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 دهيچک

 یا یرو ارز رگراار،ی  اولور ندشرنات،  دسرت ارائر  اراراو ی ریرار  راار  شناسی اقتصاد ایراا یکی از لوازم آسیب

 ر  ننروا  اراراو ی  راار  شاف،یپ یااریایاسالم ردۀ الگویادر این مقال    ا در ریا گافتن  .اس، راقتصاد رهابیآس

 رالگرودر. کنری مریاسرتااد   یرا  تلقری ماترار از ایرن الگرو و ریرام اقتصرادر آ  از روش تحلیلی  اار  این  ارسی 

  ییدر سر  سر م مبنرا رسرازمتواز  شد   رزیریپ ییۀ ندال، والیریا ر ا مبناپیشنهادر ک  شاف، یپ یااریایاسالم

ریرام م لرو   )یاریرام الرلیشرام  اهرار ز یدر ماحلۀ ترواز  حقروق ر. ریام اقتصادشودمعافی می یو امکار یحقوق

هرا ریرام   یتوجر   ر  کرارکاد الرل ها  ان ریامیها کدام از ا رها. استاااج مؤلا اس، (مسائ  و رایگ یتصم  یحقوق

 نرا  ر  اا  در سر و  ماتلرا ارائر  دهرد. یراقتصراد ا یشناسربیآس ررا  اا رو کارکاد یشناتت رهاشاتص تواردمی

امرا  ؛قا ر  اجااسر، یدر ها سر ح رایپاک  ندال، اس،آ  ارگا یاا   یاقتصاد ا ا ن الگو یق ای بهار پژوهش  ت تیاف

و البتر   ر   شرودمیشرتا ی   سم، ریام م لو  حاک، کنرد  نمرق آ    ینیز س م مسائ  نا رایپان ندال،یهاا  ا

در  ی  مشرک  الرلر مقالر شرنهادیپ راساس اراراو  ریرا  ا .گیادمینات موجود در جامع  فالل  یّزا  از تعیهما  م

(  ریرام ی)در رأس آ  قرارو  اساسر یا  ریام م لو   ریام حقوقیم ییاا   فقدا  ارتباط مبنایکاد  اقتصاد اا ی نندال،

در هرا  رایپراندال، رها،ین اما  انث راکدمارد  ظافیهم .ریام( و ریام مسائ  اس، یکل رهااس،ی)س رایگ یتصم

 ن س و  شد  اس،. یکدام از ا

   .مدار  تواز  حقییاا   ندال، والیشاف،  اقتصاد ایپ یااریایاسالم ر  الگور: ریام اقتصادها دواژیکل

 .JEL: O10  D6  P4ر ندطبق 
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 مقدمه

ۀ یرتههاانرد سر،. ر اقتصرادر اهراسرائ  و االشم ر ند،یشنات، و اولو گاارر اقتصادر یکی از لوازم سیاس،

  ولری تردوین آ   ردو  داشرتن یرچ اراراو  ریرار الزم اس،اقتصادر   لند اال از مسائ  و مشکالت یفهاست

ا  یراالش و را  ۀ متقا   م ها ی، رسبی، و اهمی توارد اولوریار مز ور  اید ااراو   منسج   فاید  انداری ردارد.

 ینملر رکارهراارائرۀ را    و  ارائ  دهد هان االشیا یشنات، مصداق رمناسب  اا هارشاتص  کند نییها را تعآ 

 .  کمچ رماید هاح  آ  رمؤثا  اا

 اشر . در میاا  یراقتصراد ا رهرااالش ر ند،یو اولو شنات، ر اا ریار یااراو    دربال ارائ   ن مقال یدر ا

ۀ نردال، یرا تدا  ااساس ریا اار این منیور    .یکنیشاف، استااد  میپ یااریایاسالم راز ااراو  الگواین  ارسی 

 را  کنی . در ادامر  ترالش مری یکنیشراف، را احصرام مریپ یااریایاسرالم رالگو رریام اقتصاد رها  مؤلا والئی

  . یا یدس، کشور  رمسائ  اقتصاد ر ند،یشنات، و اولو ر اا یکل ی   مالک  هان مؤلا یااستااد  از 

   پژوهش هنيشيپ

اراراو   ها در این  ارسریاس،. ی ارائ  شد  ماتلا رهاکادها و رگاشیشاف، رویپ یااریایاسالم رالگودر زمین  

شراف، یپ یااریایاسرالم رنرۀ الگروینمدۀ در زمماورر  ا آثار  تورد.رمی و مورد اتااقی    اش  افت یساتتار رریا

 :  تمایز زیا اس،م رکادهایروحاکی از وجود 

نقالریر،  ررو  این اس،. رویکاد نقالری، دینی: اید  اللی در این رگاش  توج     حجی، نق  در الگور اسالمی

   تحلی  روا رط  اید  توارد در س و  ناضی ریز   کندمیتاسیا ک  مسیا طولی روا ط  ین تالق و مالوق را نالو   ا این

« رگانقالری، کوثار جامع»روا ط ارائ  دهد. مند از این پاداتت  و تحلیلی ریام هاارسا   ا سایا پدید روا ط ها و د  ین پدی

رگا وجرود شناسی جرامعششناسی و روشناسی  معاف،شناسی  ارزششناسی  ارسا ک  هستی کندمیزماری تحقق پیدا 

ارتباط نق  طولی و ناضی  ین اجتهادر -شناسی حِکمی(.  ااساس این رگا   روش11   ص5931  داشت   اشد)تساوپنا 

قرادر  ر  و نقر  و شرا   رود  حسن و قبم دارار افعال ذاتاً تتی این رگاش  شناارزش ا اساس مبنار . رماید اقاار می

 (.۶5ص   اشند)هما ریامی ارزشی میشنات، آ     منیور ارائ  

. اسر، نرا شرد   هدفمند ریزررویۀ  ارام  پای دگا  متعارف  ا : این دی(استااتژیچ) راهبادرریزر رویکاد  ارام 

 هار ماتلرادر نالر  ریزرطااحری و  ارامر آرماری و قا   دستیا ی تعیین شرد  و سر   اهداف در این رویکاد 

ما    یرچ سر م از افرااد در : »رویسدمیریزر راهبادر د  ا رقش  ارام  ا تأکی (5931).  یژ  نبدرگیادلورت می

سیاسر، کرال   …ندن   این مسائ  فکا ک هادول،گیار استااتژیچ ریاز داری  ک  فارغ از رف، و آمد حوز  تصمی 

ضا  لنع، و... اقردر تصمی  گاف، ک   اش ریامی  تحقیقات هواف شودمیک   ا اساس آ   شودمیکلی استاااج 

و سر    ااسراس آ  اسرتااتژر  الگوهرا  شرودمیگیار مشراص  اید رشد کنند؛ یعنی ا تدا یچ استااتژر و جه،

 (.11۴ص   5931  )نبدر« گیاردشک  می
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 حراک   را کرال  رهااس،یمنزل، الگو  االتا از س  دگا ین دیگاا:  ا اساس اج یندگاا و رتیفاآ رهاکاد مدلیرو

 رهادگا یرا دیر  اسرناد مشرا   و 5۴8۴ اردازفه  سنداش  ر اا یید مبناین الگو  ایااس،. سال  کشور پنج رها ارام 

 رهامؤلار  راار  ازشناسری   سرازرمدل رهراروش را  دستیا ی    این هدف استااد  ازن یریام  اشد.  هتا ررهبا

و  رایگ یریرام تصرم ر ازسراز  و تدوین الگرو  ر  منیرور  آ یمدل ماهوم  دستیا ی    رالگو از منیا ریام رهبا

 را لرزوم  یریگااج یو رت ییندگاایکاد فاآیماتلا رو رهاجنب  ی ا  ارس (5931)ی. محمد اناا اس، ، کشوریایمد

گراا ج یندگاا و رتیفاآ    ریا او  استااد  از ها دو روش. رمایدتأکید می سازرمدلش از یپتدوین ریای  پای  اسالمی 

 (.59۴ص  5931  ی)اناا پایا اس، امکا ن الگو یتدو ر اا

الگور اسالمی از جها   ینری آاراز رگاش  تدوین  :  ا اساس این5«ارزمین -ارزشی»رویکاد فلسا  نل  یا  ارسی 

  ود میشناتتی از منیا تاکا اسالمی  اسرالمعاف،و شناتتی  شناتتی  ارسا هار هستیپ  از ارجام  ارسی .گاددمی

 را اتاراذ  (5931)د. ربور و مالیرارشودربال می  ایاا     ننوا  مح  و زمین  ظهور الگو حی یط مدر قالب شاایالگو 

 ایس،  بینی  توسع  در جامع  موجرود ایراا  ار  هار توسع  کشور ریز میمؤلا  ارسی در »ند: رویسمی  انین رویکار

« ها تواهند شد و توسع  متااوتی را رق  تواهند زدننالا  ومی و ارزشی وارد تحلی معنایی  اار ما دارد. در اینجاس، ک  

 ارامر  پژوهشری  موجرود  هراردر میرا  روش شناسری»(  5931) نیوضرلو    ریا(. 58١ص  5931)ربور و مالیار 

ها و   راهبادر ریایر شناسی تواس،. این روشا هار اسالمی  اتوردارالکاتوش  از ظافی،  االتار  اار تدوین ریای 

 (.531و  53۴ ص  5931)نیوضلو  کندمیهمچنین رو  پیشاف، یا پساف، آرها را ریز مشاص 

 توسرع  هار تراریای میرا  ریایراتشرکاف    اطاف کاد رویکاد تاریای و تمدری: در این رویکاد مسأل  اللی

هرا و  را توجر   ر  دگاگوریاهداف مسیا تحقق  تعیین اد یات رهات  در تاریخ و س    شناساییمتاکاا  پیشین و کنوری

 اار تدوین الگرور پیشراف، ایاارری اسرالمی  » رویسد:( در این زمین  می5931میا اقار) .اس،تحوالت موجود دربال 

یرن ات آ  را در ماهوم پیشاف،  ارسی رمرایی . اتأثیاریازمند آری  ک  فلسا  تاریای اسالم را    درستی شناسایی کاد  و 

فلسا  تاریای  ک  مبتنی  ا رزا  میا  حق و  اط  اس،  ا فلسا  اماریستی و سکوالر نلوم اا ی متااوت  رود  کر  ایرن 

هار اتالقی  ساتتارهار اجتمانی و کارکادهار اجتمانی  اوز و ظهور پیردا کراد  و موجرب تااوت در س  ساح،  نیا 

 (.19 ص  5931  )میا اقار« شد ینش و دارش جامع  تواهد   شتغییا در حوز  گاای

 رجمهرور یقرارو  اساسر  دگا یرن دیرا را اسراس : یو اسناد  االدسرت ید     قارو  اساسی اش،یفعلدیدگا  

 یندم توج     رو  قارو  اساسردلی  اللی مشکالت ریز اس،.  یاسالم رتود هما  الگو راا      تودیا یاسالم

وجرود دارد و  ییدر جامعر  الگرو: »رویسد( در این زمین  می5931)یسبحار.  اشدمی رو رفتارساز ردر س م نملکاد

ا الرال  یر  و یرط روز تکمین الگو را  ااسراس شراایا توا میاس، ک  البت  « یقارو  اساس»مد ریا هما   رالگو

 .(1۶1 ص  5931  ی)سبحار« رمود

ف  اهردا مشرتم   را یام وار  اسرالمچ ریریر یاسرالم رالگو  دگا ین دی:  ا اساس ارگاا و رهادکاد ریامیرو

چ مجمونر  هماهنرم معنرادار  ازشرنات،. یر توا  آ  را در قالب  دیارکا   الول  اجزام  روا ط و رهادها  ود  ک   ا
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   یدر ماراه یی... مسرتلزم تصرافات مبنرا ید   ر  اقتصراد اسرالمیرسر: »رویسردزمین  مین یدر ا (5938)درتشا 

همچو   اررچ و  رورس را  ییرهادها توا میننوا  مثال  راس،.    راقتصاد رهاراستگااریها  رهادها و سشاتص

 یآرها  وارد ریرام اقتصراد اسرالم ییاس،   دو  مالحی  و ارتباطات مبنا ردار یافت  ریام ساماید  و پاورش ییک  زا

رمود و سر   نملکراد کر   یاسالم  یاز ا وا  فقه یکی  و ها جزم را تح، یتجز ییرمود و نملکاد آ  را    اجزا

را  ر  معنرادار و  تروا می» (5935) یسروزرچاز رگرا   (.98ص   5938  )درتشا « کاد یتلق ین رهادها را اسالمیا

ن یدا رمرود... انریرگرا پیات از طراف دیرچ طاف و افول معنویاز  ردار یدر ریام ساما را  رشد تکنولوژیم یمهم

شراف، را یپ یاارریا یاسرالم رالگو یک  طااح شودمیمنجا  ر  فکایچ پارادای،    ی  در رهایاز ریام ساما یفهم

 رچ سرایرارراً توسرع  یا احیرو  یاتالقر رهاتوج     ارزش رادآوریا ی  یاات در ریام  ارکییار فااتا از ارجام تغی س

یز در رار  ایرن رویکراد ( ر5938)ردستجادیو  اش یالاهاریدالل (.1۴ ص  5935 ی)سوزرچ« داردیها مراستااتژ

جادکننررد  و یدر تلررق و محررو انتبررار  نامرر  ا ی ررارک رهررا،یفعال رکنتررال رامناسررب پررول و آزاد» رویسررند:می

اس، و البتر   را  یعیب منا ع طبی  و تاایرو یو مشوق اسااف و مصاف   یندالت یدهند  ر ا  ظل  آشکار   گستاش

، پرول  ر  مرادم یرنکر  حاکمیمگرا ا  سر،یا ریپراها امکا د ین پدیاز ا ییالول اقتصاد اسالم راسازگارس،...رها

،  ا آ   ر  دولر، یتاص رها شد  و حاکم رهاتالش شود ک  پول از تسلط گاو  ر  ور جد یعنی ازگادارد  شود. 

 (.5۶1ص   5938  ردستجاد یو  اش یالاهار ی)دالل« و از دول،    مادم منتق  شود

   نردال،  ییرگا  مبناحاکی از ندم وجود  شاف، یپ یااریا یاسالم رنۀ الگویدر زم ت لورت گاف ماور م العات

 .شرودمیم را   رو اقتصاد یا اهداف اجتمانیشتا در س م اهداف و در ناض سایندال،   ها اس،. در این  ارسی

  ااسراس  رو اقتصاد یو ح  مسائ  اجتمان یاسالم یا  مباریم یارتباط من ق ر اقاار یاگورگدر این م العات    

چ و یرارتبراط ارگارها  را کمبودهرایی در زمینر  ایجراد ایرن  ارسریگا  یا  دیاس،.     آ   ریز توج  انداری رشد  

   . اشندرو او میاا  یجامع  ا ینین رهاالگو و مسائ  و االش  ود یا  جنبۀ اسالمیهدفمند م

  سعی در کاسرتن از شرکاف مز رور ییۀ ندال، والی ااساس ریا«    مثا ۀ روشندال، »دۀ یطا  ا این مقال   ا

معافری  شراف،یپ اسرالمی ایاارری رن الگروی   ننوا  روش م لو  در تدو« مدارتواز  حق» این رویکاد . در دارد

 .  گاددتبیین میکشور  رو مسائ  اقتصاد یاسالم یا  مباریجاد ارتباط میو رحوۀ ا شد 

 شرفتيپ يرانياياسالم يالگو يمبنا هيعنوان نظربه عدالت والئی

 ر   رشرماریپادازا  و متاکراا    یرریا . ود  اسر،  شا یاساس رهااز دادا  یکیخ هموار  یندال، در طول تار

  ییگاال،یفضررویکادهرار از  یعیا وسیط ها شام  ین ریای. ااردپاداتت ندال،  رارهایکنکاش در ارۀ ماهوم و مع

، یاز حسرد و وضرع ر، نراری  وضرعییو  هبود پرارتو ی  رفا  اجتمانییگاا،ی  م لو ی  قاارداد اجتمانیطلبرتساو

 اریرمع  ر  دربرال ارائر ها  ین ریایا. شودمی یمحلندال،و   یدوست  ارصاف  رو یستگیاستحقاق  شا دو  سازرش 

 یفااوارر ر. ارتقادهرا اشندمیانصار  ۀ جوامع وهمو قا   ت بیق  ا ط یتق  از شااشمول و مسجها ندال،    شکلی 
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مز رور ات یرریا قبولقا ر محک  و  ر، دارد  فقدا  مبنایاهم ینیگا  درا  از اما آ  ؛ات وارد شد  اس،ین ریایا   

 .  سازدرا  ا مشک  مواج  می متاکاا  مسلما  گیار از آ  توسط   ها ک؛ اشکالی اس،

.  را اسر، یو ارسرار ین ارزش الهریتاو گسرتاد  یعیو تشرا ینین ال  تکویتا ی  ندل الیش  اسالمیدر ارد

  نردل امبا اسرالم)ص(یپ نا    فامایش اس،. زردگی و  یرو  هست   ندلیاسالمینی و جها  یشناسیهستاساس 

. (58١ص  1ق  ج5۴5۶  یکاشرارضی)ف « العدل قام، السرموات و االرض:»شود انث  اپا مارد  زمین و آسما  می

  رشرهاررمحمردر )«العدل اساس    قوام العرال :»داردندل را مای  قوام نال  و میزا  تداورد میز ی) ( ر یامام نل

زارر  و یم یوضع  للالق و رصب  لالقامۀ الحرق فرال تاالار  فر رزا  اهلل الایا  العدل م» ؛(5090 ص  9ج  59۶1

ا  » :ندل    ننوا  اساس توحید و دین معافری شرد  اسر،  امام لادق) (. در  یا  ()هما  «سل ار  یالتعارض  ف

 .(5١  ص1ج   5۴89  یمجلس) «د و العدلین التوحیاساس د

  «رتقرو»  «مرا یا»  «معراد»  «ربروت»  «دیرتوح»  «قر،یحق» هرا همچرو در رویکاد اسالمی  سایا ارزش

  «،یمردر»  «ر اا را»  «رآزاد»  «لرلم»  «جهراد»  «،یرامن»  «ریر »  «قارو »  «حقوق»  «کمال»  «نق »

 ا د. ییدر  ستا ندل معنا م  «سعادت»و « اتالق»

 ی  ریرام اجتمرانیو تنی رمندار قارو یحال معنیدرنو  یارسار رهاز ین ارگیتاایز شاا یندال، در  عد اجتمان

و  یو تکام  روحر ییای شا  در ذات تود پو رو ماد یاجتمان یجاد تواز  در زردگین ایس،. ندال، در نا رو اقتصاد

باف و ی)زرشرودمیمراتبط  یو اتالقر ی   ر  فضرائ  ارسراریمسرتق ر  طرور آورد و یآحاد جامع  را فااه  م رمعنو

   .(5۶0و5۶١ص  593۴همکارا   

در  رفرا  و کرارایی یس،؛  لک لافا    ننوا  یچ هدف در ناض رفا  و کارایی م ا  ردر رویکاد اسالمی  ندال، 

 یرا  .  ر  گراددمییین ع ااساس معیار ندال، ت این دو هدف ریز  ندرجایگا  رسبی و اولوی، .شوردمی ستا ندال، معنا 

 گادرد. ندر میها و اهداف  ااساس آ  تاسیا و رتب ندال، ماهوم ارزشی  م لق و مبنایی اس، ک  سایا ارزش دیگا 

نرد اقتضرائات و یگرادد و در فاآیآااز م« حق»شنات، از  یواقع و یقی  شنات، حقییۀ ندال، والیریا ااساس 

تود را در ظاف زمرا  و مکرا   دسر، آورد  و  ی، واقعیها ماهد یا پدیو در ر ط  ا سا یو ناض یسلسل  نل  طول

رر   و ی  روا ط ارسراریدربال تنیق،   یدر حق اسالمی یو اجتمان ینلوم ارسار. (5۶3ص  هما )کندمی ینیرقش آفا

 یشرتیجاد ترواز  معیا ریز در لدد یاقتصاد اسالم اشند. در همین راستا میها د یا رفتارها و پدین و تولییلاف تب

 (.  هما ) اشدمیارسا   یدر زردگ رازیریو  

ار   انرث  اید  ااساس حق لورت گیراد. در ایرن زمینر   آ ارساری تنیی  روا ط  ا  نیا    نا    تعایدر نلوم حق

اجتمرانی اسر، کر   ار از نلروم  تمایز در حقوق اس،.  ا این رگا   اقتصاد اسالمی شرات شودمیتمایز و تاکیچ نلوم 

شرنات، ن ترایمهر    ااساس این تاکادربال شنات، و ایاار حقوق راظا    معیش،  ا استااد  از روش نادالر  اس،.   

هار اقتصادر  ا مدار حق و ندال، اس،؛ ا  در س م تکروینی کر   ر ریایگیاشک ب در اقتصاد اسالمی درک ضای

 هار  شار اس،.ها و گزینشم  ا ارتاا أهار تشایعی ک  تواراد   شار در آ  راهی ردارد و ا  در الی 
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 مدارتوازن حق

چ یر، رزدیرنینردال، را  ر  ن یو من قر رو  اآمد  از ندال، اس، ک     لرورت راهبراد رمحور یتواز  ماهوم

 ا( قائر  شردیرا همرا  تکلیر« )احقاق»و « تحقق»  «قیتحق»گارۀ س  رندهای   فاآ توا مین اساس ی اا. کندمی

 : اشندمیاز و امکا  یز   ریندها راظا    ریام ارگین فاآی. ا(5١8ص   هما )

ارگا مواضع و ماتصرات ی)ک   یواقع رها ا گزار  یدر ارتباط من ق یقیحق رهاگزار  ندیفاآدر این ق: یند تحقی. فاآ5

« ، م لرو یوضرع» ها. این گزار شودمیارائ  « یمدل ماهوم»(     لورت اس، قیموضو  تحق رهایژگیو و

کرال  و  ردهایرنمر  کراد  و  ا« یایتکلیرامرۀ حقروقریام»مثا رۀ   « یمدل ماهروم»ن یا .کنندیا  میرا  

هرا ز یهرا و ارگن حروز   جه،ی. در اکندمیحاک   ا رفتار ارائ   یموضون  و قواند کل  ستاساز را در قالب الول

 .شوردمیتحقق آماد   را ند و  ااییساما  م

سرازر هار الزم و ریرز فاآینرد متناسب. فاآیند تحقق: در این فاآیند  مکاریس  امکا  تحقق  ایجاد  ستاها و توارمندر1

. شروردمی  نردررهای، دسرتیا ی  ر  راهبادهرار معرین طبق  و در هار من قی ندرامکارات و ریازها  ریام اولوی،

 .اس،تکلیای هار حقوقیشاتصمشتم   ا تاوجی اساسی این فاآیند پژوهش  دستیا ی    سندر راهبادر 

ترا  ااسراس  شرودمیترالش  . در این ماحل حقوق اس، ینیدربال احقاق نن حوز  از پژوهش    یند احقاق: ای. فاآ9

ریرام  ااسراس  . در ادامر  ا نردیها ساما  ،یای، و کیو کم یایتکلیحقوق رها  شاتصینین طیت و شااالزاما

 گادد.میحقوق ارائ   ییجه، تحقق رها رشنهادیپ رمتناسب  مدل کار اد رزیر ارام 

 .ضراورر اسر، هاز یآ   ا ارگ ییسوزا  ه یازها و میا  امکارات و ریتوج     تواز  مگار   اال  مااح  س  یدر تمام

از  یسر ح  یو مکرار یات زمراریو  ست     مقتض شودمی لک  در طول زما  متحول  ؛س،یستا ریا رالبت  تواز  اما

 (.5١5ص  هما جاد کاد )یا توا میا یتواز  را در حقوق و تکال

تکلیای رامرۀ حقروقیو ریام کندمیازها توج  ها یا    تعبیار امکارات و ریها و واقعی،مدار    نینی،ریایۀ تواز  حق

 ا تغییا وضعی، و امکارات و ریازها  ترواز  را  ایرد در   .  نا ااینکندمیهار زماری و مکاری نملیاتی را  ااساس محدودی،

مردار در ریرا گافر، کر  در هرا مدارهار ماتلای را  اار ترواز  حق توا میس حی دیگا  اقاار کاد.     یا  دیگا  

دلی  وسرعتی کر  در تاین مدار تواز  قاار گاف،.  ا  اقاارر تواز  حقروقی در یرچ سر م   ر وضعیتی   اید در رزدیچ

هرا را تغییرا ینی،و ن شودمیها و امکارات جدید و متقا الً ریازهار جدیدر در جامع  ایجاد   ظافی،شودمیزردگی ایجاد 

دهد. در وضعی، جدید  اید مجدداً تواز  را در س حی  االتا  اقاار کاد و جامع  را در مسریا حرق و لرااط مسرتقی  می

مردار  ااا ک  جامع   ا قاارگافتن در سر و   راالتا ترواز  حق ؛ا دادام  ی تواردمیرهای، پیش  اد. این ااتۀ تواز  تا  ی

 این حاک، ه  رهای، راواهد داش،.  رود و او  توحید حد ردارددر مسیا توحید پیش می

 شرفتيپ يرانياياسالم يالگو هاینظام

ار روش ترواز  یرجر  اتتیرت شراف، و دریپ یااریایاسالم رالگو ییۀ مبنایننوا  ریا   ییۀ ندال، والیاش ریایپا
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شراف،  حاکر، جامعرۀ یپ یااریایاسرالم رلگرواز ا ین تلقی ااساس اهار آ  اس،. ساز تدوین ریامزمین  مدار حق

ا محقرق تواهرد شرد. یز حاکر، مترواز  در آ  مسریا حق و ریق شنات، مسیازطا یشاف، و تعالیا پیاا  در مسیا

موجرود  را  هرارات رهادها و روا ط و ریامیمغا یدارد و از را یحاک، از وضع موجود    وضع م لو   مااتب ماتلا

 ا د. ییوضع م لو  آااز شد  و تا ت ا ق کام   ا آ  ادام  م

  دئالیرریرام م لرو  و ان گام شنات، ریام م لو  اسر،. یا حاک، جامع     سم، وضع م لو   اولیدر مس

مردار  ر  ترواز  حق  ریام اقتصادر م لو  از زما  تواهد  ود. در یدر ها مق ع حاک، جامع م یجه، لح  یارگا

ا عراد  یجارب   اشد و تمراماس، ک  جامع و هم  رمنیور از رشد متواز   رشدگادد. یظاها م« رشد متواز »ورت ل

. در ایرن مسریا  لورت متواز  شام  گاددرا    یاوریو   یدرور  ی  اجتمانرفاد  ر  معنورماد یعنی ر شا یزردگ

 .(5931باف و همکرارا   یک: زرشورد)ر کار گافت  مین حقوق یو تأم« رتواز  حداکثا» در راستار امکاراتع و منا 

و در رتیجر   رریام اقتصراد رهاش  هتا اجزا  ننالا و مؤلا یموجب آرا« رشد متواز »شتا  ا تحقق ید هاا   یتأک

 .  شودمیدستیا ی    رتایج  هتا 

رق رۀ شراو   .اسر،« مصراف» و« مبادلر »  «دیرتول»س  حوز    رریام م لو  )نادالرۀ( اقتصاد یقلماو الل

 یار تمرامیرن امرا معیرک  ار   طور 1؛گاددیآااز م« ، آ یایع و کیتوز»ن س  حوز  از یدر ا یلیمباحث تحل یتمام

ن یاز الرول و قروار راقتصراد رهان حوز یچ از ای(. ها590١  دزاد یباف و جدیتواهد  ود )زر راقتصاد رها یتحل

جراد یجهر، ا راریرز معیرمرات و ریتنی ر، قارورمنردیرایارگا کیرن الول  یا. اشندمیمند  ها «  ا ندال، یمبتن»

 . اشدمیدر ریام  یهماهنگ

د  الر  یردر تول« امیراح»الر   یعنری رتحقق رشد متواز   الرول اهارگارر  موجرود در ریرام اقتصراد ر اا

(. همرا ک: ر)اسر،، فرااوا  یحائز اهم 9در اموال « قوام»و ال  « ارصاف در مبادل » در مصاف  ال  « ،یکاا»

وجود داررد ک   ا حاک، از حروزۀ ریرا  ر  حروزۀ نمر    یو اثبات یلول تحققا  یو ثبوت یقیلول تحقان یدر کنار ا

ن الرول را یرا  اشرند. رگاارو شاتص یا یار ارزیارد و ه  معیقاار گ یرامۀ حقوقن ریامیتدو رند ه  راهنماتوارمی

  (.  رک: هما  استاااج کاد) ینیداز منا ع  توا می

ازمنرد یرایرن هردف تحقرق  آ  کرافی ریسر،. رهاشنات، ریام م لرو  و مؤلار مدار   اار تحقق تواز  حق

 رهان حلقر یراگیاررد. حقوق را  انهرد   رسازو متواز  رگا یاۀ تنییک  وظ اشد ریز می رگایواسط د رهاحلق 

 .  اردگایکدیدر طول  یلحاظ من ق   کنی . این دو ریام  مییتقس رایگ یتصم و یواسط را    دو ریام حقوق

ن ریرام یرن ایو تردو یم آ  اسر،. طااحریو لرح یا و  ستا حاک، و ااراو  حقوقیارگا مسی  یریام حقوق

)لررااط ، حاک،ی، و شررانیررحج تررااسرر،  ینررات الهرریات و  یررآ  ی اآمررد  از سررنن الهرر  چ سررویرراز  یحقرروق

 ؛ازهرا  امکاررات و اقتضرائات  رالقو  و  الاعر  اسر،یگرا  متناسرب  را رید راز سرواین ریام گادد. ن یضمت (یمستق

 د. لورت گیادول،  رهاها و ارتاا  یشد  تصمیک  امکا  نملررحو  

ا یرا  ر  تعبیر یشاف، در ریام اسالمیا حاک، پین  ستا و مسیشاف، مبیپ یااریایاسالم رالگو یساتتار حقوق
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ن یرها و رفتارها در اارتاا   ها یتصم یتمام .الا(5931  بافی)زر ا لااط حق اس،ی«  یط مستقلاا»هما   یقاآر

ا  فراد  یر  روا رط می، و تنیری  وضعیمنیور از ساتتار حقوق  یچ ریام اجتمانیااراو  و  ستا معنادار اس،. در 

ن یرا متقا   هاکردام از ایحقوق و تکال نیمب یک  ساتتار حقوق ررحوع، اس،   یاراً طبیجامع   دول،  تارواد  و اح

مسرتلزم اسرتاااج  یریۀ نردال، والیرن اساس  ریای ا ا. (5931  باف و همکارا ی)زر گا  اشدیکدیارکا  رسب،    

گرا   سرت   ر  هرا موضرو  یراظا    موضونات ماتلا ما وط    روا ط اس،.    نبرارت د یایتکلیرامۀ حقوقریام

مرات  اآمرد  یو تنی یسیتأس ین ریام حقوقی   ان یا یدست. شودمیجاد یارکا  جامع  ا ر اا یا ماتلایرا     تکال

جهر، تحقرق  یمردل یشتا حقوق متقا   و س   طااحری اکتشاف .  ا این وجود فاساس،د  و طاق،یچیار پیآ    س

 تا تواهد  ود. عیدارتا و وسیشاف، و رشد متواز  پایمتضمن پ  اهآر

، یایو مرد رزیر   ارامر رگااراسر،ی  سرایگ یتصرم تردوین ریرام   رو ر،  ر یحقوقپ  از استاااج ریام 

 یمشریمترواز  ) یمش»متواز  یا  ر، حاک، اقتصادیایکنند  کنییتب م لو  گیار. ریام تصمی رسدیم راقتصاد

از زمرا  و در  ینادالر  در هرا مق عر اتو اقدام ها یتصم ها ارتاا کنند  . این ریام تعییناس،« و متناسب ۴ا(یسو

 .الا(5931باف  یک: زراس،)ر شاف، یاز س و  پ یها س ح

گیار شرک  ریازمنرد رمات نادالرر  و سراتتاریتنیتحقق ک   شودمی یجا راشاز آ گیار ریام تصمی ، یاهم

. در ایرن مسریا  ریرام  اشردمی ی، الهیا تحقق نبودینادالر  در مس رهاارتاا  ارجامفاآیندها  ا مبنار ندال، و 

 ااسراس  یو اجتمان را روا ط فادیس   سا  ینجامد و ارسا   ا تدا را    سازرگیار  اید ا تدا    مستحک تصمی 

و  ی ا حق الهریمبتن یریام حقوق گیار مز ور موجب تحققگیار ریام تصمی گادد. شک   ین تنییادین را     نیا

 .شودمیه  ارشد متواز  فا تحقق زمین شد  و در رتیج  ال ان  حق

  وضع موجود و رق ۀ شاو  حاکر، جامعر  یازمند تاسیمدار رحق ق تواز ی  و احقاق حقوق ازطایشنات،  تنی

ارائ  کراد  و امکاررات و  ینیات نیق از واقعیجامع و دق راییام مسائ  تاسشاف، م لو  اس،. ریپ رالگو اساس  ا

 یمبدأ حاکر، اجتمران . این اماا  تواهد کادیگا  رماید رها و موارع را از سو،یز محدودیسو و رچیها را از فال،

 .  کندمیا  ی  یاوریو  ا توج     اقتضائات   ینیو ن یواقع ییرا در فضا

. هاا  حقروق در جامعر   ر  قا   تحقق اس،در س و  ماتلای  پیشاف، جامع   ااساس ریایۀ ندال، والیی 

نییمات اجتمرانی    نبارت دیگا  ت .پایار  االتار دس، تواهی  یاف،احقاق شود     مدار ندال،تار شیوۀ متواز 

تنیری  تالری از یرچ ریرام  تروا میریز مارند حقوق اجتمانی ذومااتب و رسبی  ود  و در هرا مق عری از ارترزا  

 اجتمانی م لو  را    دس، آورد. 

هرا ریرام  کر رطور  ؛ ا ردییشک  مر یتکام  حقوق اجتماندر تقا    ا س و  م «ماتیتنی ی، تکاملیرسب»

را  ینیررو ی  ریام حقروقاشیاز مقاطع تکامل یدر ها مق ع یمیو ها تنی طلبدیرا م ردی  جدی  تنییاجتمانیحقوق

ب تحرول و حاکر، یرن تاتیهموار  در کنش و واکنش متقا    ود  و  رد یو ناض یطول مسأل ن ی. ادهدیج  میرت

 .دپایایاجتما  لورت م یتکامل
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را در گاو احقاق حقروق ارکرا   یتعال رسوشاف، جامع    ی  پییندال، وال ا محور شاف، یۀ پیریادر مجمو   

  یتنیر م لو  و شنات، ریام مسائ    ر    ریامی ا تاس  نالو رماید. این ریای تاسی  میمتواز   یلورتجامع    

و  یطور کلرارگا سر و  ترواز   ر یا  یزشک  . پادازداحقاق متواز  حقوق میگیار    منیورریام حقوقی و تصمی 

 طور تاص اس،:   یتواز  حقوق
 . سطوح توازن۱شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

پیشراف، و شریوۀ  یریای  مبنرای رشا  داد  شد   از منا ع دینی  اار تاسی   در رمودار طور کریایۀ ندال، والیی هما 

ایجاد ترواز  حقروقی رماید.  را اسراس ایرن ریایر  استااد  میتنیی  امور  اار حاک، جامع  در مسیا پیشاف، و تعالی 

 را  را  ردربال دارد. ایرن رهیافر،  احقاق متواز  حقوق و مسائ   گیارهار اهارگارۀ م لو   حقوقی  تصمی میا  ریام

 .(0١ص  593۴ورزد )زریباف و سعیدر  جامع      ایجاد تواز  امکاری مبادرت می توج     امکارات و اقتضائات نینی

 رانيا يبر نظام اقتصاد يق چارچوب نظريتطب

 رها را اسرتاااج مؤلار  تروا میاا   یا راقتصاد رهااالش ر ند،یشنات، و اولو ر اا ر  ااراو  ریای ا تکم
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 یو کمر یاریک رارهرایها و معو مسائ    ر  شراتص رایگ یتصم  یاهارگارۀ م لو   حقوق رهاها کدام از ریام

ا م لو  دسر، یحاک، اقتصاد کشور در مس رالزم  اا رن ارائۀ راهکارهایاا  و همچنیاقتصاد ا یشناسبیآس ر اا

و  ییشناسرا رشراف،  راایپ یااریایاسرالم رالگرو رریام اقتصراد رهامؤلا  ییارگا ارتباط مبنایا  یاف،. رمودار زی

 اا  اس،. یاقتصاد ا رهااالش ر ند،یولوا
 پيشرفت ايرانياسالمي الگوي اقتصادي نظام هايمؤلفه مبنايي ارتباط. 2شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  یشراف،  را ا عراد اسرالمیپ یااریایاسرالم رالگرو رریام اقتصاد رهامجمونۀ مؤلا  ییارتباط مبنا ن رموداریدر ا

ا و منع را یر راش متغ  ایتصواین  .داد  شد  اس،( رشا  ر) اش اقتصاد رالگو و در ااراو  ریام اقتصاد یااریا

را رشرا  در ظراف زمرا  و مکرا   افتر ینیها و مقردورات تعر  ارداز رکارکاد رهامؤلا  مشتم   االگو  یااری عد ا

کننرد  الگرو  کر  تأمین ا ند یاییثا ، و کمتا تغ یر   الول و مبا یشناتت رهاق مؤلا یاز طا عد ایااری الگو دهد.می

در اثرا د. شرومیاسرالم اسر،  متصر   رارگا ارسجام  استحکام  ثبات و اقتدار ریرام اقتصرادیالگو و    ود یاسالم

ررامتواز  و رامتقرار  کر   ر ادارها یج رشد متواز  محقق تواهد شد و تمامیتدر    یشاف، اسالمیااتۀ پ گادش

 یا  تمرامیرم ییچ و مبنایجاد ارتباط ارگاریها  ا ان مؤلا ی. اشوردمیهمسو   س و  الگو وجود داررد یدر تمامعتاً یطب

ن یرن ایکننرد. همچنریو منع ا وارد حوزۀ اقدام و نمر  م یاتیهماهنم  نمل یاجزا و ننالا  آرها را در قالب ریام

 ر  ریرا امراتبط یظراها ادر کر  ود در اقتصاد کشور را ق موجیو نم یاساس رهاند مسائ  و االشتوارمیها مؤلا 

 .  آورردرا فااه   رالالحات ساتتار ر اااد  و زمین  یافتن راهکارها د رسند را تشایصمی

ارگا یرا  یرق داد. جردول زیرتا ت بیلورت جزئاا    یا ر ا ریام اقتصادتوا  میرا  شد معافی رااراو  ریا

 اا  اس،:یا ر ا ریام اقتصاد رن ااراو  ریایق ایت ب
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 پيشرفت. ا.ا الگوي هاينظام با ايران اقتصادي نظام ارکان تطبيق: ۱جدول 

 

 

 

 

 

 

 در جردولرمایرد. کمرچ می ط ررامتواز یرف، از شراا او  رسنجش و ارائۀ راهکارها    رریام اقتصاد رهامؤلا 

د یرشد  اس،.  را تأک تاسی  آ  رهااریامیز و شاف،یپ یااریایاسالم رالگو رریام اقتصاد ی  ااراو  کل5 شمار 

 ر   تروا می  ( اسر،یو نقلر ی)ان  از رقلر ینیالگو ک  در ها س م قا   استاااج از منا ع د هارریام رها ا مؤلا 

 رهرااالش تواردمی. این ااراو  اف،یرشد متواز  دس،  الیی وو  ندال، یرسباستقاار  ر اا یاتینمل رراهکارها

و  تت ماتارع سرا  افتر یتبلرور  یو ملر یکر  در قالرب ارحصرارات اساسر ینردالتیث  یاا  را از حیاقتصاد ا یاساس

 یا یرنجرا  ر  دربرال ارزیالبت  در ا، کند. یهدا یشناتت رهارا    سم، اهداف مندرج در مؤلا  راقتصاد رها،یواقع

حر   روش از رارا آ  ه     ننوا  رمورر  هاریام رهارایگ لک  لافا جه، ؛ یستیها رو  ااساس آمار و داد  یکم

 رهاشراتص یهرا ریرام و طااحر رهامؤلا  ر . احصانیکمیندال، م ا   روضع موجود  امبنا یا یو ارز مسأل 

 اس،. ر عد رکار اد رهاازمند پژوهشیها رآ  ر اا رو کارکاد یشناتت

چ یر یا یررزطا  اسر،. اقا   الگو  هاراز ریام یاا  در ها س حیاقتصاد ا رهااالش ر ند،یشنات، و اولو

 .شرودمری یا یر ااساس ریام م لو  ارز یریام حقوق .    طور رمور  ادیگیلورت م  االیی آ ریام  رمبنا ریام  ا

 یریۀ نردال، والیتا  ا ریا  شودمی ر ازرگا یارسمیو ا یرسم ین اساسیقوار یو تمام یریام حقوقن ارزیا ی  یدر ا

 را فراض  . در ایرن  ارسری   ر  طرور رمورر  ادیرگیلورت م پایینی ریز ااساس ریام گاهی  یا یارزراستا شود. ه 

گیراد. مورد  ارسی قراار می رایگ ی  ریام تصمیدر رأس آ  قارو  اساسو موجود در جامع   ی ود  ریام حقوقثا ،

ی اریرنردال،  ن رایگ را جهر، رایگ یالال  ریام تصرم ر اا یموجود در قارو  اساس رها،یظاف زدر این راستا ا

تا   را اسرتااد  از نییپرا یماراوض گافر، و در سر ح تروا میز یرررا موجرود  رایگ ی. ریام تصمشوداستااد  می

هاا  از س م مسائ     سم، ریام م لو  حاکر،  در این راستا  ود.  ندال،   دربال تاویج ن ریام  یا رها،یظاف

اما  ر  همرا  ؛دهردیقراار م رایپرااز ندال، را د و ما را در س م  االتاییش میافزا رگستانمق ندال،   یکنیم

ب  یرن تاتی.  دسازدمیموجود در جامع  دورتا کاد  و تحقق ندال، را دشوارتا  رها،ینیها و ن،یزا  ما را از واقعیم

منیرور مرا از  گافتن ریس،. این امرا  یرارگاد یراداشت  و قا   د رایگی، طا  و پیقا ل یتحقق ندال، در ها س ح

 شاف، اس،.یپ یااریایاسالم ر ااساس الگو یشاف، تکاملیپ

 رو کرارکاد یشرناتت رهامؤلار   ا پایر  راقتصاد هارریامماتلا   وارگا رحوۀ ارتباط س ی  5شمار  جدول 
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ریر   رمرود  و  ر را رلد  رندال، اقتصاددر راستار ق ن متواز  حقویوۀ تأمیش توا مین جدول یاس،.    کمچ ا

جراد یا رمدریا  راا رن جدول  ااراو  ریایدر ا .یاف،دس،  اا  اماوزیامتناسب  ا شاایط زماری و مکاری  یمن ق

 رها را اسرتاااج مؤلار اسر،.    شرد یتاسر یریشاف،  ااساس ندال، والیپ رالگو هارا  ریامیم ییارتباط مبنا

مردار در تواز  حقا نردمیرزا  ترواز  یاا   میریامات موجود در اقتصاد ا رهاها  ا مؤلا سۀ آ یالگو و مقا هارریام

   منیرور ارتقرال  در ها س مالالحات متناسب . این  ارسی زمین  پیشنهاد دیآیموجود جامع     دس، م هارریام

 .سازدرا فااه  می رایپاندال،   س و   االتا 

. رماینردکمرچ میسازر ریام   سازر س و  ماتلا توازری هماهنم طایق از الگو هارریامر هامؤلا 

 شرکلی ر  آ  هاراقتصادر و زیاریام هارتمامی س و  و ریامسازر امکا  هماهنمها    کمچ این مؤلا 

   شود.فااه  میزا درو 

مرۀ ارج جردول( را یموجود )ر هارو ریاممۀ راس، جدول( یم لو  )ر هارریام توا میها ن مؤلا ی   کمچ ا

 تروا مین  ی رااد. نالو رمروآمراد    و اقردام رزیرریام  ارامر  رمتواز  کنند  را  اا یالالح رکارهاشنات، و را 

و سر م  ر نرد،یها و ارتیارات را  ا توج     مقدورات و امکاررات اولواالش  کاد  و مسائ  یشناسبیرا آس هاریام

 ااساس ریام م لرو  در سرم، راسر،  رایگ یو تصم یحقوق رهاریام رهاکاد. البت  پاکاد  کام  مؤلا  ر ند

. در ترارج اسر، مقال ن یدارد ک  از س م ا ید     اجما  رابگاریو رس یاز    کار منسج  و گستادۀ گاوهیجدول ر

 .  شود نییها تبو روش استاااج مؤلا  یلیک  ااراو  تحل شدتالش این مقال  

 گیرینتیجه

 ردر الگرو رریرام اقتصراد رها  ضمن استاااج مؤلا ید  تواریکشور   ا رو الال  ریام اقتصاد یشناسبیآس ر اا

ن منیرور   ااسراس یا ر .  اایکن ارسی آ  را  رهات ا ق ارکا  و مؤلا ا ندمیزا  ت ا ق یشاف،  میپ یااریایاسالم

 مز رور رهامؤلار اسرتاااج شرد.  الگو رریام اقتصاد رهامدار  مؤلا و روش تواز  حق ییندال، وال رۀ مبنایریا

  ریرام یشام  ریام م لو   ریام حقوقهار الگو . ریامدهندالگو را تشکی  میو الول موضونۀ  یشناتت رارهایمع

 .  شودمی و منیومۀ مسائ  رایگ یتصم

و  یم لرو   حقروق هرارن ریامی ر یی  فقردا  ارتبراط مبنرایاسالم رجمهور ردر ساتتار اقتصاد یمشک  اساس

ارجرام شرد  اسر،   یترو رسربتا  رهارگراار  هدفین  االدسرتیدر اسرناد و قرواررو  هااند نیاازاس،.  رایگ یتصم

ریرام  ررا  راا رجرد رهران االشییس و  پا هارن تشت، در ریامیا ردر ها ریام و تسا ییو تشت، مبنا یپااکندگ

 اگاار  در ریرامگا  یا دی   تعبجاد کاد  اس،. یکشور ا رمسائ  مه  اقتصاد ر ند،یو اولو ییز شناسایو ر رایگ یتصم

هرا رتوارسرت  دادار  نیراس، ک  ا نیا یاما مشک  اساسارد؛ندال، در س و  ماتلا وجود د ۀدادا یاسالم رجمهور

رو  . از ایرنشرود رسرازاد یو پ نیریتب رایگ یو تصرم رسرازدر س و  ماتلا ریام یاس،    لورت منسج  و من ق

 .   اشی می   ندال، آرها  یو نمدتا س حو اشار  راقص  هااس،یو س نی ود  اسناد و قوار راا یشاهد جز
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و مسرائ   یاسرالم یمبرار نی ر یط من قابترا جادیا  اگورگی شاف،یپ یااریا یاسالم ردر الگویکی از رکات مه  

الگرو  هرارطرا  ریامتوارد  ا پیشنهادر در این مقال  می ییندال، وال  یریا  اشد.می ییح  مبناجامع  و ارائ  را  ینین

الگرو  را اسرناد  راقتصاد رهاق مؤلا ی ا ت ب توا میحال  نیکند.  اا شکاف را پا نیا رتا حد  آ  رهامؤلا و استاااج 

نردال،  رتحقرق رشرد مترواز  و  اقراار رساتتار موجود  اا رها،یاز ظاف  اول ها  در گامن و  ارام یو قوار ی االدست

 ودجر  سراالر (  رهاتا و تادتا )مث   ارام مدتاز س و  کوتا  ا آااز الال  ساتتارها گام دوم  رمود.استااد   راقتصاد

 .   اشدمی( یقارو  اساس تاًیارداز و رهاتوسع  و اش  رهاتا ) ارام    سم، س و  کال و در ادام  حاک، 
  ____________________________________________ نوشتپي

5 .Paradaimic-Contextual-Method 

از من رق  ر نردمه  آ  اسر، کر  دسرت     لورت م لق وجود ردارد؛ «و مصاف یعتوز ید تول» یچتاک ی ضاورتی    پایاشدر اقتصاد اسالم. 1
ار  در نراض آ .دو قراار دادآ  را در نراض آ   تروا یو مصاف اسر، و رم یدان  از تول یعتوز ۀحوز گا   اتوردار  اشد. از ریا رگاررد یدفانقا  
 یرعتوز یرزو مبادل  و مصاف ر یدتول آینددر تود فا یگا د یا.    تعب اشدیع میر  توزو « مبادل »  م ا  اس، «یش،فع  مع»و مصاف    ننوا   یدتول
گار، کر   تروا ی. مجاسر،ینهمریرز آ  اس، و مح  ورود ندال،  یای،و ک یعتوز ۀلأمس ینهم ی حث در اقتصاد اسالم او ش ۀرق  .دارد یا جا

 یرنا یشرتا  یماسر،. توضر یع،احکام شا یقمبادل  و مصاف از طا ید تول ۀدر ها س  حوز یعندال، در ریام توز رمح  حضور فق  مکاسب   اقاار
 .  طلبدیم یگارم لب مجال د

مثا رۀ مقروم هرا سر  مرورد توارد    ننوا  حوزۀ اهرارم و    لک  تود می ؛ریس،)تولید  مبادل  و مصاف( گارۀ پیشین موارد س اموال زیامجمونۀ . 9
 .(590١ : زریباف و جدیدزاد )رکدر ریا گافت  شود

 .11. ملچ: ۴

 منابع
گفتارهـايي در مبـانيم مفـاهي  و در :  «شراف،یپ یااریایاسرالم ردر الگرو راج یو رت رندیفاا رالگوها»  5931  دمحمدی  سیاناا 

 رو ریرارت راهبراد رزیر  ماکز اسرناد  مردارک و ارتشرارات معاورر،  ارامر 5  ج ايراني پيشرفتاسالميشناسي الگوي روش
 .590-513ص جمهور  ی رئ

شناسـي گفتارهايي در مبانيم مفـاهي  و روشدر:   «الگور پیشاف، و نقالری، حاک   ا آ »  5931تساوپنا   نبدالحسین  

ریزر و ریرارت راهبرادر ماکز اسناد  مردارک و ارتشرارات معاورر،  ارامر تهاا    5   جايراني پيشرفتالگوي اسالمي
 . ۶۴-۴3جمهور  ص رئی 
کتاب نخستين نشسـت انديشـه هـاي راهبـردي: الگـوي   «شاف،یپ یااریا یاسالم ردر الگو یمالحیات»  5938مسعود  درتشا  

 .ردراهبا رهاش یاتار  رشس، اردید تهاا    اسالمي ايراني پيشرفت
الزاماتی  اار طااحی الگور اسالمی ایاارری پیشراف، از منیرا »  5938داللی الاهاری  رحی  و رسول  اشی دستجادر  

د یاتارر  رشسر،  تهاا    کتاب نخستين نشست انديشه هاي راهبردي: الگوي اسالمي ايراني پيشرفت  «دارش اقتصاد
 هار راهبادر.اردیش 

   .۶١-9۶  ص ۴1و  ۴5 ش  هاي اقتصاديها و سياستپژوهش  «محور  توسع  ندال،شی ا ارد رریا»  590۶ر  دمهدیباف  سیزر
شناسـي گفتارهـايي در مبـانيم مفـاهي  و روشدر:   «شراف،یپ یااریایاسالم رن الگویرقشۀ را  تدو»   5931ر  دمهدیباف  سیزر

 رو ریررارت راهبرراد رزیرشررارات معاوررر،  ارامرر ماکررز اسررناد  مرردارک و ارتتهرراا     5   جايراني پيشــرفتالگــوي اســالمي
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 .58۶-0١ جمهور  صی رئ

 )ر (. ییدارشگا  نالم  طباطبا رسالۀ دکتار   ايراني پيشرفتهاي نظام اقتصادي الگوي اسالميمؤلفه  5931ر  دمهدیباف  سیزر
  مجموعه مقاالت توسعه مبتنـي بـر عـدالت  «نادالر  رریام م لو  اقتصاد ردوررما»  5900  دزاد یجد یو نل ردمهدیباف  سیزر

 دارشگا  امام لادق ) (.
  تهاا   پژوهشرکدۀ ايراني پيشرفتجايگاه نظام فناوري مطلوب در الگوي اسالمي  593۴زریباف  سیدمهدر و نلی سعیدر 

 م العات فناورر.
  «شراف،یپ یااریایاسالم ردر ااراو  الگو یرات رنۀ درآمدهایص  هیتاص»  5903  ا یاجین شیو محمدحس ردمهدیباف  سیزر

 پژوهشکدۀ لدرا.تهاا     پيشرفت ايرانيمجموعه مقاالت اولين همايش الگوي اسالمي

 رمعاورر، أمرور اقتصراد تهراا    اي بر الگوي نظري فقرزدايي در ايـرانرشد متوازن: مقدمه  593۴  و همکارا  ردمهدیباف  سیزر
   یی.وزرات اقتصاد و دارا

مطالعـات اقتصـاد   «شاف،یپ یااریایاسالم رن الگویو الزامات تدو ین  مدل ماهومیا تدوی  سیمبار»الا  5931ر دمهدیباف  سیزر

 .51۶-51١  ص 58ش   اسالمي
شناسـي گفتارهايي در مبـانيم مفـاهي  و روشدر:   «شراف،یپ یااریایاسالم ر، الگویگا  و ماهی  جایمبار»  5931    حسنیسبحار

جمهرور  ی رئ رو ریارت راهباد رزیرماکز اسناد  مدارک و ارتشارات معاور،  ارام تهاا    5   جايراني پيشرفتالگوي اسالمي
 .109-1۶1 ص
و مرا   ردار یا  ریرام سرامایشاف،: ضاورت شنات، را    میپ یااریا یاسالم رالگو ی  شناسیپارادا»  5935   یا ااه  یسوزرچ

 شاف،.یپ یااریایاسالم رماکز الگوتهاا     مقاالت اولين کنفرانس نقشه راه طراحي و تدوين الگو مجموعه  «اتیمعنو
شناسـي الگـوي گفتارهايي در مبانيم مفاهي  و روشدر:   «شاف،یپ یااریایاسالم رالگوها یلیتحل رکادهایرو»  5931  ژ ی   رنبد

 جمهرور  صی رئ رو ریارت راهبراد رزیررک و ارتشارات معاور،  ارام ماکز اسناد  مداتهاا     5   جايراني پيشرفتاسالمي
189-113. 

گفتارهايي در مبـانيم در:   «یاسرالم دارر ارچ رمورد یشاف،:  ارسیپ یااریایاسالم رالگو یشناسروش»  5931  نیوضلو  حسین

و  رزیرماکرز اسرناد  مردارک و ارتشرارات معاورر،  ارامر  تهراا    5   جايراني پيشرفتشناسي الگوي اسالميمفاهي  و روش
 .181-503جمهور  ص  یرئ رریارت راهباد

   .رق   مؤسسۀ الهاد  يالصاف يرالتفس ق 5۴5۶  محسن  یکاشار ضیف
 .مؤسسۀ الوفام اوت ی   بحار االنوار  5۴89  محمد اقا  یمجلس

 ی.اسالم غاتیتبل  ق   دفتا الحکمة يزانم  59۶1ر  محمد  شهارر رمحمد

مجموعه مقاالت  ومماي     روش و منبع تولید الگور پیشاف،  مااهی   مباری  و ارکا  پیشاف،  5931محمد مهدر  میا اقار  سید

 .591-595ایااری پیشاف،  ص    تهاا   ماکز الگور اسالمی5  جکنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت

گفتالرهاالیی ور مااالنی  در:   «شراف،یپ یااریایاسرالم رالگرو رپاداز یرریا یشناسرماهوم»  5931ر  ایرن مالیو محمدحس یدماتضی  سرربو
 رو ریرارت راهبراد رزیرماکز اسناد  مدارک و ارتشرارات معاورر،  ارامر تهاا     5   جایرانی پيشرفتشنالسی الگوی اسالمیمفالهيم م رمش

 .511-58١جمهور  ص  یرئ


