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 چکیده

باشد، با تکیه بر آیات و روایات، محمدرضا حکیمی، که از اندیشمندان مکتب تفکیک می

است. در این  شر ساختهنظرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را در آثار متعددی منت

ایم. از لحاظ آوری اطالعات پرداخته ای و سندی به جمعمقاله، به روش مطالعات کتابخانه

نظری با توجه به ضرورتی که در قرن بیستم میالدی، در بین مسلمانان برای تشکیل حکومت 

برای  انسانی و اجتماعی اسالمی اسالمی احساس شد و با درنظر گرفتن اینکه تولید علوم

تشکیل حکومت الزامی است این تحقیق سازمان یافت. پس از بحث مختصری در مورد 

پردازیم. او  های او در سه حوزۀ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میمبانی نظری وی به اندیشه

شده توسط او آل ترسیماحاطۀ کاملی بر قواعد و قوانین فردی اسالمی دارد و جامعه ایده

-معروف و نهیبههرکس وظیفۀ خود را بشناسد و اجرا کند یا از طریق امرای است که جامعه

منکر و نیز تشکیل حکومت اسالمی زیر نظر معصوم یا عالم ربانی وادار به اجرای آن گردد. از

توان گفت که نگاه فردی وی موجب غفلت از توجه به اثرگذاری و  بندی نهائی می در جمع

 است. نتیجه احکام اجتماعی اسالمی شدههای اجتماعی و درخاصیت نظام

 حکیمی، اسالم، مکتب تفکیک، عدالت، فقر، جامعه  واژگان کلیدی: 
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 مقدمه و بیان مسئله
ترین مسائل فلسفی است که مسئلۀ ادراک و مکانیسم کسب معرفت توسط انسان از جمله مهم

-و اندیشمندان گوناگون، در ایندر دنیای اسالم نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و مکاتب 

های اجتماعی متفاوتی در ذیل تفکر تبع آن اندیشه اند که بهباره نظرات متفاوتی را ارائه داده

 است. وجود آمده اسالمی به

آنچنان که ایجی، متکلم معروف، معتقد است سه مذهب در باب کیفیت حصول علم وجود 

بر آن است که از آنجا که همۀ ممکنات به دارد؛ یکی از این مذاهب مذهب شیخ است که 

ها پس از دیگر حوادث از صورت پیدایش حادثه خداوند مستند هستند و ارتباط بین حوادث به

-گیرد، علم نیز پس از آموزش و تالش فکری توسط انسان ظهور میطرف خداوند صورت می

عل شناسا با تفکر و آموزش عنوان فا کند. پیروان مذهب معتزله نیز معتقدند که نفس انسان به

عنوان سومین مذهب، بر آن است که کوشش فکری  تواند علم تولید کند. مذهب حکیمان بهمی

ها بنا بر استعداد  انسان، علت اعدادی علم است؛ به این معنی که فیض الهی عام است و انسان

 (. 72-71: 1382کنند )هاشمی، خود آن را دریافت می

شدنی دانستند.  کسب معرفت را از طریق ارتباط نفس انسان با عقل فعالفالسفۀ اسالمی نیز 

سینا معتقد بودند که عقل فعال یا باری تعالی است که موجب حلول طور مثال، فارابی و ابنبه

اند که نه به موجب حلول که با  شود. درمقابل، فالسفۀ دیگری برآنمعقوالت به نفس انسان می

ای وجودی میان این دو، نفس از صور عقلیه و گیری رابطه، یعنی شکلاتحاد نفس با عقل فعال

 (.72شود )همان: مند میادراکات بهره

در این میان، حتی در فقه شیعه نیز در قبال روش و طریقۀ رسیدن به احکام شرعی نیز 

هادی های استنباط اجتقائل به استفاده از روش« اصولیون»که اختالف نظر وجود داشت. درحالی

دانستند، در قرن یازدهم بوده و عقل را در کنار قرآن، سنت و اجماع منبع دریافت احکام می

شکل گرفت که اجتهاد و استنباط احکام شرع را انکار کرده و تنها « گریاخباری»هجری، مکتب 

راه شناخت احکام شرعی را سنت و حدیث پیامبر و اهل بیت مطهر ایشان دانستند. آنها معتقد 

توان بر عقل و اجماع استناد کرد. آنها حتی با بیان بودند که برای شناخت احکام شرعی نمی

اینکه قرآن دارای معانی غیرقابل درکیست و فقط معصومین توان درک این معانی را دارند، آن را 

 (.206: 1387فاقد حجیت دانستند )حسینیان، 
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لحاظ  شد. او که به نهاده اخیر، بنیان مکتب تفکیک نیز توسط میرزا مهدی اصفهانی در قرن

فکری، با اخباریون قرابت داشت، با فلسفه به ضدیت برخاست و به عقل و روش برهانی ایراد و 

 1حال، محمدرضا حکیمی اعتراض داشته و قیاس منطقی و علیت را باطل دانست. بااین

است  تر از پیشینیانش مطرح نمودهتر و مالیمای معتدلگونهاندیشمند، متأخر این مکتب، آن را به

 (.186-185: 1389)جوادی آملی، 

 های پژوهشهدف و پرسش
هدف کلی پژوهش حاضر، ارائۀ اندیشۀ اجتماعی محمدرضا حکیمی است. در این راستا چنین 

( جامعۀ اسالمی مدنظر او چه 2( تعریف حکیمی از جامعه چیست؟ 1هایی مطرح است: پرسش

( مکتب اقتصادی 4توان به جامعۀ آرمانی اسالمی دست یافت؟ چگونه می (3هایی دارد؟ ویژگی

 ( حکومت در اندیشۀ اجتماعی حکیمی چه جایگاهی دارد؟5اسالم بر چه اصولی استوار است؟ 

 پیشینۀ پژوهش

های گوناگون به ارائۀ نظریات اجتماعی اندیشمندان مسلمان هرچند نویسندگان متعددی با نگاه

حال، است. بااین باره مورد واکاوی قرار گرفته ما کمتر نگاه محمدرضا حکیمی در ایناند، اپرداخته

اجتماعی در متون  جهه با علومموا( در فصلی از کتاب خود با عنوان 1392آرمان ذاکری )
-اجتماعی از منظر محمدرضا حکیمی و روایت به بررسی نسبت اسالم و علوم های شیعی سنت

-انسان»، «گراییعینیت»است؛ او ضمن بررسی مفاهیمی چون  پرداختههای او از مکتب تفکیک 

گیری نظری حکیمی در نسبت با به برآوردی کلی از جهت« اقتصاد و تاریخ»و « شناسی

 کند.اجتماعی اکتفا می علوم

اند. محمدرضا برخی پژوهشگران نیز کار خود را به نظرات اقتصادی حکیمی منحصر کرده

را بررسی کرده « مبانی نظری عدالت اقتصادی در اندیشه محمدرضا حکیمی» (،1392مهر )آرمان

 کند.عنوان اصل اساسی و غایت نظام اقتصادی حکیمی را تشریح می و اصول مؤید مساوات به

ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ــــــــــــ  ــــــــ
ها زیر نظر سالگی وارد حوزۀ علمیه خراسان شده و سال12، در مشهد متولد شد؛ در 1314حکیمی در سال   1.

اهلل میالنی و ... به تحصیل ینی، آیتاساتیدی چون میرزا احمد مدرس یزدی، شیخ هاشم قزوینی، شیخ مجتبی قزو

االستاذ »سالگی توسط دیگر استادش آقابزرگ تهرانی با القابی چون (. او در سی134: 1392پرداخت )صدریه، 

 (.  135: 1382گرفت )اسفندیاری،  مورد خطاب قرار« الفاضل الکامل»و « المحقق
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پژوهش حاضر با تذکر به اینکه آرای اجتماعی حکیمی، متأثر از نظرات کلی وی دربارۀ 

تر نظرات او در مورد جامعه، سیاست و تر و دقیقیمکتب تفکیک است، برای استنباط جزئ

 کند.های او تالش میاقتصاد از نوشته

 تعریف مفاهیم

با  -شودکه از فهم ناقص انسان منتج می-ها و مفاهیم بشری مکتب تفکیک به جداسازی انگاره

کند کید میپایان و ازلی خداوند است، تأها و معارف وحیانی و الهی که منشأ آن علم بیداده

گویی به همۀ نیازهای های امروزی را در پاسخ(. پیروان این مکتب فلسفه269: 1390)حکیمی، 

توانایی این را دارد که جایگزینِ فلسفه « تفکیک»اند و معتقدند که خورده یافتهبشری شکست

 (. 316-315: 1382شود )فیضی تبریزی، 

دینی با حقیقت فلسفی اختالف ماهوی  سخن اهل تفکیک این است که از آنجا که حقیقت

شدن این در مبانی، میان الهیات الهی با الهیات بشری تعارض قطعی وجود دارد، آمیخته داشته و

(. آنها معتقدند که 254-255: الف1386کند )حکیمی، بودن معرفت الهی را مخدوش میدو، ناب

ت در دنیای معاصر و عدم توازن وجود آمدن بسیاری از مشکالیافتن فلسفه، موجب بهگسترش

 (.324: 1382است )فیضی تبریزی،  جامعه و تاریخ شده

عنوان اندیشمند مکتب تفکیک، برخالف پیشینیانش جایگاه و  در نظر حکیمی، به هرچند

گیرند؛ اما او بر شأن عقل در استدالالت عقلی انکارنشده و فلسفه و عرفان مورد احترام قرار می

ورزد تا تفسیر قرآن و معارف الهی با معارف بشری و دستاوردهای آن اصرار میمرزبندی میان 

(. حکیمی معتقد است که 188-185: 1389قرآن و روایات مخدوش نشود )جوادی آملی، 

ها قبل از ظهور اسالم ذهنیت فیلسوفان و متکلمان متأثر از مباحثی غیرقرآنی است که حتی قرن

های غربی از  (. او ترجمۀ انواع کتاب271: 2: ج1387کاران، است )حکیمی و هم وجود داشته

ریزی خلفای عباسی برای تهاجم های مختلف در قرون ابتدایی اسالم را با برنامهها و نحلهمکتب

کردن قرآن آفرینی در ذهنیت و عملکرد مسلمین و بدلفرهنگی دانسته که با آن سعی در اختالف

 (.35-34: ج1386؛ حکیمی، 53: 1383اند )حکیمی، داشته به کتابی صرفاً ذهنی و انحراف

ای حکیمی برخالف اسالفش مخالف فلسفه نیست و آن را حق دانسته و معتقد است عده

باشند. چنانچه  کس، باید به آن اشتغال داشتهباور هستند و نه همهخاص که مستعد، مهذب و دین

(. حتی 191: 1389اند )جوادی آملی، داشتههمین نظر را برخی حکما همچون ابوعلی سینا نیز 
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های دیگر ترجمه که از فرهنگحکیمی قائل به وجود فلسفه و عرفان اسالمی است که با وجودی

است، اما آنها را حکمت  و به اسالم وارد شده، اما در محیط اسالم متحول شده و پرورش یافته

 (. 271: 2: ج1387داند )حکیمی و همکاران، قرآنی نمی

او استدالالت ذهنی صرف که متکی بر تجربۀ عینی نیستند را رد کرده و معتقد است این مشی 

بودن صرف ها از فلسفه نیز همین ذهنی(. یکی از انتقادات تفکیکی142: 1قرآن است )همان: ج

ها نداشته و های امروزی کامالً نظری و ذهنی بوده و سودی برای انسان است. آنها معتقدند فلسفه

(. حکیمی شناخت مورد نظر 316-315: 1382گشایند )فیضی تبریزی،  گرهی از مشکالت آنان نمی

 (.356-355: 1: ج1387داند )حکیمی و همکاران، قرآن را شناختی عینی و سازنده می

هایش یعنی عقل، وحی و معصوم به دو به اعتقاد حکیمی، تفکیک به پیروی از سرچشمه

خواند و از آنجا که این مکتب به همۀ ابعاد زندگی اعم از فرا میاصل بنیادین توحید و عدل 

کند، حضور در عرصۀ اجتماعی و عمل براساس  الهیات، اقتصاد، انسان، عمل و ... توجه می

سازی مبتنی بر عدالت از اهداف این مکتب داند. لذا جامعهتکلیف را وظیفۀ اساسی خود می

 (.32-31: 1388است )حکیمی، 

رائۀ نظراتش که مبتنی بر اسالم حقیقی مدّنظر اوست، بر ارائۀ آیات و روایات، بسیار او در ا

توان توصیفی از نزد کند و معتقد است وقتی این احادیث و روایات وجود دارد، نمیتکیه می

 (.154-153: ب1386خود در مورد جامعه حقیقی اسالمی ارائه کرد )حکیمی، 

ای گونه هایی است که بهسته از تفکرات، تأمالت و بررسیمنظور از اندیشۀ اجتماعی آن د

های علمی جدید در مورد امور اجتماعی، یعنی اموری تعقلی و نظری و بدون استفاده از روش

است.  هایی ابراز شدهاست، صورت گرفته و در قالب گزاره که هستی و قوام آنها به جمع وابسته

گیری است که ی جدید اعم از مشاهده، تجربه و نمونههای علمبه واسطۀ عدم استفاده از روش

شناسی مطالعۀ منظم و علمی جامعه دانند؛ جامعهشناسی متفاوت میاندیشۀ اجتماعی را از جامعه

تری داشته و از گذشته مورد که اندیشۀ اجتماعی حیطه وسیعدر دوران جدید است، درحالی

 (.21: 1393است )آزاد ارمکی،  توجه بوده

 پژوهش روش

ای توان انتظار بیان فرضیهبا توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع اکتشافی و توصیفی است، نمی

ای و داشت؛ بنابراین در این تحقیق بنیادین، تالش شده با استفاده از روش مطالعات کتابخانه
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حمدرضا ها، آرای مآوری اطالعات پرداخته و با توصیف و تحلیل و مقایسه دادهسندی به جمع

عنوان اندیشمند مکتب تفکیک، در باب چیستی جامعۀ اسالمی، نحوۀ ادارۀ و رهبری  حکیمی، به

آن و مکتب اقتصادی اسالم بررسی و نقد گردد. از لحاظ نظری با توجه به ضرورتی که در قرن 

بیستم میالدی در بین مسلمانان برای تشکیل حکومت اسالمی احساس شد و با درنظر گرفتن 

انسانی و اجتماعی اسالمی هستند،  ه برای تشکیل و ادارۀ حکومت، مسلمانان نیازمند علوماینک

 رسد.نظر می بررسی اندیشۀ اجتماعی از منظر مکاتب مختلف فکری مسلمین ضروری به

 های پژوهشیافته

 جامعه

اهد داند که اصالً بدون افراد وجود نخوحکیمی جامعه را مجموع افراد و متشکل از آنها می

(. جامعه به ساختمانی شبیه 39: 4: ج1387؛ حکیمی و همکاران، 51: ب1386داشت )حکیمی، 

مثابه مصالح ساختمانی آن هستند. به هر اندازه این مصالح ساختمانی سالم و  است که افراد به

(. از 136: ب1386مفید و پرمقاومت باشند، ساختمان نیز مفیدتر و پایدارتر خواهد بود )حکیمی، 

وجود آوردن و تربیت افراد صالح، وجود جامعه یابد، برای بهآنجا که فرد در جامعه پرورش می

دیگر، جامعه صالح مستلزم وجود افراد صالح است صالح الزم و ضروری است. ازسوی

تنیده و الزم و سازی و فردسازی از هم جدا نبوده و درهم (. درواقع جامعه21: 1391)حکیمی، 

دانستن پدیدۀ الهی–(. او معتقد است که صرف اجتماعی20: ب1386رند )حکیمی، ملزوم یکدیگ

 (.51آورد: فرد + جامعه + حاکمیت )همان: وجود می دین، مثلثی را با سه ضلع به

گستر و قرآنی باور، نمازگزار، عدالتای خداپرست، حقهدف اصلی اسالم ساختن جامعه

( که در آن فقر کامالً از 39: 1385؛ حکیمی، 600: 2: ج1387است )حکیمی و همکاران، 

: 1387شده نیست )حکیمی و همکاران،  رفته یا اگر هم وجود دارد امری رسمی و پذیرفته بین

(. او معتقد است نظام اجتماعی اسالم مظهری از عدالت الهی است )همان: 169 –168: 6ج

 (.72: 1385ست )حکیمی، ای اسالمی نی( و جز جامعۀ سرشار از عدالت، هیچ جامعه559

ای است گوید جامعۀ دینی جامعهحکیمی تعریفی حداقلی از جامعۀ دینی ارائه نموده و می

؛ 66: 1391ها موجود و موانع رشد مفقود باشد )حکیمی، که در آن مقتضیات رشد انسان

به حال، تنها در جوامع اسالمی که عامل  (؛ درعین70: 1385؛ حکیمی، 168: ب1386حکیمی، 

(، مقتضیات رشد فراهم آمده و موانع آن برطرف 62: ب1386احکام اسالم هستند )حکیمی،
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( و تنها در 31: ب1386بالقسط بوده )حکیمی، بالعدل و قائمشود. جامعۀ دینی جامعه عامل می

 (.109بالعدل محقق خواهد شد )همان: سایۀ یک نظام عامل

« محوریعدالت»ای توحید و عدل بوده و بنیادش همورد نظر حکیمی، قائم بر شالوده جامعۀ

ای که همه اعضای این جامعه خود برای برپا داشتن عدالت و اجرای قسط به پا گونهاست، به

ای است (. این جامعه جامعه39: 1385؛ حکیمی، 64: 1: ج1387خیزند )حکیمی و همکاران، می

ستانند )حکیمی، دان و زورمداران میکه در آن ضعیفان با کمال قدرت حق خود را از قدرتمن

 (.45: ب1386

هایی دارد که بارزترین آنها، نماز و عدالت است اسالمی همچون دیگر جوامع، نشانه جامعۀ

داران جانبداری نشده، منصبی به ایشان نرسیده و حتی (. در این جامعه، از سرمایه39)همان: 

های این جامعه (. یکی از ویژگی49-48: 1392شود )حکیمی، روابط مردم با ایشان قطع می

-ای که تحجر، جمود فکری و عوامگونهزدن عقل و خرد و فرزانگی در سراسر آن است، بهموج

 (.78: 1: ج1387زدگی در آن جایی ندارد )حکیمی و همکاران، 

به اعتقاد حکیمی، مشکل امروز جوامع بشری تکاثر و اتراف یا به عبارت دیگر، لیبرالیسم 

طور که کفر و داند؛ و همان(، چراکه او تکاثر را ظلم می189: ب1386اقتصادی است )حکیمی، 

 (. 54شرک مانع رشد فردی است، ظلم مانع رشد جامعه است )همان: 

او معتقد است که جامعۀ فاسد یک غلط مصطلح است، چراکه جامعۀ فاسد ازآنجاکه مانع 

 –31ماند )همان: یک محل شلوغ و پر ازدحام میرشد است، اصالً جامعه نیست و بیشتر به 

های گستردۀ امروزی از های بشری از بدوی و کوچک گرفته تا جامعه(. فساد در جامعه33

های مثابه بشقاب قشرهای مرفه و مقتدر و دارای جاه و مقام تولید شده و از آنجا که جامعه به

شود )حکیمی، متوسط روانه می هم متصل است، این فسادها به سمت قشرهای ضعیف و به

(. او فساد را ناشی از فقر یا ثروت زیاد دانسته و معتقد است این دو مانع رشد 67: 1385

 (. 67 –70شوند )همان:  ها می انسان

های اصالح اجتماعی را اجرای عدالت و اقامۀ قسط دانسته حکیمی عامل اصلی برنامه

ای که ( و با نقد سخنان عده27: 3: ج1387؛ حکیمی و همکاران، 130: ب1386)حکیمی، 

گوید اصالح جامعه جز با بایست ابتدا جامعه را اصالح کرد، میگویند برای اجرای عدالت می می

 (. 122-121اجرای عدالت ممکن نیست )همان: 
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بیند منکر را مناسب میازمعروف و نهیاو برای اصالح جامعه و اجرای عدالت راهکار امربه

ازمنکر، از معروف و نهی(. در جامعۀ اسالمی، امربه414: 1: ج1387و همکاران،  )حکیمی

: 1385گیرد )حکیمی، حاکمیت و اعضای آن آغاز شده و اصالح آنان در اولویت اول قرار می

گیرد. این (. اصالح اجتماعی دو رکن اساسی دارد که بدون آنها اصالح و تغییری صورت نمی74

از مقاطعه و دفاع )قطع رابطه با مستکبران اقتصادی و بایکوت تولیدات ایشان اند  دو رکن عبارت

 (.347-352: 5، ج1387و نیز دفاع از محرومان( )حکیمی و همکاران، 

بایست دو راهبرد تربیت و سیاست را مدّنظر های بشری میحکیمی معتقد است جامعه

د صالح برای ساخت جامعۀ صالح و داشته باشند که تربیت عبارت است از به وجود آوردن فر

(. 20-21: 1391مراد از سیاست، ساخت جامعۀ صالح برای پرورش فرد صالح است )حکیمی، 

داند ترین آنها میسازی را مهمهای سازندۀ بشری در سراسر تاریخ، جامعهاو از میان همۀ حرکت

 (.33: ب1386، )حکیمی

اقشار مختلف موجود در جامعه است که قوام حقیقی جامعه در گرو یکپارچگی و وحدت 

آید مگر وجود نمی ای بهحال همدلی در هیچ جامعه خود در گرو همدلی جامعه است. درعین

های مشترک در جامعه که به سود همه و نه ها به آرامش برسند که جز با وجود آرماناینکه دل

(. 133-132ان: ای خاص باشد ممکن نیست که این همان اجرای عدالت است )همعده

(. اگر 122ها ممکن نیست )همان: جز با رفع نابرابری« المؤمنون اخوه»دیگر، تحقق  عبارت به

اعضای جامعه در معیشت، یکپارچه و همسان شوند، در سیاست هم یکپارچه خواهند شد 

 (. 116)همان: 

د. او طبقات در دانای متفاوت از جوامع دیگر میگونهحکیمی طبقات را در جامعۀ اسالمی به

داند که مردم براساس دارایی و میزان مالکیت داری را طبقاتی با مبنای اقتصادی میجوامع سرمایه

طبقات »شوند. اما در اسالم، براساس حرفه و شغل، مردم به  به طبقات مختلفی تقسیم می

یز نیاز دارند؛ های دیگر نشوند. ضمن تقسیم کار، هرکدام از مشاغل به شغلتقسیم می« ای حرفه

شود. در این میان، اصل مهمی در  ها درکنارهم، میسر نمیامر اجتماع بدون حضور همۀ شغل

شود که آن نزدیکی در معیشت برای همۀ طبقات بدون در نظر گرفتن جوامع اسالمی رعایت می

و باشد. در این جوامع، زندگی طبقات مختلف براساس همیاری میزان درآمد مشاغل مختلف می

( و در آنها کار کردن 340-330: 5: ج1387همکاری در جریان است )حکیمی و همکاران، 

 (.257: 6: ج1387طرفه نیست )حکیمی و همکاران، ای برای عده دیگر ظالمانه و یک عده
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ها شده و احساس رساندن به حرمت و کرامت انساندر جوامع اسالمی، هرچه موجب زیان

که بضاعت شدت بخشد مردود است تا جاییبضاعت و بی های کمهفقر و کمبود را در خانواد

دیگر، در جامعۀ اسالمی افراد هرچند که قادر باشند،  عبارت بایست طرد شود. بهمرتکب آن می

های ها و مرکبقیمت، خانهحق ندارند متفاوت از دیگران زندگی کرده و از تجمالت گران

دهندۀ شود، نشاناف و تبذیر که در قرآن کریم دیده میطاغوتی استفاده کنند. احکامی چون اسر

تواند هرگونه که دلش خواست آن است که سخن مشهور این روزها که هرکس هرچه داشت می

 (. 269-268: 1391هزینه کند ضد قرآنی است )حکیمی، 

 حکومت و رهبری جامعه
حکومت و حاکمیت اسالمی داشتن اسالم، تشکیل از نظر محمدرضا حکیمی، تنها راهِ زنده نگه

وجود آورندۀ جامعۀ صالحی (. حکومت صالح به680: 2: ج1387است )حکیمی و همکاران، 

(. او حاکمیت را 131: 1392کند )حکیمی، است که افراد صالحی را پرورش داده و تربیت می

انسانی ادارۀ سالم امور مختلف جامعه، در جهت رشد افراد، و شکوفایی اجتماع و حفظ کرامت »

( تعریف کرده و غرض اصلی تشکیل 111-112: ب1386)حکیمی، « هاو بقای قداست ارزش

(. او هدف اجتماعی و عالی 130: 1391داند )حکیمی، بخشی به جامعه میحکومت را سامان

( 679: 1ج: 1387 ،و همکاران حکیمیاسالم و همۀ ادیان الهی را تشکیل حکومت دینی دانسته )

کومتی اسالمی است که حرکت کلی آن در جهت صالح و اصالح جامعه و و معتقد است ح

( و جامعه را به منهای فقر، تحقیر، ظلم و استیال برساند 21: 1391افراد آن بوده )حکیمی، 

داند )حکیمی، کننده به عدالت را اسالمی نمی(. او هیچ نظامی جز نظام مجری و عمل54)همان: 

1385 :72 .) 

مکتب دیگری، فلسفۀ سیاسی خاص خود را دارد؛ در اسالم، فلسفۀ الهی  اسالم همچون هر

پذیر نبوده و فلسفۀ سیاسی خود نوعی فلسفۀ الهی است که و فلسفۀ سیاسی از یکدیگر جدایی

بخشد. در قاموس بزرگ اسالمی کلمۀ والیت، که عنوانی الهی های قرآنی را تحقق میارزش

نی دارد و امامت، رهبری، فرمانروایی و ریاست را تداعی است، اشاره به امامت و والیت باط

است )حکیمی و  شدن به تشکیل حکومت وابستهکند؛ احکام اسالمی برای اجرایی و جهانیمی

 (.674-680: 2: ج1387همکاران، 
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مثابه جانشینان خدا آن را هدایت کنند؛ جانشینان خدا  حکومتی الهی است که حکام الهی به

کنند. ان و اوصیای ایشان هستند یا کسانی که نیابت آنان را به شایستگی پیدا مینیز یا پیامبر

هایی غیرالهی اعم از درمقابل، این نوع حکومت حکومتی بشری و غیرالهی است که توسط انسان

شود. درواقع، هر حکومتی که رهبرش منصوب خدا های دادگر و غیر دادگر اداره میانسان

های حکیم و درستکار هم باشند، سلطۀ بشری است )حکیمی و اننباشد، هرچند که انس

 (.678: 1: ج1387همکاران، 

او در رابطه با حاکمیت اسالمی در عصر غیبت، قائل به حاکمیتی است که به نیابت از امام 

-حال، به اعتقاد او، فقیه (. درعین109: ب1386شود )حکیمی، دار امر حکومت میمعصوم عهده

فقط از فقه مرسوم همچون احکام وضو، تیمم، غسل، زکات، خمس و ... مطلع  یعنی کسی که

هم ازآنجاکه نسبت به همۀ مسائل اسالمی موجود در قرآن و حدیث و نیز شرایط دنیای  -است

سازی و ادارۀ حکومت و جامعۀ اسالمی را معاصر و علوم مرتبط با آن، آگاهی ندارد، توان جامعه

بر آنکه فقیه باتقوایی است،  عیت در حکومت اسالمی است که عالوهندارد؛ کسی شایستۀ مرج

عالم و دانشمند و نماینده همۀ تعلیمات دینی اعم از مدیریت، اقتصاد، فرهنگ، جامعه، سیاست، 

داند و معتقد است عالم یا ها میرا دارای این ویژگی« عالم ربانی»عبادت، اخالق و ... باشد. او 

باشند و با نظام « ربانی»ستگی ادارۀ امور و زعامت را دارند که علمایی گروهی از علمایی شای

اداری کامل بر همۀ ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی حکومت کنند. حکیمی 

عنوان مرجع معرفی کرده و معتقد است  امام خمینی را به والیت فقیه یا حکومت اسالمیکتاب 

های ایشان در این کتاب عملی شود، گام بزرگی در تحقق آرماناگر اصول معرفی شده توسط 

مقدسان از های روحانیت، کنارگذاشتن خشکهاسالمی برداشته خواهد شد؛ حکیمی تصفیه حوزه

های سیاسی، بردن فقر و گسترش فقه و افزودن حوزهبردن استبداد، از میانادارۀ حکومت، از میان

داند )حکیمی و جمله اصول مطرح شده در کتاب مذکور میاجتماعی و اقتصادی به آن را از 

 (.576-592: 2، ج1387همکاران، 

که طوریتوجهی است؛ بهبه اعتقاد او، جایگاه رهبری در اصالح و تحول جامعه جایگاه قابل

کار باشد تحت ای فاسد و گناهاگر جامعه رهبریِ رهبر الهی را بپذیرد، هرچند آن جامعه جامعه

سوی صالح و پاکی خواهد رفت؛ همچنین اگر رهبر جامعه انسانی گناهکار  هبر الهی بههدایت ر

و جاهل به علم و دین باشد، هرچند که جامعه صالح باشد، به مرور زمان فاسد و نابکار خواهد 

شود که انسان به حکومتی ضدطاغوتی که همان رو، ایمان به خدا وقتی محقق میشد. ازاین
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ها و (. به اعتقاد او، عبادت425: 1باشد )همان، ج ایمان داشته حاکمیت الهی است

ها و حتی اذعان به یگانگی خداوند، درصورتی پذیرفتنی است که حکومت  داری زنده شب

اسالمی باشد و جامعه به دست حاکم الهی اداره شود. پرستش خدای یگانه جز با وجود 

 (.639: 2شود )همان، جحکومت اسالمی محقق نمی

اند از: انتخابات کارمندان و  ر حکومت اسالمی، حاکم وظایفی دارد؛ این وظایف عبارتد

ترین افراد، مراقبت از کارهای اداری، توجه به امور قضایی، تدارک ترین و متقیدستیاران از آگاه

ها، حمایت از اصل مساوات و نهادن به انسانسپاهی نیرومند و مؤمن، وفای به عهد، حرمت

کردن نیازهای جامعه، انتقادپذیری، مبارزه با بودن و زندگی در میان آنان، برطرف، مردمیبرابری

سوادی در جامعه،  فقر، حمایت و جانبداری از محرومان و فرودستان، مبارزه با نادانی و بی

 (. 764-765استحکام پیوندهای اجتماعی و مبارزه با فساد )همان: 

 مکتب اقتصادی اسالم

دارد. او معتقد است یمی توجه بسیاری را به اقتصاد و معیشت اقتصادی مبذول میمحمدرضا حک

های مهم این دین که اهمیت بسیاری که اسالم برای معیشت و اقتصاد قائل است، یکی از ویژگی

که معتقد است معیشتِ مناسب ستون نماز است و ازآنجاکه نماز خود ستون الهی است؛ تاجایی

گوید: اسالم شود؛ اینگونه است که او میفی ستونِ ستونِ دین تلقی میدین است، معیشت کا

(. او هدف 136: 5؛ همان: ج25: 3، ج1387دهد )حکیمی و همکاران، اصالت را به اقتصاد می

دانسته و از آن، حذفِ « لیقوم الناس بالقسط»اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، انسانی و تربیتی انبیا را 

(. بنابر نظر او، یکی از شعارهای اساسی 104: 1392کند )حکیمی، اد میفقر از جامعه را مر

(؛ این 116: 5: ج1387است )حکیمی و همکاران،  ریزی یک نظام اقتصادی سالم بودهپیامبران پی

به این دلیل است که موضوعات اقتصادی اعم از عدالت و رفاه امری است که بر همۀ شئون 

 (. 21: 2انکار دارد )همان: جزندگی انسان تأثیری غیرقابل 

هدف مکتب اقتصادی اسالم ادارۀ جامعه براساس اقتصادی متوازن است که در آن، همۀ 

(. مکتب 661: 6شود )همان، جپا داشته و اختالف معیشتی محو یا کم می مردم عدل را به

(؛ جامعه 37: 3کند )همان، جاقتصادی اسالم به زندگی بدون فقر و جامعه منهای فقر دعوت می

 (.119: ج1386های زندگی افراد تأمین شود )حکیمی، ای است که همۀ هزینهبدون فقر جامعه
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(. در این مکتب 120انسان و عدالت دو رکن اساسی مکتب اقتصادی اسالم هستند )همان: 

 کندشود. اسالم در عین اینکه تأکید میدهندۀ زندگی انسان تلقی میعنوان عامل سامان ثروت به

شدن و کسب سود سالم که از انباشت تکاثری ثروت جلوگیری شود، بر نگهداری اموال از ضایع

 (. 238-237: 3، ج1387کند )حکیمی و همکاران، و مصرف به اندازه از آن سفارش می

در مکتب اقتصادی اسالم، ارزش واقعی نه از مال که مربوط به کار و تالش است؛ ارزش 

-کسب آن صورت گرفته بستگی دارد. این در حالی است که در نظام ثروت به تالشی که برای

آید و همین موجب ظلم دست می های تکاثری مال و ثروت، نه از کار و تالش که از مال به

یابد نه از تالش ایشان که روز فزونی می داران که روزبهکه ثروت سرمایهشود. چناناقتصادی می

 (.224-223شود )همان: تالش کارگران نتیجه میاز اموال و امکانات آنها و از 

اقتصاد اسالمی اقتصادی انسانی و مردمی است؛ از این نظر انسانی است که انسان را نه 

داند؛ و از آنجا که ثروت را ای برای انسان میپندارد و مال را فدایی و وسیلهوسیله که هدف می

(. در مکتب اقتصادی 76: 4است )همان: جکند مردمی پشتوانه و روزی همۀ مردم قلمداد می

نفسه ارزشی نداشته و دربرابر کرامت آدمی و آبروی جامعه بشری هیچ اعتبار اسالم، مال فی

مستقلی ندارد بلکه قدر و ارج مال به انسان است. از نظر اسالم، انسان تنها محور و مرکز همۀ 

ونه مال و ثروتی که قدر مرتبۀ آدمی را گیرد. لذا اسالم هرگها و احکام قرار میگذاریقانون

 (.41: 3داند )همان: جبشکند و قسط و داد را ویران کند و فقر را شیوع دهد، باطل و حرام می

طلبی از عوامل اساسی سقوط فرد و جامعه از نگاه مکتب اقتصادی اسالم، اشرافیت و آسایش

دی به اجانب و استیالی آنان و گرایی و اتراف به وابستگی اقتصا(. مصرف133است )همان: 

گرایی و تکاثر از عوامل و (. گرایش به مصرف32انجامد )همان: تهدید موجودیت اسالم می

 (.663: 6ها در جوامع انسانی است )همان، جها و فتنهحتی تنها عامل بسیاری از نابسامانی

های بایست با تمرینمیدوستی در نفسانیت آدمی قرار داشته که از نظر حکیمی، تکاثر و مال

ای صرفاً سیاسی تربیتی فردی و اجتماعی برطرف گردد. درواقع تکاثر از نظر اسالم، نه تنها پدیده

های فرهنگی، فکری و و اقتصادی نیست بلکه نفسانی، تربیتی و اخالقی نیز هست و بر زمینه

 (. 374-377: 3است )همان، ج تربیتی فرد بنا شده

( 282-283: 6قتصاد آزاد و آزادی اقتصادی را نفی و طرد کرده )همان، جاسالم همۀ اشکال ا

داند، چراکه الزمۀ این نوع سیاست های فقر را همین سیاست اقتصاد آزاد می و یکی از خاستگاه

ای خاص و ظلم به اکثریت مردم ها و درنتیجه انباشت اموال نزد عدهاقتصادی افزایش قیمت
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داری را جایز نشمرده و با اشاره به اینکه مال فراوان از راه م سرمایه(. اسال494: 4است)همان، ج

دیگر،  عبارت (؛ به746: 2کند )همان، جهای سود تأکید میآید، بر محدودیتحالل به دست نمی

بایست آوری مال می در تعالیم اسالمی کسب مال برای تأمین زندگی ضرورت دارد، اما این جمع

 (. 107: 3گرایی باشد )همان، جفروشی و مصرفروی، فخرر از زیادهبه حد کفایت و به دو

مثابه  داند؛ به این دلیل که در آن ثروت بهحکیمی اقتصاد اسالمی را اقتصاد قوامی می

بودن ثروت برای همه (. آنچه موجب قوام22شود )همان: ای برای همۀ اقشار مطرح میپشتوانه

ل در بخشی از اجتماع یا تراکم مال نزد مشتی از مردم با شود، گردش ثروت است. تجمع مامی

بودن مال به این معناست که ثروت (. قوامی235جریان عمومی خون در تضاد است )همان: 

یافتن زندگی همۀ اعضای جامعه و ای برای سامانمثابه اموال خداوند وسیله موجود در جامعه به

 (.282 شود )همان:های خاص تلقی مینه فقط گروه

وجود  حکیمی معیشت مناسب را موجب حفظ دین دانسته و معتقد است فقر مالی باعث به

(. او 288: 3دهد )همان: جآمدن فقرهای دیگر شده و انسان را در آستانۀ سقوط و کفر قرار می

های دیگر از جمله طاغوت تر از طاغوتتر و جدیبار خطرناک طاغوت اقتصادی را هزاران

( و ظلم و طاغوت سیاسی را زاییده و نتیجۀ ظلم و طاغوت 56: 1392ته )حکیمی، سیاسی دانس

رو حتی هنگامی که در (. ازاین573-572: 4، ج1387داند )حکیمی و همکاران، اقتصادی می

 (.54: 1392خواری و... است )حکیمی، گوید، منظور او تورم اقتصادی، رانتمورد فتنه می

 دهد.خصوص با محوریت عدالت و فقر ارائه می ا بهحکیمی آرای اقتصادی خود ر

 فقر اقتصادی؛ عوامل و اثرات

(. 60: ب1386دارند )حکیمی، ها بر خودشان روا میفقر پدیده و ظلمی اجتماعی است که انسان

شکل و با این طبیعت که نیاز معیشت یکی از درواقع خداوند متعال ازآنجاکه انسان را، بدین

باشد؛ در غیر  های اوست، آفریده ممکن نیست روزی او را مقرر نکردهترین نیازاساسی

: 1392؛ حکیمی، 428: 3، ج1387شود )حکیمی و همکاران، صورت عدل الهی نقض می این

ای دیگر، او، فقر را ذاتی و از قضا و قدر الهی ندانسته و معتقد است که پدیده عبارت (. به95

امل آن به طرق مختلف ثروتمندان، حاکمان و نحوۀ ( و ع54: 1392عرضی بوده )حکیمی، 

 (.60: ب1386کرد عالمان است )حکیمی، عمل



 

 

 

 

 
 1396هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال هفتم، شماره دوم، پايیز و زمستان  فصلنامه نظريه   102 

  

 

( و 478: 3: ج1387او اگرچه فقر را دارای دو گونۀ روحی و مادی )حکیمی و همکاران، 

ابعاد مختلفی چون فکری و فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانسته که هرکدام از اینها به 

ماندن از نصیبنیازمندی انسان، یا بی»( اما آن را 419:  4شود )همان، جج میدیگری منت

( تعریف 167)همان: « چیزهایی که برای تأمین زندگی او و کسانی که تحت تکفل او هستند

کمبود داشتن در زندگی و »معنای  کند. فقر با مسکنت )ناداری مطلق( متفاوت بوده و بهمی

( است. فقر چون با این ایده که 124: ب1386)حکیمی، « انوادگینیازهای مختلف فردی و خ

نصیب و بهرۀ هرکس باید به او برسد، در تضاد است بنابراین مردود است )حکیمی و همکاران، 

 (.173: 5، ج1387

جز در داند. بهترین عوامل فقر در جامعه میحکیمی استکبار و مال اغنیا را یکی از اساسی

وسیله مستکبران آن جامعه؛ شوند، مگر بهشری دچار فقر و استضعاف نمیمواقع خاص، هیچ ق

روست که با استناد (. ازاین557: 3ای که استضعاف و استکبار مالزم یکدیگرند )همان: جگونهبه

( که همواره با 49: 1392به حدیثی از رسول اکرم)ص(، ثروتمندان را شر امت خوانده )حکیمی، 

خواهانه را پایمال، گردش متوازن  های عدالتو آرمان  (100: 1391ی، ها تقابل )حکیمارزش

کنند )حکیمی اموال و قوانین جاری دنیای اجتماعی را نقض و مردم را گرفتار فقر و نابودی می

گذاری آزاد، مدیریت تولید، آفرینی، نرخ(. اغنیا و توانگران با تورم178: 3: ج1387و همکاران، 

و ... عمالً اموال ضعفا را به سرقت برده و امکانات را از دست ایشان خارج واردات و صادرات 

داند )حکیمی و (. او مبارزه علیه تکاثر را الزمۀ مبارزه علیه فقر می39: 1392کنند )حکیمی، می

 (. 526: 6: ج1387همکاران، 

به مصرف مورد  اموال اغنیا امانتی از جانب پروردگار متعال نزد آنان است تا این اموال را

-(، دراین54: 1392نیاز جامعه رسانده و زندگی مستضعفان و محرومان را تأمین کنند )حکیمی، 

تبدیل شوند )همان: « خیراالمه»توانند به صورت است که با انفاق اموال و امکانات خود می

رد تنها مردود نیست که مودست آوردن و طلب مال در حدود شرعی، نه(. درواقع، به165

سفارش هم قرار گرفته، به شرط اینکه توانگران اموال را به مصرف جامعه برسانند )حکیمی، 

گوید زکات باطنی یعنی تا (. او در اینجا زکات باطنی را مطرح نموده و می101-102: 1391

: 1387کردن آن هستند )حکیمی و همکاران، وقتی که فقر در جامعه باشد، اغنیا مسئول برطرف

های شرعی از بین نرود؛ دیگر، ممکن است فقر با زکات رسمی و حدّنصاب عبارت (. به407: 3ج
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حالت ثروتمندان باید از بازماندۀ اموال خود چندان بپردازند تا استضعاف بر طرف گردد در این

 (.218: 4)همان، ج

 داندها میحکیمی یکی دیگر از عوامل وجود محرومیت و استضعاف در جامعه را حکومت

اندوزان را باز هایی که موجبات بسط ید قارونان و ثروت(؛ حکومت60: ب1386)حکیمی، 

پردازند یا اینکه خود از مستکبران اقتصادی و سارقان اموال گذاشته و با آنها به مبارزه نمی

داند )حکیمی، های مدعی اسالم را در حکام و نه در احکام میهستند. او مشکل فقر در حکومت

1392 :23.) 

 عدالت
ازآنجاکه عدل یکی از اصول و ارکان اعتقاد توحیدی است، انسان موحد همواره جهت اجرای 

سازی عدالت اجتماعی در تکاپوست. درواقع میان عدالت در توحید و عدالت در جامعه

گونه انفصالی وجود نداشته و عدالت توحیدی خود محرک اجرای عدالت اجتماعی است  هیچ

دیگر، منشأ عدالت اجتماعی، همان عدل الهی  عبارت (. به546: 6، ج1387ران، )حکیمی و همکا

( و تا عدالت اجتماعی 63: ب1386(. عدالت راه رسیدن به تقواست )حکیمی، 589است )همان: 

وجود نیاید، وجود تقوا و عمل به احکام الهی و اطاعت از خداوند یا احیای احکام اسالمی  به

 (.44ن: ممکن نخواهد بود )هما

( و 91شوند )همان: ادیان توحیدی و باالخص دین اسالم در توحید و عدل خالصه می

: 6، ج1387هدف اصلی و اساسی بعثت پیامبران اجرای عدالت است )حکیمی و همکاران، 

سازی اسالمی را اصالح و پاکسازی بینی و جامعه(. حکیمی نقش اصلی عدالت در جهان562

: ب1386داند )حکیمی، ط و تفریط معیشتی و تعدیل روابط اقتصادی میجامعۀ مسلمین از افرا

104-103.) 

پذیرد که عدالت انواع مختلفی دارد، اما برای عدالت اقتصادی اصالت حکیمی اگرچه می

( و معتقد است تحقق دیگر انواع عدالت، برای تحقق عدالت اقتصادی 155قائل است )همان: 

عدل »گوید: تعریفی کامالً اقتصادی از عدالت ارائه کرده و می(. او 167ضروری است )همان: 

شود و نیازمندی ها برآورده میوسیلۀ آن نیازهای همۀ توده کردی اقتصادی است که بهعمل

کردن پیوندهای تعدیل»(؛ یا عدل را 271: 5، ج1387)حکیمی و همکاران، « ماندبرجای نمی
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( معنا کرده 560)همان: « معیشتی موجود در میان مردم اجتماعی و اقتصادی و کیفیت زندگانی و

 (. 177: 1392است )حکیمی،  و معتقد است تا فقر در جامعه  وجود دارد عدالت عملی نشده

همچنین، تا وقتی تکاثر و اتراف در جامعه باشد، عدالت در جامعه مستقر نخواهد شد 

تضاد با عدالت اجتماعی حرکت کرده  داری در(. درواقع تکاثر و سرمایه160: ب1386)حکیمی، 

داری اقتصادی ضدانسانی (. اقتصاد سرمایه86: 1392و با آن مخالف است)حکیمی، 

 (.180: ب1386است)حکیمی، 

ای که بدون آن گونه( به160اجرای عدالت بنیاد و ستون فقرات زندگی است )همان: 

حیات اجتماعی چون رگی است رگ »رود. بدون عدالت سالمت و بهروزی جامعه از میان می

های کنندۀ زندگی انسان(. عدالت هماهنگ144: 1392)صدریه، « که خونی در آن جریان ندارد

(. عدالت عامل 105: ب1386شود )حکیمی، مختلف و موجب رشد و تکامل جامعۀ انسانی می

حاکمیت  ( و حق جامعه بر گردن آنها و معیاری برای تمییز108ها )همان: مشروعیت حکومت

(. او مطابق حدیثی از موال علی)ع( معتقد است که تنها 145: 1392خوب از بد است )صدریه ،

رنگ جماعت باشد که هم ناپذیر داشتهتواند عدالت را عملی کند که حاکمانی سازشحکومتی می

 (.180: ب1386نشوند )حکیمی، 

شدن حکومت برای ادارۀ انتوان به ناتواز نتایج ترک اجرای عدالت و بسط نابرابری می

شدن اعتقادات دینی مردم، شیوع انواع فجور و کشور، فقر مردم، ایجاد فاصلۀ معیشتی، سست

 (.530: 6، ج1387گیری و تورم و ... نام برد )حکیمی و همکاران، فساد و رشوه

 نقدی بر آرای محمدرضا حکیمی
سازی براساس قرآن معتقد به جامعه عنوان یکی از اندیشمندان مکتب تفکیک، هرچند حکیمی، به

ترین حرکت سازندۀ بشریت در طول تاریخ سازی را مهمع( بوده و جامعه) بیت و سیرۀ اهل

داند، اما جامعه را جمع افراد دانسته و برای آن وجودی مستقل از اعضای آن قائل نیست. به  می

توجهی ننموده، همۀ دلیل همین رویکرد، به خاصیت و اثرگذاری ساختارهای اجتماعی 

 گیرد. هایش رنگ نصیحت فردی می توصیه

های وی توجه به داری و ادارۀ نظامات اجتماعی در اندیشهرو، روش حکومتازاین

کار  خوبی دریافته و به های فردی اسالمی را بهسازی. توصیههای فردی است نه نظام حرکت

جز اینکه ارشاد به تشکیل حکومت بکند چیز  ای به ساختارسازی بهگیرد، اما در آثارش توصیه می
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شود. از نظر حکیمی، باید همۀ افراد جامعه احساس مسئولیت کنند یا از طریق دیگری یافت نمی

غافل از اینکه خود  ازمنکر به راه راست بیایند تا جامعۀ اسالمی تحقق یابد.معروف و نهی امربه

خوان را هم به شب های نمازتوجه نشود انسان ساختارهای اجتماعی خواصی دارند که اگر به آن

 اند.برند که برای آن تنظیم شده همان سویی می

داند؛ کردن فقر و بسط عدالت را صرفاً با اجرای وظایف فردی شدنی میکن حکیمی ریشه

بنابر نظر او اگر حاکمان به وظایف خود عمل کنند، اگر ثروتمندان اموال خود را بخشیده یا در 

عه به جریان بیاندازند و از تکاثر جلوگیری شود، اگر از ورود متکاثران به حکومت جام

« منهای فقر»منکر کنند، جامعه از معروف و نهیبهجلوگیری شود و اگر مردم حاکمان را امر

کند که اگر ساختارهای موجود در جامعه با شود؛ اما او به این موضوع توجه نمیتشکیل می

و قدرت شکل گرفته باشند، حتی اگر همۀ افراد به وظایف خود توجه کنند،  هدف تمرکز ثروت

 ماند.شده و جامعه تکاثری می ثروت و قدرت در بخشهایی از جامعه جمع

باشد،  ای بر مبنای اصول و مبانی غیراسالمی شکل گرفتهاگر ساختارهای موجود در جامعه

سط فرهنگ غیراسالمی خواهد شد؛ حال دهند، موجب بجهتی که این ساختارها به جامعه می

های فردی خود عمل کنند، تأثیر چندانی بر جهت حرکت این ساختارها اگر همه به مسئولیت

های تقلیدی از توان با اتخاذ اصول اقتصادی غربی و اجرای برنامهنخواهد داشت. چگونه می

 ادی مدّنظر اسالم رسید؟تمدن غرب، اصول اقتصادی اسالمی را عملیاتی کرد و به عدالت اقتص

درمقابل، نظر اندیشمندانی چون حکیمی که معتقد به عدم وجود جامعه ورای افراد هستند، 

توانند از که افراد میاند که در عین حالی بزرگانی همچون عالمه طباطبایی و شهید مطهری برآن

ود وجودی مستقل از قوانین جامعه تمرد کرده و درمقابل آن به پا خیزند، ازآنجاکه جامعه خ

 (.186: 1390کند )پارسانیا،  مجموع افراد دارد، حرکت افراد را هدایت می

ها که در اثر ]جبر[ ای از انسان جامعه عبارت است از مجموعه»گویند: شهید مطهری می

ها در یکدیگر ادغام شده ها و آرمانها و ایدهسلسله نیازهایی و تحت نفوذ یک سلسله عقیده

ورند...  نیازهای مشترک اجتماعی و روابط ویژۀ زندگی  ک زندگی مشترک غوطهو در ی

بخشد که زند و زندگی را آنچنان وحدت میانسانی، انسانها را آنچنان به یکدیگر پیوند می

افراد را در حکم مسافرانی قرار می دهد که در یک اتومبیل یا یک هواپیما یا یک کشتی 

ای پیدا رسند... سرنوشت یگانهحرکتند و همه با هم به منزل میسوارند و به سوی مقصدی در 
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(. بنابر نظر استاد مطهری، قرآن کریم برای جامعه عینیت و نیرو 18: 1389)مطهری، « کنندمی

 (.39قائل است )همان: 

عالمه طباطبایی نیز قوا و خواص اجتماعی را به هنگام تعارض با قوا و خواص فردی، غالب 

تواند در تعارض و تضاد با آن دوام یک از اعضای جامعه نمی معتقدند که ارادۀ هیچ دانند ومی

شود. عالمه توجه عنوان جزء نیز تحمیل می رود بر افراد به عنوان کل می یابد و آنچه بر جامعه به

 (.191-190: 1390دانند )پارسانیا، ها را نشانۀ وجود جامعه میقرآن به تاریخ امت

شود که او از نگاه تمدنی برخوردار نباشد و اثرگذاری ساختارها موجب می توجهی بهبی

نتواند سیطرۀ تمدن غرب بر دنیا از جمله ممالک اسالمی و اثرگذاری آن بر حرکت مسلمانان را 

تواند گیرد، نمیدرک کند. ازآنجاکه او سیطرۀ تمدن غربی بر کشورهای اسالمی را درنظر نمی

رفت از وضع کنونی و تشکیل جامعۀ اسالمی ارائه کند؛ لذا برای برون راهکار جدی و مناسبی

هایی برای تحقق ساختارهای حلعنوان راه به« الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت»مباحثی مثل 

متناسب با فرهنگ و اندیشه و مناسبات اجتماعی اسالمی که در متون بسیاری از اندیشمندان 

 حمدرضا حکیمی جایگاه شایان ذکری ندارد.شود، در مباحث ممسلمان طرح می

ها را رغم اینکه دیگر عدالتدارد و علیاو توجه زیادی را به عدالت اقتصادی مبذول می

پردازد. ازآنجاکه در اندیشۀ وی، اقتصاد اصالت شمرد، اما عمالً بسیار کم به آنها میمیهم بر

داند. این نگرش لت اقتصادی ضروری میها را صرفاً برای تحقق عدادارد، انواع دیگر عدالت

انگارانه بعدی و سادهحدی است که گاهی آثارش را تک به اقتصاد و رفاه اقشار مختلف، به

دهد. برای نمونه، او معتقد است کنترل جمعیّت و تحدید نسل ازآنجاکه موجب رفاه جلوه می

 235 در آیه« سوَتُهُنَّ بِالمَعرُوفرِزقُهُنَّ و کِ» شود، امری اسالمی است. او از عبارتبهتر می

کند؛ چراکه کثرت اوالد رزق و روزی کردن تعداد فرزندان را برداشت میسورۀ بقره، محدود

(. این درحالی است 435-433: 8، ج1389حکیمی و همکاران، ) سازدمتعارف را ناممکن می

شود و تیجه رفاه میکه کثرت نیروی جوانِ تولیدکننده است که موجب تولید ثروت و در ن

کننده باشند، تأمین اقتصادی همۀ اقشار که جمعیت کشوری پیر بوده و غالباً مصرفدرصورتی

 محقق نخواهد شد. 
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 گیرینتیجه

محمدرضا حکیمی از جمله علمایی است که برای مقابله با شبهاتی که در دورۀ معاصر، 

، به «عدالت اقتصادی»با محور قراردادن است. او  کشورهای اسالمی را متأثر ساخته، تالش نموده

پردازد؛ ارائۀ نظرات اجتماعی مدّنظر خود براساس مبانی اسالمی با قرائت مکتب تفکیک می

 رو آرای اجتماعی او متأثر از اهمیت اقتصاد و عدالت اقتصادی است.ازاین

ت، او معتقد است که معیشت مناسب ستون نماز است و ازآنجاکه نماز ستون دین اس

داند و ای اجتماعی میمعیشت کافی ستونِ ستون دین است. حکیمی فقر را نه ذاتی که پدیده

بایست که فقر در جامعه وجود دارد، ثروتمندان مسئول آن هستند و می معتقد است که تا وقتی

از  ای از اموال خود ببخشند تا فقر از میان برود که این همان زکات باطنی مدّنظر اوست. تااندازه

نظر او، اسالم مکتب اقتصادی خاص را خود داشته که از دیگر مکاتب اقتصادی موجود، متفاوت 

عنوان اقتصاد آزاد وجود ندارد.  که در مکتب اقتصادی اسالمی چیزی بهایگونهاست؛ به

 های این مکتب است که البته با اومانیسم غربی متفاوت است. محوری از جمله ویژگی انسان

داری، قائل به حکومت معصومین و در عصر غیبت معتقد به حکومت حکومتدر عرصۀ 

امام خمینی را کتاب مناسبی دانسته و  والیت فقیهبه نیابت از ائمه است. او کتاب « عالم ربانی»

اما به  است. گوید اگر به آن عمل شود، راهی طوالنی برای تشکیل حکومت اسالمی طی شدهمی

-فقیه اگر نظامات اجتماعی براساس ثروت که در ذیل حکومت ولیشود این نکته توجه نمی

باشند ارشادات او در عمل به موانع روابط ساختاری برخورد  پرستی تنظیم شدهپرستی و قدرت

 کرده، عملی و اجرائی نخواهد شد.

دلیل معتقد  همین او بر آن است که جامعه جمع افراد است و وجودی فراتر از افراد ندارد. به

رو،  های خود عمل کنند جامعۀ اسالمی تشکیل خواهد شد. ازهمینست که اگر همه به مسئولیتا

 کند.نظرات او رنگ فردی گرفته و از اثرگذاری ساختارها بر جهت حرکت افراد غفلت می
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