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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعیین مﺒانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمی ایران
باید با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمندان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهی و حوﺯوي
و جوانان این مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گیرد .به گواه تاریﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتی همه جانﺒه و
پایدار خواهد بود كه مﺒانی اسالمی و اﻗتﻀاﺋاﺕ ایرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
اینﻚ مركز الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمی ،تﺨﺼﺼی
و فﮑري درباره پیشــرفت اســالمی ایرانی ،برگزاري نشســتهاي علمی و تﺨﺼﺼی ،تاســیﺲ
اندیشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمند و تهیه نقشه راه تدوین الگو و انﺠام برخی
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیاﺕ موﺿوعی در حوﺯه
الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت ،آثاري را به ﺻورﺕ تﻚنگاشتهاي علمی فاخر منتشر نماید .تﻚ
نگاشت نوشتاري تﺨﺼﺼی و نیمه مﺒسوﻁ است كه توسﻂ یﻚ پژوهشگر خﺒره در یﻚ موﺿوﻉ
خاﺹ نگاشته میشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و نویسنده
با پرداﺯﺵ و تحلیﻞ یافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼی پیشین و افزودن یافتههاي پژوهشی جدید خود
و تحلیﻞ جامﻊ و منسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯمینه مورد بررسی میگشاید.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ منتشر میشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعی اﺯ اســتادان ،اندیشــمندان و محققان دانشگاهی و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯیابی ،ویراســتاري ،تدوین و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختیار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار میگیرد .در پایان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نویسندگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پژوهشــی كه ما را در تهیه ،تدوین و انتشار این
سلســله یاري رساندند ،تقدیر و تشﻜر میشود .امید است این محتواي علمی بتواند افقهاي نو و
روشنی را در پیﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهی و حوﺯوي بگشاید و هر روﺯ در ﻃی مسیر تدوین
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و تحقق الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت گامهاي بلندتر و استوارتري برداشته شود.
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چکیده
نظام س��رمایهداری با توجه به مبانی ش��رکآمیز خود و اصول متخذ از آن ،الگوی
سرمایهساالری اقتصادی را ارایه داد .در این الگو جایگاه انسان در فرآیند پیشرفت
به ش��دت تنزل و جایگاه س��رمایه را فزونی مییابد .این امر باعث ش��ده اس��ت تا
مدیریت فرآیند پیش��رفت ،مالکیت منابع و محصول تولیدی س��هم س��رمایه شود.
در واقع نیروی کار در الگوی پیش��رفت نظام س��رمایهداری در  خدمت سرمایه قرار
گرفته اس��ت .نتیجه چنین وضعیتی ،فقر و ش��کاف طبقاتی شدید بوده است .نظام
اقتصادی کمونیس��م ،با صراحت بیشتری مبانی توحیدی را منکر شد و علناً به کفر
و الحاد روی آورد .براس��اس مبانی بینش��ی خود الگوی دولتس��االری اقتصادی را
ارایه داد .در این الگو سرمایه را در عرصة اقتصادی عقیم معرفی کرد و هیچ بهرهای
برای سرمایه در فرایند اقتصادی قایل نشد .همچنین ،شان و منزلت انسان و نیروی
کار در این نظام تن ّزل یافت و متولی همة امور اقتصادی دولت ش��د .نظام اقتصادی
اسالم با اتکای به منابع الهی و توحیدی ،الگوی مردمساالری اقتصادی را ارایه داده
و مدلهای اجرایی آن را مش��خص میکند .این الگو ضمن عقیم نشمردن سرمایه،
جای��گاه نی��روی کار را ترفیع میدهد .این امر باعث میش��ود ت��ا نیروی کار ،مدیر
فرایند پیش��رفت ،مالک منابع و محصول تولیدی باش��د .در واقع در نظام اقتصادی
اس�لام ،سرمایه در خدمت انس��ان قرار میگیرد و زمینه پیشرفت عادالنه در سطح
جامعه فراهم میش��ود و ش��کاف درآمدی کاهش و کنترل میش��ود .بنابراین ،این
نوش��تار براساس مبانی و تعالیم اس�لامی به دنبال طراحی مدلهای مردمساالری
اقتصادی اس��ت بهگونهای که اهداف هم��ة ف ّعاالن اقتصادی با انگیزههای مختلف و
مش��روع ،تامین ش��ود و ش��رایط پیشگفته در اقتصاد فراهم گردد .این پژوهش با 7
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مراجعه به منابع اسالمی و آثار علمی نظام اقتصادی سرمایهداری و سوسیالیسم به
روش توصیفی و تحلیلی تح ّقق اهداف نوش��تار را پیگیری میکند  .
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