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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 اســالمی ايرانی پیشــرفت ،آثاري را به ﺻورت تﻚ نگاشتهاي علمی فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚ نگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼی و نیمه مﺒسوﻁ است كه توســﻂ يﻚ پﮋوهشگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته میشود .تﻚ نگاشت 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.
سلسله تﻚ نگاشتهاي 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
تﻚ نگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پﮋوهشــی كه ما را در تهیه ،تدوين و انتشار اين
سلسله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر میشود .امید است اين محتواي علمی بتواند افق هاي نو و
روشﻨی را در پیﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهی و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃی مسیر تدوين و
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تحقق الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت گام هاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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چکیده
«وال واهلل التزکو صاله بغیر والیه العدل االمام (ی)»
1
محمد بن عبداهلل حمیری
تمرکز« :قدرت ،ثروت و معرفت» یا اطالعات در طول تاریخ همواره موجب ستم و انحصار
بوده اس��ت .میگویند انقالب فرانس��ه علیه قدرت ،انقالب  1917روس��یه در رویاروئی با
تمرکز ثروت و انقالب اسالمی ایران ،علیه تمرکز هر سه محور بوده است .این خیزشها،
در هریک از عرصههای یاد شده چهره نموده باشد ،آرمان «عدالت اجتماعی» محور و مدار
اصلی مطالبات نهضتهای الهی و مردمی بوده است.
مقدس بر
حیات و دیرپائی نظام اس�لامی ا ّما ،نش��ان روش��نی از تکیه و تاکید این آئین ّ
عدالت و دادگری اجتماعی دارد؛ حقیقتی که در سراس��ر قرآن کریم و روایات معصومین
(ع) تبلور چشمگیری دارد 2.طرفه آنکه قرآن نه «مالء و مترفین» را که امواج مردم (ناس)
را «قائمی��ن به قس��ط» و برپای دارندگان عدل معرفی میکند .از س��وی دیگر ،در نظام
اس�لامی ،نه تنها «فرد» که «جامعه» هم دارای اصالت و شخصیت است .افزون بر این،
در آئین مقدس اس�لام ،سه «ارزش» عظیم معنویّت (عرفان) ،عدالت و آزادی ،هماهنگ
و هم��راه و متکاملاند .آزادی منهای عدال��ت ،یا عدالت بدون آزادی ،یا این هردو ،بدون
ابتناء بر «توحید» و آزادی درونی ،ناتمام محسوب میشوند ،و این نگرش درتعریف عدالت
و «حق» و دادگری اجتماعی ،و «مبنا» و «هدف» حقوق و فلس��فه سیاس��ی ،ایفاء نقش
میکند؛ به گونهای که «حقوق فطری» را بدون توجه به ارتباط عضوی جهان و وحدت
عال��م و درهمتنیدگی «حقوق و اخالق» نمیتوان تعریف و توصیف کرد .این مبانی برای
تعریف «عدالت اجتماعی» هم ویژگیهایی را در نظر میگیرد ،و همین منزلت و مکانت
..1حکیمی ،محمدرضا ،قیام جاودانه ،ص ،163دفتر نشر1372 ،
. .2ظلم و ستم حدود  290بار در قرآن کریم تقبیح شده است.
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است که «عدالت و مسئولیت» را همراه و همعنان میسازد ،و انسان را نه تنها در نسبت
با «بقاع و بهائم»(1نهج البالغه ،فیض ،خطبه   )165که در مناسبات تاریخی ،مسئول امروز
و دیروز و فردای تاریخ میکند ،و این تع ّهد عظیم ،سر از گسترش «عدالت در میان نسلها»
و حفظ محیط زیس��ت و حراس��ت از تمدن و میراث بش��ری درمیآورد ،و آن را نه فقط
صفتی برای افراد و کارگزاران ،که صفت نهادها و شاکله اجتماعی ،و سازمانهای عمومی
توصیف میکند ،و راولز نیز عدالت و دادگری اجتماعی را به مثابه «تقوای نظام اجتماعی»
معرفی میکند ،که« :الملک یبقی مع الکفر و الیبقی مع الظلم»! (مطهری.)218 :1381 ،
واژگان کلیدی :عدالت ،حق ،فرد ،جامعه ،عدالت اجتماعی ،وحدت و مسئولیت و...
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«. .1انتم المسئولون حتی عن البقاع و البهائم» نهج البالغه شریف.

