامعه مختل خواهد شد
حد و  در اين زمينه بايد گفت که اگر انسان داراي کرامت است، ولي اين کرامت بي

وجود اينکه داراي  حصر و مطلق نيست که با هيچ ظلم و جنايت زايل نگردد، بلکه انسان با
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کرامت و برتري نسبت به ساير موجودات است، اما در صورت ارتکاب جرم و اختالل در 
نظم عمومي، مورد مجازات قرار ميگيرد و مجازات چنين فردي با کرامت و حق حيات 

  .شايسته منافاتي ندارد و هيچگونه تضاد و تناقضي بوجود نخواهد آمد
ا مباني کرامت انساني را بيان ميکند و  در اينباب، اصولي نگارنده در اين نوشتار، ابتد

همچون خليفه خدا بودن، خردمندي و اختيار و آزادي اراده داشتن انسان را مورد بررسي 
حق حيات و امنيت : قرار ميدهد و سپس به مواردي که بر کرامت انساني بار ميشود مانند

يگر امتيازات اجتماعي پرداخته و در زندگي شخصي و اجتماعي و آزادي اجتماعي و د
  .درنهايت، ارتباط بين کرامت انساني و نظم  عمومي را بررسي مينمايد

 کرامت انساني، نظم عمومي، کرامت ذاتي، امنيت اجتماعي، ارزش برتر :ها كليد واژه
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  ∗مهدي بهنيافر

ساختار نظامهاي اصل موضوعي نوشتار حاضر بر آن است تا با مطالعه و بازنمايي 
و اجزاء اساسي چنين نظامهايي، روش جاري در آنها را مورد توجه قرار دهد و در 

، به درونماية آن بپردازد و آن را بعنوان روشي معرفي »اصل موضوعي«دفاع از عنوان 
روش «يا » روش قياسي«هاي تاريخي خود همچون  کند که فراتر از برخي گونه

مدعاي نگارنده اين است که اين روش به کار تأسيس و توسعة . دمينشين» هندسي
آيد و قادر است بعنوان الگويي براي يک دستگاه فکري عمل کند و  نظامهاي فکري مي

برخي . سپس فرايندهاي عيني و اجتماعي برآمده از اين قبيل دستگاهها را جهت دهد
ر مورد توجه قرار ميگيرند از مهمترين ابعاد دستگاههاي اصل موضوعي که در اين اث

جويي  صرفه«، »هاي مستنتج درون دستگاه فکري حفاظت از صدق گزاره«: عبارتند از
روش استنتاجي مصرح و در عين حال «، »فکري ناشي از کمينگي اصول موضوعه

اهميت دادن به کاهش «خره و باأل» معين براي زايش نتايج جديد از مبادي دستگاه
  .»ه ميخواهند بعنوان مبادي دستگاه عمل کنندهاي يقييني ک گزاره

هاي بنيادي فوق که براي يک  اما در گام بعد نگارنده ميکوشد تا بر پاية خصيصه
دستگاه اصل موضوعي شمرده شده، به تبيين نتايج و دستاوردهايي بپردازد که هم خود 

ردهاي آن دستگاه فکري را به يک دستگاه بهينه تبديل ميکنند، هم اينکه دستاو
اجتماعي آن را به دستاوردهايي منظم، قابل مواجهه و رهگيري انتقادي و درنتيجه 

همچنين چنين منشي، راه بسوي اخالق باور . اجراتر تبديل ميسازند تر و قابل پذيرفتني
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يکي از نقاط اهميت اين بحث از آنروست که در پرتو رفتار اصل موضوعي، . ميگشايد
يني يا هر گزارة مصرح را بروشني مورد جستجو و پرسش قرار ميتوان بنياد هر رفتار ع

اين موضعي است که افزون بر حضور بنيادهاي آن در دورة باستان، تا انديشه و . داد
منش فکري تعدادي از انديشمندان معاصر اسالمي مانند استاد مطهري نيز امتداد يافته 

رويکرد اصل موضوعي نزد نگارنده ميكوشد تا باجمال، خط زماني از اين . است
انديشمندان مختلف بخصوص با تأکيد بر انديشمندان معاصر اسالمي بويژه استاد 

  . مطهري ارائه کند
نظم اصل موضوعي، اصول موضوعه، اصول متعارفه، روشهاي  :ها كليد واژه

  استنتاجي، صدق
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  ∗نواب مقربي

در نگاه نخست چنين مينمايد که فلسفه معرکه آراء است و ملغمه افکار و عقايد 
، رسيدن به اجماع و توافق گروهي در آن  متضاد و گهگاه متنافر و متعارض و ازاينرو

يي فلسفي  بعبارت ديگر، اگر دو تن بر سر مسئله. بسيار دشوار و شايد محال ميباشد
با اين . کم يکي از آن دو يا هيچيک از آن دو فيلسوف نيستهمداستان باشند، دست

نگاه، اگر بناست روشهاي فلسفيي چون پرسشگري، نقادي، کندوکاو انتقادي در برنامه 
آيد که توافق جمعي و همداستاني بر فلسفه و کودک بکار بسته شود، آنگاه چنين برمي

الس درس فلسفه بسيار سر موضوعهاي مورد بحث در کارگاه فلسفه و کودک يا ک
  . دور از دسترس است

ورزي و مدعاي اصلي نوشتار حاضر اين است که هرچند آغاز کار فلسفه
خردورزي در برنامه فلسفه و کودک، اختالف نظر، نقد و پرسشگري است، ولي 

، کار  بنابر تعريف. سرانجام توافق جمعي و اجماع در اين برنامه ميتواند بدست آيد
هرگاه مرزهاي دقيق . ف و تعيين دقيق حدود و ثغور اشياء و امور استفلسفه، توصي

هاي زيست علم، فلسفه، دين، تکنولوژي، اخالق و زبان هر يک از آنها و شيوه
گوناگون منبعث از آنها دقيقاً مشخص و معين گردد، آنگاه رسيدن به توافق دور از 

سازي تفکيک دقيق و روشنراهکار رسيدن به اين مطلوب، تحليل و . دسترس نيست
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تفکر . منطقي اشياء و اموري است که در نگاه نخست، تيره و تار و مبهم بنظر ميرسند
همه چيز در برابر ديد است و فلسفه نيز چيزي نيست . درواقع همان خوب ديدن است

  .جز اينکه بتوان خوب ديد و ديگران را نيز به خوب ديدن واداشت
که همدلي و همزباني و در نهايت نظم عمومي بدست به اين ترتيب سخن آخر اين

آيد، مگر آنکه بنيادهاي آن در آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان جامعه از نمي
  . ريزي شود همان آغاز پي
فلسفه و کودک، همدلي و همزباني، نظم عمومي، اختالف و اجماع،  :ها كليد واژه

  آموزش و پرورش
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  ∗رضا صفري كندسري

اسماء بواسطة فيض اقدس، وجود علمي : حق از رهگذر اسماء دو فيض دارد
مييابند و اعيان ثابته مظاهر اسماء الهي در اين مرتبه هستند و بواسطه فيض مقدس، 

اسماء الهي هرچند به ذات الهي باز ميگردند، اما هم در مرتبه . وجود عيني مييابند
با هم تضاد دارند و هركدام سعي دارند آثار اعيان ثابته و هم در مرتبه اعيان خارجي 

از . وجودي خود را تحقق بخشند و براساس نظام تكوين اين تضاد بايد حاصل باشد
هستيم كه بين اسماء  »اهللا«اين جهت براي تعادل بين اسماء الهي نيازمند اسم عادلي 

حمدي كه مربوب و حقيقت م(» اهللا«در مرتبه اعيان ثابته اسم . الهي نظم برقرار نمايد
بين اسماء الهي تعادل و نظم برقرار ميكند و اين جنبة نظم حقيقت ) اين اسم است

حدودي را ) ص(در عالم عيني نيز شريعت محمدي . گويند» نبوت انبايي«محمدي را 
براي تعادل ميان اسماء عيني از سوي حق آورده و اين جنبه نظم حقيقت محمدي در 

. گويند كه هدف آن رسيدن انسانها به واليت است» عينبوت تشري«عالم عيني را 
، سرمشق انسانها در قرآناند و بواسطه كتابهاي الهي از جمله  پيامبران به واليت رسيده
  .رسيدن به واليت هستند

الهي، فيض اقدس، فيض مقدس، تضاد اسماء الهي، نظم   حق، اسماء :ها كليد واژه
  تكويني، نظم تشريعي، واليت

  
  

                                                 
  دكتراي فلسفه اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران ∗
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  ∗راد زهرا رفيعي

يکي از اساسيترين وجوه تربيت اسالمي، توجه به نهاد خانواده بعنوان محور اصلي 
و حديث درخصوص  قرآنهاي عملي  کاربرد آموزه. و حياتي زندگي انسان است

تربيت کودک، از همان سنين اوليه، بويژه در مورد نظم و انضباط، از اسباب سعادت 
پژوهش حاضر با . فردي و اجتماعي کودک در سالهاي آينده تعامل او  با اجتماع است

و  قرآنهاي خاص تربيتي  يي درصدد نشان دادن شيوه تکيه بر مطالعات کتابخانه
نه کردن نظم و انضباط در ميان کودکان از همان سالهاي ديث در خصوص نهادياحا

و احاديث صورت گرفته  قرآنابتدايي زندگي است که براساس مطالعات تطبيقي آيات 
: اين شيوه شامل دو نوع راهبرد اصلي براي نهاينه شدن نظم و انضباط است. است

مل با کودک راهبرد اول، شامل روشهاي کاربردي مخصوص والدين و مربيان در تعا
ارائه «، »سازي انگيزه«، »تشويق و تنبيه«، »الگوسازي«: است که برخي از آنها عبارتند از

، »رعايت نظم ظاهري«و راهبرد دوم شامل انتظاراتي نظير » پيگيري دائمي«، »استدالل
است که از » احترام به حقوق ديگران«، »خالقيت«، »پذيري مسئوليت«، »استقالل«

  .يرودکودک انتظار م
  ، حديث، نظم و انضباط، تربيت ديني، روانشناسي کودکقرآن :ها كليد واژه

  

                                                 
  استاديار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس ∗
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  ∗فرحناز كهن

رفتار انسان را در  ةقانون در اصطالح حقوق اساسي، قضايايي است که شيو
ضوابط و اصول کلّي معيني است که  ،قانونو همچنين  زندگي اجتماعي تعيين ميکند

از طرف يک منبع داراي قدرت و اعتبار اجتماعي، مقرر ميشود و در آن براي همه 
 ليتهاييئومسکساني که در قلمرو آن منبع قدرت زندگي ميکنند، تکاليف، حقوق و 

گردد که همگان، قوي يا ضعيف، به رعايت آن ملزمند و به عواقب تخلّف از ميمعين 
هدف از پژوهش حاضر، بررسي ضرورت قانون در جامعه اسالمي . نهندمين آن گرد

از آنجا که زيربناي جامعه مدني، است هاي جامعه مدني  قانون يکي از مؤلفه. است
محوري تکيه دارد، قانون موردپسند آن هم صبغه  عقالنيت بشري بوده و بر انسان

تجربه . يازمند قانون استجامعه اسالمي براي حفظ نظم و انسجام ن. بشري دارد
 يي  که قوانين موضوعه بشري هرگز نتوانسته جامعه ه بر آن استگذشته تاريخ، گوا

 قرآنم و اکمل آن در قوانين الهي که نمونه اتّ. عيب و نقص پديد آورد قانونمدار و بي
ه سالم و فاضل يي  هاي خود، در هر زمان و مکان قادر است جامعه ، با پشتوانهبيان شده
در چارچوب حدود و ثغور و است و اسالم  قرآننظر  که مورد يي  جامعه ؛ايجاد کند

فهم آن قوانين و استخراج آنها براساس . قوانين الهي بوده و از آن پا فراتر نميگذارد
اگر به . زمانها و در مرحله بعد، جامه عمل پوشاندن به آن است ةنيازهاي بشر در هم

خواهيم داشت که عالوه بر دارا بودن محاسن  يي  امعه، جشوداين دو وظيفه عمل 
  .جامعه مدني، امتيازات خاص جامعه اسالمي را نيز دربرخواهد داشت

    قانون، جامعه اسالمي، نظم، وظيفه، تكليف: ها كليد واژه
                                                 

  دكتراي تاريخ ايران، گرايش دوره اسالمي  ∗
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  2ملكي، گلي حاجي 1ميرسعيد نگارنده

يي يا مسقف بود  ميالدي، جهانبيني خيمه مجهانبيني غالب تا پايان سده چهارده
در اين جهانبيني . يي داشت که در چارچوب آن، همه چيز نظم از پيش تعريف شده

و نظم و نسق دنيا بر راستي  استعدل بمعناي قرار گرفتن همه چيز در جاي خود 
سراسر عالم هستي به هم پيوسته , در اين نظام. بمعناي عدل و نظم استوار گشته است

  .و بر همه امور کلي و جزئي اين قاعده حاکم است
اين نوشتار برآن است كه به بررسي خصوصيات يک حکومت منطبق با معيار اين 

در اين » عدل«و » نظم«دو واژه . زدجهانبيني در قلمرو انديشه ايرانشهري بپردا
معناي مکمل پيدا ميکنند که در عمل و با تکيه  ايرانشهري جهانبيني و انديشه سياسي

  .بر شواهد عيني تاريخي قابل اثباتند
ذکر خصوصيات حکومتي منطبق با نظم کيهاني که از پشتوانه حمايت قدرت 

او چگونه بايد باشد و نقش داري  الهي بهرمند است و اينکه حاکم و شيوه حکومت
بخشي به حکومت و انطباق آن با نظم کيهاني در اين  دين در نظم و مشروعيت

  .نوشتار بررسي ميشود
  ايرانشهري, حکومت حاكم، عدل, نظم کيهاني :ها واژه  كليد

                                                 
  مدرس گروه معارف دانشگاه عالمه طباطبايي. ١
  مدرس گروه معارف دانشگاه عالمه طباطبايي. ٢
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  ٢، پرستو مصباحي١محمدرضا سرمدي

ارزشهاي دروني آن، ركن اصلي پايداري و قوام اجتماعات انساني  فرهنگ و
در مواجهه با ارزشهاي فرهنگي، مواضع تثبيت و انتقال، اصالح يا تحول مطرح . است

اتخاذ هريك از اين مواضع رابطه مستقيم با نظم ذهني در فضاي تكثرگرايانة . ميشود
ست كه پذيرش پشتوانه هدف پژوهش حاضر تبيين اين مطلب ا. عصر حاضر دارد

تعقلي يا وحياني براي ارزشهاي فرهنگي به حفظ و انتقال آن گواهي ميدهد و پذيرش 
هرچند اصالح، رويكرد . انجامد موضع اجتماعي ـ سياسي، به تحول بنيادي آن مي

نظم «و » اعتالي انسان«يي به تغييرات فرهنگي است، اما اولويت دادن به دو مؤلفه  ميانه
زيرا تعريفي كه در فضاي ديني از اعتالي . تغييرات اصالحي ضرورت دارد در» ذهني

همراهي خالقيت تكنولوژيك با آگاهي  انسان ميشود با تعريف فناورانه كه طبق آن عدم
روش پژوهش، . ميشود، متفاوت است» تأخر فرهنگي«اخالقي و ارزشي باعث پديده 

، نظم ذهني نيازمند ساختار مشخص اوالً: هاي آن نشان ميدهد تحليلي است و يافته
فرهنگي و اجتماعي است؛ نظم ذهني با تحول بر مبناي عقالني يا وحياني همخواني 

ثانياً، آنچه باعث تأخر . دارد، اما فرهنگ بصورت مكّرر نياز به بازسازي بنيادي  ندارد
فرهنگي ميشود، تحميل ايدئولوژيكي بر علم است كه ماهيت حقيقي علم را كه 

نفسه نور است، متحول ميسازد و ميان ابزارهاي توسعه حيات و اهداف و ارزشهاي   في
 .انسان براي دستيابي به كمال روحي و معنوي شكاف عميق ايجاد ميكند

  فرهنگ، ارزش، نظم ذهني، اعتالي انسان، فناوري :ها كليد واژه

                                                 
  استاديار دانشگاه پيام نور . ١
  دانشجوي دكتري دانشگاه پيام نور . ٢
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  2منش ، زهرا صادقي1سيدمحمدكاظم علوي

گراست كه  گرا و ريچارد رورتي، فيلسوفي نوعمل سيدحسين نصر، فيلسوفي سنت
به انتقاد از فقدان آن در جامعه » اخالق«  يي مشترك، با ايده هريك براساس دغدغه

دهنده كاستيهاي  نشانرويكرد هر دو فيلسوف، با تمام ناهمسوييها . اند مدرن پرداخته
برانگيز براي  ازاينرو هريك به تبيين راهكارهايي تأمل. فراگير اخالقي و اجتماعي است

  .آميز در جامعه ميپردازند بهروزي انسانها و همزيستي مسالمت
هستي » وحدت«گرايانه، به مفهوم نظم از منظر مفهوم  نصر با رويكردي ذات

گامي انسانها  اجتماعي، پيامد اصالح درون و همبر اين اساس، وحدت و نظم . مينگرد
گسيختگي در جامعه،  بينظمي، آشفتگي و ازهم. با نظم و وحدت عالم هستي است

يي است كه با زدودن قدسيت از معرفت، روح الهي را به فراموشي  پيامد فلسفه
ميسپارد، از دوگانگيها و كشمكشهاي اخالقي در درون انسان كه در جامعه نمود 

يروني دارد، غافل ميماند و در نبود نظم و وحدت باطني و معنوي افراد، خواهان نظم ب
در ديدگاهي ديگر، رورتي با رد هرگونه . و تعادل جامعه و رفع خشونت است

نگري در نظام فرازماني، سوءاستفاده از بنيانهاي مربوط به حوزه كمال شخصي را  مطلق
ناپذير با يكديگر ميداند  عمومي در فلسفه و آشتيمتمايز از فعاليتهاي مربوط به حوزه 

                                                 
 استاديار دانشگاه حكيم سبزواري. ١

 كارشناس ارشد فلسفه و حكمت اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار. ٢
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ميان انسانها و » همبستگي«و معتقد است نظم اجتماعي تنها نيازمند خلق اميد براي 
فيلسوف اجتماعي با دخالت در سياست و فرهنگ و . ايجاد حساسيتهاي اخالقي است

راي بازتوليدهاي ميدان دادن به تخيل در هنر و علوم انساني، از هر آنچه در جامعه دا
عملي براي افزودن همبستگي است، بهره ميگيرد تا با زدودن خشونت و خَلق خُلق و 

  . آميز ميان انسانها ياري رساند خوي دموكراتيك، به همزيستي مسالمت
  سيدحسين نصر، ريچارد رورتي، وحدت، همبستگي، نظم اجتماعي :ها كليد واژه
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  2، فاطمه اسدي1نژادمهدي همزه

نظم مقدس نزد هرمس، حکماي يونان و ايران باستان و حکماي هندو با تعبير 
يي حکماي  اسالمي با تفاوتهادر فلسفه . امري جاافتاده و معنادار است» هندسه مقدس«

عربي و مالصدرا حتي مشائياني همچون  الصفا، سهروردي، ابنهمچون اخوانمسلمان 
حکماي اسالمي در . اندسينا نظم فراطبيعي را در قالب هندسه مقدس بيان نموده ابن

يابي مفهوم هندسه مقدس متأثر از آيات و روايات معصومين بوده و به اشکال نيز ريشه
توجهي به ولي با بي. انددهايي اليتغير ندانستهآنها را نماو اند  قداستي نسبي بخشيده

اين نظم مقدس در عصر جديد، تحولي بنيادين رخ داد و بسياري از مکاتب، طبيعت 
نظمي را در مظاهر عمومي نظم و مغشوش تبيين کردند و اين بييي بي را با چهره

خي تفاسير بنظر ميرسد بر. تمدن همچون هنر و معماري براي عموم به تصوير کشيدند
حکماي اسالمي همچون مالصدرا بتواند جامع تفاسير کالسيک و امروزي آنها باشد؛ 

نظميهاي ظاهري جهان، طبيعت را به اين معنا که نظم مقدس و فراطبيعي حاکم بر بي
سؤالي که ميتوان پرسيد اين است که . بسوي علت و غايت ماورايي سوق ميدهد

  طبيعي را در جهانشناسي قدسي خود تبيينحکماي مسلمان چگونه اين نظم فرا
  اند و اين تبيين چگونه در هنر و معماري مسلمانان به ظهور رسيده است؟ کرده

                                                 
  استاديار دانشگاه علم و صنعت. ١
 دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه و کالم اسالمي . ٢
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در توضيح و بسط جهانشناسي قدسي مالصدرا بايد گفت که معناي کلي هندسه 
ترتيب بين ذات، مقدس، وحدت وجود يا وحدت شهود است و سلسله مراتب آن ب

قول و نفوس، وجود مثالي و برزخي، اجرام و اجسام است که اسماء و صفات، ع
درواقع براساس آن نظم طبيعت در . هندسه مقدس در طول اين سلسله قرار دارد

فلسفه اسالمي بازتاب واقعيتي متعالي و حلولي و صورت نوعيه اشياء است که 
پس . صورت نوعيه آنها، مبدأ تمام صفات و خصوصيات يک نوع را تشکيل ميدهد

ميتوان از طبيعت انساني و طبيعت حيواني و طبيعت هر شيء سخن گفت که اين 
دمي تا کيهان بين دو حد عالم کبير و عالم صغير قابل بحث و گستره طبيعت از گوهر آ

چنين . بررسي است و اين خود نشاندهنده سير آفاقي و انفسي نظم طبيعت است
مفهومي از هندسه مقدس در بسياري از مظاهر هنر و تمدن اسالمي ظهور يافته است 

ت آن ميتوان مشاهده که يکي از بهترين مظاهر آن را در کالبد مساجد اسالمي و تزئينا
  .در طي اين پژوهش بدان خواهيم پرداختو کرد 

صورت نوعي، نظم طبيعت، هندسه قدسي، ظهور و تجلي، هنر و : ها كليد واژه
   انگاري معماري اسالمي، کميت
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  2، نجمه پورهنگ1يحيي صولتي

محسوب ميشود که  هاي اصلي و مبنايي در ساختار جامعهنظم عمومي، از مؤلفه
شناسي هاي مختلفي همچون فلسفه، سياست، حقوق، اخالق و جامعهعمدتاً در حوزه

ها، انسان بعنوان موجود مدني بالطبع معرفي شده که صرفاً در اين حوزه. مطرح ميگردد
. آميزي داشته باشدميتواند زندگي آرام و مسالمت در تعامالت اجتماعي با ديگر افراد،

شناسان، اولين شرط برقراري ثبات با توجه به اين امر، بسياري از انديشمندان و جامعه
از . يي را در گرو اعمال نظم و تثبيت مقررات عمومي در آن جامعه ميدانند هر جامعه

اجتماعي خواهد داشت؛ زيرا امنيت  اين حيث، نظم عمومي ارتباط مستقيمي با مسئله
شکوفايي و تعالي هر فرد در جامعه، جز با تبعيت از نظام حاکم، رعايت نظم عمومي 

بر اين . و احترام به حقوق فردي و اجتماعي ديگر افراد آن جامعه ميسر نخواهد شد
اساس، يکي از اهداف مهم شکلگيري حکومتها، همواره برقراري نظم و امنيت در 

  .است جامعه بوده
، بعنوان الگويي کارآمد از نظام مديريتي بشمار ميرود که تاکنون تأثير البالغهنهج

مداران، زمامدارن، مديران و نخبگان کشورهاي اسالمي و حتي بسزايي بر سياست
هاي سياسي ـ اجتماعي اين کتاب از اين حيث، آموزه. جوامع غيرمسلمان داشته است

دهي و برقراري نظم و امنيت در جامعه ايفا ميکند؛ زمانيي در سا ارزشمند، نقش عمده
                                                 

  دکتراي فلسفه تطبيقي دانشگاه عالمه طباطبايي. ١
  کارشناس ارشد زبان انگليسي . ٢
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پژوهي را بعنوان کارآمدترين و مهمترين برآيند محوري و امنيتچنانکه ميتوان عدالت
  .  ها لحاظ نموداين آموزه

نظم عمومي، امنيت اجتماعي، ساختار اجتماعي، جامعه، سياست،  :هاكليد واژه
   پژوهي امنيتمحوري،  ، عدالتالبالغهنهج
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پذيري شاگردان براي  بخشي و نظم مدرسه، اولين نهاد رسمي و خرده نظام در نظم
توجه به نقش مدرسه و تعامالت موجود در آن، . زيست در جامعه امروزي است

سؤال پژوهش حاضر اين است . بلحاظ ايجاد نظم عمومي، حائز اهميت فراوان است
در ايجاد نظم عمومي كمك كند؟ يي و با چه نوع كاركردي ميتواند  كه چه نوع مدرسه

متأسفانه در اين زمينه تحقيقات دانشگاهي چنداني صورت نگرفته است و آنگونه كه 
ديده ميشود مسئله نظم عمومي از موضوعاتي است كه مانند يك برنامه درسي عقيم 

در نظام آموزشي فعلي اين مسئله يك امر بديهي و . است نشدهبه آن توجهي ) مغفول(
ت در نظر گرفته شده است و درنهايت اين موضوع جزء برنامه درسي رسمي اهمي بي

محتواهايي در اين  نخستروش تحقيق از نوع تحليل محتواي كيفي است كه . نيست
زمينه جستجو شده و بعد از آن، مقوالت، مصاديق و مفاهيم آن مورد تجزيه و تحليل 

نقش تعامالت سه گروه مديران، گيريها حاكي از آن است كه  نتيجه. قرار گرفته است
مربيان و شاگردان در ايجاد نظم عمومي بسيار مهم است و هرچه به اين تعامالت 

يي در اين زمينه هماهنگ باشد، شاهد نظم عمومي بيشتري  بيشتر توجه شود و مدرسه
  .در جامعه خواهيم بود

  نقش مدرسه، نظم عمومي، مديران، مربيان، شاگردان :هاكليد واژه

                                                 
   ريزي درسي دانشگاه خوارزمي دانشجويي دكتري برنامه ∗
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  ٢، حسين وفاپور١پور فرشته كاظم

آنارشيسم : پردازان آنارشيسم پيرو پنج شاخه هستند در تقسيمبندي مدرن، نظريه
مهمترين و معروفترين  تولستوي. کمونيست، سنديکاگرا، فردگرا، فمنيست و ديني

گرايان معاصر است و در حوزه تفکري  او از ايمان. استپرداز آنارشيسم ديني  نظريه
 وي. است» معنابخشي به زندگي«گرايي در  ن فراطبيعتااز طرفدار» معناي زندگي«

معتقد است تنها چيزي که ميتواند معنابخش زندگي بشر باشد، ايمان است و در تفکر 
. مشروعيت حکمراني بر مردم را ندارد ،هيچ نظام حکومتيکه  اعتقاد داردسياسي خود 
همه حکومتي مرتکب نوعي آپارتايد ساختاريند و بنوعي  هايتمام نظاماز نظر او 

 :تولستوي ميگويد. دارانند و در دست قدرتها و سرمايه هستند حکومتها ضد مردمي
او معتقد است که محبت . بهتر اين است که محبت خداوند بر مردم حکمراني نمايد

  . عيسوي و ايدئولوژي آنارشيستي ميتواند راه نجات جامعه بشري باشد
» نبوت، شريعت و حکومت« در فلسفه سياسي اسالمي، مالصدرا قائل به رابطه

است و معتقد است که نسبت نبوت به شريعت همچون نسبت روح به بدن است و 
اگر سياست از شريعت اطاعت . کمال و اوج سياست در اطاعت تام از شريعت ميباشد

ذيل کل  ظاهر عالم با باطن آن يکي ميشود، محسوسات ذيل معقوالت و اجزاء   کند،
اما با سياست بدون شريعت، . نسانها به فاعليت بيشتر ميشودقرار ميگيرند و رغبت ا

  .نظم جهان به هم ميريزد و آنارشيسم بر جهان حاکم ميگردد

                                                 
  دانشجوي دکتري حکمت متعاليه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ١.

 فلسفه دين دانشگاه تهراندانشجوي دکتري  ٢.
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ن آنارشيسم همچون نوام چامسکي، نگاه افراطي بر ضد دولت اامروزه نيز طرفدار
ندارند و قائل به دخالت حداقلي دولت در امور زندگي مردم هستند و اکنون کمتر 

  . است که نظريات افراطي آنارشيستهاي ابتدايي را دنبال کند کسي
مالصدرا به نقد و بررسي بنيانهاي انديشه   در اين نوشتار با استناد به آراء

  .آنارشيسم در هر دو نوع افراطي و حداقلي آن ميپردازيم
  ارشيسم، فلسفه سياسي تولستوي، مالصدرانآ :ها واژه كليد
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يي  شناختي سهروردي از اهميت ويژهنظريه ارباب انواع در تبيين نظام هستي
سهروردي در تناظر با انواع طبيعي و عالم مربوط بدانها قائل به وجود . برخوردار است

ه عرضي با آن انواع ميباشند و از آنها با نام مجردات عقلي شريفي گشته که داراي رابط
وي در . ياد نموده که نقش مدبر و مربي انواع طبيعي را عهده دارند» ارباب انواع«

تبيين اثبات هستي ارباب انواع بر سه وجه استدالل مينمايد که در دو وجه آن از 
  .تطبيعيات و در وجه سوم از قاعده عقلي امکان اشرف استفاده نموده اس

سهروردي در دو وجهي که بر طبيعيات استدالل نموده بنحوي از نظم عمومي موجود 
هاي طبيعي براي اثبات هستي ارباب انواع بهره جسته است؛ نوشتار در ميان انواع پديده

  .حاضر به بررسي اين مطلب و نحوه استدالل وي در اثبات ارباب انواع ميپردازد
  انواع، انواع طبيعي، عقول عرضي، عالم مثلسهروردي، ارباب : ها كليد واژه

   

                                                 
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مركزي دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی، ∗
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دستيابي به فضيلت و رسيدن به  انسان،غايت مطلوب حيات از نگاه فارابي 
 براساس ازاينروو  به اجتماع استالبته سعادت و فضيلت آدميان وابسته  .سعادت است
انضباط و اعتدال فردي مشروط به تحقّق اجتماع و مدينة فاضلة ، فارابينظام فکري 
   .انساني است

پرسش اينجاست که اجتماع مطلوب، يا همان مدينة فاضلة فارابي، واجد کدامين 
مندي و سعادت نهايي آدمي تلقّي  خصيصة ممتاز است که تحقّق آن شرط فضيلت

انها به اجتماع و مدينه را در ميتوان سر وابستگي انس اوميگردد؟ با نظر به آراء 
 ينةرئيس مداز منظر فارابي . مند رئيس آن جستجو کرد شخصيت ممتاز و فضيلت

و قواي ناطقه و متخيله او رسيده  »العقل فع« لةبه مرحدرنهايت که  کسي استفاضله 
مندرج در » نظم عمومي«به اين ترتيب، مدينة فاضله و  .ملهم از اين منبع فياض هستند

پيداست که اگر تربيت انسانها از قوانيني که . ، برگرفته از تعاليم عقل فعال استآن
مستند به اين عقلند اخذ گردد، قادر خواهد بود بار تأمين فضيلت اخالقي و  همه

  .سعادت نهايي آنان را بر دوش کشد
   سعادت، فضيلت، اعتدال، مدينة فاضله، عقل فعال: ها كليد واژه

   

                                                 
  دانشجوی دکتری فلسفه اخالق دانشگاه قم ∗
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يكي از نوآوريهاي استاد مطهري در مبحث راههاي علمي اثبات وجود خدا، جداكردن برهان 
در برهان نظم همة شگفتيهاي عالمِ طبيعت بعنوان شواهد نظم اين عالم، . هدايت از برهان نظم است

و » نظم«يي را تحت عنوان   دسته: دو دسته تقسيم كرده استبه اما استاد مطهري آنها را . مطرح ميشود
حاصل سخن اينكه دليل نظم، مربوط به تشكيالت . جاي داده است» هدايت«يي را تحت عنوان   دسته

ولي هر موجودي در طبيعت، عالوه بر سازمان . است) ارگانيسم اشياء(سازمان مادي و جسماني 
ده منظم داخلي، از يك نيروي مرموز برخوردار است كه بموجب آن نيرو راه خود را بسوي آين

است كه  ارزش برهان نظم تنها در اين حد. ميشناسد و يك نوع بينش مرموزي آن را رهبري ميكند
اينكه آن ماوراء واجب است يا ممكن، حادث است يا قديم، . بيعه سوق ميدهدما را تا مرز ماوراءالط

ز حدود اين واحد است يا كثير، محدود است يا نامحدود، علم و قدرتش متناهي است يا نامتناهي، ا
اينها مسائلي هستند كه تنها و تنها برعهده فلسفه الهي بوده و فلسفه الهي با . برهان خارج است

  .براهين ديگري به اثبات اينها ميپردازد
االّيام تا عصر حاضر از برهان نظم،  حقيقت آن است كه تصور هيوم و ديگر فالسفه غربي از قديم

كه خدا را صانعي مانند صانعهاي بشري فرض كرده و پيرامون نفي و  تصوري كودكانه است، بر اين اساس
اند؛ حال آنكه تنها با اثبات چنين صانعي به هيچ وجه خدا را اثبات  اثبات چنين صانعي به بحث پرداخته

  . ايم ايم، بلكه مخلوقي در حد انسان را اثبات كرده نكرده
رسي تطبيقي تئوري نظم در پارادايم فلسفه الهي با توجه به مباحث مطروحه، در اين نوشتار به بر

 .با ديدگاه ماترياليستي پرداخته خواهد شد

   نظم، فلسفه الهي، ديدگاه ماترياليستي :ها كليد واژه
                                                 

 دانشجوي دكتري فلسفه تطبيقي دانشگاه عالمه طباطبايي ∗
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 بنياديترين »وجود بزرگ زنجيره«بنا بتعبير آرتور الوجوي،  يا »هستي بزرگ هرم«
 زنجيره از مركب هستي آن، براساس كه است سنتي انديشه وجودشناختي طرح

 ناقصترين از مراتبي، سلسله نظمي در كه ميشود انگاشته متوالي پيوندهاي از عظيمي
 طرح اين از گون گونا قرائتهاي. است يافته تداوم آنها، كاملترين تا موجود

 يا تلويحاً يافته، قوام آن مراتب و وجود از متفاوت تلقيهاي براساس كه وجودشناختي
 در اجتماعي و سياسي ديني، فلسفي، يي،  اسطوره نظامهاي همه فرض پيش تصريحاً

هرم بزرگ هستي در اغلب تمدنهاي پيشامدرن، بمثابه  .است بوده پيشامدرن دوران
نماد نظم كيهاني، نمايانگر سيري نزولي است كه از رأس هرم رو بسوي قاعده آن، 

اين سير نزولي، در عين حال كه . پديدآورنده جهاني غيرمادي و آنگاه مادي است
از عدم لطافت محض را بتدريج به كثافت بدل ميكند، از وحدت محض بسوي كثرت، 

نسبي و از ساحت تأللؤ عريان وجود بسوي ساحت به تعين بسوي تعين، از مطلق 
 زنجيره همان يا هستي بزرگ هرم به گرچه باور. كُمون و استتار آن در حركت است

 دانشمندان قاطبه ترديدناپذير معتقدات زمره در هيجدهم قرن اواخر تا كه وجود بزرگ
 انكار يا انگاشتن ناديده نسيان، آثار بتدريج دوران، اين از پس اما عاقبت ميرفت بشمار

 اين رانش ترين عمده. شد پديدار علوم مختلف هاي شاخه و فلسفه در اين نظريه

                                                 
  دانشجوي دکتري فلسفه تطبيقي دانشگاه عالمه طباطبايي ∗
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 تجربي علوم در غربي انسان بيبديل پيشرفتهاي از ناشي هستي بزرگ هرم در گسست
 و غيرمادي عيني واقعيت هرگونه منكر كه علمي امپرياليسم نوعي به نهايت در كه بود
  .شد بدل بود، تجربي غير

اين نوشتار، بمنظور ارائه تصويري روشن از جايگاه و نحوة بسط و نشر باور به هرم 
بزرگ هستي در بستر تاريخ انديشه و تمدن بشري در دوران پيشامدرن، نخست بنحوي 

اينباره خواهد گذرا به جايگاه و نحوه تلقي مهمترين آيينها و مكاتب فكري شرق در 
خواهد  مراتبي از هستي را در بستر انديشه غربي پي پرداخت، آنگاه ردپاي تلقي سلسله

گرفت و در نهايت به نحوة نگرش سه مكتب اصلي فلسفه در تمدن اسالمي يعني مكتب 
  .فلسفي مشاء، اشراق و حكمت متعاليه در باب هرم بزرگ هستي خواهد پرداخت

، »هرم بزرگ هستي«وجودشناسي، قوس نزول، نظم هستي، نظريه  :ها كليد واژه
 تشكيك وجود
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با آنكه بذر . آنچه آدمي را بسوي مقصد حقيقي هدايت ميكند، همانا تربيت است
. دانش، فضيلت و پارسايي در طبيعت آدمي نهاده شده ولي روياندن آن، كار تربيت است

ازاينروست كه كمنيوس از آموزش و پرورش همگاني سخن گفته و بر آن است كه هيچ 
  . بهره بماند هوش ـ نبايد از آن بي باهوش يا كمانساني ـ پسر يا دختر، دارا يا ندار، 

كمنيوس در بيان روش آموزش و اصلهاي آن ميگويد همة آنها را ميتوان با 
نگريستن به طبيعت كشف كرد؛ زيرا هر آنچه در طبيعت روي ميدهد، همراه با نظم و 

  . يي است بر بنياد قاعده
يعي طبق آنها صورت در نوشتار حاضر نخست به اصلهايي كه رويدادهاي طب

اشاره شده و پس از آن، به بيان اصلهايي دربارة ) سوبراساس ديدگاه كمني(ميگيرند 
  : ورزي به كودكان پرداخته شده است روش آموزش فلسفه

  . طبيعت، هركاري را در زمان مناسب انجام ميدهد: كمنيوس ۱اصل 
  . ورزي، بهار كودكي است بهترين و مناسبترين زمان براي شروع فلسفه: PACاصل 
  . در طبيعت، نخست ماده است و سپس صورت: كمنيوس ۲اصل 
در دوران كودكي، نخست ذهن، پاك و عاري از هرگونه تزاحمات : PACاصل 

  .بوده و سپس شكلگيري قالبهاي ذهني انجام ميگيرد
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  . طبيعت راه خود را گام به گام ميپيمايد: كمنيوس ۳اصل 
ورز كودك، مفاهيم و مثالها بنابر   براي تعين بخشيدن به ذهن فلسفه: PACاصل 
  .او مرحله به مرحله انجام ميپذيرد) فردي ـ اجتماعي(موقعيت 
  . تحول طبيعي همواره از درون صورت ميگيرد: كمنيوس ۴اصل 
تاي تفكرورزي گام به گام جهت و سوي حركت به كودك در راس: PACاصل 

  . تكامل را از درون شروع كرده و  بصورت عملي تجربه ميكند
تعين آغاز  طبيعت در پديد آوردن چيزها، از حالت كلي و بي: كمنيوس ۵اصل 

  . كرده، بسوي حالت متعين و جزئي ميرود
است كه مفاهيم  روش آموزش تفكرورزي به كودك بر اين مبنا استوار: PACاصل 

در ابتدا بصورت امري كلي ارائه ميشود و كودك با خالقيت ذهني، امر مهم خود را در 
  . اين كل درمييابد

  . آورد طبيعت هر چيزي را براي مقصودي پديد مي: كمنيوس ۶اصل 
ورزي به كودكان كه اصول خردپروري  از مباني اساسي آموزش فلسفه: PACاصل 

  .بيت انسان كامل ميباشداز آن منتج ميشود، تر
همگامي تربيت عقل ) فلسفه و كودك( PACاز جمله امور قابل توجه در اصول 

كمنيوس نيز اعتقاد دارد كه براي انجام وظايف . با موازين اخالقي و ديني ميباشد
جهاني و بهره بردن از آن و نيز آمادگي براي حيات ابدي تربيت اين سه  زندگاني اين

  .بايد توأم با يكديگر صورت گيرد) ق و دينعقل، اخال(مورد 
 ورزي كودك، نظم عمومي، طبيعت، انسان كامل، كمنيوس فلسفه :ها كليد واژه
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  *مريم زائري

و احاديث و آثار فلسفي و عرفاني نقش مالئک در تدبير و نظم  قرآن کريمدر 
اين موجودات روحاني، عاملين اصلي برقراري . عالم مورد توجه  قرار گرفته است

وظيفه ابالغ قوانين الهي حاکم بر , در عين حال. سنت الهي و حافظان  نظم در عالمند
بر انبيا و يا الهام بر عموم جامعه بشري نيز برعهده آنان ميباشد که از طريق وحي 

دليلي , حضور مالئک در عالم که مکلف از جانب خداوندند. انسانها انجام ميشود
روشن بر منشأ الهي و متعالي نظم عالم و مبين رابطه نظم تکويني و نظم تشريعي 

  .يکي از داليل اهميت ايمان به مالئک در اسالم است, شک اين مهم بي. است
سينا، همچون بسياري از متألهين اسالمي در آثار  بوعلي, ناميحکيم و فيلسوف 

شناسي  خود از بحث مهم مالئک غفلت نورزيده و به ضرورت وجود آنها در هستي
برآنيم تا نقش مالئك در ايجاد نظم تکويني و اين نوشتار در . توجه کرده است

  .تبيين قرار دهيمسينا مورد بررسي و  هاي ژرف ابن تشريعي را  براساس انديشه
  مالئک، عقول، نظم تكويني، نظم تشريعي، عقل فعال :ها كليد واژه
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برهان تنظيم دقيق صورتي جديد از برهان نظم است که از قوانين فيزيکي و 
طبيعت به اثبات وجود خدا استدالل ميکند که ) boundary condition(يي شرايط آستانه

مدعي است اگر جهان مبتني بر حيات انساني باشد، اين قوانين خاص و شرايط 
مدعي است اين ثابتها و متغيرهاي قوانين و فوق روش . يي ضروري است آستانه

مکن اند تا حيات تکاملي انساني ميي در محدوده بسيار باريکي نظم يافته شرايط آستانه
  .ناميده ميشود) fine tunning(؛ بنابرين، برهان مبتني بر تنظيم دقيق گردد

برهان تنظيم دقيق، مبتني بر پارامترهاي دقيقي است که در بين ثابتهاي فيزيکي در 
بر اين اساس، بين ثابتهاي فيزيکي ارتباط . وجود داشته است) بيگ بنگ(انفجار اوليه 

رين اختالفي در مقدار اين ثابتها يا کوچکترين دقيقي وجود دارد که اگر کوچکت
دانشمندان . اختالفي در ارتباط اين پارامترها وجود داشت، جهان از هم ميپاشيد

براساس تنظيمهاي دقيقي که در ثابتهاي فيزيکي جهان وجود دارد، استدالل ميکنند که 
  .اين جهان را بايد خالقي ذي شعور خلق کرده باشد

  .شود  ش شده است به بررسي و تحليل برهان تنظيم دقيق پرداختهدر اين نوشتار تال
  برهان نظم، تنظيم دقيق، ثابتهاي فيزيکي  :ها كليد واژه
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انسان بمثابه يک امروزه در اغلب مکتبهاي فکري و فلسفي مدني بالطبع بودن 
فيلسوفاني همچون برگسون، حتي هدف و . اصل بديهي تلقي و پذيرفته شده است

فرد «: کمال حيات را فراهم آوردن زندگي اجتماعي معرفي ميکنند؛ بگفته برگسون
ش را همراه ميبرد؛ در »خود اجتماعي«يي متروک،   هرجا که برود، حتي به جزيره
در تفکر و زبانش که ساخته جامعه . ه وابسته استجزيره متروک هم روحاً به جامع

  .»است، جامعه به سخن گفتن با او ادامه ميدهد
آيد، تبعيت از يک سلسله قوانين نيز  آنگاه که سخن از زندگي در جامعه بميان مي
آميز افراد در کنار يکديگر را تضمين  ضروري ميشود؛ قوانيني که همزيستي مسالمت

ي اين قوانين از يکسو تکاليفي را براي فرد ترسيم ميکنند و از در جوامع مدن. ميکنند
حق، در اين معني چيزي است که «. سوي ديگر، حقوقي براي وي برسميت ميشناسند

بنفع فرد و برعهده ديگران است و تکليف آن چيزي است که برعهدة فرد و بنفع 
  . »ديگران است

نفع فرد، همچنان رعايت خواهند اين تکاليف زماني پذيرفته و برغم محدود کردن 
احساس تکليف ميتواند . داشته باشد» احساس تکليف«شد که فرد از درون نيز 

برخاسته از دين، اخالق، احساس تعلق به جامعه و شهروندي يا احساس کارآمدي و 
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دار نخواهد شد که حقوق فرد نيز بدقت از  زماني اين احساس خدشه. دوستي باشد نوع
ا حاکميت رعايت شود و باز هم رعايت حقوق ديگران مبتني و فرع بر سوي ديگران ي

  .احساس تکليف براي برسميت شناختن ديگري است
در اين نوشتار خاستگاههاي ديني، اخالقي و مدني احساس تکليف بر پايه انديشه 

در فلسفه او گرچه انسان . برگسون، فيلسوف فرانسوي، تبيين، تحليل و نقادي ميشود
موجودي آزاد و مختار احساس و وجدان ميکند و چنين هم هست، اما همواره  خود را

از اختيار خود بهره نميبرد، بلکه اغلب از قواعد، الزامها يا آرمانهايي پيروي ميکند که 
نظر کردن از اختيار تبديل به يک عادت شده  جامعه معرفي مينمايد؛ بنحوي که صرف

ن احساس تکليف بنظر برگسون اساس رفتارهاي اي. و حتي آن را تکليف تلقي ميکند
اما حق اين است که در دين و اخالق متعالي يا بتعبير . اخالقي و ديني اکثر انسانهاست

هاي اخالقي و ديني خاستگاه و پشتوانه احساس تکليف هستند  ، آموزه»پويا«: برگسون
  . تها عشق به همنوع و برسميت شناختن ديگري اس و مهمترين اين آموزه

حق و تکليف، تکليف اخالقي، تکليف ديني، احساس شهروندي،  :ها كليد واژه
 احساس کارآمدي، عشق به همنوع، انضباط اجتماعي
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الملل همچون نظامهاي  حقوق بينبا وجود اينکه کارکرد نظم عمومي در نظام 
حقوقي ملي، داراي ارزشها و مصالح عالي خاص خود ميباشد، لکن بمثابه آنها داراي 

اين نظام . آيدهويتي مستقل در امر محدودسازي آزادي قراردادي اشخاص بشمار نمي
بدليل توافقي بودنش و داشتن ماهيتي کامالً متفاوت با نظامهاي حقوق ملي، قادر به 

برغم وجود چنين . رائه تمام مفاهيم و اصول اساسي نظامهاي حقوقي ملي نيستا
الملل، لکن ميتوان با استناد به نظم عمومي بمثابه قاعده  در نظام حقوق بين ويژگيي

بنابرين، در نظام . المللي تا حدودي آزادي فردي دولتها را محدود ساخت آمره بين
از منظر . المللي است رخاسته از قواعد بينالملل، نظم عمومي، نظمي ب حقوق بين

نظم . حقوق اسالمي نيز مبنا و پايه اوليه نظم عمومي، قوانين و مقررات الهي است
پس از آن . گيردعمومي در يک جامعه اسالمي بايد براساس دستورات وحياني شکل 

نظم  هاي اصلي بعنوان مباني و مؤلفه... اموري مانند رهبري، عدالت، حفظ وحدت و
زيرا در اسالم، نظم امري آلي و طريقي است . عمومي مورد تبيين قرار خواهند گرفت

و آنچه موضوعيت دارد برپايي استقرار عدالت در همة مظاهر جامعه براساس قوانين 
با وجود اينکه نظم عمومي همواره بعنوان يکي از مسائل مهم مسلمانان . الهي است

گاه محوري بدان داده نشده و به همين دليل کمتر تلقي شده است، لکن هيچگاه جاي
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مورد بحث قرار گرفته است، اما امروزه حفظ آن بعنوان تکليف دولتها اهميت قابل 
هاي اين نظم عمومي  حال مباني و پايه. الملل يافته است توجهي در مباحث حقوق بين

ر با پژوهش حاض هاي اصلي شکلگيري و ايجاد آن کدام است؟ چيست؟ و مؤلفه
بررسي ديدگاه اسالم سعي نموده مباني نظم عمومي و نيز ديدگاه فقهي را نسبت به 

يي تطبيقي نقاط اشتراک   اين مسئله مهم مورد تحليل قرار دهد و در پايان نيز در مقايسه
  . و افتراق دو نظام حقوقي را مشخص نمايد

الت، حکومت، حاکميت المللي، عد المللي، جامعه بين نظم عمومي بين :هاكليد واژه
   آزاديهاي اجتماعي قانون،
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نظامهاي . يي برخوردارند يي، ارزشها و مصالح عالي از جايگاه ويژه در هر جامعه
از اين ارزشها و مصالح عالي در برابر منافع » نظم عمومي«حقوقي ملي در قالب مفهوم 

ف اهدابا توجه به اينکه يکي از مهمترين . آورند و آزاديهاي فردي حمايت بعمل مي
نظام تعليم و تربيت، پرورش شهرونداني آگاه به حقوق و وظايف خود و همچنين 
متعهد در قبال جامعه است، الزم و ضروري بنظر ميرسد که  در اين نوشتار به بررسي 

جامعه پرداخته شود تا با » نظم عمومي«نقش و جايگاه برنامه فلسفه براي کودکان در 
ريزي درسي مدارس بتوانيم گامهاي بلندي براي  لحاظ کردن اين آموزشها در برنامه
در اين تحقيق از روش تحليلي، تطبيقي و . برداريمتربيت شهروند مطلوب در جامعه 

بطور کلي آنچه در اين برنامه بخوبي تمرين ميشود، استفاده . انتقادي استفاده شده است
زدايي، قضاوت  آموز را بسوي مرکزيت از استداللهاي منطقي است که درنهايت دانش

ميتوان ادعا نمود که برنامه آموزش فلسفه . سوق ميدهد... پذيري و صحيح، مسئوليت
، يکي از مناسبترين روشهاي تربيت است که »نظم عمومي«براي کودکان از طريق 

منجر به تربيت شهروندان آگاه، فکور، نقّاد و مسئول ميشود و شرايط زندگي در يک 
  .راهم مينمايدجامعه سالم و پويا را ف

   فلسفه براي کودکان، نظم عمومي، جامعه، شهروند :ها كليد واژه

 

                                                 
 كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمي. ١

 كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمي. ٢
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  *نوشين صبوري دارابي

نظم عمومي قواعدي را تحت سيطره خود قرار ميدهد که به فراخور احترام همگاني 
عملکرد . ميدهد بدان، نظام اجتماعي منسجم شکل يافته و يکپارچگي و اتحاد آن را نويد

هاي مختلف سياست و کشورداري، اقتصاد،  کننده جامعه در عرصه درست قواي اداره
قراردادهاي اجتماعي و حتي فرهنگ و امور خانواده در کارآمدي نظم عمومي متبلور 

ناپذير در قلمرو زمان و مکان طلب  يي ژرف و زوال ازاينرو نظم عمومي پشتوانه. ميشود
  .ها و ستونهاي استواري، تکامل حيات بشري را رقم زند يهميکند که بسان پا

نظم عمومي را به طرق گوناگوني ميتوان برقرار ساخت؛ گاه با اخالق و فرهنگ غني 
و گاه با وضع قوانين حقوقي و جزايي ) سازي و نهادينه ساختن ارزشها و اخالق متعالي فرهنگ(

نظامهاي استبدادي و قوانين خشک و غيرمنعطف . سختگيرانه و درنهايت با استبداد و ديکتاتوري
موضوعه، هرچند توان آن را دارند که براي چند صباحي نظم را در سطح وسيعي حاکم سازند، 

بخشي آنان را  اما ديري نخواهد پاييد که طغيانهاي اجتماعي برخاسته از اراده ملتها، قدرت نظم
  .ايگزين آن خواهد شدتنزل ميبخشند تا جايي که هرج و مرج و آنارشيست ج

سالهاست بشر ناکارآمدي ديکتاتوري و استفاده از تهديد و زورگويي را با تجربه عملي، 
  .نيک دريافته است، بنابرين نظم عمومي ناگزير خواهد شد در دو قالب ديگر فوق ظاهر شود

اخالق که ريشه در نهاد و فطرت تمامي وجدانهاي بيدار و آگاه دارد، بجهت پيوند 
تخلق به اخالق . يقي که با فرهنگ مييابد، بسيار ژرف و تأثيرگذار عمل خواهد نمودعم

متعالي الهي افراد جامعه و قواي حاکم، ضامن و پشتوانه عظيم نظم عمومي است که 

                                                 
 كارشناس ارشد فلسفه اخالق ∗
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يک نظام قضايي عادالنه رسوخ و نفوذ ) حقوقي و جزايي(چنانچه در قوانين موضوعه 
  .کن براي تحقق نظم عمومي خواهد بودحل مم اعتمادترين راه نمايد، قابل

در اين نوشتار برآنيم که نظم عمومي در حوزه فرااخالق جاي ميگيرد و يا 
يي با يکديگر مييابند و تا کجا با يکديگر  هنجاري؟ اخالق و قانون چه رابطه اخالق

همراه ميشوند؟ کداميک بر ديگري مقدم است؛ اخالق بر قانون يا قانون بر اخالق؟ و 
  اين رهگذر اخالق و نظم عمومي چه ارتباطي با يکديگر مييابند؟ از

   اخالق، نظم عمومي، قانون :ها كليد واژه
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  2، مرضيه حيدري1معصومه نمازي

نظم يكي از اقتضائات زندگي اجتماعي انسان است كه بدون آن، امنيت، آسايش و 
نظم نه تنها الزمه جامعه انساني بلكه براي زندگي فردي . آرامش دست نيافتني ميشود

تعريف نظم رابطه مستقيمي با آرمانها و اهداف و . كننده است و خانوادگي نيز تعيين
شناسي و مباني  نوع نگاه نسبت به حيات و هستي دارد؛ درواقع مبادي هستي

همين دليل است كه با ه ب. خشي به نظم مؤثرندي در معنابيشناختي هر نظام فكر معرفت
  .تعريفها و مدلهاي متفاوتي از نظم در پهنه دانش بشري مواجهيم

با الهام از آيات الهي و  )ره(حكيم الهي و مؤسس نظام اسالمي، امام خميني
و با تكيه بر مباني حكمت متعاليه به طراحي مدل جديدي از ) ع(روايات معصومين 

اخت كه هرچند بدليل هماهنگي با نظام احسن و هدف آفرينش و نيز نظم جهاني پرد
سازگاري با ارزشها و كرامت انساني پاسخي به نياز فطري انسان قرن بيستمي است اما 

پردازان نظام  در عين حال، روابط و نظم حاكم برجهان را به چالش كشيد و نظريه
م حقيقي كه در اين نوشتار از آن به براساس نظريه ايشان، نظ. ليبراليسم را پريشان كرد

نظم مقبول و معقول ياد شده است، جز در سايه كرامت انساني و پرورش فطرت الهي 
در اين نوشتار سعي ميشود با توجه به تعريف نظم و نظريه نظم . قابل تحقق نيست

بر اين ديدگاه مطرح شده و الگوي پيشنهادي و جايگزين  )ره(خميني جهاني، نقد امام
  .ايشان ـ با توجه به مباني حكمي حكمت متعاليه ـ مورد بررسي قرار گيرد

  نظم، نظم جهاني، كرامت انساني، فطرت، حكمت عملي  :ها كليد واژه

                                                 
 تهرانشهر  ١٥كارشناس ارشد فلسفه، معلم آموزش و پرورش منطقه . ١

 شهر تهران  ٤منطقه آموزش و پرورش كارشناس ارشد فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي، معلم . ٢
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  ∗محمدامين حسامي

كه (مهمترين كاركرد فضاي مجازي كه ميتواند بيانگر تأثيرات آن بر نظم عمومي 
با اين . باشد، كاربست ويژه آن بعنوان رسانه است) اين نوشتار استمورد بحث ما در 

اند، امروز  هاي گذشته داشته تعبير ميتوان گفت كاركردهايي كه روزنامه و مجله در دهه
. گير شدن استفاده از ثمرات فضاي مجازي توسط اين بستر انجام ميشود به يمن همه

بعد يك رسانه قوي و داراي ضريب نفوذ ازاينرو در نوشتار حاضر فضاي مجازي را از 
ها  بستري كه فضاي مجازي براي تحقق شبكه. ايم باال مورد مطالعه و بررسي قرار داده

كم دو كاركرد بسيار كليدي در  و جوامع مجازي فراهم نموده است ميتواند دست
جامعه داشته باشد؛ نخست آنكه اين فضا يكي از بهترين محملهاي تعامل و 

. كه در پي خود فضيلت مدارا و تساهل را در جامعه پرورش خواهد داد گفتگوست
دوم اينكه فضاي مجازي بدليل كمك به گردش آزاد اطالعات، امكان نظارت عمومي 

اين . آورد بر اقدامات حكومت و نهادهاي عمومي را بشكل بسيار خوب فراهم مي
كه ماحصل   ازي پرداختهنوشتار به تأثيرگذاري متقابل ميان نظم عمومي و فضاي مج

  .آن تبيين فرصتها و تهديدهاي اين تقابل است
  نظم عمومي، فضاي مجازي، رسانه، تهديدها و فرصتها :ها كليد واژه

   

                                                 
  كارشناس ارشد فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه تهران ∗
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 ∗∗∗∗تينا عقبايي

مفهوم نظم عمومي در حقوق معاصر جنبه جهاني داشته و از واقعيات مسلم 
وضع مقررات و قواعد موضوعه، بهترين تدبير است كه نظام  آيد حقوقي بشمار مي

در هر مكاني و به هر . سازي نظم عمومي بدان مبادرت ميورزد حاكميت براي نهادينه
شكلي كه تأمين نيازهاي اساسي قطع شده يا تعرضي به روند برخورداري از حقوق 

ميتواند هم  اين رفتار. شهروندي صورت پذيرد، نظم عمومي جامعه مختل ميشود
نياز توسعه و توانمندي  نظم عمومي پيش. توسط مردم بروز نمايد و هم توسط دولت

نظم . يك جامعه و شرط الزم برخورداري از بسياري مصاديق حقوق شهروندي است
جامعه بايد متقاعد شود كه . عمومي نميتواند با وجدان جمعي جامعه در تضاد باشد

مهمترين معيار اين . ي و مقوم انضباط اجتماعي استرفتار مسئوالن، مؤيد نظم عموم
با اين تحليل ميتوان نظم عمومي را چنين تصور . بينش، حركت در مسير قانون است

نظم عمومي، جرياني مداوم و پيوسته است كه براساس قواعد موضوعه شناسايي : كرد
معه، منظر نظم قانون و جا. شده و دربرگيرنده نيازهاي اساسي و عمومي جامعه ميباشد

عمومي را معتبر ميشناسد و هركه را در مسير آن حركت كند، تأييد نموده و كساني را 
كه مخالف آن در جريانند تكذيب ميكند كه نوشتار حاضر در پي نشان دادن اين 

  .محتوا ميباشد
  نظم عمومي، جامعه، قواعد موضوعه، حاكميت: ها كليد واژه
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