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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همهجانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ايراني پيشرفت ،آثاري را بهﺻورﺕ تﻚنگاشــتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚنگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمهمﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشــگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و
نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي
جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين
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و تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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چکیده
عدالت با آن که پیش��ینة طوالنی در زندگی واندیش��ه بشر دارد ،ولی در دورههای جدید
اس��ت ،که در چارچوب نظامهای سیاس��ی جدید اهمیت فزایندهای به خود گرفته و به
صورت جدی تری در قالب نظریه به آن پرداخته میشود .در واقع هر نظام سیاسی جدید
میکوش��د تا با تدوین یک نظریه عدالت مس��یر ش��فاف تری را برای پیمایش اجتماعی
عدالت ،بر اس��اس ارزشهای خود ترس��یم کند .نظام جمهوری اس�لامی ایران ،به رغم
برخ��ورداری از پیش��ینه غنی درادبیات عدالت ،به خص��وص در زمینه دینی ،فاقد نظریه
روشن وانسجام یافتهای درباره عدالت است .اما پرسش مهم این نوشتار آن است که «نظام
جمهوری اسالمی تا چه اندازه میتواند برخوردار از یک نظریه عدالت باشد؟» .
بر این اس��اس ،این نوشتار با توجه به س��ه زمینة منابع اسالمی ،اندیشههای بنیانگذار ،و
دیدگاههای مردم ،در چارچوب یک نوش��تار تحلیلی  -نظریهپردازانه کوش��یده اس��ت تا
ص��ورت اولیهای از یک نظری��ه عدالت را ،در چارچوب «نظری��ه ترکیبی عدالت» تدوین
وپیشنهاد نماید ،که مطابق آن ساحتهای جامعه را به دو بخش تقسیم وهریک از آنها را
نیازمند قاعدة متفاوتی از عدالت برشمرده است .از رابط هاین نظریه با پیشرفت در بخش
پایانی نوشتار تحلیل شده است.
این نظریهپردازی صورتبندی اولیهای است که نیاز به همفکری و همراهی اندیشمندان
دیگر ،و نهادهای علمی برای پرباری و شکلگیری نهایی دارد.
واژگان کلی�دی :عدال��ت ،نظریههای عدالت؛ نظریه ترکیبی عدال��ت؛ قاعده نیاز؛ قاعده
شایستگی؛ الگوی پیشرفت ایرانی –اسالمی
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