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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 همه جانﺒه 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 اسالمي ايراني پيشرفت ،آثاري را به ﺻورﺕ تﻚنگاشتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد .تﻚ
نگاشت نوشتاري تﺨﺼﺼي و نيمه مﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشگر 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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خالصه
عدالت رعايت استحقاق ،شايستگي ،سهم و نصيب است .مصاديق عدالت بر اساس اقتضاي
آن متفاوت است .اقتضاي عدالت به طور پيشيني« ،برابري» و «مساوات» است اما چنانچه
حقوقي مش��روع کسب شود اين حقوق به صاحبانش تعلق دارد و لذا در اين موارد معيار
عدالت ،رعايت «استحقاق» و «شايستگي» و ايجاد امنيت براي «اکتساب» است .البته از
آنجا که اصول و موازين عدالت اغلب به درستي اجرا نميشود و عمال» شکاف طبقاتي و
تبعيض اجتماعي در جامعه به وجود ميآيد .در اين موارد الزم اس��ت به نحو «پس��يني»
براي همه شرايط و امکانات يکسان ايجاد شود ،نابرابريهاي غير موجه درآمدي از طريق
سياس��تهاي مالياتي ،اعطاي يارانههاي هدفمند و س��ازوكارهاي بيمهاي جبران شود و
مخاصمات و ادعاها به نحو مقتضي حل و فصل گردد .اجرای عدالت یا تحقق آن در جامعه
در عین ایجاد رضایت اجتماعی باعث رشد و پیشرفت اقتصادی میگردد .در اين نوشتار
ب��ا بهرهگیری از نظریات عدالت اجتماعی و اقتص��ادی در مکاتب مختلف ،به نحو اجمال
اصول و معيارهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در چارچوب ش��ريعت اسالم با استفاده از
داللت آیات و روایات و نظرات متفکران و صاحبنظران اسالمی و در چارچوب نظریههای
اقتصاد اسالمی مورد شناسایی و بحث واقع ميشود و در نهایت داللتهای کاربردی آن
به اختصار مورد اشاره واقع میشود.
بر این اساس در این مجموعه بعد از واژه شناسی عدالت به ابعاد نظری و فلسفی عدالت
و داللتهای آن در نظریهپردازی عدالت پرداخته میشود .با این رویکرد داللتهای مهم
مفهومی عدالت در قالب س��ه فرضیه بیان ش��ده اس��ت .همه این فرضیهها و همین طور
مباحث بعدی با تکیه بر نظرات معتبر علمی و دیدگاههای اسالمی تبیین گردیده است.
در بخش سوم و چهارم به تعریف اجمالی عدالت اجتماعی و اقتصادی پرداخته شده و در 7
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مرحله بعد برای نیل به تبیین روشن و قابل فهم از عدالت اقتصادی و به منظور نیل به
نظریه اسالمی قواعد و معیارهای عدالت اقتصادی معرفی شده و در زیر مجموعه هر یک
از قواع��د و معیارها به داللتهای کاربردی هر یک از آنها اش��اره گردیده تا از این طریق
در مراحل بعدی امکان شاخص سازی و پایش هر یک در حوزههای اجرایی فراهم شود.
ای��ن مجموعه به عنوان طلیعهای برای ورود علمی ب��ه موضوع عدالت اقتصادی از منظر
اس�لامی تلقی میگرددو لذا بدیهی اس��ت به عنوان مطلع بحث ای��ن کار دارای نواقص
متعددی است و امیدواریم با همت مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت این نوع اقدامات
بازگشاینده راه برای نیل به نظریه جامع و کامل اسالمی عدالت اقتصادی باشد.
کلید واژه ها :روششناس��ی نظریه پردازی عدال��ت ،عدالت اجتماعی ،عدالت اقتصادی،
معیارهای عدالت اقتصادی ،نظریه اسالمی عدالت اقتصادی.
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