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مقدمه
با تأکیـد بـر سـیره و    (ع)عدالت و اخالق در مکتب اهل بیت «المللی همایش بین

هاي علمـی ـ پژوهشـی سـیره و      در راستاي سلسله همایش» (ع)هاي امام رضا آموزه
عقالنیـت، معنویـت و   «بـا عنـوان   1391معارف رضوي است کـه اولـین آن در سـال    

برگزار شده است. این همایش » معنویت«با عنوان 1393ال و دومین آن در س» عدالت
المللـی  با همکاري معاونت فرهنگی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و بنیـاد بـین     

هـا و نهادهـاي معتبـر علمـی،     فرهنگی هنري امام رضا (ع) و مشارکت برخی سازمان
ات و در دانشـکده الهیـ  1396پژوهشی و فرهنگـی داخلـی و خـارجی در فـروردین     

معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شده و اهداف ذیل را مـد نظـر داشـته    
است:
هاي رضوي به جهان، با تأکید بر آموزه(ع)هاي معارف اهل بیت . معرفی زیبایی1

واچنانچه امام رضا علیه السالم فرمودند: لَوملنَعاسحنَامونَاکَلَامعلَاتَّب.
رورت توجه مجدد به گفتگوي ادیان در چارچوب مبانی عدالت و اخالق در . ض2

.گرائی اسالمیمواجهه با افراط
بـه عنـوان امـام    (ع). توجه به نقش حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا 3

.مدارمحور و اخالقگفتگو و الگوي گفتگوي عدالت
که مشهد به عنوان 2017ر سال . تبیین مبادي عدالت و اخالق در تفکر شیعی د4

.پایتخت فرهنگی جهان اسالم معرفی شده است
. تالش ویژه براي معرفی و بازخوانی میراث معنوي مشهد الرضا (ع) و الگـوي  5

ي هـا بایسته سبک زندگی رضوي در جهان متکثر کنـونی و نیـز توجـه بـه نقـش نهاد     
.حوزوي و دانشگاهی در معنابخشی به زیست دینی

،1394گـذاري در مـرداد   هداف مذکور با تشـکیل شـوراي سیاسـت   براي تحقق ا
نفـر از اسـاتید دانشـگاه    30عنوان همایش، تعیین و با تشکیل کمیته علمی متشکل از 

قطعی شد و 1394محورهاي آن در اسفند ،هاي داخلی و خارجیفردوسی و دانشگاه
ایش دعوت به عمل ها براي مشارکت در همها و پژوهشکدهها و پژوهشگاهاز دانشگاه
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که در تدوین مقاله، ارزیـابی مقـاالت، چـاپ    مؤسسه اعالم آمادگی کردند 21آمد که 

هاي برگزارشده در داخل نشستنشست همکاري نمایند. پیشمقاالت و برگزاري پیش
و خارج کشور عبارتند از:

داخلیهاينشستپیش
فرهنـگ وعلـوم پژوهشـگاه در»دالت و اخـالق عـ «موضوعبانشست اول:پیش
ر تـاریخ دمشهدالعالمیهالمصطفیجامعهمرکز پژوهشی يو با همکارمشهداسالمی

رگزار شد.ب1395آبان6
وادیـان دانشگاهدر»شیعهتفکردرعدالتواعتدال«موضوعبانشست دوم:پیش
.برگزار شد1395آذر24در تاریخقممذاهب

در»ایـران معنـوي کانونمشهد،:کثرتدروحدت«با موضوع نشست سوم:پیش
1395همـا دي1در تاریخ مشهدفردوسیدانشگاهاسالمیمعارفوالهیاتدانشکده

برگزار شد.
در»اسـالمی تمـدن سـاختار ازشاخصی،عدالت«موضوعبانشست چهارم:پیش

برگزار شد.1395اسفند5ر تاریخدثامنمعنويشهرنوینپژوهشکده
درقـم دانشگاهدر»اخالقیعدالتسیاسی،عدالت«موضوعبانشست پنجم:پیش

برگزار شد.1395اسفند 7تاریخ
در»عدالت و اخالق از دیـدگاه حکـیم سـبزواري   «موضوعبانشست ششم:پیش
برگزار شد.1395اسفند8در تاریخ سبزواريحکیمدانشگاه

محلدر»اسالمسیاسیاندیشهدراخالقوعدالت«وضوعمبانشست هفتم:پیش
برگزار شد.1395اسفند10در تاریخ قمعلمیهحوزهعلمیهايانجمن

در»سیاسـی فلسـفه درعـدالت هـاي نظریـه «موضـوع بـا نشسـت هشـتم:  پیش
برگزار شد.1395اسفند19در تاریخ دانشگاهوحوزهپژوهشگاه

بین المللیهاينشستپیش
در »حضاریۀوإنسانیۀتطلّعات،معیاراًوقیمۀالعدالۀ«وضوعمبا:ولانشست پیش

جامعۀ«و»االسالمیلفکرالتنمیهالحضارةمرکز «دانشگاهیمرکزدوهمکاريبا،لبنان
بـا 1395مـاه دي30بـا برابـر 2017ژانویـه 19ر تـاریخ د»لبنان-العالمیۀالمصطفی

رگـزار  ب،به زبان عربیمقالهششارائهوایرانیولبنانیمحققانواندیشمندانحضور
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شد.

Justice and Ethics«وضـوع مبـا :ومدنشسـت پـیش  in Shi‘i thought: from

theoritical foundations to Sharia implications«بیرمنگـام درالمهـدي کـالج رد
17بـا برابـر 2017آوریـل 6ر تـاریخ  ده به زبـان انگلیسـی،  مقالهسبا ارائه انگلستان
برگزار شد.1396فروردین
ارسال شده به دبیرخانه همایشمقاالت

شـد. پـس از آن   چکیده مقاله فارسی به دبیرخانه همایش ارسـال 185در مجموع 
مقاله کامل فارسی به دبیر ارسال کردنـد و در نهایـت   109کنندگان در همایش شرکت

مقاله را پذیرفتند.70کمیته علمی همایش 
چکیده مقاله انگلیسی دریافت کرد که در نهایـت  50المللی دبیرخانه نیزبخش بین

مقاله انگلیسی مورد تأیید قرار گرفتند.20
میهمانان خارجی

میهمان خـارجی از اسـاتید و محققـان مطالعـات اسـالمی در همـایش       30حدود 
حضور دارند.

امیدواریم که همایش توانسته باشد در تحقق اهداف مـذکور بـه توفیقـاتی دسـت     
ها، نهادها، مؤسسات، افراد حقیقی و حقوقی که در یافته باشد. در پایان از همه سازمان

کنیم. امیدواریم که بتوانیم ایـن  صمیمانه تشکر میاندبرگزاري این همایش نقش داشته
مسیر را با رفع نقایص و تقویت نقاط مثبت ادامه دهیم.

غالمرضا رئیسیاندکتر 
دبیر همایش

1396فروردین 
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عدالت اخالق محور در حقوق اسالمی
1دانشگاه شهید مطهري/فقه و حقوق خصوصیدانشجوي دکتري/علیرضا آبین

2دانشجوي دکتري فقه و حقوق خصوصی/ دانشگاه شهید مطهري/ خدیجه شیروانی

چکیده
اي از حق و تکلیف دانست که مقررات آن متکفل ایجـاد  علم حقوق را باید آمیزه

باشـند. مفهـوم عـدالت و ارزش آن از    نظیم میان حقوق و تکالیف مینوعی تعادل و ت
که ممکن است در ایـن زمینـه   سؤاالتیابتداي تاریخ براي انسان شناخته شده بود، اما 

از : رابطه اخالق و عدالت چیست؟ ظهور اسالم چه تغییري در اندعبارتمطرح شوند 
ور کـرد نـه از بـاب تبیـین قواعـد      رسد اسالم ظهمفهوم عدالت ایجاد کرد؟ به نظر می

در ضمن سایر قواعـد  هاآنحقوقی بلکه از باب احیا و گسترش مکارم اخالق و درج 
بدون قطعاًاسالمی وگرنه در جامعه هاآنآور فردي و اجتماعی و در نتیجه اجراي الزام

طـی  وجود اسالم نیز غالب قواعد حقوقی مسیر طبیعی و بر پایه عقل و تجربه خود را 
کردند. سخن از قصـاص، ضـمان قهـري، حلیـت قراردادهـا و بسـیاري از احکـام        می

هـا و  و گرایش به ارزشمدارياخالقحقوقی دیگر، سخنی جدید نیست اما سخن از 
که سعادت، پیشـرفت و ترقـی   راستیبههنجارهاي واالي اخالقی سخنی جدید است. 

ـ   درگرواي هر جامعه هـاي  را تـا زمـانی کـه ارزش   اصالح اخالق آن جامعـه اسـت زی
ترین قوانین با بهترین ترین و پیشرفتهترین، دقیقاخالقی در جامعه نهادینه نشوند، قوي

فایده خواهنـد بـود. در ایـن نـوع تفکـر و      ضمانت اجراهاي دولتی نیز کم فایده یا بی
هاي اخالقی نیز رنگ حقوقی گرفته و محروم نمودن نگرش است که روایات و آموزه

نمایانـد.  اي گنـاهی نابخشـودنی مـی   بدون هیچ دلیل قانع کنندههاآنمعه حقوقی از جا
مبنا و عنوانبههدف این پژوهش معرفی جنبه جدیدي از رویکرد اسالم به امر عدالت 

اساس زندگی اجتماعی است و این نگاه جدید، نقش اسالم در دادن رنگی اخالقی بـه  
عدالت حقوقی است. 

دالت، حقوق، اخالق، قوانین اسالمی، حکومت، ضمانت اجرا. : عهاکلیدواژه

1. alireza.abin@chmail.ir
2. Khadije.shirvani@yahoo.com



16

حضرت امام رضا (ع) هايمناظرهاخالقی هايروشاصول و 
با پیروان ادیان و مذاهب

1مدرس دانشگاه پیام نور کرجمجتبی اخوان ارمکی/ 

2دانشجوي دکتري دانشگاه تهران/ ملیکا هاشمی

چکیده
وان با پیروان ادیان و مـذاهب منـاظره کـرد، تـا     تاخالقی میهايروشبا اصول و 

بحث بر سر اینکه حضرت امام رضا اصوالًحقانیت دین اسالم بر همگان آشکار شود. 
، از مباحثی اسـت  کردندمی(ع) به چه روشی اخالقی با پیروان ادیان و مذاهب مناظره 

این مقاله با مطالعه د الگویی براي صاحبان اندیشه قرار گیرد. درتوانمیکه پاسخ به آن 
هايیافتهپاسخ داده شود. سؤالزندگی حضرت امام رضا (ع) سعی شده است به این 

کـه داشـتند، در منـاظرات احتـرام     صدريسعهکه آن حضرت با دهدمیتحقیق نشان 
. همچنین، براي اثبات حقیقت طرف مقابل را به پرسش داشتندمیطرف مقابل را نگاه 

قبـول قابـل . آن حضرت با شیوایی کالمی و با استناد به منـابع  ندنمودمیکردن دعوت 
اخالقی حضرت امـام رضـا (ع) در   هايروش. بنابراین، کردندمیطرف مقابل مناظره 

پـژوهش حاضـر،   ازآنجاکـه قـرار گیـرد.   نظرانصاحبد الگوي براي توانمیمناظرات 
امام رضا (ع) و دیگر ماهیت مفهومی و نظري دارد و منبع اصلی آن مناظرات حضرت 

بـر بعـد نظـري    تأکیدتحلیلی با _آثار مرتبط با موضوع است، روش پژوهش توصیفی
. است

: اسالم، امام رضا (ع)، روش اخالقی، مناظره، پیروان ادیان و مذاهب. هاکلیدواژه

1. akhavan1330@yahoo.com
2. mehashemi@ut.ac.ir
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موانع همگرایی فقه و حقوق اسالمی با گفتمان جهانی عدالت
حوزه زنانبربا تکیه

1استادیار علوم قرآن و حدیث  دانشگاه مفید قم/ اخوان صرافزهرا

2تفقهپژوهیاسالمبنیاد 4طلبه سطح / ملیحه رضائی

چکیده 
هاي گوناگون، برپـایی عـدالت نقطـه    هاي نوع بشر در عرصهاز تفاوتنظرصرف

آمدنی نیسـت مگـر   به دستها و واالترین آرزوي مشترك است. این مهم اوج اندیشه
عـدالتی در هـر   بیچراکهآستین همت برزنند. باهمکه ابناي بشر براي وصول به آن آن

هـا در ایـن راستاسـت. بایـد     گرایـی تمـدن  جزء گیتی، کل را متأثر کـرده مـانع از هـم   
در شـرع پسـندي  و عقـل پـذیر  دار شده به شیوه هاي میان زنان و مردان نشانتبعیض

بعیض عالوه بر آنکه مبادي عقالیی بسیار شود. لزوم رفع توفصلحلزندگی امروزي 
هاي قرآنی و روایی است. بحث حاضر قويِ امروزي دارد، مقتضاي بسیاري از ظرفیت

وص محدودیت حجم نوشتار بیشتر تأصیلی است تا تطبیقی، با توجه به نصبه دلیلکه 
ثالً هاي موجود در فقه سـنتی مـ  دهد تبعیضنشان می–و ادله دینی و مقاصد الشریعه 

کج صدرِاسالمی است؛ یا نتیجه هاياز آموزهفهمی در حوزه امور زنان یا محصول کج
بـراي مـرد نسـبت بـه زن     سلطه آورهاي مزیت آفرین و دین اسالم و برداشتخوانی

است که از اساس نادرست است؛ یا مربوط به امري غیر اصـیل و عرضـی اسـت کـه     
دیگر ندارد و بـا تغییـر آن امـر عرضـی     ربطی به بهتري و سلطه ذاتی جنسی بر جنس

توانـد بـر سـر راه گفتمـان عقالیـی      دین الهی نمـی درنهایتبایست تغییر کند. و پس 
بگذارد و قوانین متکی به این دیـن  غیرمتعارفعدالت در دنیاي امروز، موانع جدي و 

جه بـه شـرایط   اي که تطور در قوانین را با توگیري از مبانی نواندیشانهتوانند با بهرهمی
کند، خود را با مسلمات عقال سازگارتر کنند.زمان و مکان، تجویز بلکه الزام می

المللـی، تبعـیض، زمـان و    : فقه و حقوق اسالمی، عدالت، اسناد بـین هاکلیدواژه
مکان.

1. akhavan_qom@yahoo.com
2. rezaei_qom@yahoo.com
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اخالق در ترازوي عدالت

1ارياستادیار فلسفه و حکمت اسالمی/ دانشگاه حکیم سبزونیا/ محمدرضا ارشادي

چکیده
نظریات اخالقی پیشینه متمادي در سنت فلسفی دارد. در حوزه تمدن اسالمی نیز 

است. رویکرد کلـی حکمـاي الهـی بـه     شدهارائههاي متنوع اهمیت اخالق نظریهبراثر
هـا در فضـایل چهارگانـه    اخالقی بر مبناي عدالت گروي و حصـر ارزش مسائلتبیین 

در قـواي  رويمیانـه . این فضـایل بـر اسـاس    شجاعت، عفت، حکمت و عدالت است
گردد. شده باشد حاصل میهاآنفرمانبري از قوه عقل، ملکه کهآنگاهشهوت و غضب 

گـردد. آزادي کامـل از قیـد شـهوت و     که از این حالت تعبیر به حکمت یا حریت می
و آورد، ملکه عدالت را در نهـاد انسـانی پدیـد مـی    وتفریطافراطغضب، و اجتناب از 

سـعادت جاودانـه اسـت. در آثـار     کننـده تأمینرويمیانهعدالت و خط سیرجویی پی
شـاخص و میزانـی   حد وسـط بر رعایت تأکیدو عدالت گروياخالقی حکماي الهی 

هـاي مثبـت و منفـی کـه همگـام      است بـراي تنظـیم رفتـار انسـانی در حـوزه ارزش     
جـامع  «ین همه آثار قیم اخالقی دینی آن نیز خاطرنشان شده است. در بهايمایهدرون

اثري است راقی و باقی از حکیم الهی عالمه محمدمهدي نراقی که در پرتو » السعادات
مـورد  را بـا  حد وسطهاي فلسفه اسالمی، کم و کیف اجراي آیات و روایات و آموزه

برخـی از ابعـاد تأثیرگـذار    ارائهدرباره فضایل و رذایل به اثبات رسانده است. پژوهی
این نوشتار است.موردنظرها، در نگره این حکیم الهی، مبانی فلسفی در قلمرو ارزش

: اخالق، عدالت، حکمت، حریت، حد وسط. هاکلیدواژه

1. mr.ershadinia@hsu.ac.ir



19

نقش وحی و عقل در گسترش اخالق اسالمی عدالت

1دانشگاه علوم اسالمی رضويپژوهشگر/ / محمود اصغرى

چکیده
هـا آمـوزه انسانیت، عقل دانسته شده و در این مبتنی بر وحی ستونهايآموزهدر 

حیـاء و میـوه آن،   هـایش شـاخه عقل تشبیه به درختی شده است کـه ریشـه آن تقـوا،    
عقالنـی و فضـایل اخالقـی    هـاي ارزشبر اساسپارسایى است. بر این مبنا اگر کسی 

اي رفتار کند، در حقیقت به دین و اخالق عمل کرده است و همین عمل انسان به تقـو 
تا زمینه پذیرش دین وحیانی و اخـالق وحیـانی را پیـدا کنـد.     شودمیعقالنی موجب 

است تا جایی که شناخت کلیـات اصـول   داريدینکارافزار تریناصلی، عقل روازاین
هر طورکلیبهعقل حجت است؛ و حکمبهدین از وظایف عقل انسان است. وحی نیز 

قرار گیرد؛ زیرا که دین به موردحمایتلی مقتضی ادعاي دینی باید به دلیل یا دالیل عق
وحیانی، عقل رقیـب وحـی   هايآموزهتعبیر قرآن کریم خود برهان است. بنابراین، در 

نیست، خرد نیز رسالت پیامبرانه دارد. کتاب و حکمـت عـدل همدیگرنـد، در نتیجـه     
که میان عقل گراستتعامل. در این رویکرد انددینوحی و عقل دو منبع براي دریافت 

کننـده تعـدیل تعارضی وجود ندارد، بلکه دین و عقل هر دو در حقیقـت  تنهانهو دین 
طبیعی در چنین بستر تعاملی اسـت  طوربه. و آیندمیغرایز به شمار گراصالحغرایز و 

این مکارم اخالقـی، عـدالت   ازجملهو یابدمیکه مکارم اخالقی بالندگی و شکوفایی 
عقـل عمـل   هاينشانه، از السالمعلی علیه؛ زیرا که  به تعبیر امام یردگمیمحوري قرار 

کردن به شیوه عادالنه است. 

دینی، اخالق عدالت محور. هايآموزه: وحی، عقل، تقواي عقالنی، هاکلیدواژه

1. mahmood.asghari@razavi.ac.ir
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جامعه بدون فقر در پرتو حکومت علوي؛
عدالت اقتصادي در اندیشه حقوق عمومی شیعه

1انشجوي دکتري حقوق عمومی دانشگاه تهراندسجاد افشار/ 

چکیده
ونقـش دربـاره امـا بوده،انسانیمتعالیهايآرمانازیکیهموارهفقربرانداختن

عمــومیحقــوقاندیشــمندانمیــاندرفقــررفــعوثــروتتوزیــعدردولــتتــأثیر
زمینـه ایـن درمسئولیتیهرازرادولتبرخیاست؛داشتهوجودمتفاوتیهايدیدگاه
ــهايعــدهودانســتهبــري ــاکــمنقــشب ــادی ــتزی حکــمخصــوص،ایــندردول
دیـدگاه درکـه دهـد پاسـخ اساسیپرسشاینبهاستآنبرحاضرپژوهش.اندکرده

فقـر بـدون جامعهبرقراريوثروتتوزیعمقولهدردولتنقششیعه،عمومیحقوق
؟اندکدمآنبهنیلهايروشوحدودداردتکلیفیزمینه،در ایندولتاگروچیست

هـاي نمونـه معـدود ازیکـی عنوانبه) ع(امیرالمؤمنینحکومتدورانمنظور،اینبه
حکومـت کـه استآنفرضیه. استگرفتهقرارمطالعهموردمعصومحکومت ورزي

واسـت انسانرشدابعادتماممتکفلداري،حکومتشکلترینعالیعنوانبهمعصوم
کامـل رفععلوي،حکومتدر.باشندمیابعاداینترینمهمازجملهد،اقتصاومعیشت

آنازروایتـی طبـق وشـده محققمردمتماممعیشتهايحداقلتأمینمعنايبهفقر
. انـد بودهبرخوردارزمانهبامتناسبنسبیرفاهازروزگارآنکوفهمردمهمهحضرت،

جامعـه برقراريدراسالمیحکومتکهدهدمینشانآن،تحققهايروشوامراین
کـاهش یـا سـازي خصوصـی چـون هـایی بهانهبهتواننمیوداردتکلیففقر،بدون

اسـت فقربدونجامعهتحققشرایطدرتنها. کردمسئولیتسلبآنازدولتتصدي
ازآنمـانع شـده، فراهمدینیتربیتوفرهنگاصالحمقتضی-روایاتنصبه–که

اسـالمی هـاي آموزهوهاارزشبهالتزامرسیدنفعلیتبهانتظارتوانمیورودمیبین
. داشتراجامعهاعضايفردفرددر

دولت رفاه، حکومت علوي، جامعه بـدون فقـر، عـدالت تـوزیعی،     : هاکلیدواژه
.وظایف حکومت اسالمی

1. afsharsd@gmail.com
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بین نسلیمدار بر عدالت تأثیر اخالق فضیلت
1وه اقتصاد/ دانشگاه مفید قمعضو هیأت علمی گر/ ناصر الهی

2عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم/ مجید رضاییوالمسلمیناالسالمحجت

3دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد/ دانشگاه مفید قم/ حسینیاهللاروحسید 

چکیده
اخالق و عدالت و رابطه بین این دو از مسائل مبتالبه دنیـاي امـروز اسـت.    مسئله

اسـت  ايمسئلهدالت و تأمین آن و پایداري و ماندگاري عدالت نیز نحوه رسیدن به ع
اخالق بـه دنبـال   هاي علمی فراوانی صورت گرفته است.که براي رسیدن به آن تالش

. از طرفی عدالت هاستآنهاي انسان و اشباع معین کردن حد و مهار نهادن بر خواسته
ویژه موردتوجهبایست ي امروز میضروریات دنیاترینمهمیکی از عنوانبهبین نسلی

یعنی اسـتفاده از منـابع موجـود بـه صـورتی کـه حقـوق        بین نسلیقرار گیرد. عدالت 
هاي آینده به مخاطره نیافتد تا همگان بتوانند از منـابع بـه نحـو مطلـوب اسـتفاده      نسل

هـاي حاضـر در کنـار تضـمین     نمایند. توزیع عادالنه منابع یعنی برآوردن حقوق نسـل 
اخـالق  . بـین نسـلی  هاي آینده و این یعنی تالش براي رسیدن به عـدالت  ق نسلحقو

اي نفسـانی معرفـی   ملکـه عنوانبهمدار با تغییر نگرش افراد جامعه، فضیلت را فضیلت
بـه  و نـه  هـا آنخـود  به خـاطر کند که در وجود فرد رسوخ پیدا کرده تا فضائل را می

جـام دهـد، تـا از ایـن طریـق چگـونگی       پاداشی که ممکن است نصیبش شود انخاطر
استنباطی تالش -را بازگو کند. این مقاله با روش تحلیلیبین نسلیرسیدن به عدالت 

بین عدالت مسئلهتواند با اي که میمدار و رابطهکند با بررسی نظام اخالقی فضیلتمی
کـی از  یعنـوان بـه مـدار  توان بـه اخـالق فضـیلت   داشته باشد، نشان دهد که مینسلی

راهکارهاي مؤثر براي برقراري عدالت بین نسلی تکیه کرد.
، توسعه پایـدار،  بین نسلیمدار، رضایتمندي، عدالت : اخالق فضیلتهاکلیدواژه

توزیع عادالنه منابع.

1. elahi@mofidu.ac.ir
2. rezai@mofidu.ac.ir
3. h.ruhollah@gmail.com
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عدالت؛ ناکارا در استنباط فقه فردي، معیار براي فقه حکومتی
1قوق اسالمی/ دانشگاه عدالتدانشجوي دکتراي فقه و مبانی حعلی الهی خراسانی/ 

چکیده
توانـد در دو  توانـد در فراینـد اسـتنباط و تفقـه بگـذارد مـی      تأثیري که عدالت می

تواند در استنباط یا تطبیق که می» قاعده فقهی«یک عنوانبهعدالت -ساحت باشد: اول
نه » مینظام اسال«براي استنباط -. دومباشدداشتهمانند دیگر قواعد فقهی نقش » حکم«

براي رسیدن بدین امـر باشـد.   » مقاصد شریعت«تواند یکی از یک موضوع، عدالت می
کنـد، بیـانگر   مـی تأکیـد اي که بر عدالت و رعایت آن کدام از ادلهرسد هیچمینظربه

دخالت عدالت در فرایند استنباط فقهی نباشد. روایـات تنهـا بـر ایـن مطلـب داللـت       
قی و داراي فضیلت اسـت کـه بایـد در جامعـه اسـاس      د که عدالت، امري اخالنکنمی

» حکمـت «تمامی رفتارها باشد. عدالت در فرایند استنباط فقه فـردي چیـزي فراتـر از    
تـوان دسـت بـه اسـتنباط زد.     رود و روشن است که با حکمت احکام نمیاحکام نمی

نین باور برخی از فقیهان معاصر براي اثبات دخالت عدالت عرفی در فرایند استنباط، چ
دارند حتی روایاتی که بر خالف عدالت عرفی است و بنا به نظر عـرف زمانـه نـوعی    

طـور بـه برخی دیگـر  کنار گذاشته شوند. اما در مقابل،شود بایددیده میهاآنظلم در 
گونه آیات، تنهـا بیـانگر   کلی نسبت به جایگاه قرآن در فقاهت چنین باور دارند که این

توان همچون دلیل فقهـی بـا آنـان برخـورد کـرد.      است و نمیچهارچوب کلی اسالم
مبناي دیگري طرح نمود مبنی بـر آنکـه عـدالت در فراینـد اسـتنباط و      اساساًتوان می

توان احکام مستند به شارع را حوزه فتوا و حکم الهی در فقه فردي نقشی ندارد و نمی
بیرونـی بـراي مـدیریت و    مقید بدان دانست، اما عدالت در تحقق اسالم و در عینیـت 

اما نکتـه حـائز اهمیـت آنکـه اجـراي عـدالت در       .ریزي اجتماعی تأثیر تام داردبرنامه
اسـت کـه در دوران   » ولی امر«جامعه اسالمی و دخالت آن در تحقق احکام، بر عهده 

.شده استگذاشته) فقیهولی(الشرایطجامعغیبت امام معصوم، بر دوش مجتهد 
الت، قاعده فقهی عدالت، مقاصد شریعت، حکمت احکام، حکم عد: هاکلیدواژه

حکومتی.

1. parsayan.ali@gmail.com
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الهی از دیدگاهعدل
امامی و اسماعیلیهشیعه دوازده

1دانشجوي دکتري ادیان و عرفان تطبیقی/ دانشگاه تهرانسیده سوزان انجم روز/

2استادیار ادیان و عرفان تطبیقی/ دانشگاه تهرانناصر گذشته/

چکیده
ین قـرار داده اسـت؛   مثابۀ یکی از صفات خداوند، در ردیف اصول دعدل را به،شیعه
. امـا  اندنظر داشتهاختالفاهل سنّتگرا همواره با عدل بود که شیعیانِ عقلمسئلۀزیرا در 

هاي مختلف شیعه از جایگاه یکسانی برخوردار است؟ عـدل،  آیا عدل االهی در میان فرقه
امـامی در سـطوح مختلـف مـورد بررسـی اسـت؛ امـا در آثـار         هدر آثار اندیشمندان دوازد

در این بررسیِ تطبیقی کوشش برآن است تـا  اسماعیلیان بسیار گذرا و تلویحی بوده است.
جایگاه عدل الهی و مباحث پیرامون آن همچون رابطۀ حسن و قبح عقلی و عدل خداوند،

تأثیرگذار هر یک شناسایی و تحلیل امامی و اسماعیلی از منظر اندیشمندان در شیعۀ دوازده
از دل بحث جبر و اختیـار، مسـئلۀ عـدل خداونـد     قابلیت عقالنی شیعه، بهتوجهبا .شود

سـو و اعتقـاد بـه    آید زیرا همبستگی مستقیمی میان باور به اختیار و عدل از یکبیرون می
ن اسـماعیلیۀ  از دوراانـدازي تـاریخی،  از چشماز سوي دیگر وجود دارد. جبر و نفی عدل

مفهوم امـام، سـبب   کردنسنگینفاطمی که بر جایگاه امام مبالغه شد تا اسماعیلیۀ الموت، 
خردگرایی اسماعیلیان شد؛ از حسن و قبح عقلی دور شده و بنابراین کمتر بـه  شدنسبک

» وجهۀ ضدتعقلیِ اصل تعلیم«دو عامل اصلیتأثیرتحتاسماعیلیه ند.اعدل الهی پرداخته
جایگاه امـام در نظـام آفـرینش، در تعلـیم و     اي بربیش از اندازهتأکید» وند با تصوفپی«و 

سیاســی و اجتمــاعی، در تأویــل و تفســیر شــریعت، در عصــمت و مســائلهــدایت، در 
همـین  به جهـت هاي این پژوهش این است که یافتهترینمهمبودن او دارند. از القیامهقائم

هـایی خـاص،   در دوران» تصـوف «ام و نیـز تأثیرپـذیري از   از امـ » تعلـیم «مبالغه در اصـل  
امـامی  دوازدههاي اساسـی شـیعۀ  حسن و قبح شرعی شده و از آموزهبهمتمایلاسماعیلیه 

مبنی بر اصالت عدل، حرمت عقل و شخصیت آزاد انسان دور افتاده است.
.: عدل الهی، حسن و قبح عقلی، اصل تعلیم، تصوفهاکلیدواژه

1. su.anjomerooz@ut.ac.ir
2. ngozasht@ut.ac.ir
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الذهبۀسلسلعدالت و اخالق در حدیث شریف تجلی 
1استادیار فلسفه و حکمت اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد/ نیااعظم ایرجی

چکیده
اي السـالم بـا نقـل از زنجیـره    حدیث سلسلۀ الذهب روایت شده از امام رضا علیه

نشدنی براي سالکان طریـق حقیقـت بـراي همیشـه     نورانی از راویان الهی گنجی تمام
اریخ برجاي نهاد. این حدیث شریف بحر عمیقی است که تنها غواصـان معرفـت بـا    ت

هـا کـه بـه    تـرین انسـان  عـالی عنـوان بـه یابند. امام میادراکی متعالی به ژرفاي آن راه
ترین مراحل وجودي انسانیت رسیده است، حقیقـت ایـن حـدیث شـریف در او     عالی
ن است تا بـا بیـان حـدیث شـریف سلسـلۀ      رو این نوشتار برآیافته است. از اینتجلی

درنهایتکه » بشرطها و شروطها و أنا من شروطها«و » الاله اال اهللا«الذهب در دو بخش
سو به واکاوي نقش عقل ؛ از یکاستایمنی از عذاب الهی نیز پیامد این دو امر شریف 

یگـاه  نظري در تحلیل حدیث سلسلۀ الذهب و رابطه آن با درك یگانگی خداونـد و جا 
الزم و ملزوم متناسب با یکدیگر بپردازد و آشکار عنوانبههاآنامام در امامت و رابطه 

عـدالت قابـل تحلیـل اسـت و از     بـر اسـاس  هـا آنسازد که توحید و امامت و رابطه 
بـر  و عقل عملـی انسـان روشـن سـازد کـه      يدیگر با تبیین عدالت در عقل نظرسوي
توانـد  متقی در باالترین درجات آن است که مـی این حدیث شریف تنها انساناساس

اعتقاد و التزام حقیقی به توحید داشته باشد و او تنها کسی است که شایستگی پیـروي  
صـورت  جهت رسیدن به سعادت و ایمنی از عذاب الهی را دارد چراکـه در غیـر ایـن   

ر جایگـاه  چه توجه به توحید بدون پیروي از او صورت گیرد اعتقاد و اطاعـت د چنان
خود قرار نگرفته و به دلیل این سرپیچی، که خـود خـالف عـدالت اسـت، موجبـات      

گردد.  شدن فراهم میدوزخی
، عدالت، عقل نظري و عملـی، حـدیث سلسـله    السالمعلیهامام رضا : کلیدواژها

الذهب

1.airajinia@um.ac.ir
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فقهی قاعده عدالتهايخاستگاه

1حکیم سبزواري انشگاهدخصوصیحقوقتخصصیدکتراي/ پور اسماعیلیعلیرضا 

چکیده
همهبااینو عدل از اصول مذهب است شودمیگرچه شیعه در کالم عدلیه نامیده 

، فقیه در فقه شـیعه اهتمـام   درواقع. دهندمیدر فقه، فقیهان کمتر به استناد عدالت فتوا 
آن حکـم در عـرف   کـه ایـن بسیار دارد تا حکم شرعی را از منابع آن استنباط کند ولو 

فقیه موظف به استنباط حکم الهی است. در فقـه شـیعه   روازاینظالمانه خوانده شود. 
یـک  عنـوان بهتا اندکردهبا طرح قاعده عدالت تالش نظرانصاحببرخی از فقیهان و 

بسـیاري از فقیهـان مخـالف    کهدرحالیمبنا حکم شرعی را با آن مبنا و معیار بسنجند، 
از تـوان مـی نظر شدیدي میان فقیهان وجود دارد که آیـا  اختالفروازایناین باورند. 

قاعده عدالت در فقه شیعه دفاع کرد که کلیه احکـام شـرعی از   عنوانبهاولیه ايقاعده
آن بگذرد و با آن محک بخـورد. ایـن سـخن موافقـان و مخالفـانی دارد کـه همـه از        

که اشاره شـد، مصـادیقی   گونههماندر عمل نیز همهبااینسرشناسان پهنه فقه هستند. 
بـه  صـرفاً و افـزون بـر ایـن    انددادهاندکی وجود دارد که فقیهان به استناد عدالت فتوا 

یک دلیل تکمیلی مطرح شده است.عنوانبهکه عدالت اندکردهعدالت نیز استناد ن

: قاعده عدالت، انصاف، تنصیف، ظلم، حکم شرعی.هاکلیدواژه

1. aresmaili@yahoo.com
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مقایسه عدالت رضوي
الت رالزيبا عد

1دانشجوي کارشناسی ارشد فلسفه اخالق دانشگاه قمحسین توکلی/

چکیده
رویکرد اندیشه امام رضا (ع) بـه عـدالت و دیـدگاه ایشـان دربـاره بـه عـدالت و        
سیاست در تاریخ اسالم به سبب جایگاه برجسته این بزرگوار نمودي از سـیر اندیشـه   

. عدالت رالـزي در بسـتري لیبرالـی و بـا     هاي نخستین تاریخ اسالم داردشیعه در سده
بر جایگاه عدالت اجتماعی و سیاسی و بازخوانی پیاپی خویش، در تاریخ معاصر تأکید

اي جـاودان از عـدالت   شـود کـه نسـخه   ترین اندیشه فلسفی انگاشته میجهان باارزش
لیبرالی را فراهم نموده است. تطبیق و سـنجش ایـن دو نگـاه بـه موضـوع عـدالت و       

هـاي عـدالت   هـا و شـباهت  تماع و سیاست، انسان را به دریافت درستی از تفـاوت اج
سازد. عدالت رالز بر قراردادگرایی و وظیفه گرایـی  شیعی با عدالت لیبرالی رهنمون می

رسد که دستاورد گرایی استوار است و از پشت پرده جهل به اصول عدالتی میو کثرت
شود. در اندیشه امام رضا (ع) ستین شمرده میهاي قرارداد در وضعیت نختوافق طرف

اي بـراي  گیرد و دستورهاي ویژهریشه میبیتاهلاصل عدالت از وحی الهی و سنت 
ع) نقشی (دهد. عدالت در اندیشه امام رضارسیدن به عدالت اجتماعی را به دست می

ود کـه از  شـ کند و مفهومی پیشاآفرینشی شـمرده مـی  بنیادین در ساختار هستی ایفا می
این دیـدگاه هـر   یابد و درعدالت الهی ریشه گرفته است و در همه آفرینش سریان می

ساختار اجتماعی که با اصل عدالت منطبق باشد اسالمی و الهـی اسـت و اگـر منطبـق     
شود. عدالت رالز در پی بنیان نهادن سـاختاري  اسالمی شمرده مینباشد ساختاري غیر

هـاي فراگیـر   داري از آموزهصفانه است که از هرگونه جانبپایه عدالت مناجتماعی بر
هاي موجود در جوامع انسانی بر گرد اصـول عـدالت جمـع    به دور باشد تا همه آموزه

اي بـا اصـول عـدالت    شوند و از ساختاري شایسته انسان حمایت کننـد و اگـر آمـوزه   
شود.هماهنگ نباشد از ساختار جامعه کنار گذاشته می

ع)، رالز، عدالت اجتماعی، سیاست، فرهنگ.(: امام رضااهکلید واژ

1. hosseintavakoli1363@gmail.com
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بیتاهلاعتدال در باور از منظر 
و نسبت آن با اخالق باور

1دانشگاه ادیان و مذاهبشناسیاستادیار گروه شیعه/ محمد جاودان

چکیده
امامـان و  دربـاره که سه وضـع اعتقـادي غلـو، تفـویض و تقصـیر      نمایدمیچنین 
مردود شـمارده شـده و بـر وضـع     بیتاهلدینی، در سخنان و مواضع امامان پیشوایان 

رفته است. شیعۀ غالی یا مخالف مقصر در سخنان امامان به تبـاهی  تأکیداعتدالیِ باور 
رويمیانـه ایـن اعتـدال و   بیـت اهلوصف شده و در باورِ به مقامات و جایگاه امامان 

رسیم گردیده است. از همین جا اسـت کـه   طریق حق و راه درست تعنوانبهاست که 
اگرچه در برخی از مصادیق جزئی و معـینِ غلـو، تفـویض و تقصـیر میـان عالمـان و       
متکلمان امامیه، اختالف نظر هست، اما بر سر مردود بودن سه وضع اعتقادي یادشـده،  

، اجمـاع وجـود دارد. از   هـا آنبا استناد به سخنان و مواضع ائمه، دست کم در کلیـت  
هاي کلی امامان در مورد وضعیت هاي درست و نادرست باور، بـه  سوي دیگر، توصیه

یم بـه نحـوي باورهـاي خـود را     تـوان مـی نظر می رسد، بر این پایه استوار است که ما 
در وظیفه گرایـی معرفتـی  تسلط داشته باشیم؛ امري که مؤید هاآنمدیریت کرده و بر 
اخالق باور است. 

، اعتدال در باور، اخالق باور، وظیفه گرایی معرفتی. بیتاهلمان : اماهاکلیدواژه

1. mjavdan1383@gmail.com
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عدالت اخالقی
در ارسطو و ابن مسکویه 

1استاد گروه اخالق دانشگاه قم/  محسن جوادي

چکیده
ارسطو پس از آنکه عدالت هاي خاص مانند عدالت توزیعی ( برابري و مسـاوات  

وضـی ( برابـري و مسـاوات در معـامالت و     در توزیع ثروت و فرصت ) ، عدالت معا
میان عوض و معوض ) ، عدالت تصحیحی ( برابري و مساوات میان جرم و جـزا ) را  

چـاره اي جـز بحـث از عـدالت عـام و      «طرح میکند  در عبارتی بحث انگیز میگویـد  
در توضیح این عبارت شارحان ارسطو اخـتالف دارنـد ولـی    ». عدالت سیاسی نیست 

میدهند بگویند عدالت عام کـه همـان عـدالت اخالقـی اسـت ، غیـر از       بیشتر ترجیح 
عدالت سیاسی است که مساوات و برابري در میان شهروندان آزاد و برابر یک جامعـه  

ازجملـه در مسیر تحصیل سعادت است.پرسش هاي مهمی فراروي این تفسـیر اسـت   
ابتدا مطرح نکـرده  اینکه چرا ارسطو عدالت سیاسی را مانند عدالتهاي خاص دیگر در 

عنـوان بـه چه فرقی دارد  یا اینکه عدالت اخالقی هاآناست و اصال عدالت سیاسی با 
عدالت عام و فضیلت متمایز از عدالت هاي خاص دیگر ، اصال چگونـه حـد وسـطی    
است و حد وسط چیست ؟ به عالوه نسبت آن بـا عـدالت هـاي خـاص و بـه ویـژه       

عدالت اخالقی با عمـل عادالنـه چیسـت و آیـا     عدالت سیاسی چیست ؟ و نیز نسبت 
ممکن است عدالت اخالقی با عمل ظالمانه جمع شود. در این مقاله ضمن طـرح ایـن   

مقایسه اي میان صورت  و محتواي بحـث  هاآنپرسش ها و جواب اجمالی ارسطو به 
عدالت اخالقی در ارسطو و ابن مسکویه ( کتاب تهذیب االخالق ) صورت میگیرد تا 

ابن مسکویه در بحث عدالت از کتاب اخـالق نیکومـاخوس ارسـطو    گیريبهرهزان می
مشخص شود .  

.، ارسطو و ابن مسکویه،  عدالت اخالقی،  عدالت سیاسی: عدالتهاکلیدواژه

1. Javadi-m@qom.ac.ir
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اسالمتمدنیعدالتعقالنیتمبانی

1مشهدفردوسیدانشگاهدانشیارعباس جوارشکیان/ 

چکیده
ي عدالت، مکتبی وحدت گراست و نیت خاص خویش، در نظریهاسالم بنابر عقال
هـاي  ي عرصـه همـه ازآنجاکهي تمدنی باور دارد. عدالت تمدنی به عدالت در گستره

گیرد مستلزم اصـولی اسـت  زندگی اجتماعی و اضالع حیات جمعی انسان را دربر می
د، بلکـه  ننباشـ دادي و برآمده از مواضـعات بشـري  ار: اوالً قرکه این اصول الزم است

یت وجود انسان و هستی ریشه داشته باشند. ثانیاً شـمولی فرازبـانی، فراسـنّتی،    درواقع
منـدي از جمیـع منـابع و    فرافرهنگی و فراتاریخی داشته باشند. ثالثاً مستظهر بـه بهـره  

ي حسـی باشـند. رابعـاً ظرفیـت     ذخایر معرفتی بشر مانند عقل، شهود، وحی و تجربـه 
هاي معتبـر و مقبـول اجتمـاعی بشـر     ها و ارزشي مالكسازي همهچهتجمیع و یکپار

چون حق، تکلیف، نفع، خیر، کمال، صالح، خوبی و .... را داشته باشد. خامساً هم بـه  
هویت فردي وفادار باشند و هم به هویت جمعی و اجتماعی بشـر. سادسـاً بتوانـد در    

را براي تحقق عدالت تبیـین و  هاي عملیهاي زندگی، هنجارها و برنامهي عرصههمه
هـاي  این مقاله با بکارگیري روش تحلیلی و معناشناختی در حـوزه آمـوزه  ارائه نماید.

بست نظري و عملی فرهنگ غرب در اسالمی تالش دارد ضمن تبیین سرّ ناکامی و بن
ارائه الگوي عدالت تمدنی، به وجوه توانمندي اسالم در عرضه چنـین الگـوئی اشـاره    

و مفهـوم اساسـی و   » توحیدي«هاي ي آموزهاسالم بر پایهو مدعی آن شود که:نموده
شناسـی (حقـوق و   شناسی و اعتباردر سه عرصه هستی شناسی، معرفت» حق«محوري 

ارزشهاي اخالقی) میتواند به همه اصول یادشده جامه عمل پوشیده و منـادي عـدالت   
تمدنی در همه ادوار حیات بشري باشد.

: عدالت، عدالت تمدنی، عقالنیت عدالت، توحید، حقّ هاهکلید واژ

1. javareshki@um.ac.ir
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بررسی رابطه فلسفه اخالق در رسیدن به جامعه عادالنه در عصر حاضر
مطالعه موردي: جماعت گرایان واسالم

1قات تهرانیدانشگاه علوم تحقدانشجوي دکتري اندیشه سیاسی/چیاننیلوفر چینی

چکیده
خالق وسیاست به واکاوي نقش ومفهـوم عـدالت   پژوهش حاضر در تبیین رابطه ا

در عرصه اندیشه سیا سی می پردازد. عدالت  همواره بر مفاهیم اخالقی چون فضیلت 
،خیروسعادت استوار اسـت . ایـن مفـاهیم غالبـاً بـین االذهـانی هسـتند و در عرصـه         
مصادیق، اموري نسبی وارزشی قلمداد می شوند . گزاره هایی چون صلح ، گفتمـان ، 
تعادل ،تساهل ومدارا ، ضرورت رعایت حقوق بشر در ارتبـاط بـا عـدالت بـه منصـه      
ظهور میرسند. رشد وگسترشِ خشونت و افراطی گري ،غیریت سازي،سلطه مونولوگ 

اندیشه غالـب  در عصـر   عنوانبهبردیالوگ بیانگر ناتوانی مبانی نظري لیبرالیسم غرب 
از مکاتب فکري مـورد نقـد قرارگرفتـه    . ازاینرو از سوي طیف گوناگونی استحاضر 

. بازگشـت  اسـت است. یکی ازمهم ترین این  نقدها از سوي متفکران جماعت گـرا   
اخالق وفضیلت در بستر جامعه عنصر کلیدي این گفتمان فکري است . مایکل سـندل  
، چارلز تیلور ، مک اینتایر ومایکل والزر از اندیشمندان برجسته این حوزه فکري مـی  

یی چـون سیاسـت بـه مثابـه اخـالق و      هـا آمـوزه د. جامعه گرایی برخـورداري از  باشن
فضیلت، تقدم خیر برحق ، احترام به تکثر فرهنگی و ارزشی جوامـع، بـاز تعریفـی از    
مفهوم عدالت ورابطه آن با اخالق داشته است.  هدف اصـلی ایـن پـژوهش واکـاوي      

اسـالمی   هـاي آموزهمبانی معرفتی مبانی نظري ومعرفتی مشترك بین جامعه گرایان  با 
در رابطه با مفهوم عدالت و رابطه آن با اخالق است. برقراري ایـن گفتمـان تئوریـک    
براي ایران اسالمی که با نگرشی آینده پژوهانه در پی کسـب اعتمـاد، ایجـاد صـلح و     

باشـد.  کسب اقتدار در تمامی سطوح و ابعاد است، گزینه اي راهبردي و مطلـوب مـی  
مولف محور) است. ازاین روش براي –(متنکوینتن اسکینرهرمونتیکپژوهش روش 

.شودمیبازیابی ایده هاي گمشده در بستر جامعه  استفاده 
گرایی، جامعه عادالنه، مدرنیته، اسالم. : اخالق، جامعههاکلیدواژه

1. nchinichian@yahoo.com
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استقرار عدالت در پرتو نظریه امامت شیعی (نظریه نصب الهی امام)
بر اندیشه رضويکیدتأبا 

ودانشــجوي دکتــري مطالعــات تــاریخ تشــیع اثنــی عشــري/ پــورســیدعبدالکریم حســن
1پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیحوزه علمیه قم آموخته سطح سهدانش

چکیده 
خواهی خصیصه فطري و اجـراي عـدالت مطالبـه    عدالت گوهرِ گمشده و عدالت

اهد بود. از طرفی دیگـر مـروري حتـی نـه     همیشگیِ جامعه انسانی بوده، هست و خو
طلـب، بـا زیـاده    سازد کـه همـین انسـان عـدالت    چندان دقیق بر تاریخ بشر روشن می

هاي خود در جهت گسترش ظلم و اضمحالل عدالت سـیر  طلبیها و حاکمیتخواهی
کند. ادیان توحیدي در پاسخ به این نیاز فطري و مطالبه عمومی، حاکمیت صالحان می

وعده تخلّف ناپذیر الهـی بشـارت   عنوانبهنده جهان و استقرارِ عدالت جهانی را بر آی
اند. این وعده قطعی در کنار باور جامعه اسالمی به انحصارِ حقِّ حاکمیت بر بشـر  داده

براي خداوند متعال، نشان از واگذاري حقّ انحصاري حاکمیت خداوند بـه افـرادي از   
مالِ حاکمیت و پذیرشِ والیت الهی آنان، جامعه بشـري در  بشر را دارد که در سایه اع

دادگـري بـه سـرمنزل مقصـود و سـعادت      بستري عدالت محور، به دور از ظلم و بـی 
مطلوب خواهد رسید. بر همین اساس مقاله حاضر بر این تـالش اسـت تـا بـه روش     

عدالت و اي در گردآوري اطالعات، پس از تبیین مفهوم جامعتحلیلی و شیوه کتابخانه
تشریح مبانی آموزه امامت در منظومه اعتقادي شیعیان، اثبات نماید کـه تحقّـق وعـده    
خداوند مبنی بر حکومت صالحان و استقرارِ عدالت جهانی، تنها در سایه نظریه امامت 

امامت استمرار نبوت و منصبی الهی است که تصدي آن به نصب خداونـد و  -شیعی 
امکان پذیر و قابل تفسیر خواهد -مشخص واگذار شده استنص پیامبر(ع) به افرادي 

بود.
خواهی، امامت، نظریه نصب، حاکمیت. : عدالت، عدالتهاکلیدواژه

1. sahasanpour@yahoo.com



32

اخالق تعامل با مخالفان؛ 
با غالت شیعه(ع)مطالعه موردي: حوزه هاي مقابله امام رضا

دانشگاه علوم ومعارف استادیار دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد/ / بی بی حکیمه حسینی
1قرآن کریم.

2کارشناس علوم قرآن/ دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد/ فاطمه صادقی

چکیده 
مکتب تشیع در طول سالها دچار فراز و نشیب هایی شده است که نتیجه آن پیـدایش  

می پـردازیم و چـون   هاآنفرق غیر معتبر می باشد. از آن جمله غالت اند،که ما به برسی 
م معصومین در تبیین و رد غالیان بسیار حائز اهمیت می باشد در این نگارش به کـالم  کال

بـوده و بـه   :داراي عقاید غلوآمیز نسبت به ائمـه در رد غالت پرداختیم.غالیان (ع)امام رضا
هـاي مختلـف   اند. غالت در حوزهقرار گرفتهرمورد تکفیر و بیزاري آن بزرگوادلیلهمین

و انـد نهاده و سبب انزواي مکتب تشیع و جلوگیري از گسترش آن شدهتاریخ شیعه تأثیر 
بـوده اسـت.هرچند کـه علـل     هاآندر این باور جهل و نادانی و تعصب هاآنریشه اصلی 

بسیاري را می توان برشمرد. اما نکته قابل توجه برخورد ائمه اطهار با این فرقه مـی باشـد   
ایشان می پردازیم.حضرت رضا(ع) با برخوردي آگاهانه که ما تنها به مقابله امام رضا(ع) با

و بااستفاده از استدالل هاي بسیار زیبا درحوزه هاي مختلفی با این قضیه برخود کردنـد و  
کننـد و بعـد بـا    را رد میهاآنپرداخته، که از همین طریق هاآندر ابتدا به معرفی صفات 

را اثبات کرده و سپس خیلـی کوبنـده تـر    هاآنتبیین برخی از عقایدشان، باطل بودن باور 
را بیان کـرده و غـالت را مـورد لعـن و     هاآنوارد میدان می شوند و نهی از هم نشینی با 

بیزاري خود قرار می دهند ودر پایان بحث به غالیان هشدار می دهند کـه عاقبـت، دچـار    
نتیجه حضـرت  عذاب و هالکت گشته و در این مسیر جز گمراهی نصیبشان نمی شود.در 

امام رضا(ع) با استفاده از کالم خود و برخوردهاي عملی شـان و هـم چنـین بـا اسـتفاده      
ازآیات قران در تمام حوزه هاي اعتقادي و اخالقی و عملی این فرقه ضاله را رد کرده انـد  

پی می بریم.هاآنو ما به کفر و ظلم و ضاللت 
لفان، فرق شیعه، اخالق. : امام رضا، غالت، تعامل با مخاهاکلید واژه

1. Hosseini.dolatabad@gmail.com
2. sadeghi71@yahoo .com
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اخالق گفت وگو و همزیستی عادالنه
در قرآن و تعالیم امام رضا (ع)

1دانشگاه علوم و معارف قرآن کریماستادیار/ بی حکیمه حسینیبی

2دانشجوي کارشناسی ارشد علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم / زهرا علیخانی

چکیده
هـاي درونـی او   مهم شخصیت انسان اسـت کـه از ویژگـی   اخالق یکی از عناصر 

کند. در عصـر جدیـد بـا    ي گفتار و رفتار نمود پیدا میحکایت دارد و بیشتر در حوزه
رشد فزاینده بحران معنویت و تزاحمات اخالقی، رهیافت به الگوي اخالقـی جـامع و   

امل بشـري بـه   الگوهاي کعنوانبهصحیح انسانی بسیار ضروري است. ائمه اطهار (ع) 
ي شـرایط مختلـف   روند که از میان ایشان امام رضـا (ع) بـه جهـت تجربـه    شمار می

اجتماعی و سیاسی، فرصت مغتنمی براي آشکار سازي آداب تعامل گفتاري و رفتاري 
توانـد راهگشـاي بسـیاري از    اند. استخراج و تأسی به اصول اخالقی حضرت مییافته

تردیـد  توجهی به ارتباط صحیح با دیگران باشد. بییمشکالت ناشی از بد اخالقی و ب
عنـوان بـه گرفته از قرآن است و قرآن کریم سخنان و عملکرد ائمه اطهار نیز همگی بر

نمـوده و  تأکیـد ترین کتاب هدایت بشر، به برپایی امت واحده و دوري از تفرقه جامع
تحلیلی -شده با روش توصیفیخواند. در این مقاله سعیانسانها را به رفتار عادالنه می

اي به بررسی آیات و روایـات هشـتمین امـام معصـوم     گیري از منابع کتابخانهو با بهره
شیعیان بپردازد و اصول و راهبردهـایی در راسـتاي اخـالق گفـت وگـو و همزیسـتی       

اصول و راهبردهاي گفت وگو ترینمهمعادالنه استخراج نماید. این پژوهش نشان داد 
از: عفو و بخشش، وفاي اندعبارتي رضوي ی عادالنه از منظر قرآن و سیرهو همزیست

ي انسـانها، کنتـرل   به نیازمندان، احترام به همهبه عهد، خودداري از اذیت، توجه ویژه
زبان و پرهیز از گفتار زشت، متانت در سخن، خطاپوشی و مثبت اندیشی.

، امام رضا (ع)، قرآن.نه: اخالق، گفت وگو، همزیستی عادالهاکلیدواژه

1. hosseini.dolatabad@gmail.com
2. alikhany61@gmail.com
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عدالتوحق

1دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد/ حقیعلی

چکیده
انـد گفتـه تـأثیرگزار سخنانعدالتوحقدربابکهمتفکّرسهآراءمقالهایندر

وانـد شـده دادهتوضیحعدالتوحقگوناگونمعانیابتدادر.اندشدهبحثوطرح
سـه این.آیدمیدربیانبهمختصرآنانرأيموردنظرانفیلسوفآثاربهاستنادباسپس

سـه ایـن آثـار برخـی .استهایکسومیونازیکدیگريواسترالزیکیفیلسوف
بـاب دراينظریـه کتـاب بـا رالـز .انـد یافتـه انعکاسمجالفارسیزباندرفیلسوف
نازیـک . کـرد احیارفتمیانحطاطبهروبیستمقرندرکهراسیاسیفلسفهعدالت،

سیاسـی درفلسفهاشمحوريهايکتابدرهایکفون.اوستمنتقدورالزوطنهم
ازکـه راعـدالت وحـق مفهـوم انـد، شـده ترجمهفارسیبهبختانهخوشاینککه

آراءپیداسـت . اسـت دادهقـرار بحثموردنقّادانهاوستهايکتابمحوريمضامین
جویـاي خوانندة.اندآمدهدربیانبهاختصاربهوفشردهمقالهایندرفیلسوفسهاین

.کندرجوعآنانآثاربهتواندمیبستطرفیمقالهاینازاگرحقیقت

آزاديقانون،حکومت،عدالت،: حق،هاکلیدواژه

1. haghi@um.ac.ir
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آن در پایداري جامعۀ انسانیتأثیرتعامل عدالت و احسان و 
(ع)بیتاهلبر مکتب تأکیدبا 

1استادیار دانشگاه مازندران /لوداردکتر حبیب اهللا حلیمی ج

2دانشجوي کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسالمی/ دانشگاه مازندرانعاطفه اندرزا/

چکیده
-میتأکیددر فرهنگ و محاورة عمومی همیشه بر ایجاد عدالت براي پایداري جوامع 

وآرامـش باجامعهشود که اگر عدالت با تمام ابعادش رعایت شود افرادشود و تصور می
وقتی به سخن خداي حکیم کهدرحالیکنند؛ میطىراتعالىمسیریکدیگر؛بهمندىعالقه

اي دیگر بروز و ظهور دارد یعنی خداي متعال در کنار عدالت به نگریم این امر به گونهمی
شود که آیا عدالت به تنهایینماید؛ لذا این پرسش به ذهن متبادر میاحسان نیز توصیه می

کـه ایـن کارآمدي الزم را ندارد؟ اگر اینگونه هست آیا احسان مکمل عـدالت اسـت و یـا    
بر شیوة توصیف و تحلیل علمی و با بررسی تأکیداحسان نوعی دیگر از عدالت است؟ با 

قرار عدالت،بیت(ع) این نتیجه حاصل شد کهکتب تفسیري و روایی خصوصاً روایات اهل
انسـان  عهـدة بـر آنچـه ست و از منظر جایگاه حقوقی، یعنیدادن هر چیز در جاي خود ا

کـه اسـت به این معنااحساننیز بگیرد، ولیاوستسهمآنچهواست درست انجام دهد
معنـا اینبگیرد، بهاوستحقآنچهازکمترودهدانجامانسان استوظیفۀآنچهازبیش

گـام یـک تـا کوشدمیعواطف،واحساساتوقلببر مدارانسانی،روابطدراحسانکه
عواطـف، ومحبـت لطیـف آببـا راانسـانی امـر، اجتمـاع  اینوعدالت برداردازفراتر

بیـت اهلست که در سیره و سخنان روازاین.آمیزددرهمپیشازبیشوکردهترمستحکم
لَیهالم) به تبعیت از قرآن کریم، توأمانیِ عدالت و احسان (ع؛ در کـالم  شده استتأکیدالس

زیـرا  .دهـد مـى خبـر نعمـت دواموپایـدارى ازاحسان،وعدالتکاربردنرضوي (ع) به
انسانهایی وجود دارند که به خاطر پیري، بیمـاري، از کارافتـادگی و... تـوان انجـام کـار و      
تالش براي کسب درآمد جهت تأمین هزینۀ زندگی خـود را ندارنـد و در ایـن صـورت،     

را از زندگی عادي ساقط خواهد کرد.هاآنعدالت صرف، 

(ع)، عدالت، احسان، واقعیت زندگی. بیتاهل: مکتب هاکلیدواژه

1. jloudar@umz.ac.ir
2 .andarza.e313@chmail.ir
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پژوهشی پیرامون تأثیر تزاحم اخالقی
بر تحقق گفتمان عدالت

1مشهدیدانشگاه فردوسیثعلوم قرآن و حديدکتريدانشجو/ آبروانیدريزهرا ح

2دانشگاه علوم و معارف قران کریمن و حدیثاستادیار علوم قرآ/ محمدجواد توکلی

چکیده
چراکـه هاي مهم معارف قرآن کـریم اسـت   مفاهیم مرتبط با اخالق و عدالت از آموزه

قرآن کریم خود را کتاب هدایت بشر معرفـی نمـوده اسـت و اخـالق و عـدالت منـتج از       
ر کـه پیـروان   ي ائمـه اطهـا  ترین وجوه هدایت است. سـیره فضایل اخالقی یکی از بنیادي

دارد که عدالت و اخالق ارتباط مستقیمی با تأکیدحقیقی قرآن کریم هستند نیز بر این امر 
ي عمـل بـه   یکدیگر دارند و اخالق قادر است زمینه و شرایط اجتماعی جامعه را در سایه

اي رقم بزند که انسان بتواند با اعتصام بـه ایـن دو گـوهر   بیت، به گونهي اهلقرآن و سیره
ي آن به عدالت اجتماعی نایل شـود. بـر   گرانبها، به رشد اخالقی رسیده و جامعه در سایه

همین اساس و به دلیل محدودیت جستار، این پژوهش با روشِ تحلیلی سامان یافته تنها به 
هاي اخالق که تزاحم نام دارد بر عدالت پرداخته اسـت و  بررسی میزان تاثیر یکی از مقوله

حاصل نموده است: نتایج ذیل را 
تـر،  الف) اگر امور اخالقی باهم تزاحم داشت الزم است کار مهمتـر، مفیـدتر، جـامع   

کاملتر و کارآمدتر انجام شود و اگر با اجراي عدالت تزاحم دچار تزاحم گردید آنچه براي 
اجتماع بهتر و مفیدتر باشد باید انجام گردد.  

-م اخالقی را شناخته و بحث دین دربارههاي تزاحب) بر مسلمان الزم است که گونه

ي هریک را بداند تا بر این اساس بتواند در مقام داوري و قضاوت عادالنه قرار گیرد و یـا  
حداقل تکلیف خود را در هنگام تزاحم میان عدالت و ناعدالتی بداند.

ج) در مواردي ممکن است تزاحمات اخالقی منجر به بحرانـی اجتمـاعی شـده و در    
اصلی شناخته شـده و در  مسئلهبا عدالت قرار گیرد؛ در این صورت الزم است ابتدا تقابل

مرحله بعد یکی از سه اولویت:جمع، ترجیح و یا ترك تزاحم را برگزیند.
(ع). بیتاهلهاي : عدالت، تزاحم اخالقی، عدالت اجتماعی، آموزههاکلیدواژه

1. zahra.heidary@mail.ru
2. tavakoli.mj@chmail.ir
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دستیابی به عدالت توزیعی
القی اسالممبتنی بر نظام اخ

1دکتراي اقتصاد اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه/ سعید خدیوي

چکیده
یکی از مسائل و دغدغه هاي هر نظام اخالقی و هنجاري در سطح اجتماع توجـه بـه   
راهبردهایی به منظور تحقق عدالت تـوزیعی بـه مثابـه تقسـیم عادالنـه ثـروت و کـاهش        

. نظام هنجاري اسالم نیز از ایـن قاعـده   استفکري نابرابریهاي درآمدي مبتنی بر آن نظام 
کلی مستثنی نبوده و باید به این پرسش کلیدي پاسخ دهد. بر این اساس ایـن پـژوهش بـا    
روش تحلیلی و کتابخانه اي در مرحله اول در یک رویکرد کل نگر با تمرکز به دانشـهاي  

القـی پرداختـه و در   اسالمی به کشف نظام اخالقی اسالم در چارچوب الگوهاي رشـد اخ 
مرحله دوم با استناد به آیات قرآن کریم ساز و کار دستیابی به کاهش نابرابریهاي اجتماعی 

دهد. بر این اساس در چارچوب رشد اخالقی، نظام اسالم در این نظام اخالقی را نشان می
جـه  در یک سلسله مراتب ترتیبی سه نظام اخالقی وظیفه گرایانـه، فضـیلت گرایانـه و نتی   

دهد. در هر کدام از این مراتب وجودي با توجـه بـه   گرایانه را  تحت شمول خود قرار می
اي بـه موضـوع رفـع فقـر و کـاهش      آیات قرآن کریم مشـخص گردیـد کـه توجـه ویـژه     

نابرابریهاي درآمدي مبتنی بر این نظام اخالقـی شـده اسـت، چنانچـه بـه منظـور کـاهش        
گرایانه است، با معرفی مبتنی بر نظام اخالقی وظیفههاي درآمدي در سطح اول که نابرابري

واجبات مالی همچون زکات در کنار سایر عبادات به مثابه یک وظیفه، پس از آن در مقـام  
باالتر در نظام اخالقی فضیلت گرایانه با گوشزد نمودن اهمیـت انفـاق و توجـه بـه آن در     

ر سطح نتیجه گرایانـه بـا اشـاره بـه     ددرنهایتو "بِر"پاالیش ابعاد وجودي و دستیابی به 
سعی نموده است، تـا در یـک رویکـرد تربیتـی و     "ابرار"ویژگی رفتاري عنوانبهبخشش 

مرحله اي در نظام اخالقی، عدالت توزیعی را به بهترین نحوه در اجتماع پیاده نماید.
رشد اخالقی، عدالت توزیعی، اخـالق وظیـه گرایانـه، اخـالق نتیجـه     : هاکلیدواژه

گرایانه، اخالق فضیلت.

1. kadivy@gmail.com
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اسالمیحکومتشاخصهعدالت،

1استادیار داشگاه علوم اسالمی رضوي/ علی خیاط

چکیده
عدالتسويبهاسالمیجامعهافرادحرکتدرجامعه،عدالتروحمحرّکهموتور

بخشهاتمامدرحکومتریزيبرنامهوهدایتباحرکتاینکهصورتیدرامااست،
خواهدشکستاجتماعی،عدالتاجراينشود،همراهوقضاییواجرایییتقنینازاعم

تـرین مهـم ازیکـی لذا. رسیدخواهدسیاسیواجتماعیفروپاشیبهجامعهوخورد
عـدالت برقـراري السالم،علیهمپیامبرانتوسطحکومتتشکیلشدهشناختهاهداف
بعثتاهدافازراعدلوقسطبرقراريکریم،قرآن. استمعنويرشدکناردرفراگیر

آحـاد نفـع بـه راعـدالت کهاستاسالمیحکومتیاسالم،نگاهدر. استدانستهانبیا
افـراد معیشـتی وواقتصـادي حیـاتی شـؤون درآنآثـار کهبگیردپیگونهبهجامعه،

برنامـه وقضاوتوقانونگذاري،سیاستدروشوددیدهاقشاريهمهدرهاوخانواده
تحصیلوبهداشت،مسکندرکند،جلوهبرخوردهاوبرخورداریهادرورااجوریزي
ازعدالتبرقراريجهتدراقداماتازدیگرايپارهواینها. باشدعدالتمیزانوکار

حکـوت اطـالق نشـود دیـده هـا نشانهایناگرکهاستحکومتتکالیفووظایف
منـابع بـه بانگـاه تـا کوشدشتارمینواین. بودخواهدنارواوبلکهمجازانبراسالمی

.کندعرضهبرهانبرپایهرامدعاایندینیاصیل

عدلقسط،اسالمی،جامعهاسالمی،حکومتعدالت،: هاکلیدواژه

1. khayyat313@gmail.com
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آمیزمسالمتهمزیستیدررضويپاردایم
الهیادیانمیان باورمندان به 

1مشهددانشجوي دکتري حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی / کوکب دارابی

2دانشجوي دکتري حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد/ معصومه سادات ساري عارفی

3دانشگاه فردوسی مشهداستادیار/ وحیده فخار نوغانی

چکیده
آمیزمسالمتتعاملبرقراريمنظوربهآنمشتركمبانیوزیستیهممسئلهبررسی

تفاوتبهتوجهباتعاملاینارد. دايویژهاهمیتمختلفجوامعنیزوجامعهافرادبین
ادیـان، تنـوع بـر عـالوه چراکهیابد،میمضاعفاهمیتیدینیباورهايحوزهدرافراد

دردینیباورهايتنوعظهورسببخاص،دینحوزهدرفهممراتبازسطوحیوجود
همزیستیآناساسبربتوانکهمشترکیمبانیبهیابیدستبنابراینت.اسجوامعمیان

راهازجمله. نمایدمیاهمیتحائزنمود،ترسیمانسانیجوامعمیاندرراآمیزيمسالمت
پیـروان باتعاملشاننوعبهتوجهو(ع)معصومینسیرهبهتوجهمبانی،ایناحصاءهاي
زمینـه (ع)رضـا امـام ویـژه شـرایط (ع)معصـومین میاندرت. اسمذاهبوادیانسایر

اوالکـه داشـت توجـه بایـد د.سـاز مـی فـراهم ایشانسیرهازرامبانیاینجستجوي
شناختینفسخداشناسی،شناختی،معرفتشناختی،هستینظريمبانیبرپایههمزیستی

درمتفـاوت راهکارهـاي مـذکور، نظريمبانیپایهبرثانیات. اساستوارمعادشناختیو
شدهارائهمصادیقبهتوجهباالبتهکهگرددمیمطرحرضويسیرهدرمختلفهايحوزه

توانمینهایتدرثالثاد.شومیترسیمهمزیستیازمتفاوتیسطوح،(ع)امامسیرهدر
سـمت بـه روندهپیشفرآینديکهحالعیندررضوينگاهدرهمزیستیکهگفت
بهمقیدوجوداینبااستانسانیودینیمذهبی،اجتماعخانواده،باانسانمثبتتعامل

کهاستآنازبرآمدهسیاسیواقتصادياجتماعی،اخالقی،اصولودینینظرينیمبا
باورهـاي حفـظ همزیسـتی، اینعیندرتادهدمیارائهرادارجهتچارچوبیعمال

.نگرددآسیبدچارنیزانسانصحیح
.  شناسیانسانشناسی،هستیهمزیستی،سیره امام رضا(ع)، :هاکلیدواژه

1. darabikokab@yahoo.com
2. darabikokab@yahoo.com
3. Fakhar_v@yahoo.com
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ی و عدالت در حکومت  امام علی (ع)سیاست اخالق
1دانشگاه فردوسی مشهدالمللکارشناسی ارشد روابط بین/ فاطمه دانشور محمدزادگان

2دانشجوي دکتراي تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه تهران/ سمیه طلوع برکاتی

چکیده
ـ     ها در تعریـف مـی  واژهسیاست یکی از دشوارترین دانش ب باشـد. بـا ایـن حـال اغل

سیاسـت را چگونـه بایـد    کـه ایـن تعاریف بر پیوند پایدار قدرت و سیاست اذعان دارنـد.  
. اگـر  شـود مـی هـا  تعریف کرد و تابع چه چیز قرارداد، مبناي تمایز و طبقه بندي حکومت

یابـد. اگـر مبنـاي    رود، حکومت شکل اسـتبدادي مـی  سیاست بر اساس زور و اجبار پیش
اشد حکومتهاي دموکراتیک و قانونی شـکل میگیـرد و در   سیاست قانون و مردم ساالري ب

. بـر  شـود مـی صورت آرمانی اگر سیاست تابع اخالق باشد حکومت بر محور عدالت بنـا  
ها اغلب در اجراي سیاستی که منجر بـه برقـراري عـدالت    خالف دو شکل اول، حکومت

سـان،ارجحیت منـافع   مانند؛ زیرا فریبندگی قدرت، رؤیاپردازي، نیرنگ چابلوشود ناکام می
ي مقـدورات داخلـی  و محـذورات خـارجی و     مادي و ملموس، ناآگاهی مردم، مالحضه

-باشد. با این حال نمونهموانع همزیستی پایدار عدالت و سیاست میازجملهمسائلی دیگر 

نظیر از همراهی سیاسـت و عـدالت در تـاریخ اسـالم وجـود دارد. امـام علـی (ع)        اي بی
از یک قراداد اجتماعی بین مردم و حکومت،  وسیله اي براي بندگی خدا سیاست را فراتر 

و خدمت به بندگانش و سعادت جامعه انسانی و از همه مهمتر اجراي عـدالت مـی دانـد.    
د به برقـراري  توانمیچگونه قدرت سیاسی «پرسش اساسی این نوشتار عبارتست از اینکه: 

-گفتار و رفتارسیاسی امام علی(ع) بنظر میبا توجه به» عدالت در حکمرانی منجر گردد؟
تواند منجر به حکمرانی عادالنه گردد که تـابع اخـالق بـوده و در عـین     رسد، سیاستی می

هدایت مردم به سمت سعادت و رستگاري، مصادیق عینی عـدالت از قبیـل امنیـت، رفـاه     
ایـن نوشـتار سـعی    اقتصادي، برابري، آزادي و غیره را در جامعه فراهم سازد. بنابراین در

برآنست مصادیق همراهی سیاست و عدالت در حکومت اسـالمی امـام علـی(ع) تشـریح     
گردد  و در ادامه به موانع و دشواري هاي تحقـق ایـن مـدل حکـومتی از دیـدگاه ایشـان       

شود. پرداخته می
.سیاست، اخالق، عدالت، حکومت، امام علی(ع):هاکلیدواژه

1. Fateme.daneshvar89@gmail.com
2. s.barakati@yahoo.com
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اخالق و عدالت اسالمی 
خواجه نصیرالدین طوسی» سیاست اموال«ر د

1الملل دانشگاه فردوسی مشهدکارشناسی ارشد روابط بینفاطمه دانشور محمدزادگان/ 

2دانشگاه فردوسی مشهدکارشناسی ارشد علوم سیاسیکش/ مریم فیله

چکیده
از نظر دین اسالم اقتصاد هدف نیست بلکه ابزاري براي برطرف نمودن احتیاجات 

معنوي افراد جامعه است. لذا مناسبات اقتصادي باید متکی بر مراعات دیانـت  مادي و
تکامـل اخالقـی موضـوعات    باهـدف هاي بـزرگ اسـالمی   و عدالت باشد. شخصیت

هـا خواجـه   ایـن شخصـیت  ازجملـه انـد.  اقتصادي متنوعی را مـورد بحـث قـرار داده   
باشـد. ایشـان در   مـی ي جهان تشـیع پردازان برجستهنصیرالدین طوسی، یکی از نظریه

کتاب اخالق ناصري از تکامل پذیر بودن انسان سخن گفته و تحقق کمـال انسـانی را   
داند. از نظـر خواجـه   جمعی و همراه با رشد فضایل اخالقی میدر درون زندگی دسته

نصیرالدین طوسی، عدالت باالترین فضـیلت اجتمـاعی اسـت، عـدالتی کـه در وهلـه       
سالمت، مال و احترام را به درستی میـان افـراد جامعـه    نخست خیرات مشترك یعنی:

از مقاله دوم اخالق ناصري، (دربحث از سیاست اموال) با توزیع کند. و در فصل دوم
دارد که بازگو نگاهی اندیشمندانه ،کسب، حفظ و مصرف اموال را مقید به شروطی می

این نوشتار عبارتسـت   پرسش اساسی روازاینکننده دیدگاه عدالت محور اسالم است.
خواجـه  » سیاسـت امـوال  «بـا مبحـث   ارتباط میان اخالق و عدالت اسالمی«از اینکه:  

خواجه بـا  » سیاست اموال«و پرسش دیگر اینکه آیا » نصیرالدین طوسی چگونه است؟
ها حـاکی از آن  دیدگاه اسالم نسبت به اقتصاد همراهی و سازگاري دارد یا خیر؟ یافته

خالقی خواجه براي هریک از موارد کسب، حفظ و خـرج امـوال بـا    است که شروط ا
هاي اقتصادي همخوانی دارد. لـذا مقصـد ایـن    در اسالم براي فعالیتموردنظرشروط 

از نگـاه خواجـه   » سیاسـت امـوال  «مقاله بررسی جایگاه اخالق و عدالت اسـالمی در  
باشد.نصیرالدین طوسی می

، خواجه نصیر الدین طوسی، سیاست اموال. : اخالق، اقتصاد، عدالتهاکلیدواژه

1. Fateme.daneshvar89@gmail.com
2. aryamfilekesh@yahoo.com
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(ع)امام رضامدارياخالقجایگاه 

در تعامل با اهل کتاب در مقایسه با زمامداران مقارن

1دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمیاستادی/ شهربانو دلبري

چکیده  
هاي مهم فرهنگـی و از دغدغـه هـاي امـام     و رفتار انسانی از مقوله مدارياخالق

رضا (ع) به شمار می آمد . ایشان با نوع رفتارعدالت محور خود بار دیگر احتـرام بـه   
حقوق انسانی و شهروندي را یاد آور شدند .تاثیر عملکرد حضرت در میان گـروه هـا   

ي ي غیر مسلمان به تمایل آنان به اسالم انجامید . رعایـت شـوونات اخالقـی از سـو    
نواده ي پیامبر اسالم در ناحیه اي بزرگ از استپهاي آسیاي مرکـزي و هنـد و چـین و    

مقاله ي حاضر نشان دهنده ي آن اسـت  هايیافتهخراسان بزرگ مطمئنا بی تاثیر نبود .
که با مقایسه ي تطبیقی و عملکـرد اخـالق محورامـام بـا سـایر زمامـداران وقـت آن        

عطـاي اندیشـه ي آزاد کـه بسـیاري در جهـان      حضرت بسیار به اصول دموکراسی و ا
.د الگویی براي جهان بشري گرددتوانمیمدرن از آن یاد می کنند نزدیک بوده است و 

: امام رضا (ع)، تمدن اسالمی، اهل کتاب، اخالق اسـالمی، تـاریخ و   هاکلیدواژه
فرهنگ اسالمی.

1. tarikh_2003@yahoo.com
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واکاوي مفهوم گفتگو در سیره رضوي
نش ارتباطینظریه کبرتکیهبا 

پژوهشگر پژوهشکده نوین شهر معنـوي ثـامن و دانشـجوي دکتـري جامعـه      / ادریس راموز
1پژوهشگاه حوزه و دانشگاهشناسی نظري ـ فرهنگی 

پژوهشگر پژوهشکده نوین شهر معنوي ثامن و دانشجوي دکتري فرهنگ / حسین مهربانی فر
2)السالمعلیهنشگاه باقرالعلوم (و ارتباطات دا

چکیده
وجه مدنیت در ترینمهمعنوانبهموجودي اجتماعی همواره از گفتگو عنوانبهانسان 

جهت ایجاد تفاهم و رفع اختالفات و رشد اندیشه، بهره می برد. در مکاتب مختلف فکري 
ابزار فهم دیگـري فرهنگـی،   عنوانبهو فلسفی و همچنین در سنت اسالمی همواره گفتگو 

واقع شده است. تا آنجا که از رویکـرد و منظـر   موردتوجهحل منازعت و گسترش تفاهم 
علوم مختلف بدان نگریسته شده و در باب آن نظریه پردازي شده است. امروزه با عنایـت  
به اهمیت بازتولید متون دینی در علوم انسانی مقتضی است، روشی اخـذ شـود تـا بتوانـد     

، قادر به پیجویی در متون دینی نیـز  انسانیعالوه بر فهم دقیق این مفهوم در حوزه اندیشه
باشد، از این جهت نوشتار حاضر در راستاي شناخت هر چه بیشتر متـون دینـی در بـاب    

امام گفتگو متمرکز شـده اسـت. شـایان ذکـر     عنوانبهمفهوم گفتگو بر روي سیره رضوي 
است هدف این پژوهش مطالعه و تمرکز بر سیره رضوي در قالب گفتگوي میان فـردي و  
گروهی به منظور  فهم کیفیـت و کارکردهـاي گفتگـو در سـیره عملـی امـام رضـا (ع) و        

باشـد. مطالعـه گفتگوهـاي    تحلیل آن بر اساس نظریه کنش ارتباطی هابرماس میدرنهایت
ها ما را به ایـن نتیجـه رسـاند  کـه گفتگـو هـاي آن       سیره نگاشتبرتکیهامام رضا (ع) با 

، »کنشی انتقادي و استداللی«، »کنشی تعامل محور«ل؛ حضرت داراي مشخصه هایی از قبی
نقـش کــاتالیست(تسریع کننـده) بـراي    «، »ارتقاي خودآگـاهی «، »کنشی ضرورت محور«

ها بر اساس نظریـه کـنش ارتبـاطی هابرمـاس،     و... داشته است. تحلیل این یافته» مخاطب
تفـاوت در بنیـان هـاي    اشتراك و قرابت بسیار زیاد این دو رویکرد به گفتگو را در عـین 

معرفتی نتیجه داد.
: گفتگو، سیره رضوي، امام رضا (ع)، کنش ارتباطی، هابرماس.هاکلیدواژه

1.edris.ramooz@gmail.com
2. h.mehr2009@gmail.com
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زیستیوگوي اخالقی و همگفتمان رضوي؛ الگوي گفت
عادالنه ادیان و مذاهب در دنیاي امروز

1قمحوزه علمیهدانشجوي دکتري  محقق فلسفه اخالق/ حسینعلی رحمتی

کیدهچ
وگوي رهبران و پیروان ادیان و حتی مذاهب گرچه امري بی سـابقه  تعامل و گفت

نیست ولی امروزه به دالیلی چون انجام کارهاي غیراخالقی و غیرعقالنی به نام دین و 
ها علیه دین و دین داري از سوي دیگـر،  مذهب در نقاط مختلف دنیا، و تشدید هجمه

تواند تا اندازه زیادي موجب کاهش وگوها میگفتضرورتی دوچندان یافته است. این
هاي بی حاصل، رفع کدورت از چهره سوءاستفاده یا سوءبرداشت از دین، کاهش نزاع

وگـو و تعامـل   از نظرگاه مقاله حاضـر، گفـت  ها شود. دین، و کاهش درد و رنج انسان
و در وگـو گفتادیان و مذاهب، هم فعلی اخالقی است هم بایستی با مراعات اخالق

یک فضاي گفتمانی مبتنی بر عناصر مشترك و همگن انجام شود. مقاله حاضر به ایـن  
تـوان یـک   وگو میفرض که با بهره گیري از سیره امام رضا(ع) در مناظره و گفتپیش

مدل (پارادایم) اخالقی براي گفت وگوهاي بین ادیانی و درون ادیـانی طراحـی کـرد،    
وگـو را  ، بیست درس و نکته اخالقی درباب مناظره و گفتضمن تبیین مبانی این الگو

از سیره رضوي استخراج کرده است. مقاله در دو بخش سامان یافته اسـت. در بخـش   
هـا و  وگوي ادیان بیـان شـده، و در بخـش دوم درس   هاي اخالقیِ گفتاول ضرورت

اضـر  وگوي ادیان و مـذاهب در عصـر ح  اصولی که از سیره مناظره رضوي براي گفت
مختصر به مبانی این مدل طوربهکاربرد دارد به تفصیل بیان گردیده است. در پایان نیز 

هاي فراروي اجراي آن اشاره شده است.وگویی و چالشگفت

وگـو در اسـالم،   : اخالق مناظره، سیره اخالقی امـام رضـا(ع)، گفـت   هاهژکلیدوا
روش نقد اندیشه ها، تعامل عادالنه ادیان.

1. Harahmati2@gmail.com
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(ع)در مناظرات امام رضا ندصداییچنظام 

باختین»منطق مکالمه«با رویکرد نظریه 
1دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزواردانشجوي دکتري فلسفه غرب/ جواد رحیمی

2دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزواردکتراي فلسفه اسالمی و استادیار/ سید محمد کاظم علوي

3دانشگاه حکیم سبزواريزبان انگلیسیانشجوي دکتري آموزشد/ فرزهرا حشمتی

چکیده
شناخت آراء باهدفاست کهیافتهسازمانعلمی، هدفمند و وگويگفتمناظره نوعی 

و»منطـق مکالمـه  «کلیـدي بـاختین، مفـاهیم  مایکـل .پذیردمیو نظرات دیگري صورت 
کـرده رائـه  اادبیوزبانیکردهايیروعرصۀدرآواییتکا در مقابل نظام ر»چندصدایی«

ابزار کارآمد مناظره توسط امام رضـا (ع) بـر   کارگیريبهاست. هدف این پژوهش، بررسی 
بـه روش  کوشـد مـی . در همین راستا، این نوشتار استباختین مکالمهمنطقاساس نظریه

جهـت پاسـداري از حـریم عقایـد     رضا(ع)اماممناظراتنحوهبررسیبا تطبیقی تحلیلی، 
مختلـف بـه اصـول و فـروع     هايفرقهمواج سهمگین حمالت مکاتب و اسالمی در برابر ا

و بهره جستن از نقاط مشترك بین االدیانی براي رفع مقابلطرفبهپاسخ متقن ارائهاسالم، 
فضـاي برنظام چندصداییحاکمیتازروشنتصویرياختالفات فکري و اعتقادي، 

کاتب الحادي مـدعی توحیـد  و مو ادیانمذاهبسایربا علمايآن حضرتمناظرات
مرزهـاي با عبور از،امام رضا (ع)کهدهدمینشانتحقیق حاضرهايیافته.کندارائه 

منطقی استدالل عقلی، احاطه هايشیوهاز گیريبهرهغیرمنطقی، دگماتیسمو خودمحوري
، تحمـل صـداهاي دیگـران    ترکات اعتقادي و دینی طرف مقابلکامل به مبانی فکري و مش

حـاکم به روي فضايبا احیاي سنت مناظره سالم فصل جدیديوتقریب مذاهبهدفبا
تریناصلییکی از توانمیرا مناظرات امام رضا (ع) کهاینرمناظرات گشوده است. نتیجه ب

د توانمیدانست که چندصداییوگويگفتبازتاب علوم ناب رضوي در قالب هايعرصه
اختین مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.با رویکرد نظریه منطق مکالمه ب

.باختیننظریه منطق مکالمه، منازعات مذهبی، چندصدایی،: هاکلیدواژه

1. rahimi2715@yahoo.com
2. alavismk@yahoo.com
3. heshmatifar50@gmail.com
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آیندههاينسلعدالت نسبت به 
در استفاده از منابع طبیعت از دیدگاه فرهنگ رضوي

1استادیار علوم قرآن و فقه دانشگاه شیراز/ مرتضی رحیمی

2شد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه شیرازکارشناسی ار/ سمیه سلیمانی

چکیده
رعایت عدالت و احسـاس مسـؤولیت در   «پرسشدر پژوهش حاضر در پاسخ به 

و مانند » چه جایگاهی دارد؟محیطیزیستحفظ منابع طبیعی و پیشگیري از مشکالت 
یعـت،  آن اشاره شده که اطالق ادله عدالت نشانگر آن است که در استفاده از منـابع طب 

، لـذا عـدالت   گیردمیآینده را نیز دربرهاينسلعدالت به نسل حاضر محدود نشده و 
شیوه تولید و توزیع مستمر فعالیت، جهت رسیدن و حفظ نمـودن توانمنـدي متـوازن    

وقتی هـر چیـز در جـاي    ، با توجه به معناي لغوي عدالت استیکسان طوربههمگان 
وجـود  ، بـه شدهآفریدهبیعت بر مبناي عدل و حق خود قرار گیرد، تعادلی که در نظام ط

آید. ویژه سازي اموال و منابع طبیعی، بـا عـدالت همخـوانی نداشـته و از دیـدگاه      می
زیسـت محـیط ، زیرا استفاده از منابع طبیعی و داشتن یـک  استفرهنگ رضوي حرام 
اجتمـاعى  هاي آینده بوده و همه مردم به عدالت نسلازجملهها، سالم حق همه انسان

موظف هستند، امام رضا (ع) به کـار بسـتن عـدالت و نیکوکـاري را عامـل پایـداري       
و نیـافتگی توسـعه مردم را معلـول ویرانـی و   دستیتهیبرشمرده و علی (ع) هانعمت

امـام  تأکید. انددانستهاستفاده نکردن یا استفاده بهینه (عادالنه) نکردن از امکانات بالقوه 
نشانگر لزوم عدالت همه مـردم، حتـی   » تقدیر درمعیشت«و » دبیرحسن ت«رضا(ع) بر 

آینده در استفاده از منابع طبیعی است. نکوهش اسـراف و تبـذیر توسـط آن    هاينسل
و نهى از منکر بـا توجـه بـه دامنـه گسـترده،      معروفامربهحضرت و توصیه ایشان به 

از پژوهش حاضر نشـان دادن  . هدف شودمیاستفاده بهینه از منابع طبیعی را نیز شامل 
اهمیـت حفـظ   درنتیجـه آینـده و  هـاي نسـل اهتمام اسالم به عدالت حتـی در مـورد   

است.زیستمحیط
امام رضا(ع)، عدالت، حسن تدبیر، منابع طبیعی، نسل آینده. :هاکلیدواژه

1. mrahimi@shirazu.ac.ir
2. s.soleimani23@gmail.com
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رضوي:يهاآموزههاي اخالقی در حکومت و ارزش
کومتنقدي بر لیبرالیسم اخالقی در باب ح

1دانشگاه حکیم سبزوارياستادیار معارف اسالمی/ احمد رزمخواه

2کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق جامعه المصطفی العالمیه مشهد/ زیبا رودي

چکیده
هاي رضوي در باب اخالق فردي، اجتمـاعی، اخـالق در خـانواده، اخـالق     آموزه

خود اختصـاص داده اسـت. بـا    اي و ... گستره وسیعی از مباحث گوناگون را به حرفه
تمرکز و تأمل بر اخالق سیاسی از دیدگاه حضرت رضا (ع) که در دو حوزه نظـري و  
عملی (پذیرش اجبـاري والیتعهـدي) خـود را نمایـان سـاخته اسـت؛ بـه حکمـت و         

یافـت.  تـوان دسـت  هاي اخالقی، مـی اندرزهاي ارزشمندي در باب حکومت و ارزش
هـاي  هاي اخالقی در ساحتر بسط و گسترش ارزشاهتمام همیشگی ائمه طاهرین د

در زمینه سیاست و مناسبات حکومتی چشم انـدازهاي گسـترده و   ازجملهگوناگون و 
کنـد. بـا   هاي اخالقی، ترسیم میفوق العاده زیبا از زندگی معصومان را در باب ارزش

نسبیت اخالقـی  ، زمینه نقد جدي بههاآنها و تفکر در مفاهیم واالي نظر به این آموزه
آید و بـه تبـع آن اتخـاذ موضـع بـی طرفانـه از سـوي        و پلورالیسم اخالقی فراهم می

شـود.  هاي اخالقی با مشکالت جدي رو بـه رو مـی  هاي لیبرالی در قبال ارزشروایت
براي نمونه امام هشتم (ع) با پذیرش والیتعهدي از سویی دخالت در امـور حکـومتی،   

هایی که به شود که اعمال غیر اخالقی حکومت وقت و ظلمیادآور این مطلب مهم می
از نظر ایشان کامالً محکوم است و شود.قشرهاي مختلف از طریق گوناگون اعمال می

تابنـد  هاي اخالقی بر نمیایشان به هیچ وجه بقاي حکومت را با زیر پا گذاشتن ارزش
ي رضوي جایگاهی ندارد بلکه هادر آموزهتنهانهو به عبارت دیگر اخالق ماکیاولیستی 

ترین نقدها قرار گرفته است.مورد شدیدترین و جدي
هاي اخالقی، لیبرالیسـم اخالقـی، مکـارم اخالقـی     : حکومت، ارزشهاکلیدواژه

سیاسی، امام رضا (ع). 

1. razmkhah.a@chmail.ir
2. z.roodi@chmail.ir
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بررسی تطبیقی نظریه عدالت اجتماعی
از نظر رالز و استاد مطهري

متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد/ عضو هیئـت علمـی   دانشجوي دکتري حکمت زهرا رسولی/ 
1دانشگاه بجنورد

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد/ جهانگیر مسعودي
چکیده 

از » نظریـه عـدالت بـه مثابـه انصـاف     «دیدگاه عدالت اجتماعی جان رالز در قالب 
هاي حاکم در عرصه سیاسی و اجتماعی اسـت. ایـن موضـوع در    ترین دیدگاهمعروف
عنـوان بـه اي برخوردار است و به تعبیر استاد مطهري عدالت یز از جایگاه ویژهاسالم ن

فلسفه اجتماعی اسالم مطرح شده است. این پژوهش ابتدا محورهاي اصـلی و اصـول   
بیـان کـرده وبـه بیـان     » اي دربـاره عـدالت  نظریه«نظریه عدالت رالز را بر مبناي کتاب 

دو دیدگاه را مقایسه کرده و به این نتیجـه  دیدگاه استاد مطهري می پردازد، سپس این
رسد که این دو متفکر علیرغم تعلق به دو فرهنـگ و اندیشـه متفـاوت کـه باعـث      می

گردد مانند عدول تفاوتهایی در دیدگاه آنان در حوزه روش، اصول و قلمرو عدالت می
ائـه  مطهـري بـر آن بـراي ار   تأکیـد رالز از روش سنتی تحلیل مفهومی واژه عـدالت و  

تعریفی جامع و مانع از عدالت، محدود بودن قلمرو عدالت اجتماعی رالز بـه سـاختار   
مطهـري بـه   مـوردنظر نهادهاي اساسی جامعه و گستردگی قلمـرو عـدالت اجتمـاعی    

عدالت فردي، اخالقی، اقتصادي و سیاسی،  طرفداري رالز از عدالت رویه اي محـض  
کامل امـا ایـن دو اندیشـمند در امـوري     و نزدیکی دیدگاه مطهري به عدالت رویه اي

بـر جایگـاه محـوري عـدالت در     تأکیـد هدف نه وسیله، عنوانبهچون توجه به انسان 
ساختار جامعه، اهمیت دادن به عقل در ادراك اصول عـدالت، نگـاه وظیفـه گرایانـه و      

ها اشتراك نظر دارند. فرادینی به عدالت، توجه به استحقاق

ت، وضعیت اصیل، حقوق طبیعی، عقالنیت، مطهري، رالز.عدال: هاکلیدواژه

1. zrasuli92@gmail.com
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تبیین فرهنگ عدالت باوري
رضوي نیاز عصر حاضرهايآموزهبر محور 

1دکتري فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس/ نجمه رضانژاد جوالیی

چکیده
ان از منویات اصلی همـه مصـلح  هاي همه انبیاي الهی و یکی تحقق عدالت از آرمان

است. در تفکر اسالمی شیعی، عدالت در ردیف اصول اعتقادي و شـیوه مـدیریت   جهانی
هاي ایمانی مومن است. ضرورت بحث از عدالت در جهان حق در آفرینش و یکی از پایه

شـمار از یـک   عدالتی و قربانی شدن استعدادهاي بـی بیامروز به دلیل پدیدارهاي فزاینده
-هـاي فکـري گونـاگون، دیـن     ها، ظهور مشربآمیزي فرهنگهاي نوین، همسو، فناوري

م کنش صحیح در قبـال  هاي اسالم هراسی از سویی دیگر است. لزوستیزي و رشد فعالیت
طلبد. هاي اندیشمندانه براي گذر از این شرایط نابسامان را میو اتخاذ روشهااین چالش

نی و فرافرهنگی با تمرکز بر اصـول  طراحی الگویی فرا زمانی، فرامکاضرورتبر این مبنا، 
هاي عدالت باوري و عـدالت محـوري در شـاکله    شاخصمشترك انسانی در جهت تبلور

گردد. احساس میفکري و فرهنگیبراندازهاي بنیانترین توفاننسل جدید که با سهمگین
در هاي اسـالم و شاخصـه عـدالت بـاوري آن     در این راستا، با نظر به جهان شمولی آموزه

منشور گفتگوها و تعامالت بشري مبناي عنوانبهبدیل تفکر شیعی، بازخوانی این ذخایر بی
چارچوب راهنمـا بـه دلیـل    عنوانبههاي رضوي این نوشتار قرار گرفته است. اتخاذ آموزه

هاي دوران امامت حضرت و برخورد پویا، هدفمند و اندیشمندانه امام رضـا(ع) بـا   ویژگی
یلـی بـا   باشد که نگارنده تالش نموده به روش توصـیفی تحل اي پرتنش میمسائل در دوره
یـک آمـوزه   عنـوان بهضرورت تبیین فرهنگ عدالت باوري را هاي حضرتابتناء به آموزه

ارزشی و فرافرهنگی اسالم به تصویر کشد تا به مدد آن بتوان در یک فراینـد پویـا گـامی    
اي فکري عقیدتی در جهان امروز برداشت. ها و اجتناب از انزوموثر در تعدیل چالش

اسالم، امام رضا(ع)، عدالت، فرهنگ، تفکر شیعی.: هاکلیدواژه

1. nr_julaie@yahoo.com
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ترین اصلعدالت، جامع
البالغهدر اخالق اجتماعی از منظر نهج

1دانشجوي کارشناسی ارشد نهج البالغه دانشگاه یزدسهیال رضائی/

2دانشگاه یزداستادیار گروه معارف اسالمیاحمد دبیري/ 

3استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه یزدمرتضی نصراللهی/ 

چکیده 
کارهاي چگونه رسیدن به اهداف است اصول گر راههاي کلی و تجویزي که بیانگزاره
-تـر مـی  شود. با دستیابی به اصول، سیر رسیدن به اهداف اخالق اجتماعی آساننامیده می

به درستی به اهـداف اخـالق   توانمیخاص اخالق اجتماعی گردد. با معرفی اصول عام و
محـوري، اصـالح تـدریجی جامعـه،     دست یافت. خدامحوري، نظارتموردنظراجتماعی 

گرائی از اصول عام؛ و تقوا، عدل، امـر  تزکیه و تربیت افراد جامعه، فناپذیري دنیا و آخرت
روئـی، تواضـع و فروتنـی،    وشخوئی و خبه و معروف و نهی از منکر، انفاق، ایثار، خوش
نهـج  ازجملـه در منـابع دینـی   موردتوجـه تعاون و همدلی از اصول خاصی می باشند که 

البالغه است. از میان اصول بررسی شده، اصل عدالت نقشی محوري داشـته و بـه نـوعی    
ها معیار و میزان در برقراري درست و بجاي دیگر اصول است؛ با توجه به این اصل، انسان

شوند و در مسیر هدایت، استقامت ورزیده کشیده نمیوتفریطافراطانجام امور خیر به در 
ترین اصـل از اصـول   ترین و کاملجامععنوانبهي، عدالت روازاینرسند. و به سعادت می

گر انسان در رسیدن به کمال و سعادت واقعی اسـت. مـا در ایـن    اخالق اجتماعی و یاري
» البالغـه نهـج «بـر  تأکیـد السالم، و با منظر امیرالمؤمنین، علی علیهتحقیق به این مسائل از 

هاي اجتماعی اعم از حـوزه  تواند در تمام حوزهاصلی مبنا میعنوانبهپرداخته ایم. عدالت 
حکومت یا قانون، قضاوت، سیاست، اقتصاد، فرهنـگ  نقشـی تعیـین کننـده داشـته و در      

ي اصل عـدالت بـا   مؤثر واقع شود. بررسی رابطهرساندن مردم به خیر و آرامش و آسایش 
دیگر اصول و نشان دادن راه درست و روشـن زنـدگی تنهـا بـا توجـه بـه ایـن اصـل، از         

هاي این تحقیق است.یافتهترینمهم
البالغه. : عدالت، اخالق اجتماعی، اصول، امیرالمؤمنین، نهجهاکلیدواژه

1. Soheila.rezaee1369@gmail.com
2. dabiri@yazd.ac.ir
3. m.nasr@yazd.ac.ir
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انسان الهی ارتباط مفهوم عدالت و مقام خلیفه
الدین دوانیدر اندیشه جالل

1دانشجوي دکتراي حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی مشهدالهه زارع/

چکیده
تـرین  ، از اساسـی نفـس ترین درجـات کمـال  به منزله عالی» خالفت الهی انسان«مقام 

ه. ق)، از حکمـاي مکتـب   908جالل الدین دوانـی( مباحث در حوزه دین و عرفان است.
خلیفه اهللا بودن نفس انسان را در مباحث مربوط به اخالق بیان کـرده اسـت.   شیراز مبحث

داند که از بعد نظر و عمل، به نهایت کمال برسـد. تـا   بر این اساس نفسی را خلیفه اهللا می
خالفت، همان قـائم  حدي که مخلق به اخالق اهللا و تشبه به صفات خداوند پیدا کند. زیرا

شـود مگـر آنکـه خلیفـه در همـه شـئون،       ن امر حاصل نمـی مقامی و جانشینی است و ای
ملکـه  عنـوان بـه با تعریفی که وي از عـدالت  گر و نمودار شخص جانشین باشد.حکایت

توان چنین نتیجه گرفـت کـه مصـداق خلیفـه اهللا،     رعایت اعتدال در جمیع افعال دارد، می
امیال مختلـف و  از انسانی مرکب نفسچون فردي است که به ملکه عدالت رسیده است.

، بنـابراین  گاها متضاد است و کشش به هر میلی متضمن دور شدن از امیـال دیگـر اسـت   
و اسـت امیال توسط بین طرفین متقابل و گرو اعتدالدر تنها انسان همه جانبه نفس کمال 

دوانی، در بیان اختصاص مقام خلیفه اللهی به انسان نیز از است.» عدالت«معناي همان این 
که کماالت انسان بر خالف سایر موجودات بـه یـک   هوم اعتدال استفاده کرده است. اینمف

مرتبه وجودي خاص منحصر نیست، موجب برتري و استحقاق وي بـراي داشـتن چنـین    
توانـد همـه   گردد. انسان بر خالف سایر موجودات با رعایت تعادل و اعتدال میمقامی می

که محدود و متوقف هر مرتبه را دارا شود، بدون ایننوردد و کماالت مراتب وجودي را در
در هر مرتبه گردد. در صورتی که موجودات دیگر تنها منحصر در یک مرتبـه بـوده و بـه    
همین جهت فاقد کماالت مرتبه دیگر هستند که همین امر موجب نـاقص بـودن کمـاالت    

شود.میهاآن
ي نفس، عدالت، مقام معلوم نداشتن جالل الدین دوانی، خلیفه اهللا، قوا:هاکلیدواژه

نفس. 

1. elahezare@gmail.com
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(ع)آثار کرامت انسانی  از دیدگاه امام رضا

غیرمسلماناندر تعامالت اجتماعی با

1کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدزهرا زحمتکش/

2آزاد اسالمی واحد مشهداستادیار تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه / ردشیر اسدبیگیا

چکیده 
وهستنداسالمینوینتمدنبازسازيپیدرسویکازمسلمانانامروزدنیايدر

بـا صـحیح ايرابطهبدونکهاستگرفتهشکلايگونهبهامروزجهاندیگرسوياز
بـراي اخالقـی معیاریافتنرسید. بنابرایننخواهدخودهايآرمانواهدافبهدیگران

است. امـام  اجتناب ناپذیرضرورتیمسلمانانغیربامسلمانانصحیحارتباطراريبرق
کـریم و سـیره   (ص) هستند نیز با تأسی از قـرآن پیامبراکرمرضا(ع) که جانشین به حقّ 

دینـی جهـانی وجـاودانی بـا     عنوانبهنبوي با معرفی و به پاداشتن اسالم ناب محمدي 
توجه به کرامت انسـانی پیـروان ادیـان    ازجملهالم هاي اسکردار و گفتارشان به آموزه

پاسـخ  سـؤال به ایـن  کوشدمیاند. مقاله حاضر پرداخته اند و آثاري را به ما نشان داده
مسلمانان غیربااجتماعیتعامالت(ع) دررضاامامدیدگاهازانسانیکرامتدهد آثار

آثـار کرامـت انسـانی در    رسد از منظر رضوي توجه بـه  چگونه بوده است ؟به نظر می
زندگی اجتماعی سبب ایجاد همزبانی و نهایتاً همدلی بین همۀ افراد جامعه از هر دین 

تحلیلی حاصـل شـد نشـان    ـهاي تحقیق که با رویکرد توصیفیگردد.یافتهو آیینی می
-دهد که آثار کرامت انسانی از دیدگاه امام رضا(ع) در رفتار با غیر مسلمانان را میمی
مقدساتبهاحترامخلق،حسندینی،وحدت،تسامحومداراانصاف،وان در عدلتو
اشاره نمود. ...و

کرامت انسانی، سیره امام رضا(ع)، غیر مسلمانان، اخالق، عدالت. : هاکلیدواژه

1. z.zahmatkesh1@yahoo.com
2. jafar.asadbeigi@gmail.com
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پارادایم رضوي در ایجاد وحدت
و همگرایی امت اسالمی

1قمنورپیاماسالمی دانشگاهتمدنوتاریخدکتريدانشجويمحمدتقی سازندگی/ 

چکیده 
هـاي  ي ظهـور و بـروز فرقـه   ق) دوره.ه232-132ي اول حکومت عباسـیان( دوره

گـزاري در دیـن بـود، عـالوه بـر آن پیـدایش       فکري و اختالفـات اعتقـادي و بـدعت   
هاي علویان و غیرعلویـان و نیـز تنـازع بـر سـر حکومـت و       هاي نظامی و قیامجریان

پارچگی امت اسالمی را دچار چالش جدي کرده بود. سؤال اصلی و اساسی قدرت، یک
رضا(ع) جهت تحقق وحدت امت اسالمی اقـدام و  این مقاله این است که آیا حضرت

هایی را در ایجاد وحدت و همگرایی مـد نظـر   عملی انجام داده است!؟ و چه شاخص
مـورد وحـدت و همگرایـی را    رضـا(ع) در قرار داده است!؟ این پژوهش، دیدگاه امام
ي عملی ایشان را در ایجـاد وحـدت   ها، سیرهواکاوي نموده و با ذکر مواضع و فعالیت

پارادایم نماید. هدف از این مقاله بررسییک الگو معرفی میعنوانبهي اسالمی جامعه
رضا(ع) در راستاي ایجاد وحدت و همگرایی امت اسالمی است. در ایـن  مدیریتی امام

اي، کتابخانـه منـابع اسـاس بـر گیـري از روش توصـیف و تحلیـل و   پژوهش، با بهره
کنـیم. یکـی از نتـایج و    ي رضوي را بررسـی مـی  گرایی در سیرههاي وحدتشاخص

کارهاي عملی و بیـان ابعـاد وحـدت اسـالمی از     ي راهدستاوردهاي این پژوهش، ارائه
گرایـی و  سب در راستاي ایجاد وحدترضا(ع) است. دستیابی به الگوي منادیدگاه امام

شود.هاي نوآوري این مقاله شمرده میهمگرایی در جهان اسالم، از جنبه

، همگرایی. رضا(ع)، امت، پارادایم، وحدتامام:هاکلیدواژه

1. Mt.sazandegi92@gmail.com
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نقش عدالت محوري در شکوفایی تمدن اسالمی
رضويهايآموزهبا نگاهی به 

کارشناسی ارشـد فقـه و مبـانی حقـوق اسـالمی      دانشجوي نرجس خاتون سرحدي نسب/
1دانشگاه فردوسی مشهد

2استادیار فقه ومبانی حقوق اسالمی دانشگاه سیستان و بلوچستانمحمدرضا کیخا/

کارشناشی ارشد حقوق جزا و جرم شناسـی دانشـگاه آزاد اسـالمی    علیرضا سرحدي نسب/
3واحد زاهدان

چکیده 
اي و در قالب توصیفی تحلیلی بـه مفهـوم   کتابخانهدر این پژوهش با استفاده از روش 

شناسی وتعریف وموارد کاربرد  عدالت و قسط ، در قرآن وروایات پرداخته شده است  به 
گونه اي که عالوه بر جنبه قضائی وحقوقی که در قبل از اسالم به آن توجـه مـی شـده و    

عدالت درحوزهاي مختلف بیشتر جهت فردي عدالت مورد تاکیده بوده، به زاویه اجتماعی 
نظیر عدالت اقتصادي و اخالقی و بین الملل که  دستاورد تمدن اسالمی است اشاره شـده  
است و اینکه عدالت محوري در شاخصه هاي عملی تمدن اسالمی اثر گذاشته  و موجب  

و مبارزه بر عقاید باطل شد ؛ در ایـن  مدارياخالقفراهم آوري عناصر پایین دست، نظیر 
معیار هایی بـراي ایجـاد   السالمعلیهن با توجه به والیت عهدي سه ساله حضرت رضا میا

عدالت ، در صورت به دست گرفتن مسئولیت و حکومت توسط ایشـان وجـود دارد کـه    
مورد غفلت دولت مردان و مجریان قوانین اسالمی ازگذشته تـا کنـون بـوده اسـت ؛و در     

ـ  د مفهـوم عـدالت را در فضـاي قضـائی و فـردي      نتیجه با وجود اینکه عده اي خواسته ان
درجایی اجراء ومعنا کنند که کسی بـه دادگـاه رجـوع کـرده و     صرفاًخالصه کنند و آن را 

متقاضی بستاندن حق خود شده است، این تمدن اسالمی بود که با گسترده کـردن معنـاي   
گرفتن هرچیزي عدالت، درمفاهیم اجتماعی وکاربردي نظیر دوري از افراط وتفریط و قرار

درجاي مناسب، استفاده کرد.
تمدن اسالمی، عدالت محوري، گستره عدالت، شاخصـه هـاي تمـدن    :هاکلیدواژه

اسالمی، امام رضا(ع).

1. narges_srdn@yahoo.com
2. kaykha@hamoon.USB.ac.ir
3. gsarhadinasab@yahoo.com
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دادگرفقه
1دانشگاه اصفهاناستادیار علوم قرآن و حدیث/ رنانیسلطانیمحمد

چکیده
اینبرعقلىقطعىدلیلواسالمىفرقهمهاجماعمتواتر،روایاتپرشمار،آیات

اسـاس بـر الهىکیفروپاداشاحکام،افعال،کند؛نمىستمخداوندکهکندمیداللت
وتفسـیر درمسلمانمتکلمان. شودنمىیافتهاآندرظلمىهیچواستاستوارعدل
خداونـد کـه کـارى هرکهبرآنندجبرگرایان: اندپیمودهمتفاوتراهدوالهىعدلبیان
بلکـه نـدارد؛ رااخالقـى مفـاهیم صحیحدركتوانایىعقلو. استعدلدهد،مانجا

کـه برآننـد ) شیعهومعتزله(عدلیه. کندمىتعیینشرعراظلموعدلوقبح،وحسن
ومنتفـى خداوندازببیند،قبیحعقلکهآنچهواستمعتبرقبحوحسنازعقلدرك

انجامخداوندبشمارد،ظلمعقلآنچهکهمعناستبدینالهىعدلپساستمسلوب
تأثیرگـذار نیزفقهدرالبتهوداردپىدرکالمىبسیارآثاردیدگاه،دواین. دادنخواهد

شـود؛ نمىصادرخداوندازظالمانهحکموظلمهیچگاهعدلیه،مبانىاساسبر. است
انجامد،بىظلمهبکهآنچهوشدهگذاشتهبناعدلپایهبرفقهىآراءواحکامهمهپس

اصولوفقهیقواعدفقه،کتبدرشیعهفقیهان. استمسلوبومنتفىمقدسشرعاز
حـوزه درالهیعدلاصلجریاننتیجهراآنواندکردهتصریحفقهیقاعدهبدینفقه
تطبیـق مـوارد ازبرخیذکروقاعدهاینجریانبهشیعهعالمانتصریح. انددانستهفقه
احکـام ومسـائل بـه عـدلی نگرشـی وظلمنفیقاعدهطرحبرايخوبیدستمایهآن،

بـا کـه فقهیوجوهیافتاوايفقهی؛فروعاتدرظلمنفیقاعدهجریان. باشدمیفقهی
وشـبهات ازبسـیاري واسطهبدینوکندمیمردودرانیستسازگارالهیعدلاصل

.بردمیمیانازرادینکلیتوفقهبهنسبتمنفیهايذهنیت

دادگر.فقهظلم،نفیقاعدهعقلی،قبحوحسنالهی،: عدلهاکلیدواژه

1. m.soltani@ltr.ui.ac.ir
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کرامت انسانی مهم ترین اصل اخالق 
همزیستی اجتماعی در سیره رضوي

1کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه شیراز/ سمیه سلیمانی

2زاستادیار علوم قرآن و فقه دانشگاه شیرا/ مرتضی رحیمی

چکیده
شاخصـه هـاي همزیسـتی    «در پژوهش حاضر براي پاسخ به پرسش هـایی، همچـون   

اشاره شده که عدالت و کرامت انسانی رابطه ي و...اندکدم» اخالقی در سیره امام رضا(ع)
متقابل دارند. ظلم و بی عدالتی، از تحقیر و بی اعتبار ساختن انسـان هـا نشـأت گرفتـه و     

، از همین رو در نگاه اسـالم،  استهاي اصلی عدالت در جهان ایهحفظ کرامت انسانی از پ
کرامت انسان، محور و پایه اي محکم براي اخـالق بـوده و عـدم رعایـت آن تعـرض بـه       

هـاي  . بهترین روشی که سعادت اکثري بشر را تأمین می کند رعایـت ارزش استانسانیت 
انه را تضمین کند. عـدالت  . عدالت باید همزیستی سعادت منداستاخالقی در همزیستی 

به این معنا،که حق حیات، کرامت، صیانت و رشد براي آن افراد و جوامـع شـناخته شـده    
برقراري روابط «	،که عبارت است از:استقرآن همزیستی اخالقی موردنظرشود. همزیستی 

ی ، هاي اخالقی و با رویکرد تربیتـ هاي اجتماعی بر مبناي ارزشبا هر یک از افراد و گروه
افزایی فضایل اخالقی انجامیده و از ترویج رذایـل اخالقـی در زنـدگی فـردي و     که به هم

امام رضا (ع) تجلی یافتـه اسـت. در   ازجملهکاهد. این نگرش، در رفتار ائمه اجتماعی می
که بر پایه آن، رفتارهاي حضرت با استاخالق ایشان کرامت انسانی اصل بسیار محوري 

ایشـان پیـام آور ایـن رابطـه ي مسـالمت آمیـز و       هـاي منـاظره ست. دیگران محقق شده ا
همزیستانه بین مذاهب اسالمی و نیز ادیان مختلف اسـت. همزیسـتی اخالقـی ایشـان بـا      

محبت، صبر، احسان و مـدارا، عـدالت و   برتکیهمؤمنین،  پیروان ادیان دیگر و دشمنان، با 
بـات نقـش کرامـت انسـانی در تحقـق      هدف از این پـژوهش اث روازاینبسیار بارز است، 

. استهمزیستی مسالمت آمیز 
امام رضا (ع)، عدالت، کرامت انسانی، همزیستی.: هاکلیدواژه

1. s.soleimani23@gmail.com
2. mrahimi@shirazu.ac.ir



57

اجتماعی انسان - نقش مسئولیت سیاسی
در قبال عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم

1/ استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیسیدکاظم سیدباقري

2/ دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسالمی کاشانیعیبتول مالشف

چکیده
تـرین  شده است که یکی از اصلیتأکیددر مبانی انسان شناختی عدالت بر این امر 
باشد و این حق، براي او مسئوولیت به امتیازات آدمی آزادي، اختیار و حق انتخاب می

را که آزاد است و عقل دارد و این مسئولیت در آورد. انسان، مسئول است زیهمراه می
عرصۀ سیاسی اجتماعی باید به کار گرفته شود تا در جامعۀ اسـالمی، عـدالت فراگیـر    

تواند در برابر جامعۀ خویش خاموش و سـاکت و  شود. در فرهنگ اسالمی، انسان نمی
بینـد،  مـی مسئولیت باشد و هر رفتار ناشایستی را که در عرصۀ سیاسی و اجتمـاعی  بی

داري انسان، او نبایـد سـتم کنـد،    بپذیرد و تسلیم باشد، بلکه بر اساس مبناي مسئولیت
نباید آن را بپذیرد، بلکه در جهت فراگیر شدن عدالت، فعالیت کند. با توجـه بـه ایـن    

ــ اجتمـاعی   مبناي مهم، پرسش اصلی در این مقاله آن است که نقش مسئولیت سیاسی
شده است تأکیداجتماعی چیست، و در پاسخ آن بر این فرضیه انسان در قبال عدالت 

که در معارف و اندیشۀ سیاسی اسـالم، سـازکارهایی سـنجیده و کـارآ ماننـد امـر بـه        
معروف و نهی از منکر، تکافل و همیاري سیاسی ـ اجتمـاعی و اصـل نصـیحت ائمـۀ      

معـۀ اسـالمی   تواننـد خمـودگی را از جا  مسلمین پیش بینی شده است، که هر کدام می
دور و حرکت آن را به سوي عدالت اجتماعی هدایت کند.

: اختیار، انتخاب، مسئولیت سیاسی، مسئولیت اجتماعی، جامعه هاکلیدواژه
اسالمی.

1. sbaqeri86@yahoo.com
2. n.shafii82@gmail.com
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سیاسیفلسفهدرآنقلمروهايوعدالت

1دانشگاهوحوزهپژوهشگاهسیاسیعلومگروهاستادیار/ شجاعیانمحمد

چکیده
در. اسـت اجتمـاعی وفـردي حیـات عرصـه درمفاهیمترینمهمازیکیعدالت

محـوري ايجنبـه وفراگیراهمیتیعدالتسیاسی،واجتماعیهاينظریهازبسیاري
فراگیـري وعمومیـت این. شودمیمحسوبعمومیزندگیبراياولیهمفهومودارد

موضوعی. شودمیلتعدادربارهمختلفیکاربردهايوهاتحلیلارائهموجبجهانی،
دادهآنبـه مختلفـی پاسـخی کـه سـؤالی ونـدارد وجـود توافقیآندربارهاغلبکه
چـه وکنـد مـی غیرعادالنهیاعادالنهراوضعیتیکچیزيچهکهاستآنشودمی

بـوده هـایی آرمانازعدالتوجوداینبا. هستندغیرعادالنهیاعادالنهاعمالازنوعی
کهايجامعهوبودهانسانهاجديمطالباتازجملهانسانیجوامعردهموارهکهاست

ایـن بـه پاسـخ در. داردتـرجیح نیسـت اینگونـه کهايجامعهبرداردعادالنهقوانین
عنـوان بهسیاسیفلسفهبنیادینموضوعاتازیکیهموارهعدالتچراکهمهمپرشس

موضـوعاتی ازیکیعدالتتگفبایداستبودهاخالقفلسفههايزیرشاخهازیکی
زیـرا . بپـردازد آنبهبایدخودمفهومیچهارچوببهتوجهباسیاسیفلسفهکهاست

ایـن بـدانیم، کـه چههرراآنهدفوکنیمتصورکهشکلیهربهراسیاسیاجتماع
چـه بر اساسراخودهدفوویژهکاربایدسیاسیسازمانکهشودمیمطرحپرسش
نهـاده بنیـان هاآنبر اساسسیاسیاجتماعبایدکهاصولیتعیین. دبخشتحققاصولی

.استعدالتازخاصیتلقیوتبیینارائهمعنايبهشود

سیاسی، اجتماع سیاسی، فلسفه اخالقعدالت، فلسفه:هاکلیدواژه

1. shojaiyan@rihu.ac.ir



59

نظریه هاي عدالت در فلسفه سیاسی

1اه حوزه و دانشگاه پژوهشگ/  استادیار گروه علوم سیاسیمحمد شجاعیان/

چکیده
سه حوزه تمدنی خاص را درباره موضوع عدالت در تاریخ فلسفه سیاسی توانمی

در نظر گرفت. حوزه تمدن یونانی، حوزه تمدن اسـالمی و حـوزه تمـدنی مـدرن. در     
نظریه هاي عـدالت در هـر یـک از ایـن گفتمـان هـا،       ترینمهممقاله حاضر، برخی از 

. از طریق این بررسی معلوم خواهد شد کـه دربـاره مفهـوم عـدالت و     شودمیبررسی 
اینکه عدالت با مفاهیم دیگر اخالقی و سیاسی چه ارتباطی دارد اختالفات بنیـادینی در  
حوزه هاي تمدنی مختلف وجود دارد. علت این امر را باید در مبادي و مبـانی جهـان   

انست. این مبادي مختلـف، همـان   دهاآنشناختی و معرفت شناختی و انسان شناختی 
چیزي است که تبیین کننده اختالفات ذکر شده بـر سـر مفهـوم عـدالت اسـت. تلقـی       
ازعدالت در فضاي تمدنی مدرن، با آنچه که در فضاي اسالمی و حتی یونـانی وجـود   
دارد، تمایزات بنیادینی دارد. فالسفه سیاسی مدرن، به دلیل برداشت خاصی کـه بـویژه   

جهان داشته اند، به جنبه هـاي مـاورایی و مـافوق طبیعـی انسـان تـوجهی       از انسان و
یک فرد جدا از اجتماع، نیز موجب شده اسـت کـه   عنوانبهنداشته اند. تلقی از انسان 

فردگرایی به یکی از عناصر عمده ي نظریه هاي مدرن در باب عدالت تبدیل شود بـه  
یه هاي مدرن، گفتمان غالب بوده است. ادعا کرد فردگرایی در نظرتوانمیگونه اي که 

یکی از ویژگیهاي مشترك نظریه هاي عـدالت در فضـاي تمـدنی اسـالمی و یونـانی،      
همبستگی و وحدت معیارهاي عدالت فردي و عدالت اجتماعی است. به این معنا کـه  

تصور کرد یک انسان به لحاظ فردي فاقد معیارها و موازین عدالت باشد امـا  توانمین
عه اي از این افراد بتوانند یک جامعه عادل را تشکیل دهند.مجمو

: نظریه هاي عدالت، فلسفه سیاسی، فردگرایی، عدالت فردي، عدالت هاکلیدواژه
اجتماعی

1. shojaiyan@rihu.ac.ir
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فلسفه اخالقی جامعه عادالنه مبتنی بر تعریف 
فضایل انسانی در حکمت متعالیه

1دانشگاه فردوسی مشهداستادیار /فهیمه شریعتی

کیده چ
مطابق با حکمت متعالیه حیات بدن و حرکت انسان تابع نفس اوست. نفس انسان 
در حال سلوك به سمت مقصد حقیقی است. دو وصف حریت و حکمـت، دو شـرط   
براي تحقق کمال انسانی و سلوك به سمت مقصد هستند. ارکـان و مبـانی حکمـت و    

ان تنهـا مشـروط بـه    حریت، بر اساس عدالت نهاده شده است چون تحقـق ایـن ارکـ   
یک مسئولیت، و در جهت رفع موانع تحقق این عنوانبه. در پرتو عدالت استعدالت 

. بر ایـن اسـاس عـدالت    شودمییک حق اجتماعی طرح عنوانبهالزام درونی، عدالت 
سیاسی یا سیاست عادالنه به تنهایی یک حق اجتماعی اصیل براي انسان نیسـت بلکـه   

یـک  عنـوان بـه ه عادالنه بر مبنا و در جهـت تحقـق عـدالت    حق برخورداري از جامع
حق اجتماعی فارغ از عدالت درونی مورد اهتمام مالصدرا عنوانبهتکلیف بر اوست و 

نیست. این تکلیف ناظر به افراد خاصی نبوده و عمـومی و همگـانی اسـت و حیثیـت     
یاستی عادالنه است اصیل درونی  دارد. بر این اساس، در مبانی حکمت متعالیه لزوما س

که مطیع شریعت باشد و عدالت سکوالریستی با سعادت انسان در حکمت متعالیه بی 
ربط است.

حکمت متعالیه، صدرالمتالهین(مالصدرا)، عدالت، حکمت، حریت، :هاکلیدواژه
انسان. 

1. Shariati-f@um.ac.ir
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گفتگوي بین ادیان وارتباطات میان فرهنگی
ا الهام از سیره رضويدرآمدي بر اخالق ارتباطات میان فرهنگی ب

دانشجوي دکتري رشـته فرهنـگ و ارتباطـات دانشـگاه امـام      / محمدحسین شعاعی شهرضا
1صادق (ع)

چکیده
فرهنگی و رشد و بروز تفـاوت و  امروزه با توجه به گسترش حوزه ارتباطات میان

تنوع فرهنگی، ضرورت پرداختن به مفهـوم گفتگـو در حـوزه نظـر و عمـل در میـان       
فکري و اجرایی جهـان محـرز گشـته اسـت.با قبـول وجـود رابطـه عمـوم و         نخبگان 

خصوص من وجه میان دین وفرهنگ، بالضروره هر گفتگوي دینی در حوزه ارتباطات 
میان فرهنگی مندرج خواهدشد.بی تردید یکی از کلیدمفاهیم حوزه نوظهور ارتباطـات  

حداقل داراي تفاوت در میان فرهنگی دیگري است. براین اساس ارتباط با دیگري که 
یکی از موارد بینش،گرایش و کنش است، باید واجد اصولی خاص باشد. این پژوهش 
بصورت مطالعه توصیفی بر آن است تا با مروري بر تعالیم و سیره امام رضا ع، اصول 
کلی ادب گفتگو با دیگري را استخراج نماید.اصول اخالقی بایسته در یک گفتگـو بـا   

نگاهی برون دینی به گفتار و رفتار رضوي در دو بخش ارتباطات دیگري که محصول
کالمی و ارتباطات غیرکالمی است، میتواند در فهم دیگري و فهماندن خود به دیگري 
و درنتیجه اقناع ارتباطات کارآمد باشد.براین اساس، این پژوهش میتوانـد زمینـه سـاز    

د گامی نوآورانه و البتـه هرچنـد   ریزي اخالق ارتباطات میان فرهنگی  باشد که خوپی
شود.ابتدایی در این حوزه در سطح جهانی قلمداد می

: گفتگو، اسالم، امام رضاع، ارتباطات میان فرهنگی، دیگري.هاکلیدواژه

1. mshoaee1392@gmail.com
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بررسی حوزه هاي گوناگون اخالق کاربردي عدالت 
)ع(بیتاهلدر مکتب 

1ایالمدانشگاه سیر قرآن / کارشناس ارشد تفمهسا شهابی

2دانشگاه ایالمکارشناس ارشد تفسیر قرآن زینب ابراهیمی/ 

چکیده
عدالت از مهم ترین ارکان پایداري نظام هاي اجتماعی است که اجراي آن ثبـات  
اندیشه هاي انسانی را به دنبال خواهد داشت و همین اندیشه هاست که تبلـور آن هـا   

وده و بـه شـکوفایی اهـداف اصـیل     گوناگون فردي و اجتماعی را امن نمـ هايعرصه
علیهم السالم مکتبی بـا اندیشـه   بیتاهل. از آن جا که مکتب دهدمیخلقت انسان بها 

هایی استوار بر انسانیت و نشأت گرفته از علمی الهـی اسـت، توجـه بـه ایـن مکتـب       
راهنمایی بی عیب در راستاي دستیابی به چگـونگی اجـراي عـدالت در حـوزه هـاي      

، لذا این پژوهش بـا روش توصـیف و تحلیـل    استق کاربردي عدالت گوناگون اخال
بیتاهلداده هاي به دست آمده، در پی آن است که ضمن بازشناسی عدالت از دیدگاه 

مختلف خانوادگی و اجتماعی هايعرصهعلیهم السالم چگونگی کاربرد عدالت را در 
بیتاهلراي عدالت از منظر باز شناسد و به این مهم بپردازد که آگاهی از چگونگی اج

علیهم السالم براي دو حوزه ي خانواده و اجتماع الزم و ضروري اسـت. بنـابراین در   
حوزه ي خانواده به اجراي عدالت در رابطـه ي بـین همسـران و والـدین و فرزتـدان      

ارکان این بنیاد و در حوزه ي اجتماع نیز به بررسی عدالت در عرصه ترینمهمعنوانبه
رفتـار  برتکیهاجتماع با هايعرصهتریناصلیعنوانبهتصاد و سیاست و قضاوت ي اق

علیهم السالم پرداخته شده است و دستاورد این پژوهش راهکارهایی بیتاهلو گفتار 
. استکاربردي براي اجراي عدالت در این دو حوزه ي مهم و اساسی جامعه ي بشري 

رد عدالت، عدالت ورزي، خانواده، اجتماع. : حوزه هاي عدالت، کاربهاکلیدواژه

1. mahsashahabi8@gmail.com
2. zanabebrahimi@gmail.com
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رهیافتی قرآنی به عوامل تحقق و گسترش
اخالق اسالمی عدالت

حوزه علمیه قم وکارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علـوم  4سطححسن صادقی/
1و معارف قرآن

چکیده  
آسـمانی بیـان   هـاي  کتـاب قرآن کریم عدالت را فلسفه بعثت پیامبران و فرسـتادن  

کرده، با بیان عوامل تحقق و گسترش اخالق اسالمی عدالت، نقش ارزنـده و فراوانـی   
آخرین کتاب جامع جهانی جاویدان، کـه همـواره بـه    عنوانبهکند. قرآن کریم ایفاء می

-گسترش اخالق اسالمی عدالت اهتمام داشته، عوامل تحقق و گسترش آن را ذکر می
عدالت را در جامعه انسانی گسترش دهند.این مقاله با هاآنبه کند تا مخاطبان با توجه

روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، با صبغۀ قرآنی و تفسیري عوامـل کلـی تحقـق و    
کند و براي هر کدام یـک نمونـه قرآنـی    گسترش اخالق اسالمی عدالت را تشریح می

اند از: تبیـین  بارتزند. عوامل کلی تحقق و گسترش اخالق اسالمی عدالت عمثال می
حقوق انسان؛ تبیین اوصاف خداي متعال؛ تبیـین معـاد؛ تبیـین خلقیـات؛ تبیـین رفتـار       
مناسب فردي؛ تبیین نظارت همگانی مردم؛ تبیین رفتار حاکمیتی در امور کـارگزاران و  

امور مردم.

: وحی، قرآن کریم، عدالت، اخالق اسالمی، حقوق.هاکلیدواژه

1. sadegi@chmail.ir
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گسترش نقش وحی و عقل در
اخالق اسالمی عدالت

حوزه علمیه قم وکارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن/ دانشگاه علوم 4سطححسن صادقی/
1و معارف قرآن

چکیده  
هـاي آسـمانی   کتـاب همانگونه که اصل عدالت، فلسفه بعثت پیامبران و فرسـتادن  

اسـالمی عـدالت   زیادي دارند، گسترش اخالق تأکیداست و قرآن کریم و عقل بر آن 
نیز مورد اهتمام وحی و عقل است و در این زمینه نقـش ارزنـده و فراوانـی در ابعـاد     
گوناگون دارند. تا عدالت در جامعه انسانی گسترش یابد. این مقاله با روش توصـیفی  
تحلیلی نگاشته شده، نقش وحی و عقل در گسترش اخالق اسـالمی عـدالت را از دو   

؛ نخست، نقش وحی و عقل در بیان مبانی اخالق اسالمی کندجهت اساسی بررسی می
شود: حسن ذاتی و عقلی عدالت و کرامت انسان. عدالت که خود به دو مبنا تقسیم می

این دو مبنا در گسترش اخالق اسالمی عدالت آثار متعددي دارند. دوم، نقش وحـی و  
ر دو زمینـه نیـز   عقل در تبیین مصادیق اخالق اسالمی عدالت که در این جهـت نیـز د  

؛ دوم، در توسـعه  هـا آنبـر  تأکیدکنند؛ نخست در بیان مصادیق حقوق و نقش ایفا می
حقوق به حقوق معنوي. 

: وحی، عقل، عدالت، اخالق اسالمی، حسن ذاتی و عقلـی، کرامـت،   هاکلیدواژه
حقوق معنوي.

1. sadegi@chmail.ir
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پارادایم رضوي در باب همزیستی
1م قرآن و حدیث/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجاندانشیار گروه علو/ رقیه صادقی نیري

دانشجوي کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی رباب محمد سعیدپور/
2آذربایجان

چکیده
هاي زندگی اجتماعی، یعنی اینکه بتوان بارعایت یکی از مؤلفهعنوانبههمزیستی، 

دهنـد ، زنـدگی کـرد. انسـان     شکیل میاخالق وتعامل با افرادي که اجتماع انسانی را ت
عضوي از یک اجتماع، یک کشور و یـک جهـان همـواره بـه دنبـال ترقـی و       عنوانبه

پیشرفت و سیر تکامل درمسیر برقراري رابطه ي تعامل و همزیستی با دیگراعضاي این 
نظام هستی بوده است.پسندیده است که ایـن تعامـل و رعایـت اخـالق بااطرافیـان و      

منطبق برقوانین الهی و مطابق با دسـتورالعمل کارشناسـان اجرایـی ایـن     محیط زیست
قوانین(ائمه معصومین)علیهم السالم باشد. همزیستی، یک فکر اصیل اسالمی است که 

هاي مختلف ، باتوجـه  آیات متعددي از قرآن و روایات فراوانی از امامان (ع) در زمینه
امـام رضـا(ع) بـا    دان سفارش نموده اند.به شرایط حاکم بر زمان ، با صراحت کامل ب

ي گفتگو، روش مواجهه و همزیستی بااطرافیان و محیط زیسـت را بیـان   بهترین شیوه
تر و آسـان ترصـورت   می دارند که با به کارگیري آن ها حرکت در سیر تکاملی سریع

ارائه الگویی از همزیستی در باهدفخواهد گرفت. این پژوهش در صدد آن است که 
اساسی پاسخ دهد که مولفه هاي همزیستی در نگاه سؤالدگی ائمه اطهار(ع) به این زن

ــد و    ــی شــک تعامــل صــحیح ، دوري از برخوردهــاي تن امــام رضــا(ع) چیســت؟ ب
اعضـاي نظـام هسـتی از    عنـوان بـه پرخاشگرانه، نگرش به انسانها و کـل موجـودات   

شـمار مـی رود. تعریـف    مولفه هاي همزیستی از دیدگاه امـام رضـا(ع) بـه    ترینمهم
هـاي همزیسـتی   همزیستی و بیان مولفه هاي اصلی آن ، و نیـز معرفـی بهتـرین روش   

هاي اصلی این پژوهش خواهد بود . سرفصل
.مدارياخالق: تعالیم امام رضا(ع)، همزیستی مسالمت آمیز، تعامل، هاکلیدواژه

1. Rsadeghiniri@yahoo.com
2. Amirkohi425@gmail.com
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مشروعیت حکومت براي ایجاد حق و عدالت 
ع)از دید امام رضا(

1استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی/محمد صدقی االنق

چکیده
عدالت در اندیشه اسالمی یکی از معیار هاي کرامت انسانی و نزدیکترین گوهر به  

...اعدلُوا هـو أَقْـرَب للتَّقْـوى... عـدالت کنیـد کـه بـه        « تقواي الهی دانسته شده است 
سالم بر مبنـاي عـدالت و در جهـت تحقـق آن     احکام ا». پرهیزکارى نزدیکتر است...

و تمت کلمۀُ "قرارداده شده است حتی کالم خدا نیز با عدالت به پایان رسیده است : 
و مطالب آن همه صدق ربک صدقاً و عدال ال مبدل لکلماته...   کالم خداي تو (قران) 

نی موجـودات  خداي متعال بقا و ادامـه زنـدگا  و احکام و قوانین آن همه عدل است...
هـا  حتی جامعه را بر مبناي عدل قرار داده ، چنانچه رسول خدا (ص) آفرینش آسمان

عدل معرفی کرده است : ( بالعدل قامت السموات و بر اساسو زمین، همه هستی، را  
بعثـت انبیـا نیـز قیـام مـردم      االرض و از باب تطابق تشریع با تکوین، یکی از اهداف

وظایف حاکم اسالمی را عـدالت  ترینمهمامام رضا (ع) رونازایبرقسط وعدل است 
ها دانسته و مـی فرماینـد : مـردم از    در عمل و صداقت درگفتار و وفاء کننده به وعده

"خواهند، براین اسـاس امـام (ع)   امام و حاکم، عدالت و صداقت و وفاي به عهد می

اسـتعمال العـدل و االحسـان    "دوام نعمت را دراجراي عدالت دانسته و می فرمایند : 
".موذن بدوام النعمۀ... به کار بستن دادگري و نیکوکاري، عامل پایداري نعمت هاست

و در کالم دیگر در بیان این معنا چنین می فرمایند: دوام و قوام و عـزت هـیچ قـومی    
باقی نمی ماند جزبه سرپرستی که به راهنمایی او از تعدي ستمگران جلو گیري شـود.  

ین اساس حضرت، حاکم را میزان ومعیار اجراي حق و عدل درتمـام بخـش هـاي    برا
. اندکردهجامعه معرفی 

ــام، اخــالق، عــدالت، عــدالت اجتمــاعی، حاکمیــت، حــاکم. هــا:کلیــدواژه ام

1.sedghi@atu.ac.ir
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اصل کلی حسن نیت در اجراي معاهدات بین المللی:
ارزش عدالت محور

1ق)/ جامعه المصطفی (ص) العالمیهدکتري قرآن و علم(گرایش حقوحمید رضا طوسی/ 

چکیده
مسـئله تعیـین   تبیین نسبت میان ارزش و حقـوق در نظـام حقـوق معاهـدات بـه     

مضمون اصل کلی حسن نیت(یکی از اصول کلی حقوقی) فروکاسته شده است. زیـرا  
ــن نظــام حقــوقی از یکســو و تفســیر    ــن ارزش حقــوقی در مســتندات ای ــا درج ای ب

ناسـازگاري روشـنی میـان نظریـه و     ،رات آن از سوي دیگـر پوزیتویستی حاکم از مقر
واقعیت حقوقی را موجب گشته است. عالوه بر این دوگانگی بغرنجی در تعیین قلمرو 
حقوق و تعهدات دولت ها ناشـی از تردیـد در چگـونگی تـاثیر گـذاري ایـن ارزش       

ده می حقوقی در قاعده وفاي به عهد(محوري ترین قاعده نظام حقوق معاهدات)مشاه
قرآنی و با روش تفسیر موضوعی برون هايآموزهگردد. در این نوشتار با بهره بردن از 

» حسـن نیـت  «قرآنی(در شکل توسعه یافته آن) اثبـات گردیـد کـه اوال مفهـوم ارزش     
این اصل در دو حـوزه سـنجش   ،است و ثانیا بنابر نظریه الهی» عدالت«ترجمان اصل 

ات و تعیین دامنه تعهدات و حقـوق دولـت هـا تـاثیر     اعتبار قواعد نظام حقوق معاهد
گذار است. 

معاهـدات  ،اصل عدالت،اصل کلی حسن نیت،اصول کلی حقوقی:هاکلیدواژه
المللی.قلمرو تعهدات بین،قاعده وفاي به عهد،بین المللی

1. hrtoosi123@gmail.com
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)ع(علیامامکالمدرعدالتفلسفه

1مدرسه عالی شهید مطهريي فلسفه تطبیقی دانشجوي دکترا/ عبدالهیسمیه

چکیده
علیـه علـی حضـرت درخشانچهرهالسالمعلیهعلیامامکالمدرعدالتفلسفه

بـه متـون بیشـتر در. شـود مـی شـناخته عـدالت نمادعنوانبهاسالمتاریخدرالسالم
. استشدهپرداختهالسالمعلیهعلیحضرتمنشوگفتاردرعدالتعملینمادهاي

توحیـد، همچـون غامضـی مسـائل فلسـفی هـاي جنبهبهایشانگفتاردرکهحالیدر
عدالتفلسفیمبانیبهپرداختنمقالهاینهدف. استشدهپرداخته...ومعادعدالت،

رفتـار، وگفتـار درعـدالت عملـی هـاي جنبـه ازفراتـر . استهمامامامآنگفتاردر
وپـردازد مـی عـدالت سفیفلمبانیبهفیلسوفیکدرمقامالسالمعلیهعلیحضرت
امـري نـه عدالتعلیحضرتنگاهدر. کندمیمعرفیعینیامريمثابهبهراعدالت
تـوان میدرواقع. شودمیمطرحالهیسنتاساسوعینیامريعنوانبهبلکهاعتباري
عـدالت جایگـاه دربـاره عمیـق بیـنش ایننتیجهرا) ع(علیاماممحورعدالتزندگی

.دانستهستیهشاکلعنوانبه

عینـی، الهـی، سـنت عـدالت، فلسـفه، السـالم، علیـه علی: حضرتهاکلیدواژه
اعتباري

1. s.abdullahi.1380@gmail.com
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رهیافت هایی از قرآن کریم 
در حوزه عدالت اقتصادي

1دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه قم/ سید هادي عربی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاهدانشجوي دکتري اقتصاد اسالمی / جواد ارباب
کیدهچ

یکی از آرمان هاي مهم بشـري و یکـی از اهـداف مهـم پیـامبران      عنوانبهعدالت 
نقش و سهم به سـزایی را  » عدالت اقتصادي«الهی، داراي حوزه هاي متنوعی است که 

در آن به خود اختصاص داده است. یکی از موهبت هاي قرآن کریم براي ارائه برنامـه  
عنصر راهبردي در حیات بشري است. مقاله جامع سعادت بشري، معرفی و تبیین این

و معرفـی دیـدگاه هـاي برخـی از     » عدالت اقتصـادي «حاضر پس از بیان مفهوم رایج 
از دیدگاه قرآن کریم اهتمـام  » عدالت اقتصادي«مکاتب و نحله ها به آن، به باز خوانی 

یح مسـائل  می ورزد. این مقاله عالوه بر بیان مفهوم آن از دیدگاه قرآن کریم، بـه تشـر  
جانبی و تبعی آن در حوزه نظر و عمل همچون مسئولیت اجرا، رابطه آن بـا مفـاهیمی   
چون مصلحت، نابرابري، چگونگی برخورداري از امکانات اولیه، منشأ ایجاد حقوق و 

مثبت یا منفی بودن حقوق می پردازد.

و : عـدالت اقتصـادي، عـدالت در قـرآن، توزیـع امکانـات، عـدالت        هاکلیدواژه
نابرابري

1. sh.arabi@qom.ac.ir; hadiarabi@gmail.com
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(ع)بیتاهلعدالت توزیعی در میراث فقهی حقوقی 

1دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه یاسوجابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی/ 

2دانشجوي کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه یاسوجطاهره فلسفی نیا/ 

چکیده
در جامعه بوده که در فقه و مسلمانان، توزیع عادالنه ثروتموردتوجهمسائل ازجمله

نماید. عدل جمعی در بیشتر آیات قرآن کریم هاي اجتماعی نقش اساسی را ایفاء میحوزه
-خورد. اسالم، تعدیل ثروت در حوزهویژه در مسائل خانوادگی و اجتماعی به چشم میبه

مراکز و يدارد تا عدالت به همهگانه بیان میي عدالت اقتصادي را با تعیین مصارف شش
اقشار تعمیم یابد. عدالت توزیعی به معناي تساوي و برابري و نفی هرگونه تبعیض نسبت 

یکی از اهداف نبـوت و  عنوانبهبه تقسیم اموال است. در پژوهش حاضر عدالت توزیعی 
جزیی از عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصـوص فقهـا نظـرات    

(ع) بیـت اهـل اند که در جهت دست یافتن به مفهـوم آن در میـراث   همتفاوتی را بیان داشت
مساوي میان صاحبان احتمـالی، برقـراري مسـاوات و    طوربهباشد. تقسیم حائز اهمیت می

موازنه بر اساس استحقاق افراد، توزیـع برحسـب کـارایی افـراد و عـدالت رهبـر جامعـه،        
ت که در این خصوص بـدان پرداختـه   مواردي اسازجملهوجه عدالت، ترینمهمعنوانبه

گیري از ضعغا، احیاي جامعه اسالمی، از بین بردن شود. هدف از عدالت توزیعی، دستمی
فقر مطلق و ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار جامعه اسالمی اسـت. مطالعـات انجـام    

به ایـن نکتـه   شده با استناد به آیات قرآن، سنت معصومین علیهم السالم و نظریات فقیهان 
-ي نـوعی درجـه  دارند که، اسالم در مسائل اقتصادي (عدالت توزیعی) در بردارندهتأکید

بندي میان افراد قائل نیست. بنـابراین جامعـه بـه دو    بندي بین افراد جامعه است و به طبقه
داراي نیروي کار و بخـش دیگـر آن   صرفاًبخش تقسیم نشده، بدین نحو که بخشی از آن 

بایست توزیع به میزان اسـتحقاق افـراد و برابـري    راه سرمایه بهره بگیرد، بلکه میازصرفاً
در جامعه مدنظر قرار گیرد.هاآن

: عدالت توزیعی، مساوات، حکومت، اموال.هاکلیدواژه

1. Alishahi@yu.ac.ir
2 .tahereh falsafinia@gmail.com
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رضوييهاآموزهحل منازعات مذهبی در 
1دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه حکیم سبزواري/ شیما علی نیا

2دانشجوي دکتراي ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواريمریم غفاري جاهد/

چکیده
در جامعه عمل کند و پیروان عقایـد  بخشوحدتعاملی عنوانبهتواند مذهب می

مختلف  را گرد هم بیاورد و موجب برقراري آسایش و رفاه نسبی در جامعه و روابط 
در میان پیـروان مـذاهب بـر خـالف ایـن      سالم اجتماعی باشد؛ اما تعارضات عقیدتی

عقیدتی هايجنگدرنهایتبراي ایجاد اختالف و سازدمیاي هدف، از مذهب وسیله
و  اگر بـا درایـت بزرگـان    شودمیگراخشونتمتعصب و هايفرقهکه منجر به ظهور 

و گریز از همگرایی اسـت کـه خطـر بزرگـی     افکنیاختالفمذاهب حل نشود، عامل 
یت و معنویت به همراه دارد. در دوره زندگی امام هشتم شیعیان نیـز کـه بـه    براي بشر

هاي خاص، به دوران طالیی معـروف شـده اسـت، برخـورد مـذاهب بـا       دلیل ویژگی
بسیار است. این پژوهش بر اساس نحـوه نگـرش امـام    هاآنیکدیگر و مناظرات میان 

با این اختالفات انجام شده هشتم شیعیان به منازعات مذهبی و چگونگی تعامل ایشان 
امام رضا و عملکرد ایشان، بخشنتیجهاست. هدف از این پژوهش کشف راهکارهاي 

هایی مناسب براي انجام تعامـل مـذهبی بـدون تـنش در     موارد و یافتن راهگونهایندر 
نمناظرات امام رضا با نمایندگان مذاهب و ادیاترینمهمدنیاي امروز است. با بررسی 

بر تمامی ادیان و کتب آسمانی کهاینف، به این نتیجه رسیدیم که ایشان عالوه بر مختل
و هـیچ  نمودنـد مـی بحـث  هامناظرهمختلف در هايروشاشراف داشته با استفاده از 

کـه  هـایی روشاز ايپـاره . گذاشتندنمیبراي طرف مقابل باقی ايشبههجاي شک و 
ت اسـت از: اسـتدالل علمـی، اسـتدالل منطقـی،      امام در مناظرات به کار گرفتـه عبـار  

از بحث، استناد به کتب مورد اعتقاد طرف مقابل، آزاد گذاشـتن اشـخاص   گیرينتیجه
، استناد به تواریخ گذشته و استفاده از تمثیل براي روشنگري.اظهارنظربراي 

.، مأمون عباسی، منازعات مذهبی، مناظراتعباسبنی: امام رضا، هاکلیدواژه

1. Aliniashima32@gmail.com
2. maryamjahed@ymail.com
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اخالق گفتگو از منظر امام رضا(ع) 
مناظرات ایشانبرتکیهبا 

1دانشگاه تربیت مدرساستاد علوم قرآن و حدیثنهله غروي نائینی/

2دانشگاه تربیت مدرسکارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیثطاهره شفائی چروش/

چکیده
ت. پژوهش حاضر به بررسـی سـیره اخالقـی امـام(ع) در منـاظرات پرداختـه اسـ       

مناظرات، به بررسی خصایص برتکیهبا » اخالق بیانی در گفتگو«محوري تحت عنوان 
بیانی امـام رضـا(ع) در گفتگـو ماننـد: خردگرایـی و آزاداندیشـی، درگیرکـردن ذهـن         

، در نظـر گـرفتن سـطح    مـوردنظر مخاطب، استفاده از مثال براي روشن کردن مطلـب  
بر نکـات  تأکیدع مورد قبول طرف مقابل، فکري مخاطب، مستندگویی با استناد به مناب

نحـوه مواجهـه در   «مشترك و رعایت اصل ایجاز، پرداخته است. محور بعد، با عنـوان  
اي امـام(ع) در گفتگـو ماننـد    مناظرات، به بررسی خصایص مواجهـه برتکیهبا » گفتگو

کردن و دوري از تعصب، احترام و مالیمت، اجازه پرسش و آزادي بحث، خوب گوش
مقابل، طرفبهدادن عایت انصاف و عدالت، خودداري از نقد شخصیت افراد، فرصتر

و... پرداخته است. در بررسی هر یک از صـفات اخالقـی امـام رضـا(ع)، منـاظرات و      
امـام  دهـد کـه   نشان میبحث شده است. نتایجهاآناحتجاجات مرتبط، ذکر و درباره 

هـاي فکـري و مـذهبی    مواجهه بـا جریـان  دوران خویش در يیگانهعنوانبه(ع)رضا
شناختی، اخـالق اسـالمی برگرفتـه از    ترین اصول رواندر نظر گرفتن اساسیبودند، با 

دین خدا در مواجهه  و گفتگو با یکـدیگر را تبیـین کـرده و راه درسـت همزیسـتی و      
امـام  هاي دینـی و فرهنـگ قرآنـی تبیـین کردنـد.      ارتباط با یکدیگر را بر اساس آموزه

. نددمورفکارشناس اجرایی دین بهترین شیوه عملیاتی این همزیستی را بیان عنوانبه

اي، امام رضا(ع)، اخـالق گفتگـو، اخـالق بیـانی، اخـالق مواجهـه      :هاکلیدواژه
.مناظره

1. naeeni_n@modares.ac.ir
2. t.shafaee2014@gmail.com
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بنیادلتیفضيورزنیدویحقوقشبهفقه

1تیاستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهش/ سید محمد قاري سید فاطمی

چکیده 
نسبت تکلیف و فضیلت، به سان رابطه عمل است و نیت؛ و البته فاصله این دو از هم 

منـد همـراه گـردد، محصولشـان نـاگزیر      به همین میزان. هرگاه کارِ درست با نیت فضیلت
فروکاستن دین به حقوق و یا اخالق البته نه خدمت به دین است، .کردار نیک خواهد بود

گرایانه دین، به مثابه یکـی از  هاي فضیلتو اخالق. در عین حال بن مایهو نه یاور حقوق
نزدیک گراهاي نرم افزاري مهم زندگی انسانی، دین را به شدت به اخالق فضیلتساحت

کرده است؛ اما همان انگاري دین و اخالق خطاي معرفتـی و تـاریخی بزرگـی اسـت. بـر      
اش عمل تابعان است، دین به سـان اخـالق   دغدغه-و بلکه تنها-خالف حقوق که عمده 

فضیلت به شدت متوجه نیـت آدمیـان اسـت. انسـان مطلـوب از دیـد حقـوقی، شـهروند         
هـایش  مند بـا نیـت  ورز فضیلتدینکهدرحالیقانونمندار و مطیع دستورات قانونی است؛ 

قوقی ورزي مسلمانان نشان دهنده چیرگیِ تلقیِ شبه حکند. تحلیل تاریخی دینزیست می
حقـوقی،  محـورِ تکلیـف شـریعت گرایانه از آن است. در حالیکـه  از دین بر تلقیِ فضیلت

فضـیلت و  ، فقهیفمکلّچه باید کردسئوال پاسخ به اي است هنجاري براي نسخهتجویزِ
تحویـل دیـن بـه    نگارنـده . ؟چگونه انسانی باید بوداین پرسش از دین که عرفان ناظر به

حقوقیشریعت و البته پـیش  ،ناکامی اخالقی جهان اسالمعمده هاي علتیکی از را شبه
داند. در میان مسلمانان، نخست این متکلمین بودنـد  می،از آن جهان یهودیت و مسیحیت

دستگاه اداري/ قضایی امویان و پس از آن محصولِکه خود -حقوقیشبه دیانتکه در دامِ
لسوفان مسلمان نیز نتواستند از این گرفتاري تاریخی گرفتار آمدند. بعدها فی-بودعباسیان 

مـداران  الهی انسان، تربیت دیـن حقوقی از مسؤولیترهایی یابند. کمترین پیامد تلقی شبه
کنند و از خوف دوزخ فرمانبري.سوداگري است که به طمع بهشت نیکی می

بنیادفضیلتنتگرا، دیاحقوقی، اخالق فضیلتتکلیف، نیت، فقه شبه: هاکلیدواژه

1. M-fatemi@sbu.ac.ir
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(ع)بیتاهلدر مکتب يعدالت اقتصاديشاخصه ها

يرضوهايآموزهبر تأکیدبا 

1دانش آموخته سطح سه حوزه و خارج حوزه علمیه خراسان رضويسید مرتضی فري زنی/ 

چکیده 
مطـرح بـوده   يسخن از عدالت اقتصـاد یجوامع انسانانیدر مربازیاز دهمواره

جامعه توجـه  کیاقسام عدالت در سطح کالن نیاز مهم تریکیکه ياست به گونه ا
يهـا تیـ شاخصـه هـا و اولو  نکـه یبوده اسـت.با وجـود ا  یوماليبه عدالت اقتصاد

ـ  شدهارائهعدالت سترهگيدر فراهم سازبیتاهلمکتب ياز سويمتعدد یاسـت ول
السالمعلیهضرت رضا حرهیبرخواسته از کالم و سو مواردي که ارهایمعانیمنیدر ا
ایـن مقالـه بـه صـورت توصـیفی و      وحائز اهمیت اسـت  مطرح اریبسه،نیزمنیدر ا

کـن شـه یهمچون رییارهایمعتحلیلی به این دست از ضوابط و اصول پرداخته است،
و یـی وتکـاثر گرا يدارهیسـرما نظـام دهیعلل وعوامل فقر و پدرینظیساختن مسائل

ی و سود پرستییبه سود جوشیوگراافدست طبقه اشردر یگردش ثروتهاي عموم
بایسـت تصـفیه و پـاك    و فاصله طبقاتی که نقاط منفی یک جامعه دینی است کـه مـی  

در مثبت و امیدوارکنندهمختلفيفراهم ساختن فضاهادر طرف مقابل وسازي شود 
ـ تـوازن م جـاد یو ایاجتمـاع يهچون تعاون ومددکاریحکومت اسالم اقتصـاد و انی

در جهـت سـازندگی و   بـا محرومـان   یسـت یو همسـان ز معنویت و اخالق وفرهنگ 
.استتکمیل کننده بنیان عدالت اقتصادي 

: عدالت اقتصادي، حضرت رضا، عوامل فقر، تعاون اجتمـاعی، نظـام   هاکلیدواژه
داري.سرمایه

1. mfarizani@gmail.com.
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عدالت و عقالنیت در نهج البالغه
1و استادیار دانشگاه مفیددکتراي فلسفه اخالق / ابوالقاسم فنائی

2پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهبدانشجوي دکتري دین/ علی مهجور

چکیده
کوشد یکی از کلمات قصار موال علی (ع) در نهج البالغـه را تفسـیر   این مقاله می

موال علـی (ع) از عـدالت و   » تعریف«کند. به باور نگارندگان، این کلمۀ قصار متضمن 
ظ تئوریـک، عـدالت و عقالنیـت در االهیـات، اخـالق، فقـه و       عقالنیت است. به لحا

هاي جزو ویژگیهاآنبر تأکیداي دارند، تا آنجا که فلسفۀ سیاسی شیعی نقش برجسته
همه، ادبیات بحث از شود. با ایناین مذهب در میان فرق و مذاهب اسالمی قلمداد می

پیامدها و لوازم نظري و عملی عدالت و عقالنیت و ربط و نسبت این دو با یکدیگر و 
دو فضیلت بنیادین در فرهنگ شـیعی چنـدان غنـی و    عنوانبههاآنمترتب بر پذیرش 

طـرف، پـذیرش ایـن دو    روزآمد نیست. به همین دلیل از دید یک ناظر بیرونـی و بـی  
در هـا آنبـر ارزش و اهمیـت فـوق العـادة     تأکیدفضیلت در منظومۀ فکري شیعیان و 

زندگی دنیوي و رستگاري اخروي نمود عینی و ملموسـی در سیاسـت و   سامان یافتن 
معیشت شیعیان ندارد، و نقشی در اخالق فردي و جمعی آنان و تنظیم روابط فردي و 

کند. چنین شـکافی  شان با یکدیگر و با پیروان ادیان و فرق و مذاهب بازي نمیجمعی
سـازي و فروکاسـتن عوامـل    ادهمیان نظر و عمل نیازمند تبیین است؛ تبیینـی کـه از سـ   

کند. از نظـر  اند خودداري میاي که چنین شکافی را پدید آوردهتنیدهگوناگون و درهم
نگارندگان این مقاله، این شکاف معلول ترکیبی از علل و عوامل متنوعی است که یکی 

اي مبسوط و مـنقح دربـارة ایـن دو فضـیلت و ربـط و      فقدان نظریههاآنترینمهماز 
شان با یکدیگر است. این مقاله در حد ظرفیت محدود خود و از رهگذر تفسـیر  سبتن

کوشد نشان دهد که ذخایر غنـی فرهنـگ شـیعی    یکی از کلمات قصار نهج البالغه می
پردازي در این  باب را در بر دارند.       مصالح الزم براي نظریه

: عدالت، عقالنیت، نهج االبالغه، فضیلت.هاکلیدواژه

1. a.fanaei@gmail.com
2. alimahjour@gmail.com
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اخالق مناظره در فضاي اسالمی
با علماي ادیان مختلف(ع) بر شیوه مناظرات حضرت رضا تأکیدبا 

1استادیار دانشگاه فردوسی مشهد/ سید محمد هادي قبولی درافشان

2سالمی دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي کارشناسی فقه و مبانی حقوق ا/ محبوبه احمدي

چکیده 
مرور بر مناظراتی که در طول تاریخ اتفاق افتاده مبـین ایـن امـر اسـت کـه روش      
مناظره تأثیر شگرفی در اقناع وجدانی مناظره کنندگان و بیداري روحیه حقیقت جویی 

در تـوان مـی ي منـاظره را  هـا شیوهو اقرار به حقانیت دارد. یکی از بی نظیرترین هاآن
مناظرات حضرت رضا (ع) با علماي ادیان مختلـف مشـاهده کـرد؛ منـاظراتی کـه بـه       
درستی اخالق مناظره و راه و روش و قواعد و مقررات مربوط بـه آن را بـه صـورت    
عملی به نمایش گذاشته و ضمن بیداري روح حق طلبی و وجـدان منـاظره کننـدگان،    

از علـوم و عقایـد و مسـتنداتی کـه     گیريبهرهرا به دور از هر جبر و تحمیلی با هاآن
مورد پذیرش خودشان اسـت، بـه تفکـر وادار کـرده و بـه سـوي حـق رهنمـون مـی          

توسط حضرت امـام رضـا   شدهارائهاخالقی هايآموزهبر تأکیدسازد.جستار حاضر با 
(ع) در مناظراتشان با دانشمندان ادیان گوناگون، آداب مناظره و به بیـان دیگـر فقـه و    

. نویسندگان بـراي دسـتیابی بـه ایـن مهـم،      دهدمیق مناظره را مورد بررسی قرار اخال
پژوهش را به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه اي و مراجعه به منابع دسـت  
اول تهیه و به این نتیجه رسیده اند که رعایت دقیق اخالق مناظره در فضاي اسالمی و 

به اندیشمندان و مناظره کنندگان همه ادیـان ارائـه   التزام عملی به آن الگوي مناسبی را
داده و به بد اخالقی هاي مناظراتی و عدم رعایت اصول و قواعد اخالقی در مناظرات 

دهد. خاتمه می

: اخالق مناظره، فضاي اسالمی، مناظرات حضرت رضا (ع)، علمـاي  هاکلیدواژه
ادیان. 

1. h.ghaboli@um.ac.ir
2. Mahbubehahmadi14@yahoo.com
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نقش عدالت در فرهنگ و تمدن اسالم
1دانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ اسالم دانشگاه تربیت مدرس/ لعه آقاباباییزهرا ق

چکیده
گیـري و توسـعه خـویش را    تمدن اسالمی با تشکیل حکومت نبوي فرآیند شکل

ریزي کرد. اما آنچه باعث شد این تمدن بـیش  اي پویا وبزرگ را پیآغاز کرد،و جامعه
هاي تاریخ بشـري و از بحـث برانگیزتـرین    تمدنترینمهمیکی از عنوانبهقرن 10از 

هاي خاص ایـن تمـدن اسـت. موقعیـت جغرافیـایی و      هاي جهان باشد، ویژگیتمدن
هاي که در بطن خود داشت سبب شد، تا در طـول  استراتژیک این تمدن به همراه ایده

اي در شرق وغـرب جهـان بگـذارد و البتـه ایـن تاثیرگـذاري سـبب        تاریخ تاثیر ویژه
و بالندگی سایر تمدن ها نیزشده است. عدالت، علم و دانش پروري از مهـم  شکوفایی

قرار گرفتـه و  موردتوجهترین شاخصه هاي دین اسالم است، که درکتاب قرآن بسیار 
یک اصل عنوانبهاي به مسلمانان در این موارد داده شده است. عدالت دستورات ویژه

هاي دینـی و  و بارزترین مولفهترینمهمز مطرح شده و یکی امهم و بنیادي در اسالم 
فرهنگی در تمدن اسالمی است، که نقش مهمی در ایجـاد امنیـت و ثبـات در جامعـه     

عـدالت مفهـومی   اسالمی و بالندگی آن از گذشته تا به امروز بر عهـده داشـته اسـت.    
در طول تاریخ است و در زمره مطالبات هاهمیشگی انسانآرزوهايازجملهارزشی و 

توانمیبه درستی واژه عدالت را باشد.میهر انسانیاساسی زندگی فردي و اجتماعی
یک اصل اخالقی مشترك در همه ي فرهنگ ها دانست، که عام و جهانی و البتـه فـرا   

ي ادیـان بـر آن توافـق    توان اذعان داشت، که پیروان همهتاریخی است، وبه تحقیق می
ي فرهنگ و تمدن اسالمی، و رابطه آن باحثی دربارهمقاله ضمن بررسی مدر ایندارند.

-به این پرسش پاسخ داده شود که آیـا اسـالم در پـی عـدالت    شودمیبا عدالت سعی 

ي اسالمی  بـا عـدالت در ارتبـاط    گستري است؟ و آیا پیشرفت وتوسعه علمی، جامعه
بوده است؟

وسعه علمی. : امنیت، عدالت، فرهنگ و تمدن، قوانین اسالم، تهاکلیدواژه

1. z.babaei@modares.ac.ir
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عدالت و تمایزات زن و مرد
بیتاهلدر امور کیفري از منظر 

1حقوق جامعۀ المصطفی العالمیهو مدیرگروه استادیار /گرایلیمحمدباقر

چکیده
خـواهی در  عدالت یکی از مسائل اساسی و مهم جوامـع بشـري اسـت. عـدالت     

ترین اصـطالح حقـوقی   قدیمیانسانی دارد ودر فطرت و سرشتریشهجامعه بشري 
اصولی است که در تمـام  ازجملهبه کار رفته در تاریخ مدنیت انسان است. این مفهوم

و جزء حقوق طبیعی انسـان اسـت   احکام فقهی و حقوقی اسالم ظاهر و متجلی است
. تعاریف متفـاوتی از  هاي متفاوت تبیین شده استکه در طول تاریخ بشریت در قالب

حق هر صاحب حق را به ت. جامعترین آن عبارت است از اینکه: اسشدهارائهعدالت 
. عدالت به معناي تسـاوي نبـوده و در حقـوق کیفـري،  عـدالت داراي آثـار       او بدهند

و مرد به رغم زن متمایزي استکه موجب تمایز زن و مرد در احکام کیفري شده است.
آفرینی خاصـی  و نقشبرابري در نیل به تکامل و وصول به قرب الهی، هر یک جایگاه

با توجه گزاره هاي اسالمی در مـورد عـدالت جنسـیتی،    در نظام هستی بر عهده دارند 
اصلی این تحقیق عبارت است از: تبیین مبتنی بر عدالت تمایزات کیفري بین زن سؤال

با توجه بـه تمـایزات زن و مـرد در سـاختار     و مرد چیست؟ فرضیه مقاله چنین است:
، چـه اینکـه   اقتضاي عدالت در تمایز تکالیف و حقـوق آنـان اسـت   فیزیکی و روانی،

هرگونه تساوي، عدالت نیست و عدالت، مطلـق تسـاوي نیسـت. از ایـن رو در نظـام      
در شـهادت، قصـاص،   گذاري شده است، تمایزاتی کیفري ایران که بر فقه اسالمی پایه

ا روش تحلیلـی توصـیفی   شود. که در این نوشتار بدیده میحدود و دیه، مجازاتها و... 
به بررسی مبانی فقهی آن پرداخته شده است و تمایزات را مبتنی عـدالت تبیـین شـده    

نماید.می
: عدالت، مساوات، تمایز، زن و مرد، حقوق کیفري.هاکلیدواژه

1. gerayeli1378@yahoo.com
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)ع(بیتاهلعدالت محوري 

در مواجهه با پیروان سایر ادیان
1ی دانشگاه شهید بهشتیکارشناس ارشد عرفان تطبیق/مریم مرادي

2قزویندانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)ادیان وعرفان تطبیقیاستادیار/محمد جواد شمس

چکیده
امـر صـاحبان بـارز هـاي مشخصهازیکیعنوانبه	راعدل	)ع(معصومینحضرات

ند، بـر  رکرد ویژه ي آن را نیز قرار دادن هر چیزي در جاي خود دانسته اکاوکردهمعرفی
بیـت اهـل این اساس تردیدي براي پذیرش گستره ي عدل در تمامی دوایر و ابعاد زندگی 

حـوزه در. مانـد نمـی بـاقی خـویش حقیقـی جایگاهدرامورمختلفیافتنسامانو	)ع(
به مدد تحلیـل و توصـیف داده هـاي تـاریخی و حـدیثی      اجتماعی،رفتارهايوتعامالت

سـایر پیـروان بـا مواجهـه هنگامبهکه	)ع(بیتاهلو سنت بخشی از سیره توانمیمعتبر 
قبـال درایشـان گونـاگون رفتارهـاي مبنايودراوردتحلیلبهرااستخوردهرقمادیان

سؤال پاسخ داد که آیا مواضـع مختلـف ائمـه    اینبهآنگاهوفهمیدراادیاندیگرمتدینان
چنـین اگـر گردد؟میمجتمعواحدمینظاتحتادیانسایرمتشرعانقبالدر	)عاطهار (

گفتـاري ورفتـاري يسـیره دردرنـگ ؟انـد کـدم آناجـزاي وچیستآنماهیتاست
رویکـرد بـودن غالبازحکایت	ادیان دیگرپیروانبايمواجهههنگامبه	)ع(بیتاهل

تريجزییهاينگاهتوانمیآن،بستردرکهرویکردي. دارد	ایشانسويازمدارعدالت
مسـلمانان غیـر عملکردبهتوجهباوخاصموقعیتیفراخوربهکدامهرکهبازشناخترا

ري در مـدا رافـت حـق، صـاحبان حقوقادايوقتبهمدارياست؛حقنمودهمیتجلی
مسـلمانان غیـر بـا آمـد ورفـت و	رعایت احوال اقشار آسیب پذیر ایشان، تعامل مداري

،مجـرم وطـاغی افـراد تنبیـه درمداريحدوداسالمی،يجامعهدرشهروندانیعنوانبه
کـه بـود حـالی دراینالبتهوایشانازحقجویندگانبارویاروییوقتبهمداريبرهان
دو رویکرد ذلت مداري و ادب محوري بر انواع مواجهه هاي گوناگون قرآنیمبانیمطابق

با غیر متدینان به اسالم سایه افکنده بود.
رویکرد، عدالت محوري، پیروان، ادیان.)،ع(بیتاهل: هاکلیدواژه

1. m.moradi1414@Gmail.com
2. mj.Shams@isr.ikiu.ac.ir
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قلمرو و الگوي عدالت بین نسلی
(ع)در اندیشه اهل بیت 

1استادیار گروه علوم اقتصادي دانشگاه علوم اسالمی رضويمرتضی مرتضوي کاخکی/

2دانشگاه علوم اسالمی رضويکارشناس ارشد علوم اقتصاديسمیه براتی مقدم/

چکیده
رچند نظریات عدالت به هنگام ترسیم مقتضیات عـدالت، نـاگزیر نگاهشـان بـه     ه

ولی عدالت بین نسلی مفهومی زاییده دنیاي مدرن است. این نظریات کـه  ؛آینده است
زیست، تخلیـه منـابع طبیعـی و تهدیـد حیـات      واکنشی نظري به مسئله تخریب محیط

کـه شـامل   ،اندصادي طرح کردههاي آتی هستند، مسائل جدیدي را در ادبیات اقتنسل
،قلمرو، الگو و معیار عدالت بین نسلی است. لذا با توجه به مدرن بـودن ایـن مفهـوم   

نسلی الزم اسـت تـا مبـانی و    براي دستیابی به نظریه اسالمی در خصوص عدالت بین
گـاه بـا جسـتجوي ایـن     خوبی مورد شناسـایی قـرار گیـرد و آن   مسائل این نظریات به

ر میراث اهل بیت نظریه اسالمی ارائه گردد. به همین منظور در این مقاله بـا  ها دمؤلفه
هـاي اصـلی   مولفـه اي و روش دکانستراکشن (بن فکنی)استفاده از مطالعات  کتابخانه

نسلی استخراج شده اسـت و بـر اسـاس آن سـواالت پـیش روي      نظریات عدالت بین
ویري از مفهوم عدالت بین نسـلی  تصنظریات عدالت بین نسلی تبیین و در پرتوي آن

در بیـت اهـل نظـر  ،ها در میراث اسـالمی آن گاه با جستجوي این مولفه.ارائه داده ایم
در حوزه بیتاهلبر این اساس از نظر خصوص عدالت بین نسلی را به دست آوریم.

مـی  اي الهـی اسـت  منظور پاسداشت کرامت ذاتی انسان که هدیهبهعدالت بین نسلی 
مواهـب  چراکهف به صورتی برابر رخ دهد هاي مختلمیان نسلتوزیع مواهببایست

هدف این نظریه در .همه نسل هاي آتی در منابع شریکندمتعلق به همگان است و لذا
شـده  اي بدون فقر در طـول اعصـار بـوده و الگـوي توصـیه     ساختن جامعه،بعد عملی

.ف در نسل حاضر استتوسط آن مصرفی متعادل از منابع طبیعی به حد کفا

: عـدالت بـین نسـلی، قلمـروي عـدالت، الگـوي عـدالت، کرامـت،         هاکلیدواژه
. بیتاهل

1. mortazavi.k@gmail.com
2. s.barati_m@yahoo.com
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محورعدالتاجتهاد
اسالمینوینتمدنزیربناي

1مشهدفردوسیدانشگاه/ استادیارجعفر مروارید

چکیده
،صـرفاً رادیـن کـه اسـت »کارآمـد دین« ایدهبرمبتنیاسالمی،تمدنبازسازي

دینبلکهنداند،میشود،مکلفذمهبرائتباعثآن،انجامکهمناسک،ازايمجموعه
میـاورد، ارمغانبهرااخروي،سعادت،تنهانهبدان،التزامکهبداند» زیستینحوه«را

میاورد،فراهمنیزرادنیاییاینزندگیدرعقالنینظمیواجتماعیمنديسامانبلکه
انساننیازهايبامتناسب،دینیِهايآموزهپایهبر،اسالمیپویايمدنتهايپایهکه

. میدهدتشکیلرامعاصر،
کـه میدانـد توانـا وگشـوده ايقـوه را،انسانعملیعقلِمحور،عدالتاجتهاد

ومیدانـد العقـال ریـیس ،راشـارع وداردراافعالذاتیقبحِوحسنکشفقدرت
. میگیـرد نظردراحکامِ عللرتبهدر،)عملیعقلکشفترینمهمنعنوابه(راعدالت
مطالبـات وجدیـد جهاناقتضائاتشناختبرايراراهطرفیکازعقالنیتی،چنین

حقـوق راعـدالت، مصداقترینمهمکهمطالباتی( استپاسخگوبدانومیگشایدآن
بـراي شـرعی خطابـات دهیِتجهوکاراییدیگر،طرفازو) میداندانسانذاتی

-جـزء تفکیـک "هـاي روشبامحور،عدالتاجتهاد. میکندتامین،رامعاصرانسان
،"حقیقیهقضایاي-خارجیهقضایاي"،"محتوا-فرم"، ")مقاصد(روح-ظاهر"،"کل

بـا ومیکنـد تبیینرامعاصر،انساننیازهايبرايشرعیخطاباتداريمعناوپویایی
و»روحیموافقت«،»اقتضائیاباحهوالفراغمنطقه« ،»هرمنوتیکیدور«هايسممکانی

هـاي زمینـه پـیش "با"شریعتمتن"دیالوگبرايراراه،»شریعتمذاقومقاصد« 
متودیـک هايپایه،ترتیببدینومیسازدممکن"مدرنجوامعاجتماعیوفرهنگی

را) اسـت امکانپـذیر نـوین، جامعـه بادیالوگرهگذرِازکه(،"اسالمینوینتمدن"
. میسازدممکنوایضاح

دیندارياجتهاد،فطري،حق: عدالت،هاکلیدواژه

1. morvarid@um.ac.ir
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اعتدالوعدالتارزشمبنايتحلیل
اسالمویونانفیلسوفانفضیلتاخالقدر

1سبزواريحکیمحدیث دانشگاهوقرآنعلوماستادیارگروه/ مصطفائیمحمد

هچکید
ارسـطو همچونهستندمسلماناخالقفیلسوفانترینمهمازکهنراقیوهمسکوی

و»اتم«عنوانبهعدالتاخالقی،فضائلمیانازکهکنندمیتأکیدصراحتبهافالطونو
ازیـک هرنمادینوبرجستهشخصیتبهتوجهبا. شودمیمحسوبفضائل»اشرف«

استاینحاضرتحقیقسؤالاسالم،ویونانفلسفیاخالقعرصهدرمذکورحکیمان
فیلسـوفان ازیـک هـر دیـدگاه دراعتدالوعدالتارزشمبناينهایی،تحلیلدرکه

اطالعـات گردآورياساسبروتحلیلیـتوصیفیما،پژوهشروشچیست؟مذکور
ایـن درراعدالتوگویدمیسخنروحزیباییازافالطون. استايکتابخانهمنابعاز

راروحزیبـایی هـدف داردبـر درکهانسجامیواهنگیباهمکهکندمیارزیابیراستا
طریقازنهرا،آنازحاصلزیباییواجزاءتناسبِمعنايبهعدالتوي. کندمیتأمین

وهـدف بـراي اسـتعدادي وقـوه هـر کهغائیتاصلطریقازظاهراًبلکهوسطحد
پیـروان وارسـطو . کنـد مـی توجیـه دارد،کلـی غایتیهممجموعوشدهساختهغایتی

حرکـت نقطـه البتـه . دارندنظرمطمحراحکمیتأمالتبرايعقلآزادياو،مسلمان
عزیمـت نقطـه امـا اسـت حـق بـودن یکیو»واحدیت«وسط،حدارزشدرارسطو

. استرذیلتطرفینازوسطحدحداکثريفاصلهخصوص،ایندرنراقیومسکویه
قـوه «یـا اخـالق، ایندرعدالتمتعلقکهدهدمینشاناولیههايررسیب: آنکهنتیجه
فضـیلت «بـه آنارزشجهـت کـه است»نفسقوايتمامی«یاو)» عملیعقل(عملی

نمـوداريِ »تناسب«یاووسطحدبهرذیلتطرفینارجاعطریقازعدالتبودن»ساز
)» انسجام(وحدت«وحقبودن)» یکی(واحدیت«درریشهترتیببهکهگرددبرمیآن

.دارندپیدررا»روحزیبایی«یاو»عقلآزادي«ودارندحق
ارسـطو، افالطـون، فضـیلت، اخـالق ،عدالت، اعتدالارزش: مبنايهاکلیدواژه

.نراقیمسکویه،

1. mostafaei60@gmail.com
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جایگاه اخالق کاربردي در تأمین دادرسی عادالنه 
ي رضويهاآموزهو (ع)ازدیدگاه فقه اهل بیت 

1دانشیار و مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه مفید/ هدي مقداديمحمد م

چکیده
عدالت قضایی و دادرسی عادالنه در زمره مهم ترین رسالت ها و با اولویت ترین 
برنامه هاي هر نظام حکومتی است و بی گمـان دسـتگاه قضـایی مهـم تـرین رکـن و       

اختالفـات،  وفصـل حلیفه . نهادي که وظشودمیمؤثرترین نهاد در این باره محسوب 
رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و تعدیات را بر عهده داشته و نیـز مسـؤول   
حسن اجراي قوانین، پشتیبانی از حقوق فردي و اجتماعی و نیز تحقق عدالت قضـایی  

. بدین جهت متصدیان امر قضا و کارگزاران امر دادرسی پیش از هر امري باید به است
اخالقی  حرفه اي خود پایبند باشند تـا بتواننـد در ایفـاي    هايارزشمراعات اصول و 

فقه شیعه؛ تـراث  هايآموزهمسئولیت خطیر خود موفق و کارآمد عمل کنند. بر اساس 
(علیهم السالم)، کارگزاران و مـأموران امـر قضـا، مکلـف بـه      بیتاهلغنی و ارزشمند 

بایسـته هـاي اخـالق    عنـوان بهن از آتوانمیرعایت اصول اخالقی مهمی شده اند که 
کاربردي یاد کرد که شامل مواردي مهمی چون؛ رعایت کرامت، صـداقت، اسـتقالل و   
بی طرفانه بودن و ارشاد مردم است. گفتنی است که به رغم تـالش هاپیشـرفت هـاي    

و اصـول اخالقـی   هـا آمـوزه صورت گرفته در نظام هاي مختلف، تـاکنون نظیـر ایـن    
ندي با این جامعیت و ظرافت نیامـده اسـت. از سـوي دیگـر، بـه      ارزشمند، در هیچ س

یکی از آسیب هاي مهم نظام قضایی در کشور ما ناشی از عدم توجه الزم کهاینلحاظ 
به تدوین و مراعات اخالق کاربردي در امر قضـا و دادرسـی اسـت، در ایـن نوشـتار      

ادرسـی عادالنـه بـر    ضمن تبیین ضرورت این امر، موارد اخالق کـاربردي در تـأمین د  
رضوي و راهکارهاي تحقق آن بیان شده است.هايآموزه(ع) و بیتاهلاساس فقه 

اخالق کاربردي، کرامت محوري، عدالت قضایی، دادرسی منصفانه، :هاکلیدواژه
(ع)بیتاهلهاي آموزه

1. mmeghdadim@gmail.com
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(ع)راهبرد امام علی بن موسی الرضا

وحید شیخ صدوقي کتاب التدر برخورد با ادیان بر پایه
1دکتري ادیان و عرفان تطبیقی و عضو هیئت علمی دانشگاه لرستانمنظمی/اردشیر

چکیده
ي(طرح) توحید، امـا  شیخ محمد بن علی صدوق اگر چه به نیت شناساندن انگاره

ي مسـلمانان دسـت بـه    بر محوریت نمایاندن همزیستی اسالم با دیگر ادیان در جامعه
زند تا ز امام علی بن موسی الرضا در کتاب التوحید خویش میي حدیثی مفصل اارائه

نشان دهد که پیشواي راستین تشیع دریک رفتار وحیانی برگرفته شـده از قـرآن کـریم    
شود. از آن جا که شیخ صدوق با برگزیدن و نگاشتن حدیث چگونه با ادیان روبرو می

از وجود یـک راهبـرد در ایـن    اي پنهان، ادیان، در دو کتاب بسیار مهم خویش به گونه
دارد، دقت در بررسـی اجـزاي حـدیث، مؤیـد گـزینش آگاهانـه و       حدیث پرده بر می

هدفمند از سوي شیخ خواهد بود. کوشش این نوشتار بر آن است که در گام نخسـت  
این پرسش را به کاوش و پاسخ نزدیک سازد کـه آیـا امـام الحـق از یـک راهبـرد در       

اند یا تنها، سخن از یک راهکار(تاکتیـک) خـود بـر    ه گرفتهپارادایم فکري خویش بهر
آمده و زودگذر در میان است. در گام پسین، این جستار خواهد کوشید تا نشان دهـد،  
تالقی پیشواي راستین با بزرگان و رهبران ادیان، هویداي یک راهبرد(استراتژي) کامال 

بنیاد ي ایدئولوژي دانشایهمنطقی و علمی است. رخدادي از این دست، از یک سو برپ
امام همام و شناخت ژرف ایشان از متون وحیـانی اهـل کتـاب در رویـارویی بـا غیـر       

اي است کـه  ي عملیاتی شدهي راهبرد امام آموزهمسلمانان است و ازدیگر سوي شیوه
کنـد. از ایـن رو نـوع بازگشـت و خوانش(قرائـت)      ي تالقی ادیان را عرضه مـی آینده

توانـد راهکـار   هاي ایـدئولوژیک اهـل بیـت پیـامبر اعظـم مـی      منشورنامهمسلمانان به
باشـد.  ي سـوم مسـیح مـی   رفت از بحران نبرد ادیان در هـزاره اي براي برونپیشگیرانه

نمایان ساختن هستی و چگونگی چنین راهبردي آرمان این مقال خواهد بود.

ن. : امام رضا، شیخ صدوق، توحید، اسالم، ادیاهاکلیدواژه

1. Am14noor@yahoo.com
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بررسی دیدگاه فالسفه اخالق اسالمی 
دیدگاه نراقی در جامع السعاداتبرتکیهبا 

1استادیار فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه پیام نور سبزوارمصطفی مومنی/

2استادیار فقه و حقوق خصوصی دانشگاه حکیم سبزواريفاطمه رجائی/

چکیده
تر در اندیشه افالطـون  اطی و سپسمسائل علم اخالق اولین بار در محاورات سقر

خـاص کتـاب اخــالق   طـور بـه بـا انسـجام و تفصـیل بیشـتري مطـرح شـد. ارسـطو        
نیکوماخوس را تالیف نمود. اندیشمندان اسالمی نیز در این مباحـث متـاثر از ایـن دو    

بخصوص در حوزه اخالق هنجاري مانند مـالك و  هاآنفیلسوف بوده و آراء اخالقی 
متاثر است. در این نوشتار به تحلیل و بیان دیـدگاه  هاآنی، از دیدگاه معیار فعل اخالق

عالمان علم اخالق اسالمی با محوریت مال مهدي نراقی در ایـن زمینـه مـی پـردازیم.     
کـه  -نوشتار این است که جایگاه عدالت در منظومه اخالقی مولی مهدي نراقیمسئله

چیست؟ -ي موافق با دیدگاه وي دارندمعموال اکثر دانشمندان اخالق اسالمی هم نظر
چگونه است؟؛ فرضیه تحقیـق ایـن   هاآنو رابطه اخالق و عدالت در منظومه اخالقی 

است که از دیدگاه علماء اخالق اسالمی، بویژه نراقی، عدالت مبنـاي اخـالق در همـه    
تـایج  در این نوشتار به تبیین این فرضیه پرداخته شده و نروازاینهاي آن است. عرصه

تحقیق چنین است: از دیدگاه این افراد اخالق چه فردي و چه اجتمـاعی بـر مبنـاي و    
محور عدالت است؛ عمل اخالقی عملی است که عادالنه باشد و فرد متخلق نیز فردي 
است که عدالت بر قواي نفسانی وي حاکم باشد؛ هر چنـد عـدالت اقسـام گونـاگونی     

ر سرزمین نفـس مبنـاي تحقـق همـه اقسـام      دارد ولی عدالت فردي و تحقق عدالت د
تعبیر شده است.» محوراخالق عدالت«عنوانبهعدالت است. از این نظریه 

مهـدي نراقـی، معیـار فعـل اخالقـی، اخـالق       اخالق، عدالت، مولی:هاکلیدواژه
عدالت محور.

1. esfad2003@yahoo.com
2. f.rajaei@hsu.ac.ir.com
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یاسی در گفتمان انقالب اسالمیسعدالت 

1سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیعضو هیأت علمی گروه / ن مهاجرنیاسمح

چکیده 
ي لیبرالیسـتی و  هـا گفتمـان زمـانی ظهـور کـرد کـه     درگفتمان انقـالب اسـالمی،  

مارکسیستی در قرن بیستم، حاکم بودند و تفاسیر جهانی و فراگیـري در بـاب عـدالت    
ي هـا آمـوزه ارائه کرده بودند. انقالب اسالمی با بازسـازي مفهـوم عـدالت بـر اسـاس      

ي رقیب را با چالش فکري مواجه ساخت. طرح عدالت تکوینی در هاگفتماناسالمی، 
پهنه آفرینش و منطبق با عقل و فطرت انسانی و ابتناي عدالت تـدوینی و تـوزیعی بـر    

ي رقیب بود. تفکیک رویکرد پیشینی و پسینی، هاگفتماناساس آن، بر خالف رویکرد 
انی و کنشـی بـودن عـدالت، راهبـردي و     ارزشی و روشـی، شـکلی و محتـوایی، آرمـ    

ه مفـاهیم اجتمـاعی ماننـد،    باهمـ راهکاري بودن آن و سازگاري و پیوند وثیق عـدالت  
ساالري دینـی و شایسـته   مردمامنیت، آزادي، رفاه، قانون و نظم، توسعه و تکنولوژي،

تمان ي گفتمان انقالب اسالمی است. این گفهاينوآورساالري، انتخابات و اکثریت، از 
با قرائت خود نشان داد که زندگی شهروندي و شـهریاري در دنیـاي مـدرن، تنهـا بـر      

و پیشـرفت مـادي و معنـوي    ینشـاط اجتمـاع  و ییایو پاییایپوعدالت به هیماخمیر
.رسدیم

عدالت، عدالت اجتماعی، گفتمان، تحول، انقالب اسالمی ایران.:هاکلیدواژه

1. mohajernia@gmail.com
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سالمینقش عدالت در شکوفایی تمدن ا

1عضو پژوهشی دانشگاه علوم اسالمی رضوي/ علی اکبر نوایی شوروزي

چکیده
تحقق و استقرار عدالت در صحنه اجتماعی در اقتصاد و نظام حقوقی، اجتمـاعی،  
فرهنگی و علمی، گوهري گمشده و کم حضور در صحنه تاریخی و اجتماعی بـوده و  

آرزو و آرمان دیرینه بشر بـوده و  می باشد. که برآورده شدن آن در پهندشت تاریخی،
خواهد بود. در اندیشه معرفتی، اجتماعی و سیاسی اسالم تحقق و حضـور عـدالت در   
صحنه اجتماعی تمهیدگر و بستر ساز شکوفایی یـک تمـدن عظـیم خواهـد گردیـد و      
نقشی غیر قابل انکار در تجلی تمدن نوین اسالمی خواهد داشـت از ایـن رو، نوشـتار    

تعقیب،تحلیل و توضیح موارد ذیل باز نموده ایم.حاضر را با 
مفهوم عدالت اجتماعی و بستر هاي تحقق آن.1
مفهوم تمدن نوین اسالمی و فرایند شکل یابی آن.2
نقش تحقق عدالت اجتماعی در بستر سازي تحقق نوین اسالمی.3
ضرورت هاي تحقق عدالت اجتماعی در راستاي تمدن نوین اسالمی.4
الت اجتماعی و تمدن نوین اسالمینقش آفرینان تحقق عد.5
حرکت در راستاي اندیشه هاي رهبري در تجلـی و شـکوفایی تمـدن نـوین     .6

اسالمی
بدیهی است که در راستاي موارد یاد شـده، نوشـتار جهـت داده شـده، بـه نتـایج       

پرنمود و بایسته اي دست خواهد یازید.  

اسالمی: عدالت، اجتماع، حقوق، رهبري، تمدن نوین هاکلیدواژه

1. navayee@razavi.ac.ir
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عدالت در فقه اسالمی
1استادیار گروه حقوق دانشگاه مازندرانیوسف نورائی/

2دانشگاه مازندراندکتراي فقه و مبانی حقوق اسالمیدانشجويمحمد قنبرزاده/

چکیده 
، رایج ترین تعریف از عـدالت در فقـه،   "عدالت"فارغ از تعاریف مختلف براي لغت 

رار بر صغیره و اعمال منافی مروت اسـت. اینکـه در مـوارد    عدم ارتکاب کبیره و عدم اص
ملحوظٌ به، آیا باید این صفت بصورت ملکه درآید یا صرف قوت عرفـی ایـن صـفت در    
افراد کفایت می کند، اختالف نظر است. این مقاله ضمن اشاره اجمالی به آراء مختلف در 

ي آن همراستاست تمایـل  این خصوص به تعریف عرفی ازعدالت که بسیار با تعریف لغو
؛ نظري که در اقـوال برخـی   "استقامت و عدم انحراف در افکار و اعمال"نشان داده است: 

از متأخرین نیز بدان اشاره شده است. سپس با استناد به معروفتـرین روایتـی کـه در ایـن     
موضوع مورد استناد فقهاي عظام قرار گرفته شده اسـت، یعنـی روایـت ابـن ابـی یعفـور،       

در روایـات بـاب و   ازآنجاکهحل ثبوتی و اثباتی عدالت مورد بررسی قرار گرفته اسـت. مرا
است نه احراز عدم فسق، به راه هاي احراز عـدالت  موردنظراحکام مربوطه، احرازعدالت 

و در دسترس تـرین راه احـراز   ترینمهمعنوانبه"حسن ظاهر"اشاره شده است و مفهوم 
با تذکر چند نکته اعتماد به درنهایتقه قرار گرفته است. صفت عدالت مورد بررسی و مدا

حسن ظاهر در ابوابی چون نماز جماعت، به دلیل مصالح عالیه اي که در جماعت مسلمین 
مدنظر شارع قرار گرفته از یک سو و عدم تالی فاسد ناشی از تساهل در آن، مورد پذیرش 

قضا و حکومت، به نگاهی دقیق تر که قرار گرفته شده، اما در احکام مهمتري چون ابواب 
ناشی از معاشرت و مراوده با فرد است، به مقوله حسن ظاهر توجـه داده شـده اسـت. در    
پایان به یکی از کارکردهاي دیگر مقوله عدالت در فقه توجه شده است، آنجا که از عدالت 

مـی رسـد ایـن    کمک جست. به نظر توانمیمبنایی مهم در طریق استنباط احکام عنوانبه
یکی از ابزارهاي اجتهاد پویا بویژه در باب مسائل مستحدثه مدنظر عنوانبهموضوع میتواند 

.قرار گیرد

عدالت، ملکه، گناه کبیره، اصرار بر صغیره، حسن ظاهر، امام جماعت. :هاکلیدواژه

1. dr.yoosofnoorai@gmail.com
2. yyffrr114@yahoo.com
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ي اخالقی در مناظرههاآموزهاصول و 
با تأکید بر مناظرات رضوي

1/ استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمنوروزيدکتر مجتبی 

2دانشجوي کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد/ زکیه عابدینی نیا

3دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهدانشجوي کارشناسی رشته علوم قرآنید/ مریم مقیسه

چکیده
گفـت و گـو بـین دو طـرف یـا بیشـتر،       مناظره یکی از انواع ادبی است که بر اساس 

گیرد و در آن هر یک از طـرفین، مطالـب و دالیلـی را    ي موضوعی خاص شکل میدرباره
هاي اسالمی و کند و اگر این روش در خدمت تبلیغ آموزهبراي اثبات مدعاي خود بیان می

اصـول  تواند بسیار کارگشا باشـد. از ایـن رو توجـه بـه آداب و    هدایت بشر قرار گیرد می
حاکم بر آن در پرتوي آیات قرآن و کالم معصومین (ع) جهت اثر بخشی هـر چـه بیشـتر    

نماید. در این میان گزارشاتی که از مناظرات امام رضـا (ع) بـا علمـاي ادیـان     ضروري می
مختلف به دست ما رسیده است، حاوي نکات ارزشمندي است که یک الگوي عملی و نه 

دهـد. ایـن مقالـه کـه از نـوع      ک انسان کامل در اختیار قرار میي یتئوري از مناظرهصرفاً
پژوهش هاي بنیادي بوده، با روش تحقیق کیفی مبتنی بر تحلیل محتوایی و بـا اسـتفاده از   

اي به بررسی آداب مربوط به یک مناظره ي علمی در قالب ارکان آن، با نگاه منابع کتابخانه
-ي آن را مـی م شیعیان پرداخته است که نتیجهي عملی مناظرات امام هشتخاص به نمونه

یک روش آموزشی مطرح کرد و به کار بست. قدم اول در شکل گیري یـک  عنوانبهتوان 
اي خاص است، اما آنچـه  ها در مورد مسئله، احساس نیاز به اشتراك گذاري دانستهمناظره

دالت و انصـاف،  شود رعایت اصول حاکم بر مناظره نظیر رعایت عسبب اثربخشی آن می
دوري از تعصب و فراموش نکردن هدف مناظره است که همان کشف حقیقت و آمـوزش  

غیرمستقیم مطالبی است که در بدو امر پوشیده و نامعلوم بوده است.  
: مناظره علمی، اصول مناظره، اخالق مناظره، مناظرات امام رضا (ع).هاکلیدواژه

1. mojtabanoruzi@gmail.com
2. Mzk9288@yahoo.com
3. Maryammogheyseh1363@yahoo.com
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می پیشگامان وحدت و تقریب مذاهب اسال
در حوزه علمیه مشهد

1دانشجوي دکتري فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد/ علیرضا نوروزي

2استادیار دانشکده تربیت مدرس قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهدمجتبی نوروزي/

چکیده
وحدت و تقریب میان مذاهب اسالمی از مسـائل ضـروري جهـان اسـالم در عصـر      

است. وحدت و تقریب به معناي انکار مبانی مذاهب و نادیده گرفتن حقایق دینـی  حاضر
هاي نامعقول و تعصبات نادرست و تمرکز بر مشترکات نیست بلکه به معناي پرهیز از نزاع

ترین حوزه علمیه شیعی که تاسیس قدیمیعنوانبهمیان مسلمانان است حوزه علمیه مشهد 
گردد، در گسترش وحدت و تقریب میان مـذاهب  (ع) بر میآن به دوران حضور امام رضا

هایی مانند شیخ طوسی در دوران متقدم و مجالسـات  پیشگام بوده است. تربیت شخصیت
سنّت شاهدي بر این مدعاسـت. در دوران متـاخّر بخصـوص پـس از     ایشان با علماي اهل

هاي مثبتـی در ایـن   قدمپیروزي انقالب اسالمی نیز علما و اندیشوران حوزه علمیه مشهد 
انـد.از میـان   مسیر برداشته و زمینه مذاکره و مراوده علمی و تعامل بیشتر را فـراهم نمـوده  

اهللا اهللا العظمی حـاج سـید محمـدهادي میالنـی، آیـت     هایی مانند آیتمعاصرین شخصیت
م اي (مقـام معظـ  اهللا العظمی حاج سید علی خامنـه العظمی حاج سید عبداهللا شیرازي، آیت

اهللا حـاج شـیخ محمـد کفعمـی،     اهللا العظمی حاج سید علی سیستانی، آیـت رهبري)، آیت
اهللا زاده خراسـانی، آیـت  اهللا حاج شیخ محمـد واعـظ  اهللا حاج سید مهدي عبادي، آیتآیت

اهللا حاج شیخ رجبعلی رضازاده در عرصه تقریـب و  حاج شیخ عباس واعظ طبسی و آیت
انـد.  اي در این راستا ایفا نمودهبوده و خدمات ارزندهتعامل میان مذاهب اسالمی شاخص

در این نوشتار، ضمن معرفی عالمان پیشـگام حـوزه علمیـه مشـهد در عرصـه وحـدت و       
هـاي تقریبـی آنـان در    تقریب مذاهب اسالمی، به برخـی خـدمات و اقـدامات و اندیشـه    

کنیم.خصوص تعامل میان جهان اسالم اشاره می
حوزه علمیه مشهد، وحدت، تقریب مذاهب اسالمی، پیشگامان مفاخر،: هاهکلیدواژ

وحدت.

1. a.norouzi@mail.um.ac.ir
2.mojtabanoruzi@gmail.com
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حوزه علمیه مشهد
ها و تحوالت داخلی و بین المللینهضت

1دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي دکتري فقه و مبانی حقوق اسالمی/ علیرضا نوروزي

2قرآن کریم مشهداستادیار دانشکده تربیت مدرس قرآن دانشگاه علوم و معارف مجتبی نوروزي/

چکیده
یکی از مجـامع علمـی کهـن در حـوزه علـوم انسـانی و       عنوانبهحوزه علمیه مشهد 
شیعیان و مهد پرورش بزرگان و شخصیت هـاي تـاثیر   موردتوجهاسالمی، در طول تاریخ 

گردد، آنجـا  هاي آن به دوران حضور امام رضا (ع) باز میگذار بوده است که آغاز فعالیت
کردند و معارف بلندپایه و شیعیان فراوانی از محضر آن امام معصوم استفاده میکه محدثین 

نمودند. وجود مرقد مطهر امام هشتم(ع) در مشهد مقدس، ایـن  آن امام همام را ترویج می
شهر را در زمرة شهرهاي مذهبی قرار داد و به تدریج با تأسـیس مـدارس علمیـه فـراوان،     

هـاي  هجرت علما و مراجـع و پـرورش طـالب در زمینـه    زمینۀ مساعدي براي استقرار و
مختلف فقهی، اصولی، حـدیثی، فلسـفی و کالمـی فـراهم آمـد. بطـوري کـه بسـیاري از         

روند؛ هاي برجسته شیعی محصول علمی و فکري این حوزة مقدسه به شمار میشخصیت
عاملی، حکیم حـاج مـال هـادي    هایی چون شیخ طوسی، شیخ طبرسی، شیخ حرشخصیت

بزواري، آخوند خراسانی و دیگر بزرگان که در این حوزه تربیت شده و موجب تحوالت س
اي در جهان اسالم شدند.قابل مالحظه

هـاي برجسـته حـوزوي، عالمـان دینـی رهبـري       با گسترش حوزه و ظهور شخصیت
نهضت هاي مختلف دینی و ملی و فرهنگی را بر عهده گرفتنـد و ضـمن روشـنگري، در    

کت هاي سیاسی و اجتماعی نقش بسزائی ایفا نمودند. در این نوشتار، ضمن بسیاري از حر
بررسی و تحلیل اوضاع حوزه علمیه مشهد از دوران مشروطه تا عصر حاضـر، بـه معرفـی    

در هـا آنهاي تأثیرگذار حـوزه علمیـه مشـهد پرداختـه و نقـش      برخی مفاخر و شخصیت
می کنیم.ها و تحوالت داخلی و بین المللی را بازگونهضت

هاي داخلی، انقالب اسالمی.مفاخر، حوزه علمیه مشهد، نهضت:هاکلیدواژه

1. a.norouzi@mail.um.ac.ir
2.mojtabanoruzi@gmail.com
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بررسی حقوق و اخالق 
در خانواده از منظر امام رضا (ع)

1استادیار دانشکده تربیت مدرس قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهدمجتبی نوروزي/

2انشکده تربیت مدرس قرآن کریم مشهدکارشناسی ارشد علوم قرآن دزینب ایزدخواه/
چکیده

استحکام خانواده و پیوند عمیـق و عـاطفی میـان اعضـاي آن در گـروي رعایـت       
عدالت و حقوق متقابل افراد است و رعایت این حقوق ضامن سـالمت خـانواده و در   
مرحله بعد سالمت اجتماع است. اگر در خانواده به دلیل عدم رعایت حقـوق متقابـل   

پاشد. آثار فروپاشی خـانواده ابتـدا بـر    اي حاکم نباشد، خانواده از هم میدالنهنظام عا
زن و شوهر و فرزندان و بعد بر جامعه است. متأسفانه بسیاري از معضالتی که اکنـون  

ریشه در رعایت نکـردن حقـوق خـانواده و تربیـت نادرسـت      شودمیدر جامعه دیده 
ي رعایت و انجام تعهدات حقـوقی، شـناخت   شرط الزم برا.فرزندان در خانواده دارد

انسانها وقوف کاملی بر این وظایف و حقوق ندارند، باید ازآنجاکهاین حقوق است و 
هـا آنبراي شناخت صحیح و دقیق آن به تعالیم وارده از معصومان (ع) و سیره عملی 

بررسی و شناخت حقوق افراد مختلـف خـانواده در  باهدفمراجعه کرد. این پژوهش 
جهت برقراري عدالت در خانواده از دیدگاه معصومان (ع) و به ویژه امام رضا(ع)، بـه  
روش تحلیلی و توصیفی تنظیم شده است. آنچـه در آخـر پـس از دسـتیابی بـه نظـام       
حقوقی و اخالقی موجود در روایات به دست می آیـد، ایـن اسـت کـه بـراي برقـرار       

نموده تأکیداخالقیات در نظام خانواده ساختن عدالت، معصومین(ع) بر توجه بیشتر به
اند؛ چراکه عدالت از اصول اخالقیست؛ لذا اگر اخالق در خانواده حـاکم شـود، هـیچ    
حقی از اعضاء خانواده پایمال نخواهد شد و در نتیجه عدالت در محیط زندگی برقرار 

خواهد شد.
ع)، سیره رضوي.: اخالق، حقوق، عدالت، خانواده، فرزند، امام رضا(هاکلیدواژه

1.mojtabanoruzi@gmail.com
2. izadkhah22@gmail.com
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نقش عدالت اجتماعی در شکوفایی علمی
تمدن اسالمی عهد رضوي

1دانشیار پژوهشکده اسالم تمدنی، پژوهشگاه فرهنگ اسالمی/  سید علیرضا واسعی

کارشناس ارشد تاریخطاهره سادات صالح شریعتی/
چکیده

و علوم در تمدن اسـالمی ادواري را پشـت سـر نهـاده و مراحـل تکـوین، رشـد       
شکوفایی، گسترش و به دنبال آن رکود و حتی به زعم برخی انحطاط را سپري کـرده  
است. تمدن شناسان، عهد مأمون عباسی را کـه بخشـی از آن بـا حضـور علمـی امـام       

چه اسـباب و  کهاینرضا(ع) همراه است، دوره آغاز اوج گیري و نضج آن دانسته اند. 
، انـد دادهت که محققان پاسخ هایی به آن عللی در آن نقش داشته، پرسشی محوري اس

اما آن چه بیش از همه اذهان آنان را به خود معطوف ساخته، وجـود فضـاي مناسـب    
اجتماعی و متناسب با تولید علم بوده کـه ایـن دوره را از ادوار دیگـر متمـایز سـاخته      
است. بی گمان رشد علم و توسعه مرزهاي آن در کویر فکري و خلـوت افـراد یـا بـا    
فرمان حکومتی و حتی بذل و بخشش مالی پدید نمی آید، بلکه محصول هم اندیشی، 
مناظره، پرسش و پاسخ و وجود فضاي تعاملی آزاد بـراي اندیشـمندان، دانشـمندان و    

. به زعم این دهدمیدغدغه مندان است که امکان اظهار نظر و نقد بنیادین داشته ها را 
ستري فراهم شده بود، چون از یک سو همه افراد از نوشتار، دوره امام رضا(ع) چنین ب

ستند وارد گفتگوي علمی و تمدنی گردند، از سوي دیگـر  توانمیهر مسلک و مذهبی 
به نقد یافته ها و داشته هاي مسلمانان بپردازند و از آن مهم تـر،  آثـار و نوشـته هـاي     

بـه زبـان اسـالمی    بیگانگان را که در ذهنیـت مسـلمانان اولیـه ارزش اعتنـا نداشـتند،     
جدي، با امکان برابر که حتما نسـبتی  هايمناظرهبرگردانده و در نشست هاي علمی و 

با فضاي جامعه داشت، مورد چند و چون قرار دهند. 
: تولید علم، عهد رضوي، مأمون عباسی، عدالت اجتمـاعی، فرصـت   هاکلیدواژه

برابر 

1. vaseiali@yahoo.com



94

محورعدالت سیاسی اخالق
1گروه فلسفه مضاف دانشگاه باقر العلوم(ع)استاد / احمد واعظی

چکیده
عدالت سیاسی به معناي جریان دادن و استقرار و فعلیت بخشیدن به عدالت در قلمرو 

کالن ساختار مناسبات سیاسـی  » عدالت سیاسی. «استو عرصۀ مناسبات و روابط سیاسی 
برال دموکراسی فضـاي  خواهد. تفکر سیاسی مدرن به ویژه در قالب لیجامعه را عادالنه می

جدیـدي را موضـوع توزیـع    » خیـرات سیاسـی  «تري براي عدالت سیاسی گشـود و  متنوع
، »حق انتخاب شـدن «، »حق انتخاب کردن«عادالنه در سطح جامعه قرار داد. مقوالتی نظیر 

از دستاوردهاي نگاه مدرن به حوزة سیاست است. عدالت سیاسـی بـا   و ...برابري سیاسی
الش بنیادین پیوند خورده است نخست آنکه شرایط وجودي تحقق عدالت و چمسئلهسه 

تـوان توقـع و انتظـار    الملل و داخلی تحت چه شرایطی مـی سیاسی چیست؟ در سطح بین
عدم امکان «و » قدرت برابر«برقراري عدالت را داشت؟ آیا صحیح است که واقعیتی به نام 

قـق عـدالت در حـوزة سیاسـت داخلـی و      تنها ضامن تح» عدالتیواقعی إعمال ظلم و بی
و دیگـر فضـایل و   » عدالت سیاسـی «الملل است؟ پرسش دوم معطوف به نسبت میان بین

گمان عدالت یک فضلیت شاخص و اساس در حیـات  هاي جامعه سیاسی است. بیارزش
هاي مهم آن اسـت کـه   رو یکی از دغدغهباشد از ایناجتماعی است اما یگانه فضیلت نمی

رف تزاحم میان عدالت و امنیت، عدالت و حفظ نظـام و ماننـد آن چـه بایـد کـرد؟      در ظ
هـاي اخالقـی و یـا    پرسش مهم دیگر آن است که جایگاه اخـالق و نهادینـه شـدن ارزش   

نهادسازي در جهت صیانت از اخالقیات در فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی، در استقرار 
است که با مراجعه به منابع اسالمی و سیرة عدالت سیاسی چیست؟ مدعاي اصلی مقاله آن

مداري و اعتقاد بـه  حق،شود که اخالق محوري، ایمان به مبدأ و معادمعصومین روشن می
نیـاز جـدي اسـتقرار    هاي اصلی سیاست اسالمی است پـیش ها که از ویژگیکرامت انسان

مداري مروج اخالقمند از نهادهاي حافظ وعدالت سیاسی است این جامعۀ اخالقی و بهره
هاي مختلف عدالت سیاسی باشد.تواند در عمل پذیراي جلوهاست که می

عدالت سیاسی، اخالق و عدالت ، امنیت و عدالت.: هاکلیدواژه

1. ahmadvaezi01@hotmail.com
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معیارهاي اخالقی سود عادالنه مادي 
در فعالیتهاي اقتصادي از دیدگاه قرآن

1می دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي دکتري معارف اسال/ سید احمد وحدتی شبیري

چکیده
اخالق، طبق رهنمود آیات شریفه قرآن کریم، همه شئون زندگی انسـان را در بـر   

، ابعاد اقتصادي و معامالت نیز از این امر مستثنا نیستند. اسالم، براي نظم دهی گیردمی
تصـاد  به روابط اقتصادي مردم، اصل عدالت را به تمام تعالیم اخالقی خود در حوزه اق

تعمیم داده است. مقاله حاضر در جستجوي ارتباط معیارهاي اخالقی مطـرح شـده در   
بر کسب سود عادالنه در فعالیتهـاي اقتصـادي اسـت. از بررسـی     تأکیدآیات قرآنی با 

می آید که قـرآن کـریم بـر معیارهـاي     به دستآیات مرتبط با این موضوع این نتیجه 
دارد . آیـات  تأکیـد آوردن سـود عادالنـه   ه دسـت باخالقی در اقتصاد اسالمی ، براي 

مربوط به موضوعاتی چون ربا، احتکار، زکات، انفاق، و سایر آیاتی کـه بـه نـوعی بـا     
را بررسی می هاآناقتصاد عادالنه مرتبطند؛ در این جستار جاي می گیرند که برخی از 

عادالنـه بـودن سـود    ، کنیم. در نتیجه معیار در فعالیت اقتصادي مشروع از نگاه قـرآن  
. حاصل از آنست

: اخالق اقتصادي، سود مادي، ربح، فعالیت اقتصادي هاکلیدواژه

1. vahdati8573@yahoo.com
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(ع)حیات سیاسی امام رضا

عامل وحدت و همگرایی میان مسلمانان
1فقه و مبانی حقوق/ بنیاد پژوهشهاي اسالمی آستان قدسمربی/ دوسترضا وطن

چکیـده
معۀ توحیدي، پـیش از آنکـه دسـتوري وحیـانی     مسألۀ وحدت و همگرایی در جا

باشد، امري عقالنی است و بیش از آنکه مطلوبی دینی باشد، ضـرورتی عینـی اسـت؛    
چراکه وحدت در نظام اجتماعی اسالم تـداوم حاکمیـت وحـدت در نظـام تکـوین و      

وحدت ریشه در عقاید مسلمانان دارد که حیات آنـان و تـاریخ   تنهانهتشریع است، و 
ن امت اسالمی بر آن استوار است. اما باید دانست این ضرورت، نه با اعجاز که درخشا

با تدبیري آگاهانه، و نه با تصادف که با تالش مسؤالنۀ تمامی اندیشمندان و زمامداران 
باره امام علی بن موسی الرضا(ع) را الگوي خود امکان پذیر است. خوب است در این

زند و در عمل به مثابۀ در گفتار و رفتارشان موج میقرار دهیم که وحدت و همگرایی 
. این جستار که در پاسخ بـه همـایش بـین    آیدمنبع وحدت میان مسلمانان به شمار می

کوشد بـا مراجعـه بـه سـیرة نظـري و      المللی سیره و معارف رضوي، سامان یافته، می
دت و عملی امام رضا(ع) به این پرسش که حیات سیاسی آن حضرت نسبت بـه وحـ  

هـاي عینـی و   همگرایی در جامعۀ ایمانی چه تأثیري داشته، پاسخ دهد، و با ذکر نمونه
اي از ایـن واقعیـت را بـه    تاریخی که براي همگان مشهود و قابل فهـم اسـت، گوشـه   

نمایش بگذارد و به خوانندگان محترم و تشنگان معارف رضوي تقدیم نماید. با توجه 
شناسـی وحـدت و   آن اسـت پـس از بیـان مفهـوم    به ضرورت موجود، این تحقیق بر

گرایانۀ هایی از رفتار وحدتهمگرایی و اشاره به ضرورت عقالنی و وحیانی آن، نمونه
هاي مختلف زندگی و تعامل آن حضرت بـا  امام علی بن موسی الرضا(ع) را در عرصه

مخالفان و دگر اندیشان، تبیین نماید. 
لرضا(ع)، سیرة رضوي، عامل وحدت، همدلی، امام علی بن موسی ا:هاکلیدواژه

همگرایی.

1. vatandoust.r@Gmail.com
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دور العدل فی الحضاره االسالمیه
االستاذ المساعد فی قسم العلوم القرآن و الحدیث و عمید کلیۀ االلهیات و /غالمرضا رئیسیان

1المعارف اإلسالمیه بجامعه فردوسی مشهد. األمین العام للمؤتمر الدولی للعدالۀ و األخالق

ارات لها عناصرها و مکوناتها ، بعضها مشترکه بین الحضارات الدینیه و غیـر  الحض
الدینیه و بعضها مختصه بالدینیـه.من المکونـات المشـترکه  بـین جمیـع الحضـارات،        
التنظیم السیاسی، االمن و السالم، االزدهار العلمی و التکنالوجی، االزدهـار االقتصـادي،   

ه و من اهمها القسط و العدل.انا اعتقـد ان هـذا العنصـر    عمران البالد، الرخاء و الرفاهی
بمعناه اللغوي (وضع الشئ فی موضعه او اعطاء کل ذي حـق حقـه) لـه دور هـام فـی      
تکوین و استمرار کل حضاره. کما یقال : الحکم یبقی مع الکفر و الیبقی مـع الظلـم. و   

لحضـارات. و لـیس   لکن دوره فی الحضاره االسالمیه یختلف مع دوره فی غیرها مـن ا 
المراد من االختالف، االختالف فی ماهیته بل المراد منه  االختالف فی نطاقه و شمولیته 
لجمیع شؤون الحیاه الفردیه و االجتماعیه. حینما نتصفح القرآن الکریم و نفحـص فـی   
الروایات نجد ان العدل یشمل جمیع جوانـب الحیـاه البشـریه.من المنظـور االسـالمی      

المعاد و االیمان باآلخره و هدف التشریع االلهی السامی و فلسـفه البعثـات   العدل رکن 
السماویه و الرساالت الربانیه و من شروط التصدي للمسؤولیه التنفیذیـه فـی المجتمـع    
الموحد ومن مسؤولیات الفرد االخالقیه و االجتماعیه لالنسان المؤمن الموحد الهـادف  

ضاري الذي یتطلع الی الذري.اذا العـدل سـیطر علـی    الی بناء نفسه و بناء المجتمع الح
افراد المجتمع و تحلوا بحلیه العدل فی جمیع شؤونه الفردیه و االجتماعیه نسـتطیع ان  

نصف هذا المجتمع بانه مجتمع حضاري بکل ما فی الکلمه من المعنی.

القرآن الکریم، الروایاتعدالۀ،الحضارة، ال:یسیهئالکلمات الر

1. raeisian@um.ac.ir



98

لعدالۀمن راولز إلى اإلمام الرضا مرورا بأفالطونفکرة ا
1بالمغرب		الباحثینعضو منتدى الحکمۀ للمفکرین و/ ادریس هانی

فی هذه الورقۀ نسـعى لتأمـل فکـرة العدالـۀ تحـت ضـغط المقارنـۀ بـین القـدیم          
والحدیث، ذلک ألنّ المقارنۀ وحدها تفضح سیرورة مفهوم ال زال یبرح مکانه باستمرار، 

یؤکّد أنّ فکرة العدالۀ ظلت وستظل مطلبا مستداما. األمر الذي یجعلنـا ننطلـق مـن    مما 
قضیۀ محسۀ ولیست فرضیۀ، هی أنّ الظّلم هو قضیۀ مرکوزة فـی بنیـۀ النّشـاط لکـائن     
خطّاء. سنتجنّب بطبیعۀ الحال تفاصیل ذلک الجدل لنقف على کبرى النتائج التی آل إلیها 

تـاریخ اإلسـالمی والعصـر الحـدیث، المقارنـۀ هنـا لیسـت        وضع العدالۀ وفکرتها فی ال
تاریخانیۀ، حیث ال جدوى من هذا الشکل من المقارنـۀ ولکنهـا مقارنـۀ بنیویـۀ هـدفها      
الذهاب إلى أنّ فکرة العدل تستند إلى إحساس فـوق تـاریخی، ال یتـرك للتـاریخ غیـر      

ومطالـب مـن   تمظهراته وتمأسساته. ففی کل عصر کانت هناك احتجاجات ضد الظلـم 
أجل العدل. وبما أنّ التراث اإلسالمی زاخر بـالکثیر مـن التعـالیم والمواقـف المتعلّقـۀ      
بالعدل وقضایاه، فإنّنا سنرکّز النّظر على فکرة العدل لدى أحد کبار أئمۀ العالم اإلسالمی 
بلحاظ تجربته السیاسیۀ فی سیاق ملیء باألحداث، وفی لحظۀ تاریخیۀ ألحت فیها فکرة 

لعدالۀ إلحاحا کبیرا. کیـف نسـتطیع إعـادة إنتـاج موقـف العـادل مـن داخـل التـراث          ا
اإلسالمی؟ کیف نقرأ موقف اإلمام الرضا(ع) من الوضع السیاسی لعصره ومدى حضور 
فکرة العدالۀ من خالل ما قاله عن العدالۀ؟ وکیف نستطیع استلهام فکرة عن العدالۀ من 

یعرض علیه الحکم ملتبسا وملغوما؟ ولکن قبـل کـلّ   تجربۀ إمام داعیۀ للعدل حتى لما 
هذا أسعى إلى وضع جملۀ من المقدمات حول فکرة العدالۀ وتموضـعها فـی منظومـۀ    
القیم وبعض األفکار الفلسفیۀ التی تشغل تأمالتی لإلطـار المعرفـی الـذي یـؤطّر هـذه      

رتـی عـن العـدل    اإلشکالیات، بتعبیر أوضح ال بد أن أضع مقدمات لخالصۀ تأملی وفک
والعدالۀ، والتی تجد إطارها فی هذه المدرسۀ الرضویۀ.

فلسفۀ العدالۀالعدل، فکرة العدالۀ، اإلمام الرضا(ع)، :الکلمات الرئیسیه

1. driss.roc2011@gmail.com
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ظریۀ العدالۀ االخالقیۀ لدي المفکرین المسلمین
فی القرن الرابع الهجري (جیل مسکویه و التوحیدي)

المشرف فـی الفلسـفۀ االسـالمیۀ فـی جامعـۀ االدیـان و       االستاذ/ حمیدرضا شریعت مداري
1المذاهب االسالمیۀ فی قم

یعتبر القرن الرابع الهجري حقبۀ زمنیۀ فریدة فی نوعها فی التاریخ االسالمی سـیما فـی   
تاریخ التفکیر العقلی فی العالم االسالمی و ذلک الحتضانها ذروة التفکیـر الحـر و االنفتـاح    

.رین المسلمین من مختلف االتجاهات الدینیۀ و القومیۀالعقلی لدي المفک

"نزعۀ االنسنۀ فی القرن الرابـع الهجـري  "هؤالء المفکرون الذین یعبر عنهم أرکون فی 

بجیل مسکویه و التوحیدي لم یحصروا انفسهم فی الفلسفۀ االسکوالستیکیۀ التقلیدیۀ و لـم  
رفیه الفکري بل ناشئاً مـن صـمیم کیـانهم و    یکن اهتمامهم بالقضایا الفلسفیۀ من منطلق  الت

هموماتهم فإننا ربما النجد فی هذه الفترة فالسفۀ بمستوي الفیلسوفین الفذّین الفارابی و ابن 
سینا اللذین سادا الفلسفۀ االسالمیۀ فی بدایـۀ هـذاالقرن و نهایتـه الّـا أنّ حیویـۀ االوسـاط       

اء و الوزراء و ما تسربت من هذه المقابسات الفلسفیۀ و الحلقات العلمیۀ بإشراف من الحکم
و مجالس اإلمتاع و المؤانسۀ کما یرویها ابوحیان التوحیدي قدرسمت صورة خلّابۀ عن هذه 

.المرحلۀ و نتاجاتها مماجلبت اهتمام المستشرقین و المفکرین العرب فی اآلونۀ االخیرة

بع الهجـري یمکـن الترکیـز     من ضمن السمات التی اتسمت بها الفلسفۀ فی القرن الرا
علی الهموم االنسانیۀ و األخالقیۀ لدي هذه النخبـۀ العقلیـۀ و قـدتبلّرت هـذه الهمـوم فـی       
مختلف الحلقات العلمیۀ و الکتب الفلسفیۀ. و قد أهتم کثیر من الباحثین بالجانب االنسـانی  

.لهذه الحرکۀ العقلیۀ لکن الجانب االخالقی لم یتلق العنایۀ المستحقۀ

هذه المقالۀ تحاول أن تلقی الضوء علی هذاالجانب المنسی نسبیاً مـن خـالل مراجعـۀ    
مؤلفات مسکویه (تهذیب االخالق و تطهیر األعراق) و من قبله یحیی بن عـدي (تهـذیب   
االخالق) و التوحیدي (بکتابیه المشهورین المقابسات و األمتاع و المؤانسۀ و کتبه االخـري  

.مثل رسالۀ الحیاة)

العدالۀ االخالقیۀ، نزعۀ االنسنۀ، مسکویه، ابوحیان التوحیدي:لمات الرئیسیهالک

1. shariat46@gmail.com
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(ع)أساس القیم األخالقیۀ فی عهد اإلمام الرضا

1مرکز البحوث التربویۀ والنفسیۀـجامعه بغداد هدى محمد سلمان/  

تعد النیۀ الباعثۀ على العمل إحدى موضوعات األخـالق اإلسـالمیۀ المندرجـۀ ضـمن     
نوان: أساس القیم فی السلوك األخالقی. فمن میزات النظام األخالقی لإلسالم اعتبار النیـۀ  ع

مصدراً للحسن والقبح، وهی میزة تختص بها النظریۀ اإلسالمیۀ فی األخالق دون غیرها من 
فاإلسالم یرى ان حسن الفعل ال یکفی فی تحقیق القیمۀ ». کانت«النظریات، باستثناء مدرسۀ 

ۀ للفعل، بل یلزم انضمام الحسن ألفاعلی الیه، وعلیه فإن آثار األفعال األخالقیۀ مـن  األخالقی
األخـالق عنـد اإلمـام    أسـس  إذ تستنبط قبیل: الکمال والسعادة تترتب على النیۀ الصحیحۀ. 

:فیالرضا ( علیۀ السالم )
نسانیۀ جبلـت  إن القیمۀ األخالقیۀ تستبطن دائما عنصرا إلزامیا، الن النفس اإلاإللزام-1

على اإلحساس بالخیر و الشر. 
و هی االستعداد الفطري و القدرة بان یلزم المـرء نفسـه اوال، و أن یفـی    المسؤولیۀ-2

.بالتزامه ثانیا
الجزاء تنطلق فکرة الجزاء من قاعدة إن اإلنسان یجب ان یثاب على عمل الخیـر، و  -3

ل ألزمنا بالطاعۀ و العمـل الصـالح، فقـد    یعاقب على عمل الشر. و طالما ان الباري عز و ج
ألزم نفسه بالجزاء. 

الدوافعإن اهللا ال یرتضی من اإلنسان عمال خارجیا، ما لم یکـن هنـاك عمـل    والنیۀ-4
.باطنی فیه ارادة و عزم لتحقیق العمل الخارجی و یعتبر القلب مرکز االیمان و مصدر النیۀ 

ن فی تحقیـق العمـل األخالقـی، فالمعصـیۀ ال     الجهد هو استثمار طاقۀ اإلنساالجهد-5
یمکن تجنبها ما لم یبذل جهد خاص داخل النفس اإلنسانیۀ لردعها عـن ذلـک الفعـل و ال    

یمکن أداء التکالیف الشرعیۀ ما لم یبذل جهد خارجی خاص بذلک. 
،األخـالق أسـس  ، األخالق اإلسـالمیۀ ،اإلمام الرضا(علیۀ السالم):الکلمات الرئیسیه

ن ألفاعلیالحس

1. virgin_dr@yahoo.com
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The Question of Justice and Gender in Islam: Case Study of All
India Shia Personal Law Board (AISPLB)

Tabzeer Yasin Baghdadi1 ICSSR Doctoral Fellow, Department of Political
Science, University of Kashmir

The establishment of a just, fair and ethical society is one of the foremost
tenants of Islam. Therefore it would not be an exaggeration to say that the
question of gender justice can also be inferred through numerous verses of the
Qur’an which establishes the framework of Qur’anic Weltanschauung.
However, a divergence can be witnessed in the manner in which ‘gender
justice’ has been interpreted by All India Shia Personal Law Board (AISPLB)
and All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB, dominated by Sunnis),
particularly in case of personal laws pertaining to divorce. While AIMPLB
has out rightly rejected the question of re-considering the existing personal
laws, AISPLB has published a ‘model nikahnama’ (sample marriage contract)
that denounces triple talaq in one sitting. Since AISPLB is only a decade old
organization, its role with regard to the establishment of a gender just society
has not been studied till date. The main argument of this paper is whether
‘shia interpretation’ is more liberal or progressive than ‘sunni interpretation’
on the question of Muslim women’s rights? The question of ‘justice’ and
‘ethics’ in this progressive interpretation of Islam will also be looked into. The
paper will also analyze the role of AISPLB in bringing change to the Shia
community keeping the principles of justice and ethics in Islam viz-a-viz
Muslim women. The methodology adopted would be textual and comparative.
The paper will conclude by drawing concrete inferences from the comparative
analysis of both boards regarding the gender justice and progressive
interpretation of text regarding personal laws.

Keywords: Gender justice, ethics, personal law, Islamic law

1 tabbu.syb@gmail.com
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Interaction between Muslim and Non-Muslim States Given the
Theological Idea of Dar al-Islam and Dar al- Harb

Ali Pezeshki, PhD43 Assistant Professor at Islamic Azad University of Zanjan
and Vice President of Zanjan Bar Association.

Given the obvious need for interaction between Muslim and non-Muslim
states, the important question arising here is the extent to which this
interaction is consistent with an Islamic theological idea under which the
world is divided into two territories, one where Islam rules, Dar al-Islam i.e.
the House of Islam, and one where Islam does not rule, Dar al- Harb i.e. the
House of War.  What makes this question more sensitive is that, regarding to
the idea in question; some Muslim scholars believe that all Muslims should
form a single state, whose purpose is to conquer non-Muslim nations, to
subordinate them to Islam and Shari’a. This article is meant to answer this
controversial question.

Keywords: Dualism, Dar al-Islam, Dar al-Harb, Shari’a, Muslim state

43 A_pezeshki414@yahoo.com
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Analysis of Justice through Maqāṣid Theory
Zahoor Ahmad Wani42 PhD student at the Department of Islamic Studies,
Jamia Hamdard

The notion of Justice (al-ʿAdl) is one of the basic objectives (maqāsid) of
Islam and an inherent right of all human beings under the Sharīʿah to
establish a just society. It exists in Islamic resources from all perspectives
even in Shia theology of Islam it has been given a separate place under
the basic tenets and principles of Islam (uṣūl al-dīn). There are various
Qur’ānic verses and aḥādīth explaining this very essential principle of Islam
and it has been asserted that one of the basic purposes of the Divine
revelation is to achieve Justice and welfare of mankind and other creatures. It
is also certain that this very essence of Sharīʿah-which is justice and welfare
of earthly beings-cannot be achieved without a sincere attempt to follow the
Sharīʿah in accordance with the Divine will and wisdom. This is the reason
why Maqāṣid al-Sharīʿah (higher objectives of Sharīʿah) and the notion
of justice have been elaborated side by side by innumerable scholars
since just after the time of the Prophet. Maqāṣid al-Sharīʿah aims to promote
the Sharīʿah in accordance with  the Divine will of Allah and develop a
strong sense of justice and society among all human beings. In the
proposed paper an attempt will be made to study the notion of justice in the
light of Holy Quran and the Prophetic traditions and illustrate its relationship
with the Maqāṣid theory. It will also focus on analyzing the contemporary
literalist groups who insist on reference to the Texts but oppose
interpretations based on the objectives (maqṣid). In this analysis, the paper
will highlight how these contemporary literalist approaches lack the very
spirit and essence of Sharīʿah in their elicitations and references and will
emphasis on the need to interpret the Sharīʿah in the light of Maqāsid
in order to establish an intrinsic sense of justice and equality in the society.
Focusing on textual and material resources, this study will apply the
exploratory and descriptive design using the content analysis method.

Keywords: Justice, Sharīʿah, Maqāṣid al-Sharīʿah, Maqāṣid Theory

42 wani40@gmail.com
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Islamic Justice from the lens of Mohammad Reza Hakimi
MD Abdul Gaffar, PhD41 Research Fellow at Indian Council of World Affairs

Scripturalist Islam depicts Islamic teachings as something completely
different from science, philosophy and mysticism. It separates pure divine
understanding from worldly knowledge. The Mashhad seminary has been one
such Islamic center which has its focus on non-feqhist and scripturalist
readings of Islam. Mohammad Reza Hakimi names the Mashhad school of
religious thought as the “separation” school. This school believes in revival of
the forgotten sections of religion, propagate Qur’anic truth, execute Islamic
ordinances and promote social justice. This brand of scripturalism in the Shi’i
world has been under the influence of egalitarian perspectives of the political
left and has put its endeavours to show that social justice is the leading
priority of Islam. For justice-oriented Islamist view, theological philosophy
and political philosophy are related in which they claim that “any ideology
that lacks political philosophy is not ideology”. By equating religion and
ideology, Hakimi extends this belief to religion. Justice-oriented
scripturalist/separationist Islam needs this philosophy to address poverty and
social justice. Even Islamic government is pursued to implement this goal.
Justice-oriented Islam is fed by Shi’i justice discourse based on the teachings
of Imam Ali in Nahj al-Balagheh which advertises for distributive justice and
its main agenda in fighting against poverty. Shi’i justice-oriented Islamists
mostly believed that mere distribution of wealth and income will root out
poverty. They never talk about equal opportunity for everyone in front of the
law. As far as this distribution could not be based on existing laws, and
democracy and freedom would be harmful to the cause, absolute power
should be granted to a just ruler whose agenda is only promoting social
justice. Even in Al-Hayat’s section on economy, social justice is the most
discussed topic in detail. Thus, scripturalist Islam has been successful in
capturing the emotional nature of the return of the Islamic values and justice.
Within this context, the paper would highlight how Hakimi relate justice to
Shi’i Islam, Iranian history, Iranian culture, international conflicts and the
political developments of Iranian society.

Keywords: Islamic Justice, Mohammad Reza Hakimi, scripturalist Islam,
separation school

41 ab4ghaffar@gmail.com
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Reflections and Impressions of the Conception of Justice:
‘Ali Ibn Abi Talib’s Letter to Malik Al-Ashtar

Muhammad Yaseen Gada40 PhD student and Senior Research Fellow in
Crusade Studies at Aligarh Muslim University

Islam teaches us to be just with all people. Whether with friends or
foes; and at all times, in peace or in war. It teaches its followers to conduct
themselves with unconditional justice and morality free from individual
whims, social and cultural circumstances, or temporal relativism. This paper
attempts to reflect upon the theme of Justice in the worldview of ‘Ali Ibn Abi
Talib in general, and in relation to the Letter written by ‘Ali Ibn Abi Talib to
Malik Al-Ashtar, governor of Egypt, in particular. The Letter is of
paramount importance for a number of reasons. It not only reflects the
directions/rules for ruler/administration towards its people, but more than that,
it presents a strong relationship between the concept of justice and the
spiritual values of the Islamic faith. The spirit underlying moral rules and
ethical injunctions is strengthened by a commitment to transcendent
principles that surpass the realm of action within which those rules and
precepts operate. The Letter, found as the 52 number in the Nahj al-balagha,
has remained a source of inspiration for centuries, taken as an ideal
constitution, with the Medinan Constitution of the Prophet Muhammad, for
the Islamic governance. All in all, the Letter is a stirring expression of
spiritual ethos rooted in the Islamic sources that directly discloses the
roots of virtue and ethics in a climate governed by the all-embracing
principle of revelation.

Keywords: Justice, Ali ibn Abi Talib, Malik al-Ashtar, Nahj al-balagha
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Held Up for All the World to See:
Our Costly Need to Put Trauma on Display

Andrew Buckwalter Fairfield39 Director of Church School and Youth
Programming at First Presbyterian Church, NYC

Putting traumatic events and the victims of trauma on display often results
in further damage both to the individuals involved and their social context.
Despite this, revealing information remains a necessary step in the healing
process. This double-edged nature implies that displays intended to harm and
terrorize hold the potential to be re-purposed to promote solidarity and
healing, as in the case of the crucifixion of Jesus of Nazareth. The United
States Institute for Peace Special Report “Training to Help Traumatized
Populations” states that “the healing of traumatized individuals cannot take
place within a social vacuum, and it is often part of an ongoing social
process.” Any social process will require interpersonal communication. Even
in cases where the cause of the trauma is well known to all involved, the
individuals involved will be asked, implicitly or explicitly, to disclose
something of their personal reactions. In this paper we explore how
meaningful healing, insofar as it requires social connection, by the same token
requires some level of exposure of the victim. Unfortunately, putting victims
on display has often been used to harm rather than heal, becoming the source
of trauma, not just a testimony to it. From the most severe (e.g., public
executions) to the relatively trivial (e.g., posting embarrassing photos online),
displays are often employed to intentionally delegitimize and dehumanize
their subject. Such violations make clear just how malignant display can be,
and how well-founded is the reluctance on the part of many victims to engage
in further self-disclosure. In this paper we will examine the double-edged
nature of display, especially as regards the exposure of past trauma.
Throughout we will seek answers to some disturbing questions: Can even the
most malicious uses of display be repurposed to inspire empathy, or are there
limits to this transformative process? What responsibility does this place on
we who are witnesses? And most disturbingly: Does this place a
responsibility, an additional burden, on the shoulders of victims to disclose
their hurt in order to catalyze healing? We will then look at those factors that
mitigate or transform potentially harmful displays, redeeming them for
healing purposes. The paper will end with theological and practical
approaches to promote that transformation.

Keywords: trauma, healing, display, social connection
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dynamics of centuries old Jirga system’s acceptance in twenty first century,
because majority of population in FATA consider this set-up, the only way to
preserve cultural values, which provide quick and affordable justice.
Concluding, the focus of my study is to evaluate the composition, prerogative
and performance of Jirga system in FATA, especially when it comes to
dispense justice for inhabitants of this area.

Keywords: Pakistan, FATA, Jirga, Islam, Ahl al-Bayt, Al-Qaeda, Taliban.
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Jirga System: Forum to Dispense Justice-Traditional Vs Islamic
(A Case-Study of FATA-Pakistan)

Shehzadi Zamurrad Awan, PhD38 Assistant Professor of Political Science at
Forman Christian College, Pakistan

Jirga is a unique system, practiced in the northern tribal areas of Pakistan,
known as Federally Administrated Tribal Area (FATA), bordering
Afghanistan. Jirga comprises of elders from various local tribes, coordinated
by leading personalities known as Maliks. This particular judicial system
operates where the federal government has a limited control, although, its
representatives known as ‘Political Agents’ provide a link between the two.
FATA area of Pakistan occupies 32000 square Kilometers of land and is
residence of approximately 4.453 million people, divided into seven
administrative tribal agencies (Bajaur, Mohmand, Khyber, Orakzai, Kurram,
North and South Waziristan). In this area, majority of Sunni Muslims resides,
whereas Shia tribes like Turi, Ali Khel and Bangesh in Kurram and Orakzai
agency are also present in a sizable minority, adhering the practices of Ahl al-
Bayt and rejecting the extremist interpretation of Islam, like that of Al-
Qaeda/Taliban. There are instances where the Talibanization faced serious
resistance from the Shia tribes, particularly in Orakzai Agency. Despite of a
number of reforms by various governments, the area is still deprived of proper
judicial system. It has further aggravated social backwardness, economic
under-development and political deprivation. As per the understanding of
modern justice system, there have been instances, where the decisions of Jirga
under tribal culture overlooked the rights provided by Islamic jurisprudence
and violated human and women rights. Consequently, it raised various
questions on the legitimacy of this traditional judicial set-up. Today, many
people from FATA are employed either in settled urban areas of other
provinces or in foreign countries, which has provided them exposure to the
new value system, nevertheless despite of this experience, they are still
practicing centuries old cultural norms mixed with religious tenants, devoid of
any sign of development and change. Recognizing the fact that the Jirga
system in FATA is not a new phenomenon as it is operational since 1901; the
major change in this system was observed after the arrival of Taliban
ideology, in this area. After that, the power concentrates with those who
exhibit extreme views, thus mixing culture with religion in a way that they
become inseparable.

This study aims to understand the common acceptability of Jirga System
among the residents of FATA in civil and criminal disputes and the
differences between the Shia and Sunni tribes over acceptance and resistance
towards bigotry and religious extremism. In a situation, where neither the
constitution nor the laws of Pakistan acknowledges any legal status of the
Jirga system, what significance and legal position this set-up posses?
Moreover, in this scenario, through this study, I would like to understand the

38 zamurradawan@fccollege.edu.pk
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Islam and Civilizational Interaction: Understanding the Prophetic
Paradigm of Dialogue

Bilal A. Malik37 Ph.D scholar in Islamic Studies at Centre of Central Asian
Studies (CCAS), University of Kashmir, India

The concept of “civilizational interaction” is central to philosophy of
understanding human relationships. The exchange of knowledge, art, and
science between people of diverse religious and cultural backgrounds has been
only possible through the process of dynamic interactions. However,
sometimes, when civilizations interact, they collide and leave a legacy of
resentment that in turn becomes base for parochial and self-serving myths,
feeding further conflict narratives. At the threshold of 21st century, world is
witnessing that same “myths” are being manipulated in national and
international politics. Consequently, nations seem moving towards the policy
of establishing “walls”, dividing people into “we” and “them”. It led some
people to describe the relations among diverse social groups on the basis of
“clash”. “Clash” theorists have suggested that differences in ideologies,
structures, values, and most important of all, religion, necessarily give rise to
conflict situations. Despite the fact that all religions have been criticized for
creating confrontations, Islam alone has become a target point for most of the
“clash” theorists. Islam is accused for being an “intolerant” and “exclusivist”
religion and claims are made that Islamic civilization and the “rest” will
inevitably clash. Quite strangely, after manipulated the things “out of
context”, it is allegedly concluded that Islam advocates philosophy of
“perpetual war” with the “other”. However, there are obviously certain
miscreant so called “Islamic groups” who elude the essence of their religion
and aggravate the “differences” by misconstruing their meaning and
application. Therefore, Islam at many occurrences seems to be simply
“hijacked” and disconnected from its essential qualities such as love of God,
love of His creation, and love of whole humankind. In this backdrop, the
present paper is an attempt to examine the meaning of the phrase
“civilizational interaction” and the nature of relationship between “Prophetic
paradigm of dialogue” and “clash of civilizations”. Emphasizing on the
formative period of Islamic civilization, the paper will identify the correlation
between Islamic civilization and philosophy of coexistence in the light of its
“theological” and “ideological” underpinnings.

Keywords: Islam, civilization interaction, clash theorists, prophetic
paradigm
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Cultural Justice and Cultural Communities, with Regard to
Islamic Civilization

Saeed Salari36 PhD student of History of Civilization of Islamic Nations at
University of Tehran

Background: Cultural justice in action is to provide equal cultural
conditions for flourishing various talents that exist in the society. Some of
these measures are being away from culture-affiliated centralization in the
metropolis and equitable distribution of credits of this part from the
government institutions. Thus, a branch of cultural justice can be devoted to
the subject of justice between cultures in the community. Purpose: This study
intends to explore issues of justice and culture, and to investigate the subject
and conditions of that in the society. Also, according to the fact that the
Islamic civilization society have been to a significant extent in co-existence
with different cultures, the examples of this work is from the heart of this
community. Approach: This work first pays attention to the conceptual
analysis and finding relationship between these two phenomena based upon
an abstract look, and then with pulling out samples from this conceptual
relation, tries to make a concrete conclusion. Outcomes: In discussing about
cultural justice, some aspects should be noted that there are a possibility of
establishing justice in them. In other words, some cultural differences are
products of differences in talents, manners and motivations, etc. And lack of
visibility of conditions cannot be attributed to the lack of justice. In this paper,
the analytical results of this issue will be studied.

Keywords: Cultural Justice, Cultural Communities, Islamic Civilization,
various talents, centralization
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Razavi paradigm regarding coexistence
Zainab Karbalaei, PhD35 Scholar at Fatimat al-Zahra Institute of Higher
Education
Robabeh Jafari Student of Islamic Ethics and Education at Fatimat al-Zahra
Institute of Higher Education
Monireh Etesami Student of Islamic Ethics and Education at Fatimat al-Zahra
Institute of Higher Education
Asefeh Kargari Student of Islamic Ethics and Education at Fatimat al-Zahra
Institute of Higher Education

Mankind were but a single community then they differed. (Yunus/19) This
is a picture of human community and behind this there is a compulsory life.
Although people were created in equal appearance and all of them have flesh
and skin as well as blood, apart from these, there is difference in their beliefs,
and consequently in their lifestyle. How should we tolerate such differences
with less quarrel? Can we find a paradigm for coexistence in Imam Reza’s
lifestyle? What are the main criteria in Razavi paradigm? This attitude is
observed in Imam Reza’s life especially when he lived in Marv beside people
who had various religions and sects. Imam Reza’s words and acts as well as
his moments of silence give us a paradigm for coexistence. Mamon as the
Caliph was a sever hostile to Imam (a.s.) whereas Imam had adopted a
peaceful attitude in his coexistence with him. There are some principles in
Imam’s life which can function as a model of coexistence for the adherents of
different religions. These principles include: avoiding war, dialogue on the
basis of debate and no conflict (debate with its conditions), being careful
about economic justice and wisdom, knowledge, and forgiveness.

This essay tries to explain these principles paying attention to Imam
Reza’s Hadith as well as the Quranic verses.

Keywords: Imam Reza (a.s), coexistence, Razavi paradigm, inter-faith
dialogue
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A Critical Study on Justice as a Prima Facie Duty
Roghieh Tamimi, PhD34 Deputy of Research Affairs at Tarbiat Modares
University

There are several meanings and definitions of Justice in Dictionaries;
accordingly, it is used in different areas. But philosophers have tried to get
beyond etymology and dictionary definitions. Although it is said that they
consider the justness as both a moral virtue and a desirable quality of political
society, it seems most of them apply it more as a political and social concept
than an individual moral concept and an ethical principal which should govern
man’s character and behavior. Plato maintains that justice is a virtue in a sense
that each organ performs its appropriate function. For Aristotle, justice
consists of what is lawful and fair. According to Philosophers like Hobbes,
Hume, Mill, and Rawls, justice is a necessity of civil society, as it has
important advantages for the society. They focus more on Distributive justice
and Commutative justice. But it seems that this approach to justice is
inadequate, because according to this view, the position of justice in morality
in general, and in individual ethics in particular, has been ignored. Therefore,
in this paper, I want to explain Ross’s view on justice, as this theory discusses
justice as a human’s moral character; a prima facie duty and an intrinsically
good thing. Ross’s theory of justice can provide the theories of Distributive
justice and Commutative justice a firm base and a fundamental. It could thus
answer the main questions proposed in this realm. In this case, justice may be
regarded as the most fundamental of all virtues for organizing interpersonal
relations and establishing and maintaining a stable political society.

Key words: Justice, W. D. Ross, Prima Facie Duty, Intrinsically Good,
Distributive Justice and Commutative Justice
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From Local Identity Toward Global Identity:
Ethical References of Inter-religious Dialogue

Ioan Dura, PhD33 Associate Professor at Ovidius University

In the 21st century, in the daily vocabulary at institutional, cultural,
sociological and theological level, some key terms entered in use:
globalization, multiculturalism, pluralism, interculturalism, etc. All these
terms intend, by their signification in the present given context, to center the
focus of today's man on a new reality, which is obvious in its social, cultural
and religious dimension, more specifically a new 'global' way of placing the
man in relation with the other people. There have been many discussions
about interculturalism and multiculturalism as a manifesto aspect of the
present and now there is a more acute conscience of the need of value change,
the latter one being a form of interrelation which keeps (basically) the specific
identity in opening towards different spiritual/cultural horizons. This research
proposes to offer strategies of promoting the cultural-religious values, but in a
way and manner according to the current global context: the dialogue. In this
dialogue, we find our different religious identities in the dynamic of social life
and we are call to articulate a new ethical way to find ourselves in this
horizon.

Keywords: Inter-religious dialogue, local identity, global identity,
interculturalism, multiculturalism
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Lifestyle from Imam al-Ridha’s perspective
Masoomeh Fathi,32 Deputy of Educational and Cultural Affairs at Pardis
Nasibe of Farhangian University

Nowadays lifestyle is among the important issues of the society. One’s
lifestyle has recently come to have a great meaning, especially in the
developed countries. The term lifestyle can denote the interests, opinions,
behaviors, and behavioral orientations of an individual, group, or culture. It
typically reflects an individual’s attitudes, way of life, values, or world view.
Based on religious teachings, lifestyle has a great impact on the formation of
the desirable identity of sections of the society. Islam, as a revealed religion,
not only is associated with the mental aspect of human existence, but also
impacts every activity in life, from eating and sleeping to working and
playing. It can, therefore, be considered as a way of life or lifestyle. As a
result, Muslims seeking to live in accordance with Islamic teachings may have
a relatively good lifestyle. Islam, associated with the relief from mental stress,
can also provide Muslims with a guideline to live a happier life. Sayings and
conducts of infallible Shia Imams form one of the crucial Islamic sources that
can have an important role in Islamic lifestyle. One of these leading Imams is
Imam al-Ridha, who has occupied an important position in Muslim culture
and history. This paper studies his perspective on lifestyle. In doing so, it will
refer to his sayings and conducts. According to Imam al-Ridha’s instructions,
a desirable lifestyle necessitates the followers of Islam to take Ahl ul-
Bayt(a.s.) as their models, to consider the religious needs of each other and
have a simple life, to tolerate each other and do good to the family, to respect
their parents and know each other’s rights and observe them

.
Keywords: Infallible Imams, Imam al-Ridha, Islam, lifestyle
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The Principle of Autonomy as Related to End of life Decision From
Islamic Perspective

Tuba Erkoç Baydar31 PhD Student of Islamic Law at Marmara University

Because of religious, moral, political, social, economic and legal values
attributed to death, the issues related to end of life should be discussed with an
interdisciplinary and international perspective. Considering that legislative
regulations pertaining to these issues will affect, and in turn be affected by,
the society, rather than individuals, it seems necessary to study these issues
within the ontological, epistemological and theological frameworks. Recent
rapid advances in the medical world have led to prolongation of the dying
process and brought the issues of euthanasia, physician-assisted suicide or
assisted dying and autonomy to the attention of world and thereby Muslim
countries. Since death is one of the leading phenomena which provide a
powerful religious cognition, it is not surprising that Islam and Muslims have
a meticulous approach to issues related to death.  Starting from this point of
view, the main topic of this paper is to investigate Islam's response to issues
related to any interference with the end of life by a special focus on the case of
euthanasia.

Keywords: Death, principle of autonomy, euthanasia, legislative
regulations
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The role of equality and human rights in the convergence of
Islamic and Western concepts of justice

Maciej Troć1 PhD candidate in the Faculty of Law at the University of Warsaw
Warsaw

This paper examines the relationship between Islamic and Western
concepts of justice. The author underlines that the main obstacle in the
convergence of justice between those two legal systems lies in the different
roles assigned to both equality and human rights. As Lawrence Rosen
correctly observes, the emphasis on justice in Islam is not on equality but on
equivalence. It means that various social groups are to be treated in
accordance with their nature rather than identically. This approach seems to be
opposite to what is generally accepted in the Western theories of justice in
which equality is usually a cornerstone of justice. Especially John Rawls
shows that no rational human being would be willing to accept inequality
from an impartial position. The author claims that this is directly incompatible
with equivalent treatment of different social groups in Islam. The author
further explores the role of human rights in both Islamic and Western
concepts of justice. The differences in this respect are best illustrated by the
fact that the Universal Declaration of Human Rights widely accepted in
western society is not acceptable to the countries governed by Sharia law. The
biggest disparities arise from the different hierarchy between religion and
human rights. The author concludes that the differences can be resolved to
some extent by leaving the matters of equality and human rights incompatible
with major religions outside of the scope of international regulations.

Keywords: human rights, equality, justice, Sharia law
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Unseen Blessings of Ahl Al-Bayt
Beau Scurich29 Associate Chaplain & Muslim Advisor at Middlebury College

The blessing of ahl al-bayt is felt in every time and in every place. Their
blessing fills this worldly life because of their steadfast commitment to
prophetic justice and ethics. Their commitment to these principles was such
that they were willing to give up their lives for their convictions. The blessing
of these pure ones manifests both in the seen and the unseen.  This manuscript
examines the blessing of ahl al-bayt in the unseen. First, I will examine the
nature of blessing in the Islamic tradition, then proceed to connect the
understanding of blessing to the people of the house, and finally expound
upon how blessing perpetually manifests through them in every time and
place.

Keywords: Ahl Al-Bayt, blessing, Islamic tradition, prophetic justice
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The Role of Legal Ethics in Providing and Promoting Judicial
Justice (Along With Study of Ahl Al-Bayt (AS) Jurisprudence)

Dr. Mohammad Mahdi Meghdadi, PhD27 Associate Professor at Mofid
University, Head of Private Law Department
Boshra Sadat Emami28 Ph.D Student of Private Law at Mofid University

Providing judicial justice and fair trial is one of the most important
missions and priorities of any political system. Undoubtedly, legal
practitioners, including judges, lawyers and consultants are the basic elements
and most influential people in this regard; Those who are in charge of
resolving disputes, proper enforcement of laws, protection of individual and
social rights and securing judicial justice. Hence, judges and lawyers are the
agents of justice and more than anything they should be committed to ethics
and moral values of their profession, so that they can fulfill their great
responsibilities efficiently. Therefore, addressing legal and professional ethics
and institutionalizing them in legal practitioners is essential.

Legal Ethics have been paid attention to in the past century by bar
associations and law faculties all over the world, specifically in the United
States various regulations have been adopted such as “Model Rules of
Professional Conduct” or “Model Code of Judicial Conduct”. However it took
a long time to assemble and modify these codes and their scope and
enforcement vary in different states.

In Islam however, based on the teachings of Shia jurisprudence and the
valuable legacy of Ahl Al-Bayt (AS), judicial authorities and officials are
bound to follow specific moral principles –which could be referred to as
“Professional Ethics” – including: Care for dignity, honesty, commitment to
justice, respecting privacy and confidentiality, and guiding the ignorant.
Interestingly, in spite of the developments and progress made in western legal
systems so far, nothing like these valuable moral principles –with such
comprehensiveness and elegance- has yet been mentioned in any document.
So it is necessary to codify, and also plan to promote and institutionalize these
principles. In any case, one of the main defects of the judicial system in Iran is
caused by the lack of proper attention to practical ethics in judgment and trial;
Therefore this paper tries to elaborate the necessity of such development and
respect for legal ethics, and portray the examples and benefits of practical
legal ethics in ensuring social justice, based on Ahl Al-Bayt (AS)
jurisprudence.

Keywords: Legal Ethics, Respecting Dignity, Judicial Justice, Fair Trial,
Teachings of Ahl Al-Bayt (AS).
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Justice as the Base of Human Being’s Social and Moral
Life in Islamic Thought

Qodratullah Qorbani, Ph.D26 Associate Professor of Philosophy at  Kharazmi
University

Islam as the last Prophetic religion has introduced the Quran as the
infallible and revealed book that one of its main virtues is defining justice and
justly social and moral laws. Some virtues of the Quran’s teachings
concerning justice is their universality, Stability and comprehensiveness, that
is, they are applicable for all humans in all spaces and times. The Quran, first,
emphasizes that the goal of sending the divine Prophets is to establish justice
among people. This shows that human’s restricted intellects are not able to
completely establish justice without helping revealed origination. The Quran,
also, indicates that the whole system of being is a just system, and that human
seeks justice innately and morally, and hates from oppression. Hence, the
Quran introduces many cases of justly dealings in political, cultural,
economic, social, religious, individual and collective affaires.  Some of the
Quranic teachings concerning justice are justly observing in worshiping,
seeing, speaking, and behavior with disbelievers, family, distribution of
economic wealth, judging and governing. The Quran considers all kinds of
justice as the universal and dominant divine tradition over human’s social and
moral life that taking care of them is led to mundane and spiritual happiness
and peace. This paper, by indicating that justice is of metaphysical, social and
moral principles of Islam, tries to show its many aspects in the Quran, in
particular in human’s social and moral life.

Keywords: Justice, Islam, the Quran, happiness, comprehensiveness,
morality.
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Political Theology of Islamicate Sovereignty: The Legal Form,
Concept, and Signatures of a Just Polity

Naveen Kanalu Ramamurthy25 Phd student of South Asian History at the
University of California

The Political philosopher, Leo Strauss distinguishes the the “sacra doctrina” of
the Islamic way of life from the Christian idea of faith on the basis of fiqh or the
science of law as the essence of life immanent to the created world. In
understanding Islamic ethical practices and their political meaning for living in
a just polity, how do we explain the profound role played by legal reasoning as
the central mechanism for being-together of humans? How does shari’a
regulate activities immanent to the created world such as politics, economics, and
governance? What values of justice originate from such a reasoning from the
perspective of political? How does the centrality of fiqh, the jurisprudential nature
of Islamic belief translate into a world of political vision for the possibility of a
just future? In my proposed paper, I argue that we can read premodern texts
from Persianate Mughal India such as Akhlāq or “political ethics” as a discourse,
which produces ideas of justice to complement the ideal of the implementation
of shari’a to develop a vision of madīnah or “polity” that is harmonious, just,
and good. Re- reading works such as Akhlāq-i muhsinī and Akhlāq-i ‘ālam ārā
from the Mughal seventeenth century, I wish to ask what notions of sovereignty
are generated in the idea that the sovereign must be devoted to tadbīr or
“governance” of economic and political life. In my paper, I wish to argue for the
sustained meaning of these political-ethical gestures in understanding the
relation between law as the framework of civic organization, and the acceptance
of the sāhib-i nāmūs or divine “law-giver” as the transcendental condition for the
existence of a just society, gives way to a conception of sovereignty under
the guidance of shari’a. How can these premodern ideas help us understand
the importance of law in general as a substitute to authority, power, and
domination as the markers of sovereignty?

Keywords: Political ethics, legal reasoning, just polity, sharia, fiqh,
Mughal period
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The Notion of walayah from Imam al-Ridha’s Perspective
Ghorban Elmi, PhD24 Associate Professor of Comparative Religion and
Mysticism at University of Tehran

In the search for an understanding of Shiite identity in the earliest period
of Shiite history, few concepts are more important than that of walayah - a
term which may designate, at one and the same time, the nature of the
authority of the Shiite imam, the principle underlying the relationship of the
disciple to the Imam and the common bond between all persons who
considered themselves to be members of the shi’a of Imam Ali(a.s.). The
present paper attempts to reconstruct the view Shiites had of themselves- both
as individual believers and as a believing community-from the origins of the
Shiite movement. This study is concerned to analyze the ways in which the
boundaries of the Shiite community were determined and the nature of Shiite
identity was conceived. Its main source can be the canonical Imamite hadith
literature, and in particular. One of the crucial Islamic sources that can have
an important role in this study is sayings of infallible Imams. One of these
leading Imams is Imam al-Ridha, who has occupied an important position in
Muslim culture and history. This paper studies the concept of walayah from
his perspective. In doing so, it will refer to his sayings. The findings of this
research show that the meaning of walayah derives from the root w-l-y. There
is a particular connection between walayah and the figure of Ali b. Abi Talib
in the event of Ghadir Khumm. The usage of walayah and wilayah show their
connection to the issue of authority over the Muslim community.

Keywords: Shi’ism, walayah, infallible Imams, Imam al-Ridha, Islam
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Conditions for a Good World: The Concept of Comprehensive
Justice by Abu al-Ḥasan al-Mawardi (972 – 1058)

Abbas Poya, PhD23 Head of the research group "Norms, Normativity and Norm
Changes I", Department of Islamic Religious Studies, University of Erlangen-
Nuremberg

In the internal debates of Islamic Theology, justice was usually
understood as a divine concept. Justice was rarely conceived of as a matter of
worldly and social significance. A notable exception, however, is the work of
the jurist and political philosopher Abū al-Ḥasan al-Māwardī (972-1058). He
does not discuss justice within the standard theological or juridical
frameworks, but as a worldly (dunyawī) and comprehensive (shāmil) matter
that is essential for managing the rules of social interaction and the
functioning of society. This paper will present al-Māwardīʼs concept of
comprehensive justice (al-ʿadl al shāmil), as introduced by himself in his
ethical work, Adab al-dunyā wa al-dīn (The Ethics of Religion and  of this
World). The paper will further answer the question, to what extent his concept
of justice was influenced by Mu'tazili thinking.

Keywords: Islamic theology, justice, al-Māwardī, al-ʿadl al shāmil,
Mu'tazilites
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Negotiating the Way from Ethics to Justice in Emmanuel
Levinas’s Ethical Thought

Mahdi Teimouri, PhD22 Instructor in English Literature at Khayyam University
Emmanuel Levinas’s ethical philosophy is unique in its reconfiguration of

the question of ethics as a purely asymmetrical interpersonal relationship.
Asymmetrical in the sense that it is not an I-Thou relationship of mutual
recognition and respect. At the individual level, Levinas’s innovative outlook
is a breakaway from the prevalent conventional conception of ethical
relationship which is premised on reciprocity. However, on a larger scale,
Levinas’s definition of philosophy as wisdom of love rather than love of
wisdom entails the examination of the history of philosophy in a critically
revisionary light. For Levinas, ontological concerns have been in the spotlight
of philosophy so much so that ethics has been considered as a derivative or
tainted by ontology and epistemology.  In defiance of such a tendency,
Levinas describes ethics as first philosophy which means that ethical actions
are characterized by antecedency. Simply speaking, genuine ethical actions
should not be affected by calculation, reciprocation or comprehensibility.
Before one can think, before one can have cognizance of the other one is
confronted by ethics, in other words, ethics precedes every form of systematic
thinking. Structurally speaking, systems are products of human thought. We
need them because they give order and shape to an otherwise chaotic world.
Systems are thus definitive, prescriptive, delineative and at the same time
restrictive. Every system precedes the individual productions and utterances
of that system. A system of morality contains moral principles and injunctions
instructing individuals on how to behave in different situations. Levinas’s
ethical thought debunks morality in its prescriptive form on the grounds that
no moral system can be exhaustive and comprehensive enough to exempt
anyone from their ethical responsibility vis-à-vis the other. Ethics is ultimately
a personal matter and the transition from ethics (a personal concern) to justice
(a social concern) is a complicated process. This paper aims to address this
transition in the philosophy of Levinas. I would examine the process through
which Levinas negotiates his way from ethics to justice.

Keywords: Levinas, asymmetry, ethics, justice, ontology, morality
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The Rule of Law in Islam and across Civilizations – Towards
Increased Dialogue of a Contested Concept

David Mednicoff, PhD21 Assistant Professor of Public Policy at University of
Massachusetts

Considering that the rule of law is among the major global political ideals
today, the amount of specific knowledge is surprisingly limited about what it
means in detail, and how it can best serve justice, political stability or social
growth. Indeed, the concept has been used in recent decades without a lot of
definitional clarity, or bringing together a variety of meanings that are not
necessarily compatible. Most academic research on the rule of law derives
from Western experience, where the emphasis is on the centrality of court
cases and judicial review. Yet the role of judges remains rather constrained in
many societies, and, even where it’s important, depends on a broader range of
legal actors to function effectively. Islam is permeated with ideas of justice,
and the rule of law is so central to Islamic history and values that shari’a
could well mean “the rule of law,” among other things. Nonetheless, much
academic and political discourse around the rule of law tends not to draw on
Islamic traditions of justice or legal values, with the result that specific policy
discussions around the rule of law, such is in the sphere of human rights,
frequently assume that Islamic and other articulations of the rule of law are
incompatible. This paper draws on three years of novel primary research on
the meanings of the rule. conducted in several Sunni Muslim-majority nations
to think in a more nuanced manner about overlaps, and possible points of
tension, in the rule of law in Islamic and non-Islamic global contexts. The data
I collected, in particular, shows that law students and rule-of-law practitioners
think of both justice and Islam as central aspects of the rule of law, and
understand their legal values around justness and a fair society in ways that
link to international legal norms. Thus, the paper deploys original, empirical
data on diverse meanings of the rule of law in several Muslim societies to
clarify specific ways that justice and ethics around a just polity overlap with
key ideals of contemporary international law. The paper develops broader
ideas around how the global rule of law can better blend Islamic and non-
Islamic articulations of ideals, and perspectives. My main interest in
presenting at this conference is to learn how established ideals of justice and
law from Twelver Shi’a tradition link to the unique findings I have from my
research on how justice and law is understood by legal practitioners in several
important Sunni societies.

Keywords: Rule of law, Islam, justice, just polity, Muslim societies
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Utilising Muslim Scholarship in the West: Overcoming
Orientalism in the Academy and Academic Imperialism

Leon Moosavi, PhD20 Director of the University of Liverpool in Singapore and
a Senior Lecturer in the Department of Sociology, Social Policy and
Criminology

The social sciences and humanities as they are taught in Western
universities are predominantly comprised of Western scholarship. It has been
known for a long time that a Westerncentric bias exists in almost all
disciplines which has disadvantaged scholarship produced by Muslim thinkers
in particular for centuries. This is concerning because universities are often
imagined as places of justice and ethical conduct, but in reality, it may be the
case that our institutions are involved in epistemic violence by marginalising
non-Western figures from our teaching and research. In this paper, I will argue
that even though Western academics imagine ourselves to be enlightened and
open-minded, we regularly overlook the scholarship that is produced outside
of the West which is unfortunate because there are many lessons to learn from
non-Western intellectuals and leaders throughout the ages. In particular,
important Muslim figures throughout history have been ignored because of an
underlying Islamophobia that has wrongly imagined Muslims from the Middle
East, Africa or Asia as having little original or meaningful ideas to offer. As a
non-theologian and a non-expert in the Ahl ul Bayt, in this paper I will ask
whether lessons can be learnt from Islam's holy Prophet and his respected
progeny for the social sciences by way of drawing upon concepts or ideas that
they introduced that may be helpful for understanding some of the trends and
patterns that characterise the contemporary global order. This sort of
exploration is rarely undertaken by Western academics which is regretable
given that many millions of people around the world look up to such iminent
figures as some of the most inspirational and important figures to have ever
explained social processes.

Keywords: Orientalism, academy, academic imperialism, western
academia, ethics of knowledge

20 Leon.Moosavi@liverpool.ac.uk
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The First Commandment and Christology
Odeh Muhawesh, PhD19 Adjunct Professor of Theology at University of St.
Thomas

The Ten Commandments form the basis of moral law in Judaism,
Christianity, and Islam. All three religions agree that the first and greatest
commandment is the call to believe in one god and not take any others besides
him. The main theme of the Quran is monotheism. All Surahs of the Quran
stress the importance of believing in one God and make clear that moral
deviation and torment stem from violating this commandment. The command
to worship only Allah is what Jesus also refers to in Mathew 22:37-38, for
loving the Lord God with all of one’s heart, soul, and mind is how Muslims
define worship to be. Therefore, Muslims and Christians can rely on this
commandment to collaborate on building peaceful and just societies.
However, Muslims and Christians differ on whether the Trinity and
Christology teachings violate this commandment. While Christians believe the
Trinity to adhere to the monotheistic creed, Muslims consider the Trinity a
flagrant violation of the Oneness of God. In fact, the verse 4:171 of the Quran
directly addresses the Trinity and rejects its teachings. Upon examining
Jesus’s statements in the Bible, Muslims and Christians can come to an
agreement on what Jesus truly taught about the First Commandment and his
role as the Messiah. In an encounter with Jesus as narrated by Mathew, Jesus
differentiates between himself and God, “Why do you call Me good? No one
is good but One, that is, God,” (Matthew 19:17). Jesus’ objection to being
called “Good” contradicts many statements accorded to him in the Bible
where he clearly taught of his holiness and noble character. Research into the
original words attributed to Jesus by Mathew reveals that the English version
of this verse is incorrectly translated. Some scholars translate this directly
from Aramaic as: “Benevolent educator”. This translation is also problematic
since Jesus and many others are benevolent. Therefore, one can conclude that
the term meant something which Jesus knew could only be attributed to the
Devine. Furthermore, Christians point to certain biblical verses as evidence of
high Christology. Examining those verses could support the Muslim view thus
forming a basis of a new insight of what the Bible says about Jesus, and could
reveal a fresh insight that conforms to the teachings and integrity of the First
Commandment. This paper examines the Muslim view of the monotheistic
creed and compares it to Jesus’ biblical statements. The author concludes that
Muslim and Christian theologians can use this debate as the foundation for
serious dialogue.

Keywords: Islam, Christianity, commandments, monotheism, trinity,
interfaith, dialogue

19 omuhawesh@stthomas.edu
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The Question of Ethics in the Arab Uprising
Emad Shahin, PhD18 Hasib Sabbagh Distinguished Visiting Chair of Arabic
and Islamic Studies

The paper focuses on the question of ethics in the Arab uprisings and its
diverse articulations. The Arab uprisings are viewed as political upheavals
that aimed to achieved political and or socio/economic objectives. Despite the
different trajectories of these uprisings, as some managed to come to power,
some failed, and others turned into civil wars, the uprisings embodied clear
ethical components. These were manifested in the demands that the pro-
change forces raised and in the slogans they raised. The ethical dimension of
the popular uprisings is clearly under-examined. The paper while analyzing
the philosophical articulations of certain Muslim intellectuals regarding the
ethical dimensions of the uprising, it will address several specific questions:
why have the pro-change forces raised certain ethical values, was there a clear
process of building clear connections between these values and their
applications, have these values been instilled in a new social culture, what was
the role of regional and international actors in supporting or undermining
these values.

Keywords: Ethics, Arab uprisings, ethical values, social culture
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Bioethics and the Principle
of Good Deed from a Shia Perspective

Shirin Garmaroudi Naef, PhD17 Associate researcher at the Department of
Social Anthropology and Cultural Studies, University of Zurich

The present paper explores the merit of “good deed” (amr-e kheir) in the
contexts of donation and charity from the perspective of Shia jurisprudence
(fiqh) and ethics (akhlāq) and reiterates its importance in the field of
bioethical issues and practice, particularly with regard to the use of human
bodily materials and reproductive donation. The rapid developments that have
occurred in medical sciences and biotechnologies not only have brought great
accomplishments in healthcare and treatment; they have also brought forth
challenges and different moral contradictions that have stirred controversies in
bioethics. One of the main ethical challenges focuses on the commodification
of body’s parts and persons. This paper tries to offer a Shia theological
perspective to tackle these ethical challenges by drawing on concepts such as
ojrat (“remuneration”), nazr (“offering”) and savab (“reward”), and
emphasizing the importance of the charitable act itself. From a theoretical
point of view, this paper has made an attempt to contribute to the global
bioethical discourse by providing some moral principles of the Shia
jurisprudence and ethics

.
Keywords: Bioethics, good deed, Shia jurisprudence, ethics
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Beyond Nonviolence to Courageous Courtship
John Fairfield, PhD16 Research Fellow at Eastern Mennonite University

It is argued that for international conflict, and for many conflict situations
within a nation, both coercion and evasion should be abandoned in favor of a
new alternative tactic dubbed courageous courtship. By coercion is
understood violence or any other form of dominant control or forcing the
enemy against their will, including many methods often described as
"nonviolent" such as economic sanctions, majority rule, and the rule of law.
By evasion is understood appeasement, deception, self-exile, or any attempt to
run away, cover up one's needs, or hide from the aggressor. To respond to the
obvious objection ("If you can use neither coercion nor evasion, won't your
enemy just wipe you out?") the paper discusses the expected relative
performances of courageous courtship, coercion and evasion relative to
accomplishing a desired goal: a just society. A just society is characterized as
being a confrontational communion, implying a deep social commitment
whereby no party attempts to evade conflict, and no party attempts to control
or coerce others--no one exercises control of the social situation. There is
respectful longstanding healthy opposition between parties that see the world
differently and come to different moral and ethical conclusions. No party
evades conflict, and no party coerces others. The parties' commitment to
renounce control provides safety for negotiation. Within a confrontational
communion, justice is the practical experience that negotiation with one's
opponent produces positive results. The epistemological claim is made that
knowledge can only grow through the friction and tension arising from
conflicting points of view within a confrontational communion. A
confrontational communion is a mutual (multilateral) commitment, but
courageous courtship is a toolbox of unilateral moves designed to induce an
enemy into confrontational communion. Historical examples of the use of
courageous courtship are described, and criteria for deciding when to use
courageous courtship, and when to trust to coercion or evasion, are given.

Keywords: courageous courtship, dominant control, violence,
confrontational communion
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The Mazalim Court as a Forum for Justice
Jonathan Brown, PhD15 Associate Professor and Prince Alwaleed bin Talal
Chair of Islamic Civilization at Georgetown University

Though it seems to have been adopted from pre-islamic Persian tradition,
the mazalim court became a regular feature in states in Islamic civilization
from the early Abbasid period onward. This paper will explore how the
mazalim court was used to resolve some of the problems and tensions around
law and justice within the Shariah tradition.

Keywords: Mazalim court, Islamic civilization, Shariah tradition, justice
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Contemporary Muslim Male Reformist Ijtihad and Gender
Equality Affirmative Interpretations of Islam

Adis Duderija, PhD14 Lecturer in Islam and Society, in the School of
Humanities, Languages and Social Science at Griffith University

A number of recently published studies by reformist minded
Muslim male scholars have both questioned the normative nature of and
emphasized the need to rethink some of the fundamental assumptions and
interpretational models governing traditional Islamic legal theories and ethics.
As part of this process they have strongly expressed the need to develop novel
Islamic hermeneutics. One major element in this emergence of novel Islamic
hermeneutics is the production of an increased number of what I term "gender
equality affirmative scholarship on Islam" by these reformist- minded Muslim
male scholars. This article examines the arguments employed by three
prominent contemporary Muslim male reformist scholars, both Shī'ī and
Sunnī, in developing gender equality affirmative interpretations of Islam.
They include Nasr Abu Zayd, Mohsen Kadivar, and Khaled Abou El Fadl.

Keywords: Reformist ijtihad, Islamic hermeneutics, gender equality, Nasr
Abu Zayd, Mohsen Kadivar, Khaled Abou El Fadl
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Notions of Authority in early Islamic Texts
Bashir Saade, PhD13 Lecturer in Religion & Politics, Department of Literature
and Languages, University of Stirling

In his “Views of the People of the Virtuous City” Al-Farabi develops a
theory of Imamate rule and the possibility of ideal community. Through a
discussion of notion of authority and virtue, al-Farabi develops a theory of
Imamate that shows a continuity between Platonic thought, the rule of the
philosopher king and Muslim traditions. But more importantly al-Farabi’s
thought has been a foundation of political philosophy in the Islamic tradition,
especially Shi’i, as it theories the relation between politics and religion while
being in continuity with the Greek scholastic tradition. Yet this stands in
contrast with later Western rediscovery of Greek philosophy that involves a
re-reading of these texts to suit timely concerns, crucial to this for example is
the separation between the political and the religious and the equating of
reason with some “secular” sensitivity. This paper will analyze these notions
through a new reading of al-Farabi’s text as well as a few other of his
contemporary writers and in light of modern political theory.

Keywords: Al-Farabi, Imamate rule, political philosophy, modern
political theory

13 bashir.saade@stir.ac.uk
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Imam Reza and Islamic Unity: the Intra-faith Language of the
New Shrine Custodian

Mahdi Hasanzadeh, PhD11 Associate Professor of Comparative Religion and
Mysticism at Ferdowsi University of Mashhad
Rasool Akbari12 PhD Student of Comparative Religion and Mysticism at
Ferdowsi University of Mashhad

Religious language aims not only to portray the world (in a model of
fashion) but most particularly to create and recreate the world (in a model for
manner). It has been suggested that this task is carried out when religious
language provides the ultimate explanation and the ultimate authority for the
state of the world and employs the effective power of its words to not merely
inform but also transform, to establish and perpetuate moods and motivations
in human beings which can effectively influence their ‘thought, action, and
organization’. Informed by a number of anthropological viewpoints on the
interplay between religion and language, the present study looks into the intra-
faith discourse of Islamic Unity as represented in the religious language of the
new custodian for Imam Reza Shrine. The paper examines selected lectures
delivered by the custodian in the thematic domains of Islamic Unity and Intra-
faith Relations. Then, the religious terminology, symbolism, and references
adopted are investigated, especially on the basis of narrations quoted from
Imam Reza and the interpretations given for his inter- and intra-faith relations.
The study also aims to discover how the application of religious language by
the custodian can be a reproduction of notions in Shi‘ite political thought and
the ideology of the Islamic Revolution, as two major culturally and
situationally relevant conditions. Moreover, the significance of intended
illocutionary and prelocutionary effects are assessed in the body of the
lectures under study. Finally, it is suggested that the custodian considers the
Imam as a model for the creation of a unified community (ummah) in the face
of a prevailing disintegrated and dispersed state in the Islamic World. In
conclusion, drawing upon the existing literature, it can be discussed that the
intra-faith language of the new shrine custodian tends to provide a model or
paradigm for contemporary Muslim dynamism and seeks ‘to influence and
control’ not only the other members of the faith, but also the ‘cultural system’
itself – especially through the reproduction of meaning.

Keywords: Imam Reza, Islamic Unity, religious language, Shi‘ite Islam,
cultural system
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Muslims and Catholics:
Sharing Stories, Building Bridges

Mary Tamara Sonn, PhD10 Hamad Bin Khalifa Al-Thani Professor in the
History of Islam at Georgetown University

It is no secret that there is a great deal of anti-Musim prejudice in the U.S.
It has been raising since 9/11 and spiked during the 2016 presidential
campaign. The result of that election do not bode well for its cessation in the
near future. But fear of the religious "other" is nothing new in America. The
above quotation is not about Muslims. It was written about Catholic in
America -in the 19th century: the "unwashed" Irish, Poles, Germans,
Lithuanians, Slovanians and Italians. The anti-religion, thought, speech and
assembly, all of which had been condemned by the Vatican. They believed,
therefore, that Catholics were a danger to America. But the Catholic church
has come a long way since the 19th century. Since the 1960s it has officially
supported democracy and civil right, including religious freedom. The church
has also officially supported inter-religious dialogue. In the contemporary era,
the Vatican has led the world in fostering inter-faith understanding and
solidarity. That is the topic of my presentation. I will first, describe the
development of the Catholic position on interfaith relations, and then focus
specifically on Catholic-Muslim relation. I will conclude with a discussion of
American Catholics, sensitivity to the scourge of Islamophobia, describing the
work of The Bridge Initiative at Georgetown University, an innovative project
designed to monitor and counter anti-Islamic propaganda on the Internet.

Keywords: Muslims, Catholics, Islamophobia, Catholic-Muslim relation
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Justice and Ethics as Totipotent Emergent Properties:
A Critical Rationalist Perspective

Ali Paya, PhD9 Senior Visiting Research Fellow at University of Westminster

Muslim scholars, since the 9th H/15th CE century, have produced a variety
of theoretical systems to deal with complex conceptions of ethics and justice.
These systems, which can be categorised under diverse titles such as
‘scriptural’, ‘theological’, ‘religious’, and ‘philosophical’ (in the case of
ethical theories), and ‘political’, ‘legal’, ‘ethical’, ‘social’, ‘theological’, and
‘philosophical’ (in the case of models of justice), all emphasise their
compatibility with Islamic teachings. Each of the above theories claim that
their approach receives support from the letter and/or the spirit of the Quran
and the tradition of the Prophet Mohammad and the Shi‘i Imams (in the case
of the Shi‘i Islam). One of the objectives of the present paper is to show that
the above theories/systems suffer from serious
methodological/epistemological shortcomings. For example, they all
subscribe to ‘justificationist’ epistemological approaches and all maintain that
their principal tenets are derived, or at least are derivable, from the Quran and
the Sunnah. As a result of these shortcomings, I shall argue, the conception of
justice and the (second-order) understanding of ethics, as promoted by the
above theories, are defective. I use my critical assessment of the theories of
ethics and justice developed by Muslim scholars as a prop to discuss the main
objective of the paper, namely, to introduce a critical rationalist perspective
which regards justice and ethics as totipotent emergent properties. According
to this perspective, principles of justice and morality are part of what realist
philosophers regard as ‘reality’; Human beings’ interaction with reality, in the
context of their collective activities in the social arena, paves the way for the
‘emergence’ of various aspects of the principles of justice and morality:
people learn more about these principles and their rich potentials and
capacities as they accumulate more societal and communal experiences. The
upshot of the arguments of the paper is that the proposed perspective captures
more effectively, in comparison to the existing theories of justice and ethics
introduced by Muslim scholars, the universal aspirations of the ideals of
justice and morality in modern times.

Keywords: Justice, ethics, critical rationalism, totipotent properties,
justificationism
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Peace and Justice in Islam
Liyakat Takim, PhD8 Professor and Chair in Global Islam at McMaster
University

This paper will examine some of the salient principles that undergird the
establishment of a just social order. It will initially discuss how reason rather
than revelation determines the necessity of a just social order. Based on
Qur’anic principles and the Prophet’s and Imams’ examples of social justice
and human rights, the paper will elucidate how to personify these traits in our
contemporary socio-political milieu. The paper will also discuss the ethical
foundations of Islamic juridical tradition and demonstrate how Muslim jurists
have invoked the moral ethos of the Qur’an. In the course of their discussion,
they have highlighted the moral values that must undergird contemporary
Islamic jurisprudence. My study will also examine the ethical and moral
principles of the Qur’an that help create a just social order and cite examples
from the Prophet and Imams on their concretization of the twin principles of
adl and ihsan. It will argue that the basis of such an ethical structure has to be
the equal and inalienable rights of all human beings and that God’s laws
cannot contravene the basic ethical precepts that He has ingrained in the
conscience of all human beings.

Keywords: Justice, Qur'an, Prophet, Imams, ethics
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A justice-orientated ‘liberal inclusivism’; Mirza Qummi on the
soteriological implications of false belief in matters of

fundamental doctrine
Ali-Reza Bhojani, PhD7 Post-doctoral Fellow, Al-Mahdi Institute

The vast majority of scholars of Islamic legal theory, from across the
diversity of denominational schools and affiliations, have held that the correct
understanding (muṣīb) in matters of fundamental doctrinal beliefs (uṣūl al-
dīn) can be only one. Views of legal theorists regarding the status of those not
attaining such correct understanding, be they Muslim or non-Muslim, are
important elements in Islamic soteriology regarding ‘the other’ as well as
holding implications for intra and inter faith dynamics within this life.  This
paper will examine the views of 18th century Shī ͑ī scholar Mirza Abu al-
Qasim Qummi and his apparent efforts to endorse, justify and even extend the
opinion attributed to the 3rd century Amr ibn Bahr al-Jahiz. Although Mirza
Qummi does not deny that ‘the correct’ position in matters of fundamental
doctrine is only one, he does argue against considering one who is incorrect as
sinful (āthim), subject to divine retribution (mu‘adhdhab) and an unbeliever
(kāfir) if their false doctrinal understanding is not out of of obstinacy in the
face of disclosed truth nor resulting from any willful negligence in efforts to
understand the truth. Mirza Qummi’s position, which engages with the typical
arguments cited in the debate, can be seen as an implication of some of his
own landmark epistemic and theological presuppositions. The case of Mirza
Qummi will demonstrate that Islamic soteriological inclusivism can move
beyond what Khalil describes as ‘limited’ to ‘liberal’ not only through
reference to Muslim visions of God’s Mercy but also in light of His Justice.

Keywords: Liberal inclusivism, Mirza Qummi, Amr ibn Bahr al-Jahiz,
Islamic soteriology
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Hermeneutic Elements in the Methodology of Shi‘i Ijtihad:
the Spirit of the Book, the Taste and purpose of Shari’a

Jafar Morvarid, PhD6 Assistant Professor of Philosophy and Islamic Theology,
Faculty of Theology, Ferdowsi University of Mashhad

In this paper, three concepts including soul, the taste of religion and the
purposes of religion would be discussed. Based on the words of jurists and
Usulists (Shi‘i Rational Methodology of jurisprudence), I show that although
these three concepts are fundamental in understanding the religious texts, they
do not follow common methods (literal and logical inference). Thus, it seems
probable that making use of hermeneutic methods (and hermeneutical turn)
can help understand the three above concepts. This is only a brief draft and it
does not claim a solid proposition. The meaning of hermeneutics, which is
mentioned here is not the conventional meaning of hermeneutics (like those of
Schleiermacher/Heidegger /Gadamer). Rather, it is an illumination of this
framework, the core of which is the idea of the hermeneutical turn. As a
result, my aim here is a dialogue between the disciplines of understanding a
religious text among Usuli scholars, and the legacy of hermeneutic
approaches. This does not mean the approaches of Usulis is a kind of
hermeneutic approach in its strictest sense. Based on the discussions of the
Usulis on soul, taste and the purpose of religion, I would try to show the
possibilities for such a dialogue.

Keywords: Hermeneutics, religious text, Shi‘i ijtihad, jurisprudence,
justice, hermeneutical turn
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Dignity, sacredness and justice
Global perspectives

Jochen Schmidt5 Professor of Systematic Theology at Paderborn University

In our plural world, human dignity is often seen as a yardstick for global
ethics, and prominent scholars like John Rawls have framed their
understanding of justice in a concept of human dignity. Secular liberalism has
insisted that dignity is to be conceived of as a purely secular concept.
Theological voices have pointed to religious roots and/or dimensions of
modern notions of dignity. The term sacred appears to occupy a space in
between, since notions of the sacred have proven to continue to resonate even
in those spheres of culture that can rightly be described as secularised. The
paper will argue that the concept of sacred can build bridges between secular
and religious conceptions of the ultimate foundation of ethics.

Keywords: human dignity, global ethics, sacredness, justice
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Islamic Human Rights Skepticism
Hajj Muhammad Legenhausen, PhD4 Professor of Philosophy at University

of Qom

Muslims have proven themselves to be sensitive to the charge that Islam is
incompatible with human rights. Issues pertaining to the content and
foundations of human rights have been the focus of attention of a number of
Iranian scholars who have sought to elaborate a concept of human rights in the
light of the teachings of the Ahl al-Bayt (`a). Despite the valuable work that
has been done in this area, writers on human rights in Islam have largely
ignored the various forms of human rights skepticism that have accompanied
the development of the concept of human rights internationally. Here I outline
the main forms that human rights skepticism has taken in the West. By
reviewing the various kinds of skepticism about human rights, it is possible to
develop concepts of human rights that differ in important ways from those
that dominate the current discussions of human rights in Iran. I tentatively
conclude that although various forms of human rights skepticism are
consistent with Islamic teachings, and the teachings of the Ahl al-Bayt in
particular, this does not imply that Muslims, in general, or the Shi`ah, in
particular, should be opposed to human rights.

Keywords: Human rights, Islam, Ahl al-Bayt, human rights skepticism
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Faith and the Unseen Between the
Imams’ Hadith and the Bible

Andrew J Newman, PhD3 Professor of Islamic Studies and Persian at the
University of Edinburgh

This paper will first reprise our views of the question of the authenticity of
the hadith, as discussed in our The Formative Period of Shi’i Law: Hadith as
Discourse Between Qum and Baghdad (Richmond, 2000).  The paper will
then move to discuss the question of faith in the unseen in the Biblical
tradition, taking as the starting point the letter to the Hebrews. The context of
this letter will be first be discussed.  Then we will focus on chapter 11,
wherein the author first defines faith as ‘confidence in what we hope for and
assurance about what we do not see (New International Version)’ and then
notes that such faith can be seen at work among key, named Old Testament
figures – ranging from Abel through Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Jacob,
Sarah, Joseph and Moses - and that they were commended for such faith
although ‘none of them received what had been promised’. The second part of
the paper will then turn to the Imams’ hadith especially as these are found in
the collections thereof assembled by Muhammad b. Ali al-Qummi (d.
380/991-2), known as al-Shaykh al-Saduq, Ibn Babuya or Ibn Babawayh.The
context in which Ibn Babawayh put together his collections, the onset of al-
Ghayba, will first be addressed and compared to that in which the author of
the letter to the Hebrews found himself centuries earlier. In this regard,
particular attention will be given to his Kamal al-Din wa Tamam al-Nima fi
Ithbat al-Ghayba wa Kashf al-Hayra. As discussed in our Twelver Shiism:
Unity and Diversity in the Life of Islam, 632 to 1722 (Edinburgh, 2013), in
this work Ibn Babawayh both very well describes that context (al-Hayra) and
then goes on to cite, among many others, traditions from the Imams which
address the latter. Among these are traditions that, also, call believers to faith
in something that is not immediately tangible.

Keywords: Faith, Bible, Imams’ Hadith, al-Shaykh al-Saduq

3 a.newman@ed.ac.uk



142

Ethics of Dialogue and Coexistence: How Muslim Pluralists and
the Bridge Initiative Promote Religious Pluralism and

Coexistence?
John L. Esposito, PhD2 Professor of Islamic Studies at Georgetown University

Religious tolerance, coexistence, pluralism and civil liberties today remain
fragile both in Muslim and Western countries. The exponential increase of
Islamophobia in the West, and the rise of far right political parties with anti-
immigrant and anti-Muslim agendas in Europe and America is at an all time
high. At the same time the plight of religious minorities, who are marginalized
or under siege in some Muslim countries, underscore the critical need to
restore the ethical and moral codes provided by religion as the foundation for
developing universal principles upon which to build a more just society. In
recent years, Muslim scholars from Egypt to Indonesia advocated a religious
pluralism that is critical for coexistence and cooperation based on mutual
understanding and respect. At the same time, The Bridge Initiative: Protecting
Pluralism – Ending Islamophobia at Georgetown University’s Center for
Muslim-Christian Understanding has brought together Muslim and Christian
scholars and researchers who have documented and addressed the impact of
Islamophobia in the US and Europe. At the same time, we have interacted
with policymakers, religious leaders and the media in promoting new
alternative narratives that enhance mutual understanding and respect.

Keywords: Religious pluralism, Muslim pluralists, Islamophobia,
religious minorities
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only the symbol of human conscience; but he was also the embodiment of
divine mercy and justice. This paper will undertake to highlight the method
adopted by Imam Reza to preserve the sense of human dignity which
functioned as the main criterion for demanding social justice in society.

Keywords: Justice, ethics, Imam Reza, human dignity
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JUSTICE AND ETHICS: THE MAJOR CONTRIBUTION
OF IMAM REZA

Abdulaziz Sachedina, PhD1 Professor and IIIT Chair in Islamic Studies at
George Mason University

Humanity, throughout its history has struggled to uphold justice and
regulate human conduct through teaching of ethics. Ethics has functioned as a
major source of interpersonal relationships in all areas of human activity.
More pertinently, ethics has functioned as the major source of divine
endowment in human nature and constitution. The Qur'an declares in no
uncertain terms that God has inspired humanity with conscious awareness that
evaluates all human acts in terms of their being right or wrong. It is not an
exaggeration to assert that the Qur'anic worldview is built around human
ability to be morally perfected and to perfect the environment with a keen
sense of right and wrong to reflect God's deputyship on earth. The mission of
the Prophet Muhammad is summed up in a declaration that describes the
purpose of his Prophethood as "perfecting the human morals by [teaching
them] to adorn their lives with virtues." The Prophet left two sources of
eternal guidance for his community: the Book of God, and His Progeny, the
Ahlul-Bayt." Contemporary Muslim communities around the globe are
endeavoring to rediscover the original mission of the Prophet for the world.
The core value that seems to have been misplaced today is "justice" ('adala),
which is intertwined with the moral philosophy of doing the right and
shunning the wrong. "Justice" is not an empty slogan for Islam. It promises
the well-being of the entire humanity. Today humanity is in crisis because
behind the claim to absolute power by the most powerful there lurks a chain
of injustices that generates fresh calls and cries for redressing the wrongs
committed by the corrupt powerful. It is not only wealth that is at the service
of the powerful to abuse the downtrodden; today it is also the cyberspace that
has been invaded by the technically most advanced to further their corrupt
interests. Islamic history reveals without a shadow of doubt that the Ahlul-
Bayt, the rightful leaders of the community, were not only committed to
uphold the truth of justice through the Qur'an and the Surma; they also made
great sacrifices to preserve the sense of fair treatment and distributive justice
among people, doing away with discrimination and all kinds of racial and
creedal dehumanization. Imam Reza, the eighth Imam in the line of the Ahlul-
Bayt lived at the time when Islamic teachings about the right leadership were
being ignored. The fact was that it was the rightful Imam who remained not
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