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امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در زندگــی حکومتــی خــود ،نســبت بــه عدالــت ،نســبت بــه

و معنویت

حقــوق ضعفــا و درمانــدگان و پابرهنــگان ،بــی اغمــاض و بــی گذشــت بــود .ماهــم
ّ
بایــد همینطــور باشــیم .آن حضــرت نســبت بــه حــق خــود و بــه ســهم خــود ،بســیار
پرگذشــت بــود؛ همــه مــا نیــز بایــد همینگونــه باشــیم.
پیام مقام معظم رهبری ؟دم؟ به مناسبت حلول سال ۱۳۷۹

دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

قدردانݡی علما و مراجع عظام از برگزاری همایش بین المللݡی
«امام علݡی؟ع؟ الگوی عدالت و معنویت برای جݠهان امروز»
علمــا و مراجــع عظــام تقلیــد در دیــدار رئیــس دفتــر
تبلیغات اســامی حوزه علمیه قم و دسـتاندرکاران
همایــش بین المللــی «امام علی؟ع؟ الگــوی عدالت
و معنویــت بــرای جهــان امــروز» از برگــزاری ایــن
همایــش قدردانــی کردنــد.
حجــت االســام والمســلمین احمــد واعظــی و
دســتاندرکاران همایــش بیــن المللــی «امــام
علــی؟ع؟ الگــوی عدالــت و معنویــت بــرای جهــان
امــروز» در آســتانه برگــزاری ایــن همایــش بــا حضرات
آیــات عظــام صافــی گلپایگانــی ،مــکارم شــیرازی،
علــوی گرگانــی و همچنیــن نماینــده
آیــت اهلل سیســتانی در ایــران دیــدار و
گفتوگــو کردنــد.
*هــر چــه از فضائــل امــام علــی؟ع؟
ســخن بگوییــم ،کــم گفتــه ایــم
آیــت اهلل لطــف اهلل صافــی گلپایگانــی
در دیــدار دســت انــدرکاران همایــش
بیــن المللــی «امــام علــی؟ع؟ الگــوی
عدالــت و معنویــت بــرای جهــان
امــروز» بــا تقدیــر از برگزارکننــدگان این
همایــش اظهــار داشــت :هــر چــه راجــع
بــه اوصــاف ،فضائــل ،معجــزات و
مقامــات امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بگوییــم
کــه افــراد زیــادی نیــز در خصــوص
ایشــان گفتــه انــد ،کــم اســت و بــاز هــم بایــد دربــاره
بــا آن حضــرت گفتــه شــود تــا دیگــران بــا آن حضــرت
بیشــتر آشــنا شــوند.
وی پــس از بیــان اشــعاری در مــدح امیــر مؤمنــان
حضــرت علــی؟ع؟ خاطرنشــان کــرد :هــر چــه کــه
از فضائــل و منزلــت حضــرت علــی؟ع؟ ســخن
بگوییــم و گفتــه باشــیم ،کــم گفتــه ایــم و
نمیتوانیــم ایشــان را توصیــف کنیــم و حضــرت
ولیعصــر؟جع؟ بایــد مــداح آن حضــرت باشــند.
* خطابــه هــا و گفتــه هــای امیرمومنــان؟ع؟ گویــی
بــرای امــروز نوشــته شــده اســت
آیــت اهلل ناصــر مــکارم شــیرازی هــم در دیــدار
دسـتاندرکاران همایــش بینالمللــی «امــام علــی؟ع؟

الگــوی عدالــت و معنویــت بــرای جهــان امــروز» و
تهیهکننــدگان اصطالحنامــه فقــه تصریــح کــرد:
خطابههــا و گفتههــا و نامههــای امیرمومنــان
علــی؟ع؟ مربــوط بــه حــدود  1400ســال قبــل مــی
باشــد ولــی گویــی بــرای امــروز نوشــته شــده اســت و
جــای تعجــب نیســت کــه عهدنامــه مالــک اشــتر را بــه
زبانهــای مختلــف ترجمــه کــرده انــد و در ســازمان
ملــل منتشــر ســاختهاند.
ایــن مرجــع تقلیــد بــا تقدیــر از آثــار و فعالیــت هــای
دفتــر تبلیغــات اســامی خاطرنشــان کــرد :از زحمــات

دس ـتاندرکاران ایــن همایــش تشــکر مــی کنــم و
امیــدوارم مشــمول عنایــت امیرمومنــان علــی؟ع؟
باشــند.
* قدردانــی از برگــزاری همایــش و فعالیــت هــای
دفتــر تبلیغــات اســامی
همچنیــن آیــت اهلل محمدعلــی علــوی گرگانــی در
دیــدار دس ـتاندرکاران همایــش بیــن المللــی «امــام
علــی؟ع؟ الگــوی عدالــت و معنویــت بــرای جهــان
امــروز» پــس از اســتماع گزارشــی از رونــد برگــزاری این
همایــش اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه گزارشهایــی
کــه ارائــه شــد ،مــا را خوشــحال کردیــد و در ایــن
گزارشــات مبشــراتی داده شــد که در عرض این چند
مــدت زحمــات زیــادی کشــیده شــده اســت.

وی گفــت :خداونــد مــی فرمایــد کــه مــا هیــچ
زحمتــی را هــدر نمــی دهیــم و هــر چــه عمــل
کردهایــد ،خداونــد احســان کــرده اســت.
ایــن مرجــع تقلیــد بــا اشــاره بــه آثــار و بــرکات دفتــر
تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم گفــت :بایــد در
آینــده بیــش از اینهــا دســتاوردهای دفتــر تبلیغــات
اســامی را نظــاره گــر باشــیم و نــوآوری هــای
ایــن دفتــر را جــزء بــرکات ایــن انقــاب بدانیــم و
امیدواریــم کــه در کارتــان دلگــرم باشــید و بدانیــد
کــه مــا مؤیــد شــما هســتیم و حرکــت و عمــل شــما
را تأییــد مــی کنیــم و از نظــر مــا بــی
نهایــت مــورد تقدیــر و تشــکر هســتید.
*ضــرورت بهــره منــدی بیشــتر از کالم
اهــل بیــت؟مهع؟
حجت االســام والمســلمین ســیدجواد
شهرســتانی «نماینــده آیــت اهلل
سیســتانی در ایــران» نیــز در دیــدار
دســت انــدرکاران همایــش بیــن المللی
«امــام علــی؟ع؟ الگــوی عدالــت
و معنویــت بــرای جهــان امــروز»
اظهــار داشــت :مــا ســرمایه کالم اهــل
بیــت؟مهع؟ را در اختیــار داریــم ،امــا
بایــد بررســی کنیــم کــه در مقابــل ایــن
ســرمایه چه کارهایی انجــام دادیم؟ و
آیا آنگونه که شایســته اســت ،قدمی را برداشــتهایم؟
وی بــا بیــان اینکــه علمــا بــا زحماتــی ایــن مذهــب
را بــه مــا رســانده انــد و اکنــون قــدرت علمــی و
هــر جنبــه دیگــر بــه برکــت آنهــا اســت گفــت :اگــر
آنهــا ایــن زحمــات را انجــام نمیدادنــد و در مقابــل
مشــکالت مقاومــت نمــی کردنــد ،ایــن مذهــب بــه
مــا نمیرســید.
نماینــده آیــت اهلل سیســتانی در ایــران بــا تاکیــد بــر
ضــرورت برنامــه ریــزی هــای دقیــق و منظــم بــرای
برگــزاری چنیــن همایــش هایــی گفــت :ایــن کــه
بــرای حضــرت علــی؟ع؟ مــی خواهیــد کار انجــام
دهیــد ،بســیار ارزشــمند اســت و همــه بایــد روی
کالم اهــل بیــت؟مهع؟ بیشــتر کار کنیــم.
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معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسالمی در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

اهداف و محورهای همایش بین المللی
«امام علی؟ع؟ الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز»

معــاون پژوهشــی دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه
علمیــه قــم با اشــاره بــه برگزاری همایــش بینالمللی
«امــام علــی؟ع؟ الگــوی عدالــت و معنویــت بــرای
جهــان امــروز» در پنــج شــنبه  16اســفندماه  ،97بــه
تشــریح محورهــا و اهــداف ایــن همایــش پرداخــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر تبلیغــات اســامی،
حجــت االســام والمســلمین دکتــر نجــف لکزایــی
در نشســت خبــری همایــش بیــن المللــی «امــام
علــی؟ع؟ الگــوی عدالــت و معنویــت بــرای جݠهــان
امــروز» کــه در مرکــز همایــش هــای غدیــر برگــزار
شــد ،اظهــار داشــت :در ســال گذشــته در پژوهشــگاه
علــوم و فرهنــگ اســامی ایــن بحــث مطــرح
شــد کــه بــه مناســبت  1400میــن ســال شــهادت
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ یــک اجالســیه برگــزار کنیــم.
وی افــزود :در همیــن راســتا ،طرحــی نوشــته شــد و
در هیــأت امنــا بــه عنــوان یــک همایــش بینالمللــی
بــه تصویــب رســید و در معاونــت بیــن الملــل وزارت
علــوم مــورد تأییــد قــرار گرفــت و بــرای پایــگاه
اســتنادی علوم جهان اســام در شــیراز ( )iscارســال
شــد و پــس از مــورد تأییــد قــرار گرفتــن ،کــد رســمی
همایــش اخــذ شــد.
معــاون پژوهشــی دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه
علمیــه قــم تصریــح کــرد :از ایــن جهــت کــه ســالگرد
شــهادت امــام علــی؟ع؟ در مــاه رمضــان بــود و حضــور
میهمانــان خارجــی با مشــکل مواجــه بــود ،والدت آن
حضــرت را در نظــر گرفتیــم و چــون والدت در پایــان
ســال اســت تدبیــر ایــن شــد کــه زمانــی میــان والدت
حضرت زهرا؟اهس؟ و والدت امیرالمؤمنین؟ع؟ باشــد،
لــذا  16اســفندماه انتخــاب شــد.
وی بــا بیــان ایــن که چهار هــدف برای این همایش
بــه تصویــب رســیده اســت ،گفــت :شــناخت و تبیین
علمــی و روشــمند ســیره امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در دو
بعــد عدالــت و معنویــت ،ارائــه الگــوی مناســب بــه
جامعــه امــروزی بــه ویــژه در موضوعــات حکمرانــی
عادالنــه و حقــوق انســانی و عدالــت اجتماعــی ،ارائه
راهــکار مناســب بــرای حــل تعارضهــای منطقــه ای
و بیــن المللــی مبتنــی بــر تعالیــم اســامی و ســیره
امــام علــی؟ع؟ و تــاش بــرای بســط اندیشــه هــای
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در ســطح جهــان بــه شــکل
کاربــردی اســت.
حجــت االســام والمســلمین لکزایــی اظهــار داشــت:
در جلســات کمیتــه علمــی همایــش دغدغــه ای بــود

کــه چــون دربــاره امیرالمؤمنیــن؟ع؟ همایشهــا
و کارهــای خوبــی انجــام شــده ،مــا بــه گون ـهای
ایــن همایــش را مدیریــت کنیــم کــه بحــث هایــی
جدیــدی مطــرح شــود و دچــار تکــرار نشــویم و بــه
ایــن خاطــر ،عنــوان ایــن همایــش «امــام علــی؟ع؟
الگــوی عدالــت و معنویــت بــرای جهــان امــروز»
مطــرح شــد و طبــق تحقیقاتــی کــه انجــام شــده
اســت ،تــا کنــون اســتخراج الگــوی علمــی در حــوزه
عدالــت و معنویــت انجــام نشــده بــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن همایــش چهــار محــور
اصلــی دارد ،گفــت :محــور اول امــام علــی؟ع؟ و
حکمرانــی عادالنــه بــود و در چهــار موضــوع عدالــت
در حــوزه قوانیــن ،ســاختارها ،رفتارهــا و کارگــزاران
اســت ،محــور دوم امــام علــی؟ع؟ و حقــوق انســانی
بــا  6موضــوع حقــوق بشــر از دیــدگاه امــام علــی؟ع؟،
حقــوق بشــر دوســتانه ،حقــوق فــردی ،حقــوق
شــهروندی ،حقــوق اقلیــت هــا و حقوق زنان اســت.
معــاون پژوهشــی دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه
علمیــه قــم افــزود :محــور ســوم معنویــت علــوی و
دنیــای امــروز اســت کــه در ایــن محــور  6موضــوع
امــام علــی؟ع؟ و معنویــت عمومــی جامعــه،
معنویــت در عرصــه حکمرانــی ،رابطــه معنویــت
و عدالــت ،مــدل زیســت معنــوی امــام علــی؟ع؟،
معنویــت علــوی در اندیشــه عالمــان غیــر مســلمان و
معنویــت علــوی در ادبیــات عرفانــی اســت.
وی ادامــه داد :چهارمیــن محــور ایــن همایــش هــم
امــام علــی؟ع؟ و عدالــت اجتماعــی اســت کــه در
چهــار موضــوع آزادی هــای اجتماعــی و مدنــی از
منظــر علــوی ،ســیره عملــی امــام علــی؟ع؟ در برابــر
مخالفــان ،امــام علــی؟ع؟ و عدالــت اقتصــادی و
عدالــت قضایــی از منظــر علــوی مطــرح شــده اســت.
حجــت االســام والمســلمین لکزایــی اظهــار داشــت:
بعــد از انتشــار فراخــوان ،مقاالتی که از طریق ســایت
همایــش بــه دبیرخانــه واصل شــد ،در مجمــوع 270
مقالــه فارســی و  35مقالــه عربــی اســت کــه جمع کل
مقــاالت  305مقالــه مــی باشــد و از ایــن مقــاالت33 ،
مقالــه بــه عنــوان مقــاالت برتــر در روز پنجشــنبه 16
اســفندماه در چهــار پنــل مــورد ارائــه و نقــد و بررســی
قــرار مــی گیــرد.
وی بیــان داشــت :طبــق برنامــه ایــن همایــش
پنجشــنبه  16اســفندماه  97از  9صبح شــروع خواهد
شــد و تــا  17:30ادامــه خواهــد داشــت و برنامــه اصلــی
در ایــن پنلهــا پیگیــری مــی شــود.
معــاون پژوهشــی دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه
علمیــه قــم خاطرنشــان کــرد :در اختتامیــه ایــن
همایــش حجــت االســام والمســلمین شــیخ حســین
انصاریــان بــه ســخنرانی خواهــد پرداخــت و آیـتاهلل
مــکارم شــیرازی بــرای ایــن همایــش پیامــی را
دادهانــد و آی ـتاهلل جــوادی آملــی هــم ســخنرانی
خواهنــد کــرد.

حجت االسالم والمسلمین دکتر مطهری:

ارسال  305مقاله به همایش
امام علی؟ع؟ الگوی عدالت
و معنویت برای جهان امروز

دبیــر علمــی همایش«امــام علــی؟ع؟ الگــوی
عدالــت و معنویــت بــرای جهــان امــروز» بــا بیــان
ایــن کــه امــروز معنویــت و عدالــت بــه عنــوان دو
نیــاز گمشــده جامعــه بشــری هســتند ،از ارســال
 305مقالــه بــه همایش«امــام علــی؟ع؟ الگــوی
عدالــت و معنویــت بــرای جهــان امــروز» خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر تبلیغــات اســامی،
حجــت االســام والمســلمین حمیدرضــا مطهــری در
نشســت خبری همایــش بین المللی «امــام علی؟ع؟
الگــوی عدالــت و معنویــت برای جهــان امــروز» که در
مرکز همایشــهای غدیر قم برگزار شــد ،اظهار داشــت:
هــدف مــا از ایــن همایــش ایــن بــود که می خواســتیم
کار صــورت بگیــرد کــه نیــاز امــروز جامعــه باشــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه امروز معنویــت و عدالت به عنوان
دو نیــاز گمشــده جامعــه بشــری اســت و احســاس نیــاز
بــه ایــن دو مقولــه ســبب شــکل گیــری برخــی از جریــان
های انحرافی مانند عرفان های نوظهور شــده اســت،
گفــت :تــاش بــرای ایجــاد جامعــه معنــوی ،ناخــودآ گاه
جامعه را به ســمت عدالت هم ســوق خواهد داد و این
دو مقوله در پیوند ناگسســتنی با هم هســتند.
دبیــر علمــی همایش«امــام علــی؟ع؟ الگــوی عدالــت
و معنویــت بــرای جهــان امــروز» بــا بیــان ایــن کــه 305
مقالــه به این همایش رســیده اســت تصریــح کــرد270:
مقالــه فارســی و 35مقالــه عربــی مــی باشــد و مهمانــان
خارجــی ایــن همایــش عمدتــا از کشــور عــراق هســتند و
برخــی از نویســندگان از کشــورهای فارســی زبــان ماننــد
افغانستان و تاجیکستان میباشند و یک مقاله هم از
کشــور آمریــکا بــه زبــان عربــی ارســال شــده اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه بخــش عمــده کار علمــی ایــن
همایــش بــر روی مقــاالت سفارشــی اســت ،افــزود:
چکیــده ایــن مقــاالت در روز همایــش منتشــر
مــی شــود و بعــد از همایــش هــم از مجمــوع ایــن
مقــاالت ،یــک درســنامه اســتخراج خواهــد شــد.
حجــت االســام والمســلمین مطهــری بــا بیــان
ایــن کــه از نــگاه دیگــر فــرق اســامی و حتــی از نــگاه
مستشــرقان هــم مقاالتــی دریافت شــده اســت ،اظهار
داشــت :چکیــده های این مقــاالت در روز همایش در
نشــر الکترونیــک پژوهــان در دســترس خواهــد بــود.
وی افــزود :ایــن همایــش  6پیــش نشســت علمــی
داشــته اســت و 20مرکــز علمــی در برگــزاری این همایش
بــا پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی همــکاری
داشــتهاند.
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نشست رسانه ای همایش بین المللݡی
«امام علݡی؟ع؟ الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز» به روایت تصویر

دیدار دستاندرکاران همایش بینالمللݡی
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چکیده مقاالت
نسبت عدالت و معنویت در اندیشه علوی
احمد واعظی
استاد دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟ و رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

مقاله حاضر دو بخش اساسی دارد.
در بخــش نخســت آن بــه شــکل انتزاعــی و فــارغ از تلقــی خــاص از معنویتگرایــی بــه بررســی امکانهــا و ظرفیــت تعاملــی دو مقولــه عدالــت
اجتماعــی و معنویــت میپــردازد و در بخــش ّ
دوم ضمــن برشــمردن و مــرور اجمالــی بــر ارکان و عناصــر اصلــی منظومــه معنویــت علــوی و خطــوط
اصلــی معنویتگرایــی منعکــس شــده در کالم و ســیره امــام علــی؟ع؟ از جایــگاه عدالــت در ایــن منظومــه معنــوی و نســبت میــان عدالــت و ایــن
تلقــی از معنویتگرایــی بحــث میکنــد.
در بخــش نخســت ،مقالــه بــه ایــن نتیجــه رهنمــون میشــود کــه معنویتگرایــی در برخــی ابعــاد بحــث از چیســتی عدالــت و نیــز بحــث
از چگونگــی اســتقرار عدالــت مجالــی بــرای ایفــای نقــش دارد همچنــان کــه ایــن نســبت یــک ســویه نبــوده و عدالــت نیــز میتوانــد در
معنویتگرایــی ایفــای نقــش کنــد.
در بخــش ّ
دوم مقالــه نشــان داده میشــود کــه معنویتگرایــی منــدرج در کالم علــوی بــه ســبب تأ کیــد بــر حرمــت و حقــوق انســانی ،آخرتگرایــی
غیــر انزاواگرانــه و غیــر جامع ـ ه گریــز تســهیلگر عدالتپذیــری و عدالتخواهــی و اســتقرار و بســط عدالــت اجتماعــی اســت و از ســوی دیگــر
تحکیــم و تثبیــت عدالــت اجتماعــی بــه رشــد و ارتقــای معنویــت در جامعــه اســامی میانجامــد بنابرایــن نســبت میــان عدالــت و معنویــت
پیونــدی تعاملــی و دو ســویه اســت.
ن علی؟ع؟
امنیت به مثابه عدالت در اندیشه و عمل امیرالمؤمنی 
نجف لکزایی
استاد دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟ و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمݡی

دغدغــه همیشــگی انســان و دغدغــه همــه انســانها در همــه اعصــار «بقــای» انســان بــوده و هســت .نهــاد ســازی بزرگتریــن اختــراع بشــر
بــرای «بقــا» بــوده اســت« .نهــاد خانــواده» بــرای بقــای نــوع انســان از طریــق بقــای نســل ،نهــاد بهداشــت بــا کار ویــژه تأمیــن «ســامت» ،نهــاد
اقتصــاد بــا کار ویــژه تأمیــن «معیشــت» ،نهــاد تعلیــم و تربیــت بــا کار ویــژه انتقــال فرهنــگ و عوامــل بقــا بــه نسـلهای جدیــد و نهــاد حکومــت
بــا کار ویــژه تأمیــن «امنیــت».
نهــاد حکومــت ،بــه لحــاظ نیــازی کــه دیگــر نهادهــا در تأمیــن امنیــت خــود بــه آن دادنــد ،از دیگــر نهادهــا مهمتــر اســت و بــه جهــت تأمیــن
امنیــت خانوادگــی ،بهداشــتی ،اقتصــادی و فرهنگــی همــه آن نهادهــا بــه اوامــر حکومــت تــن میدهنــد.
نسبت این نهادها با دین ،به عنوان یک فرا نهاد ،باعث میشود تا بتوانیم آنها را متصف به دینی بودن یا نبودن بکنیم.
مدعــای مقالــه حاضــر ایــن اســت کــه مݠهمتریــن و کلیدیتریــن عنصــر موجــود در دیــن کــه در همــه نهادهــا ،ب ـه ویــژه نهــاد حکومــت ،نقــش
تعییــن کننــده دارد ،عنصــر عدالــت اســت.
از ای ـنرو اســت کــه در فلســفه ارســال رســل «لیقــوم النــاس بالقســط» آمــده اســت ،و در واقــع «تزکیــه» و «تعلیــم» نیــز از لــوازم عدالــت اســت.
عدالــت از آنرو کــه جامــع فضایــل اســت و نیــز مظهــر و تجلــی خدا گرایــی و تخلــق بــه اخــاق الهــی و معــاد بــاوری اســت میتوانــد تأمیــن کننــده
امنیــت پایــدار و مطمئــن انســانی باشــد .و ایــن از آن رو اســت کــه «عــدل» در دیــدگاه اســامی عــاوه بــر بقــای دنیــوی ،بــه بقــای اخــروی نیــز
یپــردازد و بلکــه دنیــا مقدمــه و مزرع ـهای اســت بــرای آخــرت.
م 
نگاه دو بعدی به انسان و زندگی و امنیت فقط از عهده رهبران عادل بر میآید.
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ ،چنان که همه میدانیم و مشهور است ،بر عدل و عدالت تأ کید ویژهای داشت.
در واقع سخنان ایشان در آغاز حکومت با تأ کید بر اجرای عدالت شروع میشود و تا لحظه شهادت هم ادامه دارد.
در واقــع میتوانیــم بگوییــم در اندیشــه و عمــل امــام علـی؟ع؟ تأمیــن امنیــت ،بــه عنــوان وظیفــه ذاتــی حکومــت ،از طریــق اجــرای عدالــت و
بکارگیــری کارگــزاران عــادل و نیــز فهــم و قرائــت عادالنــه دیــن اســام اســت.

5
ی پیچیده»
«اخوت دینی» و کارکردهای عدالتساز آن در وضعیت «نابرابر 
(بررسی اندیشۀ مایکل والزر از منظر علوی در گفتۀ «اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق)
حبیب اله بابائی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و رئیس مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی

مهدی کریمی
دانشجوی دکتری فلسفه اسالمی دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟

ً
برابــری ،عنصــری محــوری در تحقــق عدالــت اجتماعــی اســت .بــرای تحقــق عدالــت اجتماعــی ،عمومــا از ســوی صاحبنظــران ،الگــوی
«برابــری ســاده» بهعنــوان راهــکاری بــرای تحقــق برابــری و درنتیجــه عدالــت اجتماعــی پیشــنهاد شــده اســت.
مــدل برابــری ســاده علیرغــم همــه مزیتهایــی کــه دارد ،بــا چالشهــای جــدیای در زمینــۀ بیتوجهــی بــه شایســتگیها و تکثرگرایــی فرهنگــی
روبــرو اســت .بدینجهــت نظریــه «برابــری پیچیــده» از ســوی والــزر بهعنــوان رویکــردی نــو در تأ کیــد بــر تکثــر فرهنگــی و مبنــا قــرار دادن تلقــی از
خیــر در نگــرش توزیــع مطــرح شــده اســت.
بــر اســاس نظریــه «برابــری پیچیــده» ،نابرابــری در یــک حــوزه نبایســت بــه دیگــر حوزههــا کشــانده شــود .بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،ســرایت
نابرابــری از یــک حــوزه بــه حــوزه دیگــر ،بــه معنــای تحقــق اســتبداد اســت.
جلوگیری از تکثیر نابرابری و توجه به تلقیهای گوناگون از خیر ،راه را برای تحقق مدل برابری پیچیده ،هموار میسازد.
امام علی؟ع؟ ،در نامه به مالک اشتر در خصوص نفی استبداد ،بر مفهوم ّ
اخوت دینی و برابری انسانی تأ کید نمودهاند.
مــدل اخـ ّـوت کــه شــامل الیههــای اخــوت ایمانــی ،اخــوت اســامی ،اخــوت دینــی ،و حتــی اخــوت انســانی اســت ،میتوانــد نظریــه رقیبــی را در
بحــث از مقولــه «برابــری» مطــرح کنــد کــه درآن صرفــا نابرابریهــای اجتماعــی کنتــرل نمیشــود (رویکــرد ســلبی) ،بلکــه نابرابریهــا منفــی (کــه
هــر کســی در پــی منافــع خــود اســت) بــه نابرابریهــای مثبــت (کــه هــر کســی در پــی ضــرر خــود ( )selfبــرای منفعــت دیگــران ( )othersاســت)
تبدیــل میگــردد (رویکــرد ایجابــی).
ایــن مــدل از بــرادری و اخــوت کــه روابــط بیــن حاکــم و رعیــت را نیــز دربرمــی گیــرد ،اســتبداد اجتماعــی را کــه والــزر از آن گریــزان اســت ،نــه فقــط
محــدود میکنــد بلکــه بــه حــل آن میپــردازد.
به بیان دیگر ،مدل ّ
اخوت در کالم امیرالمومنین ؟ع؟ میتواند مدلی مناسب برای تحقق برابری و نفی استبداد باشد.
یشــود،
ایــن الگــوی زیســتی ،شــبکهای از توزیــع را ارائــه میدهــد کــه بــرآن پایــه ،نهتنهــا از تکثیــر نابرابــری هــای منفــی در جامعــه جلوگیــری م 
یگــردد.
بلکــه بــا توســعه برادریهــا در شــبکههای پیچیــده انســانی ،زمینــه بــرای تکثیــر برابریهــا و بلکــه نابرابریهــای مثبــت فراهــم م 

علی ؟ع؟ و نظریه های عدالت
عماد افروغ

بدون تردید عدالت جایگاهی واال و خاص در اسالم و نظام سیاسی اسالمی دارد.
ن سیاســت  ،ابــزار آبادانــی شــهرها  ،ایفــا و اســتیفاء حقــوق انســانی ،
فلســفه ارســال رســل  ،میــزان و ســنجش الهــی  ،اصــاح امــور مــردم  ،بهتری ـ 
مبنــای معــاد و فلســفه تاریــخ  ،زمینــه ســاز تحقــق کرامــت و شــخصیت انســانی  ،رکــن ایمــان ،ابــزار نابــودی بیدادگــران  ،وســیله گشــایش ،و ...تنهــا
بخشــی از مضامیــن و مفاهیــم قابــل اســتنباط از آموزههــا ،آیــات و روایــات دینــی اســت.
تــا کنــون نظریــه هــای متعــددی در خصــوص مفهــوم عدالــت ،از طــرف صاحــب نظــران مطــرح گردیــده اســت کــه بــا رویکردهــای متنوعــی در حوزه
مباحــث نظــری طــرح شــده اند.
در ایــن بیــن شــخصیت خــاص حضــرت امیرالمؤمنیــن علیــه الســام و عدالــت محــوری ایشــان در انجــام امــور اجتماعــی و سیاســی ،مــورد توجــه
برخــی از ایــن صاحــب نظــران قــرار داشــته اســت.
در ایــن پژوهــش بــا بررســی انــواع نظریــه هــا و تعاریــف دربــاره عدالــت ،ســعی خواهــد شــد بــا مدنظــر قــرار دادن ایــن آراء نگاهــی بــه عدالــت از منظــر
حضــرت علــی علیــه الســام داشــته باشــیم.
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انگاره معنویت در حیات تمدنی امام علی؟ع؟
سید علیرضا واسعی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

دغدغــه همیشــگی انســان و دغدغــه همــه انســانها در همــه اعصــار «بقــای» انســان بــوده و هســت .نهــاد ســازی بزرگتریــن اختــراع بشــر
بــرای «بقــا» بــوده اســت.
«نهــاد خانــواده» بــرای بقــای نــوع انســان از طریــق بقــای نســل ،نهــاد بهداشــت بــا کار ویــژه تأمیــن «ســامت» ،نهــاد اقتصــاد بــا کار ویــژه تأمیــن
«معیشــت» ،نهــاد تعلیــم و تربیــت بــا کار ویــژه انتقــال فرهنــگ و عوامــل بقــا بــه نسـلهای جدیــد و نهــاد حکومــت بــا کار ویــژه تأمیــن «امنیــت».
نهــاد حکومــت ،بــه لحــاظ نیــازی کــه دیگــر نهادهــا در تأمیــن امنیــت خــود بــه آن دادنــد ،از دیگــر نهادهــا مهمتــر اســت و بــه جهــت تأمیــن امنیــت
خانوادگــی ،بهداشــتی ،اقتصــادی و فرهنگــی همــه آن نهادهــا بــه اوامــر حکومــت تــن میدهنــد.
نسبت این نهادها با دین ،به عنوان یک فرا نهاد ،باعث میشود تا بتوانیم آنها را متصف به دینی بودن یا نبودن بکنیم.
مدعــای مقالــه حاضــر ایــن اســت کــه مݠهمتریــن و کلیدیتریــن عنصــر موجــود در دیــن کــه در همــه نهادهــا ،ب ـ ه ویــژه نهــاد حکومــت ،نقــش
تعییــن کننــده دارد ،عنصــر عدالــت اســت.
از ایـنرو اســت کــه در فلســفه ارســال رســل «لیقــوم النــاس بالقســط» آمــده اســت ،و در واقــع «تزکیــه» و «تعلیــم» نیــز از لــوازم عدالــت اســت .عدالــت
از آنرو کــه جامــع فضایــل اســت و نیــز مظهــر و تجلــی خداگرایــی و تخلــق بــه اخــاق الهــی و معــاد بــاوری اســت میتوانــد تأمیــن کننــده امنیــت
یپــردازد و
پایــدار و مطمئــن انســانی باشــد .و ایــن از آن رو اســت کــه «عــدل» در دیــدگاه اســامی عــاوه بــر بقــای دنیــوی ،بــه بقــای اخــروی نیــز م 
بلکــه دنیــا مقدمــه و مزرعـهای اســت بــرای آخــرت .نــگاه دو بعــدی بــه انســان و زندگــی و امنیــت فقــط از عهــده رهبــران عــادل بــر میآیــد.
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ ،چنان که همه میدانیم و مشهور است ،بر عدل و عدالت تأ کید ویژهای داشت.
در واقع سخنان ایشان در آغاز حکومت با تأ کید بر اجرای عدالت شروع میشود و تا لحظه شهادت هم ادامه دارد.
در واقــع میتوانیــم بگوییــم در اندیشــه و عمــل امــام عل ـی؟ع؟ تأمیــن امنیــت ،بــه عنــوان وظیفــه ذاتــی حکومــت ،از طریــق اجــرای عدالــت و
بکارگیــری کارگــزاران عــادل و نیــز فهــم و قرائــت عادالنــه دیــن اســام اســت.

توازن سه گانه فقر و فساد و تبعیض در نهج البالغه
علی جعفری
مدیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی

مسعود امانلو

ســه گانــه فقــر و فســاد و تبعیــض از مشــهورترین و البتــه معتبرتریــن صورتبنــدی هــای كالن از مســایل و چالــش هــای جمهــوری اســامی
ایــران بــا رویكــرد عدالــت محــور اســت.
ّ
ســابقه حضــور ایــن صورتبنــدی كالن سیاســتی-عدالتی در ادبیــات رســمی جمهــوری اســامی بــه اوایــل دهــه هشــتاد بــاز مــی گــردد و از ســوی
عالیتریــن مقــام نظــام جمهــوری اســامی ارائــه شــده اســت.
ایــن صورتبنــدی علــی رغــم گذشــت بیــش از یــك دهــه و نیــم همچنــان مــورد توجــه و پركاربــرد اســت و ّ
كیفیــت دال لــت آن بــه مســایل كالن
جمهــوری اســامی بعــد از یــك دهــه و نیــم تضعیــف نشــده اســت.
بــا ایــن حــال امــا مطالعــات مربــوط بــه تــوازن مســأله شــناختی ایــن ســه گانــه و نیــز تأثیــر و تأثــرات متقابــل هریــك از ســه عامــل بریكدیگــر كمتــر
تحــت مطالعــه آمــده اســت.
مقاله پیش رو تالش دارد با مطالعه چگونگی توازن این سه گانه در نهج البالغه یك مباحثات این حوزه را یك گام پیش تر ببرد.
ّ
در ایــن چارچــوب ســؤال اصلــی مطالعــه آن اســت كــه در كتــاب نهــج البالغــه نحــوه مواجهــه بــا فقــر و فســاد و تبعیــض بر اســاس چــه اولویتبندی
ّاتفــاق مــی افتــد و ایــن ّ
اولویــت بنــدی -بخوانیــد تــوازان مســأله شــناختی -چــه رویكردهــای سیاســتی را ترجیــح مــی دهــد .روش مطالعــه تحلیــل
محتــوای ّكمــی ( )CONTENT ANALIZEو واحــد تحلیل ،مضمون اســت.
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هیئت رئیسه :حجتاالسالم والمسلمین دکتر شمساهلل مریجی،
دکتر محمدعلی میرزایی،
دکتر نعمتاهلل صفری

نویسنده

عنوان مقاله

ردیف

هیئت رئیسه :حجتاالسالم والمسلمین دکتر منصور میراحمدی
و حجتاالسالم والمسلمین دکتر غالمرضا بهروزی لک،
دکتر محمدعلی چلونگر و دکتر سیدحسین فالحزاده

کمیسیون امام علݡی؟ع؟ و عدالت اجتماعݡی

1

حجت االسالم والمسلمین دکتر نجف لکزایی

امنیت به مثابه عدالت در اندیشه و عمل
امیرالمؤمنین علی؟ع؟

1

2

دکتر سیدکاظم سیدباقری

پیوستگی عدالت و اعتدال در اخالق سیاسی
اسالمی با تأ کید بر سیرة علوی

2

حجتاالسالم والمسلمین
دکتر محمد علی میرزایی

3

دکتر محمدعلی چلونگر

آسیبپذیری دولت اسالمی از منظر امام علی؟ع؟

3

دکتر محمدجواد فالح

معیارها و گونههای انصاف در اخالق حکومتی
امام علی؟ع؟ با تأ کید بر نامه  53نهجالبالغه

4

سرکار خانم دکتر نازک نجم

العدالة التنظیمیة و اثرها علی سلوک المواطنه
من منظورات امام علی؟ع؟

4

5

سرکار خانم دکتر هدیه تقوی

رفتار شناسی حاکم در نامه امام علی؟ع؟ به
مالک اشتر (تحلیل متنی گزارههای رفتاری با
روش تحلیل محتوا)

حجتاالسالم والمسلمین
دکتر امیرمحسن عرفان

سبک شناسی مواجهه امیرمؤمنان علی؟ع؟
با گسستهای فعال اجتماعی در بازه زمانی
حکومت

5

احمد اولیایی

امام علی؟ع؟ و عدالت فرهنگی

6

دکتر سیدحسین فالحزاده

عوامل مهار گریختگی قدرت سیاسی و ساز و
کارهای کنترل آن از دیدگاه امام علی؟ع؟

6

دکتر سیدعلیاصغر میرخلیلی

مفهوم شناسی عدالت و الزامات اجرایی شدن
آن بر اساس سیره علوی

7

حجت االسالم والمسلمین
دکتر مهدی شجریان

اصول هنجاری عدالت ساختاری و پساساختاری
در حکومت از منظر نامههای نهجالبالغه

7

دکتر زمان عبید وناس

التوزیع و الرقابه المالیه و اثرها فی التنمیة
االقتصادیه فی عهد امیرالمؤمنین علی؟ع؟

8

سرکار خانم دکتر معصومه شیردل

تحلیل مضامین سیره تربیتی – اخالقی
امیرالمؤمنین؟ع؟ در برابر مخالفان داخلی
(مطالعه موردی اصحاب جمل)

8

دکتر عماد افروغ

امام علی؟ع؟ و نظریههای عدالت

9

حجتاالسالم والمسلمین
دکتر علی جعفری

توازن فقر و فساد و تبعیض در نهجالبالغه

9

حجتاالسالم والمسلمین
دکتر علی اصغر ثنایی

حق محوری در تعامل سیاسی امام علی ؟ع؟
با کارگزاران

10

دکتر سعید نجفینژاد

امام علی؟ع؟ نافی نظریه توجیهگری وسیله
توسط هدف

کمیسیون امام علݡی؟ع؟ و حقوق انسانݡی

حجتاالسالم والمسلمین
دکتر حبیباهلل بابایی

«اخوت دینی» و کارکردهای عدالتساز آن در
وضعیت «نابرابری پیچیده»
ابعاد مفهوم عقل دینی در اندیشه و عمل امام
علی؟ع؟

کمیسیون معنویت علوݡی و دنیاݡی امروز

نویسنده

عنوان مقاله

1

حجتاالسالم والمسلمین
دکتر مهدی علیزاده

تحلیل سطوح عدالت و مراتب معنویت درحیات
فردی و کنش سیاسی امام علی؟ع؟

ردیف

هیئت رئیسه :حجتاالسالم والمسلمین دکتر مهدی علیزاده و
حجتاالسالم والمسلمین محمدهادی یعقوبنژاد و
حجتاالسالم والمسلمین دکتر محمد جواد رودگر
ردیف

هیئت رئیسه :آیتاهلل محمدهادی یوسفی غروی،
حجتاالسالم و المسلمین سیفاهلل صرامی،
دکتر داریوش رحمانیان

نویسنده

عنوان مقاله

نویسنده

عنوان مقاله

2

1

دکتر داریوش رحمانیان

نقش مردم در برپایی حکومت عدل از نگاه
امام علی؟ع؟

حجتاالسالم والمسلمین
دکتر محمدهادی یعقوبنژاد

راهکار متفاوت برای معنویت گستری

3

2

دکتر سیدمحمود سامانی

عدالت اجتماعی امام علی؟ع؟ و نقش آن در
رویش موالی و گرایش آنان به اهلبیت؟ع؟

حجتاالسالم والمسلمین
دکتر عیسی عیسیزاده

راهبردهای علوی در سلوک معنوی جامعه

4

دکتر سیدعلیرضا واسعی

انگاره معنویت در حیات تمدنی امام علی؟ع؟

3

احمد صابری مجد

پژوهشی در ابعاد حقوق فردی و اجتماعی زن از
منظر امام علی؟ع؟

5

دکتر ابوذر رجبی

بررسی انتقادی ویژگی «اکنون بودن» در
معنویت مدرن از دیدگاه نهجالبالغه

4

احسان ابراهیمی

حقوق اجتماعی شهروندان از منظر امیرمؤمنان
علی؟ع؟ با تکیه بر نهجالبالغه

6

حجتاالسالم والمسلمین دکتر رودگر
محمدجواد (سیاوش)

مؤلفهها و شاخصهای ترابط معنویت و عدالت
در الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت

5

سرکار خانم لیال کردی

امام علی؟ع؟ یگانه مرجع برای فریاد بی صدای
اقلیتها در عصر غیبت

7

حجتاالسالم والمسلمین یداهلل مقدسی

معنویت در سیرۀ معیشتی امیرمؤمنان

6

دکتر أمل سهیل عبدالحسینی

حقوق المراة و مکانتها فی فکر االمام علی؟ع؟

8

حجتاالسالم والمسلمین
دکتر یداهلل حاجیزاده

مدل زیست معنوی امام علی؟ع؟ در انتخاب
نوع خوراک و پوشش و واکاوی علل آن

7

حجتاالسالم والمسلمین
دکتر علیاکبر ذا کری

سیره امیرالمؤمنین؟ع؟ درباره اقلیتها

9

سرکار خانم سمانه کاظمی

معنویت علوی در آثار سنایی

8

حجت االسالم والمسلمین
دکتر حمیدرضا مطهری

حقوق بشر دوستانه در سیره علوی با تکیه بر
نهجالبالغه

10

حجتاالسالم والمسلمین
دکتر سیدقاسم رزاقی موسوی

معنویت در سیره امام علی؟ع؟ و بازکاوی آن در
آثار خاورشناسان

8
تهیه وتنظیم:
روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی
حوزه علمیه قم
سردبیر :محمدرضا قربانزاده
www.Dte.ir

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مظهــر همـ ه عدالــت هــا و اعجوبــه عالــم هســتند و از صــدر عالــم تــا ابــد بجــز رســول ا کــرم؟ص؟ کســی
بــه فضیلــت او نیســت.
صحیفه امام ،ج ،12ص 343 :و 344

همایش بینالمللݡی

امـ ــام علــی؟ع؟ الݡگ ـ ــوی عدالـ ــت و معن ـ ــویت بــرای جݠه ـ ــان امــروز
بــه مناســبت هــزار و چهارصدمیــن ســال شــهادت امیرالمومنیــن؟ع؟
پنجشنبه 1397/12/16

افتتاحیه

صبح

ساعت  8:45الݡی 18

ساعت

قرآن و سرود جمهوری اسالمی

9:20-9

سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین
احمد واعظی

9:50 – 9:20

سخنران حضرت آیتاهلل العظمی
جوادی آملی؟دم؟

10:30-9:50

پذیرایی

10:45 – 10:30

کمیسیونهای تخصصی

12 - 10:45

نماز و استراحت

14 - 12

مکان :مرکز همایشهای غدیر

اختتامیه

بعد از ظهر

ساعت

کمیسیونهای تخصصی

16 - 14

گزارش کمیسیونها

16:40 – 16

سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین
حاج شیخ حسین انصاریان

17:30 – 16:40

رونمایی از تمبر یادبود همایش

17:40 – 17:30

مکان :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،سالن شیخ طوسی
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