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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعیین مﺒانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمی ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهی و حوزوي
و جوانان اين مرز و بوم ﺻورﺕ گیرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتی همه جانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒانی اسالمی و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمی ،تﺨﺼﺼی
و فﮑري درباره پیشــرفت اســالمی ايرانی ،برگزاري نشســتهاي علمی و تﺨﺼﺼی ،تاســیﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارزشــمﻨد و تهیه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخی
از مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیاﺕ موﺿوعی در حوزه
الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت ،آثاري را به ﺻورﺕ تﻚنگاشتهاي علمی فاخر مﻨتشر نمايد .تﻚ
نگاشت نوشتاري تﺨﺼﺼی و نیمه مﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشگر خﺒره در يﻚ موﺿوﻉ
خاﺹ نگاشته میشود .تﻚنگاشت از نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و نويسﻨده
با پردازﺵ و تحلیﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼی پیشین و افزودن يافتههاي پﮋوهشی جديد خود
و تحلیﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تازهاي را در زمیﻨه مورد بررسی میگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر میشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعی از اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهی و حوزوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارزيابی ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختیار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار میگیرد .در پايان از مساعدﺕها و تالﺵهاي ارزنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پﮋوهشــی كه ما را در تهیه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر میشود .امید است اين محتواي علمی بتواند افقهاي نو و
روشﻨی را در پیﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهی و حوزوي بگشايد و هر روز در ﻃی مسیر تدوين
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و تحقق الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت

فهرست
خالصه5.........................................................................................................................................................................
مقدمه9..........................................................................................................................................................................
فصل اول -تبیین مفاهیم 13..................................................................................................................................
مبحث اول -نگرشی کلی به مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی غرب13..................................................
مبحث دوم -مفهوم و تعاریف عدالت در اندیشه اسالمی15.......................................................................
  -1معانی لغوی عدالت 15..........................................................................................................................
 -2تعاریف عدالت در اندیشه اسالمی 17.................................................................................................
مبحث سوم -مفهوم ظلم و تقابل آن با توحید ،تعالی و پیشرفت19.......................................................
مبحث چهارم -مفهوم پیشرفت و تعالی22.....................................................................................................
فصل دوم -تقدم بُعد توحیدی عدالت در اندیشه ایران باستان25............................................................
فصل سوم -تقدم بُعد توحیدی عدالت از منظر فالسفه سیاسی اسالمی31...........................................
مبحث اول -ابونصر فارابی31..............................................................................................................................
مبحث دوم -ابوعلی سینا 32...............................................................................................................................
مبحث سوم -خواجهنصیرالدین طوسی33......................................................................................................
فصل چهارم– تقدم بُعد توحیدی عدالت و راهکارهای قرآنی پیشرفت 35.............................................
فصل پنجم –تقدم بُعد توحیدی عدالت در الگوی پیشرفت علوی 49......................................................
فصل ششم -تقدم بُعد توحیدی عدالت در الگوی پیشرفت مهدوی61...................................................
جمعبندی76...............................................................................................................................................................
منابع81.........................................................................................................................................................................

4

تقدم بُعد توحیدی و اعتقادی الگوی عدالت و پیشرفت

خالصه
بر اساس آموزه های قرآنی یکی از از اهداف بنیادین رسالت پیامبران الهی تحقق عدالت
بوده است همة اديان الهى ،با هدف تحقق اين اصل ،از سوى خداى متعال به وسيلة انبياى 
الهى نازل ش��دند.دين مبين اس�لام هم به عنوان خاتم اديان ،تحقق عدالت را سر لوحة
اهداف خود قرار داده اس��ت  .انقالب اس�لامی ایران هم ،همواره تحقق این آرمان سترگ  
الهی و بشری را در دستور کار خود داشته است و بویژه در خالل سی و پنج سال گذشته،
همه گفتمان های این انقالب دینی به این آرمان بلند توجه ویژه ایی مبذول داش��ته اند
و در حد توان و مقدورات خویش سعی در تحقق آن داشته اند .بدیهی است طرح الگوی
ایرانی عدالت و پیشرفت نیز در این راستا صورت پذیرفته است.
بیشترمکاتب و نظام های سیاسی اعم از غربی و شرقی به موضوع عدالت و پیشرفت توجه
داشته اند ؛ به عنوان نمونه نظامهای لیبرالیستی تحقق این دو هدف را  با تعدیل قدرت
و نظام های مارکسیتی با تعدیل ثروت دنبال نموده اند در همین راستا در انديشهسياسى 
جديد غرب ،مفهوم عدالت و به ويژه بُعد اجتماعى آن ،در قالبهاى انس��انى وغيرروحانى 
مفهومى متغير ،نسبى و زمينى و نه در چارچوب شرايع آسمانى،
بيان ش��ده و به صورت
ّ
بيان گش��ته است .اما  وجه تمایز الگوی عدالت و پیشرفت اسالمی ،برخورداری از زیربنا
و جهت گیری توحیدی و تقدم این بُعد بر س��ایر ابعاد اس��ت و برخالف انديشه غرب ،در
انديشههاى اسالمى ،عدالت و كليه ابعاد آن ،سرچشمه الهى داشته و در چارچوب شريعت
تعريف مىگردد.
ش��ایان ذکر است  که آسی 
بپذیری و انحطاط در جوامع فعلی ،بیشتر از ناحیة فرهنگی
است تا تمدنی و تکنیکی .به همین دلیل احیای فرهنگی و اعتالی جوانب معنوی ،واجد
یتوان تحقق توحید 5
یبدیل و راهبردی در اعتالء و پیشرفت نظام اسالمی است و م 
نقش ب 
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و سپس عدالت را در اصالح انحرافات اعتقادی و رفتاری ،از مه مترین مؤلف ههای فرهنگی
و را هبردهای دولتهای ُمم ّهد ظهور ،و  دولت مهدوی به شمار آورد.
در نوشتار حاضر تالش شده است با توجه به آنکه دهه چهارم انقالب که موصوف به دهه
عدالت و پیشرفت شده است ،به تبیین این دو مفهوم پرداخته شود و تعامالت دو مفهوم
مذکور با توحید و حیات توحیدی و طیبه بررسی گردد و اثبات شود  که در عملی نمودن
الگوی ایرانی اسالمی عدالت و پیشرفت ،تحقق بُعد توحیدی ،واجد تقدم و اولویت است.
این نوش��تار این مدعا را برا اساس مس��تندات و آموزه های اسالمی روایی سنجی نموده
اس��ت که بنا به آموزه های قرآنی ؛ پیش��رفت و اعتالی واقعی و مبنایی در توحید و یکتا
پرس��تی اس��ت  و هر گونه ارتقا و رش��دی در زندگی دنیایی و حیات اخروی ،محصول و
نتیجه اعتقاد به وحدانیت الهی و برخورداری از حیات طیبه مؤمنانه و توحیدی اس��ت از
سوی دیگر توحید و ایمان به وحدانیت الهی عالی ترین مصداق عدالت می باشد و شرک
و کفر ورزی به خدای متعال به عنوان بزرگترین ستمکاری دانسته شده است ،و مبنای هر
گونه پسرفت و حرکت قهقرایی انسانها و جوامع انسانی به حساب می آید .به تبع آن ،می
توان این عاقبت را برای هر گونه ستم ورزی متصور شد .در حقیقت  ظلم اصلی نشناختن
حق عبودیت الهی اس��ت و عدل اصلی بجای آوردن عبادت خدا و عدم ش��رک به اوست
و می توان اینگونه  نتیجه گرفت که  هر گونه رش��د ،و پیش��رفت وتعالی مادی و معنوی
در گرو توحید و عبودیت خالص الهی اس��ت و توحید خواهی هم در گرو عدالت خواهی
و نفی س��تم وشرک است و آیات الهی ،بهترین شاهد بر این مدعا است .پس بوضوح می
توان نتیجه گرفت که اصلیترین و مبناییترین شاخصه جامعه پیشرفته و متعالی اسالمی،
برقراری عدالت ومحو س��تم و ستمکاری در بستری توحیدی است و این مفروض ،بیانگر
تعامل توحیدی عدالت و پیشرفت می باشد.
در حقیق��ت خداوند متع��ال ،برخوردار از عال��ی ترین میزان تعال��ی ،واالمرتبه ایی ،علو
،پیش��رفت ،تکامل ونورانیت اس��ت وبه همین دلیل باید مقصد هر گونه حرکت تکاملی و
تعالی جویانه باشد .بر همین مبناست که  کارکرد عدالت در ابعاد نظری و عملی اندیشة
اس�لامی،علوی و مهدوی ،بیش از آ 
نکه اقتصادی باش��د توحیدی و اعتقادی و فرهنگی
یه��ا و نبود اعتدا 
اس��ت ،یعنی اجرای عدالت هم��ۀ إعوجاجات ،انحرافات ،ناموزون 
لها را
 6اصالح م 
یکند .بدینترتیب ،می توان استنتاج نمود که کارکرد عدالت در اندیشه و نظام  
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اس�لامی ،و دول علوی و مهدوی ،پیش از آن که اقتصادی و معیش��تی باش��د ،اعتقادی،
عقالنی و تربیتی اس��ت و در وحله اول و در مبنا و اساس�� ٌا توحیدی و اعتقادی  اس��ت،
یعنی اجرای عدالت کلیۀ اعوجاجات ،انحرافات ،ناموزونیها  و نبود اعتدالها را  در حوزه
انحرافات غیر توحیدی و اعتقادی اصالح میکند و بر مبنای این اصالح و تعدیل اعتقادی
و ایمانی ،تعدیل اقتصادی ،اجتماعی سیاسی صورت میگیرد و در حقیقت هرگونه اجرای
عدالت در ابعاد فرعی یاد شده الزام ٌا  به صورت پسینی و متعاقب تحقق عدالت در عرصه
وسع عدالت بوده و ضامن
توحیدی و مبتنی بر آن باید باشد و این همان تحقق مطلق و ّم ّ
تعالی و پیشرفت واقعی که همان حیات طیبه هست خواهد بود و میتوان اذعان نمود که
وجه تمایز اصلی الگوی عدالت و پیش��رفت اسالمی با نمونههای غربی و غیر اسالمی آن،
زیرساخت و جهتگیری الهی و تقدم بُعد توحیدی آن است.
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