
دکتر سید احسان خاندوزی

گرهگشایییاگرهافزایی ت
جه
ی
یب
11الگو

کم بر تدابیر الگوی پیشرفت، با غفلت از  رویکرد حا
اقتضائات سیاست گذاری، راهگشایی ایــن سند 

برای حکمرانی عدالت و پیشرفت را مختل می کند.

دکتر محمد نعمتی

مهندسیپیشرفت ت
جه
ی
یب
17الگو

ابتنای سند الگوی پایه بر ادراکی مهندسی ازمفاهیم 
بنیادینی مانند نظریه، الگو، پیشرفت و دین موجب حرکت 
کشور بر مسیر پیشرفت و عدالت حقیقی نخواهد شد.

فهرست

دکتر عادل پیغامی

ُسَننسندنویسی

ت
جه
ی
یب
23الگو

تأملی درحلقه های مفقود و بایسته های سند الگوی پایه 
اسالمی ایرانی پیشرفت.

5
سید علیرضا سجادیه

گامدوم:نوبتماست

سرمقاله

8
علی مصطفوی

نوشداروقبلازمرِگسهراب

ت
جه
ی
یب
الگو

نشریه تخصصی هسته عدالت پژوهݡی
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مهدی  اباذری

مشابهاتومتشابهات
ت
جه
ی
یب
گو
ال

عدالت در آیینه اسناد بین المللی توسعه.38

محمدصادق تراب زاده جهرمی

بابا،نانداد ت
مکتوبا

99
نظام اقتصادی در خدمت تحکیم روابط اجتماعی و 

استمرار سالم نسل انسانی.

دکتر حسین عیوضلو

موازیِناقتصاِدعادالنه ت
مکتوبا

94
معیارهای نظری و عملیاتی عدالت اقتصادی در 

چارچوب اندیشه اسالمی )بخش اول(.

دکتر مهدی موحدی

افسانۀ»عدالتبماهیعدالت« ت
مکتوبا

89
امکان ناپذیری دستیابی به ذات، جوهره، نفس االمر و 
ماهّیتی فرااجتماعی، فراتاریخی، فراسنتی، فراپارادایمی 

و جهان شمول از عدالت.

سید علیرضا سجادیه

بیرنگ،ُپررنگ،کمرنگ

ت
مکتوبا

79 مطالبه عدالت اجتماعی رهبر انقالب اسالمی از دولت.

حجت االسالم و المسلمین محمدحسین الهی زاده

اقتصادتااقتساط از ت
مکتوبا

71
قسط و عدل، تفاوت لفظی، تناسب محتوایی و تالزم 

اجرایی با یکدیگر دارند.

دکتر عادل پیغامی

زمینعدالت رونقتولیددر ت
مکتوبا

66
کید رهبر انقالب بر مقوله توسعه تولید  از منظر تحلیلی، تأ

ی، خاستگاهی عدالت خواهانه دارد.
ّ
مل

وین مقیمی دکتر شر

کشمکشپیشرفتوتوسعه

ت
جه
ی
یب
گو
ال

59

تجددطلبی درعصر مشروطه، موجب ورود مفهوم ترقی به 
دایره لغات اجتماعی و سیاسی ایرانیان شده و بازتولید 
آن در قالب هایی مانند توسعه یا پیشرفت همچنان 

مناقشات بسیاری را بر جای گذاشته است.

دکتر مصطفی زمانیان

الگو،سیاست،قانون،برنامه

ت
جه
ی
یب
گو
ال

ی.45
ّ
تحلیل جایگاه الگوی پایه در سلسله مراتب اسناد مل

دکتر علی اصغر ربیعی

عدالتدرمحاقساختار

ت
جه
ی
یب
گو
ال

50
کارکردهای اندیشکده عدالت مرکز  نگاهی به نقش و 

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.

دکتر مهدی موحدی

نسبتیابیعدالتوپیشرفت

ت
جه
ی
یب
گو
ال

55
الگوی پیشرفت اسالمی- ایرانی می بایست در تک 
تک تدابیر خود، روح این همانی عدالت و پیشرفت 

را نمایان سازد.

دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی

تدابیریبیننسلیبرایعدالتاجتماعی

ت
جه
ی
یب
گو
ال

32
سند الگوی پیشرفت بدلیل ساده انگاری، نتوانسته 
است ابعاد دقیق اسالمی عدالت بین نسلی را در خود 
متبلور سازد و در مواقعی به ضد خود تبدیل شده است.



مردم معیشِتامروِز ی
ه
تپژو

136عدال
در شرایط شوک اقتصادی، کانون اصلی بحران، معیشت 

طبقات کم درآمد جامعه است.

عدالتبهسبِکسندل
ی
ه
تپژو

147عدال معرفی و نقد کتاب »لیبرالیسم و محدودیت های عدالت«.

نوبلیستاقتصاد
یاپیامبرجنبشوالاستریت؟!

ی
ه
تپژو

151عدال
معرفی جــوزف استیگلیتز و اندیشه های او پیرامون 

عدالت اجتماعی.

درتالشبرایزدودناتهامبیعدالتی

ی
ه
تپژو

160عدال عدالت پژوهی به سبک دانشگاه هاروارد.

آداِبعدالتخواهی

ی
ه
تپژو

124عدال

عدالت خواهی، یکی از اصول مشترک جریان اصیل 
انقالبی-اسالمی در تاریخ معاصر است. اما در روزگار 
معاصر، پرسش در مورد روش ها و آداب ورسوم آن، مناقشه 

برانگیز شده است.

رامین مددلو

هویتقومییاخدایی؟نسخهترکیه

ت
وبا
کت
م

118

سنن شیعی به خصوص عاشورا، با ترجمان انقالبِی 
ضدظلم از آن که محصول انقالب اسالمی ایران است، 
هویت شیعی را تا حد بسیاری به عنوان یک هویِت 

متفاوِت ضدظلِم قابل احترام باال می برد.

حسین سرآبادانی تفرشی

مزدتوافقییاعادالنه؟
ت
وبا
کت
م

113
طرح پیشنهاد »دستمزد توافقی«  پیامد فهم نادرست از 

ماهیت »رابطه اشتغال« در بازار کار است.

محمد جان نثاری

منطقتوزیععادالنهبیتالمال

ت
وبا
کت
م

107
در سیره حکومتی امام علی؟ع؟، رعایت مساوات در 
توزیع بیت المال، همیشه به معنای توزیع برابر آن نیست.

حسین سرآبادانی تفرشی

معیشتوعدالت

ت
وبا
کت
م

102
ی تحقق عدالت اجتماعی یا بسط 

ّ
معیشت، نقطه تجل

گون نابرابری است. اشکال گونا


